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FUNDACJA
KROK PO KROKU

Fundacja powstała latem 2011 roku z inicja-
tywy Doroty Gudaniec. Celem Fundacji jest 
pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich 
rodzinom. 

+48 501 127 401

Fundacja Krok Po Kroku
ul. 3 Maja 14, 55-200 Oława
www.fundacjakrokpokroku.org.pl
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

ADRES

Fundacja Krok Po Kroku to organizacja pozarządowa, 
która od 2011 r. wspiera osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny. W ofercie Fundacji znajdują się rozmaite formy 
wsparcia osób niepełnosprawnych: świetlica dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych, Ośrodek Rewalidacyjny dla 
dzieci głęboko upośledzonych, Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Dziecka, terapie takie jak Vojta, NDT Bobath, 
Integracja Sensoryczna, Mikropolaryzacja mózgu metodą 
tDCS, logopedia i neurologopedia. Fundacja organizuje 
również szkolenia i warsztaty dla rodziców, wolontariuszy, 
opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kadry pracującej 
z osobami niepełnosprawnymi.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego, co umożliwia obsługę subkont i zbiórkę 
1% podatku dla swoich podopiecznych. W 2015 r. 
rozpoczęła działalność informacyjną na rzecz medycznych 
właściwości konopi – od tego czasu cyklicznie umożliwia 
pacjentom i podopiecznym dostęp do lekarzy 
stosujących preparaty na bazie konopi w swojej praktyce. 
W 2016 r. Fundacja wydała jedną z pierwszych na polskim 
rynku książek o medycznej marihuanie: „Medyczna 
marihuana. Doświadczenia lekarza praktyka”, autorstwa 
amerykańskiego lekarza, dr. n. med. Davida Casaretta.



MISJA
Wiedzy nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą, znajomość świata, zdobywa się 
czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.

Philip Dormer Stanhope

NASZA MISJA, czyli po co to robimy?

EDUKACJA

Wiedza jest ważna, żeby móc rozmawiać na po-
ziomie faktów, a nie opinii. Edukacja w zakresie 
medycznego potencjału konopi jest potrzebna 
wszystkim – szczególnie lekarzom, farmaceu-
tom oraz pacjentom, którzy  na mocy ustawy 
legalizującej konopie indyjskie, w końcu otrzy-
mali możliwość korzystania z rośliny pozostają-
cej przez lata w sferze krzywdzącej mitologii.

DOSTĘP DO WIEDZY

Nie każdy ma możliwość jeździć po świecie, aby 
zdobywać rzetelną wiedzę w zakresie medycz-
nej marihuany, a Internet pełen jest sprzecz-
nych informacji. Zależy nam, aby czerpać 
z najlepszych źródeł, dlatego do udziału w Kon-
ferencji zapraszamy wybitnych ekspertów z ca-
łego świata. Rzetelna wiedza nie powinna być 
zarezerwowana tylko dla elitarnego grona. 

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Tak jak kannabinoidy działają najbardziej skutecznie, kiedy występują wspólnie, tak ludzie, których łączy jed-
na idea, powinni trzymać się razem. Dzięki współpracy można osiągnąć więcej niż działając w pojedynkę.
Zależy nam na budowaniu zaangażowanej, opierającej się na faktach społeczności osób, firm i instytucji zwią-
zanych z medyczną marihuaną. 

ŚWIADOMOŚĆ

Zależy nam na tym, aby odkłamać marihuanę
i sprawić, żeby z leku ostatniej szansy stała się 
ona lekiem pierwszego wyboru. Aby to osiągnąć, 
pacjenci muszą dowiedzieć się, w czym może im 
pomóc marihuana medyczna, a lekarze – jak ją za-
stosować dla największej korzyści pacjenta. 

DOBRO PACJENTA

Empatia – to właśnie ona motywuje nas do działa-
nia. Dobrze wiemy, jak to jest, kiedy brakuje wie-
dzy o czymś, co może ratować zdrowie lub życie, a 
ogrom informacji w sieci przytłacza. Nie chcemy, 
żeby ktokolwiek, kto potrzebuje medycznej mari-
huany, został pozostawiony sam sobie – bez wie-
dzy i wsparcia. 



KONFERENCJA
GARŚĆ STATYSTYK

> 1450 UCZESTNIKÓW > 42 PRELEGENTÓW
Każdy z nich jest dla nas powo-
dem do ogromnej radości. Wśród 
nich byli m.in. lekarze, farmaceuci, 
studenci kierunków medycznych, 
prawnicy, politycy, aktywiści, pa-
cjenci oraz ich opiekunowie. 

