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Jesień 2009 r. o kLUczowych proBLEMach I koNIEczNych rozwIĄzaNIach

Zobaczcie na linę. Składa się z mnóstwa cienkich ni-
tek splecionych razem z których każda pojedynczo 
jest słaba. Jednak wszystkie razem mają wielką siłę. 
Razem splecione stają się mocne jak stal. 

Każdy kto chce jeść żywność dobrej jakości, każdy kto dba o naturalne 
i kulturowe środowisko, każdy kto ceni wolność, każdy kto chce Polski 
wolnej od GMO powinien przeczytać tę broszurę i dołączyć do nas!   

Nasza przyszłość w Naszych rękach
Polska wieś jest najważniejszą bazą surowcową dla narodu. Należy nadać najwyższy priorytet pielęgnowaniu jej zdrowej 

kondycji i dobrobytu. Należy zainicjować śmiały plan zespolenia kluczowych filarów życia wiejskiego – społecznych, przyrod-
niczych i ekonomicznych – by chronić je przed powolną śmiercią. 

EuropEjskiE/światowE rolNictwo 
w kryzysiE

Z powodu gwałtownych zmian, jakie 
dokonały się w ostatnich trzech deka-
dach, nad tradycyjnymi wartościami 
wiejskimi zawisła groźba. W niektórych 
przypadkach przekroczony już został 
punkt krytyczny.

Wielkie korporacje agrobiznesowe, których 
jedynym dążeniem jest maksymalizacja zysku, 
doprowadziły do znacznego pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego, do osłabie-
nia wspólnot rolniczych i ruiny milionów 
gospodarstw rolnych oraz do obniżenia 
jakości żywności w całej Europie.

Ich działalność była i jest przyczyną 
zerwania ciągłości i równowagi życia 
wiejskiego. Sieci supermarketów na 
amerykańską modłę, przemysłowe rol-
nictwo, higieniczne i sanitarne regulacje 
Unii Europejskiej, stworzone głównie 

po to aby zniszczyć tradycyjnych rolników, jak również niesprawiedliwe dotacje wspierające głównie wielkoobszarowe gospo-
darstwa rolne, zdusiły naturalną przedsiębiorczość wspólnot rolniczych i naraziły Europę na wyzysk ze strony korporacyjnych 
propagatorów globalnego rynku. Polska znajduje się teraz w rękach tego reżimu.  

GMO i patenty 
na życie
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Tradycyjne rolnictwo jest wypierane przez rolnictwo wielkoprzemysłowe, które w dramatyczny sposób niszczy lokalną ekonomię, 
zdrowie ludzi i zwierząt, jak również naturalne i kulturowe bogactwo. Organizmy modyfikowane genetycznie i klonowanie to niektóre 
przykłady stosowania technik laboratoryjnych, opracowanych w celu przejęcia kontroli przez korporacje nad produkcją żywności.  
Są to działania wbrew woli mieszkańców Polski i całej Europy.

szaNsa polski
Polska ma niezwykłą szansę wyrwania się z tego niszczącego kursu. Spośród wszystkich krajów europejskich, to właśnie 

Polska ma najszersze możliwości działania na rzecz odwrócenia niszczących tendencji opisanych powyżej.
Wiele (1,5 mln) małych i średnich gospodarstw chłopskich i rodzinnych nadal funkcjonuje, choć są one zagrożone. Ich 

właściciele zachowali bezcenną mądrość o uprawie roli i zdolność do utrzymania ziemi w najlepszym stanie dla następnych 
pokoleń. Z reguły ta ziemia nie jest zanieczyszczona pestycydami i zachowuje dość wysoki poziom żyzności. Dzięki temu pol-
ską wieś ubogaca urozmaicona gama roślin, zwierząt i ptactwa, nieporównana w skali europejskiej. To ciągle niedoceniane 
bogactwo stanowi fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć bowiem od niego zależy narodowe bezpieczeństwo 
żywnościowe. 

Jednakże, te gospodarstwa rodzinne znajdują się teraz pod ogromną presją Unii Europejskiej, korporacji i „globalnego 
rynku”. Te instytucje wyraziły wolę „restrukturyzacji” polskiego rolnictwa i dostosowania go do modelu bezdusznego, wiel-
koprzemysłowego i zmechanizowanego „agrobiznesu” opisanego powyżej. By został zrealizowany program „modernizacji” 
zgodny z wytycznymi prominentów z Komisji Europejskiej, ponad milion polskich rolników musi zostać wyrugowanych z ziemi  
i przenieść się do miast. Pogłębi to już istniejące tam poważne problemy społeczne i ekonomiczne. W ostatnich trzech deka-
dach ten sam proces „restrukturyzacji” został wymuszony na każdym z krajów Unii Europejskiej, co miało porażające skutki dla 
poziomu zatrudnienia na wsi, jakości żywności, żyzności gleb, bioróżnorodności i zdrowia ludzi.

postępującE NiszczENiE lokalNych i Narodowych 
zasobów NaturalNych

Infrastruktura wspierająca zróżnicowane gospodar-
stwa rodzinne w Polsce znajduje się już w zaawanso-
wanych stadiach kryzysu. Ponad 60% małych i średnich 
przetwórni mlecznych i mięsnych oraz podobna ilość 
lokalnych rzeźni ‘uległo już’ regulacjom sanitarnym  
i higienicznym UE. Regulacje te nie mają prawie żadnego związku  
z zachowaniem zdrowej żywności i ochroną ludzkiego 
zdrowia. Tysiące rolników zostało już doprowadzonych do 
granicy bankructwa przez zniszczenie tej infrastruktury  
o kluczowym dla nich znaczeniu. Odebrano im możli-
wość sprzedawania swoich produktów dając w zamian, 
śmiesznie małe dopłaty. 

Niskiej jakości importowane mleko, mięso i produkty roślinne 
zastępują rodzimą, wysokiej jakości polską żywność przy cenach 
wypaczonych przez niesprawiedliwe dotacje. Jedynymi beneficjen-
tami tej agendy są wielkie ponadnarodowe sieci hipermarketów 

i wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, które je zaopatrują. Badania brytyjskie pokazały, że każdorazowe otwarcie nowego super-
marketu powoduje bankructwo 250 małych, lokalnych przedsiębiorstw (w tym rolników). Większość małych i średnich gospodarstw 
zostało w ten sposób zepchniętych na margines. Te, które pozostały i ubiegają się o unijne dotacje zostały zniewolone przez odległą  
i odizolowaną od rzeczywistości biurokrację, która określa i kontroluje każdy aspekt produkcji rolnej.  

polska pioNiErEm korzystNEj zmiaNy   
Musimy uchronić polską wieś od dalszego niszczenia i utrzymać/odbudować kwitnące, niezależne i zdecentralizowane rol-

nictwo oraz mieszaną gospodarkę wiejską, która zostanie uznana za modelową dla innych krajów w Europie i na całym świecie. 
To jedyne w swej istocie zdroworozsądkowe rozwiązanie, na którym skorzystają wszyscy Polacy, jak również obywatele innych 
krajów. To przedsięwzięcie wymaga polityki rolnej/wiejskiej, która łączy tradycyjne, przyjazne środowisku formy gospodarowania 
z nowymi i innowacyjnymi metodami wykorzystania zasobów naturalnych i odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie to musi 
być skoncentrowane wokół mieszanej gospodarki wiejskiej, zachęcającej różnorodne małe i średnie gospodarstwa i przedsiębiorstwa 
do proekologicznej działalności na terenach wiejskich. 

Każdy z przyjemnością zajada tradycyjną i ekologiczną żywność. Zdjęcie z konferencji „Tradycyjne nasiona nasze 
dziedzictwo i skarb narodowy” zorganizowanej przez ICPPC; Belweder, maj 2008, http://icppc.pl/nasiona/index.
php?id=konferencja
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Celem jest przywrócenie suwerenności żywnościowej i energetycznej na poziomie lokalnym, regionalnym  
i narodowym. Globalny rynek eksportowy nie może być głównym obszarem przynoszącym rolnikom korzyści ekonomiczne. 
Zawiódł on już wszystkich poza największymi. Łańcuch zaopatrzeniowy musi być uwewnętrzniony i mocno skrócony. Tylko 
część eksportu do okolicznych krajów europejskich powinna być zachowana. 

produkuj i kupuj lokalNiE
Realizacja tego projektu w nadchodzących latach będzie obejmować przywrócenie roli jaką mają do odegrania miasta jako centra handlu 

realizujące narodowe cele dotyczące samowystarczalności w dziedzinie żywności, odnawialnej energii i materiałów budowlanych.
W tym zakresie podkreślić należy potencjał odnawialnych źródeł energii jak słońce, wiatr, geotermia, energia wodna, jak również zasto-

sowania eko-biomasy dla regionalnych potrzeb grzewczych i produkcji prądu.
W ramach realizacji tej wizji „Zielonej Polski” potrzebne będzie wspieranie nowych, praktycznych form kształcenia profesjonalnego 

i tworzenie perspektyw zawodowych dla młodych ludzi oraz rozwijanie gospodarki mieszkaniowej, wspieranej przez rząd by zachęcić 
ich do aktywizacji zawodowej w małych miasteczkach i na wsiach.   

