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Autor: Maciej Kraszewski
Tytuł: Johnny. Powieść o księdzu
Janie Kaczkowskim
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-26840-10-4
kulturalnysklep.pl

Autor: Grzegorz Boros
Tytuł: Wędrówka do środka świata.
Jak przeciętne zmienia się
w niepowtarzalne,
cz. 3, Epoka Feniksa
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96443-24-3
wydawnictwobit.pl

Porywająca i wzruszająca opowieść o dwóch facetach
z zupełnie różnych światów i o spotkaniu, które
jednemu z nich ocaliło życie. Prawdziwa historia
przyjaźni księdza Jana Kaczkowskiego, łamiącego
stereotypy charyzmatycznego duchownego, i Patryka
Galewskiego, recydywisty, a dziś szefa kuchni, chwyta
za serce i inspiruje.
Patryk nie miał łatwego startu w życiu. Karierę
przestępcy rozpoczął, mając dwanaście lat. Wydawało
się, że jego życie już zawsze będzie toczyć się
w zawiasach, między kolejnymi odsiadkami, jednak gdy
wyrokiem sądu trafia do pracy w puckim hospicjum,
poznaje ks. Jana Kaczkowskiego, który odmieni jego
los na zawsze. (…)

„Epoka Feniksa” to ostatnia część tryptyku „Wędrówka
do środka świata”. Główny bohater, zmagając się
z przeciwnościami losu, po raz kolejny odbywa studium
podróży w głąb siebie i próbuje ustalić, jak przeciętne
zmienia się w niepowtarzalne. Uczestniczy w życiu
w sposób pełny, ze wszystkimi następstwami swoich
wyborów dokonywanych w poszczególnych epokach
wędrówki. Pomaga mu w tym umiejętność patrzenia na
świat z pewnym zdziwieniem i wiara w zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią, życia nad przemijaniem.
Czy Roman Sorobiński dotrze do tajemniczego środka
świata? Czy pomoże mu go odkryć wolna od wszelkich
braków i ułomności perspektywa życia wiecznego?
Odpowiedzi na te pytania Czytelnik znajdzie na kartach
powieści.

Od Wydawcy
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Autor: Ewa Popławska
Tytuł: Kolce dzikiej róży
Wydawca: Oficynka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67204-55-2
oficynka.pl

Autor: Natalia Thiel
Tytuł: Dziewczyna z portretu
Wydawca: Zysk i S-ka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82026-99-3
zysk.com.pl

Po śmierci Jana III Sobieskiego w Polsce panuje chaos
i bezkrólewie. Dwóch kandydatów szczególnie mocno
pragnie zdobyć tron. Zwolennicy obu stron przybywają
do Gdańska, w tym chorąży Konrad Jezierski
i tajemnicze damy van der Berg, które – po długiej
drodze z Amsterdamu – osiedlają się niedaleko wsi
Oliwa.
Niebezpieczne kontakty, rodzinne sekrety
i zapomniane miłości spowodują zamęt w życiu
bohaterów. Po raz kolejny zmierzą się
z przeciwnościami, a największym wyzwaniem okaże
się wzajemne przebaczenie.

W życiu Hani Skorskiej nic nie dzieje się tak, jak sobie
wymarzyła. By oderwać się od problemów, Hania
decyduje się na wyjazd do dworku dziadków, Mirosławy
i Jana Doroszów, na Pomorzu. Na targu pod wpływem
impulsu kupuje portret nieznanej dziewczyny. Osobliwa
reakcja dziadków na obraz skłania Hanię do poszukiwań
odpowiedzi na pytanie, kim jest dziewczyna z portretu.
Splot wydarzeń sprawia, że Jan Dorosz, obecnie słynny
malarz, postanawia zdradzić wnuczce swój sekret
i wrócić pamięcią do czasów wczesnej młodości.
Lata dwudzieste XX wieku. Dziesięcioletni Janek,
uczony przez ojca krawieckiego fachu, podczas wizyty
w luksusowym pensjonacie „Biała Dama” po raz
Od Wydawcy pierwszy widzi świat pełen bogactw i elegancji. (…)

Kontynuacja powieści „Pod złą gwiazdą” i „Ogniste
serca”.
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Autor: Maksymilian Bron
Tytuł: Ludzkie puzzle
Wydawca: Psychoskok
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81198-77-6
psychoskok.pl

Autor: Hanna Cygler
Tytuł: Córki tęczy
Wydawca: Luna
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67406-06-2
wydawnictwoluna.pl

Poznaj historie ludzi, którzy szukając szczęścia
i miłości, tracą je nieustannie. Jest to opowieść o pętli
miłości, zbrodni i szaleństwa.
Od czasów II wojny światowej do współczesnych.
Każdy z nas jest elementem układanki zwanej życiem.
Ludzie puzzle próbują każdego dnia się dopasować
i znaleźć odpowiednie miejsce, by stać się częścią
wszechświata i wieść szczęśliwe życie.
Maksymilian Born ukazuje życie kilkorga ludzi. Ich
historie zazębiają się, przeplatają lub łączą się
podobnym finałem czy przeszkodami, z którymi ich
bohaterowie zmagają się każdego dnia.

Co się stanie, kiedy spotkają się dwie kobiety, które
w zwykłych okolicznościach nigdy by się nie poznały?
Joy Makeba mieszka w Pretorii w Republice
Południowej Afryki. Opiekuje się dwiema siostrami
i każdego dnia walczy o przetrwanie.
Zuzanna Fleming jest właścicielką fabryki w Gdańsku.
Nie brakuje jej niczego oprócz miłości. Przystojny Jack
proponuje jej egzotyczne wakacje. Mają być noclegi
w luksusowych hotelach, wypoczynek na łonie natury
i podziwianie dzikich zwierząt podczas safari. Szybko
jednak wspaniały urlop przerodzi się w walkę o życie…
Kiedy życie nagle wymyka się spod kontroli, zaczyna
się prawdziwy thriller.
Córki tęczy to historia o kobiecej solidarności
i potrzebie niesienia sobie pomocy, niezależnie od
koloru skóry.
Od Wydawcy

Od Wydawcy

6

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Owoc miłości
Wydawca: Purple Book
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83102-64-1
swiatksiazki.pl

Autor: Roma J. Fiszer
Tytuł: Światełko miłości
Wydawca: Purple Book
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83103-47-1
swiatksiazki.pl

Eliza i Max wracają do Parchowa po odzyskaniu przez
Interpol klejnotów babci Anny. Przed nimi czas decyzji
w sprawie ślubu, zarządzania willą w Gdyni i pracy
Elizy na uczelni. Do tego Max chce wrócić do swojego
dawnego nazwiska. A Felicja Skierka ogłasza,
że młodzi odziedziczą po niej gospodarstwo „Iskierka”,
czym wzburza rodzinę.
Tymczasem Zenek Korycki z Wawelu pokazuje im
nieznany list królowej Marysieńki opisujący złoty
wisiorek. Matylda, przyjaciółka Elizy z uczelni, prosi ją
o pomoc w przygotowaniach i wyjazd na konferencję
do Kopenhagi. (…)

Odbiór przez Gabi dyplomu z anglistyki nie przeszkadza
jej w udziale w plenerze fotograficznym.
Nieoczekiwanie zdobywa pierwszą nagrodę i zamiast
zająć się pracą tłumacza, trafia do… Rzymu,
zostawiając w Polsce Sławka, swoją pierwszą miłość.
W Rzymie czerpie z włoskiego życia pełnymi garściami,
nie tylko jako fotograficzka. Podczas spaceru z Flavio
zapomina się. Wraca do kraju, a wkrótce na świecie
pojawia się córka, Zuzka.
Gdy powtórnie wyjeżdża do Wiecznego Miasta, zajmuje
się już tylko fotografią. Odnosi znaczące sukcesy
i wiąże się z Grzegorzem. Żyją jak w bajce, mają
wspólne plany…
Nagle Gabi ucieka z Włoch i w okresie świąt Bożego
Narodzenia zaszywa się z córką w Nakli. (…)

Od Wydawcy

Część 3 cyklu, część 1 pt. „Klejnoty miłości”, część 2
pt. „Wzgórze miłości”.
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Autor: Sylwia Kubik
Tytuł: Zimowe Żuławy. Beata
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82801-76-7
wydawnictwofilia.pl

Autor: Adriana Rak
Tytuł: Wybaczam ci
Wydawca: WasPos
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82901-56-6
waspos.pl

Wiatr hula po otulonych śniegiem Żuławach zaglądając
w okna mieszkańców szykujących się do świąt.
Niektórzy, pochłonięci przez świąteczny rozgardiasz,
z radością wypatrują pierwszej gwiazdki i gwarnych
spotkań przy wigilijnym stole. Są jednak i tacy, których
samotność w czasie świąt staje się dotkliwsza.
Jednak święta to przecież czas magii, pięknych marzeń
i ziszczonych życzeń. Czasem wystarczy otworzyć
serce i pozwolić im odnaleźć do siebie drogę.
Czy w otoczeniu pięknych żuławskich krajobrazów,
w czasie najpiękniejszych świąt w roku, wszystkie
serca napełnią się miłością?

…bo święta to czas, w którym dzieją się prawdziwe
cuda.
Wybaczam ci… to życiowa, skłaniająca do refleksji
opowieść o sile przebaczania. (…)
Anastazja, Helena, Edmund i Łukasz to czwórka
życiowych rozbitków. Każdy z nich w obliczu
piętrzących się problemów traci nadzieję na lepsze
jutro. Poza tym dzieli ich niemalże wszystko,
począwszy od wieku, a skończywszy na poglądach
życiowych.
Magia nadchodzących świąt działa jednak cuda.
Bohaterowie postawieni w obliczu trudności znajdują
chęci, by zmienić swój los.
Czy świąteczna gniewińska aura będzie im sprzyjać?
Czy będą w stanie zawalczyć o swoje szczęście? (…)

Od Wydawcy
Część 2 cyklu, część 1 pt. „Żuławska miłość”.
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Autor: Magdalena Witkiewicz
Tytuł: Telefon od Mikołaja
Wydawca: Flow
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67402-04-0
wydawnictwoflow.pl

Autor: Katarzyna Wit-Formela
Tytuł: Zimowe perypetie
Wydawca: Dlaczemu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67357-42-5
dlaczemu.pl

Urocza świąteczna opowieść, w której rozmowy są
kontrolowane przez tabun ekscentrycznych staruszków!
Wincentyna czeka na wiadomość od Mikołaja.
Ukochany wiele lat temu powiedział, że zadzwoni, a on
zawsze dotrzymywał słowa. Staruszka nie wie jeszcze,
że kiedy w słuchawce telefonu w domu opieki Happy
End usłyszy głos Poli, zagubionej nastolatki, zupełnie
zmieni się jej życie.
Dorota, nauczycielka jeszcze do niedawna zakochana
w swojej pracy i w mężu, przeżywa kryzys. Zawodowy
oraz osobisty. W czasie pomiędzy wigilijnym
barszczem a karpiem wyrusza z domu ku przygodzie.
Czy spotkany przyjaciel z dawnych lat okaże się tym,
o kim marzyła? (…)

Opowieść o dwóch przyjaciółkach – Izabeli i Kalinie
oraz ich perypetiach rozgrywających się na przestrzeni
zimy. Jak się okaże, nic tak nie pomoże przeżyć
największych życiowych zawirowań, jak wsparcie
najlepszej przyjaciółki. Zwłaszcza, gdy źródłem
problemów są mężczyźni.
Z Kalą właśnie zerwała jej życiowa miłość – Jacek. Bez
niego jest zagubiona, w końcu podporządkowała mu
całe życie, nawyki i uczucia. Nie potrafi pójść na przód.
Jacek wciąż zapełnia jej życie, choć teraz już na innych
warunkach.
Iza jest szczęśliwa, małżeństwo z Wiktorem wydaje się
spełnieniem jej marzeń. W końcu to on odczarowuje
znienawidzony przez nią grudzień, daje jej szczęście
na co dzień. Jednak pewna pogłoska na temat męża
podburza zbudowane zaufanie. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Ewa Formella
Tytuł: Kamienica pełna marzeń
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82802-74-0
wydawnictwofilia.pl

Autor: Dorota Milli
Tytuł: Miłość w blasku kominka
Wydawca: Filia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82802-85-6
wydawnictwofilia.pl

Kilkuletnia Zosia mieszka z mamą, przybranym ojcem,
młodszą siostrzyczką i czworonożnym przyjacielem
w jednej z gdańskich kamieniczek. Pewnego dnia do
sąsiedniej kamienicy wprowadza się młoda kobieta
z chłopcem, będącym mniej więcej w wieku Zosi.
Dziewczynka bardzo szybko zaprzyjaźnia się z Kubą.
Postanawiają sprzedawać świąteczne ciasteczka, a cały
dochód przeznaczyć na schronisko dla zwierząt.
Tymczasem jeden z sąsiadów, samotny pan Eryk,
ze względu na pamięć ukochanej żony, jak co roku,
tworzy papierowe łabędzie i wiesza je na okolicznej
fontannie. Przeszłość splata się z teraźniejszością, życie
lokatorów kamienicy przy ulicy Ogarnej, przeplatane
jest wspomnieniami nie tylko z lat wojennych,
ale również powojennych. (…)

Albert, wdowiec i ojciec czterech córek, (…) za prośbą
przyjaciela postanawia pomóc mu w dość delikatnej
sprawie, mając w tym ukryty plan. Przez miniony rok
próbował znaleźć dla kolejnej córki wyjątkowego
narzeczonego, ale jego próby skończyły się porażką.
Zbliża się jednak świąteczny czas, a sposobność
przytrafia się sama. Albert ponownie postanawia
zabawić się w swata, licząc, że w nadchodzące święta
wydarzy się cud.
(…) W kamienicy Orłowskich znowu zrobi się głośno
i tłumnie, a kobiecy punkt widzenia zderzy się
z męskim, co może zwiastować świąteczną katastrofę
albo najpiękniejszy magiczny czas. Romantyczny
Gdańsk w zimowej odsłonie, urokliwy park w białym
puchu i miłość, która pojawiła się niespodziewanie (…).

Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
Tytuł: Szum, seria: Granice
ryzyka, 2
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83182-04-9
gwfoksal.pl

Autor: Anna Klejzerowicz
Tytuł: Stara papiernia
Wydawca: Purple Book
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83103-22-8
swiatksiazki.pl

Nowa powieść autorki serii „Kolory zła”, która
sprzedała się w ponad 100 tys. egzemplarzy! To tylko
ciało, w którym się chowam. Listopad 1992 roku,
Trójmiasto. Flirtująca przez CB-radio młoda
dziewczyna, Adrianna Milewska, zostaje zamordowana
w niejasnych okolicznościach. Dwadzieścia siedem lat
później miastem wstrząsa zaginiecie kolejnej nastolatki
– Liwii Dembskiej, córki prominentnego polityka. Czy
te zdarzenia coś łączy? Na tropie zagadkowych spraw
po raz kolejny bezkompromisowa dziennikarka Alicja
Grabska i charyzmatyczny detektyw Oskar Korda.
Szum to nie tylko kryminalna opowieść – to historia
o dojrzewaniu, postrzeganiu własnego ciała, potrzebie
akceptacji i sekretach, które w sobie skrywamy.

Złamana osobistym dramatem Felicja Stefańska,
reporterka śledcza i rzeczniczka prasowa gminy
Kryszewo, rzuca wszystko i ucieka od swego obecnego
życia. Lecz im dalej ucieka, tym bardziej przeszłość ją
ściga?
Nagle zostaje pilnie wezwana do Kryszewa. Życie jej
najbliższych przyjaciół jest w niebezpieczeństwie,
decyduje się więc wrócić.
Ktoś popełnił w miasteczku okrutną zbrodnię. Felicji
przyjdzie szukać odpowiedzi w trudnym środowisku ?
wśród lokalnych rekinów biznesu ? tropy zaś prowadzą
w przeszłość.
Dziennikarka podąża za nimi w mrok, w którym kryją
się prawdopodobnie początki dramatu, a kluczową rolę
zdaje się odgrywać budynek starej papierni o dość
ponurej historii.
Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Warda
Tytuł: Ogień, seria: Dziewczyna
z gór, 3
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82951-98-1
proszynski.pl

Autor: Maciej Kaźmierczak
Tytuł: Porzuceni
Wydawca: Muza
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-28723-94-8
muza.com.pl

Kontynuacja losów bohaterów powieści „Dziewczyna
z gór. Tropy” i „Dziewczyna z gór. Śniegi”.
Jakub w ciężkim stanie zostaje aresztowany
w zimowych ukraińskich Bieszczadach i szybko okazuje
się, że w areszcie będzie musiał walczyć o przetrwanie.
Na Nadii silne piętno odciskają góry i relacje z ich
mieszkańcami. Żadne z nich nie ma pojęcia, że za
chwilę ich życie bezpowrotnie się zmieni. W lasach na
pograniczu Ukrainy i Polski żyje bowiem Polla, która od
lat nie zetknęła się z cywilizacją i dla której taniec
z ogniem jest ucieczką od traumatycznych wspomnień.
Nieuchronnie zbliża się moment, kiedy drogi Jakuba
i Nadii przetną się z jej losem.
Porywająca, trzymająca w napięciu historia przenosząca
nie tylko na odległe górskie szlaki, lecz także w głąb
duszy każdego z bohaterów.
Od Wydawcy

W jednym z łódzkich parków znaleziono truchła psów.
Pod nimi zostaje odkryte ciało zaginionego przed
tygodniem małego chłopca. Świadkiem makabrycznego
odkrycia jest Malwina Król.
Tego samego dnia okazuje się, że z domu dziecka,
w którym pracuje, zniknął jeden z wychowanków,
dziewięcioletni Marcin. Chłopiec pobiegł za
uciekającym psem i już nie wrócił.
Policja nie łączy obu tych spraw, do momentu, kiedy
do śledczych z Łodzi zgłasza się komisarz z Gdańska.
Twierdzi, że przed trzema laty doszło na plaży do
identycznego morderstwa. Sprawy nigdy nie
wyjaśniono. Zakopane na wydmie dziecko zostało
uduszone, a na jego szyi odkryto takie same ślady, jak
na zwłokach małego chłopca z parku. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Cyryl Sone
Tytuł: Krzycz, jeśli żyjesz
Wydawca: Znak Koncept
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-24086-52-8
znak.com.pl

Autor: Renata Furman
Tytuł: Morderstwo na kempingu
Wydawca: Novae Res
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83131-57-3
novaeres.pl

O krwawych i brutalnych zbrodniach opowiada wiele
historii. Ale tylko jedną z nich napisał prawdziwy
prokurator...
W październikowy poranek spacerujący z psem
mężczyzna zauważa dryfujące w Strzyży ciało młodej
kobiety. Okazuje się, że to zaginiona miesiąc wcześniej
Weronika Zatorska. Sprawa trafia na biurko prokuratora
Konrada Kroona – najbardziej błyskotliwego
ze wszystkich gdańskich śledczych niepokornego
aroganta. Kroon nie szanuje żadnych reguł, rzadko
słucha zdania innych. I nigdy się nie myli.
Na ciele Zatorskiej nie ujawniono jakichkolwiek
obrażeń, a przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała,
by do śmierci dziewczyny przyczyniły się osoby trzecie.
(…)

W przyczepie turystycznej na helskim kempingu zostaje
zamordowana młoda wczasowiczka. A potem jeszcze
jedna… Podejrzenie pada na Grzegorza Sumińskiego,
z którym jedna z ofiar spędzała urlop. Szybko jednak
okazuje się, że mężczyzna ma mocne alibi.
Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na jednym
z warszawskich osiedli zostaje znalezione ciało kolejnej
kobiety. Zebrane dowody wskazują, że trzech zbrodni
musiał dokonać jeden człowiek. W dodatku ostatnią
ofiarą jest przyjaciółka Zuzanny Grabowskiej –
właścicielki przyczepy, w której doszło do pierwszego
morderstwa. Czy dziewczyna ma coś wspólnego
ze sprawcą? Odpowiedzi na to pytanie gorączkowo
poszukuje Dariusz Sztuk z komendy rejonowej
we Władysławowie. (…)

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Magdalena Szponar
Tytuł: Mikołaj w prezencie, seria:
Rodzeństwo Mach, #1
Wydawca: Wydawnictwo
NieZwykłe
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83200-88-0
wydawnictwoniezwykle.pl

Autor: Magdalena Szponar
Tytuł: Szczęśliwego Nowego
Vegas, seria: Rodzeństwo
Mach, #2
Wydawca: Wydawnictwo
NieZwykłe
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83201-79-5
wydawnictwoniezwykle.pl

Mikołaj Cichy właśnie przeniósł się do Państwowej
Straży Pożarnej w Kościerzynie. Na tę decyzję
wpłynęła przede wszystkim chęć bycia bliżej rodziny,
która mieszka w jednej z urokliwych wsi na
Kaszubach.
To właśnie w tej jednostce zaprzyjaźnia się z innym
strażakiem – Cezarym Machem. I dzięki Czarkowi
poznaje jego siostrę Dalię. Dziewczyna od razu wpada
Mikołajowi w oko, jednak pomimo że mężczyzna jest
bardzo przystojny, jest też zbyt nieśmiały, żeby
wykonać pierwszy krok. (…)

Znają się od lat i nienawidzą z całego serca.
Sylwestrowa noc może odmienić wszystko.
Policjant Adam Mach, na którego przyjaciele mówią
Vegas, zostaje wezwany, aby zainterweniować podczas
bójki w barze „Browar”. Okazuje się, że sprawa
dotyczy Natalii Kordy, którą mężczyzna nazywa Ivy
na cześć komiksowej postaci – Poison Ivy. Oboje mają
wspólnych znajomych, jednak nie przepadają za sobą.
(…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Katarzyna Mak
Tytuł: Ognista afera
Wydawca: Niegrzeczne Książki
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83210-46-9
taniaksiazka.pl

Autor: Karolina Zielińska
Tytuł: Kochając Ciebie, seria:
W labiryncie doznań, t. 3
Wydawca: Dlaczemu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67357-33-3
dlaczemu.pl

Co robi kobieta, którą obcy facet próbuje wynieść
przez okno? Oczywiście, że próbuje walczyć! Tak
właśnie postępuje Rozella. Okazuje się jednak,
że w kamienicy, w której mieszka, wybuchł pożar,
a domniemany włamywacz jest… strażakiem, który
próbuje ją uratować.
Kompromitujące Ellę nagranie, na którym atakuje
strażaka, trafia do sieci i szybko wywołuje lawinę
prześmiewczych komentarzy. Teraz jej kariera
w telewizji staje pod znakiem zapytania. Aby dać
sprawie czas na przycichnięcie, szef każe dziewczynie
wziąć przymusowy urlop. Ella, przez złośliwych zwana
Cruellą, wyjeżdża więc nad morze, do Rumi, gdzie
zatrzymuje się u siostry. (…)

Wielki finał bestsellerowej trylogii!
Czy doktor Wysocki i Lena Piasecka odnajdą
upragnione szczęście?
Ona przestała wierzyć.
On uważa wszystko za żart.
Ona jest u kresu wytrzymałości.
On zaczyna tęsknić.
Relacja Henryka i Leny z góry skazana na
niepowodzenie nabiera rozpędu. Obydwoje
rozpoczynają trudną i męczącą walkę o to co w życiu
liczy się najbardziej. Jak wiele są w stanie poświecić?
Czy zadziorny doktor będzie miał w sobie dość sił, aby
naprawić to co zostało zniszczone? Przesiąknięta
intrygami, kłamstwami, bólem i miłością powieść
o tym, że w życiu nic nie jest takie jakie nam się
wydaje.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Małgorzata Koch
Tytuł: Jesteśmy inni
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82951-68-4
proszynski.pl

Autor: Monika Koszewska
Tytuł: Naiwna, seria:
Małgorzata, 1
Wydawca: 1Punkt
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96567-20-8
monikakoszewska.pl

Ona – młoda architekt obdarzona nietuzinkową urodą,
ambitna, lecz srogo poharatana przez los. Córka
prokuratorki i oficera policji. Samotnie wychowuje
rocznego synka, walczy z depresją oraz lękiem przed
mężczyznami.
On – szalenie przystojny elektroautomatyk montujący
skomplikowane systemy alarmowe, nocami łamie kody
najsilniejszych zabezpieczeń na zlecenie pomorskiego
gangstera.
Ścieżki tych dwojga przetną się w miejscu, w którym
oboje znaleźli się przez przypadek. Czy wspólnie
spędzony wieczór i zrodzone przypadkowo kłamstwo
pozwolą im wyprostować skomplikowaną układankę,
jaką stała się ich relacja? Gdzie jest granica między
piękną historią miłosną dwojga młodych ludzi a ich
przekleństwem?
Od Wydawcy

(…) główna bohaterka, Małgorzata [mieszkanka
Sopotu], choć jest inteligentną i atrakcyjną studentką
anglistyki, daje się omotać mężczyźnie, który z
dżentelmena zmienia się w oprawcę. Bita
i poniżana godzi się zostać jego żoną i urodzić jego
dziecko, choć wie, że wiąże się z kłamcą. Dlaczego to
robi? Bo wstydzi się być samotną matką i chce, żeby jej
córka miała ojca. A może po prostu jest naiwna?
Dlaczego Euzebiusz wytypował ją na surogatkę i czy
molestowanie seksualne, którego doświadczył w
dzieciństwie od ojca Małgorzaty, tak bardzo odmieniło
jego życie i stosunek do Kościoła? Czy los da
Małgorzacie szansę na powrót do normalności, czy
pozwoli, by zło triumfowało? (…)

Od Wydawcy
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Tytuł: Nowobramskie satori
Wydawca: ARW LenART
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-60110-49-2
cepelinbooks.com

Autor: Mirosław Pisarkiewicz
Tytuł: Legendy Rodowa (wyd. 7)
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-8155-2-06-6
ridero.pl

Zbiór opowiadań nagrodzonych w konkursie
„Opowiedz to miasto!” zorganizowanym przez słupską
kluboksięgarnię Cepelin. W książce znalazły się utwory
kilkunastu autorów, tematycznie związane ze
Słupskiem. Różna jest perspektywa czasowa
prezentowanych historii. Mamy tutaj m.in. XVII–XVIII
wiek, okres PRL-u, czasy współczesne… Zwraca
uwagę także bogactwo gatunkowe (komedie, romanse,
dramaty historyczne i obyczajowe, thrillery).

Zbiór opowiadań z pogranicza fantasy, które powstały
częściowo w oparciu o historię okolic miasta Prabuty.
Wcześniej publikowane były na łamach lokalnej prasy,
niektóre zostały dostrzeżone w konkursach literackich.
Są tu m.in.: legenda o Białym Jeziorze,
o klątwie Szarlejki, nazwie „Rodo”, zatopionym
dzwonie, skarbie św. Doroty, Księdze Szeptu czy
błękitnym lisie.
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Autor: Augustyn Necel
Tytuł: Złote klucze
(nowe wyd.)
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96443-22-9
czec.pl

Autor: Wanda Brzeska
Tytuł: Syn czarownicy
Wydawca: BiT
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96443-25-0
czec.pl

(…) to dalszy ciąg dziejów bohaterów znanych
czytelnikom z „Krwawego sztormu” autorstwa
Augustyna Necla – niezwykle znanego literata
kaszubskiego. Jednak przesunięcie czasu akcji – najazd
Szwedów na Polskę za króla Jana Kazimierza
oraz wprowadzenie wielu nowych bohaterów sprawiają,
że książka tworzy niezależną całość.

