
Przykładowe książki z zakresu dziedziny Kaszub dostępne w Czytelni Popularnonaukowej 

 

Tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski - Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof 

Steyer 

"[…] jest to pierwsza próba całościowego i gruntownego omówienia najważniejszych 

problemów dotyczących działalności „Gryfa Pomorskiego”. Czytelnicy mają możliwość 

zapoznania się nie tylko z opracowaniem, ale także z krótkimi biogramami i notkami 

biograficznymi osób odgrywających w „Gryfie” najważniejszą rolę." 

 

 

Mirosław Ugowski 

Baśka. Kaszubska gra karciana 

Historia i zasady gry 

„BAŚKA” jest grą w karty dla czterech osób. Można też grać w pięć osób, trzy lub dwie. W 

każdej grze mamy podział na ,,starych’’ i ,,młodych’’. W ,,zwykłej grze’’ oraz zgłoszonym 

„weselu”, mamy dwóch „starych” i dwóch „młodych”. W pozostałych grach jest zawsze 

jeden „stary” i trzech „młodych”.  

Gra w „BAŚKĘ” powstała na Kaszubach w na przełomie I i II połowy XIX wieku. Cztery 
damy w jednym ręku nazywane są „Baśką”, stąd pochodzi nazwa gry”. 

 

Ks. Jan Perszon 

Kaszubi. Tożsamość. Rodzina 

''Przedmiotem pogłębionej refleksji Autora, opartej także na badaniach socjologicznych, są 
zmiany w tożsamości kulturowej Kaszubów i rodzinie kaszubskiej. Kultura etniczna Kaszubów 

podlega silnemu naporowi procesów globalizacyjnych, wobec których jest stroną zdecydowanie 
słabszą. Coraz wyraźniej widać „pęknięcie” międzypokoleniowej tradycji w kontynuacji wielu 

elementów odrębności kultury kaszubskiej, „modelu” pobożności, zwyczajów, wierzeń 
i zachowań rytualnych. Chlubnym wyjątkiem – choć i w tym przypadku transformacja (duchowe 

spłycenie) jest ewidentna – jest pielgrzymowanie do lokalnych sanktuariów, które kontynuują 
młodzi Kaszubi''.  

 

Kaszubski śpiewnik domowy 

''Kaszubski śpiewnik domowy to pierwszy od 1958 roku zbiór pieśni, który łączy w sobie 

muzyczną przeszłość Kaszub z ich teraźniejszością. Prezentuje on utwory ludowe, 

regionalne oraz najnowsze, przyczyniając się do przedłużenia tradycji muzycznych 

Pomorza. Naszym najgłębszym pragnieniem jest, aby pieśni zawarte w niniejszym 

śpiewniku służyły zarówno muzykowaniu w domach, jak i szerszej prezentacji''. 

 

Edukacja Regionalna -Piotr Petrykowski 

http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=Mirosław%20Ugowski
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=Ks.%20Jan%20Perszon


 

Kowalewski P., 2014. Szwajcaria Kaszubska – przewodnik turystyczny. 

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby 

 Dzëczé gãsë. Antologia kaszëbsczi pòezji  
 

 

 

 

E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formela 

W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi 

''Książka zawiera zbiór scenariuszy opracowanych w języku kaszubskim. 

Jest doskonałą pomocą dydaktyczną nie tylko dla nauczycieli, którzy 

prowadzą w szkole koło teatralne, ale także dla tych, którzy chcą 

uatrakcyjnić swoje zajęcia edukacyjne. Przedstawienia teatralne 

przygotowane według zamieszczonych scenariuszy mogą uświetnić niemal 

każdą uroczystość szkolną''. 

 

Monika Mazurek, Język. Przestrzeń. Pochodzenie. Analiza tożsamości 

kaszubskiej 

 
''Język Przestrzeń Pochodzenie, Analiza tożsamości kaszubskiej" - książka ta powstała 

na bazie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców kaszubskich miast i wsi. Zawarte 

w niej pytania miały pomóc w określeniu kaszubskiej tożsamości, tego kim są Kaszubi, 

jak się czują, jak postrzegają samych siebie''. 

