
Kolejna grupa uczniów naszego gimnazjum odbyła życiową podróż w ramach 

programu Erasmus+. Tym razem gimnazjaliści zawitali do Caracal na południu Rumunii. 

Podróż była nieco męcząca, ale poniedziałkowe przyjęcie w szkole bardzo ciepłe. 

Zgodnie z tradycją powitano nas chlebem i solą. Pani Dyrektor osobiście oprowadzała nas po 

budynku szkoły. Na dekoracjach mogliśmy z łatwością odnaleźć polskie akcenty . 

Na uwagę zasługiwały również obowiązujące w szkole mundurki. Najmłodsi uczniowie witali 

nas bardzo serdecznie laurkami i piosenką.  

Tematem przewodnim spotkania była „Sztuka, matematyka i my” („Art, maths et 

nous”). Każdy z partnerów miał za zadanie poszukać malarza, reprezentanta swojego kraju, 

który stosował elementy matematyki i zaprezentować  jego biografię oraz  twórczość. 

Następnie  uczniowie wykonali   własne dzieło zainspirowane obrazem wybranego artysty.  

W ten sposób mieliśmy okazję poznać 7 słynnych malarzy europejskich i choć w części 

zobaczyć ich dorobek. Prace naszych partnerów były bardzo ciekawe i różnorodne. 

Dalszy etap okazał się nieco trudniejszy. Wszyscy uczniowie zostali podzieleni na 12 

międzynarodowych grup i otrzymali zdjęcie obrazu malarza, które miało posłużyć za źródło 

inspiracji do stworzenia nowego dzieła. Młodzi artyści radzili sobie znakomicie 

wykorzystując wszelkie zgromadzone materiały: farby, kolorowe papiery, guziki, cekiny, 

drobne szkiełka, a nawet piasek. Wśród malarzy znalazły się takie nazwiska jak: Kandinsky, 

Vasarely, Klimt, Escher, Zarka, Paul Klee. Trzeba przyznać, że powstałe prace były bardzo 

interesujące i barwne. 

Wyjazd obfitował w atrakcje kulturalne. Zobaczyliśmy spektakl folklorystyczny  

w Teatrze Caracal i Muzeum Sztuki w Krajowej ( Craiova). Gościliśmy również w Urzędzie 

Miasta Caracal, gdzie podejmował nas wiceburmistrz. Podczas szkolnej gali uczniowie  

z Rumunii zaprezentowali dla nas regionalne i współczesne tańce, piosenki, gimnastykę 

artystyczną oraz sztuki walki. Mogliśmy również degustować specjalności kuchni rumuńskiej 

przygotowane przez rodziców. Popołudnia uczniowie często spędzali w słynnym miejskim 

parku .  

 Jeden dzień został poświęcony na wycieczkę krajoznawczą i udaliśmy się w rejon 

Karpat, aby zwiedzić zamek Peles, a następnie do Bran, gdzie zobaczyliśmy siedzibę księcia 

Draculi.  

Czas mijał bardzo szybko i już znaleźliśmy się w drodze powrotnej z walizkami pełnymi 

wspomnień i nowych przeżyć. 

 Rumunia to  ciekawy kraj , który podobnie jak Polska, przechodzi duże transformacje, 

zarówno gospodarcze jak i kulturalne. Podróże kształcą, uczą walczyć ze stereotypami, 

wystarczy tylko mieć uszy i oczy szeroko otwarte. 


