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Autor: Charlotte Roth
Magdalena Jatowska (tł.)
Tytuł: Życie od nowa
Wydawca: Świat Książki
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81392-64-8
swiatksiazki.pl

Autor: Emilia Teofila Nowak
Tytuł: Grand Hotel Granit
Wydawca: Szara Godzina
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67102-23-0
szaragodzina.pl

Nowa wspaniała powieść historyczna autorki
bestsellerów Charlotte Roth, osadzona
w międzywojennym Sopocie.
Kipi tu radość życia i panuje beztroski nastrój lata.
Czworo przyjaciół: Lore, Gundi, Julius i Erik zabawiają
turystów skocznymi rytmami i chwytliwymi melodiami,
marząc o wielkiej karierze muzycznej. Wkrótce
rzeczywiście odnoszą sukces i mogą przemierzać morza
na pokładzie luksusowego okrętu Wilhelm Gustloff.
Trudno im jednak zaakceptować to, że czasy bardzo się
zmieniły. Gundi zakochuje się w śpiewaku Tadku, ale
wtedy właśnie Hitler napada na Polskę i Tadek dołącza
do ruchu oporu. Czy oznacza to koniec wielkiej
miłości? Po latach młoda Wanda wyrusza na
poszukiwanie tego, co zostało z ich marzeń.

Niepozorny romans otwiera Antoninie drzwi do jednego
z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Polsce,
ale w Grand Hotelu Granit nic nie jest takie, na jakie
wygląda na pierwszy rzut oka. Dziewczyna wpada
w sam środek intryg i dramatów zarządzającej hotelem
rodziny Nowaków. Piękne wnętrza wypełniają nie tylko
znamienici goście, ale również sterroryzowana przez
dyrekcję obsługa i mroczne tajemnice. Mroczniejsze,
niż ktokolwiek przypuszcza…
Czy wplątana w niebezpieczne romanse, toksyczne
sekrety i walcząca z własnymi demonami Antonina
znajdzie swoją ścieżkę? Czy zdoła zatrzymać ciąg
powtarzających się nieszczęść? (…)
Grand Hotel Granit to kontynuacja losów bohaterki
z Hotelu Aurora.

Od Wydawcy
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Autor: Dorota Milli
Tytuł: Szansa od losu
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81959-38-4
wydawnictwofilia.pl

Autor: Roma J.Fiszer
Tytuł: Szczęście pod świerkami
Wydawca: Luna
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67022-86-6
wydawnictwoluna.pl

Stary dom z mroczną historią, sąsiedzkie tajemnice
i piękne nadmorskie krajobrazy!
Wiosna w Ustce budzi się do życia, a wraz z nią
pojawia się miłość… Oktawia po odejściu matki
postanawia zawalczyć o swoje szczęście. Sprzedaje
rodzinny pensjonat i kupuje owiany tajemnicą piękny
i stary dom, który jest lokalną legendą.
Dziewczyna pragnie odkryć związane z nim sekrety,
które kryją się w nadmorskim lesie. Poznaje przeszłość
swojej rodziny, chociaż mieszkańcy ulicy Serdecznej jej
tego nie ułatwiają.
Czy można na nowo zawalczyć o szczęście? Czy szansa
od losu pojawia się tylko raz?

Elwira i Krzysztof, młoda dziennikarka i młody
leśniczy. Oboje z bagażem przejść. Ona obciążona
rodzinną traumą i zerwaniem narzeczeństwa, jemu
również nie poszczęściło się w związku. Spotykają się
w leśniczówce Świerki, w Borach Tucholskich, żeby
rozwikłać tajemnicę miłości swoich pradziadków,
Apolonii i Zbysława, którzy pływali na „Batorym” i na
nim zastał ich wybuch drugiej wojny światowej.
Elwira, poruszona dwoma listami Zbysława do
Apolonii, umawia się z Krzysztofem na przeszukanie
kufrów z pamiątkami po pradziadku, cudem
zachowanych przez kilkadziesiąt lat w leśniczówce. Już
pierwszego dnia pobytu odkrywa ważną tajemnicę,
a pomiędzy nią a młodym leśniczym niespodziewanie
iskrzy.

Od Wydawcy

Od Wydawcy

5

Autor: Małgorzata Warda
Tytuł: Tropy, seria: Dziewczyna
z gór, 1 (wyd. 2)
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82342-36-9
proszynski.pl

Autor: Małgorzata Warda
Tytuł: Śniegi, seria: Dziewczyna
z gór, 2
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-82342-35-2
proszynski.pl

Nadia była tylko jedenastoletnim dzieckiem, kiedy
młody mężczyzna porwał ją z przyczepy kempingowej,
stojącej na tyłach domu rodziców, i wywiózł na
pustkowie w górach, do chaty położonej w rozległych
lasach, gdzie nie docierały dźwięki cywilizacji, żadna
droga nie prowadziła do innych zabudowań, a nocami
pojawiały się wilki. Sama ze swoim porywaczem
dziewczynka musiała nauczyć się nie tylko życia
w lesie, ale też zrozumieć, kim jest ten mężczyzna
i dlaczego to właśnie ją skazał na taki los. Odkrycie
tajemnicy zmieniło wszystko.
Po latach porwanie Nadii pozostaje nierozwiązaną
sprawą w policyjnych kartotekach. Tymczasem młoda
kobieta w górach prosi przypadkowego kierowcę
o pomoc. Sprawa Nadii może zyskać nowe oblicze.
Dlaczego dopiero po tylu latach?
Od Wydawcy

Ofiara porwania, Nadia, po wielu latach decyduje się
ujawnić policji swoją tożsamość. W wyniku tego
następuje ciąg dramatycznych zdarzeń.
Śnieżna burza pogrąża w chaosie górskie miasteczko,
utrudniając prowadzenie śledztwa, a w tym czasie
wychowywana poza światem Nadia wraca do
cywilizacji. Tam musi stawić czoła mediom i policji.
Pojawiają się wątpliwości, czy jest ofiarą porwania, czy
może od lat świadomie kieruje własnym losem.
Porywacz pozostaje nieuchwytny. Pojawiające się tropy
sugerują jego śmierć, ale czy Jakub na pewno nie żyje?
I kim właściwie jest? Przestępcą czy może człowiekiem,
który w końcu nauczył się kochać?
Z pozoru oczywiste oceny przestają być jednoznaczne,
a ludzkie emocje zdają się nie podlegać zasadom winy
i kary.
Od Wydawcy
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Autor: Dorota Glica
Tytuł: Znajdę cię, córeczko
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81958-36-3
wydawnictwofilia.pl

Autor: Krzysztof Bochus
Tytuł: Wirtuoz
Wydawca: Skarpa Warszawska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67093-38-5
skarpawarszawska.pl

Pięć minut, tak niewiele, a wystarczyło, żebym straciła
wszystko: idealnie poukładane życie, szczęśliwe
małżeństwo, córkę.
Na bałtyckiej plaży, w środku lata, ginie dwuletnia
Marysia. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka się
utopiła, chociaż jej ciało nie zostaje odnalezione…
Rodzice dziecka muszą zmierzyć się nie tylko
z ogromną tragedią, najskrytszymi tajemnicami,
ale i hejtem, który spada na nich ze strony internautów.
Czy warto zaufać silnemu przeczuciu, które wbrew
zdrowemu rozsądkowi podpowiada, że spotkana
przypadkiem trzy lata później dziewczynka,
to zaginiona córeczka?
Czy można uwierzyć komuś, kto raz już nas zawiódł?

Od Warszawy powstania styczniowego po współczesną
Majorkę – autor bestsellerowej serii o Adamie Bergu
[gdańskim dziennikarzu – red.] zabiera czytelnika
w kolejną sensacyjną podróż, w której nic nie jest
oczywiste.
Berg otrzymuje zlecenie odnalezienia zaginionych
pamiątek po pewnym wybitnym Polaku. Jeśli mu się uda,
historię polskiej kultury trzeba będzie pisać na nowo.
We wrześniu 1863 roku narodową relikwię niszczą
Kozacy w odwecie za zamach na carskiego namiestnika.
W 1939 roku, tuż po kampanii wrześniowej, z pewnej
kamienicy warszawskiej w tajemniczy sposób znikają
unikatowe portrety geniusza i jego rodziny. Bezcenne
artefakty zostają bezpowrotnie utracone. Czy na pewno?
Co łączy oba te dramatyczne zdarzenia?

Od Wydawcy
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Autor: Maciej Siembieda
Tytuł: Katharsis
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-26839-15-3
wydawnictwoagora.pl

Autor: Łukasz Orbitowski
Tytuł: Chodź ze mną
Wydawca: Świat Książki
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81399-92-0
swiatksiazki.pl

Najlepsza książka mistrza powieści sensacyjnych
z Wielką Historią w tle! Przez ponad sześćdziesiąt lat
(1927–90) toczy się ta polsko-grecka saga łącząca
pokolenia i wiodąca nas przez zdumiewający labirynt
losów czwórki bohaterów. Od Salonik po Gdynię,
z wyspy Wolin po Belgrad i od Wrocławia do Kairu...
„Katharsis” to powieść pełna zaskakujących zwrotów
akcji, sensacyjnych zdarzeń, miłości i odsłon życia,
których nigdy nie można przewidzieć. (…)

Rok 1958. Helena, dwudziestoletnia studentka
stomatologii z Gdyni, zakochuje się w sowieckim
kapitanie niszczyciela. Kola jest starszy i żonaty.
Niemożliwa miłość w Polsce Ludowej zmusza ich do
brawurowej ucieczki do Szwecji. Wyruszając w podróż
ku szczęściu, nie znają ceny jaką zapłacą za wspólne
życie. Czy odnajdą bezpieczną przystań?

Od Wydawcy

Rok 2017. Czterdziestotrzyletni Dustin, kucharz i syn
Heleny, po raz pierwszy słyszy od matki opowieść
o ucieczce i ojcu, którego nigdy nie poznał. Musi się
skonfrontować ze swoim pochodzeniem, prawdą
o przeszłości Heleny oraz własnym narastającym
szaleństwem. (…)

Od Wydawcy
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Autor: Agnieszka Pruska
Tytuł: Wbrew rozsądkowi
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67204-43-9
oficynka.pl

Autor: Tomasz Betcher
Tytuł: Po tamtej stronie chmur
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28096-81-3
gwfoksal.pl

Zacięta, bezkompromisowa i szurnięta – tak najkrócej
można opisać komisarz Sarę Lipner, potocznie zwaną
Szajbą. Po traumatycznych wydarzeniach, w których
zginał jej partner, Sara dochodzi do siebie
na zwolnieniu. Stara się nie włączać w sprawy policji,
ale kiedy ktoś brutalnie zabija jej znajomego,
bez chwili namysłu podejmuje prywatne śledztwo
i idzie na zwarcie z mordercą.

Historia braci-lotników, których los rzuca w wir wojny
i to po dwóch przeciwnych stronach, oraz sióstr
(wnuczek jednego z nich), które mierzą się
z wyzwaniami współczesnego świata. W tą współczesną
wpleciony jest romans. Saga, która przywiąże
czytelników do bohaterów, zarówno tych historycznych,
jak i współczesnych, która pokaże zarówno koszmar
wojny, jak i wolę przetrwania oraz wyzwania, z jakimi
mierzymy się współcześnie. Wydarzenia opisane poruszą
czytelników emocjonalnie. Przez długi czas nie można
się domyślić, który z braci jest dziadkiem Magdy
i Wiktorii oraz jak potoczyła się ich historia, a także
złamać kilka stereotypów, szczególnie w obszarze wojny.

„Wbrew rozsądkowi” to pierwszy tom serii powieści
kryminalnych Szajba, których główną bohaterką jest
gdańska policjantka Sara Lipner.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
Pierwsza część cyklu.

9

Autor: Brunon Zwarra
Tytuł: Gdańszczanie, wol. 1
(wyd. 3)
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96194-35-0
muzeumgdansk.pl

Autor: Brunon Zwarra
Tytuł: Gdańszczanie, wol. 2
(wyd. 3)
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96194-36-7
muzeumgdansk.pl

Wydana w dwóch woluminach czterotomowa powieść to jedna z najważniejszych pozycji w literaturze
polskiej podejmująca temat Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Jej akcja nie ogranicza się jednak do lat
międzywojennych, lecz pokazuje tragiczny los tej społeczności także w okresie II wojny światowej i czasach
PRL.
Powieść ukazała się w ramach serii zainicjowanej przez tragicznie zmarłego w 2019 r. prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Jej fabuła, oparta na osobistych przeżyciach autora, jego najbliższych kolegów z pracy
i znajomych, siłą rzeczy nie jest pozbawiona subiektywnego spojrzenia na wydarzenia tamtych lat. Ukazuje
złożone postawy społeczności niemieckiej w Gdańsku wobec wprowadzanej przez hitlerowców atmosfery
terroru i zbrodni.
Współczesny gdańszczanin powinien tę powieść znać.
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Autor: Matéùsz Bùllmann
Tytuł: Nordowé pòwiôstczi
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66820-16-6
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Autor: Kazimierz Dendura
Tytuł: Sól morza. Relacje
i opowiadania (wyd. 2)
Wydawca: Uniwersytet Morski
/ Gdynia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74213-61-5
wydawnictwo.umg.edu.pl

Swoje teksty Mateusz Bullmann publikował wcześniej
w „Pomeranii” i jej dodatku „Stegna”, a jego cykle
opowiadań zawsze miały swoich wiernych czytelników,
którzy w jego prozie cenią autentyzm. Czytając jego
opowiadania wracamy wspomnieniami do czasów
dzieciństwa, gdzie siedząc z dziadkami z zapartym
tchem słuchaliśmy ich historii. W takich opowieściach
nie stosowano zbyt wielu środków artystycznego
wyrazu, ale nie braknie tam wartkiej akcji, bohaterów
z krwi i kości, przystępny język. Autor zachęca,
zaprasza nas do swojego świata.

Autor pokazuje szczegóły pracy i życia na
współczesnych statkach. Czytelnik tej pozycji będzie
świadkiem uprawiania przez marynarzy, jak pisze K.
Dendura, sztuki iście królewskiej: panowania nad
umysłami, sercami i wolą. Statek bowiem to nic innego
ja izolowane laboratorium, którego „mieszkańcy” całą
dobę poddawani są sprawdzaniu przez morze. Obmywa
ono ich świat z pozorów, obnaża ich zmysły, charaktery
i dusze.

