
 

10-15 marca 2015 

Tureckie Sukcesy 

Czyli ciąg dalszy projektu MOVES 

W dniach 10-15 marca br. grupa uczniów i nauczycieli suskiego ZS im. W. Goetla 

przebywała w Turcji. Razem z delegacjami zaprzyjaźnionych szkół średnich z 

Hiszpanii, Niemiec i Włoch realizowała międzynarodowy program wymiany 

młodzieży. Jest on realizowany w latach 2013-15, a jego główna idea to rozwój 

edukacyjny młodzieży poprzez sport. Zadaniem każdej ze szkół było „odkrycie” i 

rozpropagowanie w swoim środowisku tzw. sportu niszowego za pomocą 

odpowiedniej strategii marketingowej.  

 W myśl hasła: „z tradycją w nowoczesność”, polska delegacja zaprezentowała 

pokaz możliwości mini-samochodów sterowanych radiem. Został przyjęty 

aplauzem przez tureckich widzów – nie tylko w szkole partnerskiej w 

miejscowości Nazilli (to 100tys. miasto położone 150km na północny-zachód od 

Izmiru). 

 Realizacja projektu obejmowała (poza prezentacją i trenowaniem sportów 

niszowych) wykonanie wirtualnej księgi na ich temat i przygotowanie 

prezentacji multimedialnej. Odbył się też konkurs na projekt graficzny 

kompozycji (związanej tematycznie z projektem MOVES). Zwyciężył go (po 

międzynarodowym głosowaniu) jeden z uczniów klasy 2-ej technikum 

informatycznego. To jego rysunek znalazł się na koszulkach uczestników 

projektu. Natomiast dwaj tegoroczni maturzyści zyskali międzynarodowe 

gratulacje, gdy (wśród innych) przedstawili swoją prezentację multimedialną. 

To kolejny sukces suskiej szkoły w tym projekcie, wcześniej jej reprezentanci 

zaproponowali pomysł na logo projektu. Został on uznany za najlepszy, 

podobnie jak zastosowana strategia marketingowa wybranego sportu.  

 Do listy sukcesów polskiej grupy dopisać też trzeba wysoki poziom praktycznej 

znajomości języka angielskiego. Ta ostatnia umiejętność skutecznie  przydała 

się w codziennej komunikacji między uczestnikami projektu. Szczególnie 

ułatwiła przyjacielski kontakt z pełnymi życzliwości i otwartości gospodarzami. 

Ich gościnność umożliwiła skorzystanie z wielu interesujących atrakcji. Był czas 

na spacery po mieście, odwiedzenie egzotycznego „długiego bazaru”, 

obejrzenie zabytków starożytnej kultury oraz niezwykłości natury, czyli słynnych 

wapiennych tarasów w Pamukkale – wpisanych przez UNESCO na listę 

Światowego Dziedzictwa. 

 Nie brakło też scen symbolicznych, jak zasadzenie polskiego drzewka pod 

murami partnerskiej szkoły. To tam (w tematycznej gablocie) widać wśród 



innych polską flagę i zdjęcia z naszego kraju, a ciepły wiatr niesie dźwięki 

muzułmańskiej modlitwy.  

 Żegnaj kraju meczetów… Uczestnicy projektu czekają na następny wyjazd, tym 

razem (kolejne grupy) spotykają się (w kwietniu) we włoskiej miejscowości 

Crotone.  

 

Początek wizyty- uroczyste przywitanie  w szkole w Nazilli. 

 



Polska grupa, przed zwiedzaniem szkoły partnerskiej. 

 

 

Polska grupa w towarzystwie władz szkoły partnerskiej. 

 

Ważna chwila- sadzenie symbolicznego drzewka przyjaźni obok szkoły. 



 

 

Zwiedzanie szkoły partnerskiej. 

 

 

Ćwiczenia sportów niszowych na boisku szkolnym. 



 

 

Prezentacja sportów niszowych w hali miejskiej. 

 

 

Pamiątkowe , międzynarodowe zdjęcie uczestników. 

 

 



 

 

 

Spacer po mieście. 

 

 

 

Międzynarodowy konkurs na projekt graficzny( zdobienie koszulek) 



 

 

Jeden z indywidualnych projektów. 

 

 

Zwycięski projekt polskiego uczestnika. 

 

 



 

Pamiątkowa wystawa projektów koszulek. 

 

 

 

Zwiedzamy tzw. ,, Long bazar” w Nazilli. 



 

 

Przed wejściem do parku miejskiego w Nazilli. 

 

 

Zwiedzanie antycznych ruin w miejscowości Nyssa. 



 

 

Grupa koordynatorów projektu- zwiedzanie ruin Hierapolis. 

 

 

Niezwykły krajobraz słynnego Pamukkale. 



 

 

 

Polska grupa w niezwykłym krajobrazie. 

 

Grupa nauczycieli przed muzeum w Pamukkale. 



. 

 

Zwiedzanie muzeum. 

 

 

Nocne tańce w autobusie. 

 



 

Ostatni wieczór – spotkanie uczestników. 

 

 

 

 

16 marca 2015 

Wizyta Starosty 

 

Dnia 16 marca br. w mediatece ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyło 

się ważne spotkanie. Szkoła gościła władze powiatu suskiego – w osobach 

Starosty p. mgr inż. J. Bałosa oraz Wicestarosty mgr Z. Hutniczaka. Ze strony 

gospodarzy uczestniczyli: dyrektor szkoły mgr E. Kawończyk, grupa nauczycieli 

oraz młodzież.  

