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1. Streszczenie wykonawcze 

 

Celem ewaluacji przeprowadzonej w projekcie „Pogranicza” było pozyskanie informacji, czy 

projekt spełnił oczekiwania uczestników oraz czy nastąpiła dzięki niemu zmiana w uczestnikach mogąca 

świadczyć o tym, że cele projektu zostały osiągnięte. Wyniki ewaluacji posłużą organizacji do 

doskonalenia pracy projektowej w obszarze wymian młodzieżowych, szczególnie między Polską a 

Ukrainą.  

W procesie ewaluacji posłużono się ankietami. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu działań 

merytorycznych polsko–ukraińskiej współpracy młodzieży w projekcie „Pogranicza” uczestnicy z 

Ukrainy zostali poproszeni o anonimowe wypełnienie ankiet badających opinie na temat Polski, 

Polaków i relacji polsko-ukraińskich. Polaków poproszono o wypełnienie analogicznych ankiet na temat 

Ukrainy, Ukraińców i relacji polsko-ukraińskich. Ponadto młodzież z obu krajów wypełniła ankiety 

końcowe badające opinie uczestników na temat udziału w projekcie i jego poszczególnych 

elementów. Wzory ankiet znajdują się w części pt. „Załączniki” na s. 23. 

Z przeprowadzonej przez nas ewaluacji wynika, że międzynarodowa współpraca młodzieży jest 

trafną metodą wzmacniania dialogu, budowania postawy tolerancji i otwartości wśród młodych 

ludzi oraz pogłębiania wzajemnej wiedzy o kulturach i tradycjach innych narodów. Program 

merytoryczny oraz jej organizacja działań w projekcie „Pogranicza” został wysoko oceniony przez 

uczestników. Warto nadmienić, że ocena dokonana przez polską młodzież w ww. zakresie była surowsza 

od oceny dokonanej przez młodzież z Ukrainy, co zaobserwowaną przez nas tendencją i zapewne ma 

związek z tym, że Polacy mieli punkty odniesienia w postaci standardów innych projektów, w których 

większość wcześniej uczestniczyła. Młodzież ukraińska nie miała takich doświadczeń. 

Powyższą tezę potwierdzają statystyki odpowiedzi na kluczowe pytania ankiet, które 

zamieszczono na kolejnych stronach niniejszego opracowania. Tutaj warto zaznaczyć, że 100% 

uczestników odnotowało wzrost wiedzy na temat kraju partnerskiego.  Na pytanie 8 tej samej ankiety 

„Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy 

i komunikacji?” odpowiedzi twierdzącej udzieliło również 100% uczestników. Maksymalną ocenę 

jakości organizacji projektu (6 w skali sześciostopniowej) przyznało 42% Polaków i 92% Ukraińców 

natomiast 58% Polaków i 8% Ukraińców – oceniło ją bardzo dobrze Konkludując: dane ewaluacji 

potwierdzają, że program współpracy umożliwił osiągnięcie celu projektu „Pogranicza” w 

zaplanowanym wymiarze, tj. młodzież polska (12 osób) i ukraińska (12 osób i 2 opiekunów pedagogów) 

poprzez wspólną aktywność nabyła wiedzę na temat współczesności Polski i Ukrainy, zapoznała się z 

kulturą i historią narodów, co umożliwiło poznanie się i nawiązanie więzi między młodzieżą oraz 

zrozumienie podobieństw i różnic kulturowych. Bardzo wysokie wskaźniki rezultatu (w większości 
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istotnie wyższe od zakładanych) udało się osiągnąć dzięki wartościowemu i różnorodnemu programowi. 

Program ten zdaniem 16% Polaków powinien być realizowany w innym terminie niż jesień.  

 W związku z powyższym Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” rekomenduje 

taki rodzaj polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, wskazując równocześnie na potrzebę 

pogłębiania wiedzy uczestników na temat realiów życia w krajach partnerskich ze względu na ich 

stereotypowe postrzeganie przez młodzież.  Paradoksalnie po zakończeniu projektu nasiliły się ujemne 

oceny cech charakteru Ukraińców ze strony Polaków, ale jednocześnie skokowo wzrosły wskaźniki 

odpowiedzi, wskazujących na zminimalizowanie uprzedzeń w stosunku do nich. Planując kolejne polsko-

ukraińskie działania młodzieży, należy też wziąć pod uwagę sugestie dotyczące zmniejszenia 

intensywności programu  w jego komponencie edukacyjnym. 

 

2. Wstęp 

 

„Pogranicza” to projekt artystyczny, w którym uczestnicy, posługując się narzędziami warsztatu 

dziennikarskiego i metodą debaty, zespołowo pracowali na rzecz solidarności i integracji. Poznali 

korzenie Solidarności, rolę Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji, jej 

wkład w europejskie dziedzictwo, a także współczesność Ukrainy, jej kulturę oraz cele i dążenia młodych 

Ukraińców. Młodzież poznała rolę demokratycznych mediów i granice wolności słowa. Podczas wspólnej 

pracy zostały przełamane stereotypy. Produktem działań było wydanie gazety poświęconej tematyce 

solidarnościowej, obywatelskiej, kulturalnej widzianej oczami młodzieży. Projekt został zwieńczony 

debatą publiczną na tematy społeczne. Zagadnienie relacji PL-UA jest nam znane z autopsji, gdyż 

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół nauk i Sztuk „CD” zaangażowane jest w organizowanie wymian 

młodzieżowych z Ukrainą od kilku lat. Wg badań Polacy od lat większą sympatią darzą narody 

mieszkające na zachodzie i północy Europy, wschód uznają za zacofany (Rudzka CBOS 2014). Ukraińcy 

postrzegani są negatywnie przez pryzmat historii (39%), charakteru narodowego (36%), biedy (29%), 

przestępczości (18%). 60% respondentów ma negatywne skojarzenia na temat Ukrainy.  Obraz Polski na 

Ukrainie jest spójny i zasadniczo pozytywny, ale jednostronny - Polska żyje z handlu; tylko 11% to 

skojarzenia z kulturą, 7% z historią (Konieczna ISUW 2001, Batory 2002). Badanie wzajemnych opinii o 

PL i UA wykonane przez nas przed projektem „Lach i Hucuł – przestrzeń i czas” (dotacja MEN 2014) i 

na jego zakończenie uwidoczniło pozytywną zmianę postrzegania u 90% uczestników. Dowodzi to 

skuteczności wymian w przełamywaniu stereotypów poprzez edukację społeczeństwa. Wg CBOS 32% 

Polaków nie lubi Ukraińców, mimo że dla obu stron ważne są stosunki dobrosąsiedzkie. Europejskie i 

demokratyczne aspiracje Ukrainy warto wspierać, by także na wschodzie mieć nowocześnie 

funkcjonującego sąsiada, warto pokazywać dorobek Polski i promować dobre praktyki. Istniej ku temu 

klimat: 90% licealistów z Łochowa angażowało się w akcje poparcia Ukrainy w styczniu 2014. Wszyscy 

uczestnicy projektu „Lach i Hucuł – przestrzeń i czas” (dotacja MEN 2014) chcieli wziąć udział w 

wymianie z Ukrainą po raz kolejny. Partner ukraiński z rejonu Kosów (Kosivskij Rajon), z którym 

współpracujemy obecnie, był zainteresowany rozwojem kontaktów i zadeklarował przeprowadzenie 

wśród swojej młodzieży rekrutacji na potrzeby projektu zorientowanego obywatelsko. Spytaliśmy też 

młodzież PL w fokusie o to, co z polskiego dziedzictwa współczesnego uznaje za warte upowszechnienia 

w świecie (etyka solidarności, nobliści, nieposłuszeństwo obywatelskie) oraz co z tego dziedzictwa jej 

zdaniem jest niewystarczająco podejmowane przez szkołę i media (bohaterowie współczesnych 

przemian). Wybór warsztatu dziennikarskiego jako osi porządkującej wynika z wagi mediów w 

demokratycznym społeczeństwie. 

W projekcie udział wzięła młodzież w wieku 16-18 lat, polska (12 uczniów) i ukraińska (12 

uczniów oraz 2 ukraińskich nauczycieli). Polacy byli uczniami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z 

pow. węgrowskiego. Ukraińcy: uczniowie szkół Rejonu Kosowskiego wyróżniający się działalnością 

społeczną i osiągnięciami w nauce. Z obu stron była to młodzież (dziewczęta i chłopcy) zainteresowana 

dziennikarstwem, rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich, kulturą i problemami 

współczesnego świata, zwłaszcza relacjami PL-UA; zdeterminowana do działania, aktywna, ciekawa 

świata, otwarta. Wielkość grupy wynikała z potrzeby optymalnej komunikacji i względów logistycznych.   



  
Pogranicza   

 

                                                                                                     

     

Projekt „Pogranicza” realizowany przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” od 13 października 2014 r.  

do 12 grudnia 2014 r. jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” 

 

Młodzież dzięki programowi merytorycznemu nabyła wiedzę na temat współczesności Polski i 

Ukrainy, zapoznała się z elementami kultury i historii narodów, ze szczególnym uwzględnieniem historii 

najnowszej. Młodzież poznała się i nawiązała więzi, czemu był podporządkowany także moduł 

międzykulturowy (warsztaty i zajęcia integracyjne ułatwiające zrozumienie podobieństw i różnic 

kulturowych). Zainteresowała się też najnowszą historią, w tym korzeniami „Solidarności”, rolą Polski w 

przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji, jej wkładem w europejskie dziedzictwo – 

poprzez udział w wycieczkach, warsztatach, lekcjach muzealnych. Potwierdzenie tego znajdujemy w 

wynikach ankiet ewaluacyjnych (100% uczestników zadeklarowało po projekcie wzrost wiedzy nt. kraju 

partnerskiego). Na pytanie ankietowe dotyczące pozytywnego wpływu udziału w projekcie na 

postrzeganie partnerskiego kraju 92% Polaków i 100% Ukraińców odpowiedziało twierdząco. Dowodzą 

tego również produkty projektu, wytworzone wspólnie przez młodzież: gazeta dwujęzyczna oraz profil na 

FB. Wartość dodaną projektu stanowi również to, że został zorganizowany event dla społeczności 

szkolnej i lokalnej (w którym szczególny nacisk położony został na tematykę aktualnej sytuacji UA). W 

porozumieniu z Samorządem Szkolnym LO w Łochowie i dzięki wsparciu lokalnego przedsiębiorcy 

została zorganizowana przy tej okazji dyskoteka charytatywna, z której dochód został przekazany jako 

wsparcie dla dwu rodzin ofiar operacji antyterrorystycznej na wschodzie. Element ten pojawił się w 

projekcie dodatkowo, z inicjatywy młodzieży, i świadczy bardzo dobrze o tym, że zbudowany został 

dialog i porozumienie między Polakami a Ukraińcami uczestniczącymi w projekcie na bazie wspólnych 

zainteresowań, które były rozwijane podczas  warsztatów i debat. Metody zastosowane w naszym 

projekcie (spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym młodzieżowych,  lokalnych i 

o zasięgu ogólnopolskim, z samorządem szkolnym, mediami szkolnymi, lokalnymi i ogólnopolskimi, 

udział  w lekcjach obywatelskich, lekcjach historii i przedsiębiorczości, udział w sesji Rady Gminy, 

lekcje muzealne, warsztaty dziennikarskie i debatowania) skutecznie posłużyły podniesieniu kompetencji 

społecznych i obywatelskich. Wzrost umiejętności z tego zakresu zadeklarowało 92,6% uczestników. O 

wszystkich działaniach projektowych informowana była lokalna społeczność. Zleceniodawca 

systematycznie aktualizował podstronę 

http://www.lochow.info.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid

=85 dedykowaną projektowi „Pogranicza”. W celu upowszechniania dobrych praktyk i kształtowania 

pozbawionego stereotypów wzajemnego postrzegania się Polaków i Ukraińców został również założony 

profil na FB dokumentujący działania projektowe https://www.facebook.com/pogranicza?fref=ts.  Profil i 

materiały na stronie będą dostępne przez co najmniej 2 lata po zakończeniu projektu. Projektem 

interesowały się media: „Kurier W” i „Gazeta Łochowska”. Na ich łamach ukazały się publikacje o 

projekcie. Newsy z projektu zamieszczane były ponadto na profilu publicznym 

https://www.facebook.com/kocham.lochow.  Zgodnie z planem projekt był promowany na stronach 

internetowych: ngo.pl, powiatowej, gminnej i szkolnych oraz za pomocą plakatów rozwieszonych w 

uczęszczanych punktach.  Oferent osiągnął zakładane w ofercie wskaźniki rezultatów. 

Młodzież została włączona w proces podejmowania decyzji w projekcie, począwszy od etapu 

planowania. Każdego dnia podsumowywana była wspólna praca, a młodzież mogła wyrażać swoje opinie 

i składać propozycje organizacyjne. Młodzież traktowana była podmiotowo - nie jako odbiorca, 

konsument działań, ale jako ich współtwórca. Goście z Ukrainy na czas pobytu w Polsce zamieszkali w 

ośrodku kolonijnym, gdzie zostały im zapewnione wygodne i bezpieczne warunki pobytu wraz z 

opiekunami. Uczestnicy z Polski dojeżdżali na zajęcia z domów. Taka organizacja wynikała z naszego 

doświadczenia z poprzednich wymian: uczestnicy z UA, będąc w nowym dla siebie środowisku i miejscu, 

mieli większe poczucie bezpieczeństwa, pozostając w bliskim kontakcie ze swoją grupą. Łatwiej 

sygnalizowali potrzeby i problemy, nie wydawali pieniędzy na kosztowną komunikację za pomocą 

telefonów. Uczestnikom zapewniono menu odpowiadające ich upodobaniom, a ponadto dzięki 

korzystaniu ze zbiorowego żywienia zapewniono odpowiednie standardy w tym zakresie. Angażując 

kadrę i dokonując zakupów towarów i usług przestrzegano zasad racjonalności i efektywności. 

Projekt opisany wyżej został poddany ewaluacji. Pierwszego dnia wymiany, tj. 06 listopada 2014 

r., wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące wzajemnego postrzegania się (wzory w załącznikach). 
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Natomiast 20 listopada po zakończeniu działań merytorycznych została wypełniona (również przez 

wszystkich uczestników) ankieta końcowa badająca opinie o projekcie i jego organizacji. 
 

