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Autor: Anna Sobecka
Tytuł: Kalejdoskop
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-88-4

Tytuł książki nawiązuje do cyklu audycji radiowych, które
przez kilkanaście lat emitowane były na antenie Radia
Gdańsk, a dotyczyły spraw mniejszości narodowych
i etnicznych aktualnie żyjących na Pomorzu Gdańskim.
W publikacji znalazło się siedemnaście wywiadów
o charakterze biograficznym z przedstawicielami tych
mniejszości.

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

Autor: Bogdana Wachowska (red.)
Tytuł: Tak smakuje Pomorze
Wydawnictwo: Polskapresse sp. z o.o.
Oddział Prasa Bałtycka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-60203-25-5

Smacznie, tradycyjnie i z sercem - tak gotują Panie
z pomorskich kół gospodyń wiejskich. Któż lepiej niż one
potrafi przygotować specjały lokalnej kuchni, oparte na
starych recepturach przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, gromadzonych przez babki, matki, ciotki. Dzięki
swojej wiedzy, pomysłowości i kulinarnym talentom (...)
przywracają dziś do łask proste, tradycyjne dania, za
którymi często kryją się jakieś ciekawe, rodzinne historie
(...).
Bogdana Wachowska
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Autor: Brunon Synak
Tytuł: Bezsens i sens choroby
nieodwracalnej
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-25-1

Autor mierzy się z nieuleczalną chorobą, która stopniowo
pogarsza jego stan zdrowia, w tym przede wszystkim
sprawność ruchową. Publikacja wiele mówi o człowieczeństwie, przeżyciach i ostatnich latach życia prof.
Brunona Synaka. Ma również walor uniwersalny, gdyż
wprowadzając w wewnętrzny świat człowieka zmagającego
się z nieodwracalną chorobą, w jego przeżywanie
i odczuwanie świata, uczy właściwych relacji i zachowań
wobec niego.

Autor: Norbert Honsza
Tytuł: Grass. Biografia
Wydawnictwo: Maszoperia Literacka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-70-9

To opowieść o drodze, jaką przebył Grass, aby dokonać
przewrotu w kulturze literackiej Niemiec i Europy. Od
dzieciństwa w Gdańsku, przez powojenną tułaczkę, prace
rzeźbiarskie i występy w roli perkusisty aż do wdarcia się
szturmem na literackie salony. Honsza nie pomija również
epizodu, który jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych
w życiorysie pisarza, czyli służby w jednostce pancernej
Waffen-SS.

2

Autor: Dieter Schenk
Tytuł: Gdańsk 1930-1945. Koniec
pewnego Wolnego Miasta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-72-3

Na rynku książki brakowało do tej pory ilustrowanej
historii Gdańska o czasach, gdy powiewały nad nim flagi ze
swastyką. Zadaniem niniejszej pozycji jest wypełnienie tej
luki. Autorowi nie chodzi przy tym o obszerną historię
Gdańska ani o jej fragment z lat 1939-1945. Książka
koncentruje się na działaniach narodowych socjalistów
w mieście: ich karierze zakończonej zdobyciem władzy,
stosowanym terrorze i w końcu upadku.

Autor: Maciej Bakun
Tytuł: Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910-1945
Wydawnictwo: Adam Marszałek
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7780-226-7

Praca jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym
monografią poświęconą dziejom lotnictwa w regionie
gdańskim i samym Gdańsku. Burzliwe losy miasta skłoniły
autora do podziału opisywanego tematu na trzy części.
Pierwsza część poświęcona jest okresowi, w którym miasto
wchodziło w skład kajzerowskiej Rzeszy. Druga opisuje
lotnictwo
gdańskie
w
czasie
dwudziestolecia
międzywojennego - okresie istnienia Wolnego Miasta
Gdańsk. Trzecia dotyczy okresu II wojny światowej.
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Autor: Wojciech Marchlewski
Tytuł: Mennonici. Życie codzienne od kuchni
Wydawnictwo: Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63580-37-7

