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25.10.2018

Godziny Sala Multimedialna 
(tłumaczenia symultaniczne)

Sala Kinowa
(sesje w języku polskim lub angielskim)

9.00 -10.00 rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji, przemówienia: 
Karolina Grabowicz-Matyjas, Marek Okólski, 
Paweł Kaczmarczyk

10.15 - 10.30 Sebastian Tyrakowski – prezentacja Muzeum 
Emigracji w Gdyni

10.30 - 11.10 keynote address – prof. John Salt – Europe’s 
Changing Migration Networks

11.10 - 11.30 dyskusja

11.30 - 11.50 przerwa kawowa

11.50 - 13.10 DysKusja Panelowa „DoświaDczenie mi-
gracji PoaKcesyjnych – uwarunKowania, 
sKutKi, interPretacje” 

Prowadzenie i moderacja: Paweł Kaczmarczyk 

Uczestnicy: Jan Brzozowski, 
izabela grabowska, michał nowosielski, 
marek okólski, Barbara cieślińska (tBc)

13.10 - 13.30 dyskusja

13.30 - 14.30 lunch

Program międzynarodowej konferencji naukowej pn.
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14.30 - 15.30 the imPact of migration on PolanD 

Prowadzenie: Paweł Kaczmarczyk 

Anne White – ‘An “inside-out” approach to 
migration and social change: the case of trust’  

izabela grabowska – ‘Social remittances: 
channels of diffusion’ 

Paweł Kaczmarczyk – ‘Post-accession migration 
and the Polish labour market – expected and 
unexpected effects’

PolityKa migracyjna – część 1 

Prowadzenie: ondřej filipec 

Joanna Kostka – Neoliberalisation of migration 
regimes in Eastern Europe 

małgorzata Patok – Free movement of workers 
and EU integration processes, the case of the 
“Polish plumber” in France 

hana hlaváčková – Local Impacts of Czech 
migration and integration policy

15.30 - 15.50 dyskusja dyskusja

15.50 - 16.10 przerwa kawowa

16.10 - 17.30 migracje PracowniKów 
wysoKo wyKwalifiKowanych 

Prowadzenie: Jan Brzozowski 

stefano de falco – Regional development 4.0 
and HSM, High Skilled Migrants, from Sub Saharan 
Africa: which relationship and perspectives. 

Kamil Łuczaj – Międzynarodowi uczeni w Europie 
Środkowej: co ich sprowadza, a co powstrzymuje? 

ewa cichocka – Integracja polskich imigrantów 
specjalistów w Berlinie, Londynie, Amsterdamie 
i Dublinie: starania i możliwości 

Katarzyna morawska, rafał raczyński – Polska 
diaspora technologiczna w kontekście migracji 
pracowników wysoko wykwalifikowanych

PolityKa migracyjna – część 2 

Prowadzenie: Barbara cieślińska 

anna szachoń-Pszenny – Wpływ strefy 
Schengen na swobodny przepływ osób 
w Unii Europejskiej 

anita adamczyk – Polska polityka migracyjna 
wobec wyzwań migracyjnych po 2015 roku 

ewa Pogorzała – Polityka oświatowa państwa 
polskiego wobec potrzeb edukacyjnych 
emigrantów poakcesyjnych oraz reemigrantów 
po 2004 r. 

Violetta Gul-Rechlewicz – Paradoksy 
holenderskiej wielokulturowości

17.30 - 17.50 dyskusja dyskusja

17.50 - 19.00 oprowadzanie po wystawie stałej MEG

19.00 kolacja



26.10.2018

9.00 - 10.00 wyBrane asPeKty wsPóŁczesnych 
Procesów migracyjnych 

Prowadzenie: Marek Okólski

weronika Kloc nowak, Dominika 
Pszczółkowska – Aktywni czy bierni? 
Transnarodowa partycypacja polityczna 
i społeczna polskich emigrantów w krajach UE – 
wstępne wyniki sondażu 

michał P. garapich, Kamila fiałkowska, 
elżbieta mirga-wójtowicz – Migracyjne ścieżki 
polskich Romów – biała plama na mapie polskich 
migracji 

Barbara cieślińska – Zagadnienia  migracyjne 
w świetle programów Ogólnopolskich Zjazdów 
Socjologicznych w latach 1990-2016 

