Sprawozdanie z działalności za 2014 rok.
Działania podejmowane w 2014 r:
Batalia o wprowadzenie naszych członków do Komisji ds. GMO przy
Ministerstwie Środowiska
Edukacja społeczeństwa: druki ulotki, plakaty dla rolników i konsumentów, wykłady dla
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych grup: działkowcy, grupy studyjne, rolnicze
związki zawodowe, parlamentarzystów; edukacja na festynach i targowiskach.np
Współorganizowanie akcji edukacyjnych
- 1-2 luty 2014r. -sygnalizowanie problemów związanych z walką o zdrową żywność na
Konferencji Medycyny Komplementarnej w Lidzbarku Welskim zdrowa długowieczność
- Korekty licznych błędów merytorycznych w książce przygotowanej do druku , Głosy
rewolucji żywnościowej ; autorów Johen Robbins,Ocean Robbins Błędy te wynikały z
nierozumienia tematu GMO oraz złego, niestarannego tłumaczenia
-Opracowanie plakatów i ulotek na temat GMO, nasion oraz na Roundup
- Krótki wykład o GMO na zakończenie seminarium Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w
- 18 marca - Koncert zespołu "Miąższ" przeciw GMO w Warszawie ulotki
Warszawie (luty 2014).
- 20.marzec.2014r Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - spotkanie z rolnikami wykład i
apel o nie kupowanie nasion kukurydzy MON 810
-23 lutego - wsparcie konferencji i działań przeciw GMO na Zjeździe Zawodów Medycznych
BG
- marzec - spotkanie organizowane przez Partię Zielonych, prezentacja dot. katastrofy w
Fukushimie oraz problematyki GMO, konferencja w Sejmie
-Opracowanie "Piosenki; gospodyń; Zasiali gmorole
-Udział w spotkaniach n/t demokracji energetycznej
- Udział w konferencjach dot. gazu łupkowego iw trosce o jakość wody
-20 marca - udział Leny Huppert w filmie NTV w sprawie zagrożeń GMO,
-Kwiecień - spotkanie w sprawie GMO i filmów ekologicznych
- Kwiecień Wysyłanie pism do wszystkich gmin przypominających o zakazie upraw
kukurydzy GMO MON 810 kontynuacja akcji zeszłorocznej
- Siejemy przyszłość promowanie akcji ochrony polskich nasion; wymiana nasion u
rolników. Kontynuacja działań z lat poprzednich Nowa odsłona akcji "Siejemy Przyszłość"
odbyła się w kwietniu- do maja 2014.Podobnie jak w ubiegłym roku przy współpracy ze
szwajcarskim gospodarstwem biodynamicznym zajmującym się hodowlą nowych odmian
zbóż i Fundacją de L'Aubier organizujemy w całej Polsce wydarzenia polegająca na
wspólnym siewie ekologicznych i tradycyjnych nasion w ramach 24.04 Jeleśnia w
gospodarstwie ekologicznym Herbaciane pole ,14.04 Eko osada Bardo w
Opolnicy,02,04Brzozowy Gaj w Wieprz , 12.04 Świdwin gospodarstwo ekologiczne Angelika
Szcześniak kwiecień 2014, Kluczkowo 28.kwiecień gospodarstwo ekologiczne Józef Nowak
,Edyta Jaroszewska Stryszów w Ekocentrum ICPPC Jadwiga Łopata ,Julian Rose
- 27 kwietnia - Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie - rozdawanie ulotek
informacyjnych na temat GMO
- Spotkanie z posłami 50 osób w klubie PiS listopad w Szczecinie wykład „GMO szansa czy
zagrożenie „;
- Spotkanie z kuracjuszami w Międzyzdrojach „Zagrożenie w żywności GMO” 20 osób maj
2014
- 24 maja - konferencja "Świat bez raka" w Warszawie w domu Nauki wykład Leny Huppet
na temat GMO, wykład Jacka Nowaka n/t Codex Alimentarius 100 osób
- Wywiad z Anną Szmelcer dla Bloomberg Businessweek „Brońmy bioróżnorodności” sierpień
- W każdą niedziela od czerwica do października akcje informacyjne podczas targów zdrowej
żywności na terenie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
- 3-5 października - rozdawanie ulotek, akcja edukacyjna pod Ratuszem Ursynowskim na
jarmarku zdrowej żywności
-październik 2014 - na konferencji przeciwatomowej - edukacja na temat GMO

-29 listopada - wykład Leny H. i Doroty S. dla filmu (reż. A. Kołaczek) n/t zagrożeń
związanych z wprowadzaniem do Polski żywności GMO
-2 grudnia - Konferencja REFA w Krakowie: "Św. Franciszek - Patron Ekologów" Wykłady
-20 grudnia - ALTERMEDIUM - telewizja internetowa: wykład Leny H.
i Doroty S. n/t zagrożeń GMO, Codex Alimentarius i innych
-Uzyskanie przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO statusu OPP ( druk ulotek
informacyjnych, batalia o 1% podatku)
..-Prowadzenie Strony internetowej Stowarzyszenia
Legislacja prawo protesty
-Batalia o zakaz upraw kukurydzy transgenicznej linii 1507 na terenie UE pisma telefony do
polskich europosłów.
-Batalia o zdrowy mód Brak zgody na obecność pyłku z transgenicznych roślin GMO,
kwiecień pisma oraz telefony do polskich europosłów
Proces legislacyjny ustawy o GMO (stanowisko, protesty przed pałacem Prezydenta RP).
25 lutego pod pałacem Prezydenta RP - wystąpienie w/s "żywności nielegalnej", braków w
ustawodawstwie Żywność nielegalna tzw. Zdrowej, wyprodukowanej bezpośrednio przez
rolnika
- 8 sierpnia - działania edukacyjne n/t prawodawstwie dot. żywności ekologicznej,
- Obecność w Sejmie i w Senacie edukacja parlamentarzystów
10 września - w Senacie debata n/t ustawy o GMO
20 listopada - ustawa o rolnictwie ekologicznym
- 10 i 12 grudnia - Komisja Środowiska i Komisja Rolnictwa w Senacie
-Cd. batalii o polski len ; nadzorowanie procesu obrony polskiego lnu przed skażeniem GMO.
-23 grudnia - praca nad listem do prezydenta w sprawie wsparcia rolnictwa ekologicznego.
-grudzień Pismo do Ministra Środowiska w sprawie kontroli pól doświadczalnych upraw - --Uzyskanie przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO statusu OPP ( druk ulotek
informacyjnych, batalia o 1% podatku).

