KOCHANA MARYŚ! Listy z Afryki.
Tom IV
Już niedługo w Wydawnictwie Sorus! Więcej informacji o
terminie dostępności zobacz na stronie: kazimierznowak.pl
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Mamy ogromną przyjemność zapowiedzieć publikację czwartego (i ostatniego już) tomu listów Kazimierza
Nowaka do żony! Stęsknieni czytelnicy będą mogli śledzić ostatni etap podróży – przez
Francuską Afrykę Równikową, Francuską Afrykę Zachodnią, Algierię i Francję. Zobaczycie
Nowaka negocjującego zakup wielbłąda, cieszącego się z nowej dubeltówki, naprawiającego rower (który
to raz?!). Poruszą Was opisy zmagań podróżnika z malarią oraz jego niesłabnącej tęsknoty za domem.
Kiedy na horyzoncie maluje się widmo nadchodzącej wojny, Kazimierz Nowak z przenikliwością komentuje
obłudę kolonialistów i okrucieństwo biedy. Razem z Nowakiem doświadczycie frustracji związanych z
urzędowymi formalnościami i z niecierpliwością będziecie odliczać pieniądze brakujące do zakupu biletu
powrotnego do Polski. Poruszające domknięcie wyprawy Nowaka to historia kolejnych zmagań i marzeń, a
to wszystko, by dotrzeć: „z Bożą pomocą – do mety!”. Już niedługo w Wydawnictwie Sorus! Więcej
informacji o terminie dostępności zobacz na stronie: kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kochana-marys-listy-z-afryki-tom-iv/

Across The Dark Continent. Bicycle
Diaries from Africa 1931-1936
English edition of the bestseller "Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd". A solitary traveller moves tirelessly forward. His
path leads him through breathtaking landscapes, past
picturesque waterfalls, smoking volvanoes, countless herds
of wild animals reigning over boundless spaces, through
desert sand, the barren savannah and overgrown forest
trails. He stops from time to time to take a photograph or
make a note in his journal, and then moves on again,
pushing his rickety bicycle loaded with some modest
possessions. This is Kazimierz Nowak, the author of this
story which, like a fairytale, transports us to a wonderful
kingdom, distant in both space and time: Africa in the 1930s.
Select the type of binding before adding the product
to the cart.
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-65419-82-8
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Wszystkie informacje dotyczące książki jak i autora Kazimierza Nowaka znajdują się na portalu
www.kazimierznowak.pl To zupełnie niezwykła książka ze względu na treść i osobę autora...; oby
zajęła ona stale miejsce na listach klasyki polskiego reportażu napisał Ryszard Kapuściński w maju
2005 r. w liście do Wydawnictwa Sorus po przeczytaniu pierwszego (liczącego 152 strony) wydania
„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”, które ukazało się w 2000 r. Zachęceni tą opinią wznowiliśmy książkę
w 2006 r. w postaci drugiego wydania w miękkiej oprawie. Udział Kapuścińskiego w odsłonięciu w Poznaniu
w dniu 25 listopada 2006 r. ufundowanej przez podróżnika Macieja Pastwę tablicy poświęconej Autorowi
książki – Kazimierzowi Nowakowi i zainteresowanie mediów pozwoliły dotrzeć do rodziny Nowaka i
nieznanych wcześniej redaktorowi książki reportaży, publikowanych w polskiej prasie w latach 1931-1937,
jak również do materiałów niepublikowanych – tekstów i fotografii z podróży, przechowanych przez rodzinę.
Zdołano również uściślić wiele dat i faktów. Tak powstało trzecie, rozszerzone (liczące 392 strony) wydanie.
Zawiera ono pełną, napisaną pięknym, barwnym językiem, opowieść o pionierskiej, pięcioletniej
afrykańskiej wędrówce Kazimierza Nowaka, przez ponad 60 lat zupełnie zapomnianego polskiego
przedwojennego podróżnika, który głównie rowerem i pieszo oraz na wielbłądzie, konno i czółnem
dwukrotnie pokonał samotnie kontynent afrykański (od Trypolisu po Kapsztad i z powrotem – do Algieru)!

