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Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy polsko- czeskiej 

pn. ,,Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju i pięknym mieście nad 

Ostrawicą”. 

 

I. Omówienie projektu 

Celem głównym naszego projektu było  nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w 

Drogomyślu i Vratimowie, zacieśnienie kontaktów poprzez działania, które były  realizowane 

w ramach projektu, ale również po jego zakończeniu oraz przełamanie barier, które w 

przyszłości zaowocuje umiejętnością nawiązywania kontaktów polsko-czeskich na rożnych 

płaszczyznach życia społecznego zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.  

Poprzez realizację celu głównego chcieliśmy też zachęcić mieszkańców sołectwa Drogomyśl, 

gminy Strumień oraz miasta Vratimova do współpracy i osiągania zamierzonych celów.  

Do realizacji projektu konieczne było między innymi  przygotowanie sali multimedialnej, z 

której  korzystali partnerzy z Czech i nasza młodzież w czasie dni projektowych oraz mamy 

nadzieję, że będą korzystać w czasie wizyt już po jego zakończeniu oraz sali regionalnej z 

miejscem wystawowym, gdzie prezentowane będą efekty wspólnej pracy obu partnerów. W 

czasie warsztatów na temat wody, solanki oraz roślin występujących zarówno po polskiej jak 

i po czeskiej stronie, młodzież polska i czeska  korzystała z urządzeń zakupionych dla potrzeb 

realizacji zaplanowanych działań oraz miała okazję odwiedzić prawdziwe w pełni 

profesjonalne laboratorium chemiczne w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii 

Nauk w Gołyszu.  

W wyniku realizacji projektu chcieliśmy nawiązać współpracę z rówieśnikami naszej 

młodzieży we Vratimovie, poznać ich szkołę oraz miasto, dowiedzieć się czym interesują się i 

jakie mają pasje oraz pokazać im nasze zainteresowania i ciekawostki związane z terenem. 

Liczymy na to, że dzięki wspomnianym działaniom zacieśnimy współpracę pomiędzy 

szkołami, sołectwem i miastem. Chcielibyśmy, aby nasza młodzież przełamała barierę 

językową, nawiązała kontakty, które pozostaną aktywne na długo po zakończeniu projektu. 

Dzięki działaniom projektowym młodzież po obu stronach  nabierze pewności, że granica nie 

stanowi żadnej bariery i że należy wykorzystywać dobre okazje na płaszczyźnie zachowań 

społecznych a także w przyszłości na płaszczyźnie zawodowej. 

W celu realizacji działań projektowych konieczne było  przygotowanie odpowiedniej 

infrastruktury. W drogomyskiej szkole powstały sale: regionalna i multimedialna. Placówka 

zyskała sprzęt, z pomocą którego zorganizowane były dni projektowe, które jako imprezy 

cykliczne weszły na stałe w kalendarz pracy szkoły (Szkolny Dzień Tradycji, konkurs 

fotograficzno-plastyczny, Dzień Otwarty dla absolwentów i rodziców). Jednocześnie w 

wyniku działań projektowych powstał fanpage obu szkół z nazwą projektu w tytule, którego 

celem jest  kontynuacja wspólnych działań z partnerem czeskim. W sali multimedialnej 

młodzież czeska i polska zaprezentowała sprawozdanie i  wyniki swoich badań dotyczących 

składu wody z Ostrawicy i w Wisły oraz pokazano najczęściej występujące na ich terenie 

rośliny i zwierzęta. W sali regionalnej wspólnie zorganizowaliśmy wystawę prac 

plastycznych i fotograficznych, strona polska przygotowała prezentację stroju ludowego oraz 

pokaz sprzętów codziennego użytku występujących na Śląsku Cieszyńskim, a także spotkanie 
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z gawędziarzem ludowym. Partnerzy z Czech również zaprezentowali swoją małą ojczyznę z 

jej ciekawostkami i skarbami kultury. W kolejnym działaniu partnerzy z Czech 

zaprezentowali znajdującą  się na terenie swojej szkoły  pracownię ceramiczną, oprowadzono 

polskich uczniów i nauczycieli po mieście i opowiedziano o życiu nad Ostrawicą. 

