
"Together in Europe" 

Od lutego 2019 roku legionowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, we
współpracy  ze  szkołami  Oktavian  Goga  Collegiul  National  oraz  Horvath  Janos  Liceum  z
rumuńskiej miejscowości Marghita, biorą udział w projekcie międzynarodowym "Together in
Europe". Celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego. W tym kontekście
projekt  promuje edukację młodego pokolenia w duchu demokracji,  równości,  tolerancji  i
szacunku  dla  różnorodności  i  uczestnictwa  młodych  ludzi  jako  aktywnych  obywateli  w
rozwoju społeczeństwa europejskiego.

Projekt przygotowali koordynatorzy z obu stron (Liana Sarb z Rumunii i Marcin Kołodziński z
Polski),  którzy  w  porozumieniu  z  władzami  zainteresowanych  szkół  oraz  miejscowości,
przygotowali  dla uczestniczącej  w nim młodzieży zadania,  których wykonanie wiąże się  z
głębokim  zaangażowaniem  i  współpracą.  Projekt  składa  się  głównie  ze  spotkań  online,
poprzez które uczniowie z obu krajów poznają się, prezentując swoją szkoły, miasta, regiony i
kraje,  dyskutując  na  tematy  związane  z  historią,  geografią  i  kulturą  europejską.  Jednak
najważniejszym  elementem projektu jest obustronna wymiana młodzieży, czyli wizyty w obu
miastach.

W dniach 7-13 października 2019 grupa młodzieży z  Legionowie jako pierwsza  gościła  w
miejscowości Marghita w Rumunii. Spotkali się w niezwykle ciepłym przyjęciem. Witano ich
chlebem i solą, śpiewano polskie piosenki. Na oficjalnym powitaniu byli  obecni burmistrz,
dyrektorzy szkół, członkowie rady miejskiej oraz przedstawiciele rodziców. Program pobytu
był  niezwykle bogaty.  Polska młodzież zwiedziła miasteczko Marghita,  pobliską Oradeę,  a
także kopalnie soli  Salina Turda oraz  malowniczy  Wąwóz Turda.  Przez cały  okres pobytu
uczniowie  poznawali  kulturę  rumuńską  i  węgierską,  nie  zabrakło  tradycyjnego  jedzenia,
muzyki i tańców ludowych oraz zajęć warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli z obu
szkół zaangażowanych w projekt. Młodzież z obu krajów integrowała się podczas wspólnych
gier  i  zabaw,  używając  do  komunikacji  języka  angielskiego.   Brali  udział  w  warsztatach
garncarskich  oraz  wykonywali  własne  kolorowe  chusty.  Na  zakończenie  pobytu  dzieci
spotkały  się  w  wiejskiej  posiadłości,  gdzie  podsumowano  wizytę.  Pożegnaniom  nie  było
końca. Młodzież wróciła z Rumunii bogatsza o wiele nowych doświadczeń i przyjaźni. 

Wyjazd  był  możliwy  dzięki  wsparciu  finansowemu  Urzędu  Miasta  Legionowo  za  co
Serdecznie  dziękujemy.   Oczekujemy  naszych  przyjaciół  z  Rumunii  w  Legionowie  na
przełomie marca i kwietnia 2020.