3. Przedstawienie wyników 
 

a. Opracowanie ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej po zakończeniu projektu 

polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży „Pogranicza” 
 

Ankiety ewaluacyjne wypełniło 100% uczestników projektu. Ankiety zawierały następujące pytania: 

1. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło Twoją wiedzę na temat kraju partnerskiego? 

2. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej pozytywnie wpłynęło na Twój sposób postrzegania kraju 

partnerskiego? 

3. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś/łaś swoją wiedzę na temat kultury kraju partnerskiego? 

4. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś/łaś swoją wiedzę na temat korzeni Solidarności i roli 

Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji? 

5. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych? 

6. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat funkcjonowania mediów? 

7. Czy zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu były atrakcyjne i rozwijające? 

8. Które zajęcia podobały Ci się szczególnie? Możesz wskazać więcej niż jedne. 

9. Czy, uczestnicząc w projekcie, rozwinąłeś/łaś swoje umiejętności w zakresach: 

a. komunikacja interpersonalna (w tym komunikacja międzykulturowa), 

b. praca w zespole, 

c. występy publiczne, 

d. kreatywność. 

10. Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy 

i komunikacji? 

11. Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś? 

12. Co byś zmienił/zmieniła w sposobie realizacji projektu?  

13. Czy weźmiesz udział w kolejnej wymianie międzynarodowej, jeśli zostanie zorganizowana?  
 

Na pytanie pierwsze wszyscy Polacy oraz wszyscy Ukraińcy odpowiedzieli,  

że uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło ich wiedzę na temat kraju partnerskiego.  

 

 tak 
trudno 

powiedzieć 
nie 

Polacy 100%    

Ukraińcy 100%      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rys. 1. Pytanie 1.: Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło Twoją wiedzę na temat kraju partnerskiego? 

Na drugie pytanie, dotyczące pozytywnego wpływu na postrzeganie partnerskiego kraju. 92% 

Polaków i 100% Ukraińców odpowiedziało twierdząco. 8% Polaków nie ma zdania na ten temat. 
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 tak 
trudno 

powiedzieć 
nie 

Polacy 92%  8%    

Ukraińcy 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

rys. 2. Pytanie 2: Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej pozytywnie wpłynęło na Twój sposób postrzegania kraju 

partnerskiego? 

 

Na pytanie trzecie 100 % uczestników ze strony ukraińskiej oraz 75% ze strony polskiej 

odpowiedziało, że udział w projekcie wzbogacił ich wiedzę na temat kultury kraju partnerskiego.  

8% Polaków nie ma zdania na ten temat, a 16% udzieliło odpowiedzi negatywnej. 
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rys. 3. Pytanie 3: Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat kultury kraju partnerskiego? 

 

 

 

Na czwarte pytanie 100 % uczestników ze strony ukraińskiej oraz 92% ze strony polskiej 

odpowiedziało, że uczestnicząc w projekcie, wzbogacili swoją wiedzę na temat korzeni Solidarności i roli 
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Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji. 8% Polaków nie ma zdania na 

ten temat. 
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rys. 4. Pytanie 4: Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat korzeni Solidarności i roli Polski  

w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji? 

 

W pytaniu piątym uczestnicy oceniali, czy udział w projekcie wzbogacił ich wiedzę na temat 

organizacji pozarządowych. 83% Polaków oraz 100% Ukraińców udzieliło twierdzącej odpowiedzi.  

17% Polaków nie ma zdania. 
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rys. 5. Pytanie 5: Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych? 
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W pytaniu szóstym 92% Polaków i 100% Ukraińców oceniało, że udział w projekcie wzbogacił 

ich wiedzę na temat funkcjonowania mediów. 8% Polaków nie ma zdania. 
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rys. 6. Pytanie 6: Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat funkcjonowania? 

 

W pytaniu siódmym uczestnicy oceniali atrakcyjność zajęć warsztatowych, realizowanych  

w ramach projektu. 75% Polaków oraz 100% Ukraińców stwierdziło, że zajęcia były atrakcyjne  

i rozwijające. 25% Polaków nie ma zdania na ten temat.  
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rys. 7. Pytanie 7: Czy zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu były atrakcyjne i rozwijające? 

 

 

W pytaniu ósmym należało ocenić które zajęcia były najbardziej atrakcyjne. Udzielone 

odpowiedzi były zróżnicowane. 
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 Polacy Ukraińcy 

1. Komunikacja międzykulturowa 92% 83% 

2. Dziennikarstwo obywatelskie    34% 

3. Debata  42%  50% 

4. Warsztaty w Europejskim 

Centrum Solidarności 
50%  25% 
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rys. 8. Pytanie 8: Które zajęcia podobały Ci się szczególnie? 

 

Pytanie dziewiąte dotyczyło umiejętności rozwiniętych dzięki uczestnictwu w projekcie.  

Oto jak przedstawiały się wyniki: 

  tak trudno powiedzieć nie 

  Polacy Ukraińcy Polacy Ukraińcy Polacy Ukraińcy 

a 

komunikacja 

interpersonalna (w tym 

komunikacja 

międzykulturowa) 

83% 100% 17%    

b praca w zespole 100% 100%     

c występy publiczne 83% 92% 17% 8%   

d kreatywność 83% 100% 17%    

 

Na pytanie dziesiąte, dotyczące dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy i komunikacji,  

100% Polaków i 100 %  Ukraińców odpowiedziało pozytywnie.  
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rys. 9. Pytanie 10:  Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy  

i komunikacji? 

 

W pytaniu jedenastym uczestnicy poproszeni byli o ocenę organizacji i przebiegu wymiany 

młodzieżowej, w której uczestniczyli. Oceny dokonywali na sześciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało 

ocenę negatywną, 6 zaś – pozytywną. 42% Polaków i 92% Ukraińców oceniło organizację i przebieg 

projektu najwyżej, 58% Polaków i 8% Ukraińców – bardzo dobrze. 
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rys. 10. Pytanie 11: Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś? 
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Pytanie dwunaste dotyczyło propozycji zmian w sposobie realizacji projektu.  

 

Wśród Polaków odpowiedzi przedstawiają się w następujący sposób: 

 34% uczestników chciałoby więcej zabaw międzykulturowych i integracyjnych, 

 16% uczestników wolałoby, aby wymiana odbywała się o innej porze roku, np. na wiosnę, 

 16% Polaków proponuje krótszy czas zajęć i więcej czasu na rekreację, 

 8% uczestników chciałoby, aby zorganizować wymianę z innych krajem, 

 8% uczestników uważa, że zmiany nie są potrzebne, 

 12% Polaków nie udzieliło odpowiedzi. 

 

Ukraińcy przedstawili następujące pomysły: 

 50% uczestników nie chciałoby ponownie odwiedzić organizacji „ę”, 

 16% uczestników twierdzi, że wymiana powinna być zorganizowana o innej porze roku, 

 16% uczestników chciałoby, aby podczas wymiany był jeden dzień bez żadnych wyjazdów, 

 16% Ukraińców uważa, że wszystko było dobrze, 

 8% uczestników wolałoby zwiedzić mniej organizacji, 

 8% uczestników chciałoby mieć więcej czasu wolnego, zwłaszcza na siłowni, 

 

Na pytanie trzynaste, dotyczące potencjalnego udziału w kolejnej wymianie, 83% ze strony 

polskiej oraz 83% ze strony ukraińskiej odpowiedziało twierdząco, 17% uczestników zarówno polskich, 

jak i ukraińskich nie ma zdania na ten temat. 
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rys. 11. Pytanie 13: Czy weźmiesz udział w kolejnej wymianie międzynarodowej, jeśli zostanie zorganizowana?  

