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Od Redakcji 
 
 
Oto przed Wami kolejny numer 
naszego czasopisma. Tematem 
przewodnim numeru jest eduka-
cja.  
 
Zuzia Miszkurka przeprowadziła 
wywiad ze swoją przyjaciółką, 
która studiuje w Niemczech. Wy-
wiadu na temat studiów pielę-
gniarstwa udzieliła Kasi Urban 
studentka z Węgier. W wywiadzie 
Gabrysi Berlińskiej i Zuzi Misz-
kurki nasz wolontariusz z Niemiec 
opowiedział nam o programie Fre-
iwilligendienst kulturweit i o swo-
ich doświadczeniach. Gabrysia 
Sobków przekaże Wam informa-
cje na temat projektu „Możemy i 
pomożemy po polsku”. Łucja 
Kwapisz zaprezentuje Wam kącik 
filmowy i opowie o jednym ze 
swoich ulubionych filmów.  
 
Miłego czytania! 
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Interview mit der 
Politikwissen-
schafts-Studentin, 
Camille 
 
Zuzanna Miszkurka, 2 ANP  

Ich durfte meine Freundin Camille in 

einem Interview zum Studium in 

Deutschland befragen. Sie kommt aus 

Bielefeld in Deutschland. Im Schuljahr 

2019/2020 war sie an unserer Schule 

eine Freiwillige aus dem Programm 

Freiwilligendienst kulturweit. Jetzt 

studiert sie Politikwissenschaft an der 

Universität Bielefeld . 

Zuzanna: Wie sieht ein Bewer-
bungsprozess an einer Universität 
in Deutschland für internationale 
Studierende aus? 
 
Camile: Die Bewerbung von aus-
ländischen Studierenden ist  an-
ders als  die von Studierenden 
mit einem deutschen Schulab-
schluss.  Am besten schaut  man 
bei der  jeweiligen Uni nach, wie 
die Bedingungen für  internat io-
nale Bewerber sind. An meiner 
und vielen anderen Unis läuft  
das Verfahren über Uni -
assist .de,  aber am besten immer 
bei der  Uni deiner Wahl nach-
schauen, wie s ie das handhaben. 
Aber die Schüler*innen einer  bi-
lingualen Klasse werden auf je-
den Fall ein Sprachzert if ikat  
brauchen.  
 
-  Was hängt  davon ab, ob man 
an einer ausgewählten Fakultät  
angenommen wird? Was ist  dann 
das Wichtigste?  
 
-  Auch das kann sehr unter-
schiedlich sein.  Da kann ich 
jetzt  nur aus der  Sicht  einer  Be-
werberin mit  deutschem Schul-

abschluss sprechen. Oft  gibt  es 
einen NC (Numerus Clausus) ,  
dort  wird nach deinem Noten-
durchschnit t  geschaut ,  alle deine 
Noten aus jedem Fach. Dabei 
gibt  es für  verschiedene Fächer 
unterschiedliche NCs und je 
nachdem, ob dein NC gut  genug 
ist ,  wirst  du angenommen oder 
nicht .  Bei manchen Unis gibt  es 
ein Bewerbungsverfahren, wo 
man zum Beispie l ein Motivat i-
onsschreiben verfassen muss 
oder im Falle von kreat iven Stu-
diengängen e ine Mappe mit  sei-
ner  Arbeit  abgeben muss, oder 
man muss ein Bewerbungsschrei-
ben verfassen und anschließend 
ein Bewerbungsgespräch führen 
oder einen Test  machen. Aber es 
hängt  ganz davon ab, wo und 
wofür du dich bewirbst .   
 
-  Wenn man noch in der ersten 
oder zweiten Klasse ist ,  kann 
man dann an sich schon die Uni 
kontaktieren, um mehr zu erfah-
ren? Ist  es nicht  zu früh?  
 
-  Ich glaube, es ist  nie zu früh, 
um sich zu informieren. Dann 
kann man mindestens schon mal 
eine Idee dafür bekommen, wie 
das mit  der  Bewerbung abläuft  
und was nötig ist .  Aber meistens 
muss man die Uni gar nicht  di-
rekt  kontakt ieren, in den meisten 
Fä llen f indest  du alle Informa-
t ionen online, auf der  Internet-
seite der  Universität .   
Grundsätzlich lässt  sich aber sa-
gen, dass es von der Uni ab-
hängt ,  welche Voraussetzungen 
notwendig sind oder wie das Be-
werbungsverfahren abläuft. Deswe-
gen muss man jeweils schauen, was 
die Uni sagt. Also am besten bei 
den verschiedenen Internetseiten 
der Unis nachschauen.  
 
