
poniedziałek 24.09.2018 

15.00–15.20 otwarcie konferencji

Sesja I

15.20–15.40 dr Tomasz Lawenda (UMCS), Contraria contrariis curantur  
o staropolskich ujęciach teorii medycznej Hipokratesa.

15.40–16.00 prof. dr hab. Mirosław Lenart (UO), Sława padewskiej medycyny  
w Polsce XVI stulecia.

16.00–16.20 dr Wojciech Ryczek (UJ), Simon Simoni: Stefana Batorego vita medica.

16.20–16.40 przerwa

Sesja II 

16.40–17.00 dr Adam Matuszewski (IH PAN), Medycyna w ujęciu Jana Jonstona.

17.00–17.20
prof. dr hab. Michał Kuran (UŁ), Zagadnienie autorytetu źródeł barokowej  
wiedzy medycznej oraz kwestia zaufania wobec leczących w świetle  
wybranych tekstów.

17.20–18.00 dr Marta M. Kacprzak (BUW), Staropolska medycyna w „Encyklopedii  
staropolskiej” Zygmunta Glogera. Jeszcze o recepcji kultury dawnej w XIX wieku.

18.00–19.00 dyskusja

19.00 kolacja

wtorek 25.09.2018

Sesja III

9.00–9.20 dr Radosław Rusnak (UW), Na co umarła Orszula Kochanowska?  
O interpretacyjnym potencjale jednej metafory.

9.20–9.40 prof. dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko (KUL), „Officina medici philosophi 
schola est”. Metaforyka medyczna w literaturze humanistycznej.

9.40–10.00
dr hab. Iwona Maciejewska (UWM), Niespełnione marzenie o potomku  
Magdaleny i Hieronima Radziwiłłów – jak opisać bolesny problem i znaleźć  
na niego receptę?

10.00– 10.20 dr Marzena Walińska (UŚ), Choroba cielesna – kara czy nagroda?  
(Na podstawie kaznodziejstwa barokowego).

10.20–10.40 przerwa

Sesja IV

10.40–11.00 prof. dr hab. Estera Lasocińska (IBL PAN), Virtus czy voluptas?  
O staropolskich lekarstwach duszy.

11.00–11.20 prof. dr hab. Joanna Partyka (IBL PAN), „Lekarstwa duszne”:  
idea medicinae salutis w księgach pokutnych i poradnikach dla spowiedników.

11.20–11.40 prof. dr hab. Wiesław Pawlak (KUL), Salus infirmorum w „Ogrodzie  
Panieńskim” Wespazjana Kochowskiego.

11.40–13.00 dyskusja

13.00–15.00 przerwa obiadowa

Katedra Literatury Staropolskiej 
K at o l i c k i  U n i w e r s y t e t  L u b e l s k i

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku
I n s t y t u t  B a d a ń  L i t e r a c k i c h  PA N

Sesja V

15.00–15.20 prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Na morowe powietrze – święta Rozalia  
dziewica. Religijna nadzieja w sytuacji beznadziejnej. 

15.20–15.40 prof. dr hab. Piotr Urbański (UAM), Księgi cudów i medycyna.

15.40–16.00 dr Maciej Pieczyński (IBL PAN), O monstrach, hybrydach i zgubnym działaniu 
wyobraźni. Szkic z dziejów embriologii wczesnonowożytnej.

16.00–16.20 przerwa

Sesja VI

16.20–16.40 prof. dr hab. Dariusz Śnieżko (US), Fraszka jako gatunek somatyczny.

16.40–17.00 prof. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ), Medycyna i ułomności ciała w lirykach  
i epigramatach Alberta Inesa.

17.00.17.20
dr hab. Monika Szczot (UAM), Diagnoza medyczna czy argumentacja  
retoryczna? Antyczna i staropolska satyra wierszowana wobec chorób  
duszy i ciała.

17.20–18.20 dyskusja

18.30 kolacja

środa 26.09.2018

Sesja VII

9.00–9.20 mgr Katarzyna Jasińska-Zdun (UW), Humanista za stołem i na łożu  
boleści – tematyka medyczna w korespondencji Jana Dantyszka.

9.20–9.40 prof. dr hab. Mariola Jarczykowa (UŚ), „Utyskiwania” na zdrowie i porady  
medyczne w wybranych listach z XVII wieku.

9.40–10.00 prof. dr hab. Małgorzata Ciszewska (IBL PAN), Epistolarne pocieszenie  
w chorobie.

10.00–10.20 przerwa

Sesja VIII

10.20–10.40 dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Architektura i medycyna – siedemnastowieczne 
idee zdrowia w koncepcji szlacheckiego dworu.

10.40–11.00 prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (UW), Literacka apteczka  
podręczna. O ramie wydawniczej łacińskich traktatów o kołtunie (plica polonica).

11.00–11.20 prof. dr hab. Magdalena Piskała (IBL PAN), Medycyna z kalendarza.

11.20–12.20 dyskusja

zamknięcie konferencji

12.30 obiad
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