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Spotkanie Zielarzy Grupy Herbaria
W dniach od 30 września do 2 października 2016 roku w Paprotni koło Sochaczewa odbył się Zjazd Jesienny
w ramach Spotkania Zielarzy Grupy Herbaria ze współuczestnictwem Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej
i Drogeryjnej. Stwarzał on możliwość zarówno przeglądu wytwarzanych produktów naturalnych, wzajemnej
wymiany ofert, jak również poszerzenia wiedzy z zakresu wytwarzania, informacji, dystrybucji i naturalnych
metod leczenia. Organizatorem Zjazdu była Grupa Zielarska Herbaria, a uczestnikami przedstawiciele sklepów zielarskich, sklepów zielarsko-medycznych, hurtowni, wydawnictw, zakładów wytwarzających produkty
i preparaty naturalne, suplementy diety, uczelni z całego kraju, a także zwolennicy zielarstwa oraz naturalnych
metod leczenia i wspomagania chorób.
W ramach części wykładowej mogliśmy wysłuchać czterech interesujących wykładów dotyczących różnych zagadnień z zakresu medycyny naturalnej. Jedno z zagadnień podejmowała praca „Apiterapia i inne
produkty pszczele” zaprezentowana przez pracownika naukowego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu – prof. Bogdana Kędzię. Natomiast tematykę zielarską przedstawił pan Tadeusz
Nowak w dwóch prezentacjach – „Rośliny lecznicze broniące przed chorobami sercowo-naczyniowymi” oraz
„Najnowsze osiągnięcia medycyny naturalnej”. Autorami kolejnych wystąpień byli: dr hab. inż. Tadeusz
Trziszka oraz w drugim dniu Zjazdu – dr Gerhard Mikolaiczik, który podjął się przedstawienia problemów związanych z profilaktyką chorób w prezentacji pt. „Prewencja w nowoczesnej medycynie”. Ponadto
w trakcie obrad pierwszego dnia konferencji zaprezentowali swoje produkty przedstawiciele różnych firm
i przedsiębiorstw, w tym: Propharma, Biolite-Zioła syberyjskie, Farmina, Kosmetyki Dla, Formeds, Farma
Nord oraz Dobre Konopie.
W niedzielę, tj. drugiego dnia konferencji, zapoznano uczestników ze sprawozdaniem z działalności Izby
Zielarskiej i Drogeryjnej, a także odbyło się szkolenie poprowadzone przez coacha sprzedaży – pana Cezarego
Fryszkiewicza – pt. „Zarządzenie energią, emocjami i stresem”. Wśród firm, które miały prezentacje tego dnia,
znalazły się: Langsteiner, Marinex, Kolagen NCN, Virde oraz Duo Life z wykładem dr. Piotra Kardasza.
Należy dodać, że podczas obu dni Zjazdu, prezentowana była oferta wystawiennicza wielu firm i przedsiębiorstw zielarskich, m.in. z Poznania, Lublina, Wrocławia i Warszawy, np. Przedsiębiorstwa PPHU Lidia Marek
GAL z Poznania, Propharmy z Warszawy, a także mniejszych firm wytwarzających lub oferujących kosmetyki, suplementy diety, olejki eteryczne, zmiksowane owoce leśne czy też produkty konopne. Przedstawione
w trakcie obrad tematy, jak również szeroka i różnorodna oferta produktów pochodzenia naturalnego oraz
znaczna liczba uczestników wskazują na duże zainteresowanie i potrzeby podejmowania się organizacji tego
typu wydarzeń. Można z całą pewnością podkreślić, że w znacznym stopniu przyczyni się ono do poszerzenia
wiedzy i tym samym jej popularyzacji w społeczeństwie, co przełoży się na skuteczniejszą terapię naturalną
i profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych.
Mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia
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