- Vielen Dank für das Gespräch! 
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Wywiad ze studentką 

politologii, Camille 

Zuzanna Miszkurka, 2 ANP 

Miałam możliwość przeprowadzenia 

wywiadu o studiach w Niemczech z mo-

ją przyjaciółką Camille. Pochodzi z Bie-

lefeld w Niemczech. W roku szkolnym 

2019/2020 była w naszej szkole wolon-

tariuszką z programu Freiwilligendienst 

kulturweit. Teraz studiuje politologię na 

Uniwersytecie Bielefeld.  

Zuzanna: Jak wygląda proces ubie-
gania się o przyjęcie na studia w 
Niemczech dla międzynarodowych 
studentów?  
 
Camille: Aplikacja studentów zagra-
nicznych jest inna niż studentów z 
niemieckim ukończeniem szkoły. 
Najlepiej jest sprawdzić na danej 
uczelni, jakie są warunki dla mię-
dzynarodowych kandydatów. Na mo-
im i na wielu innych uniwersytetach 
procedura ta przebiega poprzez Uni-
assist.de, ale najlepiej zawsze spraw-
dzić na uczelni Twojego wyboru, jak 
się z tym obchodzą. Jednak ucznio-
wie i uczennice klasy dwujęzycznej 
zdecydowanie będą potrzebowali 
certyfikatu językowego. 
 
 
 
 

- Co zależy od tego, czy zostanie się 
przyjętym na wybrany fakultet? Co 
jest wtedy najważniejsze?  
 
-  To również może być bardzo 
zróżnicowane. Mogę się teraz wy-
powiedzieć tylko z perspektywy 
kandydatki z niemieckim ukoń-
czeniem szkoły. Często istnieje 
NC (Numerus Clausus), tam pa-
trzy się na Twoją średnią ocen, 
wszystkie Twoje oceny z każdego 
przedmiotu. Przy tym istnieją róż-
ne NCs dla różnych przedmiotów 
i  w zależności od tego,  czy twój 
NC jest wystarczająco dobry, zo-
stajesz przyjęta lub nie. Niektóre 
uczelnie mają procedurę aplika-
cyjną, w której trzeba na przykład 
napisać l ist  motywacyjny lub w 
przypadku studiów kreatywnych 
trzeba oddać teczkę ze swoją pra-
cą albo napisać podanie i  odbyć 
rozmowę kwalifikacyjną lub napi-
sać test.  Jednak to zależy od tego, 
gdzie i  na co aplikujesz.  
 
-  Jeśl i jest s ię  jeszcze w klasie 
pierwszej  lub drugiej,  można się 
już wtedy skontaktować z uczel-
nią, aby dowiedzieć się więcej? 
Czy to nie za wcześnie?  
 
-  Uważam,  że nigdy nie jest  za 
wcześnie,  aby uzyskać informa-
cje. Wtedy można się już przy-
najmniej  zorientować, jak prze-
biega proces aplikacji oraz co jest 
konieczne. Jednak najczęściej nie 
trzeba bezpośrednio kontaktować 
się z uczelnią, w większości przy-
padków wszystkie informacje 
znajdziesz online, na stronie in-
ternetowej uniwersytetu.  
Zasadniczo można jednak powie-
dzieć, że to zależy od uczelni, ja-
kie warunki są konieczne lub jak 
przebiega procedura aplikacyjna. 
Dlatego za każdym  razem trzeba 
sprawdzić,  co mówi uczelnia. 
Najlepiej więc sprawdzić strony 
internetowe różnych uczelni.  
 
- Dziękuję za rozmowę!  

 

Źródło: strona internetowa 
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Wywiad ze studentką 
pielęgniarstwa 

Katarzyna Urban, 2 ANP 

Przeprowadziłam wywiad z Liliáną, 
która mieszka i studiuje na Węgrzech. 
Opowiada ona o swoim kierunku oraz 
uniwersytecie.  

Katarzyna: Do jakiego uniwersytetu uczęsz-
czasz i gdzie się on znajduje? 

