
 
 

Ocena wizyty partnerskiej w ramach programu Erasmus+  

w Raciborzu (Polska) 

w dniach od 04.05.2015 do 08.05.2015r. 

Tematem przewodnim całej wizyty było rękodzieło w tradycji  

04.05.2015 

10.00- przyjazd partnerów z zaprzyjaźnionych przedszkoli z Czech i Słowacji, uroczyste 
przywitanie w progach przedszkola, zaproszenie na program artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli i dzieci przedszkolne. Występ dzieci nawiązywał bezpośrednio do tradycji 
ludowych ziem raciborskiej i śląskiej. Śpiewane piosenki o tematyce ludowej oraz 
zaprezentowane tańce i wierszyki, także w języku czeskim były z wielkim entuzjazmem 
przyjęte przez przybyłych gości. Dzieci ubrane w regionalne stroje prezentowały się bardzo 
oryginalnie i odświętnie. Po zakończonym występie goście zwiedzili całą placówkę, oglądając 
wystawki z pracami dzieci oraz dekoracje wiosenne. 

12.00- obiad w restauracji „Fanaberia” 

14.00 –  Powrót do przedszkola: warsztaty tematyczne . Przy przygotowanych stanowiskach 
nauczycielki zapoznawały się ze sposobem wykonania różnych przedmiotów i ozdób z gliny.  
Mogły więc lepić w glinie „na sucho”,  tworząc figurki ptaszków, kwiatków, świeczniki,  które 
były później wypalane w specjalnym piecu, a także spróbować swoich sił pracując przy 
prawdziwym kole garncarskim, lepiąc „ na mokro” wazoniki i miseczki.  Ten rodzaj pracy 
rękodzielniczej był na pewno niecodziennym doświadczeniem dla wszystkich nauczycieli oraz 
dostarczył niesamowitych wrażeń w kontakcie z takim materiałem jakim była glina. 

18.00-kolacja w restauracji „Włoska” 

05.05.2015 

9.00- wyjazd autobusem do wsi Tworków. 

9.20- zwiedzanie zabytkowej i jednej z najstarszych na Raciborszczyźnie kuźni połączone było 
z ciekawą opowieścią właściciela o historii rzemiosła, jakim jest kowalstwo. Szereg 
oryginalnych narzędzi, przedmiotów wykutych z żelaza, a także  eksponatów z bogatej 
ekspozycji znajdujących się na warsztacie kowalskim tworzyło przepiękną dekorację 
ukazującą kunszt  sztuki kowalskiej. Nauczycielki mogły również samodzielnie popracować 
przy kowadle, gdzie pod okiem właściciela kuźni kuły metalowe pręty. 

10.00- warsztaty w Kole Gospodyń Wiejskich w Tworkowie. Członkinie KGW zapoznały 
nauczycielki z tradycyjnymi recepturami wypieku regionalnych kołaczy śląskich z nadzieniami  



 
 
z jabłka, sera twarogowego i maku. Wspólnymi siłami zagniatano ciasto, przygotowywano 
farsze oraz charakterystyczną  dla „kołocza” kruszonkę. 

13.30- obiad w restauracji „Brawo” 

14.30- powrót do przedszkola i warsztaty z filcu. Tworzenie ozdób filcowych: broszek w 
kształcie kwiatków, przymocowanych za pomocą nici do agrafki; portfelików zszywanych z 
dwóch identycznych części, udekorowanych koralikami, cekinami i wielobarwnymi guzikami. 

15.30- przerwa na kawę i dalsze warsztaty 

-zapoznanie z techniką robienia korali i biżuterii z filcu „ na mokro”. Tworzenie filcowych 
ozdób poprzez kąpiel filcu w motkach w letniej wodzie z mydlinami i formowanie kulek- 
korali. Nawlekanie korali na nici. W podobny sposób nauczycielki robiły również bransoletki i 
kolczyki. 

17.30- kolacja  

18.00- oglądanie występu zespołu tanecznego „Senior” z Domu Kultury „Strzecha”. Nauka 
tańca śląskiego „Koziorajka”. 

06.05.2015 

8.00- wyjazd autokarem do Pszczyny 

9.45- Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu  w Pszczynie. Nauczycielki podziwiały bogactwo  
bardzo dobrze zachowanych eksponatów zgromadzonych w muzeum pałacowym, a także 
zapoznały się z historią dziejów książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt 
cieszyńskich  na ziemiach  Górnego Śląska.   

