
 O d październiku 
ubiegłego roku 

działają w Zespole Szkół w 
Grodku dwie wolontariuszki – 
Ina z Białorusi oraz Andrea. 
Wspierają one na co dzień 
pracę nauczycieli w szkole, 
zachęcają uczniów do nauki  
(przede wszystkim języków 
obcych), zapewniają dzieciom 
świetlicy ciekawy i aktywny 
czas oraz angażują się w 
imprezach szkolnych i 
wydarzeniach kulturalnych w 
Gródku. 

 

Uczniowie gimnazjum prze-
prowadzili wywiady z wolonta-
riuszkami aby się więcej do-
wiedzieć o tym jak im się tu 
podoba u nas.  

 

Wolontariuszki zostaną 
jeszcze w Gródku do końca 
roku szkolnego w czerwcu, 
wtedy skończy się ich projekt. 
Cały ich pobyt i organizowany 
i sfinansowany poprzez 
unijnego programu 
„Wolontariat Europejski”  (w 
ramach Programu 
„Erasmus+”). Wywiad z 
wolontariuszka Ina z 
Białorusi: 

 

Uczniowie: Skąd jesteś i 
dlaczego przyjechałaś do 

Polski?  

Pochodzę z Białorusi z 
Mińska. Zawsze chciałam 
bliżej poznać Polską, jej 
kulturę i ludzi. 

 

Uczniowie: Czy lubisz 
mieszkać w Polsce? I jeżeli 

tak – co lubisz najbardziej? 

Tak, lubię bardzo, 
szczególnie  lubię mieszkać w 
małej polskiej wsi. 

Najbardziej lubię ludzi, oni są 
otwarci i mają dobrą sercę. 

 

Uczniowie: Czy lubisz 

Gródek?  

 

Lubię Grodek za piękną przy-
rodę i dobrych ludzi. 

Uczniowie: Jakie miasta w 

Polsce już odwiedziłaś? 

Byłam w Warszawie, 
Białymstoku i Krakowie, ale 
najbardziej spodobało mi się 
w Zakopanym, bo tam jest 
piękna przyroda. 

 

Uczniowie: Jakie jest twoje 

ulubione danie polskie? 

Ostatnim razem jadłam bigos 
i bardzo mi smakowało. 

  

Uczniowie: Czy język polski 
jest trudnym językiem dla 

ciebie? 

Nie bardzo, bo język polski 
jest bardzo podobny do biało-
ruskiego i pochodzi z 
słowiańskiej grupy języków. 
Lubi język polski za nosowe 
samogłoski ę i ą. 

 

Uczniowie: Jak spędzisz 
czas wolny w Polsce? I czy 
w Białorusi robisz to samo? 
I jakie są twoje 

zainteresowania? 

Interesuje się historią sztuki i 
biografią sławnych malarzy. 

Śpiewam w białoruskim 
Chodzę również na zumbę i 
basen. 

 
 chodzę również na zumbę i 
na basen. 

Na Białorusi uprawiam 
sport, ale  więcej czasu 

 Największym 
zaskoczeniem dla mnie był 
sposób w jaki polscy kierowcy 
prowadzą swoje samochody, 
jeżdżą bardzo szybko i nie 
przepuszczają pieszych na 
pasach. 

 

Uczniowie: Gdzie 
pracowałaś przed 
Wolontariatem w swoim 

kraju? 

Ostatnią pracą jaką 

wykonywałem była praca w 
hospicjum dla dzieci, byłam 
specjalistką w zakresie 
zdobywania pomocy 
materialnej. 

 

Uczniowie: I dlaczego 

zostałaś wolontariuszką? 

Chciałam poprawić swój 
komfort życia, poznać inny 
kraj i inną kulturę. 

Uczniowie: Czy lubisz gry 

komputerowe? 

Nie, uważam że to strata 
czasu. 

Uczniowie: Jakie książki 
lubisz czytać? Jaka jest 
twoja ulubiona książkę i 

pisarz? 

Interesuje mnie klasyczna 
literatura, moimi ulubionymi 
autorami są Dostojewski i 
Zoszczenko. 

 Uczniowie: Czy chciałabyś 
po Wolontariacie jeszcze 
raz wrócić do Polski? 

Co jest zaskakujące dla Ciebie w Polsce? 

Wywiad z wolontariuszką europejską - Iną  

zespole i robię plastyczne 
rzeczy z panią Marysią w 
domu kultury w Grodku.  
Na Białorusi uprawiam 
sport, ale  więcej czasu 
poświęcam pracy i studiom. 

 
Na Białorusi uprawiam sport, 
ale  więcej czasu poświęcam 
pracy i studiom. 
 
Uczniowie: Jaka jest twoja 
ulubiona muzyka? 
Mogę słuchać rożnych 
piosenek. To zależy od 
nastroju, ale najbardziej lubię 
jazz. 
 
Uczniowie: Jakie są różnicy 
między nami (młodzież z 
Polski) a młodzieżą z 
Białorusi? 
Różnica jest nie duża, nawet 
więcej podobieństw niż 
różnic.  

 
Tak, chciałabym tu studiować 
i znaleźć dobrą pracę oraz 
odwiedzić wszystkie piękne 
polskie miasta. 
 

Uczniowie: Dziękujemy za 

wywiad. 

„Lubię Gródek 

za piękną 

przyrodę i do-

brych  

ludzi.” 

Stowarzyszenie ANAWOJ          Zespół Szkół w Gródku 

www.anawoj.org; anawoj@interia.pl 


