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Do Santiago de Compostela przyleciałam wczesnym listopadowym niedzielnym 
porankiem. Pamiętam, że było zimno i wszystkie ulice Santiago byłe spowite gęstą, zimną  
mgłą. Jak wówczas powiedziała mi Ruth (koordynatorka projektów w Centrum Don Bosco i 
moja pierwsza mentorka) taka pogoda jest czymś na 
porządku dziennym w Galicji przez cały rok. Trochę 
przyznam jej nie uwierzyłam – nie mieściło mi się 
jeszcze wówczas w głowie, że mogłoby tak padać 
cały rok. A jednak… okazało się to właśnie parasol 
stał się moim najwierniejszym tam przyjacielem…  
 
 
 
Ruth odwiozła mnie w ten mglisty poranek do 
mieszkania, które stało się moim na następne 
dziewięć miesięcy. Już na miejscu poznałam od razu 
wszystkich moich współlokatorów, a także resztę wolontariuszy biorących udział w projekcie 
i mieszkający w mieszkaniu obok (w sumie nas było tam dwanaścioro). Przywitali mnie 
śniadaniem, po którym natychmiast poszłam spać i z nadmiaru wrażeń spałam do dnia 
następnego.  



 

 
 
Pierwszy tydzień w Santiago spędziłam na poznawaniu miasta. Codziennie byłam brana na 
wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, podczas których inni wolontariusze pokazywali mi 
zarówno główne punkty turystyczne, jak i inne miejsce, te, które okazują się być 
najważniejszymi w codziennym życiu, jak supermarket, biblioteka, poczta, itp. Po tym 
powierzchownym jak na razie oswojeniu się z wiecznie deszczowym miastem, zaczęłam 
poznawanie swojego miejsca pracy: Centrum Don 
Bosco. Zaczęłam zatem chodzić codziennie po 
południu do Ludoteki, świetlicy w której zbierały się 
dzieci mieszkające w okolicy, będące w wieku od 4 lat 
do 15. Dzieciaki codziennie przychodziły, by spędzić 
tam z nami dwie godziny pełne zabaw i zajęć 
edukacyjnych. Były podzielone na trzy grupy wiekowe: 
na  maluchów (los pequeños tzw. peques), na średniaki 
(los medianos) i na dużych (los mayores).  Ja 

zajmowałam się grupą 
maluchów i 
średniaków. 
Początkowo komunikacja zarówno z dzieciakami jak z ich 
hiszpańskimi opiekunami była minimalna, opierała się 
jedynie na gestach i uśmiechach, jako że ja nie mówiłam po 
hiszpańsku, a oni nie znali angielskiego (bądź znali z tego, co 
się później okazało, aczkolwiek nigdy się z tym przede mną 
nie ujawnili). Jednak w miarę upływu tygodni i miesięcy, 
dzięki ogromnej ilości pracy i determinacji z mojej strony już 
mogłam swobodnie z nimi wszystkimi rozmawiać.  
W miarę moich rosnących umiejętności władania językiem 
hiszpańskim poszerzał się zakres moich działań w projekcie. 
Tak jak na początku moim głównym zajęciem było 
obserwowanie i próby zgadywania, co mogłabym zrobić i w 
czym mogłabym być potrzebna, tak później stopniowo 



dochodziły mi zajęcia nieco bardziej odpowiedzialne i interesujące zarazem. I tak właśnie 
zaczęłam być osobą, która zajmowała się dekoracją w Ludotece. Robiłam plakaty, dekoracje 
związane z danymi uroczystościami, świętami, jakie się odbywały w danych dniach, 
miesiącach. I tak na przykład z okazji Światowego Dnia Pokoju powiesiłam na ścianach 
kolorowe chmurki ze słowem ‘pokój’ w różnych językach. Zawsze także starałam się, by 
wywieszać prace plastyczne, które wykonywały dzieci. Następnie do moich obowiązków 
doszło przygotowywanie i przeprowadzenie, wraz z jednym z opiekunów, zajęć manualnych 
dla dzieciaków, które to odbywały się raz w tygodniu. Potem, gdy język przestał być dla mnie 
barierą w komunikacji z maluchami, sama już przygotowywałam i przeprowadzałam takie 
zajęcia oraz zajęcia z języka angielskiego, które odbywały się w innym dniu tygodnia.   

