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Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Konferencja naukowa: 

 

 Czary i zjawiska demoniczne  

w Europie Środkowo-Wschodniej  

w XVI – XVIII w. 

 

 

Wrocław, 24 listopada 2017 r. 
 

Instytut Historyczny,  

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

ul. Szewska 49, sala 13 
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09:00 otwarcie obrad dr hab. prof. UWr Filip Wolański  

09:15 – 10:45 panel pierwszy 

moderacja: dr hab. Paweł Klint 

09:15 – prof. dr hab. Jacek Wijaczka  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Próba zimnej wody (pławienie) w procesach o czary w Europie w XVI-XVIII wieku. 

09:30 – dr hab. prof. UWr Filip Wolański  (Uniwersytet Wrocławski) 

Kaznodzieje doby saskiej wobec magii i czarów.  

09:45 – dr Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wrocławski) 

Nawiedzony dom w Budziszynie - próba interpretacji wydarzeń z 1684 roku.  

10:00 – dr hab. prof. UWr Leszek Ziątkowski  (Uniwersytet Wrocławski) 

Wierzenia ludowe i zabobonność polskich Żydów w ocenie postępowych  

Żydów niemieckich w XIX i XX wieku.  

 

10:15 – 10:45 dyskusja i podsumowanie 

10:45 - 11:15 przerwa kawowa 

 

11:15 – 12:45 panel drugi 

moderacja: dr hab. prof. UWr Filip Wolański 

11:15 – dr Jan Štěpán  (Zemský archiv v Opavě, Ołomuniec) 

Některé případy čarodějnictví na Pobečví do období rekatolizace? 

11:30 – dr hab. Piotr Badyna  (Uniwersytet Wrocławski) 

Zwierzęcy "pomocnicy" czarownic i czarowników w oczach wybranych polskich  

przyrodoznawców końca XVII i drugiej połowy XVIII wieku. 

11:45 – mgr Natalia Krygowska (Uniwersytet Jagielloński)   

Profesja czy profecja? Zmiany statusu różdżkarstwa na przestrzeni wieków.  

12:00 – dr Jakub Węglorz  (Uniwersytet Wrocławski) 

Naukowy wymiar astrologii oraz teorii sygnatur i sympatyczności  

w lecznictwie nowożytnym.  

 

12:15 – 12:45 dyskusja i podsumowanie 

 

12:45 - 14:00 przerwa obiadowa - restauracja Hortyca (ul. Więzienna 18) 
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14:00 – 15:30 panel trzeci 

moderacja: prof. dr hab. Marek Górny 

14:00 – dr Petr Kreuz  (Archiv hlavního města Prahy, Praga) 

K transferu vědomostí v kouzelnických a čarodějnických procesech  v českých  

zemích v pozdním středověku a v raném novověku. 

14:15 – mgr Karolina Pogorzelska  (Uniwersytet Wrocławski)   

Poszukiwania skarbów za pomocą magii na nowożytnym Śląsku.  

14:30 – dr hab. Paweł Klint  (Uniwersytet Wrocławski) 

Miłość, mężobójstwo i oskarżenie o czary przed sądem miejskim w Sanoku w 1657 roku.  

14:45 – mgr Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski) 

Dzieci w procesach o czary od XVII do XVIII wieku – przyczynek do badań.  

 

15:00 – 15:30 dyskusja i podsumowanie 

15:30 - 16:00 przerwa kawowa 

 

16:00 – 17:30 panel czwarty 

moderacja: dr hab. prof. UWr Leszek Ziątkowski   

16:00 – dr Jacek Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)   

Karkonosz (Duch Gór) — Ślązak czy Czech? 

16:15 – dr Paweł Duma (Uniwersytet Wrocławski)   

Strach przed złym urokiem i środki zaradcze w świetle znalezisk  

archeologicznych w Europie.  

16:30 – mgr Joanna Baum (Uniwersytet Gdański)   

Obrona przed czarną magią. Metody i wzorce przekazywane w tradycji ustnej,  

literackiej i literaturze faktu.  

16:45 – mgr Natalia Stawarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)   

„Dobry upiór” – postrzeganie kobiet zmarłych w połogu w kulturze ludowej  

i obyczajowości polskiej w okresie między XVI a XVIII wiekiem.  

 

17:00 – 17:30 dyskusja i podsumowanie 

17:30 zamknięcie obrad i wnioski końcowe 

 

19:00 kolacja 

 

 


