
W dniach 07.10.17-13.10.17 odbył się międzynarodowy projekt edukacyjny  Erasmus, został on 

zrealizowany w jednym z większych miast Rumunii, Cluj-napoca .Hasłem przewodnim tego projektu 

było  „EMPOWER   STUDENTS   WITH   ENTREPRENEURIAL    SKILLS”. Założeniem programu było 

nauczyć młodzież podstawowych informacji  na temat zakładania własnej firmy w różnych państwach 

, oraz poinformowanie ich o potrzebnych do tego dokumentach i kosztach całej operacji. Przed 

wyjazdem każdy z członków musiał wykonać jakiś EKO produkt, który następnie podczas zajęć 

tematycznych musiał umieścić  w sklepie internetowym. Sklep był tworzony przez grupy złożone ze 

studentów z różnych krajów biorących udział w tym projekcie. 

 

07.10.2017(sobota) 

W sobotę rano wszyscy spotkaliśmy się ze swoimi bagażami o godzinie 8.30 na Lotnisku im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie , wszystkie formalności i kontrole przebiegły bez problemów . Do Cluj-napoca 

dolecieliśmy ok godziny 13.30 (czasu lokalnego tj.GMT+2).Na lotnisku zostaliśmy powitani przez 

jedną z nauczycielek tamtejszej szkoły oraz nauczyciela elektromechaniki który zabrał nas do jednego  

z lepszych Hoteli (Royal Classic Hotel) . Kiedy się zameldowaliśmy i odpoczęliśmy trochę po podróży, 

nadszedł czas na pierwsze zapoznanie z Miastem. Podczas spaceru przez starówkę mogliśmy 

zaobserwować wiele pięknych budowli takich jak katedra czy gmach opery. Zmęczeni , głodni ale 

szczęśliwi udaliśmy się na obiad do jednej z restauracji , gdzie próbowaliśmy Regionalnych 

przysmaków takich jak Sarmale czy Gulasz. Najedzeni pełni sił poszliśmy na dalsze zwidzenie. Po 

godzinie wylądowaliśmy w Galerii handlowej (Lulius  Mall Cluj). Gigantyczna Galeria z wielkim 

tarasem , dużą ilością sklepów oraz basenem na dachu. Buszowanie po sklepach zajęło nam ok 

półtorej godziny po czym wróciliśmy do hotelu. Po powrocie wszyscy marzyli tylko o jednym, aby 

położyć się do łóżka. 

08.10.2017(niedziela) 

Niedziela zaczęła się od śniadania w okolicy godziny 8.00 , po śniadaniu spakowaliśmy swoje rzeczy i 

mniej więcej o godzinie 10.00 opuściliśmy hotel (Royal Classic Hotel), aby przenieść  się do drugiego 

hotelu mieszczącego zaraz obok Galerii w którym mieszkała reszta studentów z naszego projektu. Po 

zameldowaniu się mieliśmy ok 2 godziny dla siebie , poszliśmy więc do Mall’u coś przekąsić. Oprócz 

jedzenia galeria była mi potrzebna do naprawienia mojego EKO produktu , który niestety uległ 

zniszczeniu podczas podróży samolotem. Potrzebowałem części jakimi były płyty CD oraz klej 

(kropelka).Nadeszła  godzina 15.00 to czas kiedy miałem poznać , i zobaczyć pierwszy raz na żywo 

rodzinę u której będę mieszkał przez kolejny tydzień. Czekając w holu hotelowym (tam było miejsce 

spotkania) dostrzegłem w oddali Daniela z jego mamą. Pożegnałem się z przyjaciółmi i poszedłem w 

nieznane.  Kiedy dotarłem do domu Daniela , zostałem bardzo miło przywitany. Specjalnie na mnie 

czekał duży obiad złożony z tradycyjnych potraw ,jedzony wspólnie ze wszystkimi domownikami. Po 

pysznym i ciepłym posiłku Daniel zaproponował mi zwidzenie miasta. Spotkaliśmy się więc z Roulem 

,przyjacielem oraz tłumaczem Daniela. I we trójkę poszliśmy zwiedzać , Roul starał się opowiadać mi 

historię każdego miejsca oraz zwyczaje jakie tu panują. Poznałem kilka słów po Rumuńsku oraz 

łamańcy językowych.  Następnie postanowiłem poznać ze sobą Raula, Daniela z moimi przyjaciółmi z 

Polski. Bardzo dobrze się dogadywali. Po wszystkim wróciliśmy do domu i poszliśmy spać. 

 



09.10.1017(poniedziałek) 

W poniedziałek wstałem ok godziny 8:00. Zostałem zaproszony przez Daniela na śniadanie gdzie 

czekały na mnie ciepła kawa i kolejne przysmaki Rumuńskiej kuchni. Z domu wyszliśmy w okolicy 

godziny 8.30,przejazd zajął nam  nie więcej niż 40 minut komunikacją miejską . po dotarciu na 

miejsce odbyła się ceremonia otwarcia prowadzona przez panią Dyrektor szkoły. Podczas ceremonii 

została puszczona prezentacja przedstawiająca folklor ,tradycje oraz zwyczaje Rumunii.   Kiedy 

ceremonia minęła przyszedł czas na prezentacje krajów , każdy dostał kartkę formaty a1 i kilka 

markerów. Praca miała zawierać najważniejsze informacje dotyczące danego kraju i kilka ciekawostek 

o nim. Po udanej prezentacji wszystkich krajów doszliśmy do meritum projektu, czyli przedstawienia 

procesu zakładania własnej oraz, zapoznanie uczestników z dokumentami i kosztami  które muszą 

