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�  Лех	  Валенса,	  море,	  культурна	  програма,	  друзі,	  навчитися	  дуже	  добре	  розуміти	  польську	  мову,	  
навчання.	  

�  Интересует	  опыт	  Польши	  в	  плане	  развития	  со	  страны	  советского	  лагеря	  в	  мощную	  европейскую	  
страны,	  при	  этом	  не	  потеряв	  своего"лица",	  уникальности.	  

�  Познакомиться	  с	  культурой	  города	  и	  местных	  жителей.	  Путишествовать.	  Узнать	  новое,	  что	  пригодится	  
для	  дальнейшей	  работы	  в	  общественном	  секторе.	  

�  Глубже	  узнать	  культуру,	  язык,	  обычаи	  поляков.	  Познакомится	  с	  ребятами	  из	  других	  городов	  и	  стран,	  
обменяться	  практическим	  опытом	  	  

�  Я	  ожидаю	  узнать	  много	  нового	  о	  польской	  культуре,	  обычаях,	  	  поучить	  польский	  язык,	  встретить	  
новых	  друзей	  и	  получить	  дельные	  советы	  в	  сфере	  журналистики	  и	  общественной	  деятельности	  

�  новых	  впечатлений,	  знаний,	  интересных	  фактов	  
�  новых	  знаний	  о	  европейском	  самоуправления,	  культуре	  и	  историю	  Польши,	  а	  также	  знакомств,	  

которые	  помогут	  нам	  лучше	  понять	  соседние	  народы	  
�  Познакомиться	  со	  страной	  и	  её	  культурой,	  узнать	  больше	  о	  странах,	  которые	  представлены	  на	  

программе,	  попробовать	  национальную	  кухню,	  найти	  новых	  друзей.	  	  
�  Я	  хочу	  познакомиться	  с	  лидерами	  студенчества,	  активистами	  и	  яркими	  деятелями	  политики,	  

искусства	  Польши.	  Мне	  очень	  нравится	  польский	  язык.	  я	  хотела	  бы	  больше	  узнать	  об	  архитектуре	  
польских	  достопримечательностей,	  познакомиться	  с	  истории	  становления	  Польши	  как	  европейской	  
страны.	  	  

�  Я	  надеюсь	  больше	  узнать	  о	  культуре	  и	  повседневной	  жизни	  Польши,	  а	  также	  получить	  множество	  
положительных	  эмоций.	  

�  Я	  познакомлюсь	  с	  культурными,	  историческими	  аспектами	  Польши.	  

Oczekiwania  



Ocena wizyty  



Ocena wizyty  

Jak	  oceniasz	  podane	  elementy	  wizyty	  w	  skali	  1-‐5,	  gdzie	  1	  oznacza	  bardzo	  źle,	  a	  5	  
bardzo	  dobrze? 
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�  "Приятная	  гостеприимная	  атмосфера	  Уровень	  жизни"	  
�  Культура	  поляков,	  местное	  самоуправление,	  общественный	  сектор,	  общественный	  транспорт.	  
�  Дружелюбные,	  доброжелательные	  люди.	  Насыщенная,	  интересная	  программа.	  Забота	  со	  

стороны	  организаторов,	  ребят.	  
�  Страна,	  общение	  с	  ребятами,	  природа,	  театр,	  поляки,	  францисканцы	  	  
�  Развитая	  инфраструктура	  
�  Организация	  общественной	  жизни.	  
�  Трепетное	  отношение	  и	  забота	  государства	  о	  	  людях	  с	  ограниченными	  возможностями!	  Высокий	  

уровень	  контакта	  с	  самыми	  высокопоставленными	  лидерами	  Польши	  и	  Гданьска,	  воеводства	  в	  
целом.	  Веселые	  и	  позитивные	  "разогревы"	  с	  утра	  для	  сплочения	  команды	  участников!	  
Потрясающая,	  вежливая,	  внимательная,	  добрая	  и	  всегда	  готовая	  помочь	  -‐	  координатор	  Мавиле!	  
Уважение	  интересов	  всех	  участников,	  четкие	  рамки	  проведения	  программы!	  Насыщенность	  
культурных	  программ!	  	  

