
WYKŁADY MONOGRAFICZNE DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM 2015-2016  

l.p. Imię i nazwisko Temat wykładu Krótka charakterystyka 

1. prof.UG, dr hab. Gabriela 
Majewska 
piątek 9.45-11.30, s 2.61 

Europa epoki nowożytnej 
w oczach jej mieszkańców 

Celem wykładu jest pokazanie obrazu wybranych krajów europejskich widzianych  oczyma cudzoziemców. Przedmiotem analizy 
będą Polska postrzegana przez cudzoziemców oraz Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Włochy, Hiszpania w oczach mieszkańców 
Rzeczypospolitej. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie co cudzoziemcy doby nowożytnej wiedzieli o Polsce, o jej ustroju 
politycznym, stosunkach społecznych, warunkach naturalnych, życiu religijnym, kulturze, o jej mieszkańcach oraz sądy Polaków 
na temat innych krajów. Przedmiotem wykładu będą nie tylko poglądy i opinie, ale także osoby ich autorów oraz drogi jakimi 
konkretne sądy na temat wymienionych krajów docierały do autorów. 

2. prof.UG, dr hab. Franciszek 
Nowiński 
środa 13.15-14.45, a.1.46 

Syberia w dziejach 
Polaków. 

Podbój Syberii przez Rosję i pierwsi Polacy na Syberii w XVII w. Konfederaci barscy na Syberii i ich losy. Żołnierze polscy z armii 
Napoleona Bonaparte na syberyjskim zesłaniu. Polscy zesłańcy na Syberii w XIX w. Kolejne fale zesłańców, ich rozmieszczenie, 
życie codzienne na zesłaniu. Małżeństwa zesłańcze. Kościół katolicki na Syberii, wybitni proboszczowie, księża na zesłaniu – Tunka. 
Ucieczki z zesłania i próby powstań. Polscy badacze Syberii, udział w tych badaniach zesłańców polskich. 

3. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
czwartek 11.30-13.00, 
a.1.46 

Ukraina, Rosja i Niemcy w 
piśmiennictwie Franciszka 

Rawity-Gawrońskiego 
(1846-1930) 

Celem wykładu jest przedstawienie nieco zapomnianej dziś sylwetki F. Rawity-Gawrońskiego, jednego z czołowych publicystów, 
pisarza i historyka, związanego z obozem Narodowej Demokracji, na kwestie dotyczące relacji z Ukrainą, Rosją i Niemcami, 
zarówno w przeszłości, jak i w czasach mu współczesnych. Poczytność prac Rawity sprawiała, że jego wizje współkształtowały mity 
i stereotypy obecne w polskim społeczeństwie. 

4. dr Tomasz Maćkowski 
poniedziałek 15.00-16.30, 
s.1.43 

Komunikacja symboliczna 
w kulturze 

średniowiecznej i 
nowożytnej. 

 

Większość ludzi w społeczeństwie feudalnym nie posługiwała się pismem. Komunikacja w ówczesnej sztuce, heraldyce czy 
obyczajowości prawnej w dużym stopniu odwoływała się do symboliki. Zajęcia będą starały się przybliżyć podstawową 
terminologię  semiotyczną (znak, symbol, pole semantyczne); przedstawić różne wymiary dawnej symboliki (znaki prawne; 
symbolikę barw, figur, zwierząt, roślin i innych motywów ikonograficznych)  oraz  podstawowe zasady  jej  dekodowania. 

5.  dr Piotr Koprowski 
środa 15.00-16.30, a.1.46 
 

W kręgu nauki, kultury i 
poezji – postać Janusza 

Stanisława Pasierba 

Przybliżona zostanie postać współczesnego polskiego filozofa kultury, historyka sztuki, poety i myśliciela Janusza Stanisława 
Pasierba (1929-1993), jej główne sfery działalności twórczej i fascynacje duchowo-intelektualne. 

6. prof. WSIiZ, dr hab. 
Aleksander Hall 
poniedziałek 16.45-18.15, 
s.2.61 

Historia opozycji 
politycznej w PRL 

 

Poznanie historii opozycji politycznej w PRL i jej roli w doprowadzeniu do upadku systemu PRL. 

7. dr Anna Mazurkiewicz  
piątek 13.15-14.45 s.2.61 

Forced Migrations in 
Historical Perspective 

 

Appearing in the historical accounts of Ancient Egypt and the Middle East forced migration occurred in a variety of forms, manifold 
cultures, on all continents, in all historical periods – naturally with a different degree of intensity. Its exponential growth was 
brought about in the 20th century. Throughout human history the instances of forced abandonment of the native community by 
individuals or groups caused repercussions in the intertribal, transnational and international relations. Therefore, the attempt at 
comparing the influence that the individuals or groups excluded from the life of the state exert on the mutual relations between 
the country of origin and the country of settlement is of significant value. Furthermore, an analysis of the consequences of the 
exclusion of certain social groups from political, economic and cultural life of a given country or region combined with a 
characteristic of the dramatic fate of many of the excluded can function as a springboard for a debate referring to contemporary 
forced migration (both internal and external), as well as immigration policy of the countries that provide asylum for refugees. 

Minimalna liczba chętnych do uruchomienia wykładu monograficznego to 25 osób.  Jednocześnie informujemy, iż możliwość zapisu na wykład mają osoby, dla których realizacja 
wykładu wynika w danym semestrze z programu studiów.  (HSSL II rok (N) 2 x 30; HSSM II rok 2x30; KSSL III rok 6x30) 


