


„Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów”



























Facebook – areopag wymiany opinii















Konwencja genewska (1951)

uchodźcy to ludzie, które znajdują się poza 
granicami swojego kraju ze względu na 
uzasadnioną obawę przed utratą życia lub 
prześladowaniem



Albo… albo…







Zainteresowanie mediów uchodźcami w 2015
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Jednostką analizy był jeden post zawierający przynajmniej jedno 
wystąpienie frazy/słowa kluczowego, tzn: co najmniej jednego ze 

słów: uchodźca, imigrant, azylant, poszukujący azylu 
(w kontekście: Syrii, Erytrei, Bliskiego Wschodu, Afryki, islamu), 

muzułma

sty-15 cze-15 wrz-15 lis-15



STOSUNEK POLAKÓW DO UCHODŹCÓW W BADANIACH CBOS (2015/2016)



ZJAWISKO IMIGRACJI W DOBIE KRYZYSU SYRYJSKIEGO –
W POLSKIM INTERNECIE 

(SERWISY INFORMACYJNE, PORTALE I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

12

88

Źródła publikacji

1. serwisy internetowe 2. portale społecznościowe



ZJAWISKO IMIGRACJI W DOBIE KRYZYSU SYRYJSKIEGO –
W POLSKIM INTERNECIE 

(SERWISY INFORMACYJNE, PORTALE I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

ŹRÓDŁA PUBLIKACJI

społeczności (Fb)

video

portale

mikroblogi

fora

blogi



ZJAWISKO IMIGRACJI W DOBIE KRYZYSU SYRYJSKIEGO –
W POLSKIM INTERNECIE 

(SERWISY INFORMACYJNE, PORTALE I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

negatywne; 81

pozytywne; 6

neutralne; 13

NASTAWIENIE INTERNAUTÓW DO KWESTII PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW







Uchodźcy jako święta rodzina #onitez







Fanpage dedykowany



















Obecność w mediach

Edycja 1. 2008-2009

Edycja 2. 2009-2010



Audycje w radiu eR Lublin



Omnes Gentes – grupa integracyjna



Inny - nie znaczy obcy

Centrum Wolontariatu w Lublinie



Gwiazdy Czeczenii - story



Multimedialny pakiet edukacyjny



















Projekt Caritas Polska w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji białostockiej, 
siedleckiej, lubelskiej, warszawskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach 

projektu „Nowy Dom Polska” z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji.



Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce” 
ma za zadanie pomóc cudzoziemcom w odnalezieniu 
się i adaptacji w Polsce. 

Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc 
prawną, medyczną i socjalną mogą otrzymać w Polsce, 
jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak działa system 
pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia, 
jakie są ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki 
medycznej

Jest dostępna w językach arabskim, rosyjskim, angielskim 
i polskim. 

Aplikacja jest obsługiwana przez systemy iOS i Android.



































Wnioski - Medialne inicjatywy na rzecz 

integracji cudzoziemców w Polsce

 głosu samych zainteresowanych, 

 obalanie stereotypów, mitów i półprawd,

 skupianie się na emocjach, wysoka emocjonalność

 moralizacja

 tendencje do określania i oceniania zachowań

wyłącznie w wymiarze moralnym

 przekazywanie informacji poprzez pojedyncze 

przypadki (story rodzin)



Wnioski - Medialne inicjatywy na rzecz 

integracji cudzoziemców w Polsce

 Realizowane głównie przez NGO

 Uzależnione od finansowania zewnętrznego (środki 

unijne)

 Wsparcie merytoryczne pracowników mediów

 Krótkie formy internetowe (YouTube, Fb, multimedia)

 Skierowane do społeczności lokalnych



www.kul.pl

Dziękuję za uwagę i cierpliwość

dr Wojciech Wciseł
IDiKS KUL

wojciech.wcisel@gmail.com


