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Projekt "AKADEMIA POSTSCRIPTUM 2" zrealizowany został w terminie 

01.03.2022-31.12.2022 r. Celem głównym projektu było stworzenie na rzecz dobra wspólnego 

"AKADEMII POSTSCRIPTUM 2", w ramach której 24 osoby młode w wieku 15-25 lat z terenu 

powiatu krasnostawskiego podniosą poziom swojej aktywności społecznej i obywatelskiej 

oraz aktywności wolontariackiej, w tym również nawiązana zostanie współpraca 

międzynarodowa z grupami formalnymi i/lub nieformalnymi zrzeszającymi Polaków 

mieszkających za granicami Polski. Dzięki temu nastąpi m.in. integracja społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

W ramach "AKADEMII POSTSCRIPTUM 2", na rzecz 24 Uczestników, zrealizowaliśmy 

następujące działania: 

1. Weryfikacja wstępna i końcowa poziomu kompetencji społecznych oraz poziomu 

aktywności społeczno-obywatelskiej w wymiarze 4 godzin zegarowych na Uczestnika 

(po 2 godziny zegarowe dla weryfikacji wstępnej i końcowej w formie indywidualnych 

spotkań z psychologiem); 

2. Szkolenia kompetencji społecznych w wymiarze 64 godzin szkoleniowych 

na Uczestnika w formie grupowych spotkań z trenerem; 

3. Mentoring w wymiarze średnio 3 godzin zegarowych na Uczestnika w formie 

indywidualnych spotkań z mentorem; 

4. Warsztaty "Transformacja społeczności lokalnej" w wymiarze 20 godzin szkoleniowych 

na Uczestnika w formie grupowych spotkań z mentorem 

5. Wolontariat w lokalnych NGO w wymiarze od 1 do 3 miesięcy w formie stacjonarnej 

na podstawie podpisanej umowy wolontariackiej. 

 

W ramach warsztatów kreatywnych pn. "Transformacja społeczności lokalnej" 

rozmawiano o problemach, które występują w danej społeczności lokalnej. Zadaniem 

Uczestników było zidentyfikowanie problemu głównego, z którym wg nich boryka się dana 

społeczność, próba odpowiedzi na pytanie "Dlaczego tak jest? Z czego to wynika?", a także 

zaproponowanie adekwatnych rozwiązań w celu zniwelowania tegoż problemu. 
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W ramach pierwszej grupy warsztatów kreatywnych w Akademii Postscriptum 2 

Uczestniczki i Uczestnicy Projektu podjęli współpracę z grupą młodzieży z Ukrainy. Produktem 

finalnym, który powstał podczas warsztatów jest prezentacja multimedialna "Problemy 

Polaków mieszkających w Ukrainie". 

 

Młodzież podczas warsztatów szukała m.in. odpowiedzi na pytania: 

 Kim są Polacy mieszkający w Ukrainie? 

 Gdzie zamieszkują Polacy w Ukrainie? 

 Jakie są kontakty pomiędzy Polakami, a Ukraińcami? 

 Jak poradzić sobie z trudną historią naszych narodów? 

 Jakie skutki przyniosła aktualnie trwająca wojna?  

 

Warsztaty skupiły się również na kwestiach szkolnictwa, tradycji rodzinnych, a także 

działalności Polaków i organizacji polonijnych w Ukrainie. Cieszy nas fakt, iż krasnostawska 

młodzież nie boi się rozmawiać na tematy trudne oraz uważa, że są one bardzo istotne w 

odniesieniu do wzajemnej akceptacji naszych narodów. 
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W ramach drugiej grupy warsztatów kreatywnych w Akademii Postscriptum 2 

Uczestniczki i Uczestnicy Projektu podjęli współpracę z grupą młodzieży z Irlandii. Produktem 

finalnym, który powstał podczas warsztatów jest prezentacja multimedialna "Problemy 

Polaków mieszkających w Irlandii". 

 

Młodzież podczas warsztatów szukała m.in. odpowiedzi na pytania: 

 Kim są Polacy mieszkający w Irlandii? 

 Ilu szacunkowo jest Polaków w Irlandii? 

 Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Irlandii? 

 Jakie są plusy oraz minusy życia w Irlandii? 

 Jakie skutki przyniosła aktualnie trwająca wojna?  