�  Музей	  "Солидарности",	  развитие	  маленьких	  городов	  на	  примере	  Прущ,	  открытость	  и	  
демкратичнисть	  представителей	  власти,	  забота	  к	  людям	  с	  ограниченными	  возможностями	  
(пандусы,	  лифты,	  поддержка,	  специальные	  заведения),	  архитектура	  города	  и	  культурное	  
развитие	  жителей.	  

�  Реконструкция	  старых	  построек,	  строительство	  дорог	  	  
�  Встреча	  с	  Лехом	  Валенсой,	  экскурсия	  на	  Радио	  Гданьск,	  Экскурсия	  на	  Гданьск	  Арену,	  встреча	  с	  

Президентом	  города	  Гданьска	  Павлом	  Адамовичем,	  то,	  как	  нас	  принимали,	  условия	  для	  жизни,	  
наша	  волонтёр	  Мавиле	  Аблаева-‐	  добрая	  и	  отзывчивая.	  Забота	  организаторов	  о	  нас:питание,	  
сухие	  пайки,	  билеты	  на	  общественный	  транспорт,	  чудесный	  пикник.	  

�  "Каждый	  политик,	  общественный	  деятель	  был	  готов	  отвечать	  абсолютно	  на	  все	  вопросы,	  нету	  
неудобных	  вопросов.	  Желание	  ити	  на	  контакт	  и	  делиться	  опытом.	  Молодежь	  в	  Польще	  
современна,	  без	  предрасудков,	  открыта."	  

�  Открытость,	  дружелюбность	  людей,	  неспешность	  и	  готовность	  всегда	  помочь;	  развитая	  сетка	  
транспорта	  городского	  и	  междугороднего	  

Pozytywne zaskoczenia  



Język wizyty
Główny	  język	  kontaktów	  z:	  

Innymi	  uczestnikami	  wizyty	  (studenci)	  

Po	  rosyjsku	   96%	  
Po	  angielsku	   0%	  
Po	  polsku	   0%	  

W	  innym	  języku	  	   0%	  

Koordynatorem	  

Po	  rosyjsku	   83%	  
Po	  angielsku	   0%	  
Po	  polsku	   0%	  

W	  innym	  języku	  	   0%	  

Wolontariuszami	  z	  Polski	  

Po	  rosyjsku	   63%	  
Po	  angielsku	   17%	  
Po	  polsku	   25%	  

W	  innym	  języku	  	   0%	  



Profil uczestnika
Sympatia/dystans do innych narodów

Czy	  mógłbyś/mogłabyś	  mieć	  dziewczynę/chłopaka	  z	  
(1-‐"zdecydowanie	  tak",	  4	  "zdecydowanie	  nie",	  średnia)	  

Czy	  mógłby/abyś	  mieć	  członka	  rodziny	  z	  
(1-‐"zdecydowanie	  tak"	  do	  4	  -‐	  "zdecydowanie	  nie",	  
średnia)	  

Kraj	  	  	   Przed	  wizytą	   Po	  wizycie	   Zmiana	  	   Przed	  wizytą	   Po	  wizycie	   Zmiana	  	  

