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DZIEŃ DOBRY!

Bu ay başında "mid-term meeting" için Polonya'nın güzelliğini en iyi biçimde korumuş zencefilli

çöreğin ve Kopernik'in evine sahip olan Torun adındaki şehrine gittik. 

5  gün  boyunca  burada  kaldık  ve  kesinlikle  şehre  aşık  oldum.  Küçük  ama  istediğiniz  herşeyi

bulabileceğiniz çok tatlı bir şehir. Polonya'da AGH veya Erasmus yapmıyorsanız bile sadece bu

şehri görmek için Polonya'ya gelmeyi düşünmelisiniz.

'Eğitim'  çok  eğlenceliydi.  Eğitim  yerine  buluşma  sözcüğünü  kullanıyorlar  ve  gerçekten  de

eğitimden ziyade gönüllülerin biraraya geldiği ve anılarını  ,  tecrübelerini paylaştığı bir buluşma

oldu. İlk eğitimdeki eğitmenler yine oradaydı ve bu benim için daha iyi oldu. İkisi de çok harika
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insanlar ve bu haftadan en iyi sonucu almamız için ellerinden geleni yine yaptılar. 

Dediğim  gibi  eğitimden  daha  çok  bir  buluşma  gibiydi.  Aktiviteleri  bizim  isteklerimize  göre

hazırladılar  ve  çok  güzel  bir  hafta  geçirdik.  Şehirde  müzeleri  gezip  bize  verdikleri  ipuçlarıyla

eşyaları bulup selfie çekinmekten, sokakta insanları röportaj yapmaya kadar herşeyi yaptık. Benim

için  Polonya'da  geçirdiğim en  güzel  haftalardan  biriydi  diyebilirim.  Hem çok  güzel  insanlarla

tanışıp  deneyimimi  onlarla  paylaştım  hem  de  projemde  kendimi  nasıl  ileriye  götürebileceğimi

öğrendim.

Eğitimden döndükten hemen aynı gün içerisinde 2 'language cafe' etkinliğimiz vardı. Etkinliği iki

farklı yerde yaptık. İlki hep gittiğimiz bir okuldu ve öğrencileri zaten tanıyorduk. İkinci ise burada

okuyan Ukraynalı  öğrenciler ile birlikteydi.  Genellikle  language cafede Türkçe ve Fransızca ile

ilgili  aktivitelere  odaklanıyoruz ama bu sefer bizden İngilizce'ye odaklanmamızı  istediler  ve bu

yüzden de iki etkinlikte de İngilizce oyunlar oynadık. Her zamanki gibi çok iyi zaman geçirdik. 

Bu ayı da seyahat etmekle bitirdim. Türkiye'den kardeşim geldiği için ayın sonu seyahat etmekle

geçti ve bu ay da pek fazla etkinlik yapamadık. Ama gelecek ay bu iki telafi edip bir sürü etkinlik

yapmayı düşünüyoruz!

Görüşmek üzere! Do widzenia!

Son günümüz Zencefilli çörek yaparken


