
CONCILIUM LATINUM LODZIENSE XV 

Dilecte Latinitatis cultor / Dilecta Latinitatis cultrix, 

ex imo corde invitamus Te ad Concilium Latinum Lodziense XV, quod fiet 
Kalendis et postridie Kal. Iunias A.D. MMXIX (qui sunt dies Saturni et 
Solis), cui autem est titulus:  

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 1–2 czerwca 
2019 r. (sobota i niedziela) odbędzie się piętnasta już 
konferencja z cyklu Concilia Latina Lodziensia, której tytuł 
w tym roku brzmi:  

Antiquorum posteriorumque praecepta ad corporis valetudinem sustinendam restituendamve pertinentia 

Agetur de exoptanda omnibus bona corporis valetudine, quibus 
videlicet subsidiis integra praeter labem aetatis externaque 
impedimenta sustineatur quibusque adiumentis, si sit  adflicta, ad 
statum optabilem reduci possit. Sermo erit itaque de omni corporis 
mentisve aegrotantis medicina, ita illa vulgari per domos 
superstitionesque culta, ut etiam de medicorum arte et disciplina tot 
per saecula florente, cum quodam insuper respectu uniuscuiusque 
nostrum propriae illius rei experientiae.  

Quod concilium habebitur in aedibus Universitatis Lodziensis, sitis 
Lodziae ad vias Piaskowa et Rogowska, prope silvam Lagievnicensem. 
Quomodo illuc perveniri possit, si adhuc nescis, in scheda ordini rerum 
adiuncta describetur.  

Iis qui quoddam ad rem pertinens proferre velint, brevis sermonis 
titulus mittendus est ad Sbigneum Danek aut ad Annam Maciejewska 
(vide infra) usque ad Kalendas Maias. Quem terminum quaesumus 
strictissime observetis, ut de rerum dispositione ad tempus decerni 
possit.  

Si quid praeterea scire vultis, interrogandi sunt:  

Podczas tegorocznego spotkania zajmiemy się zdrowiem 
(które oby nam wszystkim dopisywało), a dokładniej tym 
wszystkim, co pomaga zachować je w dobrym stanie, mimo 
upływu lat i szkodliwych warunków otoczenia, oraz – jeśliby 
doznało uszczerbku – do dobrego stanu przywrócić. Będzie 
zatem mowa o sposobach leczenia, zarówno domowych i 
ludowych czy zgoła zabobonach, jak o rozwijanej przez wieki 
wiedzy i sztuce medycznej; weźmiemy pod uwagę również 
nasze własne doświadczenia w tym względzie. 

Miejscem obrad będzie ośrodek konferencyjny Uniwersytetu 
Łódzkiego położony u zbiegu ulic Piaskowej i Rogowskiej w 
Łodzi, na skraju Lasu Łagiewnickiego. Wskazówki na temat 
dojazdu dołączymy do programu.  

Tytuły wystąpień (krótkich: ok. 15 minut) prosimy zgłaszać 
do 1 maja do dr Anny Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa 
Danka. Prosimy o dotrzymanie terminu, aby można było 
w porę ułożyć plan obrad. Obowiązuje język łaciński.  

Dodatkowe informacje:  

Z. Danek (tel. 42 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl), A. Maciejewska (anna.maciejewska@uni.lodz.pl; latina.lodziensia@gmail.com). 
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