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Zajmuje si´ edukacjà wielokulturowà, prowadzi badania wÊród osób zajmujàcych si´ realPaƒstwo,
izacjà programów edukacyjnych o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych, uchodêcach, imigrantach i repatriantach. Od 4 lat prowadzi zaj´cia na uniwersytecie (m.in. autorski fakultet “Edukacja mi´dzykulturowa”).
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- ró˝norodnoÊç - zrozumienie - otwartoÊç” mo˝e mieç wk∏ad w przybli˝enie tej tematyki polskiemu
spo∏eczeƒstwu.
Z przyjemnoÊcià oddajemy w Paƒstwa r´ce materia∏y edukacyjne z gotowym scenariuszem zaj´ç na temat
wielokulturowoÊci. Jest nam bardzo przyjemnie, ˝e nauczyciele i organizacje pozarzàdowe korzystajà
z nich prowadzàc lekcje, szkolenia i warsztaty dla m∏odzie˝y.
Mamy nadziej´, ˝e nasze materia∏y b´dà dla Paƒstwa nie tylko wa˝nym êród∏em informacji o Êwiecie,
czy praktycznà instrukcjà prowadzenia zaj´ç, ale równie˝ stanà si´ inspiracjà do wielu ciekawych
dyskusji i nowych projektów.

Z powa˝aniem,
D. R. Todd
Ambasador Brytyjski w Polsce

1


Materia∏, który Paƒstwu przedstawiamy zosta∏ przygotowany w ramach projektu spo∏ecznego
ambasady brytyjskiej “Poznajmy si´ - ró˝norodnoÊç - zrozumienie - otwartoÊç”. Celem projektu jest
zapoznanie polskiego spo∏eczeƒstwa, a w szczególnoÊci m∏odzie˝y, z tematykà wielokulturowoÊci.
W ramach projektu “Poznajmy si´” zorganizowaliÊmy mi´dzynarodowà konferencj´, warsztaty
dla dziennikarzy, konkursy dla szkó∏ oraz wyprodukowaliÊmy film na temat cudzoziemców w Polsce.
Niniejszy materia∏ stanowi uzupe∏nienie filmu i jest gotowym scenariuszem warsztatu na temat
wielokulturowoÊci, który mo˝na przeprowadziç w szko∏ach lub organizacjach pozarzàdowych.
Oprócz teoretycznego wprowadzenia do tematyki migracji, znajdziecie w nim Paƒstwo propozycje çwiczeƒ
w grupach, quiz i pomys∏y na dodatkowe zaj´cia.
Scenariusz warsztatu zosta∏ opracowany przez Izabel´ Czerniejewskà, eksperta w dziedzinie edukacji
wielokulturowej, uczestniczki wielu mi´dzynarodowych projektów i trenera prowadzàcego szkolenia
dla m∏odzie˝y i doros∏ych.
Mamy nadziej´, ˝e przygotowany przez nas materia∏ u∏atwi Paƒstwu przekazywanie wiedzy o Êwiecie,
innych kulturach i b´dzie inspiracjà do ciekawych dyskusji.

2

WARSZTAT “Poznajmy si´”
Warsztat “Poznajmy si´” ma na celu przedstawienie i przybli˝enie tematyki zwiàzanej z osobami odmiennymi kulturowo zamieszkujàcymi Polsk´. Warsztat jest uzupe∏niajàcym elementem filmu “Poznajmy si´”.
Proponowany warsztat najkorzystniej przeprowadziç przed obejrzeniem filmu. Po zakoƒczeniu projekcji,
wskazane jest przeprowadzenie rozmowy podsumowujàcej, podzielenie si´ wra˝eniami i opiniami
oraz usystematyzowanie wiedzy na temat obcokrajowców w Polsce.
Czas: 90 min
45 min (warsztat) + 20 min (film) + 25 min (dyskusja)
S∏owa kluczowe: cudzoziemiec, obcokrajowiec, migracje, imigrant, uchodêca, studenci zagraniczni, osoby
z Unii Europejskiej, nielegalni imigranci, status uchodêcy, zgoda na pobyt tolerowany, integracja imigrantów
i uchodêców.
Cele ogólne:
• Poznawcze:
- Zapoznanie si´ ze znaczeniami poj´ç (s∏ów kluczowych);
- Zapoznanie si´ z ró˝nymi kategoriami cudzoziemców w Polsce zwiàzanych z migracjà:
		 legalnà/nielegalnà, przymusowà/dobrowolnà, bezpowrotnà/ powrotnà;
- Gromadzenie wiedzy na temat pochodzenia, liczebnoÊci, statusu prawnego,
		 zatrudnienia i problemów z jakimi spotykajà si´ obcokrajowcy w Polsce;
- Poznanie przyk∏adowych miejsc i sytuacji, w których mo˝na spotkaç cudzoziemców
		 w naszym kraju i mieÊcie.
• Kszta∏càce:
- Operowanie poznanymi kategoriami obcokrajowców;
- Kszta∏towanie umiej´tnoÊci czytania tekstu ze zrozumieniem;
- Kszta∏towanie umiej´tnoÊci analizy teorii i refleksji wobec rzeczywistoÊci;
- åwiczenie umiej´tnoÊci pracy w grupie.
• Wychowawcze:
- Uwra˝liwianie na zró˝nicowanie pomi´dzy ró˝nymi kategoriami cudzoziemców;
- Przyswajanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób o odmiennej kulturze;
- Pobudzenie zainteresowania tematykà wielokulturowoÊci w swoim najbli˝szym otoczeniu.
Cele szczegó∏owe:
Uczestnik zaj´ç:
•

Potrafi pos∏ugiwaç si´ poj´ciami: “cudzoziemiec”, “obcokrajowiec”, “migracje”, “imigrant”,
“emigrant”, “uchodêca”, “status uchodêcy”, “zgoda na pobyt tolerowany”; “student zagraniczny”, 		
“osoba z Unii Europejskiej”;

•

Wie skàd pochodzà cudzoziemcy, gdzie mieszkajà, co robià, jaki majà status prawny,
jakie sà szacunkowe dane liczbowe i czy zamierzajà zostaç;

•

Zna przyczyny, konsekwencje i problemy migracji do Polski;

•

Potrafi po∏àczyç zdobytà wiedz´ teoretycznà z oglàdanym filmem;

•

Zdaje sobie spraw´ z bogactwa i zró˝nicowania cudzoziemców ˝yjàcych w naszym kraju;

•

Umie zaproponowaç mo˝liwe dzia∏ania na rzecz ró˝norodnoÊci kulturowej.
Scenariusz warsztatu „Poznajmy si´”, Ambasada Brytyjska, www.britishembassy.pl

3

Metody pracy:
• Metody podajàce:
- Wprowadzenie, majàce na celu lepsze zrozumienie tematyki zaj´ç oraz poszczególnych etapów,
- Praca z tekstem “Tajne raporty”,
- Aktywne oglàdanie filmu “Poznajmy si´”.
• Metody poszukujàce:
- Quiz po pracy z tekstem,
- Wyszukiwanie informacji w trakcie oglàdania filmu,
- Dyskusja po filmie.
• Metody waloryzujàce prze˝ycia uczniów:
- Przekazywanie (bàdê prezentacja) wiedzy eksperckiej.
• Metody operatywne:
- Praca w grupach,
- Wyszukiwanie istotnych treÊci z tekstu “Tajnych raportów”.
Ârodki dydaktyczne:
•

Wydrukowane za∏àczniki (zdj´cia do podzia∏u na grupy, “tajne raporty” i quiz)

•

No˝yczki

•

Rzutnik multimedialny

•

Film “Poznajmy si´”

Przebieg warsztatu:
1. Wprowadzenie
• Przedstawienie tematyki warsztatu - warsztat dotyczyç b´dzie ró˝nych grup cudzoziemców mieszkajàcych w Polsce: zarówno imigrantów dobrowolnych (ekonomicznych), jak i imigrantów przymusowych
(uchodêców), ale tak˝e studentów, biznesmenów oraz imigrantów nielegalnych. W warsztacie chodzi o to,
by zwróciç uwag´ na ró˝norodne kategorie obcokrajowców przybywajàcych zza wschodniej i zachodniej
granicy, w ró˝nym celu, b´dàcych w innej sytuacji ˝yciowej.
Tutaj trzeba zaznaczyç, ˝e film i ca∏y warsztat dotyczyç b´dzie obcokrajowców w Polsce. Wed∏ug prawa
polskiego, cudzoziemcem / obcokrajowcem jest ka˝dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Zatem
obcokrajowcami nie sà ani osoby przynale˝àce do mniejszoÊci narodowych i etnicznych, np. Romowie
czy mniejszoÊç niemiecka (definicja mniejszoÊci w materia∏ach dla nauczyciela); obcokrajowcami nie sà te˝
repatrianci (definicja rapatrianta w materia∏ach dla nauczyciela), ani osoby, które otrzyma∏y ju˝ polskie obywatelstwo.
• WyjaÊnienie struktury zaj´ç - pierwsza cz´Êç warsztatu, to b´dzie zapoznanie si´ z tematykà przy
wykorzystaniu gry. Póêniej uczestnicy zobaczà film obrazujàcy ˝ycie cudzoziemców w Polsce. Na koniec
b´dzie dyskusja podsumowujàca zaj´cia.
• Podzia∏ na grupy - osoba prowadzàca warsztat dzieli klas´ na 4 grupy. Podzia∏ na grupy odbywa si´
przy wykorzystaniu zdj´ç z filmu (za∏àcznik 1: w za∏àczniku przygotowane sà zdj´cia do podzia∏u na grupy).
Uczestnicy losujà sobie zdj´cia i dobierajà si´ w grupy osób, które wylosowa∏y to samo zdj´cie.
Nauczyciel mo˝e powiedzieç, ˝e sà to kadry z filmu, który uczniowie obejrzà. W tych grupach uczestnicy
b´dà pracowaç do koƒca zaj´ç.
Scenariusz warsztatu „Poznajmy si´”, Ambasada Brytyjska, www.britishembassy.pl

