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Warsztaty z Mają Popielarską, naturalne produkty, eko vintage shop, nauka…
dojenia krowy, masaże miodowe, porady ogrodnicze – to tylko część atrakcji, jakie
czekają odwiedzających Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja w najbliższy
weekend, od 27 do 29 września, podczas EKOlogiki. Będzie doskonała okazja do
ciekawego spędzenia wolnego czasu w ekologicznym duchu.

Targi zdrowej żywności i produktów ekologicznych

Przez trzy dni, od piątku do niedzieli, na poziomie -1 trwać będą targi zdrowej żywności i
produktów ekologicznych. Na stoiskach znajdą się m.in. świeże warzywa i owoce z
gospodarstw ekologicznych, pieczywo na naturalnym zakwasie, zioła doniczkowe i suszone,
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naturalne soki, swojskie sery oraz jajka od szczęśliwych kur. Nie zabraknie produktów prosto
z pasieki – dużego wyboru rozmaitych miodów, pszczelich produktów leczniczych czy świec z
naturalnego wosku. Będą też rośliny ozdobne i dekoracje do domu. Ekologiczne zakupy
można będzie zrobić od godz. 10 do 21 na poziomie -1.

Warsztaty z Mają Popielarską

Nie lada gratką dla miłośników zieleni i ogrodów będą sobotnie warsztaty ﬂorystyczne z Mają
Popielarską, popularną dziennikarką telewizyjną i prezenterką, gospodynią programu „Maja w
ogrodzie”, propagatorką życia w zgodzie z naturą. Pod czujnym okiem specjalistki od roślin,
która wie o nich wszystko, każdy uczestnik stworzy jesienną kompozycję roślinną w
pojemniku. Oczywiście można będzie zabrać je później do domu. Warsztaty zaczną się o
godz. 14:00 i 16:30 na poziomie -1. Nie ma zapisów, ale ponieważ liczba miejsc jest
ograniczona, obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Oprócz tego o godz. 15:35
odbędzie się spotkanie z Mają Popielarską, podczas którego odpowie na pytania dotyczące
roślin i ogrodów oraz doradzi.
Eko Vintage Shop

Każdy z nas ma w domu rzeczy, których nie używa i nie wie, co z nimi zrobić, a szkoda je
wyrzucić. W nadchodzący weekend w Sukcesji będzie można połączyć przyjemne z
pożytecznym. Na poziomie -1 zostanie otwarty Eko Vintage Shop, do którego każdy może
przynieść na przykład niepotrzebne ubrania, buty, kwiaty doniczkowe, książki, biżuterię, płyty
itp., zostawić je na miejscu lub wymienić na coś przyniesionego przez inną osobę. Tym
samym, pozbywając się niepotrzebnych rzeczy, można zdobyć takie, które się przydadzą. Eko
Vintage Shop będzie czynny od piątku do niedzieli w godz. 10:00-21:00 na poziomie -1.

Porady roślinne, domki dla owadów, quiz z nagrodami…

EKOlogika w Sukcesji to również mnóstwo innych atrakcji – i dla dorosłych, i dla dzieci. I tak
przez trzy dni każdy będzie mógł poddać się leczniczemu masażowi miodowemu czy też
nauczyć się dojenia krowy. Sympatyczna krasula będzie wprawdzie sztuczna, ale naturalnych
rozmiarów i dojona jak prawdziwa, więc satysfakcja murowana. Rzecz jasna pamiątkowe
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selﬁe z mućką mile widziane.
Z kolei w sobotę czynny będzie punkt porad roślinnych, dzieci zaś mogą wziąć udział w
warsztatach budowy domków dla owadów oraz ogrodniczych, na których ozdobią ekologiczne
doniczki, zasadzą w nich rośliny i dowiedzą się, jak o nie dbać. Do dyspozycji dorosłych
będzie dietetyk, każdy będzie także mógł skorzystać z indywidualnych dermokonsultacji i
analizy składu ciała oraz wykazać się wiedzą ekologiczną podczas quizu z atrakcyjnymi
nagrodami.

Harmonogram

27-29.09 (piątek-niedziela), godz. 10:00-21:00

Targi zdrowej żywności i produktów ekologicznych;
Eko Vintage Shop;
Nauka dojenia krowy;
Masaż miodowy.

28.09 (sobota)
Dermokonsultacje i analiza składu ciała, godz. 10:00-21:00;
Porady ogrodnicze, godz. 10:00-20:00;
Quizy ekologiczne z nagrodami, godz. 10:00-18:00;
Porady dietetyczne, 11:15-12:15;
Warsztaty budowy domków dla owadów, godz. 12:30-13:30;
Warsztaty z Mają Popielarską, godz. 14:00 i 16:30;
Spotkanie z Mają Popielarską (pytania i odpowiedzi), godz. 15:35.

Wszystkie wydarzenia odbędą się na poziomie -1, udział jest bezpłatny.

Więcej informacji na: www.sukcesja.eu.
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