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Stowarzyszenie „Razem dla Waganowic” zrzesza głównie rodziców uczniów ze
szkoły w Waganowicach i nauczycieli tam pracujących. Głównym celem stowarzyszenia jest
prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, która służy wszechstronnemu
rozwojowi mieszkańców wsi Waganowice oraz uczniów Zespołu Szkół w Waganowicach.
Misją naszego stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych
zmierzających do stwarzania możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzież, wspieranie
rozwoju lokalnej edukacji, inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze
oświaty, sportu, kultury, turystyki i ochrony środowiska, organizowanie i wspieranie działania
na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanie pomocy psychologicznopedagogicznej, tworzenie projektów z dziedziny edukacji, kultury i sportu, propagowanie
wzorców współżycia społecznego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
propagowanie wzorców zdrowego i kulturalnego stylu życia, wspieranie działań szkoły
zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz
uczniów szkoły, pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo - dydaktycznego,
kulturalnego i materialnego szkoły, propagowanie osiągnięć i dorobku szkoły.
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W roku 2016 realizowaliśmy następujące projekty i działania:
1. Projekt sportowy „Pragnę być dzielny -

Mityng Lekkoatletyczny dzieci,

młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych”. Celem tego projektu było zwiększenie
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rozwijanie zainteresowań sportem,
propagowanie ciekawych i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez osoby
niepełnosprawne, uspołecznianie i usamodzielnianie osób niepełnosprawnych,

integracja

środowisk, pokonywanie swoich słabości, zwiększenie wiary we własne siły, podejmowania
nowych

wyzwań,

wyrabianie

prawidłowych

nawyków

bezpiecznego

zachowania,

zawiązywanie przyjaźni przez osoby niepełnosprawne. Głównym punktem projektu były
zawody sportowe z lekkoatletyki, które odbyły się na boisku w Słomnikach, w czasie których
zawodnicy mogli zmierzyć się z różnymi dyscyplinami sportowymi, zmodyfikowanymi i
dostosowanymi do ich możliwości, a jednocześnie ze swoimi słabościami i pokonać je.
Zawody miały charakter integracyjny. Do udziału w nich zostały zaproszone środowiska,
które organizują zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Drugim punktem projektu był Program
Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) który jest oficjalnym programem sportoworehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych.
2. Projekt artystyczny „Idziesz przez świat i światu dajesz kształt, czyli warsztaty
artystyczne” dofinansowany przez Burmistrza Gminy Słomniki w ramach „Otwartego
Konkursu Ofert 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego". Był to projekt warsztatów przeznaczony dla dzieci z klas IV- VI Szkoły
Podstawowej oraz dla młodzieży w wieku gimnazjalnym w tym dla uczniów
niepełnosprawnych. Projekt zachęcał młodzież do poszerzania wiedzy, rozwijania talentów,
odkrywania ciekawych form spędzenia wolnego czasu oraz poprzez realizację projektu
młodzieży zapoznała się z współczesnymi forami sztuki. W ramach projektu odbyło się pięć
warsztatów: dziennikarsko- filmowe, mozaiki artystycznej, ceramiczne oraz warsztaty sztuki
użytkowej.
a) warsztaty dziennikarskie odbyły się w dniach 13 i 14 czerwca. W pierwszym dniu
uczniowie zapoznali się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi filmu. Drugi dzień był
dniem praktycznych zajęć. Tego dnia odbyły się ćwiczenia z zakresu autoprezentacji przed
kamerą - uczestnicy odgrywali określone scenki, a potem na podstawie nagrania analizowali
swoją mowę ciała. Realizowali także scenkę dziennikarską oraz przeprowadzali wywiad,
podczas którego wypracowywali umiejętność nagrania materiału z udziałem dziennikarza
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oraz samej osoby wypowiadającej się. Na zakończenie musieli przygotować news z wypadku.
Miało to na celu wypracowanie myślenia operatorskiego i realizacyjnego na podstawie
zaimprowizowanej scenki.
b) warsztaty mozaiki artystycznej odbyły się dnia 16 czerwca. Uczniowie pracowali w
zespołach. Każda grupa dostała kawałek wielkiej układanki, zadaniem grup było pokrycie
otrzymanej części różnymi kamykami. Do układanki można było sobie wybrać kamienie,
marmury i kosteczki o przeróżnych odcieniach i fakturach. W razie potrzeby kamyki można
było dociąć cęgami. Następnie należało je porządnie przykleić i powstał przepiękny obraz
słoneczników. Został on pokryty specjalnym impregnatem, który nadał mu kolor i połysk.
c) warsztaty z ceramiki odbyły się dnia 25 października. Uczniowie pracowali w
trzech grupach w zależności od wieku: najmłodsi tworzyli anioły, starsi i gimnazjaliści prace
z motywem roślinnym i witrażem.
d) warsztaty sztuki użytkowej odbyły się w naszej w szkole w czerwcu i w
październiku.
3. Projekt pod nazwą „Wielka Brytania kulturalnie”. Celem tego projektu jest
kształtowanie otwartości na kulturę Wielkiej Brytanii, zapoznanie uczestników projektu ze
zwyczajami i kulturą tam panującymi przez native speakerów, kształtowanie otwartości na
rozwijanie kompetencji komunikatywnej w nauce języka angielskiego, zaangażowanie w
działania uczniów o różnych możliwościach intelektualnych, a zwłaszcza o obniżonej
motywacji do nauki języków obcych.