Do współpracy zapraszaliśmy 
największe autorytety ze świata 
medycznej marihuany – zarówno 
z Polski jak i zagranicy: lekarzy, na-
ukowców, aktywistów i polityków. 
Uczymy się od najlepszych!

> 65 h WYKŁADÓW
A żadna z nich nie mogłaby zostać 
wykorzystana lepiej!  Dla porówna-
nia: semestr anatomii na medycy-
nie to wymiar 55 h. Czasu spędzo-
nego na inspirujących rozmowach 
w ramach przerw i bankietów nie 
jesteśmy w stanie zliczyć. 

2015

2015

2016

2017

2018

2019

Cannabis (marihuana) leczy
Oława, 28 lutego 2015 r.

Cannabis leczy. Przyszłość medycznej 
marihuany w Polsce
Warszawa, 22-23 czerwca 2015 r. 

I Międzynarodowa Konferencja
„Konopie w teorii i praktyce: 

nauka, medycyna, prawo”
Wrocław, 20-21 maja 2016 r. 

II Międzynarodowa Konferencja
„Konopie w teorii i praktyce: 
nauka, medycyna, prawo”
Wrocław, 3-4 lutego 2017 r. 

III Międzynarodowa Konferencja
„Medyczna marihuana w teorii 

i praktyce:  nauka, medycyna, prawo”
Wrocław, 26-27 maja 2018 r. 

IV Międzynarodowa Konferencja
„Medyczna marihuana w teorii i praktyce”
Wrocław, 18-19 maja 2019 r.

PRELEGENCI
POPRZEDNICH EDYCJI



KONFERENCJA PRELEGENCI
POPRZEDNICH EDYCJI

W GRONIE PRELEGENTÓW ZNALEŹLI SIĘ RÓWNIEŻ:
•  Dr Mikael A. Kowal
•  Sébastien Béguerie
•  David Meiri
•  Dr Silviu Brill
•  Dr Michael Dor
•  Dr Michael Lee 
•  Magdalena Dąbkowska
•  Dean Herenda

• Janusz Nawolski
• Krzysztof Grabowski †
• Andrzej Rozenek
• Piotr Liroy Marzec
• Dr Mateusz Klinowski
• Józef Pinior
• Patryk Jaki
• Jarosław Duda

• Dr Marek Balicki
• Dr Jerzy Jarosz
• Marc i Jodie Emery
• Dr D. Rogowska-Szadkowska
• RPO Adam Bodnar video

• mgr. inż. Marcin Biskupski
• Jędrzej Sadowski
• Mara Gordon

• Hana Gabrielova
• prof. Aharon Eyal
• Bogdan Jot
• lek. Jacek Cieżkowicz
• Pavel Kubu
• Aleksander Kwaśniewski
• Liczni pacjenci i opiekunowie

prof. Cristina Sanchez
Uniwersytet Complutense, Hiszpania

lek. Marek Bachański
neurolog dziecięcy

prof. Jerzy Szaflarski
dyrektor Centrum Padaczki Uniwersytetu Alabamy, USA

prof. Jerzy Vetulani †
psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik

Neil Woods
organizacja LEAP, UK

Neil Franklin
organizacja LEAP, USA

prof. David Neubauer
neurolog, doradca Ministerstwa Zdrowia, Słowenia

prof. Monika Płatek
Instytut Prawa Karnego UW

prof. Uri Kramer
neurolog dziecięcy, Izrael

Gabriela Tuatti
fitoterapeutka, Czechy

prof. Krzysztof Krajewski
Kierownik Katedry Kryminologii UJ

Arlene Williams
aktywistka, USA



MEDIA O NAS
Informacja o naszych wydarzeniach pojawiła się m.in.:

Przykładowe relacje 

z konferencji:

Wyborcza Wrocław

TVN24

Krytyka Polityczna

Marihuana.info.pl

Mario z Konopi

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20111906,pacjenci-medycznej-marihuany-jestesmy-lekcewazeni-politycy.html
https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/wroclaw-miedzynarodowa-konferencja-na-temat-medycznej-marihuany,840707.html?fbclid=IwAR3CGx9qkN9bsU57lDgsDs7mP1V8Tkp7VQbEnOiAN1dmrezxCAF5iZanxU8
http://krytykapolityczna.pl/narkopolityka/globalnenarko/byli-tajniacy-legalizacja-kryminalizacja/
http://www.marihuana.info.pl/polska/relacja-ii-miedzynarodowej-konferencji-konopie-teorii-praktyce/
http://www.mariozkonopi.pl/wydarzenia/konopie-teorii-praktyce-ii-miedzynarodowa-konferencja-we-wroclawiutyce-ii-miedzynarodowa-konferencja-we-wroclawiu/


