
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 

 

5.10.2022 

17:30 - dr Karolina Szymaniak (wykład inauguracyjny) 

 

19.10.2022 

17:30 - dr Anna Barcz (IBL PAN): Pastoralizm grozy: Zagłada i zagłady przyrody wojennej stolicy. (I) 

19:00 - dr Anna Barcz (IBL PAN): Pastoralizm grozy… (II) 

 

26.10.2022 

17:30 - dr Anna Barcz (IBL PAN): Pastoralizm grozy… (III) 

19:00 - Adam Stepnowski (UWr): „Taka historia, jak żadna inna, aż włosy na głowie stają mi dęba” – 

morderstwo i przemoc w jidyszowej literaturze szundu. 

 

9.11.2022 

17:30 - prof. dr hab. Agnieszka Gajewska (UAM): Golem, dybuk i Frankenstein – potworne opowieści 

Stanisława Lema o przyszłości i przeszłości.  

19:00 - Franciszek Bojańczyk (ŻIH): Żydzi też by(wa)li źli. O żydowskich gangsterach, złodziejach i 

oszustach w przedwojennej Warszawie.  

 

 

 



16.11.2022 

17:30 - dr hab. Marta Tomczok (UŚ): Przylgnięcie i przegięcie: dybuk w kinie Michała Waszyńskiego i 

Marcina Wrony. 

19:00 - dr hab. Marta Tomczok (UŚ): Dybuk i Zagłada: „Pieśni żałobne z getta” Izabeli Czajki-

Stachowicz. 

 

23.11.2022 

17:30 - dr hab. Marta Tomczok (UŚ): Dybuki mniemane w prozie i filmach Andrzeja Barta. 

19:00 - dr hab. Marta Tomczok (UŚ): Dybuk i nowy animizm – splątanie wierzeń w kanadyjskiej prozie 

pozagładowej Anne Michaels „Płomyki pamięci”. 

 

30.11.2022 

17:30 - dr Joanna Ostrowska: Groza świadkowania. Głos o powojennej hierarchii ofiar. 

19:00 - dr Jagoda Budzik (UWr): Kto i dlaczego nie chce patrzeć na Zagładę? Różne role kina 

holokaustowego. (I) 

 

7.12.2022 

17:30 - dr Jagoda Budzik (UWr): Kto i dlaczego nie chce patrzeć na Zagładę? … (II) 

19:00 - Aleksandra Gluba-Pieprz (UAM): „Alfonsi i ich smród”. Motyw handlu kobietami w jidyszowej i 

polskiej literaturze okresu międzywojennego. 

 

14.12.2022 

17:30 - Bella Szwarcman-Czarnota: O Lilit – od pierwszej żony Adama, poprzez demonicę, do ikony 

współczesnego feminizmu. 

19:00 - Bella Szwarcman-Czarnota: Jidyszowe bajki i opowieści grozy: o Eliezerze Sztejnbargu i Der 

Nisterze. 

 

21.12.2022 

17:30 - prof. dr hab. Konrad Zieliński (UMCS): Od bojkotu do pogromu. Czego bali się Żydzi w czasach 

Wielkiej Wojny? 

19:00 - prof. dr hab. Konrad Zieliński (UMCS): Nowa Polska, stary strach? O sytuacji Żydów w 

pierwszych latach niepodległości i w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 

 

 



11.01.2023 

17:30 - prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL PAN): Twarz trupa. Makabra w zapisach doświadczenia 

Zagłady. 

19:00 - dr hab. Roma Syndyka (UJ): Sztuka prowincji wobec grozy wojny: ludowe spojrzenie na 

Zagładę. 

 

18.01.2023 

17:30 - dr Piotr Paziński: Wstęp do demonologii. (I) 

19:00 - dr Piotr Paziński: Wstęp do demonologii. (II) 

 

25.01.2023 

17:30 - dr Piotr Paziński: Wstęp do demonologii. (III) 

19:00 - dr Piotr Paziński: Wstęp do demonologii. (IV) 


