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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. Stretnutie mladých historikov 
VI.: Migračné procesy v dejinách Európy. 

Kríza alebo úsvit civilizácie?, 
Košice, 12 października 2016 r.

12 X 2016 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszy-
cach odbyła się szósta edycja międzynarodowej konferencji młodych historyków 
(doktorantów) pod tytułem Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit 
civilizácie? Konferencję organizowała przede wszystkim Katedra Historii Wy-
działu Filozoficznego Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Katedra 
histórie FF UPJŠ v Košiciach) przy współpracy z Collegium Carolinum w Mo-
nachium, Instytutem Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej 
w Pradze (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Centrum nauk społecznych i psy-
chologicznych Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach (Centrum společenských 
a psychologických vied SAV), Instytutem Historii Słowackiej Akademii Nauk 
w Bratysławie (Historický ústav SAV) i Słowackim towarzystwem historycznym 
przy Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Slovenská historická spoločnosť 
pri SAV). 

Konferencja w Koszycach była rozplanowana w panele dyskusyjne, na które 
składało się sześć bloków, których komentatorami byli naukowcy reprezentujący 
wszystkie ośrodki będące organizatorami konferencji oraz zaproszeni goście. Rolą 
rzeczonych komentatorów była merytoryczna ocena przedstawionych referatów, 
prowadzenie dyskusji oraz konsultacja naukowa przeznaczona dla referentów. 
Pierwszy panel komentowała doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. z Uniwer-
sytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, drugi PhDr. Ewa Kowalská, DrSc. 
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z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk, trzeci doc. PhDr. Michal Šmigeľ, 
PhD. z Uniwersytetu Mateja Bela z Bańskiej Bystrzycy, czwarty dr Martin Züc-
kert z Collegium Carolinum w Monachium, piąty PhDr. Oldřich Tůma, PhD. 
z Instytutu Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz szósty, 
który wspólnie komentowali mgr. Kateřina Čapková, PhD. z Instytutu Historii 
Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz doc. PhDr. Tomáš Koziak, 
PhD. z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. 

Konferencja zgromadziła w sumie piętnastu doktorantów, którzy reprezento-
wali ośrodki naukowe ze Słowacji (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszy-
cach, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie), Republiki Czeskiej (Uniwersytet 
Masaryka w Brnie), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz z Polski (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

W pierwszym bloku konferencji zostały przedstawione trzy referaty. Mgr 
Terézia Tomašovičová z Instytutu Archeologii i Muyzkologii Uniwersytetu Masa-
ryka w Brnie zaprezentowała referat pt. Antropomorfná aplikovaná plastika centrál-
nej Európy ako odraz neoliizačného procesu, mgr Frederik Galambosi z Instytutu 
Studiów Klasycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie wygłosił referat pt. Ro-
manizácia Vandalov v dobových prameňoch, a ostatnia w tym bloku mgr Monika 
Humeňanská z Katedry Historii Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach 
przedstawiła referat pt. Príchod sarmatských kmeňov na územie Karpatskiej kotliny.

W drugim bloku zostały przedstawione trzy referaty doktorantów reprezentu-
jących Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Byli 
to kolejno: mgr Adam Szabelski, który wygłosił referat w języku angielskim pt. 
An exile’s life: Francis II. Rákóczi’s stay in Turkey (1717–1735), mgr Jakub Wojt-
czak, który również przedstawił referat w języku angielskim pt. Forced migrations. 
Expulsion of Dypoldowicz family oraz mgr Robert T. Tomczak, który wygłosił 
referat w języku czeskim pt. Náboženská a politická emigrace z Českého králoství 
do Velkopolska v 17. století.

W trzecim z kolei bloku konferencyjnym zaprezentowano dwa referaty. Pierw-
szy wygłosił mgr Nino Delič z Instytutu Historii Uniwersytetu w Belgradzie 
pt. Konštantná imigrácia a emigrácia. Charakteristiky migranci procesov v Srbsku 
1815–1914. Drugi referat pt. Příchod sudetských Němců do Bavorska. Přínos Neck 
společnosti?, zaprezentowała mgr Ludmila Tomášková z Instytutu Historii Uni-
wersytetu Masaryka w Brnie. 

