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31 maja 2016
Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz (Wiedeń)

Granica(-e) i władza(-e) w Sandomierzu i okolicach. 
Perspektywy peryferyjne

Od momentu otwarcia granic w 1989 roku po aktualne 
dyskusje wokół polityki wobec uchodźców z Syrii i Afgani-
stanu, wydarzenia ostatnich dekad ponownie skupiły uwagę 
badaczy na kwestiach postrzegania i rozumienia znaczenia 
przestrzeni władzy i granic. Wykład omawia, na przykładzie 
małopolskiego miasta Sandomierz, różne rodzaje granic. 
Będą one rozpatrywane pod kątem ich znaczenia dla władzy 
ponadregionalnej od czasu wyznaczenia granic Galicji 
w 1772 roku aż po nominalno-symboliczną peryferyzację 
byłej stolicy województwa w 1844 roku. Gruntowne potrak-
towanie przedmiotu badań pozwala lepiej zrozumieć granice, 
implikacje władzy i światy życia.

Christoph Augustynowicz, ur. w 1969 roku w Wiedniu; 
1987-1994 studiował historię i slawistykę (język rosyjski); 
w semestrze zimowym 1990/91 pobyt na Uniwersytecie 
w Wołgogradzie w Rosji; od 1994 r. zatrudniony w Instytucie 
Historii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Wiedeńskiego; 
doktoryzował się w 1997 r.; w 2007 r. habilitował się 
w dziedzinie historii wschodnioeuropejskiej; regularnie pro-
wadzi badania i wykłady w Polsce; od września 2007 profesor 
nadzwyczajny uniwersytecki, od października 2010 w kie-
rownictwie programowym studiów nauk historycznych; od 
marca 2016 rzecznik kolegium doktoranckiego „Galicja i jej 
wielokulturowe dziedzictwo“.



23 lutego 2016
Prof. dr hab. Ulrike Weckel (Gießen)

Zadziwiająco niejednogłośnie.  
Niemieckie reakcje na alianckie projekcje  
filmów z obozów koncentracyjnych 1945/46

Podczas wojny, gdy na Zachód docierały doniesienia 
o masowych zbrodniach narodowego socjalizmu w okupo-
wanej przez Niemców Polsce, wielu wolało uznać je za 
wyolbrzymione. Wraz z wyzwoleniem obozów koncentracyj-
nych okazało się, że rzeczywistość przedstawiała się o wiele 
gorzej. Filmowanie gór trupów i ukazywanie straszliwego 
stanu tych, którzy przeżyli, miało nie tylko rozwiać wszelkie 
wątpliwości związane z rozmiarem niemieckich zbrodni, ale 
i wstrząsnąć opinią publiczną, której wcześniej nie poruszyły 
przekazy słowne. Wydaje się, że wobec tak szokujących obra-
zów, reakcja może być tylko jedna. Jest to jednak myślenie 
zbyt wybiórcze. Reakcje Niemców, oglądających omawiane 
filmy, zachowane dzięki badaniom opinii publicznej przepro-
wadzonym przez aliantów, bywały zróżnicowane: zależały 
nie tylko od indywidualnej wiedzy i postawy politycznej, lecz 
także od okoliczności, w jakich alianci organizowali projekcje, 
które przez wielu Niemców odbierane były jako próba wzbu-
dzania w nich wstydu. 

Ulrike Weckel, profesor dziennikarstwa historycznego 
oraz historii w mediach i przestrzeni publicznej na uniwer-
sytecie w Gießen; doktorat na uniwersytecie w Hamburgu; 
habilitacja na Politechnice Berlińskiej; stypendystka IFK 
w Wiedniu, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we 
Florencji, NIH w  Waszyngtonie, Amerykańskiego Muzeum 
Pamięci Holokaustu; długoletnia działalność dydaktyczna na 
uniwersytecie w Michigan, Uniwersytecie Ruhry w Bochum 
i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W nagrodzonej 
książce „Beschämende Bilder. Deutsche Reaktionen auf 
alliierte Dokumentarfilme über befreite Konzentrationslager” 
wyczerpująco przedstawia filmy atrocity, pokazywane przez 
Brytyjczyków, Amerykanów, Sowietów i Francuzów 1945/46, 
analizując jednocześnie przekazy dotyczące reakcji na te pro-
jekcje trzech głównych grup docelowych: jeńców wojennych, 
oskarżonych w procesach o zbrodnie wojenne i mieszkańców 
danej strefy okupacyjnej. 

