
,,Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu,  
tam też bezład i wszelki występek”

Gniew, zazdrość i nienawiść w przestrzeni historycznej

Kraków
14-15.11.2019

organizator: patronat:

14 Listopada (czwartek)

10:00 Inauguracja konferencji
Audytorium im. prof. Wincentego Danka

Panel I (Audytorium im. prof. Wincentego 
Danka)

10:20 – mgr Sławomir Filipek (UPJPII)
Kamień ,,pierwszego”. Gniew a miłosierdzie 
Boga. Malarskie wizje gniewu inspirowane 
Biblią

10:40 – mgr Marta Kupis (UJ)
Hejt i mowa nienawiści – wynalazek ery 
informacyjnej czy zjawiska obecne w historii 
świata od zarania dziejów? 

11:00  – dr Aleksandra Partyk (KA) 
Gniew aż po grób, czyli instytucja 
wydziedziczenia jako oręż w waśniach 
rodzinnych na przestrzeni wieków
 
11:20 Dyskusja

11:40 - 12:00 Przerwa kawowa

Panel II (Audytorium im. prof. Wincentego 
Danka)

12:00 – Katarzyna Anna Dziuba (UJ)
Obraz bułgaromachi towarzyszący legendzie  
Bazylego II Bułgarobójcy 

12:20 – mgr Zbigniew Witczak (UO)
Poniżenie, więzienie i tortury. Czyli jak klasztor 
kanoników regularnych w Żaganiu stał się 
ofiarą konfliktów z miastem i książętami

12:40 – mgr Agnieszka Banaś (UO)
Do czego doprowadziła kobieca zawiść…  
- o relacji dwóch szesnastowiecznych 
królowych, Elżbiety I z Marią Stuart 

13:00 – mgr Klaudia Rogowska (UW)
Zjawisko przemocy fizycznej wśród ludności 
chłopskiej w XVIII stuleciu w wybranych 
księgach wiejskich

13:20 – mgr Anna Jakimowicz (UMCS)
Przemoc i agresja – pomijane aspekty życia 
codziennego w czasie wojny. Lublin w okresie 
okupacji austriackiej w latach 1915-1918

13:40 Dyskusja

14:00 Przerwa obiadowa

Panel III (sala 337, Instytut Historii  
i Archiwistyki, III piętro)

15:30 – mgr Zbigniew Razowski (UP)
Konflikty polsko-żydowskie na tle walki Polski 
o granice 1918-1923 

15:50 – mgr Jarosław Jakubowski (UP)
Wizje zaniedbań w sferze wojskowości, 
polityki i gospodarki okresu II Rzeczypospolitej 
w perspektywie uczestników epoki. 
Subiektywizacje świadków historii na 
przykładzie wybranych wydarzeń z dziejów 
Polski w latach 1918-1939

16:10 – mgr Katarzyna Głowania  
(AP Katowice)
Przestępstwa pospolite w latach 30. i 40. XX 
wieku na Górnym Śląsku 
 
16:30 – mgr Waldemar Borzestowski (UG)
Konflikt w socjalistycznej załodze- 
wnioski z analizy korespondencji 
wewnętrznej przedsiębiorstwa MZK 
GG (Międzykomunalnych Zakładów 
Komunikacyjnych Gdańsk – Gdynia)  
z lat 1946 -1949

16:50 – dr Wojciech Paduchowski (IPN)
Gniew, zazdrość i nienawiść na przykładzie 
historii pewnej rodziny… 

17:10 Dyskusja

15 Listopada (piątek)

Panel IV (sala 337, Instytut Historii  
i Archiwistyki, III piętro)

9:30 – mgr Filip Woźniak (UJ)
„Dla chciwego nie ma dnia wczorajszego.” 
Solidarność i konflikt w literaturze egipskiego 
Średniego Państwa 

9:50 – mgr Robert Żarnowski (UPJPII)
Miłość –  zazdrość – nienawiść.  Saul i Dawid, 
trudna relacja odrzuconego przez Boga władcy 
i jego następcy (1 Sm 16 – 31)

10:10 – dr Anna Gębalska-Berekets
Z ciemności do światła. Czy zło i cierpienie 
mogą być „dobre”? Refleksje w oparciu 
o filozofię antropologiczną Fiodora 
Michajłowicza Dostojewskiego 

10:30 – mgr Iwona Kościelecka (UG)
Twisted Sisterhood: zmistyfikowany ideał 
kobiecego siostrzeństwa w feminizmie
 
10:50 Dyskusja

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa

Panel V (sala 337, Instytut Historii  
i Archiwistyki, III piętro)

11:30 – mgr Karolina Pukaluk (KUL)
Rzeź niewiniątek –  nienawiść prowadząca 
do zbrodni na przykładzie wybranych XV  
i XVI-wiecznych dzieł polskiego malarstwa 
tablicowego

11:50 – mgr Natalia Woszuk (KUL)
Nienawiść wobec zdrady i siebie samego. 
Śmierć Judasza na freskach z Mâlâncrav, 
Tismana i Dobrovât

12:10 – Agata Jaworska (UJ)
Postać Żyda jako symulakrum – powstanie  
i funkcjonowanie mechanizmów zjawiska 
na przykładzie mowy nienawiści we 
współczesnej Polsce 

12:30 – mgr Aleksander Zbirański (UMCS) 
Przemoc narracyjna jako sposób 
kształtowania pamięci kulturowej

12:50 – dr Ireneusz Koepke (PWSZ we 
Włocławku) 
,,Walka o uznanie” i ciemna strona ludzkiego 
thymos, czyli trzy dekady od “końca historii”

13:10 Dyskusja

13:30 Podsumowanie i zakończenie 
konferencji


