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 Komunikat nr 1  

                                                                 
Zespół Sekcji Historii Farmacji  

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  

oraz 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy                                                             

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

zapraszają na XXIV Sympozjum Historii Farmacji 

pt.  

Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem 

Bydgoszcz (28 – 29 maja 2015 r.) 

 

 Marzenie o panaceum – uniwersalnym lekarstwie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. 

Występowało i występuje ono w wielu kulturach. Jest widoczne w wierzeniach, mitach i legendach. 

Przekonanie o istnieniu panaceum miało wpływ na praktyki stosowane przez kapłanów, znachorów, ale 

także lekarzy i aptekarzy. Poszukiwanie uniwersalnego lekarstwa – dążenie do zrealizowania odwiecznego 

marzenia – było inspiracją alchemików i tematem rozważań filozofów. Nieprzemijającą nadzieję na 

odnalezienie panaceum wykorzystywali również wszelkiej maści szarlatani. Celem niniejszej konferencji, 

jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywała idea panaceum w lecznictwie na przestrzeni 

dziejów? Pragniemy też określić, czy idea ta ewoluowała oraz w jaki sposób była realizowana                   

w praktyce? Pod uwagę zostaną wzięte również zagadnienia dotyczące mniej uniwersalnych środków               

o „cudownych” właściwościach, obecnych zarówno w lecznictwie ludowym, medycynie teurgicznej                      

i świeckiej, stosowanych w walce z ciężkimi lub nieuleczalnymi w danym czasie chorobami.   

Do udziału w tym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu zapraszamy: historyków różnych 

specjalności – farmacji, medycyny, kultury i sztuki oraz archeologów, etnologów i filologów.   

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. (dla uczestników studiów doktoranckich 250 zł).                                         

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz wydawnictwo zawierające wygłoszone 

referaty. Koszty noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie. Jednocześnie zaznacza się, że do druku 

będą skierowane wyłącznie teksty, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz zostaną prawidłowo 

przygotowane pod względem edytorskim (wymogi redakcyjne będą przekazane w kolejnym komunikacie). 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 2 marca 2015 r., na adres: 

wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl lub zhistmedpiel@cm.umk.pl formularza zgłoszeniowego                                

(patrz niżej) wraz ze streszczeniem (1500 znaków) proponowanego referatu. Osoby zainteresowane 
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uczestnictwem biernym – bez wygłaszania referatu – proszone są o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym, 

w rubryce „Tytuł wystąpienia”, hasła „Uczestnictwo bierne”. Formularz można również przesłać 

tradycyjną pocztą na adres:  

Zakład Hi storii Medycyny i Pielęgniarstwa                                                                                                                        

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy                                                                                              

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu                                                                                                                            

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz      

 z dopiskiem „Historia panaceum”. 

Dalsze informacje zostaną przekazane w Komunikacie nr 2 

 

Organizatorzy: 

- Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

- Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

  

 

W przypadku pytań proszę dzwonić: 

dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62 
 

 

Organizatorzy: 

                 

                                             

 Partner: 
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XXIV Sympozjum Historii Farmacji 

pt.  

Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem 

Bydgoszcz (28 – 29 maja 2015 r.) 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy                                                                                    
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 

Imię: 

Nazwisko: Stopień naukowy:  

Instytucja (uczelnia, wydział, instytut, zakład): 

Adres miejsca pracy: 

Adres do korespondencji: 

Telefon: Faks:  E-mail:  

Tytuł wystąpienia: 

Abstrakt wystąpienia (do 1500 znaków):  

 

 

  

    

Organizatorzy: 

                                                                                        
 

Partner: 
                                                              


