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Sprawozdanie
01.10.2016 sobota / 02.10.2016 niedziela
Turcja czyli pierwsze dwa dni w Tureckiej rodzinie.
Do Turcji przylecieliśmy o
piątej rano . Wszyscy byli
„wyspani”, a najbardziej
stewardesy,
które
o
godzinie trzeciej chodziły
z barkiem i proponowały
coś do picia i do jedzenia.

Na lotnisku w Antalyi
czekaliśmy dość długo na
nasze bagaże. Gdy wyszliśmy z lotniska czekały na nas już rodziny.
Pani Marta otrzymała biało-czerwone kwiaty a nas zgarnęli ludzie,
których widzieliśmy pierwszy raz na oczy i nie dali się nawet
pożegnać. Gdy myślałem już, że ostatni raz widziałem moich
kolegów;) wsiadłem do samochodu. Czułem się troszkę nieswojo.
Zaczęliśmy rozmawiać. Co prawda nie była to żywa rozmowa, bo
był ranek ale jakoś przełamaliśmy barierę. Gdy weszliśmy do
mieszkania byłem pod wrażeniem jego ogromu. Miało ono jakieś

120 m2. Gdy już miałem kłaść się do łóżka... tata Barana (tak ma
na imię mój turecki partner) kazał mu dać mi hasło do Wi-Fi.
Położyłem się w łóżku i zasnąłem. Około 10:00 obudził mnie Baran i
powiedział że czas na śniadanie. Zjedliśmy je wspólnie i miałem
zaszczyt poznać wujka Barana. Po śniadaniu miałem czas dla
siebie, aby się trochę obudzić i umyć. Gdy rozłożyłem się na łóżku
mama Barana powiedziała: „Let’s go!” Ja nie miałem nic do
gadania i pojechałem z nimi. Po około dziesięciu minutach byliśmy
na miejscu. Był to
plac
rewolucji.
Wszędzie
były
podobizny Ataturka.
Mama
wraz
z
Baranem pokazali mi
panoramę
Antalyi.
Następnie
zjechaliśmy windą na
dół, gdzie był bazar.
Sprzedawcy
umieli
sprzedać
coś
w
każdym
języku.
Mama Barana kupiła
mi
koszulkę
reprezentacji
Turcji
oraz
magnes.
Poszliśmy do baru aby wypić coś zimnego. Po chłodnym napojuktóry był zbawieniem- moi tureccy gospodarze zabrali mnie na
wycieczkę statkiem. Gdy płynęliśmy przy brzegu Antalyi widok robił
wrażenie. Widziałem dwa wodospady oraz ludzi którzy łowili ryby z
30-sto metrowych klifów. Wycieczka trwała 30 minut, a po niej
pojechaliśmy do restauracji, gdzie był... kebab. Ale to nie był
„kebab” taki jak w Polsce. Ten kebab to były 2 pity, na których był
kurczak i obok była cebula wraz z przyprawami (tak wygląda
prawdziwy kebab). Do picia dostałem Ayran (turecki jogurt
naturalny z solą). Od pierwszego wejrzenia znienawidziłem go. Z
trudem go przełknąłem. Gdy wróciliśmy już do domu, ja z
Baranem spędzaliśmy czas wspólnie. Myślałem że to już koniec

atrakcji na dziś. Byłem
w błędzie. Rodzina
zabrała
mnie
do
drugiego
domu.
Wspólnie
zjedliśmy
grilla, a po nim wraz z
Baranem graliśmy na
konsoli.
Spać
poszedłem o 23:00. Obudziwszy się poszedłem do toalety, aby się
obudzić. Po ubraniu się Baran zabrał mnie na śniadanie na tarasie.
Po nim zaczęliśmy się zbierać i wracać do mieszkania w mieście.
Resztę dnia spędziliśmy w bloku grając w gry na PS3 lub siedząc
przy komputerze i grając w CS’a.
Te dwa dni były chyba moimi najlepszymi jak i zarazem ostatnimi
dniami w obcej Tureckiej rodzinie. Z Baranem utrzymujemy dalej
kontakt i na pewno czeka on na prezent urodzinowy, który już
zaraz będzie wysłany pocztą do rodziny Bati.
(Aleks)
03.10.2016 poniedziałek