 

Warsztaty skupiły się również na kwestiach gospodarczych, zarobkach, a także 

działalności Polaków i organizacji polonijnych w Irlandii. Temat, który podjęła młodzież jest 

bardzo istotny, gdyż bardzo duża część naszych rodaków wyemigrowała do Irlandii. 

 

W ramach warsztatów kreatywnych pn. "Transformacja społeczności lokalnej" 

wytworzone zostały dwa produkty finalne, którymi są prezentacje multimedialne 

prezentowane poniżej. 



Problemy Polaków mieszkających 
w Ukrainie



Polacy w Ukrainie? Kim oni są?
Wspólnota polska, która osiedlała się na 
terytorium dzisiejszej Ukrainy tworząc 
zwarte grupy jeszcze z czasów Rusi 
Kijowskiej, jako jedna z pierwszych została 
poddana masowym represjom ze strony 
Związku Radzieckiego. W latach 30. XX 
wieku ludność polska Wołynia była jedną z 
pierwszych deportowanych do Azji 
Centralnej. Obecnie w Ukrainie mieszka 
około 145 tysięcy potomków etnicznych 
Polaków. Największe ośrodki znajdują się na 
Wołyniu, Podolu i Galicji.



miejsca zamieszkiwane przez Polaków 



Kontakty między Polakami a Ukraińcami
Kontakty Polaków z Ukraińcami są stosunkowo częste. Ponad połowa 
badanych (53%) zadeklarowała, że miała kontakt z Ukraińcami. 
Wydaje się jednak, że w ciągu ostatnich lat krąg osób, które kontaktują 
się z Ukraińcami nie poszerza się – dokładnie taki sam wynik uzyskano 
w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych przed 
dwoma laty (Konieczna 2001). A zatem modyfikujący stereotypy 
wpływ kontaktów osobistych dotyczy jedynie części społeczeństwa. 



Badając postawy wobec Ukraińców należy pamiętać o jeszcze 
jednym ważnym czynniku interweniującym, który trudno jest 
uchwycić w badaniu ankietowym . Otóż wydaje się, że Polacy 
często nie rozróżniają Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, 
określając ich wspólnym, lekceważącym mianem „Ruscy”. Do 
tej samej kategorii zaliczają niekiedy nawet Kazachów czy 
przybyszów z innych krajów azjatyckich, należących dawniej do 
ZSRR.



Do dziś jedną z kluczowych, ale też najbardziej 
newralgicznych, kwestii w relacjach polsko-
ukraińskich od lat jest temat rzezi wołyńskiej. 
Niemal dwie trzecie badanych (62 proc.) 
stwierdziło, że jedynie trochę o temacie Wołynia 
słyszało. Dużo słyszało o tym 15 proc. 
społeczeństwa, a co piąty Ukrainiec (22 proc.) 
przyznał, że w ogóle nie jest zaznajomiony z tym 
tematem. Optymizm na przyszłość przynoszą 
jednak odpowiedzi na kolejne pytanie - o 
"możliwość przeprowadzenia prac 
ekshumacyjnych na miejscach dawnych polskich wiosek" oraz "zbudowania tam grobów i 
postawienia tablic informacyjnych, wskazujących, że mieszkańców tych wiosek zabiła 
UPA", czego domaga się strona polska.



Trudne kontakty między ludnością polską, a ukraińską wynikały głównie z bolesnej 
pamięci o wydarzeniach z przeszłości. Po zakończeniu II wojny światowej 
komunistyczne władze silnie przeciwdziałały UPA, starając się zlikwidować 
ukraiński element nacjonalistyczny. UPA uważano za organizację wywrotową, która 
zagrażała jedności Związku Sowieckiego, także na ziemiach polskich. Strona polska 
stara się dziś podtrzymywać pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej, przypominając o 
morderstwach niewinnych Polaków, którzy stali się ofiarami bezwzględnej, 
ludobójczej polityki ukraińskich bojówek.

Apel młodych Ukraińców do Polaków.

https://warhist.pl/komunizm/


Zdanie mieszkańców Ukrainy na ten temat.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie między Polską a Ukrainą obowiązuje 
umowa o ruchu bezwizowym (od 1996 r.), na podstawie której obywatele Polski i 
Ukrainy mogą przebywać na terytorium sąsiada przez okres do 3 miesięcy. Jedynym 
dokumentem wymaganym do przekroczenia granicy jest ważny paszport. Mimo tego, 
wyjazdy na Ukrainę są tak mało popularne. 



