
12 sierpnia 2011 r.                                                                        www.przemiany.gniezno.pl                                                                                                      Str. 21

T
RZEMESZNO. Pięciodniowym
wyjazdem nad jezioro powidzkie
w Giewartowie zakończyły się

harcerskie kolonie dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Trzemesznie,
prowadzone przez Hufiec ZHP
Trzemeszno. 

Mimo że pogoda była kapryśna,
podopieczni Jolanty Kurtysiak, Ewy

Balcerzak, Graży-
ny Mikuły, Łuka-
sza Gorońskiego i
Marcina Frątczaka
nie narzekały na
nudę, a do domu
przywieźli wiele
niezapomnianych
wspomnień.

Oprócz kąpieli w
jeziorze, harcerze
odbyli wiele pie-
szych wędrówek,
m.in. do Mieczo-
wnicy, gdzie od-
wiedzili stadninę
koni. Przejażdżki
bryczkami i zwie-

dzanie stadniny sprawiło obozowiczom
dużą radość. Kadra obozu organizowała
także wiele zabaw, podchodów, gier, zajęć
plastycznych i muzycznych, rozgrywek
sportowych itp. Zdobywano także
sprawności, a jeden dzień poświęcono na
wyjazd do kina w Słupcy. 

W Giewartowie odpoczywało 30 dzieci.  
(kar)

Awans zawodowy

P
OWIDZ. Karolina Woźniak,
nauczycielka powidzkiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, pomyśl-

nie przeszła egzamin i uzyskała stopień
awansu zawodowego. 

Akt nadania wręczył Karolinie Woźniak

Ryszard Grześkowiak, wójt powidzkiej
gminy. Pani Karolina jest teraz nauczy-
cielem mianowanym. Na egzaminie
zaprezentowała swój dorobek zawodowy i
wykazała się m.in. umiejętnościami organi-
zacji i doskonalenia warsztatu pracy oraz
rozpoznawania potrzeb rozwojowych ucz-
nia. (es)

P
ółkolonie trwały tydzień, a w każdym
dniu trzydzieścioro uczestników
uczyło się pod okiem instruktora pod-

staw gry w tenisa ziemnego. Prócz codzien-
nej, dwugodzinnej  nauki, półkolonistom
organizowano różnego typu zabawy
sportowo–rekreacyjne na boisku wielo-
funkcyjnym, a gdy pogoda nie dopisywała,

zabawę przenoszono do świetlicy wiejskiej.
Ostatni dzień półkolonii przeznaczono na
wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie. 

Każdego dnia dzieci otrzymywały
posiłek, a na zakończenie pólkolonii
upominki przydatne w nowym roku szkol-
nym.  

(kar)

n „(…) W pierwszych dniach listo-
pada 1931 roku wyruszyłem z
Poznania w podróż do Afryki.
Wyprawa taka jest oczywiście bar-
dzo kosztowna, dlatego – nie mając
pieniędzy – postanowiłem odbyć ją
rowerem. Cały mój kapitał składał
się z kilkunastu złotych, pióra, apa-
ratu fotograficznego, roweru i sporej
ilości silnej woli. Zdawałem sobie
sprawę, że przedsięwzięcie jest nie
tyle śmiałe, co szalone, chęć pozna-
nia Afryki była jednak zbyt wielka,
bym mógł się jej oprzeć. (…) 

T
ak zaczyna się jeden z pierwszych
listów poznańskiego podróżnika
Kazimierza Nowaka, który w latach

1931–1936 przemierzył Czarny Kontynent
opisując jego piękno i grozę afrykańskiej
dziczy w relacjach prasowych, jakie ukazy-
wały się w przedwojennej Polsce.
Dokonania K. Nowaka, zapomniane m.in.
przez zawieruchę II wojny światowej,
odżyły dzięki Łukaszowi  Wierzbińskiemu,
autorowi książki  „Rowerem  i pieszo przez
Czarny Ląd”, zawierającej listy z podróży
afrykańskiej Nowaka oraz jego notę
biograficzną i liczne zdjęcia.  