Pierwszego dnia tygodnia byliśmy bardzo podekscytowani, bo to
właśnie dzisiaj mieliśmy spotkać się z cała grupą projektową w
tym, z uczniami z innych krajów. Po lekkim śniadaniu razem z Irem

wsiadłyśmy do szkolnego busa i pojechałyśmy do szkoły. Ok. godz.
9.00 byliśmy już w sali w szkole. Na początku przywitał nas główny
opiekun projektowy Mehmet, który zapowiedział prezentacje
uczniów
ze
wszystkich
państw. Razem z Gabrysią
zestresowane
pobiegłyśmy
przebrać się w ludowe stroje.
Potem
wróciłyśmy
i
oglądałyśmy wraz z innym
ciekawe
prezentacje
z
Portugalii, Niemiec, Łotwy no
i oczywiście Turcji. Wreszcie
nadszedł nasz czas.
Byliśmy
bardzo
zdenerwowani,
ale
na
szczęście wszystko przebiegło
pomyślnie . Ok. godz. 10.30
nastąpiła przerwa, podczas

której mogliśmy trochę
odetchnąć.
Potem
zjedliśmy pyszny obiad w
szkole.
O
12.00
wyjechaliśmy
z
całą
grupą do antycznego
miasta
Termessos
a
potem
bardzo
przyjemnie
spędziliśmy
czas w Kent Parku. Mieliśmy okazję podziwiać tam piękny widok
na morze i ogromny wodospad. O godz. 16.30, po powrocie z
wycieczki, zmęczeni, ale szczęśliwi udaliśmy się do naszych rodzin,
gdzie miło spędziliśmy czas na rozmowie i wspólnym posiłku.
(Ola)

04.10.2016 wtorek
Zapowiadał się super dzień. Dziś mieliśmy okazję popływać w
morzu i nacieszyć się cudowną pogodą (ok. 30 stopni C ).
Jedyną nieprzyjemną
rzeczą była pobudka
przed siódmą, ale
daliśmy
radę.
Na
początku
pojechaliśmy
do
szkoły,
w
której
czekaliśmy
na
kolegów
z
innych
państw. Ok. godz.
10.00 wyruszyliśmy w
góry a potem nad
wymarzone
morze.
Woda była cieplutka i idealna do pływania. Na plaży znajdowało
się trochę kamieni, ale myślę, że to tylko dodawało uroku całemu
krajobrazowi. Kąpaliśmy się półtorej godz. bawiąc się znakomicie i
żartując z innymi uczniami, których zdążyliśmy poznać i polubić. Po
świetnie spędzonym czasie udaliśmy
się do restauracji na pyszny obiad.
O 16.00 wróciliśmy do szkoły i
udaliśmy się na lekcje naszych
tureckich przyjaciół, by razem z nimi
wrócić autobusem do domów. Ten
dzień był zdecydowanie naszym
lubionym dniem, ze względu na
świetną zabawę w cieplutkim morzu
.
(Ola)

05.10.2016 środa
Był to już piąty dzień naszego
pobytu, choć może lepiej dopiero?

 Po śniadaniu pojechałem z Durmusem do jego szkoły. Od razu
po przyjeździe niemalże automatycznie poszedłem w kierunku
autobusu, którym
mieliśmy jechać.
Po tym, jak już
wszyscy przybyli,
pojechaliśmy do
centrali
biura
podróży TUI w
Antalii (trzeba to
odnotować,
bo
myślałem,
że
będziemy jechać
4
godziny
do
Ankary). Po przyjeździe zostaliśmy zaproszeni na ciekawą niczym
„Krzyżacy” prezentację o TUI. Następnie zwiedzaliśmy całą tą
centralę. Spotkaliśmy również panią z Polski, która zajmowała się
przylotami Polaków do Turcji. Samo zwiedzanie takiego miejsca
było ciekawym doświadczeniem. Następnie popędziliśmy
busikiem do ogromnego hotelu. Jego też zwiedzaliśmy, ale od
strony tylko dla personelu. Następnie zostaliśmy zaproszeni na
fenomenalny obiad w tymże hotelu.
Po zasłużonym posiłku (bo przypominam, że to był projekt, a nie
wakacje) poszliśmy wykonać zdjęcie grupowe na schodach koło
recepcji. Następnie powróciliśmy do szkoły w oczekiwaniu na
popołudnie w domach.
(Bruno)

