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•Międzynarodowa
Kampania dla Ochrony
 Polskiej Wsi

       © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Najważniejsze projekty ICPPC:
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 Ginące Zawody

       © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Najważniejsze projekty ICPPC:
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Renesans koni 
roboczych
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Tradycyjne nasiona – nasze dziedzictwo i skarb 
narodowy
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•kampania „Stop dla GMO w Polsce”

www.gmo.icppc.pl
       © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Najważniejsze projekty ICPPC:
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EKOCENTRUM

Promujemy
• Ekologiczne technologie
• Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo
• Odnawialne źródła energii
• Budownictwo gliniano słomiane 
• Prace rękodzielnicze
• Ekoturystykę



8

•“Słoneczna Polska”

www.slonecznapolska.net

       © ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
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 „Bezpośrednio od polskiego rolnika”
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Tradycyjne  i  ekologiczne  
rolnictwo rodzinne 

-v-  
monokulturowe,  chemiczne,
wielkoobszarowe rolnictwo 

z dopuszczeniem GMO
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Polska pozostaje przykładem „żywego”
rolnictwa z ponad milionem tradycyjnych

rodzinnych gospodarstw.
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Źródło:  
„Picturesque 
Poland” Agnieszka i 
Wlodek Bilinscy

Wieś  Rzepiska na 
Spiszu, 

Około 80% tych gospodarstw nie przekracza 7ha, są one 
nastawione na samowystarczalność. Sprzedają tylko 
nadwyżki ale mogą produkować więcej jeśli będą mieli 
rynek zbytu.. 
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Zdecydowana większość polskich rolników 
stosuje tradycyjne i ekologiczne metody w 

rolnictwie; nic się nie marnuje; wszystko zostaje 
włączone do obiegu w gospodarstwie.
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Gospodarstwa rodzinne są miejscami, w których 
wychowywane są dzieci, w których dorastają i uczą 

się wartości. Umiejętność pracy na roli 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, wraz z 

własnością gospodarstwa. 
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!!!Jeśli wiejskie dzieci nie zechcą 
kontynuować pracy na roli, stracimy 

zgromadzoną przez lata wiedzę, umiejętności 
i doświadczenia. Stracimy dobrej jakości 
żywność,która sprzyja naszemu zdrowiu.
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!!! Fundament ekonomiczny. Małe gospodarstwa są 
niezmiernie istotne dla gospodarki. A w czasach 

wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych, drobni rolnicy  
to skarb bo produkują wysokiej jakości żywność niskim  

kosztem.
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Inne zalety małych gospodarstw rolnych to 
m.in.: - Różnorodność. Zróżnicowana 
struktura gospodarstw przyczynia się do 
zachowania bioróżnorodności, 
urozmaiconego i estetycznego krajobrazu 
wiejskiego.
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Jeśli chcemy porównać małe i duże 
gospodarstwa powinniśmy używać wskaźnika 

wydajność całkowita.
  „Wydajność całkowita”„Wydajność całkowita” jest sumą wszystkiego 
co produkuje drobny rolnik: różnych gatunków 

zbóż, owoców, warzyw, pasz, produktów 
zwierzęcych etc.
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 A teraz wymażmy z naszej pamięci 
bogatą w różnorodność kulturową 
i biologiczną, piękną polską wieś. 
Wyrzućmy do kosza ponad milion 

tradycyjnych i ekologicznych rolników aby 
zrobić miejsce takim  uprawom jak te: 
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Maksymalne POZOSTAŁOŚCI 
PESTYCYDÓW w żywności 

• Dopuszczenie do spożycia znaczących pozostałości 
ponad 3275 pestycydów, także potencjalnie 
rakotwórczych, m.in. 2,4-D, atrazyna, bromek metylu 

• Ignorowanie długoterminowych skutków spożywania 
jednocześnie pozostałości wielu pestycydów w żywności
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DODATKI DO ŻYWNOŚCI 
Dopuszczenie około 300 różnych substancji 

(głównie syntetycznych) jako bezpiecznych:  
aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna

• Ignorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z 
długoterminowym spożywaniem jednocześnie wielu 
ww. dodatków chemicznych
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Napromienianie żywności -

Rozporządzenie, wydane w trybie pilnym podwyższające 
dopuszczalną normę radioaktywności w żywności z 600 do 
12.500 bekereli na kilogram. 27 marzec 2011(UE)NR.297/2011

Promieniowanie w postaci cząsteczek radioaktywnym  
Cezem 237,Cezem 234 i Plutonem powodować będzie 
znaczne  uszkodzenie w tkance biologicznej – nowotwory. 

Raz pochłoniętych cząsteczek radioaktywnych nie 
pozbędziemy się!!!
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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,
 soja i kukurydza z genami bakterii, które zabijają 
owady i uodparniają je na środki chwastobójcze. 

Źródło: „Fatal Harvest”
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KORPORACJE, RZĄDY, ŚWIATOWE 
INSTYTUCJE SYSTEMATYCZNIE I CELOWO 
NISZCZĄ ROLNIKÓW
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To są fakty: Kto ma w ręku żywność
ten rządzi światem.
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Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:

2. W Polsce "zagościło" 14 
największych 
międzynarodowych korporacji 
handlu spożywczego. Miliardy 
złotych "wyjeżdżają" z Polski. 