4

2. Rozwini´cie
W tej cz´Êci warsztatu uczniowie zdob´dà wiedz´ dotyczàcà ró˝nych grup cudzoziemców przebywajàcych
w Polsce. Ta cz´Êç b´dzie przeprowadzona w formie gry. Sà dwa warianty, z których mo˝e skorzystaç
osoba prowadzàca zaj´cia. W obu przypadkach uczniowie pracujà na tym samym materiale tekstowym.
W obu wariantach, po rozdaniu tekstów grupom, nauczyciel powinien przedstawiç grupy:
Grupa 1 to uczeni eksperci / dziennikarze zajmujàcy si´ tematem “Zagadnienia ogólne dotyczàce migracji”;
Grupa 2 to uczeni eksperci / dziennikarze zajmujàcy si´ tematem “Studenci zagraniczni, osoby z Unii
Europejskiej to te˝ obcokrajowcy !”;
Grupa 3 to uczeni eksperci / dziennikarze zajmujàcy si´ tematem “Imigranci przymusowi, czyli uchodêcy”;
Grupa 4 to uczeni eksperci / dziennikarze zajmujàcy si´ tematem “Nielegalni cudzoziemcy”.
• Wariant I: gra “Uczeni eksperci”
Gra polega na tym, ˝e uczestnicy wcielajà si´ w rol´ uczonych ekspertów. W ka˝dej z 4 grup jest jeden
“ekspert-senior”, i co najmniej 3 “ekspertów-juniorów”. Senior jest zobowiàzany do przekazania wiedzy
z tajnego raportu na okreÊlony temat swojej grupie “ekspertów-juniorów”. Jest on osobà odpowiedzialnà
za powierzonà misj´ i jako jedyny otrzymuje Tajny Raport (za∏àcznik nr 2). Czas na przekazanie wiedzy
przez “eksperta-seniora” wynosi 10 minut, w tym czasie Juniorzy robià notatki, gdy˝ za t´ wiedz´ sà odpowiedzialni. Nast´pnie “eksperci-juniorzy” idà z misjà do pozosta∏ych trzech grup i przekazujà tajnà wiedz´.
Do ka˝dej grupy idzie co najmniej jeden “ekspert-junior”. Na przekazanie tajnej wiedzy majà 4 minuty.
W razie wàtpliwoÊci mogà poradziç si´ swojego “eksperta-seniora”, który czeka na nich na swoim stanowisku. Po przekazaniu informacji wracajà na swoje stanowisko i meldujà “ekspertowi-seniorowi”
o wykonanym zadaniu. Nast´puje zmiana i kolejne grupy wysy∏ajà swoich wys∏anników, ekspertów w innym
temacie. Wówczas naukowcy ze znanà sobie pokorà s∏uchajà i robià notatki na tematy, o których pierwszy raz
s∏yszà. Ca∏a gra trwa 26 minut: 10 minut na poznanie tematu swojej grupy eksperckiej i cztery (4-minutowe)
zmiany - wizyty ekspertów. Nauczyciel musi pilnowaç czasu, by wszyscy zdà˝yli poznaç na czas zawartoÊç
tajnych raportów.
Po zdobyciu wiedzy z tajnych raportów nauczyciel przeprowadza quiz (za∏àcznik nr 3) starajàc si´ w miar´
mo˝liwoÊci uzyskiwaç odpowiedzi od osób, które nie by∏y w grupie eksperckiej.
• Wariant II: gra “Program telewizyjny”
To çwiczenie polega na tym, ˝e uczestnicy otrzymujà w grupach materia∏y - tajne raporty (za∏àcznik 2) i majà
20 minut na to, ˝eby je przeczytaç i zastanowiç si´ w jaki sposób przedstawiç najwa˝niejsze informacje
pozosta∏ym grupom, w formie programu telewizyjnego. Prowadzàcy mo˝e podpowiedzieç kilka mo˝liwoÊci:
przeprowadzenie z kimÊ wywiadu na dany temat, przygotowanie krótkiego reporta˝u, bàdê te˝ kampanii
reklamowej. To çwiczenie jest bardziej kreatywne i wymaga wi´cej czasu na przygotowanie. Wskazane by∏oby
posiadanie dodatkowych materia∏ów, które mogà si´ przydaç w trakcie “produkcji” programu telewizyjnego.
Nauczyciel powinien jednak˝e pilnowaç, ˝eby program telewizyjny by∏ na wysokim poziomie merytorycznym.
Po przedstawieniu programów telewizyjnych, nauczyciel przeprowadza quiz (za∏àcznik nr 3). W tym przypadku nauczyciel powinien polegaç na odpowiedziach grup, które przygotowywa∏y materia∏ do programu.
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3. Projekcja filmu “Poznajmy si´”
Na film sk∏adajà si´ sceny ze spotkaƒ z cudzoziemcami w Polsce. Uczniowie mogà skonfrontowaç swojà
nowo nabytà wiedz´ z rzeczywistoÊcià.
Zadanie dla uczniów: nauczyciel powinien zach´ciç uczniów, by w trakcie filmu wyszukiwali informacji,
o których dowiedzieli si´ w trakcie pierwszej cz´Êci warsztatu i w ten sposób wykorzystali swojà wiedz´.
Uczniowie w grupach otrzymujà zagadnienia, na które majà zwróciç uwag´ podczas oglàdania filmu (za∏àcznik
nr 4). Zadanie to ma s∏u˝yç ukierunkowanemu oglàdaniu filmu. Dzi´ki temu uczniowie b´dà w stanie bardziej
refleksyjnie dyskutowaç w ostatniej cz´Êci warsztatu.
Grupa 1
•

Kim sà bohaterowie filmu? Jak si´ sami przedstawiajà?

•

Czy by∏y tu wszystkie grupy cudzoziemców, o których mówiliÊmy w trakcie warsztatu?

•

Skàd pochodzà? Skàd o tym wiemy?

•

Gdzie mieszkajà w Polsce?

Grupa 2
•

Czym si´ zajmujà bohaterowie filmu?

•

Czy w filmie pojawi∏y si´ wszystkie grupy zawodowe, o których rozmawialiÊmy w trakcie warsztatu?

•

Jakimi j´zykami mówià? Jakie majà akcenty?

Grupa 3
•

Co wiemy o sytuacji rodzinnej osób przedstawionych w filmie?

•

Co wiemy o ich przesz∏oÊci? Skàd o tym wiemy?

•
Czy byliÊmy w stanie rozró˝niç osoby, które przyby∏y do Polski w wyniku imigracji przymusowej
		 i dobrowolnej?
Grupa 4
•

Co wiemy o czasie wolnym osób przedstawionych w filmie? Jak go sp´dzajà?

•

Co wiemy o ich marzeniach?

•

Czy dowiedzieliÊmy si´ w jaki sposób bohaterowie filmu integrujà si´ ze spo∏eczeƒstwem polskim?
czy wiemy coÊ o ich problemach zwiàzanych z integracjà?

4. Dyskusja na podsumowanie
Dyskusja sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza cz´Êç to odniesienie si´ do filmu - wówczas wypowiadajà
si´ grupy, które mia∏y za zadanie zwróciç uwag´ na poszczególne zagadnienia w trakcie filmu. Druga cz´Êç
dyskusji jest bardziej otwarta i refleksyjna. Stawia pytania o ˝ycie cudzoziemców spoza kadru filmowego,
ale te˝ umo˝liwia podj´cie pewnych dzia∏aƒ i nawiàzanie dialogu z obcokrajowcami. Dyskusja ta ma na celu
podj´cie refleksji bàdê dzia∏aƒ zwiàzanych z poznawaniem obcokrajowców w naszym kraju.
•

Kim sà bohaterowie filmu? Jak si´ sami przedstawiajà?

•

Czy by∏y tu wszystkie grupy cudzoziemców, o których mówiliÊmy w trakcie warsztatu?

•

Skàd pochodzà? Skàd o tym wiemy?
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•

Gdzie mieszkajà w Polsce?

•

Czym si´ zajmujà bohaterowie filmu?

•

Czy w filmie pojawi∏y si´ wszystkie grupy zawodowe, o których rozmawialiÊmy w trakcie warsztatu?

•

Jakimi j´zykami mówià? Jakie majà akcenty?

•

Co wiemy o sytuacji rodzinnej osób przedstawionych w filmie?

•

Co wiemy o ich przesz∏oÊci? Skàd o tym wiemy?

•

Czy byliÊmy w stanie rozró˝niç osoby, które przyby∏y do Polski w wyniku imigracji przymusowej
i dobrowolnej?

•

Co wiemy o czasie wolnym osób przedstawionych w filmie? Jak go sp´dzajà?

•

Co wiemy o ich marzeniach?

•

Czy dowiedzieliÊmy si´ w jaki sposób bohaterowie filmu integrujà si´ ze spo∏eczeƒstwem polskim?
czy wiemy coÊ o ich problemach zwiàzanych z integracjà?

•
Czego nie dowiedzieliÊmy si´ z filmu o naszych bohaterach?
Komentarz: o ˝adnym z bohaterów nie mamy wszystkich informacji. Nie mo˝emy na podstawie filmu mówiç,
˝e wszyscy Wietnamczycy handlujà na Stadionie Dziesi´ciolecia, czy ˝e wszyscy uchodêcy sà muzu∏manami.
Nie wszyscy si´ przedstawili, nie wszyscy mówili skàd pochodzà, bo byç mo˝e nie uznali tego za najwa˝niejsze
na poczàtek znajomoÊci.
•
Jakie pytania chcielibyÊcie zadaç bohaterom?
Komentarz: zadawanie pytaƒ jest jedynym sposobem na poznawanie drugiego cz∏owieka, jego kultury.
Zadawanie pytaƒ to rozpocz´cie dialogu z innym, to te˝ przekraczanie w∏asnych granic niewiedzy i niepokoju
zwiàzanego z poruszaniem si´ po “obcym gruncie”. Nauczyciel powinien zach´ciç uczniów do sformu∏owania
na g∏os kilku pytaƒ do obcokrajowca. Mo˝na przypomnieç s∏owa Patryka (z filmu), który powiedzia∏, ˝e niektórzy Polacy myÊlà, ˝e Afrykanie wcià˝ mieszkajà na drzewach. Mo˝na zapytaç jakich pytaƒ sami uczniowie
oczekiwaliby w takiej sytuacji.
•
Kogo brakowa∏o w filmie? Jak myÊlicie, dlaczego?
Komentarz: film nie pokazywa∏ nielegalnych imigrantów - osób zatrudnianych “na czarno” zwykle na
budowach lub jako opiekunki do dziecka lub osób starszych. Osoby nielegalnie pracujàce w Polsce nie chcia∏y
si´ ujawniaç - stàd te˝ nie uda∏o si´ zrobiç z nimi wywiadu. Druga grupa osób, o których nie by∏o mowy
w filmie to legalni pracownicy du˝ych przedsi´biorstw, osoby na wysokich stanowiskach, cz´sto na kontraktach kilkuletnich. To cz´sto osoby z Europy Zachodniej. Obok studentów, coraz wi´kszà grupà m∏odych
obcokrajowców sà osoby odbywajàce w Polsce wolontariat, s∏u˝b´ zast´pczà za wojsko, oraz sta˝ - o nich
te˝ nie by∏o mowy w filmie. W koƒcu zabrak∏o turystów, którzy co prawda przyje˝d˝ajà do Polski na chwil´,
jednak swojà obecnoÊcià nierzadko dajà poczucie wielokulturowoÊci miast, które odwiedzajà.
•
Czy chcielibyÊcie mieç jako przyjaciela jednego z bohaterów filmu? Kogo? Dlaczego?
Komentarz: to pytanie powinno byç zadane z rozwagà. Mo˝e ono bowiem otworzyç bardzo ciekawy,
lub te˝ trudny temat do dyskusji. Odpowiedzi uczniów mogà wyra˝aç zarówno ich poziom wiedzy
i zrozumienia tematu, jak i stosunek do osób obcych kulturowo, innych od nas. Mo˝e to byç poczàtek cyklu
warsztatów dotyczàcych stereotypów, dyskryminacji lub tolerancji.
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•
Jak wyglàda sytuacja obcokrajowców w naszym mieÊcie?
Komentarz: film kr´cony by∏ w Warszawie, przedstawia wi´c sytuacj´ w stolicy naszego kraju. Zastanowienie
si´ jakich mamy cudzoziemców w naszym regionie wyzwala myÊlenie o konkretnych sytuacjach, w których
uczniowie mogà spotkaç obcokrajowców. Byç mo˝e ktoÊ zna jakiegoÊ cudzoziemca, byç mo˝e spotka∏ si´ z
osobà obcego pochodzenia. Klasa wraz z nauczycielem wspólnie mo˝e si´ zastanowiç nad tym zagadnieniem. Pomys∏em na kontynuacj´ tematyki mo˝e tyç realizacja projektu: obcokrajowcy w naszym mieÊcie.
•

Co mo˝emy zrobiç na rzecz ró˝norodnoÊci kulturowej w Polsce? Jakie by∏y przyk∏ady w filmie?
Czy macie w∏asne pomys∏y?
Komentarz: w filmie pojawi∏o si´ kilka pomys∏ów, jak dzieƒ uchodêcy, przedszkole Êwiata, czy nauczanie
j´zyka i kultury polskiej uchodêców. Byç mo˝e film b´dzie inspiracjà do rozpocz´cia w∏asnych dzia∏aƒ uczniów w szkole lub poza nià.
Wskazówki dla nauczyciela:
•
W trakcie warsztatu istotne jest, by nauczyciel podkreÊli∏, ˝e cudzoziemcy przybywajàcy do Polski,
to nie tylko uchodêcy i nielegalni imigranci z egzotycznych krajów. Wielu z nich to osoby pochodzàce z (bogatych) krajów europejskich, osoby pracujàce na kontraktach, wykszta∏cone. Chodzi o to, by anonimowy
obcokrajowiec / cudzoziemiec / imigrant nie kojarzy∏ si´ nam jedynie z osobami z krajów biedniejszych,
cz´sto egzotycznych, a Anglik, czy Francuz nie by∏ postrzegany jako obcokrajowiec. Wbrew pozorom, osoby
te znajdujà si´ w doÊç podobnej sytuacji - ˝yjà w obcym kraju.
•

Warsztat powinien byç przeprowadzony w trakcie dwóch jednostek lekcyjnych (2x 45 minut).

