
Biblioteczka Gminy Wejherowo 

 

W przypadku większych zamówień obowiązują rabaty: 

- przy zakupie 10-19 egz. - rabat wysokości 10% od ceny sprzedaży; 

- przy zakupie 20-29 egz. - rabat wysokości 20% od ceny sprzedaży; 

- przy zakupie >30 egz. - rabat wysokości 30% od ceny sprzedaży. 

 

 

„Sześć dekad po kaszubsku”, red. Janina Borchmann, Maciej Tamkun 
Zbiór prac, które stanowią bogate żniwo sesji poświęconej 60-leciu życia 
Stanisława Jankego, zorganizowanej w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo 
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Jest to świadectwo życia kulturalnego a 
przede wszystkim dokonań literackich współczesnych Kaszub. 
Cena: 32,00 zł 
 
 

 

„Dzieło Leona Heykego ”, red. Janina Borchmann, Marta Plińska i Bartłomieja 
Wiszowatego 
Autorzy poszczególnych rozdziałów zawartych w książce, skupili się na 
przedstawieniu znaczenia twórczości autora dla rozwoju literatury kaszubskiej i 
jego osobistym oddziaływaniu na otoczenie. Znajdziemy tutaj eseje poświęcone 
związkom twórczości księdza Leona Heykego z poezją religijną, dramaturgii jego 
utworów, czy niuansom językowym poematu Dobrogost i Miłosława, jak również 
fragmenty opowiadające o życiu u działalności duszpasterskiej, oraz opis śladów 
ciągłej obecności twórcy w życiu współczesnych Kaszubów. 
Cena: 35,00 zł 
 

 

„Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego”, Tadeusz Linkner 
Chociaż nie omówiono tutaj całej twórczości ks. dr Leona Heykego, to trzy 
rozdziały tej pracy poświęcone jego lirycznej i epickiej twórczości pozwalają się 
zorientować, jak doskonale radził sobie ze słowem poetyckim, którym umiał 
trafnie wyrazić swoje myśli. Rozpoczął od liryki, z której wybrano tutaj „Spiéw 
miłosny”, by pokazać, jaką gradację uczuć umiał swoim słowem wyrazić, a potem 
była już tylko epika, wyrażana prozą i wierszem. Udało mu się przy tym 
przekonująco oddać zarówno w liryce jak epickim poemacie „Dobrogost i 
Miłosława” psychodramę i metamorfozę podmiotu lirycznego. Natomiast, gdy 
zajął się kaszubskimi podaniami, skorzystał z takich, które dobrane wedle 
odpowiedniego klucza do kaszubskich miast najcelniej oddawały ich charakter i 
kaszubskość. 
Cena: 21,50 zł 
 



 

„80 lat książki w Gminie Wejherowo”, Janina Borchmann 
Książka stanowi pokłosie konferencji związanej z obchodami 80-lecia gminy 
Wejherowo, poświęconej bibliotekarstwu, książce i czytelnictwu. 
Cena: 34,00 zł 
 
 
 
 

 

„W imię Boże”, Maria Wiśniewska 
Tomik pięknej poezji autorstwa mieszkanki Bolszewa. 
Cena: 18,00 zł 

 

„Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny”, Jaromira Labudda 
Zarys monograficzny twórczości jednego z wybitnych działaczy i pisarzy 
kaszubskich - Aleksandra Labudy, autorstwa córki pisarza. Pozycja wydana z 
okazji 110. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci wielkiego Kaszuby.  
Cena: 12,00 zł 
 
 
 

 

„Al-Manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo”, Janina Borchmann, 
Bartłomiej Wiszowaty 
Zbiór materiałów związanych z postacią Aleksandra Labudy, patrona Biblioteki 
Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie oraz z działalnością samej biblioteki. 
20,00 zł 

 

