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wiadomości  w ydziałowe

wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

wizyta dr. pavla zikla  
z uniwersytetu w Hradec kralove  
na wydziale pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu

Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego gościł 15-19 listopada 2010 roku 
na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dra 
Pavla Zikla z Uniwersytetu w Hradec Kralove w ramach 

programu Erasmus. Dr Pavel 
Zikl zajmuje się problema-
tyką edukacji i rewalidacji 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz z nie-
pełnosprawnością złożoną. 
Pracownicy Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu mieli możliwość 
uczestnictwa w wykładzie 
na temat: Kształcenie dzie-

ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Republice 
Czeskiej. Wykład stanowił inspirację do dyskusji na temat 
podobieństw i różnic w systemie edukacji w Polsce i Repu-
blice Czeskiej. Z kolei studenci pedagogiki wysłuchali wy-
kładu na temat: Specjalny sprzęt komputerowy dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz z niepełnospraw-
nością somatyczną. Studenci mieli możliwość zapoznania 
się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi uła-
twiającymi wykorzystanie sprzętu komputerowego przez 
osoby niepełnosprawne. W programie pobytu dra P. Zikla 
zaplanowano również wizyty w zielonogórskich placów-
kach, w których ma miejsce proces opieki, edukacji oraz 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Jarosław Bąbka, Agnieszka Nowicka  

instytut socjologii

transgraniczność w perspektywie socjologicznej

16-17 listopada odbyła się w Zielonej Górze międzynaro-
dowa konferencja Migracje przymusowe w Europie. 

Wydarzenie to stanowiło ósmą odsłonę cyklu konferen-
cyjnego Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, 
który realizowany jest przez Instytut Socjologii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. 

Tegoroczna konferencja powstała przy współudziale Pol-
sko-niemieckiej Fundacji Na Rzecz Nauki. 

Wykład wprowadzający wygłosił Rektor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. W konferencji 
wzięło udział także wielu zagranicznych gości reprezentu-
jacych placówki naukowe i badawcze z Niemiec i Czech. 
Licznie przybyli również rodzimi badacze zajmujący się 
kwestią przesiedleń. Wśród słuchaczy, obok pracowników 
naukowych i studentów naszego Uniwersytetu, znaleźli 
sie także przedstawiciele zielonogórskiego koła Związku 
Sybiraków, oraz członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota 
bukowińska”. 

Prelegenci poruszali szereg kwestiii związanych z mi-
gracjami z perspektywy miedzynarodowej. Przedstawiono 
konkretne przykłady przesiedleń. Porównywano różnice w 
postrzeganiu tego zjawiska w różnych krajach, z uwzględ-
nieniem  podłoża historycznego i społecznego. Przeanali-
zowano także kwestie terminologiczne.  Ważny wkład w 
konferencję wniosły  te osoby spośród publiczności, które, 
jako świadkowie i uczestnicy akcji przesiedleńczych, dzie-
liły sie własnymi doświadczeniami z tego zakresu.  

Dzięki treściwym wystąpieniom oraz aktywnemu udzia-
łowi publiczności udało się wypracować wnioski dotyczące 
stosowanej terminologii (przesiedlenie, wypędzenie, re-
patriacja), Udało się także odsłonić i zrozumieć różnice 
w postrzeganiu przesiedleń, z jakimi mamy do czynienia 
w poszczególnych narodowych dyskursach o charakterze 
naukowo-politycznym. 

Z uwagi na przebieg konferencji i jej owocność można ją 
uznać za przedsięwzięcie w pełni udane oraz cenne po-
znawczo  zarówno dla środowiska naukowego zajmujące-
go się poruszaną tematyką, jak i dla licznie zgromadzonej 
publiczności. 

Artur Kinal 


