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GIMZETKA 

Subiektywny Kwartalnik  Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II                     

w Biadaczu 

 

COMENIUSOWCY WITAJĄ SIĘ Z MORZEM EGEJSKIM.                                          

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Dalaman między 5 -10 października 2012r. My nie 

mogliśmy w nim uczestniczyć, ale nasi koordynatorzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami.  

● ● ● 

Spis treści: 

 W krainie czterech mórz. 

Wstępnie o Turcji – s. 2-4 

 Pierwsze koty z płoty…Co robili 

w Turcji bez nas? – s. 5-9 

Druga po chrześcijaństwie.         

O religii Turków – s. 10-11 

Ataturk - ojciec wszystkich 

Turków – s. 11-13 

Coś na ząb. Co nieco o kuchni 

arabskiej – s. 14 

● ● ● 
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My mamy tylko nasz Bałtyk, a Turcja Morze Śródziemne, Egejskie, Czarne i Marmara.      

Błękitne wody, góry, białe jak śnieg tarasy wapienne i baseny w Pamukkale to tylko 

niektóre atrakcje tego państwa.  

 Prawie 97% terytorium Turcji jest położone w Azji, ponad 3% w Europie. Obydwie 

części oddzielają cieśniny: Bosfor i Dardanele. Większość kraju stanowią góry i wyżyny. 

Tutaj znajduje się najwyższy w Europie wulkan Erciyas (3916m), a swój początek mają dwie 

duże rzeki: Tygrys i Eufrat. Stolicą i jednocześnie drugim co do wielkości miastem jest 

Ankara.  

 

Rys.  1 Mapa Turcj i  

Kraj jest podzielony na 8 geograficznych części, które obejmują 81 prowincji (iłów).                

W zależności od regionu można zaobserwować różne wartości temperatur. Klimat 

podzwrotnikowy na wybrzeżu posiada odmianę morską, we wnętrzu kontynentalną. 

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec pod warunkiem, że udamy się na południowe wybrzeże, 

gdzie       w lecie nikogo nie powinno dziwić.   położeniem i klimatem pa stwa związana 

jest żywotność drapieżnej zwierzyny. Na terenach górskich nie trudno o spotkanie oko w oko         

z wilkiem, niedźwiedziem brunatnym, hieną czy jeżozwierzem. Nad naszymi głowami mogą 

latać sępy, a pod nogami plątać się żmije, żaby, jaszczurki. Te ostatnie nie są groźne. Małe, 
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bo zaledwie dziesięciocentymetrowe gady, 

to codzienność. Biegają po nas, kiedy 

zechcemy przystanąć na chwilę, 

towarzyszą nam podczas zwiedzania, 

delikatnie nas łaskocząc. 

Największym skarbem Turków, jednocześnie cudem natury są miasta wyrzeźbione      

w skałach i podziemiach. Jest to jedyne, niepowtarzalne zjawisko na świecie. Do 

ukształtowania się tej krainy doszło jakieś 6  milionów lat temu za sprawą trzech wulkanów. 

Wyrzucany przez nie popiół łączył się z piaskiem, tworząc  tuffy – rodzaj skał osadowych. 

Nie jest to tylko atrakcja turystyczna, wiele z tych domów zamieszkują tubylcy, chociaż 

obecnie sporo ludzi opuściło skalne budynki ze względów bezpiecze stwa. Wybierając się do 

Kapadocji można nawet wynająć taki dom wykuty w skale, a potem podzielić się swoimi 

wrażeniami na łamach gazetki. 

 

Rys.  2 Kapad ocja – księżycow a kraina z lotu  ptaka  
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Księżycowa kraina, bo tak się o niej mówi, ma swoją historię 

związaną z ojcami kapadockimi, jako że w tym miejscu kwitło 

życie teologiczne (IV wiek). Najbardziej znanym świętym jest 

Grzegorz z Nyssy.  

