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Opis

Bajka Wró?by dla Ku?my powsta?a... na pro?b? dzieci. W wydanej wiosn? 2011 roku ksi??ce Wyprawa
nies?ychana Benedykta i Jana ?ukasz Wierzbicki opisa? podró? dwóch franciszkanów do krainy Mongo?ów w
latach 1245-1247. Historia ta wydarzy?a si? naprawd?. By opowie?? by?a ciekawsza, autor doda? kilku
bohaterów, mi?dzy innymi Ku?m? – pyskatego dziadunia, który zawsze wszystko wie najlepiej.
M?odzi Czytelnicy powie?ci Wyprawa nies?ychana Benedykta i Jana w trakcie spotka?, a tak?e w listach
dopytywali, jak potoczy?y si? dalsze losy Ku?my. Z powie?ci wiadomo, ?e postanowi? osi??? w malowniczej
Azji, ale czy odnalaz? szcz??cie i spokój? A mo?e ruszy? na poszukiwanie kolejnych awantur?
By zaspokoi? ich ciekawo??, autor postanowi? powróci? na mongolskie stepy, sprawdzi?, jak u?o?y?y si?
dalsze losy barwnych bohaterów. 1 czerwca 2012 roku gotow? ksi??eczk? Wró?by dla Ku?my umie?ci? na
swojej stronie internetowej jako prezent dla m?odych Czytelników z okazji Dnia Dziecka. Otrzyma? jednak
wiele zapyta?, kiedy bajka uka?e si? w postaci ksi??ki – takiej prawdziwej, papierowej.
?ukasz Wierzbicki postanowi?, ?e stary Ku?ma spe?ni jeszcze jeden dobry uczynek…
Dzi?ki pomocy Fundacji im. Kazimierza Nowaka ca?kowity dochód ze sprzeda?y Wró?b dla Ku?my
zostanie przekazany dzieciom i pomo?e spe?ni? ich marzenia. Po?owa pieni?dzy trafi do maluchów z
sieroci?ca w Mongolii, druga po?owa do wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Autor, wydawca oraz dzia?acze Fundacji im. Kazimierza Nowaka b?d? wdzi?czni za wsparcie inicjatywy
zakupem ksi??ki oraz datkami, ?ycz?c radosnej lektury!

Informacje o autorze znale?? mo?na na stronie internetowej: www.lukaszwierzbicki.pl.
Informacja o Fundacji im. Kazimierza Nowaka
Patronem za?o?onej w 2010 roku Fundacji im. Kazimierza Nowaka jest wielki podró?nik, którego najwi?kszym
osi?gni?ciem by?a samotna pi?cioletnia podró? rowerem, pieszo, konno, czó?nem i na wielb??dzie przez
Afryk? z Trypolisu do Kapsztadu i z powrotem – do Algieru. Historia tej w?drówki przedstawiona zosta?a w
ksi??ce Rowerem i pieszo przez Czarny L?d, zredagowanej przez ?ukasza Wierzbickiego na podstawie
reporta?y publikowanych w latach 1931-1936 w prasie polskiej.
Posta? Kazimierza Nowaka inspiruje do konsekwentnej realizacji marze?, poznawania ?wiata, uczy otwarto?ci
na bogactwo ró?norodnych kultur.
Wra?liwo??, z jak? Kazimierz Nowak opisywa? los najm?odszych, cho?by historia przygarni?tego przez misj?
katolick? kongijskiego ch?opca – Remo, sta?a si? inspiracj? do dzia?a? Fundacji na rzecz pomocy dzieciom.
Fundacja wspó?pracuje blisko z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie oraz Towarzystwem Polska-Mongolia. Za
ich po?rednictwem ca?kowity dochód ze sprzeda?y ksi??ki Wró?by dla Ku?my zostanie przekazany na popraw?
warunków w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz zaspokojenie konkretnych potrzeb dzieci w wybranym
o?rodku opieki w Mongolii. Informacje o szczegó?ach akcji i jej bie??cych efektach b?d? zamieszczane na
stronie internetowej Fundacji: www.kazimierznowak.org.
Czytelników i wszystkie osoby, którym bliskie s? nasze idee, zach?camy do przy??czenia si? do akcji i
udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego poprzez dokonanie wp?aty na konto Fundacji:
Fundacja im. Kazimierza Nowaka
ul. Staro??cka 18, 61-361 Pozna?
88 1090 1476 0000 0001 1522 3165
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