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Dzięki edukacyjnemu 
programowi Erasmus+ 
grupa osiemnastu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 i klas gimnazjalnych 
wchodzących w skład 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 
w Ciechanowie w ramach 
wymiany międzynarodowej 
miała okazję zwiedzić 
Stambuł, największe 
i najludniejsze miasto Turcji. 
Już po wakacjach młodzi 
ciechanowianie pojadą 
na Majorkę oraz do Rumunii. 

Teraz uczniowie ze wspomnianych 
państw wraz z koordynatorami przyje-
chali do Ciechanowa. Wcześniej Polska 
kojarzyła im się przede wszystkim z Szo-
penem, Wałęsą, Robertem Lewandow-
skim oraz, co ciekawe, z przesądami i 
wierzeniami.

Cztery wycieczki 
edukacyjne

Koordynatorami projektu ze strony 
polskiej są nauczyciele angliści z MZS 
nr 2 Patryk Wądołowski i Marzena Cze-
kałowska. Uczestniczące w programie 
szkoły najpierw szukają partnerów na 
platformie internetowej. 

– Zostaliśmy zaproszeni do współpra-
cy przez Turcję, głównego koordynatora. 
To Turcy wymyślili i opisali projekt pod 
hasłem „Z przeszłości w przyszłość” i 
zaproponowali główne cele i zadania, 
które każde państwo biorące udział 
w projekcie musiało wykonać – mówi 
Patryk Wądołowski. Dzięki temu mło-
dzież z czterech krajów mogła dowie-
dzieć się więcej o kulturze, tradycjach, 
literaturze czy zabytkach każdego z 
państw. Co ważne, uczniowie przygoto-
wywali prezentacje o systemach edukacji 
w swoich krajach, dzięki czemu poznali 
różnice między nimi. Jedna z prezenta-
cji przedstawiała temat „Turcja naszymi 
oczami”. Z uwagi na to, że kraj ten był 
liderem grupy, większość zadań skupiała 
się właśnie na Turcji. Polakom kraj nad 
Bosforem kojarzy się z ciemną karnacją 
mieszkańców, dobrymi kebabami, co 
zresztą oni sami potwierdzają, ale też z 
piłkarską drużyną Galatasaray oraz pięk-
nymi ozdobnymi tkaninami i dywanami.

Turecka otwartość 
i gościnność

Uczniowie z Majorki, Rumunii i Pol-
ski wraz z nauczycielami i dyrektorami 
szkół wylecieli do Stambułu pod koniec 
kwietnia. Tydzień, który tam spędzili, 
upłynął im bardzo szybko, bo codziennie 
działo się coś ciekawego, a gospoda-
rze ponadto starali się, aby nikt się nie 
nudził. Dowiedzieli się, że aby poznać i 
zwiedzić to ogromne, wielokulturowe, 
prawie 40-milionowe miasto potrzeba 
dwóch lat. 

Dzieci były zakwaterowane u tureckich 
rodzin, dzięki czemu mogły zobaczyć ich 
zwyczaje, poznać relacje dzieci z rodzi-
cami. Podkreślają, że najfajniejsza była 
życzliwa atmosfera, co zresztą widać było 

podczas pożegnania, kiedy wielu z nich 
nie kryło łez. Polscy uczniowie często też 
byli chwaleni przez tureckich gospodarzy 
za dobre zachowanie, przy czym dbali o 
nich jak o własne dzieci. Różnice religijne 
czy kulturowe zupełnie nie przeszkadzały 
im w kontaktach. 

– To miasto nie śpi. U nas jemy kola-
cję w domach najczęściej o 19.00-20.00, 
a tam o 22.00 czy 23.00 wychodzi się 
masowo do pubów, restauracji na wspól-
ne podwieczorki, tańce – mówi Marzena 
Czekałowska. - Rano każdy wstaje i idzie 
do pracy czy szkoły. Mnie chyba najbar-
dziej zaskoczyła ich muzykalność. Prak-
tycznie na każdym kroku, kiedy usłyszą 
muzykę, tańczą i ruszają się. My, Polacy, 
mamy trochę inaczej. Mówi się, że my 
jesteśmy bardzo gościnni, ale Turcy nas 
przebijają.

