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Program konferencji 

 

 

11.00 – uroczyste powitanie uczestników i otwarcie konferencji 

Obrady – część I 

prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Łódź)  

  Beockie nazwy ryb na inskrypcji z Akraifia (SEG XXXII 450) 

 dr hab., prof. UŁ Elwira Kaczyńska (Łódź) 

  Lekarz Hermiasz z Kos w świetle źródeł epigraficznych 

 dr Anna Beata Miączewska (Lublin) 

Pompejańskie acclamationes w procesie reklamowania igrzysk gladiatorskich: 

kontekst przestrzenny i relacja semantyczna z edicta munerum 

 

12.20 – dyskusja i przerwa na kawę  

 

Obrady – część II 

13.00 – mgr Dawid Barbarzak (Poznań)  

Epitafium nagrobne biskupa Andrzeja Szołdrskiego (zm. 1650) z katedry 

poznańskiej w świetle jego testamentu 

 dr Agnieszka Witczak (Gdańsk)  

  Inskrypcja fromborska Johanna Vastoviusa 

 prof. dr hab. Czesław Grajewski (Warszawa) 

  Muzykolog wobec inskrypcji na Ołtarzu Marii Panny Jana van Eycka 

 doc. dr Matej Hriberšek (Lublana) 

Collecting the epigraphic inscriptions on the territory of Slovenia between 

the Middle Ages and New Ages 

 mgr Tomasz Płóciennik (Warszawa) 

Errare humanum est, czyli o tym, co błędy w średniowiecznych i nowożytnych 

inskrypcjach łacińskich mówią nam o poziomie znajomości pisma i języka wśród 

 ludzi je wykonujących 

 

14.40 – dyskusja  

15.00 – przerwa na obiad 

 



 

 

Obrady – część III 

15.45 – dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn (Olsztyn) 

Epitafium Marii Luizy von der Groeben jako przyczynek do badań nad ponarską 

gałęzią rodu Groebenów 

 dr Katarzyna Madejska i dr hab. Paweł Madejski (Lublin)  

  Epitafium Andrzeja Kochanowskiego w Gródku: analiza treści i funkcji 

 dr hab., prof. UAM Rafał Rosół (Poznań)  

Jagiełło, antysemityzm i powodzie. Łacińskie inskrypcje z poznańskiego kościoła 

Bożego Ciała 

dr Grzegorz Kotłowski (Gdańsk)  

  Epitafium Jana Jakuba Potulickiego w gdańskim kościele pw. św. Józefa 

 izr. prof. dr Gregor Pobežin (Koper) 

Firm but so delicate: instances of damaged early modern inscriptions 
in Koper 

 

17.25 – dyskusja i zamknięcie konferencji 