•
Warsztat mo˝e byç wkomponowany w tematyk´ zaj´ç z wiedzy o spo∏eczeƒstwie, j´zyka polskiego,
historii lub geografii, bàdê te˝ w cyklu dodatkowych zaj´ç tematycznych.
•

Kilka pomys∏ów na kontynuacj´ tematyki:

1. zaproszenie goÊcia - przedstawiciela konkretnej grupy (np. znajomego uchodêc´ czy obcokrajowca)
lub przedstawiciela organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ wielokulturowoÊcià lub edukacjà wielokulturowà.
2. przeprowadzenie kolejnych warsztatów tematycznych dotyczàcych bàdê to stosunku do innych,
bàdê te˝ rozszerzajàcych wybrany temat (lista publikacji z dost´pnymi materia∏ami edukacyjnymi znajduje si´
w bibliografii).
3. realizacja projektu: “Obcokrajowcy w naszym mieÊcie”. Projekt móg∏by dotyczyç opinii na temat
obcokrajowców w mieÊcie uczniów, lokalizacji problemów natury praktycznej w mieÊcie np. czy ∏atwo jest
uzyskaç pomoc od polskiego lekarza w naszym mieÊcie b´dàc osobà wyznania islamskiego? Czy ∏atwo jest
wynajàç mieszkanie bez znajomoÊci j´zyka polskiego? Co i w jaki sposób piszà lokalne media o cudzoziemcach? Czy jest mo˝liwe znaleêç prac´ w zawodzie nie znajàc j´zyka polskiego?
4. przygotowanie specjalnego wydanie gazetki szkolnej, zawierajàcej wywiad z obcokrajowcem,
opinie tej osoby i Polaków na wybrany temat.
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ZA¸ÑCZNIK nr 1: Podzia∏ na grupy

Grupa 1
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Grupa 2
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Grupa 3
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Grupa 4
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ZA¸ÑCZNIK nr 2: Tajne raporty

