PATRONAT HONOROWY

Podróżnik, sportowiec, humanista, dziennikarz – fotoreporter
- nasz patron Kazimierz Nowak wzorem dla współczesnej
młodzieży.

Projekt edukacyjny realizowany w latach 2009 -2012
w Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka
w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Projekt
„Podróżnik, sportowiec, humanista, dziennikarz-fotoreporter – nasz
patron Kazimierz Nowak wzorem dla współczesnej młodzieży.”
Społeczność Gimnazjum nr 5 jest przekonana, że to przedsięwzięcie skutecznie
przyczyni się do spopularyzowania postaci Kazimierza Nowaka. Mamy bowiem
świadomość, że podróżnik ten przez wiele lat był niesłusznie postacią niedocenioną
i zapomnianą.
1. Cele przedsięwzięcia:
-

rozpropagowanie postaci Kazimierza Nowaka jako wzoru osobowego dla
współczesnej młodzieży,

-

upowszechnienie sportu integracyjnego, rekreacyjnego jako jednego ze sposobów
harmonijnego rozwoju młodego człowieka,

-

tworzenie szkolnej tradycji w związku z nadaniem szkole 15 maja 2009 r. imienia,

-

integracja społeczności lokalnej i promowanie szkoły w regionie,

-

rozsławianie imienia Patrona Szkoły w 18 krajach afrykańskich,

-

współudział przedstawiciela Rady Pedagogicznej w afrykańskiej sztafecie
rowerowej śladami Kazimierza Nowaka.

2. Opis projektu
Opracowany projekt edukacyjny powstał w związku z nadaniem w ubiegłym
roku Gimnazjum nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu imienia
Kazimierza Nowaka. Nasz patron to niezwykły człowiek, który odbył w latach
1931-1936 fascynującą podróż do Afryki. Pieszo, rowerem, z północy na południe
i z powrotem przemierzył ten kontynent. Przez cały czas wędrówki dokumentował
swoją wyprawę, wykonał ponad 10 000 fotografii, pisał listy i materiały reporterskie.
W opracowanym projekcie chcemy popularyzować postać tego wybitnego sportowca,
humanisty, Wielkopolanina. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie nie tylko znali tę
wybitną postać, ale także naśladowali jego dokonania i brali wzór z jego niezwykłych
cech charakteru. W liście do żony Kazimierz Nowak napisał o sobie tak: „ Chcę
pracować – i podróżą moją przynieść korzyść Polsce – jestem zawsze i wszędzie
Polakiem i podziw budzę wśród obcych odwagą i hartem ducha”.

Projekt edukacyjny rozpoczynamy w rocznicę nadania szkole imienia. Zakłada
on wiele różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych. Większość z nich
realizowana będzie w naszym gimnazjum ( np. wystawy, spotkania z podróżnikami,
prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów, konkursy itp.), ale chcemy
zwrócić uwagę przede wszystkim na te działania, które mają szeroki zasięg.
•

Międzyszkolna sztafeta rowerowa ku czci Kazimierza Nowaka.

Uczestnicy ( uczniowie, nauczyciele i rodzice) jadą na rowerach do szkół Poznania
i Wielkopolski uczestniczących w projekcie. Przekazują tam książkę Łukasza
Wierzbickiego i materiały wypracowane przez uczniów naszego gimnazjum na temat
Kazimierza Nowaka.
Celem tej sztafety jest :
- popularyzowanie postaci naszego Patrona wśród młodzieży Wielkopolski,
- aktywny wypoczynek w zespole,
- integracja społeczności naszej szkoły i rodziców,
- integracja szkół w regionie.
•

