
VII SYMPOZJUM STAROŻYTNA PALESTYNA/IZRAEL: 
„KOBIECE – MĘSKIE” 

WARSZAWA, 24-26 WRZEŚNIA 2012 
 

24.09.2012 
rozpoczęcie ok. godz. 12:00 
 
Sesja 1. 
mgr Kamil Sobczak, (Instytut Archeologii UŁ), Figurki antropomorficzne 

najwcześniejszych kultur Palestyny i ich możliwe powiązania z późniejszymi 
kultami. 

dr Stefan Nowicki (UWr), Rola kobiety w starożytnej Mezopotamii w świetle 
wybranych inskrypcji królewskich i tekstów rytualnych 

mgr Roksana Burek, (Instytut Archeologii UŁ), Biblijne sekrety piękna – kosmetyka 
i medycyna starożytnych Izraelitów. 

 
  /Obiad/ 
 
Sesja 2. 
Biblia – trudności w pracy z tekstem (seminarium). 
Prowadzenie prof. Jakub Slawik (ChAT); udział biorą: prof. Edward Lipiński 
(KULeuven); ks. dr  Wojciech Węgrzyniak; ks. dr Henryk Drawnel (KUL), dr 
Barbara Strzałkowska (UKSW), dr Łukasz Niesiołowski-Spano (UW).  
  /kawa, herbata/ 
Sesja 2. C.D. 
 

25.09.2012 
Sesja 3. 
dr Rafał Rosół, (Instytut Filologii Klasycznej, UJ), Hebr. pilegeš ‘konkubina’ – 

termin pochodzenia filistyńskiego? 
dr Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska, (Cambridge), Męskość utracona. Opowieść o 

Samsonie (Sdz 13-16) w świetle antropologicznych kategorii męskiego honoru 
i wstydu 

dr hab. Jakub Slawik, (ChAT), Stary Testament – świadectwo patriarchalnej 
kultury? 

prof. dr hab. Ilona Skupińska-Lovset (UŁ), Kim jesteś młoda kobieto? 
  /kawa, herbata/ 
 
Sesja 4. 
dr Piotr Zaremba (UAM), Potwory i żeńskie koszmary 
dr Marcin Majewski (UJPII), Żona Lota. Stereotyp kobiety w starożytnym Izraelu  
s. dr Elżbieta Natanaela Zwijacz OSU, (UPJPII), Córki Celofhada 
mgr Łukasz Toboła (UAM), „I zniszczył im wszystko, co (było) na górze Jezabeli”: 

toponim ṭwr jzbl w apokryficznej II Księdze Machabejskiej 
  /Obiad/ 
 
Sesja 5. 
Biblijne tabu w ujęciu Jerzego Wasilewskiego (seminarium).  



Udział biorą: prof. Jerzy Wasilewski (UW); dr Maciej Münnich (KUL) dr Łukasz 
Niesiołowski-Spano (UW). 
  /kawa, herbata/ 
 
Sesja 6. 
mgr Anna Magdalena Rambiert, (Papieski Wydział Teologiczny, UWr), Sport i 

rozrywka po żydowsku, czyli sposobności zagospodarowania czasu wolnego 
przez kobiety i mężczyzn w czasach grecko-rzymskich. 

mgr Tomasz Janczewski (UŁ), Różnorodne formy spędzania wolnego czasu w I-
wiecznej Jerozolimie. 

mgr Natalia Szmajdzińska, Seksualność poza małżeństwem 
 
 
 26.09.2012 
 
Sesja 7. 
dr Krystyna Stebnicka (UW), Therapeutrides: kobiety w żydowskiej grupie 

monastycznej 
mgr Michał Marciak, (UJ, Universiteit Leiden), Konwersje kobiet na judaizm w 

okresie drugiej świątyni 
Maciej Igielski (WSD Tarnów), Jezus i diēkoneō kobiet (Łk 8,1-3) 
dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT), Kobieta w domus-ecclesia  w I-III w. 
dr Marek Baraniak, (UW), „Statek” i „ryba” w Księdze Jonasza – kwestia zmiany 

rodzaju gramatycznego wyrazu w narracji 
  /kawa, herbata/ 
 
Sesja 8. 
prof. Piotr Muchowski (UAM), Dokumenty dotyczące kobiet w zbiorze rękopisach z 

Murabba'at i Nachal Chewer 
dr Przemysław Dec (UJ), Termin אשה w tekstach z Qumran. Analiza historyczno-

językowa 
mgr Marek Kurkierewicz (ChAT), Kobieta w pismach qumrańskich  
dr Marzena Zawanowska, (UW), Rola i pozycja kobiety w świetle średniowicznych 

komentarzy karaimskich. 
 
 
 