polska wolNa od Gmo
Narodowa polityka musi gwarantować, że cała produkcja rolna, leśna i energetyczna jest prowadzona zgodnie z me-

todami łączącymi wymogi ekologii z zaspokajaniem podstawowych potrzeb ludności w zakresie żywności, schronienia  
i paliw. Nie ma miejsca na niepotrzebne, niezwykle kosztowne i ryzykowne projekty, takie jak elektrownie jądrowe czy rolnictwo 
wykorzystujące wysoko-chemiczne metody i genetycznie zmodyfikowane nasiona (GMO); ryzyko przewyższa tutaj korzyści. Nie 
ma także miejsca na import nasion GM i roślin do produkcji paszy i biopaliw. Wykorzystywanie rodzimych roślin, drzew  
i nasion jest znacznie bardziej efektywnym sposobem zaspokajania zapotrzebowania na pasze i zieloną energię od praktyk 
monokulturowych.

zasada bliskości 
Priorytetem jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

ludności miasteczek i miast z terenów bezpośrednio do nich 
przylegających. Oznacza to, że żywność dostarczają lokalni 
rolnicy a do produkcji energii i podstawowych materia-
łów budowlanych używa się lokalnych zasobów. Jeżeli  
w danej okolicy występują braki zaopatrzeniowe, powinny 
być one uzupełnione z najbliższego możliwego obszaru  
– i podobnie w skali całego kraju. Gdy występują nad-
wyżki, mogą być wykorzystane do uzupełnienia braków 
w sąsiadujących regionach. 

„Zasada Bliskości” ma zastosowanie przede wszystkim do żywności, paliw, tekstyliów, minerałów, wody i energii. Jest 
ona kluczowym elementem w budowie autentycznie zrównoważonego rozwoju. Tylko wtedy, gdy lokalne, regionalne  
i narodowe potrzeby zostaną zaspokojone w oparciu o zasoby wewnętrzne, można wykorzystać rynki eksportowe do zbycia 
nadwyżek. Spowoduje to również mniejszy „przebieg” mierzony w kilometrach, co jest konieczne ze względu na ochronę 
środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przestrzeganie „Zasady Bliskości”, wraz ze zdecydowanym zwrotem w kierunku oszczędzania energii we wszystkich dzie-
dzinach życia domowego i przemysłowego, odegra żywotną rolę w naprawie obecnych, za dużych emisji przemysłowych  
i  pochodzących od gospodarstw domowych w Polsce. Proces ten będzie stymulował narodową, regionalną i lokalną gospo-
darkę tworząc miejsca pracy, których w innym przypadku nie będzie.

Narodowy ruch Na rzEcz ochroNy polskiEj wsi
Przez uruchamianie odpowiednich mechanizmów promowania zakupu „lokalnej żywności” szkoły, restauracje, instytucje 

rządowe i małe sklepy będą bezpośrednio stymulować zatrudnienie w gospodarce lokalnej oraz wspierać rolników wraz  
z ich rodzinami. W przeciwnym razie nie będą oni mieli rynku zbytu dla swoich produktów co w dalszej perspektywie dopro-
wadzi do upadku tysięcy gospodarstw, a wsie staną się sypialniami dla bogatych mieszkańców miast, tak jak to ma miejsce  
w wielu  krajach UE. Proces taki stanowi niezwykle duże zagrożenie dla samowystarczalności żywieniowej każdego kraju.

Kiedy tylko wprowadzone zostaną odpowiednie bodźce (najczęściej wystarczą dobre przepisy) zachęcające mieszkańców 
miast i wsi do produkcji i zakupu większości żywności, paliw i materiałów ze źródeł lokalnych, powróci wiele innych, niedostrze-
ganych korzyści społecznych i kulturowych. Zostanie też przywrócona duma z wiejskiego trybu życia oraz odrodzenie dobrych 
tradycji i umiejętności, które w innym przypadku zaginą na zawsze.
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Ponowne powiązanie miast i wsi jest drogą naturalną i zrównoważoną; nie tylko „interesującym pomysłem”, ale wymo-
giem naszych czasów. Nasza planeta, jak i polska wieś, chcąc uniknąć groźby samozagłady nie może znosić marnotrawczej 
eksploatacji szybko kurczących się zasobów. 

Najwyższy czas docenić fakt, że tradycyjne sposoby gospodarowania, wykorzystywanie starych odmian roślin i zwierząt skła-
dają się na polski krajobraz rolniczy, który jest wielką wartością,  dziedzictwem kulturowym i ekologicznym. I tego dziedzictwa 
trzeba bronić! Trzeba je zachować dla przyszłych pokoleń!

Każdy ma do odegrania swoją rolę w działaniach na rzecz lepszego świata dla pokoleń, które przyjdą po nas. 

Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, ICPPC  

uwaGa Na Gmo! musimy powstrzymać NajGorszE zaGroŻENiE

Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać:
...GMO – organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż 

organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony  
w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych...

Innymi słowy genetyczna modyfikacja, w przypadku GMO, oznacza sztucz-
ne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. 
Geny przenosi się przekraczając granice między gatunkami np. geny zwierząt prze-
nosi się do roślin. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne! Używa się bar-
dzo agresywnych, rakotwórczych wirusów, które podlegają szybkiej mutacji  
i z czasem mogą powstawać z nich nowe groźne zarazki o nie dających się prze-
widzieć konsekwencjach. Tak zmienione organizmy są zdolne do rozmnażania 

 Polska wieś jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa, dużo dobrych 
rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to nasz narodowy skarb. Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować 
zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. 

Komu zależny na tym aby systematycznie niszczyć polską wieś? Dlaczego brakuje woli politycznej aby chronić polską 
wieś i tradycyjnych rolników? A przecież ochrona naturalnej i kulturowej różnorodności tradycyjnej polskiej wsi to sprawa 
ogromnej  wagi dla naszego zdrowia, zapewnienia samowystarczalności żywieniowej, ochrony środowiska i zachowania 
dziedzictwa kulturowego. 

Polska powinna zrobić wszystko, by chronić swoją bioróżnorodność, dobrej jakości żywność i rodzinne gospodarstwa 
rolne przed wymykającym się spod kontroli genetycznym eksperymentem!

Danie dnia:
karp i ryż z ludzkimi genami• 

sałata z genem szczura• 

pomidory z genem ryby  • 

ziemniaki z genem meduzy• 

kukurydza z genami skorpiona• 

TO NIE FANTAZJA 
TO RZECZYWISTOŚĆ!!!
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MARSZE SOLIDARNOŚCIOWE Z EUROPEJSKIM MARSZEM PRZECIW GMO odbyły się w 17 miastach. Na zdjęciu Kraków, lipiec 2009 r.
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i przenoszeniach swych zmienionych cech na kolejne pokolenia. Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób 
naturalny np. pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka, sałata z genem szczura, kukurydza  
z genami skorpiona czy soja z genami bakterii!

sprzEdaŻ kłamstw
Wprowadzeniu na rynek genetycznie zmodyfikowanych organizmów towarzyszyły i towarzyszą agresywne kampa-

nie opłacane przez globalne korporacje promujące GMO jako panaceum na wszystkie problemy. Korporacje sprzedawały  
i sprzedają  kłamstwa obiecując np. rolnikom, że będą mieli większe plony, że spadnie zużycie środków chemicznych, że rośliny 
GM nie będą zanieczyszczać upraw tradycyjnych, że rozwiąże się problem głodu.
Po 10 latach komercyjnych upraw i niezależnych doświadczeń prawda okazuje się być inna!

Wprowadzenie GMO to zachęcanie do korzystania z większej ilości środków chemicznych, często bardziej toksycznych, m. •	
in. zakazanych w niektórych europejskich krajach. Tak więc uprawy genetycznie modyfikowane znacząco przyczyniły się do 
zwiększonego stosowania środków chemicznych. 
Rośliny GM nie dają ani lepszych, ani większych plonów. Ponadto są mniej odporne na warunki klimatyczne. Zmusza to •	
rolników do stosowania większej ilości środków chemicznych. 
Tradycyjnie uprawiane rośliny przez tysiące lat przystosowały się do lokalnego klimatu. Odmiany roślin GM są takie same •	
na całym świecie. Rośliny GM nie są odporne na lokalny klimat np. wymagają większych ilości wody niż lokalnie uprawiane 
rośliny.
Genetyczne modyfikacje nie chronią przed szkodnikami i chwastami, gdyż te z czasem wytwarzają w sobie odporność na •	
toksyczne białka zawarte w genetycznie zmodyfikowanych roślinach.
Wprowadzenie do naturalnego środowiska genetycznie zmodyfiko-•	
wanych odmian roślin odpornych na chemiczne pestycydy spowo-
dowało epidemię superchwastów odpornych na opryski. Niektóre 
superchwasty osiągają ponad 3 metry wysokości, rosną szybko, a 
jedna roślina wytwarza ponad 200 tysięcy wiatrosiewnych nasion. 
Nawet dwukrotnie większa dawka środków chemicznych w trzy-
krotnie większym stężeniu nie jest w stanie ich zabić.
Zwierzęta nie chcą jeść genetycznie zmodyfikowanych roślin. Kiedy •	
mają do wyboru odmianę genetycznie modyfikowaną i niemodyfi-
kowaną zawsze wybierają tę niemodyfikowaną.
80% macior świń karmionych paszą zawierającą GMO miało pro-•	
blemy z płodnością.
Rzeczywistymi beneficjentami z wprowadzania GMO są ponadna-•	
rodowe korporacje! Czerpią one  zyski z patentów, ze sprzedaży 
zmodyfikowanych genetycznie nasion i  sprzedaży środków che-
micznych, które muszą być stosowane razem z tymi nasionami. 
Z powodów wymienionych powyżej i w dalszym tekście •	 GMO nie 
tylko nie rozwiązuje problemu głodu na świecie ale przyczynia się 
do jego pogłębiania!

zaGroŻENiE dla zdrowia
Zjadanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów może uodpornić ludzi i zwierzęta na antybiotyki. W przypadku zakażenia 
nie będzie czym leczyć ludzi i zwierząt.

