Katedra Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza

„Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty
zewnętrzne”

14 – 16 września 2017 r.
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kamińskiego 27
Sala Rady Wydziału (I piętro)

PROGRAM

Czwartek/Thursday (14.09.2017)
9:30 – 12:00 Rejestracja uczestników
12:00 – 12:20 Rozpoczęcie konferencji: wystąpienie Dziekana Wydziału FilozoficznoHistorycznego UŁ / Kilka słów od Organizatorów
12:20 – 12:40 Andrzej Michałowski (Poznań)/Karolina Kot (Łódź) – Historia badań nad
kulturą przeworską do 1981 roku.
12:40 – 13:00 Karolina Kot (Łódź)/Andrzej Michałowski (Poznań) – Historia badań nad
kulturą przeworską po 1981 roku.

13:00 – 13:20 Jan Rajtar (Nitra) – Przeworská kultúra a stredné Podunajsko v období okolo
markomanských vojen.

13:20 – 14:40 Przerwa obiadowa
14:40 – 15:00 Michał Grygiel (Kraków) – Rola kultury jastorfskiej w genezie kręgu
przeworsko-oksywskiego.
15:00 – 15:20 Andrzej Maciałowicz – „Elementy stroju, jako wyraz regionalizacji kultury
przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim”
15:20 – 15:40 Małgorzata Byrska-Fudali (Kraków) – Chronologia i typologia najstarszych
zapinek z terenu kultury przeworskiej, jako przyczynek do datowania powstania tej
kultury.
15:40 – 16:00 Aliaksandr Bashkou (Brześć) – The new materials of the Przeworsk culture
from the West Belarusia.
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
16:20 – 16:40 Jan Schuster (Łódź) – Nie tylko groby! Pierwszy typ długiego domu kultury
przeworskiej.
16:40 – 17:00 Eszter Soós (Pecz) – The Przeworsk culture in Hungary – Cultural changes in
the Carpathian Basin based on the settlements.
17:00 – 17:20 Eduard Droberjar (Ołomuniec/Opole) – The Przeworsk culture in Hungary –
Cultural changes in the Carpathian Basin based on the settlements.
17:20 – 17:40 Robert Ivan/Linda Kovacsova (Nitra) – Germánske žiarové pohrebisko v
Sekuliach a jeho vzťah k przeworskej culture.
18:00 – 22:00 Spotkanie integracyjne w bazie UŁ na ul. Rogowskiej

Piątek/Friday (15.09.2017)
9:00 - 9:20 Mateusz Frankiewicz (Berlin)– Źródło niedoceniane czy przeceniane? Badania
nad ceramiką ręcznie lepioną kultury przeworskiej.
9:20 – 9: 40 Marta Raczyńska-Kruk (Kraków) – Obraz, znak, komunikat. O semantycznej
funkcji tarczy w kulturze przeworskiej.

9:40 – 10:00 Katarzyna Sielicka (Wrocław) - Birytualny obrządek pogrzebowy w kulturze
przeworskiej na przykładzie stanowiska Wysoka 5 we Wrocławiu.
10:00 – 10:20 Marek Olędzki (Łódź) – Niektóre problemy chronologii relatywnej kultury
przeworskiej oraz propozycja wydzielenia na jej gruncie nowej jednostki
taksonomicznej skupiającej groby z bronią – podgrupa 4a.
10:20 – 10:40 Przerwa na kawę
10:40 – 11:00 Lora Gaj (Wrocław) – Badania statystyczne przeprowadzone na wybranych
stanowiskach cmentarnych kultury przeworskiej.
11:00 – 11:20 Bartosz Kontny (Warszawa) – Wpływ kulturowy czy migracje? Przeworski
model uzbrojenia w Barbaricum europejskim.
11:20 – 11:40 Halina Dobrzańska/Tomasz Kalicki (Kraków)– Osadnictwo ludności kultury
przeworskiej na równinach zalewowych zachodniej części Kotliny Sandomierskiej.
11:40 – 12:00 Lubomira Tyszler (Łódź) – Górnoprośniańska strefa osadnicza kultury
przeworskiej – dynamika przemian i kontakty zewnętrzne.
12:00 – 12:20 Dyskusja
12:20 – 14:20 Przerwa obiadowa
14:20 – 14:40 Szymon Orzechowski (Kielce) – Metalurgia żelaza na ziemiach polskich w
starożytności poza obszarem wyspecjalizowanych centrów hutniczych – ekstensywny
nurt produkcji.
14:40 – 15:00 Artur Błażejewski (Wrocław) – Groby ciałopalne z Wrocławia-Zakrzowa.
Uwagi na temat osadnictwa kultury przeworskiej w dorzeczu Widawy.
15:00 – 15:20 Justyn Skowron (Łódź) – Dynamika rozwoju gospodarczego ludności kultury
przeworskiej a problem kontynuacji lub dyskontynuacji osadnictwa.
15:20 – 15:40