TAJNY RAPORT nr 1
“Zagadnienia ogólne dotyczàce migracji”
Definicje: migracje, imigranci i emigranci
Migracje to sà przemieszczenia ludnoÊci. Mo˝na je podzieliç na: migracje bezpowrotne oraz powrotne (czyli czasowe); migracje
dobrowolne i przymusowe (jako przymusowe rozumie si´ uchodêstwo); migracje legalne i nielegalne.
Imigracja to przybycie do kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu. Imigrantami sà osoby, które przyje˝d˝ajà do Polski.
Emigracja to opuszczenie kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu w innym kraju. Emigrantami sà osoby wyje˝d˝ajàce
z kraju (np. Polacy wyje˝d˝ajàcy do Anglii i Irlandii).
W ustawodawstwie polskim nie ma definicji imigrantów. Jest natomiast definicja cudzoziemca: “cudzoziemcem jest ka˝dy, kto nie
posiada obywatelstwa polskiego”. Definicja ta znajduje si´ w art. 2, Ustawy o cudzoziemcach z 2003 roku.
Ilu jest imigrantów?
Imigranci zacz´li przybywaç do Polski w latach 90. (w odró˝nieniu od mniejszoÊci narodowych i etnicznych, które mieszkajà
w naszym kraju od co najmniej 100 lat). Liczba obcokrajowców przebywajàcych w Polsce, w porównaniu z innymi krajami
europejskimi, jest niewielka. Wed∏ug powszechnego spisu ludnoÊci z 2002 roku, prawo sta∏ego pobytu w Polsce posiada 49 221
obcokrajowców. Z najnowszych danych G∏ównego Urz´du Statystycznego mo˝na okreÊliç, ˝e w 2006 roku do Polski przyby∏o
na sta∏e 11 000 imigrantów. W samym paêdzierniku 2006 roku zezwolenie na czas oznaczony otrzyma∏o ponad 1726 osób,
najwi´cej z Ukrainy (545), Bia∏orusi (145), Stanów Zjednoczonych Ameryki (109), Wietnamu (105) i Rosji (96). Uznaje si´, ˝e dwie
najwi´ksze spo∏ecznoÊci imigranckie to Ormianie (40 tys.) i Wietnamczycy (ok. 20 tys.).
Skàd przybywajà?
Przybysze z krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, W∏ochy), przybywajà do nas z dzia∏alnoÊcià
biznesowà i pracujà legalnie, natomiast z Europy Wschodniej, w tym z Ukrainy - cz´sto pracujà nielegalnie. Ponadto pojawi∏y si´
dwa nowe wyraêne skupiska narodowe imigrantów osiedlajàcych si´ w Polsce: Ormian i Wietnamczyków. Ostatnio przybywa tak˝e
coraz wi´cej imigrantów z Turcji, otwierajàcych przede wszystkim budki z kebabem w wi´kszych miastach.
Czy zamierzajà zostaç?
G∏ównym celem imigrantów ekonomicznych jest zarobienie pieni´dzy i powrót do kraju ojczystego. Wi´kszoÊç imigrantów
ekonomicznych ze Wschodu pracuje jako pomoc domowa, w bran˝y budowlanej oraz gastronomicznej i traktuje swój pobyt i prac´
w Polsce jako stan tymczasowy. Do tej samej grupy zaliczyç mo˝na wielu Afrykanów handlujàcych na Stadionie Dziesi´ciolecia
(inaczej nazywanym “Jarmarkiem Europa”) w Warszawie, którzy woleliby pracowaç na Zachodzie. Obcokrajowcy nie uwa˝ajà Polski
za szczególnie atrakcyjny kraj. Wi´kszoÊç z nich wola∏aby pracowaç na Zachodzie. Przyje˝d˝ajà tutaj jedynie w celach zarobkowych
i nie zamierzajà si´ osiedlaç si´ w Polsce na sta∏e.
Osoby pracujàce na kontraktach, osiedlajà si´ w Polsce na okreÊlony czas. Najcz´stszym powodem, dla którego obcokrajowcy
decydujà si´ pozostaç w Polsce jest za∏o˝enie tutaj w∏asnej rodziny, edukacja szkolna dzieci lub rozwój kariery zawodowej.
Problemy i integracja imigrantów
Najwi´ksze problemy cudzoziemcom sprawia nie˝yczliwa i niekompetentna postawa urz´dników, z którymi si´ spotykajà. Utrudnia
to im za∏atwienie spraw formalnych dotyczàcych legalizacji pobytu, stabilizacji zawodowej, niezale˝nego statusu. Efektem takiej
sytuacji jest cz´sto decyzja cudzoziemców o pracy w szarej strefie. Podejmowana przez nich praca ma niewiele lub nic wspólnego
z poziomem ich wykszta∏cenia i wykonywanym w kraju pochodzenia zawodem.
W Polsce nie ma programu integracyjnego dla imigrantów, istnieje tylko program dla uchodêców. Natomiast wszystkie dzieci do
18 roku ˝ycia, w tym dzieci cudzoziemców, zgodnie z Konstytucja RP, majà prawo ucz´szczaç do szko∏y. Instytucje edukacyjne
postrzegane sà przez imigrantów jako raczej przyjazne.
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TAJNY RAPORT nr 2
“Studenci zagraniczni, osoby z Unii Europejskiej to te˝ obcokrajowcy!”
Ilu jest studentów obcokrajowców i skàd przybywajà?
W roku akademickim 2005/06 na polskich uczelniach studiowa∏o 10 092 studentów z zagranicy. To a˝ przesz∏o dwukrotnie wi´cej
ni˝ w roku akademickim 1991/92 - 4 976. Studenci polskiego pochodzenia stanowili 37% ogó∏u. Najwi´cej studentów rekrutuje
si´ z Ukrainy - 1 989 i Bia∏orusi - 1 305. Pewnym zaskoczeniem sà 2 kolejne pozycje. Zajmujà je obywatele 2 krajów zachodnich:
USA - 749 i Norwegii - 739, którzy ∏àcznie stanowià a˝ 14,7% ogó∏u studentów obcokrajowców! Co ciekawe, tylko niewielka cz´Êç
z nich ma polskie korzenie, choç we wczeÊniejszych latach stanowili oni prawie po∏ow´.
Zasady studiowania dla obcokrajowców
Studenci zagraniczni przyje˝d˝ajà przewa˝nie na p∏atne studia medyczne z j´zykiem wyk∏adowym angielskim. Studia w Polsce
wybierajà ze wzgl´du na stosunkowo niskie czesne.
Cudzoziemcy mogà odbywaç studia na zasadach stypendialnych - jako stypendyÊci Rzàdu RP, bàdê paƒstwa obcego, jako stypendyÊci uniwersytetu na którym chcà studiowaç, lub programu Sokrates-Erasmus, a tak˝e na zasadach odp∏atnoÊci. Op∏ata roczna za
3- lub 5-letnie studia dyplomowe dla cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim wynosi od 2000 do 6000 euro, w zale˝noÊci
od kierunku studiów.
Cudzoziemcy z Unii Europejskiej
Zezwolenie na pobyt dla obywateli UE i cz∏onków ich rodzin od stycznia do sierpnia 2006 roku, zosta∏o wydane 6 562 osobom,
w tym zdecydowanej wi´kszoÊci Niemców (ponad 4 tys.). Nast´pni w kolejnoÊci, choç mniej licznie, osiedlajà si´ w Polsce
obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, W∏och i Holandii.
SpoÊród obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej zgod´ na zatrudnienie w 2000 roku otrzyma∏o 5980 osób, natomiast
w 2003 by∏o to 7845 osób.
Cz´Êç cudzoziemców pochodzàcych z krajów UE to wysoko wykwalifikowanymi w∏aÊciciele bàdê wspó∏w∏aÊciciele firm, pe∏niàcy
stanowiska dyrektorów lub cz∏onków zarzàdów i wówczas pracujà legalnie.
Cudzoziemcy jako nauczyciele j´zyków obcych
W sektorze edukacji obcokrajowcy nale˝à do kategorii native speakers oraz dyplomowanych nauczycieli j´zyków. Wielu z nich
pochodzi z krajów by∏ego ZSRR, rzadko nauczajà swojego ojczystego j´zyka, uczà zwykle angielskiego w szko∏ach publicznych.
Do kategorii “prawdziwych” angloj´zycznych native speakers nale˝à natomiast przybysze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, ale tak˝e z Republiki Po∏udniowej Afryki, Nigerii, Sudanu, Somalii, czy z Izraela. Ci pracujà
zwykle w szko∏ach prywatnych oraz w szarej strefie sektora, tj. na rynku korepetycji i t∏umaczeƒ.
Przyk∏ad zró˝nicowania imigrantów: Wietnamczycy
Imigranci sà zwykle bardzo zró˝nicowani nawet wewnàtrz jednej, zdawa∏oby si´ kategorii. I tak, nie mo˝na powiedzieç, ˝e wszyscy
Wietnamczycy handlujà na bazarze, czy wszyscy cudzoziemcy z Unii Europejskiej sà wysoko wykwalifikowani.
Brak jest dok∏adnych danych dotyczàcych liczby Wietnamczyków przebywajàcych obecnie w Polsce. Szacuje si´ ok. 20 tys.,
w samej Warszawie 15 tys. (2003 r.), podczas gdy w 2001 mówi∏o si´ o 30-50 tys. Maleje te˝ liczba wydawanych Wietnamczykom
pozwoleƒ na prac´. W 1999 r. wydano ich 1467, a w 2001 r. - 933.
Emigranci z Wietnamu zajmujà si´ g∏ównie handlem i gastronomià. W ca∏ej Polsce dzia∏a oko∏o 3 tys. zarejestrowanych
wietnamskich firm.
Jednak˝e elit´ kulturalno-spo∏ecznà Wietnamczyków stanowià absolwenci polskich wy˝szych uczelni. Najwi´cej Wietnamczyków
studiowa∏o w Polsce na poczàtku lat 70.(ponad 800). W ciàgu ostatnich lat liczba ta waha si´ od 85 do 187. Wielu absolwentów dzia∏a w istniejàcym od 1986 r. Towarzystwie Spo∏eczno-Kulturalnym Wietnamczyków w Polsce oraz za∏o˝onym w 1999 r.
stowarzyszeniu SolidarnoÊç i Przyjaêƒ, które organizuje i integruje diaspor´ wietnamskà w naszym kraju.
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TAJNY RAPORT nr 3
“Imigranci przymusowi, czyli uchodêcy”
Ilu jest i skàd pochodzà uchodêcy w Polsce?
Liczby sk∏adanych i pozytywnie rozpatrywanych wniosków rokrocznie powi´kszajà si´. W 2006 r. z∏o˝ono 3 143 wnioski (obejmujàce 7 093 osoby), z czego 5 644 z∏o˝yli obywatele Rosji, w przewa˝ajàcej liczbie deklarujàcy narodowoÊç czeczeƒskà (79,6%).
W 2006 r. nadano status uchodêcy 423 osobom (2005 r. - 312), a zgody na pobyt tolerowany udzielono 2 049 (2005 r. - 1 832).
W latach 2003-2005 na 836 przyznanych statusów uchodêcy, najwi´ksze grupy pochodzi∏y z Rosji (737) i Bia∏orusi (32), mniej
liczni z Somalii (14). SpoÊród 2682 zezwoleƒ na pobyt tolerowany najwi´cej otrzymali obywatele Rosji (2516), nast´pnie
Afganistanu (35), Turcji (15), Iraku (12), Bia∏orusi (11) i Ukrainy (10).
Definicja uchodêcy
Wed∏ug Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodêcà jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed przeÊladowaniem,
z powodu swojej rasy, religii, narodowoÊci, grupy spo∏ecznej, przekonaƒ politycznych i znajduje si´ poza granicami kraju, którego
jest obywatelem i nie mo˝e lub nie chce z powodu tych obaw korzystaç z ochrony paƒstwa, którego jest obywatelem. Natomiast
bieda i g∏ód nie sà przyczynami stawania si´ uchodêcà.
Status uchodêcy nadaje si´ cudzoziemcowi, który spe∏nia warunki do uznania za uchodêc´ okreÊlone w Konwencji Genewskiej.
Otrzymanie statusu uchodêcy oznacza otrzymanie wszystkich praw, które majà obywatele polscy (do pracy, edukacji, opieki
spo∏ecznej), oprócz praw politycznych. Uchodêcy otrzymujà równie˝ tzw. genewski dokument podró˝y - niebieskà ksià˝eczkà
przypominajàcà wyglàdem paszport, która uprawnia do przekraczania granicy. Ponadto uchodêcy otrzymujà pomoc integracyjnà,
która u∏atwia im start.
Zgoda na pobyt tolerowany to forma ochrony, przyznawana jest, gdy nie otrzyma on statusu uchodêcy, a nie jest mo˝liwe
wydalenie cudzoziemca z kraju, z powodu zagro˝enia jego ˝ycia, wolnoÊci i bezpieczeƒstwa osobistego. Osobie, która posiad∏a
zgod´ na pobyt tolerowany, przys∏ugujà uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony. Nie otrzymuje on pomocy integracyjnej, jak uchodêca, jednak mo˝e si´ staraç o zapomogi socjalne (tak jak Polacy).
Gdzie mieszkajà uchodêcy?
Cudzoziemiec, oczekujàcy na rozpatrzenie wniosku o status uchodêcy (taka procedura trwa od kilku miesi´cy do kilku lat) ma prawo
mieszkaç w oÊrodku dla uchodêców.
G∏ównym oÊrodkiem, do którego trafia na poczàtku ka˝dy uchodêca jest D´bak, pod Warszawà. Stamtàd sà wysy∏ani do innych
oÊrodków, le˝àcych we wschodniej cz´Êci kraju. Wed∏ug danych z listopada 2007 r. w Polsce ogó∏em istnieje 18 takich oÊrodków:
oprócz D´baka sà to po trzy placówki w Warszawie i dwa w Bia∏ymstoku oraz po jednej w Czerwonym Borze, Lininie, Lublinie,
¸om˝y, ¸ukowie, Bezwoli, Mosznie, Niemcach k. Lublina, Radomiu, Smoszewie, Wo∏ominie i Pustych ¸àkach. Cz´sto w oÊrodku,
przypominajàcym hotel robotniczy (bàdê akademik) mieszka od 200-300 osób.
OÊrodki zapewniajà zakwaterowanie (zwykle w 4-osobowych pokojach), wy˝ywienie (3 posi∏ki dziennie), pomoc rzeczowà
(np. odzie˝ pochodzàcà z darów), medycznà oraz finansowà (tzw. “kieszonkowe” - obecnie 75 z∏otych miesi´cznie).
W sytuacji nieprzyznania statusu ani innej formy ochrony prawnej (co oznacza, ˝e dana osoba nie spe∏nia kryteriów niezb´dnych
do otrzymania takiej ochrony) nakazuje si´ opuszczenie terytorium RP w terminie okreÊlonym w decyzji, nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni.
Integracja uchodêców
Cudzoziemcowi, któremu nadano w Polsce status uchodêcy i powinien opuÊciç oÊrodek udziela si´ pomocy, majàcej na celu
wspieranie procesu jego integracji, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy. Taka pomoc nie przys∏uguje osobie, która otrzyma∏a
zgod´ na pobyt tolerowany! Natomiast zapomogi socjalne mogà otrzymaç osoby ze statusem i z pobytem tolerowanym!!!
Uchodêcy (ze statusem) przys∏ugujà dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne (tzw. pomoc integracyjna) na utrzymanie i pokrycie
wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka polskiego. WysokoÊç Êwiadczenia zale˝y od liczebnoÊci rodziny cudzoziemca i momentu,
w którym pomoc jest udzielana. Osoba samotnie gospodarujàca otrzyma w okresie pierwszych 6 miesi´cy realizacji programu
1000 z∏ miesi´cznie. Natomiast, mi´dzy 7 a 12 miesiàcem b´dzie to kwota 900 z∏.
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TAJNY RAPORT nr 4
“Nielegalni cudzoziemcy”
Ilu jest nielegalnych imigrantów?
Rzeczywista skala nielegalnych imigrantów jest trudna do oszacowania. Wed∏ug szacunków, w Polsce pracuje 200-500 tysi´cy
nielegalnych cudzoziemców, przy czym szacunki te nie uwzgl´dniajà pracy na targowiskach i prac sezonowych. Na podstawie
wydawanych trzymiesi´cznych wiz nie mo˝na stwierdziç faktycznej liczby cudzoziemców. W wielu wypadkach cudzoziemcy si´
wymieniajà “przekazujàc sobie” posad´, bàdê te˝ mieszkajà w Polsce jedynie przez pewien okres, nie osiedlajà si´ na sta∏e.
Dlaczego sà nielegalnie?
Status imigranta jest regulowany zezwoleniem na prac´ bàdê prawem pobytu. Nale˝y odró˝niç te dwie rzeczy. JeÊli imigranci nie
majà prawa pobytu (np. skoƒczy∏a im si´ wiza) - sà nielegalnie w Polsce. Natomiast cz´Êç obcokrajowców, nawet jeÊli przebywa
legalnie (np. na podstawie wizy), nie ma pozwolenia na prac´ i swojà prac´ wykonuje “w szarej strefie”.
Nielegalny pobyt Ukraiƒców polega zwykle na tym, ˝e przebywajàc w Polsce na podstawie wizy turystycznej, tak naprawd´ pracujà
tu nielegalnie. Ich pobyt - poniewa˝ niezgodny z deklarowanym celem - równie˝ jest nielegalny. Inaczej wyglàda sytuacja Ormian.
Zdecydowana wi´kszoÊç nielegalnych przybyszów z Armenii przebywa w Polsce ju˝ po 14-16 lat. Cz´Êç z nich za∏o˝y∏a tu rodziny,
majà dzieci, które urodzi∏y si´ w Polsce i mówià tylko po polsku. Cz´Êç z nich otrzyma∏a pozwolenie na zamieszkanie, dzi´ki abolicji.
Abolicja to akcja regularyzacyjna wobec cudzoziemców, którzy od d∏u˝szego czasu przebywajà nielegalnie. W Polsce przeprowadzono dwie akcje regularyzacyjne: w 2003 i 2007 roku. Jednak˝e w dalszym ciàgu pozostaje wielu cudzoziemców, którzy nie
spe∏niajà wymogów abolicji.
Konsekwencje nielegalnoÊci
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, podobnie jak nielegalne zatrudnienie Polaka jest niekorzystne dla niego samego - nie ma
on pewnoÊci, zwiàzanej ze sta∏oÊcià pracy, ale te˝ nie p∏acàc podatków, nie ma odprowadzanych sk∏adek ubezpieczeniowych.
Nielegalny pracownik jest równie˝ niekorzystny dla paƒstwa, gdy˝ nie p∏aci podatków. JeÊli chodzi o nielegalne pobyty cudzoziemców w Polsce, to administracja paƒstwowa stoi na stanowisku, ˝e nale˝y mo˝liwie skutecznie przeciwdzia∏aç temu zjawisku.
Niektóre organizacje pozarzàdowe postulujà akcj´ regularyzacyjnà wobec cudzoziemców, którzy od d∏u˝szego czasu przebywajà
w Polsce (tzw. abolicj´). W praktyce, nielegalna imigracja ma dosyç powszechne rozmiary, a wykonywanie okreÊlonych prac
(opieka nad dzieçmi, osobami starszymi, budownictwo, rolnictwo) jest w zasadzie tolerowane przez spo∏eczeƒstwo.
Gdzie pracujà?
Imigranci zwykle pracujà w sektorach, w których Polacy nie chcà pracowaç, g∏ównie w sektorze us∏ug domowych, handlu,
budownictwie, oraz rolnictwie. Tylko cz´Êç z nich zatrudniana jest legalnie. W sektorze us∏ug domowych zazwyczaj zatrudniane sà osoby z Ukrainy, które przebywajà w Polsce na podstawie 3-miesi´cznej wizy. Do tej kategorii nale˝à prace rolne,
ogrodowe, szeroko rozumiana pomoc domowa, opieka nad dzieçmi i osobami starszymi.W sektorze budowlanym szacunkowe
dane dotyczàce nielegalnego zatrudnienia wynoszà oko∏o pó∏ miliona osób i znacznie przewy˝sza poziom legalnego zatrudnienia.
WÊród obcokrajowców pracujàcych w tej bran˝y dominujà Ukraiƒcy, Bia∏orusini oraz Rosjanie. Obywatele Ukrainy stanowiç tu
mogà nawet 90%, co jest spowodowane zarówno bliskoÊcià geograficznà jak i kulturowà oraz wytworzonà siecià kontaktów.
Handel skoncentrowany w wi´kszych miastach na bazarach. W Warszawie handel koncentruje si´ wokó∏ Stadionu Dziesi´ciolecia,
prowadzony jest przez ogromnà liczb´ Wietnamczyków, a ponadto: Rosjan, Ukraiƒców, Bia∏orusinów, Ormian, Hindusów,
Pakistaƒczyków i Mongo∏ów, a tak˝e przybyszów z krajów afrykaƒskich oraz obywateli innych paƒstw.
W sektorze gastronomicznym obcokrajowcy dzielà si´ na prowadzàcych lokale i osoby zatrudnione. Ró˝nica jest znaczna,
bowiem do pierwszej grupy nale˝à osoby silnie zwiàzane z Polskà, cz´sto sà to absolwenci studiów w Polsce z lat 70. i 80. XX wieku
pochodzàcy z Bliskiego Wschodu jak i z Wietnamu, cz´sto majà ju˝ obywatelstwo polskie, rodzin´, dobrze mówià po polsku.
Osoby pracujàce na ni˝szych stanowiskach zazwyczaj przebywajà znacznie krócej w Polsce, cz´sto nie sà kucharzami z zawodu.
O przyjeêdzie do Polski zadecydowa∏y najcz´Êciej kontakty rodzinne lub znajomoÊci.
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ZA¸ÑCZNIK nr 3