Genetycznie zmodyfikowane rośliny odporne na szkodniki są tak zmienione, że same produkują silną truciznę zabijającą •	
owady. Zabija ona wszystkie owady – zarówno szkodniki, jak i te pożyteczne, takie jak pszczoły. Toksyna ta jest także trująca 
dla ludzi i zwierząt. Spożywanie jej doprowadza do chorób, w tym nowotworowych. Pyłek roślin genetycznie modyfikowa-
nych również zawiera tę toksynę i może wywoływać silne alergie u osób mieszkających i przechodzących w pobliżu plantacji 
roślin genetycznie modyfikowanych.
U szczurów karmionych genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą zauważono m. in. podwyższoną ilość białych krwinek, •	
częstsze występowanie zaburzeń pracy nerek i wątroby, zmniejszoną liczbę czerwonych krwinek i znaczący wzrost poziomu 
cukru we krwi. 
Podawanie ciężarnym samicom szczurów soi GM spowodowało bardzo wysoką śmiertelność i zaburzenia wzrostu u ich •	
potomstwa. 55,6% ich potomstwa zmarło w ciągu 3 tygodni. Dla porównania, gdy karmiono je naturalną soją umierało tylko 
9%. W dodatku, w trzecim pokoleniu, szczurzyce stawały się bezpłodne.

„...Wiele badań i obserwacji wskazuje na poważne 

zagrożenia ze strony produkcji GMO dla rolnictwa  

tradycyjnego i ekologicznego. Tymczasem właśnie 

te dwa sektory są kartą atutową naszego rolnictwa, 

dzięki której możemy być naprawdę konkurencyjni 

w Europie. Dlatego wzorem innych mądrych krajów 

unijnych (takich jak np. Francja, Niemcy, Austria, 

Węgry) powinniśmy w Polsce wprowadzić natych-

miastowy zakaz uprawy kukurydzy MON 810. Tylko 

w  ten sposób możemy uratować wysokie walory 

polskich obszarów wiejskich i produkowanej tam 

żywności...” – mówi dr hab. Ewa Rembiałkowska,  prof. 

SGGW, kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej, 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

SGGW, Warszawa.
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zaGroŻENiE dla EkoNomii
Ludzie na całym świecie nie chcą jeść genetycznie modyfikowanej żywności. Z tego powodu np. amerykańscy rolnicy stracili  –
miliardy dolarów z eksportu. W Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO. 
Jeśli dopuścimy do skażenia naszych pól przez uprawy GM to nasz kraj straci potężne rynki zbytu dla swej żywności   –
a my będziemy zmuszeni do spożywania tej niebezpiecznej żywności.
Mimo wielkiej propagandy genetycznie modyfikowane rośliny zajmują tylko 2,4 % upraw na całym świecie. Nawet kraje   –
w których brakuje żywności nie chcą GMO. Blisko 80% z całkowitej powierzchni upraw GM jest w USA, Kanadzie, Argentynie 
i Brazylii. Korporacje odniosły tam sukces, ponieważ nie poinformowano rolników i konsumentów o zagrożeniach GMO.
W 27 krajach Unii Europejskiej, genetycznie modyfikowane uprawy reprezentują zaledwie 0,21% powierzchni gruntów  –
rolnych (zobacz mapę na okładce).

NiEbEzpiEczNE patENty
– Rolnicy uprawiający genetycznie modyfikowane rośliny 

nie są właścicielami tego co wyrośnie na ich polach. Nie 
mają prawa wysiewać nasion, które zebrali z własnego pola. 
Muszą je co roku kupować i co roku płacić opłaty licencyjne  
i technologiczne. W przeciwnym razie grożą im 
procesy sądowe i wielkie kary finansowe za tzw. 
„własność intelektualną”, której właścicielami są 
korporacje. Miliony rolników w Indiach nabrało się 
na obietnice przedstawicieli korporacji i tysiące  
z nich odbiera sobie życie, ponieważ ich plony znacznie 
się zmniejszyły wbrew obietnicom korporacyjnych 
przedstawicieli, a teraz ich nie stać na zakup trady-
cyjnych nasion. To ogromna tragedia! 

Taka sama tragedia jest już u bram Polski i polskich 
rolników. W USA, w Kanadzie, Argentynie, Brazylii, In-

diach i wielu innych krajach setki farmerów zostało pozbawionych ziemi lub doświadcza grzywien i kar więzienia za nieumyślne 
naruszenie reguł narzuconych przez korporacje.

UWAGA! KONIECZNIE OBEJRZYJ FILMY:
„ŻYCIE WYMYKA SIĘ SPOD KONTROLI” http://www.icppc.pl/antygmo/filmy/film-zycie-wymyka-sie-spod-kontroli/ 
„ŚWIAT WEDŁUG MONSANTO” http://www.icppc.pl/antygmo/2008/08/swiat-wedlug-monsanto/

współistNiENiE czyli jak politycy sprzEdają kłamstwa
NIE MA ŻADNEJ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁISTNIENIA UPRAW GMO Z UPRAWAMI BEZ GMO.  Zawsze nastąpi nieodwracalne skażenie upraw 
tradycyjnych przez GMO. Tymczasem naszym atutem i możliwością przetrwania setek małych, rodzinnych gospodarstw jest produkcja 
żywności wysokiej jakości, jej szeroka promocja, utrzymanie tradycji polskiej wsi,  zachowanie bogactwa bioróżnorodności naturalnej  

„...Już sama możliwość negatywnych skutków dla ludzi i zwierząt przemawia za niedopuszczeniem w najbliższych latach 
ryzykownej innowacji jaką są pasze i żywność GM  oraz powstrzymaniem się od niepotrzebnego traktowania Polski jako 
laboratorium a Polaków jako królików doświadczalnych. Polska nie ma żadnego powodu by  sięgać po GMO mając nadpro-
dukcję własnej cieszącej się dobrą marką i renomą żywności. Wprowadzenie do obrotu i uprawy roślin GMO na teren Polski 
zagraża głównym priorytetom w rozwoju polskiego rolnictwa i strategii eksportu naszych produktów rolnych. Tradycyjne 
gatunki i stare odmiany roślin to nasze bogactwo biologiczne, które Polska wniosła do zubożonej przyrodniczo poprzez 
masowe stosowanie chemizacji rolnictwa zachodniej Europy. Konkurentom zagranicznym może  zależeć na wymuszeniu 
na Polsce zgody na uprawy GMO, aby podważyć nasz atut czystej ekologicznie i genetycznie żywności...” – mówi prof. 
dr  hab. Tadeusz P. Żarski, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie  na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju Polski.

Plakat, który zajął I miejsce w konkursie ICPPC. Autorzy: Grupa Artystyczna Zawleczka, www.zawleczka.com.pl
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i kulturowej. W ten sposób polska wieś będzie WIELKĄ 
ATRAKCJĄ zarówno z punktu widzenia turystów jak  
i lokalnych konsumentów. Jest to również jedyny dobry 
i skuteczny sposób na zmniejszenie bezrobocia i rozwój 
lokalnej ekonomii.   

Polski Rząd nie może już wmawiać społeczeństwu, 
że będziemy płacić wysokie kary jeśli zabronimy upraw 
GM. Przykłady zakazów wprowadzonych przez Au-
strię, Węgry, Francję, Grecję, Włochy, Luksemburg, 
Niemcy świadczą, że do skutecznego zakazu tych 
upraw trzeba przede wszystkim mieć wolę. Tym-
czasem projekt polskiej ustawy o GMO jest strasznie 
obłudny. Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą 
Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej 
strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ 
Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne 
ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak 
większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności 
i uprawom GMO.

Inne kraje walczą z Komisją Europejską o swoje prawo do ochrony zdrowia społeczeństw i środowiska naturalnego i nie 
płacą żadnych kar. Projekt polskiej ustawy o GMO wprowadza w błąd Polaków sugerując, że jest możliwe sąsiadowanie upraw 
GM z uprawami tradycyjnymi.

