
scach słyszałem wiele dobrego o Sto-

warzyszeniu ANAWOJ. To głównie 

dzięki takim ludziom jak Karolina, 

Paulina, Iwona, Anna-Sophia, Piotr, 

Daniel, Marcin i innym zawdzięczamy 

taką opinię. Prawdą jest, że "zwykli 

ludzie, w małych miejscowościach, 

robiąc małe rzeczy potrafią zmienić 

świat". Bardzo dziękuję wszystkim 

tym, którzy przez ostatni rok 

"zmieniali świat" i życzę w następnym 

roku przynajmniej tak samo dużych 

sukcesów i tak samo wielu uśmie-

chów od osób, dla których realizuje-

my projekty. Mając taką ekipę na-

prawdę można dokonać wielkich 

rzeczy. 

Składam również serdeczne życzenia 

świąteczne i noworoczne wszystkim 

bliskim nam osobom, instytucjom i 

organizacjom. Rok 2015 to rok no-

wych wyzwań i szans na realizację 

marzeń. Chwytajcie je wszystkie. :) 

Wojciech Pappai 

 Z wielką przyjemnością 

oddajemy nowy newsletter Stowa-

rzyszenia ANAWOJ. Skupiamy się 

w nim głównie na Wolontariacie 

Europejskim, gdyż w tym roku 

wiele energii poświęciliśmy na jego 

propagowanie w naszym woje-

wództwie. Efekt jest imponujący i 

bardzo pozytywnie wróży na przy-

szłość. 

 Przez ostatni czas wyda-

rzyło się u nas wiele ciekawych 

rzeczy. Pojawili się wspaniali wo-

lontariusze zagraniczni, rozpoczął 

się od dawna oczekiwany projekt 

AKCJA BUMERANG, przy lokal-

nym punkcie Eurodesku pojawił się 

regionalny, dzieci znowu poznawały 

las, nawiązaliśmy nowe partner-

stwa, wspieraliśmy kolejne szkoły i 

przedszkola, byliśmy z wizytą robo-

czą w Dreźnie... . Stowarzyszenie 

ciągle się rozwija i uważamy to za 

wielki sukces. Mimo 12 lat pracy 

nie osiedliśmy na sukcesach i ciągle 

czujemy ogromny zapał do dzia-

łań  i do nowych wyzwań.  

 Każde stowarzyszenie 

budują ludzie i to oni sprawiają, 

że organizacja jest rozpoznawal-

na, ma dobrą opinię w środowi-

sku, mówi się o niej jako o rze-

telnej instytucji. W wielu miej-
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Stowarzyszenie 

ANAWOJ 

 Chcielibyśmy przedstawić 

Państwu nasze działania w obszarze 

Wolontariatu Europejskiego (EVS). 

Obecnie nasze stowarzyszenie 

koordynuje projekty piętnastu 

wolontariuszy z krajów takich jak 

Hiszpania, Francja, Niemcy, Wło-

chy, Białoruś, Ukraina i Niemcy. 

Współpracujemy z różnymi instytu-

cjami na terenie województwa 

podlaskiego: w Gródku, Micha-

łowie, Dąbrowie Białostockiej, 

Łapach i w Białystoku.  

 Czerpiemy wiele sa-

tysfakcji z realizowanych działań, 

a pierwsze efekty już widać. 

Cieszy nas gdy otrzymujemy 

informacje o kolejnych sukce-

sach, a o tym mogą Państwo 

przeczytać na kolejnych stro-

nach.  Zapraszamy! 

O czym w tym wydaniu? 



 

W imieniu Nadii 

zapraszamy na 

Kawiarnię 

Językową w każdy 

2 i 4  wtorek 

miesiąca.  

Białostockie Towarzystwo Esperantystów 

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 

Wolontariusze w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku 
 Mija trzeci miesiąc 

współpracy czterech wolontari-

uszy europejskich ze Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Białymstoku. 

Vincenzo, Alba, Cristina i Sandra 

przyjechali do nas na początku 

września. Swoje pierwsze 

miesiące w Polsce oceniają 

pozytywnie i mimo narastającego 
zimna nie opuszcza ich dobry 

humor.  W szkole mają okazję 

zarówno do uczenia się jak i 

dzielenia swoją wiedzą i doświ-

adczeniem.  

