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obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – pilotaż (umowa finansowa nr 
PS/B/VI/1/6/477/2013-2015).

Wyłączna odpowiedzialność za treść publikacji spoczywa na wydawcy. Komisja Europejska
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4 |  | 5

codziennego przemieszczania się pomiędzy różnymi kręgami kulturowymi i/lub 
językowymi (np.  inna kultura i język w domu rodzinnym, inna w szkole i w kontak-
tach z kolegami i koleżankami). Dla niektórych osób to codzienne funkcjonowanie 
jest wyzwaniem na poziomie świadomym, tzn. młode osoby dokonują wyborów 
i liczą się z ich konsekwencjami albo aktywnie starają się łączyć różne światy. Tym-
czasem dla innych może to być doświadczenie przykre, trudne, osamotniające 
i  negatywnie wpływające na samopoczucie oraz pewność siebie.

Jakie były cele programu?

Program zajęć miał na celu:
1. stworzyć przestrzeń umożliwiającą młodzieży wymianę doświadczeń, a dzięki 

niej – znalezienie potwierdzenia dla własnych przeżyć związanych z migracją oraz  
z codziennym funkcjonowaniem w Polsce,

2. stanowić wsparcie dla młodych osób w procesie dojrzewania w warunkach 
wielokulturowości, w tym w funkcjonowaniu w warunkach społecznych i  kul-
turowych w Polsce i w budowaniu relacji interpersonalnych z osobami w swoim 
otoczeniu (np. kolegami i koleżankami, nauczycielami i nauczycielkami, rodzi-
cami). Zajęcia mają w sposób komfortowy i bezpieczny przeprowadzić młode oso-
by przez proces krytycznego odniesienia się do swojego doświadczenia migracji, 
a docelowo – także do swej przynależności (lub nie) do społeczeństwa polskiego.

Jaka była rola komiksu w programie?

Zebranie refleksji na temat migracji i dojrzewania w Polsce oraz przedstawienie 
perspektywy młodych osób w tych kwestiach było możliwe dzięki twórczemu 
elementowi programu – pracy nad autorskim komiksem. Jako formę wyrazu wy-
brany został właśnie komiks, ponieważ jest to potężne medium umożliwiające 
ukazanie osobistych refleksji i emocji oraz własnej perspektywy. Po pierwsze 
technika komiksu wykorzystuje dwa narzędzia – słowo i obraz – dzięki czemu po-
zwala na dużą swobodę ekspresji. Chłopcom i dziewczętom zarówno z talentem 
do wysławiania się, jak i z uzdolnieniami plastycznymi daje możliwość ćwiczenia 
tego, w czym dana osoba czuje się mocna, a zarazem stwarza platformę wymia-
ny takich przemyśleń, doświadczeń i perspektyw, które mogą być dla całej grupy 
wspólne i łączące. 

Po drugie, specyfika komiksu daje autorowi czy autorce znaczną kontrolę wyrazu,  
co jest nie do przecenienia w przypadku młodzieży z doświadczeniem migracji.  
Są to bowiem osoby, które w nowym miejscu znalazły się często bez możliwości  
udziału w decyzji o zmianie lokalizacji; które ponadto przez zmianę lokalizacji mogły 
stracić zaplecze przyjaciół i rodziny, dające poczucie bezpieczeństwa; i które w nowym 
otoczeniu mogą czuć się niepewne. Z jednej strony komiks pozwala autorowi lub 

 
O programie zajęć 
edukacyjno-integracyjnych
W broszurze prezentujemy prace będące rezultatem pilotażu zajęć edukacyj no-
integracyjnych dla młodzieży z doświadczeniem migracji. Pilotaż ten Funda  cja  
na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) zrealizowała w 2014 roku w formie 
warsztatów komiksowych na temat identyfikacji kulturowej.

Do kogo adresowany był program?

W 2014 roku Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) opracowała spe-
cjalny program zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży w wieku 15-18 
lat mającej za sobą doświadczenie migracji oraz przebywającej w Polsce co naj-
mniej rok. Do programu zapraszaliśmy chłopców i dziewczęta zarówno z oso-
bistym doświadczeniem migracji (a więc osoby, które np. przyjechały do Polski 
w  wieku nastoletnim), jak i młodzież z tzw. drugiego pokolenia migrantów (ang. 
second generation migrants), czyli osoby, które spędziły większość swojego życia 
w Polsce i  wychowały się lub nawet urodziły w tym kraju, ale ich rodzice czy 
opiekunowie mają osobiste doświadczenie migracji. Zaproszenie kierowaliśmy 
także do chłopców i dziewcząt wychowanych w związkach mieszanych (tworzo-
nych przez osoby pochodzące z  różnych kręgów kulturowych). Wychodzimy 
z założenia, że brak osobistego doświadczenia migracji nie zmienia faktu, że dana 
osoba może być istotnie dotknięta przez doświadczenie migracji osób bliskich 
(np. swoich rodziców lub opiekunów albo nawet jednego rodzica lub opiekuna).