Po „Sprawie gminy Ceynowy” oraz „Ławicy ryb”
przyszedł czas na wydanie mniejszych form literackich
Wandy Brzeskiej poświęconych życiu rybaków
i morskiemu żywiołowi. „Syn czarownicy” to zbiór
ośmiu opowiadań i liryków z tomiku „U strądu”.
Wszystkie utwory powstały w latach trzydziestych
ubiegłego wieku, kiedy Autorka brała udział
w badaniach etnograficznych Pomorza. Te nasycone
słownictwem regionalnym kaszubsko-marynistyczne
teksty zgromadzono w jednym tomie po raz pierwszy.
Dla badaczy kultury i literatury polskiej mogą stanowić
istotny materiał źródłowy, a dla Czytelników szansę na
odkrycie kolejnej „terra incognita” w dorobku pisarskim
Brzeskiej. Nowela „Syn czarownicy” w 1937 roku
zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym
przez redakcję toruńskiej „Teki Pomorskiej”.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Alois Jirásek
Mariola Guzy (tł.)
Tytuł: Tczewski stos
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67413-01-5
mbp.tczew.pl

Napisana w 1891 r. przez Aloisa Jiráska (1851–1930) –
czeskiego pisarza i dramaturga, przedstawiciela
realizmu, autora książek historycznych – powieść
doczekała się tłumaczenia na język polski. Autor podjął
w niej temat wojny Polski z Krzyżakami w latach
1431–1432, koncentrując się na wydarzeniach
z sierpnia 1432 r. Swoją historię zaczął snuć od
nieudanego oblężenia Chojnic.
Bohaterami są radykalni husyci, tzw. sierotki,
współpracujący i walczący z Polakami przeciw
rycerzom i najemnikom krzyżackim. Uczestniczyli oni
m.in. w bitwie o Tczew.
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Książki dla dzieci
i młodzieży
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Autor: Aleksandra Kurowska-Susdorf
Tytuł: Żëcé jak nudle
Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66820-19-7
kaszubskaksiazka.pl, czec.pl

Autor: Magdalena Kubiak
Tytuł: O latarni Stilo i inne
pomorskie legendy
Wydawca: Bosz
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75766-66-0
bosz.com.pl

Jak żyć pełnią życia, świadomi jego kruchości, ale
i smaku? Jak z czułością i wrażliwością akceptować
skończoność swojej egzystencji? Czy na życie możemy
spojrzeć jak na makaron, który ma swój początek
i koniec, lecz pomiędzy tymi graniczącymi punktami
toczy się smakowita przygoda? Życie każdego z nas
jest inne, może być długie lub krótkie, może być
radosne, a czasami smutne. Jedno jest pewne – każde
jest inne i wspaniałe. Łączy je fakt, że ma swój
początek i koniec.
(…) Bajka pokazuje w duchu uważności, że warto
cieszyć się różnorodnością życia, jego smakiem
i niepowtarzalnością, akceptując to, że na pewno, tak
jak nawet najpyszniejsze danie z makarony, kiedyś się
skończy. To bajka o życiu, w którym śmierć ma swoje
miejsce.
Od Autorki

(…) zbiór najciekawszych legend z rejonów północnej
Polski w opracowaniu laureatki konkursu literackiego
„Legendy Błękitnej Krainy” (…). Stylizowana fabuła
w niezwykle ciekawy sposób opisuje rzeczywiste
miejsca, pochodzenie zabytków czy pomników
przyrody znajdujących się w okolicy. Tłumaczy, skąd
biorą się sztormy na Bałtyku, jak powstało jezioro
Łebsko, odkrywa wiele tajemniczych historii.
Niezwykły charakter legend podkreślają elementy
fantastyczne w postaci kaszubskiego licha,
podmorskiego niedźwiedzia, tajemniczych bohaterów
i zjaw. Całość osadzona jest w historii i tradycji ziem
północnych i nawiązuje do wydarzeń sprzed wielu lat.
Przenosi czytelnika w pradawny świat wierzeń
i zwyczajów, które zaciekawią nie tylko dorosłych, ale
również nastolatków i starsze dzieci.
Od Wydawcy
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Autor: Karolina Ubych
Tytuł: Sonia, Piotrek i tajemnica
rzygaczy
Wydawca: Marpress
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75283-02-0
marpress.pl

Autor: Ewa Sosnowska
Tytuł: Ewa Carter, czyli żywe
obrazy z kart kalendarzy
Wydawca: Million
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-67103-03-9
studiomillion.pl

Tajemniczy telefon od wujka Hirka sprowadza Sonię
i jej mamę do Gdańska. Na miejscu okazuje się,
że wujek zaginął. Pozostały zrobione przez niego
zdjęcia miasta, które naprowadzają Sonię i jej nowego
kolegę Piotrka na trop. Podwodny świat wkrótce
pochłonie i dzieci…

„Ewa Carter…” to świetnie opisane pierwsze
doświadczenia zakochanej młodzieży oraz życie
młodych, przebojowych ludzi, stojących u progu
dorosłości.
Książka napisana jest oczami młodej dziewczyny,
uczennicy technikum, która właśnie stoi u progu
dorosłego życia i musi dokonać ważnych
przyszłościowych wyborów. Czy spotkała ukochanego
na całe życie? Jak poradzi sobie z męczącymi ją
dylematami?

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Poezja
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Autor: Małgorzata Wątor
/ Gréta Wątór
Tytuł: Ogród / Zélnik
Wydawca: Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”
Towarzystwo Inicjatyw
Kulturalnych
/ Bydgoszcz
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-74563-44-4
tikpl.wordpress.com

Autor: Artúr Jablonskji
Tytuł: Drobjinë
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-84-7
czec.pl

„Ogród” to wędrówka przez myśli, przeżycia, marzenia
„w” i „o” ogrodach, głównie gdańskich. Prowadzi
czytelnika po wizjach, w których przyroda staję się tłem
przenikania się światów – współczesnego i tego
prastarego. Rośliny bywają groźne? Człowiek –
bezbronny? Nic tu nie jest oczywiste, a skojarzenia
bywają zaskakujące.

Drugi tomik poezji kaszubskiego dziennkarza i literata.
Jak informuje Autor, wiersze podzielone są na 4
rozdziały. Pierwszy z nich – „Przistãp” – niczym
zatokowy prąd ze wschodu przynosi ze sobą kilka
wierszy morskich. „Przilôsk” (tak nazywa się drugi
rozdział) zabierze czytelników w świat przyrody bujnie
się rozwijającej na skraju pól, łąk i lasu. Rozdział trzeci,
pt. „Serbjizna”, odkrywa ciemniejszą, bardziej smutną,
stronę egzystencji, także tej w czasie pandemii Covid19. „Tonjô”, część czwarta i ostatnia, to wybór
tłumaczeń poezji innych autorów, m.in. łemkowskich,
ukraińskich oraz prowansalskich.

Od Autorki
Książka z tekstem w języku polskim i kaszubskim.
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Autor: Anna Teresa Bołt
Tytuł: Na żywo. Wiersze ostatnie
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-81277-16-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Bogdan Jaremin
Tytuł: Rzeczy, z-myślenia
Wydawca: Austeria
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-78664-13-0
austeria.pl

Tomik doświadczonej poetki z Kwidzyna (debiut
w 1977 r.), laureatki konkursów poetyckich,
absolwentki polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim.
Dużo w tej liryce osobistych wynurzeń, znajdujących
odzwierciedlenie w społeczeństwie, ale też odwołań do
sytuacji, których autorka być może była świadkiem.

Autor, mieszkaniec Gdyni urodził się w 1942 r.
we Lwowie. Jest lekarzem, emerytowanym profesorem
medycyny. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Miał okazję poznać
wiele krajów na świecie.
Od lat zajmuje się pisaniem. Wydał liczne zbiory
poezji. Jego twórczość była doceniana w konkursach.
W 2020 r. otrzymał nominację do Pomorskiej Nagrody
Literackiej „Wiatr od morza” za tomik pt. „Zapach
porcelany”.
W wierszach zawartych w tomie pojawiają się
odniesienia geograficzne, np. dom w Wycinkach
w Borach Tucholskich czy Plac Górnośląski w Gdyni.
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Autor: Dariusz Wasielewski
Tytuł: W inną stronę
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81279-16-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Autor: Aleksander Jurewicz
Tytuł: Wiersze prawie wszystkie.
Wybór wierszy
(1975–2002), seria:
Biblioteka Arkadii, t. 201
Wydawca: Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65250-14-8
instytutmikolowski.pl

Zbiór wierszy publicysty, absolwenta filologii polskiej
na Uniwersytecie Gdańskim. Część z utworów traktuje
o relacji autor – jego miasto.

(…) obszerny wybór z całej dotychczasowej twórczości
poety, poczynając od „Po drugiej stronie” (1978),
poprzez słynny poemat „Lida” (1990), aż po wiersze
ostatnie – to książka piękna i istotna. Zakomponowane
na nowo liryki – bo przecież „wiersze prawie wszystkie”
to, w niezwykły sposób, odrębna, nowa rzecz poetycka –
budują przejmujący wizerunek, „autoportret”, ich
bohatera. (…) A jednocześnie w tym głęboko osobistym
zapisie obecne jest także nasze wspólne, „historyczne”
doświadczenie (…).

„Gdy autor książki W inną stronę pisze o miłości,
o czułości, o bliskości, o szczerości, to wszystkie je – te
wartości – w jakiś sposób odzyskuje. Poezji używa do
recyclingu tego, co w nim i wokół niego obumarłe
i bezużyteczne. W wierszu wskrzesza siebie, by znów
być tym, kim był… Lub chciał być…” – twierdził
Tadeusz Dąbrowski w audycji „Po pierwsze wiersze”
Radia Gdańsk.

Bronisław Maj

Aleksander Jurewicz – gdański poeta, prozaik i eseista
urodził się 18 listopada 1952 r. w Lidzie na Białorusi.
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Autor: Małgorzata Borzeszkowska
Tytuł: Z pogranicza ciszy i światła
Wydawca: Pisarze.pl
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63143-75-6
pisarze.pl

Autor: Małgorzata Borzeszkowska
Tytuł: Las Schrödingera, seria:
Biblioteka Łyżki Mleka, nr 5
Wydawca: Stowarzyszenie
Promocji Sztuki
Łyżka Mleka / Kalisz
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95559-63-1
lyzkamleka.poezja-art.eu

Autorka urodzona w Gdańsku, zamieszkała w Lęborku
oraz Wejherowie, nauczycielka historii i języka
angielskiego pisze wiersze od przeszło 20 lat.
Wielokrotnie była nagradzana w konkursach
poetyckich. Obecnie sama jest jurorką organizowanego
w Lęborku Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Mieczysława Stryjewskiego. Za tomik „Z pogranicza
ciszy i światła” przyznano jej drugie miejsce
w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021,
w kategorii Literatura pomorska / Poezja.

(…) Z ogromną czułością poetka opisuje „cztery strony
świata”, wonne łąki, „zapach mroźnego lasu”, kojący
wiatr, „sklepienie z zamglonego nieba”, „zielonkawy
pył rozbudzonych liści”, kaszubskie ścieżynki.
Pragniemy zanurzyć się w tych impresjach, poczuć,
dotknąć, pozwolić się ukołysać magii przyrody. Z
podziwem więc obserwujemy jak znakomicie można
oddać tajemnicę natury za pomocą języka, ile emocji
skryć choćby i w pojedynczym słowie. Jest tu także
jakaś liryczna mgła spowijająca przestrzeń poetycką – to
wszystkie te sprawy, które gdzieś się rozmywają, są na
granicy światów czy zjawisk. Z jednej strony tak
namacalne, z drugiej – jakby wyjęte ze sfery uczuć,
wyobrażeń czy pragnień lub lęków. (…)
Kinga Młynarska
dajprzeczytac.blogspot.com
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Tytuł: Antologia poetów ziemi
wejherowskiej 2022
Wydawca: Powiatowa Biblioteka
Publiczna / Wejherowo
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95842-43-6
pbpw.pl

W latach 2006–2018 staraniem dziennikarza i literata
Mirosława Odynieckiego ukazywały się zeszyty
prezentujące twórczość poetów z rejonu Wejherowa.
Po jego śmierci w 2020 r. inicjatywę przejęła
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
Koordynacją zajęła się Lilia Wilczyńska-Czerniawska.
W zbiorze znalazły się wiersze 28 poetów. Książka
posiada piękną szatę graficzną. Na okładce jest obraz
wejherowskiego dworca PKP namalowany przez
Danutę Rutkowską. Grafiki do wierszy są dziełem
Marty Płomin.
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Autor: Dorota Kolak
Katarzyna Ostrowska
Tytuł: Skąd ja panią znam
Wydawca: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82951-65-3
proszynski.pl

Autor: Anna Czerny-Marecka
Tytuł: Chłopak z ulicy Teatralnej.
Jerzy Karnicki – człowiek
sceny
Wydawca: Nowy Teatr im.
Witkacego / Słupsk
Rok wydania: 2021
nowyteatr.pl

Jest taka łagodna, ale to łagodność specjalna –
w samym jej środku: smutek, dzikość, radość
i melancholia. I wszystko do siebie pasuje. Gigantka
teatru, którą kino pokochało późno, za to
z wzajemnością. Dorota Kolak w rozmowie
z Katarzyną A. Ostrowską mówi: „Jestem tam, gdzie
być powinnam”. Wdzięczny czytelnik czuje dokładnie
to samo. Aktorka jest dzisiaj na samym zawodowym
szczycie, ale z tej perspektywy dostrzega każdą rolę,
człowieka, sprawę. Zna nas, bo my ją znamy, a dzięki
tej świetnej książce poznaliśmy się jeszcze lepiej.
To chyba miłość.