Mennonici, zwani inaczej olędrami, przybyli do
Rzeczypospolitej w końcu XVI w. i osiedli w Dolinie Dolnej
Wisły. Sprowadzono ich z Niderlandów, bo jak nikt inny
potrafili kolonizować tereny zalewowe, uprawiać ziemię
i hodować zwierzęta w trudnych warunkach. Od
miejscowych zdecydowanie odróżniali się sposobem życia.
Ich ubiór, pieśni, kształt i wystrój domów były wyjątkowe
nawet w ówczesnej wielokulturowej Rzeczypospolitej. Nie
inaczej rzecz się miała z ich kuchnią: prostą, chłopską,
bazującą na lokalnych produktach i posiadającą znamiona
wielu kultur – w tym polskiej. Liczne przepisy na potrawy
typowe dla kuchni mennonitów zebrane w książce w ciekawy
sposób przedstawiają źródła i migracje tradycji kulinarnej
zakorzenionej w XVI w. na podmokłych terenach
Rzeczypospolitej.

Autor: Marek Andrzejewski
Tytuł: Z dziejów kina w Gdańsku
w latach 1896-1945
Wydawnictwo: Marpress
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7865-160-4

Monografia jest pierwszą pracą w literaturze polskiej
i niemieckiej prezentującą dzieje kina w Gdańsku, w okresie
1896-1945, tj. w latach, kiedy dominowali tam Niemcy. Praca
jest pomyślana jako pierwsza cześć historii kina w Gdańsku;
drugą, obszerniejszą przygotowuje dr hab. Krzysztof
Kornacki. W niniejszej pracy autor wykorzystał materiał
archiwalny,
roczniki
prasy,
literaturę
przedmiotu,
wspomnienia i bardzo cenne fachowe pismo „Film-Kurier”.
W monografii obok prezentacji rozwoju sieci kin starano się
pokazać szybki wzrost popularności kina, na co miało duży
wpływ przejście z filmu niemego do filmu dźwiękowego.
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Autor: Tomasz Pączek
Tytuł: Milicja Obywatelska w Słupsku
i powiecie słupskim w latach 1945-1975
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii
Pomorskiej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7467-218-4

Zamierzeniem badawczym autora stało się ukazanie
działalności MO w wymiarze lokalnym – powiatu słupskiego.
Naturalnymi cezurami czasowymi dla ukazania działalności
milicji w powiecie słupskim były cezury istnienia powiatu
w strukturze administracyjnej państwa, tj. lata 1945-1975.
Autor zamierzał przedstawić jak najpełniejszy obraz
słupskich jednostek MO i ich funkcjonariuszy. Dla lepszego
zrozumienia mechanizmów działalności MO w powiecie
niezbędne było odwołanie się do decyzji podejmowanych
względem milicji w różnych organach władzy na szczeblu
wojewódzkim i krajowym. W dotychczasowych badaniach
nad dziejami MO raczej nie wychodzono poza rok 1956.

Autor: Anna Sobiecka
Tytuł: Teatr w Słupsku. Przedstawienia
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii
Pomorskiej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7467-229-0

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza –
Przedstawienia i konteksty – przybliża konkretne wydarzenia
teatralne, premiery i ich okoliczności, jak również twórców
związanych ze słupską sceną oraz zespoły teatralne
mieszczące się w nurcie teatru osobnego. Druga –
Przedstawienia w wywiadach, wspomnieniach, recenzjach –
stanowi próbę komentarza i zarazem uzupełnienia informacji
o słupskich wydarzeniach teatralnych w postaci wywiadów
oraz wspomnień Stanisława Miedziewskiego, Antoniego
Franczaka, Małgorzaty Kamińskiej-Sobczyk i Aliny SkiepkoGielniewskiej. Pracę zamyka wybór recenzji teatralnych,
które w znacznej mierze zaważyły na recepcji krytycznej
słupskich przedstawień, oraz fragmenty „Dziennika
teatralnego” Daniela Kalinowskiego.
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Tytuł: Latarnie Polskiego Wybrzeża
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-41-9

Latarnie morskie to chyba najbardziej romantyczne
z urządzeń nawigacyjnych. Większości „szczurów
lądowych” nie będzie dane zobaczyć latarń po
zmierzchu, gdy wskazują żeglarzom bezpieczną drogę do
odległych portów. Niemniej, nawet dzienna wyprawa „na
latarnię” dostarcza wielu przeżyć nie tylko dzieciom. Na
turystów czeka szesnaście pięknych latarń morskich
i piękne wybrzeże polskiego Pomorza, od Krynicy
Morskiej po Świnoujście.

