AKADEMIA SAMOWYSTARCZALNOŚCI
WARSZAWA– ZIELONE MIASTECZKO
Zapraszamy Warszawiaków – dzieci i dorosłych do edukacji w Zielonym Miasteczku pod Urz ędem
Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie oraz do śledzenia programu na kolejne dni.

SOBOTA 14 MARZEC 2015
ABC „OD WIDE Ł DO WIDELCA”

16:00 – 18:00 SIEJ Ę – SI Ę -JE Warsztaty - siewu i wymiana nasion dla początkuj ących
ogrodników z miasta (działkowych i doniczkowych!):
• wykład o dobrych nasionach i technikach siewu
• wspólne sianie w ręcznie zrobionych papierowych doniczkach do zabrania do domu
• dla młodych ogrodników – robienie ozdób ceramicznych z nasion i saszetek na nasiona

KINOTEKA ROLNIKA – Zielone Miasteczko
18:00 – 19:15

“ Życie wymyka si ę spod kontroli” Reż. Bertram Vehaag i
Gabriele Kröber, (2004)

Film, ciesz ący się wielkim powodzeniem w wielu krajach, przedstawia zagrożenia
dla konsumentów, rolników i środowiska naturalnego wynikaj ące z wprowadzenia
GMO (GMO-Genetycznie Modyfikowane Organizmy).
…Przerażaj ące jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmuj ąc si ę w
genetyczną inżynieri ą – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbuj ą zmieniać cechy
genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany s ą stałe, zrobione w taki
sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierz ę, że jedyne, co można zrobić, to walczy ć z tym…Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

19:30 – 20:45

„Pig Business” ( Świ ński interes)

Reż. Tracy Worcester, Wielka Brytania (2009) 60min.
Fundamentem dzisiejszej kultury przemysłowej s ą mi ędzynarodowe korporacje –
właśnie dlatego w świecie zdominowanym przez ponadnarodowy agrobiznes,
tradycyjne polskie rolnictwo uznawane jest za problematyczny wyj ątek. W
odpowiedzi na ten „kłopot”, szef najwi ększego koncernu wieprzowego w USA
przedstawił swoj ą wizj ę Polski: pragnie j ą zmienić w europejski stan Iowa.
Amerykański sen? Zmiana typu hodowli na post-fordowskie fabryki zwierz ąt,
wymagana przez wielki przemysł i wspierana przez publiczne instytucje, oznacza przekształcenie dawnych
tradycyjnych zagród hodowlanych w piekło pełne ekskrementów. Film śledząc wpływ międzynarodowych
korporacji na polskie rolnictwo ukazuje globalny wymiar przemysłowej hodowli zwierz ąt.

