DNI ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI
w Gliwicach
22-23 października 2010 r.

FESTIWAL ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA
ŚWIAT NA TALERZU
i
XV GLIWICKI KIERMASZ
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ
Natura, zdrowie, kultura

Jeśli chcesz wiedzieć:
co jesz...
jak to zostało wytworzone...
jaki to ma wpływ na przyrodę, społeczności lokalne i Twoje zdrowie...
czemu warto zastanowić się zanim kupisz coś w sklepie...

Jeśli szukasz:
doskonałego smaku...
gwarancji jakości...
żywności wytworzonej z sercem...

TA IMPREZA JEST DLA CIEBIE!

W trackie dwóch dni każdy znajdzie coś dla siebie: pokazy filmów, prelekcje, dyskusje, warsztaty smaku,
warsztaty plastyczne dla dzieci, wystawę, kiermasz żywności i koncert – na wszystkie te wydarzenia
wstęp wolny. Chcemy pokazać, że o żywności i sposobie jej wytwarzenia każdy z nas coś wie, ale warto –
dla siebie, swoich bliskich, a także, jak się okazuje, społeczności lokalnej i globalnej - wiedzieć więcej.
W piątek 22 października w godzinach 16.30-22.20 zapraszamy do Kina Studyjnego Amok (ul. Dolnych
Wałów 3, Gliwice), na projekcje filmów oraz prelekcje połączone z dyskusją na temat istotnych
problemów, jakie wiążą się z produkcją, dystrybucją i konsumpcją żywności. Dostępna obecnie w sklepach
żywność najczęściej produkowana jest w sposób przemysłowy – co to oznacza dla nas – konsumentów i dla
środowiska, dlaczego powinniśmy szukać alternatywy dla produkowanej w ten sposób żywności i gdzie jej
szukać – odpowiedzi na te i inne, nurtujące współczesnego konsumenta pytania postarają się udzielić
zaproszeni prelegenci – doc. dr hab. Katarzyna Lisowska z Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz mgr inż.
Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego.
W sobotę 23 października w godzinach 10.00-16.20 zapraszamy do hali sportowej Ośrodka Sportu
Politechniki Śląskiej (ul. Kaszubska 28, Gliwice), gdzie odbędą się wydarzenia drugiego dnia Festiwalu
Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU – projekcje filmów i prelekcje połączone z dyskusją, z
których konsumenci dowiedzą się jak produkowana jest żywność i jak ustrzec się przed przemysłową
żywnością oraz nieuczciwymi praktykami niektórych sprzedawców, a także jak komponować zdrowe i
pożywne posiłki. Zaproszeni prelegenci: mgr inż. Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego i inż.
Halina Kacprzak z Polskiego Klubu Ekologicznego i Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. Na
warsztatach smaku będzie można poznać kilka przepisów na potrawy wegetariańskie oraz przekonać się, że
bezmięsne potrawy mogą być smacznie przyrządzone. Obędą się także warsztaty plastyczne dla
najmłodszych.
Równolegle, w tym samym miejscu, w godzinach 9.00-16.30, zapraszamy na XV GLIWICKI KIERMASZ
ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ – Natura, zdrowie, kultura. W jego trakcie konsumenci będą
mogli zaopatrzyć się w żywność pochodzącą z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych bezpośrednio u
producenta. W tym roku swój udział zapowiedziało ponad 30 wystawców. W ofercie kiermaszu znajdą się
między innymi: sery i mleko kozie i krowie, jaja, warzywa, owoce, przetwory owocowe i warzywne, soki,
oleje, produkty zbożowe: makarony i pieczywo z orkiszu, mąki, kasze, ziarna zbóż, ciastka, produkty z lnu i
żeń-szenia, płatki owsiane, zioła, herbaty ziołowe, miody i produkty pszczele, a także lokalne rękodzieło i
artykuły artystyczne.
Młodzież, studentów i wszystkich ludzi młodych duchem, zapraszamy wieczorem do Klubu Muzycznego
Siódemka (ul. Dworcowa 50-52, Gliwice) na koncert zespołu reggae – Dub Medicine oraz imprezę klubową
kończącą Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU – start o 20.00.
Ponadto w ramach Festiwalu Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU, w dniach 20-28.10.2010 na
placu Krakowskim w Gliwicach prezentowana będzie wystawa „Żywność i społeczeństwo”.
Na poszczególne pokazy i prelekcje odbywające się 22.10. w Kinie Amok obowiązują bezpłatne wejściówki.
Odbiór:
 kasa Kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice)
 Polski Klub Ekologiczny (Ziemowita 1 III p., Gliwice)
 lub rezerwacja pod adresem: biuro@pkegliwice.pl
Na wszystkie pozostałe wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.