Od 50 lat Jerzy Karnicki jest fundamentem słupskiego
zespołu, tworzy postaci obdarzone inteligencją,
poczuciem humoru, sprytem. Ma wybitną łatwość
w repertuarze klasycznym, komediowym, świetnie
czuje się w grotesce czy dramacie współczesnym.
Niedawno odchodził na emeryturę, żeby kilka chwil
później wrócić na scenę. Bo bez teatru trudno żyć,
a i teatr trudno sobie wyobrazić bez Jerzego
Karnickiego. (…)
Dominik Nowak
dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

Łukasz Maciejewski, krytyk teatralny i filmowy
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Autor: Katarzyna Iga Gawęcka
Tytuł: Halina Mickiewiczówna.
Ciepło głosu i serca (wyd. 2)
Wydawca: Słowa na Wybiegu
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96372-42-0
slowanawybiegu.pl

Autor: Krzysztof Kowalkowski
Tytuł: Franciszek Józef
Chylewski – pilot 300.
Dywizjonu Bombowego
Wydawca: Jasne
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65703-56-9
wydawnictwo-jasne.pl

Biografia Haliny Mickiewiczówny (1923–2001),
wybitnej śpiewaczki, występującej między innymi
na scenach operowych w Warszawie i Szczecinie,
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, wspaniałej pedagog,
wykładowczyni w Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku, wreszcie osoby o nieprzeciętnej
sile charakteru, obdarzonej niezwykłym poczuciem
humoru, urokiem i charyzmą, kochanej przez
publiczność i uczniów.
Jej życie – począwszy od dzieciństwa, przez czasy
wojny spędzone w Warszawie u boku Ady Sari
i rozkwit kariery w tużpowojennej Polsce, aż po
sukcesy pedagogiczne – to gotowy scenariusz na film.

Historia Kociewia kryje bardzo wiele nieznanych
dziejów z życia jego mieszkańców. Często ich losy
zostały zapomniane lub przemilczane. Szczególnie
dotyczy to uczestników walk w obronie kraju przed
nawałą bolszewicką w 1920 roku czy żołnierzy Armii
Krajowej w Polsce i Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie walczących z hitlerowskim najeźdźcą. (…)
Na szczęście trochę inna historia była z Franciszkiem
Chylewskim, o którego śmierci informuje pamiątkowa
płyta, wmurowana w ścianę cmentarza w Miłobądzu
w powiecie tczewskim, województwo pomorskie. (…)
Od Autora

Od Wydawcy
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Autor: Przemek Liczbik
Tytuł: „Jak jasny, gorejący
płomień…”. Fotobiografia
ks. Wojciecha Gajdusa
Wydawca: Ridero
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82737-96-7
ridero.eu

Autor: Włodzimierz Jastrzębski
Tytuł: Leon Janta Połczyński.
Pomorski pozytywista
i niepodległościowiec
Wydawca: Instytut Pamięci
Narodowej / Gdańsk
Rok wydania: 2022
gdansk.ipn.gov.pl

Wojciech Gajdus (1907–1957) to duchowny katolicki,
syn nauczyciela, więzień m.in. obozu koncentracyjnego
Stutthof, uczestnik działalności konspiracyjnej w czasie
II wojny światowej. W 1926 r. ukończył Gimnazjum
Klasyczne w Toruniu. Studia filozoficzno-teologiczne
odbył w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1930 r. w Pelplinie, po czym został skierowany na
wikariusza do parafii pw. Świętego Krzyża w Tczewie.
W 1934 r. przeniesiono go w parafii św. Mikołaja
w Grudziądzu, zaś w maju 1935 r. powierzono
stanowisko generalnego sekretarza Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
z siedzibą w Pelplinie. W 1939 r. został proboszczem
parafii w Nawrze k. Torunia.

Leon Janta Połczyński (1867–1961) – ziemianin spod
Tucholi, prawnik, polityk, działacz społeczny, minister
rolnictwa i dóbr państwowych w pięciu rządach II RP,
senator. W latach 1918–1919 członek Naczelnej Rady
Ludowej oraz Organizacji Wojskowej Pomorza –
struktur przygotowujących ewentualne rozszerzenie
zasięgu powstania wielkopolskiego na Pomorze. Wielki
orędownik powrotu Pomorza do Polski. Członek,
a przejściowo przewodniczący polskiej delegacji na
rozmowy pokojowe w Paryżu kończące I wojnę
światową. 10 lutego 1920 r. w Pucku reprezentował
polski rząd podczas zaślubin Polski z morzem.
Od Wydawcy
Broszura dostępna także w Internecie.
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Autor: Aleksandra Rajska
Szczepan Rajski
Tytuł: Zawrócony z drogi donikąd.
Franciszek Litawa.
Autobiografia
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81278-44-7
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

(…) Franciszek potykał się w życiu wiele razy, jak
każdy z nas. Upadał, ale za każdym razem powstawał
silniejszy i lepszy. Dziś ten „nawrócony grzesznik”,
jeśli możemy tak trochę na wyrost powiedzieć,
pokutuje. Nie chodzi jednak w pokutnym worku (…).
Choć ponad miarę bogaty, dzieli się ochoczo
z potrzebującymi (…). Czyni tyle dobrego wokół,
iż wielu wątpi w czystość jego intencji. Poczytajcie
i przekonajcie się sami, jak jest, pamiętając też
o przestrodze w Piśmie Świętym: „Nie osądzajcie,
abyście nie byli sądzeni”.
Fragment wstępu
Historia życia przedsiębiorcy związanego m.in. z gminą
Subkowy i Malborkiem.
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Autor: Maria Boszke
Tytuł: Z naszej pamięci…
Wspomnienia z Jastarni
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-83-0
czec.pl

Autor: Elżbieta Budna
Tytuł: Moje wspomnienia
z Biskupiej Górki
Wydawca: Kreativer
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66842-08-3
czec.pl

Książka składa się z dwóch części: wspomnień Marii
Boszke, zmarłej 8 sierpnia 2022 roku, oraz spisanych
przez nią wspomnień Emilii Gojke. Poszerzają
i wzbogacają one wiedzę o dziejach Jastarni, którą
przekazał chociażby ksiądz Stefański, o kolejne
kilkadziesiąt lat. Opisane tu zdarzenia mogą być znane
wielu mieszkańcom z opowiadań ich rodziców lub
dziadków, lecz podstawowe znaczenie niniejszego
opracowania jest inne. Wszystkie ustne wspomnienia są
ulotne, żyją tak długo, jak ludzie, którzy je słyszeli.
Te zaś zostały zapisane i już nie zginą – zostały ocalone
od zapomnienia.

(…) Elżbieta Budna opisuje swoje dzieciństwo,
dorastanie w latach 60. XX wieku, radości i troski.
Na powrót staje się małą dziewczynką, która na ulicy
Biskupiej w Gdańsku przeżywa pierwsze przyjaźnie,
miłości, ale i zmaga się z nie zawsze łatwą
codziennością. Wraca pamięcią do tych kamienic,
uliczek i podwórek, które składały się na jej dziecięcy
świat. We wspomnieniach wciąż żywe pozostają osoby,
które zapisały się w księdze życia małej Elżuni –
sąsiedzi, sklepikarze i ci najważniejsi – rodzina,
przyjaciele. (…)
Koloryt przełomu lat 50./60./70. XX wieku dopełniają
stare zdjęcia ze zbiorów autorki oraz z archiwów
Stowarzyszenia Biskupia Górka. (…)

Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Miotke (oprac.)
Michał Tuszyński (oprac.)
Tytuł: Ludzie Sierpnia ‘80
w Gdyni, t. 10
Wydawca: Fundacja Pomorska
Inicjatywa Historyczna
/ Gdynia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-62631-23-0
fundacja-pih.pl

Autor: Andrzej Zarębski
Tytuł: Między Grudniem
a grudniem. Zapiski
z internowania
Wydawca: Agora
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-26839-01-6
kulturalnysklep.pl

(…) Świadomość dostępu Polski do morza była, i wciąż
jest, podstawą rozwoju gospodarki państwa (…). Tu, na
Pomorzu, rozumiemy to najlepiej (…).
W ciąg przywołanych zdarzeń wpisuje się 3 listopada
1922 roku – dzień utworzenia Stoczni Gdynia. Nie
ulega wątpliwości, że pracowników Stoczni Komuny
Paryskiej należy postrzegać jako szczególnych
mieszkańców naszego pięknego grodu.
W nadzwyczajnej i twórczej pracy zapisali się:
konstruktorzy, projektanci, monterzy, kowale czy
spawacze, budujący statki na najwyższym światowym
poziomie. Byli to bowiem twórcy ponad pięciuset
wyjątkowych i prototypowych statków
zaprojektowanych i zbudowanych dla ponad
dziewięćdziesięciu armatorów z całego świata. (…)

Andrzej Zarębski, filolog polski, dziennikarz
solidarnościowej prasy, przyszły poseł, rzecznik rządu
Jana Krzysztofa Bieleckiego i sekretarz Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, 13 grudnia 1981 r. zostaje
internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku.
Zaczyna prowadzić dziennik.
Od Wydawcy

Czasy były podwójnie szybkie. Pogotowia strajkowe,
nieustanne prowokacje władzy, puste półki w sklepach.
Czuło się, że w najściślejszym kierownictwie PZPR coś
dojrzewa. I dojrzało. I teraz, po czterdziestu jeden
latach, wracam do tamtego czasu za sprawą książki
Andrzeja. Bez szoku i zaskoczenia – pisał wiersze,
świetne teksty piosenek, nigdy nie był literackim ciurą,
no ale tu – dzieło.
Fragment wstępu
Z wprowadzenia Pawła Huelle
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Autor: Joanna Wojciechowicz
Tytuł: Wspomnienia 1948–2021
Wydawca: Czerwony Pająk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75918-55-7
wydawnictwocp.pl

Autor: Elżbieta Potrykus
Tytuł: Dzieciństwo w cieniu stanu
wojennego. Wspomnienia
matki. Zakładnik, bohater…
ofiara
Wydawca: Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96125-21-7
marki-pustelnik-struga.pl

Jak banalnie brzmi tytuł „Wspomnienia” wobec bomby
jaką jest ta książka! Opis 70 lat życia całkowicie bez
retuszu i taryfy ulgowej zarówno dla siebie,
jak i najbliższych, w tym Jacka Kuronia, Lecha Wałęsy
i Jadwigi Staniszkis. Lektura powala swoją szczerością
i bezkompromisowym opisem własnych upadków:
aborcji, alkoholizmu i prób samobójczych.
Niebywałą siłą tych wspomnień jest także przeplatanie
się dziennika heroicznej walki ze Służbą
Bezpieczeństwa w PRL-u, z pełnymi humoru
opowieściami o kotach, psach, sarnach, niedźwiedziach,
towarzyszącymi autorce przez 20 lat zamieszkiwania
w USA. (…)

Wspomnienia Kaszubki, gdynianki, działaczki
pierwszej Solidarności, członka założyciela NSZZ
„Solidarność”, jedynej kobiety we władzach związku
na najwyższym szczeblu, represjonowanej przez reżim
komunistyczny matki 5-letniego Wojtka, bohatera
książki.
Książka przybliża najnowszą historię Polski w ciekawy,
popularyzatorski sposób, poprzez przedstawienie losu
dzieci dorastających w czasie stanu wojennego
i ostatniej dekady PRL, przypadającej na lata 80.
ubiegłego stulecia. Narrację przeplatają dialogi.

Od Wydawcy
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Autor: Jacek Kaszuba
Tytuł: Moje harcerskie lata.
Z dziejów gdyńskiej
„Szarotki”
Wydawca: Niezależne
Wydawnictwo
Harcerskie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96383-50-1
nwh.com.pl

Autor: Kazimierz Orkusz
Tytuł: O opatrzności Bożej
w moim życiu.
Jak pokonywać kryzysy
Wydawca: Wyższa Szkoła
Społeczno-Ekonomiczna
/ Gdańsk
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95284-58-8
wsse.edu.pl

Opowieść o gdyńskim szczepie „Szarotka” – jednym
z większych trójmiejskich, głównie gdyńskich,
środowisk harcerskich lat siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Relacja autorska jednego z głównych twórców
„Szarotki” — bardzo osobista, bez koloryzowania
i idealizowania, czasem boleśnie szczera, czasem może
kontrowersyjna. Opowieść o rozwoju i dojrzewaniu
harcerskiego środowiska, o rodzących się przyjaźniach,
a nawet miłościach. Opowieść o codziennej pracy, która
czasem wydaje doskonałe owoce, a czasem rodzi
porażki, ale zawsze uczy odpowiedzialności
i wytrwałości. Autor w swej opowieści korzysta
z bogatego archiwum: kronik, dzienników i fotografii.
(…)

Wspomnienia ks. Kazimierza Orkusza (1906–2006),
pochodzącego z okolic Trembowli w zachodniej
Ukrainie wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Anny
i Joachima w Gdańsku-Letnicy, który za swojego życia
poznał realia zaborów rosyjskiego i austro-węgierskiego, zesłanie, I i II wojny światowe, a między
nimi rewolucję bolszewicką. Tak szeroka panorama
doświadczeń ukazuje umiejętność dostosowywania się
Autora do zmieniających się realiów życia, który swój
los powierzył opatrzności Bożej.
Epilog stanowią zdjęcia ukazujące Letnicę w czasach,
gdy parafią zawiadywał ks. Orkusz i dzielnicę obecną.

Od Wydawcy
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Tytuł: Michał Białko
Wydawca: Politechnika Gdańska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-73488-60-1
pg.edu.pl/wydawnictwo-pg

Autor: Barbara Kąkol
(koordynacja)
Tytuł: Niezwykłe kobiety
w moim życiu
/ Nadzwëczajné białczi
w mòjim żëcym
Wydawca: Muzeum Kaszubskie
/ Kartuzy
Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-94540-93-7
978-83-75918-43-4
muzeum-kaszubskie.pl, czec.pl

Zbiór wspomnień przyjaciół, wychowanków
i współpracowników prof. Michała Białko (1929–2020)
– wybitnego naukowca, twórcy szkoły naukowej
z układów mikroelektronicznych analogowych oraz
zastosowań metod sztucznej inteligencji do
projektowania i optymalizacji układów
elektronicznych, a także współtwórcy Wydziału
Elektroniki Politechniki Gdańskiej.
Publikacja wydana została z okazji jubileuszu 70-lecia
istnienia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki PG.

