
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok.

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO koncentrowało działalność 
statutową w 2015 r. na akcjach edukacyjno informacyjnych dotyczących 
ochrony i rozwoju polskiej wsi i wolnego rynku dla sprzedaży bezpośredniej 
żywności wytworzonej przez rolnika w jego gospodarstwie i pochodzącej z 
jego upraw rolnych i hodowli zwierząt gospodarskich.

Tradycyjne funkcjonowanie wsi, będącej źródłem pożywienia dla narodu i 
stanowiącej podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego kraju
jest sprawą racji państwa polskiego i wymaga ochrony prawnej. 

Dlatego czynnie, nieustannie uczestniczymy w procesie prawotwórczym 
walcząc o Polskę wolną od GMO oraz o sprawiedliwy rynek dla produktów 
rolnych i przetworzonych w małych i średnich gospodarstwach w sposób 
inny niż przemysłowy. Dziedzictwo przyrodnicze , agrokulturowe i kulinarne 
polskiej wsi, to wielki kapitał i rezerwuar dobrej zdrowej żywności, a 
zarazem potencjał rozwoju gospodarczego kraju.

Poniżej wyszczególniamy ważniejsze realizowane zadania, akcje i 
wydarzenia: 

Edukacja społeczeństwa: druki ulotki, plakaty dla rolników i konsumentów, 
wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku ,wykład w czasie targów Bliżej 
Zdrowia Bliżej Natury ; edukacja na festynach i targowiskach.np 
współorganizowanie akcji edukacyjnych,  

17.01 na ulicach Berlina nasi delegaci brali udział w demonstracji pod 
hasłem MAMY TEGO DOŚĆ!, domagaliśmy się wyeliminowania GMO z 
produkcji żywności, zaprzestania przemysłowej produkcji zwierząt i 
patentowania nasion, głośno protestowaliśmy przeciw umowie o wolnym 
handlu TTIP i CETA.

W dniu 10.01.2015 pod Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie współorganizowaliśmy protest przeciwko 
znowelizowanej ustawie o organizmach transgenicznych (GMO), 
skierowaliśmy apel do Prezydenta RP o zawetowanie tej nieszczelnej 
ustawy (bo umożliwiającej przedostanie się do środowiska naturalnego 
GMO),

 25.02.2015r. próbowaliśmy odwiedzić  Panią Premier z koszykiem 
domowej  żywności,  pytaliśmy  dlaczego najlepszej jakości lokalna 
żywność jest  w Polsce nielegalna,



Ważnym działaniem Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO było 
zaangażowanie się w protesty rolników. 

19 lutego 2015 r. odbyła się duża manifestacja rolników i konsumentów w 
Warszawie. Po manifestacji zostało zainicjowane rolnicze miasteczko przed
Urzędem Rady Ministrów. Zielone Miasteczko pełniło funkcję edukacyjną i 
integracyjną. Członkowie Stowarzyszenia organizowali cykliczne zajęcia dla
mieszkańców Warszawy i rolników : wykłady, pokazy filmów a także 
warsztaty dla dzieci i dorosłych. Oprócz edukacji na temat zagrożeń GMO, 
ważnym tematem było prawo ludzi do dobrej jakości żywności. Na terenie 
Zielonego Miasteczka utworzono sklepik  „Z Prawdziwym Jedzeniem” czyli 
żywnością od rolnika. W ten sposób podkreślaliśmy fakt, że najlepszej 
jakości żywność bezpośrednio od rolnika ma w Polsce z powodu złego 
prawa, status żywności nielegalnej. Miasteczko zakończyło się  marszem 
do Sejmu 12.05.2015.   

W dniu 5 września 2015 na Jasnej Górze współorganizowaliśmy 
konferencję „Prawdziwe rolnictwo - Dobra żywność -  Godność człowieka” 
połączoną z promocją ogólnopolskiej akcji „ BEZPOŚREDNIO OD 
POLSKIEGO ROLNIKA.” . Uczestnicy konferencji z radością i bez obaw 
częstowali się najwyższej jakości przygotowaną przez nas żywnością 
BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, która wg polskiego prawa 
jest nielegalna. Podczas konferencji odbyła się premiera nowego filmu 
Wojciecha Jachymiaka, filmowca, lidera kampanii społecznej NIE RZUCIM 
ZIEMI. UWAGA! Ogólnopolska akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO 
ROLNIKA będzie trwała aż prawo zostanie ustanowione. 

Wystąpienia w Mediach i Konferencje:

 18.01.2015 -TV "POROZMAWIAJMY" (Aleksander Berdowicz) - 
kilkugodzinny film z udziałem Leny Huppert i Doroty Staszewskiej 
nakręcony u Leny - n/t GMO i innych szkodliwości dla naszego zdrowia i 
wolności,

 01.04.2015 - wystąpienie w Radiu dla Ciebie n/t "nielegalnej żywności"

 30.04.2015.  - wystąpienie w Radiu "WNET" n/t Zielonego Miasteczka

 18.08.2015. -  udział w Konferencji Prasowej (Foksal), happening 
"Nielegalna żywność"

 08.12.2015. -  wystąpienie w Radiu WNET

Udział w Konferencji Prasowej (PAP) i w posiedzeniu Komisji Sejmowej - n/t
sprzedaży bezpośredniej.



Udział w komisjach i konferencjach związanych z naszą działalnością - 
poza w/w:14.05.2015. - w "Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej  d/s Ułatwienia
Sprzedaży   Bezpośredniej" (o przetwórstwie rolno-spożywczym, o 
przepisach sanitarnych)   

 06.10.2015. - Konferencja INSPRO (Foksal 16 - Krytyka Polityczna) -        
"O znakowaniu żywności GMO FREE"

 7.11.2015 - Konferencja „Mity i Rzeczywistość” wykład

 

 


