
 
 

Pozytywne i negatywne skutki COVID-19 

Raşit KURŞUN, Karin TUMEN, Mehmet Gullu,  

Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, Turkey 

Wybuch pandemii koronawirusa 

spowodował, że świat zmienia się na 

niespotykaną dotąd skalę. Żaden kraj, w 

tym te najpotężniejsze, nie mogły 

zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. 

Ponadto, 177 krajów i terytoriów zgłosiło 

przypadki COVID-19. Abstrahując od 

skutków zdrowotnych wirusa, wpłynął on także na sposób postrzegania świata. Zmieniło się 

wiele naszych nawyków. Wszyscy obudziliśmy się z głębokiego snu, w którym tkwiliśmy od 

lat. Wirus ten jest jak cios w twarz. W jaki sposób nasze życie się zmieniło?  

Przede wszystkim radykalnie zmienił się nasz system pracy. Zarówno my, jak i 

większość z Was pracuje teraz w 

domu, przyczyniając się dla dobra 

ogółu i zmniejszając skutki epidemii. 

Po drugie, staliśmy się bardziej niż 

kiedykolwiek świadomi zewnętrznego 

świata, co jest dobrą rzeczą. Obecnie 

wielu z nas próbuje dowiedzieć się, co 

dzieje się poza naszymi miastami i krajami. Używamy słowa „MY” częściej niż słowa „JA”, 

więc większość z nas nie jest już obojętna. Myślimy o dobrobycie nie tylko innych, ale także 

środowiska. Po trzecie, świat jest czystszy niż przed wybuchem wirusa. Ponadto, ludzie 

częściej niż kiedykolwiek uprawiają sport. Rodzice zauważają, że rodzina jest ważniejsza niż 

cokolwiek na Ziemi. Wyżej wymienione argumenty są dobrymi skutkami wirusa. Nawiasem 

mówiąc, zmienił się także sposób edukacji. Nauka odbywa 

się w domu na ekranach. Według uczniów i 



 
 

wychowawców, ten system nie sprostał oczekiwaniom i wszyscy z niecierpliwością czekamy 

na to, jak wyglądał przed wybuchem.  

Do tej pory wspomnieliśmy o międzynarodowych i krajowych skutkach wirusa. 

Istnieją również lokalne jego skutki. Mersin to bardzo zatłoczone miasto, które przyciąga 

tysiące ludzi migrujących z innych miast. W rezultacie, szkoły są bardzo zatłoczone, a to 

utorowało drogę szkołom prywatnym, między innymi naszej szkole, Private Mersin Ugur 

Okullari, która jest jedną z wiodących szkół prywatnych w regionie. Od wybuchu epidemii 

musieliśmy kontynuować nauczanie online.  

Nasze szkoły opracowały nawet platformę internetową o nazwie SEEMEET. 

Wykonaliśmy dobrą robotę. Mimo to, uczniowie bardzo tęsknią za zajęciami na 

żywo. Jako że regiony w Turcji opierają się głównie na giełdzie, turystyce i 

podróżach, które musiały zostać ograniczone ze względu na wirusa, ludzie 

zaczęli tracić pracę. Co za tym idzie, lokalne skutki ekonomiczne wirusa są gorsze niż w 

większości innych regionów Turcji. W konsekwencji epidemia Covid-19 może przyczynić się 

do zatrzymania istniejących wojen i konfliktów na świecie, a także ustanowienie skutecznego 

międzynarodowego mechanizmu działania, który może rozwiązać spory i zapobiegać wielu 

negatywnym sytuacjom, np. zanieczyszczenia, które stanowią globalne zagrożenie. 

Ponadto, proces ten można ocenić jako szansę na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w 

większości krajów przy wsparciu projektów edukacyjnych, zdrowotnych, infrastrukturalnych 

i społeczno-ekonomicznych. Można sądzić, że kryzys ten rozwinie praktykę kwestionowania 

pozornych problemów świata i bardziej świadomego podchodzenia do tych problemów. 

Uczynienie naszego wspólnego domu przyjaznym zarówno dla nas, jak i dla następnych 

pokoleń, zależy od znalezienia rozwiązań pojawiających się problemów.  