Wojciech Siciński (Łódź) – Kolonia Rychłocice stan. 1, pow. Wieluń.

Problematyka przemian obrządku

pogrzebowego w kulturze przeworskiej w okresie

wpływów rzymskich.
15:40 – 16:00 Przerwa na kawę
16:00 – 16:20 Marcin Bohr (Wrocław) – Kultura przeworska w Kotlinie Sandomierskiej w
świetle nowszych badań.

16:20 – 16:40 Tomasz Gralak (Wrocław) – Nos numerus sumus – kapitał jako relacje
społeczne w kulturze przeworskiej i europejskim Barbaricum.
16:40 – 17:00 Mirosław Ciesielski (Berlin) – Obce elementy kulturowe z Wielkopolski
wschodniej we wczesnych fazach kultury przeworskiej.
17:00 – 17:20 Jaroslav Onyshchuk (Brody)– Stan i perspektywy badań kultury przeworskiej
w zachodnim regionie Ukrainy.
17:20 – 17:40 Dyskusja
17:40

Spotkanie integracyjne w „OFF- Piotrowska”

Sobota / Saturday (16.09.2017)
9:00 – 9:20 Sebastian Przybylski (Wrocław) – Hutnictwo żelaza w dorzeczach górnej
Baryczy i Ołoboku na tle osadnictwa kultury przeworskiej.
9:20 – 9:40 Kamila Lojtek (Łódź) – Zespoły osadnicze społeczności kultury przeworskiej w
okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich na wybranych przykładach.
9:40 – 10:00 Emilia Smółka-Antkowiak/Łukasz Ciesielski (Poznań) – Jeźdźcy-wojownicy w
obrzędowości pogrzebowej kultury przeworskiej. Dyspersja ostróg w przestrzeni
cmentarzysk.
10:00 – 10:20 Wojciech Rutkowski (Łódź) – Wesółki i Oblin - Próba rekonstrukcji drużyny
wojowników kultury przeworskiej.
10:20 – 10:40 Przerwa na kawę
10:40 – 11:00 Karol Demkowicz (Łódź) – The earliest weapon finds from the territory of the
Luboszyce culture.
11:00 – 11:20 Katarzyna Badowska (Łódź) – Strój kultury przeworskiej – możliwości
interpretacji.
11:20 – 11:40 Anna Chmielowska (Wrocław) – Relacje stref produkcji żelaza i stref
osadniczych w kulturze przeworskiej na Dolnym Śląsku.
11:40 – 12:00 Joanna Markiewicz (Wrocław) – The economy of cultural change, the
economic change in culture: modelling the cultural change in the younger Pre-Roman
Iron Age Oder River area.

12:00 – 13:20 Przerwa obiadowa
13:20 13:30 Justyn Skowron (Łódź) – Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w
Patokach nad Bzurą, woj. łódzkie.
13:30 – 14:00 Jan Pinar Gil / Jaroslav Jirik (Praga) – Vandals between the East and the West
- Question of Przeworsk Culture dispersal in the early stage of the Migration Period.
14:00 – 14:30 Prezentacja posterów
Małgorzata Byrska-Fudali (Kraków) - Najstarsze zapinki z terenu kultury przeworskiej.
Andrzej Maciałowicz (Warszawa) - Kiedy kończy się okres przedrzymski? Uwagi na temat
podziału fazy A3 na Mazowszu.
Magdalena Piotrowska (Poznań) - Zaczerpnąć wody. Sposoby użytkowania studni w
pradziejach.

14:30 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji.
Przyznanie nagrody “Lider Doktorantów” za najlepszy referat Doktoranta.
15:00

Wycieczka po Łodzi