Inną, równie ciekawą atrakcją w Turcji są tarasy wapienne w 

Pamukkale na terenie Parku Narodowego. Samą nazwę możemy 

przetłumaczyć jako „Bawełniany  amek”, ponieważ „paumuk” 

po turecku oznacza bawełnę, a „kale”- zamek. Z daleka tarasy 

przypominają górę usypaną z waty, bawełny. W rzeczywistości 

powstały w wyniku działania wód mineralnych, pochodzących ze 

źródeł termalnych.  o ciekawe, miejscowość znajduje się na linii pęknięcia skorupy 

ziemskiej. Dawniej można było tu spacerować, kąpać się, ale z czasem, ze względów 

ochronnych, zamknięto tarasy i zbudowano kolejkę linową. W Pamukkale jest tylko jeden 

hotel z dostępem do źródeł. Rys. 4 Wapienne tarasy w Turcji (źródła: http://www.holidaycheck.pl/pi/ee590fe2-4784-302b-

ac ae-6a8a10c e3c 08, http://www.fakt.pl/Kapadoc ja--najwiekszy-skarb-Turc ji,artykuly,199923,1.html) 

 

Rys. 3 Grzegorz z Nyssy 

http://www.holidaycheck.pl/pi/ee590fe2-4784-302b-acae-6a8a10ce3c08
http://www.holidaycheck.pl/pi/ee590fe2-4784-302b-acae-6a8a10ce3c08
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Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Dalaman (Turcja) w dniach od 5 do 10 

października 2 12 roku. Koordynator turecki Necla Avci Sezen przygotowała nader 

atrakcyjny program, w ramach którego 

znalazło się między innymi: 

 re j s po j eziorze  Köyceğiz  - 

największym zbiorniku wodnym w 

tej części Turcji, usytuowany w 

malowniczym krajobrazie górskim 

porośniętym lasem sosnowym(1). 

 Kurs ko czył się na malowniczo 

położonej plaży İztuzu (2). 

 Następnie można było zobaczyć 

jeden            z najpiękniejszych 

zabytków tureckich - królewskie 

grobowce w Kaunos (3). 

Najprawdopodonie powstały one w V 

- VI w. a ich fasady są wzorowane na 

świątyniach jo skich. 

 

 w ycieczka do miasta Göcek - jednego        

z największych miast żeglarzy i 

jachtowców ( ). 

 

 

1 

2 

3 
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 w izyta w  tureckie j  szkole  - obowiązkowym punktem wizyty w programie Comenius jest 

szkoła. Na dzie  dobry gości witali tureccy uczniowie i nauczyciel języka 

niemieckiego - Mustafa. Koordynatorzy mogli również zobaczyć tradycyjne wypieki 

tej części kraju, a także poznać od podszewki lekcje w szkole tureckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A więc tak to w Turcji wygląda – na ścianie oj ciec wszystkich 

Turków –  Ataturk. 

4 
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Przywitanie w szkole tureckiej – na zdjęciu Mustafa, nauczyciel j ęzyka niemieckiego  

Francuscy koordynatorzy i uczniowie z Turcj i  
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SZKOLNE WYPIEKI 
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 w ycieczka d o Fethiye  i Ölüd eniz . Fethiye to 60-tysięczne miasto znane przede wszsytk    

im ze skalnych grobowców umieszczonych na wzgórzach okalających metropolię. 

Ölüdeniz zaś słynie Błękitnej Laguny, która jest równie piękna, co zatłoczona. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William na tle grobowców  

Wycieczka wycieczką, ale 

pracować trzeba  
Wycieczka wycieczką, ale 

pracować trzeba  
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Wiara w jedynego Boga – Allaha, anioły, proroków i życie pozagrobowe, to podstawowe 

dogmaty islamu.

Tak zwana ‘umma’ 

Dla nas nowa, zaskakująca, może 

egzotyczna? Ten, kto był w Turcji,                

z pewnością zauważył inne niż nasze 

budowle zwane meczetami. W nich modli 

się ok. 1,2 mld muzułmanów na całym 

świecie. Tworzą oni społeczność zwaną 

‘ummą’. Islam swoim zasięgiem obejmuje 

Bałkany (Turcja, Kosowo, Bułgaria, 

 horwacja), Europę  achodnią, w Polsce 

wyznaje ją kilkutysięczna mniejszość 

pochodzenia tatarskiego, a w USA jest 

wyznawana przez niewielkie grupy 

etniczne. 

 

Następcy Mahometa 

 Twórcą tej religii był Muhammad 

Ibn’Abd Allāh (ok. 57 -632), zwany w 

Europie Mahometem. Ogłosił się w Mekce 

prorokiem i wysłannikiem Boga. 

