GWP.PL Sp z o.o.
Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

MAREK - chłopiec, który miał marzenia
Cena: 20,90 PLN
Opis słownikowy
Autor

Marek Kamiński

ISBN

978-83-60577-56-1

Rok wydania

2015

Wydawca

Nakłady wyczerpane GWP

Tabela cech produktu
Okładka

miękka

Format

165 x 235 mm

Liczba stron

160

Ilustracje

Klara Wicenty

Opis produktu
Marek, chłopiec, który miał marzenia" to frapująca książka, w której wielki polski podróżnik Marek Kamiński opowiada o swoim
dzieciństwie. Czytelnik dowie się:
* Jakim dzieckiem był Marek Kamiński?
* Czy różnił się od rówieśników?
* Co popchnęło go ku kolejnym wyprawom i spowodowało, że wciąż sprawdza granice ludzkiej wytrzymałości?
Przeczytaj recenzje:
CzasDzieci.pl
Zapraszamy do wysłuchania opowiadania "Pierwszy śnieg", wyemitowanego w ramach cyklu „Czytanie przed spaniem” TVP ABC.
Wielki Podróżnik z werwą i humorem opowiada o swoim codziennym życiu w domu i szkole oraz o przygodach, które ukształtowały jego
ciekawość świata.
Ta pięknie zilustrowana książka zawiera autentyczne zdjęcia z dzieciństwa autora. Z pewnością zachwyci dzieci i zachęci je rozmyślań,
co w ich życiu jest ważne i jakimi ludźmi chciałyby zostać w przyszłości.
Młody czytelnik dowie się także, w jakich wyprawach brał udział Marek Kamiński i jakie miejsca na świecie odwiedził.
Marek Kamiński urodził się w 1964 roku w Gdańsku, wychowywał w Połczynie-Zdroju. Studiował filozofię oraz fizykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest pierwszym i jedynym człowiekiem na świecie, który w 1995 roku zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez
pomocy z zewnątrz. Mieszka w Sopocie z żoną Katarzyną, córką Polą, synkiem Kayem i towarzyszem podróży Ają.
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Marek Kamiński i jego wyprawy
1.Wstęp
2. Łuskanie bobu i co z tego wynikło
3. Fikołki
4. W szpitalu i w sanatoriach
5. Połczyn-Zdrój
6. Stacja kolejowa
7. Wigilia w Helenowie
8. Kocham zimę!
9. Siedem kotów i jeszcze dwa, trochę większe…
10. Zbieram znaczki… i autografy
11. Biblioteka i antykwariat, czyli pasja czytania książek
12. Szkoła i wiele pytań
13. Wycieczka do Gdańska
14. Morskie zainteresowania i pierwsza samodzielna wyprawa — Dania
15. Wyprawa z Jaśkiem
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