
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 231 
wydanie specjalne - RUMUNIA  

 
 

 

W numerze: 
 WYWIAD i WRAŻENIA 
 KODEKS EKOLOGICZNY 

 NASZE ESKAPADY


 Z RUMUŃSKIEJ  KUCHNI


 SŁOWNICZEK ZWROTÓW


 CIEKAWOSTKI




 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
W ramach projektu Ponadnarodowa mobilność 

uczniów (PO WER) i przedsięwzięcia  

MŁODZI EKO-LOGICZNI uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 231 w Warszawie w dniach      

19-26 września 2021 r. przebywali w regionie 

Transylwania w Rumunii i  gościli w szkole 

„Scoala Gimnaziala nr 8 w Braszów.  

W programie wyjazdu uczniów dominowały 

zagadnienia związane z ekologią i ochroną 

środowiska. Polscy uczniowie codziennie brali 

udział w zajęciach z uczniami rumuńskimi. 

Odbyły się wspólne lekcje geografii, biologii, 

matematyki, chemii, techniki, informatyki, 

języka angielskiego i rumuńskiego, muzyki, 

wychowania fizycznego. Młodzież przełamywała 

bariery językowe i rozwijała umiejętności 

językowe. Wspólnie wykonywała zadania, 

tworzyła projekty, m.in.  „Kodeks Młodego      

Eko-Logicznego”, projekty ekologicznych 

ubrań. Razem śpiewała i tańczyła. Poznawała 

uroki regionu Transylwania, m.in.  zamek Drakuli          

w Bran i zamek Peles w Sinai, Stare Miasto           

i Czarny Kościół w Braszów, wzgórze Tampa, 

Rezerwat Przyrody Bucegi.    

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, 
PROJEKTY TEŻ!!! 
O EUROPEJSKICH 

WOJAŻACH UCZNIÓW 



 
 

Interview with Daria, student  from 
 Scoala Gimnaziala nr 8 w Braszów   

 

- Hi Daria!  

- Hi!  

- What’s your favorite subject at school?  

- I think my favorite subject at school is art but I 

also really like math.  

- In your school there aren't any bells, so how 

you know when break starts ? 

-  Before pandemic we had bells and also we 

had speakers around the school that played 

music when break starts. That’s why we know 

when break starts ?  

- That’s really interesting. Who you want to be 

in future?   

- I would like to be either like professional 

gamer or game developer.   

- Fantastic!  

- What do you think about our visit?  

- I really don’t want you to leave. I think we 

don’t have enough time to band. I’m seriously 

thinking about coming to Poland.  

- I’m looking forward to your visit. What do you 

like best about your country?  

- It’s either a people because they are really 

welcome and friendly or food. The food is 

delicious!  

- Thank you for the interview.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Nasze wrażenia 

 
…Mam wrażenie, że wszyscy dobrze przyjmują 

obcokrajowców. Uśmiechają się, pomagają, 

kiedy potrzebujemy pomocy… 

…Wczoraj drogę tłumaczyła nam starsza Pani, 

wychylając się przez okno swojego mieszkania. 

Na koniec, kiedy odchodziliśmy machała nam 

chusteczką na pożegnanie. Każdy z kim 

rozmawiałam jest cudowny. Tego nie da się 

opisać słowami…. 

- …Szłam uliczkami Braszowa i nie byłam             

w stanie się napatrzeć . Każdy budynek był         

w innym kolorze. Małe kamieniczki i sklepy, 

każdy z inną witryną. A jak spojrzałaś   do góry 

widziałaś pełną zieleni i dostojności górę 

Tampa. W którą stronę się nie obróciło widziało 

się szczyty porośnięte gęstym lasem, a często 

zakryte lekko mgłą. Góra Tampa nadawała 

okolicy piękna i wyjątkowości… 

- …Na górę Tampa wjechaliśmy kolejką. Nasi 

rumuńscy koledzy stwierdzili bowiem, że nie 

jesteśmy gotowi na spotkanie z 

niedźwiedziem, które nie byłoby czymś 

nadzwyczajnym. Jest ich w Rumunii najwięcej 

w Europie. 

