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 W tym numerze przeczytacie krótkie
notatki o wolontariuszach, które
opracowałyśmy na podstawie
przeprowadzonych przez nas z nimi
wywiadów podczas 5-dniowego pobytu w
Długopolu Zdrój na EuroWeeku.
Zobaczycie zdjęcia z ważnych dla nas
chwil - z wycieczek, warsztatów oraz
miejsc, z których pochodzą wolontariusze.
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Do Długopola - Zdrój pojechaliśmy
na Euroweek, gdzie spędziliśmy 5
dni biorąc udział w ciekawych
zajęciach z wolontariuszami z
różnych krajów. Mieliśmy okazję
integrować się z uczniami z
podwarszawskich szkół oraz z
Gniezna. Wszystkie zajęcia
odbywały się w języku angielskim.
Spędziliśmy kilka wspaniałych i
niezapomnianych dni i chcielibyśmy
tam powrócić. 
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Kotlina Kłodzka

  
     DŁUGOPOLE ZDRÓJ

Długopole Zdrój to niewielkie,
położone z dala od miejskiego
zgiełku, urocze sudeckie
uzdrowisko. Miejscowość
położona jest w zacisznej i
malowniczej dolinie o zalesionych
zboczach u stóp Gór Bystrzyckich
nad Nysą Kłodzką. Ciekawe
atrakcje turystyczne tych okolic :
Zagroda rekreacyjna w Górach
Stołowych, Letni tor saneczkowy,
Kaplica czaszek w Czeremnej,
Park Narodowy Gór Stołowych,
Jaskinia Radochowska, Jaskinia
Niedźwiedzia, Most św.Jana na
Młynówce, Twierdza Kłodzka, Góry
Stołowe, Muzeum Papiernictwa,
Dom Zdrojowy, Wodospad Wilczki,
Muzeum Filumenistyczne,
Szczeliniec Wielki.

Długopole Zdrój

Wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej
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ola i paula

Joe był miłym prowadzącym. Zachęcał
wszystkich do brania udziału w zabawach.

Razem z nim robiliśmy projekty bawiliśmy się
a poranki zaczynaliśmy z uśmiechem. Po

prostu super !

 Joe

Joe is from Uganda (Kanpala)
He is 30 years old. He is a      
psychologist. He used to work with
children and helped them to
overcome their problems or
traumas. Joe has got two younger
 sisters. Their names' are  Claire
(20) and Winnie (24). 
He has been to Poland for two    
months. He has been to Długopole
 since he started working at
Euroweek.
He likes Polish food and ... Polish
beer.
        

Uganda Flag

Kampala the capital city of Uganda

ola i paula

foter.com
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               Viola Malubega 

net

Viola Malubega is from Uganda in East
Africa.She is 23 years old. She's a volunteer
co-ordinator with an organisation
called Volunteers For Change. She also
serves as a worship leader   and community
leader under her church-Watoto Church. She
does photography in addition to that, when
she has a day off. Viola has got 
3 sisters. She has been to Poland for 2
months now. It's the first time she 
has been here. 
She likes beautiful natural scenarios and the
people as well. She says that God is great
and she worship him the most. She set up a
similar organisation like Euroweek where
volunteers come to Uganda from all over the
world.

ola

Viola Malubega jest miłą,
sympatyczną i niezwykle ciepłą,
pogodną osobą. Z  chęcią z nami
rozmawiała i robiła sobie zdjęcia.

Bardzo dużo umiała słów po
polsku dlatego łatwiej nam było z

nią się komunikować :)

Uganda

net

ola
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lola

 
Teo is from Latvia (Łotwa). He is 22
years old. He works in NGO.* 
Teo has got 3 sisters (Patricja,
Margarita, Svetlana). He has been
to Poland since 2014 with some
breaks. He likes the Polish
mountains. His plan is to live in
Mexico. 

*Organizacje pozarządowe (non
governmental organisation, NGO) to
wszystkie podmioty, które nie są jednostkami
albo organami administracji publicznej oraz
których działalność nie jest nastawiona na
osiąganie zysku. Charakterystyczną cechą
organizacji pozarządowych jest więc brak
powiązań z władzą publiczną (często tak
tłumaczy się nazwę organizacje poza-
rządowe).

