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http://www.hszg.de/se/aktuelles/neuigkeiten/news/article/landrat-bernd-lange-uebernimmt-
schirmherrschaft-fuer-eu-projekt.html, 02. Mai 2012 

 

Landrat trägt Schirmherrschaft für EU-Projekt 

2. Mai 2012 

 

Landrat des Kreises Görlitz Bernd Lange 

Seit April 2011 führt das TRAWOS-Institut der Hochschule Zittau/Görlitz unter Projektleitung 
von Profn. Dr. Erika Steinert das deutsch-polnische Projekt „Gesunde Schule und 
Qualifizierung – Zdrowa szkoła i kształcenie“, kurz GESZKO, durch. Die Hochschule wird als 
Leadpartner von der Hochschule Jelenia Gora (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa) und 
der Universität Leipzig unterstützt. 

Der Schwerpunkt von GESZKO liegt auf den schulischen Projekten in bisher 12 
teilnehmenden Schulen. Diese bilden deutsch-polnische Tandems und bearbeiten jeweils ein 
Projekt im Schuljahr gemeinsam. Bis September 2014 werden verschiedene Schulprojekte zu 
den Themen „Gesunde Ernährung“, „Sport und Bewegung“ sowie „Traditionen und Bräuche“ 
durchgeführt. 

Interessierte Schüler/-innen können am Mentoringprogramm als einem weiteren 
Projektschwerpunkt teilnehmen. Als dritter Schwerpunkt wird ein grenzüberschreitendes 
Regionalmanagement entwickelt, um die Schulen mit Wirtschaft und Politik nachhaltig zu 
vernetzen. 

Der Landrat des Landkreises Görlitz, Bernd Lange, hat nun die Schirmherrschaft 
übernommen. Auf polnischer Seite werden ebenfalls Gespräche auf Landkreis-Ebene 
geführt. Die Schirmherrschaft des Landrates wird zu einer Aufwertung des Projekts 
beitragen! 
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http://www.zse.boleslawiec.pl/strona/projekty/zdrowa-szkola/wzajemne-kontakty/165-tor-

przeszkod-w-ramach-projektu-gesunde-schule-zdrowa-szkola, 04. Juni 2012 

 

Tor przeszkód w ramach projektu Gesunde Schule – Zdrowa Szkoł 

4 czerwca 2012 r. już po raz trzeci spotkaliśmy się z naszymi niemieckimi kolegami ze szkoły w 
Görlitz w ramach projektu Gesunde Schule – Zdrowa Szkoła. Ponieważ celem współpracy jest 
promocja zdrowego stylu życia, każde nasze spotkanie wiąże się z aktywnością fizyczną. Tym 
razem odwiedziliśmy Querxenland - das Kindererholungszentrum (KIEZ), czyli ośrodek 
wypoczynkowy dla dzieci w Seifhennersdorf. Pięknie położony w Górach Żytawskich (Zittauer 
Gebirge) oferuje młodzieży szereg możliwości uprawiania sportu. Dla nas przygotowano 
Teamparcours, czyli tor przeszkód. 

Na ścieżkę składało się kilka stacji, na których polsko-niemieckie grupy mogły spróbować 
swoich sił w pokonywaniu zadań. Nie chodziło jednak tylko o fizyczne pokonanie przeszkód, 
lecz o wspólne, zespołowe poszukiwanie najlepszej strategii wykonania ćwiczeń. Nie tak łatwo 
zbudować „ludzki" most, kiedy podstawą są chwiejne liny, czy przejść przez pajęczą sieć tak, 
aby nie dzwoniły kontrolne dzwonki. Oczywiście uczniowie pokonali tor, co przynioło im wiele 
zabawy i satysfakcji. 

