
Witaj Polsko! 
 
 W niedługim czasie będę tam, żeby dowiedzieć się jak jest w kraju, który sąsiadował z Rumunią 100 lat 
temu! Sądzę, że Polska i Rumunia mają wiele wspólnego (więcej niż już wiem). 
 Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że jestem dynamiczną i pozytywnie myślącą osobą, dzięki 
temu, że lubię biegać i czytać tak dużo, jak tylko mogę. Lubię czytać, ponieważ to napełnia mnie wiedzą i 
rozwija moją zdolność myślenia. Udało mi się również znaleźć mnóstwo odpowiedzi w książkach. Ponad to lubię 
biegać, ponieważ to wzmacnia mnie psychicznie i fizycznie. Oprócz tego relaksuje mnie i oczyszcza moje myśli. 
Każdy dzień jest prezentem od Boga, więc chciałbym wykorzystać to, by móc nawiązywać kontakty, 
współpracować z ludźmi i odkrywać nowe rzeczy. Jestem ambitny, zdeterminowany, pracowity w drodze do 
osiągania moich celów życiowych. Z drugiej strony jestem również bardzo przyjacielski, otwarty, wolny od 
uprzedzeń i komunikatywny.  
 Mam licencjat z ekonomii (specjalizacja: Agro-Food i ekonomia środowiskowa) oraz tytuł magistra 
również w dziedzinie ekonomii (specjalizacja: administracja i finansowanie rozwoju projektów). W tym okresie 
rozwinąłem ekonomiczną i ekologiczną drogę myślenia. Wierzę, że świat powróci do ekonomii opartej na 
kulturze, tradycjach i ekologii.  
 Najważniejszymi rzeczami w życiu są dla mnie: pokój, tolerancja i wolność – rzeczy, które pozwalają mi 
wierzyć w miłość, współczucie i ludzką dobrość.  
 Dzięki Fundacji Zamolxes nauczyłem się wiele o działalności wolontariusza oraz w jaki sposób taka 
działalność może pomóc społeczności oraz samemu wolontariuszowi. Dla mnie bycie wolontariuszem to rodzaj 
stylu życia, zwiększenie szans na poznanie mnóstwa nowych ludzi, spotkanie przyjaciół i nawiązanie przyjaźni, 
spędzenie czasu z nimi, a oprócz tego działalność wolontariacka pomaga w dużej mierze w rozwoju osobistym.  
Dotychczas brałem udział w kilku projektach – m.in.: 

 Wymiana młodzieżowa: „Skrzydła” – Falkirk (Szkocja), październik 2004. 

 Program Grundtvig – Uczenie się przez całe życie: „Młodzi ludzie w działaniu” – Limassol (Cypr), 
październik 2010. 

 Wymiana młodzieżowa: „W zgodzie z naturą – być albo nie być” – Campina (Rumunia), lipiec 2012. 

 Program Grundtvig – Uczenie się przez całe życie: „Młodzi ludzie w działaniu” – Nowosolna (Polska), 
lipiec 2012.  

W czasie tych projektów komunikowałem się z ludźmi z różnych krajów. Dzięki temu, nabyłem niezbędne 
doświadczenie do pracy w zespole, do pracy w wielokulturowych grupach, do poszukiwania rozwiązań w 
problematycznych sytuacjach. Wszystkie te umiejętności przyczynią się do przeprowadzenie projektu 
wolontariackiego perfekcyjnie.     
 Moja motywacja do wzięcia udziału projekcie Wolontariatu Europejskiego oparta jest na wielu 
aspektach. Po pierwsze jest to świetna okazja dla mnie, by mieszkać i pracować za granicą, aby dowiedzieć się 
czegoś więcej o polskiej kulturze, historii i ludziach. Po drugie udział w projekcie pomoże mi rozwinąć 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz nauczyć się innych języków. Po trzecie cieszę się, że 
będę mógł komunikować się, współpracować z dziećmi, nastolatkami i młodymi ludźmi, by przekazywać im 
wiedzę i doświadczenie, które mam. Ten projekt jest dla mnie świetną okazją na wprowadzenie zmian, na 
osiągnięcie czegoś więcej oraz na wykorzystanie mojego wewnętrznego potencjału, by zrobić coś 
wartościowego.  
 Teraz przygotowuje się na nowe doświadczenia. Aby być na to gotowym, zacząłem uczyć się polskiej 
historii, kultury i również języka. Moje wcześniejsze doświadczenia w międzynarodowych projektach pomogą 
mi w szybszym przystosowaniu się do nowych warunków odmiennych kulturowo, jakimi są warunki polskie. 
Mam nadzieję, że mój entuzjazm, moja energia, wiedza oraz umiejętności będą wystarczające, by poradzić 
sobie z uczestnictwem w tym projekcie.  
 Dzięki projektowi „Echa Europy” wielu ludzi uświadomi sobie jak ważne jest bycie wolontariuszem w 
rozwijającej się społeczności. Również projekt pomoże ludziom w uświadomieniu sobie, że powinni być bardziej 
tolerancyjni wobec innych, dzięki temu staną się bardziej zintegrowanymi w wielkiej europejskiej rodzinie. 
 Jestem szczęśliwy, że będę mógł brać udział w projekcie, by tworzyć lepszy świat. 
 
Do zobaczenia wkrótce, 

Marian-Ciprian Sârbea   

 