Od Wydawcy
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Autor: Kamil Prabucki
Tytuł: Sara
Wydawca: Kamil Prabucki
Wymownie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96399-00-7
wymownie.pl

Autor: Wojciech Chamier-Gliszczyński
Tytuł: Dawki fantomowe
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28096-12-7
gwfoksal.pl

Sara nie jest zwykłą książką. To przesycona dobrą
muzyką, cynizmem, czarnym humorem, seksem
i demonicznym malarstwem opowieść o upadku
człowieka.
Wojciech Kunicki jest polonistą w jednym z gdańskich
liceów. Uwielbiany przez młodzież. Wiecznie
skonfliktowany z gronem nauczycielskim. Meloman
i koneser samochodów z klasą. Wytrawny kobieciarz.
Człowiek o mrocznej przeszłości. Z grupą przyjaciół
łączą go spotkania pełne filozoficznych dysput,
eksperymentalnych napojów alkoholowych oraz
wyuzdanego seksu. Na co dzień jednak za wszelką cenę
stara się trzymać wyznaczonych przez siebie zasad.
Inka, początkująca rzeźbiarka, wydaje się być jego
szansą na stabilizację. Na odpędzenie wewnętrznych
demonów.
Od Wydawcy

Kiedy się poznają, ona jest stażystką w Sanatorium dla
Dzieci ze Schorzeniami Nerwicowymi, Wadami
Wymowy oraz Charakteru, on, słynny na całą Polskę
Ludową, psychiatra jest tego sanatorium dyrektorem.
Pobierają się, on staje się dla niej nauczycielem
i mentorem. Z czasem jednak jego umysł zaczyna
trawić choroba Alzheimera, a ich role się zmieniają.
Dawki fantomowe to utrzymana w tonie
wysublimowanej groteski ze świata Rolanda Topora
opowieść o zatracie tożsamości, a zarazem
o wyzwoleniu spod dominacji drugiej osoby,
o odkrywaniu własnego, indywidualnego ja.
Od Wydawcy
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Autor: Stach Szulist
Tytuł: Ćwiczenia akrobatyczne
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82196-88-7
novaeres.pl

Autor: Andrzej Dunajski
Tytuł: Tajemnica Mino
Wydawca: RzeczGustu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96040-10-7
taniaksiazka.pl

Brutalnie szczera opowieść o polskiej rzeczywistości
widzianej oczami nastolatka.

Piękna proza, którą z radością się doświadcza,
chociażbyś miał „rozum mniejszy od najmniejszego
ziarnka piasku”. Czytać trzeba uważnie, bo może
„pęknąć serce”, ale też można „zobaczyć i dotknąć
Anioła”. I razem spędzić sześć dni na sopockiej plaży
wraz z Andrzejem i z MINO, „tajemniczą
i nietajemniczą w jednej osobie Kobietą”, która była
„niesamowitym spokojem”, aby z nią „zrozumieć istotę
milczenia”. Przez ten czas „wszystko dzieje się samo”,
chociaż czasem można zjeść „wyrazisty chleb” i popić
„krystaliczną wodą”. To książka, która prowokuje do
myślenia o sobie.

Szesnastoletni Karol wie, że życie nastolatka bywa
koszmarem. W domu codziennie zderza się z murem
niezrozumienia i egoizmu skupionych na własnej
karierze rodziców. W szkole – wikła się w ryzykowne
układy miłosno-towarzyskie i nieustannie prowokuje
nauczycieli, chcąc choć przez chwilę zaistnieć. Nic
dziwnego, że w swoich snach Karol
w bezkompromisowy sposób rozprawia się ze
znienawidzoną szkolną rzeczywistością… Zawieszony
między dzieciństwem a dorosłością, bacznie obserwuje
zachodzące w jego otoczeniu zmiany i robi wszystko,
by przetrwać w opresyjnym systemie, który wymaga od
niego nieustannego zginania karku. (…)
Od Wydawcy

Piotr Dobrołęcki, red. nacz. „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”
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Autor: Katarzyna Droga
Tytuł: Cień róży. Katia i sekrety
prababki (wyd. 2), seria:
Seria Uczuć
Wydawca: Zwierciadło
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81323-22-2
sklep.zwierciadlo.pl

Autor: Karolina Zielińska
Tytuł: Tracąc Ciebie, seria:
W labiryncie doznań, t. 2
Wydawca: Dlaczemu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66521-88-9
dlaczemu.pl

Katia Shadow to pseudonim dziennikarki, która na co
dzień opisuje tajemnice przeszłości. Tym razem
wyrusza nad Bałtyk w poszukiwaniu prawdy o własnej
rodzinie. Co zdarzyło się przed laty w cieniu parasolek
i eleganckich pensjonatów? Pytania stawiane przodkom
niosą odpowiedzi zdolne wywrócić życie prawnuczki do
góry nogami. A jednak warto pytać i szukać, zwłaszcza
na pięć minut przed własnym ślubem. Zaginiony
pradziadek, zakochana – nie w mężu – prababka.
Historie zatopione w głębi morza i Zalewu
Wiślanego. Zdjęcia tajemniczej nieznajomej „M”
z Belle Epoque. Czy ich losy mogą mieć wpływ na
życie młodej kobiety, która urodziła się sto lat później?
Tak, jeśli spotyka na swojej drodze człowieka, który
także czegoś szuka. Tak, jeśli właśnie jemu chce
zdradzić swoje prawdziwe imię.
Od Wydawcy

Życie Leny i Henryka staje się coraz bardziej
skomplikowane. Dziewczyna doskonale zdaje sobie
sprawę z tego, jak ważny stał się dla niej doktor
Wysocki. Stara się trwać w swoim uczuciu i nadziei,
że kiedyś zostanie ono odwzajemnione. Jednak ból
z dnia na dzień staje się coraz mocniejszy, a nieustępliwe
pytania bez odpowiedzi dobijają.
Henryk wie, że sytuacja zaczyna się wymykać spod
kontroli. Otoczony pożądaniem, intrygami i fałszem
popada w bezradność, która pcha go w kierunku złych
decyzji.
Jak trudna okaże się szczerość?
Czy charyzmatyczny doktor będzie w stanie się
uratować?
Ilu poświęceń wymaga miłość?
I czy nadzieja zawsze umiera ostatnia?
Od Wydawcy
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Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Żuławska miłość.
Dobrosława
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81959-85-8
wydawnictwofilia.pl

Autor: Anita Scharmach
Tytuł: Ani ta, ani tamta
Wydawca: Lucky
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67184-14-4
wydawnictwolucky.pl

Nadszedł czas na zmiany. Zmiany, które po latach
stagnacji wywróciły jej życie do góry nogami, ale nie
obawiała się tego chaosu. Czuła, że wyniknie z tego coś
dobrego.
Dobrosława mieszka w Gdańsku, pracuje w jadłodajni
studenckiej i czuje, że jej życie straciło sens. Pewnego
dnia czara goryczy się przelewa. Dobrusia rzuca pracę
i postanawia poświęcić się swojej pasji oraz marzeniom.
Wyjeżdża na Żuławy. Poznaje tam przystojnego
Tyberiusza. Jest jednak rozdarta między rodzącym się
uczuciem a wieloletnim związkiem, w którym miłość
zaczęła gasnąć. W otoczeniu pięknych żuławskich
krajobrazów Dobrochna próbuje odnaleźć dawną siebie.
Zaczyna rozumieć, że aby zrobić krok do przodu,
czasami trzeba się cofnąć. W głąb własnej duszy.

Życie potrafi płatać figle! Przekonują się o tym bracia –
student Tomek i prawnik Jonasz, których pewnego dnia
ukochana babcia zaskakuje informacją, że odziedziczą
jej majątek tylko pod warunkiem, że się ustatkują.
Szczęśliwym trafem wkrótce obaj spotykają na swojej
drodze piękne kobiety, dla których tracą głowę.
To jednak dopiero początek serii niespodziewanych
wydarzeń i odkryć!
Czy doprowadzą one do prawdziwej miłości?
Czy wybranki serca braci naprawdę są tymi, za kogo się
podają?
I dlaczego warto słuchać babci?
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Monika Koszewska
Tytuł: Przeminął ten dzień
Wydawca: I.D. Media
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95734-95-3
ikmag.pl, taniaksiazka.pl

Autor: Monika Koszewska
Tytuł: Niewinni nie ponoszą
kary (wyd. 2)
Wydawca: Razem Mierzymy
Więcej
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66706-04-0
ikmag.pl, taniaksiazka.pl

Trzecia część Marii, tak Monika Koszewska mówi o tej
książce. Akcja powieści rozpoczyna się w samolocie,
którym główna bohaterka, trzydziestoletnia atrakcyjna
singielka, wraca z Kijowa. Właśnie rozstała się
ze swoim chłopakiem. (…)
Na lotnisku Chopina w Warszawie zagaduje ją
przystojny doktor weterynarii, z którym poleci do
Gdańska. Czy będzie jak w piosence śpiewanej przed
laty przez Kasię Sobczyk i Czerwono-Czarnych: Jesteś
to jesteś, a jak Cię nie ma to też niewielki kram? Czy
Marii uda się zapomnieć o Mikołaju, czy on tak łatwo
pozwoli jej odejść? Co na to jej przyjaciele i wrogowie?
Mikołaj jest prezesem firmy, której tak wiele
poświęciła. Zostać i narażać się na kolejne zranienia,
czy rzucić i zacząć wszystko od początku? (…)

Marcinek, tak Monika Koszewska mówi o tej książce.
Jej bohaterem jest trzydziestoczteroletni singiel,
właściciel dużej, świetnie prosperującej firmy Inwestycje
Rozwojowe. Dla niejednej kobiety taki przystojniak,
jeżdżący świetnymi samochodami i mieszkający
w luksusowym apartamencie może być łakomym
kąskiem. Dlaczego więc – do tej pory – Marcin
Kowalski jest singlem, po co traci czas na organizowanie
pomocy starszym paniom i jak dorobił się takiej fortuny
– to pytania, które od razu mogą się nasunąć
czytelnikom. Nie od początku znajdziemy na nie
odpowiedzi. Marcin nie jest jednoznaczną postacią
i trudno się z nim identyfikować, ale może wzbudzać
sympatię, choć metody, których czasem używa –
z powodów prawnych i moralnych – nie powinny być
akceptowane.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Konrad Remelski
Tytuł: Cecylka i Lucjan,
czyli samorządowy romans
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-60-1
czec.pl

Autor: Sebastian Jadowski-Szreder
Tytuł: Incydenty Antoniego
Zapałki
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82198-61-4
novaeres.pl

Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans – jest
pierwszą powieścią Konrada Remelskiego nawiązującą
do formuły political fiction i w sposób humorystyczny
opowiadającą o problemach mieszkańców gminy
Miluszki, o tym, jak swe rządy sprawowała tam pani
wójt i jak kochał się w niej pewien skromny urzędnik
Lucjan. Czytelnik będzie też świadkiem referendum
lokalnego, ale nie uprzedzajmy faktów. To, o czym
Państwo przeczytacie, mogło się zdarzyć wszędzie,
w wielu małych miasteczkach, w których tylko knajpa,
kościół, widok z mostu / knajpa, kościół i ten bruk – tak
realny jak śpiewał w piosence C’est la vie – Paryż
z pocztówki Andrzej Zaucha.
Od Wydawcy
Konrad Remelski – nauczyciel i dziennikarz rodem
z Koszalina, od prawie czterdziestu lat mieszkaniec
ziemi miasteckiej.

Poznajcie Antoniego Zapałkę – handlarza z giełdy
warzywnej nieopodal Chwaszczyna. Warto odwiedzić
go dla najlepszych truskawek w mieście, ale nie tylko…
Antoni bowiem niczym magnes przyciąga wszelkie
zjawiska paranormalne. Kiedyś wykorzystywał ten dar
(lub przekleństwo) w służbie władz PRL-u, jednak
galopujący kapitalizm zmusił go do przejścia na swoje.
Kosmici bezczelnie robią ci kręgi w zbożu? Zamiast
„Familiady” w telewizorze widzisz tajemniczą
długowłosą dziewczynę? A może twoja żona jest
sukubem? Nieistotne. Jeśli twój portfel może na tym
ucierpieć, Antoni oraz jego ekipa zajmą się tą sprawą,
zanim zdążysz wciągnąć niuch tabaki.
Od Wydawcy
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Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Jastarnia się śmieje...
(wyd. 2)
Wydawca: Kreativer
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66842-06-9
czec.pl

Autor: Ryszard Struck
Tytuł: Na progu zaświatów.
Opowieści z Jastarni
i Kuźnicy
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-44-1

Twórczość Ryszarda Strucka związana jest ściśle
z Półwyspem Helskim, a w szczególności z jego
rodzinną Jastarnią. Kaszubski regionalista propaguje
walory turystyczne tzw. Nordy, miejscowe legendy,
tradycje oraz historię. W niewielkim zbiorze pt.
„Jastarnia się śmieje…” zawarł różne żartobliwe
opowieści.

(…) Pierwotnie miała to być książka o wydarzeniach
niesamowitych, jakbyśmy powiedzieli „z dreszczykiem”,
które się działy w Jastarni. Jednak podczas zbierania
materiału, pytani o nie ludzie zaczęli opowiadać
o duszach czyśccowych. Czasem o spotkaniach z nimi,
czasem o związanych z nimi snami. Na pozór powstała
z tego książka niepodobna do poprzednich pozycji tego
autora, gdzie pisze się o historii Jastarni, czyli rzeczach
twardo umotywowanych. Jednak mimo to stanowi ona
logiczne uzupełnienie dziedzictwa tej społeczności. Tam
mieliśmy do czynienia z dziedzictwem materialnym,
tutaj mamy niematerialne. Teraz jest ono kompletne.
Od Autora
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Anna Gliszczyńska
Tytuł: U Wojsława / Kòl Wòjsława,
seria: Bycio herbu Kasztan
Wydawca: Urząd Miejski / Bytów
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-92896-47-0
czec.pl

Autor: Lucyna Sorn
Tytuł: Dzeckã bëc
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-89-5
muzeum.wejherowo.pl

Drogie dzieci,
przed wami szósta część kaszubsko-polskiej publikacji
Bycio herbu Kasztan. Nasi podróżnicy udają się
maszyną czasu do wioski ziół i kwiatów, miejsca
pełnego pasji i rozrywki. Tutaj odkryjecie moc ziół,
które można spotkać na każdym kroku, poznacie stare,
niekiedy zapomniane już rzemiosła. Czeka tu na Was
ponad 650-letni mieszkaniec gminy Czarna Dąbrówka,
którego urodziny, hucznie obchodzone co roku, są
największą imprezą kulturalną. Okaże się, że również
WY, drogie dzieci, możecie się przyczynić do ocalenia
słowiańskiej i kaszubskiej kultury. Zbierając legendy,
przepisy kulinarne, odtwarzając stare umiejętności,
zwyczaje i obrzędy, używając języka kaszubskiego. (…)

Literatura kaszubska cały czas rozwija się. Dowodem
może być chociażby coraz to większa ilość utworów
dedykowanych najmłodszym odbiorcom, czyli
dzieciom. Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej ukazał się tomik wierszy
autorstwa Lucyny Sorn ,,Dzeckã bëc’’. Wiersze
powstały w gwarze bylackiej. W treści nawiązują do
tego, co w tradycji kaszubskiej najpiękniejsze.
Przenoszą nas w świat dziecięcych myśli, sposobu
postrzegania tego, co je otacza. Urzekają swoją formą,
ale i prostotą przekazu. Każdy dorosły znajdzie w nich
także coś dla siebie.
Od Wydawcy

Ryszard Sylka
burmistrz Bytowa
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Autor: Anna Czerwińska-Rydel
Tytuł: Opowieści Parku
Oliwskiego, seria: Aleje,
Parki i Ogrody Gdańska, 2
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96194-34-3
muzeumgdansk.pl

Autor: Jovanka Tomaszewska (tekst)
Wojciech Kołyszko (il.)
Tytuł: Pomorze w Europie.
Gryfiołek i Euralka na tropie
uciekającej gwiazdki
Wydawca: Samorząd Województwa
Pomorskiego
Rok wydania: [2022]
ISBN: 978-83-66506-57-2
pomorskie.eu

Z przyjemnością oddajemy do rąk młodych
Czytelników kolejną książkę z serii „Aleje, parki
i ogrody Gdańska”. Tym razem bohaterem jest Park
Oliwski (…). Książka przybliża jego historię, zapoznaje
z ważnymi postaciami, roślinnością i zwierzęcymi
mieszkańcami, a także wprowadza w sztukę ogrodową.
Mamy nadzieję, że stanie się ona ciekawym
przewodnikiem po tajemnicach najcenniejszego
i najpiękniejszego gdańskiego zielonego zabytku
oraz zachętą do jego odwiedzenia.

