
COMENIUS W TURCJI 

 

 W dniach 24-31 października br, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wyruszyli na kolejne spotkanie       z 
Comeniusem. Tym razem do Turcji. Przypomnijmy, że projekt ten realizowany jest wraz ze szkołami partnerskimi 
z Hiszpanii, Turcji i Rumunii, a koncentruje się wokół dorobku kulturowego państw biorących udział w projekcie. 

Nasz pobyt w Turcji zapowiadał się ekscytująco - wspólne wycieczki, turecka kuchnia, muzea, meczety, pałac 
Sułtanów - zwiedzanie Istambułu - to wszystko przed nami. Plan napięty, ale wrażenia z pewnością niezapomniane ! 

 

Dzień pierwszy- piątek 24.10.2014 r. 

Podróż rozpoczęła się dość wcześnie. Już o godzinie 3.40 całą grupą z naszej szkoły spotkaliśmy  się pod "Dywytą", 

skąd busem wyjechaliśmy na lotnisko w Pyrzowicach. 

 



 

Sam lot był dla nas już wielkim przeżyciem. Do Istambułu lecieliśmy 3 samolotami. Z Pyrzowic do Frankfurtu, stamtąd 

do Monachium, a z Monachium do Istambułu. 

 

 



 

 

Już po ok.12 godzinach lotu całą ekipą dotarliśmy do ISTAMBUŁU,  gdzie przez 7 dni bardzo dokładnie mogliśmy 

zapoznać się z turecką kulturą, historią i i obyczajami.  

Na miejscu przywitały nas Selver, oraz Aytul - nauczycielki z partnerskiej szkoły w Zeytinburnu, (Istambuł), z którymi 

nasza szkoła wspólnie realizuje projekt. 



 

Aytul oraz Selver pomogły nam metrem, a później tramwajem przedostać się z lotniska do Zeytinburnu - dzielnicy 

miasta, w której uczniowie mieszkali w rodzinach tureckich, a nauczyciele  w pobliskim hotelu. Po przyjedzie, na 

naszych uczniów czekały już rodziny tureckie, które zaopiekowały się nimi aż do końca pobytu w Istambule. Jeszcze 

tego wieczoru nauczyciele tureccy zapoznali nauczycieli polskich, rumuńskich oraz hiszpańskich z okolicą 

Zeytinburnu. 

Dzień drugi -sobota 25.10.2014 r.  

Tego dnia bardzo wcześnie wyruszyliśmy na spotkanie z zabytkami Istambułu. 

 



 

Najpierw zobaczyliśmy XVII wieczny Blue Mosque, czyli Błękitny Meczet. Zbudowany on został z polecenia 

sułtana Ahmeda I. Meczet ten jest jednym z ostatnich, a zarazem najwspanialszych przykładów tzw. "klasycznego 

okresu" sztuki islamskiej w Turcji.  

 

 

Następnie zwiedziliśmy muzeum - Hagia Sophia. W przeszłości była to świątynia chrześcijańska, następnie 

meczet. Budynek w dzisiejszych czasach uważany jest za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa całego 
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pierwszego tysiąclecia naszej ery. Będąc świątynią chrześcijańską, nosił nazwę Kościoła Mądrości Bożej (zwany 

czasem również Wielkim Kościołem). Była to najwyższa rangą świątynia w Cesarstwie Bizantyjskim, katedra 

patriarsza oraz miejsce modłów i koronacji cesarzy. W ciągu wieków niedościgniony wzór świątyni doskonałej i 

niemal symbol Kościoła bizantyjskiego. Została ufundowana przez Justyniana I Wielkiego, w obecnym kształcie 

powstała w okresie od 23 lutego 532 do 27 grudnia 537. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 została 

zamieniona na meczet (wtedy m.in. dobudowano minarety). Świątynię miał przyćmić wybudowany w XVII wieku 

Błękitny Meczet. Obecnie muzeum. Nazwa kościoła znaczy dosłownie "Boża Mądrość" i odnosi się do jednego z 

atrybutów Boga. 
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W tym dniu zwiedziliśmy również Pałac Topkapi - pałac w centrum Stambułu, który był rezydencją sułtanów przez 

ponad 380 lat, od 1453 roku. Budowę rozpoczęto za panowania sułtana Mehmeda II Zdobywcy w 1453 roku, zaraz 

po zdobyciu Konstantynopola, a zakończono w 1465 roku. Ostatnim używającym pałacu sułtanem był Mahmud II (do 

1839 roku). Sułtan Abdulmecid I przeniósł siedzibę władców do pałacu Dolmabahçe. 
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 Po zwiedzeniu wielkich atrakcji turystycznych gospodarze zaprosili nas na lunch w restauracji  w Topkapi  Palace. 

Tu mieliśmy okazję do wypróbowania niezananej nam wcześniej, a jakże samkowitej kuchni  tureckiej.   

