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Program konferencji 

 

piątek, 13 maja 2011 

 

14.30 – rejestracja uczestników 

 

15.00 – rozpoczęcie konferencji (Aula Kard. St. Wyszyńskiego KUL) 

prof. dr hab. Krzysztof Narecki – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 

 

15.20 – wykład inauguracyjny (Aula Kard. St. Wyszyńskiego KUL) 

Między prawdą, pół-prawdą, fantazją i kłamstwem. Biblijne Księgi Królewskie i Kronik 

dr Maciej Münnich (Instytut Historii, KUL) 

 

16.00 – przerwa na kawę 

 

16.15 – sesja I. Stanowisko ludzi antyku wobec prawdy i prawdomówności  

(Aula Kard. St. Wyszyńskiego KUL) 

 

prowadzenie: mgr Aleksandra Krauze (KUL) 

 

Polityczne znaczenie starożytnego sporu o prawdę: zasada homo-mensura a 

demokracja, lic. Karolina Skórka-Feć (UJ) 

 

Pozory prawdy lub różne jej oblicza w rzymskich procesach karnych na przykładzie 

Annales Tacyta, Marzena Wojtczak (UW) 

 

Epistemologia negatywna czyli Ksenofanesa z Kolofonu dywagacje na temat natury 

ludzkiego poznania, Sebastian Śpiewak (UŚ) 
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17.45 – przerwa na kawę 

 

18.00 – Klasyka ioci causa - próby teatralne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 

im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. Reżyseria - mgr Alina Krzanowska (Aula 

Kard. St. Wyszyńskiego KUL) 

 

18.30 – Kilka uwag o starożytnych smakach... (dr Agata Łuka, Instytut Filologii 

Klasycznej KUL) – sala GG 370 

 

18.40 – uczta antyczna (sala GG 370) 
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sobota, 14 maja 2011 

9.00 – sesja II. O prawdzie i fałszu w języku 

(CN208) 

 

prowadzenie: mgr Aleksandra Wacławczyk (UAM) 

 

Szczególne użycie credere i dubitare w konstrukcji peryfrastycznej biernej w języku 

łacińskim, Maciej Grelka (UAM) 

 

Rola Ab urbe condita Tytusa Liwiusza w ustaleniu prawidłowego charakteru i funkcji 

łacińskiego zwrotu macte virtute esse, Krzysztof Mogielnicki (KUL) 

 

Voces, fama, rumores – plotka i plotkarstwo w starożytnym Rzymie w teorii i w 

praktyce, Joanna Kłos (UW) 

 

10.30 – przerwa na kawę 

 

10.45 – sesja III. Zadania sztuk plastycznych 

(CN208) 

 

prowadzenie: Krzysztof Mogielnicki (KUL) 

 

Religia w służbie kłamstwa. Symbole kapłańskie w propagandzie monetarnej okresu 

Późnej Republiki Rzymskiej, mgr Kamil Kopij (UJ) 

 

Flavia Iiulia Helena w ikonografii IV wieku – prawdziwe oblicze czy polityczna 

konwencja? Czyli kilka uwag o rzymskim portrecie okresu Późnego Antyku, mgr 

Aleksandra Krauze (KUL) 
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Imitacje kamieni szlachetnych i ozdobnych w starożytności, lic. Agnieszka Wąsik 

(UW) 

 

10.45 – sesja IV. Opis geograficzny w starożytności 

(CN004) 

 

prowadzenie: Adam Ciołek (UW) 

 

Prawda i fikcja w wybranych dziełach geografów antycznych, Marek Woźnicki 

(UMCS) 

 

Opłynięcie Afryki u Herodota – zbiór nieprawdopodobnych podań czy autentyczna 

relacja?, Maciej Paprocki (UWr) 

 

Kilka uwag o rzetelności historyka. Diodor Sycylijski a Timajos z Tauromenion, 

Andrzej Dudziński (UJ) 

 

12.15 – przerwa na kawę 

 

12.30 – sesja V. Fikcja literacka? I 

(CN208) 

 

prowadzenie: Krzysztof Mogielnicki (KUL) 

 

Czy Muza kłamie? Stosunek poezji do prawdy na podstawie VIII księgi Odysei (w. 

254-531), mgr Katarzyna Pietruczuk (UW) 

 

Doloplokos Ioudas – postać zdrajcy według Nonnosa z Panopolis, mgr Aleksandra 

Wacławczyk (UAM) 
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Listy do Lucyliusza - listy w próżnię? Pragmatyka konwersacji epistolarnej na użytek 

literackiej mimesis, Łukasz Berger (UAM) 

 

12.30 – sesja VI. Prawda filozofów I 

(CN004) 

 

prowadzenie: Sabina Banasiak (UW) 

 

Koherencyjne rozumienie prawdy u podstaw sporu Platona i sofistów, Bartłomiej 

Czajka (UJ) 

 

Nośniki prawdziwości i uprawdziwiacze (truthmakers) w arystotelesowej teorii 

prawdy, Jędrzej Grodniewicz (UJ) 

 

Prawda według Apulejusza, mgr Anna Szymańska (UW) 