Książka stanowi pokłosie konkursu ogłoszonego przez
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Uczestnicy dzielili
się wspomnieniami o kobietach z Kaszub. Jury
zasadniczo nie brało pod uwagę walorów literackich.
Ważny był aspekt poznawczy, utrwalenie pamięci
o konkretnych osobach. Pisano m.in. o swoich mamach
i babciach. W zbiorze znalazły się teksty zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Przykładowo Antoni
Mroczkiewicz przedstawił sylwetkę Anny z Krefftów
Mroczkiewicz (1912–1991), żony Edmunda
Mroczkiewicza, dyrektora szpitala w Kartuzach. Jedno
ze wspomnień napisane zostało w języku kaszubskim.
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Autor: Andrzej C. Leszczyński
Tytuł: Okruchy, seria: Biblioteka
Kwartalnika „Prowincja”, t. 11
Wydawca: Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich
Taka Gmina / Sztum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96297-82-2
prowincja@onet.pl

Autor: Janusz Limon
Tytuł: Powinność istnienia
Wydawca: Słowo/obraz terytoria
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83250-01-4
terytoria.com.pl

Zamieszczone tu, nieznacznie przeredagowane teksty,
były drukowane w kwartalniku „Prowincja” od roku
2014. Jak wskazuje tytuł, są to zazwyczaj krótkie
zapiski (ździebka, jak mawia mój znajomek
z Bydgoszczy) związane z lekturami, wspomnieniami,
także z bieżącymi zdarzeniami. W „Prowincji” były
opatrywane nagłówkiem „esej”. Chyba zasłużyły na tę
nazwę, jeśli zważyć, że oznacza coś niedokończonego,
szkic, próbę. (…)

Janusz Limon – z zawodu genetyk kliniczny,
z zamiłowania humanista – łączy świat medycyny
ze światem sztuki w rozważaniach na temat powinności
istnienia. 816 myśli, wspomnień, fragmentów układa się
w autobiograficzną opowieść o zgodzie i niezgodzie na
przemijanie.
Od Wydawcy

Fragment wstępu
Autor jest filozofem, etykiem, antropologiem teatru.
Wykładał w Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Sztuk
Pięknych, Akademii Medycznej, Sopockiej Szkole
Wyższej, Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni.
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Autor: Iwona Janicka (red.)
Arkadiusz Janicki (red.)
Tytuł: Wędrówki po dziejach.
Księga jubileuszowa
Profesora Tadeusza Stegnera
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82064-15-5
wydawnictwo.ug.edu.pl

Księga jubileuszowa zadedykowana cenionemu
polskiemu historykowi, profesorowi zwyczajnemu
Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania
badawcze obejmują m.in. historię Polski XIX i XX w.,
historię protestantyzmu, dzieje polskiej myśli
politycznej, stosunki wyznaniowe i etniczne w Europie
Środkowo-Wschodniej…
Wśród artykułów zawartych w tomie jest kilka
dotyczących historii Pomorza. Przykładowo Janusz
Dargacz opisał infrastrukturę kąpieliska na Westerplatte
na przełomie XIX i XX w. Jarosław Drozd przedstawił
obraz Gdyni na łamach polskiej prasy w latach 1907–
–1914. Artykuł Edmunda Kizika dotyczy uprawy
i konsumpcji ziemniaków w Prusach Zachodnich
na przełomie XVIII i XIX w. Z kolei Jolanta Musiał
poświęciła swój tekst nauczycielce i działaczce
Kazimierze Jeż.

Autor: Jerzy Błażejowski
Tytuł: 100 lat Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego
kontynuatora tradycji
Towarzystwa Przyjaciół
Nauki i Sztuki w Gdańsku
Wydawca: Uniwersytet Gdański
[Gdańskie Towarzystwo
Naukowe]
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82064-48-3, 978-83-60693-33-9
wydawnictwo.ug.edu.pl
(…) Powstałe w 1956 roku Gdańskie Towarzystwo
Naukowe czuje się spadkobiercą tradycji gdańskich
towarzystw naukowych, a nade wszystko spuścizny
powstałego w 1922 roku Towarzystwa Przyjaciół Nauki
i Sztuki. Niniejsze opracowanie dedykowane jest
historii, działalności i osiągnięciom towarzystw
naukowych działających w Gdańsku w minionych
trzech wiekach. Ukazuje znaczenie towarzystw dla
miasta i Rzeczypospolitej w różnych dziejowych
uwarunkowaniach. Zarysowuje perspektywy
uczestnictwa w życiu naukowym i społecznym
świętującego 100-lecie Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego.
Od Wydawcy
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Autor: Michał Hinc
Tytuł: Próba komunistycznej
rewolucji rolnej w powiecie
wejherowskim i puckim
w latach 1945–1956
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65826-78-7, 978-83-67483-05-6
instytutkaszubski.pl, kaszubskaksiazka.pl
Książka pracownika wejherowskiego muzeum, powstała
na bazie pracy doktorskiej obronionej na Wydziale
Historii Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r. Składa się
z czterech rozdziałów: 1. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna powiatu puckiego i wejherowskiego;
2. Polityka rolna w powiecie morskim w latach 1945–
–1948; 3. Wieś powiatu wejherowskiego i puckiego
w okresie kolektywizacji 1948–1956; 4. Rok 1956.
Zainteresowani konkretnymi osobami lub
miejscowościami mogą skorzystać z indeksów.

Autor: Joanna Grey
Tytuł: Życie codzienne
i niecodzienne w okresie
stanu wojennego
na przykładzie Trójmiasta
Wydawca: Fundacja Dobrej
Książki / Warszawa
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-86320-51-6

(…) Książka poświęcona życiu codziennemu w stanie
wojennym – przy zawężeniu zakresu terytorialnego do
Trójmiasta – nie stanowi zapisu kluczowych i dobrze
znanych zdarzeń następujących po sobie, lecz jest próbą
ukazania pewnego kolorytu tamtych dni i emocji
ilustrujących codzienność na tle konkretnych decyzji
politycznych oraz reakcji społecznych na działania
władzy. Codzienność wraz z jej pozornie banalnymi
kwestiami egzystencjalnymi, takimi jak pożywienie,
ubranie, warunki pracy, sytuacja mieszkaniowa
i rozrywka, a także z jej mentalnością i nawet patologią,
mówią wiele o ludziach oraz czasach, w których
przyszło im żyć, gdy dążenie do normalności okazywało
się luksusem. (…)
Fragment wstępu
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Autor: Grzegorz Piątek
Tytuł: Gdynia obiecana. Miasto,
modernizm, modernizacja
1920–1939
Wydawca: W.A.B.
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-83182-01-8
gwfoksal.pl

Autor: Jerzy Pertek
Tytuł: Dzieje ORP „Orzeł”
(wyd. 5)
Wydawca: Znak Horyzont
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-24080-60-1
znak.com.pl

(…) to opowieść o mieście tworzonym od podstaw,
gdzie można było zacząć „z czystą hipoteką”:
przezwyciężyć różnice między zaborami, pokonać
zacofanie, uciec od narodowych przywar, od wiejskiej
nędzy i wielkomiejskiego bezrobocia, zostawić w tyle
waśnie etniczne i konflikty klasowe, uniknąć
urbanistycznych błędów i historycznych ograniczeń
krępujących rozwój innych miast. Tu nowe pokolenie
uczyło się nowych umiejętności i zawodów związanych
z morzem i międzynarodowym handlem. Tu, niczym w
laboratorium, mogła powstać nieobciążona żadną złą
ani dobrą tradycją nowoczesna polska miejskość oraz
morska polskość. Tu Polska miała uciec do przodu,
z wieku dziewiętnastego w dwudziesty. Problem w tym,
że w tę podróż zabrała samą siebie.

ORP „Orzeł” zasłużył na miano legendy. Ufundowany
ze składek zwykłych obywateli i żołnierzy okręt
podwodny wchodzi do służby 2 lutego 1939 roku.
Dowództwo przydziela mu najlepszą załogę oraz
doświadczonego kapitana – komandora Henryka
Kłoczkowskiego. Choć Orzeł jest jedną z
najnowocześniejszych konstrukcji swoich czasów,
budzącą podziw zagranicznych mocarstw, nie
powstrzyma hitlerowskiej napaści na Polskę.
Zaciskający się pierścień wrogich jednostek na Bałtyku
skutecznie uniemożliwia podjęcie bojowych zadań.
Dowództwo zdaje sobie sprawę z miażdżącej siły
nieprzyjaciela. (…) Komandor Kłoczkowski traci siły
i zapada na tajemniczą chorobę, decydując się na
opuszczenie wyznaczonego sektora. Załoga powoli traci
zaufanie do dowódcy. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Bogdan Chrzanowski
Danuta Drywa
Chen Gordon
Witold Mędykowski
Tytuł: „Diese Stadt ist Judenfrei”
Wydawca: Towarzystwo Projektów
Edukacyjnych
/ Warszawa
Muzeum Stutthof
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66376-44-1
tpe.org.pl, stutthof.org

Trójjęzyczna – polsko-angielsko-hebrajska – publikacja
popularnonaukowa o zagładzie Żydów na Pomorzu
Gdańskim oraz w obozie koncentracyjnym Stutthof
podczas II wojny światowej. Towarzyszyła wystawie
pod tym samym tytułem otwartej w Muzeum Yad
Mordechai w Izraelu w 2022 r.
Tekst ilustrowany jest licznymi fotografiami
i dokumentami, na końcu są bibliografia oraz mapy
z lądową i morską trasami ewakuacji więźniów KL
Stutthof, jego podobozami w Gdańsku i okolicy, a także
mapa przedwojennego Pomorza Gdańskiego.
Do książki dołączona jest płyta z filmem na ten temat.

Autor: Lech Obara (red.)
Aneta Markowska (red.)
Tytuł: Kaszubska Golgota
Wydawca: Stowarzyszenie
Patria Nostra
/ Olsztyn
Rok wydania: 2022
patrianostra.org.pl

Monografia będąca pokłosiem międzynarodowej
konferencji naukowej, zorganizowanej 8 czerwca 2022 r.
w Gdańskiej Szkole Wyższej przez stowarzyszenie
Patria Nostra z Olsztyna. Jej temat koncentrował się
wokół pierwszej zbrodni ludobójstwa popełnionej
podczas II wojny światowej w Lasach Piaśnickich pod
Wejherowem.
Autorami tekstów (w wersji językowej polskiej
i niemieckiej) są: r.pr. Szymon Topa („Niektóre aspekty
prawne dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych wobec
państwa obcego w związku ze zbrodniami popełnionymi
na ludności cywilnej w okresie II wojny światowej”),
dr Marta Ansilewska-Lehnstaedt („Ofiary masakry w
Lasach Piaśnickich w latach 1939–1940: Alicja Jadwiga
Kotowska i Leon Najman-Mirza Kryczyński”), Martyna
Krawczyk („Sprawiedliwość po włosku”), prof. Stephan
Lehnstaedt („Piaśnica – historyczne miejsce zbrodni”).
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Autor: Dariusz Piasek
Tytuł: Dzieje Łęczyc
oraz Godętowa, Wielistowa,
Niedarzyna, Węgorni
i Dąbrówki Wielkiej
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75917-82-6
czec.pl

Autor: Benedykt Reszka
Tytuł: Dzieje szkolnictwa
na Gochach
Wydawca: Benedykt Reszka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96566-10-2
czec.pl

To kolejna pozycja z serii monografii opisujących
miejscowości gminy Łęczyce. W tej odsłonie uwaga
Autora skupia się na samych Łęczycach
oraz sąsiadującym bezpośrednio z nimi osadach.
Publikacja obejmuje okres od pradziejów
do współczesności, ale ze względu na istniejącą
dokumentację zaczyna się tak naprawdę
w średniowieczu. W skondensowanej formie przybliża
najważniejsze wydarzenia rozgrywające się na tym
terenie oraz przedstawia postaci związane z historią
tych miejscowości. Mimo że to historia o wymiarze
lokalnym, pokazuje ona, w jaki sposób wielka polityka
odciska swoje piętno na życiu prowincji.

Autor prezentuje przeszłość 21 szkół z południowo-zachodniej części Kaszub zwanej Gochami. Najstarsze
to szkoły parafialne w Borzyszkowach i Brzeźnie z XVI
w. Wiele szkół powszechnych powstało w okresie
rozbiorowym. Część z nich istnieje do dziś, niektóre już
tylko we wspomnieniach i dokumentach.

Od Wydawcy
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Autor: Michał Mikołaj Pieper
Tytuł: Samorząd gminny Rumia-Zagórze w latach
1920–1939
Wydawca: Kreativer
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66842-09-0

Autor: Roman Landowski
Tytuł: Głośnym echem powiało.
Kociewskie sensacje
sprzed lat
Wydawca: Miejska Biblioteka
Publiczna / Tczew
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-67413-02-2
mbp.tczew.pl

(…) Niewątpliwie odwołanie się do faktu bycia
mieszkańcem miasta Rumi, żyjącego niemal pośrodku
pomiędzy Wejherowem a Gdynią – w dzielnicy Janowo,
jest po części czynione z obowiązku i powinności.
Pohamowanie rodzących się samoistnie emocjonalnych
więzi podczas prowadzonych badań, kwerend
archiwalnych, niezaangażowanie się po którejś ze stron
jest niezwykle trudne i wymaga czujności oraz
obiektywnej delikatności. (…)

(…) kolejna książka Romana Landowskiego, tym razem
zbiór 29 felietonów. Jest to siódma pozycja książkowa
tego Autora wydana pośmiertnie, która jednocześnie
stanowi czwarty projekt wydawniczy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej. (…) Oprócz wcześniej
publikowanych tekstów dziennikarskich, w zbiorze
znalazły się również utwory nowe oraz ponownie
przeredagowane i opracowane przez Autora, które
zamierzał opublikować w odrębnym tomie. (…)
Felieton (…) posłużył Romanowi Landowskiemu do
przedstawienia w dość lekkim tonie Jego
subiektywnego spojrzenia na pewne fakty, istotne
zdaniem Autora dla historii Pomorza i Kociewia lat
międzywojennych XX wieku. (…)

Fragment wprowadzenia
Książka na bazie pracy magisterskiej obronionej
w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Janusz Landowski
prezes TMZT
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Autor: Katarzyna Kurkowska (red.)
Leszek Molendowski (red.)
Tytuł: Siedlce, seria: Historie
Gdańskich Dzielnic, t. 4
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96491-52-7
muzeumgdansk.pl

Autor: Robert Kupisiński
Tytuł: Z wizytą w Słupsku
lat 1800–1945. Krótkie
opowiastki poświęcone
rzeczom może i nieistotnym,
acz ciekawym
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66410-36-7
muzeum.slupsk.pl

Praca zbiorowa o dawnej osadzie, dziś dzielnicy
Gdańska, o której pierwsza wzmianka, i informacja
o znajdującym się tu młynie, pochodzi z 1400 r.
Opublikowane teksty 15 autorów obejmują okres od
średniowiecza po czasy powojenne. Tom otwiera tekst
wprowadzający napisany przez prof. Andrzeja
Januszajtisa, znanego badacza i popularyzatora dziejów
Gdańska. Dotyczy nazw ulic na Siedlcach.