 



 

W czasie pobytu w Turcji poznaliśmy wiele narodowych przysmaków: faszerowane liście winogron tzw. sarma, puree 

z bakłażana, bakławę (deser), borek- tureckie ciasto nadziewane białym serem (na słono), kumpir - turecki 

faszerowany ziemniak, sütlaç - czyli turecki budyń ryżowy. W trakcie pobytu nie zabrakło również herbaty, czy też 

kawy po turecku. 
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Wielką atrakcją tego dnia było dla nas zwiedzanie Podziemnej Cysterny inaczej zwaną Pałacem Jerebatan. 
Jest on największą z kilkuset starożytnych cystern (sztucznych zbiorników na wodę), która wciąż znajduje się pod 

miastem Stambuł w Turcji w pobliżu Hagia Sofia.  
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Ciekawostką w Pałacu Jerebatan były dla nas dwie kolumny. Jako podstawy dla nich użyto wcześniej wykutych 

bloków z płaskorzeźbą Meduzy. Badacze uważają, że obecność wyobrażenia Meduzy na podstawach kolumn jest 

czysto przypadkowa, a bloki te miały służyć wyłącznie jako podstawy kolumn. Według legendy cesarz Justynian 

I widząc kolumny z głową Meduzy kazał umieścić je w najdalszej części zbiornika i ustawić kapitelem w dół, by mieć 

pewność, że zaleje ją woda i nikt więcej ich nie zobaczy. Nie wiadomo skąd te bloki pochodzą, jednak dziś uznawane 

są za arcydzieła sztuki kamieniarskiej okresu rzymskiego. 

Podsumowanie dnia stanowiło  zwiedzanie Grand Bazaru, czyli Wielkiego Targowiska w Istambule. Jest on 

jednym z największych obiektów tego typu w Turcji. Bazar zajmuje powierzchnię 30 hektarów, ma 61 ulic z około 

3500 sklepikami, 22 bramy, restauracje i kawiarnie, dwa meczety i cztery fontanny. Sprzedaje się tu między innymi 

przyprawy, biżuterię, wyroby garncarskie oraz dywany. 

W epoce Bizancjum znajdował się tutaj plac, na którym kupcy sprzedawali swoje towary. Po zdobyciu miasta przez 

Turków, na rozkaz sułtana Mehmeda Zdobywcy zbudowano w 1464 dwie hale dla jubilerów i antykwariuszy. Dookoła 

nich stopniowo zaczęły powstawać kolejne sklepiki. Po każdym zniszczeniu przez pożar czy trzęsienie ziemi bazar 

odnawiano i powiększano. Obecny kształt pochodzi z XIX w. 

Kryty Bazar był w przeszłości również miejscem, gdzie zawierano transakcje bankowe i giełdowe. Do XIX w. odbywał 

się tutaj również handel niewolnikami. Wraz z rozwojem turystyki tradycyjne wyroby zostały zastąpione pamiątkami 

dla turystów.  
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Dzień trzeci - niedziela 26.10.2014 r.  

Trzeciego dnia nasi tureccy przyjaciele zaproponowali nam zwiedzanie Spice Bazaaru. Bazar Egipski, bo to druga 

nazwa bazaru, jest jednym z najstarszych bazarów w mieście. Położony jest na nabrzeżu Eminönü, przy wjeździe na 

Most Galata. Nazwa bazaru pochodzi z czasów osmańskich, kiedy to na tym bazarze handlowano przyprawami 

przywożonymi z Egiptu. Bazar został zbudowany 1660, a dochody z niego służyły finansowaniu budowanego Nowego 

Meczetu. Bazar ma kształt litery 'L', pokryty jest ołowianymi kopułami, zawiera około 80 sklepików i ma sześć bram.  

Na Spice Bazarze mieliśmy okazję kupić sobie między innymi świeże laski cynamonu, czy wanilię. 
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Po zwiedzaniu Spice Bazaru odbyła się niezapomniana wycieczka objazdowa po Bosforze z tradycyjnym jedzeniem, 

muzyką i tańcami. Cieśnina bosforska , po której płynęliśmy, łączy Morze Czarne z Morzem Marmara, położona jest  

między Półwyspem Bałkańskim a Azją Mniejszą, oddziela Europę od Azji. Podczas rejsu mogliśmy podziwiać 

wspaniałe widoki na Pałace, meczety, czy Most Bosforski. 
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Po rejsie wyruszyliśmy do Parku Miniatur.  Miniatürk to kolekcja szczegółowo odwzorowanych, najsłynniejszych 

obiektów z całej Turcji. Należy do największych parków miniatur na świecie. Znajduje się na północno-wschodnim 

brzegu Zatoki Złoty Róg. 

 

 



 

 



 

 

 

Późnym popołudniem, gdy zakończyliśmy zwiedzanie, po naszych uczniów przyjechały rodziny tureckie. 



 

 



 

 

Dzień czwarty - poniedziałek 27.10.2014 r.  

Tego dnia uczniowie z Polski, Hiszpanii oraz Rumunii zostali zaproszeni do szkoły tureckiej i uczestniczyli w rannych 

zajęciach lekcji języka angielskiego, techniki i projektowania razem ze swoimi rówieśnikami. W tym dniu zostaliśmy 

oficjalnie przywitani przez wicedyrektora szkoły - Kagana Arslana. 

