
 
 

Ocena wizyty partnerskiej w ramach programu Erasmus+  

w Bytcy (Słowacja) 

w dniach od 16.03.2015r. do 20.03.2015r. 

Tematem przewodnim całej wizyty była tradycja Świąt Wielkanocnych 

 

16.03.2015 

W godzinach dopołudniowych w przedszkolu w Bytci odbyło się uroczyste przywitanie 
pedagogów z Polski oraz Czech. Dzieci pod opieką nauczycielek przedstawiły program 
„Przywitanie wiosny”, który  zawierał  pieśni i tańce ludowe.  Powitanie zakończono 
zwiedzaniem przedszkola, które było wiosennie ozdobione mnóstwem ( pomysłowych) 
ciekawych prac artystycznych. 

W południe gości  zakwaterowano w centrum miasta. Tam też zaproszono wszystkich 
uczestników spotkania na wspólny obiad.  

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie zabytkowej części miasta, gdzie znajduje się 
Pałac Ślubów oraz Zamek w Bydci. 

W godzinach popołudniowych zaproponowano wyjazdowe warsztaty twórcze. W pierwszej 
części spotkania wystąpił zespół ludowy z regionalnym  programem  artystycznym. W dalej 
części spotkania  nauczycielki zaangażowały się w prace rękodzielnicze przedstawiane przez 
miejscowych rzemieślników. Na zajęciach tych wyrabiano laleczki oraz zwierzątka z 
kukurydzianego suszu. Wyrabiano także pisanki techniką woskowania, pleciono z 
wierzbowych gałązek koszyczki oraz  „pomlazki”- wielkanocne rózgi.  

Ostatnim punktem programu tego dnia był wyjazd do Žiliny  w celu  zwiedzanie 
historycznego centrum tej pięknej miejscowości. 

 

17.03.2015 

Przedpołudnie przebiegło pod znakiem warsztatów. Te odbyły się w przedszkolu Hurbanova 
gdzie uczestnicy zostali zapoznani z Słowackimi zwyczajami oraz tradycjami wielkanocnymi. 
Dzięki pomocy Słowackich koleżanek pod rękoma uczestników powstawały wielkanocene 
ozdoby takie jak: zajączki z doniczek; pisanki barwione, zdobione koronkami (sznurówkami) 
oraz woskiem; doniczki zdobione techniką serwetkową; kurczątka wykonywane z 
plastikowych łyżeczek i kolorowych serwetek a także wiele innych ciekawych ozdób o  
tematyce wielkanocnej.  



 
 
Program popołudniowy zawierał wizytę w domu kultury w Súlově. Występ wiejskiego 
zespołu Súlovčanka wniósł powiew minionych czasów, podobnie jak wystawy rękodzieła 
artystów regionalnych.   Naucyzcielki koryzstając z ich kunsztu, umiejętności i doświadczenia 
doskonaliły techniki wyrobu regionalnych ozdób świątecznych.  

 

18.03.2015 

Wyprawa do Owczarni Papradno. O chowie owiec, krów i koni oraz o przetwarzaniu mleka 
na swojskie sery bardzo interesująco opowiadała właścicielka gospodarstwa.  

Po obiedzie w owczarni uczestnicy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w 
przedszkolu w Hurbanova. Nauczycielki poznawały dalsze tajniki rękodzielnictwa. 
Wytwarzały baranki ze styropianowych kul, kubki zdobione lakierem w kąpieli wodnej, 
papietowe wielkanocne życzenia oraz papierowe ozdobne torebki. 

Kolacja miała miejsce w Restauracji Gazdowskiej gdzie do tradycyjnych Słowackich potraw 
przygrywał zespół ludowy Javorník.  

 

19.03.2015 

Wyjazd autokarem do zamku w Bojnicach, gdzie bogato zdobione wnętrza przybliżały 
historię Słowacji. 

Obiad w chacie Viglaš.  Po obiedzie w trakcie  zwiedzania Rajecké Lesné  uczestniczki 
mogły oglądać rzeźbioną w drewnie ruchomą szopkę. Ostatnim punktem programu były 
odwiedziny w Rajeckych Teplicech gdzie można było się zrelaksować w termalnych 
basenach. 

Wspólny dzień zakończono kolacją w Slunecnym pavilonie.  

 

20.03.2015 

Przejazd autokarem do Strecna. Członkom wycieczki zaproponowano tam  zwiedzanie 
drewnianej słowackiej  wsi (stylizowanej na) utrzymanej w  stylu średniowiecznym. Następna 
była wycieczka do zamku Strecno.  

Obiad, podczas którego podsumowano słowackie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ 
odbył się w restauracji Gallery w Bytči. 

Przed wyjazdem dyrektorki partnerskich przedszkoli udały się do Urzędu Miasta na spotkanie 
z przedstawicielami władz miasta Bytče.  

 