 

Ostatnie, czternaste pytanie, było miejscem na komentarz.  

Oto odpowiedzi, jakich udzielili Polacy: 

 bardzo mi się podobało – 42% 

 chciałbym jechać na Ukrainę – 8% 

 pyszne kanapki – 8% 

 wymiana z innym krajem – 8% 
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Uczestnicy strony ukraińskiej udzielili następujących odpowiedzi: 

 wszystko mi się podobało – 66% 

 piękne zamki – 8% 

 chciałabym częściej odwiedzać Polskę – 8% 

 dobrze spędzony czas – 8% 

 Polska jest cudownym europejskim krajem, mam nadzieję, że na Ukrainie też tak będzie – 8% 

 
Podsumowanie: 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych dla uczestników przeprowadzonych po zakończeniu projektu dowodzą, że 

zostały osiągnięte następujące wartości wskaźników rezultatów założonych w projekcie: 

L.p. Założona wartość wskaźnika Nr pytania Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

1. 90% uczestników zmieni sposób postrzegania UA  

na pozytywny 

2 96% 

2.  90% uczestników uzna zajęcia za atrakcyjne i rozwijające 5 86% 

4. 70% uzna wzrost umiejętności z zakresu komunikacji 

interpersonalnej (w tym międzykulturowej), umiejętności 

pracy zespołowej, publicznego występowania i kreatywności 

7 86% 

 

Ponadto na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że obie strony uczestniczące w 

projekcie są zadowolone z udziału w nim oraz wysoko oceniają atmosferę wymiany jako sprzyjającą 

współpracy i komunikacji. Zdecydowana większość uczestników chciałaby ponownie wziąć udział w 

podobnej wymianie, gdyby takowa była organizowana. 
 

b. Opinie Polaków uczestniczących w projekcie „Pogranicza” na temat 

Ukraińców, Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich 
 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu działań merytorycznych w projekcie „Pogranicza” uczestnicy 

zostali poproszeni o anonimowe wypełnienie ankiet badających ich opinie na temat Ukraińców, Ukrainy i 

stosunków polsko-ukraińskich. 

 Badani dwukrotnie odpowiadali na następujące pytania: 
1. Z czym kojarzy ci się Ukraina? 

2. Jaki jest twój stosunek do Ukrainy? 

3. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Ukrainy podanych poniżej. 

4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni… 

5. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Ukrainy podanych poniżej. 

6. W tabeli zamieszczono zestaw różnych cech, które każdy człowiek posiada w różnym natężeniu.  

Przy pomocy pięciostopniowej skali określ, w jakim stopniu daną cechę posiada typowy Ukrainiec.  

7. W tabeli znajduje się ten sam zestaw cech, który przedstawiono w poprzednim pytaniu.  

Określ, w jakim stopniu poszczególne cechy posiada typowy Polak. Oznaczenia jak w pytaniu wcześniejszym. 

8. Jak oceniasz ogólne stosunki polsko - ukraińskie? 
 

 Na pierwsze pytanie, dotyczące skojarzeń z Ukrainą przed rozpoczęciem wymiany uczestnicy 

udzielili następujących odpowiedzi: 

 wojna 

 bieda 

 polityka 

 Euro 

 przyjaźń, mili ludzie 

 piękny krajobraz, dużo pól 

 dobre jedzenie 
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 piękne dziewczyny 

 nasi sąsiedzi 

 tańce ludowe 
 

Po zakończeniu wymiany odpowiedzi przedstawiały się w następujący sposób: 

 wojna 

 bieda 

 korupcja 

 przyjaciele 

 ładne dziewczyny 

 chleb 

 słowiańska kultura, folklor 

 projekt 

 flaga Ukrainy 

 piękny krajobraz, pola 

 

Na drugie pytanie, dotyczące stosunku do Ukrainy, 58% uczestników przed rozpoczęciem 

projektu oraz 92% po jego zakończeniu odpowiedziało, że ich stosunek jest pozytywny. 16% uczestników 

przed rozpoczęciem i 8% po zakończeniu wymiany przejawia stosunek obojętny. 26% uczestników przed 

wymianą nie udzieliło odpowiedzi. 
 

 pozytywny obojętny negatywny 

przed wymianą 58% 16%    

po wymianie 92 % 8%   
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rys. 1. Pytanie 2. Jaki jest twój stosunek do Ukrainy? 

 

Pytanie trzecie polegało na ustosunkowaniu się do podanych twierdzeń na temat Ukrainy. 8% 

uczestników nie udzieliło odpowiedzi przed wymianą na podpunkt A, natomiast 42% - po wymianie na 

podpunkt G. Oto jak przedstawiały się odpowiedzi: 

Ukraina to kraj, w którym: 
      

zgadzam się nie wiem nie zgadzam się 

twierdzenie przed po przed po przed po 

A. jest szybki wzrost 

gospodarczy. 
  50% 50% 50% 42% 

B. biurokracja utrudnia 

załatwienie najprostszych 

spraw. 

42% 25% 50% 75% 8%  

C. istnieje dobra 

organizacja pracy. 
8% 8% 92% 83%  8% 
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D. panuje korupcja. 42% 25% 58% 75%   

E. istnieje system 

parlamentarny, podobnie 

jak na Zachodzie. 

16% 16% 66% 66% 16% 16% 

F. politycy są 

niekompetentni. 
25% 25% 66% 66% 8% 8% 

G. respektuje się swobody 

obywatelskie. 
34% 8% 16% 16% 50% 34% 

H. jest wysoki poziom 

przestępczość. 
8% 16% 84% 75% 8% 8% 

I. funkcjonuje gospodarka 

rynkowa, podobnie jak na 

Zachodzie. 

16% 16% 58% 83% 25%  

J. nie lubią cudzoziemców. 8%  16% 25% 75% 75% 

 

Czwarte pytanie dotyczyło porównania Polaków i Ukraińców. 25% przed wymianą i 34% 

uczestników po wymianie stwierdziło, że są to narody bardzo podobne. 75% osób przed wymianą i 50% 

po wymianie stwierdziło, że są raczej podobni. 8% po wymianie twierdziło po wymianie, że są raczej 

niepodobni. 8% uczestników przed wymianą nie udzieliło odpowiedzi. 

 
bardzo 
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po 25% 75%        
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

bardzo

dobre

raczej dobre trudno

powiedzieć

raczej złe bardzo złe

przed

po

 
rys. 4. Pytanie 4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni… 
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W pytaniu piątym należało odnieść się do twierdzeń dotyczących Polski i Polaków. Przed 

wymianą 8% uczestników nie udzieliło odpowiedzi w podpunkcie G oraz H. 

