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INFORMACJE
1. XIV MIĘDZYNARODOWE KOLOKWIUM W PARYŻU
NA TEMAT GRZEGORZA Z NYSSY:
„HOMILIE O OJCZE” NASZ I ICH BIZANTYŃSKA RECEPCJA
Już po raz czternasty badacze myśli Ojców Kapadockich, a w szczególności Grzegorza z Nyssy, będą mieli okazję spotkać się w Paryżu w dniach 4-7 IX 2018 podczas
Le XIVe Colloque International Grégoire de Nysse. Temat przewodni tegorocznego kolokwium brzmi: Les „Homélies sur le Notre Père” et leur réception byzantine. W programie paryskiego spotkania widnieje wiele nazwisk eminentnych badaczy tzw. złotego
okresu patrystyki greckiej. Oto pełny wykaz referatów (wg kolejności alfabetycznej nazwisk prelegentów): M. Akiyama (Tsukuba), „Dal Figlio” (De oratione dominica, Oratio
III, GNO VII.2, 43,1-2); L. Alexopoulos (Cypr), 'Hkousa tinoj „atrikoà (De Oratione
Dominica IV, GNO VII.2, 44) Gregory of Nyssa and Medical Science: A Reconsideration; Ch. Apostolopoulos (Ioannina), „Die Rueckkehr zu sich selbst” als heilende Verwandlung der defizienten Natur des habituellen Menschen in den Homilien Gregors von
Nyssa „Über das Vaterunser”; G. Bady (Lyon), L’„hymne de la prière” de Grégoire de
Nysse repris dans la tradition pseudochrysostomienne; M. Barnes (Milwaukee), Mia physis, mia dunamis, mia energeia; F. Bastitta Harriet (Buenos Aires), La antropología de
Gregorio de Nisa en el Renacimiento: la traducción latina del „De oratione dominica por
Atanasio Chalkéopoulos; M.- Ch. Boudignon (Marseille), Les Cinq homélies de Grégoire
de Nysse sur le Notre Père appartiennent-elles au genre „De oratione”?; O. Boulnois
(Paris), „Qu’advienne ta volonté, sur la terre comme au ciel” (Mt 6, 10). L’interprétation
de Grégoire de Nysse au miroir de l’exégèse patristique; C. Bozinis (Saloniki), 'Elqštw
¹ basile…a sou: The Concept of the Kingdom of God in Gregory of Nyssa’s „Homilies
on the Lord’s Prayer”; M. Cassin (Paris), Tradition manuscrite et versions des „Homélies
sur le Notre Père”; C. Cheuk Yin Yam (Tübingen), Basil’s Use of Oppian in „Homilia
VII in Hexaemeron”; Ch. Curzel (Trento), La „parrhēsia”: parlare di Dio, parlare con
Dio nelle opere di Gregorio di Nissa; D. De Brasi (Marburg), La corporeità umana nella
IV „Omelia sul Padre nostro” e nel trattato „Sulla condizione dell’uomo”; S. Douglass
(Boulder, USA), The Essence and Role of Eschatological Hope in the Works of Gregory
of Nyssa; V.H. Drecoll (Tübingen), Questions about the limits of the „corpus basilianum”; J. Farrugia (University of Malta), „The Homilies on the Our Father”: a turning
point for Gregory of Nyssa’s interpretation of human free will (proairesis) and the divine
image in man; A. Gavrilović (Belgrad), Cult of Saint Gregory of Nyssa in Serbian lands
1459-1800; B. Gripp (Rio de Janeiro), Slavery in the „Homilies on the Lord’s Prayer”;
R. Hennings (Oldenburg), Who is praying with „empty phrases”? Jews, Gentiles or secular people? Gregory of Nyssa and Origen on the „battologein” in Mt 6,7; J. Kovacs
(Charlottesville, USA), The Shadow of Good Things to Come: Intertexts from „Exodus”
in Gregory of Nyssa’s „Homilies on the Lord’s Prayer”; M. Mira (Roma), Influsso della
polemica con il messalianesimo nella dottrina sulla preghiera continua dei fedeli nel „De
oratione dominica”; M. Monfrinotti (Roma), La preghiera terapia del morbo dell’anima.
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L’insegnamento di Gregorio di Nissa (In Oratione dominica IV); X. Morales (Santiago de
Chile), L’unicité d’opération chez Grégoire de Nysse: une étude d’histoire des doctrines
en marge de la troisième homélie sur l’oraison dominicale; A. Perrot (Paris), Questions
sur la „basilianité” des écrits ascétiques; A. Podaru (Cluj-Napoca), Understanding The
Lord’s Prayer in the context of human perfection preached in the Sermon on the Mount;
M. Przyszychowska (Warszawa), „As if Adam lived in us”. 5th „Homily on the Lord’s
Prayer” by Gregory of Nyssa about the participation of all people in the first sin of Adam;
A. Radde-Gallwitz (Notre-Dame, USA), Moses and Meaning: Cappadocian Conventionalism Reconsidered; A. Reppmann (Palos Heights), „The breadth of the philosophy…
in this brief saying”: philosophia in Gregory of Nyssa’s exposition of „Give us this day
our daily bread”; J. Reynard (Lyon), Convergences et divergences entre interprétation du
Psautier et exégèse du Notre Père; M. Stavrou (Paris), L’„Esprit du Christ” d’après la
3e Homélie de Grégoire de Nysse sur la Prière dominicale; A. Timotin (Bukareszt), Tradition païenne et tradition chrétienne sur la prière; S. Toiviainen (Helsinki), The Bread
Demanded by Nature: Gregory of Nyssa’s Interpretation of the „Daily Bread” in the Context of Greco-Roman Moral Instruction; D. Vigne (Toulouse), Les figures bibliques dans
les „Homélies sur le Notre Père” de Grégoire de Nysse: comparaison avec le „Traité sur
la Prière” d’Origène; I. Vigorelli (Roma), Preghiera e comunione con Dio da Clemente
di Alessandria al „De Oratione dominica” di Gregorio di Nissa; F. Vinel (Strasbourg),
Introduction aux „Homélies sur le Notre Père” de Grégoire de Nysse; J. Warren Smith
(Durham), The Source of Our „Parrhesia”: Christ’s High Priestly Work in „De Oratione
Dominica” II-III. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej kolokwium: https://www.gregoryofnyssa.org.