Tymczasem nie istnieją żadne możliwości zastosowania skutecznych stref buforowych oraz oddzielenia plantacji roślin 
GMO od gatunków konwencjonalnych, tradycyjnych czy ekologicznych, uprawianych od wielu pokoleń, przystosowanych do 
warunków glebowych i klimatycznych. Dlatego skażenie biologiczne zasiewami GM przyniesie w niedalekiej przyszłości kres 
produkcji żywności wolnej od GMO. Konsument będzie miał zatem „wolny wybór”, przebierając do woli w różnych gatunkach 
genetycznie zmodyfikowanej żywności. Współistnienie upraw GM w środowisku upraw konwencjonalnych/tradycyjnych jest 
ideą absurdalną i niewykonalną!

„...Nowy projekt ustawy o GMO to dla rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego WYROK ŚMIERCI. Rolnik zo-
stanie pozbawiony wyboru produkowania żywności którą chce sprzedawać i spożywać. Brak informacji  
o zagrożeniach GMO spowoduje konflikty na wsi i procesy które są bardzo kosztowne, a rolników nie będzie na nie 
stać. Rząd i Ministrowie mówią o Polsce ekologicznej i wolnej od GMO a wprowadzają przepisy, które otwierają Polskę 
na komercyjne uprawy GMO. Niezrozumiałe jest to szczególnie w sytuacji kiedy rządy Francji, Grecji, Węgier, Włoch, 
Luksemburgu, Austrii i Niemiec wprowadziły wyraźne, jednoznaczne zakazy na uprawy GMO chroniąc w ten sposób 
swoich rolników, konsumentów i środowisko naturalne. Tymczasem Rząd RP uparcie dąży do zniszczenia polskiego 
rolnictwa i bogactwa różnorodności biologicznej bowiem współistnienie roślin genetycznie zmodyfikowanych z ro-
ślinami naturalnymi nie jest możliwe tak jak cisza i hałas w jednym pomieszczeniu. Rolnicy są nieświadomi zagrożeń 
GMO, a proces tworzenia stref wolnych od GMO zbyt trudny...” – mówi Danuta Pilarska – rolnik ekologiczny, nomino-
wany członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i RW, Prezes Związku Zawodowego Rolników 
Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, Przewodnicząca Zarządu Głównego ,,Ekoland”.

„...Nasz naród jak lawa,

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,

Lecz wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi;

Plwajmy tę skorupę i zstąpmy do głębi.”

Słowa Wysockiego*, Dziady cz.III, Adam Mickiewicz

* Piotr Wysocki  (1799-1875), w 1824 r. jeszcze podoficer, w 1830 r. Jako 
instruktor w szkole Podchorążych był organizatorem powstania, dowo-

dził w Noc Listopadową szturmem na Belweder

Europie potrzeba kraju, który prze-
ciwstawi się negatywnym skutkom glo-
balizacji i pokaże całemu światu, że 
tradycyjne rolnictwo oparte na małych 
i średnich gospodarstwach rodzinnych 
to najlepszy i najbardziej zrównowa-
żony sposób zarządzania naszymi 
niezastąpionymi zasobami.

5 czerwca 2009 r. odbył się w Warszawie SYMBOLICZNY PROTEST pt. „ŚMIERĆ TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNIC-
TWA’.  Protestujący zadedykowali Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Środowiska trumnę oraz wieniec z napisami: „Tutaj 
leży Polska Wolna od GMO”, ‘Tutaj leży polska bioróżnorodność”, „Tutaj leżą tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa 
rolne”. W ten sposób chcieli oni wstrząsnąć sumieniami polityków, którzy, zamiast bronić Polaków i polskiej wsi sprzyjają 
ponadnarodowym korporacjom. MEDIA MILCZAŁY!
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Nowy projekt ustawy o GMO ponadto przerzuca (gestem Piłata) odpowiedzialność 
za konsekwencje wprowadzenia GMO do środowiska oraz wszystkie koszty związane 
z tworzeniem stref wolnych GMO na rolników. Procedura tworzenia stref wolnych od 
GMO jest niejasna, zbyt skomplikowana i kosztowna. W dodatku dopuszcza możliwość 
TYLKO wybiórczego tworzenia stref wolnych od GMO przez rolników w sytuacji gdy 
deklaracje Sejmików Wojewódzkich wnoszą o tworzenie stref na obszarach całych 
województw. W latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie wyraziły swój mocny 
sprzeciw przeciwko GMO w uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształce-
niem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO.

Kara 3000 zł/ za 1 ha upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin jest śmiesznie 
mała bo przecież zwolennikom GMO chodzi o zanieczyszczenie polskich pól. Zapłacą 
więc z ochotą taką karę aby tylko pozbawić polskich rolników możliwości produkcji 
wysokiej jakości żywności, zrobić z nich niewolników ponadnarodowych korporacji  
a Polaków zmusić do spożywania żywności, która zabija.

Zgodę sąsiadów można będzie łatwo uzyskać znając realia polskiej wsi; rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO, sąsie-
dzi nie chcą zadzierać z sąsiadami no i zawsze jeszcze można „wypić za zgodę”. Kiedyś śp. prof. Mieczysław Górny - ojciec 
polskiego rolnictwa ekologicznego - powiedział „nie można być trochę w ciąży albo się jest albo nie”. Nie można mówić  
o Polsce wolnej od GMO i równocześnie dopuszczać uprawy GM pod płaszczykiem rygorystycznych przepisów, które wcale 
nie są rygorystyczne. Rząd RP najwyraźniej woli wspierać ponadnarodowe korporacje niż Polaków.

DOMAGAJMY SIĘ WPROWADZENIA NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU NA KUKURYDZĘ MON810 
i jakichkolwiek upraw GMO w otwartym środowisku!

UWAGA!
Źródłami informacji zawartych w powyższym artykule są: naukowe pisma i książki, raporty niezależnych naukowców  

i przedstawicieli rządów, filmy dokumentalne oraz relacje rolników z całego świata. Więcej na www.gmo.icppc.pl,  
www.polska-wolna-od-gmo.org oraz www.stopgmo.pl

Opracowanie Jadwiga Łopata

W raporcie Najwyższej Izby Kon-

troli z grudnia 2008 pisze mi. NIK „…

ocenia negatywnie zakres działań 

podejmowanych w sprawach doty-

czących uwalniania do środowiska 

organizmów genetycznie zmodyfi-

kowanych (GMO)… Nie opracowano 

strategii dla zapewnienia biologicznego 

bezpieczeństwa ludzi i środowiska 

naturalnego…”

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
Nie kupuj żywności z GMO! Kupuj lokalną żywność dobrej jakości, ze sprawdzonego źródła. PAMIĘTAJ! Żywność pocho-1. 
dząca z upraw tradycyjnych i ekologicznych stanowi tani i skuteczny sposób profilaktyki zdrowotnej.
Żądaj w sklepach i supermarketach aby wycofywano ze sprzedaży żywność z GMO.2. 
Produkuj wysokiej jakości żywność. Kupuj nasiona i paszę dla zwierząt z pewnego źródła! Sprawdzaj czy są wolne od 3. 
GMO!
Żądaj od polityków i władz, aby wprowadzili zakaz uprawy i sprzedaży GMO w Polsce i Europie.4. 
Przystąp do KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” 5. www.polska-wolna-od-gmo.org. 
Skopiuj tę ulotkę i rozdaj rodzinie, znajomym oraz przedstawicielom władz!!!6. 
Zorganizuj spotkanie w swoim regionie nt. zagrożeń GMO! Uświadamiaj swoich sąsiadów!7. 
Przyłącz się do międzynarodowej sieci „Strefa Wolna od GMO”. Poniżej formularz zgłoszeniowy, więcej na  8. 
www.gmo.icppc.pl.

DEKLARACJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, telefon)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deklaruję, że moje gospodarstwo* wielkości ________ restauracja*/sklep* jest „STREFĄ WOLNĄ OD GMO”. Oznacza to, że w moim, go-
spodarstwie/restauracji/sklepie:
- nie uprawiamy roślin genetycznie modyfikowanych,
- nie dajemy naszym zwierzętom pasz zawierających genetycznie modyfikowane organizmy,
- nie sprzedajemy żywności z GMO.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji Stref Wolnych od GMO.
* niepotrzebne skreślić -------------------------     

 (data i podpis)

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES: ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel./fax. 033 8797 114, e-mail: biuro@icppc.pl
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dlaczEGo rolNicy tradycyjNi boją się wprowadzENia Gmo do rolNictwa polskiEGo?
Zostałam rolnikiem, bo uważam, że jest to moje powołanie. To Bóg obdarzył mnie miłością do ziemi i przyrody. Jestem 

rolnikiem nie dlatego, aby za wszelką cenę wzbogacić się prowadząc rabunkową gospodarkę na ziemi, lecz po to aby żyć i 
pracować w zgodzie z naturą i szanować jej prawa. Kocham swoją pracę i uważam, że cały jej sens zawiera się w produkowaniu 
żywności o wysokiej jakości biologicznej. Żywności, którą z czystym sumieniem można polecić każdemu. Żywności, która nie 
tylko nie szkodzi ale jest też lekarstwem dla chorych.

Jestem głęboko przekonana, że żywność oparta na GMO  nie jest bezpieczna. Świadczą o tym liczne doniesienia od rolników 
z całego świata oraz wyniki badań i wypowiedzi niezależnych naukowców. Trudno polecać taką żywność konsumentom nie 
wiedząc jakie skutki może ona spowodować.