Młodzież i nauczyciele, którzy przyje-
chali w ramach wymiany, byli w kinie, w 
parkach rozrywki, ale też zwiedzali mia-

sto. Zobaczyli świątynię Hagia Sophia, 
która kiedyś była meczetem, a dziś peł-
ni rolę muzeum, czy cysterny z czasów 
bizantyjskich, których kolumny z wyku-
tymi głowami Meduzy częściowo zanu-
rzone są w wodzie. Na jednym z siedmiu 
wzgórz Stambułu zwiedzili meczet Sulej-
mana oraz pałac Topkapi, który kiedyś 
był rezydencją sułtanów. Nie udało się 
wejść do słynnego Błękitnego Meczetu z 
uwagi na trwające prace renowacyjne. 

– Zobaczyliśmy najważniejsze zabyt-
ki, ale tylko w samym pałacu podczas 
zwiedzania spędziliśmy kilka godzin. 
Popłynęliśmy również w rejs po cieśninie 
Bosfor – mówi Czekałowska. 

Szkoła podobna, 
ale klasy liczniejsze

Młodzież zobaczyła też turecką szko-
łę oraz mogła uczestniczyć w lekcjach. 
Nauczyciele, jak sami podkreślają, byli 

rozchwytywani przez tureckie dzieci. 
– One są bardzo otwarte. Koniecznie 

chciały, aby chociaż na parę minut wejść 
do każdej z klas. Zadawały nam pytania, 
były ciekawe, jak jest u nas. Bez względu 
na to na jakim poziomie językowym były, 
czy umiały mówić po angielsku, czy zna-
ły tylko podstawowe zwroty, to nie bały 
się, nie wstydziły i zadawały pytania. W 
tej tureckiej szkole uczy się prawie dwa 
tysiące uczniów. Jeśli chodzi o wyposa-
żenie, to nie różni się ono od naszych 
klasopracowni. Powiedziałbym, że 
nawet my mamy lepszą i większą infra-
strukturę sportową. U nich na to nie ma 
miejsca. Szkołę otacza wielki gruby mur. 
Bardzo dbają o bezpieczeństwo – pod-
kreśla Patryk Wądołowski. Pani Marzena 
dodaje, że turecka klasa liczy aż 45 dzie-
ci, a nawet więcej, nad którymi opiekę 
sprawuje tylko jeden nauczyciel! Musi 
zapanować nad grupą. Widać było, że 
relacje pedagogów z uczniami są przy-

jazne i koleżeńskie, że się wzajemnie 
akceptują.

– Turecki nauczyciel na pytanie, jaka 
jest praca jego marzeń, odpowiadał, że 
właśnie ją wykonuje. To świadczy też o 
pasji do zawodu – podkreśla Wądołow-
ski.

Tureckie dzieci w wieku sześciu lat 
rozpoczynają naukę w ośmioletniej 
szkole podstawowej. Lekcje u nich trwa-
ją czterdzieści minut. Następnie, podob-
nie jak w Polsce, mogą wybrać liceum 
czy technikum. Zdają maturę, która jest 
przepustką na studia. 

Goście zza granicy 
w Ciechanowie

Kilkudziesięcioosobowa grupa 
uczniów i koordynatorów z Major-
ki, Rumunii i Turcji przyjechała też w 
minionym tygodniu do Polski. Zagra-
niczni goście kojarzyli Polaków z wie-
rzeniami i przesądami, że przebiegający 
drogę czarny kot przynosi pecha, a zbicie 
lustra to siedem lat nieszczęścia. Znale-
zienie czterolistnej koniczyny świadczące 
o szczęściu i pomyślności jest możliwe 
tylko w Polsce. 