Quiz
1. Kim jest imigrant a kim emigrant?
Imigrant to osoba, która przyje˝d˝a do danego kraju w celu osiedlenia si´, a emigrant wyje˝d˝a z kraju.
2. Jak si´ definiuje cudzoziemca w Polsce?
“Cudzoziemcem jest ka˝dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”. (art. 2, Ustawy o cudzoziemcach
z 2003 roku).
3. Ilu obcokrajowców posiada∏o prawo sta∏ego pobytu wed∏ug Powszechnego Spisu LudnoÊci z 2002 roku?
49 221 obcokrajowców.
4. Ilu jest nielegalnych imigrantów w Polsce?
Wed∏ug szacunków, w Polsce pracuje 200-500 tysi´cy nielegalnych cudzoziemców, przy czym szacunki
te nie uwzgl´dniajà pracy na targowiskach i prac sezonowych.
5. Jak si´ nazywa warszawski stadion, na którym handluje wielu obcokrajowców?
Stadion Dziesi´ciolecia lub “Jarmark Europa”.
6. Czy imigranci chcà zostaç w Polsce?
Tak i nie. Cz´Êç z nich planuje zostaç (g∏ównie ci, którzy si´ tu urzàdzili, za∏o˝yli rodziny), wielu chce wracaç
lub jechaç dalej na Zachód.
7. Ilu jest studentów obcokrajowców na polskich uczelniach?
W roku akademickim 2005/06 na polskich uczelniach studiowa∏o 10 092 studentów z zagranicy.
8. Na jakiej zasadzie obcokrajowcy mogà studiowaç w Polsce?
Cudzoziemcy mogà odbywaç studia na zasadach stypendialnych - jako stypendyÊci Rzàdu RP, bàdê paƒstwa
obcego, jako stypendyÊci uniwersytetu na którym chcà studiowaç, lub programu Sokrates-Erasmus,
a tak˝e na zasadach odp∏atnoÊci.
9. Kto z Unii Europejskiej najcz´Êciej osiedla si´ w Polsce?
Zdecydowana wi´kszoÊç to Niemcy (ponad 4 tys.). Nast´pni w kolejnoÊci, choç mniej licznie, osiedlajà si´
w Polsce obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, W∏och i Holandii.
10. Z jakich krajów pochodzà “native speakerzy” j´zyka angielskiego?
Wielu z nich pochodzi z krajów by∏ego ZSRR. Do kategorii “prawdziwych” angloj´zycznych native speakers
nale˝à przybysze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, ale tak˝e
z Republiki Po∏udniowej Afryki, Nigerii, Sudanu, Somalii, czy z Izraela.
11. Ile wietnamskich firm dzia∏a w Polsce?
W ca∏ej Polsce dzia∏a oko∏o 3 tys. zarejestrowanych wietnamskich firm.
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12. Kto to jest uchodêca?
Wed∏ug Konwencji Genewskiej z 1951 roku “uchodêcà jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed
przeÊladowaniem, z powodu swojej rasy, religii, narodowoÊci, grupy spo∏ecznej, przekonaƒ politycznych
i znajduje si´ poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie mo˝e lub nie chce z powodu tych obaw
korzystaç z ochrony paƒstwa, którego jest obywatelem”. Natomiast bieda i g∏ód nie sà przyczynami stawania
si´ uchodêcà.
13. Skàd najcz´Êciej pochodzà uchodêcy (w ostatnich latach)?
W latach 2003-2005 na 836 przyznanych statusów uchodêcy, najwi´ksze grupy pochodzi∏y z Rosji (737)
i Bia∏orusi (32), mniej liczni z Somalii (14). SpoÊród 2682 zezwoleƒ na pobyt tolerowany najwi´cej otrzymali
obywatele Rosji (2516), nast´pnie Afganistanu (35), Turcji (15), Iraku (12), Bia∏orusi (11) i Ukrainy (10).
14. Wymieƒ 3 miejsca, w których sà oÊrodki dla uchodêców?
Według danych z listopada 2007 r. w Polsce ogółem istnieje 18 takich oÊrodków: oprócz D´baka sà to
po trzy placówki w Warszawie i dwa w Białymstoku oraz po jednej w Czerwonym Borze, Lininie,
Lublinie, Łom˝y, Łukowie, Bezwoli, Mosznie, Niemcach k. Lublina, Radomiu, Smoszewie, Wołominie
i Pustych Łàkach.
15. Co to jest zgoda na pobyt tolerowany?
Zgoda na pobyt tolerowany to forma ochrony, przyznawana jest m.in., gdy nie jest mo˝liwe wydalenie
cudzoziemca z kraju, gdy˝ zagro˝one by∏oby jego prawo.vv
16. Jakiego rodzaju pomoc mo˝e otrzymaç osoba ze statusem uchodêcy?
Uchodêcy przys∏ugujà Êwiadczenia pieni´˝ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka
polskiego. WysokoÊç Êwiadczenia zale˝y od liczebnoÊci rodziny cudzoziemca i momentu, w którym pomoc
jest udzielana. Osoba samotnie gospodarujàca otrzyma w okresie pierwszych 6 miesi´cy realizacji programu
1000 z∏ miesi´cznie. Natomiast, mi´dzy 7 a 12 miesiàcem b´dzie to kwota 900 z∏.
17. Kiedy imigrant jest nielegalnie?
Kiedy nie ma zezwolenia na prac´ (nielegalna praca) lub prawo pobytu (nielegalny pobyt).
18. Co to jest abolicja?
Abolicja to akcja regularyzacyjna wobec cudzoziemców, którzy od d∏u˝szego czasu przebywajà nielegalnie.
19. Czy nielegalne zatrudnienie jest korzystne dla obcokrajowca?
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, podobnie jak nielegalne zatrudnienie Polaka jest niekorzystne dla
niego samego - nie ma on pewnoÊci, zwiàzanej ze sta∏oÊcià pracy, ale te˝ nie p∏acàc podatków, nie ma
odprowadzanych sk∏adek ubezpieczeniowych. Nielegalny pracownik jest równie˝ niekorzystny dla paƒstwa,
gdy˝ nie p∏aci podatków.
20. W jakich sektorach pracujà najcz´Êciej imigranci?
Imigranci zwykle pracujà w sektorach, w których Polacy nie chcà pracowaç, g∏ównie w sektorze us∏ug
domowych, handlu, budownictwie, oraz rolnictwie.
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ZA¸ÑCZNIK nr 4

Pytania do filmu dla grup
Grupa 1
Film jest przedstawieniem kilku przyk∏adów z ˝ycia cudzoziemców w Polsce. Oglàdajàc film, wykorzystajcie
wiedz´, którà przed chwilà zdobyliÊcie. Zwróçcie uwag´ na poni˝sze zagadnienia.
Po filmie b´dziemy o tym rozmawiaç.
-

Kim sà bohaterowie filmu? Jak si´ sami przedstawiajà?

-

Czy by∏y tu wszystkie grupy cudzoziemców, o których mówiliÊmy w trakcie warsztatu?

-

Skàd pochodzà? Skàd o tym wiemy?

-

Gdzie mieszkajà w Polsce?

Grupa 2
Film jest przedstawieniem kilku przyk∏adów z ˝ycia cudzoziemców w Polsce. Oglàdajàc film, wykorzystajcie
wiedz´, którà przed chwilà zdobyliÊcie. Zwróçcie uwag´ na poni˝sze zagadnienia.
Po filmie b´dziemy o tym rozmawiaç.
-

Czym si´ zajmujà bohaterowie filmu?

-

Czy w filmie pojawi∏y si´ wszystkie grupy zawodowe, o których rozmawialiÊmy w trakcie warsztatu?

-

Jakimi j´zykami mówià? Jakie majà akcenty?

Grupa 3
Film jest przedstawieniem kilku przyk∏adów z ˝ycia cudzoziemców w Polsce. Oglàdajàc film, wykorzystajcie
wiedz´, którà przed chwilà zdobyliÊcie. Zwróçcie uwag´ na poni˝sze zagadnienia.
Po filmie b´dziemy o tym rozmawiaç.
-

Co wiemy o sytuacji rodzinnej osób przedstawionych w filmie?

-

Co wiemy o ich przesz∏oÊci? Skàd o tym wiemy?

-

Czy byliÊmy w stanie rozró˝niç osoby, które przyby∏y do Polski w wyniku imigracji przymusowej
i dobrowolnej?

Grupa 4
Film jest przedstawieniem kilku przyk∏adów z ˝ycia cudzoziemców w Polsce. Oglàdajàc film, wykorzystajcie
wiedz´, którà przed chwilà zdobyliÊcie. Zwróçcie uwag´ na poni˝sze zagadnienia.
Po filmie b´dziemy o tym rozmawiaç.
-

Co wiemy o czasie wolnym osób przedstawionych w filmie? Jak go sp´dzajà?

-

Co wiemy o ich marzeniach?

-

Czy dowiedzieliÊmy si´ w jaki sposób bohaterowie filmu integrujà si´ ze spo∏eczeƒstwem polskim?
czy wiemy coÊ o ich problemach zwiàzanych z integracjà?
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MATERIA¸Y DODATKOWE DLA NAUCZYCIELA
Materia∏y dodatkowe to pakiet dla nauczyciela, przygotowujàcego si´ do przeprowadzenia warsztatu
“Poznajmy si´”. Zawiera on zarówno materia∏y wykorzystywane w warsztacie, na których pracujà
uczniowie, jak równie˝ uzupe∏nia je o treÊci dodatkowe. Nauczyciel mo˝e wykorzystaç poni˝sze materia∏y
zapowiadajàc uczniom warsztat, wplatajàc informacje w tok zaj´ç, lub te˝ wykorzystujàc je na kolejnych zaj´ciach,
dotyczàcych wielokulturowoÊci i obcokrajowców zamieszkujàcych Polsk´.
W materia∏ach tych, znajduje si´ krótkie wprowadzenie w temat wielokulturowoÊci w Polsce, zagadnienia ogólne dotyczàce migracji, charakterystyka poszczególnych kategorii cudzoziemców (studenci
zagraniczni, osoby z Unii Europejskiej, imigranci przymusowi i nielegalni), spis przepisów prawnych dotyczàcych
cudzoziemców, s∏owniczek poj´ç dotyczàcych cudzoziemców oraz dodatkowa literatura, zawierajàca
zarówno list´ materia∏ów edukacyjnych (które mogà byç wykorzystane w kolejnych zaj´ciach) jak i publikacje
dotyczàce uchodêców i imigrantów w Polsce.