Ukrainy	   1.33	   1.30	   0.03	   1.40	   1.33	   0.07	  
Rosji	   1.90	   1.40	   0.50	   1.45	   1.45	   0.00	  
Białorusi	   1.20	   1.27	   -‐0.07	   1.30	   1.27	   0.03	  
Mołdawii	   2.09	   1.83	   0.26	   1.82	   1.58	   0.23	  
Polski	   1.36	   1.42	   -‐0.05	   1.36	   1.33	   0.03	  
Szwecji	   1.45	   1.42	   0.04	   1.45	   1.42	   0.04	  
Niemiec	   1.36	   1.50	   -‐0.14	   1.55	   1.33	   0.21	  
Chin	   2.64	   2.83	   -‐0.20	   2.09	   1.67	   0.42	  
USA	   1.36	   1.42	   -‐0.05	   1.36	   1.42	   -‐0.05	  
Izraela	   2.00	   2.17	   -‐0.17	   1.82	   1.58	   0.23	  
Turcji	   2.36	   2.75	   -‐0.39	   2.00	   1.67	   0.33	  



�  Негативных	  впечатлений	  не	  осталось	  	  
�  Менталитет	  местного	  населения	  	  
�  Ничего	  	  
�  Ничего	  
�  политические	  взгляды	  некоторых	  участников	  из	  России	  
�  Ничего	  
�  Использование	  служебных	  полномочий	  переводчика	  при	  поездке	  в	  Гдыню.	  
�  Такого	  нет	  	  
�  Нет	  такого.	  Всё	  было	  замечательно.	  
�  Дорогой	  общетвенный	  транспорт.	  
�  Нет	  такого	  	  

Negatywne zaskoczenia 



Ocena	  wpływu	  
Metodologia	  oceny	  wpływu:	  
Ankieta	  „przed”	  i	  „po”	  dla	  uczestników	  wizyt—pobranie	  przez	  
operatorów	  wizyt	  w	  postaci	  dwóch	  pomiarów	  przed	  
wydarzeniem	  i	  w	  momencie	  zakończenia	  doświadczenia.	  
	  
Cel	  badania:	  
Uchwycenie	  zmian	  postaw,	  stanu	  wiedzy,	  sposobu	  myślenia	  w	  
wyniku	  udziału	  w	  STP.	  	  



Ocena	  wpływu	  
Zakres	  tematyki	  badań	  ankietowych:	  
Pytania	  ankietowe	  dotyczyły	  wiedzy,	  postaw	  i	  wyobrażeń	  
dotyczących:	  
� Polski	  
� Unii	  Europejskiej	  
� Ustroju	  demokratycznego	  	  
� Roli	  państwa	  i	  obywatela:	  standardy	  demokratyczne	  	  
� Standardów	  autorytarnych	  



	  
	  
WIEDZA	  O	  POLSCE	  
	  

!

Odsetek'wiedzących'„dużo”'albo'
„bardzo+dużo”'na'temat'Polski''

Przed&
wizytą&

!

Po&wizycie&
!

Zmiana&

Transformacja'ustrojowa' 18%' 67%' 48%'
Proces'wejścia'do'UE' 18%' 67%' 48%'
Zasady'funkcjonowania'gospodarki' 9%' 50%' 41%'
Zasady'funkcjonowania'NGOs' 0%' 92%' 92%'
Polska'kultura'' 27%' 50%' 23%'
Polska'historia' 36%' 92%' 55%'
Struktura'i'kompetencje'samorządu'' 0%' 92%' 92%'
Relacje'pomiędzy'mediami'a'władzą' 0%' 75%' 75%'
System'szkolnictwa' 9%' 75%' 66%'
Życie'codzienne'Polaków' 36%' 67%' 30%'
Warunki'życia'w'Polsce' 9%' 83%' 74%'
Styl'życia'rówieśników'' 27%' 58%' 31%'



	  
	  
STOSUNEK	  DO	  UE	  
	  	  

Stosunek)do)UE:)Odsetek)odpowiedzi)„zdecydowanie+zgadzam+się”+i)
„raczej+zgadzam+się”!

