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Dużo czasu już upłynęło od momentu 

mojego powrotu z projektu 

Wolontariatu Europejskiego. Z końcem 

lipca minie dwa lata. Wraz z upływem 

czasu zmieniała się też moja ocena oraz bilans zysków i strat. 

Jako wymarzone miejsce realizacji swojego projektu wybrałam Szwecję, a raczej 

Szwecja wybrała mnie. Po dwóch nieudanych aplikacjach na wymarzony projekt poszerzyłam 

pole poszukiwań. Godzinami wczytywałam się w opisy projektów zmieszczonych na database 

nawiązujące do tematyki ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich. Wybrałam te 

najbardziej interesujące. Wysłałam, a potem czekałam na odpowiedź. Organizacja z 

Trehorningsjo odpowiedziała jako pierwsza.  

Najpierw była radość, potem panika, bo przecież byłam zupełnie nieprzygotowana na 

szwedzką zimę, bo w końcu do mnie dotarło, że przecież zostawiam swoje dotychczasowe 

życie na rok, jadę w nieznane, a jak wrócę to już nic nie będzie tak jak kiedyś. Stres był jednak 

do opanowania, bo moja organizacja wysyłająca ANAWOJ bardzo dobrze mnie przygotowała. 

W dniu wyjazdu pojawiła się niesamowita ciekawość. Natychmiast chciałam zobaczyć 

wszystkie nowe i fantastyczne rzeczy, które już tam na mnie czekały.  

I tak też wylądowałam w małym miasteczku, liczącym ok. 200 mieszkańców na 

północy Szwecji. Plan tygodnia miałam urozmaicony. Dwa razy w tygodniu jeździłam na 

lekcje szwedzkiego. Pomagałam też w ośrodku turystycznym, co oznaczało pracę w kuchni 

lub sprzątanie. Niestety tylko raz w tygodniu chodziłam pomagać w miejscowej 

podstawówce. Tam też dzięki wielkiej życzliwości nauczycieli bardzo dużo się nauczyłam o 

pracy z ludźmi.  

 

 



Sam opis tego jest może mało zachęcający. Wyjechałam na rok, żeby w innym kraju 

pracować, cóż w tym zachęcającego? Tak myślałam, kiedy opuszczałam Szwecję. Z każdym 

dniem widziałam to w jaśniejszych kolorach. Poczynając od rzeczy bardzo praktycznych, jak 

poprawa mojej znajomości angielskiego, jak znajomość szwedzkiego i skandynawskiej 

kultury, przez metodologia pracy z dziećmi itp. po rzeczy mniej widoczne.  

Nagle się okazuje, że zaledwie kilka miesięcy poza domem uczyniło mnie kimś 

zupełnie innym – bardziej pewnym siebie, kreatywnym, gotowym na nowe wyzwania, kimś 

kto poradzi sobie w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. Wróciłam naładowana olbrzymim 

ładunkiem pozytywnej energii, której na pewno nie zmarnowałam. Mam teraz przyjaciół a 

całym świecie. Nagle się okazało jak wiele mogę, jak wiele możliwości pojawiło się na 

horyzoncie. Może życie przestało być dziełem przypadku.  


