LISTA PRELEGENTÓW STUDIUM ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN
dr Alfreda Walkowska – Legnica, doktor nauk teologicznych, znawczyni i propagatorka
dzieła św. Hildegardy
lek. med. Barbara Bartoś – Wielkopolska, lekarz prowadzący praktykę od 22 lat,
specjalizacja z ginekologii i położnictwa, zafascynowana medycyną św. Hildegardy
ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT – Legnica/Wrocław, kierownik katedry Nowej
Ewangelizacji PWT, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego
s. prof. Susi Ferfoglia – Kraków, doktor habilitowany na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Muzycznej w Krakowie, założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego
Flores Rosarum
dr Jürgen Gollwitzer – Niemcy, doktor farmacji, założyciel i współwłaściciel firmy „Jura”,
najstarszej firmy produkującej produkty według receptur św. Hildegardy z Bingen
s. Hiltrud Gutjahr OSB – Niemcy, benedyktynka z klasztoru w Eibingen, od wielu lat
opiekuje się relikwiami św. Hildegardy, znawczyni życia i twórczości św. Hildegardy,
prowadzi wykłady, medytacje i modlitwy
dr Luis Van Hecken – Belgia, lekarz praktykujący medycynę św. Hildegardy, założyciel
fundacji realizującej w Afryce projekt zwalczania malarii i AIDS bertramem
lek. med. Emilia Hurny-Mieszała – Wielkopolska, lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pracuje jako
lekarz rodzinny na terenie południowej Wielkopolski
mgr Andrzej Jelinowski – Wrocław, magister farmacji, specjalista I stopnia farmacji
aptecznej, od 39 lat aptekarz praktyk z wyboru i zamiłowania prowadzący własne apteki
dr hab. Małgorzata Kowalewska prof. UMCS – Lublin, mediewista, filozof kultury,
Wydział Filozofii i Socjologii w Zakładzie Etyki UMCS, specjalistka z dziedziny filozofii św.
Hildegardy
mgr Paweł Skowron – Legnica, magister fizjoterapii, ukończył szkolenia z zakresu neurologii,
ortopedii oraz leczenia tkanek miękkich
dr Rafał Szopa – Wrocław, filozof, Członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej
ks. Marcin Wiśniewski – Kalisz, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w WSD Kalisz,
przez siedem lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego
mgr Aneta Zabrzewska – Jelenia Góra, magister farmacji, zajmuje się historią (zwłaszcza
średniowieczną), w tym także dziejami farmacji i medycyny
o. Włodzimierz Zatorski OSB – Kraków, benedyktyn z Tyńca, autor licznych publikacji o
tematyce duchowej

