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Zespół Szkół w Gródku

Wywiad z wolontariuszką Andreą

O

d
października ubiegłego roku
działają w Zespole Szkół w
Grodku dwie wolontariuszki –
Ina z Białorusi oraz Andrea.
Wspierają one na co dzień
prace nauczycieli w szkole,
zachęcają uczniów do nauki
(przede wszystkim języków
obcych), zapewniają dzieciom
świetlicy ciekawe i aktywne
czas oraz angażują się poza
tym w imprezach szkolnych i
wydarzeniach kulturalnych w
Gródku. Projekt
dofinansowany z programu
Erasmus+. Wywiad został
przeprowadzony przez
uczniów szkoły.
Uczniowie: Skąd jesteś i
dlaczego przyjechałaś do
Polski?
Andrea: Pochodzę z Hiszpanii.
Mój region to Galicja, w
północno-zachodniej Hiszpanii.
Mieszkam w mieście Bueu,
które ma ok. 12.000
mieszkańców.

Przyjechałam do Polski, bo
wybrałam projekt Wolontariat
Europejski i oferowane mi
działania tu. Konkretny kraj nie
miał dla mnie znaczenia. Teraz
widzę że to była dobra
decyzja.
Uczniowie: Czy lubisz
mieszkać w Polsce? I jeżeli tak
– co lubisz najbardziej?
Andrea: Ja lubię tu być i się
cieszę że wybrałam Polskę.
Lubię wszystko - z wyjątkiem
tego, że rano jest za wcześnie
jasne, a wieczorem za
wcześnie ciemne.
Uczniowie: Czy lubisz Gródek?
Andrea: Tak, lubię Gródek, bo
wolałbym mieszkać w małej
miejscowości niż w dużym
mieście. Moje ulubione
miejsce tu to zalew.
Uczniowie: Czy język polski
jest trudnym językiem dla
ciebie?
Andrea: Tak, polski język jest
bardzo trudnym językiem dla
mnie, ponieważ brzmienie
/dźwięki różnią się bardzo od

Mam problemy z wymową
oraz z zapamiętaniem słów,
które słyszą po raz pierwszy.
Jednak lubię się nauczyć i
dowiedzieć się każdego dnia
czegoś nowego.
Uczniowie: Jak spędzisz czas
wolny w Polsce? I czy w
Hiszpanii robisz to samo? I
jakie są twoje
zainteresowania?
Andrea: Co tydzień ,
poniedziałki i środy chodzę na
Zumby. Podczas weekendu
mojego języka.

chętnie chodzę na spacery,
jadę rowerem lub pływam.
Czasami jadę też do
Białegostoku i spędzam cza z

innymi wolontariuszami. I raz
na miesiąc robię wycieczka – o
ile to jest możliwe.
W Hiszpanii spędzam mój
wolny czas z przyjaciółmi i
znajomymi, rozmawiamy,
spacerujemy, wychodzimy
gdzieś razem. Poza tym lubię
biegać, pływać, wędrować na
plaży czy w górach. I lubię
rękodzieło z różnymi
materiałami.
Najbardziej jestem
zainteresowaną
dowiedzeniem się więcej o
waszym kraju i
społeczeństwie, języku,
tradycjami, kultury,
zachowywanie …. Chciałabym
nawiązać nowe przyjaźń i
spędzić czas razem, lub
podróżować i wędrować. I
poza tym, jestem ciekawa
nowych wyzwań.
Uczniowie: Jakie miasta w
Polsce już odwiedziłaś?
Zwiedziałam już Białystok
Warszawa, Kraków, Wrocław,
Poznań, Władysławowo,
Gdynia, Sopot, Gdańsk and
Toruń.

Czy uprawiasz jakiś sport?
Andrea: Uprawiam lekka
atletyka od kiedy byłam
dzieckiem. Bardzo lubię sport,
ale również pływanie,
wędrowanie, jazda na rowerze
oraz inne aktywności na
zewnątrz i wewnątrz.
Uczniowie: Jaka jest twoja
ulubiona muzyka?
Andrea: Moja ulubiona

muzyka to hiszpański PopRock i Rock.
Uczniowie: Jakie są różnicy
między nami (młodzież z
Polski) a młodzieżą z
Hiszpanii?
Andrea: Nie, nie dużo. Ogólnie
to młodzież polska i
hiszpańska są bardzo podobne
do siebie.

Uczniowie: Co jest
zaskakujące dla ciebie w
Polsce?
Andrea: Największym
zaskoczeniem dla mnie jest tu
pogoda. Jest zimniej niż u
mnie, ale nie odczuwam
pogody tak mocno jak w
moim regionie.
Uczniowie: Gdzie pracowałaś
przed Wolontariatem w
swoim kraju?

Uczniowie: Jakie języki obce
uczą się uczniowie w twoim
kraju w szkole?
Andrea: W szkole uczniowie
uczą się języka angielskiego
oraz galicyjskiego (jako język
oficjalny w moim regionie).
Poza tym mogą wybierać
opcjonalne miedzy Francuskim
i portugalskim językiem.
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Uczniowie: Czy
lubisz gry komputerowe?
Andrea: Zwykle to nie gram na
komputerze I myślę że to
strata czasu.
Uczniowie: Jakie książki lubisz
czytać? Jaka jest twoja
ulubiona książkę i pisarz?
Andrea: Czytam różnie rodzaje
książki, najczęściej powieści.
Zależy od momentu. Jeżeli
mam wybrać jedna (ulubiona)
książka to mogę powiedzieć że
jest to „Mały Książę” – książka
Antoine’a de SaintExupéry’ego
Uczniowie: Jaki rodzaj filmów
lubisz oglądać?
Andrea: Lubię filmy oparte na
prawdziwych faktach albo
filmy refleksyjne, jak np.: The
pursuit of happiness, 12 years
a slave or Shutter island.
Uczniowie: czy lubisz bardziej
FC Barcelona czy Real
Madrid?
Andrea: Preferuję drużynę

Real Madrid, ale tak naprawdę
to moim faworytem jest
drużyna piłki nożnej „Celta de
Vigo”.
Uczniowie: Czy chciałabyś po
Wolontariacie jeszcze raz
wrócić do Polski?
Andrea: Jestem ciągle tu
jeszcze ;) Ale jestem tego
pewna, jak już będę powrotem
w Hiszpanii to pewnie
chciałabym wrócić do Polski
jak najszybciej.
Uczniowie: I jakie masz
jeszcze plany w najbliższych
miesiącach? Jakiejś życzenia
na przyszłość?

Andrea: Chciałabym być w
stanie pogadać z ludźmi po
polsku i jeszcze bardziej
ćwiczyć ten język. Chciałabym
jeszcze bardziej uczestniczyć w
wydarzeniach i imprezach w

Gródku jako „normalny”
mieszkaniec, a nie tylko jako
„specjalny gość” oraz
chciałabym bliższej poznać
regionu Podlasie oraz okolicy
Gródka.
Uczniowie: Dziękujemy za
wywiad.