Mamy przyjemność zaprezentować (…) książkę
wypełnioną wieloma przygodami przemiłych
bohaterów, z której dowiedzieć się można, czym jest
Unia Europejska i jaki ma związek z Polską
i Pomorzem. (…)
Nasze członkostwo w Unii Europejskiej (…)
przyniosło ogromne korzyści. Przez ten czas nasz kraj
i region zmienił się nie do poznania. Dzięki projektom
współfinansowanym ze środków unijnych najmłodsi
Pomorzanie mają zapewnione: dodatkowe miejsca,
specjalistyczną opiekę oraz szeroką ofertę edukacyjną
w nowoczesnych i przyjaznych placówkach.
Wierzymy, że publikacja w przystępny sposób
przybliży najmłodszym tematykę Funduszy
Europejskich (…).

Waldemar Ossowski
dyrektor Muzeum Gdańska

Od Wydawcy

21

Autor: Marcin Przewoźniak
Tytuł: Bursztynowe śledzie, seria:
Mama w occie, t. 2
Wydawca: Wilga
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28093-92-8
gwfoksal.pl

Autor: Agnieszka Śladkowska
Tytuł: Franek Błyskawica.
Jak wychować
rodzeństwo
i nie zwariować
Wydawca: Adamada
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81185-18-9
adamada.pl

Drugi tom niesamowitych przygód Estery. Tym razem
nasza bohaterka wraz z niezłomną ekipą telewizyjną
wyruszy do Pucka zgłębiać tajniki kuchni kaszubskiej
oraz nakłaniać Kaszubów do rezygnacji z łowienia ryb
na rzecz wegańskich zamienników dorszy.
W wyniku zwariowanych zbiegów okoliczności
Estera, Gacek i Mycha zostają wzięci przez
przemytników bursztynu za łączników mafii
i przypadkowo wchodzą w posiadanie trzech wielkich
brył bursztynu wartych mnóstwo pieniędzy…
Czy uda im się wyplątać z tej skomplikowanej
sytuacji? I czy zdołają nakręcić telewizyjne show,
mając na karku policję oraz mafię?
Książka wypełniona zaskakującymi zwrotami akcji,
dobrym humorem i intrygującą treścią.

Cześć!
Nazywam się Franek Błyskawica i pokażę ci,
jak przygotować się na rodzeństwo i nie zwariować,
gdy już się pojawi na świecie. Bo właśnie wtedy
wyzwania zaczynają się niebezpiecznie mnożyć…
Dorośli dziwaczeją – zaczynają mówić, jakby mieli
w ustach cukierka toffi. Pralka nie przestaje pracować,
i to na najwyższych obrotach, żywiąc się skarpetkami
w najmniejszym możliwym rozmiarze. Pomysł, żeby
nakarmić niemowlaka salami, zderza się z bezzębną
rzeczywistością. Zdradzę ci, że dla mnie najtrudniejsze
okazało się poskromienie potwora zazdrości.
Ale nie zniechęcaj się! Mamy, jako starsze rodzeństwo,
niezwykłą misję do wypełnienia (…).
Damy radę!
Franek Błyskawica
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Tytuł: Gerard Labuda.
Rysunkowa biografia
w komiksowych kadrach
Wydawca: Gminna Biblioteka
Publiczna / Luzino
Rok wydania: 2020-2021
ISBN: 978-83-90474-08-5
luzino.info

Komiks przybliża młodym czytelnikom postać prof.
Gerarda Labudy (1916–2010), wybitnego historyka
pochodzącego z Luzina na Kaszubach. Autorami są
twórcy związani z Luzinem, a także z Wejherowem:
Wiktoria Klaudia Dawidowska, Antonina Gajowska,
Maja Krośnicka, Tomasz Mering, Wiktoria „Luzeuu”
Michalak, Agata Płotka, Krzysztof Siemann,
Agnieszka Treder. Stworzone przez nich opowieści
układają się w jedną spójną historię.
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Poezja
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Autor: Benedykt Karczewski
Tytuł: Dokôzë zebróné
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-20-5
czec.pl

Autor: Marek Biegalski
Tytuł: Wczesny rześki poranek
rozpogadza błękitne niebo
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81595-48-3
wydawnictwopoligraf.pl

Książka zawiera wszystkie utwory znanego
i nagradzanego twórcy kaszubskiej poezji Benedykta
Karczewskiego. Na tom złożyły się zarówno teksty
opublikowane w 15 tomikach wierszy oraz dwóch
zbiorach przysłów i anegdot, a także kilka wierszy,
które nie ukazały się drukiem. Dodatkowo zgromadzono
recenzje poszczególnych książek Karczewskiego,
a całość zwieńczyło Posłowie redaktora tomu – prof.
Tadeusza Linknera. Publikację uzupełnia wkładka
prezentująca zdjęcia Autora i jego bliskich z rodzinnego
archiwum.

Poetyckie utwory literackie umieszczone w tym tomiku
powstały w rezultacie uważnej i skrupulatnej obserwacji
wszelkich naprawdę wartościowych zjawisk [m.in.
kociewskiej] przyrody, dzikiej i nieujarzmionej natury,
ale także i pod wpływem częstego oddziaływania
kultury – tej zarówno materialnej, jak i duchowej
o uniwersalnym wydźwięku; zrodziły się one z zadumy,
refleksji i szczerych przemyśleń, zastanowień oraz
wskutek sugestywnego wpływu weny twórczej –
kreatywnej i będącej źródłem wartościowych lirycznych
doznań, a oczekują ze strony myślącego, ambitnego
i wymagającego Czytelnika intelektualnego
zaangażowania i być może podjęcia rozmowy, dyskusji
i kulturotwórczego sporu w elitarnym bardziej niż
masowym gronie ulubieńców literatury pięknej.

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Stanisław Sierko
Tytuł: Mi muzami jesień
się zaczyna kociewska
Wydawca: Stanisław Sierko
Rok wydania: 2022
czec.pl

Autor: Stanisław Sierko
Tytuł: Jestem dzieckiem anioła
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66689-26-8
czec.pl

Urodzony w 1949 r. dziennikarz i poeta Stanisław
Sierko od blisko 50 lat mieszka na Kociewiu. Na swoim
koncie ma kilka tomików wierszy. Jego utwory
poetyckie drukowane były m.in. w „Pomeranii”,
„Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Wybrzeża”, „Gazecie
Kociewskiej”, „Gazecie Tczewskiej”, „Kociewskim
Magazynie Regionalnym”, „Pielgrzymie”, „Naszym
Dzienniku”… Otrzymał nagrody – „Kociewskie Pióro”
i „Pierścień Mechtyldy”.

Tomik poezji Stanisława Sierko – znanego
dziennikarza pomorskiego, Kociewiaka z wyboru,
lokalnego podróżnika i promotora Kociewia.
Na czytelnika czeka kilkadziesiąt anielskich utworów
pełnych nostalgii i zadumy nad otaczającą nas
rzeczywistością. Dopełnieniem obrazu są obrazy Zofii
Sumczyńskiej, którymi zilustrowano tomik.

Od Wydawcy

W tomiku znalazło się kilkadziesiąt wierszy o bardzo
różnej tematyce.
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Autor: Stanisłôw Frymark
Tytuł: Òd do
Wydawca: Zómk Zôbòrsczi
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95777-55-4
zamekzaborski.com, czec.pl

Òd do – tomik poezji kaszubskiej Stanisława Frymarka
pochodzącego z Kaszub południowych – wydawcy,
badacza tematyki kaszubskiej w szczególności
emigracji kaszubskiej w Ameryce Północnej. W tomiku
zamieszczono dodatkowo tłumaczenie jednego
z utworów na języki: angielski i arabski.
Od Wydawcy
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Autor: Józef Borzyszkowski
(zebr. i oprac.)
Tytuł: Pro memoria – ks. abp Tadeusz
Gocłowski (1931–2016)
Wydawca: Instytut Kaszubski / Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-72-5, 978-83-66052-93-2,
978-83-66820-17-3
instytutkaszubski.pl, kaszubskaksiazka.pl

(…) Publikacja została podzielona na dwie części.
W części A (…) znalazł się przede wszystkim obszerny
szkic biograficzny (…). Oprócz tego zasygnalizowane
zostały tu relacje ks. abpa Gocłowskiego
z przedstawicielami różnych środowisk, (…) oraz
dokumenty dotyczące ostatniego pożegnania (…),
a także wspomnienia świeckich przyjaciół, znajomych
oraz duchownych archidiecezji gdańskiej. Część B (…)
zawiera w wyborze ważniejsze teksty, ogłaszane
publicznie przez abpa Gocłowskiego: listy,
przemówienia, wykłady itd.
Od Wydawcy

Autor: Ryszard Kurylczyk
Tytuł: Życie na przełomie
wieków i ustrojów
Wydawca: Adam Marszałek
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66624-38-2
marszalek.com.pl

Napomknąć warto, że Ryszard Kurylczyk pracował
przy budowie dwóch elektrowni wodnych i był
jednym z dyrektorów budowy pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej w Żarnowcu, był też dwukrotnie
wojewodą, najpierw w Słupsku a potem w Gdańsku,
a także wiceministrem w resorcie infrastruktury.
Autor jest również twórcą ośmiu powieści
historycznych nie tylko o czasach
wczesnośredniowiecznej Polski, ale również odległej
starożytności z okresu V w. p.n.e. Był także
wieloletnim prezesem słupskiego oddziału Związku
Literatów Polskich. Natomiast ta autobiografia
pokazuje obraz jego życia na tle współczesnej historii
naszego kraju na przełomie wieków i ustrojów.
Od Wydawcy
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Autor: Bogdan Wiśniewski (red.)
Tytuł: Współtwórcy pelplińskiej
szkoły historycznej
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-89-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Józef Lanc
Tytuł: By zachować pamięć
o przodkach. Monografia
rodu Lanc z Leśniewa
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-63940-16-4
czec.pl

Piąty tom serii „Wielcy ludzie małego Pelplina”,
zawierającej referaty wygłaszane w czasie konferencji
popularnonaukowych organizowanych od 2017 r. przez
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Pelplinie oraz pelplińską Bibliotekę Diecezjalną.
Piąta konferencja i – co za tym idzie – piąty tom
poświęcony został współtwórcom pelplińskiej szkoły
historycznej, m.in. ks. Stanisławowi Kujotowi, ks.
Romualdowi Frydrychowiczowi, ks. Pawłowi
Czaplewskiemu, ks. Brunonowi Czapli, ks. Alfonsowi
Mańkowskiemu, ks. Pawłowi Piotrowi Panskemu.
Wśród autorów książki są zarówno pracownicy
naukowi, jak i historycy oraz regionaliści – pasjonaci
dziejów Kociewia i całego Pomorza.

(…) z ogromnym zadowoleniem należy przyjąć nowe
dzieło opisujące losy kolejnego kaszubskiego rodu,
osiadłego głównie w powiecie puckim, o nazwisku
Lanz/Lanc. Książka ta jest efektem żmudnej pracy
jednego z przedstawicieli rodu Józefa Lanca, bardzo
zasłużonego działacza społecznego z Rumi, wieloletniego
prezesa miejscowego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale równie uznanego inżyniera
i wykładowcę związanego od lat z gdyńską stocznią.
Dzięki jego pracowitości i umiejętnościom powstała
rzecz, która prezentuje nam życie i zasługi członków tej
licznej rodziny w szerokim kontekście historycznym
(II wojna światowa, zwłaszcza mord piaśnicki!),
kulturowym, a także gospodarczym. (…)
Fragment przedsłowia Eugeniusza Pryczkowskiego

30

Wspomnienia

31

Autor: Eugeniusz Pryczkowski
Tytuł: Tu może być twoja śmierć.
Wòjnowé wspòmnienia
Kaszëbów z Gminë Żukòwò
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie / Banino
Rok wydania: 2022
ISBN: 987-83-63940-17-1
czec.pl

Autor: Andrzej Nawrocki (red.)
Zbigniew Szczypiński (red.)
Tytuł: Stocznia Gdańska – jaką
pamiętamy. Wspomnienia
stoczniowców, cz. 2
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81278-15-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
polskanamorzu.pl/sklep

(…) Druga wojna światowa i pierwsze miesiące po niej
wryły się na trwałe w pamięć najstarszych
mieszkańców gminy Żukowo. W dwudziestu
wywiadach przeprowadzonych przez Eugeniusza
Pryczkowskiego opowiadają oni o wybuchu wojny,
trudnej codzienności okupacji, represjach niemieckich,
ale i sowieckich, do których doszło po wyparciu stąd
Wehrmachtu w początkach 1945 r. (…)
To dwujęzyczne, polsko-kaszubskie wydanie
biograficznych wywiadów pokazuje życie codzienne
zwykłych ludzi, którzy w najtragiczniejszym okresie
historii walczyli nie tylko o fizyczne przetrwanie,
ale i zachowanie wiary, języka i godności. (…)

Pierwszy tom pamiętników stoczniowców był pokłosiem
konkursu, który Stowarzyszenie Strażników Pamięci
Stoczni Gdańskiej ogłosiło na swojej stronie internetowej
i w mediach lokalnych. (…) Obecnie wydajemy drugi
tom wspomnień. (…) Te zapisy pamięci pozwalają na
poznanie wielu ludzi, konkretnych zdarzeń
charakterystycznych dla skomplikowanego procesu,
jakim jest budowa statków pełnomorskich, statków
o ogromnej złożoności i wieloaspektowych procedurach
występujących tylko w stoczni.
Zbigniew Szczypiński

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
CSNE UWr i IH UWr
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Autor: Gabriel Oleszek
Tytuł: Inne opowieści z morza,
seria: Seria z Sekstantem
Wydawca: Gabriel Oleszek
Rok wydania: [2022]
ISBN: 978-83-96155-23-8

Autor: Tadeusz Zarzycki
Tytuł: Z Wielkanocy do Gdyni
Wydawca: Koło nr 31
SKMPONZ / Gdynia
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-95685-33-0

Kolejna książka w dorobku kapitana Gabriela Oleszka.
Autor urodzony w 1948 r. wychował się w Sopocie.
Mieszka tam do dnia dzisiejszego. Ukończył
Państwową Szkołę Morską w Gdyni oraz Uniwersytet
Gdański. Na morzu spędził 45 lat życia. Początkowo
pracował w PLO, później u armatorów zagranicznych.
Obecnie, chociaż na emeryturze, wciąż prowadzi
aktywne życie – pisze, maluje, wykłada, udziela się
społecznie.

