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V
przystanek

V przystanek? Żuławy i Powiśle.
Miejsca, które są bohaterami 

powieści Sylwii Kubik



Razem odwiedzimy Żuławy i Powiśle Będziemy
podążać śladami bohaterów literackich kreowanych

przez Sylwię Kubik. 
Ruszamy? :)

Cześć, tu Drops
Książkowy!

 
Zapraszam Cię do

lektury mojego 
e-booka. 

 



Żuławy to obszary wytworzone przez
akumulację materiału rzecznego w deltach rzek. 



Powiśle to współczesny region geograficzny
obejmujący obszar nad dolną Wisłą, na jej wschodnim

brzegu. Przed 1945 rokiem stanowił także krainę
etnograficzną na terenie Prus właściwych.



Literatura

Co wydarzyło się na kartach książek 
na Żuławach i Powiślu? Poznajcie tytuły

powieści!



SERIA POWIŚLAŃSKA
 

Pod naszym niebem
 

Miłość pod naszym niebem
 

Nasze niebo
 
 
 

https://www.granice.pl/ksiazka/milosc-pod-naszym-niebem/6152539
https://www.granice.pl/ksiazka/nasze-niebo-opowiesci-z-wiary/6171877




Pod naszym niebem
 

Wieś – spokój i cisza. To tylko pozory. W niewielkiej wiosce na
Powiślu jak w soczewce skupiają się problemy małe i duże. Karolinie

nie daje zasnąć pomysł, który w jej rodzinnej miejscowości chce
zrealizować pewien doktor. Hani sen z powiek spędza nazbyt

gadatliwa teściowa i milczący od dłuższego czasu syn. W
idyllicznym otoczeniu nie umie się odnaleźć doktor Maciej, który

uciekł od wielkomiejskiego zgiełku. Podczas kilkudniowego pobytu
na wsi Monika rozgrzebuje stare rany. A pod powierzchnią

teraźniejszości wciąż pulsuje historia wydarzeń z czasów II wojny
światowej, na wspomnienie której trudno zmrużyć oko. Pod naszym
niebem to dowcipny i wciągający debiut. Powieść zachwycająca w
swej prostocie. Kalejdoskop postaci z krwi i kości, z którymi aż żal

się rozstać. Opowieść o tym, że gdy niebo się wali na głowę, z
pomocą przychodzi drugi człowiek. Wieś to w końcu cisza, spokój

i... jej mieszkańcy. 

 
 





Miłość pod naszym niebem 
 

Na polach złocą się zboża, w sadach rumienią się owoce, a w
sercach mieszkańców Brzozówki dojrzewają najważniejsze życiowe

decyzje. Czy pod naszym niebem dojrzeje tego lata także miłość?
Kolejna po znakomicie przyjętym debiucie książka Sylwii Kubik to

dalszy ciąg wzruszającej i pełnej humoru opowieści o świecie, w
którym życie – choć nie jest proste – zachwyca prostotą,

oczarowując smakiem i zapachem domowego chleba, placków ze
śmietaną oraz kompotu porzeczkowego. W małej wsi na Powiślu

trudna historia łączy się z niełatwą teraźniejszością, a lokalni
mieszkańcy i przybysze uczą się od siebie, jak żyć. Zajrzyj pod nasze

niebo, by poznać ich wszystkich osobiście!

 
 





Nasze niebo
 

"Nasze niebo" to trzecia część docenionego przez czytelników cyklu
powiślańskiego. Tym razem do grona mieszkańców Brzozówki
dołączają pensjonariusze domu spokojnej starości. Podczas gdy

seniorzy mierzą się z trudnymi wspomnieniami przeszłości, kolejne
pokolenia próbują znaleźć w Brzozówce kawałek własnego „nieba”.

Czytelnicy zafascynowani smakami i zapachami Powiśla z
pewnością nie zawiodą się i tym razem. Nasze niebo na czas

jesiennych i zimowych chłodów ukrywa się pod dachami gospodyń,
które z miłością wszystkich karmią i ogrzewają ciepłem domowego

ogniska. Skorzystajcie z ich zaproszenia!

 
 



CYKL ŻUŁAWSKI
 

Krok do miłości
 

Tajemnica z przeszłości
 

W cieniu wierzb
 
 





Krok do miłości
 

Ewa ma poważne kłopoty. Jednego dnia traci wszystko, co było jej
drogie. Nawet jej ukochany wystawia jej walizki za drzwi. Ewa

zostaje sama, bez środków do życia i z dużym rachunkiem za pobyt
w szpitalu. Gdy już jej się wydaje, że cały świat runął jej z hukiem na

głowę, przypomina sobie o domu odziedziczonym po babce i
wyjeżdża na Żuławy. Tam stary przyjaciel rodziny oferuje jej pomoc
Czy Ewa w nowym miejscu zapomni o przeszłości i zacznie czerpać

radość z życia? Czy Kamil, młody właściciel gospody, w której
dziewczyna znajduje zatrudnienie, zawalczy o jej uczucie mimo

sprzeciwu rodziny? A może jej serce zdobędzie Antek? 
 

