
 

HABEAS CORPUS 
– ciało i cielesność w cywilizacjach starożytnych, 

 

Instytut Filologii Klasycznej UAM, 

budynek Collegium Maius (III piętro) 

ul. Fredry 10, Poznań  

 

Piątek, 28 listopada 
*wszystkie obrady odbywają się w s. 328 (III piętro) 

 

9.00-9.15 – uroczyste otwarcie konferencji przez prof. Elżbietę Wesołowską  

9.15-10.05 – sesja naukowa 1: 

Marcin Loch (UAM), „Fuerat minus quod illi – komentarz do XII epigramu Luksoriusza”. 

Bartosz Kołoczek (UJ), „Twarz Maura czarna jak noc, księżniczka Arabia cudna jak blask 

księżyca. Brzydota i piękno w twórczości Flawiusza Kreskoniusza Koryppusa”. 

10.05-10.25– przerwa na kawę 

 

10.25-11.55 – warsztaty dr Marii Marcinkowskiej Rosół (UAM): 

Ciało, zdrowie i choroba w filozofii Platona 

 

 



11.55-12.15 – przerwa na kawę 

12.15-13.55 – sesja naukowa 2: 

Katarzyna Dudlik (UAM), „Śpiący hermafrodyta i Stara pijaczka – dwa oblicza rzeźby 

aleksandryjskiej okresu hellenistycznego”. 

Magdalena Garnczarska (UJ), „Dwa rodzaje nagości w sztuce bizantyńskiej”. 

Daria Olbrycht (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), „Czy pod szatą kryje się 

człowiek? Kanon przedstawień postaci w sztuce wczesnosasanidzkiej”. 

Ewa Świętek (UZ), „Ideał kobiecego piękna i sekrety urody starożytnych Chinek”. 

13.55-15.30 – przerwa na obiad („Kuchnia Marché” w Okrąglaku) 

15.30-17.10 – sesja naukowa 3: 

Daria Węsierska (UG) „Skaryfikacja jako piętno społeczne - stigma w starożytnej Grecji”. 

 

Adam Jarych (UŁ), „Ciało, krew i blizny jako narzędzie gry politycznej w republikańskim 

Rzymie”. 

Dorota Bojkowska (UJ), „Modyfikacje i umartwianie ciała w kulturze Majów”. 

Malwina Brachmańska (UAM), „Okiem archeologa – sposoby upiększania ciała w 

kulturze Nagada”. 

17.10-17.30 – przerwa na kawę 

17.10-18.45 – sesja naukowa 4: 

Estera Baksik (UO), „Ciało kobiety – źródło grzechu czy odbicie Boskości?”. 

Aleksandra Wojtasik (UJ), „Rodzaje i funkcje prostytucji w starożytnym Izraelu”. 

Małgorzata Pyzik-Turska (KUL), „Ciało czy duch, co jest pierwsze? Teorie animacji 

embrionu ludzkiego w starożytnej myśli teologicznej”. 

 

od 20.00 – spotkanie integracyjne dla uczestników konferencji 

miejsce spotkania: Klub Bilardowy Hades, ul. Święty Marcin 80/82 

numer kontaktowy organizatora: Łukasz Berger – 609 828 623 

           Maria Maciejewska – 509 922 738 

 

 

 



Sobota, 29 listopada 
*wszystkie obrady odbywają się w s. 328 (III piętro) 

 

10.00-11.00 – wykład gościnny prof. Gościwita Malinowskiego (UWr): 

Fryne - starożytny kanon kobiecej urody i jego recepcja i 

rekonstrukcja w sztuce nowożytnej. 

 

11.00-11.15 – przerwa na kawę 

11.15-12.05 – sesja naukowa 5: 

Adrianna Dębowska (UAM), „Hermafrodytyzm: sfeminizowany wizerunek mężczyzny czy 

zmaskulinizowane oblicze kobiet?”. 

Weronika Urban (UAM), „Ile płci ma ciało według starożytnych Greków i Rzymian?”.  

12.05-12.20 – przerwa na kawę 

12.20-14.00 – sesja naukowa 6: 

 

Emilia Smółka (UAM), „Wypielęgnowany barbarzyńca – czyli o higienie osobistej w 

okresie wpływów rzymskich na terenie europejskiego Barbaricum”. 

 

Mariya Avramova (UW), „Początki SPA. Balneoterapia w starożytnej Grecji i Rzymie”. 

Blanka Maruszewska (Humboldt-Universität zu Berlin), „Kłaki ci powyrywam!, czyli o 

depilacji w Grecji klasycznej”. 

Anna Bakiera (KUL), „Lustro a samopoznanie człowieka antycznego”. 

14.00-15.30 – przerwa na obiad („Kuchnia Marché” w Okrąglaku) 

15.30-17.00 – warsztaty dr. hab. Rafała Rosoła (UAM): 

Ciało po śmierci. Rytuał pogrzebowy w starożytnej Grecji 

 

17.00-17.15 – przerwa na kawę 

17.15-18.30 – sesja naukowa 7: 

Mateusz Okoński (UP Kraków), „Znaleziska ciał bagiennych jako źródło do poznania 

obyczajowości i religijności starożytnych barbarzyńców”. 

Marta Kaczanowicz (UAM), „Praktyki grzebalne w Egipcie w czasach XXV dynastii”. 

Joanna Hoffa (UAM), Mateusz Napierała (UAM), „Zagadka nieśmiertelności. Ciało w 

starożytnym Egipcie”. 



18.30-18.45 – przerwa na kawę 

18.45-19.35 – sesja naukowa 8: 

Alicja Piślewska (UAM), „Życie w ciele niepełnosprawnym w starożytnej Grecji na 

podstawie przykładu karłowatości”. 

Katarzyna Twardowska (UW), „Karłowatość w ikonografii starożytnej z medycznego 

punktu widzenia”. 

 

19:35 – zamknięcie konferencji i pożegnanie uczestników  

 