Przed&
wizytą&&

)
Po&wizycie&

)

Zmiana&

)
Członkostwo)w)UE)przynosi)więcej)korzyści)niż)strat)
)

100%) 83%) C17%)

Mój)kraj)powinien)wejść)do)Unii)Europejskiej)
)

91%) 83%) C8%)

Przystępując)do)UE)kraje)tracą)swoją)tożsamość)
)

9%) 17%) 8%)

Członkostwo)w)UE)pozytywnie)wpływa)na)rozwój)gospodarczy)państwa)
)

91%) 92%) 1%)

Unia)Europejska)jest)narzędziem)dominacji)silnych)państw)nad)słabszymi) 45%) 50%) 5%)
Członkostwo)w)UE)buduje)i)wzmacnia)więzi)pomiędzy)mieszkańcami)
państw)członkowskich)

91%) 100%) 9%)

UE)daje)mieszkańcom)państw)wspólnoty)szerokie)możliwości)rozwoju)
zawodowego,)edukacyjnego)itp.))(zawodowego,)edukacyjnego)itp.))

100%) 100%) 0%)

!



	  
	  
STOSUNEK	  DO	  USTROJU	  
DEMOKRATYCZNEGO	  	  	  

!

Ustrój'demokratyczny:'Odsetek'odpowiedzi'„zdecydowanie+zgadzam+
się”++i'„raczej+zgadzam+się”'!

Przed&
wizytą&

'

Po&wizycie&
'

Zmiana&

Demokracja'ma'przewagę'nad'wszelkimi'innymi'formami'rządów' 55%' 92%' 37%'
Demokracja'prowadzi'do'dobrobytu'obywateli' 91%' 92%' 1%'
Demokracja'pozytywnie'wpływa'na'rozwój'gospodarczy'państwa' 91%' 92%' 1%'
Pożądany'jest'rozwój'demokracji'we'wszystkich'państwach'świata,''
niezależnie'od'ich'politycznych'tradycji'i'kultury' 73%' 83%' 11%'
Demokracja'jest'dobrym'ustrojem'dla'mojego'kraju' 82%' 92%' 10%'
Niekiedy'rządy'niedemokratyczne'mogą'być'bardziej'pożądane'niż''
demokratyczne' 55%' 50%' R5%'
Rządy'oparte'na'silnym'przywództwie'są''lepsze'od'demokratycznych' 45%' 25%' R20%'



	  
	  
STANDARDY	  DEMOKRATYCZNE	  	  

!

Standardy(demokratyczne:(Odsetek(studentów(uznających(za(
„bardzo(istotne”(

Przed&wizytą&
!

Po&wizycie&
!

Zmiana&

Wybory( ( ( (
Wolne(i(uczciwe(wybory( 73%( 75%( 2%(
Wybory(dające(obywatelom(możliwość(ukarania((złego(rządu(
poprzez(odsunięcie(go(od(władzy( 82%( 50%( J32%(
Ograniczona(liczba(kadencji(jakie(może(pełnić(osoba(na(
wysokim(stanowisku(państwowym( 18%( 58%( 40%(
Możliwość(wyboru(pomiędzy(partiami(reprezentujące(różne(
opcje(polityczne( 45%( 67%( 21%(

Media( ( ( (
Niezależność(mediów(od(władzy( 45%( 67%( 21%(
Pluralizm(mediów( 18%( 50%( 32%(

Decentralizacja(władzy( ( ( (
Przekazanie(przez(państwo(jak(najszerszych((kompetencji(
samorządom(lokalnym( 27%( 58%( 31%(
Przekazanie(przez(państwo(jak(najszerszych(kompetencji(
organizacjom((społecznym/pozarządowym( 27%( 58%( 31%(
Konsultowanie((ze(społeczeństwem((ważnych(decyzji(
państwowych( 36%( 58%( 22%(

Wolność(gospodarcza( ( ( (
Ochronę(przez(państwo(prawa(własności( 55%( 75%( 20%(
Swoboda(prowadzenia(działalności(gospodarczej(wolnej(od(
interwencji(państwa( 55%( 75%( 20%(

