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WIZYTA W SIBIU 
- RUMUNIA

Program „Uczenie  się  przez  całe  życie”  obejmuje  wiele  działań,  między  innymi  wymianę  uczniów,  wymianę  nauczycieli, 
spotkania  robocze,  uczestnictwo  w  szkoleniach  dla  nauczycieli  i  pozostałej  kadry  nauczycielskiej,  wizyty  studyjne 
i przygotowawcze  w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria 
kontaktowe) itd. Program zakłada rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków 
europejskich oraz zrozumienia jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji 
życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.   

Wizyta  w  Sibiu  to  jeden  z  etapów 
realizowanego  przez  naszą  szkołę  projektu 
Comenius.  Ten  etap  obejmował  spotkanie 
robocze  nauczycieli  z  ośmiu  krajów:  Grecji, 
Litwy,  Łotwy,  Polski,  Portugalii  (dwie 
szkoły),    Rumunii    (dwie  szkoły),    Włoch 
i  Turcji.  Stronę  polską  reprezentowały 
nauczycielki: Maja Janus, Katarzyna Kaptur, 
Agnieszka Łączkowska i Danuta Malec. 

Sibiu (Sybin) - miasto w południowym Siedmiogrodzie, u podnóży gór Sybinskich, nad rzeka Cibin, ok 20km na północny-
zachód od przełomu Oltu przez Karpaty Południowe. Obecnie liczy ponad 170 tys. mieszkańców i jest znaczącym ośrodkiem 
administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym a przede wszystkim turystycznym i historycznym. Miasto jest wzmiankowane po 
raz  pierwszy  w  dokumentach  już  w  XIIw  pod  nazwą  Cibinium.  Zostało  założone  na  miejscu  rzymskiej  osady  Cedonia. 
Po zniszczeniach w czasie najazdu tatarskiego w 1241r osiedlili się sprowadzeni przez królów węgierskich Sasi. Istniała również 
miejscowa społeczność wołoska, która do XVw tworzyła własne struktury samorządowe. Pod koniec XIV w, wobec rosnącego 
zagrożenia tureckiego, mieszkańcy Sybina wznieśli  potężny gród obronny, opasując ceglanymi murami tzw Górne Miasto. 
Fortyfikacje oparły się zwycięsko tureckim atakom m.in w latach 1432, 1438 i 1442. Stopniowo rozbudowywano umocnienia, 
opasując miasto pierścieniami murów z aż 40 basztami. 

BUNA ZIUA, SIBIU – DZIEŃ DOBRY, SIBIU. Relacja z podróży i pobytu w Transylwanii.

Wyruszamy (piątek, 12.02.2010) z Zawiercia do Balic około 3.30 nad ranem. Stamtąd ma 
nas zabrać samolot linii Lufthansa – kierunek Monachium, gdzie mamy mieć przesiadkę 
do  Sibiu.  Niestety  początek  podróży  zapowiada  się  dosyć  pechowo.  Fatalne  warunki 
pogodowe  (dlaczego  właśnie  teraz!!!)  sprawiają,  że  wiele  lotów  zostaje  odwołanych. 
Wychodząc z założenia, że „nie ma tego złego, co by...„ staramy się dobrze wykorzystać czas 
w  Krakowie,  bo  do  następnego  samolotu  mamy  jeszcze  kilka  godzin.  Potem  już  bez 
komplikacji lądujemy późnym wieczorem w Monachium; trochę za późno by złapać coś do 
Sibiu. 

Niemieckie  linie  lotnicze  zapewniają  nam 
wygodny nocleg, a rankiem podziwiamy już z 
okien  samolotu  (pogoda  coraz  lepsza) 
niezwykłe widoki rozciągających się pod nami 
ośnieżonych  pasm górskich,  pól  i  miast.  Po 
wylądowaniu  staramy  się  jak  najszybciej 
dotrzeć  do  hotelu,  mamy  kilkugodzinne 
opóźnienie, więc teraz tylko szybko odszukać 
szkołę... a to okazuje się nieco skomplikowaną 
czynnością  uwieńczoną  jednakże  sukcesem 
(taxi, ostatnia deska ratunku)   

Grup Scolar de Constructii si Arhitectura Carol I – tak nazywa się szkoła, w której gościmy. Jest to zespół szkół średnich 
zawodowych kształcących w kierunkach związanych z architekturą i budownictwem. Uczniowie przygotowywani są również do 
egzaminu maturalnego, który daje możliwość kontynuowania nauki/studiów. W szkole uczy się 865 uczniów, zatrudnionych jest 
64 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych. Do dyspozycji uczniów są między innymi: 43 sale lekcyjne, 6 pracowni, 
biblioteka itd. 