Liliana: Jestem studentką na Uniwersytecie 
Semmelweisa w Budapeszcie. Jest to mój 
pierwszy rok. 

- Czemu wybrałaś akurat ten uniwersytet? 

- Wybrałam Semmelweisa, ponieważ intere-
sują mnie medycyna i nauki medyczne. 

- Który kierunek wybrałaś i dlaczego? 

- Moim wybranym kierunkiem jest pielę-
gniarstwo oraz opieka nad pacjentami, gdyż 
był najbliższy moim zainteresowaniom. 

- Powiedz mi coś więcej o nim. Jakie masz 
przedmioty? 

- Przez pierwsze dwa lata mamy teorię, czyli 
anatomię, biologię, biofizykę oraz fizjologię. 
Ostatnie dwa lata to głównie praktyka w 
szpitalach. Ze wszystkich przedmiotów, w 
tym momencie moim ulubionym jest mikro-
biologia, ponieważ interesuję się badaniami 
w laboratoriach. 

Jakie istnieją zajęcia dodatkowe na twoim 
kampusie? 

- Jest wiele opcji. Dużo uczniów jest częścią 
drużyn sportowych. Mogą trenować piłkę 
nożną, koszykówkę lub siatkówkę. Istnieją 
również zajęcia dla studentów, którzy chcą 
przeprowadzać badania i publikować je. 

- Czy razem z rozpoczęciem nauki na uni-
wersytecie przychodzą jakieś wyzwania? 

- Jest wiele wyzwań i komplikacji, dla każ-
dego kto zacznie studiować. Dla mnie naj-
większym z nich było zarządzanie moim 
czasem, ponieważ lekcje mogą trwać nawet 
do dwudziestej. Wpasowanie się w tłum jest 
również trudne, ponieważ jest to kompletnie 
inne środowisko. Wszystko oczywiście 
przychodzi z czasem. 

- Lubisz swoją uczelnię? 

- W moim odczuciu uniwersytet na którym stu-
diuję jest świetny. Uczniowie oraz profesorowie 
są bardzo mili. Poziom jest wysoki i czasem jest 
wyzwaniem, ale to mi się podoba. 

- Co najbardziej lubisz oraz czego nie lubisz 
w swojej uczelni i kierunku? 

- Bardzo cenię to, że wszystkie przedmioty 
są uczone na bardzo wysokim poziomie i 
codziennie można się nauczyć czegoś nowe-
go. Uwielbiam nauki medyczne, ponieważ 
zawsze dowiadujemy się o czymś nowym z 
powodu uaktualniania faktów naukowych. 

- Jakie masz plany co do swojej kariery w 
przyszłości? 

- Moje plany co do przyszłej pracy i badań 
zmieniły się w ostatnich kilku miesiącach. 
Zdałam sobie sprawę, że bycie pielęgniarką 
nie jest do końca pracą moich marzeń. 
Wolałabym wykonywać badania kliniczne 
jako naukowczyni. 

- Gdzie widzisz się za 10 lat? 

- Za 10 lat chciałabym osiągnąć swoje cele 
związane z nauką i mam nadzieję, że zostanę 
naukowczynią. 

- Dziękuję za rozmowę  
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An interview with a 
student nurse  

Katarzyna Urban, 2 ANP 

I interviewed Liliána, who lives and 
studies in Hungary. She is describing 
her course and the university.  

 

Katarzyna: What university are you attend-

ing and where is it? 

Liliana: I am a student of Semmelweis Uni-

versity in Budapest, Hungary. It is my first 
year. 

- Why did you choose this university? 

- I chose this university mainly because I am 
interested in medicine and health sciences. 

- Which course did you choose and why? 

- My chosen course is nursing and patient 

care. I chose this because this course was the 

closest to the field I have an interest in. 

- Tell me more about it. What subjects do 
you have? 

- The first two years of the course we have 

theoretical subjects such as anatomy, biolo-

gy, biophysics or physiology. The last two 
years of it mostly consists of practice in hos-

pitals. Out of all my subjects at the moment 

my favourite is microbiology because I am 
interested in researching laboratory work. 

- What extracurricular activities are on your 

campus? 

- There are many options for every interest in 

the university. Many of the students are part 
of some sports teams, where they can play 

football, basketball or volleyball. On the oth-

er hand we have clubs for students, who 
want to take part in researching activities and 

publish their researches in papers. 

- Are there any new challenges that come 

with attending a university? 