Napisana „językiem dla wszystkich”, bogato
ilustrowana publikacja, która może zaciekawić
początkujących i zaawansowanych fanów historii
miasta Słupska.
Przytacza m.in. polskie i ich niemieckie odpowiedniki
nazw ulic, stowarzyszeń i instytucji oraz miast.
Autor książki jest germanistą i tłumaczem, od lat
pracującym w bibliotece słupskiego muzeum.
Od Wydawcy
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Autor: Andrzej Januszajtis
Tytuł: Gdańsk i Europa.
Wybrane wykłady
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96244-31-4
nck.org.pl

Autor: Mariusz Brodnicki
Tytuł: Ilustrowane szkice
z dziedzictwa
kulturowego Pomorza
Wydawca: Fundacja Oko-Lice
Kultury / Zblewo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66689-14-5
oko-lice-kultury.pl

Zebrane wystąpienia znanego popularyzatora historii
Gdańska dotyczą związków tego miasta na przestrzeni
wieków z Bałtykiem, Skandynawią, Prusami, Rosją
i Polską. Autor dowodzi, że rola nadmotławskiego
miasta nie ograniczała się w przeszłości tylko do handlu
i żeglugi. Wspomina też o wyrosłych tu
przedstawicielach nauki, kulturze, stosunkach
etnicznych, relacjach z władcami…

Praca popularna poświęcona Gdańskowi w przeszłości.
Zawiera pond 50 krótkich tekstów o zabytkach miasta,
związanych z nim (ale niekoniecznie tu urodzonych)
znanych osobach, aktywnościach mieszkańców (handel,
kolekcjonerstwo, turnieje).
Rozmaitość podjętych tu tematów i przystępny język
sprawiają, że książka służyć może za kompendium
wiedzy o dawnym Gdańsku dla młodzieży.
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Autor: Sławomir Leśniewski
Tytuł: Krzyżacy. Czarno-biała
legenda
Wydawca: Wydawnictwo
Literackie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-08-076-89-7
wydawnictwoliterackie.pl

Autor: Kazimierz Grążawski
Tytuł: Życie codzienne miast
zakonu krzyżackiego
w Prusach
Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Olsztyn
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81003-48-3
wydawnictwo.uwm.edu.pl

Jak to możliwe, że garstka rycerzy-zakonników w ciągu
kilkudziesięciu lat stworzyła nad Bałtykiem regionalne
mocarstwo? Byli religijnymi fanatykami czy raczej
cynicznie wykorzystywali wiarę (…)? Na czym polegał
ich organizacyjny geniusz (…)? I w końcu dlaczego tak
świetnie funkcjonująca machina zacięła się i na początku
XVI wieku na dobre przestała istnieć?
Sławomir Leśniewski (…) łączy literacki polot
z historyczną rzetelnością i ukazuje krzyżaków z wielu
perspektyw: od szerokiej panoramy średniowiecznej
polityki po zbliżenia na intrygujące detale. Widzimy
rycerzy zakonu, kiedy bronią Akki przed mamelukami,
krwawo pacyfikują powstania Prusów, walczą pod
Płowcami z królem Łokietkiem, przygotowują się do
bitwy pod Grunwaldem i toczą boje w morderczej
trzynastoletniej wojnie (…).
Od Wydawcy

W publikacji ukazano ogólny zarys wielu aspektów
życia codziennego miast państwa krzyżackiego
w Prusach, począwszy od ich genezy, poprzez
zagadnienia ustroju prawno-społecznego, a także
budownictwa, kwestii obronności, wielu rzemiosł, jakie
wówczas uprawiano, i handlu. Sporo uwagi poświęcono
kulturze i sztuce, duchowości, życiu religijnemu,
zabawie i rozrywce, ale też bogactwu i biedzie,
chorobie i lecznictwu.
Od Wydawcy
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Autor: Roman Czaja (red.)
Janusz Tandecki (red.)
Tytuł: Władztwo komunalne
w hanzeatyckich miastach
Prus i Inflant
w średniowieczu.
Studia i materiały
Wydawca: Towarzystwo Naukowe
/ Toruń
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65127-85-3
tnt.torun.pl

Autor: Rafał Kubicki (red.)
Tytuł: Pomerania – Prussia –
Polonia. Rozprawy
ofiarowane
prof. Wiesławowi
Długokęckiemu
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82064-25-4
wydawnictwo.ug.edu.pl

Praca zbiorowa o piśmiennictwie komunalnym,
wizerunku i przedstawianiu miasta
oraz o rachunkowości i personelu władzy komunalnej.
Wśród siedmiu zaprezentowanych tematów znalazł się
„Obraz władz miejskich w dziejopisarstwie gdańskim
przełomu XV i XVI wieku” Julii Możdżeń.
Zainteresować mogą także pozostałe artykuły, np. tekst
dotyczący ikonografii pieczęci miejskich z terenu Prus
albo tekst o najemnych urzędnikach i sługach rad
miejskich.

Księga jubileuszowa prof. Wiesława Długokęckiego
zawiera 39 studiów, przygotowanych przez jego
uczniów i współpracowników. Poszczególne
opracowania dotyczą różnych zagadnień z zakresu
średniowiecznych i nowożytnych dziejów Pomorza,
Prus Krzyżackich i Królewskich oraz Polski. Prezentują
one najnowsze badania nad historią miast, historią
społeczno-gospodarczą i historią Kościoła, w tym
przede wszystkim dziejami władztwa zakonu
krzyżackiego w Prusach.
Od Wydawcy
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Autor: Mirosław Fudziński
Piotr Fudziński
Lidia Cymek
Franciszek Rożnowski
Tytuł: Dwa cmentarzyska ludności
kultury pomorskiej
w Borucinie, gm. Stężyca.
Studium archeologiczno-antropologiczne
Wydawca: Muzeum Archeologiczne
/ Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96243-22-5
archeologia.pl
Polsko-angielska praca naukowa prezentująca wyniki
badań archeologicznych na cmentarzyskach
w Borucinie na Pojezierzu Kaszubskim.
Oba stanowiska przedstawione zostały według
następującej kolejności: materiały archeologiczne ,
charakterystyka cmentarzyska, analiza materiału,
analiza antropologiczna przepalonych ludzkich
szczątków kostnych, liczba osób, wiek i płeć zmarłych,
wysokość ciała, wymieralność na cmentarzyskach
ludności kultury pomorskiej, chronologia stanowiska.
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Etnografia
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Autor: Rafał Nowakowski
Tytuł: Leksykon kuchni
kaszubskiej
Wydawca: Bernardinum
(na zlecenie Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chmielnie)
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81279-61-1
chmielno.naszgok.pl

Autor: Katarzyna Kulikowska (red.)
Tytuł: Pocztówki z raju.
Dekorowane ogrody
przydomowe na Kaszubach
Wydawca: Muzeum – Kaszubski
Park Etnograficzny
/ Wdzydze
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95660-33-7
kaszubskaksiazka.pl

(…) Leksykon stanowi atrakcyjne kompendium dla
wszystkich zainteresowanych zagadnieniami kuchni
kaszubskiej – i dla mieszkańców Kaszub i dla
goszczących tu przybyszy. Spełniać może także funkcję
użytecznego przewodnika skłaniającego do
poszukiwania i propagowania dawnych receptur a także
rozsmakowania się w potrawach przygotowanych
według tradycyjnych przepisów.

Album będący świadectwem transformacji
przydomowych obejść w ostatnich kilkudziesięciu
latach. W przeważającej części składa się z fotografii
autorstwa Piotra Zatonia prezentujących współczesny
wygląd ogródków urządzonych przy kaszubskich
domach.
Wstęp napisał dr Tomasz Siemiński, dyrektor Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Ewa Gilewska
Muzeum Etnograficzne w Gdańsku
Bogato ilustrowana, 300-stronicowa publikacja
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Autor: Marta Sobczyk
Tytuł: Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Kaszuby” z Kartuz
Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej / Wejherowo
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66052-85-7
muzeum.wejherowo.pl

Autor: Przemysław Kilian
Tytuł: Tradycje kociewskie
w praktykach
kulturowych wspólnoty
gminy Morzeszczyn.
Ujęcie antropologiczne
Wydawca: Scholar
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66849-53-2
scholar.com.pl

Monografia wydana z okazji 75-lecia istnienia znanego
w Polsce i za granicą zespołu, która, zdaniem Autorki,
jest opowieścią o poświęceniu, ciężkiej pracy i miłości –
do muzyki i ludzi. W jej centrum stoi wieloletni (od
1961 r.) kierownik zespołu Franciszek Kwidziński
(1935–2019), którego wielki marzeniem było wydanie
książki o grupie. Zwłaszcza że materiałów do jej
napisania nie brakowało. Bazę źródłową stanowiło…
80 tomów zespołowej kroniki, w których
zrelacjonowane zostały 72 lata z jej życia. Do tego
bogactwo fotografii i wycinków artykułów prasowych.
O kompletność informacji w kronice dbał skrupulatnie
kierownik zespołu.

Książka Przemysława Kiliana to interesujące i ważne
studium regionalnych praktyk kulturowych
mieszkańców gminy Morzeszczyn na Kociewiu (…).
Praca, oparta na dogłębnej znajomości badanej
problematyki, w tym wiedzy autoetnograficznej autora,
stanowi ważny przyczynek do poznania procesu
przemian zarówno praktyk kulturowych, jak i tradycji
stanowiącej podstawowy składnik tożsamości
regionalnej.
dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG
Książka wydana we współpracy z Fundacją na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa, nagrodzona w XIII
edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”.
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Autor: Maciej Kwaśkiewicz
Tytuł: Kufry i skrzynie w zbiorach
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie / Bytów
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65472-24-3
muzeumbytow.pl

Autor: Gabryela Włodarska-Koszutowska
Tytuł: Tak było… Dzieciństwo
na wsi (1945–1980)
Wydawca: Muzeum Pomorza
Środkowego / Słupsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66410-33-6
muzeum.slupsk.pl, czec.pl

Katalog prezentujący kolekcję prawie 20 kufrów i 32
skrzyń zgromadzonych w bytowskim muzeum. Głównie
zabytków kaszubskich, ale też są wśród nich obiekty
pochodzące od ludności przesiedlonej w 1947 r.
z południowo-wschodniej Małopolski. W kolekcji są też
pojedyncze eksponaty o nietypowych formach oraz
nieznanym pochodzeniu.

Katalog wystawy Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku przedstawiający dawne fotografie
dokumentalne, reportażowe, ilustracyjne i portretowe
prezentujące dawne życie dzieci na wsi. W publikacji
znajdziemy fotografie pochodzące z różnych zbiorów –
zasobów Jana Maziejuka, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, archiwum Pauliny Krasińskiej i Anki
Ptaszkowskiej, które są spadkobierczyniami praw
autorskich Eustachego Kossakowskiego. Zdjęcia tego
autora zaczerpnięto również z Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie. Wykorzystano także
fotografie z zasobów muzeów w Łomży, Kielc, Pucku,
Ciechanowca, Łowiczu, Białymstoku oraz Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach. Niewielka część
prezentowanych zdjęć pochodzi z archiwów
prywatnych. Publikację wzbogacają zdjęcia dawnych
zabawek i ubrań dziecięcych.
Od Wydawcy

56

Autor: Mirosław Kuklik
Tytuł: Półwysep rybaków. Praca
Wydawca: Stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu”
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96219-98-5
przyjacielehelu.pl

To pierwsza książka z cyklu i, jak zapowiada Mirosław
Kuklik, na pewno będą kolejne. Autor opisuje
rybołówstwo przybrzeżne na wodach Półwyspu
Helskiego, a także przypomina zasady zdobytej przez
kilkuwiekowe doświadczenie wiedzy zawodowej
tutejszych rybaków. Szczególnie obszernie
charakteryzuje dawne narzędzia połowu.
Kolejne trzy części, które są w planach opowiadać
będą o ludziach, wodzie i ziemi oraz dziejach
rybactwa.
Publikacja dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu „Rybactwo i Morze”.
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Autor: Ewa Łużyniecka
Tytuł: Kościół dominikanów
w Gdańsku. Architektura
i jej przeobrażenia
Wydawca: Politechnika
Wrocławska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-74931-53-3
oficyna.pwr.edu.pl

Autor: Iwona Berent
Tytuł: Centrum św. Jana
w Gdańsku. Przewodnik
po zabytkach (wyd. 3)
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum
Kultury / Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96244-32-1
nck.org.pl

(…) W przewodniku zostały opisane i pokazane
wszystkie ocalone zabytki z historycznego wyposażenia
dawnej świątyni, które stanowią obecnie kolekcję
cennych dzieł sztuki w Centrum św. Jana. Wiele
obiektów poświęconych jest postaciom związanym
z historią kościoła, zarówno duchownych (…), jak
i świeckich (…), a ich forma świadczy o wysokiej klasie
warsztatów i kunszcie twórców, którzy je wykonali. (…)