 
Oprócz pracy w Ludotece pomagałam także 
Ruth w pracy w punkcie informacyjnym „A 
punto”, w którym informowałam młodych 
Galisyjczyków o programie Wolontariatu 
Europejskiego. Tymczasem kiedy w mniej 
więcej połowie trwania projektu przestałam 
pracować z Ruth w „A punto”, to zaczęłam 
współpracę z Larą i Nathalie (moją nową 
mentorką, również pracowniczką Don 
Bosco) przy programowaniu letnich 
półkolonii w Centrum Don Bosco. W ramach 
nowych obowiązków zorganizowałam także 
tydzień Europejski w Ludotece, gdzie 

przygotowałam program gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci opartych na historiach 
dotyczących różnych krajów europejskich. 
 
Także w ramach projektu zorganizowałam Wieczór Międzykulturowy, dla dorosłych tym 
razem mieszkańców Santiago, wraz z dwoma pozostałymi wolontariuszami europejskimi, 
którzy pracowali wraz ze mną w Don Bosco, z Charliem z Anglii i Ska z Malty. W programie 
wieczoru były gry i zabawy dotyczące znajomości państw europejskich, był pokaz Capoeiry, 
zaprezentowany przez zespół, który 
przybył wraz z typowymi dla tej sztuki 
walki instrumentami, był także koncert, w 
którym ja zaśpiewałam „My cyganie”, 
Anton – wolontariusz ze Szwecji, 
zaśpiewał wiele angielskich i 
szwedzkich utworów, a także grupa 
młodych chłopaków śpiewających w 
Gallego. Poza tym hitem wieczoru był 
bufet, w którego przygotowanie byli 
zaangażowani wszyscy wolontariusze 
sporządzając typowe dla swoich państw 
potrawy.   
.   
 
 
 
W lecie natomiast cały rytm pracy się zmienił – zaczęły się bowiem półkolonie. Okres pracy, 
który jest męczący, ale na który wszyscy biorący w tym udział – zarówno dzieci jak i 



opiekunowie – czekają.  Przez cały lipiec trwały „Przedpołudnie w Don Bosco” (po 
galicyjsku Mañas no Bosco), w których codziennie brało udział ponad setka dzieci i ponad 
dwudziestu opiekunów. Dzieci były podzielone na trzy grupy wiekowe, z tym że tym razem 
ja pracowałam z grupą najstarszą, co mi zdecydowanie bardziej odpowiada, jak się okazało. 
Podczas tego miesiąca bardzo wiele było zabawy, ale i dużo trzeba było z siebie dać każdego 
dnia, tak że codziennie po zakończeniu zajęć jedyną myślą jaką miałam w głowie to dłuuuuga 
sjesta.  
Tak wyglądał lipiec czyli mój przedostatni 
miesiąc w Santiago. Ostatnim był sierpień, a 
raczej tylko jego dwa tygodnie, ponieważ w 
połowie miesiąca miałam już opuścić Santiago 
de Compostela, by wrócić do Polski. Te dwa 
zatem ostatnie tygodnie w Santiago spędziłam w 
Don Bosco pracując tym razem od rana do 
wieczora przy kolejnej półkolonii, tym razem 
bezpłatnej i dla dzieci starszych, bardziej 
świadomie uczestniczących w zajęciach, które 
im przygotowywaliśmy. Dla mnie to również 
było dużo mniej pracy, choć nie powiem że 
mniej stresu (choć tym razem związanego już ze 
zbliżającym się wyjazdem). Mniej pracy, 
ponieważ było mniej dzieci, nastolatków raczej, którzy nie potrzebowali już takiego nadzoru 
ni opieki. Oni sami natomiast bardzo aktywnie w zajęciach uczestniczyli, nie potrzebując 
żadnej specjalnej zachęty. Po za tym było także wielu opiekunów organizujących zajęcia, i z 
których każdy się prześcigał w aktywnym uczestniczeniu, więc ja mogłam już myślami być w 
Polsce…  
Tym niemniej bardzo mile wspominam te ostatnie właśnie tygodnie w Don Bosco, ponieważ 
zupełnie niespodziewanie dla mnie samej bardzo się zżyłam z dzieciakami, dużo bardziej niż 
z opiekunami, którzy nigdy nie wykazywali większej chęci integrowania się z  nami 
cudzoziemcami. Ostatnie dni były szczególnie wzruszające, ponieważ dzieciaki właśnie, wraz 
z Nathalie, przygotowały mi bardzo piękne pożegnanie. Wieczorem, kiedy wybraliśmy się na 
spacer po Santiago w celu odkrywania jego historii i legend, odwiedziliśmy stary kościółek, 
nieużywany już obecnie, znajdujący się na wzgórzu parku Alameda, z którego jest piękny 
widok na katedrę. Tam właśnie odbyło się moje bardzo piękne i wzruszające pożegnanie, 
którego wcześniejszych przygotowań nie byłam w ogóle świadoma. Odczytali mi piękne 
wiersze o rozstaniach, a także podarowali prezent, pamiątkę w postaci koszulki podpisanej 
przez wszystkich uczestników. I to wszystko w przepięknej atmosferze kamiennego kościółka 
oświetlanego może i lampami, które jednak dawały nastrojowe światło palonych świec. To 
wszystko w atmosferze, która odebrała mi zdecydownie na ten wieczór mowę… 
 