– Od nich dowiedzieliśmy się, że widzą 
nas w ten sposób. Kojarzyli Polskę rów-
nież z papieżem Janem Pawłem II oraz 
Lechem Wałęsą i oczywiście Robertem 
Lewandowskim – mówi Patryk Wądo-
łowski.

Goście spędzili w Ciechanowie kilka 
dni. Wzięli udział w biegu na orientację 
w lesie ościsłowskim, po którym przy-
gotowano dla nich ognisko i spotkanie 
z leśniczym. Co ciekawe, nigdy nie jedli 
pieczonej nad ogniskiem kiełbaski i po 
raz pierwszy mogli to sami zrobić. Zwie-
dzili miasto, m.in. odwiedzili ratusz, 
zamek oraz pojechali do Opinogóry. 
Harmonogram był bardzo napięty, bo 
Polacy chcieli pokazać im jak najwięcej, 
a czasu było niewiele. Polscy koordyna-
torzy zorganizowali im także wycieczkę 
do Warszawy oraz zaprosili ich na prze-
gląd pieśni patriotycznych, natomiast 
Bank Żywności przeprowadził warsztaty 
kulinarne. 

U nas nikogo nie dziwią gabloty w 
szkołach, w których ustawione są pucha-
ry i wiszą dyplomy za wygranie zawo-
dów czy konkursów, natomiast goście 
byli zaskoczeni tak zdolną młodzieżą. 
Nauczyciel historii i wiedzy o społe-
czeństwie Mateus Reus z Majorki w 
Polsce był pierwszy raz. Trochę wiedział 
o naszym kraju, bo studiował historię 
europejską. Oprócz Ciechanowa chciał-
by też zwiedzić inne miasta i regiony. 
Po raz pierwszy skosztował polskiego 
jedzenia. 

– Posmakowały mi robione z ziem-
niaków kopytka i pierogi. Nigdy ich nie 
jadłem. Pyszna jest również zupa pomi-
dorowa z kluskami - mówi Mateus Reus 
i dodaje, że mamy dobre ciechanowskie 
piwo. - Bardzo podoba mi się roślinność, 
bo wszędzie jest u was zielono. U nas na 
Majorce w tym czasie wszystko usycha, 
ale zieleń pojawia się za to zimą. Jestem 
też pod wrażeniem wszystkich progra-
mów, których celem jest dbanie o przy-
rodę. Majorka może się tego od Polski 
uczyć.

Turecka koordynatorka Gönül Kara-
koyun, nauczycielka matematyki, była 
pod wrażeniem jedności i celebrowania 
przez Polskę setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości. Przez wiele lat mieszka-
ła w Niemczech, stąd dużo wiedziała o 
naszym kraju. 

– Po wizycie Polaków u nas mam bar-
dzo dobre zdanie o was. Uczniowie są 
bardzo przyjaźnie nastawieni, a przede 
wszystkim zdolni. Z jedzenia najbardziej 
smakuje mi pieczywo i sernik, który jest 
pyszny – mówi.

Międzynarodowa wymiana Erasmus+ 
służyła przełamywaniu barier, stereoty-
pów, ale przede wszystkim umożliwiała 
doskonalenie umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim oraz nabierania 
przez młodzież pewności siebie. Koszt 
wyjazdu pokryła Komisja Europejska. 
Wyjeżdżający zabrali ze sobą jedynie 
kieszonkowe na drobne wydatki. Następ-
nym krajem przyjmującym grupy będzie 
Rumunia, a na koniec uczniowie spotkają 
się na Majorce. kak

Gościowi z Majorki najbardziej smakowały kopytka i pierogi oraz pomidorowa 
z kluskami i ciechanowskie piwo, Turczynce - pieczywo i sernik

Z Ciechanowa do Stambułu, 
ze Stambułu do Ciechanowa

W Ciechanowie

W Stambule