2. VII BRYTYJSKA KONFERENCJA PATRYSTYCZNA W CARDIFF
Brytyjskie Konferencje Patrystyczne zainicjowano w roku 2005. Odbywają się one
co dwa lata, a cykl ten jest tak pomyślany, aby spotkania te wypadały zawsze pomiędzy organizowanymi co cztery lata Międzynarodowymi Konferencjami Patrystycznymi
w Oksfordzie. Ostatnia, VI konferencja miała miejsce w Birmingham w roku 2016. Zapowiadana tutaj Seventh British Patristics Conference odbędzie się w stolicy Walii, Cardiff,
w dniach 5-7 IX 2018. Miejscem obrad będzie Cardiff University. Organizatorem zaś rzeczonego międzynarodowego spotkanie jest School of History, Archaeology and Religion,
będąca jednostką naukowo-dydaktyczną tegoż uniwersytetu. Więcej informacji na temat
konferencji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.britishpatristics.org.

3. KONFERENCJA W BRNIE:
BIZANCJUM I WSPÓŁCZESNA WYOBRAŹNIA:
WZORY RECEPCJI BIZANCJUM WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Konferencja, której oryginalny tytuł brzmi Byzantium and the Modern Imagination:
Patterns of the Reception of Byzantium in Modern Culture, jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Aleksandra von Humboldta i Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Miejscem
obrad będzie Brno w dniach 12-14 IX 2018. Celem spotkania, jak głosi anons konferencyjny przygotowany przez organizatorów, jest skonfrontowanie dwóch wizji Bizancjum:
popularno-literackiej (uwikłanej często w złożony kontekst kulturalny i polityczny) z naukową. Przykładami takich punktów stycznych mogą być m.in.: 1. recepcja Bizancjum
w podręcznikach szkolnych w Europie i poza nią; 2. Bizancjum w literaturze i grach dla
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dzieci; 3. literackie przeróbki obrazu kluczowych wydarzeń i osobistości z historii Bizancjum; 4. studia bizantyńskie i ich wpływ na popularne rozumienie Bizancjum; 5. sposoby
popularyzacji dziejów Bizancjum; 6. obraz Bizancjum w epoce cyfryzacji; 7. Bizancjum
w kulturze popularnej (gry, spektakle, seriale telewizyjne, filmy). Więcej informacji na
temat Brneńskiej konferencji można znaleźć pod adresem: http://classics.phil.muni.cz/
media/3048747/cfp_brno.pdf.

