
Styczeń 2012 
 

11. stycznia 2012  

Spotkanie z menadżerem 

W dniu 11.01.2012r. w ZS im. W.Goetla odbyło się ważne spotkanie,   w którym 

udział wzięli : Pani Dyrektor E. Kawończyk , M. Talaga , G. Stanaszek 

( jako koordynatorzy projektu) oraz p. Jan Talaga. Ten ostatni, to ojciec jednego 

z naszych uczniów,  a zarazem pasjonat modelarski i wolontariusz-menadżer, 

który  (nieodpłatnie) zobowiązał się kierować budową modelu samolotu 

sterowanego radiem.  

 

 



 

 

 

13. stycznia 2012 

W dniu 13.01.2012 odbyło się spotkanie Pani Dyrektor E. Kawończyk z autorami 

projektu SUN: M. Talagą i G. Stanaszkiem. Podczas tego spotkania omówiono, 

szczegółowo program pobytu grupy niemieckiej oraz kosztorys całego projektu. 

 

 

26. stycznia 2012 

Spotkanie uczestników projektu SUN 

 

 W czwartek 26.01.2012 spotkali się z nauczyciele (  J. Mięso,  M. Talaga i  J. 

Szczybura ) oraz uczniowie , aby omówić działania dotyczące dalszej, wspólnej 

pracy nad projektem. Uczniowie w formie pisemnej przedstawili rezultaty 

swojej dotychczasowej pracy , a także podali kilka ciekawych propozycji 

dotyczących  projektu  Pani M. Talaga zaznajomiła nas z programem pobytu 

naszych kolegów w Polsce. 



 

 Omawiamy działania dotyczące dalszej pracy nad projektem 

SUN

Zapisujemy nasze dotychczasowe dokonania  w ramach projektu.  



27 stycznia 2012 

Spotkanie z nauczycielami –uczestnikami projektu SUN 

W dniu 27 stycznia 2012r. w SCI odbyło się spotkanie koordynatorów projektu z 

nauczycielami języków obcych  oraz wychowania fizycznego. M. Talaga 

przedstawiła  zebranym program pobytu młodzieży niemieckiej . Nauczyciele 

zgłaszali chęć udziału w zajęciach, wycieczkach organizowanych dla młodzieży 

niemieckiej i polskiej          od  dnia 05. do 15.03.2012r. Poza tym dokonano 

rekrutacji uczniów do projektu ,na podstawie  ich dotychczasowego  

zaangażowania w realizację zadań projektu SUN. 

 

 

M. Talaga przedstawiła   zebranym program pobytu młodzieży niemieckiej w 

marcu. 

 



 

 

Nauczyciele dokonali rekrutacji uczniów do projektu.  

 

 



 

                J. Mięso przedstawiła zebranym osiągnięcia uczniów. 

 

2. luty  2012 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” w Zembrzycach 

W dniu 2. lutego 2012 uczestniczki projektu SUN: A. Włodarz, S. Guzik, J. 
Trybała, A. Chrząszcz i A. Kulka pod opieką pani M. Talagi oraz pani E. Kadeli 
pojechały do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej  
w Zembrzycach. 

Wraz z podopiecznymi WTZ upiekłyśmy  pyszny sernik, zrobiłyśmy kwiatki z 
krempliny i bibuły oraz  broszkę z filcu. Wszystkie wolontariuszki  podczas 
wspólnej pracy zintegrowały się z podopiecznymi i ich opiekunami.  

Podczas kilkugodzinnego spotkania atmosfera była niezwykle ciepła                                               
i przyjazna , dlatego planujemy kolejne wizyty w zembrzyckich Warsztatach 
Terapii Zajęciowej.                                                    



 

 

Wolontariuszki oglądają prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej . 

 

 



 

Po przyjeździe do WTZ w Zembrzycach ,  kierownik  Michał Latko , przybliżył 

nam krótką historię dworku , w którym  obecnie odbywają się zajęcia . 

 

 

 



 

Zaczynamy pracę w kuchni. 

 

 

 

 

 



 

Sylwia chce zrobić bukiet kwiatów. 

 



 

 

Wszyscy z radością zabrali się do pracy . Osoby niepełnosprawne pomagają 

nam w przygotowaniu ciasta. 



 

Mieszamy składniki na sernik. 