Twierdził, że Najwyższy przekazał mu 

objawienie zawarte w Koranie, które 

usuwało i poprawiło zmiany wprowadzone 

przez Żydów i chrześcijan. Pierwszymi 

wyznawcami islamu byli najbliżsi krewni 

proroka, a po jego przeniesieniu się do 

Medyny (622r.) zyskał sobie kolejnych 

wiernych, głównie z Półwyspu 

Arabskiego, tworząc tym samych 

organizację pa stw opartą na 

muzułma skiej doktrynie religijnej.          

W islamie struktura władzy pa stwowej 

była tożsama z religijnością. Kiedy umiera 

Mahomet jego następcy (tzw. kalifowie) 

rozpoczynają podboje prowadząc „świętą 

wojnę” – dżihad, rozpowszechniając tym 

samym islam na kolejne kontynenty 

(Afrykę Pn. i Azję  ach. aż po Indie             

i Chiny). 

Życie religijne i społeczne muzułmanina  

 

 Podstawowym dogmatem islamu 

jest jedynobóstwo, czyli wiara w Allaha. 

Idea ta zabrania przedstawiania ludzi            

i zwierząt w sztuce oraz upodabniania 

Boga do ludzi. Oprócz tych podstawowych 

warunków muzułmanina obowiązuje wiara 

w anioły, księgi objawione (Koran, Stary      

i Nowy Testament), proroków (od Jezusa 
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po Mahometa) oraz w życie pozagrobowe, 

a szczegółowe zasady ujęte są w prawie 

muzułma skim (szari’at). Wiara                

w jedynego Boga (szarada) związana jest       

z praktyką religijną, polegającą na 

pięciokrotnej modlitwie w ciągu dnia (salat), poście, 

jałmużnej (zakat), pielgrzymce do Mekki (hadżdż) – 

przynajmniej raz w życiu. 

Coś więcej niż religia 

 Okazuje się, że islam nie jest tylko religią, ale także 

odrębnym, zamkniętym systemem kulturowym. Innymi słowy prawo muzułma skie reguluje 

obowiązki religijne. Oprócz sposobu sprawowania władzy czy administracji pa stwa prawo 

muzułma skie poświęca sporo uwagi kobietom. Między innymi daje im ochronę w zakresie 

dziedziczenia majątku, pozycji wobec męża i dzieci oraz ściśle określa jej miejsce                   

w społecze stwie i u boku mężczyzny.  

(Źródła: Encyklopedia Gazety Wyborczej) 

 

 

 

W historii każdego kraju znajdziemy wybitne postacie, które na lata odmieniają losy swej  
ojczyzny. W Turcj i  taką rolę odegrał Mustafa Kemal Atatürk.  

 
Współczesna Turcja niewiele ma wspólnego z dawnym pa stwem. Imperium 

Osma skie (zwane również ottoma skim) – tak wówczas nazywał się kraj w dużym stopniu 

pokrywający się z terenami współczesnej Turcji – powstało w późnym średniowieczu i było 

pa stwem autorytarnym z dominującą rolą religii (islamu). Na czele stał sułtan, który był 

władcą absolutnym; nie uznawał on prawa, z wyjątkiem prawa religijnego (szariatu). 

Sułtanat zapisał się na kartach europejskiej historii jako pa stwo łupieżcze.   polskimi 

wojskami potykał się wielokrotnie, ale największą klęskę Osmanowie ponieśli pod Wiedniem 

w 1683 roku, gdy wezyr (najwyższy urzędnik pa stwowy) Kara Mustafa dowodzący 2  -



WYDANIE SPECJALNE Z REALIZACJI PROJEKTU „COMENIUS”. 

SPOTKANIE W TURCJI. 
GIMZETKA NR 19 

 

12 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

tysięczną armią uległ połączonym armiom Polski, Austrii i Niemiec. Jednakże do dziś 

powtarzana sympatyczna legenda głosi, że Imperium Osma skie jako jedyny kraj nie uznało 

rozbiorów Polski. Na osma skim dworze, podczas oficjalnych uroczystości, oczekiwać miał 

pusty fotel dla reprezentanta Rzeczypospolitej a na pytanie, gdzie jest poseł Lechistanu, 

władca otrzymywał odpowiedź: „ambasador nie był w możności przybyć”. 

