Kurs Projektowania
Permakulturowego w Polsce
6-18 sierpnia 2012
Naucz się projektowania permakultury i poznaj piękną
południową Polskę.
Kurs projektowania permakulturowego (Permaculture Design Course - PDC) wykorzystuje standardowy,
nauczany na całym świecie, 72 godzinny program, który opracował Bill Mollison. Dla potrzeb tego kursu
program został rozszerzony o informacje dostosowane do projektowania w chłodniejszych strefach
klimatycznych oraz o elementy praktyczne, które przyspieszają naukę procesów permakulturowych
i projektowania. Kurs potrwa 12 pełnych dni. Rozpocznie się od rana w poniedziałek 6 sierpnia 2012, a zakończy
po południu 18 sierpnia (w sobotę). Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Przyjedźcie, żeby nauczyć się
stosować permakulturę w swoim domu, farmie i życiu, oraz miło spędzić czas w przepięknej południowej
Polsce.
Poruszane będą następujące tematy:
Historia, zasady i etyka permakultury · Projektowanie permakultury  Projektowanie i planowanie całego
gospodarstwa.  Klimat i pogoda  Wzory w naturze i projektowaniu  Drzewa, lasy i ochrona przed wiatrem
 Zbieranie wody, jej magazynowanie i recykling  Ekosystemy, krajobrazy i gleby  Permakultura
w warunkach zmieniającego się klimatu  Aqua-kultura  Permakultura społeczna  Sady i ogrody leśne
 Zwierzęta w projektowaniu permakultury  Projektowanie samowystarczalnych budynków  I wiele innych...

Gdzie odbywa się kurs?
Kurs jest prowadzony we współpracy pomiędzy Glacial Lakes Permaculture i EKOCENTRUM ICPPC, w siedzibie
EKOCENTRUM ICPPC. EKOCENTRUM ICPPC to pierwsza w Polsce placówka edukacyjno-pokazowa, poświęcona
technologiom ekologicznym i zgodnemu z naturą, ekologicznemu stylowi życia. W EKOCENTRUM ICPPC znajdują
się budynki z gliny i słomy wyposażone w instalacje wykorzystujące energię odnawialną, system recyklingu
szarej wody, system zbierania wody deszczowej, ogrody, w których uprawiana jest ekologiczna żywność
i rozwijający się permakulturowy ogród leśny.
EKOCENTRUM ICPPC jest zlokalizowane w Stryszowie, wsi zamieszkanej przez 2000 osób, malowniczo
usytuowanej w pięknej, beskidzkiej dolinie.

EKOCENTRUM ICPPC to część Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Jest prowadzone przez
Jadwigę Łopatę, wielokrotnie nagradzaną ekolożkę, działaczkę i przedsiębiorcę społecznego. EKOCENTRUM
zostało założone pod koniec lat 90 (dwudziestego wieku) przez jej syna, Krzysztofa.
Jadwiga Łopata została w 1996 roku członkinią Ashoka, a w 2002 roku, jako przedstawicielka Europy, otrzymała
Nagrodę Goldmana (ekologiczny Nobel) za swoje działania mające na celu zachowanie polskich małych
gospodarstw i związanego z nimi systemu gospodarowania. Była również założycielką i pierwszą prezeską
ECEAT-Poland (Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce), organizacji, która ma na celu
pomagać rolnikom prowadzącym małe gospodarstwa wprowadzać rozwiązania, które pozwolą im prowadzić
działalność w dziedzinie eko- i agroturystyki.
Obecnie, wraz ze swoim partnerem Sir Julianem Rose, znanym brytyjskim rolnikiem ekologicznym, pisarzem
i aktywistą, kontynuuje pracę, która mam na celu chronić i wspierać małe gospodarstwa rolne w Polsce.
Zajęcia będą prowadzone w EKOCENTRUM ICPPC, w budynku konferencyjnym zbudowanym z gliny i słomy,
w którym wszystkie urządzenia zasilane są energią słoneczną. Zajęcia praktyczne prowadzone w ramach kursu
dadzą uczestnikom szansę pracować przy projektach prowadzonych w EKOCENTRUM ICPPC w ramach
działającego gospodarstwa.
Prowadzący
Doświadczony nauczyciel i projektant permakultury Karl J. Schmidt jest założycielem Glacial
Lakes Permakulture, organizacji i placówki pokazowej, kompleksowo zajmującej się
permakulturą - w zakresie edukacji, projektowania, badań i konsultingu. Karl otrzymał swój
pierwszy Dyplom Projektowania Permakulturowego (Permaculture Design Certificate - PDC)
w Australii, od Billa Mollisona, współzałożyciela światowego ruchu permakulturowego, i Geoffa Lawtona,
dyrektora Permaculture Research Institute of Australia. Odbył również szkolenie z projektowania
permakulturowego (uzyskując drugi Dyplom Projektowania Permakulturowego - PDC) w Brazylii z Andre Jaeger
Soares i Lucy Legan w IPEC (Instituto de Permacultura e Ecovila do Cerrado). Karl odwiedził i poznał większość
głównych ośrodków projektowania permakultury w Australii, może się również pochwalić wieloletnim
doświadczeniem w nauczaniu, badaniach i działaniach praktycznych, w ramach i poza akademią. Oprócz wielu
wykładów, warsztatów i publicznych prezentacji w zakresie permakultury i tematów z nią powiązanych (takich
jak Peak Oil – szczyt wydobycia ropy naftowej, czy Transition), Karl stworzył i prowadzi całoroczny Kurs
Projektowania Permakulturowego w Południowej Dakocie. Występuje również z gościnnymi wykładami
na temat permakultury w Stanach Zjednoczonych, Australii i Polsce. Jest członkiem Worldwide Permaculture
Network i Transition United States. Karl zaprojektował własny pięcioakrowy (ok. 2 ha) ogród permakulturowy
w północnych Stanach Zjednoczonych oraz współpracował przy tworzeniu permakultur dla wielu klientów.
Od roku 2007 współpracuje z polskim EKOCENTRUM ICPPC przy wielu projektach edukacyjnych i praktycznych,
w tym przy rozwijaniu małego permakulturowego ogrodu leśnego.

Zamówienia/Rezerwacje/Więcej informacji/Kontakt
Pełna opłata za Kurs Projektowania Permakulturowego wynosi 4350 zł (w indywidualnych przypadkach będą
udzielane zniżki) i zawiera: wykłady, warsztaty, zakwaterowanie we wspólnym pokoju (2-4 osoby w pokoju)
oraz trzy posiłki dziennie (przygotowane ze zdrowych, lokalnych produktów, możliwość przygotowania posiłków
dla lakto-ovo wegetarian). Miejsca noclegowe dla maksymalnie 16 studentów. Dodatkowo dysponujemy
dwoma miejscami na ustawienie namiotów (dla maksymalnie 4 uczestników). Studenci, którzy wybiorą
mieszkanie w namiocie mogą uzyskać 10% zniżki w opłacie za kurs. Dodatkowe miejsca noclegowe są dostępne
w pobliżu. Możemy zapewnić zakwaterowanie dla maksymalnie 20 studentów.
Glacial Lakes Permaculture
46554 SD Hwy 28
Estelline, South Dakota 57234-6032 USA
www.glaciallakespermaculture.org
E-mail: karl@glaciallakespermaculture.org

EKOCENTRUM ICPPC
34-146 Stryszów 156
Polska
www.eko-cel.pl
E-mail: biuro@icppc.pl

