
                                         Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E 

   Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Farmaceutów oraz osoby interesujące się historią 

farmacji  na Konferencję Naukową pt.:                                                                                                                 

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

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

Termin:    27-28.02.2015    w  Rudach  k/Raciborza   

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:                                                                                                                      

Jego Ekscelencja  Ks.bp. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, profesor historii Kościoła                                                             

i  Jego Magnificencja prof.dr hab.n.med. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

Organizator Konferencji: prof.dr hab. Bożena Urbanek, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Zakładu Historii 

Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Miejsce konferencji (obrady, wystawy, posiłki i noclegi):    Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy  w  

Rudach, który obejmuje również kościół Wniebowzięcia NMP, od 1995r. podniesiony do rangi 

Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej i jest Bazyliką Mniejszą Diecezji Gliwickiej.                                       

Dyrektor Ośrodka Diecezjalnego : ks. Jan Rosiek  tel. 32/ 4103311 

Adres i kontakt:     47-430 Rudy,   ul. Cysterska 4 ,  tel. 32/4103311                                                                                                                                                        

Informacje: www.rudy-opactwo.pl      linki:   - „O Zespole”,   - „Wirtualny spacer”,  -  „Galerie”                                                  

e-mail : rudy.opactwo@gmail.com                        www.rudy.infoi.pl                        www.rudy-parafia.pl         

apteka-rudy@wp.pl , przy ul. Rogera (centrum Rud), pomaga w organizacji konferencji naukowej 

Dojazd z Katowic: autostradą A-4 (z Ronda Mikołowskiego, k/ AWF) 35 km do zjazdu  na Kędzierzyn--

Koźle / Gliwice, następnie 20 km do Rud przez Sośnicowice. 

W  konferencji wezmą udział farmaceuci i osoby zajmujące się oraz zainteresowane historią farmacji i medycyny z całej 

Polski.  Liczymy na udział gości zagranicznych. 

Koszt uczestnictwa:   100 zł za dzień pobytu (nocleg i 3 posiłki) plus opłaty dodatkowe wymienione w załączniku.               

Przesyłamy program konferencji. Osobom zainteresowanym wyślemy kolejne komunikaty dotyczące konferencji.                          

Prosimy o podanie adresów na które możemy je wysyłać. Noclegi, posiłki i sala konferencyjna są na miejscu w Ośrodku 

Diecezjalnym. Uroczysta kolacja odbędzie się w sobotę w Restauracji „Pod Kasztanami” przy ul. Rogera (w centrum Rud), 

słynącej z dań z dziczyzną z okolicznych lasów. 

Uczestnicy konferencji naukowej otrzymają 4 punkty edukacyjne. 

Informacje szczegółowe:        Piotr Klima, k. 501088491        e-mail:  klimafarm@wp.pl                      

Konferencji będą towarzyszyły wystawy tematyczne, stoiska książkowe oraz ciekawy program artystyczny i towarzyski  

(spotkania, przejazd zabytkową  kolejką wąskotorową – stacja w Rudach powstała w 1899r i jest jednym z obiektów Szlaku 

Zabytków Techniki, największego w Polsce kompleksu poprzemysłowych obiektów zabytkowych. Kolej wąskotorowa łączyła 

Racibórz z Gliwicami i Bytomiem.) Będzie też okazja zwiedzić dawny klasztor cysterski , Bazylikę Mniejszą oraz piękny park     

i okoliczne lasy.  Namawiamy do przedłużenia pobytu ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze i turystyczne. 

Przedstawiamy je w załączonym opisie  Pocysterskiego  Zespołu Klasztorno-Pałacowego i miejscowości Rudy.  Przed 

Zespołem jest parking, a przy nim Punkt Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać informacje i otrzymać bardzo ciekawe 

materiały. W Punkcie IT jest wc. 
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