
Welcome to Hungary! Witamy na Węgrzech! 

III spotkanie projektowe za nami! 

W dniach od 06 do 10 października 2015 r. delegacja nauczycieli ze Szkoły Podstawowej   

im. Orląt Lwowskich w Nowinach gościła na Węgrzech. Wizyta, w ramach projektu Erasmus+ 

była już trzecim spotkaniem projektowym. Węgry przywitały nas słoneczną pogodą i już na 

samym początku oczarowały pięknymi zabytkami Budapesztu, które mogliśmy podziwiać 

wieczorem, podczas rejsu po Dunaju.  

Wizyta na Węgrzech opierała się na trzech płaszczyznach: historycznej, przyrodniczej  

i warsztatowej.  

Gospodarze chcąc przedstawić nam historię ich kraju, pokazali przepiękne miejsca, zamki  

i kościoły. Mieliśmy okazję zwiedzić monumentalną katedrę, która jest największą świątynią 

na Węgrzech. To najważniejsza budowla w nieco ponad 30-tysięcznym Esztergomie, 

będącym dla Węgrów tym, czym dla Polaków jest Gniezno.  

Następnie cofnęliśmy się do XIV wieku i zwiedziliśmy zamek w Wyszehradzie, położony na 

górze, z przepięknym widokiem na Dunaj. Główną atrakcją był turniej rycerski odbywający 

się na arenie. Rycerze prezentowali swoje umiejętności przed królem i królową, którymi 

zostali goście z publiczności.  

Sztukę mogliśmy podziwiać w pałacu w miejscowości Edeleny, gdzie przepiękne freski 

Ferenca Lieba przykuwały naszą uwagę w sześciu salach zamkowych.  

Duże wrażenie wywarła na nas największa na świecie 346 stronicowa książka o wymiarach 

4.18x 3.77 metra, ważąca ponad 1 tonę i ukazująca najpiękniejsze cuda przyrody na 

Węgrzech. 

Walory przyrodnicze Węgier podziwialiśmy zwiedzając jaskinię na terenie Parku Narodowego 

Aggtelek, która w 1975 roku uznana została przez UNESCO za Dziedzictwo Światowe . 

Przestronne korytarze i sale były wypełnione po brzegi ogromnymi formami naciekowymi.  

Z sufitów zwisały niezliczone ilości stalaktytów o różnych kształtach. Zauroczeni pięknem 

natury przenieśliśmy się do Szilvasvarad - dwutysięcznego miasta w środku Gór Bukowych. 



Miejscowość słynie ze stadniny rzadkiej rasy koni - lipicanów oraz hodowli pstrąga. Jednak 

główną atrakcją jest Dolina Szalajki, gdzie są malownicze wodospady, muzeum leśnictwa, 

skansen i jeziorka z pstrągami. Można ją zwiedzić pieszo, rowerem, konno, wozem konnym 

lub kolejką wąskotorową. 

Związane z tematyką projektu Erasmus+ było również zwiedzanie Muzeum Nasion, gdzie 

mogliśmy zobaczyć przeróżne nasiona i przepiękną wystawę prezentującą najpiękniejsze 

rośliny, drzewa widziane oczami dzieci. 

Jednak głównym celem spotkania była wizyta w szkole podstawowej i przedszkolu  

w Szendro. Jak wszędzie zostaliśmy przywitani bardzo serdecznie, chlebem i solą. Uczniowie 

szkoły przygotowali piękny program artystyczny, podczas którego mogliśmy zachwycać się 

tańcem, muzyką na flecie, trąbce i podziwiać inne talenty. Bardzo wzruszające były występy 

dzieci z przedszkola, które zaprezentowały tradycyjny, węgierski  śpiew i taniec. Dyrektor 

placówki opowiedział o systemie szkolnictwa na Węgrzech, o ich sukcesach i problemach. 

Mogliśmy skosztować typowych dań i potraw przygotowanych przez rodziców.  

Spotkanie projektowe rozpoczęliśmy od gromkich braw dla gospodarzy, za tak wspaniałą 

organizację i zaangażowanie. Następnie kraje prezentowały swoje prace dotyczące tematyki 

lasu. Każdy z partnerów przywiózł po pięć dzieł, więc było co oglądać i podziwiać. Kolejnym 

krokiem był pokaz prezentacji w Power Point dotyczący realizacji poszczególnych aktywności 

zaplanowanych na ten etap. My również szczegółowo ukazaliśmy etapy pracy nad objazdową 

wystawą, pochwaliliśmy się, co można zrobić z darów jesieni i jak nasi uczniowie dbają  

o najbliższe otoczenie i o nowo posadzony las. Na końcu spotkania ustaliliśmy cele i zadania 

do realizacji w kolejnym etapie projektu. 

Mieliśmy również okazję poznać burmistrza miasta Szendro, który przybliżył nam historię 

i kulturę miejscowości. 

Węgry zachwyciły nas pięknymi krajobrazami, zabytkami, przyrodą ale gościnność, 

serdeczność gospodarzy, spotkanych tam ludzi zapadnie na długo w pamięć. 

 