06.10.2016 czwartek
Rano
pojechaliśmy do muzułmańskiego meczetu, gdzie
dowiedzieliśmy się trochę o tamtej religii. Kobiety oczywiście
musiały przykryć głowy chustami, ponieważ tak nakazuje islam i
Koran. Zachwyciły nas miękkie dywany i zdobienia na ścianach
meczetu.

Po
krótkiej
„lekcji
religii” w meczecie,
udaliśmy się do szkoły
i
przedszkola
koranicznego, gdzie
wysłuchaliśmy
islamskiej modlitwy.

Następnie pojechaliśmy na EXPO. EXPO to
miejsce, gdzie inne kraje z całego świata
mogą prezentować swój dorobek kulturalny,
naukowy itp., ale oprócz tego są tam
ogrody, parki i wiele atrakcji dla dzieci, co
jakiś czas są również organizowane tam
koncerty. Na EXPO wszyscy dostaliśmy około
3-4 godzin czasu wolnego, więc chodziliśmy
w grupach. Na początku wjechaliśmy na
wieżę EXPO, z której można było zobaczyć
panoramę całego obiektu, który był naprawdę duży. Później

postanowiliśmy pójść na wyspę dla dzieci, gdzie nauczyliśmy się
grać na bębenkach i układaliśmy wieżę z klocków. Kolorowaliśmy
też indiańskie obrazki i dostaliśmy certyfikaty. Następnie udaliśmy
się do krajowych ekspozycji, gdzie odwiedziliśmy między innymi:
Włochy,
Holandię
i
Koreę.

Po wizycie w EXPO wróciliśmy do szkoły, a następnie do domów.
(Gabrysia)
07.10.2016 piątek
Rano po przyjeździe do szkoły, mieliśmy lekcje z naszymi tureckich
kolegami i koleżankami, podczas gdy nauczyciele mieli spotkanie.
Aleks oraz nauczyciele pojechali też do kuratorium, kiedy reszta z
nas dalej miała lekcje.
Po obiedzie w szkole pojechaliśmy do Antalya Aquarium. Najpierw
zobaczyliśmy pokaz 4D, a potem przeszliśmy do właściwej części
Aquarium. Zobaczyliśmy wiele rodzajów egzotycznych ryb i małe
rekiny. Przeszliśmy też przez długi tunel, w którym otaczały nas
ryby.

Następnie wróciliśmy
szkoły i do domów.

do

(Gabrysia)
08.10.2016 sobota
To
był
ostatni
dzień
naszego pobytu w Turcji.
Był to też dzień pożegnań.
Żegnaliśmy się z rodzinami,
u
których
mieszkaliśmy
przez osiem dni, ale również
i z delegacjami z innych
państw. Po tych jakże
emocjonalnych
pożegnaniach udaliśmy się
mikrobusem na lotnisko.
Tam odbyliśmy kontrolę

bagażu, paszportów i wiz.
Potem poszliśmy również
kupić ostatnie pamiątki. Z
tym wiązał się również inny
cel – wydanie wszystkich lir
tureckich.
Powód
był
prosty – wymiana w
kantorze na złote byłaby
dla nas nieopłacalna. Po
wykonaniu tego zadania
weszliśmy do samolotu i
odlecieliśmy z Turcji. Nasz
lot
trwał
3
godziny.
Pierwszą rzeczą, za jaką
zatęskniliśmy po przylocie
do
Polski
była

temperatura. Różnica ponad 20 stopni
dała się we znaki. Pomimo to (a może i
dzięki temu) uważam, że wyjazd do
Turcji był wspaniały, choć - wbrew
pozorom – mieliśmy też co nieco do
roboty.
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