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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
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