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 W piątek udaliśmy się do Muzeum Browarnictwa w Żywcu. 
Browar ten został założony przez Albrechta Fryderyka 
Habsburga w 1856 r. W tym muzeum dowiedzieliśmy się, jak 
przez wiele lat zmieniał się proces produkcji piwa. 
Opowiedziano nam z czego i jak produkuje się piwo. Na 
zakończenie mogliśmy kupić pamiątki oraz wzięliśmy udział w  
degustacji  soków . Następnie w ramach projektu udaliśmy się 
na Górę Żar. Na miejscu, dostaliśmy specjalne kije do nordic 
walking i udaliśmy się do kolejki, która wywiozła nas na sam  
szczyt . Tam spacerowaliśmy i podziwialiśmy piękne widoki z 
Góry Żar: panoramę na Jezioro Żywieckie, pasmo Magurki 
Wilkowickiej i Hrobaczą Łąkę. Projekt umożliwił nam zwiedzanie 
najbardziej rekreacyjnego miejsca w Beskidzie Małym. Góra ta 
słynie  ze zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej. U podnóża 
tej góry znajduje się szybowcowe lotnisko Żar. Zimą działa tu 
ośrodek narciarski Kolej Linowo-Terenowa Żar. Po godzinie 
uprawiania nordic walking , udaliśmy się do Karczmy 
Żywieckiej, gdzie w ramach projektu uczestniczyliśmy w 
warsztatach kulinarnych. Tym razem mogliśmy skosztować jako 
dania pierwszego zupy koperkowej, a następnie  kurczaka z 
ziemniakami .Szef kuchni zdradził nam   przepis na tradycyjną 
zupę koperkową. Po obiedzie poszliśmy do  kręgielni, bo w 
końcu takie było założenie projektu – sport przede wszystkim. 
Po zmianie obuwia  stanęliśmy przed wyborem : kręgle lub 
bilard. Większa grupa zdecydowała się na kręgle, lecz byli 
również zwolennicy biliarda. Wszyscy byli zadowoleni z gry i 
wyników, jakie osiągali. To był bardzo interesujący dzień. 

 



 

Muzeum Browarnictwa w Żywcu. 

 

 

Uczestnicy projektu SUN zadowoleni. 



 

 

Historia jest bardzo ciekawa. 

10.03.2012 

 

Bardzo ciekawym dniem realizacji naszego projektu „SUN” była 
sobota 10.marca 2012 roku.  Ważnym zadaniem było tego dnia 
było promowanie naszych sportów regionalnych. Zapoznaliśmy 
gości z Niemiec z zasadami gry w Unihokeja , „Dwa Ognie”, 
oraz Sztule.   Sport odgrywa przecież ogromną rolę w edukacji i 
, a także w podtrzymaniu relacji między Europejczykami. 
Podnosi też szczególnie u młodzieży poziom motywacji, wiedzy, 
umiejętności i  wzmacnia gotowość jej do osobistych wysiłków .  
Naszym celem tego dnia było zintegrowanie uczestników 
projektu, poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich, 
szczególnie o kulturze, a także podnoszenie poziomu 
sprawności  językowej.   Nasi koledzy niemieccy  pokazali nam 
jak grać w „ Crush Ball” Wszyscy uczestnicy projektu, Polacy i 
Niemcy  byli zachwyceni grami, które poznali i w których brali 



