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XIV Sejmik Zielarski już za nami
Sejmiki Zielarskie to konferencje naukowe organizowane w Polsce od roku 1993, czyli od reaktywacji dzia-

łalności założonego w 1929 r. Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ich celem jest przegląd aktualnych trendów 
w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, określenie kierunków rozwoju i stosowania fitoterapii, 
współpraca z zakładami zielarskimi oraz ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania roślin leczniczych, 
a także kreowanie właściwych poglądów na temat zielarstwa i ziołolecznictwa.

W dniach 25-26 maja 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Mickiewiczowskiego Centrum 
Turystycznego w Żerkowie k/Jarocina odbył się XIV już Sejmik Zielarski. Konferencję zorganizował Polski 
Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz 
Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczną konferencję zatytułowano „Zioła – leki, 
żywność, kosmetyki”.

Patronat honorowy nad XIV Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny – Zofia Ulz, oraz Główny Inspektor Sanitarny – Przemysław Biliński. Patronat medialny sprawowany 
był przez „Czasopismo Aptekarskie”, „Postępy Fitoterapii”, „Przemysł Farmaceutyczny”, „Herba Polonica” 
oraz wydawnictwo Borgis Sp. z o.o.

Tradycją Sejmików Zielarskich jest odznaczanie i wyróżnianie osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa 
i ziołolecznictwa. Podczas XIV Sejmiku uhonorowani przez Kapitułę medalu In Plantas Magna Latet Virtus 
zostali: Hanka Maciuszczak-Kotlarek – prezes Poznańskich Zakładów Zielarskich, Mieczysław Karbowiak 
– prezes Wrocławskich Zakładów Zielarskich, oraz Bogdan Kędzia – profesor Instytutu Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich, farmaceuta, mikrobiolog. Wyróżnione osoby to: lekarz fitoterapeuta Tadeusz Waligóra 
oraz Paweł Pochwała – redaktor TVP promujący znaczenie ziół we współczesnej fitoterapii. Z okazji dwu-
dziestolecia istnienia na polskim rynku wydawniczym dyplomem uhonorowano „Czasopismo Aptekarskie”, 
zawsze życzliwe i wspierające działania PKZ.

Chwile wspomnień poświęcono tym, którzy już odeszli, ale pozostawili wspaniały dorobek i wkład w roz-
wój zielarstwa i fitoterapii. Było dużo wzruszeń, gdy wspominano zmarłych Profesorów: Jana Kozłowskiego, 
Aleksandra Ożarowskiego, Aleksandra Mrozikiewicza oraz doktora Krzysztofa Kmiecia – farmakognostę 
i artystę, autora niezwykłych ekslibrysów.

Inauguracyjny wykład pt. „Rośliny lecznicze w sztuce i literaturze” wygłosiła dr hab. Anita Magowska 
z Katedry Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Program XIV Sejmiku Zielarskiego obejmował trzy sesje, podczas których wysłuchaliśmy 13 wykładów. 
Wygłosili je eksperci z Polski i Niemiec. W sesji pierwszej przedstawiono zagadnienia związane z kierun-
kami rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa w Europie. Mówiono o kierunkach rozwoju technologii leków 
roślinnych, a także o problemach i wyzwaniach w kontrolowanym pozyskiwaniu roślin leczniczych. Z dużym 
zainteresowaniem przyjęto wystąpienie dr Barbary Steinhoff – sekretarza ESCOP, o monografiach surowców 
zielarskich.

Sesja druga dotyczyła zastosowania roślin i przetworów zielarskich. Wykładowcy mówili o badaniach 
surowców roślinnych wykorzystywanych w suplementach diety i kosmetyce. Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, przedstawił 
działalność Urzędu w zakresie procesu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych roślinnych oraz 
kształtowania wymagań stawianych tym produktom. Natomiast w sesji trzeciej omawiane były problemy 
współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa. Wystąpienia dotyczyły produktów leczniczych roślinnych 
i suplementów diety, w skład których wchodzą surowce roślinne. Przedstawiciel IMS Poland przed-
stawił rynek produktów OTC (bez recepty) i jego znaczenie na rynku farmaceutycznym oraz miejsce 
preparatów roślinnych.
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Istotnym elementem wszystkich Sejmików Zielarskich jest dyskusja nad najważniejszymi problemami pol-
skich producentów surowców i przetworów zielarskich. Głównym celem tegorocznego Sejmiku Zielarskiego 
było podjęcie działań w celu racjonalnego współistnienia na polskim rynku farmaceutycznym produktów 
leczniczych roślinnych oraz suplementów diety zawierających składniki pochodzenia roślinnego. Można sądzić, 
że konferencja przyczyniła się do dyskusji nad koniecznością i sposobem uporządkowania w tym aspekcie 
polskiego rynku farmaceutycznego.

Uczestnikami Sejmików Zielarskich są przedstawiciele różnych środowisk profesjonalnie związanych 
z zielarstwem i ziołolecznictwem. W XIV Sejmiku Zielarskim udział wzięło ok. 160 osób. Znaczną część sta-
nowili przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów i jednostek badawczych. Podczas sesji posterowej 
zaprezentowali oni 36 prac, przedstawiając zakres i aktualny stan prowadzonych badań dotyczących różnych 
aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.

Konferencji przez cały czas trwania towarzyszyła wystawa prac plastycznych Anny Głowniak-Lipy 
pt. „Uroda ziół”. Pierwszy dzień zakończył się biesiadą i zabawą, w której towarzyszył zespół „Żuki”. W drugim 
dniu konferencji uczestnicy mogli zwiedzić pobliskie zakłady zielarskie oraz poznać piękno Żerkowsko-Cze-
szewskiego Parku Krajobrazowego, a na zakończenie konferencyjnego spotkania odbył się koncert organowy 
w wykonaniu Kaspra Ekerta w malowniczo położonym neoklasycystycznym kościele w Brzóstkowie.

Uczestnikom XIV Sejmiku Zielarskiego organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie i spędzony czas 
z nadzieją, że pozostawił miłe wspomnienia.

Mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta


