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Sevgili Zafer Abi, 

Nasıl geçti anlamadan bir ayı tamamladım.  

Bildiğiniz gibi biraz duyduklarımdan, biraz da şehir nüfusunun azlığından beklentilerim en az 
düzeyde buraya geldim. 

Belki bundan sebep çok mutluyum :) 

Kwidzyn, her yere yürüyerek gidebileceğiniz, sakin bir şehir. Anlatılanlara 
göre civarda çocuğu olan pek çok insan, okulların iyi, şehrin de güvenli olması nedeniyle 
burada yaşamayı tercih ediyor. 

Orta halli bir AVM'si, sinema, tiyatro, konser gibi kültürel ihtiyaçlarınızı karşılayan mekanları 
var. Hatta önümüzdeki hafta Uluslararası Tiyatro festivali olacak. Farklı ülkelerden gelen 
tiyatro gruplarını izleyebileceğiz.  

İnsanlar genelde evde yemeyi tercih etse de geleneksel yemeklere de yer veren 
restoran/cafeler, hafta sonları gidilebilecek küçük publar var. Fiyatlar da Türkiye'yle eş değer. 
( alkol hariç :) ) 

Turistik bir yer olmadığı için çok fazla değişime uğramamış. Bu bölgedeki her şehir gibi tarihi, 
büyük bir kalesi var. Şehrin genelinde kırmızı kiremitli yapılar, eski tip mimariye sahip bakımlı 
evler var. Yakınlarda trenle gidebileceğimiz güzel şehirler var. Geçtiğimiz hafta sonu 
Sopot' taydık mesela. Deniz kenarı harika bir şehir.  



 

Evime yerleştim. Kalacağım ev hazır olmadığından ilk 2 hafta başka bir evde kalmıştım. 
Bu konuda epey şanslıyım.  

Bu yıl yeni kiralamışlar bu evi. Dolayısıyla mobilyalar, mutfak eşyaları, yatak, yorgan vs. her 
şey yeni alındı.  

Paketinden çıkarıp kullanmaya başladık. İki ayrı odamız, mutfak ve banyomuz var. Odamda 
ormana bakan bir balkon var. Sabahları gözümü açtığımda ilk gördüğüm ağaçlar... Bu da ayrı 
bir mutluluk sebebi. 

Geçen hafta ilk training için Varşova' daydım. Farklı ülkelerden gelen kalabalık bir grupla 
birlikteydik. Çok eğlenceli geçti.  

Her akşam bizim için farklı bir etkinlik planlamışlar. Keyifli zaman geçirdik. 

Okulda çalışmaya başladım. Benim dışımda bir gönüllü daha var. Dersleri paylaştığımız için 
programım oldukça rahat.  

Boş zamanlarımda eğitim sistemleriyle ilgili bilgi edinmek adına sınıfları ziyaret ediyorum.  

Lehçe derslerinin ilk 10 saatlik bölümünü tamamladım. Bir İngilizce öğretmeniyle 
anlaşmışlar. Dersler bire birdi. Oldukça verimli geçti. Üstelik dersi veren öğretmen tarih 
meraklısı olduğundan Polonya ve Türkiye tarihi hakkında epey bilgi verdi.  

Şimdilik selamlaşmalar ve basit düzeyde birkaç cümle kurabiliyorum. 

EVS ile buraya gelip devamında iş bulmuş, burada yaşayan eski gönüllüler var. Hemen hemen 
aynı yaşlardayız. Onlarla da tanıştım. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Hatta onlardan 
mentörlük yapmalarını istiyorlar.  

Benim mentörüm Kuzey İrlandalı, 30 yaşında, tatlı bir kız. Ana dili İngilizce olan biriyle vakit 
geçirmek ayrıca keyifli oluyor. 

Şimdilik her şey yolunda! Mutluyum. Aklımda deli sorularla buraya geldim ama bir ayın 
sonunda gönül rahatlığıyla söylüyorum ki hiç pişman olmadım. Sabahları bisikletle okula 
gitmek, okul çıkışı hava güzelse göl kenarına gidip çimlere uzanmak, eve dönüş yolunda 
ağaçların arasından geçmek, sevdiğim 'müdavimlik' duygusunu pekiştirecek yerlerde vakit 
geçirmek...  

Çok iyi geldi bana. Türkiye'deki yaşamımdan, okul, ev, arkadaşlar, daha doğrusu rutinlerden 
ayrılmak hiç de kolay olmadı. Bu yaştan sonra saçma maceralar peşinde olduğumu fısıldayıp 
duran bir ses vardı içimde. Sustu. Farkında değilmişim ama ihtiyacım varmış; bir durup 
dinlenmeye, sakinliğe, gökyüzüne uzun uzun bakmaya...  

 



Umarım her ay böyle uzun ve güzel mailler atarım size. 

 

Sevgiler 

 

Ayşe 

 


