
 
ZAPROSZENIE NA PIERWSZE SPOTKANIE  

EKOWIOSEK, EKOOSSAD ORAZ EKOGOSPODARSTW W POLSCE 
 

Drodzy Przyjaciele, na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej podejmowanych jest 
działań na rzecz ochrony Matki Ziemi. Powstają coraz to nowsze nieformalne grupy oraz 
organizacje pozarządowe podejmujące inicjatywy z zakresu: budowy ekowiosek, ekoosad, 
oraz ekogospodarstw.   

W związku z powyższym z inicjatywy Fundacji Terapia Homa oraz Stowarzyszenia 
Ekologiczno-Kulturalnego FREEDOM zapraszamy Was na konferencję dotyczącą nawiązania 
partnerstwa pomiędzy ekowioskami, ekooasadami i ekogospodarstwami oraz utworzenia 
pierwszej realnej sieci ekowiosek w Polsce.  

Spotkanie odbędzie się 16 września 2012r. na terenie ekowioski Bhrugu Aranya 
prowadzonej przez Fundację Terapia Homa. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące 
programu spotkania, miejsca oraz warunków uczestnictwa. 
 

Termin: 16 września 2012r., godz: 10:00 – 18:00 
Miejsce: Toporzysko, pow. Suski, woj. Małopolskie 
Udział w konferencji: bezpłatny 
 

Program spotkania: 

 Otwarcie konferencji 

 Prezentacje: wzajemne, ekowiosek, ekoosad oraz ekogposdpodarstw w tym 
wycieczka po ekologicznym gospodarstwie Bhrugu Aranya 

 Trudności i sukcesy w życiu ekowiosek, ekoosad i ekogospodarstw 

 Uczta Wegetariańska przy wspólnym stole – prosimy przywieź ze sobą gotowe 
potrawy lub przekąski (bez mięsa, ryb i jajek) niewymagające podgrzewania.  

 Rola komunikacji w Ekowioskach 



 Tworzenie nowej samowystarczalnej ekonomii 

 Ekologia duchowa 

 Agnihotra  

 Budowa i funkcjonowanie sieci ekowiosek w Polsce 

 Zakończenie spotkania 
 

Cele spotkania: 

 Integracja oraz wymiana: informacji, produktów oraz usług  

 Nawiązanie partnerstwa na szczeblu krajowym 

 Utworzenie sieci: ekowiosek, ekoosad oraz ekogospodarstw 

 

Warunki uczestnictwa: 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w potkaniu proszone są o kontakt tel. 791 53 02 04 
lub mailowy: biuro@sfreedom.pl w nieprzekraczającym terminie do 14 września 2012r. 

 

Nocleg i wyżywienie: 

Dla osób chcących pozostać dłużej u gospodarzy spotkania przewidzieliśmy poniżej 
następujące możliwości skorzystania z noclegu i wyżywienia: 

 
Ekowioska Bhrugu Aranya 

 nocleg - 20-30 zł za dobę w zależności od konieczności zużycia opału przy ogrzaniu 
pomieszczeń noclegowych 

 wyżywienie – 20 zł za obiad wegetariański 

 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM 

 nocleg w gospodarstwie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego FREEDOM we wsi 
Sidzina (10 km od ekowioski Bhrugu Aranya) – nieoficjalne, bezpłatne pole 
namiotowe 

 wyżywienie: we własnym zakresie lub zrzutka pieniężną albo żywnościowa na rzecz 
wspólnej kuchni wegetariańskiej 
 

Zalecamy przywieź ze sobą: 

 stosowane ubrania na wiejskie warunki: wygodne obuwie, w przypadku upałów letnie 
nakrycie głowy 

 radosne i otwarte serce  
 

Zwyczaje: 

Na terenie ekowiowski Bhrugu Aranya nie używamy: alkoholu, papierosów, narkotyków oraz 
nie spożywamy produktów mięsnych 
 

 

mailto:biuro@sfreedom.pl


Jak dojechać do ekowioski Bhrugu Aranya? 

Jeśli podróżujesz pociągiem, autobusem lub samolotem, prosimy kierować się do Krakowa. 
Jest to najbliższe większe miasto od naszego centrum. 

Z Krakowa do Jordanowa można dojechać prywatnym Eurobusem (postój eurobusów 
znajduje się koło dworca Centralnego w Krakowie). Prosimy o kontakt odnośnie rozkładu 
jazdy busów. Okazjonalnie sami również jeździmy do Krakowa, wówczas można zabrać się z 
nami. 

 

Jak dojechać do nas z Krakowa samochodem:  

Kieruj się na Zakopane drogą czteropasmową E 77 
tzw. Zakopianka. W Skomielnej Białej na 
pierwszym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną 
(ok. 20 km po Myślenicach) skręć w prawo na 
Wadowice/Suchą Beskidzką. Jedź prosto, aż do 
Jordanowa. W centrum miasteczka na głównym 
skrzyżowaniu należy skręcić w lewo i mijając 
kościół po prawej stronie kierować się w dół. Po 
przejechaniu przez tory kolejowe skręć w prawo w 
kierunku Toporzysko/Sidzina (nie kieruj się na 
Wysoką). Po lewej stronie miniesz złotą figurę 
papieża i zaraz po tej samej stronie zobaczysz 
niewielką kapliczkę i okrągłe lustro drogowe, w 
tym miejscu skręć w lewo do góry. Jedź powoli 
asfaltową drogą aż do początku lasu, gdzie 
znajduje się rozwidlenie dróg. Tam skręć ostro w 
prawo na stromy podjazd w górę. Jedź dalej 
asfaltem i na następnym rozwidleniu dróg skręć w 
lewo. Przed samym końcem drogi asfaltowej 
znowu skręcamy w lewo na parking. To jest już 
nasza posesja. Przy wjeździe na parking znajduje 
się znak "STREFA WOLNA OD GMO", w dole zobaczysz nasz stary sad. Zaparkuj swój 
samochód i zejdź na dół do starej drewnianej chaty.  

 

* Jeśli się zgubisz, pytaj o osiedle Nad Las lub gdzie mieszkają Amerykanie! 

 

DO ZOBACZENIA NA MIEJSCU! 

 

 

 
 

 