KIEDY

SOBOTA, 23.10.2010

PIĄTEK, 22.10.2010

16.30-22.20

CO
Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU:

16.30-17.35

Pokaz filmu „Życie wymyka się spod kontroli”

17.40-18.50

Prelekcja połączona z dyskusją „Prawdy i mity o GMO”
– doc. dr hab. nauk medycznych Katarzyna Lisowska
– Instytut Onkologii w Gliwicach

19.00-20.00

Pokaz filmu „Nasiona głodu”

20.00-20.45

Dyskusja nt. tego czym jest suwerenność żywnościowa i dlaczego kwestie
żywnościowe stanowią jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku.
Udział wezmą: mgr inż. Maria Staniszewska – Polski Klub Ekologiczny
i doc. dr hab. nauk medycznych Katarzyna Lisowska
– Instytut Onkologii w Gliwicach

21.00-22.20

Pokaz filmu „Rewolucja smaku”

9.00-16.30

XV GLIWICKI KIERMASZ ŻYWNOŚCI
EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ
Natura, zdrowie, kultura

10.00-16.20

Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU:

10.00-10.55

Warsztaty plastyczne dla dzieci „Skąd pochodzi żywność”

10.00-11.15

Pokaz filmu „Świński interes”

11.15-11.45

Warsztaty smaku – poczęstunek dla uczestników pokazu filmu i prelekcji

11.45-13.00

Prelekcja połączona z dyskusją
„Czy wiesz, co jesz? Współczesne sposoby wytwarzania żywności i ich wpływ
na zdrowie, środowisko i człowieka”
– mgr inż. Maria Staniszewska – Polski Klub Ekologiczny

13.00-13.50

Warsztaty plastyczne dla dzieci „Skąd pochodzi żywność”

13.00-13.40

Pokaz filmu „W sercu lokalności”

13.40-14.10

Warsztaty smaku – poczęstunek dla uczestników pokazu filmu i prelekcji

14.10-15.40

Prelekcja połączona z dyskusją
„Czy wiesz, co jesz? Rolnictwo ekologiczne i lokalna sprzedaż
szansą dla konsumenta i producenta”
– inż. Halina Kacprzak – Polski Klub Ekologiczny,
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach

15.40-16.20

Prelekcja połączona z dyskusją
„Wiem, jak jem. Podstawowe zasady komponowania zdrowych posiłków”
– inż. Halina Kacprzak – Polski Klub Ekologiczny,
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach

od 20.00

GDZIE

Koncert zespołu reggae Dub Medicine oraz impreza klubowa

Kino Studyjne Amok
ul. Dolnych Wałów 3
Gliwice

Ośrodek Sportu
Politechniki Śląskiej
ul. Kaszubska 28
Gliwice

Klub Muzyczny
Siódemka
ul. Dworcowa 50-52
Gliwice

JAK NAS ZNALEŹĆ

A dworzec PKP
B Kino Studyjne Amok, ul. Dolnych Wałów 3, Gliwice
C Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28, Gliwice
D Klub Muzyczny Siódemka, ul. Dworcowa 50-52, Gliwice
E Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach, ul. Ziemowita 1 III p., Gliwice
F plac Krakowski
Lokalny koordynator Festiwalu:
Aleksandra Józewicz
Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1 III p., skr. poczt. 489, 44-100 Gliwice
tel./fax 32 231 85 91
www.pkegliwice.pl, e-mail: biuro@pkegliwice.pl