1. KSZTA¸TOWANIE SI¢ SPO¸ECZE¡STWA WIELOKULTUROWEGO W POLSCE
Dzisiejsza Polska jest krajem w du˝ym stopniu jednorodnym etnicznie i religijnie. Jednak jeszcze
przedwojenna Polska (czyli zaledwie dwa pokolenia temu) by∏a w ponad 30% zamieszkiwana przez nie-Polaków.
Po II wojnie Êwiatowej, HolokauÊcie ˚ydów i Cyganów, po przesuni´ciu granic i akcji przesiedleƒczej, Polska
sta∏a si´ prawie zupe∏nie jednolita kulturowo. Ci, którzy pozostali, w obliczu totalitarnego paƒstwa, wyznajàcego zasad´ homogenicznoÊci etnicznej i kulturowej, ujawniç si´ nie mogli i nie chcieli. Spo∏eczeƒstwo polskie
ros∏o wi´c w przeÊwiadczeniu o swojej sile i racji do istnienia tylko jednego narodu - polskiego. Ta jednolitoÊç
narodowoÊciowa uzyskana przez w∏adze PRL i prawie przez 50 lat konsekwentnie egzekwowana, spowodowa∏a
spustoszenie mentalne i zarazem kulturalne wÊród Polaków. Spo∏eczeƒstwo od tylu lat nieprzywyk∏e
do obcowania z odmiennoÊcià kulturowà, nie zawsze zauwa˝a potrzeby innych grup etnicznych, musi
nauczyç si´ otwartoÊci i tolerancji.
Po upadku komunizmu, w latach 90. XX wieku, sta∏o si´ mo˝liwe “ujawnienie si´” represjonowanych
mniejszoÊci etnicznych i regionalnych. Historycznie zamieszkujàce Polsk´ mniejszoÊci narodowe i etniczne
po pó∏wieczu milczenia stopniowo odzyska∏y g∏os, coraz g∏oÊniej domagajàc si´ swoich praw. MniejszoÊci
pragnà, by ich dzieci mog∏y si´ uczyç ojczystego j´zyka w szkole, domagajà si´ dofinansowania imprez
kulturalnych, redagujà w∏asne gazety w swoim j´zyku, chcà mieç w∏asne audycje radiowe i telewizyjne.
Swoimi dzia∏aniami nie tylko dbajà o swojà kultur´, ale te˝ zwracajà uwag´ reszcie spo∏eczeƒstwa na swoje
istnienie, inne potrzeby mniejszoÊci, wynikajàce z ich odmiennych tradycji i kultury.
Dzisiejszà polskà rzeczywistoÊç wielokulturowà tworzy dominujàca grupa wi´kszoÊci polskiej, grupy
historycznych mniejszoÊci narodowych i etnicznych oraz tzw. “nowe” mniejszoÊci - imigranci i uchodêcy.
Uwa˝a si´, ˝e Polsk´ zamieszkuje obecnie oko∏o 3-4 % osób przynale˝àcych do mniejszoÊci narodowych
i etnicznych. Przeprowadzony w 2002 r. Narodowy Spis Powszechny wykaza∏, i˝ 1,23% spoÊród obywateli polskich, zadeklarowa∏o przynale˝noÊç do narodowoÊci innej ni˝ polska, a w odniesieniu do 2,03%
nie zdo∏ano ustaliç przynale˝noÊci. W Polsce jest zameldowanych 64 tys. cudzoziemców, z czego 40 tys.
na pobyt sta∏y. Stosunkowo niewielu obcokrajowców (oko∏o 40 tys.) pracuje legalnie w naszym kraju. Jest to
grupa osób zwykle bardzo dobrze wykszta∏conych. Jednak dane oficjalne nie oddajà rzeczywistej skali zjawiska
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zatrudnienia. Wed∏ug nieprecyzyjnych szacunków, w Polsce jest od 600 do 900 tys. pracowników
o nieuregulowanym statusie. Do tej liczby dochodzà jeszcze uchodêcy oraz repatrianci, (∏àcznie kilka tysi´cy
osób) którzy majà legalny pobyt w kraju i ochron´ paƒstwa polskiego.
Polska z kraju emigranckiego, stopniowo staje si´ krajem imigranckim, na którego ziemie przybywajà
cudzoziemcy (choç nadal wi´cej osób wyje˝d˝a ni˝ przyje˝d˝a do Polski). Mamy wi´c w naszym kraju
do czynienia z migracjami przymusowymi (to uchodêcy, czyli osoby, które wyjecha∏y ze swojego kraju
z powodu przeÊladowania) bàdê migracjami dobrowolnymi (to imigranci ekonomiczni, przyje˝d˝ajàcy na pewien
czas, bàdê na sta∏e). Cz´Êç z tych osób ma pobyt legalny, inni sà nielegalnie, bàdê te˝ nielegalnie pracujà. Cz´Êç
tych osób (nie wiadomo, jak du˝a) to pracownicy sezonowi. Coraz wi´cej przyje˝d˝a do nas biznesmenów,
którzy chcà tu inwestowaç, studentów, chcàcych studiowaç, wolontariuszy, sta˝ystów, ale tak˝e turystów
z ró˝nych stron Êwiata. Otwarcie granic, przystàpienie do Unii Europejskiej, tanie po∏àczenia lotnicze,
atrakcyjne ceny oraz aktywna promocja Polski wspierajà turystyk´ i wymiany m∏odzie˝y, pracowników
i poszukiwaczy przygód.
Nasze spo∏eczeƒstwo stopniowo staje si´ zatem coraz bardziej ró˝norodne kulturowo, coraz wi´cej obcokrajowców decyduje si´ tu przyjechaç, niektórzy pozostajà na sta∏e. Musimy jednak pami´taç, ˝e ka˝da z tych
osób, która przyje˝d˝a do nas z innego kraju, przywozi swoje ˝yciowe doÊwiadczenie, swojà odmiennà
kulturà i systemem wartoÊci. Z tych ró˝nic mo˝emy si´ wiele nauczyç, wykorzystujàc potencja∏ obcokrajowców, nie tylko tych z Zachodu, ale te˝ ze Wschodu.

2. PRZEPISY PRAWNE
Prawo polskie chroni polskich obywateli, ale tak˝e cudzoziemców, znajdujàcych si´ na terenie RP. Poni˝ej
ustawy regulujàce status cudzoziemców, repatriantów, mniejszoÊci narodowych i etnicznych oraz obywateli
Unii Europejskiej:
•

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 128, poz. 1175 z pozn. zmian.).

•

Ustawa o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

•

Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532).

•

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z pozn. zmian.).

•

Ustawa o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego
terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin z dnia 14 lipca 2006 r.
(Dz.U. 06.144.1043 z pozn. zmian.)

Rzeczypospolitej
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3. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZÑCE MIGRACJI
Definicje: migracje, imigranci i emigranci
Migracje to sà przemieszczenia ludnoÊci. Mo˝na je podzieliç na: migracje bezpowrotne oraz powrotne (czyli
czasowe); migracje dobrowolne i przymusowe (jako przymusowe rozumie si´ uchodêstwo); migracje legalne
i nielegalne.
Imigracja to przybycie do kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu. Imigrantami sà osoby, które
przyje˝d˝ajà do Polski.
Emigracja to opuszczenie kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu w innym kraju. Emigrantami
sà osoby wyje˝d˝ajàce z kraju (np. Polacy wyje˝d˝ajàcy do Anglii i Irlandii).
W ustawodawstwie polskim nie ma definicji imigrantów. Jest natomiast definicja cudzoziemca:
“cudzoziemcem jest ka˝dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”. Definicja ta znajduje si´ w art. 2, Ustawy
o cudzoziemcach z 2003 roku.
Ilu jest imigrantów?
Imigranci zacz´li przybywaç do Polski w latach 90. (w odró˝nieniu od mniejszoÊci narodowych i etnicznych,
które mieszkajà w naszym kraju od co najmniej 100 lat). Liczba obcokrajowców przebywajàcych w Polsce,
w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jest niewielka. Wed∏ug powszechnego spisu ludnoÊci z 2002
roku, prawo sta∏ego pobytu w Polsce posiada 49 221 obcokrajowców. Z najnowszych danych G∏ównego
Urz´du Statystycznego mo˝na okreÊliç, ˝e w 2006 roku do Polski przyby∏o na sta∏e 11 000 imigrantów.
W samym paêdzierniku 2006 roku zezwolenie na czas oznaczony otrzyma∏o ponad 1726 osób, najwi´cej
z Ukrainy (545), Bia∏orusi (145), Stanów Zjednoczonych Ameryki (109), Wietnamu (105) i Rosji (96).
Uznaje si´, ˝e dwie najwi´ksze spo∏ecznoÊci imigranckie to Ormianie (40 tys.) i Wietnamczycy (ok. 20 tys.).
Skàd przybywajà?
Przybysze z krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, W∏ochy), przybywajà
do nas z dzia∏alnoÊcià biznesowà i pracujà legalnie, natomiast z Europy Wschodniej, w tym z Ukrainy - cz´sto
pracujà nielegalnie. Ponadto pojawi∏y si´ dwa nowe wyraêne skupiska narodowe imigrantów osiedlajàcych si´
w Polsce: Ormian i Wietnamczyków. Ostatnio przybywa tak˝e coraz wi´cej imigrantów z Turcji, otwierajàcych
przede wszystkim budki z kebabem w wi´kszych miastach.
Czy zamierzajà zostaç?
G∏ównym celem imigrantów ekonomicznych jest zarobienie pieni´dzy i powrót do kraju ojczystego. Wi´kszoÊç
imigrantów ekonomicznych ze Wschodu pracuje jako pomoc domowa, w bran˝y budowlanej oraz gastronomicznej i traktuje swój pobyt i prac´ w Polsce jako stan tymczasowy. Do tej samej grupy zaliczyç mo˝na
wielu Afrykanów handlujàcych na Stadionie Dziesi´ciolecia (inaczej nazywanym “Jarmarkiem Europa”)
w Warszawie, którzy woleliby pracowaç na Zachodzie. Obcokrajowcy nie uwa˝ajà Polski za szczególnie
atrakcyjny kraj. Wi´kszoÊç z nich wola∏aby pracowaç na Zachodzie. Przyje˝d˝ajà tutaj jedynie w celach
zarobkowych i nie zamierzajà si´ osiedlaç si´ w Polsce na sta∏e.
Osoby pracujàce na kontraktach, osiedlajà si´ w Polsce na okreÊlony czas. Najcz´stszym powodem,
dla którego obcokrajowcy decydujà si´ pozostaç w Polsce jest za∏o˝enie tutaj w∏asnej rodziny, edukacja
szkolna dzieci lub rozwój kariery zawodowej.
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Problemy i integracja imigrantów
Najwi´ksze problemy cudzoziemcom sprawia nie˝yczliwa i niekompetentna postawa urz´dników, z którymi si´ spotykajà. Utrudnia to im za∏atwienie spraw formalnych dotyczàcych legalizacji pobytu, stabilizacji
zawodowej, niezale˝nego statusu. Efektem takiej sytuacji jest cz´sto decyzja cudzoziemców o pracy w szarej strefie. Podejmowana przez nich praca ma niewiele lub nic wspólnego z poziomem ich wykszta∏cenia
i wykonywanym w kraju pochodzenia zawodem.
W Polsce nie ma programu integracyjnego dla imigrantów, istnieje tylko program dla uchodêców.
Natomiast wszystkie dzieci do 18 roku ˝ycia, w tym dzieci cudzoziemców, zgodnie z Konstytucja RP, majà
prawo ucz´szczaç do szko∏y. Instytucje edukacyjne postrzegane sà przez imigrantów jako raczej przyjazne.

4. STUDENCI ZAGRANICZNI, OSOBY Z UNII EUROPEJSKIEJ TO TE˚ OBCOKRAJOWCY
Ilu jest studentów obcokrajowców i skàd przybywajà?
W roku akademickim 2005/06 na polskich uczelniach studiowa∏o 10 092 studentów z zagranicy. To a˝ przesz∏o
dwukrotnie wi´cej ni˝ w roku akademickim 1991/92 - 4 976. Studenci polskiego pochodzenia stanowili 37%
ogó∏u. Najwi´cej studentów rekrutuje si´ z Ukrainy - 1 989 i Bia∏orusi - 1 305. Pewnym zaskoczeniem sà
2 kolejne pozycje. Zajmujà je obywatele 2 krajów zachodnich: USA - 749 i Norwegii - 739, którzy ∏àcznie
stanowià a˝ 14,7% ogó∏u studentów obcokrajowców! Co ciekawe, tylko niewielka cz´Êç z nich ma polskie
korzenie, choç we wczeÊniejszych latach stanowili oni prawie po∏ow´.
Zasady studiowania dla obcokrajowców
Studenci zagraniczni przyje˝d˝ajà przewa˝nie na p∏atne studia medyczne z j´zykiem wyk∏adowym angielskim.
Studia w Polsce wybierajà ze wzgl´du na stosunkowo niskie czesne.
Cudzoziemcy mogà odbywaç studia na zasadach stypendialnych - jako stypendyÊci Rzàdu RP, bàdê paƒstwa
obcego, jako stypendyÊci uniwersytetu na którym chcà studiowaç, lub programu Sokrates-Erasmus, a tak˝e
na zasadach odp∏atnoÊci. Op∏ata roczna za 3- lub 5-letnie studia dyplomowe dla cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim wynosi od 2000 do 6000 euro, w zale˝noÊci od kierunku studiów.
Cudzoziemcy z Unii Europejskiej
Zezwolenie na pobyt dla obywateli UE i cz∏onków ich rodzin od stycznia do sierpnia 2006 roku, zosta∏o wydane
6 562 osobom, w tym zdecydowanej wi´kszoÊci Niemców (ponad 4 tys.). Nast´pni w kolejnoÊci, choç mniej
licznie, osiedlajà si´ w Polsce obywatele Francji, Wielkiej Brytanii, W∏och i Holandii.
SpoÊród obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej zgod´ na zatrudnienie w 2000 roku otrzyma∏o
5980 osób, natomiast w 2003 by∏o to 7845 osób.
Cz´Êç cudzoziemców pochodzàcych z krajów UE to wysoko wykwalifikowanymi w∏aÊciciele bàdê
wspó∏w∏aÊciciele firm, pe∏niàcy stanowiska dyrektorów lub cz∏onków zarzàdów i wówczas pracujà legalnie.
Cudzoziemcy jako nauczyciele j´zyków obcych
W sektorze edukacji obcokrajowcy nale˝à do kategorii native speakers oraz dyplomowanych nauczycieli
j´zyków. Wielu z nich pochodzi z krajów by∏ego ZSRR, rzadko nauczajà swojego ojczystego j´zyka, uczà
zwykle angielskiego w szko∏ach publicznych. Do kategorii “prawdziwych” angloj´zycznych native speakers
nale˝à natomiast przybysze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii,
ale tak˝e z Republiki Po∏udniowej Afryki, Nigerii, Sudanu, Somalii, czy z Izraela. Ci pracujà zwykle w szko∏ach
prywatnych oraz w szarej strefie sektora, tj. na rynku korepetycji i t∏umaczeƒ.
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Przyk∏ad zró˝nicowania imigrantów: Wietnamczycy
Imigranci sà zwykle bardzo zró˝nicowani nawet wewnàtrz jednej, zdawa∏oby si´ kategorii. I tak, nie mo˝na
powiedzieç, ˝e wszyscy Wietnamczycy handlujà na bazarze, czy wszyscy cudzoziemcy z Unii Europejskiej sà
wysoko wykwalifikowani.
Brak jest dok∏adnych danych dotyczàcych liczby Wietnamczyków przebywajàcych obecnie w Polsce. Szacuje
si´ ok. 20 tys., w samej Warszawie 15 tys. (2003 r.), podczas gdy w 2001 mówi∏o si´ o 30-50 tys. Maleje te˝
liczba wydawanych Wietnamczykom pozwoleƒ na prac´. W 1999 r. wydano ich 1467, a w 2001 r. - 933.
Emigranci z Wietnamu zajmujà si´ g∏ównie handlem i gastronomià. W ca∏ej Polsce dzia∏a oko∏o 3 tys.
zarejestrowanych wietnamskich firm.
Jednak˝e elit´ kulturalno-spo∏ecznà Wietnamczyków stanowià absolwenci polskich wy˝szych uczelni.
Najwi´cej Wietnamczyków studiowa∏o w Polsce na poczàtku lat 70.(ponad 800). W ciàgu ostatnich lat liczba ta waha si´ od 85 do 187. Wielu absolwentów dzia∏a w istniejàcym od 1986 r. Towarzystwie Spo∏eczno
-Kulturalnym Wietnamczyków w Polsce oraz za∏o˝onym w 1999 r. stowarzyszeniu SolidarnoÊç i Przyjaêƒ,
które organizuje i integruje diaspor´ wietnamskà w naszym kraju.