-…Rumunia pokazała nam się z najlepszej 

strony. Urzekły mnie niezwykłe krajobrazy        

i bardzo życzliwi ludzie.  Ich troska i sympatia  

otaczała nas każdego dnia.  

- Możliwość codziennej komunikacji w języku 

angielskim, z którą dotąd nie miałem do 

czynienia, była dla mnie najważniejsza, a że 

kontakt i rozmowy były z cudownymi osobami, 

to było super… 

 



RUMUŃSKIE  KRAJOBRAZY  I  PRZYRODA, które podziwialiśmy …   
Góry, wzgórza i doliny to najpiękniejsze naturalne atrakcje Rumunii. Pośród górskich szczytów, na 

uwagę zasługuje Wyżyna Siedmiogrodzka, znana pod nazwą Transylwania. Kraina owiana tajemnicą i 

opowieścią o Hrabim Draculi przyciąga wielu turystów. Podczas wędrówek po Karpatach można 

oglądać niezwykłe wąwozy, jaskinie, wodospady i górskie szczyty. Nie brakuje też naturalnych parków, 

chroniących unikatowe lub zagrożone gatunki roślin i zwierząt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                    

 

W Rumunii znajdują się największe – za wyjątkiem 

Skandynawii – pozostałości lasów pierwotnych       

w Europie. Są one domem dla największej  

populacji niedźwiedzi (około 7000), wilków (około 

2800) i rysiów (około 1500), które występują 

głównie na zalesionych obszarach górskich, 

obejmujących około 1/3 obszaru Rumunii. 

 

Park Narodowy Bucegi objęty ochroną obszar 

pasma górskiego Bucegi. Znajdują się tu jaskinie, 

kaniony, zapadliska, doliny, pastwiska oraz lasy. Rzeki 

i potoki tworzą malownicze wodospady. Park jest 

zamieszkiwany przez liczne gatunki, ssaków i ptaków. 

Można tu spotkać niedźwiedzie, wilki, jelenie i rysie. 

Spośród ptaków występują orły, głuszce, sępy płowe. 

Równie bogato jest reprezentowana roślinność. 

Rosną tu m.in. modrzewie, jodły, brzozy i cisy. 

Występują też liczne kwiaty i zioła, w tym objęte 

ochroną lub endemiczne:  szarotki, jaskry górskie czy 

lepnice. 

 

W Rumunii znajduje się 12 parków 

krajobrazowych i 3 rezerwaty biosfery. Jednym z 

najbardziej znanych jest  Park Narodowy Piatra 

Craiului, w czasie wędrówki po jego terenach 

można obejrzeć niezwykłości przyrody. W parku 

dominują wapienie jurajskie. Z parku niedaleko 

jest do miasta Bran, w którym znajduje się zamek 

Drakuli. 



NASZE SZKOLNE ESKAPADY PO RUMUNII  
Podróżowanie sprawi, że zaniemówisz z wrażenia, a potem zamienisz się w gawędziarza. 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsc, które warto zobaczyć jest w Rumunii bez liku. Jednym z najbardziej interesujących regionów jest 

Transylwania, zamiennie nazywana też Siedmiogrodem. Region ten jest geograficznym i kulturowym 

centrum Rumunii. Wspaniałymi zabytkami zachwycają nie tylko duże miasta o bogatej historii. Liczne 

malownicze wsie i miasteczka kryją niezwykłe perełki architektoniczne.  

Dzięki projektowi mobilności mogliśmy niektóre z nich poznać.  

 
Sinaia miasto położone u stóp gór Bucegi. 

Swoją popularność zawdzięcza zamkowi 

Peles, określanemu jako Perła Karpat.  

