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Uczestnicy projektu GESZKO w Karpaczu 
 

Uczestnicy projektu GESZKO w Karpaczu 
11 lutego w Karpaczu odbyło się spotkanie uczestników projektu „GESZKO- Zdrowa szkoła i 

kształcenie”. Uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze i niemieckiej szkoły z Gorlitz 

zwiedzili 

Świątynię Wang i Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. 

Głównym tematem spotkania był sport i zdrowy tryb życia. Dzieci i młodzież były pod szczególnym wrażeniem eksponatów 

z Muzeum Sportu i Turystyki. 

-Najbardziej podobają mi się sanki!- śmieje się 10-letni Benjamin, najmłodszy uczestnik wyprawy. 

Atrakcją była także skocznia narciarska w Karpaczu i miejsce zaburzenia grawitacji. 

Gesunde Schule und Qualifizierung - Zdrowa szkoła i kształcenie'' to transgraniczny, wspólny projekt Hochschule 

Zittau/Görlitz reprezentowanej przez Instytut TRAWOS, Karkonoskiej 



Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze i Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Lipsku. Celem projektu jest 

umożliwienie wspólnego kształcenia młodzieży z pogranicza 

polsko-niemieckiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie ich do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami 

zza granicy 

 

http://zw.pl/w-ramach-projektu-geszko-uczniowie-z-herrnhut-odwiedzili-sosw/ 

W ramach projektu GESZKO uczniowie z 
Herrnhut odwiedzili SOSW 

Opublikowano 5 maja 2014 przez michal  

 

Geszko – tak nazywa się projekt, w którym od trzech lat uczestniczy Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy we Wschowie. Jego celem jest integracja placówek szkolno-
wychowawczych z terenu Niemiec i Polski. Partnerem projektu jest między innymi 
Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła. Pod koniec kwietnia w ramach GESZKO 
wschowską placówkę odwiedzili uczniowie z niemieckiej szkoły w Herrnhut 

W projekcie biorą udział wyższe szkoły ze strony niemieckiej jak i polskiej – mówi Józef Zaprucki 
z Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły - oraz szkoły podstawowe i średnie z regionu 
dolnośląskiego oraz lubuskiego. Chcemy dzięki wspólnym działaniom podnieść kompetencje 
socjalne młodzieży niepełnosprawnej, aby potrafiła po ukończeniu edukacji poradzić sobie na 
rynku pracy. 

Projekt obejmuje trzy podstawowe obszary działania. 

Pracujemy w zakresie kompetencji kulturowej - mówi Józef Zaprucki – gdzie młodzież wymienia 
się informacjami na temat tradycji swoich regionów. Drugą sferą naszego działania są 
kompetencje kulinarne. Tutaj stawiamy na zdrowe odżywianie. Trzecim obszarem naszej 
aktywności w ramach projektu GESZKO jest sport. Polega on na tym, że przyzwyczajamy dzieci i 
młodzież do aktywnego spędzania czasu. 

W ramach tych działań Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy współpracuje z placówką z 
Herrnhut. 



W tym roku przyświeca nam cytat ,,Cudze rzeczy dobrze wiedzieć jest, własne – obowiązek” – 
mówi Hanna Romanowicz z SOSW we Wschowie – w związku z tym w trakcie pobytu uczniów z 
niemieckiej placówki przybliżamy im historię Wschowy oraz jej tradycje. Zaczynamy od gry 
miejskiej, dzięki której będziemy mieli okazję zobaczyć najważniejsze miejsca w naszym mieście. 

To jest ostatni rok projektu, zaplanowano również podsumowanie aktywności w ramach 
GESZKO, które zostanie zorganizowane w Jeleniej Górze, gdzie spotka się ze sobą 12 
placówek, które brały udział w projekcie. 
(rak/foto: karolina) 
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To transgraniczny wspólny projekt : 

• Szkoły Wyższej Hochschule Zittau/Görlitz reprezentowanej przez Instytut TRAWOS (tzw. partner 

wiodący projektu), 

• Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, 

• Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Lipsku. 

Realizowany jest już trzeci rok w naszej szkole. W bieżącym roku szkolnym temat przewodni brzmi: 
 

W STYLU FIT PRZEZ CAŁY ROK 

 

W pierwszym semestrze odbyły się dwa spotkania ze szkołą partnerską Gutenbergschule z Niesky 15 

października i 26 listopada. 

Uczniowie 

 



 

Uczniowie wspólnie sporządzali potrawy w stylu fit: batony musli, koktajle z owoców i mleka sojowego, 

soki owocowe, kanapki pełnoziarniste. 

 

 
 

Odbyli trening „smakowania czekolady” oduczający spożywania czekolady w nadmiarze. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Część spotkania została wykorzystana na wspólną aktywność fizyczną- trening Zumby. 

 

 

 

 
 

 

Podsumowaniem był quizz o zdrowym stylu życia. 
 



 
 

 

W drugim semestrze planujemy wspólne wędrówki nordic walking co umożliwi nam zakupiony w ramach 

projektu sprzęt sportowy. 
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November 2014 – Schuljahr 2014/15 

http://karpacz.naszemiasto.pl/artykul/miedzynarodowy-projekt-geszko,2159905,artgal,t,id,tm.html 
 

 

 
-Takie projekty są potrzebne i dają dużo radości naszym 
uczniom- twierdzi Jacek Hamowski, pracownik 
jeleniogórskiej placówki. 
 
Międzynarodowy projekt GESZKO 

 

Dzieci i młodzież były pod szczególnym wrażeniem 
eksponatów z Muzeum Sportu i Turystyki. Celem 
projektu jest umożliwienie wspólnego kształcenia 
młodzieży z pogranicza polsko-niemieckiego, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie ich 
do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami zza granicy. 
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