Książkę czyta się jednym tchem. Oprócz opisów niezwykłych przygód globtrotera i cudów afrykańskiej
przyrody znajdzie w niej Czytelnik bogaty opis życia mieszkańców Czarnego Lądu, wnikliwą krytykę polityki
kolonialnej oraz spostrzeżenia, które wydają się niezwykle aktualne również w odniesieniu do Afryki
współczesnej. Zwiększenie, w stosunku do pierwszego wydania, liczby oryginalnych, wykonanych przez
podróżnika fotografii (156, w tym wiele wcześniej niepublikowanych) oraz dodanie, oprócz mapy Afryki z
trasą całej podróży, 11 mapek ilustrujących kolejne etapy wyprawy z zaznaczoną marszrutą i
odwiedzanymi miejscowościami sprawiają, że Czytelnik może się poczuć jak towarzysz podróży Kazimierza
Nowaka – przez Afrykę, nie tę na pokaz, przy szlakach turystycznych, będących pewnego rodzaju wystawą,
lecz przez tę, jak pisze Autor w Prologu: niedostępną dla ogółu, o której żaden podróżnik nie pisze, choćby
ze względu na to, że aby ją poznać, trzeba się wypocić, zaznać głodu i pragnienia, ryzykować zdrowie i
życie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/across-the-dark-continent-bicycle-diaries-from-africa-1931-1936/

ROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY
LĄD. Listy z podróży afrykańskiej z
lat 1931-1936. Audiobook.
Czytaj e-booki Kazimierza Nowaka na Legimi!
Czytaj książki Kazimierza Nowaka!
Audiobook zawiera czytany przez Grzegorza Damięckiego
zbiór reportaży z rowerowej podróży przez Afrykę, jaką autor
odbył w latach 1931-1936. Samotnie, bez pieniędzy, ale za
to z niezłomnym charakterem i wielką determinacją, dzięki
którym udaje mu się przebyć trasę wzdłuż całej Afryki z
północy na południe, a następnie inną drogą – z południa na
północ.
https://youtu.be/Jkvs8SD7wJo Czas nagrania: 17 godzin 52
minuty
Identyfikator: 701-2-4-2-ISBN-9788394787608
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Wszystkie

informacje

dotyczące

Kazimierza

Nowaka

i

jego

twórczości

znajdują

się

na

portalu

www.kazimierznowak.pl
To zupełnie niezwykła książka ze względu na treść i osobę autora...; oby zajęła ona stale
miejsce na listach klasyki polskiego reportażu napisał Ryszard Kapuściński w maju 2005 r. w liście do
Wydawnictwa Sorus po przeczytaniu pierwszego (liczącego 152 strony) wydania „Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd”, które ukazało się w 2000 r. Zachęceni tą opinią wznowiliśmy książkę w 2006 r. w postaci
drugiego wydania w miękkiej oprawie.
Udział Kapuścińskiego w odsłonięciu w Poznaniu w dniu 25 listopada 2006 r. ufundowanej przez podróżnika
Macieja Pastwę tablicy poświęconej Autorowi książki – Kazimierzowi Nowakowi i zainteresowanie mediów
pozwoliły dotrzeć do rodziny Nowaka i nieznanych wcześniej redaktorowi książki reportaży, publikowanych
w polskiej prasie w latach 1931-1937, jak również do materiałów niepublikowanych – tekstów i fotografii z

podróży, przechowanych przez rodzinę. Zdołano również uściślić wiele dat i faktów.
Tak powstało trzecie, rozszerzone (liczące 392 strony) wydanie. Zawiera ono pełną, napisaną pięknym,
barwnym językiem, opowieść o pionierskiej, pięcioletniej afrykańskiej wędrówce Kazimierza Nowaka, przez
ponad 60 lat zupełnie zapomnianego polskiego przedwojennego podróżnika, który głównie rowerem i
pieszo oraz na wielbłądzie, konno i czółnem dwukrotnie pokonał samotnie kontynent afrykański (od
Trypolisu po Kapsztad i z powrotem – do Algieru)!
Książkę czyta się jednym tchem. Oprócz opisów niezwykłych przygód globtrotera i cudów afrykańskiej
przyrody znajdzie w niej Czytelnik bogaty opis życia mieszkańców Czarnego Lądu, wnikliwą krytykę polityki
kolonialnej oraz spostrzeżenia, które wydają się niezwykle aktualne również w odniesieniu do Afryki
współczesnej.
Tak oto na podstawie ostatniego, siódmego wydania powstał wreszcie audiobook "Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd". Jego atrakcyjna oprawa dźwiękowa - muzyka skomponowana przez Stanisława Szydło pozwala nam jeszcze lepiej poczuć klimat Afryki, wsiąknąć w niego całym sobą i oddać się przyjemności
słuchania o przygodach znamienitego polskiego podróżnika. Nadto, dzięki warsztatowi znanego aktora
teatralnego i filmowego Grzegorza Damięckiego, który czyta dla nas "Rowerem i pieszo", możemy siedząc
wygodnie w fotelu i słuchając głosu modulowanego z doskonałym wyczuciem, poczuć się jak dzieci
siedzące przy kominku i z łaknieniem pochłaniające opowieści dziadka, czy wujka - podróżnika.
Audiobook pozwala nam - jak nigdy do tej pory - przez niemal 18 godzin czuć na własnej skórze
niezwykłość

