Akademia Brandenburska

Jak nas można znaleźć

W regionie Doliny Dolnej Odry 14 maja
2002 roku swoje podwoje otworzyła
Akademia
Brandenburska
„Schloss
Criewen“. Mieści się ona w starym dworze
rodu von Arnim, otoczona jest stworzonym
przez Petera Josepha Lennégo parkiem,
który rozciąga się po brzegi starego
ramienia rzeki.

Pociągiem najlepiej dojechać do Angermünde
(dogodne połączenia ze Szczecina i Berlina).
Tam trzeba przesiąść się do autobusu linii 468,
wysiadka na przystanku „Criewen Schloss“,
skąd jest już tylko parę metrów do Akademii.

Bezpośrednie sąsiedztwo z jedynym w
Niemczech
parkiem
narodowym
chroniącym nadrzeczne błonia i polskim
sąsiadem określa automatycznie pole
działania
tego
Polsko-Niemieckiego
Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego.

Wybierając dojazd samochodem należy
kierować się na Schwedt (najbliższe przejście
graniczne: Krajnik Dolny/Schwedt nad Odrą).
Ze Schwedt dalej w kierunku Angermünde aż do
zjazdu na Criewen (szyld). Potem główną drogą
do samego Criewen na parking Akademii
(oznakowany), stąd już tylko 3 min spaceru
przez wspaniały park Lennégo.

Nasza młoda Akademia Brandenburska ma
sprecyzowany profil działania, który
wyznaczają potrzeby ochrony przyrody i w
tych ramach organizuje ściśle określony
program imprez. Ponadto w wolnym od
własnych imprez czasie stwarza możliwość
wynajęcia odrestaurowanych pod nadzorem
konserwatora zabytków sal dworu przez
wszystkich związanych z kulturą i sztuką,
nauką czy polityką, którzy dla swoich
imprez szukają nowoczesnych i stylowych
pomieszczeń. Brandenburska Akademia
„Schloss Criewen“ jest domem otwartym.
Swoje miejsce w Akademii ma znaleźć
także kultura i sztuka, jak również
zainteresowani nią mieszkańcy regionu. Z
tego powodu Akademia zaprasza do
współpracy artystów z regionu, a sama
również organizuje koncerty, odczyty i
wykłady.

Schwedt/
Krajnik

Akademia Brandenburska
„Schloss Criewen“
Polsko-Niemieckie Centrum
Edukacyjno-Konferencyjne

Renaturalizacja obszarów
podmokłych
15. - 16. czerwiec 2006

adres:
Brandenburgische Akademie Schloss Criewen
Park 3 – Schloss
D- 16303 Schwedt/OT Criewen
Tel: +49 33 32 / 83 88 40
www.brandenburgische-akademie.de

o temacie:

Uwaga:

Adresaci

Poprzez zagospodarowywanie i
zmiany dokonywane w przyrodzie
dla potrzeb człowieka wiele
obszarów podmokłych w Europie
Środkowej narażonych zostało i
jest
na
silne
ingerencje.
Oddziaływanie na florę, faunę i
bilans wodny jest wszechobecne.
Renaturalizacja naturalnych siedlisk na obszarach podmokłych
przeprowadzona przy akceptacji
przedstawicieli różnych grup
interesów
wymaga
obok
fachowości także umiejętności
mediacji i sprawnego informowania wszystkich zainteresowanych. W ramach konferencji
przedstawione zostaną różne
projekty, które mają pomóc w
wymiane pomysłów i doświadczeń.
Proszę pamiętać o stroju
odpowiednim do wycieczki w
teren.
Pracownicy obszarów chronionych,
działacze ochrony przyrody,
organizacje pozarządowe działające
na polu ochrony przyrody, biura
planowania krajobrazu, naukowcy z
Niemiec i Polski.

Program
19.00

11.00

11.15

12.00

opłata ulgowa

Otwarcie i powitanie gości
Uta Böhme
Stabilizacja bilansu wodnego w
krajobrazie. Szansa dla człowieka i
przyrody - konieczności w dobie
zmian klimatycznych.
prof. Dr. Matthias Freude, Prezes
Urzędu Ochrony Środowiska w
Brandenburgii
Renaturalizacja w niemieckim
Parku Narodowym Dolina
Dolnej Odry
Możliwości i rzeczy możliwe
Jochen Beschnidt, z-ca dyr. Parku
Narodowego Dolina Dolnej Odry

12.30

obiad

14.00

Wycieczka
prowadzi: Jochen Beschnidt

17.00

kawa i herbata

17.30

Park chroniący łęgi bez wody
jest jak Oktoberfest bez piwa strategie renaturalizacji
obszarów podmokłych w Dolinie
Dolnej Odry
dr Ansgar Vössing, prezes Fundacji na
Rzecz Parku Narodowego Dolina
Dolnej Odry

Kierownictwo: Akademia Brandenburska
pod mecenatem Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony
Środowiska Naturalnego i Gospodarki Przestrzennej Kraju Związkowego Brandenburgia
opłata ulgowa:
60,00 €
(organizacje pożytku publicznego)
studenci:
50,00 €

Kolacja

czwartek, 15. czerwiec 2006
piątek, 16. czerwiec 2006
9.00

Rezerwat Biosfery Środkowa Łaba
Tworzenie przestrzeni retencyjnych
dla Łaby na przykładzie odsunięcia
wałów w okolicy Lödderitz
Michael Unruh, Rezerwat
Biosfery Łęgi Środkowej Łaby

9.45

Renaturalizacja Isy
Ochrona przyrody motorem
rozwoju obszarów wiejskich
Thomas Lucker, Aktion Fischotterschutz e. V. Hankensbüttel

10.15

Odsunięcie wałów nad Wartą
Piotr Nieznanski, WWF Polska

11.00

Dyskusja

11.15

Kawa i herbata

11.30

Teoria i praktyka w działaniach na
rzecz zachowania i odtwarzania
obszarów podmokłych w woj.
śląskim.
mag Dorota Serwecińska, Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska, Katowice

12.00

Renaturalizacja polderów nad
Pianą (Peene)
dr Frank Hennicke, związek celowy
„Peenetal – Landschaft“

18.00

Dyskusja

12.30

Dyskuja końcowa

18.30

Zaprasza Fundacja na rzecz Parku
Narodowego Dolina Dolnej Odry

13.15

kolacja

15,00 €
odjazd gości