Oprac. Kamilla Dudek 
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http://www.zse.boleslawiec.pl/strona/projekty/zdrowa-szkola/wzajemne-kontakty/164-zakonczenie-

projektu-gesunde-schule-zdrowa-szkola, 15. Juni 2012 

Zakończenie projektu Gesunde Schule – Zdrowa Szkoła  

Krzysztof Wolski  

15 czerwca 2012 r. wraz z ponad 200 uczniami z 16 szkół uczestniczyliśmy w podsumowaniu 
projektu Gesunde Schule – Zdrowa Szkoła. Każda placówka zaprezentowała swój wkład w 
projekt. Również my opowiedzieliśmy o działaniach, jakie podjęliśmy z naszą szkołą partnerską 
w Görlitz w tym roku szkolnym: zmagania sportowe (Görlitz (Niemcy), wrzesień 2012), 
warsztaty rytmiczno-taneczne (Bolesławiec (Polska), marzec 2012), pokonanie toru przeszkód 
(Seifhennersdorf (Niemcy), czerwiec 2012).  

Prezentacje urozmaicały zabawy językowe i gry ruchowe. Spotkanie podsumowujące odbyło 
się w znanym nam już ośrodku wypoczynkowym Querxenland (czyli Kraina krasnali) w Górach 
Żytawskich w Seifhennersdorf. Założenia projektu obejmowały uświadomienie uczniom 
pozytywnego wpływu zdrowego stylu życia na ich rozwój psychofizyczny, promocję zdrowego 
stylu życia, zachęcenie do aktywności fizycznej, zwiększenie świadomości własnego ciała, 
integrację uczniów z różnych typów szkół, pokonywanie barier międzykulturowych, 
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z Niemiec. Z pewnością można stwierdzić, że cele te 
zostały spełnione. 

Oprac. Kamilla Dudek 

http://www.zse.boleslawiec.pl/strona/projekty/zdrowa-szkola/wzajemne-kontakty/164-zakonczenie-projektu-gesunde-schule-zdrowa-szkola
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http://sucharski.boleslawianie.pl/content/targi-projektowe-gesunde-schule-zdrowa-szko%C5%82-w-

seifhennersdorf, 20. Juni 2012 

TARGI PROJEKTOWE GESUNDE SCHULE-ZDROWA SZKOŁA W SEIFHENNERSDORF  

śr., 06/20/2012 - 16:59 | redaktor4  

 15 czerwca 2012 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Małgorzaty Tubaj i 
Małgorzaty Plis-Lozer wraz z ponad 200 uczniami z 16 szkół uczestniczyli w 
podsumowaniu projektu Gesunde Schule – Zdrowa Szkoła. Spotkanie 
podsumowujące odbyło się w znanym  ośrodku wypoczynkowym Querxenland  w 
Górach Żytawskich w Seifhennersdorf. Założenia projektu obejmowały 
uświadomienie wśród uczniów zachowań prozdrowotnych, promowanie zdrowego 
stylu życia, zdrowego odżywiania oraz zachęcanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu .Hasłem przewodnim działań projektowych w bieżącym roku 
szkolnym było: ,,Zdrowa kuchnia – gotowanie i pieczenie”.Projekt realizowany był 
w ramach kategorii „Uprawa ekologiczna, pieczenie, gotowanie, zdrowe 
odżywianie”. .Każda placówka zaprezentowała swój wkład w projekt. Również nasi 
uczniowie opowiedzieli o działaniach, jakie podjęli  ze swoją szkołą  partnerską z 
przygranicznego Görlitz - Schulzentrum in Görlitz. Pomiędzy prezentacjami 
różnych szkół miały miejsce zabawy językowe i gry ruchowe. Młodzież doskonale 
się bawiła i integrowała z rówieśnikami. 

prezentacja targi projektowe  

 

 

 

  

http://sucharski.boleslawianie.pl/content/targi-projektowe-gesunde-schule-zdrowa-szko%C5%82-w-seifhennersdorf
http://sucharski.boleslawianie.pl/sites/default/files/plik/u12/targi%20projektowe%2015.VI_.2012_0.ppt


http://sucharski.boleslawianie.pl/content/spotkanie-w-g%C3%B6rlitz-w-ramach-projektu-zdrowa-

szko%C5%82, 27. Juni 2012 

 

