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Polsko-niemiecka konferencja   
  

„Rolnictwo ekologiczne  jako pomysł na przyszłość dla obszarów wiejskich” 
 

w ramach projektu „Działać ekologicznie“ 
 

 
25 października 2011 r. (wtorek) 

 Miejsce: „Dwór Czarne” w Jeleniej Górze (sala konferencyjna) 

Adres: ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra  / www.dworczarne.pl 

 
Organizatorzy: 

• Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” / 

Lubań     www.pogranicze-csb.home.pl  
• EkoConnect  e.V/ Drezno – Niemcy     www.ekoconnect.org  
• Gäa e.V. - Vereinigung  ökologischer Landbau / Drezno – Niemcy    www.gaea.de  

 

PROGRAM 
 

09.00 -09.30 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa. 
 

09.30 – 11:00 Otwarcie konferencji.  
 

Powitanie. 
 
Prezentacja projektu  „Działać ekologicznie” 
Magdalena Guła – Koordynator projektu w Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie  
Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań) 
 

 BLOK I: Rolnictwo ekologiczne jako pomysł rozwoju obszarów 
wiejskich – stan obecny oraz przyszłość produkcji ekologicznej. 
 

  „Rolnictwo ekologiczne w Saksonii – stan i perspektywy” 
Ute Baumbach - Gäa e.V. - Vereinigung  ökologischer Landbau (Drezno / Niemcy) 
    

 „Realna produkcja surowców i produktów ekologicznych w latach 
2007-2010. Rola systemu dopłat w osiąganiu wzrostu produkcji 
certyfikowanej. Planowane kierunki rozwoju produkcji ekologicznej w 
następnym okresie programowania” 
Urszula Bogusiewicz – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Wrocław)  
 

 „Rola i wsparcie samorządu rolniczego w zakresie produkcji i obrotu 
produktami ekologicznymi” 
Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej (Wrocław) 
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„Rolnictwo ekologiczne jako pomysł rozwoju obszarów wiejskich – 
wspierające działania ngo” – Prezentacja Fundacji Kultury Ekologicznej  
Jacek Jakubiec – Prezes Fundacji Kultury Ekologicznej („Dwór Czarne” / Jelenia Góra) 
 

11:00-11:15  Przerwa  kawowa.  
  

11:15-12:45 Blok II: Rolnictwo ekologiczne jako pomysł rozwoju obszarów 
wiejskich – potrzeby a efekty działań rolników i przedsiębiorców. 
 
Wystąpienie: Chris Schmitz – rolnik ekologiczny (Mirsk) 

Wystąpienie: Marek Ziobrowski – rolnik ekologiczny (Stara Kamienica) 

Wystąpienie: rolnik ekologiczny z Saksonii 

 

„Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich – szanse 
 i zagrożenia” 
dr Roman Andrzej Śniady – Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław) 
 

12:45-13:30 Przerwa na obiad.  
 

13:30-15:00 Blok III: Rolnictwo ekologiczne jako pomysł rozwoju obszarów 
wiejskich – handel i gastronomia.  
 

 „Organizacja dystrybucji produktów ekologicznych, zasady współpracy 
z producentami oraz możliwości wprowadzenia produktu do sieci 
dystrybucji” 
Przedstawiciel Hurtowego Rynku Rolno-Spożywczego TARGPIAST (Wrocław) – 
zapytanie 
  

 „Produkty rolnictwa ekologicznego w handlu – obecne kanały 
dystrybucji i sprzedaży” 
Maria Centkiewicz – Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego 
i Lokalnego (Wrocław) 

  
„Gastronomia – możliwości sprzedaży produktów ekologicznych 
 w regionie” 
Przedstawiciel „Niebieski Burak” – zapytanie 
 
„Świadomy handel, świadoma konsumpcja – ideą sklepów  
z produktami ekologicznymi” 
Tomasz  Kulik – Sklep „Irena” (Wrocław) 
 

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa. 
 

15:15 – 16:45  Dyskusja „Działać ekologicznie – ale w jaki sposób?”  
 
Podsumowanie konferencji.  
 
Zakończenie. 
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Informacje organizacyjne: 
 

1. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

2. Uczestnicy w zgłoszeniu udziału  mogą określić obszary swoich działań / zainteresowań oraz 

pytania.  

 

3. Zapraszamy Państwa do przywiezienia ze sobą wytwarzanych przez siebie  ekologicznych 

produktów żywnościowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych w celu ich 

prezentacji dla innych uczestników spotkania. Podczas konferencji udostępnione zostaną 

nieodpłatnie stoły na prezentacje.  

 

Zgłoszenia:  
 

Zgłoszenia można nadsyłać do Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 

Terytorialnego „Pogranicze” do 23 października 2011 przy wykorzystaniu załączonego 

formularza na adres e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl  
lub  faksem na numer +48 75 721 50 77. 

 

Dodatkowych informacji dla uczestników z Dolnego Śląska udziela: 
 
              Magdalena Guła  

              Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 

              ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 

             Tel. / faks +48 75 721 50 77 

             e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl  

             www.pogranicze-csb.home.pl  
 
 

 

 
 

 
 