10.00 - 10.20 dyskusja

10.20 - 10.40 przerwa kawowa

10.40 - 12.00 PercePcja imigrantów w Krajach 
euroPejsKich 

Prowadzenie: Janusz Balicki 

andrei Țăranu – Immigration, foreigners and 
nationalism in the contemporary Romanian society 

ondřej filipec – Perception of Migration from non-
EU Countries in Slovakia: The Case of Nitra Region 

anna wojtyńska – Between desirable worker, 
cultural threat and racialized other: perception 
of Polish migrants in Iceland 

Lecce Antonluca – Immigration in the EU-paralysis

100 – lat oD wyDania „chŁoPa PolsKiego 
w euroPie i w ameryce” – williama 
thomasa i floriana znaniecKiego –  
DoświaDczenia i PraKtyKi PoraDnicze 
w Przestrzeni migracji 

Prowadzenie: aneta słowik 

alicja czerkawska – Kategoria przejęcia się 
losem ludzkim w działalności naukowej 
i społecznej Floriana Znanieckiego 

elżbieta siarkiewicz – (De) i (re) konstruowanie 
poradniczych sieci. W przestrzeni migracji 
doświadczanej i opisywanej przez Thomasa 
i Znanieckiego 

aneta słowik – Jaka praktyka poradnicza 
w środowisku polskich migrantów po 2004 roku?

12.00 - 12.20 dyskusja dyskusja

12.20 - 13.20 Lunch



13.20 - 14.40 KonDycja PolsKich organizacji 
imigrancKich w euroPie – w PoszuKiwaniu 
moDelu wyjaśniającego 

Prowadzenie: witold nowak, michał nowosielski 

Witold Nowak – Wprowadzenie do modelu 
wyjaśniającego kondycję organizacji imigranckich. 
Charakterystyka kraju wysyłającego jako czynnik 
warunkujący stan polskich organizacji imigranckich 

michał nowosielski, jacek Kubera – Stosunki 
bilateralne jako czynnik warunkujący stan polskich 
organizacji imigranckich – studium porównawcze 
Niemiec i Francji 

roch Dunin-wąsowicz, aleksandra sojka 
– Changing migrant communities, changing 
organisations? A comparative study of Polish 
migrant associations in Spain and the UK 

monika sokół-rudowska, ignacy jóźwiak – 
Charakterystyka kraju przyjmującego jako czynnik 
warunkujący stan polskich organizacji imigranckich 
– studium porównawcze Norwegii i Holandii. 

Kryzys migracyjny w euroPie i jego 
KonseKwencje 

Prowadzenie: anita adamczyk 

Janusz Balicki – Współczesne postawy polskiego 
społeczeństwa wobec imigrantów i uchodźców 
w kontekście  historii polskich migracji. Aspekt 
politologiczno-etyczny 

Arkadiusz Modrzejewski – Współczesny kryzys 
migracyjny w Europie z perspektywy normatywnej 
teorii stosunków międzynarodowych 

anna m. maćkowiak – Polish Islamophobia 
in the context of the European refugee crisis 

fuad jomma – Imigracja z Syrii do Europy 
jako efekt wojny sekciarskiej 

14.40 - 15.00 dyskusja dyskusja

15.00 - 15.20 przerwa kawowa

15.20 - 16.20 migracje w euroPie: stan oBecny 
i PersPeKtywy

Prowadzenie: Arkadiusz Modrzejewski 

mykola Polovyi – Construction of the simulation 
model for self-organizing international migration 

Vitorio amato, Daniela la foresta, gianluca 
Luise – Territorial Competitiveness and Internal 
Migration in the Light of the 2004 EU Enlargement: 
The Italian Case 

agnieszka małek – Europejskie oblicze imigracji 
do Włoch po 2004 roku

uwarunKowania migracji euroPejsKich 

Prowadzenie: Anne White 

Stefan Markowski – Economic turbulence and 
Polish labour migrant intentions to remain in or 
leave the host country 

Dominika Pszczółkowska – Why Ireland? 
Factors influencing destination choice among 
Polish graduates and non-graduates migrating 
to Ireland 

adam anczyk – Polish migrants and/vs the 
Norwegian healthcare system: an online study

16.20 - 16.50 dyskusja dyskusja

zakończenie