4. XII DOROCZNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA STUDIÓW
NAD WCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWEM REGIONU AZJI I OCEANII
Asia-Pacific Early Christian Studies Society (APECSS) organizuje między 13 a 15
IX 2018 doroczną, międzynarodową konferencję na temat: Zdrowie, dobre samopoczucie
i starość we wczesnym chrześcijaństwie. Jak zapowiadają organizatorzy, 20-minutowe
referaty mogą obejmować okres od Nowego Testamentu po późny antyk. Miejscem obrad
będzie Uniwersytet Okayama w Okayamie (Japonia). Celem konferencji jest ukazanie
wpływu zdrowia i starzenia się na samopoczucie człowieka z perspektywy chrześcijańskiej. Fizyczna starość może być bowiem zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Zdrowie może zaś być zarówno pożądane, jak i pogardzane. Należy przy tym
podkreślić, że chrześcijanie tego okresu mieli holistyczną koncepcję zarówno zdrowia, jak
i tzw. dobrego samopoczucia: rozumieli je nie tylko w kategoriach fizycznych, ale także
duchowych. W wielu przypadkach dobre samopoczucie było postrzegane przez pryzmat
eschatologii i soteriologii, często w kontekście ascetycznym lub psychoterapeutycznym.
Wielu też pisarzy chrześcijańskich podkreśla wyższość zdrowia psycho-duchowego nad
fizycznym. Relacja między ciałem i duszą, chorobą i zdrowiem, młodością i dojrzałością,
grzechem i łaską to klucze do właściwego i głębokiego zrozumienia zdrowia i dobrego
samopoczucia w sensie stricte chrześcijańskim. Więcej informacji na temat konferencji
znajduje się na stronie: https://apecss.wixsite.com/apecss/next-conference.

5. DOROCZNE SPOTKANIE SEKCJI PATRYSTYCZNEJ 2018
W dniach 18-20 IX 2018 swe doroczne spotkanie organizuje Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Odbędzie się ono
w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu (ul. Złota 144). Spotkanie
Sekcji, którego temat brzmi: Chrześcijaństwo w Afryce Prokonsularnej, będzie połączone z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej w postaci tomu „Vox Patrum” Panu
dr. Stanisławowi Kalinkowskiemu, znakomitemu tłumaczowi pism Ojców Kościoła,
a w szczególności bardzo trudnych z filologicznego i teologicznego punktu widzenia dzieł
Orygenesa. W ten sposób środowisko polskich patrologów pragnie uczcić Jego 75. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej. W czasie zjazdu Sekcji zostaną wygłoszone następujące referaty (kolejność alfabetyczna według nazwisk prelegentów): ks. dr Stanisław
Adamiak (Warszawa), Od Scypiona do Belizariusza. Rzymianie w Afryce Północnej; ks. dr
Wojciech Kamczyk (Katowice), Św. Augustyn i religijność pogańska późnej starożytności;
ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW (Warszawa), „Ad Quirinum” św. Cypriana
z Kartaginy – Testimonia w Kościele kartagińskim; ks. dr Arkadiusz Nocoń (Rzym), Męczennicy Afryki Północnej w „Martyrologium Rzymskim”; ks. dr hab. Waldemar Turek
(Rzym), Jakimi językami posługiwali się chrześcijanie Afryki Prokonsularnej? Analiza
wybranych tekstów Tertuliana, św. Cypriana i św. Augustyna; ks. dr hab. Paweł Wygralak,
prof. UAM (Poznań), Działalność Ojców Afryki Prokonsularnej na rzecz budowania spo-
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łeczeństwa chrześcijańskiego; ks. dr hab. Marcin Wysocki (Lublin), Czyż i Afryka nie jest
pełna ciał świętych męczenników? (Augustyn, Ep. 78,3). Męczeństwo jako rys duchowości
Afryki Północnej; ks. dr Dariusz Zalewski (Ełk), Rola i zadania prezbiterów we wspólnocie kościelnej w świetle pism Tertuliana; ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJP II (Kraków),
Recepcja synodów kartagińskich św. Cypriana w Asyryjskim Kościele Wschodu w VIII
wieku. Spotkania będzie również okazją do wymiany informacji w zakresie planów wydawniczych oraz szeroko rozumianego życia patrystycznego w Polsce.