 

 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 1 Imperium Ottomańskie   za czasów  najw iększych pod bojów  
 

  

Mustafa Kemal Atatürk przyczynił się do upadku Imperium Osmanów. Ten urodzony 

w 1881 roku w Salonikach polityk i żołnierz odparł inwazję Greków w 1921-22 roku,               

a następnie proklamował republikę turecką i przeniósł stolicę ze Stambułu do Ankary. Rok 

później został wybrany pierwszym tureckim prezydentem, który zmienił oblicze swojej 

ojczyzny. 
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Po upadku Imperium kraj 

zmienił się nie do 

poznania. Przede 

wszystkim Turcja przestała 

byś krajem wyznaniowym 

(religijnym), 

wprowadzono alfabet 

łaci ski, kalendarz 

gregoria ski (ten 

obowiązujący                    

w większości krajów europejskich), nowoczesny, europejski sposób ubierania się, a kobiety 

uzyskały możliwość kształcenia się i głosowania. Jedną z reform było wprowadzenie 

obowiązku nadawania nazwisk – Mustafa Kemal wybrał dla siebie „Atatürk”, czyli „Ojciec 

Turków”, którego nie wolno było 

nosić żadnemu innemu Turkowi. 

Współcześnie Turkowie wciąż 

pamiętają o zasługach swojego 

pierwszego prezydenta. Jego twarz 

można zobaczyć m.in. na banknotach. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rys. 2 Banknot 5-lirowy z twarzą Atatürka 
 

           Rys. 3 Lotnisko w Stambule im. Atatürka 
 

Rys. 4 Zdjęcie zrobione w szkole Beyoğlu  Anad olu  İmam -Hatip w  Stambule .  
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Udając się do krajów arabskich lub goszcząc Muzułmanów należy pamiętać, że nie jedzą 

wieprzowiny. Na ich stołach króluje jagnięcina, cielęcina, drób, a wszystko doprawione 

tradycyjnymi arabskimi przyprawami. Na ukształtowanie się kuchni arabskiej miała wpływ kuchnia 

śródziemnomorska, Bliskiego Wschodu i Indii. 



 

 

 

 

 

Tabbouleh   

(typowa sałatka arabska  

z kuskusem i warzywami) 

SKŁADNIKI 

 1/4 kg kuskus (lub bulgur) 
 1/  kg pomidorów 

 1 cebula (ewentualnie ze 
szczypiorkiem) 

 1/  ogórka 
 1/2 czerwonej papryki 
   łyżki posiekanej natki pietruszki 

 3 łyżki posiekanej mięty 
   łyżki soku z cytryny 

   łyżki oliwy z oliwek 
 2 ząbki czosnku 
 można dodać jeszcze 2 łyżki kolendry,  

 2 łyżki orzeszków piniowych, a także 
jedno lub dwa jajka na twardo 

 sól i pieprz 

PRZYGOTOWANIE  

Kuskus należy wsypać do miski i po zalaniu wrzątkiem odstawić na kilka minut. Potem wodę należy 

odsączyć, a samą kaszę umieścić w misce. Natkę pietruszki, liście mięty i ewentualnie 
szczypiorek drobno posiekać (można też dodać teraz orzeszki piniowe i posiekaną świeżą 
kolendrę), wymieszać wszystko z kaszą, drobno pokrojonymi pomidorami, ogórkiem, cebulą   

i czerwoną papryką (teraz też można dodać ugotowane wcześniej i drobno pokrojone jajka). 
W osobnym naczyniu wymieszać ze sobą sok z cytryny, oliwę z oliwek, sól i pieprz oraz 

rozgniecione ząbki czosnku. Dodać do miski z kaszą i warzywami, dokładnie wymieszać. 
(źródła:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabbouleh,http://www.slowka.pl/forum/viewtopic.php?id=480&action=new, 
http://portal.abczdrowie.pl/kuchnia-arabska) 

Tradycyjne potrawy arabskie: 

 falafel – popularne wegetaria skie danie, są to 

smażone kulki z bobu lub ciecierzycy, z sezamem;  

 hummus  – dip podawany z warzywami lub chlebem 

pita, przygotowywany z gotowanej i utartej ciecierzycy, 

ziaren sezamu, czosnku i przypraw; 

 kuskus  – tradycyjna potrawa maroka ska, w której 

skład wchodzą ziarna pszenicy twardej, smażone 

warzywa, w tym rzepa, ziemniaki, dynia oraz baranina 

lub mięso z kurczaka. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolendra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabbouleh
http://www.slowka.pl/forum/viewtopic.php?id=480&action=new