 

Czy zgodziłbyś się, aby Ukrainiec: 

 tak nie nie wiem 

twierdzenie przed po przed po przed po 

A. odwiedził Polskę jako turysta? 100% 100%     

B. pracował z tobą/uczył się w twojej 

szkole lub klasie? 
92% 92%   8% 8% 

C. był twoim najbliższym sąsiadem? 92% 92%   8% 8% 

D. zamieszkał w Polsce na stałe? 92% 92%  8% 8%  

E. był w gronie twoich najbliższych 

przyjaciół? 
92% 100%   8%  

F. otrzymał polskie obywatelstwo? 84% 84% 8% 8% 8% 8% 

G. był członkiem twojej rodziny? 58% 92%   34% 8% 

H. należał do Rady Miejskiej w twoim 

mieście? 
58% 83% 8%  25% 17% 
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rys. 5. Pytanie 5. Określ swój stosunek przed wymianą do twierdzeń dotyczących Ukrainy, podanych poniżej. 
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rys. 6. Pytanie 5. Określ swój stosunek po wymianie do twierdzeń dotyczących Ukrainy, podanych poniżej. 
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W pytaniu szóstym należało określić za pomocą podanej skali natężenie, z jakim podane cechy 

posiada typowy Ukrainiec. Przed wymianą 8% uczestników nie ustosunkowało się do cech 2, 4, 5, 9, 10, 

11, 12, 13 i 14, natomiast 59% uczestników po wymianie – do cechy 7. 
 

 1 2 3 4 5  

 przed po przed po przed po przed po przed po  

pracowity   50% 50% 34% 34%    16% leniwy 

tolerancyjny 42% 42% 42% 42% 8% 16%     nietolerancyjny 

nowoczesny 25% 33% 25% 33% 34% 34% 16%    zacofany 

wykształcony 16%  42% 66% 34% 34%     niewykształcony 

efektywny 8% 16% 25% 16% 58% 58%  8%   nieefektywny 

uczciwy 8% 8% 50% 42% 34% 42%  8%   nieuczciwy 

życzliwy  42% 25% 42% 16% 8%  8%   nieżyczliwy 

schludny 16% 8% 50% 42% 25% 34%  16%   zaniedbany 

religijny 16% 16% 50% 34% 25% 34%  16%   niereligijny 

odpowiedzialny 16% 8% 42% 25% 34% 25%  34%  8% nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany 8%  34%  50% 34%  25%  42% samowolny 

gościnny 58% 50% 25% 34% 8% 17%     niegościnny 

nie 

nadużywający 

alkoholu 

  25%  42% 75% 16% 16% 8% 8% 
nadużywający 

alkoholu 

przedsiębiorczy   25% 16% 50% 75% 16% 8%   nieprzedsiębiorczy 

 

W pytaniu siódmym należało określić za pomocą podanej skali natężenie, z jakim podane cechy 

posiada typowy Polak. 8% uczestników przed wymianą nie ustosunkowało się do cech 2, 4, 5, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 59% - do cechy 7. 

 

 1 2 3 4 5  

 przed po przed po przed po przed po przed po  

pracowity 8% 16% 25% 34% 42% 42% 16% 8%   leniwy 

tolerancyjny  8% 8% 34% 50% 8% 34% 42%  8% nietolerancyjny 

nowoczesny 34% 58% 50% 34% 8% 8%     zacofany 

wykształcony 16% 16% 50% 83% 25%      niewykształcony 

efektywny  8% 50% 58% 34% 34%     nieefektywny 

uczciwy  16% 8% 16% 92% 50%  16%   nieuczciwy 

życzliwy 8% 25% 50% 34% 16% 34% 16% 8%   nieżyczliwy 

schludny 25% 16% 34% 50% 34% 25%  8%   zaniedbany 

religijny 8% 8% 34% 50% 25% 25% 8% 16%   niereligijny 

odpowiedzialny 16% 16% 50% 34% 25% 50%     nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany 16% 8% 42% 42% 34% 42%  8%   samowolny 

gościnny 34% 34% 50% 50% 8% 16%     niegościnny 

nie 

nadużywający 

alkoholu 

   16% 34% 42% 34% 16% 16% 25% 
nadużywający 

alkoholu 

przedsiębiorczy 16% 16% 42% 34% 25% 42%  8%   nieprzedsiębiorczy 
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Pytanie ósme dotyczyło oceny stosunków polsko-ukraińskich. 42% Polaków przed wymianą i 

25% po zakończeniu wymiany stwierdziło, że są one bardzo dobre, 34% przed wymianą i 66% po jej 

zakończeniu – że są raczej dobre.  Odpowiedzi nie udzieliło 24% uczestników przed wymianą oraz 8% po 

wymianie. 
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rys. 7. Pytanie 8. Jak oceniasz ogólne stosunki polsko - ukraińskie? 

 

Wnioski: 

1. Uczestnicy wymiany ze strony polskiej prezentowali pozytywny lub obojętny stosunek do 

Ukrainy przed rozpoczęciem wymiany i po jej zakończeniu. Po zakończeniu projektu zwiększył 

się odsetek osób deklarujących stosunek pozytywny do Ukrainy, a zmniejszył odsetek osób 

deklarujących obojętność. 

2. Odpowiedzi udzielone przez uczestników na pytanie 1 (otwarte) przed i po projekcie wskazują na 

niezmienność obrazu Ukrainy w ich oczach.  Dominuje w nim pryzmat wojny. Cechuje go jednak 

stereotypowość (postrzeganie przez pryzmat przyrody, folkloru), brak w nim odniesień 

historycznych i literackich (równie rzadkie w badaniach ogólnopolskich, występowały jednak w 

grupie badanej w poprzednim projekcie).  Bardziej zróżnicowanie były też odpowiedzi na pytanie 

5, 6 i 7 udzielone po wymianie. Gotowi jesteśmy jednak uznać, że nie jest to sygnał istotnego 

wzbogacenia i pogłębienia wiedzy uczestników polskich na temat Ukrainy i Ukraińców, a raczej 

dezorientacji. Odpowiedzi udzielone w pytaniu 6 są zaskakujące na tle odpowiedzi pytania 5 o 

tyle, że w pyt. 6 zwiększa się liczba ocen in minus „typowego Ukraińca” udzielonych po 

wymianie, gdy równocześnie odpowiedzi pytania 5 wskazują na stosunek Polaków do Ukraińców 

niemal całkowicie pozbawiony uprzedzeń. 

3. Odpowiedzi w pytaniu 3. wskazują na przeważające u polskich uczestników negatywne 

postrzeganie życia na Ukrainie lub na nieznajomość jego realiów.  

4. Po wymianie przekonanie o podobieństwach między narodami polskim i ukraińskim uległa 

zmianie, co świadczy o zrozumieniu istnienia różnic międzykulturowych. Ogólna ocena 

stosunków polsko-ukraińskich zmieniła się z „bardzo dobre” w kierunku „raczej dobre” 
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Opinie Ukraińców uczestniczących w projekcie „Polsko-ukraińska współpraca 

młodzieży” na temat Polski, Polaków i relacji polsko-ukraińskich 
 

 Przed rozpoczęciem i po zakończeniu działań merytorycznych w projekcie „Pogranicza” 

uczestnicy zostali poproszeni o anonimowe wypełnienie ankiet badających ich opinie na temat Polski, 

Polaków i relacji polsko-ukraińskich. 

