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Wstępny program konferencji dot. sytuacji społeczności ukraińskiej w RP,    

bazującej na raporcie przygotowanym przez Związek Ukraińców w Polsce. 

 

Czas i miejsce konferencji:  

18 czerwca 2019 r., godz.: 10:30 – 16:00. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,   

Warszawa, ul Długa 23 / 25 

 

Wstępny program: 

Rzecznik Praw Obywatelskich – powitanie uczestników konferencji 

I. Prezentacja raportu Związku Ukraińców w Polsce „Mniejszość ukraińska i 

migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu” na temat aktualnych 

tendencji w postrzeganiu sytuacji społeczności ukraińskiej. 

• dr Marek Troszyński, 

• mec. Piotr Fedusio, 

• Piotr Tyma, Prezes Związku Ukraińców w Polsce, 

Po prezentacji raportu planowana jest krótka dyskusja. Rekomendacje.  

 

II. Migranci z Ukrainy w Polsce – sytuacja dzieci / małoletnich bez opieki. 

• Urząd ds. Cudzoziemców (tbc), 

- omówienie statystyk i tendencji dot. migracji z Ukrainy, ze szczególnym   

uwzględnieniem sytuacji małoletnich (też bez opieki) podejmujących w 

Polsce naukę. 

• Aleksandra Zapolska, Fundacja Polsko – Ukraińska Zustricz, 

- omówienie problemu rosnącej liczby dzieci i małoletnich przebywających 

w Polsce bez opieki, migrujących z Ukrainy w celu / z zamiarem podjęcia 

nauki w polskiej szkole. 

• Przedstawiciel / przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej (tbc), 

- sytuacja dzieci - migrantów z Ukrainy – w szkołach, statystyki SIO, 

realizacja praw przysługujących uczniom cudzoziemskim (dodatkowe 
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nauczanie języka polskiego, zajęcia wyrównawcze, prawo do opieki ze 

strony osoby władającej językiem kraju pochodzenia, nauka własnej kultury 

i języka, dostęp do podręczników i materiałów dydaktycznych).  

• Przedstawiciel / przedstawicielka społeczności ukraińskiej (tbc) 

- nowe wyzwania w zakresie nauczania - możliwość wspólnego nauczania 

dzieci – obywateli Ukrainy i uczniów utożsamiających się z ukraińską 

mniejszością narodową, objęcia zajęciami slużącymi zachowaniu języka i 

tożsamości kulturowej dzieci w mniejszych miejscowościach,  

 - organizacja systemu wsparcia dla rodziców i dzieci mających problemy 

adaptacyjne oraz spotykajacych się z przejawami wrogosci   

 

III.  Ukraińcy w mediach, nowe kanały komunikacji 

• prof. Magdalena Ratajczak (Wrocław)  

- społeczność ukraińska i Ukraina w mediach, o narracji polskich mediów 

na temat migracji z Ukrainy 

- aktywność w mediach srodowisk emigranckich w Europie zachodniej.    

• Igor Isajew  

- Internet – kanał informacyjny społeczności ukraińskiej w Polsce, 

• Współtwórca / twórczyni internetowego radia ukraińskiego w Polsce (tbc), 

    - o funkcjonowaniu rozgłośni adresowanej do społeczności ukraińskiej,  

• Mirosława Keryk  przedstawicielka Fundacji „Nasz Wybór”  

- o funkcjonowaniu mediów tradycyjnych, prasy ukraińskojęzycznej, 

potratlu na polskim rynku medialnym na przykładzie „Naszego Wyboru” 

• Olga Chrebor (Wrocław),  

- nowe projekty medialne polskich mediów adresowane do migrantów z 

Ukrainy.      

 

 

 

 


