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Úti beszámoló 

 

Virágkötészeti bemutató 

Bielsko-Biała, Lengyelország 

2014. április 23-26. 

 

 

A lengyelországi Bielsko-Biała kertészeti szakképző iskolája virágkötészeti bemutatót 

szervezett a Leonardo Project keretében, amelyre 2014. április 23-26. között került sor. 

 

Csapatunk, továbbá Hollandia és Lettország képviselői április 23-án, szerdán érkezett meg 

Lengyelországba, ahol a bemutatkozások mellett az elkövetkező napok programjait 

egyeztettük. 

 

Másnap került sor a Bielsko-Biała-i szakiskola bejárására, ahol bemutatták az iskola és 

szakoktató kertrészeinek (faiskola, üvegházak, arborétum) működését. Ezt követően – a 

tavaszi témájú kompozíciók anyagainak számbavételével együtt – megkezdhettük a 

kiültetések összeállítását, a helyszínen kapott kosarakba, edényekbe. 

 

  

1. ábra: Az iskola kertjének megtekintése 2. ábra: Az iskola kertjének részlete 
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3. ábra: A kiültetés készítése közben 4. ábra: Lengyel kompozíció 

 
Csütörtök délután – az osztrák csapattal kiegészülve – ellátogattunk a Kapias család 

kertészeti árudájába, amelynek 25 hektár alapterületet elfoglaló bemutató kertje a 

különböző történeti stíluskorszakok hangulatát eleveníti meg. Végül a nap Bielsko és Biała 

városrészek nevezetességeinek (így többek között a “Kis Bécsnek” is nevezett városok 

legontosabb emlékei, a Szent Miklós székesegyház, a főtér, a postahivatal, a színház, a 

városháza és a vár) felkeresésével zárult. 

 

  

5-6. ábra: A Kapias kertészeti áruda bemutató kertjeinek részletei 
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7. ábra: Bielsko vára 8. ábra: Bielsko-Biała neves szülöttei, Lolka és 
Bolka 

 

Április 25-én, a zárónapon, a délelőtt folyamán készítettük el a 40 cm átmérőjű koszorúkat, 

amelyekkel folytattuk a tavasz témakörét. Délben került sor a virágkötészeti bemutató 

ünnepélyes megnyitójára, amely bonsai-bemutatóval és virágvásárral is kiegészült. Az 

eseményen részt vett többek között a város polgármestere is, és ekkor vehettük át a 

programot jelképező szobrot. 

 

  

9-10. ábra: Koszorúink készítése közben 
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11. ábra: Holland kompozíció 12. ábra: Lett kompozíció 

 
A megnyitó után – a helyi lakosság és az érdeklődők jelenlétében – készítettük el csokrainkat 

a program utolsó, szintén a tavaszt jelképező elemeként. Alkotásainkat végül egy-egy 

körbejárható installáció részeként helyeztük el. 

 

  

13-14. ábra: A csokrok készítése és virágvásár 

 
Péntek este buszos kirándulásra indultunk a Bielsko-Biała melletti hegyekbe, a Sziléziai-

Beszkidekbe. A záró, ünnepi, hagyományos ételeket felvonultató vacsorát is itt, a Visztula 

fölé magasodó hegyekben tartották. 
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15-16. ábra: A búcsúvacsora és helyszíne 

 
Április 26-án, szombaton reggel indultunk haza, Szentesre. 

 

 

A bemutatón a szentesi Bartha János SZKI képviseletében részt vett és a beszámolót 

készítette: 

 
Kertész-Kovács Adrienn, Kovács Judit és Sebők Adél, a 12 BV osztály tanulói, valamint Firnigl 

Anett, kísérőtanár 

 
Szentes, 2014. június 3. 

 