 

Muzyka Kaszub - materiały encyklopedyczne 

W. Frankowska 

'' Ponad 400 haseł opracowanych zostało przez znawców tematu i muzyków pod 

kierunkiem W. Witosławy Frankowskiej - kompozytorki i wykładowcy Akademii 

Muzycznej w Gdańsku''. 

http://zymk.net/kleka/dzecze-gase-antologia-kaszebsczi-poezji
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=E.%20Pryczkowska
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=T.%20Wejer
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=D.%20Formela


 

 
Dramaty   Jan Karnowski 

 

 

 

tł. Eugeniusz Gołąbek 

To je słowò Bòże  

 
Lekcjonarz mszalny w języku kaszubskim.  

 

Nadleśnictwo Kartuzy: historia i współczesność 

 

Elżbieta Gostkowska, Krzysztof Jażdżewski 

 

Kaszubi i ich dzieje 

Autor: Gerard Labuda 

 

Majkowski Aleksander -Wiersze i frantówczi 

 

http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=Jan%20Karnowski
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=tł.%20Eugeniusz%20Gołąbek
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elżbieta+Gostkowska%22
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Krzysztof+Jażdżewski%22
http://lubimyczytac.pl/autor/4691/gerard-labuda


 

Kaszubskie stroje ludowe. Franciszek Kwidziński  

 

 
Jerzy Kuniewski 
Kobieta na Kaszubach i jej doświadczenie rzeczywistości 

  

Kaszuby leksykon geograficzny  Autorzy: Edward Klaman, Stanisław 

Rzymowski, Joanna Skupowa, Jerzy Szukalski. 

 

Cezary Obracht-Prondzyński /redakcja/, Kim są Kaszubi? Nowe 

tendencje w badaniach społecznych 

''Publikacja ta jest realizacją od dawna postulowanego zadania podsumowania stanu 

badań nad społecznością kaszubską. 

Autorzy przedstawiają w niej wyniki swoich ostatnich badań. Niektóre są bardzo 

szerokie, jak obraz kobiet na terenie całych Kaszub, inne dotyczą konkretnych miejsc 

jak Wejherowo czy Chmielno. To podstawowy podręcznik dla każdego kto chciałby 

zajmować się społeczną problematyka Pomorza, a zwłaszcza Kaszub''. 

 

Język kaszubski ,poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Treder 

http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=Jerzy%20Kuniewski


 

Jarosław Ellwart, Kaszuby. Przewodnik turystyczny 

''X wydanie przewodnika turystycznego prezentuje całościowo ziemię kaszubską, 

obejmującą centralną i zachodnią część woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, 

chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski). 

Zaktualizowane i uzupełnione opisy miejscowości - z podstawowymi danymi 

historycznymi i informacjami o godnych uwagi obiektach i miejscach, 

uporządkowane są według podziału administracyjnego - obejmują ponad 340 

przysiółków, wsi i miast z Kaszub. Dodatkowym walorem publikacji są poglądowe 

mapki terenu, plany śródmieść wszystkich opisywanych miast oraz grafiki. 

Przewodnik jest rokrocznie aktualizowany stąd zawiera bieżące informacje użytkowe 

(dane o bazie noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej). Treść uzupełnia wkładka 

z kolorowymi zdjęciami''. 

 

Boże męki, krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach 

 

Kaszubskie łodzie  
Aleksander Celarek  

''Monograficzne opracowanie prezentujące konstrukcję i sposób użytkowania morskich łodzi 

rybackich, stosowanych na przełomie XIX i XX wieku na Pobrzeżu Kaszubskim. Całość 

uzupełniają doskonałe archiwalne zdjęcia łodzi, miejscowości Półwyspu Helskiego oraz 

techniczne rysunki tychże łodzi. Autor to znany szkutnik i żaglomistrz, m. in. budowniczy 

repliki łodzi św. Wojciecha''. 

 

Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów – J. Borzyszkowski, 

J. Mordawski, J. Treder 

 

   Jerzy Treder - Kaszubi, wierzenia i twórczość 

http://www.ravelo.pl/aleksander-celarek,a108032.html


 

W świetle dnia, anegdoty i bajki z Kaszub, ze słownika Sychty 

Autor: Grzegorz J. Schramke 
''Wybór blisko 200 anegdot i podań spisanych wśród Kaszubów przez ks. Bernarda Sychtę i 

zamieszczonych w wydanym ponad 30 lat temu, siedmiotomowym Słowniku Gwar 

Kaszubskich. Podania te opracowane zostały przez autora jako materiał pracy magisterskiej 

obronionej w 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim. W książce zamieszczono opowieści w 

dwóch wersjach językowych - kaszubskiej (w aktualnie obowiązującej pisowni) i polskiej 

(literackie adaptacje opowieści). Książka ukazała się w koedycji z wydawnictwem 

Bernardinum''. 