Autor: Cezary Obracht-Prondzyński
Tytuł: Łąkie (Szlacheckie) zatrzymane
w kadrze. Rodzinny portret
kaszubskiej wsi na Gochach
Wydawnictwo: Maszoperia Literacka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-73-0

Dziś pisząc historię jakiejkolwiek rodziny, wsi, miasteczka,
parafii czy gminy, musimy sięgać do źródeł ikonograficznych
(jak się je mądrze określa). Okazuje się bowiem, że jedno, dwa,
trzy dobrze zestawione i skomentowane zdjęcia mogą nam
więcej opowiedzieć o ludzkich losach, a szczególnie o
kulturowych i cywilizacyjnych zmianach, niż wiele zapisanych
stron. Właśnie dlatego tak fascynujące są zgromadzone tu
zdjęcia i widokówki z Łąkiego i okolicy. Dzięki nim już nie
jesteśmy skazani li tylko na suchy przekaz dokumentów
pisanych. Wieś – jej mieszkańcy, jej oblicze, architektura,
układ, życie codzienne, świętowanie, portret indywidualne i
obraz całej wspólnoty... wszystko to staje dziś przed naszymi
oczyma.
(Wstęp)
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Tytuł: Polski wywiad wojskowy w Wolnym
Mieście Gdańsku w latach 1920-1930
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marpress
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7528-091-3

Autor podjął próbę całościowego przedstawienia organizacji
i działalności polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym
Mieście Gdańsku w latach 1920-1930. Mimo że obszar ten był
szczególnie trudnym do prowadzenia działalności
wywiadowczej, to pracę gdańskiej Ekspozytury Oddziału II
Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego,
z nielicznymi wyjątkami, Centrala oceniała wysoko.
W publikacji ukazano rywalizację na obszarze WM Gdańska
polskich
struktur
wywiadowczych
ze
służbami
informacyjnymi, głównie radzieckimi i niemieckimi. Ta
konfrontacja, jak również wynikające z tego liczne sukcesy,
nie
byłyby
możliwe,
gdyby
nie
doświadczenie
i zaangażowanie oficerów kierujących Ekspozyturą: Karola
Dubicza, Alfreda Birkenmayera oraz Jana Henryka Żychonia.

Autor: Dariusz Kaczor
Tytuł: Utrzymywanie czystości w wielkich
miastach Prus Królewskich
XVI–XVIII wieku.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7865-225-0

Kwestie związane ze stanem sanitarnym i utrzymywaniem
czystości w miastach Prus Królewskich XVI–XVIII w., mimo
że należy uznać je za istotne z punktu widzenia
funkcjonowania dawnych organizmów miejskich, nie mają
do tej pory osobnego opracowania, chociaż zachowały się na
ten temat bardzo bogate źródła. Problematyka sanitarna była
w dotychczasowych badaniach niemal całkowicie pomijana
albo poruszana w ograniczonym zakresie. Stan wiedzy
dotyczący tej sfery życia trzeba zatem ocenić jako dalece
niezadowalający.
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Autor: Anna Balcerzak
Tytuł: Potrawy stare i współczesne
na każdą okazję
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-80-8

Moja książka jest wyrazem miłości do życia, ludzi
i wyśmienitego jedzenia. Wszystkie przepisy opierają się na
ogólnodostępnych i regionalnych produktach. Zawsze byłam
zwolennikiem ryb i dziczyzny, które pochodzą z naszych jezior
i lasów. Przepisy zawarte w książce są sprawdzone
i łatwe do wykonania. (…) Zapewniam, że do tworzenia
wyjątkowych posiłków wcale nie potrzeba spędzać długich
godzin w kuchni. Najważniejsze są dobre chęci
i odpowiednia motywacja, które w połączeniu z kulinarną
fantazja pozwolą na przygotowanie smacznych, zdrowych
i kolorowych posiłków.
(Wstęp)