W prezentowanej pracy podjęto się próby odtworzenia
przeobrażeń architektury kościoła dominikanów (…)
w Gdańsku. Kościół ten jest jedyną zachowaną
w całości częścią dawnego klasztoru. Pozostałe
fragmenty uległy zniszczeniu i do dziś przetrwały
jedynie ich podziemne relikty pod halą targową, ulicą
Pańską oraz pod placem Dominikańskim. Inspiracją do
podjęcia tego tematu było odkrycie przez archeologów
nieznanych dotąd reliktów pierwszej zakonnej świątyni
Od Autorki pw. św. Mikołaja (…). To sprawiło, że zaistniała
konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów
na temat przeobrażeń architektury drugiego kościoła
dominikańskiego. Badania kościoła św. Mikołaja były
prowadzone pod kierunkiem autorki przez zespół
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Izabela Boguszewska (red.)
Monika Gomółka (red.)
Tytuł: Ocalić to, co najdroższe.
Wokół współczesnej
problematyki niszczenia
i ratowania dziedzictwa
kulturowego
Wydawca: Muzeum II Wojny
Światowej / Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65957-41-2
muzeum1939.pl

Autor: Teresa Tylicka
Jacek Tylicki
Tytuł: Dawny Gdańsk
w rycinach z kolekcji
pastora Johanna Jacoba
Haselaua
Wydawca: Muzeum Narodowe
/ Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66433-28-1
mng.gda.pl

Książka bezpośrednio odwołuje się do wystawy pn.
„Dziedzictwo utracone” oraz do konferencji, która
odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej. Część
zasadnicza publikacji składa się z 10 rozdziałów, które
wcześniej zostały wygłoszone w formie referatów.
Autorzy prezentują w nich różnorakie działania mające
chronić wymierne i niewymierne dobra kultury. Jest
w nich mowa m.in. o problematyce powojennej
odbudowy Gdańska, aspektach archiwistycznych,
piśmienniczych czy fotograficznych. Co istotne,
przedstawione treści mają walory uniwersalne,
zwłaszcza w kontekście współczesnych zagrożeń
działaniami militarnymi lub aktami sabotażu. (…)
Od Wydawcy

Pastor Johann Jacob Haselau, bibliofil i kolekcjoner,
urodzony w Gdańsku w 1736 roku, a osiadły na stałe
w Toruniu 27 lat później, ze szczególnym upodobaniem
gromadził związane z Gdańskiem plany, panoramy
i weduty. Stały się one częścią cennej kolekcji
umieszczonej przez duchownego w czterotomowym
atlasie topograficznym, przechowywanym w Archiwum
Państwowym w Toruniu. Wśród nich ważną pozycję
stanowi cykl 50. akwafort z widokami Gdańska,
wydawanych w latach 1761–1765, rytowanych przez
Matthäusa Deischa według rysunków Friedricha Antona
Augusta Lohrmanna. Niniejsza publikacja stanowi szkic
tła historycznego do zbioru gedanensiów z atlasu pastora,
wyjaśnia zawarte w jego rękopiśmiennych komentarzach
informacje oraz kataloguje ów zestaw. (…)
Od Wydawcy
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Autor: Jerzy Limon
Tytuł: Gdański teatr „elżbietański”
(wyd. 2)
Wydawca: Słowo/obraz terytoria
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-74535-55-7
terytoria.com.pl

Autor: Jan Grzanka (red.)
Tytuł: Reminiscencje festiwalowe.
25 Festiwal Szekspirowski, t. 2
Wydawca: Polskie Towarzystwo
Szekspirowskie / Gdańsk
Rok wydania: 2022
towarzystwoszekspirowskie.pl

Jerzy Limon prezentuje działalność angielskich
wędrownych zespołów teatralnych w Gdańsku
w pierwszej połowie XVII wieku. Ich aktywność
wiązała się z powstaniem i dziejami pierwszego na
terenie Polski teatru publicznego, zwanego Szkołą
Fechtunku. Tezy wyłożone w tej książce dały podwaliny
pod jeden z najbardziej niezwykłych teatrów świata –
Gdański Teatr Szekspirowski.

Pokłosie 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku,
zawierające omówienia zaprezentowanych podczas
wydarzenia spektakli (nie wszystkich). Reminiscencje
są bogato ilustrowane zdjęciami z przedstawień, dzięki
czemu zostały one zatrzymane w czasie i ocalone od
zapomnienia. Każde omówienie kończy nota o jego
autorze.

Od Wydawcy
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Autor: Karol Suszczyński (red.)
Tytuł: Tęcza – mały wielki teatr
Wydawca: Państwowy Teatr Lalki
Tęcza / Słupsk
Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza
/ Warszawa / Białystok
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-88358-13-5
teatrlalkitecza.pl

Tytuł: Wszystko o moim kinie.
30 lat DKF Projekcja
i kina Rejs
Wydawca: Słupski Ośrodek
Kultury
Rok wydania: [2021]
sok.slupsk.pl

(…) książka ta powstała jako zwieńczenie
jubileuszowego sezonu artystycznego. Siedemdziesiąt
pięć lat temu (z niewielkim okładem) garstka
pasjonatów szlachetnej sztuki lalkarskiej, pod
przewodnictwem Elżbiety i Tadeusza Czaplińskich,
umyśliła sobie, by w małej wsi kaszubskiej otworzyć
Objazdowy Teatr Marionetek (wkrótce otrzymał on
nazwę Tęcza). Kto dzisiaj wie, czy do ich zapalonych
głów trafiła wtedy myśl, że dzieło to istnieć będzie
przez kolejne trzy ćwierci wieku, wyrastając na jedną
z ważniejszych, a w naszym nieskromnym mniemaniu
najważniejszą instytucję na całym Pomorzu
Środkowym? (…)

Pozycja jubileuszowa, wydana na okoliczność 30-lecia
działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Projekcja” ze Słupska i tamtejszego kina Rejs. Główną
opowieść o trzech dekadach aktywności DKF snuje
jego prezes Grażyna Bożek-Szczepłocka. Wtórują jej
osoby z klubem i kinem związane, w tym reżyserzy,
aktorzy i producenci, z którymi przy okazji
wyświetlania filmów organizowano spotkania.

Michał Tramer
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Autor: Jan Misiek
Tytuł: Ślady i wiatr
Wydawca: Zajder
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-95614-53-8
zajder.pl

Autor: Małgorzata Kaźmierczak
(red.)
Anna Zelmańska-Lipnicka (red.)
Tytuł: Sławomir Lipnicki.
Metafiguracje. Omdlenie
Wydawca: Akademia Sztuk
Pięknych / Gdańsk
Muzeum Sportu
i Turystyki / Warszawa
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66271-62-3, 978-83-94874-57-5
sklepasp.pl

Publikacja z pracami wykonanymi techniką kolażu,
których tematem wiodącym wydaje się być… czas.
Artysta do ich stworzenia użył bowiem starych
fotografii, częściowo przesłoniętych, częściowo
ujawnionych, które zachęcają do odwołania się do
wspomnień o rzeczywistości może niekoniecznie
znanej nam z autopsji, ale z przekazów ludzi, którzy już
odeszli.
Interesująca jest kompozycja Miśkowych kolaży –
przemyślana, harmonijna i prosta zarazem.
Przypominająca naderwane zębem czasu stronice
starego albumu.

Publikacja zbiorowa w wersji językowej polsko-angielskiej, poświęcona twórczości malarskiej
oraz graficznej Sławomira Lipnickiego, wykładowcy
gdańskiej ASP, eksponowanej na wystawie
„Metafiguracje. Omdlenie” w 2021 r. w Centrum
Olimpijskim w Warszawie. Wydarzenie nawiązywało do
igrzysk olimpijskich.
Teksty wyznaczają dość szerokie pole dla interpretacji
dorobku artysty, ukazują w sposób przekonywujący
w jak szerokim kontekście artystycznym, historycznym,
społecznym i kulturowym można rozpatrywać jego
prace. Jeden z autorów nazywa je „artystyczną
pedagogiką publiczną”.
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Autor: Piotr Stepnowski (red.)
Joanna Kamień (red.)
Marta Szaszkiewicz (red.)
Tytuł: SEA EU by the Sea.
Nadmorskie uniwersytety
SEA EU w malarstwie
Anety Oniszczuk-Jastrząbek
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-82064-89-6
wydawnictwo.ug.edu.pl

Autor: Weronika Teplicka (red.)
Tytuł: Multimedialny Ukraiński
Plener w Ustce
Wydawca: Bałtycka Galeria
Sztuki Współczesnej
/ Słupsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-61773-56-6
bgsw.pl

Od początku istnienia Uniwersytetu Gdańskiego jego
dewizą była łacińska formuła: In mari via tua. Ona
świadczyła o wyjątkowości naszej uczelni wówczas,
gdy Uniwersytet Gdański się tworzył. Dziś miarą tej
wyjątkowości jest także Program Europejskiego
Uniwersytetu Nadmorskiego SEA EU, który w sposób
szczególny połączył Uniwersytet Gdański z ośmioma
uczelniami z Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Malty,
Niemiec, Norwegii, Portugalii i Włoch. Wizerunki
miast, w których znajdują się nasze partnerskie
uniwersytety, oczarowują swoją impresyjną formą
i plastycznością. Obrazy Anety Oniszczuk-Jastrząbek
uzmysławiają nam wszystkim, jak wiele pasji
pozanaukowych realizują nasi akademicy, co czyni
uniwersytet miejscem niezwykłym. (…)
Piotr Stepnowski

W Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
zorganizowaliśmy dwumiesięczny plener (…)
dedykowany artystkom z Ukrainy – uchodźczyniom.
(…) Po 24 lutego (…) niezwłocznie uruchomiliśmy
program rezydencji artystycznych jako program
pomocowy, a Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
przekształciliśmy w miejsce schronienia dla artystek
z Ukrainy uciekających przed wojną. (…)
W miesiącach wakacyjnych zorganizowaliśmy plener
(…). Artystki miały możliwość wyjścia ze swoimi
projektami artystycznymi w przestrzeń miasta (…).
Fragment katalogu
Katalog z tekstem w języku polskim i w przekładzie
ukraińskim oraz angielskim.
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Autor: Dorota Folga-Januszewska
(red.)
Tytuł: Heveliana. Księżyc i tarcza
Sobieskiego. Heveliana dawne
i sztuka współczesna
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych
/ Warszawa
Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66835-32-0
978-83-66104-85-3
sklep.wilanow-palac.pl
Katalog wystawy w pałacu w Wilanowie przygotowanej
ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentującej
prace i instalacje artystów ASP w Warszawie.
Wystawa (…) jest pomyślana tak, aby pokazać, z jednej
strony, piękne dowody dawnej myśli naukowej
zapisanej w ciekawej formie artystycznej i jej wpływ na
sztukę i naukę w XVII i XVIII wieku, z drugiej zaś
strony – przypomnieć, że artystyczne i intelektualne
dziedzictwo jest stymulatorem współczesnej kultury.
(…)
Dorota Folga-Januszewska
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Społeczeństwo
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Autor: Stanisław Ćwiek
Tytuł: Wszystko o wykryciu
Skorpiona… nieco o milicji,
bezpiece, policji i polityce
Wydawca: Poligraf
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81597-89-0
wydawnictwopoligraf.pl

Autor: Katarzyna Włodkowska
Tytuł: Na oczach wszystkich.
Historia przypadku
polskiego Fritzla
Wydawca: Wielka Litera
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-80328-26-6
wielkalitera.pl

Stanisław Ćwiek – ur. w 1947 r. w Obrębcu pod
Przasnyszem. Do ósmego roku życia mieszkał
w Bogatyni, potem w Gdańsku, a od trzydziestu dwóch
lat w górnym Sopocie. Żonaty i nadal z Ewą. Dwoje
dorosłych dzieci, a tylko jedna wnusia (za to jaka!?).
Kocha Ojczyznę, a w niej i poza nią nielicznych. Lubi
niemal wszystkich i prawie wszystko. Uwielbia las
i zwierzęta – bez niemal i bez prawie.
Unika zaawansowanej technologii, nie znosi prostactwa
i niekompetencji, szczególnie „na górze”.
Wykształcenie prawnicze. Za PRL w milicji,
za demokracji w policji. Po pełnej wysłudze lat ze
służby odchodził (w atmosferze do pozazdroszczenia)
jako zastępca komendanta wojewódzkiego policji
w Gdańsku.

