
CONCILIUM LATINUM LODZIENSE XII  XII ŁÓDZKA KONFERENCJA LATYNISTYCZNA 

Dilecte Latinitatis cultor / Dilecta Latinitatis cultrix, 

ex imo corde invitamus Te ad Concilium Latinum Lodziense 

XII, quod fiet a.d. V et IV Kal. Iun. A.D. MMXVI (qui sunt dies 

Saturni et Solis), cui autem titulus: Auri sacra fames. Homo 

prae sua possidendi cupidine.  

Hoc anno agetur de humana avaritia et contraria ei munificentia, 

etiam luxuria, de divitiis ac paupertate, de nostra ad opes 

cumulandas contentione, nonnullorum tamen a tali industria 

abstinentia, de rerum pretio aestimando nec non de ipso 

supradictae contentionis effectu, i.e. de pecunia, auro, gemmis, 

ornamentis, atque omnibus eius generiscongestis a multis rebus.  

Quod concilium habebitur in aedibus Universitatis Lodziensis, 

sitis Lodziae ad vias Piaskowa et Rogowska, prope silvam 

Lagievnicensem. Quomodo illuc perveniri possit, si adhuc nescis, 

in scheda ordini rerum adiuncta describetur.  

Eis qui quoddam ad rem pertinens proferre velint, brevis 

sermonis titulus mittendus est ad Sbigneum Danek aut ad 

Annam Maciejewska (vide infra) usque ad diem vicesimum 

m. Aprilis. Quem terminum quaesumus strictissime observetis, 

ut de rerum dispositione ad tempus decerni possit.  

Si quid praeterea scire vis, interrogandi sunt:   

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 28 i 29 maja 2016 r. 

(sobota i niedziela) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia 

Latina Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Auri sacra 

fames. Homo prae sua possidendi cupidine.  

Spotkanie będzie dotyczyło postaw ludzkich wobec dóbr material-

nych: chciwości, lecz i szczodrobliwości, a nawet rozrzutności; mowa 

będzie o bogactwie i ubóstwie, o dążeniu do gromadzenia majątku, 

lecz także o zamierzonym wyzbywaniu się go, o różnym szacowaniu 

wartości rzeczy, a także o materialnych rezultatach wspomnianych 

dążeń, czyli o różnego rodzaju tezauryzacji dóbr.  

Miejscem obrad będzie ośrodek konferencyjny Uniwersytetu 

Łódzkiego położony u zbiegu ulic Piaskowej i Rogowskiej w Łodzi, na 

skraju Lasu Łagiewnickiego. Wskazówki na temat dojazdu 

dołączymy do programu.  

Tytuły wystąpień (niezbyt długich i powiązanych z tematem 

konferencji) prosimy zgłaszać do 20 kwietnia do dr Anny 

Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa Danka. Prosimy o dotrzymanie 

terminu, aby można było w porę ułożyć plan obrad. Obowiązuje 

język łaciński.  

Dodatkowe informacje:  

Z. Danek (tel. 42 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl),  A. Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl). 
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