„Światy możliwe Jana Drzeżdżona/Pamięci Jana Drzeżdżona”. Książka składa się 
z dwóch części: „Światy możliwe Jana Drzeżdżona” pod red. Daniela 
Kalinowskiego oraz „Pamięci Jana Drzeżdżona” pod red. Janiny Borchmann i 
Bartłomieja Wiszowatego. 
„Światy Możliwe” Jana Drzeżdżona to pierwsze z opracowań naukowych 
twórczości pisarza. Ma przybliżyć wielowymiarowość prozy jednego z 
najlepszych kaszubskich pisarzy. 
„Światy możliwe Jana Drzeżdżona” pod redakcją Daniela Kalinowskiego- to 
artykuły naukowe poświęcone twórczości J. Drzeżdżona.  
„Pamięci Jana Drzeżdżona” pod redakcją Janiny Borchmann i Bartłomieja 
Wiszowatego - zawiera teksty poświęcone działaniom placówek kulturalno-
oświatowych mających na celu popularyzację postaci i dorobku Jana Drzeżdżona. 
Cena: 30,00 zł 

 

 
„Zwadë dëszë mòji”, Jaromira Labudda 
Tomik wierszy Jaromiry Labuddy, córki Aleksandra Labudy. Wiersze w języku 
kaszubskim równolegle tłumaczone na język polski. 
Cena: 10,50 zł 
 
 
 



 
 

 

„Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit”, red. Daniel Kalinowski 
Książka stanowiącą pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się 17 
października  2012 roku w Dworku Drzewiarza, tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gościcinie. Zatytułowano ją: Aleksander Labuda i wyzwania 
tożsamości  kaszubskiej. W 110. rocznicę urodzin  twórcy,  a organizacji podjęła 
się Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. A. Labudy we współpracy z 
Instytutem Kaszubskim  i Akademią  Pomorską w Słupsku.  
Cena: 15,00 zł 
 

 

„Gùczów Mack gôdô” Aleksander Labuda 
Felietony „Gùczów Mack gôdô” należą do najbardziej znanej części twórczości 
autora. Są rodzajem krótkiej, swobodnej formy wypowiedzi utrzymanej w 
osobistym tonie o tematyce czerpanej z życia codziennego. Komizm postaci, 
słowa i sytuacji umożliwia wyrażanie różnych poglądów. Dzięki temu treść 
felietonów uczy o ludzkich przywarach i poczuciu humoru, a jednocześnie 
kultywuje kaszubskie słowo. 
Cena: 30,00 zł 

 

 
„Spowiadam się wierszem…”, Lilii Wilczyńska 
Drugi tomik poezji mieszkanki Gościcina. Autorka pracuje jako dziennikarka, 
szefowa wejherowskiego oddziału TV Kaszuby. Wiersze tworzyła, odkąd nauczyła 
się pisać. Zadebiutowała w Pierwszym Wiosennym Szkolnym Konkursie 
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży w 1993 r. plasując się na II miejscu. Jak 
twierdzi, życie to ciągłe poszukiwanie swojego miejsca, a przystanią wytchnienia 
w ciągłym natłoku spraw jest poezja. Jej książkowym debiutem był tomik poezji 
pt. "Piaski klepsydry"” wydany w 2006 roku w ramach Biblioteczki Gminy 
Wejherowo.  
Cena: 13,50 zł 
 

 

„Lech Bądkowski - 30 lat później”, Miłosława Kosmulska, Janina Borchmann 
Książka zawiera nie tylko referaty pokonferencyjne, ale również m.in. życiorys 
Lecha Bądkowskiego pióra Sławiny Kosmulskiej, teksty Janiny Borchmann i 
Dariusza Rompcy - dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie mówiące o 
działaniach podejmowanych przez bibliotekę w Bolszewie i szkołę w Luzinie, 
mające na celu zachowanie pamięci o Lechu Bądkowskim, a także bogaty 
materiał ikonograficzny w postaci m.in. wystaw: Lech Bądkowski - obrazy z życia, 
która przedstawia najważniejsze wydarzenia w życiu Lecha Bądkowskiego 
przedstawione w postaci komiksu autorstwa sześciorga rysowników oraz 
poplenerową Inspiracje malarskie powieścią Lecha Bądkowskiego „Pieśń o 
miłosnym wieńcu” autorstwa osiemnaściorga artystów z Koła Pasji Twórczych. 
Cena: 26,00 zł 
 

 