- I believe there are a lot of new challenges 
and complications for everyone, when they 

first start studying at a university. For me the 

biggest challenge was time management, 
since the lectures can be held until 8pm. 

Having to fit in could also be hard at first 

because it is a totally new environment for 
everyone. Everything gets easier with time 

of course. 

- Do you like your university? 

- I think my school is great. The students and 

teachers are all very nice. The education here 
is at a very high level and could be challeng-

ing but I like it. 

- What are the things you love the most 

about your school and your field of study? 

- I really love that they teach all the subjects 
on a high level and that we can learn some-

thing new every day. I love the field of 

health sciences because there is always 
something new to learn, since the scientifi-

cally accepted or proven facts are usually not 

permanent.  

- What are your career plans for the future? 

- My plans for my future studies and career 
slightly changed in the past couple of months 

since I have realized, that nursing may not be 

my dream career. I would rather be doing 
clinical research and be a scientist.  

- Where do you see yourself in 10 years? 

- In 10 years I would want to achieve all my 

goals in connection with studying. I hope to 

become a scientist. 

- Thank you for the conversation 
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Wywiad z wolonta-
riuszem z Niemiec, 
Benediktem Kosub-
kiem 

Gabriela Berlińska, Zuzanna     
Miszkurka, 2 ANP 

 

Benedikt Kosubek ma dziewiętnaście 
lat i pochodzi z Halle w środkowych 
Niemczech. W roku szkolnym 
2021/2022 jest on wolontariuszem w 
naszej szkole w ramach programu 
Freiwilligendienst kulturweit.  

 

Gabriela: Co to jest kulturweit?  

 
Benedikt: Kulturweit jest między-
narodowym wolontariatem nie-
mieckiej Komisji UNESCO, który 
oferuje młodym ludziom możli-
wość zaangażowania się w różne 
dziedziny zagranicznej polityki 
kulturalnej i edukacyjnej. W ten 
sposób kulturweit wspiera kompe-
tencje międzykulturowe i otwar-
tość na świat wśród młodych lu-
dzi.   
 

- Kto może ubiegać się o udział w 
wolontariacie kulturweit i co musi 
ze sobą mieć?  
 
-  O kulturweit mogą ubiegać się 
wszystkie osoby, które mają od 
18 do 26 lat i których centrum 
życiowe znajduje się w Niem-
czech.  Oznacza to,  że powinie-
neś mieszkać w Niemczech 
przez większą część swojego 
życia.  Obywate lstwo niemiec-
kie nie jest wymagane,  ale ko-
nieczna jest rodzima lub bardzo 
dobra znajomość języka nie-
mieckiego.  Jeśli chodzi o wy-
magania osobiste,  wolontariu-

sze powinni być otwarc i,  mieć 
poczucie odpowiedzia lnośc i,  lu-
bić wolontaria t i mieć odwagę 
wyjść poza swoją strefę kom-
fortu.    
 
-  Jakie są obszary wysyłania  
wolontariuszy i na jak długo 
można zostać wolontariuszem?   
 
-  Wolontariusze mogą być wy-
syłani do kra jów Afryki,  Azj i,  
Ameryki Łacińskiej,  Bliskiego 
Wschodu,  Europy Środkowej,  
Południowo -Wschodniej i 
Wschodnie j na okres sześciu 
lub dwunastu mies ięcy.  Decyzja 
o tym, na które kontynenty 
aplikować,  na leży do wolonta-
r iusza.  Na przykład,  aplikowa-
łem tylko do Europy,  a z powo-
du koronawirusa,  wysyłają oni 
obecnie wolontariuszy tylko do 
Europy.  
 

-  Co dostaje się od kulturweit?  
 
-  Wolontariusze są wspierani fi-
nansowo przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych.  Tak więc 
każdy wolontariusz otrzymuje 
mies ięczne kieszonkowe oraz 
pieniądze na wyżywienie i za-
kwaterowanie.  Ponadto każdy 
wolontariusz otrzymuje zagra-
niczne ubezpieczenie zdrowot-
ne,  ubezpieczenie od odpowie-
dzia lnośc i cywilnej oraz od na-
stępstw nieszczęśliwych wypad-
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ków, jak i  dotacje na kurs języ-
kowy i pokrycie kosztów podró-
ży zagranicznych.  Dodatkowo, 
podczas pracy za granicą,  w 
miejscu jej wykonywania,  każ-
demu wolontariuszowi zostaje 
przydzielona osoba do kontaktu i 
poza tym, w razie pytań możliwe 
jest skontaktowanie się z byłymi 
wolontariuszami.  
 