 Źródło: Wikimedia Commons CC BY-SA 
3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=276002

1. Nastąpił dramatyczny spadek 
jakości żywności. Półki sklepowe 
uginają się pod ciężarem żywności 
pełnej chemii i GMO. W związku z 
tym więcej chorujemy i puchniemy 
(otyłość!). 
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Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej:

Korporacje decydują o tym czyje produkty 
sprzedawane są na polskim rynku 
wewnętrznym. Pozycja negocjacyjna naszych 
rolników i małych zakładów przetwórczych 
(duże również zostały sprzedane obcemu 
kapitałowi!) wobec korporacji handlowych jest 
bardzo słaba.
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Natychmiastowa realizacja świadomej polityki, której 
celem będzie ochrona i promocja prawdziwych 
wartości polskiej wsi, służących jednocześnie 
polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie 
niszczonych przez szybko postępujące procesy 
globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.

ROZWIĄZANIE?
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Ograniczanie 
i wycofywanie 
przemysłowych 
metod produkcji 
rolnej 

Źródło: „Fatal Harvest”

ROZWIĄZANIE
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W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii 
Europejskiej 70-80% konsumentów jest 
przeciw GMO! 
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Skuteczne rozwijanie i wspieranie strategii, których 
celem jest zachowanie dużej liczby rolników oraz 
rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu 
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Sprawdzone strategie rozwoju rodzinnych 
gospodarstw rolnych:

* Prawdziwa  promocja dobrej żywności

* Ekologiczne technologie na polskiej wsi

* Ukierunkowana eko-agroturystyka
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Od 2015 roku Międzynarodowa Koalicja 
dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 
zaprasza do aktywnego udziału w krajowej 
kampanii pod hasłem: "NASZA ZIEMIA, 
NASZA ŻYWNOŚĆ, NASZE ZDROWIE - 
Bezpośrednio od Rolnika"
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Kampania ma na celu zmianę wysoce 
restrykcyjnych przepisów, które nie 
pozwalają setkom tysięcy polskich 
rolników, wyżyć z pracy na roli i 
sprzedawać swoich produktów.
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Napisaliśmy projekt ustawy 
o sprzedaży żywności przez 
rolników w ścisłej 
współpracy z rolnikami-
praktykami. Został on 
złożony do laski 
marszałkowskiej przez 
KUKIZ'15 w styczniu 2016 
roku ale niestety jest 
blokowany przez 
nadgorliwych polityków i 
urzędników
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Od 1 stycznia 2017 r obowiązuje Ustawa o 
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień 
sprzedaży żywności od rolników, która 
miejsca sprzedaży żywności przetworzonej 
ogranicza tylko do własnych gospodarstw i 
miejsc przeznaczonych do prowadzenia 
handlu.
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Tym samym lokalne sklepy, restauracje i 
stołówki są wciąż zamknięte na zdrowe, 
lokalne i wartościowe produkty od 
rolników.
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Żywność dobrej jakości jest podstawą 
zdrowia całego narodu a sposób jej 
produkcji zapewnia wolność od korporacji 
i strategiczne bezpieczeństwo 
żywnościowe kraju.
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Ekodom z gliny i słomy zasilany energią słoneczną 
przetwarzaną przez moduły fotowoltaiczne o mocy 

2,5 KW
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Wiatrak i 
moduł 

produkujący 
energię do 
oświetlenia 

ogrodu
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Półkolista szklana weranda, która umożliwia 
pasywne wykorzystanie energii słonecznej do 

ogrzewania pomieszczeń
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Pasywna energia
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Sferyczna szklarnia, która oszczędza o 20% 
energii więcej niż tradycyjna
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Budowanie z gliny i słomy – 
ekologiczne budownictwo
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W 2001 roku ECEAT-POLAND z projektem "Ekoturystyka 
w gospodarstwach ekologicznych - URLOP U 
EKOROLNIKÓW" został zdobywcą nagrody "Tourism for 
Tomorrow" (Turystyka Jutra) Brytyjskich Linii Lotniczych i 
Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
najbardziej prestiżowej nagrody w tej dziedzinie. 

ECEAT - Poland  (Europejskie Centrum Rolnictwa 
Ekologicznego i Turystyki w Polsce)powstał w roku w 1993 
roku, a jego założycielką i prezesem przez niemal 10 lat była 
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana tzw. 
"Ekologicznego Nobla" z 2002 roku, za wybitne osiągnięcia w 
propagowaniu idei ekologicznego rolnictwa, turystyki, ochrony 
tradycji i wartości kulturowych polskiej wsi.
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KONIECZNY JEST 
WSPÓLNY OPÓR !
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Wierzę, że POLAK POTRAFI! 
Europie potrzeba kraju, który 
przeciwstawi się negatywnym 
skutkom globalizacji i pokaże 
całemu światu, że tradycyjne i 
ekologiczne rolnictwo oparte na 
małych i średnich 
gospodarstwach rodzinnych to 
najlepszy i najbardziej 
zrównoważony sposób 
zarządzania naszymi 
niezastąpionymi zasobami.
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Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi
korzystając harmonijnie z bogactwa jakim Natura
obdarzyła Polskę.
Pora abyśmy właściwie wykorzystali potencjał polskiej
wsi jeśli chcemy prawdziwej żywności, naturalnej 
i kulturowej bioróżnorodności oraz jeśli chcemy 
wolności.
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