KONFERENCJA 2019
Medyczna marihuana w teorii i praktyce

Termin: 18-19 maja 2019 r.
Miejsce: hotel Ibis Styles, pl. Konstytucji 3-go Maja 3, Wrocław

Konferencja „Medyczna marihuana w teorii i praktyce” idzie w stronę specjalizacji. Hasłem przewodnim majowego 
wydarzenia będzie „Praktyka stosowania marihuany w terapii padaczki”. 

Dzień pierwszy zostanie poświęcony ogólnej wiedzy na temat konopi i ich użytku medycznego. Sobotnie wykłady za-
interesują zarówno lekarzy chcących włączyć konopie do swojej praktyki, jak i szeroką publiczność, w tym pacjentów 
i ich opiekunów.

W dniu drugim konferencja będzie gościć kilku zagranicznych specjalistów neurologów, którzy rano podzielą się swo-
imi dotychczasowymi doświadczeniami w używaniu kannabinoidów w terapii padaczki, a po południu wspólnie prze-
analizują kilka przedstawionych przez nas przypadków lekoopornej padaczki w kontekście możliwości i celowości 
zastosowania marihuany w ich leczeniu. Forma konsylium medycznego w trakcie trwania konferencji jest unika-
tową formułą na skalę wydarzeń konopnych w Europie i na świecie! 

DLA KOGO PRZYGOTOWALIŚMY KONFERENCJĘ?
Konferencja przeznaczona jest głównie dla lekarzy (szczególnie dla neurologów) oraz dla chorych i ich rodzin, 

choć wiedza przekazywana w pierwszym dniu będzie miała charakter ogólny i jest kierowana do wszystkich 
zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w zakresie medycznego potencjału konopi.

 

 LEKARZE I PERSONEL MEDYCZNY 
zdobędą rzetelną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej pracy

PACJENCI I OPIEKUNOWIE 
 poznają nowe możliwości leczenia i rozwiązania problemów zdrowotnych

WSZYSCY ZAINTERESOWANI 
będą mieli niepowtarzalną okazję, aby zaczerpnąć wiedzy z najbardziej 

rzetelnych źródeł – od doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy

DLACZEGO WARTO?
Poznasz fakty i mity dotyczące medycznej marihuany  

Dowiesz się, czym jest medyczna marihuana, na co (i dlaczego) pomaga
 oraz jak ją stosować w konkretnych przypadkach medycznych

Będziesz mieć niepowtarzalną okazję, aby posłuchać
 najlepszych ekspertów świata medycznej marihuany, z Polski i zagranicy 

Otrzymasz dowody na skuteczność medycznej marihuany w chorobach neurologicznych
 oraz praktyczne porady dotyczące przebiegu terapii opartej o kannabinoidy

Wiedza zdobyta podczas konferencji pochodzi z najlepszych źródeł:  nie musisz wyjeżdżać
 za granicę, aby dowiedzieć się więcej – wystarczy, że przyjedziesz na weekend do Wrocławia

Poznasz pacjentów , opiekunów oraz lekarzy, którzy stosują medycynę konopną
 oraz będziesz mieć szansę, aby skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia 



NASZ PLAN
INNOWACYJNA FORMUŁA:
KONSYLIUM NEUROLOGICZNE W CZASIE KONFERENCJIMEGA HIT!

Wybitni eksperci z zakresu neurologii będą na forum omawiać wybrane przypadki 
medyczne i – wymieniając się doświadczeniami – wypracowywać wspólnie nowy 
program terarapii opartej o konopie, dla zgłoszonych wcześniej pacjentów.

DWIE EDYCJE W JEDNYM ROKU:
KAŻDA POŚWIĘCONA INNEMU OBSZAROWI MEDYCYNY
Medyczna marihuana znajduje swoje zastosowanie w leczeniu wielu chorób. 
Największe efekty przynosi u pacjentów neurologicznych i onkologicznych. Każ-
dy z obszarów wymaga jednak gruntownego omówienia. Aby zapewnić naszym 
Uczestnikom najwyższą jakość merytoryczną wykładów i umożliwić maksymalne 
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszych Prelegentów, zdecydowaliśmy się 
na organizację dwóch, równie wartościowych wydarzeń: jedno poświęcone me-
dycznej marihuanie w kontekście neurologii, drugie – w kontekście onkologii.