udział. W tym czasie nasze koleżanki  uczestniczki projektu 
SUN oraz panie opiekunki trenowały odmianę  aerobicu, o 
tajemniczej nazwie Zumba . Te zajęcia odbywały się pod 
fachową opieką  instruktorki. Okazało się wtedy, że  Zumba jest 
to połączenie różnych stylów tanecznych i fitnessu (  salsy 
latino, flamenco, hip-hopu) Taki nowoczesny mix przyjemnego 
z pożytecznym  powoduje, że bawiąc się w rytm muzyki dbamy 
o kondycje i zarazem kształtujemy naszą sylwetkę. Tego dnia 
mieliśmy kolejną okazję podnosić swoje umiejętności językowe 
w sposób interaktywny . Na zajęciach plastycznych 
ozdabialiśmy przedmioty   metodą dequpage (technika 
serwetkowa) . Pod tą nazwą kryje się umiejętność ozdabiania 
różnych przedmiotów motywami  wycinanymi z serwetek. Ta 
technika pozwala nadać nawet  starym przedmiotom nowy, 
świeży wygląd . Pod okiem pań (J. Żmija i E. Kadela) 
wykonaliśmy charakterystyczne ozdoby regionalne z motywami 
wielkanocnymi  , oraz ozdabialiśmy butelki, które później mogą 
posłużyć jako piękne wazony. W trakcie tych zajęć 
porównywaliśmy tradycje wielkanocne  w Polsce i Niemczech. 
Było to dla nas ciekawe doświadczenie z zakresu wiedzy o 
kulturze i zarazem praktyczne ćwiczenie językowe. Po południu 
uczestniczyliśmy w najciekawszym zadaniu naszego projektu. 
Można je uznać za kluczowe. To znaczy zaprezentowaliśmy 
naszym niemieckim kolegom zdalnie sterowany samolot. Nad 
modelem pracowaliśmy ciężką pod okiem konstruktora pana J. 
Talagi , oraz opiekunów  p.M.  Trybały i p.   M. Talagi, ale 
opłacało się . Niemieccy uczestnicy byli zachwyceni . Wieczorem 
(pod opieką pani M. Talagi) dokończyliśmy malowanie koszulek. 
Na nich umieściliśmy logo sportowe  i jego hasło, aby 
przypominało nam główne cele projektu „ Sport Jednoczy”. W 
tym dniu wszyscy byliśmy  ubrani w  te  koszulki projektowe i 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 

 



 

Część uczestników uprawiała sporty wodne na 
basenie . 

 

 

Trening pływacki. 



 

Unihokej. 

 



 

Dwa ognie. 

 

Nasi koledzy niemieccy  pokazali nam jak grać w  
„ crush Ball” 



 

Zumba. 

 

 

Ale nasi chłopcy  też bardzo chcieli spróbować 
swych sił w Zumbie. 



 

Ozdabiamy butelki metodą dequpage. 

 

 



 

Nasze ozdoby świąteczne. 

 

 

Samolot zdalnie sterowany. 



 

Niemieccy uczestnicy byli pod wrażeniem naszego 
modelu samolotu. 

 



 

Uczestnicy projektu i ich podpisy. 

 

Dzień niezwykle bogaty w ciekawe zadania  
projektowe bardzo szybko minął . 



 