Wzniesiony został pod koniec XIX wieku       o 

architekturze w stylu bawarskim, przez 

pierwszego rumuńskiego króla Karola I jako 

jego letnia rezydencja. Pałac otacza piękny 

ogród, a nieco dalej znajduje się Pałac 

Pelisor. 

 

Bran niewielkie miasteczko położone pośród 

malowniczych wzgórz, jest jednym                      

z najchętniej odwiedzanych   w Transylwanii 

z uwagi na średniowieczny zamek 

reklamowany jako rodowa siedziba Włada 

Palownika, czyli krwiożerczego hrabiego 

Draculi, którego mroczna postać często 

pojawia się na kartach powieści i w filmowych 

scenariuszach. Sam Wład Palownik miał 

odwiedzić zamek tylko raz, niemniej krew w 

żyłach zawsze mrozi postać legendarnego 

Draculi związana z twierdzą dzięki literackiej 

wyobraźni. 

 

 

Alba Julia – miasto XVIII-wieczną cytadelą 

Alba Karolina, której mury mają długość 

ponad 10 km i dodatkowo naszpikowane są 

bastionami i bramami. Ogromna twierdza 

kryje mnóstwo interesujących zabytków 

świadczących o bogatej historii kraju.  

Tu  w 1918 roku przyłączono Transylwanię do 

Rumunii a cztery lata później koronowano 

króla. W środku twierdzy znajduje się 

najcenniejszy zabytek - katedra św. Michała 

oraz Sobór Koronacyjny z pomieszczeniami 

dawnego klasztoru. 



 
 

 
 

 

Braszów jest przepięknym miastem 

położonym na granicy Transylwanii, 

Mołdawii i Wołoszczyzny, nazywane 

„miastem trzech wzgórz”, które jest 

skarbnicą zabytków.  

Codziennie spacerowaliśmy po wspaniale 

zachowanej starówce i malowniczym  rynku 

Piata Sfatului, którego największą ozdobą 

jest XV-wieczny ratusz z wysoką wieżą 

pełniącą przed wiekami funkcje strażnicze, 

a dzisiaj mieszczącą Muzeum Historyczne. 

Poznaliśmy słynny Czarny Kościół, który 

jest największą gotycką świątynią                   

w Transylwanii i najdalej wysuniętym na 

wschód tego typu obiektem w Europie. 

Ten średniowieczny kościół góruje nad 

Starym Miastem, rozciągając się wysoko 

nad morzem czerwono-pomarańczowych 

dachów. Jest wspaniałą skarbnicą kultury. 

Budowę  kościoła rozpoczęto w XIV wieku. 

Podczas Wielkiej Wojny Tureckiej w latach 

osiemdziesiątych XVII wieku budynek objął 

ogromny pożar, który pochłonął dużą część 

wnętrza. Odbudowa i renowacja  

konstrukcji trwała około stulecia. Spalone, 

pokryte sadzą mury nadały kościołowi 

swoją nazwę. We wnętrzu kościoła 

uczestniczyliśmy we wspaniałej lekcji            

o historii miasta i kościoła. Podziwialiśmy 

zabytkowe wnętrza, ogromną kolekcję 

anatolijskich dywanów, wspaniałe organy, 

potężny dzwon. 

Nad miastem góruje wzgórze Tampa,             

z którego roztacza się wspaniały widok na 

miasto Braszów i z którego wszystkich 

pozdrawiamy. Na szczęście nie 

spotkaliśmy niedźwiedzi, przed którymi nas 

wszyscy ostrzegali. 

 



JĘZYK JEST NAJWAŻNIEJSZY
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-RUMUŃSKI 

       POLSKI         ANGIELSKI           RUMUŃSKI        
Tak /Nie Yes  / No Da/ Nu 

Proszę Please Vă rog 

Dobrze/źle Good / bad Bine / prost 

Dziękuję Thank you Mulțumesc / Merci 

Przepraszam Sorry Scuze 

Dzień dobry (rano) Good morning Buna dimineata 

Dzień dobry (od południa) Good afternoon Buna ziua 

Dobry wieczór Good evening Bună seara 

Do widzenia Goodbye La revedere 

Dobranoc Good night Noapte bună 

Cześć, jak się masz? Hello, how are you? Salut, ce faci 

Dobrze, dziękuję. Fine, thanks. Ei bine, multumesc 

Jak masz na imię? What’s your name? Care e numele tău 

Mam na imię../ Nazywam się My name is … Numele meu este ... 