-Co można robić podczas wolonta-
riatu? Czy macie poza tym jakieś 
seminaria? Jeśli tak, to co robicie 
na takim seminarium? 
 
-  Kulturweit współpracuje z 
różnymi organizacjami partner-
skimi o różnych obszarach 
dzia ła lnośc i.  Moją organizacją 
partnerską jest na przykład 
Pädagogischer Austauschdienst,  
która koncentruje się na pracy 
w szkołach na lekcjach języka 
niemieckiego.  Istnieje również 
możliwość pracy w parkach na-
rodowych lub w obszarze dz ien-
nikarskim lub kulturowym. Przy 
składaniu swojej aplikacj i wo-
lontariusze muszą się dlatego 
zdecydować,  w jakich organiza-
cjach chcą chętnie pracować.  
Tak,  mamy ogólnie trzy semina-
r ia.  Na seminarium przygoto-
wawczym, które odbywa się 
przed wolontariatem, wolonta-
r iusze są wprowadzani w tema-
tykę wolontariatu i zapisują się 
na warsztaty na tematy,  jak na 
przykład ras izm, globalne sto-
sunki władzy,  kolonizacja i s te-
reotypy.  Co więcej,  wolontariu-
sze nawiązują między sobą kon-
takty.  Na seminarium pośred-
nim, które odbywa s ię po trzech 
mies iącach,  wolontariusze za-
stanawiają s ię nad swoimi 
pierwszymi doświadczeniami i 
są podejmowane oraz pogłębia-
ne tematy seminarium przygo-

towawczego.  Na ostatnim semi-
narium, seminarium podsumo-
wującym, wszyscy wolontariu-
sze spotykają się ponownie i 
wymieniają s ię swoimi do-
świadczeniami i przeżyciami.  
Ponadto,  razem z zespołem kul-
turweit, wolontariat jest szczegó-
łowo analizowany.  
 
- Jakie doświadczenia zdobywasz 
dzięki wolontariatowi?  
 
-  Patrząc wstecz na ostatnie k il-

ka mies ięcy zauważyłem, że 

stałem s ię odważniejszy i bar-

dziej odpowiedzia lny,  także po-

za moją pracą w Waszej szkole.  

Dla wie lu wolontariuszy i d la 

mnie jest to pierwszy raz,  k iedy 

opuściliś my dom rodziców i 

wyruszyliśmy w świat.  Dlatego 

poza naszą pracą jako wolonta-

r iusze stajemy przed wie loma 

wyzwaniami,  którymi musimy 

sprostać bez naszych rodziców. 

Pierwsze własne mieszkanie,  

obcy język,  nowi ludzie i wie le 

nowych wrażeń.  Wyrasta się na 

tych wyzwaniach i jest to cenne 

doświadczenie,  które zdobywa 

się przez wolontariat.  Odnośnie 

mojej pracy w szkole,  poznaję 

perspektywę nauczycie la.  W ze-

szłym roku,  po 12 latach ukoń-

czyłem szkołę i znam perspek-

tywę uczniów aż za dobrze.  

Dlatego bardzo ekscytujące jest 

dla mnie teraz poznawanie in-

nej perspektywy, stawanie sa-

memu przed klasą.  To jest coś 

zupełnie innego i przez to zdo-

bywam oczywiśc ie wie le no-

wych doświadczeń.   

 

- Dziękuję za rozmowę.  
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Interview mit einem 
Freiwilligen aus 
Deutschland, Benedikt 
Kosubek 
 

Gabriela Berlińska, Zuzanna Miszkurka, 
2 ANP 

 
Benedikt Kosubek ist neunzehn Jahre 
alt und kommt aus Halle in Mittel-
deutschland. Im  Schuljahr 2021/2022 
ist er als Freiwil liger im Rahmen des 
Programms Freiwill igendienst kultur-
weit an unserer Schule tätig.  

 

- Was ist kulturweit?  

 

- Kulturweit ist ein internationaler 
Freiwilligendienst der Deutschen 

UNESCO-Kommission, der jungen 

Menschen die Möglichkeit bietet, 

sich in verschiedenen Bereichen 
der Auswärtigen Kultur und Bil-

dungspolitik zu engagieren. Dabei 

fördert kulturweit die interkulturel-

le Kompetenz und Weltoffenheit 

der jungen Menschen. 