Przypomina mi się sytuacja rolnika, który osobno trzyma tuczniki na sprzedaż a osobno te, które będzie jadł sam i jego rodzina. 
Albo plantatora truskawek, który truskawki do spożycia dla rodziny uprawia na osobnej grządce. Czy nie  jest moralnie naganne 
produkować i sprzedawać to, czego nie uważa się za całkowicie bezpieczne kierując się tylko chęcią zysku za wszelką cenę?

Wielu rolników tradycyjnych chce produkować bez GMO. Nie jest to łatwe bowiem 100% konwencjonalnej paszy dostępnej 
na rynku zawiera GMO. W ten sposób już w dużym stopniu pozbawiono nas możliwości wyboru. A w przypadku wprowadzenia 
genetycznie zmodyfikowanych upraw do rolnictwa polskiego dojdzie do nieuchronnego zanieczyszczenia tradycyjnych nasion; 
tak jak to stało się w innych krajach. W Kanadzie i USA nie ma już tradycyjnych nasion rzepaku czy kukurydzy. W Indiach dra-
stycznie zmniejszyła się bioróżnorodność i zginęło wiele odmian tradycyjnego ryżu. Rolnicy ekologiczni tracą swoje certyfikaty, 
a zwierzęta karmione paszami i roślinami z GMO chorują i zdychają.

Obserwacja skutków wprowadzenia GMO do środowiska jest możliwa na przykładzie krajów, gdzie uprawia się GMO od 12 
lat. Widać wyraźnie w tych krajach negatywne efekty tych upraw. Co gorsza jest to sytuacja nieodwracalna; skażenie GMO 
jest dużo gorsze niż chemiczne; narasta i jest nie do opanowania.

Polska stoi przed olbrzymią szansą, aby produkować żywność wysokiej jakości na którą jest coraz większy popyt  
i w produkcji której jesteśmy w stanie konkurować na rynkach unijnych. Łatwo stracić ten atut ulegając presji ponadnaro-
dowych korporacji, które żądne zysku przeznaczają olbrzymie pieniądze na lobbing swoich genetycznie zmodyfikowanych, 
niebezpiecznych nasion.

Stoimy przed zagrożeniem utraty naszego statusu kraju wolnego od GMO, naszej bioróżnorodności i niezależności polskich 
rolników.

Ludzie świadomi zagrożeń związanych z dopuszczeniem GMO do polskiego rolnictwa starają się ostrzegać, uświadamiać 
i rozmawiać z ustawodawcami. W ubiegłym roku powstała Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, która skupia tych ludzi. Są to 
naukowcy, samorządowcy, lekarze, nauczyciele, ludzie różnych zawodów ale też całe organizacje, związki i stowarzyszenia. 
Członkami Koalicji są też rolnicy. Organizują konferencje, spotkania, happeningi, piszą listy do ministrów i posłów. Te działania 
niestety nie przynoszą spodziewanych efektów. Jest nas wciąż za mało; musimy się jednoczyć aby wspólnie chronić polską 
ziemię dla przyszłych pokoleń. 

Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, prezeska stowarzyszenia EKOLAND-oddział Zachodniopomorski

Przez 20 dni rolniczki stały przed Ministerstwem Rolnictwa i prowadziły głodówkę 
dla Polski Wolnej od GMO. Otoczyły się banerami „Żywność tradycyjna i ekologiczna 
zamiast GMO”. Tysiące listów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej popierających 
ich postulaty zostało przesłanych do Ministrów. Media milczały!Na zdjęciu Edyta 
Jaroszewska-Nowak i Danuta Pilarska, Warszawa, marzec 2009 r.Zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi obrony Polskiej Racji Stanu – stanowczo stwierdzili 

uczestnicy konferencji prasowej pt.: „Krocząca Głodówka dla Polski i Europy wolnej od GMO”. Na zdjęciu Edyta Jaroszewska-
Nowak i dr Zbigniew Hałat, www.halat.pl, Warszawa, kwiecień 2009 r.
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sukcEs polskiEGo rolNictwa NiE Na rękę wiElkim koNcErNom...
Polskie rolnictwo do niedawna było czymś unikalnym nie tylko w UE ale i dla wielu krajów świata. Tylko u nas mamy 

taką szachownicę pól i tak wielką biologiczną różnorodność. Do niedawna eksport polskiej żywności wręcz rozkwitał. 

Amatorów polskiej żywności systematycznie przybywało. Np. z raportu Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spo-

żywczymi w 2006 roku wynika, że był to rok rekordowy. Wartość eksportu wzrosła o 21%, do ponad 8,5 mild euro.

 W nawiasach podano % wzrost. Do ważniejszych importerów polskiej żywności należą: Niemcy (16), Czechy (44), Wielka 

Brytania (36%), Holandia (24), Włochy (33), Chiny (82%), Irlandia (74), Litwa (56%). 

Sukces polskiego rolnictwa jest nie na rękę wielkim koncernom biotechnologicznym, które za wszelką cenę 

chcą zapanować nie tyko nad polskim rolnictwem ale i światowym. Dysponujący wielkimi finansami przemysł 

szemuje oszukańczą propagandą i argumentami korupcyjnymi. Obiecuje większą wydajność, a jest to tylko zmniej-

szenie godzin pracy okupione wielkimi wydatkami na mechanizację i chemizację rolnictwa; natomiast wydajność  

z hektara czy wydajność energetyczna jest znacznie większa w gospodarstwach rodzinnych. Żywność z gospodarstw 

mniejszych jest znacznie zdrowsza i smaczniejsza i nie ma smaku plastiku. Jest zawsze świeża i znacznie tańsza bo nie 

trzeba ją przewozić na takie odległości jak żywność z globalnego rolnictwa. Wielkie koncerny z USA obiecują uratować 

świat przed głodem a nie potrafią uratować przed głodem 35 milionów Amerykanów (jest to liczba ludzi żyjących na 

granicy ubóstwa w USA – dop. red.). 

Wielkim zagrożeniem dla polskiego rozdrobnionego rolnictwo jest ekspansja roślin genetycznie zmodyfikowanych, 

które raz wprowadzone na naszą ziemię nie dadzą się już wyeliminować ani zatrzymać. Jest to więc zagrożenie nie-

odwracalne. Przedstawiciele wielkiego przemysłu namawiają, oszukańczo, do wprowadzenie drogich nasion i brania 

kredytów, obiecując złote góry. Jest to z góry planowane oszustwo i obietnice nie będą się mogły spełnić, a kredyty 

trzeba spłacić.  Prowadzi to do eliminacji drobnego rolnictwa. Polskie drobne rolnictwo jest  najbardziej zagrożone.  

W ten sposób ponad milion drobnych rolników, którzy uwierzyli kłamstwom biotechnologów w USA, Argentynie, Bra-

zylii, Paragwaju i Indiach straciło swoje gospodarstwa i zasiliło miejskie slumsy; głównie jako bezrobotni i bezdomni,  

a w Indiach blisko 200 000 rolników popełniło samobójstwo. 

Ekspansji biotechnologii towarzyszy jeszcze inny ważny ale ukryty cel. Chodzi o zmniejszenie liczby ludzi n świecie. 

Do tego celu służą także takie wynalazki jak antykoncepcyjne nasiona roślin GM, masowo stosowany preparat Roundup, 

czy soja masowo wciskana producentom żywności na całym świecie. Soja obok swoich zalet zawiera genistynę, która ma 

negatywny wpływ na ruchliwość plemników. W Australii stwierdzono, że wypasanie owiec na pastwiskach z koniczyną 

Trifolium subterraneum, która zawiera ten sam związek co soja genistynę prowadziło do zmniejszenia rozrodczości owiec 

o milion rocznie. Soja GM zawierająca toksyczne substancje ma znacznie silniejszy negatywny wpływ na reprodukcję, 

czego dowodzą bardzo liczne badania przeprowadzone na gryzoniach, zwierzętach o zdolnościach reprodukcyjnych 

znacznie większych od ludzi. 

Polska sprowadza rocznie około 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej. Pozornie  jako dodatek do 

pasz dla trzody i drobiu. Jednak większość tej soi zjadają ludzie bo soja GM jest wszechobecna w bardzo wielu pro-

duktach. Są nawet wyroby rzekomo mięsne gdzie jest jej więcej niż mięsa, a w bardzo wielu jest po mięsie i wodzie 

na trzeciej pozycji. Można by tego łatwo uniknąć gdyby taka żywność musiała mieć czytelne etykietki informujące  

o kontakcie takiej żywności z GMO jak to zrobiono np. w Niemczech. Konsumenci z pewnością zadecydowaliby jakiej 

chcą żywności. Nie dało by to możliwości manipulowania konsumentami. Brak wiedzy o tych sprawach jest naprawdę 

porażający! 

Decyzje Parlamentu, Rządu i Prezydenta, popierające amerykańskich producentów soi GM oraz nielicznych producen-

tów mięsa w Polsce a zmuszające 100% mieszkańców do konsumpcji toksycznego białka, z pewnością nie pomogą im 

wygrać w przyszłych wyborach.

