
   
 
 
 
 
 

 
Konferencja Regionalna Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej 

Region Saksonia – Dolny Śląsk 
 
 
Termin:  Poniedziałek, 08.04.2013, godz.9.30-17:00  
Miejsce:  Ogród Zoologiczny (Tierpark) Zittau, Weinaupark 2a, 02763 Zittau, Niemcy 
 

 
Temat: „Edukacja ekologiczna z gliną i barwą“ 

 
 
9:30   Powitanie  
 Katrin Weiner, LaNU 
 
9.45  Powitanie przez dyrektora Ogrodu Zoologicznego Zittau i prezentacja 

działań edukacyjnych z zastosowaniem gliny. 
 Andreas Stegemann, Tierpark Zittau e.V. 
  
10:15  Wykład wprowadzający na temat możliwości działań edukacyjnych  

z zastosowaniem gliny, glinki i farb naturalnych. 
 Sven Ove Schindler, architekt 
 
10:45   Prace praktyczne i wymiana doświadczeń na stanowiskach: 
 Sven Ove Schindler, Antje Seewald (artystka) 
 

1. Naprawa i renowacja w starym budownictwie – naprawa wypełnień z gliny, 
uzupełnianie luźnych elementów, wypełnianie fug, renowacja pęknięć  
i uszkodzeń tynku. 

2. Nakładanie tynku – przygotowanie podłoża, wybór zaprawy zgodnie ze 
specyficznymi wymaganiami, nakładanie tynku, dalsza obróbka, ozdabianie.  

3. Płaskorzeźby i sztukaterie z gliny – formowanie sztukaterii i płaskorzeźb przy 
użyciu specjalnych mieszanek gliny ze słomą.  

4. Ozdabianie mozaiką – przypadkowe i celowe rozbijanie płytek; tworzenie 
mozaik przy użyciu zaprawy z gliny.  

5. Ozdabianie materiałem naturalnym – kształtowanie powierzchni i postaci z 
wykorzystaniem przywiezionych ze sobą i zebranych materiałów (kamienie, 
drewno, fragmenty roślin) i układanych w glinie.  

6. Lepienie w glinie z zastosowaniem materiałów naturalnych – formowanie 
sylwetek i obiektów ze sztywnych mieszanek; ozdabianie materiałami naturalnymi 
i kawałkami płytek. 

7. Wytwarzanie farb naturalnych – wytwarzanie farb naturalnych z ziemi; 
wytwarzanie spoiwa i farby ściennej z wapna dołowanego, twarogu i wody.  

8. Ozdabianie barwne przy użyciu farb naturalnych na bazie oleju  
i wody – ozdabianie ścian i obiektów, malowanie farbami naturalnymi na 
papierze i drewnie.  

 
Planowane przerwy 
12:00  Obiad 
15:00  Przerwa kawowa 
17:00  Zakończenie 
 
 
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 - LaNU (Drezno) 
www.lanu.de 

• Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
Pogranicze (Lubań) www.pogranicze-csb.home.pl  

 
 
Wskazówki organizacyjne:  
 

• Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu 
powiatów lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego i 
miasta Jelenia Góra oraz z Saksonii (przedstawiciele placówek edukacji ekologicznej, 
stowarzyszeń, szkół etc.) 

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

• Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  
• Liczba miejsce ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową. 
• Podczas spotkania planowana jest praktyczna praca z gliną i farbą.  
• Proszę pamiętać o odpowiednim ubiorze (np. ubranie robocze lub fartuch).  
• Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały do zajęć.  

 
 
Zgłoszenia:  
 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń Stowarzyszenia P-ZFST Pogranicze  
do 28.03.2013 do godz. 12.00  

przy wykorzystaniu załączonego formularza drogą mailową na adres 
gula@pogranicze-csb.home.pl 

 
 
Dojazd:  

• Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt dojeżdżają na miejsce konferencji. 
DOJAZD: 
Samochodem: Jadąc z Görlitz (B99) przy wjeździe do Zittau, skręcić w lewo w  
Weinaupark.  
Autobusem w Zittau:  Linia B i D 

 
• Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu zapewniło, dla uczestników 

z miasta Lubań i powiatu lubańskiego, bezpłatny transport autobusem z Lubania 
do Zittau i z powrotem (Uwaga: ograniczona liczba miejsc w autobusie; decyduje 
kolejność zgłoszeń). 
 

• Osoby z miasta Lubań i powiatu lubańskiego, zainteresowane skorzystaniem z 
bezpłatnego transportu, prosimy o zaznaczenie stosownej informacji w 
formularzu zgłoszeniowym.  
 

 
Dodatkowe informacje dla uczestników z Polski: 
 
Magdalena Guła 
 
Stowarzyszenie  
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl  
www.pogranicze-csb.home.pl 
Tel. +48 75 721 50 77 
 