Zajęcia w ramach tego projektu odbywają się w

Zespole Szkół w Waganowicach w trzech grupach: uczniowie klasy IV, uczniowie klasy V,
uczniowie klasy VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdej z grup. Projekt
wychodzi na przeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, którzy w ankiecie
diagnostycznej przeprowadzonej w szkole wskazali zainteresowanie zajęciami dodatkowymi
z języka angielskiego. Uczniowie uczą się języka angielskiego zapoznając się z kulturą
Wielkiej Brytanii. Poznają historię powstania i położenie geograficzne kraju, muzykę i tańce,
literaturę, film, kulinaria, teatr. Praca na zajęciach odbywała się przy wykorzystaniu metody
małych projektów, odgrywania scenek historycznych oraz wspólnego czytania. Uczestnicy
projektu są też współtwórcami zajęć poprzez prezentowanie interesujących dla nich utworów
muzycznych, czy książek w języku angielskim. Wiedzą zdobytą o Wielkiej Brytanii
uczniowie podzielą się podczas Dnia Wielkiej Brytanii. Będą w nim uczestniczyć uczestnicy
projektu, którzy będą jego organizatorami oraz cała społeczność szkoły oraz jej partnerzy jako
odbiorcy. Uczniowie zaprezentują najciekawsze produkty z zadania o kulturze, a więc
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prezentacje multimedialne oraz przygotowany samodzielnie film przedstawiające przez siebie
tańce charakterystyczne obszaru Wysp Brytyjskich. Uczestnicy projektu poczęstują również
daniami narodowymi i świątecznymi z Wielkiej Brytanii, których nauczą się przyrządzać w
czasie zajęć. Będzie to również możliwość do promocji projektu i jego celów w środowisku
lokalnym, ale i korzyści płynących z nauki języka angielskiego.
4. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Waganowicach wzięli udział w konkursie „Junior
Demokracji 2016" na najciekawszy projekt społeczny w Powiecie Krakowskim. Konkurs
został zorganizowany przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa. Cały projekt miał na
celu rozwijanie świadomego uczestnictwa młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego w
życiu społecznym poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności.
Zespoły konkursowe, liczące od 3 do 5 osób, pracowały pod opieką osoby dorosłej nad
pomysłem projektu społecznego odpowiadającego na wcześniej zidentyfikowane potrzeby i
problemy młodych ludzi lub lokalnych społeczności. Uczniowie ze Szkoły w Waganowicach
do konkursu zgłosili 8 zespołów. W ramach konkursu w szkole odbyły się dwa szkolenia warsztaty organizowane przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa – pierwsze dotyczące
pisania projektu, drugie spotkanie poprowadziła redaktorka Kroniki Krakowskiej, która
przekazała zespołom wiele cennych wskazówek, które mogli wykorzystać podczas
przygotowywania prezentacji na Galę Finałową Konkursu. 3 projekty z Waganowic znalazły
się wśród ośmiu projektów, które zwyciężyły i otrzymały fundusze na ich realizację. Są to
projekty: Z odwagą do życia, Albośmy to jacy tacy i Nasze boisko 2017.
a) Projekt „Z odwagą do życia” ma na celu podejmowanie przez młodzież
niepełnosprawną różnych ciekawych, nowych wyzwań, które niejednokrotnie są dla nich
trudne i których się boją. Uczniowie poprzez realizację projektu łamią bariery, uczą radzić
sobie ze strachem, niepewnością, wstydliwością,

