
 

 

 

Harmonogram kursu 

Zioła w kuchni, na stole i w domowej apteczce 

 

Lp. Termin Tematyka Liczba godzin 

lekcyjnych 

Miejsce Prowadzący 

1 25.06.2022 

sobota (9.00 - 16.00) 

Zielarstwo, 

Specyfika i znaczenie 

gospodarcze roślin 

zielarskich. 

Biblioteka zielarza 

 

8 h Orelec 35 (siedziba 

LGD "Zielone 

Bieszczady") i działka 

nr  291 w Orelcu 

mgr Agata Chmura 

2 26.06.2022 

niedziela (12.00 - 19.00) 

Zasady przechowywania 

i suszenia ziół. 

Przetwory spożywcze na 

bazie ziół.  

Aspekty formalno-

prawne skupu, produkcji 

i dystrybucji przetworów 

ziołowych. 

 

8 h Moczary 39 

(Inkubator 

przetwórstwa 

lokalnego) 

 

mgr Michał Przepióra 

3 16.07.2022 

 sobota (9.00 - 16.00) 

Rozpoznawanie 

gatunków, zbiór roślin 

leczniczych, zbiór roślin 

8 h Orelec 35 (siedziba 

LGD "Zielone 

dr inż. Anna Bugno 



 

 

chronionych - przepisy 

prawne, elementy 

toksykologii substancji 

roślinnych. Zajęcia w 

terenie - tereny łąk, 

ogrodów, sadów, lasu, 

zarośla i  torfowisk 

Bieszczady") i działka 

nr  291 w Orelcu 

4 

 

06.08.2022  

sobota (9.00 - 10.30) 

Przetwory spożywcze na 

bazie ziół – cd. 

Aspekty formalno-

prawne skupu, produkcji 

i dystrybucji przetworów 

ziołowych – cd. 

 

2 h Moczary 39 

(Inkubator 

przetwórstwa 

lokalnego) 

 

mgr Michał Przepióra 

06.08.2022  

sobota (10.45 - 16.00) 

Zioła w kosmetologii i 

dietetyce, w tym zajęcia 

praktyczne dotyczące 

receptur (maceraty, oleje 

ziołowe, maści, 

kiszonki, odwary, 

napary, octy, herbatki 

itp.), tworzenie 

naturalnych 

kosmetyków i 

preparatów 

zdrowotnych,  wspólne 

przygotowanie dzikiego 

obiadu (przystawka, 

6 h Moczary 39 

(Inkubator 

przetwórstwa 

lokalnego) 

 

mgr Agata Chmura 



 

 

zupa, danie główne, 

deser z wykorzystaniem 

dzikich roślin) 

 

5 03.09.2022 

sobota (9.00 - 16.00) 

Zioła w kosmetologii i 

dietetyce, w tym zajęcia 

praktyczne dotyczące 

receptur (maceraty, oleje 

ziołowe, maści, 

kiszonki, odwary, 

napary, octy, herbatki 

itp.), tworzenie 

naturalnych 

kosmetyków i 

preparatów 

zdrowotnych,  wspólne 

przygotowanie dzikiego 

obiadu (przystawka, 

zupa, danie główne, 

deser z wykorzystaniem 

dzikich roślin) – cd. 

 

8 h Orelec 35 (siedziba 

LGD "Zielone 

Bieszczady") i działka 

nr  291 w Orelcu 

mgr Agata Chmura 

 

Kurs realizowany jest w ramach projektu pt. 𝐑𝐨𝐳𝐰�́�𝐣 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐔𝐋'𝐚 – 𝐁𝐢𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐚𝐝𝐳𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐰𝐞𝐫𝐬𝐲𝐭𝐞𝐭𝐮 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨  

Projekt realizuje Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" 

(Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020.  


