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 W dniu 20-21.05.2017  odbyło się pierwsze spotkanie uczestników polsko-

słowackiego projektu. Grupa dwudziestu uczestników i uczestniczek ze Słowacji wraz z 

reprezentacją polską wzięło udział w warsztatach kulinarnych organizowanych w Publicznym 

Gimnazjum w Dubiecku. Podczas warsztatów Słowacy przygotowywali specjały z ciasta 

drożdżowego,  gulasz słowacki, mačanku z wędzonką. Natomiast reprezentacja z Polski 

przygotowała m.in. potrawy mięsne, paczki, cista, jabłecznik. Pozostała część uczestników 

słowackich (20 osób) wraz z delegacją polską udała się na zwiedzanie ziemi dubieckiej. Na 

początku grupa udała się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku, gdzie strażacy 

zaprezentowali budynek straży wraz z posiadanymi pojazdami i sprzętem niezbędnym do 

ratowania życia. Następnie udali się do Muzeum Skamieniałości i Minerałów, zwiedzili 

wystawę sztuki współczesnej w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku, a także zwiedzili 

zabytkowy drewniany Kościół w Bachórcu. W godzinach wieczornych odbyło się wspólnie 

biesiadowanie przy grillu śpiewając i tańcząc do muzyki akordeonu.  

 W niedzielne popołudnie w trakcie  polsko-słowackiej majówki  zostało 

zaprezentowane stoisko w potrawami polsko-słowackimi przygotowanych podczas sobotnich 

warsztatów kulinarnych. Wszystkie potrawy i przysmaki były dostępne do degustacji  

bezpłatnie i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszystkim bardzo smakowały 

przygotowane potrawy. Organizatorzy Polsko-Słowackiej Majówki zadbali także o 

najmłodszych uczestników majówki. Zostały dla nich przygotowane konkursy sportowe i 

konkurencja plastyczna. Dzieci chętnie brały udział w konkurencjach a najlepsi zostali 

nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Od godziny 13-tej na scenie odbywały się 

występy kapel ludowych i folkowych grup śpiewaczych regionu podkarpackiego i  okolic 

Smilna prezentujący dorobek kulturalny.  Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy 

rzemiosła w Izbie Pamięci w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1w Nienadowej. Na 

zakończenie odbyła się zabawa taneczna, w której wszyscy chętnie wzięli udział. 

 