Wojna w Ukrainie.
Więcej niż ośmiu na 10 Ukraińców ma 
dzisiaj dobre albo bardzo dobre zdanie o 
Polakach. Z kolei 73 proc. ukraińskiego 
społeczeństwa po inwazji Rosji na 
Ukrainę zmieniło opinię o Polakach na 
lepsze.Ukraińcy zapytani, jak określiliby 
Polaków, najczęściej (54 proc.) 
odpowiadali, że "sąsiadami". 



Jednak niemal tyle samo wskazań otrzymali "sojusznicy" (52), a tylko nieznacznie 
gorzej wypadli "przyjaciele" (49). Czwarty wynik uzyskali "bracia/siostry" 
(33). Zwłaszcza dwie ostatnie odpowiedzi - "przyjaciele" oraz "bracia/siostry" -
pokazują, jak duży odsetek ukraińskiego społeczeństwa ma pozytywną opinię o 
Polakach i relacjach łączących oba kraje.



Szkolnictwo 
Ogromnym problemem jaki dotyka, szczególnie młodych, Polaków w Ukrainie jest brak 
możliwości uczenia się ojczystego języka oraz historii. W Ukrainie istnieje bardzo mała 
ilość placówek oświatowych, które oferują odpowiednią edukację migrującej Polonii. 



Rodzina
Dla wielu Polaków, mieszkanie poza granicami państwa, z którego pochodzą oznacza w 
większości przypadków osłabienie relacji rodzinnych i poczucie utraty tożsamości 
narodowej. Jest to bardzo bolesny proces, jednakże wiele grup nauczyło się funkcjonować 
w taki sposób. Polskie rodziny w Ukrainie m.in. organizują wspólne obiady, obchodzą 
razem święta, uczą najmłodszych tradycyjnych polskich potraw. 



Polacy i organizacje polonijne na Ukrainie:
Instytut Polski w Kijowie - www.polinst.kyiv.ua
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza - www.pol-ukr.com
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie - www.msppu.org.ua
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej - pauci.org
Ośrodek Wołanie z Wołynia - www.wolanie.regle.pl
Wołyń naszych przodków - Na Wołyniu - www.nawolyniu.pl
Stowarzyszenie "Odrodzenie" - polonia.org.ua
Dziennik Kijowski - www.dk.com.ua
Dom Polski w Kijowie - dom-polski.org.ua {...}

http://www.polinst.kyiv.ua/pol/
http://www.pol-ukr.com/
http://www.msppu.org.ua/pl/
https://pauci.org/pl/foundation
http://www.wolanie.regle.pl/images/wzw_1.htm
http://www.nawolyniu.pl/
http://polonia.org.ua/
https://www.dk.com.ua/
http://dom-polski.org.ua/o-nas/


Źródła:
1. https://ukrainer.net/polacy-w-ukrainie/
2. https://www.polonia.org/polacy-na-swiecie/polacy-na-ukrainie
3. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-mieszkajacy-na-Ukrainie-zainteresowani-wyjazdem-licza-na-pomoc-polskiego-rzadu-

8276748.html
4. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/kijow--spotkanie-z-polakami-mieszkajacymi-na-ukrainie,34331
5. https://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf
6. https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-ani-zlego-slowa-o-polakach-tak-wojna-zmienila-nasz-

wizerunek,nId,6240736

https://ukrainer.net/polacy-w-ukrainie/
https://www.polonia.org/polacy-na-swiecie/polacy-na-ukrainie
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-mieszkajacy-na-Ukrainie-zainteresowani-wyjazdem-licza-na-pomoc-polskiego-rzadu-8276748.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/kijow--spotkanie-z-polakami-mieszkajacymi-na-ukrainie,34331
https://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf


Dziękuję za uwagę! :]



Problemy Polaków mieszkających 
w Irlandii 



Portret Polaków w Irlandii
Irlandia i Polska – na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwa kraje 
położone w dwóch przeciwległych zakątkach Europy. Historyczne 
powiązania wydają się marginalne i rzadkie. Choćby takie,  zdjęcie 
przedstawiającym uczestników dublińskiej demonstracji z 1983 roku, 
wspierającej strajk w fabryce papieru Rank’s Paper Mill w miejscowości 
Clondalkin, pewien mężczyzna trzyma transparent z napisem 
„Aresztowani robotnicy: Polska 1982, Irlandia 1983”. 