opisywanych

zdarzeń

i
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Wierzbickiego, autora od wielu lat opisującego i redagującego wspomnienia Kazimierza Nowaka.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rowerem-i-pieszo-przez-czarny-lad-listy-z-podrozy-afrykanskiej-zlat-1931-1936-audiobook/

KOCHANA MARYŚ! Listy z Afryki.
Tom III
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na
kazimierznowak.pl IV tom Listów już wkrótce! [textblocks id="ebooki"]
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-65419-19-4
Cena katalogowa brutto: 54.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
To już III tom listów Kazimierza Nowaka do żony Marii. Dotyczą one podróży powrotnej przez Związek
Południowej Afryki, Afrykę Południowo-Zachodnią, Angolę oraz Kongo Belgijskie. To właśnie w tej części
podróżnik zmienił środek transportu z roweru na konie, a następnie na łódź, którą ochrzcił imieniem
„Maryś”. Czytelnik pozna kulisy pobytu Nowaka u Wiśniewskich na farmie Gumuchab i historię półrocznego
rajdu konnego do Angoli. Przeżyje także katastrofę na katarakcie rzeki Kassai i pozna historię pieszej
karawany aż do spokojnych wód tej rzeki. Wraz z lekturą III tomu dopłyniemy rzekami Lulua, Kassai i
wreszcie Kongo do stolicy tej słynnej belgijskiej kolonii – Leopoldville. IV tom Listów już wkrótce!
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kochana-marys-listy-z-afryki-tom-iii/

Pakiet "Kazimierz Nowak Wszystkie"
Polecamy pakiet wszystkich książek dotyczących Kazimierza
Nowaka! [text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 978-83-63768-50-8 978-83-63768-25-6 97883-62653-02-7 978-83-63768-81-2 978-83-7551-133-8
Cena katalogowa brutto: 347.5
Cena w ksiegarni: 299
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Pakiet zawiera produkty :
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Wydanie VII oprawa twarda
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Audiobook
Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik rowerzysty
Afryka Kazika
Kochana Maryś! Listy z Afryki. Tom I. Libia - Egipt - Sudan
Kochana Maryś! Listy z Afryki. Tom II. Kongo Belgijskie - Ruanda - Urundi - Rodezja Północna i
Południowa - Związek Południowej Afryki
Kochana Maryś! Listy z Afryki. Tom III. Związek Południowej Afryki - Afryka Południowo - Zachodnia Angola - Kongo Belgijskie
Książki zawierają komplet nigdy wcześniej niepublikowanych listów Kazimierza Nowaka do żony Marii
napisanych w okresie od 4 listopada 1931 do 1 maja 1934 roku, a obejmujących jego podróż od Libii po
Związek Południowej Afryki. Rowerowa wyprawa Kazimierza Nowaka przez Afrykę, którą podróżnik odbył w
latach 1931-1936, została na nowo odkryta dla współczesnych dzięki książce Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd. Zebrane w niej i opracowane przez Łukasza Wierzbickiego reportaże podróżnika od kilkunastu
lat fascynują wciąż nowych czytelników, a historia tej niezwykłej w skali świata podróży stała się inspiracją
dla wielu inicjatyw upamiętniających postać przedwojennego reportera. Systematycznie, przez wszystkie
pięć lat podróży, Nowak prowadził korespondencję ze swoją żoną – Marią. Choć zachowały się tylko listy
Kazimierza, to jest to niemal kompletny ich zbiór, liczący 1242 listy. Ich zawartość stanowi nie tylko
dobitne potwierdzenie heroizmu, którego wymagała wyprawa, ale daleko wykracza poza samą podróż, a
nawet poza Afrykę. "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd" oprawa twarda
Świeże wydanie reportaży Nowaka, które ukazywały się na bieżąco w różnych czasopismach podczas jego
podróży po tytułowym Czarnym Lądzie. Teksty Nowaka charakteryzuje niebywała lekkość pióra, znamienity
styl i malownicze przedstawienie kontynentu, który przyszło mu odkrywać podczas długiej podróży. To
dobra pozycja nie tylko dla pasjonatów podróży, ale też złaknionych ciekawych historii z mnóstwem