- Wer kann sich für den Freiwilli-
gendienst kulturweit bewerben und 

was muss man mitbringen? 

 

- Alle Menschen, die zwischen 18 

und 26 Jahren alt sind und deren 

Lebensmittelpunkt in Deutschland 

liegt, dürfen sich bei kulturweit be-
werben. Dies bedeutet, dass du die 

meiste Zeit deines Lebens in 

Deutschland gelebt haben solltest. 

Es ist jedoch keine deutsche Staats-
bürgerschaft erforderlich, aber es 

sind muttersprachliche oder sehr 

gute Deutschkenntnisse notwendig. 

Bezüglich der persönlichen Voraus-
setzungen sollte der Freiwillige Of-

fenheit, Verantwortungsbewusst-

sein, Freude an freiwilligem Enga-

gement und Mut über sich selbst 
hinauszuwachsen, mitbringen.  

 

- Welche Einsatzregionen gibt es 
und für welche Zeit kann man sich 

engagieren? 

 

- Die Freiwilligen können in Län-

der in Afrika, Asien, Lateinameri-

ka, dem Nahen Osten, Mittel-, Süd-

ost- und Osteuropa ausgesandt wer-
den, für entweder sechs oder zwölf 

Monate. Dabei liegt die Entschei-

dung, für welche Kontinente man 

sich bewirbt, bei den Freiwilligen. 
Ich habe mich zum Beispiel nur für 

Europa beworben und aufgrund von 

Corona werden momentan nur Frei-

willige nach Europa ausgesandt. 

 

- Was bekommt man von kultur-

weit?  
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- Die Freiwilligen werden durch 

das Auswärtige Amt finanziell un-
terstützt. Somit erhält jeder Freiwillige 

monatliches Taschengeld und Geld für 

die Verpflegung und die Unterkunft. 

Außerdem bekommt jeder eine Aus-
landskranken-, Haftpflicht- und Unfall-

versicherung, sowie Zuschüsse für ei-

nen Sprachkurs und für die internatio-
nalen Reisekosten. Zusätzlich wird je-

dem Freiwilligen eine Ansprechperson 

während des Auslandseinsatzes in der 

Einsatzstelle zugeteilt und es ist zudem 
möglich bei Fragen ehemalige Freiwil-

lige zu kontaktieren. 

 

- Was kann man während des Freiwilli-

gendienstes machen? Habt ihr sonst ir-

gendwelche Seminare? Wenn ja, was 

macht ihr in so einem Seminar? 

 

- Kulturweit arbeitet mit verschiedenen 

Partnerorganisationen mit unterschiedli-

chen Tätigkeitsfeldern zusammen. Mei-
ne Partnerorganisation ist zum Beispiel 

der Pädagogische Austauschdienst, der 

sich auf die Arbeit an Schulen im 

Deutschunterricht konzentriert. Es gibt 
aber auch die Möglichkeit in National-

parks oder im journalistischen oder kul-

turellen Bereich zu arbeiten. Die Frei-
willigen müssen sich deshalb bei ihrer 

Bewerbung entscheiden, bei welchen 

Partnerorganisationen sie gerne arbeiten 

wollen. Ja, wir haben insgesamt drei 
Seminare. Im Vorbereitungsseminar, 

welches vor dem Freiwilligendienst 

stattfindet, werden die Freiwilligen in 

die Thematik Freiwilligendienst einge-
führt und belegen Workshops zu The-

men, wie zum Beispiel Rassismus, glo-

bale Machtverhältnisse, Kolonialisie-

rung und Stereotypen. Des Weiteren 
findet eine Vernetzung der Freiwilligen 

untereinander statt. Im Zwischensemi-

nar, welches nach drei Monaten stattfin-

det, reflektieren die Freiwilligen ihre 

ersten Erfahrungen und es werden The-

men des Vorbereitungsseminars aufge-
griffen und vertieft. Im letzten Seminar, 

dem Nachbereitungsseminar, treffen 

sich alle Freiwilligen wieder und tau-

schen ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
aus. Außerdem wird der Freiwilligen-

dienst zusammen mit dem kulturweit-

Team ausführlich ausgewertet.  

