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/

Pakiet „Rowerem i pieszo” książka
+ audiobook CD
Pakiet książka + audiobook w formie płyty CD, idealny na
prezent! Wszystkie informacje o podróżniku znajdziesz na
kazimierznowak.pl
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-24-9, ISBN - CD
9788394787608
Cena katalogowa brutto: 108.9
Cena w ksiegarni: 95
Tematyka: Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
Pakiet zawiera produkty:
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Wydanie VII oprawa twarda
ROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄD. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Audiobook.
Opis produktów: 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. 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. Wszystkie informacje o
podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pakiet-rowerem-i-pieszo-ksiazka-audiobook-cd/

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/

Pakiet: Rowerem i pieszo + Polska
Kazimierza Nowaka
Polecamy pakiet najpopularniejszych 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: 108
Cena w ksiegarni: 99
Tematyka: Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
"Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd" w twardej oprawie
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.
"Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik Rowerzysty"
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.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pakiet-rowerem-i-pieszo-polska-kazimierza-nowaka/

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
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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

przeżyć.

Wszystko

to

okraszone

jest

przedmową

Łukasza

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/

Pakiet Kochana Maryś! Listy z
Afryki - tom I, II i III
Pakiet 3 książek z listami Kazimierza Nowaka do żony!
Zestaw polecany na prezent. [text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-50-8, ISBN 978-8363768-81-2, ISBN 978-83-65419-19-4
Cena katalogowa brutto: 149
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
Podróżnik szczerze dzieli się swoimi przemyśleniami z ukochaną, która jest dla niego nie tylko jego drugą
połówką, matką ich dwójki dzieci oraz jedynym powiernikiem jego myśli. Bez ciężkiej pracy Marii,
wieloletnia wędrówka Nowaka po Afryce, przypominająca momentami katorżniczą pracę, nigdy nie
doszłaby do skutku. Listy zawierają mnóstwo miłości, lecz przede wszystkim są boleśnie szczere i ukazują
trudy, wydające się niemożliwe do pokonania dla zwykłego człowieka, a które jednak przezwyciężył
Kazimierz Nowak. 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. Tom I zawiera listy pisane od 4 listopada 1931 do 13 stycznia 1933 roku (Libia - Egipt Sudan). Tom II to kontynuacja listów pisanych do 1 maja 1934 roku (Kongo Belgijskie - Ruanda - Urundi Rodezja Północna i Południowa - Związek Południowej Afryki). Tom III obejmuje korespondencję z I części
drogi powrotnej (Związek Południowej Afryki, Afryka Południowo-Zachodnia, Angola i Kongo Belgijskie)
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pakiet-kochana-marys-listy-z-afryki-tom-i-ii-iii/

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/

Wielcy polscy podróżnicy, którzy
odkrywali świat
Relacja z pierwszego w historii pieszego przejścia irańskiego
łańcucha gór Zagros z północy na południe, na dystansie
około 2300 km. Autor opisał i utrwalił na fotografiach
spotkania z ostatnimi żyjącymi tam koczowniczymi ludami:
Lurów, Bachtiarów i Kaszkajów, oraz gościnnymi Azerami i
Kurdami.
Identyfikator: ISBN 978-83-287-0303-2
Cena katalogowa brutto: 49.90
Cena w ksiegarni: 32.90
Tematyka: Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
Publikacja przybliża sylwetki ponad 30 polskich podróżników, począwszy od żyjącego w XIII wieku
Benedykta Polaka uznawanego za pierwszego polskiego podróżnika i prekursora polskiej geografii do
profesora Ryszarda Wiktora Schramma - wybitnego biochemika, polarnika i alpinisty. Co ciekawe z
przytoczonych w książce biografii wyłania się obraz podróżnika w nieco innym, niewspółczesnym
znaczeniu. Jest to obraz człowieka odkrywcy, badacza, naukowca, który wewnętrzną pasję poznawania
nowych miejsc często podporządkowuje wyznaczaniu nowych kierunków, odkrywaniu nieznanych lądów,
pracy badawczej z dziedziny biologii, geologii, topografii, antropologii i etnografii. Wymienieni podróżnicy
byli niekiedy pierwszymi ludźmi, którzy w ogóle pojawili się w danym miejscu lub którzy dotarli do jeszcze
niepoznanych plemion, czasem by wbrew grożącemu im niebezpieczeństwu poznać ich kulturę, sposób
życia i otaczające ich bogactwo przyrody. Często, jak na przykład w przypadku badaczy Syberii lub
polarników pasja podróżowania była okupiona nadludzkim wysiłkiem i pracą w ekstremalnych warunkach.
Co zaskakujące, niektórzy z nich, mimo ich wybitnej, cenionej również na świecie działalności, są w Polsce
zapomniani. Warto wymienić choć kilku.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wielcy-polscy-podroznicy-ktorzy-odkrywali-swiat/

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/

Torba "Kazimierz Nowak"
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 15
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak

Opis
Praktyczna i estetyczna bawełniana torba ekologiczna posiadająca mocne szwy. Wytworzona jest z
trwałego materiału, dzięki czemu znosi znaczne obciążenia. Ponadto jest łatwa w utrzymaniu czystości
(można prać w pralce).
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/torba-kazimierz-nowak/

Afryka Kazika - audiobook [2CD]
Identyfikator: ISBN 978-83-7551-245-8
Cena katalogowa brutto: 25.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Dla dzieci, Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
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. https://www.youtube.com/watch?v=kIzoTcc9ZkQ
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/afryka-kazika-audiobook-2cd/