 

Jeszcze tylko udekorować  brzoskwiniami ciasto… 



 

…i gotowe. A oto nasz  pyszny sernik. 



 

 Wspólnie z podopiecznymi ośrodka robimy piękne kwiaty z bibuły             i 

krempliny   



 

Ania wraz podopiecznymi wykonuje piękną broszkę z filcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 luty  2012 

Zajęcia sportowe 

 

 W dniu  3. lutego 2012 r. uczestnicy projektu wzięli udział  w zajęciach 
sportowych, zorganizowanych   na hali ZS im .W.Goetla w Suchej Beskidzkiej. 
Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy byli pomysłodawcami tych zajęć   
podali na propozycje gier: „Sztule” , „Dwa Ognie” , „Unihokej”,a  następnie 
omówili  zasady gry 

p. Maciej Sarlej (Sztule), p. Artur Kukla(Dwa Ognie)  

oraz p. Mariusz Stanaszek (Unihokej). 

Dwa Ognie: 

Zasady gry:  

Gra toczy się po między 2 drużynami ( o takiej samej liczbie zawodników).  

Każdy zespół przed rozpoczęciem wybiera ,,króla” (inaczej kapitana), który staje  

za polem gry drużyny przeciwnej. 

Przebieg gry: 

Gra polega na ,,zbijaniu się” (rzucaniu piłką w osobę z drużyny przeciwnej).  

Boisko jest podzielone na dwie równe części. Gracze nie mogą przekraczać  

połowy boiska. Matka ustawiona z tyłu przejmuje każdą piłkę, która opuszcza  

boisko drużyny przeciwnej i też może zbijać (rzucając z tylnej krawędzi boiska).  

Zbicie (czyli punkt), następuje gdy rzucona piłka dotknie gracza drużyny  

przeciwnej i spadnie na ziemię. Osoba zbita schodzi z boiska i pomaga królowi  

łapać piłkę. Na końcu, gdy wszyscy gracze jednej drużyny są zbici na boisko , 

wchodzi król. Wygrywa drużyna, która zbije wszystkich graczy przeciwnej  

drużyny 



 

Gra polega na ,,zbijaniu się” (rzucaniu piłką w osobę z drużyny przeciwnej).  

 

Trochę się zmęczyliśmy. 



 

Każdy zespół przed rozpoczęciem gry ,  wybiera ,,króla” (inaczej kapitana), który 
zajmuje pozycje   za polem gry drużyny przeciwnej 

                                                  Unihokej: 

 Zasady gry: 

Gra toczy się pomiędzy 2 drużynami ( każda drużyna 6 osobowa, 5 zawodników  

w polu i bramkarz). W grze można posługiwać się tylko kijem. Gra jest podobna  

do hokeja, lecz zamiast krążka używamy lekkiej plastikowej piłki, gra toczy się  

nie na lodowisku, lecz na hali sportowej. Rozgrywki podzielone są na 3 tercje po  

20 min. Wygrywa drużyna, która po 3 tercjach będzie miała większą liczbę  

strzelonych goli. 

 

 



 
Gra jest podobna do hokeja. 

 

 

 



 

 

 

 

Nasi sportowcy pokazują ducha walki. 

 

 

3. i 4. luty  2012 

Budowa samolotu sterowanego radiem 

 

 

W dniach  3-4. lutego 2012 r.  pod opieką pana J. Talagi i M. Trybały 
rozpoczęliśmy pracę nad budową modelu samolotu sterowanego radiem. Po 
wstępnym wyjaśnieniu zasad współpracy i podstaw ze składania modelu,  



zabraliśmy się do pracy. Już pierwszego dnia  złożyliśmy bryłę samolotu gotową  
do montażu całego mechanicznego oporządzenia . 

 

Pan J. Talaga wyjaśnia zasady składania  modelu samolotu. 

 



Z zainteresowaniem oglądamy części  modelu. 

 

 

Najpierw uzgadniamy zasady pracy nad modelem. 

 

 

 

 

 

 



 

Pan J. Talaga przedstawia gotowy model samolotu. 

 

Wojtek obrabia niezwykle ważną część. 



 

Składamy model. 

 

Naklejamy numery. 



 

Skrzydła są prawie gotowe. 

 

Pracy jest dużo. 



 

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wykonują polecone zadania . 

 

 



 

Bryła samolotu prawie jest gotowa. 

 

Jeszcze kilka wskazówek co do dalszej konstrukcji samolotu. 