NAJWYŻSZA RANGA WYDARZENIA:
PATRONATY I WSPARCIE MEDIALNE
Od początku dbamy o najwyższą jakość merytoryczną naszych konferencji. Po-
twierdzi to każdy, kto wziął udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. 
Wiemy, że rangę konferencji podnoszą nie tylko precyzyjnie dobrani prelegenci, 
ale również wsparcie odpowiednich instytucji i mediów. Wierzymy, że IV edycja 
zainteresuje najważniejsze instytucje i media – dzięki ich wsparciu dotrzemy do 
większej liczby osób, które skorzystają z niepowtarzalnej okazji zdobycia wiedzy 
o medycznym potencjale konopi. To wiedza potrzebna szczególnie teraz – po 
zmianie przepisów dot. medycznej marihuany.

ZWIĘKSZONY ZASIĘG:
TRANSMISJA ON-LINE W SYSTEMIE PAY-PER-VIEW NOWOŚĆ!

Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie! Nie chcemy, aby rzetelna wiedza o me-
dycznej marihuanie była dostępna tylko dla nielicznych. Chcemy dzielić się nią ze 
wszystkimi, którzy jej potrzebują – niezależnie od miejsca na świecie, w którym 
są. W dobie niemal nieograniczonych możliwości technicznych i powszechnego 
dostępu do Internetu nie ma rzeczy niemożliwych. Pracujemy nad tym, aby live-
-streaming z konferencji był dostępny dla wszystkich zainteresowanych w syste-
mie PPV (pay-per-view).

>500 UCZESTNIKÓW

Liczymy na obecność nawet 
500 uczestników z Polski i świa-
ta. Wśród nich znajdą się m.in.:
pacjenci, lekarze, studenci kie-
runków medycznych, opieku-
nowie pacjentów oraz osoby 
żywo zainteresowane pogłę-
bianiem wiedzy o medycznej 
marihuanie. 

EKSPERCI Z POLSKI I ŚWIATA

Do udziału w wydarzeniu za-
prosiliśmy wybitnych eksper-
tów. W roli prelegentów znaj-
dą się m.in. naukowcy oraz 
lekarze z kilku krajów świata: 
z Polski, USA oraz Izraela. Nie 
obawiamy się bariery języko-
wej: wszystkie wykłady będą 
tłumaczone symultanicznie. 

TARGI KONOPNE

Prestiż wydarzenia oraz wyse-
lekcjonowane grono odbior-
ców są doskonałą okazją do 
zaprezentowania swojej oferty. 
Wystawcy – producenci oraz 
dystrybutorzy – będą mieli 
okazję dotrzeć do swoich po-
tencjalnych odbiorców w cza-
sie trwania konferencji. 

/konferencja.konopie /konferencja.konopie



NASI PRELEGENCI

Jest redaktorem książek naukowych, edytorem 
publikacji Międzynarodowego Towarzystwa 
Badaczy Roślin Pasożytniczych, członkiem rad 
wydawniczych międzynarodowych czasopism 
naukowych i redaktorem ich wydań specjaln-
ych. Jest główną autorką ponad 80 recenzowan-
ych prac naukowych oraz ponad 30 rozdziałów 
w pracach zbiorowych i artykułów na zaprosze-
nie redakcji.

Laboratorium prof. Koltai specjalizuje się w bio-
logicznych i chemicznych analizach związanych 
z medycznym stosowaniem marihuany. Jej bada-
nia mają na celu zrozumienie zjawiska “entoura-
ge effect” powodowanego przez różne składniki 
marihuany. Wyjaśniane jest ich działanie na ludz-
kie komórki i tkanki na poziomie molekularnym.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie 
w Lublanie. Doktoryzował się na swoim ma-
ciezystym uniwersytecie w 1993 roku. Odbył licz-
ne kursy podyplomowe, m.in. we Francji, Wielkiej 
Brytanii, Austrii, na Węgrzech i w Danii. Do 2015 
kierował Wydziałem Neurologii Dziecięcej Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublanie. 
Od 2006 jest profesorem Wydziału Lekarskiego. 
Pracował na Oddziale Neurologii Dziecięcej szpi-
tala Al-Sabah w Kuwejcie. Od ponad 10 lat peł-
ni funkcję doradcy słoweńskiego Ministerstwa 
Zdrowia.
Zrealizował szereg projektów badawczych, jest 
też autorem bądź współautorem licznych prac 
naukowych z dziedziny medycyny. Członek kilku 
międzynarodowych towarzystw medycznych 
i naukowych.