5. IMIGRANCI PRZYMUSOWI, CZYLI UCHODèCY
Ilu jest i skàd pochodzà uchodêcy w Polsce?
Liczby sk∏adanych i pozytywnie rozpatrywanych wniosków rokrocznie powi´kszajà si´. W 2006 r. z∏o˝ono
3 143 wnioski (obejmujàce 7 093 osoby), z czego 5 644 z∏o˝yli obywatele Rosji, w przewa˝ajàcej liczbie deklarujàcy narodowoÊç czeczeƒskà (79,6%). W 2006 r. nadano status uchodêcy 423 osobom (2005
r. - 312), a zgody na pobyt tolerowany udzielono 2 049 (2005 r. - 1 832). W latach 2003-2005 na 836
przyznanych statusów uchodêcy, najwi´ksze grupy pochodzi∏y z Rosji (737) i Bia∏orusi (32), mniej liczni z Somalii (14). SpoÊród 2682 zezwoleƒ na pobyt tolerowany najwi´cej otrzymali obywatele Rosji (2516), nast´pnie
Afganistanu (35), Turcji (15), Iraku (12), Bia∏orusi (11) i Ukrainy (10).
Definicja uchodêcy
Wed∏ug Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchodêcà jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy
przed przeÊladowaniem, z powodu swojej rasy, religii, narodowoÊci, grupy spo∏ecznej, przekonaƒ
politycznych i znajduje si´ poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie mo˝e lub nie chce z powodu
tych obaw korzystaç z ochrony paƒstwa, którego jest obywatelem. Natomiast bieda i g∏ód nie sà przyczynami
stawania si´ uchodêcà.
Status uchodêcy nadaje si´ cudzoziemcowi, który spe∏nia warunki do uznania za uchodêc´ okreÊlone
w Konwencji Genewskiej. Otrzymanie statusu uchodêcy oznacza otrzymanie wszystkich praw, które majà
obywatele polscy (do pracy, edukacji, opieki spo∏ecznej), oprócz praw politycznych. Uchodêcy otrzymujà równie˝ tzw. genewski dokument podró˝y - niebieskà ksià˝eczkà przypominajàcà wyglàdem paszport, która uprawnia do przekraczania granicy. Ponadto uchodêcy otrzymujà pomoc integracyjnà, która
u∏atwia im start. Zgoda na pobyt tolerowany to forma ochrony, przyznawana jest, gdy nie otrzyma on
statusu uchodêcy, a nie jest mo˝liwe wydalenie cudzoziemca z kraju, z powodu zagro˝enia jego ˝ycia,
wolnoÊci i bezpieczeƒstwa osobistego. Osobie, która posiad∏a zgod´ na pobyt tolerowany, przys∏ugujà
uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Nie otrzymuje on pomocy integracyjnej, jak uchodêca, jednak mo˝e si´ staraç o zapomogi socjalne (tak jak Polacy).
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Gdzie mieszkajà uchodêcy?
Cudzoziemiec, oczekujàcy na rozpatrzenie wniosku o status uchodêcy (taka procedura trwa od kilku
miesi´cy do kilku lat) ma prawo mieszkaç w oÊrodku dla uchodêców. G∏ównym oÊrodkiem, do którego trafia
na poczàtku ka˝dy uchodêca jest D´bak, pod Warszawà. Stamtàd sà wysy∏ani do innych oÊrodków, le˝àcych
we wschodniej cz´Êci kraju. Wed∏ug danych z listopada 2007 r. w Polsce ogó∏em istnieje 18 takich oÊrodków:
oprócz D´baka sà to po trzy placówki w Warszawie i dwa w Bia∏ymstoku oraz po jednej w Czerwonym Borze,
Lininie, Lublinie, ¸om˝y, ¸ukowie, Bezwoli, Mosznie, Niemcach k. Lublina, Radomiu, Smoszewie, Wo∏ominie
i Pustych ¸àkach. Cz´sto w oÊrodku, przypominajàcym hotel robotniczy (bàdê akademik) mieszka
od 200-300 osób.
OÊrodki zapewniajà zakwaterowanie (zwykle w 4-osobowych pokojach), wy˝ywienie (3 posi∏ki dziennie),
pomoc rzeczowà (np. odzie˝ pochodzàcà z darów), medycznà oraz finansowà (tzw. “kieszonkowe” - obecnie
75 z∏otych miesi´cznie).
W sytuacji nieprzyznania statusu ani innej formy ochrony prawnej (co oznacza, ˝e dana osoba nie spe∏nia
kryteriów niezb´dnych do otrzymania takiej ochrony) nakazuje si´ opuszczenie terytorium RP w terminie
okreÊlonym w decyzji, nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni.
Integracja uchodêców
Cudzoziemcowi, któremu nadano w Polsce status uchodêcy i powinien opuÊciç oÊrodek udziela si´ pomocy,
majàcej na celu wspieranie procesu jego integracji, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy. Taka pomoc
nie przys∏uguje osobie, która otrzyma∏a zgod´ na pobyt tolerowany! Natomiast zapomogi socjalne mogà
otrzymaç osoby ze statusem i z pobytem tolerowanym!!!
Uchodêcy (ze statusem) przys∏ugujà dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne (tzw. pomoc integracyjna) na
utrzymanie i pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka polskiego. WysokoÊç Êwiadczenia zale˝y
od liczebnoÊci rodziny cudzoziemca i momentu, w którym pomoc jest udzielana. Osoba samotnie
gospodarujàca otrzyma w okresie pierwszych 6 miesi´cy realizacji programu 1000 z∏ miesi´cznie.
Natomiast, mi´dzy 7 a 12 miesiàcem b´dzie to kwota 900 z∏.