 

W JAKI SPOSÓB UCZNIOWIE PEDARY ŻYJĄ W TYCH NAGŁYCH 

SYTUACJACH COVID19 

                                Nauczyciel Cristiana Siragusa, wszyscy uczniowie kalsy III A Szkoły 

Podstawowej, Istituto Comprensivo Salvatore Casella, Pedara, Włochy 

 



 
 

 Pod koniec 2019 roku zostaliśmy poinformowani o nowym niebezpiecznym wirusie 

o nazwie Covid19, który rozprzestrzeniał się w chińskim mieście Whuan. 

Ale czym jest Covid? To wirus, który atakuje układ oddechowy powodując kaszel, ból gardła, 

wysokie temperatury, a także niewydolność oddechową u starszych lub słabszych pacjentów, 

którzy mogą potrzebować intensywnej opieki i specjalnych respiratorów, ponieważ nie mogą 

samodzielnie oddychać. 

 W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się inne wirusy, takie jak SARS, ptasia grypa 

i Ebola i wszystkie zostały dobrze opanowane, więc nasi rodzice zapewniali nas: rozwiązanie 

zostanie wynalezione tak szybko, jak to możliwe. Ale tym razem sprawy potoczyły się 

inaczej. Ten wirus był niszczycielski. To nie była „tylko grypa”, jak mówiono na początku, a 

wiele szpitali, zwłaszcza w północnych Włoszech, szybko upadło. Najbardziej dotkniętym 

regionem pod względem zgonów była Lombardia. W Lombardii małe miasteczko Codogno 

stało się pierwszą „Czerwoną Strefą”. 

 Tak więc 10 marca premier Giuseppe Conte ogłosił stan zagrożenia sanitarnego i 

postanowił zamknąć szkoły, bary i centra handlowe, pozostawiając otwarte tylko sklepy 

spożywcze i apteki. Szkoły i uniwersytety zaczęły korzystać z metod nauczania na odległość, 

podczas gdy zarówno urzędy publiczne, jak i prywatne również wykonywały inteligentną 

pracę. 

 Włosi musieli być zamknięci w domu; pozwolono im wychodzić tylko po zakupy 

lub po pomoc medyczną, zawsze nosząc maskę medyczną i żel higieniczny. To był początek 

„Lockdown”. Decyzja podjęta przez włoski rząd, początkowo uważana za absurdalną przez 

inne kraje europejskie, okazała się najwłaściwsza. 

Nasze doświadczenie podczas „LOCKDOWN” 

Koronawirus radykalnie zmienił życie wszystkich, zwłaszcza nas – najmłodszych – którzy 

przyzwyczailiśmy się do spędzania czasu i przytulania się. W tych miesiącach straciliśmy 

normalność. To nas wszystkich wstrząsnęło i zszokowało. Aby szanować zasady i chronić 

przed niebezpieczeństwem słabych ludzi, od dawna nie wolno nam odwiedzać naszych 

starych dziadków. W czasie blokady nie zrezygnowaliśmy z nauki, ale mieliśmy DAD 

(Didattica a Distanza – kształcenie na odległość). Szybko przyzwyczailiśmy się do nowej 

sytuacji, ale nauka na prawdziwych zajęciach jest oczywiście lepsza. 

Efekty blokady: 

1) Skutki społeczne: pozostawanie w domu, wszelka socjalizacja została zawieszona; 

2) Efekty fizyczne: znaleźliśmy przyjemność spędzania czasu z naszymi rodzinami i 

spędziliśmy dużo czasu na gotowaniu, bardzo urocza rzecz, chociaż szybko utyliśmy; co 

więcej, bolały nas plecy, ponieważ nie ćwiczyliśmy aktywności fizycznej; 

3) Efekty kulturowe: nie mogliśmy chodzić ani do szkoły, ani do muzeów i teatrów, więc 

nie dostaliśmy zachęt kulturowych; 

 

4) Efekty emocjonalne 

i psychologiczne: to 

doświadczenie 

wywołało u niektórych 

z nas smutek, a także 

lekką depresję; 



 
 

5) Skutki ekonomiczne: niestety, zamknięcie pubów, restauracji, fryzjera, sklepów itp. 

spowodowało wzrost ubóstwa, ponieważ sklepikarze musieli płacić podatki i rachunki, mimo 

że nie mieli dochodów. Rząd przyznał im jakieś premie, ale to nie wystarczyło. 