 Celem spotkania było zapoznanie szanownych gości z efektami współpracy 

placówki z zagranicznymi szkołami partnerskimi. Jej główna forma to 

realizowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy UE.  

 W ramach programu wymiany młodzieży Comenius (już od roku 2009) suski 

„Goetel” realizował dwustronny (polsko-niemiecki) projekt pod nazwą SUN 

(czyli „sport łączy”). Partnerem była niemiecka szkoła zawodowa (BBS) z 

miejscowości Rodalben. Jego sukces zainspirował partnerów do rozwinięcia 

współpracy z innymi szkołami. Tak powstał wielostronny projekt MOVES 



nastawiony na współpracę zaprzyjaźnionych szkół (z Czech, Hiszpanii, Niemiec, 

Włoch, Turcji, Polski), nastawiony na popularyzację tzw. „sportów niszowych”.  

W krótkim wystąpieniu dyrektor szkoły podkreśliła znaczące zaangażowanie 

uczniów, rodziców i nauczycieli w realizację obu projektów oraz rolę i znaczenie 

wsparcia takich działań ze strony władz powiatu.  

 W odpowiedzi p. Starosta potwierdził  efektywność i  konieczność 

międzynarodowej współpracy szkół, a także zadeklarował dalsze szerokie 

wsparcie takich inicjatyw, ze strony samorządu lokalnego. 

 

 

Powitanie gości pana Starosty mgr inż. J. Bałosa oraz Wicestarosty mgr Z. 

Hutniczaka. 

 



 

Prezentacja filmu o realizacji zadań projektowych. 

 

 

 

Wystąpienie pana Starosty mgr inż. J. Bałosa. 

 



 

 

 

20 marca 2015 

Niecodzienna wizyta 

 Dnia 20 marca br. hala sportowa suskiego ZS im. W. Goetla gościła 

wyjątkowych przybyszów. Trzydzieścioro osób  niepełnosprawnych (z 

opiekunami) poznawało tajniki nietypowych sportów. To kolejny etap realizacji 

międzynarodowego projektu integracji młodzieży 5-ciu krajów (Hiszpania, 

Niemcy, Polska, Turcja i Włochy) poprzez sport w partnerskich szkołach i 

środowiskach lokalnych.  

 Nasi goście przeżywali wielką radość. Sprawiły ją: obserwowanie nieznanych 

dotąd gier i ćwiczenie ich wraz z uczniami i nauczycielami ZS Goetla, słodki 

poczęstunek oraz zdjęcia, które utrwaliły te niezwykłe przeżycia. Także dla 

naszej społeczności szkolnej była to wyjątkowa okazja bezinteresownej pracy 

dla innych.  

 Spotkanie to było świetną okazją do promowania osiągnięć projektu MOVES 

oraz działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zembrzycach. Goście 

spotkania obejrzeli prezentacje multimedialne związane z realizacją obu 

projektów. Na gorąco wysłuchali także relacji z przebiegu (zakończonej kilka dni 

wcześniej) tygodniowej wizyty delegacji szkoły w gościnnym, tureckim mieście 

Nazilli. 

 

Uroczyste powitanie gości. 



 

 

Goście i uczestnicy projektu – razem  w szkolnej hali sportowej. 

 

 

Kilka ważnych informacji o projekcie Moves. 

 



 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zembrzyc prezentuje swoją 

placówkę. 

 

 

 

Ostatnie wskazówki przed treningiem. 



 

Prezentacja kolejnych ,,sportów niszowych”. 

 

 

 

 

Big Basket Ball- czyli zabawa z dużą piłką. 



 

Tym razem Karambola(czyli gra z Turcji). 

 

 

 

 

Uno , Due, Tre- czyli gra włoska. 

 

 

 



 

 

Walka trwa… 

 

 

 

Razem na boisku-niemiecka gra( Indiaka). 

 

 

 



 

 

Ciąg dalszy gry. 

 

 

Jak widać humory dopisują. 

 

 



 

Duża piłka …dużo radości.  

 

 

Karambola -chwila koncentracji. 

 

 

 



 

Karambola- kto zwycięży? 

 

 

 

Wspólna zabawa ciągle trwa. 

 



 

Wszystko dobre, co się dobrze kończy… 

 

 

25-28 marca 2015 

 Kolejna wizyta gości z Niemiec 

W dniach 25-28 marca 2015 gościli w naszej szkole przedstawiciele BBS 

Rodalben. Byli to : nowy tamtejszy dyrektor( Hans –Peter Habelitz) i Achim 

Wagner- koordynator ds projektów zagranicznych. Wizyta robocza dotyczyła 

uzgodnień na temat dalszej , szerokiej współpracy obu szkół- tak dwustronnej, 

jak też międzynarodowej- w następnych latach. Goście odbyli rozmowy z 

Dyrekcją szkoły, Starostą Suskim. Ponadto odwiedzili pobliską firmę,, 

Fideltronik”. Oprócz tego znaleźli czas , by podziwiać piękno ziemi suskiej oraz 

zabytki Krakowa i Pszczyny.  

 



 

Serdeczne powitanie  gości w nowoczesnej mediatece. 

 

 

Niemiecka delegacja słucha uważnie. 

 

 



 

Uczestnicy projektu Moves na oficjalnym spotkaniu. 

 

 

 

Serdeczne słowa ze strony dyrektora szkoły partnerskiej. 

 