 Badani dwukrotnie odpowiadali na następujące pytania: 
1. Z czym kojarzy ci się Polska? 

2. Jaki jest twój stosunek do Polski? 

3. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej. 

4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni: 

5. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej. 

6. W tabeli zamieszczono zestaw różnych cech, które każdy człowiek posiada w różnym natężeniu.  

Przy pomocy pięciostopniowej skali określ, w jakim stopniu daną cechę posiada typowy Polak.  

7. W tabeli znajduje się ten sam zestaw cech, który przedstawiono w poprzednim pytaniu.  

Określ, w jakim stopniu poszczególne cechy posiada typowy Ukrainiec. Oznaczenia jak  

w pytaniu wcześniejszym. 

8. Jak oceniasz ogólnie stosunki polsko - ukraińskie? 
 

 Na pierwsze pytanie, dotyczące skojarzeń z Polską, w pierwszym badaniu przeprowadzonym 11 

lipca 2014 r. uczestnicy udzielili następujących odpowiedzi: 

 spokój 

 pozytywny kraj 

 dobrzy ludzie 

 dobre drogi 

 pomoc 

 jabłka 
 

Odpowiedzi udzielone po zakończeniu wymiany 19 lipca 2014 r. były następujące: 

 jabłka 

 dobre drogi 

 zamki i kościoły 

 Chopin 

 dobrzy, pozytywni, szczerzy ludzie 
 

Na drugie pytanie, dotyczące stosunku do Polski, wszyscy Ukraińcy zarówno przed 

rozpoczęciem projektu, jak i po jego zakończeniu, odpowiedzieli, że ich stosunek jest pozytywny.  

8% osób po wymianie nie udzieliło odpowiedzi. 

 pozytywny obojętny negatywny 

przed wymianą  100%     

po wymianie  92%     
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rys. 1. Pytanie 2. Jaki jest twój stosunek do Polski? 
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Pytanie trzecie polegało na ustosunkowaniu się do podanych twierdzeń na temat Polski. Oto jak 

przedstawiały się odpowiedzi: 25% uczestników nie udzieliło po wymianie odpowiedzi w punktach A i 

B. 

Polska to kraj, w którym: 
      

zgadzam się nie wiem nie zgadzam się 

twierdzenie przed po przed po przed po 

A. jest szybki wzrost 

gospodarczy. 
83% 66% 16% 8%   

B. biurokracja utrudnia 

załatwienie najprostszych 

spraw. 

 8% 92% 58% 8% 8% 

C. istnieje dobra 

organizacja pracy. 
92% 92%  8% 8%  

D. panuje korupcja.   58% 66% 42% 34% 

E. istnieje system 

parlamentarny, podobnie 

jak na Zachodzie. 

84% 92% 16% 8%   

F. politycy są 

niekompetentni. 
 8% 66% 58% 34% 34% 

G. respektuje się swobody 

obywatelskie. 
66% 100% 34%    

H. jest wysoki poziom 

przestępczość. 
 8% 50% 25% 50% 66% 

I. funkcjonuje gospodarka 

rynkowa, podobnie jak na 

Zachodzie. 

75% 25% 25% 75%   

J. nie lubią cudzoziemców.   8%  92% 100% 

 

Czwarte pytanie dotyczyło porównania Polaków i Ukraińców. 56% Ukraińców przed wymianą  

i 61% po jej zakończeniu stwierdziło, że są to narody bardzo podobne,  

44% uczestników przed wymianą i 33% po zakończeniu – że są raczej podobne, natomiast  

6% Ukraińców po zakończeniu wymiany nie miało zdania na ten temat. 
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rys. 4. Pytanie 4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni… 
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W pytaniu piątym należało odnieść się do twierdzeń dotyczących Polski i Polaków. 

 

Czy zgodziłbyś się, aby Polak: 

 tak nie nie wiem 

twierdzenie przed po przed po przed po 

A. odwiedził Ukrainę jako turysta? 8% 100% 50%  42%  

B. pracował z tobą/uczył się w twojej 

szkole lub klasie? 
100% 100%     

C. był twoim najbliższym sąsiadem? 92% 100%   8%  

D. zamieszkał na Ukrainie na stałe? 83% 92%   16% 8% 

E. był w gronie twoich najbliższych 

przyjaciół? 
92% 100%   8%  

F. otrzymał ukraińskie obywatelstwo? 75% 58% 8%  17% 42% 

G. był członkiem twojej rodziny? 92% 100%   8%  

H. należał do Rady Miejskiej w twoim 

mieście? 
50% 50% 34% 34% 16% 16% 
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rys. 5. Pytanie 5. Określ swój stosunek przed wymianą do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej. 
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rys. 6. Pytanie 5. Określ swój stosunek po wymianie do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej. 
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W pytaniu szóstym należało określić za pomocą podanej skali natężenie, z jakim podane cechy 

posiada typowy Polak. Po zakończeniu 25% uczestników nie ustosunkowało się do cech 4 i 6. 

 

 1 2 3 4 5  

 przed po przed po przed po przed po przed po  

pracowity 66% 75% 34% 25%       leniwy 

tolerancyjny 92% 100% 8%        nietolerancyjny 

nowoczesny 58% 66% 42% 34%       zacofany 

wykształcony 83% 58% 8% 8% 8% 8%     niewykształcony 

efektywny 50% 58% 50% 42%       nieefektywny 

uczciwy 66% 58% 34% 8%  8%     nieuczciwy 

życzliwy 92% 58% 8% 42%       nieżyczliwy 

schludny 66% 58% 34% 42%       zaniedbany 

religijny 75% 100% 25%        niereligijny 

odpowiedzialny 100% 83%  16%       nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany 75% 100% 25%        samowolny 

gościnny 100% 92%  8%       niegościnny 

nie 

nadużywający 

alkoholu 

34% 8% 25% 66% 34% 25% 8%    
nadużywający 

alkoholu 

przedsiębiorczy 42% 66% 34% 34% 25%      nieprzedsiębiorczy 

 

 

W pytaniu siódmym należało określić za pomocą podanej skali natężenie, z jakim podane cechy 

posiada typowy Ukrainiec. Po zakończeniu wymiany 34% uczestników nie ustosunkowało się do cechy 

4. 

 

 1 2 3 4 5  

 przed po przed po przed po przed po przed po  

pracowity 83% 50% 16% 50%       leniwy 

tolerancyjny 50% 50% 42% 16% 8% 34%     nietolerancyjny 

nowoczesny 58% 66% 42% 34%       zacofany 

wykształcony 58% 42% 34% 16% 8% 8%     niewykształcony 

efektywny 58% 66% 42% 34%       nieefektywny 

uczciwy 58% 92% 42% 8%       nieuczciwy 

życzliwy 75% 92% 16%  8% 8%     nieżyczliwy 

schludny 75% 58% 16% 42% 8%      zaniedbany 

religijny 75% 50%  50% 25%      niereligijny 

odpowiedzialny 58% 50% 16% 50% 25%      nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany 66% 50% 16% 50% 16%  1    samowolny 

gościnny 92% 100% 8%        niegościnny 

nie 

nadużywający 

alkoholu 

16% 8% 34% 66% 42% 25% 8%    
nadużywający 

alkoholu 

przedsiębiorczy 42% 58% 34% 42% 16%  8%    nieprzedsiębiorczy 
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Pytanie ósme dotyczyło oceny stosunków polsko-ukraińskich. 94% uczestników przed wymianą i 

wszyscy uczestnicy po zakończeniu wymiany ocenili je jako bardzo dobre, natomiast  6% Ukraińców 

przed rozpoczęciem wymiany oceniło stosunki jako raczej dobre. Po wymianie 25% uczestników nie 

udzieliło odpowiedzi. 
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rys. 7. Pytanie 8. Jak oceniasz ogólne stosunki polsko - ukraińskie? 