Spotkanie w Görlitz w ramach projektu ZDROWA SZKOŁA  

śr., 06/27/2012 - 05:24 | moderator  

 Dnia 19 czerwca 2012 r. uczniowie klas 3 TE, 3 TH i 2 TH wraz z opiekunami: Panią Iloną 
Szymecką oraz Panią Anitą Nakonieczną mieli wspaniałą okazję odwiedzić niemiecką szkołę 
w Görlitz. Szkoła ta bierze udział w projekcie "Zdrowa szkoła i kształcenie - Gesunde Schule 
und Qualifizierung" i jest naszą szkołą partnerską. Celem wycieczki jak i samego projektu jest 
integracja młodzieży polskiej i niemieckiej oraz promowanie zdrowego stylu życia. W 
pierwszej kolejności uczniowie 5 klasy oprowadzili gości po szkole. Następnie uczniowie obu 
szkół przyrządzały wspaniałe dania, które później zjedli przy wspólnym obiedzie. Jako polską 
specjalność przygotowaliśmy sałatkę jarzynową, która cieszyła się wśród Niemców 
olbrzymim powodzeniem. 
 
Kolejną niespodzianką było oprowadzenie uczniów naszej szkoły po Görlitz. Naszą wycieczkę 
zaczęliśmy na Rynku Dolnym. Görlitz posiada dwa place rynkowe. Przewodnik bardzo 
ciekawie opowiadał o wszystkich zabytkach, trzeba oczywiście dodać, że miasto to posiada 
ich bardzo wiele. Jednym z nich był Kościół św. Piotra i Pawła z XV wieku. Jest to największy 
kościół halowy w Saksonii. Pośrodku rynku stoi piękna fontanna Neptuna z XVIII wieku. 
Jednym z ciekawszych budynków jest tak zwana Waga, czyli miejsce, w której niegdyś 
dokonywane były pomiary wagi towarów. Warto zwrócić na jej zdobienia, przedstawiające 
znamienitych mieszkańców miasta. Kolejną przepiękną budowlą jaką mieliśmy okazję 
zobaczyć był tzw. biblijny dom – nazwany tak ze względu na przepiękne płaskorzeźby, 
przedstawiające sceny  z Nowego i Starego Testamentu. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni 
na kawę i ciasto na świeżym powietrzu. Wrażenia po wycieczce wszyscy mieli bardzo dobre. 
Zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni przez naszych niemieckich przyjaciół. Z całą pewnością nie 
będzie to ostatnie nasze spotkanie. Do Bolesławca wróciliśmy około godziny 16. Uważam, że 
dzięki takim spotkaniom jak te,  więzi polsko- niemieckie zacieśniają się w bardzo naturalny 
sposób. 
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http://www.istotne.pl/a7312.php, 02. Juli 2012 

O zdrowej kuchni wiedzą prawie wszystko 

Młodzież z ZSOiZ wzięła udział w projekcie Gesunde Schule-Zdrowa Szkoła. Spotkanie 
podsumowujące przedsięwzięcie odbyło się w Saksonii. 

W piątek, 15 czerwca, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora 
Henryka Sucharskiego w Bolesławcu uczestniczyli – wraz z ponad 200 osobami z 16 szkół – w 
podsumowaniu projektu Gesunde Schule-Zdrowa Szkoła. Spotkanie miało miejsce w znanym 
ośrodku wypoczynkowym Querxenland w Seifhennersdorf (Góry Żytawskie, Saksonia). 

Projekt, realizowany w ramach kategorii „Uprawa ekologiczna, pieczenie, gotowanie, zdrowe 
odżywianie”, miał na celu promocję zachowań prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, 
odżywiania się oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Hasło przewodnie tegorocznych 
działań to „Zdrowa kuchnia – gotowanie i pieczenie”. 

W czasie podsumowującego projekt spotkania każda z placówek zaprezentowała swój wkład 
w to przedsięwzięcie. Uczniowie ZSOiZ opowiedzieli m.in. o działaniach, jakie podjęli ze 
swoją szkołą partnerską z przygranicznego Görlitz. 

Nie zabrakło zabaw językowych i gier ruchowych. Młodzi ludzie doskonale się bawili 
i integrowali z rówieśnikami. Opiekunkami grupy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych były: Małgorzata Tubaj i Małgorzata Plis-Lozer. 

(informacja: ZSOiZ w Bolesławcu/ii) 
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