Skąd jesteś? Where are you from? De unde sunteti? 

Jestem  Polski. I’m from Poland. Sunt din Polonia. 

Miło cię poznać. Nice to meet you. încântat de cunoștință 

Kto ?/ Co ? / Dlaczego? Who ? / What ? / Why ? Cine ? / Ce ? / De ce ? 

Gdzie jest? Where is ? Unde este ? 

Czy mówi Pan po angielsku? Do you speak English? Vorbesti engleza? 

Nie rozumiem I don’t understand Nu inteleg 

Szczęśliwej drogi ! Have a good journey ! Drum bun! 

Ile to kosztuje? How much is it? Cat costa ? 

Poproszę menu A menu, please un meniu, te rog 

Jestem wegetarianinem I am a vegetarian. Sunt vegetarian 

 

Język rumuński jest językiem urzędowym w Rumunii i Mołdawii oraz na poziomie lokalnym       
w Wojwodinie (Serbia). Należy do języków indoeuropejskich z grupy języków romańskich. 
Posługuje się nim na świecie około 24 mln osób, z czego około 17,5 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 funkcjonuje wiele słów 
pochodzenia słowiańskiego, takich jak: da (tak), ceas (godzina, od słowa czas), război (wojna, 
od słowa rozbój), nevastă (żona, od słowa niewiasta), duh (duch) itd. Slawizmy stanowią 
obecnie 14% zasobu leksykalnego rumuńskiego języka choć w XIX wieku było ich ponad 50%. 

 



 

Kodeks Młodego Eko-Logicznego 
 

The Young Eco-Logical Code 
Kodeks Młodego Eko – Logicznego został wypracowany przez uczniów z Polski 
biorących udział w projekcie Młodzi – Ekologiczni oraz młodzież krajów mobilności 
z  Rumunii i Portugalii.   

 

 
 Live ecologically and respect the nature. 

 
 W czasie spacerów po parkach, lesie i innych obszarach 

przyrodniczych (ekosystemach) nie zrywaj i nie niszcz roślin. 

 
 Specjalne odpady – baterie, żarówki, lekarstwa przekazuj do 

odpowiednich punktów zbiórki tych produktów 

 

 Sort the rubbish and try to give litter a new life. 

 

 While doing the shopping buy things in paper or glass packet. 

 
 When you go shopping take your own reusable bag with you 

 
 Don’t waste paper. Use the second side of the used sheet. 

 
 Zawsze wyłączaj światło kiedy wychodzisz z pomieszczenia. 

 
 Turn off devices that you ’re not using. 

 
 Limit the time spent in front of the computer. 

 
 Oszczędzaj wodę. Zakręcaj kran kiedy nie korzystasz. Zrezygnuj  

z kąpieli w wannie. Dokręcaj kurki w kranach. 

 
 Staraj się, aby wokoło było dużo roślin, które oczyszczają środowisko  

i produkują niezbędny do życia tlen. 

 

 Wybieraj i korzystaj przede wszystkim z przedmiotów wykonanych  

z naturalnych materiałów: (np. drewna, bawełny, wełny, metalu). 

 
 Dziel się z innymi przedmiotami, z których już nie korzystasz np. zabawkami, 

ubraniami, książkami. 

 
 Use your bike or public transport and walk a lot. 

  
 Organise world cleaning campaigns.  

http://pngimg.com/download/20025
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 Rumunia to kraj należący do krajów bałkańskich 

 W czasach starożytnych obszar dzisiejszej Rumunii 
nazywany był Dacją, którą zamieszkiwali Dakowie. Stąd 
też nazwa rumuńskiego samochodu Dacia. 