Tadeusz Zarzycki urodził się w 1931 r. we wsi
Wielkanoc pod Krakowem. Na początku lat 50. trafił
do Gdyni – służył w 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
w Babich Dołach (początkowo jednostce Marynarki
Wojennej). Zdobył szlify oficerskie, w 1973 r. objął
obowiązki dowódcy klucza eksploatacji uzbrojenia.
W 1981 r. przeszedł do cywila. Później pracował jeszcze
jako inspektor ppoż. Związany był z Wojewódzkim
Urzędem Telekomunikacji w Gdańsku i Zakładem
Telekomunikacji Gdynia.
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Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: M/T Lyra GDY-323.
Rejs I
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 987-83-75918-45-8
czec.pl

Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: M/T Lyra GDY-323.
Rejs II
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-46-5
czec.pl

Jerzy Budzisz urodził się 1 maja 1950 r. w Helu
w rodzinie rybackiej pochodzenia kaszubskiego.
W 1955 r. jego rodzice przeprowadzili się z Helu do
Chałup, rodzinnej miejscowości ojca. Siódmą klasę
szkoły podstawowej skończył w Helu, a następnie
szkołę zawodową w Pucku. Przez cały ten czas był
związany z rybołówstwem przybrzeżnym.
W 1976 roku zatrudnił się w firmie Dalmor. Rybak
dalekomorski na stanowisku bosmana, w roku 2006
przeszedł na emeryturę. Autor takich pozycji jak:
„Chalepnyce. Opowiadania z życia chałupian” (2018),
„Kamryce przyjacielu” (2019), „Przeniesienie. Kaszubi
w czasie” (2019), „M/T Perseus GDY-332. Trawlerprzetwórnia” (2020), „M/T Denebola GDY-333. 1977”
(2021), „M/T Lepus. Rejs I 1978” (2021), „M/T Lepus.
Rejs II 1979” (2021).
Od Wydawcy

Autor: Jerzy Budzisz
Tytuł: M/T Lyra GDY-323.
Rejs III
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 987-83-75918-47-2
czec.pl
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Autor: Lech Łbik
Tytuł: Kult błogosławionej
Doroty w Prusach
krzyżackich, seria:
Biblioteka Historyczna, 21
Wydawca: Marek Derewiecki
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66941-21-2
derewiecki.pl

Autor: Rafał Kubicki
Tytuł: Franciszkanie w Gdańsku
w XV–XVI wieku
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82062-96-0
wydawnictwo.ug.edu.pl

Osoba błogosławionej Doroty z Mątowów (1347–1394)
budzi zainteresowanie zarówno teologów,
jak i historyków. Do grona tych ostatnich należy dr
Lech Łbik z Bydgoszczy. W swojej pracy zajął się m.in.
aktami kwidzyńskiego procesu kanonizacyjnego z lat
1404–1406. Przeanalizował cuda błogosławionej
Doroty, scharakteryzował grupę pątników
przybywających do jej grobu, zawarł uwagi
o imiennictwie w Prusach krzyżackich na podstawie
źródeł dorotańskich. W książce poruszone zostały
również takie zagadnienia, jak krąg oddziaływania
sanktuarium bł. Doroty z Mątowów czy konsekwencje
ruchu pątniczego dla kraju i Kwidzyna. Tytuł ostatniego
podrozdziału książki brzmi „Krzyżacka święta?”.

Klasztor franciszkanów na Przedmieściu został
ufundowany w 1419 roku jako trzecia, po dominikanach
i karmelitach, placówka zakonów mendykanckich
w kompleksie osadniczym średniowiecznego Gdańska.
Mimo to bracia mniejsi zdołali wznieść do początku XVI
wieku największy kościół klasztorny w mieście,
co jest pośrednim świadectwem ich roli w ówczesnym
życiu religijnym i społecznym. Kryzys
w funkcjonowaniu konwentu nastąpił w okresie rozwoju
reformacji. W późniejszym czasie nie zdołano go
przełamać, skutkiem czego przełożony kustodii pruskiej
zakonu przekazał w 1555 roku klasztor i kościół
władzom miasta. Franciszkanie powrócili do niego
dopiero w 1945 roku. Książka stanowi próbę
całościowego przedstawienia dziejów gdańskiego
klasztoru w XV i XVI wieku.
Od Wydawcy
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Autor: Jan Daniluk
Tytuł: Dwudziestolecie pomiędzy.
Miniatury o Wolnym
Mieście Gdańsku
(1920–1939)
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75282-08-5
marpress.pl

Autor: Andrzej Emeryk
Tytuł: Firmy filatelistyczne
w Wolnym Mieście Gdańsku
oraz w Gdańsku/Sopocie
w latach 1920–1944.
Epoka – ludzie – znaczki
pocztowe – sklepy
Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Lublin
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-22795-38-5
wydawnictwo.umcs.eu

Mimo że okres Wolnego Miasta trwał bardzo krótko, do
dziś jest żywą legendą również poza granicami Gdańska.
Było to miejsce wyjątkowe, lecz na co dzień toczyło się
tutaj przeciętne życie: rosły i upadały biznesy, kwitł
handel, rozwijała się turystyka, ludzie szukali rozrywki
w sportach czy zabawie. Emocje wzbudzało powstanie
nowych obiektów, takich jak stacja radiowa, lotnisko
i pierwsze centra handlowe, oraz niezwykłe wydarzenia:
przelot Grafa Zeppelina czy Światowy Kongres
Esperantystów.

Monografia jest próbą udokumentowania ważnego
fragmentu historii handlu w Gdańsku, którym był obrót
znakami pocztowymi w Wolnym Mieście Gdańsku
(WMG). Było to możliwe dzięki posiadaniu własnego
materiału źródłowego dokumentującego działalność
sklepów filatelistycznych i filatelistów w czasie istnienia
WMG w latach 1920–1939 oraz po jego aneksji przez
Rzeszę Niemiecką w 1939 roku. Nieoceniona okazała
się także pomoc kolegów filatelistów. Kolekcja
znaczków, stempli, kartek i listów z WMG, będąca w
moim posiadaniu, została założona przez mojego ojca,
mgr. farmacji Edwarda Emeryka (1926–1975),
a pierwsze znaczki WMG zebrał on jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej. (…)
Od Autora
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Autor: Szymon Jagodziński
Tytuł: Pomorze 1807, seria:
Historyczne Bitwy
Wydawca: Bellona
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-11164-24-6
bellona.pl

Autor: Leszek Adamczewski
Tytuł: Dymy nad Gdańskiem.
Agonia Prus Zachodnich
(wyd. 2)
Wydawca: Replika
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66989-61-0
replika.eu

Jesienią 1806 roku cesarz Napoleon I w błyskotliwej
kampanii pobił Prusaków, a jego wojska dotarły do
Poznania. Ludność polska powitała je entuzjastycznie.
Na wezwanie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
i Józefa Wybickiego Polacy przejmowali administrację
i tłumnie zgłaszali się do odtwarzanego wojska
polskiego. Tymczasem korpusy Napoleona ruszyły za
Wisłę i odrzuciły siły rosyjsko-pruskie na wschód. Tym
zmaganiom towarzyszyła tzw. mała wojna polska, czyli
zmagania polsko-pruskie pod Słupskiem i Tczewem
oraz walki podjazdowe z rosyjskimi kozakami nad
Omulwią. Francuzi zaś oblegali na tyłach pruskie
twierdze: Gdańsk, Kołobrzeg i Grudziądz. Szymon
Jagodziński szeroko opisuje boje toczone na Pomorzu
w 1807 roku (…).

Druga wojna światowa zaczęła się na Pomorzu
Gdańskim i tu się skończyła, bo obóz koncentracyjny
Stutthof Armia Czerwona wyzwoliła dopiero dwa dni
po kapitulacji Trzeciej Rzeszy. W „Dymach
nad Gdańskiem” Leszek Adamczewski przedstawia
kilkadziesiąt sensacyjnych epizodów z dziejów
prowincji Danzig-Westpreussen (Gdańsk-Prusy
Zachodnie). Opisuje, jak naprawdę wyglądały
wydarzenia „krwawej niedzieli” w Bydgoszczy
i „produkcja” mydła z ludzkiego tłuszczu, przedstawia
próbę zamachu na pociąg Adolfa Hitlera i tragiczny los
reżysera filmu „Titanic”, odwiedza poligon broni V-2
w Borach Tucholskich i gigantyczną fabrykę
zbrojeniową na przedmieściach Bydgoszczy, śledzi
wojenne losy pomorskich skarbów kultury (…).

Od Wydawcy
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Autor: Marian Czmoch
Tytuł: „Pomorzaki” na ziemi
łosickiej w latach
1939–1945
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Łosickiej
/ Łosice
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95515-21-7
tpzl.info, kaszubskaksiazka.pl

Autor: Piotr Tarnowski (tekst)
Małgorzata Daniluk
(tekst)
Tytuł: Harcerstwo, służba,
wolontariat
Wydawca: Muzeum Stutthof
[Czwarta Fala]
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63139-83-4
stutthof.org

(…) W listopadzie 1939 r., na skutek decyzji władz
okupacyjnych, splotły się losy dwóch regionów Polski:
Podlasia i Pomorza. Niemcy postanowiły oczyścić
z „naleciałości” Pomorze i przeznaczyć go w wieczyste
użytkowanie czystym rasowo Niemcom. A co
z mieszkającymi tam Polakami? Wywieźć poza obręb
Rzeszy. Gdzie? Na Podlasie. Akcja wysiedleńcza
przyśpieszyła po decyzji Himmlera z dnia
11 października 1939 roku, w której upoważniał podległe
mu służby do rozpoczęcia wysiedleń ludności polskiej
i żydowskiej z Gdańska, Gdyni i Poznania. Następnego
dnia na Pomorzu rozpoczęła się masowa akcja
wysiedleńcza. (…)

Polsko- i angielskojęzyczny katalog wystawy „Nieść
chętną pomoc bliźnim. Harcerze w KL Stutthof”,
dofinansowanej w ramach projektu „Walczyli
o polskość Pomorza – pomorscy harcerze w KL
Stutthof” ze środków Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017–2022. Postawy harcerzy,
ich biografie, zdaniem wydawców, jasno obrazują,
że harcerstwo było kiedyś sposobem na życie, wpajało
niezbywalne zasady, wedle których starali się żyć nawet
w obozie.

Od Wydawcy
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Autor: Mateusz Kubicki (oprac.)
Tytuł: Germanizacja nazw
miejscowości w Okręgu
Rzeszy Gdańsk-Prusy
Zachodnie 1939–1942.
Wybór źródeł
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82293-32-6
ipn.gov.pl

Okupację niemiecką ziem polskich rozpatruje się
zazwyczaj przez pryzmat zbrodni, wysiedleń,
dyskryminacji gospodarczej i masowych zapisów na
niemiecką listę narodowościową. Często odsuwa się
przy tym na plan dalszy jej najważniejszy element, czyli
depolonizację sfery społecznej i kulturowej, której
główny przejaw stanowiło wymazywanie
z powszechnego użytku języka polskiego. To właśnie
w tę politykę wpisywała się dokonana przez Niemców
w 1942 r. zmiana nazw pomorskich miejscowości.
Krótko po rozpoczęciu okupacji wrócono do
nazewnictwa z okresu pruskiego, by później, całkowicie
zrywając z polskimi korzeniami, wprowadzić nową,
„nazistowską” nomenklaturę, nawiązującą po części do
„germańskich korzeni” Pomorza. (…)
Od Wydawcy

Autor: Wojciech Skóra (red.)
Agnieszka Teterycz-Puzio (red.)
Tytuł: Polska i sąsiedzi
na przestrzeni wieków.
Prace doktorantów historii,
5, Morze, Pomorze, kraje
sąsiednie
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-62-4
wydawnictwo.apsl.edu.pl
Piąty tom tekstów doktorantów historii wydawany przez
Akademię Pomorską skupia się głównie na relacjach
Polaków z morzem oraz miejscu Pomorza w dziejach
kraju. Jego dominująca tematyka związana jest
z obchodzoną w 2020 roku okrągłą, setną rocznicą
powrotu Polski nad Bałtyk. (…) obok artykułów
poświęconych tematyce morza oraz historii Pomorza
i ludzi z nim związanych czytelnik znajdzie również
teksty dotyczące relacji z sąsiadami Polski czy Polonią,
działalności podejmowanych na innych ziemiach polskich
(np. w ziemi krakowskiej) czy też wyobrażeń
o przeszłości narodu polskiego.
Fragment wstępu
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Autor: Tomasz Maracewicz
Tytuł: Symbole naszych marzeń.
Stulecie polskich żaglowców
1921–2021. Opowieść
o statkach i kapitanach
Wydawca: Fundacja Jakobstaf!
/ Warszawa
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96437-10-5
jakobstaf.pl

Autor: Daniel Duda
Zbigniew Urbany’i
Tytuł: „Lwów”. Pierwszy
w sztafecie (wyd. 5)
Wydawca: Uniwersytet Morski
/ Gdynia
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74213-60-8
wydawnictwo.umg.edu.pl

(…) Jak zauważył Autor, nie wszystkie nacje jednakowo,
ale i różnie z upływem czasu oceniały walory żaglowców
jako stwarzających unikalne środowisko mające wpływ
na kształcenie i kształtowanie charakterów przyszłych
marynarzy, i nie tylko. W latach pięćdziesiątych XX
wieku zarysowała się realna groźba, że żaglowce,
zwłaszcza te największe, znikną z mórz i oceanów.
Na szczęście tak się nie stało i chwała tym, którzy
do tego nie dopuścili w kraju, gdzie jak pisał Sebastian
Fabian Klonowic pod koniec XVI wieku: „Może nie
wiedzieć Polak, co to morze, gdy pilnie orze”. I chwała
tym, którzy nie tylko na żaglowcach pływają, ale również
o nich piszą. Bo historia polskich żaglowców szkolnych
to dla nas Polaków niewątpliwy powód do dumy.

(…) 17 stycznia 1920 roku oficjalnie otwarto Szkołę
Morską w Tczewie, w budynku wzniesionym na
potrzeby szkoły żeńskiej. Zakupiono również
trzymasztową fregatę, która po remoncie przystosowano
dla celów szkoleniowych. Tą jednostką był STS
„Lwów”, pięknie nazwany przez Karola Olgierda
Borchardta – „kolebką nawigatorów”. Było to pierwszy
w historii Polski morskiej statek, który przekroczył
równik i przeniósł banderę Rzeczypospolitej Polskiej na
półkulę południową. Bez wątpliwości był to żaglowiec,
z którym związane są losy wielu polskich kapitanów
i z pokładu którego wywodzi się wiele pięknych tradycji,
kultywowanych po dziś dzień na żaglowcach szkolnych
dawnej Szkoły Morskiej w Tczewie, przekształconej
później na Uniwersytet Morski w Gdyni.
Mirosław Augustyn
(starosta tczewski)

Fragment przedmowy Andrzeja Szlemińskiego
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Autor: Jacek Gackowski (red.)
Kamil Adamczak (red.)
Ewa Bokiniec (red.)
Marcin Weinkauf (red.)
Małgorzata Markiewicz (red.)
Dorota Bienias (red.)
Tytuł: XXI Sesja Pomorzoznawcza.
Materiały z konferencji, Toruń,
22–24 listopada 2017 r., t. 1–2
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-23148-06-7
wydawnictwo.umk.pl
Sesja zorganizowana na UMK w Toruniu zgromadziła
zarówno archeologów, jak i przedstawicieli innych
dyscyplin zainteresowanych tematyką archeologii
Pomorza (m.in. antropologów kulturowych, historyków,
językoznawców). Współgospodarzem wydarzenia było
toruńskie Muzeum Okręgowe.
Materiały z konferencji opublikowane zostały w dwóch
tomach. Pierwszy nosi tytuł „Od epoki kamienia do
okresu wędrówek ludów”, drugi „Od wczesnego
średniowiecza do czasów współczesnych”.