6. NIELEGALNI CUDZOZIEMCY
Ilu jest nielegalnych imigrantów?
Rzeczywista skala nielegalnych imigrantów jest trudna do oszacowania. Wed∏ug szacunków, w Polsce pracuje 200-500 tysi´cy nielegalnych cudzoziemców, przy czym szacunki te nie uwzgl´dniajà pracy na targowiskach i prac sezonowych. Na podstawie wydawanych trzymiesi´cznych wiz nie mo˝na stwierdziç faktycznej
liczby cudzoziemców. W wielu wypadkach cudzoziemcy si´ wymieniajà “przekazujàc sobie” posad´, bàdê te˝
mieszkajà w Polsce jedynie przez pewien okres, nie osiedlajà si´ na sta∏e.
Dlaczego sà nielegalnie?
Status imigranta jest regulowany zezwoleniem na prac´ bàdê prawem pobytu. Nale˝y odró˝niç te dwie rzeczy.
JeÊli imigranci nie majà prawa pobytu (np. skoƒczy∏a im si´ wiza) - sà nielegalnie w Polsce. Natomiast cz´Êç
obcokrajowców, nawet jeÊli przebywa legalnie (np. na podstawie wizy), nie ma pozwolenia na prac´ i swojà
prac´ wykonuje “w szarej strefie”.
Nielegalny pobyt Ukraiƒców polega zwykle na tym, ˝e przebywajàc w Polsce na podstawie wizy turystycznej,
tak naprawd´ pracujà tu nielegalnie. Ich pobyt - poniewa˝ niezgodny z deklarowanym celem - równie˝ jest
nielegalny. Inaczej wyglàda sytuacja Ormian. Zdecydowana wi´kszoÊç nielegalnych przybyszów z Armenii
przebywa w Polsce ju˝ po 14-16 lat. Cz´Êç z nich za∏o˝y∏a tu rodziny, majà dzieci, które urodzi∏y si´ w Polsce
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i mówià tylko po polsku. Cz´Êç z nich otrzyma∏a pozwolenie na zamieszkanie, dzi´ki abolicji. Abolicja to
akcja regularyzacyjna wobec cudzoziemców, którzy od d∏u˝szego czasu przebywajà nielegalnie. W Polsce
przeprowadzono dwie akcje regularyzacyjne: w 2003 i 2007 roku. Jednak˝e w dalszym ciàgu pozostaje wielu
cudzoziemców, którzy nie spe∏niajà wymogów abolicji.
Konsekwencje nielegalnoÊci
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, podobnie jak nielegalne zatrudnienie Polaka jest niekorzystne dla
niego samego - nie ma on pewnoÊci, zwiàzanej ze sta∏oÊcià pracy, ale te˝ nie p∏acàc podatków, nie ma
odprowadzanych sk∏adek ubezpieczeniowych. Nielegalny pracownik jest równie˝ niekorzystny dla paƒstwa,
gdy˝ nie p∏aci podatków.
JeÊli chodzi o nielegalne pobyty cudzoziemców w Polsce, to administracja paƒstwowa stoi na stanowisku,
˝e nale˝y mo˝liwie skutecznie przeciwdzia∏aç temu zjawisku. Niektóre organizacje pozarzàdowe postulujà
akcj´ regularyzacyjnà wobec cudzoziemców, którzy od d∏u˝szego czasu przebywajà w Polsce (tzw. abolicj´).
W praktyce, nielegalna imigracja ma dosyç powszechne rozmiary, a wykonywanie okreÊlonych prac (opieka
nad dzieçmi, osobami starszymi, budownictwo, rolnictwo) jest w zasadzie tolerowane przez spo∏eczeƒstwo.
Gdzie pracujà?
Imigranci zwykle pracujà w sektorach, w których Polacy nie chcà pracowaç, g∏ównie w sektorze us∏ug
domowych, handlu, budownictwie, oraz rolnictwie. Tylko cz´Êç z nich zatrudniana jest legalnie.
W sektorze us∏ug domowych zazwyczaj zatrudniane sà osoby z Ukrainy, które przebywajà w Polsce
na podstawie 3-miesi´cznej wizy. Do tej kategorii nale˝à prace rolne, ogrodowe, szeroko rozumiana pomoc
domowa, opieka nad dzieçmi i osobami starszymi.
W sektorze budowlanym szacunkowe dane dotyczàce nielegalnego zatrudnienia wynoszà oko∏o pó∏
miliona osób i znacznie przewy˝sza poziom legalnego zatrudnienia. WÊród obcokrajowców pracujàcych
w tej bran˝y dominujà Ukraiƒcy, Bia∏orusini oraz Rosjanie. Obywatele Ukrainy stanowiç tu mogà nawet 90%,
co jest spowodowane zarówno bliskoÊcià geograficznà jak i kulturowà oraz wytworzonà siecià kontaktów.
Handel skoncentrowany w wi´kszych miastach na bazarach. W Warszawie handel koncentruje si´ wokó∏
Stadionu Dziesi´ciolecia, prowadzony jest przez ogromnà liczb´ Wietnamczyków, a ponadto: Rosjan,
Ukraiƒców, Bia∏orusinów, Ormian, Hindusów, Pakistaƒczyków i Mongo∏ów, a tak˝e przybyszów z krajów
afrykaƒskich oraz obywateli innych paƒstw.
W sektorze gastronomicznym obcokrajowcy dzielà si´ na prowadzàcych lokale i osoby zatrudnione. Ró˝nica
jest znaczna, bowiem do pierwszej grupy nale˝à osoby silnie zwiàzane z Polskà, cz´sto sà to absolwenci
studiów w Polsce z lat 70. i 80. XX wieku pochodzàcy z Bliskiego Wschodu jak i z Wietnamu, cz´sto majà
ju˝ obywatelstwo polskie, rodzin´, dobrze mówià po polsku. Osoby pracujàce na ni˝szych stanowiskach
zazwyczaj przebywajà znacznie krócej w Polsce, cz´sto nie sà kucharzami z zawodu. O przyjeêdzie do Polski
zadecydowa∏y najcz´Êciej kontakty rodzinne lub znajomoÊci.
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7. S¸OWNICZEK
Abolicja
Cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie, którzy przebywali na terenie RP nielegalnie, po raz pierwszy mieli
okazj´ skorzystaç z abolicji w 2003 roku. Ci cudzoziemcy, którzy mieszkali w Polsce nielegalnie od co najmniej
6 lat (czyli od 1997 roku), posiadajàcy lokal mieszkaniowy, przyrzeczenie pracy bàdê Êrodki wystarczajàce
na ˝ycie, mogli sk∏adaç wnioski o zezwolenie na zamieszkanie. W ten sposób próbowa∏o zalegalizowaç swój
pobyt 3,5 tys. osób, g∏ównie z Armenii (46% wszystkich) i Wietnamu (38%). Pobyt uda∏o si´ zalegalizowaç
2,7 tys. osobom.
Druga abolicja zosta∏a przeprowadzona w 2007 roku i by∏a skierowana do tych imigrantów, którzy z ró˝nych
powodów nie skorzystali z abolicji z 2003 r., a którzy wyka˝à (podobnie jak to by∏o w 2003 roku) nieprzerwany pobyt od 1997 roku.
W dalszym ciàgu pozostaje wielu cudzoziemców, którzy nie spe∏niajà wymogów abolicji - bàdê nie majà
udokumentowanego nieprzerwanego pobytu od 1997 roku, bàdê te˝ przyjechali do Polski po tym czasie.
Migracja (ang. migration) - przemieszczenie terytorialne zwiàzane ze wzgl´dnie trwa∏à zmianà miejsca
zamieszkania; jest elementem mobilnoÊci przestrzennej.
Imigracja (ang. immigration) - przybycie do kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu Nie
ka˝dy cudzoziemiec jest imigrantem (np. dziecko imigrantów urodzone w kraju docelowym imigrantów nie
posiadajàce obywatelstwa tego kraju jest cudzoziemcem, ale nie jest imigrantem, poniewa˝ nie przyby∏o
z innego kraju). Nie ka˝dy imigrant jest cudzoziemcem (np. po uzyskaniu obywatelstwa kraju docelowego,
a wi´c po naturalizacji, imigrant przestaje byç cudzoziemcem). W niektórych krajach (np. USA czy Australii)
za imigranta uwa˝a si´ ich mieszkaƒca urodzonego za granicà.
Emigracja (ang. emigration) - opuszczenie kraju w celu osiedlenia si´ lub d∏ugotrwa∏ego pobytu w innym
kraju.
Cudzoziemcy
W ustawodawstwie polskim nie ma definicji imigrantów. Imigranci to cudzoziemcy przybywajàcy do Polski. Natomiast cudzoziemcem jest ka˝dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. W 2003 roku zosta∏y
podpisane dwie Ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, regulujàcym pobyty
cudzoziemców pod wzgl´dem prawnym.
Karta Polaka
Karta Polaka - ustawa regulujàca status prawny osób pochodzenia polskiego, b´dàcych obywatelami innych
paƒstw ni˝ Polska, mieszkaƒców by∏ego ZSRR. Projekt ustawy o Karcie Polaka zosta∏ przyj´ty przez sejm
we wrzeÊniu 2007 roku. Projekt przewiduje szereg przywilejów dla Polaków-cudzoziemców, np. mo˝liwoÊç
uzyskiwania refundacji za d∏ugoterminowe wizy pobytowe uprawniajàce do wielokrotnego wjazdu do Polski
czy prawo do edukacji na identycznych zasadach jak obywatele polscy, a tak˝e umo˝liwiajàcà swobodne
podejmowanie pracy i dzia∏alnoÊci gospodarczej przez posiadaczy Karty Polaka.
MniejszoÊci narodowe i etniczne
Ustawa o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym z dnia 6 styczna 2005 roku
okreÊla, i˝ mniejszoÊcià narodowà jest grupa obywateli polskich; mniej liczebna od wi´kszoÊci; w sposób
istotny odró˝niajàca si´ od pozosta∏ych obywateli j´zykiem, kulturà lub tradycjà; dà˝àca do zachowania swojego j´zyka, kultury lub tradycji; majàca ÊwiadomoÊç w∏asnej historycznej wspólnoty narodowej
i jest ukierunkowana na jej wyra˝anie i ochron´; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; uto˝samiajàca si´ z narodem zorganizowanym
we w∏asnym paƒstwie. Do mniejszoÊci narodowych w Polsce zalicza si´ nast´pujàce mniejszoÊci: bia∏oruskà,
czeskà, litewskà, niemieckà, ormiaƒskà, rosyjskà, s∏owackà, ukraiƒskà i ˝ydowskà. MniejszoÊç etniczna musi
spe∏niaç te same kryteria, co narodowa oprócz posiadania w∏asnego paƒstwa. Do mniejszoÊci etnicznych
zalicza si´: mniejszoÊç karaimskà, ∏emkowskà, romskà i tatarskà. Oprócz tego ustawa mówi o jednym j´zyku
regionalnym na terenie Polski - j´zyku kaszubskim.
Ormianie czy Ukraiƒcy, którzy majà obywatelstwo swoich krajów, a przyjechali do Polski w latach 90.
bàdê póêniej nie sà przedstawicielami mniejszoÊci narodowych - sà imigrantami.
Repatrianci
Wed∏ug Ustawy o repatriacji z 2000 roku repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przyby∏a
do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia si´
na sta∏e. Repatriant nabywa obywatelstwo polskie z dniem przekroczenia granicy kraju. Gmina, która ich
zaprasza ma obowiàzek zatroszczyç si´ o prac´ i zakwaterowanie dla ca∏ej rodziny. Osoby takie zamieszkiwa∏y
tereny krajów by∏ego ZSRR i stamtàd przybywajà do Polski.
Strefa Schengen
Strefa Schengen ma zostaç rozszerzona od 1 stycznia 2008 r. na przejÊciach làdowych i morskich z innymi
krajami tego uk∏adu. Nieco póêniej, bo do koƒca marca, nastàpi to na lotniskach (dla pasa˝erów lecàcych
do krajów Schengen). WejÊcie do strefy Schengen oznacza zniesienie kontroli paszportowych na granicach.
Nie oznacza to, ˝e granica przestanie istnieç. B´dzie jà jednak mo˝na przekraczaç bez paszportu, niemal
w dowolnym miejscu, co b´dzie znacznym u∏atwieniem. Na przejÊciach przysz∏ej zewn´trznej granicy Polski
- z Rosjà, Ukrainà, Bia∏orusià - kontrole wjazdowe b´dà bardziej skrupulatne.
Koszty wiz schengowskich b´dà wynosiç 60 euro (dla Bia∏orusinów) lub 35 euro (dla Rosjan i Ukraiƒców).
Wizy b´dà refundowane Polakom, posiadajàcym Kart´ Polaka, którzy mieszkajà na Wschodzie
i majà tamtejsze obywatelstwo.
Uchodêcy
Termin “uchodêca” definiowany jest przez Konwencj´ dotyczàcà statusu uchodêców z 1951 roku (znana
te˝ jako Konwencja Genewska) oraz Protokó∏ Nowojorski z 1967 roku. Dokumenty te definiujà, i˝ uchodêcà
jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnionà obaw´ przed przeÊla-dowaniem w tym kraju ze wzgl´du na ras´, religi´, narodowoÊç, poglàdy polityczne lub przynale˝noÊç
do okreÊlonej grupy spo∏ecznej.
Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ Genewskà w 1991 roku i od tamtego czasu chroni osoby obiegajàce si´ o ten
status.
U∏atwienia dla pracowników ze Wschodu
Od 20 lipca 2007 obywatele Ukrainy, Bia∏orusi i Rosji - czyli krajów graniczàcych z Polskà na wschodzie
- mogà pracowaç w naszym kraju przez 3 miesiàce w ciàgu 6 kolejnych miesi´cy bez zezwoleƒ na prac´.
Wystarczy, ˝e ich pracodawca przeka˝e im oÊwiadczenie o zamiarze ich zatrudnienia, zarejestrowane
w powiatowym urz´dzie pracy, które to oÊwiadczenie b´dzie podstawà do uzyskania wizy z prawem do pracy.
Zgoda na pobyt tolerowany (ang. permit for tolerated stay, niem. Duldung) - jedna z pi´ciu form ochrony
cudzoziemców w Polsce (obok statusu uchodêcy, ochrony czasowej, azylu oraz ochrony ofiar handlu ludêmi). Udzielana jest w trzech wypadkach: gdy cudzoziemiec nie spe∏nia kryteriów nadania statusu uchodêcy,
a mimo to jego wydalenie jest niedopuszczalne w Êwietle praw cz∏owieka wskazanych; gdy jego wydalenie jest niewykonalne oraz jako skutek rozstrzygni´cia o niedopuszczalnoÊci ekstradycji. Cudzoziemcom
ze zgodà na pobyt tolerowany przys∏ugujà takie same prawa socjalne jak uchodêcom - za wyjàtkiem pomocy
integracyjnej. Nie majà oni poza tym prawa do bezp∏atnej nauki w szko∏ach wy˝szych.
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Izabela Czerniejewska
- doktorantka etnologii i antropologii kulturowej UAM w Poznaniu,
absolwentka etnologii oraz filozofii UAM. Zajmuje si´ edukacjà
wielokulturowà, prowadzi badania wÊród osób zajmujàcych si´
realizacjà programów edukacyjnych o mniejszoÊciach narodowych
i etnicznych, uchodêcach, imigrantach i repatriantach. Od 4 lat prowadzi
zaj´cia na uniwersytecie (m.in. autorski fakultet “Edukacja
mi´dzykulturowa”). Od 2000 roku aktywnie dzia∏a w organizacji
pozarzàdowej Stowarzyszenie “Jeden Âwiat”. W 2005 roku koordynowa∏a projekt “Antydyskryminacja na co dzieƒ” skierowany
do uczniów, wolontariuszy i nauczycieli. W 2007 roku realizowa∏a
projekt “Byç czy nie byç uchodêcà?”, który by∏ efektem uczestnictwa w programie British Council
“Wielokulturowa Europa”. Prowadzi projekty w oÊrodkach dla uchodêców, krajowe i mi´dzynarodowe
szkolenia i warsztaty dotyczàce edukacji wielokulturowej dla m∏odzie˝y oraz doros∏ych. Ukoƒczy∏a
wiele kursów trenerskich m.in. Trening dla trenerów zajmujàcych si´ tematykà ró˝norodnoÊci
kulturowej organizowane przez Salto - Youth oraz Trening dla facylitatorów przygotowujàcych
szkolenia w Europejskich Centrach M∏odzie˝y organizowane przez Rad´ Europy.
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