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W LATACH trzydziestych XX w., 
jako pierwszy człowiek na świe-
cie, Kazimierz Nowak w samotnej 
podróży dwukrotnie przemierzył 
kontynent afrykański. Poruszając 
się rowerem, pieszo, konno i na 
wielbłądach, płynąc łodzią i  ja-
dąc pociągiem pokonał ponad 
40 000 kilometrów. Historia tego, 
na dziesiątki lat zapomnianego, 
„tytana stalowego hartu i poten-
tata niezłomnej woli”, stała się 
inspiracją dla kilku podróżników, 
m.in. szczecinian Piotra Sudoła 
i  Zbigniewa Sasa, którzy chcąc 
oddać hołd rodakowi postanowili 
zorganizować sztafetową wyprawę 
jego śladem – „Afryka Nowaka”.

Wyprawa wystartowała 4 li-
stopada 2009 r. z Boruszyna, pod-
poznańskiej miejscowości, skąd 
78 lat wcześniej na Czarny Ląd 
wyjechał jej patron. Zaczęła się 
w libijskim Trypolisie, półmetek 
miała na Przylądku Igielnym, a fi-
nał 11 stycznia 2012 r. – w Poznaniu 
i Boruszynie. W pożegnalnym eta-
pie wziął udział niemal komplet 
biorących w sztafecie szczecinian: 
Piotr Sudoł, Zbigniew Sas, Rafał 

Brennabor – tej samej co Nowak), 
ale też i  pieszo oraz wszelkimi 
dostępnymi środkami komunika-
cji (kajaki, pociągi, prom, barka, 
motor, bus i wielbłąd). W Afryce 
zawiesiła 73 tabliczki poświęcone 
samotnemu podróżnikowi. Spotka-
ła sześciu naocznych świadków 
wyprawy Nowaka (w Libii, Za-
mbii, RPA, Czadzie, Francji i na 
Ukrainie). Odwiedziła 19 państw 
afrykańskich i  trzy europejskie. 
Miała trzy etapy specjalne: Tune-
zja, Polska i Ukraina. Tego wszyst-
kiego nie udałoby się dokonać bez 
wsparcia wielu firm, zwłaszcza: 
FHMM (rowery), BCM Nowatex 
(120 spersonalizowanych koszu-
lek i inne ubrania), Cross (sakwy 
i worki), Extrawheel (przyczepki).

Wyprawę zwieńczono bibą w Bo-
ruszynie, ale na tym nie koniec…

– Stowarzyszenie „Afryka Nowa-
ka” nadal będzie promować postać 
samotnego podróżnika – mówi jego 
prezes, Zbigniew Sas. – Myślimy 
o urządzaniu w Boruszynie letniego 
pikniku podróżniczo-turystycznego, 
bo jest scena i miejsce na rozbicie 
namiotów. Chcemy wydać powypra-

wową książkę, zrobić film o Kazimie-
rzu Nowaku przez pryzmat sztafety 
i ruszyć w Polskę z prezentacjami 
multimedialnymi, których już dotąd 
było 200. A nasza, z wpisami m.in. 
po tamilsku, książeczka-pałeczka 
„Rowerem i  pieszo przez Czarny 
Ląd” będzie zeskanowana i wydru-
kowana dla wszystkich uczestników 
przez Piotra Szmajdę z wydawnictwa 
„Sorus”.

Nowakologów nie zabraknie 
na festiwalach – „Włóczykiju” 
i „Kolosach”. W Muzeum Techniki 
i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki 
„w Szczecinie wiosną rozbiją na 
jakiś czas afrykański biwak – 
z brennaborem, który do niego 
trafi na stałe. Już niebawem, bo 
26 stycznia, na dworzec Szczecin 
Główny dotrze z  Poznańskiego 
wystawa zdjęć ze sztafety. Bę-