Autor: Jacek Woźny (red.)
Jolanta Szałkowska-Łoś (red.)
Józef Łoś (red.)
Tytuł: XXII Sesja Pomorzoznawcza.
Od epoki kamienia
do nowożytności
Wydawca: Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego / Bydgoszcz
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63572-70-9
978-83-80183-94-0
wydawnictwo.ukw.edu.pl
W niniejszej publikacji przedstawione są problemy
pradziejów, średniowiecza i nowożytności Pomorza
w trzech blokach tematyczno-chronologicznych. Pierwszy
to studia nad historią badań archeologicznych na Pomorzu
i w regionie bydgoskim, drugi obejmuje aspekty od epoki
kamienia do okresu wczesnego średniowiecza, zaś trzeci
od średniowiecza do czasów nowożytnych. Publikacja
(…) dedykowana jest archeologom prowadzącym badania
wykopaliskowe na terenie Pomorza, studentom, jak
również wszystkim zainteresowanym archeologią tego
regionu.
Od Wydawcy
Sesja współorganizowana przez UKW w Bydgoszczy
i Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy odbyła się 16 października 2020 r.

42

Autor: Anna Strobin
Tytuł: Brzyno, stanowisko 7.
Cmentarzyska kultury
oksywskiej i wielbarskiej
oraz z okresu wędrówek
ludów na Wysoczyźnie
Żarnowieckiej (badania
2011–2016)
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-77-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
Wieś Brzyno, gm. Krokowa, pow. pucki (…),
położona jest na Pobrzeżu Koszalińskim, w obrębie
dobrze wyodrębnionego mezoregionu Wysoczyzny
Żarnowieckiej, której wysokość przekracza 100 m
n.p.m. (…)
Pierwsze informacje o stanowisku pochodzą z roku
1936, gdy omawiany teren administracyjnie
przynależał do Prusiewa (…). Wzmiankują one
o ponad 50 znaleziskach z tego miejsca, w tym
o licznych kurhanach (dawniej stan. 9), widocznych
jeszcze dzisiaj w postaci dwóch skupisk wyniesień,
a datowanych przypuszczalnie na epokę brązu. (…)
Fragment wstępu

Autor: Magdalena Mączyńska
Ireneusz Jakubczyk
Agnieszka Urbaniak
Tytuł: Babi Dół-Borcz.
Cmentarzysko kultury
wielbarskiej z kręgami
kamiennymi i kurhanami
na Pomorzu
Wydawca: Wydział Archeologii
Uniwersytetu
Warszawskiego
Fundacja Monumenta
Archaeologica Barbarica
Muzeum Archeologiczne / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66210-16-5, 978-83-96280-71-8,
978-83-95647-39-0
archeologia.uw.edu.pl, monumenta.org.pl
Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, gm. Somonino, pow. kartuski położone jest we
wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego, należy do
nekropoli kultury wielbarskiej z kurhanami i kręgami
kamiennymi typu Odry-Węsiory-Grzybnica. Nekropola ta
jest pierwszym w pełni rozpoznanym wykopaliskowo
cmentarzyskiem z kurhanami i kręgami kamiennymi na
południowych pobrzeżach Bałtyku. (…)
Od Wydawców
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Autor: Dariusz Dolatowski
Tytuł: Zarys dziejów wsi i sołectwa
Trzcinisko z osadą Szerzawa
w gminie Cedry Wielkie
1354–1945
Wydawca: Region
Gdański Kantor
Wydawniczy
(na zlecenie Koła
Gospodyń Wiejskich
w Trzcinisku)
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-42-7, 978-83-62129-98-0
czec.pl

Autor: Eugenia Maria
Latoszewska
Tytuł: Godziszewo, Gołębiewko,
Rościszewo, Kobierzyn
(…) – kto wie, że było tak
Wydawca: Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna / Skarszewy
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94507-96-1
gokskarszewy.pl

(…) Jak dotąd sołectwo trzciniskie nie doczekało się
w miarę całościowego opracowania swych dziejów. (…)
Przy pisaniu tej kroniki o charakterze
popularnonaukowym doprowadzonej do 1945 roku,
która w zamyśle autora ma wypełnić lukę istniejącą
dotąd w historiografii gminy Cedry Wielkie,
wykorzystano między innymi takie dokumenty życia
społecznego, jak np. artykuły prasowe, spisy
statystyczne oraz rękopisy ze zbiorów Biblioteki
Gdańskiej PAN w Gdańsku. (…)

Publikacja ma przybliżyć przeszłość Godziszewa
w gminie Skarszewy i jego okolic. Powstała w wyniku
wywiadów z mieszkańcami tych terenów, wędrówek
i zgłębiania literatury. Autorka początkowo zamierzała
ocalić od zapomnienia pamięć o miejscowym
szkolnictwie. Nic dziwnego, przez 23 lata była
dyrektorką godziszewskiej szkoły. Zebrany materiał
daleko jednak wyszedł poza ustalone u zarania prac
ramy.

Fragment wstępu
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Autor: Karol Dziemiańczyk (red.)
Tytuł: Powojenne osadnictwo
na terenie Gminy
Człuchów na przykładzie
miejscowości Krępsk
Wydawca: Urząd Gminy
/ Człuchów
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95640-61-2
ugczluchow.pl

Autor: Wojciech Zawadzki
Tytuł: Żuławy Malborskie
i Elbląskie 1772–1945.
Perspektywa społeczno-religijna
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-96-9
ksiegarnia.bernardinum.pl

(…) głównym celem tej książki było (…) utrwalenie
pamięci o tych, którzy poprzez swą codzienną, ciężką
pracę, zagospodarowanie ruin, jakie pozostały po
latach wojny, oraz poprzez krzewienie kultury,
ponownie przywracali tej ziemi polskość. (…) to im
dedykowana jej niniejsza książka.

(…) Nie ma dotąd syntezy dziejów Żuław Malborskich
i Elbląskich w czasach pruskich i niemieckich,
tj. w latach 1772–1945. Chociaż od XIX w. prowadzono
badania nad historią Pomorza Gdańskiego, Warmii
i Ziemi Chełmińskiej, ale nie uwzględniano
w publikacjach dotyczących tamtych terenów
prawobrzeżnych Żuław. Ta część Żuław miała zawsze
własną specyfikę społeczno-religijną, lokalny samorząd,
własne przedstawicielstwo władzy państwowej
ulokowane w Malborku i unikalne stosunki gospodarcze.
Chyba nawet trudno byłoby w jednej monografii opisać
dzieje całych Żuław Wiślanych, lewobrzeżnych
i prawobrzeżnych. Wisła stanowiła zawsze granicę
administracyjną, kościelną i wyznaniową, etniczną,
ekonomiczną oraz kulturową. (…)

Od Redaktora
Praca zbiorowa, pokonferencyjna.

Fragment wstępu
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Autor: Joanna Grochowska
Barbara Kos-Dąbrowska
Tytuł: Jastrzębia Góra. 100 lat
dziejów letniska
na nadmorskim klifie
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96094-23-0
wydawnictwobit.pl

Publikacja powstała z okazji jubileuszu 100-lecia
istnienia Jastrzębiej Góry. Gmina Władysławowo
zaprosiła do współpracy Fundację Rozwoju Jastrzębiej
Góry i wydawnictwo BiT z Gdańska. Autorkami są
wieloletnie pracownice Muzeum Ziemi Puckiej
(Barbara Kos-Dąbrowska od listopada 2021 r.
dyrektorka). Książka jest bogato ilustrowana, stanowi
fotograficzny zapis dziejów renomowanego kąpieliska.
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Etnografia
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Autor: Paweł Szefka
Łukasz Zołtkowski (oprac.)
Daniel Kalinowski (oprac.)
Marek Cybulski (oprac.)
Tytuł: Utwory sceniczne, seria:
Biblioteka Pisarzy
Kaszubskich, t. 15
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-70-1
instytutkaszubski.pl

Kolejny tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich nakładem
Instytutu Kaszubskiego poświęcony utworom
scenicznym Pawła Szefki – nauczyciela, badacza
folkloru muzycznego Kaszub, autora wielu publikacji
dotyczących tańców, obrazków scenicznych
i tradycyjnych instrumentów kaszubskich.

Od Wydawcy
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Kultura / sztuka
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Autor: Grzegorz Szychliński
Jacek Kornacki
Roman Gajewski
Tytuł: Synchronia. Nauka i sztuka
w Muzeum Zegarów
Wieżowych w Gdańsku
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66271-51-7
978-83-61077-75-6
zbrojowniasztuki.pl, muzeumgdansk.pl

Autor: Krzysztof Maciej
Kowalski
Tytuł: Musica Campanarum.
Z dziejów badań nad
dawnymi dzwonami
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82063-09-7
wydawnictwo.ug.edu.pl

(…) To autobiograficzne podsumowanie dorobku
wyjątkowego człowieka, muzealnika i wizjonera
[Grzegorz Szychlińskiego – red.], którego życiem jest...
czas. Czas, o którym potrafi opowiadać jak nikt inny.
Czas, któremu oddał się bez reszty rekonstruując
dziesiątki zabytkowych chronometrów, w tym tych
udostępnionych na wystawie stałej mieszczącej się na
poddaszu i wieży kościoła św. Katarzyny. I w końcu
czas, o którego upływie melodiami przypominały
i przypominają obecnie trzy gdańskie carillony, którymi
się opiekował przez lata pracy. (…)
Od Wydawców

Całość jest cennym, potrzebnym opracowaniem
w polskiej kampanologii. Krzysztof Maciej Kowalski,
znakomity znawca dzwonów oraz innych wyrobów
dawnego rzemiosła, w swoim stylu, w sposób
przystępny i rzetelny, z uwzględnieniem warsztatu
naukowego na najwyższym poziomie, przybliża
czytelnikowi meandry pomorskich badań
kampanologicznych. Praca zainteresuje z pewnością
wytrawnego badacza, ale – co ważne – także
regionalistę i pasjonata dawnej kultury materialnej,
historii małych miejscowości czy przeszłości
różnorodnych zabytków nie tylko na Pomorzu
Nadwiślańskim.
Z recenzji dr. hab. Marcelego Tureczka, prof. UZ

50

Autor: Mieczysław Abramowicz
Tytuł: Teatr żydowski w Gdańsku
1876–1968
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82062-90-8
978-83-66433-24-3
wydawnictwo.ug.edu.pl
mng.gda.pl

Autor: Joanna Kamień (red.)
Piotr Stepnowski (red.)
Tytuł: Gdańskie ślady Szekspira
/ Echoes of Shakespeare
in Gdańsk. Chodowiecki
& Limon
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82064-14-8
wydawnictwo.ug.edu.pl

O książce (…) można powiedzieć, że jest to od dawna
oczekiwane dzieło życia Autora, poprzedzone kilkoma
artykułami zapowiadającymi całościowe opracowanie
tematu. Dlatego budzi ono nie tylko ciekawość, lecz
także respekt i szacunek dla Badacza, który latami
gromadził okruchy informacji, kompletował
dokumenty, penetrował archiwa, prowadził żmudne
kwerendy prasowe i rekonstruował biografie bohaterów
swojej pracy. Wynik tych badań realizowanych przez
kilka dekad jest prawdziwie imponujący, a uznanie
musi budzić zarówno objętość książki, jak i przede
wszystkim precyzyjna narracja, w której splecione
i połączone ze sobą zostały przekazy czerpane
z różnych źródeł.

(…) W prezentowanej książce mamy odniesienie do
dorobku trzech wielkich postaci – Szekspira,
Chodowieckiego i Limona – które łączy więcej, niż
można byłoby w pierwszej chwili sądzić. Profesor Jerzy
Limon i jego praca oraz fascynacje łączą w całość
wszystko to, co znalazło się w tym katalogu. To on
zaprosił w mury Uniwersytetu Gdańskiego, stworzonego
przez siebie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,
a nawet do własnego domu – Williama Szekspira,
a w konsekwencji także Daniela Chodowieckiego z jego
wspaniałymi rycinami. (…) recenzowana praca – pełniąca
podwójną funkcję – monografii i katalogu wystawy –
dostarczy nam wielu bezcennych informacji (…).

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

prof. Kamil Zeidler
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Autor: Helena Hryszko
Monika Stachurska
Agnieszka Krzemińska-Maciejko
Tytuł: Skarb średniowiecznych
paramentów z kościoła
Mariackiego w Gdańsku.
Katalog zbiorów Muzeum
Narodowego w Gdańsku,
t. 1–3
Wydawca: Muzeum Narodowe / Gdańsk
Akademia Sztuk Pięknych / Warszawa
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66433-00-7
mng.gda.pl
Skarb (…) należy do najwspanialszych zabytkowych
zespołów tego rodzaju w skali światowej. Trzeba jednak
pamiętać, że do dziś zachowała się jedynie część
historycznego zbioru. Gdy w latach trzydziestych XX
wieku Walter Mannowsky publikował pięciotomowy
katalog (…), uwzględnił w nim 541 szat i innych
paramentów liturgicznych. Niestety, blisko połowa
z nich zaginęła w wyniku II wojny światowej. (…)
Niniejszy katalog dokumentuje więc już tylko 189
zabytków (…). Łącznie skatalogowano 199 obiektów
zaprezentowanych w trzech tomach. (…)
Od Wydawcy

Autor: Waldemar Ossowski
Mirella Wąsiewicz
Magdalena Zięba-Grodzka
Tytuł: W głębi odbicia.
Oskar Zięta w Muzeum
Gdańska
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96194-33-6
muzeumgdansk.pl
(…) Dom Uphagena przy ulicy Długiej 12 to dawne
domostwo gdańskiego patrycjusza (…) Johanna
Uphagena (1731–1802). (…) Usytuowana od ulicy
kamienica o wąskiej fasadzie i dwie oficyny wokół
wewnętrznego podwórza dają wyobrażenie typowej
zabudowy gdańskich parceli. Można tu zobaczyć,
jak żyli dawni zamożni gdańszczanie. (…)
Do takich przestrzeni Muzeum zaprosiło współczesnego
Artystę i pozwoliło mu na twórcze interwencje. (…)
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii o koegzystencji
historycznych wnętrz oraz współczesnego dizajnu
i oczywiście zapraszamy do dyskusji… (…)
Waldemar Ossowski
dyrektor Muzeum Gdańska
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Autor: Jacek Wakar (tekst)
Łukasz Ziętek (fot.)
Tytuł: Twarze Wybrzeża
Wydawca: Teatr Wybrzeże
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-91282-64-9
teatrwybrzeze.pl

Autor: Lilla Balcerzak-Najdekier (red.)
Tytuł: Artyści Galerii ZPAP ‘2021
Wydawca: Związek Polskich
Artystów Plastyków
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95914-51-5
zpap-gdansk.pl

Dziś oddajemy w Państwa ręce album, który
w symboliczny sposób podsumowuje piętnaście lat
naszej wspólnej pracy. Album ten jest jednocześnie
zbiorową fotografią zespołu Teatru Wybrzeże, ale też
fotografią każdego artysty z osobna. Tacy dziś jesteśmy,
dziś, czyli w sezonie 2021/2022, sezonie trudnym,
pandemicznym, obfitującym w wiele znaków zapytania,
w którym teatr, jak i ludzie go współtworzący i teatrowi
kibicujący, musieli odnajdywać się w zaskakującej nas
ciągle rzeczywistości. My, ludzie teatru, widzimy
przyszłość w różnych barwach, nie zawsze kolorowych
i optymistycznych, ale zawsze chcielibyśmy
komentować świat, przynosić otuchę, spotykać się
w teatrze i razem ten teatr tworzyć.

