
 
 

 

 
 

Zaproszenie na cykl warsztatów: 

Migracja i uchodźstwo w Europie oraz w Polsce w XX wieku i dziś 
 
O projekcie 
Migracje są dzisiaj i były w minionych wiekach powszechnym zjawiskiem w Europie i na całym 
świecie. I choć wielu z nas lub ktoś z naszej rodziny, znajomych, uczniów ma doświadczenie bycia 
migrantem, to wciąż często napotykamy na trudność w rozróżnianiu kto we współczesnym świecie 
jest migrantem, a kto uchodźcą. W ostatnich latach tzw. „kryzys polityczny wokół uchodźców” zwany 
też „kryzysem uchodźczym” lub „kryzysem migracyjnym” jest szeroko dyskutowany w mediach i 
często używany do celów politycznych. W Polsce, jak i w innych krajach, można zetknąć się z różnym 
podejściem do tematu przyjmowania i integrowania uchodźców oraz migrantów.  
 
Zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach, które ułatwią im zrozumienie aktualnych debat 
publicznych dotyczących migracji i uchodźstwa. Podczas interaktywnych zajęć chcemy, żeby 
uczestnicy znaleźli odpowiedzi na pytania: 

 co odróżnia migranta od uchodźcy?  

 co było powodem migracji i uchodźctwa w XX wieku? 

 kim są współcześni uchodźcy próbujący dotrzeć do Europy? 

 co kształtuje wiedzę i opinię na temat uchodźców?  

 jak prawa człowieka odnoszą się do uchodźców? 

 co „kryzys polityczny wokół uchodźców” ma wspólnego z codziennym życiem młodych ludzi? 
 
Młodzież pogłębi swoją wiedzę na temat migracji i uchodźstwa w Polsce i Europie, zarówno w 
kontekście historycznym jak i współczesnym. Zagadnienia te zostaną przybliżone m.in. poprzez 
indywidualne losy ludzi, krytyczną analizę treści przekazywanych przez media oraz spotkanie z 
syryjską artystką i aktywistką praw człowieka Dimą Nachawi. 
 
Cykl obejmuje 3 warsztaty prowadzone on-line, każdy trwający 90 minut. Do udziału w warsztatach 
zapraszamy 15-18 osobową grupę w wieku 17-19 lat z tej samej szkoły. Po pierwszym i drugim 
warsztacie uczestnicy będą proszeni o indywidualne wykonanie zadania, przewidywany czas na jego 
realizację to 1-2h.  Terminy i godziny warsztatów zostaną dopasowane do możliwości uczestników i 

opiekuna. Cały cykl – trzy warsztaty – będzie mógł zostać przeprowadzony w ciągu dwóch tygodni. 

 
Organizatorzy:  
Warsztaty organizowane są przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we 
współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.  
 

Prowadzące: 
Dr Aleksandra Kubica – badaczka, koordynatorka projektów i edukatorka zajmującą się tematem 
migracji i uchodźców, edukacją historyczną oraz historią mówioną w Polsce i Wielkiej Brytanii.  

Stanisława Piotrowska – edukatorka pracująca w Międzynarodowy Domu Spotkań Młodzieży 
wspiera prowadzenie i koordynację tego projektu.  
Gościem specjalnym ostatniego spotkania będzie Dima Nachawi, syryjska artystka i aktywistka praw 
człowieka, a tłumaczenie polsko-angielskie podczas tego warsztatu zapewni Karolina Wachowicz. 
 
 


