Projekt: „Nasze dziedzictwo – kultura i natura”
Czas realizacji projektu: 01.02.2010 – 31.05.2011
Miejsce realizacji: Białystok + Supraśl (woj. podlaskie)

W ramach projektu „Nasze dziedzictwo – kultura i natura” zaprosiliśmy trzy wolontariuszy z
trzech różnych krajów aby pomogli organizacjom goszczącym przy promocji kultury i natury
Podlasia. To co połączyło partnerów projektu to troska o dziedzictwo kultury i natury regionu,
bo jest to nam dane z przeszłości i warto o nie zadbać dla przyszłości.
Nasi partnerzy w tym projekcie były:
- Organizacja goszczące
w Polsce:

- Organizacje wysyłające:

Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku (PTTK)
Park krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu (PKPK)
Towarzystwo Esperantystów w Białymstoku
Times for God (Wielka Brytania)
Nexes interculturals de Joves per Europa (Hiszpania)
Point information Jeunesse Du Velay (Francja)

Nasi wolontariuszy:
Troje wolontariuszy. Trzy różne kraje, trzy różne temperamenty, trzy osoby w różnym wieku,
różne oczekiwania. Wszystkich połączył ten projekt. Każdy według własnej interpretacji dbał
o dziedzictwo Podlasia.
Giulia – Włoszka od kilku lat mieszkająca w Hiszpanii przyjechała w marcu i została siedem
miesięcy. Pracowała w regionalnym oddziale PTTK. Wspierała grupę przewodników w
organizacji wycieczek, oprowadzaniu grup w ramach cyklicznej imprezy „Lato z zabytkami”,
pomagała szkolić innych przewodników. Kiedy pracowała w biurze, zajmowała się
tworzeniem nowego wizerunku PTTK. Dzięki niej opracowano nową stronę internetową,
rozpisano konkurs na nowe. Giulia przełożyła wiele rozwiązań stosowanych w Hiszpanii na
grunt polski. Jej wrodzony entuzjazm udzielał się
wszystkim dookoła. Pokazała, jak wiele można zrobić,
nawet jeśli środki finansowe są mocno ograniczone. W
wolnych

chwilach

wspierała

projekt

„Białystok

–

Europejska Stolica Kultury 2016”, uczyła hiszpańskiego i
włoskiego. Stworzyła też przewodnik (możecie go znaleźć
na

naszej

stronie),

który

każdy

przybywający

Białegostoku wolontariusz powinien przeczytać.

do

W kwietniu przyjechał Francois – zaledwie 18-letni chłopak z Francji. Został na Podlasiu
dziewięć miesięcy. Latem dużo pracował w terenie, pomagał przy monitoringu m.in. płazów i
ptaków, tworzył nowy zielnik. Sporządzał dokumentację fotograficzną, która wzbogaciła
zasoby Parku. Dużo zajmował się siecią Natura
2000, porównywał metody stosowane we Francji z
polskimi.

Często

wyjeżdżał na

szkolenia

dla

pracowników ochrony przyrody. Prowadził też
zajęcia edukacyjne. Francois zrobił wiele tłumaczeń
na stronę internetową i nie tylko. Jest współautorem
kilku publikacji: nowego przewodnika po Puszczy
Knyszyńskiej, czy nowej mapy. Sam stworzył wystawę na temat recyklingu, która
pokazywana była w wielu szkołach w regionie.
Guy – z Anglii przyjechał w maju. Jego projekt zakończył się z końcem stycznia
2011. Ponieważ wcześniej poznał swoja organizację i wiele osób w nią zaangażowanych od
razu znał swoje obowiązki. Zajął się organizacją kursów esperanto. Opracował krótki test
przedstawiający prostotę języka esperanto, dzięki któremu potrafił w kilka minut przekonać
każdego do języka. W wakacje wspierał Centrum im Ludwika Zamenhofa, gdzie porządkował
nowo powstałą bibliotekę, skanował dokumenty. Koordynował białostocką „Kawiarnię
językową”. Na spotkania Kawiarni językowej przychodzą
przedstawiciele różnych języków i narodów. W trakcie
spotkania ludzie rozmawiają, uczą się języka. Guy chętnie
brał udział w różnych imprezach organizowanych przez
Towarzystwo

Esperantystów

np.

w

grudniowych

Białostockich Dni Zamenhofa. Pojechał też na Forum
Ekonomiczne, które odbywa się co roku w Krynicy. Właśnie tam miał okazję przebywać w
towarzystwie znanych Polaków, takich jak prezydent Komorowski. Poza tym pomagał w
redakcji biuletynu organizacji, materiałów reklamowych dotyczących imprez i kursów języka.
Przetłumaczył na język angielski wydaną w czterech językach książeczkę dla dzieci „Kot
Kolor”.
Gdyby wypisać wszystko, co wolontariusze zrobili w tak krótkim czasie nie
starczyłoby miejsca na tej stronie. Każdy z nich wyjechał z cv wzbogaconym o
doświadczenie i nowe umiejętności. Nie można tu pominąć ich osiągnięć osobistych, które
są chyba bardziej istotne, jako kapitał na przyszłość. Każdy z wolontariuszy miał szanse
poznać siebie, rozpoznać własny potencjał. Wiedzą teraz lepiej, co chcą robić w życiu, co
jest im potrzebne, żeby to osiągnąć i jak to znaleźć w sobie. Potrafią pokierować swoim
procesem uczenia się, dostosować do nowych warunków i zmieniającego się świata.

Możliwość przebywania z ludźmi z różnych stron świata rozbudziła ich wrażliwość na inne
kultury. Wszyscy zgodnie twierdzą, że lepiej teraz odnajdują się w grupie, rozwinęli swoją
odpowiedzialność i wrażliwość społeczną. Wszyscy poznali kulturę, tradycje i historię Polski.
Nauczyli się też języka polskiego. Guy motywował innych wolontariuszy do nauki języka
polskiego, którego cały czas bardzo konsekwentnie i efektywnie używał.
Ujmując rzecz krótko, każdy z wolontariuszy: Giulia, Francois i Guy, wyjechali
odmienieni, lepsi. Nadal utrzymujemy z nimi kontakt i wiemy, że radzą sobie świetnie.
Biesiada Miodowej 2010:
Dowodem na to, jak bardzo wolontariusze zespoili się ze społecznością lokalną jest ich
udział w organizowanej przez Narwiański Park Narodowy Biesiadzie Miodowej. Imprezę
każdego roku odwiedzają tysiące osób z całego regionu, z pobliskich wsi, miast i miasteczek.

Swoim udziałem wspomagali kącik dla dzieci. Przy ich udziale powstała plansza do robienia
zdjęć, zarys rzeki, którą dzieci miały ozdabiać oraz wiele gier. Francois przygotował
warsztaty i opowiadał o tym, jak ważne są pszczoły, także do przetrwania naszego gatunku.
Giulia pomagała w organizowanych przez jej organizację warsztatach malowania na szkle i
haftu płaskiego. Obecność wolontariuszy spoza Polski była nie lada atrakcją dla wielu
odwiedzających.

‘Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.’

