
 

                               
 
                    

 

ZAPRASZAMY  

na III webinarium w ramach konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość 

nt. 

Imigranci w Polsce po roku 1989  

które odbędzie się 7 maja  2021 r. w godz. 10.00-11.30 

z wykorzystaniem usługi internetowej Microsoft Teams 

 

      Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu włączył się do dyskusji na temat kulturowych, społecznych, ekonomicznych i 
politycznych konsekwencji migracji organizując w maju 2015 roku konferencję, która stała 
się ona początkiem cyklu ogólnopolskich konferencji pod nazwą: Mniejszości-Migracje-
Wielokulturowość. Do tej pory obyło się pięć edycji tego cyklu. Efekty konferencji znajdują 
się na stronie konferencji: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/ 

 
   W ubiegłym roku obchodzono 75. rocznicę włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w 

granice państwa polskiego. Wydarzenie to miało być jednym z tematów przygotowywanej 
szóstej edycji konferencji. Niestety pandemia uniemożliwiła jej przeprowadzenie w 
tradycyjnej wersji. Organizatorzy zdecydowali się zatem na zorganizowanie dwóch 
webinariów poświęconych historii i współczesności procesu scalania tych obszarów z tzw. 
„starymi” polskimi regionami. Ponadto przygotowano we współpracy z Instytutem 
Zachodnim pracę zbiorową zatytułowaną Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2020) Nowe 
konteksty (w ramach serii wydawniczej Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały). 

 
Z przykrością stwierdzamy, iż przeprowadzenie konferencji w „tradycyjnym” terminie, 

czyli w pierwszy czwartek i piątek maja po „długim weekendzie” nie jest możliwe. W związku 
z czym organizatorzy zdecydowali się na kontynuację cyklu webinariów. Nie oznacza to 
jednak, że zrezygnowaliśmy z przygotowań konferencji w tradycyjnej formie w tym roku.   

Trzecie webinarium, które Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 
organizuje we  współpracy  z Katedrą Systemów Politycznych i  Praw Człowieka UMCS, 
chcielibyśmy poświęcić różnym wymiarom (aspektom)  postrzegania imigrantów w 
społeczeństwie polskim po roku 1989. Udział w tym spotkaniu zadeklarowali stali uczestnicy 

http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/


konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość, którzy podzielą się wynikami swoich 
analiz i badań. Pierwsze wystąpienie poświęcone będzie analizie ewolucji podejścia do 
migracji determinowanych różnymi przyczynami: przymusowym zatrudnieniem 
cudzoziemców w okresie wojny , importem  siły roboczej, napływem różnych kategorii 
migrantów w warunkach masowych migracji. W drugim wystąpieniu zostaną przedstawione  
wyniki badań poświęconych współczesnym postawom wobec imigracji i imigrantów. Z kolei 
ostatnie będzie swoistym studium przypadku. Jego autor dokona porównania podejścia 
pracodawców i społeczeństw do imigrantów zarobkowych w Niemczech (Polaków) i Polsce 
(Ukraińców). 

Chcielibyśmy, aby wystąpienia podczas tego webinarium  były początkiem dyskusji 
jaką zamierzamy kontynuować podczas konferencji Migracyjne narracje.  Zakładamy, że 
konferencję tę uda nam się zorganizować na początku przyszłego roku akademickiego.  
 

 

 

Program webinarium 

Godz. 10.00 – 10.10 

Otwarcie  
 prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, Zakład Badań nad Integracją Europejską, WNPiD UAM, 
Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej  
 

 Godz. 10.10  - 11.00 

Wystąpienia  
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Ewolucja podejścia 
do migracji w XX wieku. Podejście władz i społeczeństw do zjawiska migracji 
 
Prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski, Problemy społecznego 
postrzegania obecnie imigracji do Polski (imigranci pożądani i niepożądani, kontakty 
społeczne, wyzwania wielokulturowe) 
 
Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Instytut 
Zachodni, Wyzysk imigrantów zarobkowych: Polacy w Niemczech, Ukraińcy w Polsce 
 

Godz. 11.00  - 11.20 

Pytania i komentarze od uczestników webinarium  

 

Godz. 11.20 -11.30   

Podsumowanie 
Przekazanie informacji organizacyjnych związanych z planowaną konferencją Migracyjne 
narracje 
 

Prowadzenie webinarium: prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk, Zakład Najnowszej Historii  
                                              Politycznej WNPiD UAM 



 
 
Link do webinarium: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODFlMWRjYjYtNGY2NC00MjgxLTkxOTItMzE1YWNmNjIxOGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2201cd339b-0934-4439-870e-
fa23e3126729%22%7d 

 

Webinarium jest współorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce i Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu. 
 
Dostępność seminarium: transmisja na żywo za pomocą usługi internetowej Microsoft 
Teams. Zapis debaty zostanie  umieszczony  na stronie konferencji Mniejszości-Migracje-
Wielokulturowość. Organizatorzy proszą, aby osoby, które są zainteresowane bezpośrednim 
(możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami) udziałem w debacie, najpóźniej 
do dnia 5 maja (środa) przesłały swoje zgłoszenie. Pozwoli nam to dołączyć Państwa do 
spotkania co ułatwi Państwu włączenie się do dyskusji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: 
cezary.trosiak@amu.edu.pl  
 
 
 Reguły dyskusji: 

1. Dyskusję prowadzi moderator, który przedstawia założenia debaty i jej uczestników. 
Moderator udziela głosu uczestnikom debaty i ją podsumowuje. Moderator kontroluje 
debatę od strony technicznej i czas na wypowiedź oraz ustala ich kolejność. 
 

2. Każdy z prelegentów ma ok. 15  minut na zaprezentowanie wybranego tematu - obszaru.  
 

3. W drugiej części dyskusji, obserwatorzy debaty będę mieli możliwość dzielenia się swoimi 
refleksjami, komentowania dyskusji i zadawania pytań. Prosimy, aby przed wypowiedzią 
każdy z obserwatorów debaty przedstawił się: imię nazwisko i afiliacja. Na zadanie pytania, 
lub podzielenie się uwagami każdy obserwator ma 2 minuty. Po tym czasie nastąpi 
wyciszenie przez moderatora. 
 

4. Uczestnicy debaty mają ok. 5 minut na ustosunkowanie się do uwag lub udzielenie 
odpowiedzi na zadane  pytania. 
 

 

Sprawy organizacyjne: 
prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk, anita.adamczyk@amu.edu.pl  
prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, cezary.trosiak@amu.edu.pl  
dr Ewa Godlewska, ewa.godlewska@poczta.umcs.lublin.pl  
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