Afryka Kazika
Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie reportaży
Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku
przemierzył Afrykę na rowerze. Wszystkie informacje o
podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
Identyfikator: 330-1-3-ISBN 978-83-7551-532-9
Cena katalogowa brutto: 34.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Dla dzieci, Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
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. Kazimierz Nowak – pionier polskiego reportażu W latach 1931-1936 jako
pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem
(40 tys. km pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Wyczyn ten został zapomniany na kilkadziesiąt lat.
Dzięki odnalezionym w grudniu 2006 roku nigdy nie opublikowanym materiałom oraz fotografiom możliwe
było przygotowanie książki zawierającej kompletną relację z podróży Kazimierza Nowaka zatytułowaną
Rowerem i pieszo przez czarny ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Wszystkie
informacje o podróżniku znajdziesz na kazimierznowak.pl
https://www.youtube.com/watch?v=kIzoTcc9ZkQ
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/afryka-kazika/

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/

Polska Kazimierza Nowaka.
Przewodnik rowerzysty
Autor: Jacek Y. Łuczak [text-blocks id="ebooki"] Pierwsza
biografia podróżnika! Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik
rowerzysty –pierwsza biografia podróżnika, skupiona na tej
części jego życia, jaką spędził w Polsce w jej
międzywojennych granicach.
Identyfikator: 701-2-1 ISBN 978-83-62653-02-7
Cena katalogowa brutto: 39
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak, Podróżnicze

Opis
Źródłem prezentowanych w książce informacji są przede wszystkim bardzo liczne pamiątki skrupulatnie
przechowane przez 70 lat przez jego rodzinę, udostępnione Wydawnictwu, a nawet relacje osób, które go
pamiętały. Książka pokazuje międzywojenną Polskę oczami Nowaka, ale też zaprasza do obejrzenia miejsc
z nim związanych. Przewodnik prowadzi po rodzinnych stronach, mieszkaniach, miejscach pracy i
czasowego pobytu; a także niemal przez wszystkie miasta, miasteczka i wsie, jakie odwiedził w czasie kilku
podróży po Polsce, które zazwyczaj były jednocześnie początkiem jego tras po Europie. Książka jest nie
tylko biografią, ale równie dobrze może spełnić rolę przewodnika rowerzysty – rowerzysty takiego, jakim
był Kazimierz Nowak, jak i takiego, którym może być dzisiaj każdy. Na wewnętrznej stronie okładki książki
zamieszczona jest mapa Poznania z uwzględnieniem wszystkich „nowakowych” miejsc w tym mieście.
Praktycznym dodatkiem jest mapa przedwojennej Polski z zaznaczonymi trasami rowerowymi podróży
Kazimierza Nowaka. Opisane szlaki mogą posłużyć więc jako motyw i podstawa do ułożenia własnej
wycieczki szlakiem Kazimierza Nowaka. A wiele osób ujrzy w książce Polskę swojej młodości lub młodości
swoich rodziców czy dziadków.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/polska-kazimierza-nowaka-przewodnik-rowerzysty-2/

Koszulki z nadrukiem Kazimierz
Nowak
Koszulka z serii Kolekcja Kazimierz Nowak Celem
uzgodnienia, czy wybrany przez Państwa kolor i rozmiar jest
dostępny, prosimy skontaktować się z działem sprzedaży:
tel.:608-480-905 e-mail: marketing@sorus.com.pl
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 39
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak

Opis
Uzewnętrznij swoją pasję do podróżowania! Pokaż wszystkim, że jesteś fanem Kazimierza Nowaka!
Różnokolorowe koszulki dla pań, panów oraz dzieci we wszystkich rozmiarach z wizerunkiem polskiego
podróżnika w wyjątkowej cenie. Napis na rękawku: kazimierznowak.pl DAMSKIE: czarny, granat,
niebieski ciemny, czerwony. MĘSKIE: czarny, granat, zieleń butelkowa. DZIECIĘCE: żółty, granat,
czerwony, czarny, różowy.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/koszulki-z-nadrukiem-kazimierz-nowak/

Kalendarz 2013 - zdjęcia Kazimierza
Nowaka (1931-1936)
Kolekcja Kazimierz Nowak
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak

Opis
Kalendarz ścienny na 2013 rok. - A3, 12 kart kalendarzowych ze zdjęciami autorstwa Kazimierza Nowaka
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kalendarz-2013-zdjecia-kazimierza-nowaka-1931-1936/

POCZTÓWKI KAZIMIERZA NOWAKA
(komplet - 12 szt.)
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 10
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak

Opis
Czarny ląd okiem Kazimierza Nowaka! Komplet pięknych pocztówek, na których Kazimierz Nowak uchwycił
odmienność i wspaniałość afrykańskiego kontynentu. Dwanaście sztuk widokówek to reminiscencje z
podróży Kazimierza Nowaka. Dzięki niemu możesz podziwiać afrykański pejzaż, poczuć klimat prawdziwej
przygody, a nawet podzielić się nimi z bliską Ci osobą.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pocztowki-kazimierza-nowaka-komplet-12-szt/

KUBEK Z NADRUKIEM KAZIMIERZ
NOWAK
Kubek z serii Kolekcja Kazimierz Nowak
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 20
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Kazimierz Nowak

Opis
Unikatowy kubek w radosnym kolorze dla obieżyświatów i fanów Kazimierza Nowaka! Na ściance kubka
została umieszczona stonowana sylwetka podróżnika oraz adres strony internetowej, odsyłający do
oficjalnego miejsca w sieci, utworzonego na cześć pioniera polskiego reportażu.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kubek-z-nadrukiem-kazimierz-nowak/