 



Wszyscy koordynatorzy szkół partnerskich w prezencie od wicedyrektora otrzymali pamiątki - przepięknie zdobione 

talerze z flagami państw, z których pochodzą oraz hasłem naszego projektu "One but not the same". 

 

 

Wielkie wrażenie wywarły na wszystkich gazetki partnerskich państw oraz pięknie wymalowana ściana, która zaraz 

na wejściu do szkoły reklamowała nasz Comeniusowy projekt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Następnie udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie również mielimy okazję poznać burmistrza dzielnicy Zeytinburnu. 

 

 

 

Wielkim zaskoczeniem było dla nas zaproszenie przez burmistrza do słynnej restauracji "Merkezefendi Koftecisi" - 

słynne ze swoich "meat balls", czyli "kulek miesnych". Po udanym lunchu zwiedzaliśmy Muzeum Panoramiczne 1453 

r. Następnie wyruszyliśmy do Centrum Kultury w Zeytinburgu, gdzie były przygotowane dla nas warsztaty plastyczne. 

Bardzo ciekawe okazały się obrazy wykonane techniką marmurkową. Każdy z nas otrzymał w prezencie taki obaz. 



Dzień piąty - wtorek 28.10.2014 r.  

Dolmabahce Palace - to najwięszka atrakcja tego dnia. Położony po europejskiej stronie cieśniny Bosfor. Służył 

jako centrum administracyjne Imperium osmańskiego od 1853 do 1922 roku, z przerwą w latach 1889-1909. Pałac 

ten był pierwszym pałacem w Stambule zbudowanym w stylu europejskim przez sułtana Abdulmecida I pomiędzy 

1842 a 1853 rokiem. Pałac kosztował równowartość 35 ton złota. W jego wnętrzu znajduje się kryształowy żyrandol o 

750 lampach, ważący 4,5 tony, będący darem od królowej Wiktorii. W pałacu znajduje się również największa 

kolekcja bakaratowych żyrandoli na świecie, z tego szkła wykonano także jedne z poręczy schodów. W 1887 roku 

gościł tu cesarz Wilhelm II podczas wizyty w Stambule. Podczas prac renowacyjnych w 1910 pałac wyposażono w 

centralne ogrzewanie. Po powstaniu Republiki Tureckiej oddano go do dyspozycji Atatürka, który zatrzymywał się tu 

podczas letnich wizyt w mieście. Budynek ma powierzchnię 45 000 m², posiada 285 pokoi, 46 korytarzy, 6 łaźni, 68 

toalet i 1427 okien. Pałac miał z założenia sprawiać wrażenie na zagranicznych gościach, dlatego wzorowano go na 

Luwrze i Pałacu Buckingham. Marmur użyty przy budowie pałacu pochodzi z wyspy Marmara, alabaster z Egiptu, 

porfir z Pergamonu. Wnętrza pałacu pokrywają obrazy włoskich i francuskich mistrzów, sławnego rosyjskiego 

malarza Ajwazowskiego. Meble sprowadzono z Paryża, porcelanę z Sèvres, wyroby jedwabne z Hereke i Lyonu. Z 

Hereke pochodzą ręcznie tkane dywany: 131 dużych i 99 małych. Ich łączna powierzchnia to 4500 m². Od lądu i 

morza prowadzi do pałacu 12 bram. Obecnie jako brama jest używana Brama Skarbu, przy której znajduje się Wieża 

Zegarowa Dolmabahçe. Niestety we wnętrzu pałacu nie mogliśmy wykonywać zdjęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego samego dnia mieliśmy możliwość spaceru po Alei Niepodległości, zwiedziliśmy pierwszy i jedyny w Turcji 

taras widokowy o wysokości 236 metrów. 
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Dzień szósty - środa 29.10.2014 r.  

 W tym dniu mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda w Turcji Dzień Republiki – tureckie święto państwowe 

obchodzone 29 października. Obchodzone jest w dniu proklamowania Republiki Turcji, utworzonej w 1923 po 

upadku imperium osmańskiego. 

Rano, przed szkołą turecką usłyszeliśmy apel wygłoszony na cześć Mustafa Kemala Atatürka (ur. 

w 1881 w Salonikach, oficjalnie 19 maja 1881, zm. 10 listopada 1938 w Stambule) – tureckiego polityka, wojskowego, 

współtwórcy i pierwszego prezydenta Republiki Turcji. W tym dniu Turcy mają dzień wolny od pracy. Nasi tureccy 

koledzy również nie mieli zajęć lekcyjnych, tylko uroczystą akademię, po której mogli iść do domu. Całe miasto było 

pięknie przystrojone w portrety Ataturka oraz flagi tureckie. 

 

Dzień siódmy - czwartek 30.10.2014 r.  

Był to już ostatni dzień w Turcji. Czas rozstań i pożegnań.  O godzinie 14.00 pożegnaliśmy się z rodzinami. Nikt nie krył 

łez. W końcu pojechaliśmy na lotnisko. Podróż powrotna upłynęła na wspominaniu wszystkich przyjemnych chwil. 

Ten tydzień był niezapomniany. Wszystkie znajomości, które tam nawiązaliśmy, przetrwają na długi czas. 
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