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Ivar Olesk, EVS in Poland, 01/09/2013- 28/02/2014

„On the beginning I was a little
bit afraid that the people won't
like me or that I won't like them
but from the first day I realized
how much I love being here.
Everybody is very nice and
I have seen a lot of different
volunteers who come and go.
My first love in Poland was
Euroweek. I started going there
since day one and it has been
the most interesting experience
in my life. Making such
a difference in the children’s’
life is a very fulfilling feeling.
I wish I could do something like
this in the future as well.
Unfortunately my project has
finished on the twenty eighth of
February and I must go back to
Estonia, although I wish I could
stay for longer.
This has truly been a wonderful
experience and I hope to come
back to Poland in the future.
Either to work or visit friends.
I will really miss for this place.
It has truly been life changing
for me and left a mark on me.
This will affect all my future
decisions. I have found true
happiness here. Thank you so
much for this opportunity.”

Ivar Olesk, EVS In Poland,
01/09/2013- 28/02/2014
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Ivar Olesk, EVS w Polscr, 01/09/2013- 28/02/2014

MY PHOTOS FROM MY EVS IN POLAND


„Na początku miałem trochę obaw, że ludzie mnie nie polubią, albo ja nie polubię ich, ale
od pierwszego dnia zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem i że kocham tu być.
Wszyscy są bardzo mili, widziałem wielu różnych wolontariuszy, którzy przyjeżdżają
i wyjeżdżają. Moją pierwszą miłością w Polsce był Euroweek. Zacząłem tam pomagać i od
samego początku to było jedno z najbardziej interesujących doświadczeń w moim życiu.
Dokonywanie zmian w życiu dzieci to bardzo satysfakcjonujące uczucie. Chciałbym robić
coś takiego w przyszłości. Niestety mój projekt skończył się 28 lutego i muszę wracać do
Estonii, choć chciałbym zostać tu na dłużej.
To było naprawdę wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję wrócić do Polski w przyszłości.
Do pracy lub do przyjaciół. Będę naprawdę tęsknił za tym miejscem. To doświadczenie
naprawdę zmieniło moje życie i będzie miało wpływ na wszystkie moje przyszłe decyzje.
To tutaj znalazłem prawdziwe szczęście. Dziękuję bardzo za tę możliwość.”
Ivar Olesk, EVS w Polsce, 01/09/2013- 28/02/2014
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Nino Pharulava, EVS in Poland
05/09/2013-05/03/2014

„This is a little information
about the things that I done
here, in Poland during
1 month. I want you to
know how actively I’m
involved in the EVS
activities and how much
I enjoy my staying here.
My project is school, This
means that I’m an assistant
of an English teacher
during the lessons and help
students to speak in
English. Almost every day
I go to common room as
well, where with students
of different age play
games, and help them to
solve any kind of problems
or difficulties that they
come across in their life.
We try to help each other
and at the same time spend
time
quite
cheerfully.
One of the most interesting
fact for me is that two days
in a week I go to the Polish
lesson. It is a great
opportunity for me to learn
one more foreign language,
and the opportunity to
speak with the local people
on their mother tongue.
By and large, I want to say
that I really enjoyed this
1 month here, in Poland.
I hope that other 5 months
will be so interesting and
useful for my professional,
personal and educational
development.”
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Nino Pharulava
EVS in Poland
05/09/2013-05/03/2014

Nino Pharulava, EVS w Polsce, 05/09/2013-05/03/2014

„To kilka informacji o tym, co robiłam, w Polsce w ciągu 1 miesiąca. Chcę, żebyście
wiedzieli, jak aktywnie jestem zaangażowana w działalność wolontariacką i jak bardzo
cieszę się z mojego pobytu tutaj.
Mój projekt odbywa się w szkole, oznacza to, że jestem asystentką nauczyciela podczas
lekcji angielskiego i pomagam uczniom mówić w języku angielskim. Prawie każdego dnia
chodzę do świetlicy, gdzie gramy i bawimy się z uczniami w różnym wieku, pomagam im
rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy i trudności życiowe. Staramy się pomagać sobie
nawzajem, jednocześnie spędzając swój czas wolny na wesoło.
Ponadto dwa razy w tygodniu uczęszczam na lekcje polskiego. Jest to dla mnie wielka
szansa, aby nauczyć się nowego języka obcego, i możliwość do nawiązania kontaktu z
lokalnymi ludźmi w ich ojczystym języku.
Chciałabym powiedzieć, że bardzo spodobał mi się ten czas tutaj, w Polsce. Mam nadzieję,
że pozostałe 5 miesięcy mojego projektu będzie tak samo interesujące i przydatne dla mojego
rozwoju zawodowego, osobistego i edukacyjnego.”
Nino Pharulava, EVS w Polsce,05/09/2013-05/03/2014
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Telma Henriques, EVS In Poland,03/03/2014- 02/09/2014

„The first picture is drawing made by
me and David in the on arrival training.
They give us the task to present our
cities and to make kind of an
advertisement to it and we made that.”
„Pierwsze zdjęcie to rysunek wykonany
przeze mnie i Davida podczas szkolenia
on-arrival. Otrzymaliśmy zadanie, aby
zaprezentować nasze miasta, zrobić coś
w rodzaju reklamy więc zrobiliśmy to
tak.”

