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niemieckich i europejskich” 

 
26-28 października 2016 r. 

Zamek w Kamieniu Śląskim 
 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Mniejszości Niemieckiej Diecezji Opolskiej, 

Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, oraz innymi partnerami 

zapraszają do udziału w XXI Seminarium Śląskim pt. „Migracje i uchodźstwo                                         

w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”, które odbędzie się  na 

Zamku w Kamieniu Śląskim w dniach od 26-28 października 2016 r.  

 

XXI Seminarium Śląskie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań nad Migracjami 

Polskiej Akademii Nauk a współorganizatorem merytorycznym jest Katedra Ekonomii i Badań nad 

Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

Podczas tegorocznego XXI Seminarium Śląskiego chcielibyśmy skupić się na trzech głównych 

aspektach: historii migracji, migracjach dotyczących Śląska (w niemieckim i polskim kontekście) 

oraz obecnych procesach  migracji w Europie ale również wyjaśnić terminologię związaną z 

fenomenem jakim są migracje. Ponadto chcielibyśmy podjąć dyskusję o niezwykle ważnych dla 

rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, 

konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-

społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawisk i procesów silnie 

powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat 

(przestępczość imigrantów, problemy rodzin migrantów, polityka rządowa). Uczestnicy 

konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest charakter współczesnych migracji; co 

różni je od migracji przedakcesyjnych  i wcześniejszych, jakie są i jakie mogą być ich społeczno-

kulturowe konsekwencje w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Ważnym aspektem 

Seminarium będzie również dyskusja nad wdrażanymi modelami traktowania migrantów i ich 

integracji, oraz perspektywami  dalszych migracji. Jedna z sesji tematycznych zostanie również 

poświęcona szeroko rozumianym aspektom (psychologicznym, ekonomicznym, kulturowym, 

społecznym i politycznym) decyzji migracji powrotnych, a także ich konsekwencji dla 

funkcjonowania migrantów w sferze prywatnej i publicznej.  



Migracje, rozumiane jako zamierzone przemieszczenia przestrzenne ludności, są tak dawne jak 

historia ludzkości i obecnie stopniowo rośnie liczba osób migrujących. Zawsze i wszędzie 

migracje wzmagają zróżnicowanie kulturowe, mniej lub bardziej trwałe, zarówno w regionach 

wysyłających jak i przyjmujących. Migracje naruszają zastane wzory. Każda migracja (nawet 

krótkotrwała) wpływa na wszystkie obszary społecznych biografii: pracę zawodową, życie 

rodzinne, towarzyskie, percepcję rzeczywistości społecznej, a także na postrzeganie własnego 

życia w jego różnych aspektach, przede wszystkim w perspektywie nowych możliwości, wyzwań, 

ale i niepowodzeń lub zagrożeń. Powody migracji są bardzo zróżnicowane i wynikają z wielu 

przyczyn. Do najpowszechniejszych z nich należą: przymus, chęć poprawy poziomu życia, 

dołączenie do członków rodziny będących już w innym kraju, ucieczka przed prześladowaniem 

czy wojną. Migracje są obecnie jednym z kluczowych procesów mających poważne 

konsekwencje dla funkcjonowania systemów krajowych i międzynarodowych. Niejednokrotnie 

migracje postrzegane są jako zjawisko negatywne, a nawet niebezpieczne, stanowiące 

zagrożenie dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa.  

Śląsk jest historyczną krainą tranzytu i pogranicza Wschodu i Zachodu Europy z długą historią 

migracji, którą można prześledzić aż do roku 100 n.e., gdy zamieszkany wtedy przez Celtów 

Śląsk przywędrowały plemiona germańskie. W okresie wędrówki ludów plemiona germańskie 

powodowane zapewne względami ekonomicznymi, przemieściły się na Zachód i Południe. 

Prawdopodobnie w połowie VI w. miejsce ich zajmują plemiona słowiańskie, które kształtują  

kulturę ludową wczesnego średniowiecza na Śląsku. panowania Piastów - polskiego rodu 

władców - Śląsk wchodzi w skład państwa polskiego. Prawdopodobnie jednak owe wędrówki 

ludów  zawierały w sobie nie tylko sam proces migracji, ale także już wtedy następowała 

integracja pomiędzy pozostającymi i przybyłymi. Proces ten Norman Davies w „Mikrokosmosie” 

obrazuje przykładem „kultury dobrodzieńskiej”. U schyłku XII w. zaczynają pojawiać się osadnicy 

z obszaru języka (dolno)niemieckiego, którzy wyruszają na Śląsk, ściągani przez tutejszych 

możnowładców, aby zakładali miasta i wsie. W ciągu wielu dziesięcioleci osadnicy wymieszali się 

z miejscową ludnością o korzeniach słowiańskich tworząc nową społeczność (czy plemię 

