Trzecia grupa polskich wolontariuszek w Canakkale, czerwiec 2015 roku
Kilka refleksji spisanych przez Dorotę i Andżelikę
Zajęcia wolontariackie. To nasz skromny wkład na rzecz tureckich gospodarzy, w
różnych dziedzinach ich życia. Każdego dnia po kilka godzin uczestniczyłyśmy w
codziennych pracach zwykłych ludzi. Ich rutynowe czynności, jedne proste, inne bardziej
wymagające, okazały się dla nas bardzo interesującym i inspirującym doświadczeniem.
Nie zawsze było łatwo.
To właśnie tutaj przekonałyśmy się jak naprawdę wygląda praca w restauracji. W 30
stopniowym upale, w tempie wymagającym przygotowania kilkunastu potraw na określoną
godzinę, kroiłyśmy warzywa, myłyśmy naczynia, mieszałyśmy w garnkach…. Ale także
smakowałyśmy nowe, wspaniałe potrawy, uczyłyśmy się również parzyć turecką kawę,
obsługiwać klientów, nakrywać i sprzątać stoły. Właściciele lokalu, w którym
terminowałyśmy, traktowali nas uprzejmie i z cierpliwością przyglądali się, może
nieporadnym z początku, zmaganiom, w końcu nabrali zaufania, a nasza współpraca
zakończyła się obustronnym zadowoleniem.

Miałyśmy okazję wymienić się nie tylko kulinarną wiedzą, ale i różnymi życiowymi
doświadczeniami posługując się językiem angielski, tureckim i migowym. Było i wesoło, i
sympatycznie, i smacznie. Nie obyło się oczywiście bez degustacji wszystkiego, co udało
nam się samodzielnie przygotować. Pycha! Trzeba powiedzieć, że zadanie okazało się
wcale niełatwe. Miejsca tam mało, ciasne dotknięte zębem czasu pomieszczenia, bez
klimatyzacji, nie przypominały zaplecza luksusowych lokali gastronomicznych. Mimo to,
sprawność działania oraz świetna organizacja personelu kuchennego budziła podziw i
szacunek. Potrafimy docenić to, że nawet w skromnych warunkach można stworzyć
miejsce ze wspaniałą gościnną atmosferą i wykwintnym menu.

Turecki rząd dba bardzo o seniorów. Tworzy się tutaj miejsca dla dojrzałych ludzi,
których jednoczy jakaś pasja, zainteresowania, czy zdolności. My nazwałyśmy to
klubami/kółkami zainteresowań. Miałyśmy jedyną i niepowtarzalną okazję uczestniczyć w
warsztatach patchworkowych dla pań. W sali o powierzchni ok. 30 m2 ustawionych było
kilka stołów z nowoczesnymi maszynami do szycia, na innych tworzyło się wykroje. Tu z
przepięknych, wzorzystych, maleńkich skrawków tkanin powstawały małe dzieła sztuki.
Na półkach, regałach, w koszykach posegregowane były różnego rodzaju przybory
krawieckie, materiały, szablony, nici. Z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem
zgłębiałyśmy tę nieprostą ale fascynującą dziedzinę krawiectwa. Jakże dumne byłyśmy z
naszego, własnoręcznie uszytego krawata… na karnawał. Dostał go mąż Doroty.

Wszystkie panie umilały nam czas doskonałym humorem, gościnnością i otwartością.
Częstowano nas wyśmienitą herbatą, oczywiście w tulipankach, oraz specjałem tureckim
z ciasta i sera. To było wyjątkowe spotkanie kobiet tureckich z nami - polskimi
kobietami. Jak się okazuje, wszystkie mamy podobne zainteresowania, potrzeby,
marzenia… i problemy. Nasze rozmowy toczyły się w każdy z możliwych sposobów
komunikacji. Uśmiałyśmy się przy tym szczerze, wszystko na szczęście zrozumiałyśmy.

Fantastycznie wspominamy udział w Międzynarodowej Wystawie Prac Dziecięcych.
Zapoznanie się z twórczością najmłodszych przedstawicieli naszej cywilizacji sprawiło
nam ogromną przyjemność. Nie tylko wizualną, z powodu wysokiego poziomu estetyki, ale
również z powodu wysokiej świadomości dzieci w kwestii potrzeby budowania świata
pełnego pokoju i bez barier. Dzieci nam dorosłym mówią: „Jesteśmy różni i to nas łączy”.
Prawda! Motto tej wystawy zostało przetłumaczone na kilkanaście języków świata.
Polskiego niestety nie było, zrobiłyśmy to my. Podczas zwiedzania prac spotkałyśmy
grupę tureckich uczniów, z którą wspólnie podziwialiśmy dzieła dziecięcych rączek. Udało
nam się razem zaśpiewać polską piosenkę „Wlazł kotek na płotek…” Dzieci szybko się
uczą.