Czwarty blok reprezentowało dwóch referentów. Mgr Marianna Bobková 
z Centrum Nauk Społecznych i Psychologicznych Słowackiej Akademii Nauk 
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w Koszycach wygłosiła referat pt. Migrácia a zmeny štruktúry obyvateľstva (po-
hlednice, vek) v 2. polovici 20. stornia na príklade Košíc, a mgr Jana Křehlíková 
z Instytutu Historii Uniwersytetu Masaryka w Brnie przedstawiła referat pt. Osi-
dlování českých vnitrozemských měst po druhé světové válce jako organ izan problem 
obecních a místních samospráv. 

W piątym bloku wygłoszono również dwa referaty. Pierwszy zabrał głos mgr 
Martin Posch z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk, który wygłosił 
referat pt. Z utečenca vojakom: Cesty budúcich príslušníkov československého vojska 
na Západe do exilu, drugi przemawiał mgr Martin Počátko z Katedry Historii 
Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, który przedstawił referat pt. 
Slováci vo Francúzsku v čase reformného procesu v Československu. 

Ostatni, szósty blok konferencyjny reprezentowało trzech referentów. Mgr 
Michal Ďurčo z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk wygłosił referat 
pt. Prechod neúspešne repatriovaných poľských Židov cez Československo v roku 1946. 
Postoj čs. štátnych orgánov v kontente k požiadavkám organizácie UNRRA. Drugi 
referat pt. Deportácie židovských obyvateľov zo slovenských miest na fotografiách wy-
głosił mgr Lukáš Katriňák z Katedry Historii Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika 
w Koszycach. Ostatni referat w tym bloku, a zarazem całej konferencji pt. Európ-
ska migračná kriza 2015. Stret dvoch civilizácií – Demokracia vs. Islám, wygłosiła 
mgr Alžbeta Szomolaiová z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk.

Wszystkie referaty przedstawione na konferencji odznaczały się wysokim po-
ziomem badań historycznych, cieszyły się sporym zainteresowaniem zgromadzo-
nych gości oraz słuchaczy a także wywoływały interesujące dyskusje. Przedsta-
wione referaty zostały dodatkowo ocenione przez wszystkich komentatorów na 
końcu konferencji, którą poprzedziło generalne podsumowanie obrad. Wszystkie 
referaty w postaci bardziej rozbudowanej zostaną ponadto opublikowane w for-
mie książki przez Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Głównym celem konferencji młodych historyków było zwrócenie uwagi na 
przyczyny, przebieg i konsekwencje różnych fal migracyjnych w dziejach Europy 
oraz wypracowanie odpowiedzi na pytanie o to, czy badane przez doktorantów 
procesy migracyjne były pozytywne dla społeczeństwa europejskiego, czy stały się 
wręcz przyczyną licznych kryzysów. Zagadnienie będące przedmiotem konferen-
cji było rozpatrywane z perspektywy różnych obszarów tematycznych. Skupio-
no się głównie na politycznym kontekście fal migracyjnych, wpływowi działań 
zbrojnych na przemieszczenia ludności, gospodarczych i socjalnych problemach 
jako źródłach migracji, zmianach demograficznych spowodowanych migracjami, 
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uchodźctwie religijnym, migracjach wewnętrznych czy zmianach klimatycznych, 
które wpływały na przemieszczenia ludności w Europie. Ze względu na szeroki 
zakres chronologiczny i tematyczny prezentowanych referatów oraz wielojęzycz-
ność prelegentów można uznać konferencję w Koszycach za zdecydowanie inter-
dyscyplinarną oraz wybitnie twórczą, jeśli chodzi o jej główne założenia. 

Stretnutie mladých historikov można zatem uznać za bardzo udane przedsię-
wzięcie naukowe w skali środkowoeuropejskiej. Na pochwałę zasługuje nie tylko 
wysoki poziom referatów oraz ekspercki charakter paneli dyskusyjnych, ale także 
świetna organizacja. Komitet organizacyjny, w skład którego wchodzili: PaedDr. 
Alžbeta Bojková, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Zuzana Tokáro-
vá, PhD., Mgr. Marianna Bobková, Mgr. Monika Humeňanská, Mgr. Lukáš 
Katriňák, Mgr. Klára Kohoutová, Mgr. Nikoleta Lattová oraz Mgr. Martin Počát-
ko, wykonał wyjątkową pracę i to przy zaangażowaniu, które miało zdecydowanie 
nieprzeciętny charakter. Wypada wyrazić życzenie, aby w przyszłym roku również 
odbyła się tak interesująca konferencja młodych historyków w Koszycach. 
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Instytut Historii
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robertomczak@yahoo.com