  

 Czas zamknięcia zakończył się 

18 maja. Latem Włosi wrócili 

do normalności i noszenie 

masek było obowiązkowe tylko 

w zatłoczonych miejscach i w 

środkach komunikacji miejskiej. 

Wskaźnik zarażenia Covid 

spadł poniżej jednego procenta. 

3) W tej chwili sytuacja znów 

jest krytyczna. We wrześniu 

ludzie wrócili do pracy w urzędach i zaczęli korzystać z komunikacji miejskiej, a my 

wróciliśmy do szkoły. Niestety wirus zaczął krążyć z większą siłą. Oczekiwano nowej fali, 

ale nie tak szybko, ani tak gwałtownej. 

4) Na Sycylii w chwili obecnej jest około 20 000 przypadków Covid (289 zgonów). W 

Katanii 5 szpitali ogólnych zamieniono na szpitale Covid. 24 października Region Sycylii 

Na Sycylii w tej chwili jest około 20 000 przypadków Covid 

(289 zgonów). W Katanii 5 szpitali ogólnych zamieniono na 

szpitale Covid. 24 października Prezydent Regionu Sycylii, 

Nello Musumeci, podpisał poprawkę o zawieszeniu lekcji 

licealistów w obecności i ustanowił początek DAD. 

25 października premier Conte przyjął nową poprawkę (po 

włosku DPCM) ważną do 24 listopada, aby uniknąć nowej 

blokady. Zalecono rozpoczęcie mądrej pracy, a 75% szkół 

średnich jest zamkniętych, siłownie, baseny, teatry, kina; 

ostatecznie bary i restauracje muszą zostać zamknięte o 18:00. 

Działania te wywołały zamieszki ze strony wściekłych 

restauratorów, którzy protestowali w największych miastach. 

OBECNA SYTUACJA W PEDARA I KOŃCOWE UWAGI 

UCZNIÓW 

W Katanii i innych okolicznych miastach są setki nowych przypadków, podczas gdy w 

Pedarze są obecnie 23 przypadki, niektóre bezobjawowe; oni podążają 

protokół zdrowia kwarantanny domowej podczas oczekiwania na wymazy z ASL (Lokalna 

Agencja Sanitarna). 

Burmistrz naszego miasteczka codziennie informuje nas o 

stanie zarażenia. Teraz, gdy infekcje znów się pojawiają, 

boimy się. Zawsze używamy maski, zarówno w klasie, jak i na 

ulicy. Boimy się zarażenia, ale martwi nas też hipoteza nowej 

blokady, która odgrodzi nas od wszystkich. Jesteśmy młodzi i 

chcielibyśmy spędzać czas i cieszyć się, ale niestety nie 

możemy tego teraz zrobić.  



 
 

Od pierwszych dni października uruchomiliśmy DDI (Didattica Digitale Integrata). Oznacza 

to, że każdego dnia pięciu uczniów na przemian przebywa w domu i śledzi lekcje przez 

komputer, podczas gdy reszta klasy jest w szkole. W ten sposób możemy szanować środki 

dystansujące. Ponadto musimy często dezynfekować 

ręce. Na zajęciach gimnastycznych nie możemy 

dotykać żadnego sprzętu. Na każdym z trzech 

podwórek szkolnych namalowano na ziemi uśmiechy: 

musimy pozostać na nich podczas zajęć wf-u, aby 

szanować odległości. Musieliśmy zrezygnować z 

siatkówki, śpiewać i grać na fletach w klasie. Musimy 

skrupulatnie podążać zarówno za znakami pionowymi, 

jak i poziomymi (ZOBACZ ZDJĘCIE). Naszym 

zdaniem szkoła podejmuje wszelkie możliwe środki 

ostrożności i dlatego uważamy ją za bezpieczne 

miejsce. Ponadto do naszej szkoły przyjechali również 

lekarze, aby pobierać wymazy zarówno nauczycielom, 

jak i uczniom. Mamy szczerą nadzieję, że nie zamknie 

to szkoły, ponieważ pomimo uczenia się na odległość, 

podczas zamknięcia, była to naprawdę ważna strategia, aby nadążać za nauką, a dla 

niektórych z nas była to bardzo stresująca. Mieć nadzieję na najlepsze! 

 

NAUCZANIE ONLINE – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO? 

