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Εργασία και Ταξίδια 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ 
Το όνομά μου είναι Τετιάνα και κατάγομαι από την πόλη Κμελνίτσκι της Ουκρανίας. Ήρθα 
στην Πολωνία για σπουδές και δουλειά. Σπούδασα Πληροφορική και εργάζομαι σε 
εταιρεία πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Πολωνία, πήρα την 
Πολωνική Κάρτα παραμονής και αργότερα την πολωνική υπηκοότητα. 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Πριν φτάσω εδώ φοβόμουν ότι τα πολωνικά μου δεν θα ήταν αρκετά για να λειτουργήσω 
ανεξάρτητα και άνετα σε αυτή τη χώρα. Επίσης, ανησυχούσα για το εάν θα μπορούσα να 
βρω δουλειά και να σπουδάσω. Τελικά, κατάφερα να ολοκληρώσω την Πληροφορική σε 
ένα από τα πανεπιστήμια του Ρζεσζόφ.  Οι Πολωνοί αποδείχτηκαν ένας πολύ βοηθητικός 
λαός. Με εκπλήσσει το πόσο πολιτισμένοι είναι. Μου αρέσει που πάντα λένε καλημέρα και 
αντίο στα καταστήματα. Επιπλέον, με εκπλήσσει το πόσο προσέχουν πάντα στη διάβαση 
πεζών. Παρατηρώ πολλές ομοιότητες μεταξύ των χωρών μας. Χάρη στις σπουδές μου, 
έκανα πολλούς νέους φίλους που με βοήθησαν στο δύσκολο ξεκίνημα. 

 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΗ 

Όπως ανέφερα, οι Πολωνοί αποδείχθηκαν πολύ βοηθητικοί. Μπόρεσα να ξεπεράσω τις 
αρχικές δυσκολίες μου με τη γλώσσα χάρη στη βοήθειά τους. Παρόλο που δεν είχα πολλές 
δυσκολίες στην κατανόηση της πολωνικής γλώσσας, το να την μιλώ ήταν μια δύσκολη 
πρόκληση. 

Ποτέ δεν είχα προβλήματα λόγω της καταγωγής μου. Αντίθετα, οι Πολωνοί είναι όπως οι 
Ουκρανοί. Βοηθήθηκα αρκετά και από την τοπική κοινότητα των Ουκρανών, πολλοί από 
τους οποίους βρίσκονται στο Ρζεσζόφ. 

Τα μόνα προβλήματα που είχα είχαν να κάνουν με τη γραφειοκρατία. Υπήρχαν πολλά 
έγγραφα που έπρεπε να συμπληρώσω τα οποία δεν συμπλήρωσα στην Ουκρανία. 

Φυσικά, στην αρχή πεθυμούσα πολύ τη χώρα μου και την οικογένειά μου. Αλλά τώρα έχω 
πολλούς φίλους εδώ, όπως και καλή επαφή με την οικογένειά μου που με επισκέπτεται 
κιόλας. 

 

 

 

 

 

 
Η Τετιάνα από 

την Ουκρανία, η 
οποία ζει στην 

Πολωνία 
 

 



 

 
 

 

ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Για μένα το κλειδί για να γίνω μέλος της τοπικής κοινότητας ήταν οι σπουδές μου. 
Είναι χάρη σε αυτές που γνώρισα νέους ανθρώπους που μου έδειξαν την πόλη και 
με τους οποίους μπορούσα να περάσω χρόνο. Γι 'αυτό πιστεύω ότι αν θέλετε να 
γίνετε μέλος της τοπικής κοινότητας, θα πρέπει να προσπαθήσετε να έρθετε κοντά 
με ανθρώπους από τις σπουδές ή την εργασία σας. Άτομα που μπορεί να τα έχετε 
γνωρίσει μόλις, μπορούν να σας δείξουν πού να πάτε στην πόλη και τι να δείτε. 
Εκτός αυτού, έψαχνα πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Ρζεσζόφ εδώ και πολύ καιρό. Η συμμετοχή σε αυτές αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμη για την απόκτηση νέων γνωριμιών. Έχω επίσης βρει κοινωνικές 
ομάδες στο Facebook. Μεταξύ άλλων, μια ομάδα Ουκρανών που ζουν στο Ρζεσζόφ. 
Χάρη σε αυτό θα μπορούσα να έχω ακόμα επαφή με ανθρώπους.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Για μένα το κλειδί για να γίνω μέλος της τοπικής κοινότητας ήταν οι 
σπουδές μου. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
 

Πιστεύω ότι αξίζει να ελέγξετε αν στην πόλη σας υπάρχουν άτομα από τη χώρα σας... Θα σας βοηθήσουν στα πρώτα σας 
βήματα. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να μην κλειστείτε στην κοινότητα σας. Αξίζει να γνωρίσετε τον πολιτισμό της τοπικής 
κοινότητας και να μάθετε πώς να ζήσετε σε μια νέα χώρα. 

Σίγουρα το πρόβλημα θα είναι ότι στην αρχή επιθυμείτε την οικογένεια και τους φίλους σας από τη χώρα σας αλλά αν 
προσπαθήσετε να γίνετε σταδιακά μέλος ενός νέου χώρου, γεμίζετε το κενό με νέους γνωστούς.  

Προσωπικά πιστεύω ότι ένα καλό μέρος για πρώτες γνωριμίες είναι η δουλειά ή το πανεπιστήμιο. Γι 'αυτό σας προτείνω να 
αρχίσετε από αυτά. Είναι σημαντικό, στην αρχή, να μην λυγίσετε ούτε να μην κλειστείτε στο σπίτι. Προσπαθήστε να 
εξερευνήσετε τη νέα χώρα. Θα αισθάνεστε καλύτερα και πιο σίγουροι κάθε μέρα που περνά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 