  
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Wiąckowski, autor ponad 500 publikacji, w tym ‘GMO – Obietnice i Fakty”
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List otwarty do polskich rolników   
Szanowni Rolnicy,
dla wielu nadszedł okres trudny, następuje spadek cen skupu żywności i wzrost kosztów produkcji. Młodzi nie chcą konty-

nuować pracy, której poświęciliście swoje życie. Rolnictwo jest niedoceniane, a żywność traktuje się z lekceważeniem. Jednak 
najważniejszy problem jest szerszy i wiąże się z  pytaniem: jak możemy się wyrwać z coraz mocniejszego uścisku rządów, 
korporacji i supermarketów, które wspólnie korzystają z naszej skłonności do ulegania i poddawania się hasłom tzw. „mo-
dernizacji”.

Rolnicy z Wielkiej Brytanii i wszystkich krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej wcześniej musieli toczyć te same 
batalie, które dzisiaj stają się udziałem rolników w Polsce. To walka z biurokracją, z uciążliwymi przepisami i regulacjami, 
absurdalnymi standardami dotyczącymi wymogów sanitarnych oraz z nieprzewidywalnym rynkiem globalnym. Najbar-
dziej znaczącym elementem tego systemu jest fakt, że tylko ok. 20% rolników (tych największych) otrzymuje aż 80% 
korzyści finansowych (dotacji). To ukazuje, do jakiego stopnia ten system jest wypaczony na korzyć wielkoobszarowego, 
monokulturowego agrobiznesu kierowanego przez korporacje. Agrobiznesu, który potrzebuje np. tylko 4 lub 5 przetwórni 
mleczarskich na cały kraj, jednej czwartej rzeźni oraz zakładów przetwórstwa żywności, z tych które kiedyś,  przed przystą-
pieniem do UE, dobrze obsługiwały poszczególne regiony. 

Naciski wywierane przez ten odgórnie narzucony reżim 
wielkiego biznesu są odczuwane z największą ostrością 
przez gospodarstwa rodzinne, które usiłują konkurować np. 
z producentami wieprzowiny, działającymi według nieludzkich 
zasad przemysłowego rolnictwa, takimi jak Smithfield z USA  
i Danish Crown z Danii. To samo dotyczy olbrzymich zakła-
dów produkcji jaj, przypominających obozy koncentracyjne,  
w których 30 tys. kur jest wtłaczanych w ciemne, stalowe 
hangary. Są karmione genetycznie modyfikowaną soją i kuku-
rydzą, by nieświadomi niczego odbiorcy dostali pozbawione 
smaku jaja tanio i szybko. Zaś przez import taniego mleka  
z krajów mających nadwyżki, przy równoczesnym zaniżeniu 
kwot mlecznych, postępuje niszczenie rynku dla gospodarstw, 
które wcześniej były zachęcane do „stawania się większymi  

i bardziej wydajnymi”, by móc konkurować. Problem dotyczy też producentów zbóż, poddawanych z roku na rok zmianom 
cenowym i cierpiących z powodu stale rosnących kosztów produkcji. 

Rolnicy są nękani przez handlowców z różnych korporacji, gotowych przekonywać, że ich nasiona i pasze są lepsze  
i tańsze od innych. Nigdy jednak nie mówią, jakie powodują problemy. Tylko największe gospodarstwa nie muszą się 
obawiać - robią to, za co dostają wielkie „kawałki tortu” unijnych funduszy. Czyniąc to niszczą gleby, które są najbardziej 
żywotnym dobrem każdego narodu. Stają się niewolnikami monokulturowych agrobiznesów i unijnych dopłat. Produkują 
żywność, która zabija!

Czy to jest droga, którą chcecie iść? Chcecie być wykupieni przez zagraniczne korporacje agrobiznesowe? Chcecie 
zabić bioróżnorodność Waszej ziemi? 

Ten list jest skierowany do tych, którzy odpowiadają NIE. Do tych, którzy cenią sposób życia zapewniający zachowanie 
i przekazywanie ziemi w dobrym stanie z pokolenia na pokolenie i których razi zniszczenie spowodowane przez chciwość 
oraz krótkowzroczną żądzę zysku.  

Nie możemy się poddawać i z rezygnacją znosić los państwowych lub korporacyjnych niewolników. Musimy się zjednoczyć 
i działać razem. Razem jesteśmy bardzo silni – co najmniej milion pięćset tysięcy rolniczych rodzin  zaopatrujących 
w żywność niezbędną do przeżycia 38 milionów obywateli. TO DUŻA SIŁA!

Ten list nie jest dla tych co lubią mówić: „my nic nie możemy zrobić” lub „po co się szarpać”. Nie, ten list jest skierowany 
do tych, KTÓRYM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO i którzy są gotowi zjednoczyć swoje siły, aby postawić tamę złu  
i wytyczyć kierunki dla lepszej przyszłości. Przyszłości, która NIE zależy od głupich polityków i drapieżnych handlarzy, 

Julian Rose w swoim gospodarstwie
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ale od dobrze zorganizowanych grup rolników i ich 
przyjaciół dbających o (szybko się pogarszającą) ja-
kość życia, która jest podstawą wiejskich wspólnot na 
całym świecie. Jednak nie myślcie ani przez chwilę, że za-
chowamy tę jakość bez ogromnego wysiłku nas wszystkich. 
I to się nie stanie poprzez pójście do rolniczych związków 
zawodowych i poproszenie ich, żeby one z kolei poprosiły 
rząd, aby coś zrobił z waszymi problemami. Większość 
najważniejszych związków jest finansowo wspierana przez 
rząd, stając się siłą rzeczy narzędziem korporacyjnego 
państwa. Oni popierają gospodarstwa 100 hektarowe  
i większe, produkujące na masową skalę towary dla supermarketów, które niszczą drobnych rolników na całym świecie. 

Tak więc, czy jesteście gotowi utworzyć rolniczy ruch oporu? Czy jesteście gotowi powiedzieć NIE zarówno cudzoziemcom 
jak i rodakom, którzy stale wykorzystują waszą łatwowierność? Czy będziecie bronić waszej pięknej Polski  
– w której ja też mam zaszczyt mieszkać – tak, aby przyszłe pokolenia nie były zubożałymi niewolnikami harującymi dla 
brukselskich i warszawskich biurokratów? Za technokratami i biurokratami stoją globalne korporacje: to one chcą kontro-
lować cały cykl wytwarzania żywności od „ziarna do talerza”. Już dzisiaj tylko 4 amerykańskie korporacje kontrolują aż 
60% światowego handlu nasionami. To im nie wystarcza. Coraz częściej patentują nasiona, które kontrolują, a modyfikacje 
genetyczne traktują jako sposób na uzależnianie rolników oraz umacnianie swoich „praw własności”. 

Za globalnymi korporacjami stoją: Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament 
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia oraz wiele innych wielkich, bezosobowych instytucji. 
Miejcie świadomość, że one wszystkie działają wspólnie i wszystkie chcą jednego: pozbyć się Was – małych, nieza-
leżnych rolników. Korporacje transnarodowe i instytucje globalnej kontroli są zjednoczone we wspólnym celu czer-
pania korzyści pod sztandarem modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa. W ich oczach Polska jest jednym  
z cennych łupów. Wasi “przywódcy” nie będą bronić was ani Polski przeciw tym, którzy chcą ukraść wasze zasoby. Jak 
prawie wszyscy politycy, będą uspokajać i łagodzić wasze obawy, ale nie zboczą ani na jotę z drogi wyznaczonej przez 
korporacje i nie zrezygnują z karier, jakie im ofiarowują. Politycy już sprzedali „śmietankę” z polskich zasobów tym, którzy 
oferowali najwięcej, teraz przygotowują się, żeby sprzedać także rolnictwo.

W 2001 roku Jadwiga Łopata* i ja, reprezentując Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, uczestniczyliśmy 
w spotkaniu w Brukseli, zorganizowanym specjalnie dla nas przez starszego rangą polskiego urzędnika. W spotkaniu uczest-
niczyli główni zagraniczni negocjatorzy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przewodnicząca spotkania powiedziała 
nam, że zamiarem Komisji jest „restrukturyzacja i modernizacja polskiego rolnictwa”, by zaś to osiągnąć, konieczne będzie 
odsunięcie miliona polskich rolników od ich własności i zachęcanie ich do szukania pracy w miastach. Protestowaliśmy, 
mówiąc, że ci rolnicy są potrzebni na wsi. Jednak jedyną reakcją było stwierdzenie: „Unia Europejska nie jest zainteresowa-
na małymi gospodarstwami rolnymi”. 

Zrozumienie faktu, że podstawy polityki Unii są skierowane przeciw małym i średnim gospodarstwom ma podsta-
wowe znaczenie. W oczach UE rolnicy mają zająć się masową produkcją towarów na globalny rynek; są pożyteczni tylko  
w takim stopniu, w jakim podnoszą Produkt Krajowy Brutto (i zyski z eksportu). Kwestia uznania zasadniczego znacze-
nia rolników w zagwarantowaniu narodowego bezpieczeństwa żywnościowego nie jest w ogóle brana pod uwagę. 