 

- Welche Erfahrungen gewinnst du 

durch den Freiwilligendienst? 

 

- Rückblickend auf die letzten Monate 

merke ich, dass ich mutiger und verant-
wortungsbewusster geworden bin, auch 

außerhalb meiner Arbeit in eurer Schu-

le. Für viele Freiwillige und mich ist es 

das Erste Mal, dass wir unser Eltern-
haus verlassen haben und hinaus in die 

Welt ziehen. Deshalb begegnen wir vie-

len Herausforderungen außerhalb unse-

rer Arbeit als Freiwillige, die wir ohne 
unsere Eltern meistern müssen. Die er-

ste eigene Wohnung, eine fremde Spra-

che, neue Leute und viele neue Ein-

drücke. An diesen Herausforderungen 
wächst man und dies ist eine wertvolle 

Erfahrung, welche man durch den Frei-

willigendienst erlangt. Bezüglich mei-

ner Arbeit an der Schule lerne ich die 
Lehrerperspektive kennen. Ich habe 

letztes Jahr nach 12 Jahre Schule mei-

nen Abschluss gemacht und kenne die 

Perspektive der Schüler nur allzu gut. 
Deshalb ist es für mich sehr spannend 

nun die andere Perspektive kennenzu-

lernen, selber einmal vor einer Klasse 

zu stehen. Das ist etwas ganz anderes 
und dadurch mache ich natürlich auch 

viele neue Erfahrungen. 

 

- Danke für die Unterhaltung 
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PROJEKT „MOŻEMY I 
POMOŻEMY PO POLSKU” 
W RAMACH OLIMPIADY 
ZWOLNIENI Z TEORII 

Gabriela Sobków, 2 ANP 

Rozmowę przeprowadziłam z Martą Ja-
czewską i Natalią Kozłowską pomysłodaw-
czyniami projektu „Możemy i pomożemy po 
polsku” napisanego w ramach olimpiady 
projektów Zwolnieni Z Teorią. Dziewczyny 
są również uczennicami IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. 

Nazywam się Marta Jaczewska. 
Umiem dostosować się do zmieniają-

cych się warunków, a napotkane pro-
blemy zmieniam w konieczne do 
przejścia stopnie na drabinie do suk-

cesu. Staram się być innowacyjna, 
tym samym staram się szukać możli-

wości, tam, gdzie inni jej nie widzą. 
Wierzę, że praca w zespole, który się 
lubi, jest o wiele bardziej produk-

tywna i efektywna. Jestem od kilku 
lat związana z Młodzieżową Radą 

Dzielnicy Targówek.  

 

Nazywam się Natalia Kozłowska, je-
stem uczennicą IV Liceum Ogólno-

kształcącego im. Adama Mickiewi-
cza w Warszawie. Mój wolny czas 

spędzam na sali treningowej jako 
tancerka. Jestem osobą odważną i 
pilną, zawsze staram się pomóc in-

nym. Jestem kreatywna, potrafię zro-
bić coś z niczego. 

 

Gabriela Sobków: Jak dowiedziały-

ście się o olimpiadzie i co skłoniło 
Was do wzięcia w niej udziału? 

Możemy i Pomożemy Po Polsku: 
W naszej szkole prowadzone były 
warsztaty z mentorką olimpiady, któ-
re miały na celu promowanie projek-
tu, jak i przedstawienie przyszłym 
uczestnikom, na czym on polega. Po-
szłyśmy tam razem i tak też zaczęła 



- 13 - 

 

się nasza przyjaźń, chęć zmian, a w 
rezultacie współpraca. Do wzięcia  
 
udziału zachęciło nas ki lka rze-

czy —  chc iałyśmy  s ię lepiej  po-
znać oraz przedstawić innym 
ważny dla nas problem i zna leźć 
dla niego rozwiązanie.  Bardzo 
zaciekawiła nas również ga la 
końcowa, na której  przyznawane 
są nagrody „Złote Wilki”. Na 
niej  można spotkać nie tylko am-
bitną młodzież, która stworzyła 
swoje projekty, mentorów z du-
żym doświadczeniem, ale i inspi-
rujące osoby z całego świata.  
Podczas t rwania pracy projektu 
towarzyszy nam także  
mentor,  który odpowie na każde 
nasze pytanie,  a jest  to świetna 
okazja na naukę od ekspertów.  
 
