
                                             KONFERENCJA NAUKOWA pt.                                                                                                                      

„ROZWÓJ APTEKARSTWA ŚLĄSKIEGO. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym 

uwzględnieniem Śląska i jego specyfiki”                                                                                 (wg. stanu na dz. 19.02.2015r)                                                                                                                   

Rudy k/ Raciborza 27 – 28.02.2015  Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy. Ośrodek Diecezjalny.             

26.02. (cz.) – Przyjazd uczestników i gości. Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Na miejscu 

rejestracja, opłaty (dzienny  pobyt = 100 zł (nocleg i 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja)                                           

19.oo  kolacja powitalna                                                                                                                                  

27.02. (pt.)                                                                                                                                                                                    

8.oo    śniadanie dla smakoszy (wodzionka)                                                                                                                                                                              

10.oo  Otwarcie Konferencji z udziałem Jego Ekscelencji Ks. bpa Jana Kopiec, ordynariusza gliwickiego                                                  

10.3o  prezentacja 9 prac (program szczegółowy w załączeniu)                                                                                             

15.oo  obiad powitalny                                                                                                                                                                               

16.oo  Prezentacja dzieła mgr farm. Edwarda Kaszy z Apteki Pokoju w Rybniku                                                                                    

16.2o  Prezentację wyrobów firmy Solpham będzie prowadzi Mikołąj Weszka. Prelekcja będzie dotyczyła 

produktów : Erazaban, Hedrin oraz Kolaktaza.                                                                                                                                                                       

16.3o  Spotkanie ziółkowe                                                                                                                                                                                

17.oo  Spacer po okolicy                                                                                                                                                             

19.oo  kolacja - siurpryza                                                                                                                                                                            

20.oo  Spotkanie towarzyskie                                                                                                                                             

28.02. (sb.)                                                                                                                                                                              

8.oo     śniadanie klasztorne                                                                                                                                                                           

10.oo  Konferencja – kontynuacja prelekcji (5)                                                                                                               

11.45   Wystąpienia Gości z Republiki Czeskiej :                                                                                                          

PharmDr. Lisa Martina: „Historia farmacji w Czechach”                                                                                         - ---

PharmDr. Pavel Grodza: „Współpraca czeskich historyków farmacji. Czeskie środowisko farmaceutyczne”                                                                                                                                                               

13.oo   "Po naszymu czyli po śląsku" - PROGRAM  artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.                                                                                 
14.oo   obiad śląski                                                                                                                                                                         

16.3o   Wycieczka do skansenu kolejki wąskotorowej i przejażdżka pociągiem pod parą (0,5h)                                

17.15   Spacerkiem do Restauracji „Pod Kasztanami” – Sala Myśliwska z kominkiem na Ip.                                                                                                               

17.3o   Otwarcie spotkania, przyjęcie zamówień (menu w załączeniu)                                                                           

18.oo    Koncert w wykonaniu Agnieszki Busuleanu i Maksymiliana Mularczyka dedykowany Gościom  

z Republiki Czeskiej                                                                                                                                                                

19.oo    kolacja z dziczyzną „Pod Kasztanami”, ul. Rogera (centrum)  (zamówienia i płatności indywidualnie)                                                                                                     

20.oo    Przejście do Ośrodka na nocleg i nocne Polaków rozmowy                                                                                          

1.03. (ndz.)                                                                                                                                                                                                        

8.oo   śniadanie regeneracyjne i czas wolny                                                                                                                                                      

12.oo  obiad pożegnalny                                                                                                                                              

do 17.oo wyjazd uczestników.                                                                                                                                              
Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w programie.                                                                                                                  
W tym samym miejscu w dn. 28.02.-1.03.2015r odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje Wielkopostne SFKP 

(Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski).                                                                                                                                               

Zachęcamy do zainteresowania się ich programem i do uczestnictwa w wybranych tematach.                                             

W dniach 26.02.(cz.) od godz. 16.oo do 1.03. (ndz.) do godz. 13.oo będzie działał stolik organizacyjny  przy 

którym można otrzymać materiały, informacje szczegółowe, identyfikatory imienne, dokonać wpłat, zapisów, 

potwierdzić delegacje, otrzymać certyfikat uczestnictwa, wpisać się do księgi pamiątkowej, zamówić zdjęcia, 

http://poczta.wp.pl/d691/listHTML.html?&zalf=Nowe&wid=101921&p=2&o2=1692&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ==&cs=dXRmLTg=&nowa=1&ifhck=1
http://poczta.wp.pl/d691/listHTML.html?&zalf=Nowe&wid=101921&p=2&o2=1692&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ==&cs=dXRmLTg=&nowa=1&ifhck=1


zakupić książki, przekazać swoje materiały i wizytówki, itd.                                                                                                  

Zapraszamy do zwiedzenia przygotowanych wystaw i prezentacji. Na miejscu są sztalugi na których 

zainteresowani mogą umieścić swoje materiały na płytach. 

Za udział w Konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne. 

 

 

 




