
 

 

 

 

Program 

Międzypokoleniowego spotkania rolników dla Suwerenności Żywnościowej 

1 – 3 grudnia 2017, Grzybów 

 

Piątek, 1 grudnia 

Do godz. 18.00 Przyjazd uczestników, rejestracja, rozdanie materiałów, zakwaterowanie 

 18.00 – 18.45 Kolacja 

19.00 – 20.00 Poznanie się, krąg i zaznaczanie na mapie Polski miejsc skąd jesteśmy i nawiązanych 

kontaktów/współpracy 

Sobota, 2 grudnia 

7.30 – 8.30 Śniadanie 

8.30 – 9.00 Wspólne poranne śpiewanie zgodnie z tradycją Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego 

9.00 – 9.05 Powitanie uczestników 

9.05 – 9.20 O Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym, jakie jest nowe pokolenie rolników i jakie wyzwania przed 

nim stoją, osobiste doświadczenia i obserwacje, Ewa Smuk Stratenwerth, Ekologiczny Uniwersytet 

Ludowy. 

9.20 – 10.30 Prezentacje uczestników spotkania o swoich organizacjach i inicjatywach. 

10.30 – 11.00 Czas na pytania i dyskusję 

Od 11.00 Inauguracja wymiany nasion 

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa 

11.20 – 12.20 Spacer po gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwerth 

12.20 – 13.20 Panel wykładowy 

1. Polskie rolnictwo po transformacji. Co osiągnęliśmy, z jakimi problemami borykamy się?, 

Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland Zachodniopomorski, Gabriel Janowski (TBC). 

2. Rolnictwo z perspektywy globalnej, procesy, problemy i wyzwania. Kanały i możliwości 

wpływów organizacji rolniczych na politykę rolniczą, znaczenie organizacji 

międzynarodowych, struktury unijne, jak z nimi współpracować, Marcin Wojtalik, Instytut 

Odpowiedzialności Globalnej. 

3. Współpraca drobnych rolników na świecie. O ruchu La Via Campesina, ruchu Nyeleni, 

Deklaracji Praw Chłopów, koncepcji agroekologii, Joanna Bojczewska, Nyeleni Polska. 

4. O Wspólnej Polityce Rolnej i nowej wizji dla WPR, Maria Staniszewska, Polski Klub 

Ekologiczny. 

13.20 – 14.00 Dyskusja 



14.00 – 15.30 Obiad 

15.30 – 18.15 Praca w grupach. Prowadzenie Martyna Kwiatkowska. 

1. Współpraca - od czego zacząć? 

2. Do czego jest nam potrzebna współpraca? 

3. Przepis na dobrą współpracę. 

4. Mapa naszych sojuszników 

18.15 – 19.00 Kolacja 

Od 19.00 Zabawa integracyjna i taneczna 

Niedziela, 3 grudnia 

8.00 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 9.30 Wspólne śpiewanie, wizyta lokalnego poety 

9.30 – 11.30 Praca w grupach tematycznych. 

Tematy proponowane, które zostały wypracowane na mini warsztacie podczas Dobrych Żniw, 

marzec 2017: 

1. Bariery administracyjno-prawne dla działalności rolniczej 

Problemy: rolniczy handel detaliczny – nowe pojęcie, rolnik nie może sprzedawać z udziałem 

pośrednika (nie może sprzedawać do sklepów, stołówek, restauracji), sprzedaż bezpośrednia 

(MOL), zbyt wysokie wymogi sanitarne i brak współpracy między urzędami, duży opór administracji 

i dużych przetwórców. 

2. Sieci sprzedaży 

Problemy: ze strony rolnika - brak ciągłości, niedostateczna produkcja, ale też brak możliwości 

sprzedaży mniejszej ilości, trudność ze znalezieniem pracowników na małe gospodarstwo, trudność 

z płynnością finansową, bardziej opłacalna sprzedaż dużych ilości na eksport niż rynek krajowy. Ze 

strony konsumenta - brak świadomości. 

3. Brak świadomości konsumentów 

Problemy: bariera cenowa, alienacja społeczna, rola mediów – brak informacji na temat  żywności 

EKO w mediach informacyjnych, szkołach, lobby korporacji. 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 13.00 Praca w grupach, prezentacja rezultatów pracy w grupach 

13.00 – 14.00 Podsumowanie spotkania 

14.00 Obiad, wyjazd uczestników 

 

Miejsce spotkania: 

Grzybów 1/2, gmina Słubice, siedziba Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego (www.eul.grzybow.pl), 

http://www.edul.org.pl/


gospodarstwo Ewy i Petera Stratenwerth 

 

Cele spotkania: 

Poznanie się, integracja, sieciowanie, nawiązanie współpracy na rzecz realizacji zasad Suwerenności 

Żywnościowej. 

Włączenie się w działania ruchu Nyeleni Polska w celu wzmocnienia jego oddziaływania społeczno-

politycznego na rzecz realizacji zasad Suwerenności Żywnościowej. 

Powstanie stałych grup roboczych w ramach Nyeleni Polska. 

 

Uczestnicy spotkania: 

Przedstawiciele organizacji rolniczych, nieformalnych ruchów rolniczych, rolnicy działacze, młodzi rolnicy, 

zainteresowani rozpoczęciem/włączeniem się w działania na rzecz Suwerenności Żywnościowej. 

 

Finansowanie: 

Organizatorzy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia podczas spotkania oraz podróży do Grzybowa. 

Przewidziana jest wpłata od uczestników 20zł na poczet organizacji zabawy sobotniej z kapelą ludową z 

Grzybowa. 

 

Bardzo prosimy o rejestrację uczestnictwa w formularzu on-line do 5 listopada 2017 roku. 

Kwestionariusz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: 

http://www.surveygizmo.com/s3/3915371/Kwestionariusz-zg-oszeniowy-na-spotkanie-o-suwerenno-ci-ywno-

ciowej 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy wezmą udział w naszym spotkaniu, do przywiezienia ze sobą własnych 

nasion na wymianę oraz swoich produktów, którymi będzie można częstować, dzielić się oraz sprzedawać. 

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do Agnieszki Makowskiej na adres nyelenipl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym 

materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Nyeleni Polska. 

Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 

http://www.surveygizmo.com/s3/3915371/Kwestionariusz-zg-oszeniowy-na-spotkanie-o-suwerenno-ci-ywno-ciowej
http://www.surveygizmo.com/s3/3915371/Kwestionariusz-zg-oszeniowy-na-spotkanie-o-suwerenno-ci-ywno-ciowej
mailto:makowska9@gmail.com

