
   
 
 
 
 

 
 
Konferencja Regionalna Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej  
Saksonia – Dolny Śląsk 
 
Termin:  Środa, 26.03.2014r., godz.9:30 - 15:30 
Miejsce:  Centrum Żywienia i Ziół klasztoru St. Marienstern w Panschwitz-Kuckau (Niemcy) 
 
 

Zdrowe odżywianie jako wkład w ochronę środowiska  
i w rozwój regionalny na przykładzie Górnych Łużyc  
 
 
godz. 9:30   Powitanie 
 Katrin Weiner, LaNU 
 
godz. 9.45 Gospodarka stawowa na terenie Łużyc – wszystko o karpiu 
 Karsten Ringpfeil, Gospodarka stawowa Königswartha 
  
godz. 10:15 Praca w dwóch grupach, temat: „Zimowe warzywa korzeniowe“ 
 
 Grupa 1:  
 Co warto wiedzieć na temat warzyw zimowych i korzeniowych 
 Sylvia Ulrich, Centrum Żywienia i Ziół CSB 
 
 Grupa 2: 
 Praktyczne i merytoryczne inspiracje do gotowania z grupami,  

temat: warzywa korzeniowe 
 Axel Göber, szef kuchni w barokowym pałacu Rammenau 
 
godz. 12:00 Obiad  
 Degustacja wyników pracy grupy nr 2 
 
godz. 13:00 Praca w grupach, część 2: 
 
 Grupa 1: Praktyczne i merytoryczne inspiracje …. 
 
 Grupa 2: Co warto wiedzieć na temat warzyw zimowych i korzeniowych   
 
godz. 14:45 Kawa i wspólne podsumowanie dnia 
 Degustacja wyników pracy grupy nr 1 
 
godz. 15:30 Zakończenie 
 
 
 
 
Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Nowe Drogi dla Edukacji 
Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt ramowy Trójnarodowej Sieci 
Edukacji Ekologicznej“.  
                        

   



Treść: 
 
Zdrowe odżywianie jest tematem podejmowanym przez wiele placówek edukacji ekologicznej. 
Dużą wartość mają tu zasoby naszej rodzimej przyrody. Uczestnicy konferencji zostaną zachęceni 
do wykorzystywania tych zasobów w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia. Szczególnie 
podkreślane będzie to przy omawianiu ziół.  
 
Są też inne zagadnienia, które do tej pory rzadko wykorzystywane były w edukacji ekologicznej, 
ponieważ np. brakowało w tym zakresie wiedzy lub punktu odniesienia. Jednym z takich tematów 
są warzywa korzeniowe - zdrowe - niedrogie - regionalne. Chcemy zachęcić edukatorów 
ekologicznych do wykorzystania tego tematu, szczególnie zimą, aby zachęcić społeczeństwo do 
przygotowywania smacznych dań z warzyw korzeniowych. Musimy zmotywować ludzi do 
samodzielnej uprawy i przechowywania warzyw lub do ich zakupu u regionalnego sprzedawcy,  
ich samodzielnego przygotowania oraz oczywiście do delektowania się nimi. W ten sposób 
wzmocniony zostanie regionalny obieg produktu, zaoszczędzona zostanie energia na transport  
i magazynowanie uraz uniknie się odpadów.  
 
W ramach konferencji regionalnej przekazana zostanie wiedza fachowa oraz praktyczne 
inspiracje, w jaki sposób temat warzyw korzeniowych przybliżyć grupom dzieci, młodzieży  
i dorosłym. Tematem pasującym do miejsca konferencji - Górnych Łużyc, będzie również karp  
i gospodarka stawowa. 
Jest to pierwsza konferencja regionalna, podczas której uczestnicy samodzielnie przygotują swoje 
posiłki. Wszystkim edukatorom życzymy dużo przyjemności podczas degustacji.  
 
 
Miejsce konferencji:  
 
Centrum Żywienia i Ziół w klasztorze St. Marienstern 
Cisinskistraße 35, 01920 Panschwitz-Kuckau (Niemcy) 
 
 

 
 
Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Nowe Drogi dla Edukacji 
Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt ramowy Trójnarodowej Sieci 
Edukacji Ekologicznej“.  
                        

   



Organizatorzy: 
 

• Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt   www.lanu.de 
• Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze“   

www.pogranicze-csb.home.pl  
 
 
Wskazówki:  
 

• Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.  
 
• Konferencja jest skierowana do edukatorów ekologicznych, w  tym nauczycieli, z 

Saksonii i z Dolnego Śląska (w szczególności powiaty: bolesławiecki, lubański, 
lwówecki, zgorzelecki, jeleniogórski i miasto na prawach powiatu Jelenia 
Góra).  

 
• Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
 

• Konferencja prowadzona będzie w języku niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym na 
język polski. 
 

• Organizator ma możliwość zapewnienia polskim uczestnikom darmowego transportu na 
trasie Lubań – Zgorzelec – Panschwitz-Kuckau (oraz powrót). Warunkiem organizacji 
darmowego transportu jest zgłoszenie się minimum 10 osób, zainteresowanych 
skorzystanie z ww. transportu. 
 

• Uczestnicy samodzielnie przygotują swoje posiłki w trakcie konferencji. 
 
 
 
 
Zgłoszenia  z Dolnego Śląska:  
 

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do 17.03.2014 r. do godz. 12.00  e-mailem  na adres: 
 

tsee@pogranicze-csb.home.pl 
 
 
 
Dalsze informacje dla osób z Dolnego Śląska:  
 
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 
 
 


