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Świat antyczny a my  
Współczesne badania nad cywilizacjami starożytnymi 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

W dniach 13-15 września 2023 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego 

odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa 

Historycznego – największa cykliczna konferencja środowiska polskich badaczek i 

badaczy starożytności. Zjazd organizowany jest przez zielonogórski oddział PTH przy 

współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pod patronatem 

Stowarzyszenia Historyków Starożytności. 

W tytule zjazdu postanowiliśmy nawiązać do ważnej książki Tadeusza Zielińskiego 

Pomimo ponad wieku, jaki upłynął od jej publikacji, jesteśmy przekonani, że wielu z nas, 

zajmujących się dziejami świata antycznego bez wahania podpisałoby się pod tym 

swoistym hymnem ku czci antyku stworzonym przez jednego z jego najwybitniejszych 

znawców. Jednocześnie mamy nadzieję, że możliwie najszersze ujęcie tematyki 

konferencji pozwoli objąć wszystkie dziedziny badawcze reprezentowane w polskim 

środowisku starożytniczym i tym samym spełni jedno z podstawowych zadań zjazdów 

Komisji Historii Starożytnej PTH – konsolidacji środowiska i forum prezentacji aktualnie 

prowadzonych badań. 

Pragniemy jednocześnie kontynuować nową, nieco odmienną od dotychczas 

praktykowanych, formułę zjazdową wprowadzoną we Wrocławiu w 2021 roku. 

Konferencja rozpocznie się sesją plenarną. Podczas kolejnych dwóch dni obrady 

odbywać się będą w równoległych cyklach paneli poświęconych starożytnemu 

Wschodowi, Grecji i światu hellenistycznemu, Rzymowi i jego imperium, później 

starożytności, historiografii antycznej oraz dziejom Bizancjum do VII w. W każdym 

cyklu część paneli poprowadzą moderatorzy, którzy zaproponowali autorskie ujęcia 

tytułowej problematyki. 



 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania propozycji 

referatów (tytuł i krótkie streszczenie) do 30 kwietnia 2023 na adres: 

konferencja@ingremium.pl  

Przewidujemy, że opłata konferencyjna nie wyniesie więcej niż 400 złotych w przypadku 

pracowników naukowych oraz 300 złotych w przypadku doktorantów. Koszty dojazdu 

i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski.             

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Andrzej Gillmeister 

Przewodniczący Komisji Historii Starożytnej PTH 

Daria Janiszewska-Sieńko 

Sekretarz Komisji Historii Starożytnej PTH  
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