ślązaków to aby właściwe określenie) Śląska. Podczas gdy na Dolnym Śląsku niemiecki język i 

kultura zdobywają w następnych stuleciach niemalże całkowitą dominację, na dużych obszarach 

Górnego Śląska zachowuje się miejscowy dialekt słowiański otwarty na wpływy języka 

niemieckiego. Wielokrotne zmiany władców Śląska, który był zarządzany wcześniej z Moraw, 

Gniezna, Pragi, Budapesztu, Wiednia i Berlina, prowadziły do ruchów migracyjnych, a ożywiony 

handel na linii Wschód-Zachód funkcjonował właśnie dzięki imigracjom i emigracjom. Na 

dogłębne zbadanie i historyczną analizę wciąż czeka wiele faktów i okoliczności, złożonych 

procesów migracyjnych trwających setki lat, asymilacja, integracja, wymiana kulturalna i zdolność 

trwania – przebiegające zasadniczo w pokojowy sposób.  

 

Wczesne lata po I wojnie światowej, to także okres wzmożonych ruchów migracyjnych. Władze 

poszczególnych krajów wprost zabiegały o pracowników cudzoziemskich potrzebnych                             

w odradzających się po wojnie gospodarkach narodowych. W wyniku plebiscytu i polskich 

powstań na Śląsku następuje podział Górnego Śląska nabrzmiały procesami migracyjnymi. 

Okres po II wojnie światowej, to czas przesunięcia granic oraz zmian politycznych, które 

spowodowały masowe fale migracji ludności, w tym uchodźców, wypędzonych, wysiedlonych czy 

przesiedlonych, które odzwierciedlały i przyczyniły się do ogólnej destabilizacji na kontynencie 



europejskim. W tym czasie dokonała się również  wymiana ludności prawie całego obszaru 

Śląska. Realia państwa i gospodarki socjalistycznej, kryzys gospodarczy przełomu lat 60, 70 i 80-

tych, dyskryminacja kulturowa ludności niemieckiej oraz zakończenie aktywnej polityki 

imigracyjnej przez państwa Europy Zachodniej na rzecz polityki zamknięcia granic i ograniczenia 

imigracji nie tylko nie zmniejszył skali napływu, ale przyspieszył decyzje wielu migrantów o 

sprowadzeniu rodzin i osiedleniu się w krajach zachodnich (a może Niemczech?).    Emigracja ze 

Śląska trwa nieprzerwanie także po zmianach politycznych 1989/90 roku, Zjednoczeniu Niemiec i 

przystąpieniu Polski do UE.  

Charakter migracji w Europie od początku XXI wieku ulega znaczącym zmianom. Powodują je 

między innymi procesy globalizacyjne, rozszerzanie Unii Europejskiej i zanikanie jej 

wewnętrznych granic, ale także kryzysy o podłożu ekonomicznym, politycznym, religijnym, 

społecznym itp., mające miejsce w różnych częściach świata. Imigranci, zwłaszcza napływający 

spoza Europy, ale i ci przemieszczający się wewnątrz niej,  coraz częściej przedstawiani są jako 

zagrożenie i źródło społecznych problemów, co staje się podstawą do krytyki projektu 

wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. Jednocześnie współczesne migracje europejskie 

są silnie zróżnicowane zarówno ze względu na formy migracji jak i ich przyczyny oraz 

generowane przez nie skutki. Polska należąc do jednego z najbardziej homogenicznych etnicznie 

i religijnie krajów Unii Europejskiej znacząco różni się od innych europejskich społeczeństw 

przyjmujących, w których także polscy migranci każdego dnia stykają się z tyloma odmiennymi 

etnosami, kulturami, religiami czy językami. 

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami wielkiej migracji uchodźców do niektórych krajów 

europejskich. Pojawiło się na ten temat wiele koncepcji odnośnie przyczyn, celowości tego 

zjawiska. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na wiele pytań jakie się rodzą w związku z tym 

ruchem społecznym. Różne opinie medialne wskazują na złożoność zjawiska począwszy od 

skrajnie pozytywnych do skrajnie pesymistycznych. I trudno dziwić się skrajnie różnym 

perspektywom postrzegania tego procesu – szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń jakie 

miały miejsce we Francji, Niemczech, Mali czy w innych krajach jak np. w Słowacji, na Węgrzech. 