Nie było w ostatnich latach głośniejszej historii.
Mariusz, nazwany przez media „polskim Fritzlem”,
przez dwa lata więził żonę w piwnicy. Gdy sprawa
wyszła na jaw, okazało się, że prokuratura
maltretowanej kobiecie – oraz jej córce – trzykrotnie
nie uwierzyła.
Katarzyna Włodkowska (…) kilka lat pracowała nad
książką, w której stara się odpowiedzieć na kluczowe
pytanie – czy rodzina i sąsiedzi wiedzieli?
(…) to świetnie udokumentowany reportaż, oparty na
dowodach, relacjach, rozmowach z prokuratorami,
policjantami, psychologami i osobami z najbliższego
otoczenia sprawcy. To opowieść o tym, jak się rodzi zło,
próba dotarcia do źródeł znieczulicy instytucji
zobowiązanych do reagowania, portret lokalnej
społeczności. (…)
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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Autor: Ireneusz Gębski
Tytuł: Odpryski. Subiektywna
kronika dwudziestolecia
2001–2021
Wydawca: Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-20558-05-0
lsw.pl

Autor, w przeszłości współpracownik wielu gazet,
w tym „Dziennika Bałtyckiego”, w swojej książce
komentuje polską rzeczywistość lat 2001–2021.
Na „warsztat” bierze polityków i samorządowców
(m.in. Andrzeja Leppera, Leszka Millera, Aleksandra
Kwaśniewskiego, Aleksandra Małachowskiego,
Donalda Tuska, Pawła Adamowicza, Tadeusza
Fiszbacha…), osoby duchowne, różne media. Swoje
zdanie wypowiada także względem reform, np.
w służbie zdrowia, wyborów samorządowych
w Gdańsku, nawiązuje do wydarzeń smutnych, w tym
śmierci ważnych dla polskiego życia społecznego osób.
Wiele tu odniesień do spraw trójmiejskich, głównie
gdańskich.
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Gospodarka
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Autor: Tadeusz Hatalski
Tytuł: Przywrócić polską banderę.
O pożytkach z żeglownej rzeki,
morskich portów i floty
pod narodową banderą, seria:
Księgi Floty Ojczystej, t. 79
Wydawca: Fundacja Promocji
Przemysłu Okrętowego
i Gospodarki Morskiej
/ Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-60584-94-1
sklep.oficynamorska.pl, czec.pl

Autor: Edmund Piór
Tytuł: Historia Stoczni im.
„Komuny Paryskiej”
i Stoczni Gdynia S.A.
Wydawca: Fundacja Pomorska
Inicjatywa
Historyczna
/ Gdynia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-62631-26-1
fundacja-pih.pl

Szwecja jest państwem morskim, a Polska ma tylko
granicę z morzem. Fundamentalna różnica w myśleniu
o sprawach morza i państwa ma konsekwencje. Kapitan
Tadeusz Hatalski myślą i czynem walczy o Polskę jako
państwo morskie. Za parawanem transformacji
dekadami rozpraszano, a nawet wręcz niszczono
atrybuty Polski morskiej, w tym pozbawiając
ekonomicznego sensu narodową banderę. Polityka
powinna opierać się na wiedzy (…). Zdyskontowanie
wiedzy i doświadczenia, w tym Kapitana Tadeusza
Hatalskiego, jest warunkiem wstępnym w zmianie
myślenia, a gotowe rozwiązania są wówczas na
wyciągnięcie ręki.
Andrzej Sadowski

Publikacja powstała z okazji jubileuszu 100-lecia
Stoczni Gdynia. Autor pracował w niej w latach 1967–
–2003. Opisał początki przedsiębiorstwa. Przede
wszystkim jednak skupił się na historii powojennej.
Dużo miejsca poświęcił kwestiom technicznym,
w szczególności budowie statków. Są tu jednak także
fragmenty dotyczące Grudnia ’70, Sierpnia’80, stanu
wojennego… Książka jest nadto opowieścią o ludziach
tworzących zakład zlikwidowany w 2009 r.
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Autor: Piotr Oliński
Tytuł: Pogoda i klimat regionów
południowobałtyckich
od końca XIV do początków
XVI w. w źródłach
narracyjnych
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja
Kopernika / Toruń
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-23149-35-4
wydawnictwo.umk.pl

Autor: Wojciech Zawadzki (red.)
Tytuł: Ekologia Prus
Królewskich
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81279-03-1
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Książka dotyczy zjawisk pogodowych z XV wieku,
które opisywano w źródłach narracyjnych pochodzących
z różnych regionów położonych nad południowym
wybrzeżem Morza Bałtyckiego. W treści zachowanych
kronik, roczników, prywatnych zapisek i relacji można
odnaleźć fragmenty, czasami nawet dosyć obszerne,
opisujące surowe zimy, upalne lata, powodzie i burze,
sztormy i silne wiatry. Informacji tego rodzaju dla
badanego obszaru zachowało się kilkaset. Pozwoliło to,
niekiedy całkiem dokładnie, opisać warunki pogodowe
panujące w niektórych porach roku, poznać problemy,
jakie dotykały ludzi w wyniku niesprzyjających zjawisk
atmosferycznych, a nawet podjąć próbę rekonstrukcji
zmian klimatycznych w regionie nadbałtyckim
u schyłku średniowiecza.
Od Wydawcy

Materiały z konferencji naukowej w Elblągu w 2021 r.,
zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW
w Warszawie i Diecezję Elbląską. Podjęto temat
szeroko rozumianej ochrony przyrody, w kontekście
historycznym.
Przykładowe artykuły: Studnie w zamku malborskim
w średniowieczu i okresie nowożytnym (Janusz
Trupinda); Ochrona brzegów morskich Zatoki
Gdańskiej w XVIII i w początkach XIX w. (Edmund
Kizik); Tępienie wilków na Mierzei Wiślanej na
przełomie XVII i XVIII w. (Wojciech Zawadzki);
Natura w nowożytnej sztuce Prus Królewskich (Piotr
Birecki); Gwałtowne zjawiska pogodowe oraz klęski
żywiołowe na Żuławach i Mierzei w świetle kroniki
kościoła ewangelickiego w Drewnicy (XVII–XVIII w.)
(Radosław Kubus).
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Autor: ks. Wojciech Necel SChr
ks. Adam Pleskot
Tytuł: U Świętej Anny
w Chałupach
na Półwyspie Helskim
Wydawca: Bernardinum
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-81278-89-8
ksiegarnia.bernardinum.com.pl

Monografia parafii, która w 2022 r. świętuje 25-lecie
istnienia. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy
dotyczy dziejów osady rybackiej Chałupy. Drugi
genezy powołania tutejszej parafii. W trzecim autorzy
piszą o lokalnym życiu religijnym (odpustach, grupach
duszpasterskich, życiu sakramentalnym, wydarzeniach
religijnych i misjach świętych). W ostatnim natomiast
wspominają o pruskiej szkole, migracji i emigracji
mieszkańców Chałup, życiu wsi podczas II wojny
światowej i jej sąsiedztwie z – bywa że groźnym –
morzem. Książeczkę kończą pokaźna bibliografia oraz
galeria zdjęć.
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Autor: Wioletta Wójcik
Ewelina Witkowska
Tytuł: Choczewo gmina
naturalnie piękna
Wydawca: Havran
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-6614-1-25-4
havran.pl

Autor: Justyna Michalkiewicz-Waloszek
Tytuł: Na szlaku dworów
i pałaców północnych
Kaszub
Wydawca: Stowarzyszenie
Turystyczne
„Kaszuby Północne”
/ Kłanino
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96359-91-9
kaszubypolnocne.pl
Publikacja (…) to zaproszenie do rodzinnej podróży po
północnej Polsce. Podróży nietypowej, bowiem szlak
wyznaczają 22 dwory i pałace Północnych Kaszub. (…)
Dwa powiaty – wejherowski i pucki – kryją w sobie
prawdziwe perły architektoniczne. Część z nich pełni
funkcje agroturystyczne, inne oferują pokoje hotelowe
lub apartamenty na wynajem. (…) Rezydencje są
różne, ale wszystkie łączy bogata historia i otoczenie
natury. (…)
Od Wydawcy

Przewodnik turystyczny w językach polskim,
niemieckim i angielskim, zapraszający do spaceru po
gminie Choczewo, kojarzonej z czystym powietrzem,
przepięknymi plażami i lasami, z zabytkowymi
dworami i pałacami, z bogactwem zasobów
naturalnych oraz dziedzictwem kulinarnym Pomorza.
Charakteru albumowego nadają publikacji znajdujące
się w sąsiedztwie opisów liczne zdjęcia.
Są tu również różne mapy gminy, z zaznaczonymi
punktami krajoznawczymi, zabytkowymi,
gastronomicznymi, noclegowymi, do tego trasami
pieszymi, rowerowymi, nordic walking, konnymi. Nie
brakuje informacji użytkowych, w tym o wydarzeniach
cyklicznych na terenie ziemi choczewskiej.

Publikacja promocyjna, nie będąca w sprzedaży.
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Autor: Kasia Marczewska
Maciej Marczewski
Tytuł: Ruszaj w drogę na Powiśle!
Zwiedzaj Malbork, Sztum,
Kwidzyn
Wydawca: Fundacja Ruszaj
w Drogę! / Pępowo
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-95322-89-1
sklep.ruszajwdroge.pl

Autor: Marcin Palacz
Tytuł: Polskie wybrzeże Bałtyku
i niemiecka część Zalewu
Szczecińskiego.
Przewodnik żeglarski
(wyd. 3)
Wydawca: Nautica
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66846-26-5
wydawnictwonautica.pl

Wybierz się na pomorskie Powiśle, na tereny dawnej
Pomezanii. Zwiedzaj gotyckie zamki w Malborku,
Sztumie i Kwidzynie i wybierz się na spacer po tych
miastach trasami, które dla Ciebie ułożyliśmy. Zobacz
największe atrakcje Powiśla i na rowerze, pieszo oraz
autem przemierzaj miasta, pola i lasy Doliny Dolnej
Wisły. Mamy dla Ciebie gotowe propozycje na 7 dni na
Dolnym Powiślu – między rzeką Wisłą a drogą nr 55.
W przewodniku (…) zaplanowaliśmy dla Ciebie 3 dni
spacerów po powiślańskich miastach, 3 wycieczki
rowerowe oraz 1 samochodowy rajd wzdłuż Wisły.
(…) Zachwyci Cię nadwiślański krajobraz i zaintrygują
stare menonickie cmentarze. Odkryjesz tajemnice (…),
o których wciąż zbyt mało piszą turystyczne
przewodniki.
Od Wydawcy

(…) to pierwsza tak wyczerpująca publikacja
o przystaniach polskich wód morskich. Niniejsze nowe
wydanie uzupełniono także o porty niemieckiej części
Zalewu Szczecińskiego. Czytelnik znajdzie tu locję
(oznakowanie, głębokości, współrzędne geograficzne,
instrukcje nawigacyjne), a także informacje dotyczące:
warunków postoju, dostępnych urządzeń i udogodnień,
stacji paliw, fachowców i sklepów żeglarskich, służb
ratowniczych i administracji morskiej, mostów
zwodzonych i śluz, atrakcji turystycznych i historii
miejscowości. Autor odwiedził wszystkie przystanie,
zweryfikował, wybrał i rozszerzył informacje,
koncentrując się na ważnych w żegludze rekreacyjnej
elementach.

Od Wydawcy
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Autor: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (red.)
Marta Turska (red.)
Tytuł: Wędrówki z Günterem
Grassem. Literacka
kartografia Miasta
Wydawca: Instytut Kaszubski
/ Gdańsk
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-65826-77-0
instytutkaszubski.pl, czec.pl
Przewodnik zawiera 9 tras wytyczonych przez
związanych z Miastem grassoznawców – Miłosławę
Borzyszkowską-Szewczyk, Marion Brandt, Andrzeja
Faca, Annę Kowalewską-Mróz, Mirosława
Ossowskiego, Martę Turską i Martę Wróblewską.
Autorzy prowadzą po miejscach mniej lub bardziej
oczywistych Wrzeszcza i Oliwy, Starego i Głównego
Miasta, Stoczni Gdańskiej oraz Kaszub. Odczytują
przestrzeń Miasta poprzez pryzmat dialogów
powojennych pisarzy gdańskich z obrazem Gdańska
Grassa, „odpominań” noblisty żydowskiej przeszłości
miasta, jego pamięci smaków oraz głodu. Wyruszają
szlakiem fascynacji Grassa architekturą i sztuką
gdańską, a także realizacji artystycznych (…).
Od Wydawcy
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Autor: Jerzy W. Wołodźko
(oprac.)
Tytuł: XIX-wieczne pocztówki
gdańskie
Wydawca: Muzeum Gdańska
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96194-39-8
muzeumgdansk.pl

Autor: Jolanta Turzyńska
Janusz Kopydłowski
Tytuł: Bytowiacy na starej
fotografii
Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie / Bytów
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-65472-27-4
muzeumbytow.pl

Katalog towarzyszący wystawie czasowej
zorganizowanej przez Muzeum Gdańska w Ratuszu
Głównego Miasta w dniach 19.05. – 31.07. 2022 r.
Można było na niej zobaczyć ponad 150 gdańskich
widokówek z końca XIX w. ze zbiorów muzealnych
i prywatnych, poznać techniki ich druku oraz
dowiedzieć się jak wyglądał ich obieg.
Pocztówki pochodziły głównie ze zbiorów Mirosława
Podeszwika i Piotra Popińskiego. Ale Muzeum
Gdańska również dołożyło swoje eksponaty z liczącej
blisko sześć tysięcy obiektów kolekcji pocztówek.

Album ze zdjęciami ukazującymi osobiste historie
przybyłych po II wojnie światowej z różnych stron
nowych mieszkańców Bytowa.
Publikacja nawiązuje do wystawy zaprezentowanej
w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie
w 2012 r., przygotowanej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem” przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Bytowie.
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Autor: Marcin Kłodziński
Wirginia Węglińska
Aleksander Gosk
Tomasz Miegoń
Tytuł: ORP Błyskawica.
Wierny Okręt
Wydawca: Muzeum Marynarki
Wojennej / Gdynia
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-94433-35-2
muzeummw.pl

Autor: Antoni Dubowicz
Tytuł: Trawlery z gdyńskiego
Karstensena
Wydawca: Region
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-75911-50-3
czec.pl

Z okazji 85-lecia „Błyskawicy” zespół Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni (…) przygotował
pierwszy polsko-angielski album opowiadający dzieje
legendarnego okrętu za pomocą unikatowych fotografii.
Zaprezentowano w nim zbiory Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, a także wielu polskich
i zagranicznych instytucji kultury oraz kolekcje osób
prywatnych.
Na blisko dwustu stronach, przeplatanych rysunkami
artystki Oli Komudy, opowiedziano dzieje okrętu już od
chwili jego budowy. (…)

Album Antoniego Dubowicza z 250 fotografiami
prezentującymi proces powstawania trawlerów
w gdyńskim oddziale stoczni Karstensen. Autor
ukazuje na zdjęciach i opisuje budowę kilkunastu
statków rybackich dla zleceniodawców z różnych
krajów Europy. To w Gdyni odbywa się ich wodowanie
i przekazanie do prac wykończeniowych w duńskiej
stoczni.
Od Wydawcy

Od Wydawcy
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