12.00- obiad w restauracji 

13.00- zwiedzanie skansenu Ziemi Pszczyńskiej. Pięknie zachowane drewniane chaty  i 
zabudowania z dawnych czasów, oryginalne przedmioty i aranżacje wnętrz chłopskich izb 
przeniosły w czasie wszystkich zwiedzających, pozwalając poczuć im atmosferę minionej 
epoki, a także przybliżyły codzienny tryb życia dawnej wsi. Dodatkową atrakcją był 
odtworzony młyn wodny z  oryginalnym i wciąż sprawnym mechanizmem do mielenia mąki. 

14.00- powrót do Raciborza 

15.30- warsztaty w przedszkolu „Papierowe czary” . Zapoznanie z techniką plastyczną 
quilling, polegającą na tworzeniu płaskich i przestrzennych kompozycji papierowych z 
cienkich pasków kolorowego papieru, zawijanych za pomocą specjalnej igły i mocowanych ze 
sobą klejem. Nauczycielki tworzyły zabawne zwierzątka , kwiaty, ornamenty roślinne i inne 
elementy ozdobne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_opolsko-raciborskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Opawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Cieszy%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Cieszy%C5%84skie


 
 
-nauka robienia „bibułowej wikliny” z kolorowych pasków marszczonej bibuły, ażurowo 
nawijanych na drucianych serduszkach. Nauczycielki samodzielnie formowały wszystkie 
elementy i tworzyły oryginalne zawieszki i dekoracje na okienne szyby.  

- kwiaty z finezyjnie wywijanych  pasków kolorowego papieru, połączone ze sobą za pomocą 
kleju dawały efekt przestrzennego kwiatu. 

-różyczki, narcyzy, chabry i stokrotki wykonywane były z bibuły, formowanej ręcznie w kwiat  
i mocowane pistoletami klejowymi do łodyżek z patyczków szaszłykowych. Tworzyły 
niepowtarzalne bukiety polnych kwiatów. 

18.00- kolacja w restauracji „Kameralna” 

18.30- występ zespołu muzycznego- prezentacja śląskich przyśpiewek i przebojów. Wspólne 
muzykowanie i nauka piosenki ludowej „Szła dzieweczka…” 

07.05.2015   

10.00-  wyjazd autobusem do Radzionkowa 

12.00- Zwiedzanie muzeum „Domu Chleba”. Wizyta w muzeum chleba przybliżyła historię i 
tradycję wypieku i  procesu powstawania chleba oraz jego znaczenia dla człowieka na 
przełomie lat. Nauczycielki oglądały bogatą ekspozycję eksponatów i przedmiotów 
codziennego użytku zgromadzonych i ciekawie wyeksponowanych w postaci kącików 
tematycznych (  np.: sala lekcyjna, wnętrze sklepu, izba mieszkalna, kuchnia itp.).      

13.30 -poczęstunek – degustacja własnoręcznie wykonanych mini plecionek z ciasta 
chlebowego  

15.00- przejazd na obiad do restauracji „Wrazidlok” 

16.30- Powrót do Raciborza 

17.30- kolacja  

18.30- spacer zabytkowymi ulicami miasta, podziwianie wielowiekowej zabudowy, 
charakterystycznej dla miast Górnego Śląska; 

08.05.2015 

9.00- lekcja muzealna  połączona z oglądaniem czasowej ekspozycji  poświęconej starym 
zabawkom z regionu Górnego i Dolnego Śląska. Zwiedzanie stałych bloków tematycznych 
oraz ciekawych eksponatów zgromadzonych w muzeum. 



 
 
10.30-przejście na teren zamku piastowskiego- podziwianie odrestaurowanego dziedzińca 
zamkowego, zabytkowej studni oraz murów wokół zamku. Zapoznanie z historycznymi 
początkami grodu raciborskiego. 

11.00- wizyta w Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. Dyrektorki i 
nauczycielki spotkały się z przedstawicielami Urzędu Miasta  ora z organu prowadzącego 
placówki oświatowe. 

12.00 obiad w restauracji  

13.30- zwiedzanie Arboretum Bramy Morawskiej- podziwianie naturalnych eksponatów 
przyrody w postaci rzadko spotykanych i będących pod ochroną gatunków roślin krzewów i 
drzew. 

15.30- uroczyste pożegnanie  i odjazd partnerów do domu  


