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„Od (i)migrantów do obywateli – stare korzenie vs. nowe możliwości” 

 
BUKARESZT, Rumunia: 12 – 16 marca 2018 r. 
 
W dniach 12 – 16 marca delegacja z naszej szkoły składająca się z dwóch nauczycielek – Niny 
Lawendowskiej i Katarzyny Młynarczyk oraz czworga uczniów wyjechała do Rumunii, by 
w Bukareszcie wziąć udział w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu Erasmus+  
„Od (i)migrantów do obywateli – stare korzenie vs nowe możliwości”. 
 
Spotkaliśmy się tam z delegacjami z 6 szkół z krajów biorących udział w projekcie: Rumunii, 
Włoch, Węgier, Portugalii, Niemiec i Francji. Przewodnim celem zjazdu było podzielenie się 
wiadomościami na temat mniejszości narodowych obecnych w każdym z krajów oraz sytuacji 
imigrantów do nich przybywających.   
 
Pierwszego dnia wszystkie delegacje zaprezentowały przygotowane przez siebie prezentacje 
dotyczące tych tematów. Nasi uczniowie pokazali prezentacje: 
o Polsce, Warszawie i naszej szkole, o mniejszościach narodowych obecnych w Polsce oraz 
nagrane i spisane wywiady z uczniami naszej szkoły pochodzącymi z innych państw – głównie 
z Ukrainy.  
 
W kolejnych dniach korzystając z nowoczesnych aplikacji internetowych przeprowadziliśmy 
wybory logo i sloganu projektu.  
 
Uczniowie mieszkali u miejscowych rodzin, biorąc udział w ich codziennym życiu oraz korzystając 
z organizowanych przez nich rozrywek – zwiedzania, wizyt na termach, w księgarniach, kinach, 
restauracjach itp. 
 
Uczniowie i nauczyciele zapoznawali się z funkcjonowaniem rumuńskich szkół państwowych 
i prywatnych. Zwiedziliśmy 3 placówki Międzynarodowej Prywatnej Szkoły Olgi Gudynn oraz 
jedno ze starszych  państwowych gimnazjów i liceów.  
 
W kolejnych dniach zwiedzaliśmy Bukareszt oraz jego okolice. Zapoznawaliśmy się  
ze współczesnym życiem codziennym w Rumunii oraz jej historią i kulturą. Zwiedziliśmy Muzeum 
Wsi oraz mieliśmy warsztaty w „Wiosce rzemiosł”, gdzie młodzi pasjonaci odtwarzają dawne 
rzemiosła – wytwarzanie papieru i ceramiki, kowalstwo, stolarkę, tkactwo itp. Uczniowie wzięli 
udział w zajęciach zorganizowanych w bukaresztańskiej siedzibie Unii Europejskiej.  
 
Przez cały pobyt rozmawialiśmy z uczniami i nauczycielami z innych krajów, wymieniając się 
doświadczeniami i obserwacjami – oczywiście cały czas po angielsku. 
 

 

Opr. Katarzyna Młynarczyk 

 



 

 

 
 

Zwiedzamy Bukareszt 

 

 



 

 

Głosowanie na logo 

 

 
 

W szkole Olgi Gudynn też mają Złote Zasady 

 



 

 
 

Zwiedzamy Muzeum Wsi Rumuńskiej 

 

 
 

Pałac Parlamentu – jeden z największych budynków na świecie 


