
Część bezpłatna 

W numerze letnim kwartalnika Aromaterapia poruszamy bardzo różnorodne tematy 
ale oczywiście związane z profilem czasopisma i podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
olejków eterycznych i aromaterapii. I chociaż jest to numer letni artykuły są poważne i bogate 
w treści naukowe.  

Jak zwykle co kwartał w każdym kolejnym cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” 
opisujemy nowy olejek tym razem  jest to ciekawy zapachowo olejek eteryczny May Chang 
popularnie zwany Litsea Cubeba. W nowo utworzonym w tym roku cyklu „Naturalne Oleje 
Roślinne” autorka opisuje cenny w dietetyce, kosmetyce i farmacji olej z pestek malin. Wiele 
olejów tłoczonych lub ekstrahowanych dwutlenkiem węgla z roślin oleistych stale jeszcze są 
niedoceniane na naszych stołach i jako surowiec do kosmetyków. 

  Dwa kolejne artykuły w cyklu „Aromaterapia i Nauka” dotyczą tematyki 
przeciwdrobnoustrojowej aktywności wybranych olejków eterycznych. Warto podkreślić, że 
na skutek coraz częściej spotykanej lekooporności drobnoustrojów na antybiotyki w 
badaniach poszukuje się innych od syntetycznych substancji bakterio – i grzybobójczych. 
Jeden z artykułów jest publikacją z pracy magisterskiej nagrodzonej w Konkursie 
„Aromaterapia i Nauka 2021”. 

Aminek większy to brat Aminka egipskiego opisanego w wiosennym numerze w 
cyklu „Magia Kwiatów” przez autorkę sięgającą do mniej znanych roślin leczniczych i 
jednocześnie ozdobnych, bogato kwitnących i pełnych cennych składników prozdrowotnych. 

Dużo się wydarzyło w życiu Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, dla 
przypomnienia, właśnie Towarzystwo jest wydawcą kwartalnika Aromaterapia. W czerwcu 
Zgromadzenie Ogólne w związku z zakończeniem czteroletniej kadencji urzędującego 
zarządu wybrało nowy pięcioosobowy skład Zarządu PTA na kadencję 2022-2026. I chociaż 
pełnię już funkcję Prezesa Zarządu od 2002 roku zdecydowałam się kandydować ponownie. 
Wraz z kolegami stworzyliśmy w 1993 roku Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne w 
którym od 29 lat przede wszystkim zajmujemy się edukacją na poziomie wyższym i 
podstawowym, promocją olejków eterycznych w mediach, wspieramy badania akademickie i 
dbamy o „dobry rynek” wysokiej jakości olejków eterycznych. Z dużą satysfakcją można 
powiedzieć, że stale jesteśmy potrzebni kolejnemu pokoleniu młodych ludzi, którzy traktują 
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poważnie troskę o zdrowy tryb życia na ”zielonej” i czystej planecie i promują aromaterapię 
jako pachnące dobro natury.  

 Iwona Konopacka-Brud 
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KONFERENCJE I SYMPOZJA 

 

52. Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych (ISEO 2022) odbędzie 

się w tym roku w dniach 4-7 września 2022 w Concordia Design we Wrocławiu. 

Ta seria sympozjów jest organizowana corocznie w Europie od 1969 roku (z 

wyjątkiem roku pandemicznego 2020) w celu stymulowania współpracy 

naukowców na rzecz postępu badań i rozwoju w nauce olejków eterycznych i 

ich składników. 

Spotkanie to obejmie wszystkie aspekty olejków eterycznych i powiązanych 

produktów naturalnych, od hodowli, uprawy, analizy, biogenezy i chemii po 

aktywność biologiczną i wykorzystanie. 

Organizatorami sympozjum i wydarzeń towarzyszących, I Wrocławskiej 

Wystawy Sensorycznej (WroSense) oraz spotkań branżowych B2B będą 

Technologie Płynne, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu 

Technologii oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 

Wrocławiu. 

Rejestracja jest dostępna na stronie sympozjum: https://iseo2022.pl/
#registration 



Więcej szczegółów na stronie konferencji www.iseo2022.pl 


