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Jak co roku o tej porze świętowaliśmy w naszych szkołach Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie z naszymi wolontariuszami, na które 

zaprosiliśmy uczniów wszystkich naszych szkół wraz z nauczycielami. 

Iliya, Filipa i Eva podzielili się prezentacjami na temat swoich krajów, miejsc , gdzie się 

urodzili i kończyli szkoły,  swoich zainteresowań i hobby, zwyczajów, jedzenia i tradycji. 

Szczególne zainteresowanie wywołał filmik zaprezentowany przez Filipę, która mieszka 

pośrodku Atlantyku na jednej z maleńkich  wysp Azorskich. Dla nas początek grudnia to 

mroźne temperatury i długie ciemne wieczory, stąd też pojawiły się emocje związane z 

kontrastem ciepłego klimatu, cudownie przejrzystej wody w oceanie oraz przepięknymi 

krajobrazami. Nic dziwnego, że za nimi Filipa tęskni najbardziej. 

Oprócz prezentacji naszych wolontariuszy mieliśmy okazję zadać im pytania i przeprowadzić 

krótkie wywiady. Uczniowie byli ciekawi dlaczego zdecydowali się na przyjazd do Polski, jakie 

cechy trzeba posiadać, aby zostać wolontariuszem, co im się najbardziej podoba w Polsce, 

czy smakuje im polskie jedzenie i jak wyglądają domy, w których mieszkają. Była też chwila 

na „popisy” językowe . Było nam bardzo miło usłyszeć jak mówią już co nieco po polsku, a 

także posłuchać odrobinę włoskiego, portugalskiego, niemieckiego i francuskiego. 

Na zakończenie uczniowie wręczyli wykonane własnoręcznie prezenty: pamiętniki zrobione 

przez naszych introligatorów, z wpisanymi życzeniami i rysunkami wykonanymi przez 

uczniów, okolicznościowe laurki oprawione w piękne firmowe teczki (także wykonane przez 

introligatorów), kwiaty z drewna i małe słodkie „co nieco”. 



The International Volunteer Day 

5th December 2022 

As usual at this time of the year we celebrated the International Volunteer Day in our 
schools. On this occasion, we organized a meeting with our volunteers, to which we invited 
students from all our schools along with their teachers. 
Iliya, Filipa and Eva shared presentations about their countries, places where they were born 
and graduated, their interests and hobbies, customs, food and traditions. Of particular 
interest was a video presented by Filipa, who lives in the middle of the Atlantic on one of the 
tiny Azores islands. For us, the beginning of December means frosty temperatures and long 
dark evenings, hence the emotions associated with the contrast of the warm climate, 
wonderfully transparent water in the ocean and beautiful landscapes. No wonder Filipa 
misses them the most. 
In addition to the presentations of our volunteers, we had the opportunity to ask them 
questions and conduct short interviews. The students were curious why they decided to 
come to Poland, what qualities you need to have to become a volunteer, what they like most 
about Poland, whether they like Polish food and what the houses they live in look like. There 
was also a moment for language "demonstrations". We were very pleased to hear them 
speak a bit of Polish, as well as listen to a bit of Italian, Portuguese, German and French. 
At the end, the students handed out hand-made gifts: diaries made by our bookbinders, with 
written wishes and drawings made by students, occasional cards framed in beautiful  folders 
(also made by bookbinders), wooden flowers and a small sweet "something". 
 
 
 

 


