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/