 Wolontariusze wspie-

rają nauczycieli w codziennych 

zajęciach. Asystują im podczas 

wyjść grupowych i posiłków, 

pomagają podczas zajęć tematycz-

nych. Wolontariusze uczą się 

specyfiki pracy z dziećmi  o spe-

cjalnych potrzebach oraz poznają 

metody pracy zarówno w szkole 

jak i  w internacie. Vincenzo, Alba, 

Cristina i Sandra dowiadują się w 

jaki sposób organizować zajęcia 

uczniom z niepełnosprawnością 

intelektualną z wykorzystując 

różne, kreatywne metody pracy.  

 Mimo, iż szkoła zapra-

sza do siebie wolontariuszy już 

szósty rok z rzędu, po raz pierw-

szy organizowane są zajęcia języ-

kowe. Zarówno pracownicy 

działów technicznych jak i admini-

stracji (wraz z nauczycielami) 

uczestniczą w lekcjach organizo-

wanych przez naszych wolontariu-

szy.  Dla pracowników szkoły, 

którzy nie współpracują na co 

dzień z Albą, Vincenzo, Cristiną i 

Sandrą, jest to okazja do lepszego 

poznania się oraz poszerzenia 

kompetencji językowych. Z kolei 

dla wolontariuszy nowe  wyzwa-

nie stwarza kolejną możliwość 

rozwoju w obszarze edukacji oraz 

jest odmianą w codziennym ryt-

mie pracy. 

 

 Obecność wolonta-

riusza w szkole ma duże zna-

czenie pod względem edukacji 

międzykulturowej. Młodzież z 

małej miejscowości może 

poznać, zwyczaje, tradycje oraz 

sposób bycia osób innej naro-

dowości. Ułatwi im to nawiąza-

nie kontaktów w przyszłości 

oraz przełamie strach bądź 
wstyd przed komunikacją w 

innym języku.  Marcos od 6 

roku życia trenuje judo , a swój 

talent i umiejętności wykorzy-

stuje w projekcie. Zachęca 

młodzież do aktywności fizycz-

 Marcos  z 

Hiszpanii ma 25 lat i po-

chodzi z Madrytu. Z Ze-

społem Szkół Mechanicz-

nych w Łapach współpra-

cuje od października tego 

roku.  Wiele energii wkła-

da we wsparcie lekcji 

językowych i sportowych 

w szkole.  Podczas zajęć i 
poza nimi Marcos rozma-

wia z uczniami, którzy w 

ten sposób otwierają się 

na inną kulturę oraz ko-

munikację w języku ob-

cym.  

nej oraz wymienia się wiedzą 

sportową z nauczycielami szkoły. 

Marcos ma wiele pomysłów i 

pomaga przełamać rutynę pod-

czas rutynowych zajęć, a to podo-

ba się przede wszystkim uczniom. 

Wolontariusz wspiera szkołę w 

szerokim kontekście: kataloguje 

zbiory w szkolnej bibliotece, prze-

prowadza warsztaty międzykultu-
rowe, stworzył kluby językowe 

zarówno dla uczniów jak i nauczy-

cieli, promuje szkołę oraz Wolon-

tariat Europejski.  

ne przez BTE takie jak Dni Za-

menhofa. Nadiia już przed przyjaz-

dem mówiła bardzo dobrze w 

języku polskim, lecz z dnia na 

dzień można zauważyć znaczący 

postęp. 

 Jednym z  zadań Nadii 

jest organizacja spotkań w ramach 

„Białostockiej Kawiarnii Języko-

wej”. Wydarzenie ma miejsce w 

każdy 2 i 4 wtorek miesiąca w 

Esperanto Cafe przy Rynku Ko-

ściuszki. Dzięki  tym spotkaniom 

każdy może doskonalić swoją 

znajomość języków. Pomysł cieszy 

się sporym zainteresowaniem 

oraz przyciąga ludzi z całego Świa-

ta. Wolontariuszka od niedawna 

wspiera koło językowe w VII 

Liceum Ogólnokształcącym. 