spełnić  firmy w krajach należących do projektu. Kiedy skończyliśmy ciężką pracę umysłową nadszedł 

czas na obiad oraz zajęcia na świeżym powietrzu, organizacja był na najwyższym poziomie, nikt się ni 

nudził. Każdy znal aż coś co mu odpowiadało, oprócz świetnej zabawy mieliśmy czas na integrację. Po 

zakończonych zajęciach pojechałem z Danielem do domu , tam opowiadaliśmy sobie o historii 

naszych kraii , puszczaliśmy sobie muzykę skomponowaną przez  naszych rodzimych muzyków i 

powiadaliśmy ciekawostki ja o Polsce , Daniel o Rumunii. Dowiedziałem się kilka ciekawych faktów i 

usłyszałem piosenkę która tak mi się spodobała że do dzisiaj jej słucham . Po kilku godzina swoistej 

integracji zostałem zaproszony na kolację , po kolacji poszliśmy spać. 

 

10-10-2017(wtorek) 

We wtorek mieliśmy najbardziej pracowity dzień , w szkole mieliśmy być na 9.00. Po krótkim wstępie 

nauczyciela informatyki wiedzieliśmy że dzisiaj czekała nas praca z komputerem. Naszym zadaniem 

było stworzenie sklepu internetowego/strony internetowej o naszych EKO produktach . W tym celu 

podzielono nas na takie grupy żeby w każdej z nich była tylko jedna osoba danej narodowości. Na 

początku jak to usłyszałem byłem przerażony ponieważ poziom mojego angielskiego zostawia wiele 

do życzenia, jednak po kilku minutach doszedłem do wniosku że stres był daremny ponieważ 

umiałem się swobodnie porozumieć z członkami zespołu i znowu poznałem wiele nowych i 

interesujących osób . O godzinie 12.00 mieliśmy obiad i przerwę, po przerwie była prezentacja 

wykonanej pracy oraz wycieczka do” fabryki Lawendy” oraz klasztoru nieopodal Cluj-napoca. widoki 

jakie zobaczyliśmy zostaną ze mną na długo, piękne Rumuńskie góry. Po zakończonych 

Aktywnościach spotkaliśmy się wszyscy(ja, Daniel, Roul  i moi przyjaciele z Polski) by dalej zacieśniać 

więzy i się integrować.    

 

11-10-2017(środa) 

W środę zapowiadał się najluźniejszy dzień, wstaliśmy z Danielem ok 8.00 żeby na 10 być w centrum 

pod katedrą. Tam mieliśmy się spotkać z całą grupą Erasmusów i przewodnikiem który miał nas 

oprowadzić po Cluj-napoka. Bardzo miło się Go słuchało , mówił bardzo zrozumiale i powoli, 

opowiadał o historii miasta , ciekawostki o mieście i architekturze .Po skończonym zwiedzaniu 

pojechaliśmy pod szkołę na obiad a  stamtąd do skansenu , gdzie poznaliśmy dawne życie ludności 

regionalnej i nabyliśmy umiejętności robienia bransoletek  pod okiem specjalistek. Dzień był bardzo 



udany ,ale program  ustalony przez organizatorów to nie wszystko . Pod wieczór  zostaliśmy 

zaproszeni przez Tatę hosta który przyjmował Ruslana na wycieczkę krajoznawczą. Pojechaliśmy 

dwoma samochodami  na oddalone od miasta wzgórze gdzie mogliśmy obserwować całe miasto z 

góry , widok zapierał dech w piersiach. Po udanym dniu wróciliśmy do domu i z poczuciem spełnienia 

poszedłem spać . 

12-10-2017(czwartek) 

Czwartek był dniem zwiedzania, dzień zaczęliśmy od długiej podróży do kopalni soli , która jest jedną 

z największych w europie zaraz po Wieliczce, bardzo miły przewodnik opowiadał nam wszystkie 

szczegóły dotyczącej kopalni i wydobycia tam soli. Niektóre pomieszczenia były tak wielkie że 

znajdowały się w nich takie rzeczy jak koło diabelskie, pole do minigolfa czy kręgle. Kopalnia 

zachwycała swoją wielkością i pięknem , z kopalni udaliśmy Się do winnicy która była kilkadziesiąt 

metrów od kopalni. Poznaliśmy rodzaje winogron używanych do produkcji wina. Nigdy nie sądziłem 

że winogrona tego samego koloru mogą tak różnić się smakiem. Po degustacji winogron z zapoznaniu 

się z procesem fermentacji zostaliśmy zaproszeni  na wielki obiad ze stołem szwedzkim  do restauracji 

należącej do właścicieli winnicy. Najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy co Cluj-napoca , jak wróciłem do 

domu dostałem od rodziny miły podarunek na zakończenie pobytu ,i zacząłem się pakować. 

13-10-2017(piątek) 

Piątek ,ostatni dzień. Czas pożegnań i zaproszeń . kiedy po śniadaniu pożegnałem się z całą rodziną 

pojechałem z Danielem do szkoły samochodem, ponieważ miałem dożo bagażów . W szkole było 

uroczyste zakończenie , pani dyrektor podziękowała wszystkim z wspólną pracę i wręczyła certyfikaty 

projektu Erasmus+. Po zakończonej ceremonii poszliśmy na obiad a następnie na taksówkę, ponieważ 

to był już czas na powrót do Polski. Na lotnisku byliśmy kilka godzin wcześniej lecz wykorzystaliśmy 

ten czas bardzo produktywnie ,grając w makao i pijąc kawę. Kiedy wsiedliśmy do samolotu łezka się 

w oku zakręciła ,bo wiedzieliśmy że ten wyjazd był jeszcze wspanialszy niż sobie to wyobrażaliśmy. 

  