Aleksandra Wydra, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie 

Wybuch pandemii koronawirusa przyczynił się do ogromnej zmiany w systemie 

edukacji na całym świecie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli tak szybko 

przystosować się do nowej sytuacji. Jak im się to udało? Postanowiłam przeprowadzić 

wywiad z uczniami z klasy 3B, aby poznać ich punkt widzenia na naukę w dobie pandemii. 

Przeprowadzający wywiad: Co możemy przenieść z lekcji online do lekcji stacjonarnych?  

Ewelina: Moim zdaniem jest to możliwość nauki przy laptopach. Moglibyśmy mieć dzięki 

temu szybki dostęp do podręczników i ćwiczeń online. Nie musielibyśmy nosić ciężkich 

książek, które źle oddziałują na nasz kręgosłup, a jedynie wygodne torby na sprzęt. Co 

więcej, zwłaszcza podczas pandemii, nie pożyczalibyśmy od siebie książek, a każdy miałby 

swoje.  

Przeprowadzający wywiad: Co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas lekcji online?  

Karolina: Najtrudniejsze było dla mnie nauczenie się czegoś z lekcji online, ponieważ jestem 

wzrokowcem i uczę się wtedy, gdy widzę coś na tablicy. Awarie Internetu i problemy z 

mikrofonem również utrudniały mi zdobywanie wiedzy podczas lekcji online. 



 
 

Przeprowadzający wywiad: Jakich narzędzi/ aplikacji używałeś na lekcjach online? Jak 

można włączyć tę technologię do zwykłych lekcji?  

Dorota: Podczas lekcji online korzystałam z kalkulatora, wyszukiwarki Google i słowników 

online. Moim zdaniem lekcje online są bardzo praktyczne, ponieważ można dowiedzieć się 

więcej szukając dodatkowych informacji w Internecie, tłumacząc różne słowa i rozwiązując 

zadania matematyczne z różnych punktów widzenia. 

Przeprowadzający wywiad: Jakie lekcje najtrudniej przeprowadzić online? 

Daria: Dla mnie najtrudniejszym takim przedmiotem była matematyka, ponieważ ciężko jest 

nauczyć się różnych sposobów rozwiązywania zadań online. O wiele lepiej jest uczyć się 

matematyki tradycyjnie, ponieważ wtedy łatwiej przyswajamy materiał. Na normalnych 

lekcjach czegoś się uczymy, nawet jeśli nie jesteśmy zbyt aktywni. Nie mamy możliwości, 

aby przyjść do tablicy ucząc się online. Wykonanie zadania na tablicy jest również bardzo 

pomocne, ponieważ nauczyciel może Cię w każdej chwili poprawić.  

Przeprowadzający wywiad: Czy uważasz, że relacje nauczyciel-uczeń poprawiły się 

podczas lekcji online?  

Ala: Moim zdaniem relacja nauczyciel-uczeń pogorszyła się, ponieważ podczas kwarantanny 

i lekcji online nauczyciele zadawali nam dużo prac domowych, nad którymi spędzaliśmy 

dużo czasu. Mieliśmy również problemy z wieloma zadaniami. Uważam, że zajęcia, które 

odbywają się w szkole, są lepsze, bo widzimy nauczyciela, a gdy mamy problem z pracą 

domową, możemy po prostu z nim porozmawiać.  

Przeprowadzający wywiad: A co z ocenami, które otrzymałeś na lekcjach online? Czy były 

wyższe, niższe, czy też niewiele się zmieniły?  

Nikola M.: Moim zdaniem oceny, które otrzymaliśmy na lekcjach online były dużo lepsze 

niż te, które otrzymujemy, gdy chodzimy do szkoły. Może dlatego, że każdy z nas dawał z 

siebie wszystko, stąd oceny były rzeczywiście wyższe.  

Przeprowadzający wywiad: Czy rozwinąłeś jakieś nowe umiejętności, odkryłeś nowe pasje 

podczas lockdownu?  

Wiktoria T.: Podczas lockdownu miałam mnóstwo wolnego czasu, który mogłam 

wykorzystać tylko dla siebie. Nauczyłam się więc grać na gitarze, czego zawsze chciałam, ale 

nie miałam na to wystarczająco dużo czasu. Próbowałam tyle razy, ale nigdy się nie udało. 

Dzięki tymczasowym zamknięciu spełniłam swoje marzenie.  