„Z czasów Swiãtopôłka Bëlnego” Aleksander Labuda 
Sztuka sceniczna Aleksandra Labudy, wiążąca się tematycznie z dziejami 
Pomorza w XIII wieku. Wydawca opublikował ją w wersji znormalizowanej, 
uzupełnionej o słowniczek autorstwa prof. Jerzego Tredera i przepisanej z 
oryginału przez Edmunda Kamińskiego. 
Cena: 15,00 zł 
 



 

„Inspiracje malarskie literaturą kaszubską” Janina Borchmann 
Bogato ilustrowana obrazami poplenerowymi edycja albumowa, która powstała 
pod auspicjami Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w 
Bolszewie. W plenerach uczestniczyli artyści-amatorzy zrzeszeni w Kole Pasji 
Twórczych przy bibliotece w Bolszewie. 
Cena: 20,00 zł 
 
 

 

„Inspiracje malarskie opowiadaniem Aleksandra Labudy Òstatny sąd w 
Mirchòwie. Brawãda na dzejowò-spòlecznym spòdlim”, red. Janina Borchmann 
Zawiera fragmenty opowiadania A. Labudy „Òstatny sąd w Mirchòwie” 
zilustrowane przez uczestników pleneru malarskiego, który odbył się w 2016 r. w 
Linii. 
Cena: 9,00 zł 

 

 
„Nasz patron Aleksander Labuda”, oprac. Janina Borchmann przy współpracy 
Sławomira Cholchy i Bartłomieja Wiszowatego 
Album wydany z okazji 30. rocznicy śmierci Aleksandra Labudy, twórcy i 
działacza kaszubskiego.  
Cena: 8,00 zł 

 

„Ewanielskô spiéwa”, Aleksander Labuda 
„Ewanielskô spiéwa” Aleksandra Labudy jest poetyckim przedstawieniem 
Ewangelii w języku kaszubskim. Religijna literatura Labudy nosi, choć 
nierzucający się w oczy, znak swoistego heroizmu i wielkiej tęsknoty do 
kaszubskiego sacrum. W swej istocie odnosi się bowiem zawsze do prawdy, tego 
bezbronnego zjawiska, którego blasku poeta poszukuje w Ewangeliach, w 
regionalnej kulturze, przyrodzie i modlitwie. Prawda wplata się w świętość, gdy 
ta pojawia się lub odsłania duchowe potrzeby tutejszego ludu. 
Cena: 10,00 zł 

 

 
„Mòrtualia” Tomasz Fopke 
Tomik wierszy o śmierci, opatrzony sugestywnymi ilustracjami Ewy Tusk-Szur. 
Fragment omówienia zbiorku, pióra prof. Adeli Kuik-Kalinowskiej: 
"Tomasz Fopke w Mortualiach w swej poetyckiej drodze daje nową propozycję 
tematyczno-literacką. Poważny i dostojny temat śmierci w jego poetyckich 
próbach nie jest ukazany w estetycznych ekscesach. Śmierć jest u niego bliska, 
intymna i namacalna. Bliska, ponieważ odchodzą ludzie, z którymi związane było 
życie mówiącego, intymna poprzez wewnętrzny monolog i dialog z nią, 
namacalna poprzez przedmioty, obrazy i wspomnienia pozostałych po tych, 
którzy odeszli. Mortualia są dialogiem ze śmiercią zarówno w jej jednostkowym 
jak też uniwersalnym wymiarze, dialogiem wspólnotowej tradycji kaszubskiej ze 
współczesnym doświadczeniem śmierci. Można się jej bać, ale można też ją 
obłaskawiać; zdaje się podpowiadać autor niniejszego tomu wierszy." 
Cena: 17,50 zł 
 



 