Udział przedstawicielki Rady Pedagogicznej, p. mgr Dagmary Ciarki, nauczyciela

wychowania fizycznego w afrykańskiej sztafecie rowerowej śladami Kazimierza
Nowaka.
Na przełomie września i października 2010 r. p. Dagmara Ciarka pokona na rowerze
odcinek sztafety na terytorium R.P.A. Włączy się tym samym w realizację celów
obranych przez uczestników tej wyprawy:
- umieszczenie tabliczki upamiętniającej podróż Kazimierza Nowaka,
w wybranym miejscu na terenie sztafety,
- współudział w realizacji profesjonalnego filmu dokumentującego wyprawę.
Wraz z p. Ciarką w wyprawie będzie uczestniczył niepełnosprawny zawodnik Jarosław
Rola. Nasze gimnazjum jako szkoła sportowa od wielu lat współpracuje ze
Stowarzyszeniem Inwalidów „Start”; prowadzi klasy integracyjne- sportowe, szerząc
idee sportu bez granic. Udział naszej nauczycielki będzie wzorem dla uczniów
i przyczyni się do jeszcze większego spopularyzowania postaci patrona, a przede
wszystkim szerzenia idei sportu wyczynowego i integracyjnego oraz tolerancji dla
wielokulturowości.
•

Powołanie do działania „Koła młodych reporterów”

Współpraca z WTK (Winogradzką Telewizją Kablową) ma na celu utworzenie
w Gimnazjum nr 5 zajęć reporterskich dla młodzieży. Dzięki włączeniu w nasze

działania

projektowe

profesjonalistów

w

zakresie

opracowywania

materiałów

dziennikarskich, nasi uczniowie będą dokumentować działania projektowe w postaci
krótkich reportaży filmowych. Będą one emitowane na antenie telewizji WTK.
•

Nawiązanie współpracy z prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Wiesławem Olszewskim, badaczem historii XX wieku, znawcą kultury krajów
pozaeuropejskich, aktywnym podróżnikiem.
•

Zjazd uczestników projektu 15 maja 2012 r.

Projekt podsumujemy w 3 rocznicę nadania imienia naszej szkole. Chcielibyśmy uczcić
ten dzień podsumowaniem wszelkich działań i dokonań skupionych wokół postaci
naszego patrona. Zakładamy prezentację m.in.:
- nagrodzonych prac konkursowych uczniów naszej szkoły,
- reportaży z afrykańskiej wyprawy,
- zdjęć upamiętniających „ Międzyszkolną sztafetę rowerową ku czci
Kazimierza Nowaka”,
- filmów dokumentalnych o Afryce.
W dniu tym planujemy dyskusje panelowe na tematy:
-

Korzyści wynikające z realizacji międzyszkolnych projektów edukacyjnych,

-

Rola wzorców osobowych w kształtowaniu młodego pokolenia.

Zorganizowanie debat z udziałem zaproszonych gości na temat:
-

Różnorodność kultur Afryki w kontekście jednoczącej się Europy

-

Problemy współczesnej Afryki z perspektywy jej mieszkańca i Europejczyka

3. Adresaci
Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do uczniów, nauczycieli i rodziców
gimnazjalistów. W wyniku działań projektowych będą zaangażowani także uczniowie
i nauczyciele innych szkół Wielkopolski. W związku z udziałem naszej nauczycielki
w afrykańskiej sztafecie rowerowej planuje się współpracę z uczestnikami tej
wyprawy. Planujemy udział ok. 900 osób zaangażowanych w różne działania
projektowe.
4. Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia:
-

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START

-

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

-

Winogradzka Telewizja Kablowa w Poznaniu –„WTK”

-

Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa „Sorus”

-

Łukasz Wierzbicki – autor książek „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”,
„Afryka Kazika”

-

Piotr Sudoł, Zbigniew Sas, Dominik Szmajda – organizatorzy przedsięwzięcia
„Afryka Nowaka- wyprawa szlakiem Kazimierza Nowaka”.

5. Zasięg przedsięwzięcia:
a) lokalny
b) regionalny
c) ponadregionalny
d) ogólnopolski
e) międzynarodowy
6. Miejsce i termin realizacji:
Gimnazjum nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka
w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106
15.V. 2010r. – 15. V. 2012r.
7. Organizator projektu
Gimnazjum nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka
w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu;
adres:
os. Pod Lipami 106
61-638 Poznań
telefon, fax, e-mail:
(61) 8200-591; (61) 8200-591; gm5@poznan.interklasa.pl