Doktor Michal Tzadok jest lekarzem specjalistą 
w Instytucie Neurologii Pediatrycznej w Sheba 
Medical Center w Tel Awiwie. Ukończyła telawi-
wską Hadassah School of Medicine. Staż odbyła 
na Wydziale Pediatrycznym oraz na Wydziale 
Neurologii Pediatrycznej i Rozwoju Dziecka 
w Sheba Medical Center. 

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się 
na padaczce dziecięcej i na dwóch rzadkich cho-
robach: moyamoya oraz stwardnieniu guzowa-
tym.

Dr Tzadok jest wykładowcą w Sackler School of 
Medicine (Uniwersytet w Tel Awiwie).

Prof. dr 
HINANIT KOLTAI

Prof.

DAVID NEUBAUER
I zrae l S łowenia Izrae l

ZOBACZ, KTO DOTYCHCZAS PRZYJĄŁ 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W MAJOWEJ  KONFERENCJI.

Absolwent Tufts University (Medford, USA). Jako 
stażysta naukowy zidentyfikował mutacje genu 
syntazy CBDa w różnych odmianach rośliny, 
badał zanieczyszczenia roślin pestycydami i ro-
zpuszczalnikami, a także dostarczał urzędnikom 
rządu Kalifornii informacji wykorzystywanych 
w pracach legislacyjnych. Współpracuje z Pro-
ject CBD – edukacyjną organizacją non-profit 
zajmującą się szerzeniem wiedzy o kannabinoi-
dach i popularyzacją opartej na nich medycyny.

Jest współautorem kilkunastu artykułów w re-
cenzowanych czasopismach naukowych. Jed-
nym z najbardziej popularnych jest jego raport 
na temat interakcji pomiędzy kannabinoidami 
i farmaceutykami, opublikowany w magazynie 
Sonoma Medicine.

Specjalizuje się w neurologii dziecięcej, a szc-
zególnie w leczeniu padaczki u dzieci. Profesor 
pediatrii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
w Tel Awiwie. Ma za sobą praktykę w zakresie 
epileptologii dziecięcej i neurofizjologii klinicz-
nej w Szpitalu Dziecięcym w Bostonie. Obecnie 
pracuje jako dyrektor Oddziału Padaczki Dziecię-
cej Centrum Medycznego Sourasky w Tel Awi-
wie. Jest również członkiem zarządu do spraw 
doradztwa strategicznego mającej siedzibę w 
Australii firmy MGC Pharmaceuticals rozwijającej 
i produkującej wyroby konopne do użytku med-
ycznego.
Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych 
na temat padaczki. Członek wielu izraelskich
i międzynarodowych towarzystw naukowych. 
Był przewodniczącym jednego z nich (Izraelskie-
go Towarzystwa Padaczki).

Jest absolwentem Brown Medical School, spec-
jalizację neurologiczną ukończył w bostońskim 
Children’s Hospital, a praktykę odbył w Beth 
Israel Deaconess Medical Center (także w Bos-
tonie). Jako uformowany neurolog dziecięcy 
powrócił do Children’s Hospital. Współtworzył 
tam kliniczno-badawczy Kompleksowy Program 
ds. Malformacji Mózgu.  W 2004 r. został kierow-
nikiem działu padaczki dziecięcej w Dziecięcym 
Szpitalu Hasbro (stan Rhode Island). Współtwor-
zył programy diety ketogennej i chirurgicznego 
leczenia padaczki. 

Obecnie jest dyrektorem oddziału Neurologii 
Dziecięcej w Tufts Medical Center w Bostonie. 
Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac 
naukowych i rozdziałów w książkach poświęcon-
ych neurologii dziecięcej.

ADRIAN DEVITT-LEE Prof. URI KRAMER Dr JOHN GAITANIS
USA Izrae l USA

Dr MICHAL TZADOK



WSPARCIE

Pomóż nam dotrzeć z informacją o konferencji do jak największej liczby 
osób, szczególnie do lekarzy i pacjentów. To oni najbardziej potrzebują 
tej wiedzy. 

Jeśli jesteś zainteresowany obecnością na konferencji, przeprowadze-
niem wywiadów z naszymi prelegentami, stworzeniem relacji (foto/vi-
deo) z wydarzenia – zgłoś się po akredytację dziennikarską! 
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