Z wywiadu wynika, że nie ma jednoznacznego stanowiska na temat lekcji online. Z 

pewnością jest kilka rzeczy, które możemy zaimportować z lekcji online do lekcji 



 
 

stacjonarnych. Dla mnie na pewno będzie to częstsze używanie technologii w klasie, 

ponieważ to sprawia, że uczniowie są naprawdę zaangażowani. Wierzę, że uczymy się 

poprzez zabawę w każdym wieku. Nauka online może być korzystna, jeśli jest tymczasowa, 

ponieważ brakuje nam relacji uczeń-nauczyciel i nie rozwijamy umiejętności społecznych, 

które są naprawdę kluczowe z punktu widzenia edukacji. 

Sofia i Vitosha są nierozłączne! 

 Yulia Shivaceva, 15 Liceum im. Adama Mickiewicza, Sofia, Bułgaria  

Masyw górski Witosza to bardzo urokliwa góra na obrzeżach stolicy Bułgarii - Sofii. Witosza 

i Sofia to wyjątkowe połączenie „miasta w górach i góry w mieście”! Niewiele stolic jest 

położonych tak blisko gór. Witosza to punkt dominujący miasta i znajduje się zaledwie 15 km 

od centrum. To wspaniałe miejsce na wypoczynek i spacery latem, wiosną i jesienią, a zimą 

wspaniały ośrodek narciarski. Góra obfituje w 

liczne szlaki turystyczne i możliwości jazdy na 

nartach. To także doskonałe miejsce na 

ucieczkę przed letnim upałem.  

Witosza to góra w zachodniej Bułgarii. 

Jej najwyższym punktem jest Czarny Szczyt 

(2290 m n.p.m.). Tym samym zajmuje czwarte 

miejsce w Bułgarii po Rile, Pirynie i Starej 

Płaninie. Witosza znajduje się naprawdę blisko Sofii i Pernika, dzięki czemu zmieniła się 

bardziej niż inne góry. Park przyrody Witosza znajduje się na terenie góry i jest najstarszym 

na Półwyspie Bałkańskim. To ulubione miejsce turystyczne mieszkańców Sofii i Pernika, a 

także gości tych miast. Główne atrakcje to wodospad Boyana (zabytek UNESCO), złote 

mosty, szczyt Kamen del, kamienne rzeki, najdłuższa jaskinia w Bułgarii - Duhlata, 

wyjątkowy tulipan witosza, i tym podobne. Znajduje się tam wygasły wulkan i jego szczyt, 

Cherni vrah (co oznacza Czarny Szczyt).       



 
 

„Sofia i Witosza są nierozłączne, 

podobnie jak Neapol i Wezuwiusz”. 

Opis należy do wiedeńskiego naukowca 

Hohshtetera, który odwiedził Bułgarię 

w XIX wieku. Do dzisiaj odzwierciedla 

on związek między milionowym 

miastem a górą. Mieszkańcy mają 

prawdziwe szczęście, mając w pobliżu 

masyw górski Witosza, gdyż mogą 

cieszyć się górami o każdej porze roku.        

   

Witosza to pierwszy park w Bułgarii i na Półwyspie Bałkańskim, a także jeden z 

pierwszych w Europie. Park został utworzony w 1934 roku i ma on łączną powierzchnię 6 

410 hektarów. W 1936 r. Na wniosek Związku Ochrony Rodzimej Przyrody przygotowano i 

ogłoszono dekret z mocą ustawy o ochronie rodzimej przyrody, zgodnie z którym park nie był 

już narodowy, lecz ludowy. 

 

Naturalne środowisko 

 Na terenie parku wyróżniono 61 głównych typów siedlisk. Ze względu na tę 

różnorodność znalazł się na liście miejsc zachowujących walory przyrodnicze o znaczeniu 

europejskim w Programie CORINE BIOTOPES. Główne typy siedlisk przyrodniczych są 

podzielone na kilka głównych grup. Abiotyczne elementy środowiska (rzeki, wodospady, 

jaskinie, skały itp.) stanowi 7 z nich. Liczba siedlisk przyrodniczych leśnych wynosi 19 i 

obejmuje różnorodność liściastych, iglastych, do tej odmiany zaliczono. Zbiorowiska 

krzewów i zarośli są rozmieszczone w 8 typach siedlisk przyrodniczych. Czternaście ma 

związek z zbiorowiskami traw.  



