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RELACJA Z WIZYTY W SZKOLE PARTNERSKIEJ KIRIKKALE ANADOLU ÖĞRETMEN
LİSESİ

W DNIACH 12-19.05.2012

Dnia 12.05.2012 koordynatorki projektu 'You in My Mind', p. Agnieszka Kucińska oraz p. Katarzyna
Trojanowska-Nienałtowska, wraz z uczennicami klasy 2h, Anną Dobrowolską oraz Aleksandrą
Łosiewicz, wyruszyły w ostatnią już podróż w ramach międzynarodowego projektu Comenius. Tym
razem gospodarzem spotkania była turecka szkoła KIRIKKALE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
znajdująca się w oddalonej 80km od Ankary miejscowości Kirikkale.
Po przełamaniu przysłowiowych pierwszych lodów i dniu spędzonym w rodzinnej miejscowości
naszych tureckich partnerów, w poniedziałek, 14 maja, odbyliśmy pierwszą podróż po górzystej
Turcji. Dotarliśmy do położonej nad Morzem Czarnym miejscowości Amasra oraz Safranbolu -
miasta szafranu. Najciekawszą atrakcją tego dnia było niewątpliwie skosztowanie tureckich potraw
oraz deseru z dodatkiem tej szlachetnej przyprawy, a dzięki niezwykłej gościnności mieszkańców
Safranbolu mieliśmy także okazję napić się szafranowej herbaty.
We wtorek zostaliśmy bardzo ciepło powitani przez grono pedagogiczne oraz uczniów Kirikkale
Anadolu Ogretmen Lisesi. Po słodkim poczęstunku w gabinecie dyrektora szkoły obejrzeliśmy pokaz
tradycyjnego tańca tureckiego przygotowany przez zespół taneczny z Kirikkale oraz wysłuchaliśmy
ludowych pieśni w wykonaniu zespołu Ottoman Band. Następnie, w ramach podsumowania całego
projektu, nasza uczennica, Anna Dobrowolska, przedstawiła prezentację multimedialną ze zdjęciami
ze wszystkich zrealizowanych mobilności, a w prezencie od dyrekcji naszego gimnazjum dla naszych
zagranicznych partnerów wręczone zostały pamiątkowe albumy. Wszyscy nauczyciele i uczniowie z
grupy projektowej zostali także ugoszczeni typowym tureckim obiadem w stołówce szkolnej, po
którym odbyła się dyskusja na temat raportu końcowego projektu.
W środę, 16 maja, z samego rana wyruszyliśmy na 2-dniową wycieczkę do Kapadocji, historycznej
krainy w środkowej części tureckiej Anatolii znanej przede wszystkim z charakterystycznych form
tufowych tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach.
Wszyscy byliśmy urzeczeni pięknem tego malowniczego regionu i zapierającymi dech w piersiach
krajobrazami. Staliśmy dokładnie w miejscu, gdzie nagrywane były „Gwiezdne wojny” i gdzie
naprawdę można się poczuć jak na innej planecie. Ciekawą atrakcją okazały się dla nas również
podziemne miasta, w których miejscowa ludność przez wieki chroniła się przed najazdami i
prześladowaniami.
Po naszej 'kosmicznej' wyprawie, wieczorem dnia 17 maja odbyło się przyjęcie pożegnalne. Tym
razem był to jednak wyjątkowo smutny wieczór, gdyż pobyt w Turcji był ostatnim punktem projektu
'You in My Mind' i zdawaliśmy sobie sprawę, iż nasza wspaniała przygoda dobiega ku końcowi. Na
ten wieczór gospodarze spotkania wybrali malowniczo usytuowaną restaurację z widokiem na rzekę
Kizilirmak. Wszyscy się świetnie bawiliśmy przy akompaniamencie tureckiego zespołu i
najsłynniejszych tureckich pieśni folklorystycznych w nowoczesnych aranżacjach.
Natomiast ostatniego dnia naszego pobytu odbył się piknik, podczas którego zostały zaplanowane
gry i zabawy zespołowe. Pogoda dopisała, więc wszyscy się świetnie integrowaliśmy na świeżym
powietrzu. Niestety były to ostatnie chwile spędzane z naszymi zagranicznymi partnerami i ten
dzień upłynął nam przede wszystkim na wspominaniu naszych wspólnych podróży po Europie,
trudności, z jakimi borykaliśmy się podczas realizacji naszego projektu oraz wszystkich zabawnych
sytuacji, które dane nam było przez te dwa lata przeżyć. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, iż projekt
stał się niemalże częścią naszego życia i dzięki niemu zdobyliśmy wiele cennych umiejętności, które
wykorzystamy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.



Mając na uwadze słowa Świętego Augustyna, który powiedział, iż „świat jest księgą i ci, którzy nie
podróżują, czytają tylko jedną stronę”, jesteśmy przekonani, iż zakończenie projektu 'You in My
Mind' to nie koniec naszych zagranicznych wojaży, przełamywania barier językowych, uczenia się
tolerancji i zrozumienia innych kultur. Przed nami kolejne wyzwania i zachęcamy całą społeczność
szkolną do trzymania kciuków za pozytywne wyniki selekcji w kolejnej edycji programu Comenius i
aktywnego uczestnictwa w poznawaniu świata.


