Konferencja „Zdrowa żywność dla szkół”
W środę 23 września 2009 r. odbyła się współorganizowana przez nas konferencja „Zdrowa żywność dla szkół”. Została objęta
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego. Celem konferencji była prezentacja produktów
ekologicznych i tradycyjnych, oferowanych przez Lubelszczyznę, które mogą znaleźć się w szkołach - czyli w szkolnych sklepikach i
stołówkach. Była także mowa o tym, dlaczego konwencjonalna, schemizowana żywność powinna ustępować miejsca żywności
ekologicznej i tradycyjnej. Dowiedzieliśmy się poza tym, jak w Polsce i w innych krajach wprowadza się zdrową żywność do szkół.
Naszym Gościem Specjalnym był Pan Ignazio Garau z Włoch, Dyrektor Związku Miast Ekologicznych Europy. Mamy nadzieję, że
efektem dodatkowym konferencji będzie to, że Lublin dołączy do grona takich miast.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Lubelską Izbą Rzemieślniczą zaprosiliśmy producentów żywności, aby pokazali swoje
możliwości stworzenia atrakcyjnej oferty dla sklepików i stołówek szkolnych. Mistrz świata w kategorii wypieków artystycznych, Pan
Wiesław Kucia przygotował okolicznościową wystawę swoich dzieł, którą umieściliśmy na stole prezydialnym.
Producenci przygotowali dla uczestników poczęstunek podczas przerwy kawowej, obiad w konwencji szwedzkiego stołu oraz
drobne upominki w płóciennych torbach dla każdej szkoły. Nasi Goście chwalili poczęstunki i pozostawili po sobie puste stoły – co
nas oczywiście bardzo ucieszyło.
Z pomocą Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprosiliśmy przedstawicieli Szkół, nauczycieli i uczniów, aby pomogli ofertę producentów
doskonalić i podpowiedzieć: które produkty warto rozwijać, w jakich smakach, ilościach lub gramaturze, jak pakowanych, w jakich
akceptowalnych cenach.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele około 150 szkół. Łącznie było na sali około 300 osób. Byłoby znacznie więcej, gdyby
pojemność sali była większa. Na konferencję przybyli wszyscy najważniejsi zaproszeni Goście których nazwiska są uwidocznione w
Programie konferencji, a także wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Jerzy Miszczak. Pod koniec imprezy oraz w kuluarach
był czas na dyskusję i na wolne wnioski odnośnie dalszych działań w ramach akcji „Zdrowa żywność dla szkół”.
Konferencję prowadziła Pani Jadwiga Tatara, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie. Należy wspomnieć, że impreza powstała z inspiracji Pana Wojciecha Hetmana z Lubelskiej
Izby Rzemieślniczej.
Po imprezie mieliśmy korzystne publicity w telewizji, prasie i kilku rozgłośniach radiowych. Polskie Radio Lublin temat konferencji
uczyniło tematem dnia i przez wiele godzin przyjmowało telefony od słuchaczy w sprawie żywienia w szkołach.
Lista prelegentów oraz tematy ich wystąpień znajdują się w poniższym programie.
Program konferencji
10:0010.15

Otwarcie konferencji

Sławomir Sosnowski,
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

10:1510:30

Wychowanie dla zdrowia

Krzysztof Babisz,
Lubelski Kurator Oświaty

10:3010:35

Omówienie celu i organizacji konferencji

Barbara Szymoniuk,
prezes Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”

10:3510:55

Możliwość wykorzystania żywności ekologicznej
w szkołach. Idea poprawy jakości żywności a założenia
PROW 2007-2013

Michał Rzytki,
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:5511:15

Wsparcie dla projektów wprowadzania zdrowej żywności
do szkół - doświadczenia polskie i zagraniczne

Jadwiga Tatara,
zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie

11:1511:35

Przykład dobrej praktyki: wprowadzenie ekologicznej
żywności do szkół włoskich

Ignazio Garau
Dyrektor Międzynarodowego Związku Miast
Ekologicznych Città del Bio
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11:3511:55

Preferencje zakupowe klientów sklepików szkolnych

Przedstawiciel osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie
sklepików i stołówek szkolnych

11:5512:15

Prezentacja oferty produktów ekologicznych z regionu
Lubelszczyzny, które mogłyby stanowić część oferty
sklepików szkolnych, barków i stołówek

Artur Tymiński,
Stowarzyszenie „Polska Ekologia”
Wojciech Hetman,
Stowarzyszenie „Cebularz Lubelski”

12:1512:40

PRZERWA KAWOWA, degustacje produktów ekologicznych i tradycyjnych

12:4013:00

Walory produktów ekologicznych i tradycyjnych
w porównaniu do tzw. junk food

prof. dr hab. Piotr Książek,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13:0013:20

Programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”

Andrzej Romańczuk,
dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

13:2014:00

Panel dyskusyjny producentów i osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie sklepików i stołówek szkolnych mający na celu
dopasowanie oferty produktów ekologicznych i tradycyjnych do wymagań obecnego i przyszłego popytu

14:0014:20

Podsumowanie konferencji i wolne wnioski odnośnie dalszych działań w ramach akcji
„Zdrowa żywność dla szkół” (prowadzenie - Jadwiga Tatara i Barbara Szymoniuk)

14:2015:00

OBIAD z produktów ekologicznych i tradycyjnych oraz dyskusje w podgrupach
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