6. XIX KOLOKWIUM KLASYCZNE W PRETORII:
TWORZENIE I ZACIERANIE PAMIĘCI W ŚWIECIE STAROŻYTNYM,
OD VII W. P.N.E. DO VII W. N.E.
Making and Unmaking Memory in the Ancient World, from the 7th Century BCE
to the 7th Century CE – tak brzmi w oryginalnej wersji temat konferencji, której organizatorami są: University of South Africa (UNISA) i Australian Research Council (ARS).
To doroczne kolokwium będzie mieć miejsce w Pretorii, 7-10 XI 2018. Celem tegorocznego spotkania jest analiza różnorodnych aspektów konstrukcji, demontażu i rekonstrukcji pamięci oraz reputacji w różnych kulturach śródziemnomorskich na przestrzeni około
1500 lat. Organizatorzy konferencji wychodzą z założenia, że pamięć i historia nie mają
charakteru obiektywnego, lecz są formą subiektywnej narracji, podlegającej manipulacji
już w starożytności. Rekonstrukcja pamięci i historii dostarczała bowiem już w okresie
starożytnym materiału do tworzenia przeróżnych utopii. Służyło to budowie wizji przyszłości na bazie zmanipulowanej przeszłości. Niszczenie i odtwarzanie pamięci może
również następować za pomocą środków przemocy. Chodzi przy tym zarówno o przemoc „dyskursywną”, czyli różnego typu propagandę, jak i o przemoc czysto fizyczną.
Konferencja została pomyślana jako interdyscyplinarna wymiana poglądów filologów
klasycznych, historyków starożytnych, badaczy wczesnego chrześcijaństwa i Bizancjum
oraz archeologów i historyków sztuki. Jako propozycje głównych pól badawczych, do
których powinni się grosso modo dopasować potencjalni prelegenci, organizatorzy podają
następujące przykłady: 1. uwagi metodologiczne dotyczące wykorzystania studiów nad
pamięcią i badań utopii na gruncie historii starożytnej; 2. od damnatio do renovatio memoriae, czyli okaleczenie, przekształcenie i/lub ponowne użycie przedmiotów przedstawiających przeszłość (takich jak np. budynki, rzeźby i ikonografia); 3. skutki ikonoklazmu; 4. spolia w architekturze antycznej; 5. znaczenie przodków w świecie starożytnym
oraz rola ich portretów i popiersi; 6. ciągłość i zmiana w historii historiografii – debaty
historyków starożytnych o przeszłości; 7. tworzenie i niszczenie czyjejś reputacji w starożytnej literaturze biograficznej i hagiograficznej; 8. pamięć, utopia i starożytna religia;
9. utopie a budowanie zbiorowej tożsamości; 10. budowa genealogii i kult przodków oraz
arystokratyczna rywalizacji genealogiczna. Dalszych informacji na temat przedmiotowej
konferencji należy szukać na stronie: https://chrisldw.wixsite.com/unisacolloquium2018.

7. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W GANDAWIE:
POWIEŚCIOWI ŚWIĘCI.
POWIEŚĆ, HAGIOGRAFIA I ROMANS OD IV DO XII WIEKU
Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th Century – to
temat międzynarodowej konferencja organizowanej przez Uniwersytet w Gandawie (2224 XI 2018). Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel przeanalizowanie literatury
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hagiograficznej rozumianej jako kontynuacja literatury powieściowej w tzw. „mrocznym
wieku” tego gatunku. Wiele bowiem utworów hagiograficznym, które powstały w późnej (chrześcijańskiej) starożytności, ma cechy powieściowe. Do takich pism należą m.in.:
Pseudo-Nilus, Narrationes; Ammonius, Sermo de monachis in Monte Sinai et Rhaitho;
Palladius, Historia Lausiaca; Martyrium Galactionis et Epistemes; Hieronymus, Vita
Malchi; Hieronymus, Vita Pauli et Hilarionis; Vita Abrahae et Mariae; Metiochus et Parthenope; Vita sancti Eustachii. Celem konferencji jest przedstawienie wpływu powieści
starożytnej na literaturę hagiograficzną oraz zwrócenie uwagi na ciągłość niektórych wątków powieściowych i hagiograficznych w romansach średniowiecznych na Zachodzie,
w Bizancjum i w Persji. W związku z tym organizatorzy konferencji oczekują referatów,
które będą odnosić się stricte do zarysowanej wyżej formuły. Więcej informacji zainteresowani badacze mogą znaleźć w stronie: https://www.novelsaints.ugent.be.

8. XIII SPOTKANIE THE SOCIETY FOR LATE ANTIQUITY
W Claremont McKenna College (Kalifornia) odbędzie się między 14 a 17 III 2019
13. Biennial meeting of Shifting Frontiers in Late Antiquity. Organizatorem tych cyklicznych konferencji jest The Society for Late Antiquity. Temat tegorocznej spotkania brzmi:
Communal Responses to Local Disaster: Economic, Environmental, Political, Religious.
Do udziału w nim są zaproszeni specjaliści w dziedzinie archeologii, filologii klasycznej,
historii starożytnej, historii sztuki i religioznawstwa. 20-minutowe referaty powinny mieścić się w ramach chronologicznych pomiędzy III a VIII w. n.e. i dotyczyć, jak wynika
z powyższego tematu, reakcji małych społeczności na lokalne katastrofy ekonomiczne,
ekologiczne, polityczne i religijne. Organizatorzy w swym anonsie konferencyjnym proponują kilka obszarów tematycznych: 1. kryzys gospodarczy i jego skutki; 2. zbiorowy
stres wywołany np. wybuchem wulkanu, trzęsieniem ziemi lub tsunami; 3. społeczności
lokalne a niestabilność środowiska naturalnego; 4. katastrofy miejskie (pożary, zamieszki, oblężenia); 5. klęska głodu; 6. postawa wobec śmierci będącej skutkiem katastrof;
7. literackie opisy kataklizmów; 8. archeologiczne i architektoniczne dowody katastrof;
9. religijna interpretacja katastrof; 10. katastrofy w pamięci zbiorowej. Bardziej dokładne informacje znajdują się w internecie na stronie: https://www.cmc.edu/history/shifting-frontiers-in-late-antiquity.

9. XV KONGRES FIEC
Kongresy FIEC, czyli Fédération Internationale des Associations d’Études Classiques
(International Federation of Associations of Classical Studies), do której należy m.in. Polskie Towarzystwo Filologiczne i Stowarzyszenie Historyków Starożytności, odbywają się
regularnie co trzy lata. Najbliższy XV kongres FIEC będzie miał miejsce w Londynie
(5-8 VII 2019). Natomiast 4 lipca spotkają się przedstawiciele poszczególnych organizacji
tworzących FIEC na posiedzeniu o charakterze roboczym. Organizatorami tego przedsięwzięcia są trzy brytyjskie stowarzyszenia propagujące studia nad starożytnością: Society
for the Promotion of Hellenic Studies, Society for the Promotion of Roman Studies oraz
The Classical Association. Organizatorzy zaplanowali trzy formy wystąpień kongresowych: 1. wykłady plenarne zaproszonych specjalistów-liderów w danej dziedzinie antyku;
2. sesje panelowe (po 4 referaty w ciągu 2 godzin); 3. prezentacje posterów. Do udziału
w londyńskim spotkaniu są zaproszenie wszyscy badacze możliwie najszerzej rozumianej
(chronologicznie i geograficznie) starożytności. Propozycje wystąpień panelowych należy
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zgłaszać do 1 września 2018. Ta data jest również ostatecznym terminem składania schematów posterów. Cały proces rejestracji uczestników kongresu organizatorzy planują zamknąć 1 grudnia 2018. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie kongresowej:
https://www.fiecnet.org/congresses.

10. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W SYBIN:
LITURGIA BIZANTYŃSKA A ŻYDZI
Instytut Ekumeniczny funkcjonujący na Wydziale Teologii Prawosławnej im. św. Andrzeja Şaguna, wchodzącego w skład Uniwersytetu im. Lucjana Blagi w Sybinie (Siedmiogród), organizuje między 9 a 11 VII 2019 międzynarodową konferencję na temat The
Byzantine Liturgy and the Jews. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom liturgicznego antyjudaizmu. Bazę źródłową do dyskusji mają być hymny bizantyńskie skomponowane w VIII i IX w., w klimacie silnej polemiki antyjudaistycznej. Hymny te nadal
funkcjonują w liturgii prawosławnej. Chodzi przy tym nie tylko o prawosławie wschodnio-europejskie, lecz także o tradycję gruzińską, koptyjską, ormiańską i syryjską. Zgodnie
z planem organizatorów treść owych hymnów ma stanowić punkt wyjścia do refleksji
nad ich miejscem i rolą w liturgii. Kolejnym segmentem programu konferencji mają być
związki hymnografii z homiliami i innymi pismami patrystycznymi. Rozważania będą
dotyczyć także wpływu hymnografii na ikonografię bizantyńską, czyli na graficzny wizerunek Żydów. Organizatorzy proponują również wystąpienia dotyczące związków między
Biblią a hymnograficznym antyjudaizmem. Pragną także poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak przedmiotowe hymny mogły wpływać na mentalność poszczególnych wspólnot
religijnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 VII 2018. Przewidziano dwa języki
obrad: angielski i niemiecki. Natomiast materiały konferencyjne zostaną opublikowane
w wydawnictwie Peter Lang’s Edition. Obszerniejsze informacje znajdują się w internecie: http://ecum.ro/wp-content/uploads/2018/02/Call_Conference-2019_Byzantine-Liturgy-and-the-Jews.pdf.

11. XVIII KONGRES PATRYSTYCZNY W OKSFORDZIE
Kongresy patrystyczne w Oksfordzie nie wymagają żadnej rekomendacji. Jest to
bowiem, jak wiadomo, wydarzenie najwyższej rangi w dziedzinie współczesnej patrologii i patrystyki. Można tylko przypomnieć, że First International Conference on Patristic Studies miała miejsce w Oksfordzie między 24 a 28 IX 1951. Jej organizatorem był
Frank L. Cross (22 I 1900 - 30 XII 1968), a sekretarzem Elizabeth A. Livingstone. XVIII
Oksfordzki Kongres Patrystyczny (18th International Conference on Patristic Studies)
odbędzie się 19-24 VIII 2019. Anons kongresowy głosi, że organizatorzy spodziewają
się około 1000 uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:
www.oxfordpatristics.com/conferenc.

12. V KONFERENCJA BIZANTYNISTYCZNA W LUBLINIE
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL oraz Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL organizują w dniach
21-22 XI 2019 (czwartek-piątek) V Konferencję Bizantynistyczną z cyklu Wybrane
aspekty kultury bizantyńskiej, na temat Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy,
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teologii politycznej oraz ideologii wojny. Do czynnego udziału w lubelskim spotkaniu
zaproszeni są bizantyniści, filolodzy klasyczni, historycy filozofii, historycy starożytni,
historycy sztuki, patrolodzy oraz wszyscy zainteresowani powyższym tematem. Organizatorzy przewidują konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości ok. 200
zł, która będzie obejmowała koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków. W opłatę
konferencyjną nie wchodzą koszty noclegów, które każdy uczestnik pokrywa we własnym
zakresie. Opłatę konferencyjną będzie można uiścić już po przybyciu do Lublina. Odpowiednią fakturę wystawi dyrekcja „Domu na Podwalu” (ul. Podwale 15, 20-117 Lublin,
tel. 81 532 41 38, strona: http://domnapodwalu.pl, e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl).
zebrał i opracował
Piotr Kochanek – Lublin, KUL