Autor: Friedrich Lorentz
Tytuł: Zarys etnografii kaszubskiej
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-377-4

Zarys etnografii kaszubskiej dr. Friedricha Lorentza ukazał
się w 1934 r. jako główna część pracy zbiorowej Kaszubi.
Kultura ludowa i język opublikowanej przez Instytut Bałtycki
z Poznania. Do dziś jest to jedna z najwartościowszych prac
prezentujących kulturę ludową Kaszubów. Lorentz zawarł
w niej wyniki własnych wieloletnich badań, ukazując
obyczaje oraz kulturę kaszubską z okresu przed wielkimi
zmianami, które przyniosła II wojna światowa.
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Autor: Frank Meisler
Tytuł: Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn
- Jaffa
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014
ISBN: 987-83-63368-40-1

To autobiograficzna opowieść o okresie życia Franka
Meislera od czasów gdańskiego dzieciństwa do przybycia do
Izraela w 1956 r. Znaczącą jej część zajmują nie tyle refleksje
o utraconym świecie gdańskich Żydów, co raczej
o codzienności Wolnego Miasta Gdańska i Kaszub pogranicza, którego istotny element - do cezury 1939 roku stanowili także Żydzi. Opowieść napisana jest wartkim
i obrazowym językiem literackim, poprzeplatana anegdotą
i
wielowymiarową
refleksją,
dopełniona
licznymi
fotografiami z archiwum Autora. Książka ukazała się w serii
„Stegnami pomorskiego pogranicza” we współpracy
z Miastem Gdańsk.

Autor: ks. Jan Walkusz
Tytuł: Przez okno czasu
Wydawnictwo: Wydawnictwo Bernardinum
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7823-425-8

Autor zapowiada czy wręcz zaprasza metaforycznym tytułem
swego tomiku, by wejrzeć w jego poetycką przestrzeń „Przez
okno czasu”. A ponieważ czas to najważniejsza z wszystkich
kategorii naszej człowieczej egzystencji, więc takiego
wskazania nie można ani przemilczeć, ani tym bardziej
zlekceważyć. (…) Tutaj poetyckiego słowa broni sacrum
przytaczanych w tych wierszach cytacji, pozbawionych
kłamstwa i fałszu, jak chociażby tych z Ewangelii św. Jana, na
które Walkusz najczęściej się powołuje (…). Jeżeli takie słowo
broni tej poezji, to jakże nie wysłuchać poety i nad jego myślą
się nie zastanowić!
(Z posłowia prof. dr. hab. Tadeusza Linknera)
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Autor: Joanna Popiołek (oprac.)
Tytuł: Bursztyn w dawnej Polsce. Antologia
1534-1900
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marpress
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7528-070-8

Bursztyn od zarania dziejów stanowił przedmiot
szczególnego zainteresowania. Był odmienny od innych
„kamieni”, nie wywierał wrażenia chłodu przy dotknięciu,
palił się, wydzielając wonny dym, zawierał zatopione
wewnątrz drobne owady i fragmenty roślin. Nic dziwnego, że
stał się przedmiotem badań i spekulacji różnych uczonych.
W dawnej literaturze naukowej i popularnej znajduje się
wiele opracowań lub tylko wzmianek o bursztynie, które
dokumentują to wielowiekowe zainteresowanie. Z poglądami
dawnych autorów, rozproszonymi po książkach i czasopismach, niełatwo się zapoznać bez dużego nakładu starań
i czasu.
Niniejsza książka ma między innymi za zadanie ułatwić
poznanie i zrozumienie oryginalnych materiałów źródłowych
poprzez ich udostępnienie i opracowanie.