3 luty  2012 

Spotkanie z rodzicami 

W dniu 3. lutego miało miejsce  spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział 
w projekcie .. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele j. obcych:     M. Talaga, J. 
Mięso, E. Kadela, G. Stanaszek i Pani Dyrektor Ewa Kawończyk. Koordynatorzy 
zapoznali rodziców z programem pobytu Niemców w marcu 2012 oraz z 
dotychczasową pracą nad realizacją projektu. Ponadto rodzice zobowiązali się 
,że po zakończonych wycieczkach organizowanych  podczas wizyty młodzieży 
niemieckiej ,  wezmą  pełną odpowiedzialność za powrót  swoich dzieci  do 
domu . Rodzice zadeklarowali także chęć spędzenia jednego dnia z niemieckim 
uczniem. 

 

 

 M. Talaga, J. Mięso, E. Kadela , G. Stanaszek i Pani Dyrektor Ewa Kawończyk 
uczestniczą w spotkaniu z rodzicami. 

 

 



 

Rodzice obecni na spotkaniu. 

 

Rodzice z zaciekawieniem słuchają o realizacji projektu 



8 luty 2012 

Videokonferencja 

 

 W dniu 8. lutego 2012 r. mogliśmy porozmawiać i zobaczyć się z naszymi 
kolegami z Niemiec dzięki videokonferencji zorganizowanej w naszej szkole 
przez  informatyka p.J. Włodarza. 

 

 

 

Czekamy cierpliwie na połączenie. 

 



 

Nareszcie możemy zobaczyć naszych niemieckich kolegów. 

 

Patryk podczas rozmowy z niemieckim kolegą  



 

 

 

M. Talaga pozdrawia naszych niemieckich partnerów. 



 

A. Krill z niemieckimi uczniami. 

 

G. Stanaszek  także brał udział w video konferencji.  



9 luty 2012 

    Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” w Zembrzycach 

 

W  czwartek 9. lutego o godzinie 9.00 pojechaliśmy kolejny raz do Warsztatów 

Terapii Zajęciowej  „Caritas” w  Zembrzycach. Uczestniczyliśmy w zajęciach 

plastycznych, podczas których tworzyliśmy różne ozdoby, oraz upiekliśmy pysze 

ciasto  ,,Ptasie Mleczko”. Tak jak podczas poprzedniej wizyty , spędziliśmy czas 

w miłej i przyjaznej atmosferze . Zjedliśmy obiad wspólnie z podopiecznymi 

ośrodka. Uczestnictwo w warsztatach było dla nas niezapomnianym przeżyciem 

oraz uwrażliwiło nas na problemy  z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. 

 

Nasi uczniowie zgłębiają tajniki pieczenia ciast. 



                                  

Tym razem to oni przygotowują składniki na ciasto. 



 

Podopieczni Ośrodka Caritas w Zembrzycach pomagają Mateuszowi i 

Konradowi. 



                               

Upiekliśmy pyszne ciasto- „Ptasie Mleczko”. 



 

Agnieszka i Justyna wykonują piękne ozdoby z filcu. 



 
Pani Terapeutka udziela artystycznych wskazówek. 

 



 



 
Chłopcy przyglądają się wspaniałym ozdobom wykonywanym przez 
uczestników warsztatów terapii zajęciowych.  

 



 

Po warsztatach zajęciowych czas na wspólny posiłek. 

 

 

 

 



Dyrekcja Warsztatow Terapii Zajeciowej 

Caritas Zembrzyce 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 

zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udział młodzieży ZS im. W. 
Goetla i szkoly partnerskiej BBS 

 z Rodalben ( Niemcy) w zajęciach kulinarnych prowadzonych przez 
pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wyrażamy wolę udziału
pracy na rzecz uczestników  warsztatów w formie wolontariatu. 

Mamy nadzieję, że niniejsze przedsięwziecie otworzy młodych ludzi  na 
potrzeby społeczności lokalnej naszego powiatu. 

Zpoważaniem 

 

 

 

 

 



Lista uczestników warsztatów kulinarnych 

Sylwia Guzik 

Agnieszka Włodarz 

Justyna Trybała 

Alicja Kulka 

Anna Chrząszcz 

Konrad Urbańczyk 

Mateusz Młyński 

Opiekunowie: 

Małgorzata Talaga 

Ewa Kadela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