„Szescdzesątka”, Stanisław Janke, Maciej Tamkun  
Stanisław Janke, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, publicysta, twórca 
literatury kaszubskiej, znany m.in. z tłumaczenia na język kaszubski „Pana 
Tadeusza” A. Mickiewicza, z okazji okrągłych urodzin wydał książkę zatytułowaną 
„Sześćdziesiątka” (Sześćdziesiątka). Jest to bogaty zbiór wierszy, napisanych w 
języku kaszubskim zwieńczony długim wywiad, przeprowadzonym z pisarzem 
przez poetę i malarza Macieja Tamkuna. Z tej rozmowy można się wiele 
dowiedzieć o wejherowskim i kaszubskim twórcy. Autor książek opowiada o 
swoim dzieciństwie w rodzinnym Lipuszu, o obcowaniu z językiem i 
piśmiennictwem kaszubskim, o recytowaniu wierszy i udziale w szkolnych 
przedstawieniach. 
Cena: 20,00 zł 

 

„Dzieje gminy Wejherowo”, red. Bogusław Breza 

W monografii zawarto między innymi bogate opisy historyczne, charakterystykę 
środowiska geograficznego i naturalnego oraz kierunek przemian w stosunkach 
ludnościowych. Książkę współtworzyło 10 autorów i kilkudziesięciu 
współautorów, konsultantów i pasjonatów historii. Książka zawiera opisy 
kształtowania się terenów gminy oraz przekrój przez kolejne tysiąclecia, epoki i 
lata, aż do roku 1989, a także wzmianka o przemianach zachodzących w niej 
przez ostatnie 25 lat. Każdym rozdziałem zajmowali się inni autorzy, wywodzący 
się ze środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy też pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Byli to: Danuta Król, Ewa Woźniak, 
Janina Kurowska, Klemens Bruski, Grzegorz Berendt, Andrzej Gąsiorowski, 
Andrzej Groth, Grzegorz Masik, Jerzy Treder i ks. Leszek Jażdżewski. 
Cena: 25,00 zł 
 

 

„Gmina Wejherowo w ćwierćwieczu demokracji samorządowej”, Krzysztof 
Zabiegliński 
Książka „Gmina Wejherowo w ćwierćwieczu demokracji samorządowej” 
powstała z okazji jubileuszu ćwierćwiecza istnienia samorządności. Publikacja ta 
w całości ujmuje wszelkie aspekty budowania odrębności terytorialnej Gminy 
Wejherowo. Stanowi ona owoc rzetelnego doboru ogromnej ilości materiałów 
historycznych, protokołów oraz uwierzytelnionych zapisów i dokumentów. 
Zarysowany został tutaj bieg przemian następujących w sferach społeczno-
gospodarczych Gminy Wejherowo, który odsłania znacznie szerszy mechanizm 
budowania samorządności. 
Cena: 25,00 zł 
 

 

„Gmina Wejherowo. Przemiany infrastruktury technicznej i społecznej w latach 
2014-2019”, Krzysztof Zabiegliński 
Pozycja wydana z okazji obchodów 85-lecia gminy Wejherowo.  
Cena: 20,00 zł 
 
 
 
 



 

„Zebra, kobra i inne zwierzaki”, Krzysztof Sapieha 
Jest to zbiór wierszy dla najmłodszych, do których barwne ilustracje stworzyła 
Natasza Sobczak. Głównymi bohaterami utworów są zwierzęta. Wiersze pełne 
poczucia humoru pozwalają przenieść się w dziecięcy świat wyobraźni. 
Cena: 15,00 zł 

 

„Galeria osobowości” 
Album podsumowujący 5-lecie plenerów malarsko-rzeźbiarskich i 10-lecie 
plenerów malarskich organizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo (wcześniej Gminny Ośrodek Kultury).  
Cena: 20,00 zł 
 
 

 

„Myśli i kąty”, Katarzyna Lejkowska, Anna Witzling 
Tomik młodych poetek z Bolszewa i Gościcina. Ilustracje do wierszy wykonała Lili 
Wysocka. 
Cena: 30,00 zł 

 

„Obrazki kaszubskie. 12 miniatur programowych na trio akordeonowe w 
aranżacji Ryszarda Borysionka”, Tomasz Fopka 
Zawiera zapisy nutowe. Pozycja z dodatkiem CD. 
Cena: 7,50 zł 
 

 

„Gmina Wejherowo” 
Album fotograficzny prezentujący najpiękniejsze miejsca w gminie Wejherowo. 
Cena: 25 zł 

 