Od listopada 2009 r. miłośnicy niekon-
wencjonalnych podróży, będący pod wraże-
niem dokonań K. Nowaka, biorą udział w
sztafecie przez Afrykę jego śladami.
Podróżnicy z Polski i nie tylko przemierzają
małymi grypami (4 do 6 osób) czarny ląd
przy pomocy rowerów, pieszo, konno, łodz-
ią czy też na wielbłądach. Relację z jednej z
takich etapów podróży mogli wysłuchać i
obejrzeć mieszkańcy Miat (gm.
Trzemeszno) w środę 3 sierpnia. O swych

przygodach podczas 9. etapu sztafety,
wiodącej przez Zimbabwe i RPA,
opowiedziała Ewa Lica-Boruta, mieszkan-
ka Bydgoszczy oraz Norbert Skrzyński,
jeden z organizatorów sztafety „Afryka
Nowaka”. 

Przystanek w Miatach został zaznaczony
na trasie polskiego – rowerowego etapu
sztafety dzięki Eleonorze Mądrej z
Trzemżala oraz Barbarze Frelich, sołtys
Miat, które nie odmówiły gościny
podróżnikom. – Organizacja tego
nieafrykańskiego etapu jest podyktowana

upałami, jakie obecnie panują w Afryce,
które wymogły na nas przerwę w
afrykańskiej podróży. Jednak już jesienią
rozpoczynamy kolejny 22. etap sztafety,
którego trasa wiedzie przez wschodni
Niger: z Nguimi przez Blimę w kierunku
znajdującego się już w Algierii Djanet.
Nowak przemierzył go w roku 1936 w
karawanie wielbłądów i my również chce-
my użyć tego środka transportu – informuje
Norbert Skrzyński. Tymczasem polską
sztafetę rozpoczęto 31 lipca w Boruszynie
w Wielkopolsce, gdzie Nowak mieszkał

przed wyjazdem do Afryki, aż do Stryja na

Ukrainie, czyli do miejsca urodzenia

podróżnika.

Towarzyszące opowieści o Zimbabwe i

RPA slajdy zachwyciły przybyłych na

spotkanie z podróżnikami mieszkańców

gminy Trzemeszno. Barwne opisy przygód

na afrykańskim szlaku związane m.in. z

dziką przyrodą zrobiły wrażenie na wszyst-

kich. Zebrani zadawali wiele pytań, na które

podróżnicy starali się odpowiadać jak

najpełniej. Podczas spotkania można było

także kupić książkę „Rowerem i pieszo

przez Czarny Ląd”, a także wesprzeć pro-

jekt budowy szkoły w Nzoro, prowadzony

przez polskich misjonarzy – kapucynów.  

- Celowo w polskim etapie sztafety na

nasze przystanki wybraliśmy małe miejs-

cowości, gdzie takie spotkania i pokazy

odbywają się bardzo rzadko. Chcemy, aby

wyczyn Kazimierza Nowaka, który jako

pierwszy człowiek na świecie przebył

samotnie kontynent afrykański, podróżując

z północy na południe i z powrotem, poz-

nało jak najwięcej osób – mówi N.

Skrzyński. 

Wizyta podróżników na pewno zostanie

w pamięci osób, które skorzystały z

zaproszenia na pokaz w świetlicy wiejskiej

w Miatach. Szkoda tylko, że wizyta tak

niezwykle ciekawych gości została nieza-

ważona przez samorząd Trzemeszna. 

RENATA PAŁUCKA

gminne wieści

Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd
– przystanek Miaty 

O swych przygodach podczas 9. etapu sztafety, wiodącej przez Zimbabwe i RPA
opowiedziała Ewa Lica-Boruta, mieszkanka Bydgoszczy oraz Norbert Skrzyński,
jeden z organizatorów sztafety „Afryka Nowaka” 

Obozowo w Giewartowie n TRZEMŻAL. Pod takim hasłem koło Gospodyń Wiejskich „Razem” w
Trzemżalu gm. Trzemeszno zorganizowało półkolonie dla dzieci wiejskich. 

Tenis to mój sport 

Wakacyjne, wspólne zdjęcie

Zajęcia muzyczne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(dawna „Sorbona”) ul. Sobieskiego 20, 

Gniezno, tel. 61 426-13-76 
zaprasza chętnych do nauki w 3-letnim liceum wieczoro-
wym. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, doskona-
łe przygotowanie do matury, miłą i przyjazną atmosferę
dla słuchaczy. Zapisy w sekretariacie szkoły. 