Autor: Brunon Zwarra
Tytuł: Wspomnienia gdańskiego bówki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Marpress
Rok wydania: 2013 (Wyd. III)
ISBN: 978-83-7528-109-5

Kolejne wydanie tomu I z pięciotomowego cyklu Brunona
Zwarry. Autor opowiada o czasach swego dzieciństwa
i młodości w przedwojennym Gdańsku. W sposób ciekawy
i barwny opisuje życie codzienne Gdańska, huczne
obchodzenie uroczystości (m.in. Dnia Ojca, Sylwestra),
przybliża klimat tamtych dni i codzienne życie zwyczajnych
ludzi. Opisując życie w Wolnym Mieście zwraca uwagę na
sytuację polityczną i dramatyczne relacje między władzami
niemieckimi a Polakami.
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Autor: Tomasz Białkowski
Tytuł: Powróz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oficynka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64307-08-9

Czwartego lipca 1946 r. w Gdańsku odbywa się publiczna
egzekucja 11 zbrodniarzy z hitlerowskiego obozu
w Stutthofie. Tego samego dnia dochodzi do zbiorowego
mordu kilkudziesięciu Żydów. Do historii przejdzie on jako
pogrom kielecki. Pięćdziesiąt lat później, w małym
warmińskim miasteczku zostaje powieszona w ogrodzie
kobieta. Jak się okaże, była ona jako dziecko świadkiem
egzekucji esesmanów.
Iga Spica, zrozpaczona po śmierci syna i prześladowana,
szuka w tym samym miasteczku schronienia. Jednak gdy
natrafia na ciało powieszonej kobiety, a okoliczni mieszkańcy
udają, że nic się nie stało, postanawia rozpocząć śledztwo na
własną rękę.

Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Tytuł: Grand
Wydawnictwo: Wielka Litera
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64142-62-8

Pewnego lipcowego deszczowego poranka, przed wschodem
słońca, na plaży przed sopockim Grand Hotelem bezdomny
mężczyzna znajduje śpiącą tam znaną warszawską
dziennikarkę...
Tak zaczyna się nowa powieść Wiśniewskiego. Obrosły
historią i legendami sopocki Grand Hotel staje się miejscem
wydarzeń szczególnych, a autor, jak Anioł Podpatrywacz,
towarzyszy ludziom, którzy spędzają w tym hotelu jeden
krótki letni weekend. Niezauważony wchodzi do ich pokoi,
prześwietla ich biografie, zasypia i budzi się w ich łóżkach.
Opowiada o ich snach, porażkach, tęsknotach, marzeniach
i cierpieniach. Hotel to często miejsce przemienienia. I o tym
także jest ta książka
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Autor: Charles Berg
Tytuł: Śmierć w Oliwie
Wydawnictwo: Wydawnictwo Goneta
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63783-46-4

Intrygujące opowiadanie kryminalne osadzone w Wolnym
Mieście Gdańsk w przeddzień wybuchu II wojny światowej.
Zostaje zamordowana charyzmatyczna piosenkarka, Inga
Freiden „Frey”. Jest ukochaną pewnego niemieckiego
komisarza policji kryminalnej, więc ten zleca dochodzenie
prywatnemu detektywowi Gregorowi Steppe, jako że sam jest
zaangażowany uczuciowo w sprawę, więc nie może się nią
zająć. Nie do końca wiadomo, czemu akurat tego detektywa
wybrał zlecający Gerhard Ziehn. Potem giną kolejne osoby
powiązane z osobą panny "Frey". Gregor wciągnięty w wir
wydarzeń brnie przez sprawę i śniegi marcowego Wolnego
Miasta Gdańsk roku 1939. Pomaga mu w tym i Gerhard
Ziehn, i Elena - piosenkarka z "Rosentala", która zgrabnie
zajęła wolne miejsce po Indze.