Dobra jakość żywności to podstawa dobrego zdrowia człowieka. Polska cieszy się godną pozazdroszczenia reputa-
cją ze względu na „prawdziwą żywność”. I to dzięki wam! Ale to może się wkrótce skończyć. Np. nie wiadomo kiedy 
niemal we wszystkich sprzedawanych chlebach i w wielu produktach piekarniczych jako ważny składnik pojawiła się soja, 
najprawdopodobniej genetycznie modyfikowana. (Jest ona niestety używana także jako pasza wielu zwierząt hodowlanych.) 
Wędliny straciły swoje właściwości i określony smak, a większość warzyw wydaje się w ogóle nie mieć smaku. Nasycone che-
mią i barwnikami tłuszcze zastępują dobre, wiejskie masło, genetycznie modyfikowane oleje spożywcze zastępują prawdziwe 
oleje, a pierwsza generacja otyłych dzieci pojawia się jako produkt tej nowej polskiej diety.

Te zjawiska są odbiciem tego, co nazywamy „syndromem amerykanizacji” i wiele europejskich krajów (w tym moja ro-
dzinna Anglia) skopiowały amerykański model, nie zdając sobie sprawy z ogromnej ceny, jaką człowiek musi płacić, podą-
żając tą drogą na zatracenie. To jest dieta, jaką serwują nam technokraci, agrokorporacje, firmy farmaceutyczne i propaga-

Lokalna produkcja i konsumpcja
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torzy inżynierii genetycznej. A my się nie skarżymy, że jesteśmy traktowani jak myszy 
lub szczury w laboratoryjnym eksperymencie. Jeśli już, to mówimy o tym w domu,  
a nie publicznie na ulicach i w ośrodkach władzy, gdzie zapadają ważne decyzje. 
Gdzie głos 1,5 mln gospodarstw rodzinnych nie może być ignorowany. 

Jeśli nie zjednoczymy się w oporze i nie wystąpimy teraz, stracimy jeden  
z największych kulturalnych i naturalnych skarbów Europy. A nawet więcej, 
będziemy się musieli wstydzić przed naszymi wnukami jako współuczestnicy 
zmowy mającej na celu zniszczenie naszych wiejskich wspólnot i zgodę na to, by 
być sprzedanymi przez państwo. My, rolnicy, stanowimy ważną linię oporu; jest 
nas wciąż więcej niż przedstawicieli jakiegokolwiek innego zawodu na świecie. 
Mamy coś, czego wielu nie posiada: niezależność i ziemię. To nakłada na nas 
odpowiedzialność za przyszłość! Mamy powody, żeby 
myśleć dalekosiężnie, dalej niż ci, którzy są zatroskani 
tylko kolejnymi wyborami. Jest nas w Polsce wystarcza-
jąco wielu i jesteśmy wystarczająco silni, aby zatrzymać 
odgórną manipulację, która niszczy nasz tradycyjny, 
zrównoważony i dumny wiejski sposób życia, dla którego 
bije nasze serce. Ale aby było to wiarygodne, musimy na-
dal dawać świadectwo jako prawdziwi powiernicy żyjącej 
ziemi. To wielka odpowiedzialność, która oznacza coś 
więcej niż pracę na roli. Ona oznacza, że musimy wstać  
i zacząć walczyć o przyszłość! Oznacza, że nie możemy 
się chować po kątach, ale, jednocząc nasze siły, stanąć 
razem wobec wyzwań, jakie przed nami stoją. Musimy 
następnie twardo przeciwstawić się dalszym próbom 
cynicznej manipulacji, której dokonują politycy  
i korporacje, aby zniszczyć nasze sprawdzone przez czas 
tradycyjne sposoby produkcji żywności i uprawy roli. 

Dobra żywność i te sprawdzone przez czas metody gospodarowania na roli mają zasadnicze znaczenie dla przeżycia 
rodzaju ludzkiego. Musimy stanąć w pierwszym szeregu ruchu sprzeciwu wobec niszczących sił, które o tej prawdzie zapo-
mniały lub starają się ją ignorować.

Julian Rose

liNa ratuNkowa – Nasza przyszłość w Naszych rękach
Żyjemy w chwili, gdy przyszłość polskiej wsi stoi pod wielkim znakiem zapytania. Żaden rząd ani też partia polityczna nie 

proponują jasnych i twórczych rozwiązań dotyczących ochrony oraz promocji tego wielkiego międzynarodowego skarbu jakim 
jest polska wieś i tradycyjne rodzinne rolnictwo.

A stan naszego rolnictwa oraz jego atuty nie daje żadnych podstaw do naśladowania obecnego, wielkoobszarowego rolnictwa 
w innych krajach UE. Przeciwnie. To dzięki tradycyjnym metodom wytwarzania żywności polska wieś jest wyjątkowa - bogata w kul-
turową i naturalną różnorodność; bogata w tradycyjne wspólnoty wiejskie; jest skarbnicą mądrości pokoleń! To dzięki tradycyjnym  
i ekologicznym rolnikom, tym co z wielkim sercem pielęgnują swoją ziemię, możemy jeszcze posmakować prawdziwego chleba, mleka, 
miodu, ...wielu innych produktów, które wytwarzają.

ABY ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM POLAKOM DOSTĘP DO ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I CZYSTEGO ŚRODOWISKA  NALEŻY POWSTRZYMAĆ 
PROCES NISZCZENIA POLSKIEJ WSI I ZAPEWNIĆ JEJ SPOŁECZNO – EKONOMNICZNY ROZWÓJ. W ZWIĄZKU Z TYM DOMAGAMY SIĘ:

Polski wolnej od GMO.1. 
Wspomagania tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, czyli metod produkcji żywności gwarantującej społeczeństwu 2. 
zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego.

GENETYCZNE OSZUSTWO - ten teatr uliczny przedstawił jak lobby pro-GMO usiłuje przekonać obywateli 
do kupowania genetycznie modyfikowanej żywności i nasion - i jak niektórzy dają się nabrać/oszukać. 
„Genetyczne Oszustwo” ostrzega nas by stanowczo sprzeciwiać się ambicjom korporacji i rządów, które chcą 
kontrolować nasze życie. Wzywa do utworzenia zjednoczonego ruchu przeciwko piractwu genetycznemu  
w rolnictwie i przeciwko niewybaczalnym zniekształceniom łańcucha pokarmowego, od którego zależy nasza 
przyszłość. Zobacz film „Genetyczne oszustwo”. Aktorami są rolnicy! http://www.icppc.pl/antygmo/2008/11/
przedstawienie-genetyczne-oszustwo/ 
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Wspierania lokalnego przetwórstwa i lokalnej sprzedaży produktów żywnościowych.3. 
Szerokiej promocji i pomocy we wdrażaniu na wsi małego wymiaru ekologicznych technologii.4. 
Programu pomocy dla młodych ludzi, którzy chcą swoje życie związać ze wsią.5. 

Tym samym powołujemy narodowy ruch, który roboczo nazywamy „LINA RATUNKOWA”.
Ten ruch obrony tradycyjnej polskiej wsi wskazuje kierunek rozwoju wsi, który zapewni dobrej jakości żywność i śro-
dowisko wszystkim Polakom oraz bezpieczną i niezależną przyszłość rodzinnym gospodarstwom rolnym jak również 
pro-ekologicznym, wiejskim przedsięwzięciom.

Poniżej praktyczne propozycje, które należy W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM wprowadzać w życie.
Zezwolić na sprzedaż w lokalnych sklepach, szkołach i innych instytucjach przetworzone w warunkach domowych produkty 1. 
rolne bez konieczności spełniania wygórowanych, dostosowanych do wielkich przetwórni, przepisów. Taką sprzedaż lokalną 
bez żadnych uciążliwości prowadzą np. rolnicy we Włoszech, Francji czy Grecji.
Podjąć szeroką promocję produktów rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego oraz spowodować aby lokalne władze, szkoły, 2. 
szpitale i inne instytucje w całym kraju były zobowiązane do zakupu wysokiej jakości produktów od lokalnych rolników  
w ramach promocji swojego regionu, likwidacji bezrobocia i ochrony zdrowia naszego społeczeństwa.
Promować i wspierać stałą współpracę wieś-miasto oraz tworzenie w miasteczkach i miastach „Wiejskich Centrów Rolni-3. 
czych”, oraz salonów sprzedaży pod hasłem „DOBREJ JAKOŚCI ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA”
Podjąć szeroką akcję promocji  i ochrony lokalnych targów chłopskich. Coraz trudniej lokalnym chłopom, sprzedawać tam 4. 
swoje produkty bowiem miejsca te są wykupywane przez pośredników, którzy sprzedają żywność pochodzącą z niewia-
domych źródeł np. tzw. giełd. Należy wprowadzić nakaz, że żywność sprzedawana na targach chłopskich musi pochodzić 
z lokalnych gospodarstw, które nie są położone w większej odległości niż 50-100 km od targu (takie przepisy obowiązują 
np. na targach w Anglii, Holandii czy Francji).
Podjąć szeroką akcję promocyjną wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych (nie chodzi tu o agroturystykę lecz URLOP 5. 
U EKOROLNIKÓW). Gospodarstwa te należy zwolnić z dopełniania obowiązujących w agroturystyce przepisów, często nie 
mających nic wspólnego z jakością oferowanych usług. 
Ułatwić rolnikom możliwość prowadzenia przydomowych sklepów, w których będą mogli sprzedawać swoje produkty  6. 
i produkty okolicznych rolników. Możliwość prowadzenia takich sklepów musi być łatwa – obecne wymogi są wygórowane 
i zbyt kosztowne. Małe sklepy przy gospodarstwach są we wszystkich krajach starej UE a wymogi dla takich sklepów są 
minimalne. To samo dotyczy przydomowych 
przetwórni – wymogi są minimalne. 
Podjąć szeroką promocję edukacji ekologicz-7. 
nej na bazie tradycyjnych i ekologicznych 
gospodarstw rolnych. Taką edukację prowadzi 
lub chce prowadzić wielu gospodarzy ale 
trudno im dotrzeć do szkół ze swoją pro-
pozycją. Tymczasem takie gospodarstwa 
są najlepszą, żywą pracownią w zakresie 
edukacji na temat proekologicznego stylu 
życia, umiejętności produkcji żywności na-
turalnej, jej przetwarzanie i konserwacji.
Podjąć szeroką promocję edukacji w zakre-8. 
sie tzw. ginących zawodów jak kowalstwo, 
garncarstwo, koszykarstwo, snycerstwo itp. 
(więcej www.eko-cel.pl). Ułatwić start mło-