GS: Jaki jest główny cel Waszego 
projektu? 
 
MIPPP : Naszym głównym ce lem 
jest  zwiększenie świadomości 
problemu społecznego związane-
go z brakiem tolerancji dla obco-
krajowców. Chcemy zwrócić 

uwagę na zachowania społeczeń-
stwa oraz stereotypy, które się z 
tym wiążą.  
 
GS: W jaki  sposób prowadzicie 
działania związane z projektem?  
 
MIPPP: Staramy się rozpowszech-
niać informacje o sprawie, jak i o 
projekcie poprzez rozwieszanie 
plakatów w naszej dzielnicy. W lu-
tym planujemy również przeprowa-
dzić warsztaty w lokalnej szkole 
podstawowej. Uważamy, że tole-
rancji powinniśmy uczyć się od jak 
najmłodszych lat. 
 
 
GS: Czy macie jeszcze jakieś za-
planowane działania związane z 
projektem? 
 
MIPPP: Naszym kolejnym zapla-
nowanym działaniem są wspomnia-
ne już warsztaty w Szkole Podsta-
wowej nr 114 im. Jędrzeja Ciernia-
ka w Warszawie. Jesteśmy już 
umówione ze szkołą na spotkanie. 
Zajmujemy się już tylko dopraco-
wywaniem materiałów dla młodzie-
ży. Na koniec projektu planujemy 
nagrać krótki film podsumowujący 
naszą pracę.  
 
GS: Czy jest jakaś możliwość pod-
glądania Waszej pracy? Czy macie 
jakieś Social Media poświęcone 
„Możemy i Pomożemy po polsku”? 
 
MIPPP: Naszą pracę można śle-
dzić na naszym blogu. Zamieszcza-
my tam artykuły na temat toleran-
cji. Już teraz możecie przeczytać 
„Czy Polska jest tolerancyjna?”. 
Planujemy zamieścić tam również 
relacje ze spotkania z młodzieżą.  
Link do bloga: Możemy i pomoże-
my po polsku! 
(zwolnienizteorii.blogspot.com)  
 
GS: Dziękuję za rozmowę.  
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Kącik filmowy  
 
Łucja Kwapisz, 2 ANP  

 
Dzisiaj w Kąciku filmowym 
chciałabym napisać o filmie The 
Breakfast Club, inaczej „Klub wi-
nowajców:. Jest to jeden z moich 
ulubionych filmów i myślę, że po 
obejrzeniu stanie się też waszym.  
 
Jest to film nagrany w latach 90 -
tych. Akcja toczy się tylko w jed-
nym miejscu a cała obsada składa 
się z 10 osób, mimo to film jest 
bardzo ciekawy i porusza ważne 
tematy życiowe.  
 
,,Klub winowajców’’ opowiada o 
piątce uczniów z jednej szkoły, 
jednak z innych środowisk, którzy 
razem muszą spędzić całą sobotę 
w szkole za swoje przewinienia. 
W skład tej grupy uczniów wcho-
dzi: Claire - panienka z bogatego 
domu, Brian - mózgowiec, Andy - 
sportowiec, John - kryminalista 
oraz Allison - dziwaczka. Wszyst-
kie te osoby się różnią, jednak 
jedno ich łączy, nienawiść do pil-
nującego nauczyciela Pana Verno-
na, który zadaje im wypracowanie 
do napisanie o temacie ,,Kim je-

stem’’. Wspólna kara zbliża do 
siebie obce dotychczas osoby. Za-
czynają one ze sobą rozmawiać, 
dzielić się swoimi uczuciami 
i problemami. Niektórzy, oprócz 
zrozumienia i poznania nowych 
przyjaciół, odnajdą jeszcze coś: 
prawdziwą miłość.  
 
O prócz ciekawej fabuły, mam też 
świetną ścieżkę dźwiękową. Mię-

dzy innymi Sim-
ple Mind, które 
specjalnie do tego 
filmu nagrało pio-
senkę ,,Dont you 
forget about me’’, 
oraz Karla Devito 
z piosenką ,, We 
Are Not Alone”. 
 
Film jest dostępny 
na platformie 
CDA.  
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 Oto piękne, włoskie miasto Bari, położone 
w Apulii. Jedno z miast, które odwiedziliśmy 
podczas naszej wymiany w ramach projektu 
Erasmus+ „Dwujęzyczne Trzy Morza”.    
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