 
 

                

Spośród siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I ustawy o różnorodności 

biologicznej na terenie parku wyróżniono 18 typów. To sprawia, że Park Przyrody Witosza 

ma szczególne znaczenie dla budowy Krajowej Sieci Ekologicznej i wymaga poddaniu go 

ochronie. Trawa i lasy są siedliskiem grzybów, które reprezentuje 805 gatunków. 

TRADYCYJNE TURECKIE LALKI 

 

Defne Su Cinar,  Yagmur KAYA,  

Ozel Mersin Ugur Ortaokulu, Mersin, 

Turcja 

 

1. Historia: 

 Zadanie ucznia: Odwiedź lokalne muzea, 

zrób zdjęcia tradycyjnych lalek i znajdź 

informacje o historii tej tradycji.  

2. Geografia:  

Zadanie ucznia: Poszukaj informacji o 

pierwszych tradycyjnych lalkach (to, gdzie zostały wykonane) i jak ta tradycja 

rozprzestrzeniła się na inne części Turcji.  

3. Religia:  

Zadanie ucznia: Zbierz informacje na temat lalek i ich związku z religiami.  

Przykłady zasugerowane w zadaniach wymagają skrupulatnych poszukiwań w obrębie 

tematu lalek. Przy tym zadaniu uczniowie skoncentrują się na trzech przedmiotach i spróbują 

wykorzystać swoje umiejętności najlepiej, jak to tylko możliwe.  



 
 

ZAŁĄCZNIK 1-2-3 

 Historia lalek sięga czasów starożytnych w Turcji. Wiadomo, że lalki są 

wykorzystywane są w celach 

religijnych i związanych z magią na 

Bliskim Wschodzie. W niektórych 

częściach Anatolii lalki nazywane są 

„dodu” lub „gade”. Mówi się, że te 

słowa wywodzą się z szamanizmu. Te 

zwyczaje nadal istnieją w Anatolii w 

dzisiejszych czasach. W naszym kraju 

lalki są zwykle używane w regionach, 

w których przez długi czas nie pada, aby wywołać opady. Poza tym w naszej kulturze ludowej 

istnieją inne praktyki związane z lalkami, które mają udział w codziennym życiu Anatolii. 

Niektóre z tych lalek są używane podczas rodzenia dzieci. Lalki kojarzone są z różnymi 

wierzeniami podczas narodzin. W 

niektórych regionach Anatolii lalek 

używają bezpłodne kobiety, które nie 

mogą mieć dziecka. Kobieta, która 

chce mieć dziecko, zakłada chustę, 

którą owija szmacianą lalkę tuż przy 

brzuchu. Wierzy się, że bezpłodna 

kobieta może mieć dziecko dzięki 

bezpośredniemu kontaktowi skóry ze 

szmacianą lalką.  

Plastik, drewno, szkło, ceramika, każdy minerał, ziemia, tynk, skóra, tkanina i tak 

dalej – z tych materiałów wykonuje się lalki.  Ręcznie robione lalki to najstarsze 

na świecie rękodzieło, które rozwinęło się dzięki zwiększonej dostępności 

fragmentów, aby pokazać przyszłą odpowiedzialność matki i synowej. Są one 



 
 

wykorzystywane jako dekoracje na weselach, ale także jako strach na wróble, 

bałwanki i jako zabawki.  

W TURCJI ZNAJDUJĄ SIĘ MUZEA, W KTÓRYCH MOŻESZ ZOBACZYĆ 

TE LALKI W RÓŻNYCH STYLACH I KSZTAŁTACH. 

 Lalki, które niosą wartość ekonomiczą, społeczną i kulturową, a zwłaszcza religijną, 

odgrywają ważną rolę w tureckiej kulturze ludowej. Lalki, które są produkowane z 

rozmaitych materiałów w różnych regionach naszego kraju, biorą swoje nazwy od materiału, 

z którego są wykonane i odzwierciedlają charakterystykę obszaru pod względem produkcji i 

ubioru. Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie tematu ręcznie robionych lalek, które są 

wytwarzane w Turcji i są dekoracją wielu domów, zwłaszcza na wsi.  

Mamy nadzieję, że ta tradycja nigdy nie zaniknie.                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 