Katalog prac artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy
i wykonawców intermediów prezentowanych w 2021 r.
w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej w Gdańsku.
W tym czasie w galerii można było podziwiać
malarstwo: Małgorzaty Limon, Marii Jędrzejczyk, Rity
Staszulonok, Michała Wirtela i Danuty Joppek; rzeźby
Hanny Brzuszkiewicz, Bente Kluge; intermedia
Janusza Ploty; grafikę Wojciecha Strzeleckiego;
rysunek Katarzyny Szczodrowskiej.

Fragment wstępu Adama Orzechowskiego
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Autor: Bogna Łakomska (red.)
Grażyna Kręczkowska
(red.)
Tytuł: Grażyna Kręczkowska.
Malarstwo / Painting
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66271-66-1
zbrojowniasztuki.pl

Autor: Monika Czerniewska
Tytuł: Podniebne transwerbacje.
Tribute to Tade Foltyn
Wydawca: Monika Czerniewska
Rok wydania: 2022

Praca analizująca twórczość elblążanki z pochodzenia,
a sopocianki z obecnego miejsca zamieszkania, profesor
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zajmującej się
malarstwem i rysunkiem. Bogna Łakomska pisze
w publikacji o onirycznych abstrakcjach artystki,
Zbigniew Mańkowski o jej sztuce życia i tworzenia,
a Paulina Milczarczyk o obrazach.
Drugą część stanowi katalog wybranych prac
G. Kręczkowskiej.

Ten swoisty zeszyt prezentuje prace artystyczne
rzeźbiarza Tadeusza Foltyna (1936–2019), z których
każda opisana jest wierszem, co tworzy z publikacji
swoisty zbiór poetycki.
Spod rąk Foltyna (z zawodu architekta) wyszło wiele
elementów wystroju zabytkowych i współczesnych
obiektów architektonicznych na terenie całego kraju. To
m.in. płaskorzeźby kute w metalu, małe rzeźby wieńczące
chrzcielnice, tabernakula, figury kultu maryjnego,
Kompozycje abstrakcyjne i realistyczne wykonane
techniką emalierską, kraty kute w ogniu oraz małe formy
rzeźbiarskie użytkowe z brązu wykonane techniką
traconego wosku.
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Autor: Zbigniew Gorlak (tekst)
Tytuł: Quattro/4 to różnorodność
/ Quattro/4 is diversity
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: [2021]
ISBN: 978-83-66271-71-5
zbrojowniasztuki.pl

Tytuł: Sławomir Witkowski
Cyprian Kościelniak
1x1
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65366-70-2
zbrojowniasztuki.pl
sklepasp.pl

Polsko-angielski katalog do wystawy prezentującej
dzieła przybliżające atmosferę uczelni artystycznych
uczestniczących w Quattro/ 4, święcie rysunku,
malarstwa, grafiki i multimediów. Brali w nim udział
artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Akademii Sztuki w Szczecinie, francuskiej École
Supérieure d’Art et de Design d’Orléans oraz Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Gdańską uczelnię
reprezentowali prof. Sławomir Witkowski, mgr Vasyl
Savchenko, prof. Zbigniew Gorlak i mgr Michał Wirtel.

Wywiad-rzeka prowadzony między dwoma artystami,
w którym pytającym jest grafik, malarz i pedagog
prof. Sławomir Witkowski, a rozmówcą Cyprian
Kościelniak, grafik filmowy, plakacista, ilustrator
i rysownik polityczny, w latach 1984–1986 docent
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku, gdzie prowadził Pracownię Projektowania
Graficznego, w której to to zajęcia miał S. Witkowski.
Rozmowa bogato ilustrowana jest pracami
C. Kościelniaka.
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Autor: Anna Markowska (tekst)
Marek Rogulski (red., tekst)
Tytuł: Marek Rogulski.
Od zlodowacenia i antropocenu
ku nowym światom. Zastawki
i limi_potrofy. O fabrykacji
meralogicznej
Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94673-45-1
ggm.gda.pl

Autor: Marek Rogulski
Tytuł: Zastawki i limi_potrofy .
O fabrykacji meralogicznej
Wydawca: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna / Łódź
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74056-92-2
ahe.lodz.pl

Katalogi do wystawy z okazji 35-lecia pracy twórczej Marka Rogulskiego, artysty multimedialnego, rzeźbiarza,
malarza, performera, twórcy video i fotografii, muzyka, teoretyka sztuki. Zaprezentowane prace artysty miały
zachęcić do refleksji nad znaczeniem i funkcją galerii. Jaką dana propozycja artystyczna może pełnić funkcję?
Czy można ją traktować jako suplement, np. intensyfikację jakiegoś programu lub procesu społecznego?
Autorzy publikacji twierdzą, że wspomniana refleksja prowadzi do… fabrykacji merologicznej, oznaczającej –
jakkolwiek to rozumieć – intencjonalne manipulacyjne praktyki mające zastosowanie w interakcjach
międzyludzkich. Słowem – mamy tu do czynienia z propozycjami artystycznymi, zdaniem ich pomysłodawców
mającymi szansę zakorzenić się w galeriach sztuki.
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Autor: Aneta Szyłak (red.)
Aleksandra
Grzonkowska (red.)
Tytuł: NOMUS. Kolekcja
w działaniu / Collection
in action
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66433-20-5
mng.gda.pl

Autor: Magdalena Wojcieszak
(red.)
Colin Philips (red.)
Tytuł: Kolekcja. Dar Basila
Alkazziego dla Muzeum
Narodowego w Gdańsku
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66433-18-2
mng.gda.pl

Wydawnictwo jest pierwszym monograficznym
opracowaniem zbiorów, które znajdują się w Gdańskiej
Kolekcji Sztuki Współczesnej, przekazanej w depozyt
Muzeum Narodowemu w Gdańsku. W publikacji
zaprezentowane są także prace będące darami bądź
depozytami od artystek i artystów oraz kolekcjonerów
prywatnych, jak również dzieła zakupione do zbiorów
muzeum. (…)
Tworzona od 2017 roku Gdańska Kolekcja Sztuki
Współczesnej składa się z dzieł sztuki ukazujących
lokalną scenę artystyczną począwszy od lat 80.
do współczesności. Prace z kolekcji stanowią świadectwo
swoich czasów oraz doskonały materiał do napisania
historii sztuki w Gdańsku i Trójmieście w kontekście
regionalnym, ogólnopolskim a także globalnym. (…)

Urodzony w 1938 r. w Kuwejcie Basil Alkazzi jest
malarzem, kolekcjonerem i mecenasem sztuki,
posiadającym rozległe kontakty w wielu krajach świata.
W 2015 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku podpisało
z nim umowę o współpracy. Ustanowiony został Fundusz
Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz – artystki,
właścicielki galerii w Londynie, która w 1983 r.
przekazała gdańskiemu muzeum ponad 360 dzieł sztuki.
Dzięki funduszowi do zbiorów muzealnych trafiło wiele
prac młodych polskich twórców.
Ponadto Alkazzi ofiarował Muzeum Narodowemu
w Gdańsku część swojej bogatej kolekcji, obejmującej
malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię i rzeźbę m.in.
artystów z USA i Wielkiej Brytanii. Prace te pokazano na
wystawie w Pałacu Opatów w Oliwie. Katalog wystawy
przygotowano w polsko-angielskiej wersji językowej.

Od Wydawcy
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Autor: Iwona Dzierżko-Bukal
(red.)
Tytuł: Lokalność dużego miasta
/ Big city lokality, seria:
Katalog Artystyczno-Badawczy ASP 4T
Talent, Tolerance,
Technology, Time, nr 3
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66271-54-8
zbrojowniasztuki.pl

Autor: Iwona Dzierżko-Bukal
(red.)
Tytuł: Klimatyczne dzielnice.
Gdynia / Atmospheric
districts. Gdynia, seria:
Katalog Artystyczno-Badawczy ASP 4T
Talent, Tolerance,
Technology, Time, nr 4
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych / Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66271-69-2
zbrojowniasztuki.pl

Twórcy z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych
zachęcają do brania pod uwagę proponowanych
projektów artystycznych przy rozwiązywaniu
problemów współczesnych przestrzeni publicznych.
W ten sposób odpowiadają na zainteresowanie
i potrzeby społeczne. Oczywiście przygotowanie
wytycznych projektowych i ich późniejsza weryfikacja
odbywają się we współpracy z radami dzielnic
i samymi mieszkańcami.
W tomie trzecim katalogu 4T dużo uwagi poświęcono
dzielnicom Gdańska – Przeróbce oraz Oliwie,
w kontekście ich rewitalizacji.

Czwarty tom katalogu 4T powstał w efekcie współpracy
artystów i samorządowców. W roku akademickim 2020 –
–2021 realizowano projekt „Klimatyczne dzielnice”,
którego uczestnikami byli: międzywydziałowy zespół
ASP w Gdańsku, Biuro Planowania Przestrzennego
Miasta Gdyni i bezpośredni „beneficjenci”, czyli Rada
Dzielnicy Gdynia Leszczynki oraz Rada Dzielnicy
Gdynia Wielki Kack.
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Autor: Justyna Gibbs (red., tekst)
Karolina Babicz-Kaczmarek (red.)
Karolina Niemczyk-Bałtowska (tekst)
Tytuł: Trwałość i użyteczność.
Sopockie realizacje
architektoniczne Wilhelma
Lippkego
Wydawca: Muzeum Sopotu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-61385-29-5
muzeumsopotu.pl

Autor: Jacek Debis
Maja Stróżyk
Maja Potrykus
Tytuł: Archi Zeszyt. Relacja
z 11. Weekendu
Architektury w Gdyni
Wydawca: Agencja Rozwoju
Gdyni
Rok wydania: [2021]
weekendarchitektury.pl

Architektura Gdyni stanowi istotny walor krajobrazu
Niniejsza publikacja jest kolejną odsłoną realizowanego miasta, jest także istotnym elementem jego tożsamości
i historii. Przez wielu mieszkańców jest postrzegana
przez Muzeum Sopotu cyklu podejmującego temat
również jako wartość społeczna, bowiem za budynkami
architektury Sopotu oraz postaci, które miały znaczący
stoją ludzie, losy ich rodzin, codzienne spotkania
wpływ na dzisiejsze oblicze miasta. Na przełomie 2021
sąsiedzkie i długoletnie więzi międzyludzkie.
i 2022 roku w siedzibie Muzeum zaprezentowano
Kolejna edycja festiwalu Weekend Architektury
niewielki wycinek dorobku Wilhelma Lippkego.
stanowiła okazję do przyjrzenia się emocjonalnej stronie
Katalog, który właśnie przekazujemy do rąk
architektury oraz stopniowej ewolucji współczesnych
Czytelników, przedstawia pełną listę
miast. Czy nowo powstające budynki są wciąż
udokumentowanych realizacji sopockiego
postrzegane jako tradycyjny „dom”, czy bardziej jako
budowniczego. (…)
skomplikowane struktury ekonomiczno-prawnoOd Wydawcy
-dochodowe, podporządkowane głównie twardym siłom
Wilhelm Lippke (1869–1933) projektował m.in. hotele,
rynku? (…)
domy towarowe, kamienice, małe budynki mieszkalne…
Od Autorów
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Autor: Monika Karwaszewska (red.)
Bogna Czerwińska-Szymula (red.)
Tytuł: 50 lat Katedry
Kameralistyki Akademii
Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku
Wydawca: Akademia Muzyczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-64615-47-4
wydawnictwo.amuz.gda.pl

(…) Poszczególne rozdziały tej publikacji opisują
historię powstania Katedry, przybliżają sylwetki
kierowników tejże, wykazują imponujące zestawienie
osiągnięć w kameralnych konkursach
międzynarodowych i ogólnopolskich, przypominają
spektakularne wydarzenia (…). Do jednej tematyki
odniosę się szczególnie osobiście, jako że Katedra
Kameralistyki w Gdańsku zainspirowała kameralne
środowiska polskich uczelni muzycznych do
poszukiwań zaginionych i zapomnianych dzieł
kameralnych polskich kompozytorów ubiegłych stuleci.
(…)
prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej
kierownik Katedry Kameralistyki w latach 2003–2020

Autor: Anna Rocławska-Musiałczyk
Ewa Warmowska (tekst)
Tytuł: Midzë niebã a zemią.
10 utworów na chór dziecięcy
a cappella
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-84-0
czec.pl
Anna Rocławska-Musiałczyk jest kompozytorką,
pianistką i dyrygentką pracującą w Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w Zespole
Szkół Muzycznych w Gdańsku. Pochodzi z Wejherowa,
gdzie pełni m.in. funkcję prezesa Stowarzyszenia
Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej. Wraz
z Zespołem Wokalnym Art’n’Voices otrzymała w 2021 r.
nagrodę Fryderyka.
Ewa Warmowska mieszka w Bąckiej Hucie w powiecie
kartuskim. W 1978 r. podjęła pracę w zawodzie
nauczycielskim. Pisać zaczęła na początku XXI w.
Zasłynęła jako kaszubska poetka wrażliwa na piękno
rodzimej przyrody. Do tworzenia inspirują ją także
dzieci, które wciąż jeszcze uczy w „Małej Szkole”
w Szopie.
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Autor: Agnieszka Witczak
Tytuł: Václav Klement Žebrácký,
cz. 1, Wacław Klemens
Żebracki i jego poemat
o Gdańsku
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-85-3
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) Przedmiotem tej monografii jest
siedemnastowieczny utwór czesko-łacińskiego poety
Wacława Klemensa Żebrackiego. (…) Poemat wydano
w Gdańsku, w roku 1630, w oficynie Jerzego Rhetego.
(…)
Niniejsza monografia ma za zadanie przypomnieć
o istnieniu poematu poświęconego Gdańskowi pióra
„wygnańca z Czech”, najdłuższego panegiryku
poświęconego jednemu z miast Rzeczypospolitej. Opis
poetycki analizuje się tu również w powiązaniu
z ogólnymi tendencjami w sztuce, zwłaszcza malarstwie
gdańskim, oraz krótkimi utworami łacińskimi różnych
autorów, przedstawiającymi elementy krajobrazu
gdańskiego. (…)
Fragment wstępu

Autor: Agnieszka Witczak
Tytuł: Václav Klement Žebrácký
/ Wacław Klemens Żebracki,
cz. 2, Gedanum sive
Dantiscum, urbs illustris
et regia / Gdańsk czy też
Dantiscum, miasto
znakomite i królewskie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-94-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
(…) Poemat (…) z całą pewnością zasługuje na
przypomnienie. Poza krytyczną edycją tekstu, zgodnie
z postulatem J. Axera, by umożliwić orientację w tekście
osobom związanym z Gdańskiem, a pozbawionym
akademickiego przygotowania w zakresie filologii
klasycznej, przygotowano prozatorskie tłumaczenie
tekstu. (…)
Niniejsza edycja została pomyślana jako wydanie
dwujęzyczne. Na stronach verso zamieszczono tekst
łaciński, na recto – przekład filologiczny, który pozostaje
jednak podrzędny wobec łacińskiego poematu Wacława
Klemensa Żebrackiego. Zadecydowało to również
o zamieszczeniu odnoszących się do tekstu łacińskiego
właśnie objaśnień i komentarzy. (…)
Fragment wstępu
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Autor: Jacek Pokrzywnicki
Tytuł: Gottlieb Wernsdorf i jego
gdańskie prace edytorskie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81278-22-5
ksiegarnia.bernardinum.com.pl
depot.ceon.pl

Autor: Kazimierz Nowosielski
Tytuł: Czułość i ślad. O tym,
co kto pokochał, seria:
Nowa Krytyka i Esej, 4
Wydawca: Instytut Literatury
/ Kraków
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66765-57-3
sklep.instytutliteratury.eu

(…) to książka o pracy naukowej jedynego
w osiemnastowiecznym Gdańsku edytora starożytnych
i bizantyńskich tekstów greckich. Przedstawia ona
przede wszystkim najambitniejszy projekt Wernsdorfa:
uzupełnienie i scalenie częściowo zaginionej spuścizny
literackiej antycznego retora Himeriosa z Prusias
(IV wiek n.e.). Praca prezentuje fakty z dziejów nauki
gdańskiej z rzadka, jeśli w ogóle, wspominane
w opracowaniach do dziejów kultury dawnego
Gdańska.