 Nadiia pochodzi z 

Ukrainy,  a w Białymstoku miesz-

ka od  połowy września tego 

roku.  Białostockie Towarzystwo 

Esperantystów będzie wspierała 

do końca czerwca 2015 roku. W 

Towarzystwie zajmuje się wspar-

ciem i organizacją lekcji języka 

Esperanto, pomaga przy promocji 

wydarzeń oraz współpracuje z 
biblioteką w Centrum im. Ludwi-

ka Zamenhofa.  

 Nadiia angażuje się w  

cykliczne wydarzenia organizowa-

Marcos  

Nadiia 

Vincenzo, Alba, Cristina i  

Sandra (od lewej) 
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 W Zespole Szkół nr 11 w 

Białymstoku to pierwszy rok współpra-

cy z wolontariuszami z zagranicy. Po-

mysł zrodził się po wieloletniej obser-

wacji projektów Wolontariatu Euro-

pejskiego w sąsiedniej szkole - Specjal-

nym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (SOSW).  

 Michele pochodzi z północy 

Włoch, a Miguel z hiszpańskiej Almerii.  

Michele i Miguel’owi podobnie jak 

wolontariuszom z 

SOSW doskwiera 

bariera językowa i 

częste trudności w 

komunikacji z dziećmi. 

Od początku swojego 

wolontariatu z sukce-

sem wypracowują 

różnorodne metody 

porozumiewania się.  

Nauczyciele zauważają wiele korzyści 

wynikające z obecności wolontariuszy. 

Jeden z nich przyznał, że łatwiej jest 

przyciągnąć uwagę dzieci oraz zapano-

wać nad grupą.   

 Miguel i Michele przez 

pierwszy miesiąc uczestniczyli we 

wszystkich zajęciach realizowanych w 

szkole, a następnie podjęli decyzje, w 

których lekcjach chcą uczestniczyć. 

Dzięki temu rozwijają się w 

obszarach, które najbardziej 

ich interesują .  Wolontariu-

sze z dumą opowiadają, o 

uczniach którzy opanowali 

podstawowe zwroty w ich 

ojczystym języku.   

  Przyznają, iż 

przez ostatnie tygodnie 

zdobyli pewność siebie oraz 
poznali nowe metody pracy 

z dziećmi niepełnosprawny-

mi oraz o specjalnych po-

trzebach.  Poznali podstawy języka 

polskiego oraz swobodniej komuniku-

ją się w języku angielskim. Na co dzień 

uczą się o naszej kulturze i dzielą się 

doświadczeniem ze swoich krajów. 

Poznają metody pracy oraz system 

edukacyjny w Polsce.  

szkołę na wielu płaszczyznach. Pomaga-

ją przełamać rutynę podczas regular-

nych zajęć językowych oraz oferują  

kluby językowe swoich ojczystych 

języków.  Uczniowie wykorzystują 

teoretyczną wiedzę w praktyce, a 

obecność osób z zagranicy pomaga 

przyciągnąć ich uwagę i zainteresować 

tematem.  W zajęciach językowych 

uczestniczą również pracownicy szko-
ły, a we współpracy z Domem Kultury 

powstał Klub Językowy Seniora. Mimo 

iż inicjatywa została dopiero zapocząt-

kowana, to spotkała się z niezwykle 

pozytywnym odbiorem.   

 Monica i Hasibe przygoto-

wując zajęcia stwarzają okazję do po- 

 To już drugi rok  działalno-

ści wolontariuszy w Zespole Szkół w 

Dąbrowie Białostockiej.  Szkoła poże-

gnała się w czerwcu z Marią z Armenii i 

Laurą z Hiszpanii, a na początku wrze-

śnia z entuzjazmem przywitała nowe 

osoby. Hasibe pochodzi z Niemiec, 

lecz bardzo bliska jest jej Turcja ze 

względu na rodzinne korzenie. Monica 

pochodzi z Gualadajary i mimo, iż 
więcej osób kojarzy tą nazwę z mek-

syńskim miastem w stanie Jalisco, fak-

tem jest to, że Gualadajara, z której 

pochodzi nasza wolontariuszka leży w  

północnej części regionu Hiszpanii 

Kastylia-La Mancha.  

