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    Ustroń  23-24.09.2017r. 

 

  W dniach 23-24.09.2017r w Ustroniu w pięknym hotelu Belweder, odbył się 

szczególny zjazd członków Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej, ponieważ poświęcony był 

obchodom XX- lecia istnienia PIZM. Oprócz członków izby w spotkaniu uczestniczyło wielu 

przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych z branżą zielarską nie tylko w Polsce – 

zarówno właściciele sklepów zielarsko-medycznych jak i producenci czy  też dystrybutorzy. 

  Spotkanie oprócz uroczystości związanych z obchodami XX-lecia, miało 

charakter szkoleniowo-targowy, co było zawsze priorytetem  wszystkich zjazdów członków 

izby, organizowanych od wielu lat z częstotliwością 34 razy w roku. 

  Pierwszego dnia, 23.09.2017r, już od godzin porannych uczestnicy mogli 

skorzystać z atrakcyjnych ofert zakupu towarów u wszystkich wystawców – producentów czy 

też dystrybutorów. Spotkanie też umożliwiło wielu nowym właścicielom sklepów nawiązanie 

kontaktów handlowych a także poznanie wielu produktów. Po obiedzie, wszystkich 

przybyłych na zjazd przywitał Prezes Zarządu PIZM Piotr Duda a szczególnie gości 

honorowych, którzy mogli uczestniczyć w obchodach, a którzy na przestrzeni lat szczególnie 

zasłużyli się dla izby. Są to: prof. Wiktor Stelmach, dr Piotr Kardasz, lek.med. Krzysztof 

Błecha, były prezes Zarządu PIZM Jan Szupina. Po oficjalnym otwarciu, mgr Grażyna Cieślik 

przedstawiła rys historyczny i genezę powstania Izby. Wspomnienie to umieszczone jest na 

stronie PIZM. Miłym akcentem zjazdu było uhonorowanie osób zasłużonych w powstanie, 

rozwój i działalność izby poprzez wręczenie pamiątkowych dyplomów. Poza tym, żeby 

upamiętnić jubileusz, każdy z uczestników zjazdu otrzymał okolicznościową statuetkę. 

  W swoich wystąpieniach: Piotr Duda, Jan Szupina, Waldemar Gałdecki i 

Tadeusz Miszczak położyli nacisk na główne zadanie jakie spełnia izba w środowisku 

zielarskim. Jest to instytucja reprezentująca środowisko zielarskie w Polsce w oficjalnych 

kontaktach z Ministerstwem Zdrowia, co  miało już miejsce niejednokrotnie a 

najważniejszym dla nas faktem było doprowadzenie po protestach z dnia 19.05.2010r., 

uchylenie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6.10.2009r.  w sprawie produktów 

leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu pozaaptecznego oraz w punktach 

aptecznych, bardzo niekorzystnego dla sklepów zielarsko-medycznych. Wspomnienie  o tych 

wydarzeniach również umieszczone jest na stronie izby. Pozytywnym oddźwiękiem 

wspomnianej działalności izby było wstąpienie w jej szeregi wielu właścicieli sklepów 

zielarsko-medycznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak już niejednokrotnie 

podkreślaliśmy:  im  liczniejszą grupa jesteśmy tym większa nasza siła w jakiejkolwiek 

argumentacji i obronie wspólnych interesów.   



  Po części oficjalnej uczestnicy wysłuchali kolejno wykładów: Pani dietetyk 

Bożeny Żak-Cyran na temat: Substancje biologicznie czynne w żywności roślinnej i ziołach w 

walce z chorobami cywilizacyjnymi i Ojca Marcelina Pietryji: Mocny układ immunologiczny 

podstawą zdrowia do późnej starości.  

  Szczelnie wypełniony programem dzień, zakończył się uroczystą kolacją, 

otwartą polonezem. 

  24.09.2017r – drugi dzień zjazdu z powodu niesprzyjających warunków 

atmosferycznych  rozpoczął się wykładem dr Piotra Kardasz w auli, a nie jak planowano w 

plenerze. Niemniej wykład, który przybrał formę dyskusji na temat leczniczego działania 

otaczających nas roślin, przy ogromnej wiedzy dr Kardasza,  był bardzo interesujący.  

  Szkolenie uczestników przez P. Cezarego Fryszkiewicza w zakresie skutecznych 

technik i psychologii sprzedaży: Jak osiągnąć więcej w biznesie, było ostatnim punktem części 

wykładowej zjazdu. 

  Podczas obiadu Prezes Zarządu Piotr Duda podziękował wszystkim za udział w 

zjeździe i zaprosił na następne, już wiosenne spotkanie, którego termin zostanie ogłoszony 

na stronie izby.  

 

Protokolant: Elżbieta Szostak, skarbnik Zarządu PIZM 

   

 

 

 

 


