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Program I Ogólnopolskiej
Konferencji Biblijnej

„Symbole i postacie biblijne w kulturze”

24.05.2012 (czwartek)

10:00 - 10:30

Inauguracja konferencji
prof. Gościwit Malinowski

Alegoria w interpretacji Biblii - uprawniona czy zakazana?
wykład inauguracyjny ks. prof. Mariusza Rosika (PWT)

10:30 - 11:30

Interpretacja symboliki „Apokalipsy św. Jana” na tle tradycji biblijnej i kultury Bliskiego 
Wschodu

ks. prof. Jan Klinkowski (PWT)

Translatorskie problemy z realiami biblijnymi na przykładzie rycynusu
dr Krzysztof Morta (UWr)

11:30 - 11:40 przerwa

11:40 - 13:10

Poszukiwanie literackich sobowtórów, czyli o renesansowych próbach łączenia tradycji biblij-
nej i antycznej

dr Maria Chantry (UWr)

Symbole „Apokalipsy św. Jana” według jej pierwszych łacińskich komentatorów (na wybra-
nych przykładach)

dr Dominika Budzanowska (UKSW)

Koncepcja trzeciego nieba w 2 Kor 12, 2
dr Sławomir Torbus (UWr)

13:10 - 13:20 przerwa
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13:20 - 14:20

Postacie Świętej Rodziny w temacie Ucieczki do Egiptu i Odpoczynku w czasie Ucieczki – na 
przykładzie malarstwa niderlandzkiego od końca XIV do połowy XVI wieku

mgr Rozalia Słodczyk (UW)

Casus krucyfiksu Rood of Grace z Boxley, czyli po co figurze ruchome ramiona i inne elemen-
ty anatomiczne. O „żywych” wizerunkach Chrystusa w sztuce późnego średniowiecza

Magdalena Artysiewicz (UWr)

Symbole biblijne w dyplomatyce bizantyjskiej w okresie od VI do XII wieku
mgr Dawid Dudek (UAM)

14:20 - 14:30 przerwa

14:30 - 15:30

Motywy biblijne na kaflach piecowych w XV i początkach XVI wieku z terenów dzisiejszej 
Polski południowej

mgr Dominika Mazur (UJ)

Tematyka religijna na ziemiach polskich jako jeden z motywów ornamentacyjnych na kaflach 
płytowych od XV do końca XVIII wieku

mgr Monika Broszko (URz)

„Odpowiedź Hiobowi” C.G. Junga - religia w świetle psychologii analitycznej.
mgr Michał Żurobski (UWr)

15:30 - 16:40 przerwa obiadowa

16:40 - 17:40

Gra przypadku i świadomości. Mutacja wątków biblijnych w „Marji Magdalenie” Gustawa 
Daniłowskiego

Paulina Orczykowska (UG)

Symbol jako przejaw metafizyki obecności. Mechanizmy asymilacji symboliki biblijnej w 
chińskiej poezji współczesnej na przykładzie twórczości Haizi (1964-1989).

Joanna Krenz (UAM)

Biblia a kultura polityczna w późnym antyku na przykładzie „Historia Persecutionis” Wikto-
ra z Wity

mgr Michał Antuszewicz (UWr)

17:40 - 17:50 przerwa
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17:50 - 18:50

Wpływ wizerunku kobiet w Biblii na ich rolę we współczesnym Kościele rzymskokatolickim
Karolina Feder (UŁ)

Uniwersalizm przesłania „Pieśni nad Pieśniami”
Klaudia Karwacka (UPJPII)

Świętego Jana koncepcja uczniostwa jako odpowiedź na mistrzów Wschodu
Maciej H. Dąbrowski (UWr)

20:00 spotkanie integracyjne

25.05.2012 (piątek)

10:00 - 11:00

Melchizedek jako prefiguracja Chrystusa. Recepcja postaci królakapłana Salem przez List do 
Hebrajczyków

mgr Łukasz Krzyszczuk (UWr)

Motyw miłości między człowiekiem a Bogiem w „Pieśni nad Pieśniami” oraz w mistycznej 
literaturze muzułmańskiej

mgr Oliwia Khalil (UMCS)

Recepcja ofiary Abrahama w „Śmierci na wybrzeżu Artemidy” Romana Brandstaettera
mgr Maria Gierszewska (UAM)

11:00 - 11:10 przerwa

11:10 - 11:50

„Kto zabił Egipcjan?” Przemiany wierzeń hebrajskich na podstawie zmian obrazu „śmierci pier-
worodnych”

mgr Bartłomiej Proc (KUL)

Nomina sacra jako symbole „świętych słów” w greckich manuskryptach biblijnych
mgr Marcin Kotyl (UWr)

11:50 - 12:00 przerwa



4

12:00 - 12:40

Genezyjskie powroty – hermeneutyczny dialog dramatów Cypriana Norwida i Karola Wojtyły
mgr Agnieszka Komorowska (UMK)

„Nie zginąłem, mimo że mnie skazano”  – motyw zstąpienia Jezusa do otchłani i jego realizacje 
w twórczości artystycznej średniowiecznej Polski (na wybranych przykładach)

mgr Joanna Sawicka (UW)

12:40 - 14:40 przerwa obiadowa

14:40 - 15:40

Akra Tapeinosis - symbolika i rola w liturgii
mgr Maja Miziur (UWr)

Wizerunek biblijnej Salome w literaturze
Agata Janus (UWr)

Oto morze wielkie, długie i szerokie. Podwodni Bohaterowie  w Biblii
mgr Wojciech Malawski (UJ)

16:00 zakończenie konferencji