 Rumuni uważają swój kraj za ziemię Boga. Mają niziny,         
góry, wielkie i małe rzeki, oraz jeziora. Wierzą, że ich 
ułożenie nie może być przypadkowe.      

 Stolicą Rumunii jest Bukareszt, który nazywany jest 
„Małym Paryżem” lub „Paryżem Wschodu. Łuk Triumfalny, 
wzorowany na paryskim został zbudowany w 1935 roku 

 Najdłuższą rzeką jest Dunaj, który jest drugą co do 
wielkości rzeką Europy. 

 Główną religią są prawosławni, 85%. 

 W tym kraju płaci się lejem, który dzieli się na 100 banów. 
Co ciekawe banknoty wykonane są z plastiku. 

 Banknot 2000 lei wydany w 1999 roku to pierwszy 
polimerowy banknot w Europie. Rumuńskie 10 bani z 1917 
roku to najmniejszy banknot świata – rozmiary 2,75 cm x 
3,8 cm. 

 Narodowym sportem Rumunii jest gimnastyka. 

 Pałac Parlamentu w Bukareszcie ukończony w 1997 r. to 
jeden z największych i najdroższych budynków na świecie. 
Ma 240 m długości, 270 m szerokości, 12 pięter wysokości, 
1100 pokoi. Jego budowa kosztowała aż 3 miliardy euro. 

 Droga Transfogaraska biegnąca przez Karpaty i licząca 151 
km uważana jest za jedną z najbardziej krętych dróg na 
świecie. Część trasy bywa zamknięta w okresie od  
października do maja z powodu niesprzyjających warunków 
atmosferycznych na drodze. 

 Rumunia znana jest zabiegów leczniczych przy użyciu 
wody w różnym zakresie temperatur, czyli Balneoterapii. To 
właśnie w tym kraju zlokalizowana jest jedna trzecia 
europejskich źródeł wykorzystywanych do tego rodzaju 
zabiegów 

 Rumuński zamek Peles to pierwszy na świecie zamek,          
w którym zainstalowano instalację elektryczną                             
i doprowadzono kanalizację.  

 Jednym z najciekawszych europejskich cmentarzy jest 
Cimitirul Vesel zlokalizowany w miejscowości Săpânța, czyli 
tzw. Wesoły Cmentarz. Nagrobki na cmentarzu są 
kolorowe, a epitafia wspominające zmarłych w zabawny 
sposób opisują ich życie. Cmentarz znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 

 W Rumunii, głównie w Bukowinie, można znaleźć kilka 
wiosek zamieszkanych głównie przez Polaków – Kaczyka, 
Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli. Zamieszkują je 
potomkowie górników sprowadzonych tutaj do pracy przy 
wydobyciu soli pod koniec XVIII wieku. 

 Rumuński wynalazca i pionier, Henri Coanda 
zaprojektował i zbudował w 1910 roku pierwszy na świecie 
samolot odrzutowy, znany jako Coanda-1910.  

 

  

  

  
  

  

    Rumunia na talerzu 
              pofta buna  
                smacznego 

          

mamałyga, papka z kaszy 

kukurydzianej jadana ze śmietaną, 

jajami i serem na słono lub słodko. 

sarmale, małe „gołąbki” zawijane    

w liście kiszonej kapusty lub 

winogron. 

mici- grillowane  mięso 

uformowane w kształcie kiełbaski 

ardei umpluti - gotowana i czasami 

również pieczona papryka, 

nadziewana mielonym mięsem             

i ryżem 

ciorba – zupa 

gogosi – pączki z czekoladą, 

twarogiem lub dżemem 

papanasi – pączki z dodatkiem 

twarogu, jedzone z kwaśną 

śmietaną i dżemem 

baklava – deser w stylu tureckim 

składający się z warstw ciasta filo 

przełożonych siekanymi orzechami 

i miodem. 