 

14.00 – przerwa na obiad 

 

15.30 – sesja VII. Fikcja literacka? II 

(CN208) 

 

prowadzenie: mgr Aleksandra Wacławczyk (UAM) 

 

„Quam misero, tam uero teste probaris...” - relacje między prawdą historyczną a 

fikcją literacką w poezji wygnańczej Owidiusza, Mikołaj Adamiec (UW) 

 

Propaganda antycezariańska w rzymskiej poezji późnorepublikańskiej, mgr Michał 

Faszcza (UW) 

 

Pisarstwo demaskatorskie Lukiana z Samosat, Wojciech Giemza (UW) 
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15.30 – sesja VIII. Prawda filozofów II 

(CN004) 

 

prowadzenie: mgr Monika Juchniewicz (KUL) 

 

παρρησία jako fundament wczesnej filozofii cynickiej, Kajetan Wandowicz (UWr) 

 

Pseudo-Dionizy Areopagita jako autor Corpus Dionysiacum i znaczenie pojęcia 

Prawdy, mgr Magdalena Wdowiak (KUL) 

 

Wybrane współczesne filozoficzne interpretacje platońskiej koncepcji prawdy, Jolanta 

Prochowicz (KUL) 

 

17.00 – przerwa na kawę 

 

17.30 – spacer po Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Studencka Konferencja Starożytnicza 

Ita enim finitima sunt falsa veris 

Prawda i kłamstwo w starożytności. 

 

Lublin, 13-15 maja 2011 

7 

 

niedziela, 15 maja 2011 

9.00 – sesja IX. Prawda i prawdomówność w antyku i epoce wczesnego 

średniowiecza 

(CN208) 

 

prowadzenie: mgr Maria Szymczak (UAM) 

 

Pauzaniasz Periegeta - historyk prawdomówny, mgr Mariola Sobolewska (KUL) 

 

Społeczny kontekst powstania ewangelii gnostyckich, mgr Przemysław Piwowarczyk 

(UŚ) 

 

Prawda i obraz. Filozoficzne podstawy ikonoklazmu, Wojciech Nadobnik (UAM) 

 

10.30 – przerwa na kawę 

 

10.45 – sesja X. Poza światem grecko-rzymskim - kwestie metodologiczne 

(CN208) 

 

prowadzenie: mgr Monika Juchniewicz (KUL) 

 

Prawdomówność Persów – teoria a praktyka, Bartłomiej Proc (KUL) 

 

Nowatorstwo a tradycjonalizm we współczesnej, bliskowschodniej metodologii 

badawczej na przykładzie dociekań i domysłów w sprawie historii i prehistorii 

Kurdów, mgr Jacek Jarmoszko (UAM) 

 

Prawda i fikcja w pochówkach ostatnich władców XVIII dynastii, Jerzy Fatyga (KUL) 
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10.45 – sesja XI. Recepcja a nadinterpretacja 

(CN004) 

 

prowadzenie: mgr Aleksandra Krauze (KUL) 

 

Starożytna broń jądrowa, czyli starożytność w pseudonaukowej i nacjonalistycznej 

interpretacji, Adam Ciołek (UW) 

 

Prawda, kłamstwo i manipulacja w filmie „Agora” w reż. Alexandro Amenábara, mgr 

Anna Kołodziejska (KUL) 

 

Między prawdą serca a prawdą rozumu – rola kłamstwa i uczciwości w „Śmierci na 

wybrzeżu Artemidy” Romana Brandstaettera, mgr Maria Szymczak (UAM) 

 

12.15 – przerwa na kawę 

 

12.30 – sesja XII. Prawda klinów 

(CN208) 

 

prowadzenie: Adam Ciołek (UW) 

 

Prawdziwość relacji Kroniki Babilońskiej, Roczników Sargona II i Asyryjskiej Kroniki 

Eponimicznej dotyczących wydarzeń z lat 709-707 p.n.e., mgr Sebastian Długoborski 

(KUL) 

 

Kontrowersyjne bitwy starożytnej Asyrii. Zwycięstwa czy klęski ? Trudności w 

interpretacji źródeł, mgr Krzysztof Hipp (UJ) 

 

Upadek państwa akadyjskiego w relacjach starożytnych – „konstruowanie klęski”, 

mgr Marta Wójtowicz (UW) 
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12.30 – sesja XIII. Rekonstruowanie prawdy historycznej 

(CN004) 

 

prowadzenie: mgr Aleksandra Krauze (KUL) 

 

Nauka jest cnotą, ale czy wartą ryzykowania życia? Śmierć Hypatii Aleksandryjskiej, 

mgr Barbara Świtalska (UKSW) 

 

Pożar Rzymu – nieszczęśliwy wypadek czy celowy  zamysł ‘szaleńca’ Nerona? 

Justyna Dworniak, Karolina Kadłubowska, Mariusz Kwaśny (UŁ) 

 

Longus et unus annus (Tac. Dial. de orat. 17, 3). Propaganda Flaviusów a obraz 

„roku czterech cesarzy”, Przemysław Gumiela (UW) 

 

14.00 – podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników (CN208) 