Książka składa się z dwudziestu jeden szkiców, które
różnią się od siebie zarówno swym gatunkowym
ciężarem, stopniem odkrywczości, jak i sposobem
ujmowania materii literackiej – od ujęć przekrojowych,
o nachyleniu syntetycznym, po analizy pojedynczych
wierszy. Wypada jednak docenić wysiłki autora, który
stara się uruchomić rozmaite mechanizmy spajania
pojedynczych esejów w pewną hybrydyczną całość.
Rolę spoiwa pełni tytułowe pojęcie „miłości”. (…)

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby
Od Wydawcy
Wśród bohaterów esejów są także pisarze związani
z Pomorzem, m.in. Aleksander Majkowski, Zbigniew
Żakiewicz, Karol Olgierd Borchardt, Artur
Nowaczewski…
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Autor: Izabela Kępka
Aneta Lewińska
Lucyna Warda-Radys
Tytuł: Kociewie oczami dzieci
i młodzieży. Językowa
kreacja regionu w pracach
nadesłanych na Festiwal
Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego,
cz. 1, Uczeń jako twórca
Wydawca: Instytut Kaszubski / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65826-71-8
instytutkaszubski.pl

Niniejsza książka jest pierwszym tomem z cyklu (…),
który przenosi czytelnika między gościnnych – i jak się
okazuje, także twórczych – mieszkańców tego regionu.
Gdańskie badaczki wykorzystały kilkaset uczniowskich
prac zgłoszonych na konkurs literacki im. Romana
Landowskiego, aby sprawdzić, jak młodzi Kociewiacy
postrzegają swoją małą ojczyznę. Te nieprofesjonalne
z natury rzeczy juwenilia zostały potraktowane
w sposób całkowicie profesjonalny; do interpretacji
zebranych tekstów zastosowały bowiem metodologię
i narzędzia wykorzystywane w lingwistyce kulturowej,
a zwłaszcza w badaniach nad językową kreacją świata.
dr hab. Agnieszka Rypel prof. UKW w Bydgoszczy
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Autor: ks. Wojciech Kardyś
Tytuł: Nazwy wiosek i rejonów
na terenie parafii pw.
św. Barbary w Lalkowach,
seria: Lalkoviensia, 2
Wydawca: ks. Wojciech Kardyś
Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-54-0
czec.pl
Oto moja najnowsza książka o parafii w Lalkowach.
Dotyczy nazw wiosek i poszczególnych rejonów.
Myślę, że zainteresuje ona parafian, ludzi stąd się
wywodzących, samorządy trzech gmin (na terenie
których leżą wioski), językoznawców, regionalistów
i miłośników Kociewia. (…)

Od Autora
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Społeczeństwo
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Autor: Stefan Chwin
Tytuł: Wolność pisana po Jałcie
Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
/ Gdańsk
Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-89285-37-9
978-83-8206-366-0
wbpg.org.pl/sklepik
wydawnictwo.ug.edu.pl
Konferencja w Jałcie ustaliła ostateczny kształt polskich
granic i przypieczętowała wepchnięcie naszego kraju
w ramiona wschodniego mocarstwa. (…) W swojej
najnowszej książce Stefan Chwin przygląda się Polsce
pojałtańskiej i jej mieszkańcom, którzy po wielu latach
walki o wolność nie bardzo wiedzą, co począć ze swoim
zwycięstwem. Książka ta łączy głęboki namysł nad
skomplikowanymi kolejami dwudziestowiecznej
historii z wyczuciem paradoksu dziejów, który pewnie
nigdy już nas nie opuści. Jej autor poszukuje więc
w polityce i literaturze śladów pojałtańskiego
pesymizmu, objawiającego się przekonaniem,
że komuna nigdy się nie skończy. Udowadnia, że Stalin
przygotował grunt pod powstanie Unii Europejskiej.
(…)
dr Piotr Sitkiewicz

Autor: Małgorzata Wasilewska
Tytuł: Kobiece everesty.
23 rozmowy o zmianie
Wydawca: Librain Małgorzata
Wasilewska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96225-91-7
gosiawasilewska.pl

Czy losy 23 zupełnie obcych kobiet [w tym wielu
związanych z Trójmiastem – red.] mogą wciągać?

Mieszkamy obok nich, codziennie mijamy je na ulicy.
To niezauważalne wojowniczki. Są w różnym wieku,
mają inne doświadczenia, stan rodzinny, przeszłość.
Łączy je jedno: zbudowały swój świat na nowo.
Spełniły marzenia.
Wszystkie bohaterki zgodziły się wystąpić pod
prawdziwymi nazwiskami, choć ich historie obnażają
wiele słabości. Niektóre spotkały się z publicznym
hejtem, niektóre łatały dziury w samotności.
Wpuszczają Was w swój intymny świat, odważnie
podnosząc głowę, jakby mówiły: spójrz, teraz już nic
nas nie zatrzyma. To inspirujące historie. (…)
Od Autorki
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Autor: Dawid Góra
Tytuł: WOPR. Życiu na ratunek
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28722-27-9
muza.com.pl

Autor: Monika Góra
Tytuł: Amber Gold. Układ,
który oszukał tysiące
ludzi
Wydawca: Czarna Owca
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81436-25-0
czarnaowca.pl

Ratownictwo – w szczególności wodne – ma
w sobie coś uzależniającego. Kiedy ratownik gotów
jest walczyć o ludzkie życie, zawsze naraża też swoje.
Wobec zagrożenia reaguje odruchowo. Nie kalkuluje,
nie waha się. Bohaterowie na co dzień bezimienni
i anonimowi, przez cały rok ratujący setki ludzkich
istnień, w tej książce otrzymują twarze i głosy.
Niezależnie od tego, czy pracują w WOPR, MOPR,
SAR lub mniejszych jednostkach. Każdy z nich
doskonale zna ogłuszający dźwięk miarowego rytmu
serca, kiedy mierzy się z głębią.

Jak to możliwe, że w cywilizowanym kraju leżącym
w środku Europy para dwudziestopięciolatków
ze średnim wykształceniem robi przekręt na 851
milionów złotych? Czy Katarzyna i Marcin Plichtowie
byli tylko słupami i jeśli tak, to czyimi?
Dlaczego ani prokuratura, ani sąd, ani nawet komisja
śledcza nie były w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto
za nimi stoi?
Czy oszuści, którzy stworzyli piramidę finansową
Amber Gold, są częścią europejskiej, a może nawet
światowej organizacji dokonującej potężnych
malwersacji finansowych? Czy to możliwe, że byli
ochraniani przez polityków, wymiar sprawiedliwości
i służby specjalne? (…)
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Autor: Dariusz Stachowski
Tytuł: Gdańskie żużlowe ABC
Wydawca: Firma Wydawnicza
„Danuta”
Rok wydania: 2022
ksiazkizuzlowe.pl, sendsport.pl

Autor: Andrzej Górnowicz
Przemysław
Zientkowski (oprac.)
Tytuł: 200 maratonów
Wydawca: Miasto Chojnice
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95928-17-8
miastochojnice.pl

To historia sportu żużlowego w Gdańsku, od
pierwszych imprez rozgrywanych jeszcze przed drugą
wojną światową, aż po koniec sezonu 2021.
W kolejności alfabetycznej ułożono encyklopedyczne
biogramy wszystkich zawodników startujących
w gdańskich barwach, a także wielu klubowych
działaczy, trenerów, mechaników, sędziów oraz osób
pracujących przy obsłudze zawodów.
Mocną stroną tej publikacji są wyniki wszystkich
meczów ligowych gdańskiej drużyny, ze zdobywcami
punktów dla jej barw, a także zdobywcy czołowych
lokat we wszelkich innych rozgrywkach,
z uwzględnieniem miejsc zajmowanych przez
gdańszczan. Całość dopełnia stosowne Kalendarium
oraz historia rekordów trójmiejskich torów. (…)

Andrzej Górnowicz swój pierwszy maraton przebiegł
w 1988 r., gdy miał już 33 lata. Przełomowy był rok
1999. Wówczas ukończył aż 11 biegów maratońskich.
Związany z Chojnicami, dzięki swojej pasji, poznał
wiele zakątków Polski i Europy. Szczególnie ważne
były dla niego biegi pielgrzymkowe, pokonywane
z różańcem w ręku. Chociaż sport uprawiał amatorsko
liczyły się dla niego osiągnięty czas i pozycja na mecie.
Po 150. maratonie zrozumiał jednak, że nie to jest
najważniejsze. Maraton nr 200 pokonał w 2020 r.,
na trasie niedaleko Chojnic, w pobliżu Więcborka.
Postanowił zakończyć swoją maratońską przygodę,
nie rozstał się jednak z bieganiem.
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Autor: Mirosław Lademann
Tytuł: Księga pamiątkowa 25 lat
Stowarzyszenia Rodzina
Piaśnicka w Wejherowie.
1996–2021
Wydawca: Stowarzyszenie
„Rodzina Piaśnicka”
MS
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-96372-70-3

Autor: Mirosława Mormol
Tytuł: Dzieje jednego budynku.
W 70. rocznicę powstania
Szkoły Podstawowej nr 6
im. Tadeusza Kościuszki
w Wejherowie
Wydawca: MS
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65092-44-1

Miejsce pamięci narodowej Lasy Piaśnickie, gdzie
w pierwszym okresie okupacji dokonano mordu
na tysiącach ludzi (w tym przedstawicielach polskiej
inteligencji), jest coraz lepiej rozpoznawalne
w regionie i w kraju. Duża w tym zasługa członków
Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, którzy m.in.
przekazują wiedzę młodemu pokoleniu oraz troszczą
się o groby. Do szczególnie zasłużonych działaczy
należy ks. infułat Daniel Nowak z Wejherowa, inicjator
powołania stowarzyszenia.

Wejherowską szkołę zbudowano w latach 1947–1951.
Nowoczesny obiekt posiadał duże, jasne sale.
Pierwszym kierownikiem placówki został Jan Czaja.
Już w 1953 r. podstawówkę połączono z LO im. Jana
III Sobieskiego. Jednak w 1965 r. nastąpił rozdział, LO
przeniesiono do innego budynku. W 1974 r. oddano do
użytku zrealizowane w czynie społecznym boisko
szkolne. W drugiej połowie lat 90. przystąpiono do
modernizacji i rozbudowy obiektu. Później jeszcze
zbudowana została m.in. hala sportowa, powstała także
nowoczesna biblioteka.

Publikację dofinansowało Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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Autor: Iwona Jażewicz (red.)
Małgorzata Pacuk (red.)
Maciej Tarkowski (red.)
Tytuł: Warunki i czynniki rozwoju
Pomorza – ludność i turystyka,
seria: Regiony Nadmorskie, 29
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-49-5
zrr.ug.edu.pl

Autor: Maria Matusiewicz
Tytuł: Logistyka miejska
w świetle idei
zrównoważonego
rozwoju
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82063-91-2
wydawnictwo.ug.edu.pl

(…) Prezentowana w niniejszym tomie problematyka
dotyka przede wszystkim zagadnień kapitałów
społecznego i materialnego, które w największym
stopniu kształtują gospodarkę turystyczna, będącą
przedmiotem zainteresowania większości autorów. (…)
Wydaje się jednak, że kwestie kapitału ludzkiego, nie
tylko jego demograficznych fundamentów, ale także
wiedzy, umiejętności i kompetencji powinny
w przyszłości cieszyć się większym zainteresowaniem
badaczy. Przemawia za tym z jednej strony dynamicznie
zmieniający się popyt na pracę, z drugiej – nasilające się
w wielu dziedzinach gospodarki deficyty jej podaży.
Doświadcza ich także gospodarka turystyczna. (…)

(…) Transport towarów miejskich ma zasadnicze
znaczenie dla funkcjonowania miasta i dla lokalnej
gospodarki, jednak tworzy liczne problemy poprzez
zwiększenie emisji zanieczyszczeń, hałas, zatłoczenie
dróg; zwiększa również stres mieszkańców i agresję
kierowców. Dystrybucja towarów w mieście znacząco
wpływa zatem na życie mieszkańców i na odczucia
turystów. (…)
W pracy przedstawiono wyniki licznych badań
przeprowadzonych przez autorkę w Gdańsku i Gdyni
w latach 2018–2020. Miały one charakter ankiet
i obejmowały interesariuszy miejskich – przedstawicieli
biznesu zlokalizowanego w mieście, dostawców oraz
mieszkańców. (…)
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Autor: Bartłomiej Igliński
Urszula Kiełkowska
Michał Bernard Pietrzak
Mateusz Skrzatek
Tytuł: Energia odnawialna
w województwie pomorskim
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-23147-93-0
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Edward Wiśniewski
Tytuł: Monografia Polskiej
Żeglugi Bałtyckiej
(wyd. 2)
Wydawca: Polska Żegluga
Bałtycka / Kołobrzeg
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-94470-42-5
polferries.pl

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak bardzo jesteśmy
uzależnieni od importu paliw kopalnych. Musimy jak
najszybciej rozwijać własne źródła energii, w tym
przede wszystkim energię odnawialną, która jest
dostępna w każdym rejonie Polski. Na przykładzie
województwa pomorskiego przedstawiono stan
aktualny, potencjał i perspektywy rozwoju energetyki
odnawialnej. Należy w sposób zrównoważony rozwijać
miks energii odnawialnej, która – co warto podkreślić –
zapewnia więcej miejsc pracy niż energetyka
konwencjonalna.

Polska Żegluga Bałtycka (znana też jako Polferries)
powstała w 1976 r. Siedziba tego przedsiębiorstwa
armatorskiego od początku była zlokalizowana
w Kołobrzegu, co miało korzystnie wpłynąć na rozwój
Pomorza Środkowego. Wejściu PŻB na rynek
zdominowany przez gdyńskie Polskie Linie Oceaniczne
oraz szczecińską Polską Żeglugę Morską towarzyszyły
konflikty. Od PLO przejęto 4 promy pasażersko-samochodowe. PŻB otrzymała także bazy promowe
w Świnoujściu i Gdańsku.

