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A NNA  D UNST



Książka o wymiarach 21 na 28 
cm oprawiona jest w granatowe 
płótno tłoczone złotem, które 
chroni biała obwoluta z 
nadrukowaną jedną z ilustracji 
z książki. Całość liczy 432 strony, 
dla wygody czytelnika 
zaopatrzona jest w tasiemkę. Do 
książki dołączono płytę –
audiobook z nagraniem 
w interpretacji Zbigniewa 
Jankowskiego. 

Kolekcjonerskie 

wydanie Żëcé

i przigòdë Remùsa

w wersji kaszubskiej

z audiobookiem



ILUSTRACJE WAWRZYŃCA SAMPA



PLANSZE DYDAKTYCZNE 

CIEKAWĄ POMOCĄ SĄ TABLICE 
- WZORY HAFTU NA POMORZU
ORAZ KASZËBSCZÉ NÓTË

Przygotowane tablice uczą wzorów haftu 
kaszubskiego i jego elementów oraz 
Abecadła kaszubskiego. Mają pozytywny 
wpływ na wyobraźnię dziecka w każdym 
wieku. Piękne ilustracje i nasycone 
kolory sprawiają, że odbiór tego rodzaju 
pomocy jest bardzo korzystny zarówno 
przez uczniów, jak i nauczycieli.



Nowa pomoc do nauki 
historii i kultury własnej  

Atlas historyczny Pomorza Nadwiślańskiego 1914-2020
autorstwa Łukasza Richerta Adriana Watkowskiego, 
jest publikacją, która zaspokaja niezwykle ważną 
potrzebę edukacyjną związaną z poznawaniem historii 
najnowszej Pomorza Gdańskiego w szkołach różnych 
etapów. Publikację podzielono na trzy części: historię 
podziałów administracyjnych Pomorza na przestrzeni 
XX wieku, historię podobnych podziałów w kontekście 
najważniejszych religii obecnych na tym obszarze oraz 
najobszerniejszy, liczący prawie dwadzieścia tematów, 
ułożony chronologicznie zbiór prezentujący 
najważniejsze wydarzenia z tego okresu.



Książeczki kreatywne dla 
najmłodszych

Książeczki 
kreatywne to 
znakomita 
propozycja 
nauki języka dla 
najmłodszych 
dzieci. Do każdej 
książeczki 
dołączone są 
naklejki. 



NOWE PŁYTY 

I AUDIOBOOKI

Dla uczniów dostępne
są nowe płyty przygotowane 
przez ZKP:
1. Audiobook do książki 

Pisarze żëją, przygotowany 
we współpracy 
z studentami etnofilologii
kaszubskiej i MPiMK-P 
w Wejherowie

2. Słuchowisko Bôjkòwô
krôjna Mariolczi

3. Płyta muzyczna Do morza 
– kompilacja piosenek 
poświęconych morzu w 
wykonaniu młodej sceny 
muzycznej Kaszub. 



W 2020 roku ukazały
się dwie nowe 

powieści Aleksandry i
Dariusza Majkowskich. 

Pierwsza to wersja 
Remusa dla dzieci , 
Druga to powieść 

fantasy pełna 
barwnych postaci 

znanych Kaszubom od 
wieków

KSIĄŻKI
DLA MŁODZIEŻY 



Na książkę składa się 14 opowiadań, z których 
każde przedstawia podróże dwójki dzieci: 
Moniki i Szczepana, którzy odwiedzają 
kaszubskich pisarzy, a każdy z nich opowiada 
młodym podróżnikom historię swojego życia.

Zbiór opowiadań Janusza Mamelskiego

Pisarze żëją. Zéńdzenia z kaszëbską
lëteraturą



Dwa ciekawe e-booki do pobrania za 
darmo z nowej strony internetowej.

Pierwszy to publikacja pokonferencyjna 
poświęcona współczesnym procesom 

zachodzących w regionach Polski.
Druga pozycja to wybór legend i 

opowieści autorstwa Józefa Ceynowy z 
obszaru Kociewia, wydany w języku 

polskim i pięknie i lustrowany.   

Nowe pozycje – e-booki

WIRTUALNEKOCIEWIE.PL



SERIA 
REGIONALNA

Wydawana przez Urząd 
Miejski w Bytowie seria 
historyjek o przygodach 
Bycia w różnych rejonach 
środkowych Kaszub



KSIĄŻKA KUCHARSKA SMAKI KASZUB



Wydanie dwóch 
książek poświęconych 

patronom 
roku 2020 i 2021. 

NIETYPOWE
BIOGRAFIE



Speed Speed Speed

Nowa powieść Stanisława Jankego 

Akcja powieści rozpoczyna się w 1900 
roku i trwa do połowy lat 50. XX wieku.

Do książki dołączono audiobook 
w interpretacji Zbigniewa Jankowskiego. 



Na stronie interentowej znajduje się pełna
oferta książek kaszubskich

WWW.KASZUBSKAKSIAZKA.PL

Jak dokonać zakupu?

Zamówienia można wysyłać
na adres e-mail księgarni. 

E-MAIL 
WYDAWNICTWOZKP@
GMAIL.COM

W naszej księgarni
stacjonarnej w Gdańsku
w Głównym Mieście na ul. 
Straganiarskiej 22 

OSOBIŚCIE

Kontaktując się z nami pod 
numerem telefonu 58 301 27 31 
lub 607 904 846 

TELEFONICZNIE



ZAPRASZAM DO ODWIEDZENIA 
NASZEJ KSIĘGARNI INTERNETOWEJ 

WWW.KASZUBSKAKSIAZKA.PL

Dziękuję za uwagę. 