Zaplanowaliśmy  również jeden dzień projektowy w Urzędzie Miasta w Strumieniu, gdzie  

wspólnie prezentowaliśmy  wyniki naszego polsko - czeskiego konkursu plastycznego i 

fotograficznego szerokiej widowni(włodarze miasta Strumienia, radni, rodzice oraz goście z 

Vratimova (przedstawiciele władz miasta, nauczyciele, uczniowie). W ramach spotkania w 

Galerii odbyła się debata w czasie, której  młodzież czeska i polska wysłuchały wypowiedzi 

zaproszonych gości z Czech oraz z Polski, którzy opowiedzieli o korzyściach płynących ze 

współpracy transgranicznej. W czasie trwania projektu były prowadzone wspólne działania 

promocyjne polsko-czeskie. 

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 13-16 lat z Zespołu Szkół w Drogomyślu oraz 

Szkoły Podstawowej we Vratimovie. Dzięki realizacji projektu młodzież  uczestniczyła w 

grupach projektowych prowadzonych przez nauczycieli w dniach projektowych, warsztatach, 

zajęciach integracyjnych, debacie, wystawie prac konkursowych, w wycieczkach 

edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Efekty współpracy prezentowane były  w 

Dniach Otwartych dla szerokiego ogółu społeczności lokalnej. W Drogomyślu 

zaplanowaliśmy Dzień Otwarty, do udziału w którym zaprosiliśmy partnerów z Czech wraz z 

przedstawicielami władz Vratimova oraz nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły we 

Vratimovie. W spotkaniu w strumieńskim ratuszu oraz w Dniu Otwartym wzięli udział 

przedstawiciele władz Strumienia z panią Burmistrz oraz radni, sołtys Drogomyśla, 

zaprzyjaźnieni nauczyciele sąsiednich szkół, mieszkańcy Drogomyśla, rodzice, absolwenci. 

Wtórną grupą docelową projektu są rodziny uczniów z obu szkół. Uczniowie i nauczyciele 

poznali nowych przyjaciół, zwiedzili region pogranicza, sobaczyli jego piękno, atrakcje. 

Poprawili również swoje umiejętności językowe. Efekty  projektu opublikowane zostały na 

łamach prasy lokalnej, w Internecie na stronach internetowych szkół, Gminy Strumień, szkoły 

z Vratimowa oraz na fanpegu. 

II. Dni projektowe 

● 10. 05 2081r.  Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja prac konkursowych w 

Galerii pod Ratuszem w Urzędzie Miejskim w Strumieniu. Wręczenie nagród 

laureatom konkursu przez p. Burmistrz Annę Grygierek i Przewodniczącego rady 

miejskiej p. Czesława Grenia. Młodzież miała możliwość poznać się, wcześniej 

głosowano za pomocą  FB na najlepsze prace, nawiązały się kontakty pomiędzy 

dziećmi i nauczycielami. Po zakończeniu wystawy prace zostały umieszczone w Sali 

regionalnej w szkole. 
● 18.05.2018r. Warsztaty ceramiczne we Vratimovie. Grupa dzieci z naszej szkoły wraz 

z opiekunami wyruszyła do Vratimova, aby tam uczestniczyć w warsztatach 

ceramicznych, zwiedzić szkołę oraz miasto. To był bardzo obfitujący w zdarzenia 

dzień projektowy. Zarówno dzieci, jak i opiekunowie wrócili pełni wrażeń z 

marzeniem o własnej pracowni ceramicznej, ale to już może kiedy indziej… 
● 25.09 2018r.  ,,Tak daleko nam do morza czyli skąd solanka w Zabłociu?” To kolejny 

dzień projektowy. Najpierw młodzież wysłuchała wykładu dr Barbary Jamińskiej na 

temat historii złóż solankowych na naszym terenie. Potem można było dowiedzieć się 
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wielu ciekawych informacji na temat fauny i flory na Śląsku Cieszyńskim i wziąć 

udział w quizie. Po części teoretycznej goście oraz nasza młodzież przejechali do 

