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Program Konferencji  

 

8 maja  

 

godz. 10.00 – Otwarcie  Konferencji 

prof.  dr hab. Marek Dziekan – prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 

dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

godz. 10.10-12.00 – sesja naukowa  

Prowadzenie: prof. Marek Dziekan 

10.10-10-30 prof. dr hab. Marek Mejor, Buddyjskie koło życia i śmierci 

10.30-10.50 dr Małgorzata Sobczyk, O praktyce nadawania stygmatyzujących imion 

pośmiertnych w buddyzmie japońskim 

10.50-11.10 mgr Kamila Kozioł, Interpretacja zasad konfucjańskich w okresie zmian 

dynastycznych – analiza Yongbi ŏch'ŏn-ga 

11.10-11.30 mgr Anna Piwowarska, Hyo wczoraj i dziś – czy między ojcem a synem 

wciąż istnieje serdeczność? 

11.30-11.50 dr Małgorzata Religa, „Błyskawica na Wschodzie” - nowe sekty religijne w 

Chinach na przykładzie kultu Wszechmocnego Boga 

11.50-12.10 dyskusja 

 

godz. 12.10-12.30 – przerwa  

 



godz. 12.30-14.30 – Warsztaty dla młodych orientalistów: „Jak czytać dzisiaj teksty 

święte religii świata” 

Prowadzenie: prof. Marek Dziekan 

12.30-12.50 Shinto – prof. dr hab. Agnieszka Kozyra  

12.50-13.10 Hinduizm – prof. dr hab. Danuta Stasik  

13.10-13.30 Islam – prof. dr hab. Marek Dziekan 

13.30-13.50 Buddyzm tybetański – mgr Marek Wierzbicki 

13.50-14.10 Chrześcijaństwo wschodnie – dr Marcin Krawczuk 

14.10-14.30 Podsumowanie warsztatów 

godz. 14.30-15.00 - przerwa 

 

godz. 15.00-17.00  – sesja naukowa  

Prowadzenie: prof. Danuta Stasik 

15.00-15.20 dr Agnieszka Graczyk, Brat czy wróg? Obraz relacji społeczno-religijnych 

w Iraku na przestrzeni XX/XXI w. 

15.20-15.40 dr Filip A. Jakubowski, Obraz śmierci i żałoby na dworze umajjadzkim w 

Kordobie w wybranych tekstach narracyjnych 

15.40-16.00 mgr Piotr Kaźmierczak, Nie tylko Persepolis – o islamie w komiksie 

16.00-16.20 mgr Andrzej Stopczyński, Perspektywy rozwoju wyższej edukacji 

muzułmańskiej w Rosji 

16.20-16.40 dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ, Przypadki konwersji na islam w 

rosyjskich zakładach karnych. Próba analizy zjawiska 

16.40-17.00 dyskusja 

 

godz. 17.00-17.20 - przerwa 

 

godz. 17.20-19.00 – sesja naukowa 

Prowadzenie: dr hab. Agata Bareja-Starzyńska 

17.20-17.40 dr Marcin Krawczuk, Miejsce Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego w 

życiu społecznym i politycznym współczesnej Etiopii 

17.40-18.00 mgr Anna Dolega, Starzy przyjaciele czy nowi wrogowie - o relacjach 

chrześcijan i buddystów w Mongolii 

18.00-18.20 dr Marzena Godzińska, Musahiplik alewitów tureckich – warunek istnienia 

grupy (?) w XXI wieku 



18.20-18.40 dr Kamila Stanek, Wpływ religii na język – wpływ języka na religię – 

kwestia języka tureckiego w XX w. 

18.40-19.00 dyskusja 

 

9 maja 

 

godz. 09.00-11.15 – sesja naukowa  

Prowadzenie: dr Magdalena Kubarek 

9.00-9.20 ks. dr Dariusz Bartoszewicz, Czy Biblia ulegała i ulega zmianom? 

9.20-9.40 mgr Aleksandr Farutin, Nie zginie twa nadzieja, Syjonie (11Q5 XXII 8–9): 

Motyw Syjonu w Qumran i u rastafari 

9.40-10.10 mgr Anna Klingofer, Nowe obszary zainteresowań w izraelskiej literaturze 

popularnej: rola wątków religijnych w izraelskiej literaturze fantastycznej 

10.10-10.30 dr hab. Roman Marcinkowski, O zwracaniu się do obcego w szabat 

10.30-10.50 dr hab. Mariusz Bartosiak, Retoryka metonimii a wrażliwość aksjologiczna 

w diasporze (na przykładzie sporu wokół Behzti Gunpreet Kaur Bhatti) 

10.50-11.10 dyskusja  

 

godz. 11.10-11.30 – przerwa 

 

godz. 11.30-13.30 – sesja naukowa  

Prowadzenie: dr Jan Rogala 

11.30-12.10 dr Marcin Gajec, Sytuacja chrześcijan w Asz-Szam po podboju seldżuckim 

1071-1097 

12.10-12.30 dr Marcin Grodzki, Moshe Sharon i jego teoria narodzin islamu 

12.30-12.50 dr Mateusz Kłagisz, dr Paulina Niechciał, Co współcześnie znaczy być 

męczennikiem? Konstrukcja znaczeń terminu szahid w dyskursie afgańskim i tadżyckim w 

końcu XX w. 

12.50-13.10 dr Michał Moch, Ciągłość i zmiana a krytyka dyskursu religijnego w 

wybranych tekstach Nasra Abu Zajda 

13.10-13.30 dyskusja 

 

godz. 13.30-14.30 – przerwa 

 



godz. 14.30-16.15 – sesja naukowa 

Prowadzenie: prof. Marek Mejor 

14.30-14.50 dr Magdalena Kubarek, Współczesna Szecherezada – pięć wizji kobiety w 

dramacie „Kafas” (Klatka) Jumany Haddad  

14.50-15.10 dr hab. Przemysław Turek, Mandajczycy – zanikający element religijnej 

mozaiki Bliskiego Wschodu 

15.10-15.30 mgr Edyta Wolny, Wybrane przykłady fatw jako dowód na połączenie 

ciągłości i zmiany w religijnym życiu codziennym muzułmanów 

15.30-15.50 dr Magdalena Lewicka, Między ciągłością a zmianą. Wzory europejskie a 

muzułmańska tradycja społeczno-polityczna na podstawie sztandarowych dzieł arabskiego 

odrodzenia: Kitab tachlis al-ibriz fi talchis Bariz Rifa’y at-Tahtawiego i Aqwam al-masalik fi 

marifat ahwal al-mamalik Chajr ad-Dina at-Tunusiego 

15.50-16.10 dyskusja  

 

godz. 16.10-16.30 – przerwa 

 

godz. 16.30-18.00 – sesja naukowa 

Prowadzenie: dr hab. Przemysław Turek 

16.30-16.50 dr Magdalena Rodziewicz, Irańskie „białe małżeństwa” - między szariatem 

a rzeczywistością 

16.50-17.10 prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, Feminizm arabski: na przykładzie 

Fatimy Mernissi 

17.10-17.30 dr Adam Bednarczyk, Literatura peregrynacyjna okresu Muromachi (XIV-

XVI w.) –  itinerariusze czy dzienniki z podróży? 

17.30-17.50 dr Sylwia Surdykowska, Szyizm i Irańczycy - ciągłość czy zmiana? 

17.50-18.10 dr Monika Nowakowska, Gandhi i głos sumienia a tradycyjna myśl 

bramińska o źródłach dharmy 

18.10-18.30 dyskusja  

 

godz. 18.30  

Zamknięcie Konferencji  