„On the on-arrival training I had the chance
to meet other volunteers from all around
Poland and it was great to see how they life
and compare to my life here.
We also get the chance to compare the
projects that we are involved with and
noticing that even when every one is doing
different things we are all here because we
want to help and be helpful to someone.
I’ve been going to school with the other
volunteers and it has been a really nice
experience. In my free time, I’ve been the
opportunity to travel, I went to Berlin and I
really liked it!”
Telma Henriques
EVS in Poland
03/03/2014- 02/09/2014
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Annika Hetmann, EVS in Poland
03/02/2014- 03/08/2014

„My main project is working
in the integration school of
Klodzko, with attended by
handicapped
and
nonhandicapped children from
primary
school
and
gymnasium. During my work
in school I attended school
classes with children ageing
from
8-18
years,
to
encouraged them to the
English language in a playful
way, to teach the pupils
about different cultures and
countries and to give them
the chance to practice their
English skills in an informal
environment. During my
time here in Poland I am
striving to learn the Polish
language on a basic level and
I am attending the language
lessons provided by EFM,
where
we
learn
the
fundamentals
of
polish
grammar.
Concluding, I would like to
add that during my time here
I never been alone, have
worked and lived together
with many amazing people
from all over the world.
I really love the team spirit
among the volunteers and
I am truly happy that I can
experience so many different
cultures,
life-styles
and
languages - it is like
a journey around the globe
while staying in one place!”
Annika Hetmann
EVS in Poland
03/02/2014- 03/08/2014
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Antonio Rogojan, EVS in Poland, 03/02/2014- 03/08/2014
„I get to know my students, better every day, I said in February: “ this school, I’m
pretty sure it will be easy, and nothing make impress on me”. Oh-Well, my students
proved me I wrong, and they surprise me every day with their intelligence , they are the
smartest kids, I have ever met. I had lots of work to do in school. Such as the map of
stereotypes (Europe) with the classes of gymnasium and high school, I presented
Romania for the groups of children-teens, and it’s nice, because, they are curious to
know something about my country, I cooked one day Romanian food, in the school, for
the teachers and the kids.”
Antonio Rogojan, EVS in Poland, 03/02/2014- 03/08/2014
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Antonio Rogojan, EVS w Polsce, 03/02/2014- 03/08/2014

„Poznaję moich uczniów lepiej każdego dnia. W lutym powiedziałem: "ta szkoła,
(jestem prawie pewien) będzie prosta i nic mnie w niej nie zdziwi". Oh – tak więc moi
uczniowie udowodni mi, że się myliłem, zaskakując mnie każdego dnia swoją
inteligencją - to najmądrzejsze dzieci, jakie kiedykolwiek spotkałem. Miałem wiele
zadań do zrobienia takich jak np. mapa stereotypów (Europy) z klasami gimnazjum i
liceum czy prezentacje o Rumunii dla dzieci i nastolatków. To było naprawdę fajne, bo
teraz chcą wiedzieć więcej o moim kraju. Gotowałem też tradycyjną rumuńską
żywność w szkole dla nauczycieli i dla dzieci.”
Antonio Rogojan, EVS w Polsce, 03/02/2014- 03/08/2014
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Tetiana Danyliv, EVS in Poland, 01/08/2014- 31/01/2015

„I was on English summer
camp with pupils in gymnasium
from Chomiąża Szlachecka.
During this summer camp we
visited with children different
places:
Gniezno,
Torun,
Muzeum pirwszych Piastów na
Lednicy…. every day after
lunch we had English lesson
(we prepared some new words
for children, which they used
when they wrote their daily
Diary), played active games
which help them to teach
English, we represented our
countries, spoke about our
cultures.
I hope that this project gives me
a great experience which I will
use in future.”

Tetiana Danyliv, EVS in
Poland, 01/08/201431/01/2015
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„Byłam na letnim obozie języka angielskiego z uczniami z gimnazjum w Chomiąży
Szlacheckiej. W czasie obozu letniego odwiedziliśmy z dziećmi różne miejsca: Gniezno,
Toruń, Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy.... codziennie po obiedzie mieliśmy
lekcje języka angielskiego (przygotowaliśmy kilka nowych słów dla dzieci, których
używały, gdy pisały swoje pamiętniki), graliśmy w gry, które pomagają aktywnie uczyć
się języka angielskiego, reprezentowaliśmy nasze kraje, opowiadaliśmy o naszych
kulturach.
Mam nadzieję, że ten projekt dał mi ogromne doświadczenie, którego będę używać w
przyszłości.”
Tetiana Danyliv, EVS w Polsce, 01/08/2014- 31/01/2015
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