 

Wnioski: 

1. Uczestnicy wymiany ze strony ukraińskiej prezentowali jednorodny pozytywny stosunek do 

Polski przed rozpoczęciem wymiany i po jej zakończeniu. 

2. Odpowiedzi udzielone przez uczestników na pytanie 1 (otwarte) po wymianie dotyczą kultury i 

społeczeństwa. Bardziej zróżnicowanie były też odpowiedzi na pytania 5, 6 i 7 udzielone po 

wymianie. Wskazuje to na wzbogacenie wiedzy uczestników ukraińskich na temat Polski i 

Polaków, jakie nastąpiło dzięki wymianie. 

3. Odpowiedzi udzielone w pytaniu 3. nie pozwalają na wskazanie czytelnej tendencji. 

4. Po wymianie wzmocniło się przekonanie o podobieństwach między narodami polskim i 

ukraińskim. Ocena stosunków polsko-ukraińskich zmieniła się, podobnie jak przypadku opinii 

Polaków, w kierunku „raczej dobre”. 

 

4. Podsumowanie 

 

 Jak wynika z przeprowadzonej ewaluacji, międzynarodowe projekty dla młodzieży są trafną 

metodą wzmacniania dialogu, budowania postawy tolerancji i otwartości wśród młodych ludzi oraz 

pogłębiania wzajemnej wiedzy o kulturach i tradycjach innych narodów. Program merytoryczny oraz 

organizacja projektu „Pogranicza” został wysoko oceniony przez uczestników. Warto nadmienić, że 

ocena dokonana przez polską młodzież w ww. zakresie była surowsza od oceny dokonanej przez 

młodzież z Ukrainy. Jest to tendencja utrzymująca się w projektach międzynarodowych, jakie 

realizowaliśmy w Polsce.  

 Obie strony uczestniczące w projekcie są zadowolone z udziału w nim oraz wysoko oceniają 

atmosferę wymiany jako sprzyjającą współpracy i komunikacji. Zdecydowana większość uczestników 

chciałaby ponownie wziąć udział w podobnej wymianie, gdyby taka była organizowana.  
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 Bardzo wysokie wskaźniki rezultatu (w większości istotnie wyższe od zakładanych) udało się 

osiągnąć dzięki bogatemu i różnorodnemu programowi, który jednak był - zdaniem 16% uczestników z 

obu stron – zaplanowany na nieatrakcyjną porę roku..  

 Respondenci, zarówno Polacy, jak też Ukraińcy, dysponują niewielką wiedzą na temat kraju 

partnerskiego. Mimo to daje się stwierdzić, że dzięki wymianie nastąpiło pogłębienie wiedzy uczestników 

w tym zakresie. 

 Polska młodzież ma skłonność do stereotypowego postrzegania Ukraińców i Ukrainy (co jest 

zbieżne z tendencją ogólnopolską). Po wymianie wzmocniło się u Ukraińców przekonanie o 

podobieństwach między narodami polskim i ukraińskim, a nieco osłabło wśród Polaków. Z większym 

dystansem obie strony dokonują ogólnej oceny stosunków polsko-ukraińskich. 

 W związku z powyższym Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” rekomenduje 

formę  współpracy w ramach zadań projektowych w celu podtrzymywania polsko-ukraińskich 

kontaktów i pogłębienia ich, wskazując równocześnie na potrzebę wzbogacania wiedzy uczestników 

na temat realiów życia w krajach partnerskich ze względu na ich stereotypowe postrzeganie przez 

młodzież. Planując kolejne wymiany międzynarodowe, należy też wziąć pod uwagę sugestie dotyczące 

lokowania projektu w obrębie roku. 

 

5. Załączniki 

  

10. Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy 

i komunikacji? 

11. Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś? 

12. Co byś zmienił/zmieniła w sposobie realizacji projektu?  

13. Czy weźmiesz udział w kolejnej wymianie międzynarodowej, jeśli zostanie zorganizowana?  

 

 I. ANKIETA EWALUACYJNA (przeprowadzona po zakończeniu projektu „Pogranicza”) 
 

Ponieważ chcemy doskonalić swoje przedsięwzięcia, interesuje nas Twoja opinia na temat udziału w projekcie  

i jego elementów, dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Odpowiedzi oznaczaj znakiem „X”. 

 
 

1. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło Twoją wiedzę na temat kraju partnerskiego? 

 

  

 

2. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej pozytywnie wpłynęło na Twój sposób postrzegania kraju 

partnerskiego? 

 

 

 

3. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat kultury kraju partnerskiego? 

 

 

 

4. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś/łaś swoją wiedzę na temat korzeni Solidarności i roli Polski 

w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji? 
 

 

 

 

5. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat organizacji pozarządowych? 
 

 

 

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 
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6. Czy, uczestnicząc w projekcie, wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat funkcjonowania mediów? 

 

 

 

7. Czy zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu były atrakcyjne i rozwijające? 

 

 

 

 

8. Które zajęcia podobały Ci się szczególnie? Możesz wskazać więcej niż jedne. 

 

  

1. Komunikacja międzykulturowa  

2. Dziennikarstwo obywatelskie  

3. Debata  

4. Warsztaty w Europejskim 

Centrum Solidarności 
 

 

9. Czy, uczestnicząc w projekcie, rozwinąłeś swoje umiejętności w zakresach: 
 

a. komunikacja interpersonalna (w tym komunikacja międzykulturowa) 

 

 
 

b. praca w zespole 

 

 
 

c. występy publiczne 

 

 
 

d. kreatywność 

 

 

 

 

 

10. Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy i 

komunikacji? 

 

 

 

 

 

 

11. Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś? 

 

1 2 3 4 5 6 
     

 

 

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 

   

TAK Trudno powiedzieć NIE 
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12. Co byś zmienił/zmieniła w sposobie realizacji projektu?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Czy weźmiesz udział w kolejnej wymianie międzynarodowej, jeśli zostanie zorganizowana?  

 

 

 

 

 

 

14. Tu możesz dodać coś od siebie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

METRYCZKA 

Narodowość PL UA 

Płeć K M 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 
 

 

 

 
 

 
II. ANKIETA EWALUACYJNA badająca opinie Ukraińców na temat Polski, Polaków  

i stosunków polsko-ukraińskich 

 

Wiek: …  Płeć: K M  Status: pracownik / uczestnik 

1. Z czym kojarzy ci się Polska? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaki jest twój stosunek do Polski? 

o pozytywny 

o obojętny 

o negatywny 

 

3. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej.  