Było to nawiązanie do 
wprowadzonego w Polsce 
dwa lata wcześniej stanu 
wojennego, skierowanego 
przeciwko ruchowi 
demokratycznemu i 
związkowi zawodowemu 
Solidarność. Patrząc na to 
z dzisiejszej perspektywy, 
ta manifestacja 
solidarności sprawia 
wrażenie niemalże 
proroczej.



Pierwsza fala emigrantów często zaczynała pracę w sektorze niskopłatnym, na 
budowie lub w sektorze usługowym, hotelarskim czy opieki zdrowotnej. Ale nawet te 
prace dla polskich pracowników w Irlandii, która w tym czasie jako „celtycki tygrys” 
przeżywała boom gospodarczy, oznaczały pięciokrotnie wyższe zarobki niż w Polsce. 
Stać ich było nie tylko na utrzymanie rodziny w Irlandii, lecz nawet na wysyłanie 
pieniędzy do domu.



Dziś Polacy w Irlandii stanowią jednak najważniejszą mniejszość narodową, a ich 
sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła. Nic dziwnego, że wielu przedstawicieli 
Polonii decyduje się na uzyskanie podwójnego obywatelstwa irlandzkiego. Zanim jednak 
polski imigrant będzie mógł wnioskować o nowy paszport, powinien przebywać w Irlandii 
przez minimum pięć lat z ostatnich dziewięciu.

https://wise.com/pl/blog/podwojne-obywatelstwo-irlandia


Polacy w Irlandii - ilu ich jest?
Spoglądając na wykresy demograficzne dotyczące Irlandii, można wyciągnąć ciekawe wnioski. Choć 
populacja kraju rośnie, to jednocześnie spada przyrost naturalny, który i tak jest najwyższy w całej 
Unii Europejskiej.
Skąd zatem rosnąca liczba mieszkańców kraju? Odpowiedzialni za taki rozwój sytuacji są imigranci, 
a wśród nich Polacy w Irlandii.
Najnowsze dane dotyczące irlandzkiej demografii pochodzą z roku 2016. Wówczas Polonia w 
Irlandii stanowiła największą mniejszość narodową o populacji powyżej 122 tysięcy.⁷ Liczba ta 
przekłada się na około 2,57% całej ludności całego kraju.
Polacy w Irlandii zaczęli się pojawiać tuż po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, co miało 
miejsce 1 maja 2004 roku. Wówczas to Irlandia (obok Wielkiej Brytanii oraz Szwecji) była 
pierwszym państwem, który otworzył granice dla polskich pracowników. Stworzona wtedy strona 
internetowa z ofertami pracy w Irlandii dla Polaków osiągnęła 170 tysięcy wejść pierwszego dnia 
działalności.

https://wise.com/pl/blog/praca-w-irlandii


Zanim wyjedziesz. Polacy w Irlandii muszą to wiedzieć!
Polacy w Irlandii mogą liczyć na dostatnie życie, które zapewnia wysoki poziom 
rozwoju gospodarki krajowej. Według danych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Irlandia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem PKB na 
osobę.
Po kryzysie gospodarczym z 2008 roku udało się wyhamować inflację, która w 
2020 roku była na minusie.
Ekonomia irlandzka rozwija się w dobrym kierunku, co przekłada się na 
rozbudowany rynek pracy. Obecnie imigranci stanowią niezwykle ważny element 
gospodarczej układanki w tym kraju, więc wielu Polaków zastanawia się nad 
relokacją.



