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Pracować i podróżować 

 

O MNIE 

Mam na imię Elsa. Pochodzę z Hondurasu. Mam podwójne obywatelstwo: 
Honduras i Brytyjskie. Obecnie mieszkam i pracuję w Rzeszowie. Brałam 
udział w projekcie Erasmus +. Projekt trwał przez rok, ale postanowiłam 
zostać tu trochę dłużej, ponieważ zaoferowano mi dobrą pracę. 
Przyjechałam sama i jestem tu od 3 lat. 

MOJE DOŚWIADCZENIE O POMYŚLNEJ INTEGRACJI WSPÓLNOTY 

MOJE PIERWSZE KROKI DO WSPÓLNOTY LOKALNEJ 

Zanim tu przybyłam, mieszkałam na Tajwanie. Nie planowałam przyjechać do 
Polski, zapisałam się na projekt Erasmus + i wybrałam ten kraj. Zanim 
przyjechałam, postanowiłam zapoznać się z kulturą nowego miasta. Znalazłam 
informacje o mieście w sieci (Wikipedia była tu pomocna), znalazłam też film 
promujący miasto, w którym inni (nowicjusze) opowiadają o swoich odczuciach 
dotyczących Rzeszowa. Kiedy przybyłam tu z Tajwanu, byłam zadowolona z 
dużej ilości zieleni, to była dobra odmiana od wieżowców. Następną rzeczą, 
którą od razu odczułam, była pogoda, zwłaszcza pierwsza zima. Kolejną rzeczą, 
którą zauważyłam, kiedy zacząłam tu mieszkać i uczyć mieszkańców hiszpański-
ego i angielskiego, to to, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do formalnej 
edukacji. 

PROBLEMY, KTÓRE SPOTKAŁEM, ORAZ OTRZYMANE WSPARCIE 

Poznałam wielu wspaniałych ludzi, głównie dzięki mojej pracy. Polacy okazali 
się bardzo pomocni, wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o wypełnianie dokumentów dla lokalnej administracji, która niestety ma wiele 
wad. Główny problem wynikał z faktu, że departamenty zajmujące się 
cudzoziemcami nie znały języka angielskiego, co było poważnym problemem. 
Osobiście nie widziałem żadnych oznak rasizmu ani nieprzyjemności ze 
względu na pochodzenie, ale słyszałam, że takie sytuacje miały miejsce. 

Elsa  
z Hondurasu, 
obecnie mieszka 
w Polsce 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 http://measy.lpf.lt/ 
 https://www.facebook.com/projectMEasy/ 

„Musisz być aktywny, jeśli chcesz się zintegrować!” 

ZOSTANIE CZŁONKIEM WSPÓLNOTY LOKALNEJ 

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TWORZENIA NOWYCH SPOŁECZNOŚCI  

Najbardziej zbliżałam się do lokalnej społeczności dzięki mojej pracy. 

To tam poznałam pierwszych mieszkańców, którzy pokazali mi, co 

zobaczyć, gdzie iść na kawę lub po prostu pomogli mi się 

zaaklimatyzować. Zapisałam się również na kurs języka polskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, i do-

wiedziałam się, jak trudny jest język polski. Nie uczę się już tego języka, ale umiem komunikować się w 

języku polskim w restauracji lub sklepie. 

Pracuję w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Projektów, które daje mi wspaniałe możliwości pozna-

wania nowych ludzi. Dzięki temu, że byliśmy zaangażowani w wiele projektów często mających na celu 

prezentowanie innych kultur, mogłam przedstawić lokalną społeczność oraz kraj mojego pochodzenia. 

 

 
 
Jeśli chcesz dobrze poznać lokalną społeczność, powinieneś uczestniczyć w różnych organizowanych 
przez nią wydarzeniach. Polecam podejść do tego na poważnie. W Rzeszowie, choć nie jest to tak duże 
miasto, odbywa się wiele spotkań. To świetny sposób na zrozumienie lokalnej społeczności. Dobrą prak-
tyką jest również uczęszczanie na wydarzenia w języku angielskim. W ten sposób poznamy innych ob-
cokrajowców mieszkających w mieście, a przynajmniej tę część rdzennych mieszkańców, którzy mówią po 
angielsku i mogą opowiedzieć o tym mieście zupełnie inaczej. 
 
Możesz także chodzić na imprezy kulturalne, takie jak koncerty, zajęcia plastyczne itp., tak jak ja. Moja 
rada dla wszystkich, którzy chcą zostać częścią lokalnej społeczności, brzmi: musisz być aktywny, jeśli 
chcesz się zintegrować! Początki mogą być trudne z powodu różnic kulturowych. Ale nie ma lepszego 
sposobu na poznanie społeczności niż integracja z nią. Moja firma organizuje wiele działań na poziomie 
międzynarodowym i krajowym, w których chętnie biorę udział.  
 
 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie 
poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

Byłam zadowolona, że pomimo problemów z językiem, w kwestiach 

administracji publicznej większość osób może komunikuje się w języku 

angielskim, niekoniecznie tylko młodzi ludzie. Samo miasto jest bardzo 

miłe, jeśli coś mi w nim przeszkadzało to to, że nie ma miejsc, w których 

można usiąść z przyjaciółmi za darmo, jeśli pójdziesz do parku, nie 

możesz znaleźć miejsc do gry w szachy, czy tenisa. 