Od Wydawcy
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Środowisko
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Autor: Halina Tkachenko (red.)
Anna Jarosiewicz (red.)
Tytuł: Biotyczne i abiotyczne zasoby
Pomorza Środkowego.
Wpływ antropopresji na
funkcjonowanie ekosystemów
Wydawca: Akademia Pomorska
/ Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-74673-63-1
wydawnictwo.apsl.edu.pl

Autor: Waldemar Nocny
Tytuł: Ochrona wybrzeża
Mierzei Wiślanej.
(Od Nowej Karczmy
do Nowego Portu )
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-62810-07-9
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) to wieloautorskie opracowanie przygotowane przez
pracowników, studentów i doktorantów Instytutu
Biologii i Nauk o Ziemi Akademii Pomorskiej
w Słupsku. Książka ma charakter interdyscyplinarny
i porusza zagadnienia dotyczące zarówno różnorodności
biologicznej, oddziaływań człowiek–środowisko,
jak i medycznych problemów współczesnej cywilizacji.
Tak wielorodna tematyka jest przykładem licznych
zainteresowań społeczności akademickiej skupionej
wokół Instytutu.
Książkę polecamy szczególnie studentom kierunków:
biologia, ochrona środowiska oraz tych związanych
z naukami o zdrowiu. Mamy również nadzieję,
że stanowić ona będzie ciekawą lekturę dla wszystkich
zainteresowanych problematyką przyrodniczą.
Od Wydawcy

Autor znany jest ze swojej pasji historycznej związanej
z Wyspą Sobieszewską, Mierzeją Wiślaną, ujściem
Wisły i nadmorskimi dzielnicami Gdańska. W swojej
kolejnej książce dużo miejsca poświęca zagadnieniom
przyrodniczym, kwestiom ochrony środowiska. Pisze
o walce człowieka z przyrodą, z morzem i piaskiem.
Czytelnik dowie się, jak zasiedlano Mierzeję Wiślaną,
przeczyta o wydobywaniu bursztynu i funkcjonowaniu
wybrzeża jako strefy nadgranicznej w okresie PRL-u.
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Autor: Beata Pomykalska
Paweł Pomykalski
Mateusz Żuławski
Tytuł: Wybrzeże Bałtyku.
Od Rugii po Zalew
Wiślany, seria: Travelbook
Wydawca: Bezdroża - Helion
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28387-13-3
bezdroza.pl

Autor: Roman Janusiewicz
(red.)
Krzysztof Marciniak
(red.)
Tytuł: Wybrzeże Bałtyku.
Atlas rowerowy
Wydawca: Eko-Graf
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65828-62-0
ekograf.pl

Polskie morze budzi wśród turystów jednoznaczne
skojarzenia z odpoczynkiem na plaży i kąpielami
pośród fal. I słusznie! Warto jednak na chwilę porzucić
ten stereotyp i przyjrzeć się wybrzeżu – od niemieckiej
Rugii po Zalew Wiślany – dokładniej. Zobaczymy
krainę zadziwiająco bogatą kulturowo – ziemię
Wolinian, Słowińców i Kaszubów, słynącą z tradycji
marynistycznych i rybackich, pełną historycznych
miast, zabytków architektury i techniki, a także
skarbów przyrodniczych – ostoi ptaków, przymorskich
jezior, wyniosłych klifów i wędrujących wydm.
Odkryjmy Pomorze na nowo!

Choć kieszonkowy, to dokładny i praktyczny atlas
zachęcąjący do podróży ścieżkami rowerowymi
wiodącymi ze Świnoujścia, przez Międzyzdroje,
Dziwnów, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo, Ustkę, Łebę
po Władysławowo, Hel, Puck i Gdynię.
Zawiera opisy atrakcyjnych miejsc turystycznych,
wraz z danymi teleadresowymi tych mieszczących się
w murach budynków, i ich zdjęcia. Na końcu znajduje się
wykaz punktów informacji turystycznej znajdujących się
na trasie.
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Autor: Iwona Pawełek
Damian Pawełek
Tytuł: Bucket list. Kaszuby
i Bory Tucholskie.
100 nieoczywistych
miejsc i doświadczeń
Wydawca: Pascal
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81038-08-9
pascal.pl

Autor: Arkadiusz Zygmunt
Tytuł: Kaszuby. Atlas
turystyczny, seria:
Wademekum
Wydawca: SBM
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82220-35-3
wydawnictwosbm.pl

Tysiące jezior i jeziorek, zalesionych pagórków
tworzących baśniową krainę, do której chcemy cię
zabrać.
Tutaj, leżąc na miękkim mchu z zamkniętymi oczami,
poczujesz delikatny zapach żywicy, odetchniesz
czystym powietrzem przy akompaniamencie
ćwierkających ptaków, grających pasikoników i szumu
sosen. Wierz nam, nigdzie tak nie odpoczniesz.
W tym oryginalnym przewodniku dzielimy się naszym
zachwytem, by inspirować cię do odkrywania Kaszub
i Borów Tucholskich. Znajdziesz w nim bardziej
i mniej znane atrakcje turystyczne, które koniecznie
trzeba zobaczyć, a także pomysły, jak aktywnie spędzić
czas, w pojedynkę lub z rodziną.
Nie wahaj się!
Od Autorów

Atlas turystyczny to kompendium wiedzy na temat
Kaszub. Informacje o najciekawszych i najbardziej
malowniczych miejscach zaprezentowano w wygodnym
i przejrzystym układzie alfabetycznym. Cennym
uzupełnieniem są informacje o historii i dawnych
mieszkańcach tych terenów, a także praktyczne
wskazówki, propozycje tras, przydatne mapy i barwne
fotografie.
Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Głuc
Tytuł: Trójmiasto. Gdańsk,
Gdynia, Sopot (wyd. 3),
seria: Travelbook
Wydawca: Bezdroża - Helion
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28389-34-2
bezdroza.pl

Autor: Ewa Kowalska
Tytuł: Spacer po Trójmieście,
seria: Spacerowniki
Wydawca: SBM
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82225-95-2
wydawnictwosbm.pl

Trójmiasto to jedyna w swoim rodzaju konurbacja
złożona z dostojnego, tysiącletniego Gdańska,
uzdrowiskowego kurortu Sopotu i liczącej mniej niż
100 lat miejskiej historii, młodej, portowej Gdyni.
Metropolia, oparta z jednej strony o Zatokę Gdańską,
z drugiej o zalesione wzniesienia Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, olśniewa zabytkami kilku epok,
wielokulturowym dziedzictwem, łączącym rodzimy
polski ryt kaszubski z historycznymi wpływami
krzyżackimi i pruskimi, oraz bogatą i żywą kulturą
miejską. Zapraszamy na Pomorze Gdańskie!

(…) Główną część książki stanowią opisy spacerów,
ale także propozycje dalszych wycieczek. Autorka
prezentuje swe miasto z pasją i miłością i w ciekawy
sposób, bo zna tu każdy kąt. Opowiada o zabytkach,
poleca miejsca, gdzie można zrobić przerwę i po prostu
poleniuchować. Rekomenduje sympatyczne knajpki,
kawiarnie, klimatyczne puby, miejsca, gdzie można
po prostu usiąść i odpocząć. Prowadzi też do atrakcji,
które większość przewodników pomija – zaprasza do
odkrywania urokliwych zakątków, murali, rzeźb,
minigalerii czy pracowni artystycznych. Wszystko to
pozwala poczuć atmosferę miasta. (…)
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Autor: Magdalena Świerczyńska-Dolot
Tatiana Slowi
Tytuł: Zgubnik pomorski, cz. 2,
Kociewie, Żuławy, Powiśle.
Wycieczki dla dzieci
i rodziców
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-51-9
czec.pl
Druga część pomorskiego przewodnika dla dzieci
z rodzicami prezentująca ciekawe miejsca, raczej bez
zwyczajowych tłumów, kolejek i komercyjnych atrakcji
na Kociewiu, Żuławach i Powiślu. Nieco inaczej
niż w pierwszym poświęconym Kaszubom tomie, poza
eskapadami na łono natury są też propozycje
zwiedzania miasteczek i zamków, jakich we wschodniej
części województwa pomorskiego nie brakuje.
Mimo to, zaproponowane przez autorki „marszruty”
nie wpisują się w tradycyjne szlaki zwiedzania tych
miejsc. W przewodniku, analogicznie jak w pierwszym
tomie, nie zabrakło, wskazówek oraz opinii na temat
odwiedzanych miejsc, którymi dzielą się z czytelnikami
najmłodsze uczestniczki wypraw lub ich mamy –
autorki. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Maciej Maksymowicz
Tytuł: Polskie wybrzeże w okresie
międzywojennym
na archiwalnych zdjęciach
i pocztówkach
Wydawca: Narodowe Muzeum
Morskie / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-64150-53-1
nmm.pl

Autor: Magdalena Roman
Wiesław Ulatowski
Tytuł: Mieszkańcy gminy Stare Pole
w fotografii czarno-białej
Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz
Mieszkańców
Aktywni Stare Pole
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95968-31-0

Polsko- i angielskojęzyczny katalog wystawy,
dostępnej w internecie pod adresem:
polskiewybrzeze.nmm.pl, sfinansowanej w ramach
Programu Wieloletniego „Niepodległa” MKDNiS.
Na ekspozycji zaprezentowane zostały zdjęcia
i pocztówki z kolekcji Władysława Toczyłowskiego
z lat 1932–1934 oraz anonimowego autorstwa
z lat 20. i 30. XX w. Prezentują takie miejscowości jak:
Hel, Jurata, Jastarnia, Kuźnica, Chałupy, Wielka
Wieś/Hallerowo, Rozewie/Lisi Jar, Jastrzębia Góra,
Karwia, Żarnowiec, Puck, Gdynia, Kamienna Góra,
Orłowo.
W internecie obiekty udostępnione zostały przy
wykorzystaniu techniki 3 D, a także techniki
umożliwiającej zapoznanie się z treścią osobom
niewidzącym.

(…) Chcielibyśmy, aby książka, (…) była „rodzinnym
albumem” ilustrującym czterdzieści powojennych lat
życia mieszkańców naszego wspólnego domu.
Umieściliśmy tu ponad czterysta czarno-białych
fotografii, w większości przekazanych przez
mieszkańców gminy Stare Pole, a także zdjęć z kronik
szkolnych i prywatnych zbiorów autorów publikacji. (…)
Nasz album składa się z siedmiu rozdziałów
prezentujących różne aspekty życia mieszkańców gminy.
Mamy tu zdjęcia z rodzinnych uroczystości, zakończenia
roku szkolnego czy zakładowej wycieczki (…). Album
obejmuje okres od lat powojennych do końca lat
osiemdziesiątych. (…)
Fragment wstępu

83

Autor: Małgorzata
Taraszkiewicz-Zwolicka
Daria Majewska (red.)
Tytuł: Widoki Gdańska
na szklanych negatywach
ze zbiorów Stadtmuseum
Danzig. Muzeum Narodowe
w Gdańsku
Wydawca: Muzeum Narodowe / Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66433-21-2
mng.gda.pl

Autor: Maja Bieńkowska (red.)
Tytuł: Gdańsk lat 50. w obiektywie
Marcela Grisarda
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66433-22-9
mng.gda.pl

Książka zawiera ponad 200 fotografii wybranych
spośród 1700 zdigitalizowanych w latach 2015–2017
szklanych negatywów ze zbioru ikonograficznych
materiałów pomocniczych przedwojennej instytucji
muzealnej – Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w
Gdańsku. Fotografie są datowane na lata 1860–1942,
większość z nich pochodzi z lat 20. XX w. (…)
Wybór tematyki publikacji został podyktowany chęcią
przypomnienia obrazów miasta sprzed niemal 160 lat:
jego pejzażu architektonicznego, budynków
reprezentacyjnych i miejsc spotkań, w tym świątyń,
specyfiką malowniczego położenia wzdłuż ciągów
wodnych. (…)

(…) to 250-stronicowy album z ponad 160 barwnymi
fotografiami oraz trzema esejami na temat autora
i niezwykłej historii fragmentu muzealnej kolekcji.
Publikacja przenosi nas do Polski powojennej widzianej
oczami francuskiego dyplomaty. (…)
(…) Historię autora fotografii i przekazania ich do
kolekcji muzeum przybliża Jolanta Barełkowska,
dziennikarka polska we Francji i jednocześnie
przyjaciółka Françoise Grisard [córki Marcela Grisarda
– red.]. O estetyce i związkach fotografii z turystyką
szerzej pisze Maja Bieńkowska, z kolei barwny wątek
filmowy w artystycznej atmosferze Gdańska tamtych lat
opisuje Dorota Karaś, dziennikarka i autorka książek
biograficznych. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy

84

Autor: Beata Zgodzińska (oprac.)
Tytuł: Fasady i elewacje, seria:
Pocztówki dawnego Słupska,
z. 4
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66410-31-2
muzeum.slupsk.pl, czec.pl

Autor: Kacper Kowalski
Tytuł: Arché
Wydawca: Kacper Kowalski
Fabryka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-92992-84-4
kacperkowalski.pl

W serii wydawniczej „Pocztówki dawnego Słupska”
prezentujemy kartki pocztowe przedstawiające
przedwojenne miasto. W czwartym zeszycie omawiamy
wybrane elewacje, fasady i pierzeje, zwracając uwagę
na ich kompozycję i stylistykę oraz na rolę
w budowaniu architektonicznego i urbanistycznego
obrazu miasta. Punktem wyjścia była wystawa „Fasady
i elewacje” przygotowana przez Annę Sujecką i Beatę
Zgodzińską, eksponowana od 28 maja do 27 sierpnia
2012 roku. Pokazano na niej kopie 49 pocztówek;
towarzyszyła jej składanka.

W najnowszych pracach Kacper poszukuje odpowiedzi
na wiele pytań. Sięga do coraz głębszych pokładów,
w których natura, śnieg, woda i dzika przyroda tworzą
formy, jakie niewielu z nas oglądało. Początkowo jego
fotografie wydają się dziwnie znajome. Doszukujemy
się więc podobieństw do japońskich obrazów
malowanych tuszem, minimalistycznych,
modernistycznych form na papierze, starożytnych
symboli okultystycznych, malowideł naskalnych. Kiedy
przyjrzymy się bliżej, dociera do nas, że to natura i nagle
doznajemy połączenia z jakimiś obszarami naszego
umysłu, ze wspomnieniami odziedziczonymi z czasów,
w których interpretowanie takich przyrodzonych śladów
i form było konieczne, aby przeżyć. Z czasów, w których
początek bierze mitologia, sprzed nastania pisma,
a może nawet zanim powstał język.
Andri Snær Magnason
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Tytuł: Zenon Plech - Golden Boy
Wydawca: Speedwayevents.pl
Margrafsen
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66844-13-1
superzenon.pl

Zenon Plech (1953–2020) to jedna z legend polskiego
żużla. Wychowanek Stali Gorzów od 1976 do 1987 r.
występował w barwach Wybrzeża Gdańsk. Znany był
jako Golden Boy albo Super Zenon (pseudonimów
dorobił się w Wielkiej Brytanii). Wielokrotny mistrz
Polski osiągał również sukcesy na arenie
międzynarodowej. Po zakończeniu kariery
z powodzeniem pełnił funkcję trenera.
Autorami zdjęć zamieszczonych w albumie są: Marian
Kossmann, Piotr Markowiak, Jarosław Pabijan, Mike
Patrick, Zbigniew Kosycarz/KFP, Gianni Tomba
i Mirosław Wieczorkiewicz. Ponadto wykorzystano
fotografie pochodzące z archiwum rodzinnego.
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