W Muzeum Historii miałyśmy zaś okazję nie tylko zapoznać się z ciekawostkami z czasów
dawnych miasta Canakkale, ale podzielić się równie interesującymi faktami z naszej
rodzimej historii. Niezwykle ważną częścią historii tego miejsca jest półwysep Gallipoli
oraz wielka rewolucja Attaturka – „ojca” Turków. Wymiana myśli i spostrzeżeń sprawiła
obu stronom wiele satysfakcji. Doszliśmy do tego samego wniosku, że Turcja i Polska to
kraje do siebie podobne. Pod wieloma względami.

Podczas grilla, a także innych spotkań miałyśmy sposobność dowiedzieć się o ciekawych
projektach ekologicznych, związanych z oczyszczeniem cieśniny Dardanele. Problem jest
to palący i konieczny do rozwiązania, zarówna dla goszczącego nas kraju, jak i całej
Europy, czy nawet świata.

Istotną sprawą dla Turków jest szerokie wykorzystanie elektrowni wiatrowych i innych
alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Z naszej strony tematy dotyczyły ochrony
środowiska naturalnego w Polsce, segregacji śmieci, ochrony lasów, zdrowego sposobu
odżywiania, naturalnej profilaktyki zdrowia.

Z lokalnym hodowcą baranów rozmawiałyśmy o jego sposobie zarobkowania, a także o
wykorzystaniu baraniny w kuchni polskiej, o tureckich i polskich przepisach kulinarnych.
Zgodził się, byśmy w zastępstwie psów pasterskich, popędziły jego zwierzęta na
pobliskie łąki. Podczas pracy wspomniałyśmy o problemie emigracji zarobkowej polskich
baców do takich krajów jak: Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, gdzie powszechnie hoduje
się baraninę na mięso.

Przy okazji sporządzania polskich potraw dla tureckich gospodarzy, zwłaszcza sosu z
grzybów suszonych, mogłyśmy podzielić się naszą rodzimą tradycją zbierania, suszenia i
konserwowania tychże owoców lasu. Było to dla nich dużą ciekawostką, z grzybów bowiem
stosują w gastronomii wyłącznie pieczarki, i to w niedużych ilościach.

Malownicze i szeroko tematyczne targi rolnicze dały nam możliwość spotkania się z
producentami tureckich wyrobów rolniczych: oliwy, oliwek, makaronów, kiełbas, masła,
serów, konfitur, słodyczy. Okazało się, że wielu z nich, podobnie, jak w Polsce, dba o
pozyskanie indywidualnych klientów i stworzenie lokalnego środowiska, które regularnie
będzie odbierać ich ekologiczne produkty. Postawienie na regionalizację w zamian
powszechnie panującej globalizacji jest więc dla nich równie ważne jak wytwarzanie
produktów jak najmniej zmodyfikowanych, jak najbardziej ekologicznych.
Zaś od
przedstawiciela fundacji wspierającej przedsiębiorców żywnościowych
dowiedziałyśmy się, jak funkcjonuje edukacja ekologiczną, biznesowa, jak stawia się na
rozwój rękodzieła.

Nasz pobyt w Turcji przypadł na czas wyborów władz państwowych. Wielokrotnie Oral
(nasz opiekun turecki) organizował dla nas spotkania z lokalnymi urzędnikami,
intelektualistami czy artystami. Miałyśmy szansę poznać zapatrywania, oczekiwania i
programy ludzi, którzy kandydowali lub chcieli mieć wpływ na jakość swojego życia i życia
współobywateli. Szczególnie ciekawe były rozmowy z kobietami. Silnymi, niezależnymi i
świadomymi tego, co potrzeba zmienić. Kobiety w Turcji chcą mieć głos przy
podejmowaniu wszelkich decyzji. Podobne stanowisko i my zaprezentowałyśmy. W
większości tematów byłyśmy zgodne. Rozmowy były bardzo inspirujące i budujące.

Dla przybliżenia naszej kultury przywiozłyśmy w prezencie płyty w polską muzyka
poważną, ludową i popularną. Urządziłyśmy wieczorek muzyczny. Było granie na gitarze i
flecie, w wykonaniu międzynarodowym - oczywiście. Była nauka prostych piosenek w obu
językach. Były tańce. Oprócz dorosłych, nie zabrakło też maluczkich. Zabawa przeszła
nasze oczekiwania, a integracja sprawdziła się stuprocentowo.

Praca w przydomowym ogródku, zakupy na targu, suszenie ziół, odwiedziny u sąsiadów,
zwykłe codzienne czynności dawały nam możliwość stania się na chwilę częścią tureckiej
społeczności. Z wielką ochotą i przyjemnością to robiłyśmy.

Dzięki pracy wolontariackiej jesteśmy bogatsze o wyjątkowe i piękne przeżycia i
niezapomniane wspomnienia.