Informacja o prezentowanych filmach:
„Życie wymyka się spod kontroli” (Life Running Out of Control)
Niemcy 2004, reż. Bertram Verhaag & Gabriele Kröber, 60 min.; m.in. nagroda dla najlepszego
filmu długometrażowego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Ochronie Środowiska – FICA
w Goias
W połowie lat osiemdziesiątych naukowcy zachłysnęli się możliwościami, jakie stanęły przed
inżynierią genetyczną. Nauka miała wreszcie dać klucz do przejęcia kontroli nad żywymi
organizmami. Rozpoczęto badania nad modyfikowaniem genów roślin i zwierząt. Dwadzieścia lat
później dwójka dziennikarzy odbywa podróż w poszukiwaniu konsekwencji tych działań. Zebrany
przez nich materiał robi przytłaczające wrażenie.
„Nasiona głodu” (Seeds of Hunger)
Francja 2008, reż. Yves Billy & Richard Prost, 52 min.; nagroda dla najlepszego filmu
dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych w Bourges
Dokument będący spojrzeniem na wielorakie przyczyny niedawnego kryzysu żywnościowego.
Nakręcony w Europie, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Chinach i USA, film zadaje niepokojące pytanie:
czy zmierzamy w kierunku globalnej katastrofy żywnościowej?
„Rewolucja smaku” (Food Fight)
USA 2008, reż. Chris Taylor, 71 min.; m.in. Nagroda Publiczności IDA (Międzynarodowego
Stowarzyszenia Dokumentalistów), najlepszy film dokumentalny na Festiwalu HDFEST
Wielokrotnie nagradzany dokument będący spojrzeniem na zmiany, jakie zaistniały w XX wieku
w amerykańskiej polityce rolnej i kulturze żywieniowej oraz na zapoczątkowaną w Kalifornii
rewolucję żywieniową skierowaną przeciwko wielkim koncernom agrobiznesowym.
„Świński interes” (Pig Business)
Wielka Brytania 2009, reż. Tracy Worcester, 72 min.
Dokument ukazuje globalny wymiar dramatycznych efektów przemysłowej hodowli zwierząt
i śledzi wpływ międzynarodowych korporacji na polskie rolnictwo: deficyt demokracji, tysiące świń
bez dostępu do światła dziennego, popegeerowski krajobraz biedy wzbogaconej o zapach
z wielkich jezior toksycznej gnojowicy.
„W sercu lokalności” (Au coeur de la proximité),
Szwajcaria 2009, reż. Nicole Petitpierre, 39 min.
Dokument prezentujący szwajcarski przykład alternatywnego modelu produkcji i konsumpcji
żywności oparty na sprzedaży bezpośredniej oraz współpracy między lokalnym producentami
i konsumentami.

Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU jest częścią kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT,
którą Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach i Francuski Komitet na
rzecz Solidarności Międzynarodowej realizują od stycznia 2010 r. Celem kampanii jest budowanie
świadomości polskiego społeczeństwa na temat faktycznych przyczyn głodu i niedożywienia na
świecie, a także promowanie zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa
jako skutecznych sposobów walki z nimi. Poprzez nasze działania chcemy pokazać, że
zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to
rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz
realnie wpływają na polepszenie sytuacji mieszkańców najbiedniejszych krajów.
Więcej informacji:
www.zielonasiec.pl ● www.globalnepoludnie.pl/wyzywic-swiat ● www.ekonsument.pl/zywnosc
Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Unii Europejskiej

Partnerzy Festiwalu Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU w Gliwicach:

Patroni medialni Festiwalu Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU:

XV Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie, kultura został objęty Honorowym Patronatem:
Marszałka Województwa
Starosty Powiatu Gliwickiego

XV Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie, kultura -- działanie współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Partnerzy XV Gliwickiego Kiermaszu Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie, kultura:

Patroni medialni XV Gliwickiego Kiermaszu Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie, kultura:

