Załącznik nr 2
Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie
Dyskusja i wolne wnioski.
Po zakończeniu obrad formalnych przystąpiono do dyskusji na temat przyszłości
Towarzystwa. Dr Różański zaproponował, aby wydawane przez Polskie Towarzystwo
Zielarzy i Fitoterapeutów pismo Herbalism było wydawane jako półrocznik, a nie kwartalnik. Mgr Kamiński zaproponował, żeby zamienić nazwę czasopisma na jakąś inną polską. Dr Betlej zaproponowała, aby dodać do nazwy czasopisma określenie Polonica.
O. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL wysunął stwierdzenie, że jeżeli czasopismo miałoby zasięg międzynarodowy to należałoby zastosować nazwę w języku angielskim. Dodatkowo o. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL stwierdził, żeby zostawić dyskusje na
temat czasopisma na późniejszy okres, kiedy zostanie powołany komitet redakcyjny.
Wówczas o formule czasopisma, czy ma być to kwartalnik czy półrocznik, zadecyduje
komitet redakcyjny.
Prof. dr hab. Iwona Wawer wyraziła opinię, że na rynku istnieje bardzo duża luka
pomiędzy czasopismami specjalistycznymi, dostępnymi dla wąskiego grona naukowców,
a czasopismami tzw. brukowymi, pismami niewiarygodnymi, które nie podają żadnej wiedzy odnoście do właściwości i stosowania ziół. Prof. dr hab. Iwona Wawer zaznaczyła, że
wydawany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów periodyk musi być czymś
pośrednim między prostą wiedzą a informacjami specjalistycznymi. Prof. dr hab. Iwona
Wawer zadała również pytanie jak lokować Towarzystwa w strategii polityki, wyrażając
przy tym opinię, aby jak najszybciej stworzyć stronę internetową. Pani profesor postulowała, aby jednym z celów Towarzystwa było działanie w kierunku zmiany filozofii prawa,
żeby dopuścić rejestrację preparatów ziołowych jako tradycyjnych leków, bez spełniania
przesłanek trudnych do udowodnienia, jak to ma miejsce w przypadku rejestracji leków
chemicznych, a także wpływanie na ustawodawców, legislatorów w kierunku regulacji litery prawa i niewprowadzania restrykcyjnych przepisów w stosunku do ziół. Pani profesor
wyraziła opinię, że spodziewa się wielkiej popularności Polskiego Towarzystwa zielarzy
i Fitoterapeutów, gdyż społeczeństwo zainteresowane jest leczeniem się w sposób naturalny. Polityka Towarzystwa powinna odpowiadać na zapotrzebowanie społeczeństwa.
Pani profesor życzyłaby sobie, aby Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów obrosło firmami, spółkami, które wdrażałyby preparaty na zaprzyjaźnionych uczelniach.
Mgr Miklar wyraziła opinię, że bardzo ważnym aspektem jest pochodzenie surowców zielarskich wpływających na skuteczność działania. Prof. dr hab. Iwona Wawer zaproponowała wpisanie w działanie Towarzystwa przygotowanie listy upraw Roundup
Free.
Ojciec Ireneusz Ledwoń prof. KUL złożył formalny wniosek o wybór przedstawiciela, który zajmie się zorganizowaniem komitetu redakcyjnego, a ten zajmie się organizacją komitetu naukowego czasopisma wydawanego przez Towarzystwo. Wysunął również
propozycję, żeby do przewodniczącego Towarzystwa lub sekretarza wysyłać propozycje
nazwy czasopisma. Dr Henryk Różański zaproponował osoby: dra inż. Janusza Kilara, dra
hab. Łukasza Łuczaja, mgra Krzysztofa Kamińskiego i dr inż. Barbarę KrochmalMarczak, które przygotują formułę czasopisma oraz strony internetowej.
Dr Różański podjął dyskusję zorganizowania konferencji naukowej.
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Prof. dr hab. Iwona Wawer zaproponowała termin 19 - 20 kwietnia 2013 r.
Na koniec ojciec dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL dodał, że życzy sobie, aby
Towarzystwo traktowało swoją działalność jako misję i aby reagowało na niekorzystne dla
społeczeństwa zmiany w przepisach prawa dotyczących ustaw zdrowotnych.
Mgr Franciszek Tereszkiewicz oraz dr n. biol. Henryk Różański podsumowali obrady i podziękowali wszystkim za udział w posiedzeniu.

Krosno 26 lipca 2012 r.
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