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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej 

w perspektywie historycznej” 
 

W dniu 8 marca bieżącego roku w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach z inicjatywy pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Historii 

i Stosunków Międzynarodowych odbyła się ogólnopolska naukowa konferencja pod tytułem „Procesy 

modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”, w celu zaprezentowania 

dotychczasowych wyników badań naukowych doktorantów. Udział w konferencji wzięli także studenci. 

Otwarcia obrad dokonał specjalista z zakresu historii XIX wieku, dyrektor Instytutu Historii 

i Stosunków Międzynarodowych dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH. Podzielone tematycznie panele 

prowadzone były przez dr hab. Marię Starnawską, prof. UPH, dra. hab. Roberta Piętka, prof. UPH, dra. hab. 

Józefa Piłatowicza, prof. UPH oraz dra. hab. Jarosława Cabaja, prof. UPH. Sekretarzami konferencji byli 

dr Rafał Roguski oraz mgr Damian Siebieszuk. 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskich ośrodków naukowych takich jak: Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Wrocławski, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Akademia im. Jana Długosza. 

Uczestnicy zajmujący się szeroko pojętą tematyką modernizacji w dziejach przedstawili wyniki 

aktualnie prowadzonych przez siebie badań naukowych i poruszyli wiele zagadnień dotyczących nie tylko 

Polski. W panelu pierwszym Michał Witold Pychowski opisał działalność chrystianizacyjną Bolesława 

Chrobrego w kontekście kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej. Marcin Krasuski przedstawił rozwój form 

osadniczych i zmian urbanistycznych w XIII-wiecznej Polsce. Marcin Gomółka zapoznał słuchaczy 

z zagadnieniem szyku taborowego jako nowości w europejskiej sztuce wojennej w XV-XVII wieku. Marek 

Łaski przedstawił temat związany z kontrmarszem i karakolem jako nowościami taktycznymi zastosowanymi 

w bitwach XVI i XVII wieku.  
Patryk Kurzyński zrekonstruował krajobraz gospodarczy europejskich państw w percepcji staropolskich 

peregrynantów na przykładzie wybranych relacji podróżniczych z XVIII wieku. Barbara Grocholska 

przeanalizowała rolę kobiet w kształtowaniu się życia towarzyskiego elity społeczeństwa w XVIII-XIX wieku 

w perspektywie wybranych pamiętników. Badania Ewy Paczkowskiej skupiły się wokół ról kobiet w procesie 

modernizacji Anglii nowożytnej. Małgorzata Piórkowska poruszyła tematykę nowych aspektów działalności 

misyjnej Franciszkanów reformatów z węgrowskiego zgromadzenia wśród gmin innowierczych. Kamil 

Jakimowicz zreferował zagadnienie ustanawiania komisji porządkowych w czasach stanisławowskich jako 

proces modernizacji struktury władzy w miastach na przykładzie Lublina. Natomiast Łukasz Węda 

przedstawił wyniki analiz urodzeń w tatarskich rodzinach na przykładzie parafii muzułmańskiej w Studziance 

w XVIII i XX wieku. 

W panelu drugim Karol Krasuski zreferował referat pod tytułem Hipolit Cegielski – pierwszy polski 

przedsiębiorca, który uwzględniał w swojej działalności interes społeczny. Małgorzata Iwańska zajęła się 

modernizacją majątku Ceranów przez Józefa Górskiego. Wystąpienie Patricka Starczewskiego dotyczyło 

kolei jako źródła zmian w przemyśle Dolnośląskim. Andrzej Janucik przedstawił tematykę dotyczącą 

finansowania wydatków modernizacyjnych państwa w okresie II Rzeczpospolitej w świetle zadłużenia 

państwa. 

Referat Jarosława Krasnodębskiego dotyczył Stanisławowa jako nowoczesnej prowincji na kresach II 

Rzeczypospolitej. Ariel Orzełek zbadał koncepcje modernizacji polskiej gospodarki w myśli politycznej 

Aleksandra Bocheńskiego w latach 1947-1958 i ukazał konsekwencję w zmiennych warunkach politycznych. 

Damian Bębnowski zajął się zagadnieniem instytucji religii i jej modernizacyjnym wpływem na gospodarkę. 

Agnieszka Stańska zapoznała słuchaczy z problematyką kultury wobec postępu i modernizacji na przykładzie 
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miasta Siedlce w latach 1975-1989. Katarzyna Swędra opisała modernizację przestrzeni edukacyjnej 

w XXI wieku w kontekście XX wieku (lata II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). 

Między poszczególnymi wystąpieniami uczestników konferencji przeprowadzono panele dyskusyjne, 

w których referenci wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi własnych wystąpień, a do których włączali 

się również naukowcy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Poziom merytoryczny konferencji 

był wysoki co podkreślali jej uczestnicy. Doktoranci wykazali się znajomością warsztatu historyka oraz 

dobrym przygotowaniem merytorycznym. Wielokrotnie podkreślali, że doświadczenia z przeszłości są 

wartościowe i potrzebne w aktualnym świecie. Pokłosiem konferencji będzie publikacja artykułów 

naukowych. Pozostaje wyrazić nadzieję, że w przyszłości pracownicy naukowi Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych zrealizują kolejną edycję konferencji pod tytułem „Procesy modernizacyjne w Europie 

Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”.   


