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Święto Ziół
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, uroczyście obchodzone w dniu 15 sierpnia, nazywane
jest też Świętem Matki Boskiej Zielnej, gdyż z tą uroczystością łączy się staropolski zwyczaj święcenia ziół.
Od roku 1995, kiedy 15 sierpnia w Klęce zorganizowane zostało „Rumiankowe Święto”, postanowiono Święto
Matki Boskiej Zielnej uznać za święto wszystkich zielarzy i sympatyków ziół. Od tego czasu każdego roku
w Wielkopolsce, w Klęce lub w okolicach Klęki, 15 sierpnia organizowany jest Dzień Zielarza.
W roku 2016 Dzień Zielarza zorganizowany został przez zarządy firm Phytopharm Klęka S.A., Martin
Bauer Polska Sp. z o.o., Multeafil Sp. z o.o. i Management service Klęka Sp. z o.o. Symbolem tegorocznego święta był nagietek lekarski, gdyż roślina ta wybrana została przez zielarzy rośliną roku 2016. Dzień
Zielarza rozpoczął się uroczystą mszą świętą w intencji zielarzy i ich rodzin w kościele pw. Świętej Trójcy
w Nowym Mieście nad Wartą. Po mszy świętej, połączonej ze święceniem ziół, w pobliskim folwarku konnym
w Hermanowie odbył się tradycyjny zielarski festyn dla pracowników wymienionych firm zielarskich, dla
ich rodzin i przyjaciół oraz dla gości z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji. Festyn otworzył Prezes
Zarządu firmy Phytopharm Wojciech Skrobański.
W obchodach tegorocznego święta ziół uczestniczyła bardzo liczna grupa gości z Rosji. Byli to pracownicy
z zaprzyjaźnionej firmy zielarskiej Krasnogorskleksredstwa z Krasnogorska. Nie zawiedli też naukowcy. Był
profesor Bogdan Kędzia, wieloletni Prezes Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Redaktor
Naczelny „Postępów Fitoterapii”. Przyjechali też: dr Andrzej Ostrowicz – przedstawiciel European Scientific
Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), Elena i Sergiej Kutko – właściciele przedsiębiorstwa Raduga
z Simferopola (Krym), Wiktor Szukiel – wydawca i Redaktor Naczelny „Czasopisma Aptekarskiego”. W tegorocznym święcie ziół uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatowych ze Środy Wlkp., władz gminnych z Nowego Miasta nad Wartą oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Zielarskiego. Festyn zakończył
się koncertem wrocławskiego gitarzysty i wokalisty Jana Samołyka.
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