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Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa ŚWIAT NA TALERZU 

Kraków 14-16 października 2010 
 

Z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem (Światowego Dnia Żywności) w dniu 16.10 i Międzynarodowego 
Dnia Walki Ubóstwem w dniu 17.10, Polska Zielona Sieć i Fundacja EkoMost serdecznie zapraszają na 
Festiwal ŚWIAT NA TALERZU popularyzujący wiedzę na temat suwerenności żywnościowej i 
zrównoważonego rolnictwa. Zachęcamy do obejrzenia nagradzanych na międzynarodowych festiwalach 
filmów dokumentalnych oraz do uczestnictwa w ciekawych debatach i warsztatach. W piątkowy wieczór 
zapraszamy na Pure Party, czyli „zaangażowaną” imprezę muzyczną bez tytoniu, alkoholu i narkotyków, z 
wegetariańskim menu oraz ludźmi, których interesuje zabawa na 100%. Zagrają: World Trans System, 
Simeon Lenoir oraz DJ Buttons. W ramach Festiwalu, w dniach 11-19.10.2010 na placu Szczepańskim 
prezentowana będzie wystawa „Żywność i społeczeństwo”. Festiwal połączony jest z 8. Objazdowym 
Festiwalem WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie (14-19.10.2010). Poza Krakowem Festiwal ŚWIAT NA 
TALERZU odbędzie się także we Wrocławiu (1-2.10.2010) i Gliwicach (22-23.10.2010). Na wszystkie 
wydarzenia festiwalowe wstęp bezpłatny. 
 
Festiwal jest częścią kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT, którą Polska Zielona Sieć realizuje 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 
www.watchdocs.pl ● www.autonomia.org.pl 
Andrzej Żwawa: zb@eco.pl, tel. 603 363 721 
 
Festiwal ŚWIAT NA TALERZU dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Unii Europejskiej. 
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Program Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU 

 
Czwartek 14 października 

 
16.00-19.00 Warsztat: Problem marnowania żywności oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku w Polsce  
Prowadzenie: Kolektyw Food Not Bombs 
Wstęp bezpłatny, ze względu na konieczność przygotowania poczęstunku prosimy o pilne zgłoszenia na adres: zb@eco.pl,  
tel. 603 363 721 
 

Piątek 15 października 
 
12.00-15.00 Warsztat: Lokalna i tradycyjna żywność: zapomniane potrawy i napoje z roślin dziko rosnących i nie tylko 
Prowadzenie: Adam Piotr Fotek – kucharz wegetariański, jeden z liderów Ruchu Ekologiczno-Pokojowego „Wolę być”, 
zaangażowany w działania na rzecz wolności obywatelskich i praw człowieka. 
Wstęp bezpłatny, ze względu na konieczność przygotowania poczęstunku prosimy o pilne zgłoszenia na adres: zb@eco.pl,  
tel. 603 363 721 
 
15.00-19.00 Projekcje filmów & dyskusje 
Miejsce: Kino Agrafka, ul. Krowoderska 8 (www.kinoagrafka.pl), wstęp bezpłatny 
 
Słowo wstępne: Emilia Ślimko – Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT, Polska Zielona Sieć  
 
15.05  
„Życie wymyka się spod kontroli” (Life Running Out of Control) 
Niemcy 2004, reż. Bertram Verhaag & Gabriele Kröber, 60 min.; m.in. nagroda dla najlepszego film 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.  
 
Po filmie komentarz i dyskusja, w której wezmą udział: Michał Olszewski, Dariusz Szwed, Justyna Noel, Emilia Ślimko. 
 
16.45 
„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?  
 
17.40 
„Jem, więc jestem” (Je mange donc je suis) 
Francja 2009, reż. Vincent Bruno, 26 min. 
Ponad miliard osób na świecie cierpi głód. Wśród nich blisko 80% stanowią rolnicy. Paradoksalnie, ludzie, którzy powinni żywić 
świat, cierpią z powodu katastrofalnej sytuacji – są dotknięci przez bezrobocie, ubóstwo i niedożywienie. Film jest próbą ukazania 
przyczyn i rozwiązań tego jednego z najistotniejszych problemów współczesnego świata. 
 
Po filmie komentarz i dyskusja, w której wezmą udział: Michał Olszewski, Dariusz Szwed, Justyna Noel, Emilia Ślimko. 
 
od 21.00  
Pure Party, czyli „zaangażowana” impreza muzyczna bez tytoniu, alkoholu i narkotyków, w rytm muzyki z najodleglejszych 
zakątków świata: reggae, rock, dance, afro, z wegetariańskim menu oraz ludźmi, których interesuje zabawa na 100%. Zagrają: 
World Trans System, Simeon Lenoir oraz DJ Buttons  
Miejsce: Klub muzyczny „Imbir”, ul. św. Tomasza 35 
Wstęp bezpłatny, rezerwacja wejściówek: justyna.noel@gmail.com (odbiór przed imprezą) 
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Sobota 16 października 
 
11.00-13.00 Warsztat: Jakie rolnictwo taka żywność na naszych stołach. Przyszłość rolnictwa na przykładzie Polski i Anglii 
Prowadzenie: mgr Jadwiga Łopata – laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC i Sir 
Julian Rose – prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. 
Wstęp bezpłatny, ze względu na konieczność przygotowania poczęstunku prosimy o pilne zgłoszenia na adres: zb@eco.pl,  
tel. 603 363 721 
 
17.00-20.00 Projekcje filmów & dyskusje 
Miejsce: Kino Agrafka, ul. Krowoderska 8 (www.kinoagrafka.pl), wstęp bezpłatny 
 
Słowo wstępne: Emilia Ślimko – Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT, Polska Zielona Sieć  
 
17.05 
„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. 
 
18.20 
„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. 
 
Po filmie komentarz i dyskusja, w której wezmą udział:: Michał Olszewski, Paweł Kobielus, Justyna Noel, Emilia Ślimko. 
 
Partnerzy Festiwalu: 

   

 

 

 

 

Instytut Europeistyki UJ 
 
Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ 
 
Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ 

 
 
Patronat Festiwalu: 

 


