
 
 

 
 
 
Zaproszenie na Cykl warsztatów: Migracja i uchodźstwo w Europie i Polsce. XX wiek i dziś. 
 
O projekcie 
Każdy z nas, a jeśli nie my sami to ktoś z naszej rodziny lub znajomych jest lub był migrantem. 
Migracje są dziś, tak jak i były przez wieki, powszechnym zjawiskiem w Europie i na całym 
świecie. W ostatnich latach tzw. „kryzys polityczny wokół uchodźców” zwany też „kryzysem 
uchodźczym” lub „kryzysem migracyjnym” był szeroko dyskutowany w mediach i często 
używany do celów politycznych. W Polsce, jak i w innych krajach, można zetknąć się z różnymi 
podejściami do tematu przyjmowania i integrowania uchodźców i migrantów, a w ostatnich 
latach często pojawia się postawa sceptyczna. Przy tym nierzadko za mało wiemy o tym kim 
są uchodźcy, dlaczego próbują dotrzeć do Europy i jak moglibyśmy ich lepiej zrozumieć i 
pomóc. 
 
Podczas tego cyklu warsztatów, młodzież rozwinie swoją wiedzę na temat migracji i 
uchodźstwa w Polsce i Europie, zarówno w wymiarze historycznym jak i współcześnie. 
Porozmawiamy o sposobach przedstawiania tego tematu w dzisiejszym dyskursie publicznym 
w Polsce, ale także o historiach indywidualnych migrantów i uchodźców. Rozważymy 
zmieniające się podejście do migrantów i uchodźców oraz czynniki na to wpływające, a także 
porozmawiamy o prawach człowieka odnoszących się do uchodźców. Udział w cyklu 
warsztatów pozwoli uczestnikom zastanowić się jakie znaczenie ma dla nich ten temat i 
zachęci do szukania rodzinnych historii związanych z migracją i uchodźstwem. 
 
 
Cykl obejmuje 3 warsztaty prowadzone on-line, trwające 1-1.5h każdy.  
Zapraszamy grupę 16-20 zainteresowanych uczniów z Państwa szkoły.  
Warsztat 1: 29.10 (czwartek) 16:00-17:30  
Warsztat 2: 5.11 (czwartek) 16:00-17:30  
Warsztat 3: 12.11 (czwartek) 16:00-17:30  
 
Po pierwszym i drugim warsztacie uczestnicy będą proszeni o indywidualne wykonanie 
zadania – przewidywany czas na realizację to 2-3h. 
 
 
Organizatorzy i prowadzące 
Cykl warsztatów jest organizowany przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w 
Oświęcimiu we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Prowadząca i 
koordynatorka projektu, dr Aleksandra Kubica, współpracuje od początku 2020 roku z MDSM. 
Dr Kubica jest badaczką, koordynatorką projektów i edukatorką zajmującą się tematem 
migracji i uchodźców, edukacją historyczną i historią mówioną w Polsce i Wielkiej Brytanii. 
Dodatkowo, podczas pierwszego warsztatu o pracy MDSM związanej z tematyką projektu 
opowie edukatorka pracująca w Domu, Stanisława Piotrowska. Część ostatniego warsztatu, 
natomiast, będzie współprowadziła Dima Nashawi, syryjska artystka i aktywistka praw 
człowieka. 