Na czym polega szczególna sytuacja młodzieży
z doświadczeniem migracji?

Młodzież z doświadczeniem migracji mierzy się w okresie dojrzewania ze spe-
cyficznymi wyzwaniami. Do przeżyć związanych z nauką w szkole, egzaminami  
i często emocjonalnymi relacjami z kolegami i koleżankami – co dotyczy każdego 
nastolatka i każdej nastolatki – u młodzieży z doświadczeniem migracji dochodzi 
konieczność dostosowywania się i adaptowania do różnic kulturowych, a także 
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O osobach prowadzących
(w kolejności alfabetycznej)

Patryk Cabała  – urodzony w 1985 roku niedaleko Krakowa, obecnie mieszka  
w Warszawie. Grafik i malarz, swoją przygodę ze sztuką zaczął w wieku 8 lat. Tech-
niki, w których tworzy, to digital painting, pastele, akwarele i farby olejne. Obecnie 
zajmuje się malowaniem portretów oraz tworzeniem ilustracji, projektów postaci, 
komiksów i tatuaży. Poza tym od wielu lat jest współpracownikiem wydawnictwa 
ProArte. Z FRS współpracował w 2014 roku jako jeden z prowadzących zajęcia.

Aslan Dekaev – zawodowo i z pasji zajmuje się tematyką wielokulturowości, mi-
gracji i uchodźstwa. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Sto-
warzyszeniem Vox Humana oraz z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej 
(FRS). Od 10 lat pracuje w szkołach warszawskich i podwarszawskich jako asys-
tent międzykulturowy, był też wolontariuszem w organizacji Caritas – tłumaczem 
języka czeczeńskiego i rosyjskiego. Jest bohaterem filmu Aslan i jego uczniowie, 
zrealizowanego przed FRS w ramach serii „Narracje migrantów” (2010). W Polsce 
mieszka od grudnia 2004 roku.

Katarzyna Kubin – specjalizuje się w  tematach dotyczących rozwoju krajów 
Globalnego Południa, przeciwdziałania ubóstwu i  bezrobociu, a  także migracji, 
integracji społecznej oraz równego traktowania i  przeciwdziałania dyskrymi-
nacji. Autorka programów edukacyjnych oraz edukatorka, m.in. prowadziła 
zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek szkół przyjmujących dzieci i młodzież  
z doświadczeniem migracji, pracowników i pracownic administracji publicznej 
zajmujących się sprawami migracji, integracji migrantów i migrantek oraz rów-
nego traktowania, a także funkcjonariuszy i  funkcjonariuszek Straży Granicznej 
w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Badań nad 
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie jako konsultantka, 
koordynatorka i  menedżerka w  organizacjach pozarządowych zajmujących się 
tymi kwestiami. Kierowała m.in. Programem Edukacji Finansowej w Microfinance 

autorce na wyrażenie siebie i swojej perspektywy z zachowaniem anonimowości – 
można poniekąd schować się za rysunkiem, nawet jeśli dotyczy on własnych przeżyć. 
Z drugiej zaś strony daje również możliwość „pokazania się” i „odsłonięcia się”, co dla 
pewnych osób jest wzmacniającym doświadczeniem – pozwala wreszcie pokazać się 
„w pełni” albo w takim ujęciu, jakiego dotąd nie było można zaprezentować z uwagi 
na brak odpowiedniej okazji lub przestrzeni. 

Trzecim atutem tej formy wyrazu, istotnym w kontekście programu, jest to, że komiks 
może fizycznie zajmować przestrzeń – tzn. jest nie tylko czytany, ale też pokazywany  
i oglądany. W tym sensie okazuje się bardzo namacalny i w realny (a jednocześnie 
symboliczny) sposób przeciwstawia się „niewidoczności” i niedostrzeganiu osób oraz 
ich doświadczenia migracji. W ten również sposób narysowanie komiksu daje kon-
trolę i władzę nad tworzeniem własnego wizerunku.

Przygotowując program, w szczególności inspirowaliśmy się komiksem Marjane  
Satrapi pt. Persepolis (2015, Warszawa: Egmont Polska Sp. z o.o.).

Prace komiksowe są trwałymi rezultatami programu, które dokumentują doświadczenie 
oraz sytuację dojrzewającej w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji. To istotne, 
ponieważ młode osoby uczestniczące w programie zajęć stanowią swego rodzaju „nowe 
pokolenie w Polsce”; ze względu na swoje doświadczenie migracji oraz na proces dojrze-
wania w warunkach wielokulturowości mogą na temat tożsamości polskiej, polskiego 
społeczeństwa oraz Polski w ogóle powiedzieć coś nowego i inspirującego. 