„Krok do miłości” to wzruszająca i pełna ciepła opowieść o
odnajdywaniu siebie i swojego miejsca na ziemi. Jeśli tylko

odważysz się być sobą, szczęście i miłość upomną się o ciebie na
najbliższym zakręcie.

 





Tajemnica z przeszłości
 

Ewa zakochuje się w Kamilu, rozważa nawet, czy z nim nie
zamieszkać. Mimo to Antek dalej wytrwale zabiega o jej względy.
Szczęście zakochanych zakłóca niespodziewany przyjazd dawnej

znajomej Ewy, Agnieszki, która prosi ją o pomoc. Ewa chce zerwać z
przeszłością – dlatego odmawia. Jednak Agnieszka zaczyna ją

szantażować. I Ewa ze strachu ulega.
Czy sekret, które chce wyjawić Agnieszka, spowoduje, że Ewa i

Kamil się rozstaną?
Czy ich miłość przetrwa próbę, którą szykuje dla nich los?

 
 

 





W cieniu wierzb
 

W końcu nadeszło lato pachnące sianem i zbożem. Dla jednych czas
odpoczynku i zabawy, dla innych ciężkiej pracy – i zmierzenia się z
problemami. Ewa przekonała się, że uciekanie przed przeszłością
sprowadza na nią tylko nieszczęścia. Jej marzenia posypały się jak

domek z kart. Musi więc zacząć od nowa budować swoją
przyszłość, tym razem na porządnych fundamentach.

Tylko czy można odzyskać utracone zaufanie i dobre imię? Czy
można definitywnie zamknąć przeszłość?

 
"W cieniu wierzb" to trzeci tom historii Ewy, w którym ponownie

zajrzysz do kuchni Rozalii i zachwycisz się żuławskimi pejzażami.
Zanurzysz się w opowieść o sile miłości, na którą nigdy nie jest za

późno. Takiej, która potrafi rozkwitnąć tam, gdzie najmniej się tego
spodziewamy.

 
 
 



ŻUŁAWSKIE ŻYWIOŁY
 

Żuławska miłość. Dobrosława
 

Zimowe Żuławy. Beata
 
 
 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5016115/zulawska-milosc-dobroslawa




Żuławska miłość. Dobrosława
 

Dobrosława mieszka w Gdańsku, pracuje w jadłodajni studenckiej i
czuje, że jej życie straciło sens. Pewnego dnia czara goryczy się

przelewa. Dobrusia rzuca pracę i postanawia poświęcić się swojej
pasji oraz marzeniom.

 
Wyjeżdża na Żuławy. Poznaje tam przystojnego Tyberiusza. Jest

jednak rozdarta między rodzącym się uczuciem a wieloletnim
związkiem, w którym miłość zaczęła gasnąć. W otoczeniu pięknych
żuławskich krajobrazów Dobrochna próbuje odnaleźć dawną siebie.
Zaczyna rozumieć, że aby zrobić krok do przodu, czasami trzeba się

cofnąć. W głąb własnej duszy.
 
 
 

 





Zimowe Żuławy. Beata
 

Dobrosława mieszka w Gdańsku, pracuje w jadłodajni studenckiej i
czuje, że jej życie straciło sens. Pewnego dnia czara goryczy się

przelewa. Dobrusia rzuca pracę i postanawia poświęcić się swojej
pasji oraz marzeniom.

 
Wyjeżdża na Żuławy. Poznaje tam przystojnego Tyberiusza. Jest

jednak rozdarta między rodzącym się uczuciem a wieloletnim
związkiem, w którym miłość zaczęła gasnąć. W otoczeniu pięknych
żuławskich krajobrazów Dobrochna próbuje odnaleźć dawną siebie.
Zaczyna rozumieć, że aby zrobić krok do przodu, czasami trzeba się

cofnąć. W głąb własnej duszy.
 
 
 

 



Album

Dzięki uprzejmości Sylwii Kubik -
naszej przewodniczki, prezentuję

album zdjęć z Żuław i Powiśla



Powiśle



Powiśle



Żuławy



Żuławy



Żuławy



Żuławy



Gwiazda e-booka

Ambasadorka swojego regionu,
zakochana w Powiślu i
Żuławach. Miłośniczka

literatury, kuchni i historii.
Mama i żona. 

 
Oto rozmowa 
z Sylwią Kubik



Wywiad

Od zawsze wiedziałaś, że miłość do Powiśla i
Żuław będziesz przelewać na papier?