Zabłocia, sołectwa znajdującego się w gminie Strumień, aby zwiedzić zakład Solanka 

Zabłocka SA i wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pana inż .Ryszarda  Ślaskiego , 

który pokazał uczniom w jaki sposób pozyskuje się solankę, do czego służy, jakie ma 

właściwości itp. Po wizycie w Zabłociu grupa wzięła udział w warsztatach 

chemicznych w zaprzyjaźnionym z naszą szkołą Zakładzie Doświadczalnym w 

Gołyszu. Tam pod okiem chemika p. mgra Marka Klesa wykonywano najróżniejsze 

doświadczenia chemiczne związane z ogniem, wodą oraz wieloma innymi tematami, 

które wśród młodzieży cieszyły się ogromną popularnością. Na zakończenie młodzi 

uczestnicy dnia projektowego obejrzeli ciąg produkcji karpia w zakładzie w Gołyszu.  
● 25.10.2018r. Szkolny dzień Tradycji. W tym dniu goście z Czech mieli okazję 

uczestniczyć w festiwalu folkloru. Najpierw odbyło się oficjalne otwarcie Sali 

regionalnej, następnie goście zobaczyli bogaty program artystyczny w wykonaniu 

uczniów naszej szkoły. Po części artystycznej p. Mariola Domagała opowiedziała o 

swojej pasji związanej z szyciem strojów ludowych, pogłębianiem wiedzy na temat 

tradycyjnego stroju cieszyńskiego i wałaskiego (góralski, beskidzki). Po tym wstępie 

p. Kinga Klimek pokazała prezentację zdjęć z tradycyjnych oczepin. Później nastąpiła 

degustacja przeróżnych potraw kuchni Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie z Vratimova 

zaprezentowali swoje potrawy oraz strój i opowiedzieli o Slezko-Morawskim Kraju.  
● Ostatnim dniem projektowym jest podsumowanie projektu i wspólna zabawa 

karnawałowa dla młodzieży. Pragniemy dziś pokazać to, co zakupiliśmy, to, co 

pozyskaliśmy, a przede wszystkim podkreślić, że nasz kontakt ze szkołą we 

Vratimowie jest niezwykle serdeczny i nade wszystko serdeczny, co było nadrzędnym 

celem naszego projektu. Mamy nadzieję utrzymać te kontakty, już dziś zapraszając na 

obchody 50-lecia naszej szkoły i licząc na dalszą życzliwą współpracę również po 

zakończeniu projektu i poza projektem, co już się dzieje.  

W tym miejscu w imieniu pomysłodawców projektu chcemy podziękować wszystkim, którzy 

wsparli nas w tym działaniu. Pani burmistrz Annie Grygierek za zielone światło dla nas jako 

szkoły, abyśmy spróbowali przystąpić do tego rodzaju działania. Pani Ewie Kuboszek, która 

włożyła całe serce w pomoc merytoryczną, dopingowała, radziła i wierzyła w naszą 

kreatywność, pani Magdzie Swobodzie za konsultacje w najróżniejszych sprawach 

projektowych, wszystkim, którzy nam pomagali, wspierali radą i pomocą. Szczególne 

podziękowania dla p. Jarosława Świcia za pomoc w zgromadzeniu eksponatów w sali 

regionalnej, p. Kindze Klimek za przekazanie letnika, sprzętów i zdjęć, które zostaną w naszej 

szkole, p. Annie Gorgoń, za sprzęty gospodarskie, które nam ofiarowała. Dziękujemy 

dyrekcji zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu za miłe i bardzo merytoryczne przyjęcie, 

prezesowi Solanki Zabłockiej za możliwość obejrzenia zakładu, za przekazaną wiedzę. 

Dziękujemy Pani Dyrektor Darii Kucharowej za przyjęcie zaproszenia do 

współuczestniczenia w projekcie, bez tego nic by się nie udało. Bardzo dziękujemy 

wszystkim przyjaciołom szkoły, prelegentom, gościom, przyjaciołom. 

 

 