 Monica i Hasibe wspierają 

gdzie wspiera osoby z niepełnosprawno-

ścią  fizyczną  i intelektualną.  

 Obecność wolontariusza w 

małej społeczności lokalnej przyczynia 

się do zwiększenia wiedzy na temat 

innych kultur oraz programów mobilno-

ści międzynarodowej. Pablo wielokrot-

nie podkreśla, iż wzbudza duże zaintere-

sowanie w mieście, a mieszkańcy Łap i 

uczniowie szkoły z chęcią nawiązują 

kontakt.   

 Pablo pochodzi z Hisz-

panii, a w Łapach mieszka od po-

czątku października. W szkole 

utworzył kluby językowe zarówno 

dla uczniów jak i nauczycieli. Wo-

lontariusz bierze udział w zaję-

ciach sportowych, a dodając mię-

dzynarodowy akcent do spotkań 

zachęca młodzież do aktywnego 

uczestnictwa. Pablo wspiera lekcje 
językowe w szkole współpracując 

z grupą jak i indywidulanie.  

Wolontariusz aktywnie udziela się 

w Świetlicy Socjoterapeutycznej 

Michele (z 

lewej) i 

Miguel  

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej 

Hasibe (od lewej), dyrektor 

szkoły Jarosław Budnik  i Mo-

nica 

Michele z Włoch i 

Miguel z Hiszpanii 

pomagają w 

Zespole  Szkół nr 11 

-szerzenia kompetencji , językowych, 

edukacji międzykulturowej i międzypo-

koleniowej.  

Wolontariuszki tworzą grupy projek-

towe, z którymi przygotowują kon-

kretne wydarzenia.                            

W przyszłym tygodniu wspólnie przy-

gotowują  „Intercultural Day”, na 

którym uczniowie bliżej poznają kultu-

ry wolontariuszek. 

Pablo wraz  nauczycielkami szko-

ły Urszulą Brysiewicz i Katarzyną  

Kulwicką 

"Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu  

ERASMUS+”  



edukacji pozaformalnej w instytucji 

edukacji formalnej. Spotkanie było 

również okazją do lepszego pozna-

nia się oraz zwiększenia wiedzy na 

 Zaprosiliśmy do Michało-

wa na krótkie szkolenie wszystkich 

naszych wolontariuszy. 

W trakcie spotkania poruszyliśmy 

następujące tematy: edukacja mię-

dzykulturowa, animacja językowa, 

program Erasmus+ oraz metodą 

warsztatową stworzyliśmy scenariu-

sze zajęć , z których wolontariusze 

mogą skorzystać podczas spotkań z 

młodzieżą w szkołach.  

Oczywiście nie zabrakło czasu na 

integrację i wymianę dotychczaso-

wych doświadczeń projektowych. 

 Omówiliśmy z wolon-

tariuszami specyfikę projektu 

temat naszego regionu i 

organizacji ANAWOJ. 

  

 Jeśli ktoś z Pań-

stwa chciałby zaprosić na 

spotkanie wolontariuszy do 

swojej organizacji/instytucji, 

aby więcej dowiedzieć się o 

Wolontariacie Europejskim 
bądź kulturze naszych za-

granicznych gości—

zachęcamy do kontaktu, z 

chęcią się z Państwem spo-

tkamy!  

Szkolenie w Michałowie 

A w kolejnym numerze…  

 Opowiemy Państwu o 

działalności wolontariuszy w 

Przedszkolu w Michałowie i Ze-

spole Szkół w Gródku.  

 Andrea i Lorena z Hiszpanii, Vanessa z 

Francji oraz Ina z Białorusi—między innymi to o 

nich napiszemy w kolejnym wydaniu!   

Wolontariusze europejscy 
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Fot. Sandra Ruiz Martinez 

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz uśmiechu i życzliwości na 

każdy dzień Nowego Roku życzy  

Stowarzyszenie ANAWOJ 

Red. Paulina Podolak 