Zależy nam, aby:

 • zwrócić uwagę na obecność w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji 
jako grupy wyróżniającej się specjalną perspektywą i sytuacją,

 • przedstawić przykład działania skierowanego do młodzieży z doświadczeniem 
migracji,

 • zaprezentować perspektywy i treści obecne w autorskich komiksach młodych 
osób uczestniczących w pilotażu programu zajęć.

Pilotaż programu odbywał się od maja do września 2014 roku. Objął dwie grupy 
młodzieży. Na kolejnych stronach prezentujemy autorskie komiksy powstałe w trak-
cie warsztatów. Każda z prac prezentuje wybrany moment z życia uczestnika lub 
uczestniczki zajęć. Przedstawione w tych komiksach refleksje, emocje i perspektywy 
odsłaniają mały fragment rzeczywistości, z jaką mierzy się młodzież z doświadcze-
niem migracji.
………
Szczegółowy opis założeń, celów i struktury programu zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży z doświad-
czeniem migracji oraz wniosków i rekomendacji wynikających z pilotażu można znaleźć w: K. Kubin, Głos nowe-
go pokolenia – podsumowanie pilotażu programu zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży z doświad-
czeniem migracji, nr 5/2014, Seria „Maieutike”, Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). 
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Center (MFC), parasolowej organizacji pozarządowej zrzeszającej ponad sto  
organizacji mikrofinansowych z 26 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji 
Centralnej. Koordynowała ponadto projekty  realizowane w  Instytucie Rozwoju 
Służb Społecznych, placówce naukowo-badawczej specjalizującej się w szeroko 
pojętej dziedzinie pomocy społecznej. Jako badaczka współpracowała z  Fun-
dacją Ini cjatyw Spo łeczno-Ekonomicznych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka 
oraz z Instytutem Spraw Publicznych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale 
Antropologii Społecznej i w Instytucie Krajów Rozwijających Się w London School  
of Economics (2004). Współzałożycielka FRS i obecna Prezes Zarządu FRS.

Anastasiya Padlikowska – absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, specjalizuje się w psychologii międzykulturowej. W 2009 roku 
uczes tniczyła w prowadzonym przez Fundację Międzynarodowa Inicjatywa 
Humani tarna monitoringu ośrodków dla osób, które złożyły wniosek o nadanie 
statusu uchodźcy w Polsce, pod względem dostępu do pomocy medycznej  
i psycho logicznej.  Działania te zaowocowały serią wywiadów oraz pracą magister-
ską na temat kulturowych i psychologicznych uwarunkowań barier dzielących 
personel oraz mieszkańców i mieszkanki ośrodków. W latach 2011–2013 była 
zaangażowana w koordynację realizowanych przez Stowarzyszenie Społeczny 
Komitet ds. AIDS międzynarodowych projektów na rzecz osób żyjących z HIV/
AIDS (UE, Białoruś, Rosja). Jej własne doświadczenie migracyjne sprawia, że naj-
bardziej interesują ją zagadnienia związane z adaptacją kulturową. Zajmuje ją 
też kwestia bezpośredniego wsparcie migrantów i migrantek oraz uchodźców  
i uchodźczyń. Z FRS współpracuje od 2013 roku jako koordynatorka projektów  
i edukatorka.

Prace uczestników
i uczestniczek programu
Prezentowane tutaj autorskie komiksy zostały przygotowane przez sześć młodych 
osób, które brały udział w pilotażu zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży 
z doświadczeniem migracji, prowadzonym przez Fundację na rzecz Różnorodnoś-
ci Społecznej (FRS) między majem a wrześniem 2014 roku. Prace prezentujemy 
w wersji oryginalnej, a w przypadkach, gdy komiks został opracowany w języku 
innym niż polski, zamieszczamy też tłumaczenie. Kolejność prac alfabetyczna.

Kheda, 15 lat,
z Czeczenii
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Kheda, 15 lat, z Czeczenii, 
tłumaczenie na język polski
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Makka, 14 lat,
 z Czeczenii
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Makka, 14 lat, z Czeczenii,
tłumaczenie na język polski
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Martin, 17 lat,
 z Ukrainy 
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Martin, 17 lat, z Ukrainy,
 tłumaczenie na język polski
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Natalia, 16 lat,
 z Ukrainy
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Turpal, 15 lat,
z Czeczenii
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Turpal, 15 lat, z Czeczenii,
tłumaczenie na język polski
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Marianna, 15 lat,
z Ukrainy
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