Prawa(socjalne( ( ( (
Ochrona(przez(państwo(praw(pracowników( 36%( 75%( 39%(
Zapewnienie(przez(państwo(równego(dostępu(do(edukacji( 45%( 83%( 38%(
Finansowanie(przez(państwo(ochrony(zdrowia,((nauki,(kultury( 64%( 83%( 20%(
Zapewnienie(przez(państwo(godziwych((warunków(życia(
najbiedniejszym( 0%( 42%( 42%(
Aktywna(polityka(państwa(w(zakresie((przeciwdziałania(
nierównościom(społecznym( 36%( 75%( 39%(
Ochrona(przez(państwo(praw(mniejszości( 27%( 42%( 14%(

Swobody(obywatelskie( ( ( (
Wolność(wyboru(miejsca(zamieszkania(w(kraju(lub(za(granicą( 36%( 75%( 39%(
Równość(wszystkich(obywateli(wobec(prawa( 91%( 83%( J8%(
Wolność(wyrażania(poglądów(i(organizowania(się( 55%( 75%( 20%(
Jak(najmniejsza(interwencja(państwa(w(życie(obywateli(w(
kwestiach(światopoglądowych( 64%( 33%( J30%(
Niezależność(organizacji(społecznych/pozarządowych(od(
państwa( 73%( 75%( 2%(
Nadrzędność(praw(obywatela(nad(interesami(państwa( 45%( 58%( 13%(

Trójpodział(władzy( ( ( (
Niezawisłość(sądów( 82%( 75%( J7%(
Rozdzielnie(władzy(sądowniczej,(wykonawczej(i(
ustawodawczej( 82%( 92%( 10%(



	  
	  
STANDARDY	  	  
AUTORYTARNE	  	  

!
Standardy(autorytarne:(Odsetek(odpowiedzi(„zdecydowanie+
zgadzam+się”+i(„raczej+zgadzam+się”!

Przed&wizytą&
(

Po&
wizycie&

(

Zmiana&

Posłuszeństwo(i(szacunek(dla(autorytetów(są(najważniejszymi(
wartościami,(które(powinno(się(wpoić(dzieciom(

9%( 17%( 8%(

Zawsze(powinno(się(okazywać(szacunek(tym,(którzy(sprawują(
władzę(

36%( 50%( 14%(

Ludzie(tacy(jak(ja(nie(mają(żadnego(wpływu(na(to,(co(robi(rząd(i(
politycy(

27%( 8%( R19%(

Większość(polityków,(niezależnie(od(tego(co(mówi,(dba(tylko(o(
swoją(karierę(

82%( 58%( R23%(

Kluczowe(decyzje(polityczne(podejmowane(są(w(ukryciu(
(

91%( 75%( R16%(

Mój(kraj(nie(powinien(naśladować(wzorców(z(Zachodu,(ale(
oprzeć(się(przede(wszystkim(na(własnych(tradycjach(i(
doświadczeniach(

64%( 58%( R5%(

W(dużym(uproszczeniu,(ludzie(dzielą(się(na(słabych(i(silnych(
(

64%( 50%( R14%(

Silny(przywódca(może(więcej(zrobić(dla(kraju(niż(ustawy,(
dyskusje,(konsultacje(

82%( 67%( R15%(

Ludzie,(którzy(niczego(z(życiu(nie(osiągnęli,(nie(mają(
wystarczająco(silnej(woli(

73%( 58%( R14%(

Wartości(oparte(na(religii(powinny(być(podstawą(moralną(
mojego(państwa(

45%( 42%( R4%(

Kluczem(do(dobrego(życia(jest(dyscyplina(i(posłuszeństwo(
(

27%( 25%( R2%(

Istnieje(naturalny(podział(obowiązków(w(rodzinie(
(

45%( 58%( 13%(

Biznesmen((jest(znacznie(ważniejszy(dla(społeczeństwa(niż(
artysta(czy(profesor(

18%( 33%( 15%(

Wojny(i(konflikty(wynikają(z(ludzkiej(natury( 64%( 58%( R5%(
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