29 marca 2016
Prof. dr hab. Silke Satjukow (Magdeburg)

„Dzieci okupacji“ w Niemczech po roku 1945

W pierwszym dziesięcioleciu powojennym urodziły się setki 
tysięcy dzieci, których ojcami byli żołnierze wrogich armii, 
a matkami zazwyczaj młode Niemki. Przez całe swoje życie 
dzieci te były naznaczone podwójnym stygmatem: były 
dziećmi nieślubnymi, ale i owocami gwałtów lub stosun-
ków ze znienawidzonym wrogiem. Były izolowane przez 
ich własne otoczenie, wyszydzane, znęcano się nad nimi 
psychicznie i fizycznie – uważane były za bękarty, „ruskie 
bachory”, „dzieci jankesów” lub wręcz „murzyński pomiot”. 
Podczas gdy Brytyjczycy, Amerykanie i Rosjanie nie okazywali 
zainteresowania ani matkami, ani ich potomstwem, Francuzi 
organizowali tajne transporty niemowląt do Paryża i do Afryki 
Północnej. Tam dzieci otrzymywały nową tożsamość i były 
przekazywane do adopcji – los „dzieci Francuzów” do dziś 
pozostał niewyjaśniony. Wykład przedstawia długo przemil-
czywaną historię tych dzieci. Okazuje się, że „pojawienie się” 
okupacyjnych dzieci w obu niemieckich społecznościach powo-
jennych kryło w sobie nie tylko problemy i ryzyka, ale także 
szanse. Dzieci te nie pozostały tylko zadręczonymi i dyskrymi-
nowanymi ofiarami. Już przez sam fakt ich istnienia stanowiły 
stałe wyzwanie dla ich otoczenia; awansowały w ten sposób 
do roli mediów w europejskich i transatlantyckich procesach 
porozumienia i integracji, a dla przesiąkniętych ideologią 
rasistowską Niemców stały się ważnymi pośrednikami nowego, 
światowego i liberalnego systemu wartości. 
 

Silke Satjukow (ur. 1965); studia z zakresu historii, ger-
manistyki, filozofii, pedagogiki i nauki o komunikacji na 
uniwersytetach w Berlinie, Erfurcie i Jenie; 1999 obrona pracy 
doktorskiej na uniwersytecie w Jenie; 1999/2000 pracownik 
naukowy przy projekcie badawczym „Historia kultury infra-
struktury” na uniwersytecie w Jenie; 2001/2002 referentka 
naukowa projektu zajmującego się porównawczą historią pro-
pagandy Europy Środkowej i Wschodniej; 2007 – habilitacja na 
uniwersytecie w Jenie; 2008 – profesor wizytująca na uniwer-
sytecie w Dreźnie; od 2011 profesor historii ery nowożytnej na 
Uniwersytecie im. Otto Guericke w Magdeburgu.

26 kwietnia 2016
Prof. dr hab. Gisela Mettele (Jena)

Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem. 
Historia płci z perspektywy globalnej

Historia globalna tworzy nowe perspektywy – także 
w badaniach nad historią płci. Zarówno dzieje rozległych, 
transgranicznych powiązań, sieci i transferów,  jak i próby 
identyfikacji szerokich procesów i struktur transnaro-
dowych i globalnych w mikrokosmosie  historycznych, 
lokalnych światów życia tworzą liczne możliwości inicjo-
wania tematów i analiz z zakresu historii płci.  Historia 
globalna nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, 
wobec czego nie należy deprecjonować historii narodo-
wych, ponieważ instytucje, które decydująco wpłynęły na 
życie ludzi w epoce nowoczesności, miały i wciąż zachowują 
narodowy charakter. Celem wykładu jest omówienie 
potencjałów i trudności globalno-historycznego ujmowania 
historii płci oraz wskazanie na potrzebę podejmowania 
badań w bezpośrednim odniesieniu do źródeł.
 

Gisela Mettele wykłada historię płci na Uniwersytecie 
im. Fryderyka Schillera w Jenie; przedmiotem jej badań są 
relacje między religią, nowoczesnością i płcią w perspek-
tywie transnarodowej (Weltbürgertum oder Gottesreich? 
Die Herrnhuter Brüdergemeinde als globale Gemeinschaft 
1760–1857 [Kosmopolityzm albo Królestwo Boże? Herrnhuci 
jako globalna wspólnota 1760–1857], Getynga, 2009) oraz 
historia miasta i mieszczaństwa w długim XIX w. Aktualnie 
pracuje nad historią zmysłów w pietyzmie i stosunkiem 
między urbanitas i romantyzmem. Ostatnio ukazała się jej 
praca: „Preußen als Kulturstaat im 19. Jahrhundert“ (Prusy 
jako Kulturstaat w XIX w.), Paderborn, Ferdinand Schöningh, 
2015 (red. wspólnie z Andreasem Schulzem).
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