11.03.2012 

Dnia 11. marca gościliśmy w naszych domach niemieckich 
kolegów. Około godziny 9-tej pojechaliśmy do Suchej po Dylana 
i Timo. Pogoda nie dopisywała , wiec musieliśmy zrezygnować z 
niektórych zabaw , które zaplanowaliśmy wcześniej . Większość 
uczestników projektu tego dnia wybrała się z niemieckimi 
przyjaciółmi do Krakowa lub do Wadowic. My natomiast 
udaliśmy się do domu , gdzie czekały na nas smakowite 
domowe wypieki.  Po tym przywitalnym poczęstunku ,  
wybraliśmy się na spacer. Pokazaliśmy  im , jak wygląda 
typowa polska wieś .. Byli bardzo zaciekawieni , bo w 
Niemczech wsie wyglądają  nieco inaczej.Zarówno zabudowania 
gospodarskie  jak i otaczający krajobraz niezwykle im się 
spodobał . Po krótkim spacerze pokazaliśmy im nasze 
wyczynowe rowery . Jako jedni z niewielu mogli je wypróbować. 
W tym samym czasie , gdy mama przygotowywała obiad , nie 
sposób było nie wspomnieć o naszych sukcesach sportowych . 
Okazało się wtedy , że nasi koledzy z Niemiec też mają bardzo 
pokaźne osiągnięcia w sporcie. Przekonaliśmy się o tym po 
południu. Mama przygotowała typowy (dwudaniowy) polski 
obiad tj. rosół z makaronem i ziemniaki z kotletem i surówką. 
Oczywiście  nie  obyło się bez deseru. Po tym smacznym, 
rodzinnym posiłku zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia z 
kolegami z Niemiec.  Później tata zaproponował , żebyśmy 
gdzieś pojechali. Dylan i Timo zgodnie zaproponowali kręgle. 
Pojechaliśmy wiec do Stryszawy, gdzie znajduje się niewielka 
kręgielnia. Tam urządziliśmy sobie mały turniej gry. Walka była 
bardzo zacięta, bo nikt przecież nie chciał przegrać. Stoczyliśmy 
2 rundy. Najlepszy okazał się Timo, który nie dał szans 
rywalom. Po godzinie gry zrobiliśmy sobie krótką przerwę, a 
potem pograliśmy-dla odmiany- w piłkarzyki. Było bardzo 
wesoło , ale czas mijał tak szybko. Pod koniec dnia każdego z 
nas bolały  brzuchy ze śmiechu. To co miłe szybko mija wiec i 



my musieliśmy pożegnać naszych kolegów, którzy udali się na 
nocleg do schroniska. 

 Jedyne co nas pocieszało, to fakt , że spotkamy się z nimi 
następnego dnia . A skoro my tak dobrze bawiliśmy się w 
Polsce , to ciekawe jak będzie w Niemczech. ??? 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie rodziny Maciążków z 
Dylanem i Timo. 

 



 

Popołudniowa gra w piłkarzyki : Polska -Niemcy . 

 



 

Nasz  turniej gry w kręgle . 



 

Szymek zabrał Jensa do siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skawicy , by pokazać jak 

wygląda polska straż. 



 

Wspólna pizza na hali. 

 

Kamil i jego koledzy grają w kosza. 



 

Uczestnicy lubią sport. 

 

 

 

 

 



 

 

Wszyscy się dobrze bawią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.03.2012 

W dniu 12-03-20012 roku dalej realizowaliśmy zadania, 
związane z tematyką projektu. Przed południem braliśmy udział 
w relaksacyjnych, śmiesznych a zarazem interesujących grach 
regionalnych. W ten sposób mogliśmy rozwijać oraz promować 
swoje zdolności i umiejętności w formach typowych sportów 
regionalnych. Dlatego m. in. uczyliśmy naszych niemieckich 
kolegów grać w unihokej, dwa ognie oraz sztule. Te gry i 
zabawy były dal wszystkich bardzo ciekawe. Podczas tych zajęć 
koledzy z Niemiec dowiedzieli się wielu ciekawostek o naszych 
zwyczajach i tradycjach związanych z aktywnością ruchową. 
Szczególnie byli zafascynowani grą w sztule, która jest grą 
zręcznościową wymagającą refleksu i sprawności manualnej. 
Nasi koledzy mieli też wiele satysfakcji i radości podczas tej 
gry. 

Natomiast popołudniu udaliśmy się do „Parku Miniatur” w 
Inwałdzie. Tam znajduje się ponad 50 modeli najsławniejszych 
cudów architektonicznych świata, m.in.: Świątynia Akropolu, 
Koloseum, Krzywa Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Statua 
Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, 
Sfinks, Biały Dom. Dla niektórych z nas w tym dniu, było to 
miejsce sportowej rywalizacji, która wynikała z założeń 
realizowanych w projekcje SUN. W czteroosobowych grupach, 
(dwóch Polaków i dwóch Niemców) musieliśmy odszukać kilka 
zabytków oraz zrobić sobie z nimi fotkę i rozwijać nasze 
kompetencje językowe. Podczas tego zadania mogliśmy się 
jeszcze lepiej poznać.  

