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Dzięki staraniom Urzędu Miejskiego, firmy z naszego 
miasta miały okazję zaprezentować się podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 29 kwietnia w Auli Uniwersyteckiej 
w Poznaniu. Puszczykowo, jako jedyna gmina, zaproszone 
zostało do udziału w uroczystych obchodach święta tele-
wizji. Okazją do świętowania był jubileusz półwiecza istnie-
nia Ośrodka TVP w Poznaniu. 

Galowy koncert w reżyserii Krzysztofa Jaślara, prowa-
dzony przez Grażynę Torbicką, z udziałem orkiestry pod 
batutą Krzesimira Dębskiego i wielu znanych artystów, 
był przypomnieniem 50-letniego dorobku i najwybitniej-
szych twórców poznańskiej telewizji. Podczas uroczyste-
go bankietu natomiast, swoją najlepszą ofertę przed-
stawiły m. in. puszczykowskie restauracje i firmy, a ich 
prezentacja wspaniale promowała nasze miasto. 

Zgromadzeni w auli goście mieli okazję zapoznać 
się z działalnością restauracji „Popas”, restauracji „Sza-
foniera”, Centrum SPA & Wellnes „SPALARNIA” oraz 
Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Atrium”. Nikt 
nie mógł przejść obojętnie obok zup serwowanych 
przez puszczykowskie restauracje: Czerninę podawał 
„POPAS”, a wykwintną grzybową „SZAFONIERA”. 
Wielkim powodzeniem cieszyły się truskawkowo- cze-
koladowe smakołyki oferowane przez SPALARNIĘ oraz 
serowe koreczki przygotowane przez ATRIUM.

Wszystkim firmom serdecznie dziękujemy za udział, 
współpracę oraz godne reprezentowanie naszego 
miasta.  (o.-az)

W Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera odsłonili-
śmy tablicę poświęconą wielkiemu poznańskiemu po-
dróżnikowi Kazimierzowi Nowakowi oraz otworzyliśmy 
wystawę fotograficzną z jego zdumiewającej wyprawy 
na przełaj przez Afrykę, odbytej w latach 1931-1936.

Kazimierz Nowak, niezmordowany podróżnik, re-
porter i fotograf, jako pierwszy człowiek na świecie 
przebył samotnie Afrykę z północy na południe i z po-
wrotem, przemierzając kontynent głównie pieszo, ro-
werem, konno, czółnem oraz na grzbiecie wielbłąda.

Tablica upamiętniająca Kazimierza Nowaka stanęła 
w naszym Ogrodzie Tolerancji – w miejscu chyba naj-
właściwszym dla tego niezwykłego człowieka. Kazimierz 
Nowak, który napotkał na swej drodze wiele afrykań-

skich ludów, mógłby być dla nas wzorem, jak porozumie-
wać się z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, mógłby 
uczyć nas postawy wyróżniającej się chęcią zrozumienia 
i akceptacji odmienności, postawy szacunku dla innego.

Przedstawione, nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia 
autora, stanowią unikalny dokument ukazujący Afrykę od 
wewnątrz lat 30-tych XX wieku, jak również świadectwo 
jednej z najbardziej fascynujących podróży w historii.
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Niezwykły podróżnik zawitał do Muzeum-Pracowni

Osobne miejsce na wystawie poświęciliśmy ostat-
niej wizycie Ryszarda Kapuścińskiego w Poznaniu, 
w listopadzie 2006 r. To w dużej mierze dzięki jego 
osobistemu zaangażowaniu udało się przywrócić 
Kazimierzowi Nowakowi, postaci przez kilkadziesiąt 
lat niemal całkowicie zapomnianej, należną mu pa-
mięć.  Marek Fiedler