 
Nie, zdecydowanie nie miałam tego w planach. Jeśli gdzieś,

kiedyś przeszedł mi przez głowę pomysł ewentualnego
pisania przeze mnie książek, to raczej w kontekście

powieści i romansów historycznych, które bardzo lubię.
Nigdy jednak nie planowałam, że zostanę pisarką. Gdy

jednak ten pomysł się zmaterializował i zaczęłam myśleć o
pisaniu, to pojawiły się w głowie pytania o miejsce akcji,

wszak gdzieś bohaterów trzeba umieścić. I wtedy
stwierdziłam, że mieszkam w tak pięknym, ciekawym, a
nieznanym regionie Polski, że warto go pokazać innym. 
Tak też zrobiłam i wciąż robię. Przybliżam czytelnikom
historię, krajobraz, tradycje i kuchnię Powiśla oraz

Żuław. 
 



Wywiad

Które tradycje jesienno-zimowe związane z
regionem są najbliższe Twemu sercu?

 
Jesienne, pomijając obchody świąt listopadowych, to

głównie dożynki oraz wszelakie święta dyni i pieczonego
ziemniaka oraz festiwale smaków organizowane w
poszczególnych gminach. Cieszy mnie, że tradycja

dożynkowa jest u nas wciąż żywa. W tym roku wraz z
dziewczynami z Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrówczanki,

do którego należę, przygotowałyśmy piękny wieniec
dożynkowy, który zajął pierwsze miejsce. Brałyśmy też

udział w Festiwalu smaków, gdzie we wszystkich trzech
kategoriach nasze koło zajęło pierwsze miejsce, a trzeba

podkreślić, że konkurencja była duża, a potrawy
przepyszne. Cieszy więc, że te zwyczaje są kultywowane, że

mimo wszystko wsie tętnią życiem. 
 
 



Wywiad

Które tradycje jesienno-zimowe związane z
regionem są najbliższe Twemu sercu?

 
Z zimowych z kolei, oprócz tych powszechnych,

związanych ze świętami, bardzo lubię podtrzymywany u
nas zwyczaj Wigilii środowiskowej na którą zapraszani są
wszyscy parafianie. Potrawy przygotowują mieszkańcy,

każdy coś przynosi, jest wspólne kolędowanie, rozmowy i
świętowanie. To piękny czas, w którym magia świąt jest

bardzo widoczna. 
 
 



Wywiad

Gdyby ktoś chciał odbyć podróż po Powiślu i
Żuławach, czego nie może przegapić?

 
Cóż, wielu czytelników wybrało się w podróż śladami
bohaterów moich powieści i to one były najlepszym

przewodnikiem. Bardzo fajnie wspominam dzień, kiedy
wybrałam się z 40-osobową grupą na wycieczkę śladami

bohaterów moich powieści. Wyruszyliśmy o 8 rano, a
wróciliśmy po 17, więc jest co zwiedzać. 

Co zwiedzać? Wiatrak w Palczewie oraz drewniany
kościółek umiejscowiony w tejże wsi. Boręty wraz z

malowniczymi ruinami. Koniecznie wiatrak oraz domy w
Drewnicy. Na tę wieś mówi się „żywy skansen”, więc jak się

domyślacie zabytków tam nie brakuje. 
 
 



Wywiad

Gdyby ktoś chciał odbyć podróż po Powiślu i
Żuławach, czego nie może przegapić?

 
Warto obejrzeć cudownie zachowany dom podcieniowy we

wsi Marynowy. Zresztą, tam jest więcej domów do
obejrzenia. Gmina Markusy z kolei zabytkami stoi, więc całą

warto przejechać wzdłuż i wszerz. 
Na Powiślu natomiast znane wszystkim zamki, m.in. w

Malborku, Sztumie, Przezmarku. Pałac w Waplewie
Wielkim. Malowniczo położony Dzierzgoń, tu koniecznie

spacer po Wzgórzu zamkowym, Kwidzyn wraz z jego
imponującą architekturą. Dużo tego jest, więc na spokojnie

starczy na kilka dni zwiedzania. 
 
 
 



Wywiad

Czy marzysz o ekranizacji swoich powieści? Może
któryś z tytułów szczególnie chciałabyś zobaczyć

na ekranie?
 

Oczywiście! Wszystkie chciałabym zobaczyć, ale tak
uszczegółowiając, to „Pod obcym niebem” jako film
ukazujący życie Polaków na robotach w Niemczech.
„Zimowe Żuławy. Beata” to historia idealna na film

świąteczny. „Cykl żuławski” widziałabym jako serial.
Podobnie jak serię powiślańską. Z kolei „Miłość musi być!”

świetna na wakacyjny film, a „Żuławska miłość.
Dobrosława” sprawdziłaby się jako komedia. 

 
 
 
 



Wywiad

Żuławy i Powiśle Sylwia Kubik kocha za... 
 

...unikatowe piękno, spokój, który tu
panuje oraz różnorodność krajobrazu,

architektury oraz tradycji. 
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