Autor: Izabela Żukowska
Tytuł: Nad miastem anioły
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oficynka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64307-17-1

Wiosna 1945 roku. Ukrywający się z ukochaną Heleną dawny
komisarz gdańskiej policji Franz Thiedtke postanawia wraz
z końcem wojny zamknąć także swoją przeszłość. Czy uda
mu się uporać z demonami minionego czasu? Czy spełni
obietnicę daną Helenie i w polskiej Gdyni zbuduje nowe
życie?
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Autor: Edmund Szczesiak
Tytuł: Wyrwana z piekła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
Rok wydania: 2014 (Wyd. II)
ISBN: 978-8363709-85-3

Książka opowiada o niezwykle dramatycznych losach
Kaszubki z Borowego Młyna, najładniejszej dziewczyny we
wsi, która w czasie wojny wyszła za mąż za Niemca, żołnierza
Wehrmachtu. Gdy zbliżał się front, uciekła do Gdyni i skryła
się u krewnych. Została jednak ujęta przez Rosjan i jako
branka - zdobyczna dziewczyna - przemierzyła, na tyłach
frontu, cały szlak do Berlina, a gdy wracała pociągiem do
domu porwano ją po raz drugi i wywieziono w głąb Rosji.
Dopiero po ponad pół wieku wróciła do rodzinnej
miejscowości. Na tle tej szokującej historii, którą napisało
życie, książka traktuje o faktach, które długo ukrywane są
wciąż niedostatecznie znane: o wyczynach Sowietów
wyzwalających w 1945 r. Pomorze - gwałtach, grabieżach,
mordach, zsyłkach. Jednostkowy los, chociaż wyjątkowo
dramatyczny, uosabia tu w znacznej mierze los zbiorowy.

Autor: Karol Olgierd Borchardt
Tytuł: Znaczy kapitan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Bernardinum
Rok wydania: 2014 (wyd. XVII)
ISBN: 978-83-7823-387-9

,,Znaczy Kapitan” to jedna z najlepszych książek
marynistycznych wydanych w Polsce. Zaliczana jest do
kanonu literatury polskiej XX w. Karol Olgierd Borchardt na
kartach swego najważniejszego dzieła jest piewcą
i kronikarzem pionierskiej epoki w dziejach naszej floty
morskiej. Ukazuje słynnych kapitanów, statki parowe
z pierwszej połowy minionego wieku oraz transatlantyki,
a także legendarne żaglowce szkolne.
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Autor: Małgorzata Czermińska,
Andrzej Kasperek (red.)
Tytuł: Miłosz na Żuławach. Epizod
z biografii poety
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-937367-3-7

Książka bardzo interesująca, odkrywająca nie tylko mało
znany „epizod z życia poety”, lecz także ukazująca rozległe tło
tego epizodu. Szczęśliwym pomysłem jest wielogatunkowość
książka: teksty Miłosza związane z Żuławami i Matką
(zarówno poetyckie, jak i reporterskie) oraz poświęcone mu
artykuły i rozprawy literaturoznawcze i historyczne a także
wywiady, dopełnione niezwykle ciekawą, bogatą dokumentacją
ikoniczną. Publikacja ma zatem atrakcyjny kształt, na różne
sposoby zaciekawiający czytelnika. Tom pokazuje pewien
proces tworzenia legendy literackiej, czy ścisłej legendy
twórcy. Przecież zazwyczaj to, co otrzymujemy na skutek
naszych badań, jest często swoistym palimpsestem, u którego
spodu znajdują się różne niezrealizowane warianty „historii
alternatywnej.
(Wstęp)

Autor: Stanisław Janke
Tytuł: Żôłti kam
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014 (Wyd. II)
ISBN: 978-83-7591-379-8

Powieść opowiada o losach młodych polskich inteligentów
żyjących na Kaszubach pod koniec lat 70. XX wieku. Książka
ta triumfowała w Literackim Konkursie Miasta Gdańska
w 1997 roku. Po 17 latach Autor przetłumaczył ją na język
kaszubski. Pomimo upływu czasu powieść niczego nie
straciła ze swej aktualności, ukazując zagadnienie integracji
i zatracania tradycyjnej tożsamości w świecie zunifikowanej
kultury.
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Autor: Artur Jabłoński
Tytuł: Smuga
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-366-8

„Smuga” Artura Jabłońskiego - nowoczesna proza w języku
kaszubskim. Utwór zdobył pierwsze miejsce na XIV
Ogólnopolskim
Konkursie
Prozatorskim
im.
Jana
Drzeżdżona w 2013 r.