Teo umiał rozmawiać po polsku (prawie), był
bardzo miły, ciepły i fajny. Dużo opowiadał o
historii, aż chciało się go słuchać. Był naszym
przewodnikiem na wycieczce po Bystrzycy
Kłodzkiej. Bardzo miło było spędzić z nim te 5
dni.

                
TEO (age 22)

Bystrzyca Kłodzka Wolontariusze z karykaturami

Ryga

paulina

Photo credit: Pan Marcin via Foter.com / CC BY-NC-SA B.Kanarkowska
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Osman 
 

At EuroWeek we have met an
 amazing Mexican boy caled
Osman. He was very funny. He has
got superstar shoes! Osman often
does DAB *. In Mexico he was
making rock music and was taking
care of orphans whose parents
died in the war :( . PLZ NO MORE
WARS!
He is a very good human, always
smiling and happy. He has
dreadlocks. We want to meet him
again. I MISS HIM SOOOOOOOO
MUCH!!! His jokes were amazing!!!

*Dab jest to figura taneczna, w której osoba
tańcząca pochyla głowę w kierunku ręki
zgiętej w łokciu jednocześnie podnosząc na
bok wyprostowaną drugą rękę. 
Dab jest często kojarzony z formą
świętowania i okazywania radości przez
sportowców, a także z kulturą hip-hopu.

Osman

O.KFlaga Meksyku

?

Ola Klitaalvaro_qc via Foter.com / CC BY-SA
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ALOK  from India

   

During EuroWeek we met  lots  of kind

foreigners. One of them was Alok. Here is

some information about  him.  Alok is 27

years old.  He is from India (Bharat).He likes

Polish pierogi, beer  and ginger. Alok also

likes Indian food. He has just graduted from

university. He is very nice and handsome. We

liked his presentation about his country very

much. It was very interesting and

astonishing. For example when there is a

wedding in the village everyone is the guest

and brings presents. Wedding receptions last

for several days! 

PresentationsI love my India

INDIAN WEDDING

Taj Mahal Temple

B.KanarkowskaRagesh Vasudevan via Foter.com / CC BY-NC-SA

piera.seghetti via Foter.com / CC BY-NC-SA
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Nauczyciel pyta:
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
- 7
- A ile będziesz miał w następne?
- 9
- Siadaj, pała!
- Niech to, pała w urodziny...
Jest to numer przez który wam głowa urośnie
!!!

 Wbiega mąż do domu i krzyczy: 
- Mam informację! W tym roku będziemy
płacili mniejsze podatki... 
- To świetnie! 
-...niż w roku przyszłym.                                        
                                                                                   
      

 ŚMIESZNE   :)     KAWAŁY

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trza było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Nie no, a ja przepisałem...                  

Przychodzi policjant do sklepu
papierniczego. 
- Poproszę długopis. 
- Jaki? 
- Nooo... Taki do wypisywania mandatów!        
   

Policjant zatrzymuje samochód: 
- Proszę pana, przejechał pan skrzyżowanie
na czerwonym świetle. Będzie mandacik. 
- Panie władzo, ja bardzo przepraszam,
naprawdę nie zauważyłem. A tak szczerze
mówiąc, to jestem daltonistą. 
Skonfundowany policjant daruje mu mandat. 
Wieczorem, gdy zdaje służbę koledze, mówi: 
- Spotkałem dzisiaj na mieście daltonistę.
Świetnie mówił po polsku.

Ile zębów musi mieć idealna teściowa?

Cztery.
Jeden do otwierania butelek.
Drugi, by ją bolał.
Trzeci, by nie wiedziała, który ją boli.
A czwarty złoty, żeby było ją za co pochować.

Co jest zielone i je myszy? 
Żaba sierota uczona przez kota!

 - Panie doktorze czy ma pan coś na moje
zęby?
- Tak, woreczek...
          

 Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi
wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?!
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Z Violą Euroweek

wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej

Spacer

Przed wyjazdem

Wywiad

Pożegnanie Muzeum Zapałek Zapalniczki w Muzeum Filumenistycznym

Paulina Klita B.Kanarkowska
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Ola Klita
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