poznają nowe dyscypliny sportowe.

Stworzyli drużynę do gry w Boccia. Przygotowali przedstawienie teatralne. Występ przed
szerszą publicznością nie jest łatwy, pojawia się trema, żeby ją zwalczyć, trzeba dużo
ćwiczyć. Ponadto zrealizowali już: wyjazd na grę w paintball, na strzelnicę, na ściankę
wspinaczkową. Przed nimi jeszcze trzy punkty projektu: wyjazd na spływ raftingiem, mecz
piłki ręcznej oraz lekcja tańca. Te wszystkie formy spędzania czasu są dla naszej grupy
całkiem nowe. Osoby niepełnosprawne przeżywają podwójnie większy lęk przed nową
sytuacją, niż osoby pełnosprawne, dlatego wybraliśmy właśnie te formy. Wszystkie te formy
mają na celu usamodzielnienie się, odważne podchodzenie do nowych wyzwań. Wszystkie
nasze działania będą dokumentowane za pomocą zdjęć, ale i filmu, który na koniec zmontują
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i przedstawią koleżankom, kolegom ze szkoły, mieszkańcom gminy Słomniki, rodzicom,
babciom, dziadkom, ale także innym ośrodkom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi,
żeby pokazać jak można ciekawie spędzić czas.
b) „Albośmy to jacy tacy” to projekt społeczny skierowany do uczniów Zespołu Szkół w
Waganowicach, rodziców i społeczności lokalnej. Główne cele projektu to budzenia
przywiązania do rodzinnych stron, przejmowania od starszych pokoleń kultury ludowej,
tradycji i zwyczajów, zgłębiania wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie, rozpowszechniania
kultury regionu. Realizacja projektu odbywa się poprzez takie działania jak: przygotowanie i
wystawienie Jasełek Bożonarodzeniowych, warsztaty rękodzieła – tradycyjne ozdoby
bożonarodzeniowe, warsztaty kulinarne – „Cudze smakujecie, własnego nie znacie”, konkurs
wiedzy „Moja mała Ojczyzna”, zwiedzanie Muzeum Ziemi Słomnickiej. Przygotowanie
fotoalbumu – „Uroki wsi krakowskiej”. Działania na temat podtrzymania tradycji ludowej w
naszym rejonie dotyczą głównie osób dorosłych, zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
Dlatego ten projekt głównie skupia się na osobach młodych, ludzie starsi stają się
przewodnikami w edukacyjnej podróży do korzeni kulturowych oraz odbiorcami efektów
pracy dzieci i młodzieży.
c) „Nasze boisko 2017” to projekt, którego celem jest poprawienie jakości i funkcjonalności
istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Waganowicach. W trakcie realizacji
projektu uczniowie nagrali krótki filmik konkursowy, w który zaangażowali społeczność
szkolną. Dzięki udanemu przygotowaniu i zaprezentowaniu projektu udało pozyskać się
środki finansowe. Obecnie uczniowie zastanawiają się jak odpowiedzialnie wydać otrzymane
pieniądze oraz oczekują na decyzje, które władze gminy Słomniki podejmą odnośnie
planowanej budowy boiska sportowego. Do dalszych planów należy zaliczyć próbę
pozyskania sponsorów, którzy wsparliby projekt „Nasze boisko 2017”.
5. Stowarzyszenie pozyskując środki z oferty na realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski” zakupiło stroje
regionalne – krakowskie.
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