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Spotkanie projektowe w
Rumunii

W dniach od 23 do 29 kwietnia 2017 roku odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie szkół z Turcji,
Litwy, Polski oraz Rumunii w ramach projektu astronomicznego Erasmus+ „The Sons Of The Sun”.
Tym razem wraz z grupą 7 uczniów naszej szkoły – Ulą Sibik, Aleksandrą Miciak, Aleksandrą Węglarz,
Jakubem Makuchem, Justyną Mikusek, Tomaszem Kłusakiem, Darią Pieczara oraz opiekunami – Panią
Beatą Lach oraz Panem Andrzejem Ryczkiewiczem - wybraliśmy się do Rumunii. Celem naszej
podróży było miasto oddalone kilka godzin od Bukaresztu, Krajowa (Craiova).
Po kilkunastogodzinnej podróży zostaliśmy zakwaterowani w hotelu. Pierwszego dnia z samego rana
przywitała nas tamtejsza młodzież, a kolejnym celem stała się ich szkoła znajdująca się nieopodal
centrum miasta, gdzie mieliśmy okazję poznać innych uczestników projektu oraz spróbowaliśmy
lokalnych przysmaków. Prócz podszkolenia swojego angielskiego poprzez kontakt z młodzieżą z
Turcji, Litwy czy Rumunii, mieliśmy okazję wspólnie zbudować zegar słoneczny, wzięliśmy też udział
w zabawnych doświadczeniach astronomiczno-fizycznych. W kolejnych dniach razem z pozostałymi
uczestnikami projektu zwiedzaliśmy Rumunię. Na początku udaliśmy się do centrum Krajowej,
zobaczyliśmy: ogród botaniczny, Muzeum Sztuki oraz rynek. Odwiedziliśmy Kuratorium w którym
bardzo ciepło nas przywitano a następnie rozdano upominki w postaci map oraz książek. W
następnych dniach wyruszyliśmy do kopalni soli, jaskini kobiet, Targu- Jiu, planetarium i najstarszego
domu w Krajowej, Parku Romanesco i Bukaresztu. W rumuńskiej stolicy korzystając ze sprzętu
obserwatorium, obserwowaliśmy Słońce. Nie tylko w dzień czekały na nas różnorakie niespodzianki
ale i również w nocy mięliśmy okazję oglądać Jowisza wraz z jego księżycami: Europą, Io,
Ganimedesem, Kallisto a następnie wśród gwiazd wchodzących w skład Wielkiego Wozu szukaliśmy
podwójnej gwiazdy. Dzięki „The Sons Of The Sun” mogliśmy poznać bogatą historię Rumunii,
poszerzyć swoje zainteresowania astronomiczne a także zawiązać nowe znajomości, które zostaną z
nami na zawsze. Aż trudno pomyśleć, że wszystko dobiegło już końca…
Zobacz fotoreportaż
Aleksandra Węglarz i Aleksandra Miciak
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