Problem zagrożeń oraz ewentualnych szans związanych z napływem uchodźców do Europy jest 

bardzo złożony, bo każdy z nas może je rozpatrywać w innym aspekcie np. religijnym, 

kulturowym, gospodarczym, demograficznym czy dotyczącym bezpieczeństwa.  

 

Podczas tegorocznego Seminarium Śląskiego chcielibyśmy poruszyć następujące obszary 

tematyczne: 

 

 Kulturotwórcza i cywilizacyjna funkcja migracji w historii i kulturze śląskiej                                                     

i europejskiej 

 

 Powojenne wypędzenia Niemców i Polaków i ich reperkusje w sferach ekonomiczno-

społecznej, cywilizacyjnej i kulturowej 

 

 Od „Aussiedlerów” i „Spätaussiedlerów” do migracji wewnątrzunijnych – Migracje między 

Śląskiem a Niemcami przed i  po 1989 roku, przyczyny i skutki    

 

 Uchodźcy i imigranci oraz ich integracja w państwach Unii Europejskiej – doświadczenia, 

błędy i szanse 

 



 Niemieckie doświadczenia z „Gastarbeiterami” w świetle zarobkowego napływu 

Ukraińców i Mołdawian do Polski. 

 

 Imigracja do Polski i na Śląsk po 1989 roku –  problem polityki imigracyjnej w Polsce 

 

 Tzw. repatriacja (integracja wysiedleńców) w Polsce i w Niemczech – przebieg                                   

i doświadczenia 

   

 Problem terminologii związanej z migracjami 

 

 Zapobiec emigracji czy stymulować imigrację – dylematy krajów i obszarów 

wyludniających się 

 

 Obecny problem imigracji i uchodźctwa wobec europejskiego systemu wartości i 

konfliktów kulturowo-religijnych 

 

 Asymilacja i integracja – wpływ migracji na tych, którzy pozostali i ich rozwój kulturowy  

 

Ponadto podejmowane podczas XXI Seminarium Śląskiego zagadnienia będą dotyczyły również 

charakterystyki polityki migracyjnej w Europie oraz jej oceny z punktu widzenia realizacji 

interesów społeczno-gospodarczych i politycznych, a także zdolności do 

zapobiegania/łagodzenia problemów wynikających z doświadczeń imigracyjnych państw Unii 

Europejskiej. 

 

Nowym elementem tegorocznego seminarium będzie możliwość przygotowania                                    

i opublikowania tekstów wystąpień w formie recenzowanej dwujęzycznej publikacji 

naukowej. Autorzy zainteresowani taką formą publikacji zostaną poproszeni                                              

o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami dotyczącymi rozdziału w monografii 

naukowej. 

 

Radę naukową seminarium tworzą: prof. dr hab. Romuald Jończy Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu (przewodniczący), Prof. dr hab. Daniel Pietrek – Uniwersytet 

Opolski (z-ca przewodniczącego),  prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Uniwersytet Marii 

Curie–Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek - Uniwersytet Śląski, 

prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa, Prof. dr Klaus Ziemer - Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Bernard Gaida – przewodniczący, 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  

  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium! 

 

Osoby zainteresowane mogą wygłosić krótki referat lub przedstawić prezentację.  

 

Referaty oraz debaty prowadzone będą w języku polskim i niemieckim (z tłumaczeniem 

symultanicznym). Autorom referatów organizatorzy pokryją koszt jednego noclegu, całodzienne 

wyżywienie oraz dofinansują część kosztów podróży. Wypłata honorarium jest zależna od 

wysokości pozyskanej przez Organizatora dotacji. 

 



Zgłoszenia osób pragnących wygłosić referat prosimy przesyłać na załączonym formularzu do                         

15 maja 2016 r. Do zgłoszenia prosimy załączać abstrakt referatu (maks. 1,5 tys. znaków). 

 

Program tegorocznego Seminarium zostanie ustalony w drugiej połowie czerwca 2016 r. 

 

Planujemy również, tak jak w ubiegłych latach wydać publikację pokonferencyjną z Seminarium 

Śląskiego. Objętość referatu zamieszczonego w publikacji nie powinna przekraczać 13.000 

znaków (razem ze spacjami). Referat powinien czytelnikowi nakreślić dany problem bardzo 

szeroko. Przykłady publikacji z ubiegłych Seminariów Śląskich znajdą Państwo na naszej stronie 

w zakładce publikacje.   

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem lub pocztą na adres: 

 

patrycja.wiencek@haus.pl  

 

lub 

 

p. Patrycja Wiencek-Baron 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

ul. 1 Maja 13/2 

45-068 Opole/Poland 

Tel.: +48 77 402 51 05 

Fax. +48 77 402 51 15  
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