 
Oprócz jednak pracy w Don Bosco na mój projekt Wolontariatu składało się i życie domowe, 
towarzyskie. Moje mieszkanie mieściło się bardzo blisko Centrum Don Bosco, tuż za rogiem. 
Muszę przyznać, że bardzo odpowiadało mi położenie mieszkania, nie tylko blisko pracy, ale 
też tuż przy Starym Mieście (La Zona Vieja).  
Mieszkanie było naprawdę duże i przestronne. Mieściło się tam pięć pokoi, dwie łazienki, 
długi przedpokój i ogromna kuchnia z wielkimi oknami, dającymi mnóstwo światła,  co 
sprawiało, że tam właśnie najchętniej spędzaliśmy czas. Co prawda mój pokój nie miał okien 
wychodzących na zewnątrz tylko na kuchnię, jednak jako że kuchnia była bardzo jasna, to 
dawała i mi wystarczająco światła przebijającego się nawet przez zamknięte okna z szybami z 
przydymionego szkła.  
W mieszkaniu było nas siedmioro. Całkiem sporo, a jednak udało nam się przeżyć wspólnie 
dziewięć miesięcy bezkonfliktowo (aż dziw bierze, że nie powstał żaden konflikt). Choć teraz 
tak sobie myślę, że może i lepiej byłoby dla wszystkich pozwolić na wybuch jakiegoś 
konfliktu, bo może i pogłębiło by to między nami relacje….? Obyliśmy się jednak bez 
konfliktów i bez głębokich relacji.  
Rozdzieliliśmy sprawiedliwie między siebie obowiązki 
domowe jak sprzątanie mieszkania, a także gotowanie 
(wraz z zakupami). Przez niemalże cały okres trwania 
projektu codziennie gotowaliśmy obiady dla wszystkich 
współlokatorów. Choć muszę tu się przyznać, że ja po 
trzy- czy czteromiesięcznym uczestniczeniu we 
wspólnym gotowaniu, co miało swoje uroki (jak 
zaplanowanie obiadu i samo gotowanie dla 7 osób jakby 
nie było), odłączyłam się od grupy na rzecz większej 
swobody w doborze jedzenia i porach w jakich jadłam. Co początkowo było przyjęte nie bez 
zdziwienia przez mych współtowarzyszy, jednak szybko się oswoili z moim, ich zdaniem, 
izolacjonizmem. ;) 
 
Bardzo istotnym także elementem projektu były jak się 
okazało podróże. Różne były ich przyczyny – a to 



odwiedziny przyjaciół, a to zwiedzanie Hiszpanii, a to szkolenia dla wolontariuszy. Pierwszą 
moją całkiem długą wyprawą poza Galicję był wyjazd na szkolenie dla wolontariuszy 
właśnie, do Leon. Wyjechałam tam jakieś dwa tygodnie po rozpoczęciu projektu. Głównym 
moim wspomnieniem z tego tygodnia było wszechogarniające zimno, gdyż tam zaczęła się 
już wówczas pogoda zimowa, a i budynek, w którym mieliśmy zajęcia do najcieplejszych nie 
należał. Poznałam tam jednak wielu wolontariuszy, z którymi utrzymywałam potem mniejszy 
lub większy kontakt.  

Pamiętam także moją pierwszą wycieczkę po Galicji, 
którą odbyłam wraz z moją współlokatorką z Grecji, Evą. 
Pojechałyśmy odwiedzić wolontariuszki, które mieszkały 
w bardzo maleńkiej wiosce, co się zwie Esclavitud (tłum. 
niewolnictwo). Niewiele tam było prócz jednego 
kościółka i mnóstwa lasów i wzgórz naokoło. Dziewczyny 
wytrzymały tam 
jakieś trzy 
miesiące… 
 

Zwiedzałam też Hiszpanię odwiedzając przyjaciół. 
Byłam zatem w Madrycie kilka razy, odwiedziłam 
między innymi Barcelonę, Walencję. Dużo także 
jeździłam po Galicji. Szczególnie nad morze, jeśli 
tylko pojawiło się trochę słońca. A że było go w 
ciągu roku niewiele, to trzeba było wykorzystać 
niemal każdy dzień, w którym postanowiło wyjrzeć.  


