
CONCILIUM LATINUM LODZIENSE XIV 

Dilecte Latinitatis cultor / Dilecta Latinitatis cultrix, 

ex imo corde invitamus Te ad Concilium Latinum Lodziense XIV, quod fiet 

die 26-o m. Maii A.D. MMXVIII (qui est dies Saturni), cui autem est 

titulus:  

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 maja 2018 r. 

(sobota) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia 

Latina Lodziensia, której tytuł w tym roku brzmi:  

Altissimi rerum speculatores, id est iis de rebus quarum iudicium est oculorum 

Tractabuntur hoc anno omnia quae per oculos in conspectum cadunt 

nostrum, id est obvenientes humano sensui et intellectui species, 

colores figuraeque rerum, etiam spectati casus eventusque, iuxta fausti 

nobis atque invisae calamitates quarum necopinato spectaculo 

aliquando exterremur. Fas praeterea videtur inter talem sermonem ipsi 

visui qui ad nostram mundi cognitionem maxime valet aliquid reddere, 

modo per oculorum speciem conformationemque respiciendam, modo 

per eorundem apud homines existimationem cultumque exponendum, 

haud omissis etiam pertinentibus hanc ad rem superstitionibus. 

Quod concilium habebitur in aedibus Facultatis Philologicae 

Universitatis Lodziensis, sitis Lodziae ad viam Pomorska 171/173. 

Quomodo illuc perveniri possit, in scheda ordini rerum adiuncta 

describetur.  

Iis qui quoddam ad rem pertinens proferre velint, brevis sermonis 

titulus mittendus est ad Sbigneum Danek aut ad Annam Maciejewska 

(vide infra) usque ad Kalendas Maias. Quem terminum quaesumus 

strictissime observetis, ut de rerum dispositione ad tempus decerni 

possit.  

Si quid praeterea scire vultis, interrogandi sunt:  

Temat tegorocznego spotkania obejmuje wszystko, co można 

zobaczyć, zarówno oczyma ciała, jak duszy: kształty, kolory 

i układy widzianych obiektów oraz wszelkie sytuacje 

i wydarzenia, czy to miłe oczom, czy też wzbudzające 

przerażenie nawet swoim widokiem. Ponadto warto zwrócić 

uwagę na sam zmysł i narząd wzroku, najważniejszy dla 

ludzkiego poznania rzeczywistości, omawiając z jednej strony 

budowę, wygląd i funkcjonowanie oczu, z drugiej zaś 

związane z nimi opinie i przesądy.  

Miejscem obrad będzie budynek Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 

w Łodzi. Wskazówki na temat dojazdu dołączymy do 

programu.  

Tytuły wystąpień (krótkich: ok. 10 minut) prosimy zgłaszać 

do 1 maja 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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