W parku znajduje się „Zielony Labirynt”, w którym 
realizowaliśmy dalej nasze zadania sportowe. Nauczyciele 
wychowania fizycznego zorganizowali dla uczestników projektu 
bieg sprawnościowy. Biegliśmy na czas w grupach 
dwuosobowych(Polak i Niemiec),dzięki temu mogliśmy się lepiej 
zintegrować i komunikować. Niektórzy nasi koledzy niestety 
zabłądzili i musieliśmy im pomóc wydostać się z labiryntu. Dla 
drużyn, które z najlepszym czasem przybiegły na metę, czekały 



ciekawe nagrody. Okazało się, że sport i zdrowy styl życia 
odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w życiu młodego 
człowieka. Poprzez promowanie idei sportu i sportowego stylu 
życia, uczestnicy projektu-uczniowie niemieccy mieli możliwość 
poznania naszego kraju, ludzi i języka. Te gry sportowe 
motywowały i zjednoczyły uczestników SUN-młodzież polską i 
niemiecką. Pomogły nam także lepiej się poznać i  bardziej 
zaprzyjaźnić. 

Innym zadaniem projektowym, które realizowaliśmy w tym dniu 
,były warsztaty kulinarne w restauracji o nazwie „Łysoń”. Tam 
mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniu regionalnych potraw, a 
następnie ich spróbować. Pod okiem szefa kuchni 
przyrządzaliśmy surówkę z marchewki, pieczone ziemniaki oraz 
pieczeń drobiową. Następnie zachwycaliśmy się smakiem 
pysznej papieskiej kremówki. Wszystkim bardzo smakował 
obiad przyrządzony przez uczniów polskich i niemieckich ,a 
szczególnie nauczycielom. A przepis na taki deser,  zdradził 
nam szef kuchni. Oczywiście wytłumaczyliśmy naszym kolegom 
z Niemiec, skąd wzięła się nazwa „Kremówka Papieska”, 
zaprezentowaliśmy im przepis w języku angielskim i 
niemieckim. Następnie dołączyliśmy go do zestawu naszych 
przepisów kulinarnych. Oczywiście kremówka to deser 
regionalny, który stał się popularny w całej Polsce. 

W drodze powrotnej rozmawialiśmy w dwóch językach: 
angielskim i polskim o wszystkich naszych przeżyciach 
związanych z tym dniem. Wszyscy pomimo odczuwanego 
zmęczenia byli bardzo zadowoleni. Podczas drogi powrotnej 
uczyliśmy kolegów z Niemiec podstawowych zwrotów polskich, 
o oni uczyli nas zwrotów niemieckich. Gdy dojechaliśmy do 
Suchej Beskidzkiej żałowaliśmy że ten miły dzień tak szybko 
miną. W tym dniu, a zwłaszcza w „Parku Miniatur” wśród 
najcenniejszych budowli świata czuliśmy się zjednoczeni. 
Przeżycia tego dnia były dla nas niezapomniane. 
 



 

Gramy w unihokeja. 



 

Gramy w „Crush Ball”. 



 

Dwa ognie to świetna zabawa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sztule – gra zręcznościowa. 

 



 

Warsztaty kulinarne w restauracji Łysoń. 



 

Szef kuchni opowiada o specjalności zakładu. 

 

 

Jedliśmy pyszną „Papieską Kremówkę”. 



 

Rozpoczynamy bieg sprawnościowy. 



 

Pracujemy w grupach polsko-niemieckich. 



 

Dla drużyn, które z najlepszym czasem przybiegły 
na metę- czekały ciekawe nagrody. 

 

 

 



 

Niektórzy zabłądzili w labiryncie. 

 



 

Pozdrowienia z  „Wenecji” 

 

 

 


