
Projekt „Culturally Sensitive Care” wchodzi w ostatnią fazę. Po dwóch wyjazdowych 

sesjach w Turcji oraz wizycie współpracujących szkół w Polsce, odbyła się ostatnia wizyta 

polskich i tureckich uczniów w Niemczech. Jechaliśmy do Hameln ze świadomością 

czekającej nas wytężonej pracy, która miała finalizować zadania projektu. 

Długa podróż (tym razem koleją) przebiegła bez przeszkód, a na miejscu czekali już 

nasi niemieccy gospodarze. Powitanie ze starymi znajomymi nie mogło trwać długo (był już 

wieczór) i wszyscy rozjechali się do rodzin, by już następnego ranka spotkać się w szkole. 

Już od pierwszych chwil zapanowała niemal domowa atmosfera, wzmocniona jeszcze 

przeżyciami związanymi z poprzednim pobytem w Turcji – przypomnieliśmy sobie bowiem 

tworzone tam materiały. Jednak z sielankowego nastroju szybko wyrwał nas plan pracy na 

najbliższe dni przedstawiony przez naszych niemieckich gospodarzy. Przewidzieli oni 

wprawdzie kilka atrakcji, ale dominować miała nad wszystkim praca nad materiałami 

projektowymi. A mieli w tym uczestniczyć i uczniowie i opiekunowie. Jak się potem okazało, 

dla nikogo nie było taryfy ulgowej. 

W czasie naszego pobytu w Hameln udało nam się zwiedzić to urokliwe miasto 

opanowane przez szczury (na szczęście tylko w baśni – odsyłamy wszystkich do opowieści o 

fleciście-szczurołapie z Hameln), spotkać z władzami okręgu Hameln-Pyrmont czy zwiedzić 

tamtejszy szpital, ale zdecydowaną większość naszego czasu pochłonęło opracowywanie 

kolejnych materiałów do e-podręcznika. 

Posiłki, religia, piosenki ludowe i kołysanki – to były tematy kolejnych filmów 

realizowanych w szkole niemieckiej. W gotowaniu udział wzięli niemal wszyscy, pokazując 

co i jak jadają trzy nacje (polskie pierogi miały ogromne wzięcie!). Wpływ religii na życie 

codzienne i nie tylko (bo chodziło głównie o opiekę i lecznictwo) okazał się obecny we 

wszystkich kulturach. A śpiewanie zarówno piosenek ludowych, jak i kołysanek w trzech 

językach było nie lada wyzwaniem dla wykonawców (w ramach ćwiczenia języków wszyscy 

śpiewali we wszystkich). Po kilku dniach i wielu godzinach codziennej pracy mogliśmy 

obejrzeć efekty naszych wysiłków. Nietypowe role uczniów, zupełnie nowe wcielenia 

nauczycieli wzbudziły mnóstwo entuzjazmu. Ale najważniejsza była satysfakcja z udanej 

współpracy i osiągnięcia założonych celów. Również tych dotyczących nawiązania nowych 

znajomości i przyjaźni, które mają duże szanse przetrwać znacznie dłużej niż trwał nasz 

projekt. Bo przecież nie zapomnimy o sobie, a kontakt w dzisiejszym zglobalizowanym 

świecie jest bardzo łatwy! No i nie mówimy jeszcze ostatniego słowa – planujemy nowe 

projekty! 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.culturallysensitivecare.com 

oraz strony szkoły (www.zszil.pl), na której znajduje się zakładka dotycząca projektu. 

 