Gospodarka
Kluczowe sektory gospodarki, w której Polonia w Irlandii może szukać 
dobrze płatnej pracy to:
● Przemysł farmaceutyczny
● Przemysł chemiczny
● Branża IT
● Produkcja żywności i napojów
● Produkcja urządzeń medycznych



Zarobki
Polacy w Irlandii mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki, jakie wynikają z 
ustawowych stawek minimalnych.
W 2021 roku minimalne stawki godzinowe dla osób pracujących zależą od wieku 
pracownika i wynoszą:
● Osoby dorosłe: 10,20 EUR
● Dziewiętnastolatkowie: 9,18 EUR
● Osiemnastolatkowie: 8,16 EUR
● Osoby poniżej 18 roku życia: 7,14 EUR



Powyższe liczby wskazują, że dorośli Polacy w 
Irlandii mogą liczyć w miesiącu na zarobki nie 
mniejsze niż 1632 EUR (przy przepracowanych 
160 godzinach). W roku 2022 minimalna stawka 
godzinowa dla osób dorosłych ma wzrosnąć do 
poziomu 10,50 EUR.
Jeżeli warunki finansowe w Irlandii Cię przekonują 
i rozważasz emigrację do tego kraju, możesz liczyć 
na wysoki standard życia. Pamiętaj, by po 
przyjeździe wnioskować o numer Personal Public 
Service (PPS), który jest odpowiednikiem 
polskiego numeru PESEL. Będziesz także 
potrzebować konta bankowego, choć w tym 
wypadku warto przemyśleć alternatywę dla banku, 
którą proponuje konto wielowalutowe Wise.

http://wise.com/pl


Minusy  życia w Irlandii okiem Polaków
1. Kierowcy, którzy jeżdżą bez zdania egzaminu na prawo jazdy. Większość 

Irlandczyków jeździ na dokumencie tymczasowym. 
2. Krany oddzielnie na zimną i ciepłą wodę. 
3. Duża dywersyfikacja dzielnic miast. Z jednej strony piękne miasta z niesamowitą 

architekturą z drugiej biedne dzielnice pełne narkotyków oraz ubóstwa. 
4. Brak pór roku - przez cały rok jest deszczowa jesień. 
5. Gospodarka na bardzo słabym poziomie. 
6. Brak realnego użycia rozkładów jazdy autobusów i innej komunikacji miejskiej. 
7. Mało rozwinięte produkty bankowe i serwis bankowy. 



Plusy życia w Irlandii oczami Polaków
1. Irlandczycy są bardzo otwarci i tolerancyjni. 
2. Przepiękne krajobrazy
3. “Urzędowa” łatwość życia - szybki proces załatwiania papierologii w porównaniu do 

Polski. 
4. Zakaz palenia w pubach!
5. Prawo prasowe jest otwarte - osoby, które popełniły jakieś przestępstwo muszą 

liczyć się z tym, że znajdą się na okładkach gazet. 
6. Duża znajomość języka angielskiego - ludzie posługują się także językiem celtyckim 

lecz jest to jednak bardzo rzadki widok.
7. Finansowa łatwość życia.



Edukacja w Dublinie
Zajęcia szkolne w szkołach polskich trwają dużo dłużej niż w szkołach 
podstawowych w Irlandii. Zajęcia bardzo często odbywają się w weekendy,  
okazyjnie w inne wyznaczone przez placówke dni. Dla rodzin jest to 
ogromna odpowiedzialność ponieważ rodzice muszą zapewnić swoim dzieciom 
bezpieczny dojazd i powrót z polskiej szkoły. Jednak bardzo często 
determinacja rodziców, a także dzieci w pobieraniu nauki bywa większa niż 
problemy towarzyszące polskiej edukacji za granicą. 



Dzisiaj w całym kraju znajduje się 40 polskich szkół, w tym pięć prowadzonych pod patronatem  
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Oferują one zajęcia w weekendy w przedmiotach: 
język polski, historia i kultura oraz zajęcia pozalekcyjne, takie jak kursy harcerskie i lekcje plastyki. 
Od 2015 do 2019 roku organizowano PolskaÉire Festival, ogólnokrajowy festyn irlandzko-polskiej 
kultury z koncertami, wystawami i muzyką. Ponadto istnieją Forum Polonia, kooperacyjny portal 
online i offline, umożliwiający wymianę między przedstawicielami różnych polskich organizacji w 
Irlandii, a nawet polski portal informacyjny Irlandia News. W roku 2015 były prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski wygłosił na Dublin City University  wykład pod tytułem „New Global 
Challenges: Jaka jest przyszłość Europy”



Prezentacja została przygotowana we współpracy z młodzieżą z projektu Fundacji 
“Winda” 
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3. https://wise.com/pl/blog/polacy-i-polonia-w-irlandii-co-musisz-wiedziec
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Dziękuję za uwagę :)