przygód i unikatowych perypetii w odległych krainach.
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Audiobook Audiobook zawiera czytany przez Grzegorza Damięckiego
zbiór reportaży z rowerowej podróży przez Afrykę, jaką autor odbył w latach 1931-1936. Samotnie, bez
pieniędzy, ale za to z niezłomnym charakterem i wielką determinacją, dzięki którym udaje mu się przebyć
trasę wzdłuż całej Afryki z północy na południe, a następnie inną drogą – z południa na północ. "Polska
Kazimierza Nowaka"
To przewodnik po życiu wybitnego podróżnika. Dzięki lekturze można poznać nie tylko lepiej losy
reportażysty i fotografa, jakim był Nowak, lecz również jego rodzinę oraz ludzi, o których wspominał w
"Listach z Afryki", pisząc do żony. Tekst zabiera czytelnika także w podróż po Polsce, w miejsca związane z
Nowakiem i poświęcone jego pamięci. Wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z trudnym życiorysem
podróżnika.
WAŻNE! "Kochaną Maryś! Listy z Afryki", "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd", a także "Polskę Kazimierza
Nowaka", możesz czytać nawet jednocześnie. Dzięki temu otrzymasz pełny obraz fascynującego życia
podróżnika. Te trzy książki są integralną całością, która dostarczy Ci nie tylko pierwszorzędnej rozrywki, ale
i dłuższych chwil refleksji. Co więcej, z powodu kunsztu literackiego, ich lektura sprawi satysfakcję nie tylko
fanom podróżowania, ale każdemu, kto przepada za dobrą, wartościową książką.
"Afryka Kazika"
Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych
XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach,
a niekiedy zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą poznać młodemu czytelnikowi tego
niezwykłego podróżnika.
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kazimierz-nowak-wszystkie/

KOCHANA MARYŚ! Listy z Afryki.
Tom II
Kolejna część fascynującej epopei podróżniczej z
Kazimierzem Nowakiem w roli głównej! Wszystkie informacje
o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl [text-blocks
id="ebooki"]
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-63768-81-2
Cena katalogowa brutto: 54.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Wraz z lekturą II tomu Kochanej Maryś! czytelnik dotrze do końca pierwszej części wyprawy Nowaka –
przez całą Afrykę z północy na południe. Pierwszym krajem będzie Kongo, które było dla podróżnika celem
szczególnym i pierwotnie docelowym. Posuwając się wzdłuż wschodniej granicy odwiedził on jedne z
najbardziej atrakcyjnych krajoznawczo regionów w całym kraju. Listy z Konga ujawniają ciekawe szczegóły
słynnej wspinaczki na szczyt Ruwenzori oraz karkołomnego trawersu zachodniego brzegu jeziora
Tanganika. W Kongu też po raz pierwszy zachoruje na malarię, która od tej pory będzie jego niechcianą,
acz wierną towarzyszką całej podróży. Zmagać się z nią będzie także podczas dalszej przeprawy na
południe – na pustyni Kalahari w Południowej Rodezji, co znajdzie wyraz w nostalgicznej korespondencji z
samotnie spędzonych świąt Bożego Narodzenia. Z kolei jedne z najciekawszych tekstów, zdradzających
ewolucję światopoglądową Nowaka, znajdziemy w listach z wielkomiejskich ośrodków Związku Afryki
Południowej – Pretorii, Johannesburga i Kimberley. Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na
kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kochana-marys-listy-z-afryki-tom-ii/

