
Z ERASMUSEM DO RUMUNII …                                        

Nadszedł czas wyjazdu do kolejnej szkoły partnerskiej tym razem do miejscowości Oradea w 

Rumunii. To kolejny punkt realizacji naszego projektu „Economy@Education@Hand in 

hand” w szkole Colegiul Economic Partenie Cosma w Oradea. Szkoła oferuje uczniom 

kształcenie o profilu usługowym w zakresie: ekonomii, turystyki i żywności oraz handlu.  

 

 

 

Udajemy się na kilkudniowy wyjazd do Rumunii. Tam wspólnie z uczestnikami z innych szkół 

partnerskich uczniowie będą poznawać życie szkoły, prezentować swoje prace, które wcześniej 

przygotowali a także poznawać system edukacyjny w Rumunii. Przebywając ze swoimi 

rówieśnikami będą mogli poznać ich zwyczaje, zainteresowania oraz codzienne 

funkcjonowanie w szkole. Zaplanowano warsztaty, wycieczki i wspólne zajęcia lekcyjne. 

Językiem roboczym będzie język angielski.  

 

Bine ați venit în România: 

 

Oradea to dwustutysięczne miasto rumuńskie, stolica historycznej krainy Kriszana i zarazem 

jedno z najlepiej rozwiniętych miast Rumunii. Geograficznie miasto leży nad rzeką Szybki 

Keresz (Crişul Repede) kilkanaście kilometów od węgierskiej granicy. Przez wiele stuleci w 

Oradei przeważała ludność węgierska, a miasto było najbogatszym miastem Węgier. Cały XX 

wiek to zmiany demograficzne w kierunku przewagi ludności rumuńskiej na niekorzyść 

Węgrów. Dziś w Oradie Rumuni stanowią ok 70% a Węgrzy zaledwie 28%. Przeważa tu 

produkcja przemysłu meblowego, odzieżowego, spożywczego i obuwniczego.  

Kuchnia Rumuńska nosi w sobie duże wpływy śródziemnomorskie, głównie tureckie. Również 

wiele nazw potraw nawiązuje do tego kraju jak na przykład – ciorba (zupa). Znajdziemy  w 

niej jednak też wpływy greckie, niemieckie czy włoskie. Typowym daniem rumuńskim jest 

potrawa zbliżona do polskich gołąbków o nazwie sarmale – mięso mielone zawijane w liście 

kapusty bądź winorośli. Dania obiadowe w Rumunii najczęściej są to potrawy z mięsa głownie 

z rusztu – mici czyli rodzaj pulpecików z mięsa mielonego formowanych na kształt kiełbasek 

z ostrymi przyprawami i czosnkiem czy muschi de vaca/porc/miel (kotlet 

wołowy/cielęcy/jagnięcy), piept de pui (pierś kurczaka), cabanos prajit (kiełbasa smażona). 

Dodatkiem do dania głównego mogą być smażone ziemniaki, puree lub frytki a także 

sławna mamałyga.  

http://rumunia.lovetotravel.pl/


CIEKAWOSTKI O RUMUNII: 

W Rumunii zamiast święta zmarłych każdy pamięta o swoich najbliższych, w tym dniu w 

którym sobie sam wybiera – może być to data pochówku czy inna ważna data związana ze 

zmarłym. Rodzina spotyka się w kościele na nabożeństwie, gdzie święci się jedzenie. Następnie 

na cmentarzu jest ono dzielone, zwłaszcza wśród biedniejszej części rodziny. 1 marca w 

Rumunii obchodzi się gdzie indziej nie spotykane Martisor – święto wiosny. Symbolem jego 

jest kokardka – biało czerwony kotylion. Hucznie obchodzi się w tym czasie różne ludowe 

zabawy i wzajemnie wręcza sobie małe prezenty.Hucznie obchodzi się w Rumunii także Nowy 

Rok, który w tym kraju jest symbolem odradzającego się życia. Rumunia to kraj gdzie obchodzi 

się różne nietypowe nieznane gdzie indziej święta - Tanjaua – święto pierwszego oracza roku, 

Sâmbra Oilor to uroczystość z okazji wyjścia pasterzy ze stadami owiec w góry, na odległe 

hale czy organizowane latem spotkania na których panny dowiadują się jaką mają szanse na 

zamążpójście. W Rumunii możemy liczyć na wielką gościnność i szacunek. Tutaj nadal całuje 

się kobietę w rękę. W niektórych miejscach możemy spotkać jeszcze mieszkańców w 

tradycyjnych strojach. Kobiety noszą chusty na głowach, spódnice do kolan i przewieszone 

przez ramię torby, a Panowie kapelusze. Hrabia Drakula - legendarny wampir i literacka 

postać ,której pierwowzorem stał się rumuński Vlad Dracolya, piętnastowieczny książę, znany 

również jako Vlad Palownik. Legendarny zaczarowany flecista z Sibiu – miał on rzekomo 

uratować miasto od plagi szczurów. 

Po powrocie podzielimy się wrażeniami z pobytu i załączymy kilka zdjęć: 

Ne vedem !!! 

                                                                                          

 

 

 

 