Wreszcie dotarliśmy. Rozpoczyna się właśnie 
prezentacja  systemów  edukacyjnych 
poszczególnych  krajów.  Mamy  okazję 
zauważyć  nie  tylko  różnice,  ale  również 
podobieństwa  między  tymi  systemami. 
Prezentacje  przygotowane  są  w  ciekawy 
sposób,  dzięki  czemu  szybko  poszerza  się 
nasza  wiedza  i  wyobrażenia  dotyczące 
szkolnictwa w partnerskich krajach. To, jak 
wygląda  system  ed.  w  Polsce,  przedstawia 
nasza koleżanka Kasia Kaptur, a towarzyszy 
jej (przy komputerze) Agnieszka Łączkowska.
  

W większości krajów uczestniczących w programie obowiązkowe kształcenie trwa 9 lat i rozpoczyna się w szóstym roku życia, 
są jednak kraje takie jak Litwa, Rumunia, gdzie trwa on 10 lat. W Portugalii natomiast jeszcze do niedawna  obowiązkowe 
kształcenie trwało jedynie 6 lat (obecnie 9 lat).  System grecki zbliżony jest do polskiego pod względem podziału (6-3-3) 
W Turcji system edukacyjny zamyka drogę kształcenia wyższego uczniom, którzy wybrali kształcenie zawodowe, dlatego też 
rozwinięte jest tutaj szczególnie mocno doradztwo, które ma pomóc uczniom w wyborze szkoły. Różne są też skale i sposoby 
oceniania oraz promowania do następnej klasy. Na Litwie np. istnieje dziesięciostopniowa skala ocen, w tym aż trzy oceny 
niedostateczne 1, 2 i 3. Natomiast jeżeli uczeń jest celujący, z ocenami końcowymi 9 i 10 ze wszystkich przedmiotów może 
przejść na wyższy poziom z pominięciem jednej klasy. Oczywiście nie sposób wymienić tutaj nawet pobieżnie wszystkich różnic 
dotyczących systemów edukacyjnych, we wszystkich jednak krajach partnerskich istnieją podobieństwa dotyczące podziału – 
wyszczególnienie  podstawowego  etapu  kształcenia  oraz  przynajmniej  jednego  ponadpodstawowego  poprzedzającego 
kształcenie wyższe. We wszystkich krajach uczniowie mogą wybrać (po kształceniu obowiązkowym lub jeszcze w jego trakcie) 
kształcenie zawodowe.  

  

Wieczorem obserwujemy tradycyjne,  ludowe 
rumuńskie  tańce.   Grupa  tancerzy  często 
zmienia stroje, tańce są bardzo dynamiczne 
i  świetnie  wykonane.  Słyszymy  również 
melodyjne  rumuńskie  pieśni  ludowe. 
Po  występach  jest  wreszcie  okazja  do 
„kuluarowych”  rozmów  z  naszymi 
partnerami. Smakujemy też ciast, ciasteczek 
i innych rumuńskich smakołyków przygoto-
wanych specjalnie na nasze spotkanie. 

Niedziela wypełniona jest również intensywną pracą: reprezentanci poszczególnych krajów 
mają  przedstawić  uczestnikom  projektu  metodykę  nauczania  wybranych  przedmiotów 
np.  języka ojczystego,  geografii  lub jednego z przedmiotów artystycznych.  Temat naszej 
prezentacji brzmi: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 

Zagadnienia poruszane w prezentacji: 

 Polszczyzna wśród innych języków
 Podobieństwo między językami Europy 

i Azji
 Pochodzenie języka polskiego
 Dziedzictwo przeszłości w polskiej 

frazeologii
 Związki frazeologiczne jako doskonałe 

źródło informujące nas o historii 
narodu, o jego kulturze , o sposobach patrzenia na rzeczywistość

Następnego  dnia  uczestniczymy  w  dwóch 
otwartych  lekcjach.   Tematem  pierwszej 
z  nich  jest  twórczość  romantycznego  poety 
i  nowelisty,  często  uznawanego  za 
najpopularniejszego  i  najbardziej  wpły-
wowego  rumuńskiego  poetę  –  Mihail'a 
Eminescu. Lekcja zorganizowana jest w taki 
sposób,  że  nie  tylko  obserwujemy  pracę 
uczniów,  ale  również  sami  otrzymujemy 
zadania,  które  (jak  nam  się  wydaje) 
wykonujemy  perfekcyjnie  :)   Owocami 
naszych  literacko-artystycznych  zmagań  są: 
szkic oraz poemat odnoszące się do symboliki 
epoki romantyzmu. 
Druga  lekcja  wprowadza  nas  w  jeden 
z przedmiotów zawodowych. Treścią lekcji są 
techniki  tworzenia  litografii,  linorytów, 
drzeworytów  i  miedziorytów.  Lekcja 
prowadzona  jest  w  ciekawy  sposób. 
Poznajemy  narzędzia  grawerskie  i  metody 
tworzenia  matryc  oraz  podziwiamy  gotowe 
ryciny.      

