
Z roboczą wizytą w tureckiej szkole MEHMET  AKİF  ERSOY  İLKÖĞRETİM 

OKULU w mieście Osmancik. 
 

 Ostatnie wyjazdowe spotkanie w ramach programu Comenius „Uczymy się przez całe 

życie” odbyło się w mieście Osmancik, na północy Turcji, niedaleko Ciorum w dniach od 11. do 14. 

kwietnia 2010roku. Do szkoły Mehmet Akif Ersoy İlköğretİm udało się pięcioro nauczycieli ze 

Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. 

 Przywitano nas bogatym programem artystycznym, podczas którego uczniowie śpiewali 

piosenki w języku angielskim i tureckim, grali tureckie melodie na fletach, tańczyli taniec 

nowoczesny oraz tradycyjny w strojach ludowych. Serdecznym słowom na przywitanie, 

towarzyszyły także kondolencje z powodu śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i 

wielu Rodaków. W programie oficjalnym mieliśmy kilka spotkań z ważnymi osobistościami miasta: 

Burmistrzem (który jest emerytowanym nauczycielem) i Gubernatorem.  Spotkaliśmy 

przedstawicieli różnych szczebli władz oświatowych oraz gościliśmy w Domu Nauczyciela w 

Ciorum. Zapoznaliśmy się z tureckim systemem edukacyjnym, który jest odmienny od 

zachodnioeuropejskiego: naukę rozpoczyna się w wieku 7 lat, do szkoły podstawowej uczęszcza się 

8 klas, a następnie do szkoły średniej lub można już  zakończyć edukację i rozpocząć pracę. Przede 

wszystkim jednak zwiedzaliśmy Szkołę Podstawową w Osmanciku, której dyrektorem jest Cengiz 

Yilmaz. Dzieci witały nas z ciekawością i radością, pozdrawiały w języku angielskim. Niezwykle 

zaskoczył nas patriotyzm uczniów, którzy żywiołowo reagowali na slajdy z widokami Turcji, miasta 

Ciorum i ich rodzinnej miejscowości podczas prezentacji szkół partnerskich na oficjalnym 

przywitaniu. Jednak o jeszcze większym przywiązaniu do symboli państwowych dowiedzieliśmy 

się podczas wizyt w klasach podczas lekcji. Oglądając podręczniki, zauważyliśmy, że na karcie 

tytułowej widnieje flaga turecka i inne symbole narodowe. Są one także widoczne w różnych 

miejscach publicznych: w sklepach, hotelach, restauracjach, dworcach lub na lotnisku. 

Wśród kadry pedagogicznej przeważają mężczyźni. Lekcje trwają od 8:00 do 15:00 z godzinną 

przerwą na lancz, na który dzieci udają się do domów. W szkole pracowaliśmy również nad 

kolejnymi punktami projektu: wymieniliśmy się listami dla uczniów, prezentowaliśmy nasze 

książki kucharskie, plakaty o zdrowym stylu życia oraz broszurki z zabawami ruchowymi naszych 

uczniów. Ustaliliśmy dalsze zadania, które powinny być wykonane do połowy czerwca, kiedy to 

odbędzie się finałowe spotkanie partnerów w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy.  

 Nasi gospodarze przygotowali także bogaty program kulturalny. Zwiedzaliśmy bowiem 

miejsca bardzo różne od tych widzianych dotychczas, a istotne dla kultury bliskiego wschodu. 

Odwiedziliśmy dawną stolicę Hetytów ( narodu zamieszkującego tam ok 2000 lat p.n.e. ) zwaną 

dziś Bogazkale – dawniej Hatusas. Byliśmy  w starożytnym mieście Amasya, gdzie kiedyś 

znajdowały się skalne grobowce królów Pontu z czasów hellenistycznych z  III - I wieku p.n.e., do 

których trzeba było się wspinać po stromym zboczu. Tam też wstąpiliśmy do meczetu  Sultan 

Beyazit Camii, gdzie Atilla – nauczyciel języka angielskiego – przybliżył nam tradycje Islamu i 

objaśniał szczegóły architektoniczne świątyni.  

 W Turcji doświadczyliśmy niezwykłej gościnności. Wszyscy byliśmy podejmowani jako 

bardzo ważni goście, którym poświęca się czas i uwagę. Do ostatniego dnia pobytu w tym kraju, 

który przedłużył się z powodu wybuchu wulkanu na Islandii,  utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny 

z naszymi gospodarzami, proponującymi różne formy pomocy.  

 Podczas tej wizyty mieliśmy okazję poznać zdrowy styl życia rodzin tureckich, które przede 

wszystkim kładą nacisk na zdrową dietę, pełną rodzimych warzyw i owoców, z niewielką ilością 

mięsa. Spędzają też dużo czasu na świeżym powietrzu, spacerując. Uczniowie szkoły  Mehmet Akif 

Ersoy İlköğretİm w mieście Osmancik byli zdrowi, uśmiechnięci i chętnie bawili się w gry 

zespołowe na placu szkolnym podczas przerwy.  

 Przed nami finałowe spotkanie w czerwcu 2010r. w naszej szkole. Będziemy dokładać wielu 

starań, aby ukazać naszą szkołę w Lubszy oraz gminę Woźniki z jak najlepszej strony. 

 

B.Walczak, kwiecień 2010. 