Polska to kraj, w którym: 

twierdzenie zgadzam się nie wiem nie zgadzam się 

jest szybki wzrost gospodarczy       

biurokracja utrudnia załatwienie najprostszych spraw       

istnieje dobra organizacja pracy       

panuje korupcja       

istnieje system parlamentarny, podobnie jak na 

Zachodzie 
      

TAK Trudno powiedzieć NIE 
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politycy są niekompetentni       

respektuje się swobody obywatelskie       

jest wysoki poziom przestępczość       

funkcjonuje gospodarka rynkowa, podobnie jak na 

Zachodzie 
      

nie lubią cudzoziemców       

 

4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni: 

o bardzo podobni 

o raczej podobni 

o trudno powiedzieć 

o raczej niepodobni 

o w ogóle nie podobni 

 

5. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Polski, podanych poniżej. 

Czy zgodziłbyś się, aby Polak: 

twierdzenie tak nie nie wiem 

odwiedził Ukrainę jako turysta?       

pracował z tobą/uczył się w twojej szkole lub klasie?       

był twoim najbliższym sąsiadem?       

zamieszkał na Ukrainie na stałe?       

był w gronie twoich najbliższych przyjaciół?       

otrzymał ukraińskie obywatelstwo?       

był członkiem twojej rodziny?       

należał do Rady Miejskiej w twoim mieście?       

 

6. W tabeli zamieszczono zestaw różnych cech, które każdy człowiek posiada w różnym natężeniu. Przy 

pomocy pięciostopniowej skali określ, w jakim stopniu daną cechę posiada typowy Polak.  

1 - oznacza, że twoim zdaniem typowy  Polak jest np. bardzo pracowity.  

5 - stanowi przeciwieństwo, tzn. jest bardzo leniwy. Postaw krzyżyk w odpowiedniej rubryce. 

 

 1 2 3 4 5  

pracowity           leniwy 

tolerancyjny           nietolerancyjny 

nowoczesny           zacofany 

wykształcony           niewykształcony 

efektywny           nieefektywny 

uczciwy           nieuczciwy 

życzliwy           nieżyczliwy 

schludny           zaniedbany 

religijny           niereligijny 

odpowiedzialny           nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany           samowolny 

gościnny           niegościnny 

nie nadużywający alkoholu           nadużywający alkoholu 

przedsiębiorczy           nieprzedsiębiorczy 
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7. W tabeli znajduje się ten sam zestaw cech, który przedstawiono w poprzednim pytaniu. Określ, w jakim 

stopniu poszczególne cechy posiada typowy Ukrainiec. Oznaczenia jak  

w pytaniu wcześniejszym. 

 1 2 3 4 5  

pracowity           leniwy 

tolerancyjny           nietolerancyjny 

nowoczesny           zacofany 

wykształcony           niewykształcony 

efektywny           nieefektywny 

uczciwy           nieuczciwy 

życzliwy           nieżyczliwy 

schludny           zaniedbany 

religijny           niereligijny 

odpowiedzialny           nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany           samowolny 

gościnny           niegościnny 

nie nadużywający alkoholu           nadużywający alkoholu 

przedsiębiorczy           nieprzedsiębiorczy 

 
8. Jak oceniasz ogólne stosunki polsko - ukraińskie? 

o bardzo dobrze 

o raczej dobrze 

o trudno powiedzieć 

o raczej źle 

o bardzo źle 

 

 

 
III. ANKIETA EWALUACYJNA badająca opinie Polaków na temat Ukrainy, Ukraińców  

i stosunków polsko-ukraińskich 
 

Wiek: …  Płeć: K M  Status: pracownik / uczestnik 

 

1. Z czym kojarzy ci się Ukraina? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaki jest twój stosunek do Ukrainy? 

o pozytywny 

o obojętny 

o negatywny 
 

3. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Ukrainy, podanych poniżej.  

Ukraina to kraj, w którym: 

twierdzenie zgadzam się nie wiem nie zgadzam się 

jest szybki wzrost gospodarczy       

biurokracja utrudnia załatwienie najprostszych spraw       
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istnieje dobra organizacja pracy       

panuje korupcja       

istnieje system parlamentarny, podobnie jak na 

Zachodzie 
      

politycy są niekompetentni       

respektuje się swobody obywatelskie       

jest wysoki poziom przestępczość       

funkcjonuje gospodarka rynkowa, podobnie jak na 

Zachodzie 
      

nie lubią cudzoziemców       

 

4. Porównując Polaków i Ukraińców uważasz, że są oni: 

o bardzo podobni 

o raczej podobni 

o trudno powiedzieć 

o raczej niepodobni 

o w ogóle nie podobni 

 

5. Określ swój stosunek do twierdzeń dotyczących Ukrainy, podanych poniżej. 

Czy zgodziłbyś się, aby Ukrainiec: 

twierdzenie tak nie nie wiem 

odwiedził Polskę jako turysta?       

pracował z tobą/uczył się w twojej szkole lub klasie?       

był twoim najbliższym sąsiadem?       

zamieszkał w Polsce na stałe?       

był w gronie twoich najbliższych przyjaciół?       

otrzymał polskie obywatelstwo?       

był członkiem twojej rodziny?       

należał do Rady Miejskiej w twoim mieście?       

 

6. W tabeli zamieszczono zestaw różnych cech, które każdy człowiek posiada w różnym natężeniu. Przy 

pomocy pięciostopniowej skali określ, w jakim stopniu daną cechę posiada typowy Ukrainiec.  

1 - oznacza, że twoim zdaniem typowy  Ukrainiec jest np. bardzo pracowity.  

5 - stanowi przeciwieństwo, tzn. jest bardzo leniwy. Postaw krzyżyk w odpowiedniej rubryce. 

 

 1 2 3 4 5  

pracowity           leniwy 

tolerancyjny           nietolerancyjny 

nowoczesny           zacofany 

wykształcony           niewykształcony 

efektywny           nieefektywny 

uczciwy           nieuczciwy 

życzliwy           nieżyczliwy 

schludny           zaniedbany 

religijny           niereligijny 

odpowiedzialny           nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany           samowolny 

gościnny           niegościnny 
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nie nadużywający alkoholu           nadużywający alkoholu 

przedsiębiorczy           nieprzedsiębiorczy 

 

 

 

 

 

 

7. W tabeli znajduje się ten sam zestaw cech, który przedstawiono w poprzednim pytaniu. Określ, w jakim 

stopniu poszczególne cechy posiada typowy Polak. Oznaczenia jak w pytaniu wcześniejszym. 

 1 2 3 4 5  

pracowity           leniwy 

tolerancyjny           nietolerancyjny 

nowoczesny           zacofany 

wykształcony           niewykształcony 

efektywny           nieefektywny 

uczciwy           nieuczciwy 

życzliwy           nieżyczliwy 

schludny           zaniedbany 

religijny           niereligijny 

odpowiedzialny           nieodpowiedzialny 

zdyscyplinowany           samowolny 

gościnny           niegościnny 

nie nadużywający alkoholu           nadużywający alkoholu 

przedsiębiorczy           nieprzedsiębiorczy 

 

8. Jak oceniasz ogólne stosunki polsko - ukraińskie? 

o bardzo dobrze 

o raczej dobrze 

o trudno powiedzieć 

o raczej źle 

o bardzo źle 

 

 

 

 

 

Paulina Podgórska                                                                             Prezes  
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Michał Postek 

 