Język rumuński to język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się około 26 mln osób, z czego około 
20,5 mln w Rumunii, około 2,7 mln w Mołdawii. Do jego zapisu stosuje się od 1860 roku alfabet łaciński. Wcześniej (od XVI 
wieku) stosowano w tym celu cyrylicę. W języku rumuńskim możemy odnaleźć wiele słów występujących w różnych językach 
słowiańskich, takich jak: da (tak), ceas (czytaj: czias - godzina), război (wojna), nevastă (żona) itd. Wyrazy takie stanowią 
obecnie 14% zasobu słów rumuńskiego języka standardowego, choć w XIX wieku było ich ponad 50%. Od XIX wieku rumuński 
był  poddawany  procesowi  reromanizacji,  polegającemu  na  rugowaniu  z  języka  słów  pochodzenia  nieromańskiego 
i  wprowadzaniu  na  ich  miejsce  wyrazów  zaczerpniętych  z  innych  języków  romańskich,  przede  wszystkim  francuskiego 
i włoskiego.

Program obejmuje również zwiedzanie miasta
Podziwiamy dobrze zachowane Stare Miasto 
z  mnóstwem  zabytków.  Charakterystyczne 
dla Sibiu (Sybinu) są strome dachy z grubej, 
rdzawoczerwonej  dachówki.  Do  najważ-
niejszych  miejsc  należy  zaliczyć:  Muzeum 
Narodowe,  Rynek  z  zabytkowym  ratuszem 
z  XII  wieku.,  Pałac  Bruckenthal  (wewnątrz 
pałacu  zwiedzamy  galerię  malarstwa 
z imponującymi zbiorami obrazów od XV do 
XVIII  wieku),  Kościół  Urszulanek,  Muzeum 
Historii  Farmacji,  Ewangelicki  Kościół 
Parafialny,  Pasaż  Schodów,  Muzeum 
Historyczne,  Muzeum  Etnograficzne,  mury 
obronne miasta, baszty, umocnienia itd. 
Oczywiście  to tylko niektóre zabytki.  Mamy 
zbyt mało czasu by to wszystko zwiedzić, ale 
udaje nam się poczuć klimat miasta, którego 
charakter miejscami przypomina Kraków. 

Nasza  trasa  wiedzie  również  poza  Sibiu  do 
uzdrowiskowej  miejscowości  Ocna  Sibiului. 
Tutaj  zwiedzamy  dwa  zabytkowe  kościółki 
(XIII,  XIV  wiek)  oraz  małe  muzeum 
etnograficzne. To, liczące sobie zalewie cztery 
tysiące  mieszkańców,  miasteczko  znane  jest 
z  leczniczych,  ciepłych  wód.  Powstają  tu 
nowoczesne  kompleksy  uzdrowiskowe. 
Mieliśmy  okazję  gościć  na  terenie  jednego 
z nich. 

Oczywiście nie zabrakło podczas realizacji projektu oficjalnych spotkań z przedstawicielami władz szkoły, w której gościliśmy 
oraz wizyty w urzędzie miasta Sibiu i Ocna Sibiului. Wszędzie przyjmowani byliśmy bardzo życzliwie i z zainteresowaniem. 
Informacje o naszej wizycie w ramach programu Comenius ukazały się w lokalnej prasie.

Ostatni dzień pobytu (środa, 17.02.2010) to zakup pamiątek, spacer po mieście, potem 
lotnisko i powrót (tym razem już bez przygód) do Polski.   

Przydatne zwroty Liczebniki

Dzień dobry - Buna ziua
Dobry wieczór - Buna seara
Do widzenia - La revedere
Dobranoc - Noapte buna

Tak - Da
Nie - Nu

Dziękuję - Multumesc
Przepraszam - Scuzati

Szukam tego adresu - Caut aceasta adresa
Ile to kosztuje? - Cit costa aceasta?

Ile płacę? - Cit platesc?
Nie rozumiem - Nu inteieg

                                   1       unu
                                   2       doi
                                   3       trei
                                   4       patru
                                   5       cinci
                                   6       sase
                                   7       sapte
                                   8       opt
                                   9       noua
                                  10      zece
                                  100    o suta
                                  1000  o mie 

Joanna  Pencak  koordynowała  wszelkie  działania  dotyczące  organizacji  wyjazdu.  Agnieszka  Łączkowska  i  Beata  Pustułka 
przygotowały wraz z uczennicami Joanną Tkaczyk i Aleksandrą Koclęgą prezentację „System szkolnictwa w Polsce” Maja Janus 
opracowała  prezentację  „Chodzi  mi  o  to,  aby  język  giętki  powiedział  wszystko,  co  pomyśli  głowa”.  Katarzyna  Kaptur 
przetłumaczyła treść w/w prezentacji z języka polskiego na język angielski oraz przedstawiła ich treść na forum. Danuta Malec 
dokumentowała działania podczas realizacji projektu (zdjęcia, najważniejsze inf.) 

                                                                                                                                         Opracowała Danuta Malec