Główne problemy polskiej wsi można krótko ująć w zapisie 3xP. Znaczy to: 
Prawo – złe; zbyt skomplikowane i wygórowane przepisy, niepotrzebne wymagania, które nie mają nic wspólnego •	
z bezpieczeństwem produkcji żywności i ochroną wartości kulturowych i ekologicznych
Prasa – mało promocji prawdziwych wartości polskiej wsi oraz roli tradycyjnych i ekologicznych rolników •	
Pieniądze – są źle wykorzystywane przez rząd i lokalną administrację; niewłaściwy jest też podział dotacji unijnych•	

Rozwój polskiej wsi musi opierać się na strategii uwzględniającej zasadę „3xE”: Etyka, Ekologia, Ekonomia z wielkim 
naciskiem na lokalność.

Przez wiele lat promowaliśmy taki wypoczynek w ramach ECEAT-Poland 
(European Centre for Organic Agriculture and Tourism) zapraszając na 
wypoczynek w gospodarstwach ekologicznych. A więc nie tylko piękna 
polska wieś ale również pełna troska o zdrowie turysty; żywność bez chemii 
i GMO. Większość gości spędzających wakacje w ekogospodarstwach to 
byli goście z zagranicy. Za ten projekt zostaliśmy nagrodzeni prestiżową 
nagrodą Brytyjskich Linii Lotniczych „TURYSTYKA PRZYSZŁOŚCI”. Niestety 
nigdy nie doczekaliśmy się poparcia i promocji ze strony polskich władz 
mimo, że jest to bardzo dobra forma promocji rolnictwa ekologicznego 
i pomocy tym rolnikom. 

Sprzedaż bezpośrednia na targach, w lokalnych sklepach i instytucjach, 
w sklepach przy gospodarstwie jest szansą na utrzymanie się dla wielu 
małych gospodarstw rolnych.



Lina ratunkowa 15

dym ludziom, którzy podejmą się trudu kontynuowania takich zawodów; 
objąć ich szczególną promocją i pomocą finansową ze względu na konieczność pielęgnacji naszego dziedzictwa.
Podjąć szeroką promocję wykorzystania na wsi alternatywnych technologii jak: kolektory do ogrzewania wody, tanie  9. 
i ekologiczne budownictwo np. z gliny i słomy, świetliki, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wykorzystania słońca, 
wiatru, wody do pozyskiwania energii elektrycznej (ostatnio wprowadzone przepisy skutecznie zniszczyły wiele małych 
elektrowni i to nawet tych, co przetrwały komunizm!). Więcej www.eko-cel.pl  Stworzyć mechanizmy finansowe ułatwia-
jące mieszkańcom wsi zakup i instalacje ekologicznych technologii oraz wspomagające małe, lokalne firmy, które zajmują 
się proekologicznymi technologiami.
Wprowadzić NATYCHMIASTOWY ZAKAZ importu i upraw wszelkich genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), 10. 
jak również zakaz doświadczeń z GM roślinami (i innymi żywymi istotami np. ryby) w otwartym środowisku! NIE MA 
ŻADNEJ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁISTNIENIA UPRAW GMO Z UPRAWAMI BEZ GMO. 
Obciążyć przemysłowe farmy wysokimi karami i podatkami, które będą wykorzystywane na naprawę szkód środowi-11. 
skowo-społecznych spowodowanych ich działalnością. Zlikwidować natychmiast te z nich, które działają niezgodnie  
z przepisami. 
Zrewidować wszystkie przepisy tak by działalność rolnictwa przynosiła pożytek środowisku i zdrowiu społeczeństwa. 12. 

Aby zapobiec dalszej dewastacji tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa Rząd Polski powinien kontrolować poczynania między-
narodowych koncernów oraz blokować niewłaściwe przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa i żywności. 
W zdrowym społeczeństwie miasto i wieś są wzajemnie zależne. Oderwanie ich od siebie w kontekście społecznym, ekonomicznym 
czy środowiskowym będzie miało katastrofalne skutki.
Działania na rzecz intensyfikacji rolnictwa czy też próby wprowadzenia GMO w Polsce są nieracjonalne, spowodują poważne pro-
blemy ekologiczne, zdrowotne i społeczne... a w rezultacie utratę największego bogactwa, jakim jest tradycyjna, polska wieś.

         Jadwiga Łopata i Julian Rose

Sprzedaż bezpośrednia na targach,  
w lokalnych sklepach i instytucjach,  
w sklepach przy gospodarstwie jest szansą 
na utrzymanie się dla wielu małych gospo-
darstw rolnych.

 Naszym atutem i możliwością przetrwa-
nia setek małych, rodzinnych gospodarstw 
jest produkcja żywności wysokiej jakości, 
utrzymanie tradycji polskiej wsi, promo-
cja wysokiej jakości żywności, zachowa-
nie bogactwa bioróżnorodności naturalnej  
i kulturowej. W ten sposób polska wieś będzie 
WIELKĄ ATRAKCJĄ zarówno z punktu widze-
nia turystów jak i lokalnych konsumentów. 
Jest to również jedyny dobry i skuteczny 
sposób na zmniejszenie bezrobocia i rozwój 
lokalnej ekonomii.
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Jadwiga Łopata z petycją w Urzędzie Marszałkowskim, Kraków, lipiec 2009 r.
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UWAGA!!!
Osoby zainteresowane udziałem w narodowym ruchu „LINA RATUNKOWA” prosimy o PILNY kontakt: ICPPC – Między-1. 
narodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, biuro@icppc.pl, tel./fax: 0338797114 
www.icppc.pl, www.gmo.icppc.pl, www.eko-cel.pl
Osoby zainteresowane otrzymaniem drugiej część broszury „LINA RATUNKOWA”, Zima 2009-2010 prosimy o przesła-2. 
nie zaadresowanej koperty formatu A4 lub A5 i znaczków o wartości 3 zł z notatką – Zamawiam drugą część broszury 
„LINA RATUNKOWA” na adres: ICPPC 34-146 Stryszów 156

JEsTEśMy za: MałyMI GospoDarsTwaMI, MałyMI przEDsIęBIorsTwaMI, MałyMI BaNkaMI, za NIEzaLEŻNoścIĄ ŻywIENIowĄ, 
ENErGETyczNĄ I MIEszkaNIowĄ, za szTUkĄ I woLNoścIĄ w coDzIENNyM ŻycIU.
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ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside – Międzynarodowa 

Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi to wiodący głos w dziele podnoszenia świadomości na 

temat wagi i znaczenia jakie mają małe, tradycyjne gospodarstwa rodzinne. ICPPC sprzeciwia 

się obecnej polityce rolnej UE, praktykom przemysłowego rolnictwa oraz ponadnarodowym 

korporacjom, które chcą przejąć kontrolę nad produkcją żywności. 

ICPPC 34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl

www.icppc.pl, www.gmo.icpppc.pl,  www.stopgmo.pl

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO została 

założona przez przedstawicieli konsumentów, 

rolników, naukowców, przedsiebiorców, sa-

morządowców, organizacji pozarządowych. 

Celem jej jest powstrzymanie wprowadzenia 

żywności genetycznie modyfikowanej do Polski. W tej chwili zrzesza 

około 400 organizacji, instytucji, specjalistów. Szczegóły można 

znaleźć na www.polska-wolna-od-gmo.org

ISBN: 83-914934-9-0

EKOCENTRUM ICPPC – NIEZWYKŁE MIEJSCE W KTÓRYM TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ 
Z NOWOCZESNOŚCIĄ. SKORZYSTAJ Z WYKŁADÓW I WARSZTATÓW
EKOCENTRUM ICPPC jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy 

działają ekologiczne rozwiązania techniczne, www.eko-cel.pl

paMIęTaJ, ŻE To Ty Masz poDJĄć DzIałaNIa, MIEJscE DzIałaNIa JEsT wokÓł cIEBIE, czas Na DzIałaNIa JEsT TEraz!