 

Izabella Trojanowska 
Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach 
''Tematyka legend łączy w sobie elementy historyczne i ludową fantazję. 

Przywoływane są w nich czasy książąt pomorskich, krzyżaków, a nawet 

chrystianizacji Pomorza – a jednocześnie świat kaszubskich opowieści, pełen 

zapadłych zamków i śpiących wojsk, zaludniają diabły, syreny i czarownice. 

Nieopublikowany dotąd zbiór legend i baśni kaszubskich dzięki Wydawnictwu 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego trafia obecnie do czytelników. Trojanowska 

gromadziła te legendy i baśnie przez wiele lat. Być może pragnąć je kiedyś wydać 

drukiem. Głównie z myślą o turystach napisała własny rodzaj przewodnika, który 

miał pomagać w pełniejszym poznawaniu uroków kaszubskiej ziemi''. 

 

 

Śladami żydowskimi po Kaszubach. Jüdische Spuren in der 

Kaschubei 

 

Roman Apolinary Regliński 

Szwajcaria kaszubska na starych widokówkach 

http://lubimyczytac.pl/autor/61731/grzegorz-j-schramke
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=Izabella%20Trojanowska


   A. Socha -Kaszuby z nieba widziane 

 

Kwaśniewska Anna 

Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII do 1939 r. 

 

Nazwy miejscowości gminy Kartuzy, Sierakowice, 

Przodkowo, Chmielno, Sulęczyno, Somonino, Żukowo 

 

Pomorze- mała ojczyzna Kaszubów, historia współczesność 



 

Roman Apolinary Regliński, Zespół Poklasztorny Kartuzów „Raj Maryi” 

w Kartuzach. Ilustrowany przewodnik 

''Na niemal 190 stronach opisano cenny zabytek, jakim jest zespół poklasztorny w Kartuzach. 

Prócz standardowego opisu, jaki możemy znaleźć w wielu publikacjach, autor dokonał 

szczegółowej - i nie rzadko odkrywczej - analizy szczegółów w wystroju i architekturze 

wystroju. Dodatkowo zostały dołączone niezbędne informacje o dojeździe, współczesnym 

wyglądzie i przeznaczeniu, czy o historii pozwalającej zrozumieć specyfikę nie tylko byłej 

siedziby zakonników, ale i całych Kartuz. Książka jest ilustrowana ponad 400 zdjęciami, 

rycinami i mapkami. Bogata bibliografia gwarantuje rzetelne opracowanie tematu. "Zespół 

poklasztorny" to gratka nie tylko dla turystów, a jej elegancki layout sprawia, iż może być to 

bardzo dobry prezent''. 

 

Roman Apolinary Regliński 

Kartuzy: krajobrazy i zabytki: ilustrowany przewodnik turystyczny 

 

Nowy bedeker kaszubski 

Tadeusz Bolduan   
''Prawdziwe kompendium wiedzy na temat kaszubszczyzny, miast, wiosek, zabytków, języka, 

sztuki, literatury, folkloru, ale przede wszystkim ludzi. Wychodząc z założenia, że podstawą 

obecności Kaszubów Polsce są ich własne i ich przyjaciół dokonania twórcze - autor 

przedstawia sylwetki działaczy i twórców o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i 

ponadregionalnym. Każdy czytelnik znajdzie w książce przydatne mu informacje, 

odkrywające zarówno dawne dzieje Kaszub, jak i przybliżające współczesność regionu''. 

        

 

 

http://merlin.pl/Tadeusz-Bolduan/ksiazki/person/1,25359.html;jsessionid=795D3B950B044B30393B8C319E36D490.LB5


 

 

Edmund Puzdrowski, Baśnie Kaszubskie. Bursztynowe drzewo. 
 

 

Ciechanowska Krystyna, Ciechanowski Konrad 
Tajna działalność kulturalno-oświatowa na Pomorzu w latach 1939-1945. 
 

 

"Kartuzja Kaszubska", Paweł Czaplewski, Gdańsk 1966 
 

          Wydawnictwa albumowe 

 