Autor: Antologia
Tytuł: Lëdze są lëdzama
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-13-8

Zbiór opowiadań nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie
Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona.
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Autor: Anna Łajming
Tytuł: Dzieciństwo
Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
Rok wydania: 2014 (Wyd. II)
ISBN: 978-83-63368-39-5

Pamiętniki Anny Łajming to pochłaniająca czytelnika
trylogia: „Dzieciństwo”, „Młodość”, „Mój dom”. Splata się tu
pogodny nastrój z prozą życia, autentyzmem przeżyć
wewnętrznych, z obrazem przedwojennej Polski. Nowe
wydanie książki w wersji polsko-angielskiej.

Autor: Felicja Baska-Borzyszkowska
Tytuł: Usodzczi na wdór
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-62137-84-8

„Usôdzczi na wdôr” to ciekawa pomoc dydaktyczna
w nauczaniu języka kaszubskiego i jednocześnie przyjemna
zabawa dla uczniów.
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Autor: Marek Stokowski
Tytuł: Kino krótkich filmów
Wydawnictwo: Wydawnictwo Niecałe (Bytom)
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64453-08-3

Człowiek i pies – bohaterowie poprzedniej powieści Stokowskiego –
wyruszają w drogę na północ. Ich zimowa wędrówka przez puszczę na
krawędzi doliny Wisły, Wielkie Żuławy i lasy nad Bałtykiem obfituje
w niezwykłe spotkania, stając się dla człowieka głębokim doświadczeniem
duchowym. Pełna humoru i swady narracja prowadzona przez psa sprawia,
że opisywane sceny ożywają w iluzjonie ulokowanym w sekretnej
przestrzeni głowy czytelnika. W tym samym kinie wyświetlają się również
mini humoreski, jakie bohater opowieści odnajduje na szlaku do
Skandynawii.

Autor: Roman Drzeżdżon
Tytuł: To je krótczé, to je dłudżé...
Wędrówki szlakiem
obrazkowych nut
Wydawnictwo: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-60-6

„Nótë” bawią, rozbawiają, a nawet uczą. Prawie każdy Kaszub
potrafi je zaśpiewać… Jednak nie każdy zaprząta sobie głowę
pytaniami, jakie było ich pierwotne przeznaczenie, kiedy
i gdzie powstały (…). Szukając odpowiedzi na pytanie, skąd nót
ród, przewędrujemy niemal całą Europę, zajrzymy również do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nieraz będziemy kluczyć,
meandrować, schodzić z pięciolinii, małymi kroczkami
posuwać naprzód, cofać w czasie i przestrzeni.
(Wstęp)
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Autor: Jan Brzechwa
Tytuł: Brzechwa dzieciom
(wersja kaszubska)
Wydawnictwo: Maszoperia Literacka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63709-83-9

Tytuł: Kaszubski śpiewnik domowy
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-75913-88-0

Publikacja zawiera utwory kaszubskie
biesiadnym, współczesne i tradycyjne.
Najpiękniejsze wiersze dla dzieci
w tłumaczeniu na język kaszubski
z ilustracjami Jarosława Wróbla.

o

charakterze

Jana Brzechwy
Tomasza Fopke
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Autor: Edmund Szymikowski
Tytuł: Haft kaszubski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7591-384-2

To bogato ilustrowany przewodnik po głównych szkołach
pomorskiego
hafciarstwa,
przybliżający
ich
charakterystyczne cechy oraz prezentujący barwny wybór
prac wykonanych w danych stylach. Haftowanie jest jedną z
najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych dziedzin
sztuki ludowej na Kaszubach. Swoją mistrzowską formę i
bogatą ornamętykę zawdzięcza działalności żukowskich
norbertanek i żarnowieckich benedyktynek, które swojej
sztuki uczyły dziewczęta z przyklasztornych szkół, a one
przekazywały ją dalej.

Autor: Daniel Kalinowski
Tytuł: Raptularz kaszubski
Wydawnictwo: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63538-28-6

„Kaszubski raptularz” to tomik recenzji, esejów i artykułów
złożony w całość dzięki porządkowi gatunkowemu
omawianych utworów i zjawisk.
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