Książeczka - pałeczka. Sztafety
Afryka Nowaka 2009 - 2012
4 listopada 2009 roku w Boruszynie rozpoczęła się
niesamowita wyprawa. Trwała 813 dni, wzięło w niej udział
151 uczestników, a wydarzenie to zostało uhonorowane
przez Kapitułę Kolosów, National Geographic Polska i
rekomendowane przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.
Była to Sztafeta Afryka Nowaka, zorganizowana nie tylko po
to, by zasmakować przygód na Czarnym Lądzie, lecz również
uhonorować poznańskiego podróżnika i propagować jego
spektakularnych dokonań na arenie międzynarodowej.
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na
kazimierznowak.pl
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-89949-36-3
Cena katalogowa brutto: 999
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Książeczka - pałeczka to prawdziwa pamiątka wydarzeń tamtych dni. Towarzyszyła podróżnikom w
liczącej trzydzieści sześć tysięcy kilometrów wędrówce śladami Kazimierza Nowaka. Znalazło się w niej
mnóstwo zapisków zamieszczonych przez najróżniejszych spotykanych w drodze ludzi najróżniejszych
narodowości, wyznań, poglądów i klas społecznych. Tak piszą w książce na ten temat sami uczestnicy:
Powiesiliśmy 87 tabliczek wyznaczających trasę podróży Kazimierza Nowaka i odnaleźliśmy 6
osób, które spotkały Nowaka w czasie jego wyprawy w latach 1931-1936. Pojechaliśmy po to,
żeby oddać hołd i przywrócić pamięć o tym wielkim człowieku, ale dla każdego z nas udział w
Sztafecie był też niezwykłą przygodą i źródłem emocji, jakich nie zaznalibyśmy w innych
okolicznościach. W wędrówce towarzyszyła nam specjalna księga pamiątkowa, która niemal
każdego dnia zapełniały kolejne wpisy, dokonywane przez napotkanych na trasie ludzi, także
Polaków, oraz przedstawicieli miejscowych władz i instytucji kulturalnych, których
zapoznaliśmy z postacią i historią wyczynu naszego Rodaka. Księga, odpowiednio
przygotowana przez Wydawnictwo Sorus książka "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd", pełniła
funkcję sztafetowej książeczki-pałeczki. Każda ekipa przejmowała ją od grupy kończącej swój
odcinek Sztafety i przekazywała następnym uczestnikom. W ten sposób powstała interesująca
dokumentacja, która będzie przypominać każdemu z uczestników jego udział, a tym, którzy w

Sztafecie nie brali udziału, pozwoli prześledzić trasy naszych wędrówek.
Jeżeli jesteś wielbicielem Kazimierza Nowaka, a może zgromadziłeś w swej kolekcji już wszystkie wydania,
które prezentujemy w naszej ofercie, Książeczka - pałeczka będzie doskonałym uzupełnieniem Twojego
zbiorku. To wyjątkowe świadectwo podróży, wydane z wielką dbałością o każdy szczegół. Zawiera
przepiękne zdjęcia Nowaka oraz ślady odważnych osób, które zmierzyły się z wyzwaniami, jakie postawiła
przed nimi wciąż dzika Afryka oraz spełniły własne marzenia. Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz
na kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ksiazeczka-paleczka-sztafety-afryka-nowaka-2009-2012/

KOCHANA MARYŚ! Listy z Afryki.
Tom I, Libia - Egipt - Sudan
Książka zawiera komplet nigdy wcześniej niepublikowanych
listów Kazimierza Nowaka do żony Marii napisanych w
okresie od 4 listopada 1931 do 13 stycznia 1933 roku, a
obejmujących jego podróż przez Libię, Egipt i Sudan.
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na
kazimierznowak.pl [text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-63768-50-8
Cena katalogowa brutto: 54.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Rowerowa wyprawa Kazimierza Nowaka przez Afrykę, którą podróżnik odbył w latach 1931-1936, została
na nowo odkryta dla współczesnych dzięki książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Zebrane w niej i
opracowane przez Łukasza Wierzbickiego reportaże podróżnika od kilkunastu lat fascynują wciąż nowych
czytelników, a historia tej niezwykłej w skali świata podróży stała się inspiracją dla wielu inicjatyw
upamiętniających postać przedwojennego reportera. Systematycznie, przez wszystkie pięć lat podróży,
Nowak prowadził korespondencję ze swoją żoną – Marią. Choć zachowały się tylko listy Kazimierza, to jest
to niemal kompletny ich zbiór, liczący 1242 listy. Ich zawartość stanowi nie tylko dobitne potwierdzenie
heroizmu, którego wymagała wyprawa, ale daleko wykracza poza samą podróż, a nawet poza Afrykę.
Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kochana-marys-listy-z-afryki-tom-i-libia-egipt-sudan/

Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd.
Wydanie VII
Książka zawiera zbiór reportaży z rowerowej podróży przez
Afrykę, jaką autor odbył w latach 1931-1936. Samotnie, bez
pieniędzy, ale za to z niezłomnym charakterem i wielką
determinacją, dzięki którym udaje mu się przebyć trasę
wzdłuż całej Afryki z północy na południe, a następnie inną
drogą – z południa na północ. [text-blocks id="ebooki"]
Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki,
"odkrywca" postaci Kazimierza Nowaka. Wszystkie
informacje o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Przed dodaniem do koszyka wybierz rodzaj oprawy.
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-63768-25-6
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Afryka, Kazimierz Nowak, Podróżnicze, Relacje z
podróży

Opis
Wszystkie informacje dotyczące książki jak i autora Kazimierza Nowaka znajdują się na portalu
www.kazimierznowak.pl
"To zupełnie niezwykła książka ze względu na treść i osobę autora...; oby zajęła ona
stale miejsce na listach klasyki polskiego reportażu" Ryszard Kapuściński, maj 2005 r.
Cesarz polskiego reportażu tak pisał w liście do Wydawnictwa Sorus po przeczytaniu pierwszego wydania
„Rowerem i pieszo...”, które ukazało się w 2000 r. Zachęceni tą opinią wznowiliśmy książkę w 2006 r. w
postaci drugiego wydania w miękkiej oprawie. W 2006 r. w Poznaniu odsłonięto tablicę poświęconą
Nowakowi, ufundowaną przez podróżnika Macieja Pastwę. Uczestnictwo Ryszarda Kapuścińskiego w tym
wydarzeniu skupiło zainteresowanie mediów, co przyczyniło się do wzrostu popularności osoby Kazimierza
Nowaka. Dzięki temu redaktor książki Łukasz Wierzbicki mógł dotrzeć do rodziny Nowaka i nieznanych
reportaży, publikowanych w polskiej prasie w latach 1931-1937, jak również do materiałów
niepublikowanych – tekstów i fotografii z podróży, przechowanych przez rodzinę. Zdołano również uściślić
wiele dat i faktów. Tak powstało trzecie, rozszerzone (liczące 392 strony) wydanie. Zawiera ono pełną,
napisaną pięknym, barwnym językiem, opowieść o pionierskiej, pięcioletniej afrykańskiej wędrówce
Kazimierza Nowaka, przez ponad 60 lat zupełnie zapomnianego polskiego przedwojennego podróżnika,
który głównie rowerem i pieszo oraz na wielbłądzie, konno i czółnem dwukrotnie pokonał samotnie
kontynent afrykański (od Trypolisu po Kapsztad i z powrotem – do Algieru)! Książkę czyta się jednym
tchem. Oprócz opisów niezwykłych przygód globtrotera i cudów afrykańskiej przyrody znajdzie w niej

Czytelnik bogaty opis życia mieszkańców Czarnego Lądu, wnikliwą krytykę polityki kolonialnej oraz
spostrzeżenia, które wydają się niezwykle aktualne również w odniesieniu do Afryki współczesnej.
Zwiększenie, w stosunku do pierwszego wydania, liczby oryginalnych, wykonanych przez podróżnika
fotografii (156, w tym wiele wcześniej niepublikowanych) oraz dodanie, oprócz mapy Afryki z trasą całej
podróży, 11 mapek ilustrujących kolejne etapy wyprawy z zaznaczoną marszrutą i odwiedzanymi
miejscowościami sprawiają, że Czytelnik może się poczuć jak towarzysz podróży Kazimierza Nowaka –
przez Afrykę, nie tę na pokaz, przy szlakach turystycznych, będących pewnego rodzaju wystawą, lecz przez
tę, jak pisze Autor w Prologu: niedostępną dla ogółu, o której żaden podróżnik nie pisze, choćby ze względu
na to, że aby ją poznać, trzeba się wypocić, zaznać głodu i pragnienia, ryzykować zdrowie i życie. Obecne,
VII wydanie wzbogacone zostało o dodatkowe zdjęcia, udostępnione przez rodzinę K. Nowaka (np. zdjęcie
Remo), dokładniejsze mapki, indeks i zaktualizowaną przedmowę Łukasza Wierzbickiego, redaktora tej
książki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rowerem-i-pieszo-przez-czarny-lad/