Afryka Nowaka na mecie

Podróżnicza	randka		
w ciemno
PO dwóch latach, dwóch miesiącach i siedmiu dniach 
podróżnicza sztafeta – „Afryka Nowaka” – dotarła do mety. 
To wielkie przedsięwzięcie wskrzesiło postać oraz dokonania 
zapomnianego „tytana stalowego hartu i potentata niezłomnej 
woli”. Na tym jednak nie koniec.

dzie ją można tam oglądać do 8 
lutego. Wędrująca po dworcach 
całego kraju ekspozycja zakończy 
się w  Koszalinie (27 lipca – 9 
sierpnia). A poza tym podróżni-
cy ze sztafety nie odpuszczają 
zrealizowania tych jej etapów, 
których nie udało im się pokonać. 
Już się szykują na kwietniowy 
wyjazd do Algierii.

Marzenna GŁUCHOWSKA

Pamiątkowe zdjęcie przed domem w Boruszynie, w którym w latach 1925-1933 mieszkała rodzina Nowaków. Z tej 
miejscowości patron ich wyprawy wyruszył 4 listopada 1931 r. w samotną podróż na Czarny Ląd i tu 11 stycznia br. 
zakończyła się „Afryka Nowaka”.� Fot.�Afryka�Nowaka

Szczecińscy uczestnicy sztafety na ul. Lodowej w Poznaniu. Rafał Wierzbicki 
i Andrzej Ziółkowski obejmują fotografię Kazimierza Nowaka, ustawioną przed 
kamienicą, w której podróżnik mieszkał po powrocie z Afryki, a Janusz Adamski 
trzyma koło roweru.� Fot.�Afryka�Nowaka

Ostatnie przekazanie sztafetowej książeczki-pałeczki na dworcu Poznań 
Główny, gdzie tłumnie witano Norberta Skrzyńskiego i Kaspra Piaseckiego. 
Tak jak Nowak w 1936 r., wrócili oni z Afryki do kraju przez Marsylię 
i Paryż.� Fot.�Afryka�Nowaka

Sfinks w Memfis za czasów Nowaka i III etapu sztafety – „40 wieków i dwa (kółka)”. Takich porównawczych zdjęć 
podczas wyprawy śladami samotnego podróżnika zrobiono bardzo dużo.� Fot.�Afryka�Nowaka

Książka Kazimierza Nowaka „Rowerem 
i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podró-
ży afrykańskiej z lat 1931-1936” cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Niedawno 
ukazało się jej VI, zmienione wydanie.
� Fot.�Wydawnictwo�Sorus

Wykonane w  Paryżu zdjęcie Kazi-
mierza Nowaka (1897-1937). 
� Fot.�Wydawnictwo�Sorus

Wierzbicki, Andrzej Ziółkowski 
i Janusz Adamski. Zabrakło Ra-
dosława Okieńczuka, Sławomira 
Ciołczyka i  Tomasza Kaznochy 
(pochodzi z Gryfina).

– Nasza wyprawa trwała dwa 
lata, dwa miesiące i tydzień – wy-
licza Piotr Sudoł. – Wzięło w niej 
udział 117 osób – 79 mężczyzn i 38 
kobiet, m.in. prawnuczka Nowa-
ka – Jagoda, wszelkich profesji, 
m.in. cytogenetyk, właściciel firmy 
rikszarskiej, zakonnicy, ratownicy 
medyczni, restaurator. Najmłodszy 
uczestnik – Jonasz – miał 7 miesięcy 
podczas konnego etapu przez Na-
mibię, na który zabrali go rodzice 
– Łukasz i  Klaudia Wierzbiccy. 
Najstarszym był 68-letni Sławek 
Kuczyński z Klubu Rowerowego 
„Żwawe dziadki” ze Śremu. Można 
powiedzieć, że była to randka 
w ciemno ponad setki nieznają-
cych się ludzi, których udało się 
skupić wokół wyczynu Kazimierza 
Nowaka, jego i ich pasji.

Po trasie Nowaka sztafeta poko-
nała 33,5 tys. kilometrów (sytuacja 
polityczna uniemożliwiła prze-
prowadzenie 3 etapów). Głównie 
rowerami (korzystali z 11 marki 


