
 

DREWNIANE DOMY, PRZYRODA I ZUPY SĄSIADKI HALINY CZYLI DIANA I FERNANDO W 
MICHAŁOWIE. 

Kilka miesięcy temu przyjechali do 
Michałowa pełni obaw i niepewni tego 
co może ich tu spotkać. Teraz mogą 
szczerze powiedzieć, że zadomowili się w 
naszym miasteczku, które na długo 
zostanie w ich pamięci.  

Kilka miesięcy sprawiło, że Fernando i 
Diana zyskali nowych przyjaciół i śmiało 

mogą powiedzieć że Michałowo to ich drugi dom. Przyjechali do nas ze słonecznej Hiszpanii, 
w ramach programu „Młodzież w działaniu”, który pozwala młodym ludziom na realizację 
ciekawych projektów w wybranym przez siebie kraju. Fernando i Diana wybrali Polskę, a 
konkretnie Podlasie i projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Anawoj”. Pozwoliłam więc 
sobie zadać im kilka pytań związanych z ich pobytem, który nieubłaganie zbliża się ku 
końcowi. 

Co wiedzieliście na temat Polski zanim przyjechaliście na wolontariat? 

Diana:  Przed przyjazdem wiedziałam, że Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. 
Wiedziałam, że stolicą Polski jest Warszawa, a w Krakowie jest piękne Stare Miasto. W 
Hiszpanii o Polsce mówi się głównie w kontekście II wojny światowej. Znam także kilku 
słynnych Polaków: Chopina, Sienkiewicza, Kopernika i Marię Curie-Skłodowską. 

Fernando:  Szczerze mówiąc niewiele wiedziałem o Polsce, oprócz tego że należy do Unii 
Europejskiej i że rozgrywała się tu II wojna światowa. Oglądałem także kilka polskich filmów i 
znam kilku polskich reżyserów. 

Co myśleliście o Polsce i Polakach zanim tu przyjechaliście? 

F: Moje przekonanie o Polsce i Polakach było zasłyszane gdzieś i opierało się głównie na 
stereotypach. Myślałem że Polacy są narodem niezbyt otwartym na innych, że poziom życia 
jest niższy niż w Hiszpanii, oraz  że jest tu zimno. 

D:Zanim przyjechałam do Polski słyszałam o wielu organizacjach pozarządowych zajmujących 
się wolontariatem. Słyszałam także że Polska jest krajem bogatym kulturowo i bardzo 
ciekawym, oraz że słynna jest polska gościnność. 

Co myślicie o Polsce i Polakach teraz po kilku miesiącach pobytu? 



D: Widzę, że Polska jest krajem rozwijającym się i bardzo atrakcyjnym pod wieloma 
względami, a Polacy są serdeczni, życzliwi i bardzo gościnni. Miałam ogromne szczęście 
spotkać tu wielu przyjaznych ludzi. 

F:  Rzeczywiście jest tu zimno (ale to akurat mi odpowiada). Ludzie w Polsce są życzliwi i 
bardzo pomocni w każdej sytuacji, nawet gdy język jest przeszkodą w codziennych 
kontaktach.Moją uwagę zwrócił też szacunek do ludzi oraz poziom szkolnictwa, który w 
Hiszpanii moim zdaniem jest słabszy. 

Jak wam się podoba Michałowo i praca w ramach wolontariatu? 

D:Cenię Michałowo przede wszystkim za spokój, ludzi, otaczającą przyrodę i przestrzeń. 
Bardzo podoba mi się mój projekt i praca (chociaż wiadomo, że zawsze chciałoby się coś 
zmienić). 

F: Michałowo spodobało mi się od samego początku. Jest to bardzo miłe i spokojne 
miasteczko do życia. Bardzo podobają mi się drewniane domy i ogrody. Ludzie w Michałowie 
są serdeczni i otwarci mimo dzielącej nas bariery językowej.  Bardzo lubię moją pracę w 
Michałowie, ponieważ uwielbiam pracować z dziećmi. Taka praca daje dużo radości i 
codziennie uczę się on dzieci czegoś nowego. Ważne jest też to, że pracując z dziećmi nie 
odczuwa się praktycznie bariery językowej. 

Czy próbowaliście regionalne potrawy i co najbardziej wam smakowało? 

D: Próbowałam wielu potraw i stwierdzam zdecydowanie najbardziej smakują mi polskie 
zupy. 

F:Próbowałem wielu potraw, jedne smakowały mi bardziej drugie mniej. Najbardziej smakuje 
mi bigos, pierogi i zupy mojej sąsiadki Haliny. 

Dziękuję za rozmową (Muchas gracias) 

Rozmawiała Ania Niepłoch (Stowarzyszenie ANAWOJ) 

Foto Ania Niepłoch 
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