
 
 

Program Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU  

Rzeszów 25-26 XI 2011 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!  

[Rezerwacje dla grup prosimy zgłaszać na adres: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl] 

PIĄTEK 25 XI 2011 
 

WYKŁADY 
Gdzie: Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, studio audiowizualne  
(www.wdk.podkarpackie.pl) 
 

10.00-11.30 Wykład „Skutki zmian klimatu pogłębiają ubóstwo krajów Globalnego 
Południa” Prowadzenie: Polska Zielona Sieć – Akcja dla Globalnego Południa 
Dowiedz się, dlaczego mieszkańcy krajów Globalnego Południa najdotkliwiej odczuwają skutki zmian 
klimatu oraz dlaczego stanowią one ogromną przeszkodę w rozwoju i w walce z ubóstwem, 
przyczyniając się m.in. do nasilenia się zjawiska głodu. 
 

12.30-14.00 Wykład „Wobec głodu na świecie – co można i należy zrobić” Prowadzenie:   
dr Jacek Nowak, profesor kontraktowy w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie 
Blisko miliard ludzi na świecie cierpi głód, mimo że ilość produkowanej globalnie żywności jest więcej niż 
wystarczająca dla zaspokojenia aktualnych potrzeb ludzkości. Dowiedz się, z czego wynika problem 
głodu i jak można mu zaradzić. 
 
POKAZY FILMÓW I DYSKUSJE 
Gdzie: Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, sala kinowa (www.wdk.podkarpackie.pl) 
 

16.00 
„Czyste życie?” (Pura Vida?), Szkocja 2006, reż. Jan Nimmo, 29 min., m.in. nagroda na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych CINESTRAT 
O tragicznych skutkach stosowania agrochemikaliów na plantacjach ananasów i bananów w Kostaryce 
dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska. 
 

16.30 
„Argentyna: soja głodu” (Argentine, le soja de la faim), Francja 2005, reż. Marie-Monique 
Robin, 23 min. 
O konsekwencjach upraw genetycznie modyfikowanej soi w Argentynie. Reportaż autorki słynnego 
„Świata według Monsanto”. 
 

17.00 
„Głód” (Hunger), Niemcy 2010, reż. Karin Steinberger i Marcus Vetter, 89 min., m.in. 
nominacja do nagrody Adolfa Grimme 
O zmaganiach jednostek, społeczności i organizacji w różnych częściach świata z jednym                               
z najpoważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych naszych czasów.  
 

Po filmach dyskusja „Czy przemysłowe rolnictwo jest rozwiązaniem problemu głodu?” 
z udziałem dr Jacka Nowaka. 
 
 
 



                                                                            

 

19.30 
„Wojny bananowe” (Banana Wars), Francja 2008, reż. Didier Fassio, 52 min. 
O walce o kontrolę nad rynkiem produkcji i dystrybucji najczęściej eksportowanego i spożywanego owocu 
na świecie. 
 
SOBOTA 26 XI 2011 
 

WARSZTATY 
Gdzie: Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, studio audiowizualne 
(www.wdk.podkarpackie.pl) 
 

12.00-13.30 Warsztaty „Czy Sprawiedliwy Handel/Fair Trade wspiera rolników 
Globalnego Południa?” Prowadzenie: Michał Wolny – Towarzystwo Dla Natury i Człowieka 
Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz spółdzielni drobnych producentów w krajach Globalnego Południa. Jego celem jest 
wparcie rozwoju społeczności wiejskich w tych krajach. Dowiedz się, jakie są plusy i minusy 
Sprawiedliwego Handlu oraz jak możemy przyczyniać się do jego rozwoju. 
 
POKAZY FILMÓW I DYSKUSJE 
Gdzie: Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, sala kinowa (www.wdk.podkarpackie.pl) 
 

14.00 
„Piekielne połowy” (Une pêche d’enfer), Belgia 2006, reż. Vincent Bruno, 23 min., nagrody 
m.in. na festiwalach w Palm Springs i Limoges 
O tym, jak bogate kraje eksploatują morskie zasoby państw afrykańskich i jakie ma to 
konsekwencje dla miejscowych społeczności. 
 

14.30 
„Planeta na sprzedaż” (Planet for Sale), Francja 2010, reż. Alexis Marant, 54 min., m.in. 
nominacja do nagrody Prix Europa 
O zjawisku zawłaszczania ziem uprawnych na świecie i katastrofalnych skutkach, jakie może 
mieć dla drobnych rolników i krajów Globalnego Południa. 
  

15.30 
„Jem, więc jestem” (Je mange donc je suis),  Belgia 2009, reż. Vincent Bruno, 26 min. 
O tym, dlaczego blisko 80% ludzi cierpiących głód na świecie to rolnicy, czyli ludzie, którzy powinni żywić 
świat. 
 

16.00 
„Mali: rolnicy trzymają straż” (Mali, les paysans veillent au grain), Francja 2010, reż. Jean-
Louis Saporito i Agnès Faivre, 52 min. 
O malijskich rolnikach broniących zrównoważonego rolnictwa rodzinnego w swoim kraju.       
Czy model rolnictwa, który proponują, ma przyszłość? 
 

Po filmach dyskusja z udziałem Ibrahima Sarr z Mali, dyrektora sieci RHK – platformy 
malijskich rolników z regionu Kayes. 
 
IMPREZA MUZYCZNA Z PRZESŁANIEM 
Gdzie: Klub Plus, ul. Podkarpacka 1a (www.klubplus.pl) 
 

START 19.00 

19.30 Koncert zespołu FOLIBA  [afrykańskie rytmy i taniec] 
 



                                                                            

 

 

Organizator Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU:  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

 

Partnerzy: Stowarzyszenie EKOSKOP, Związek Komunalny „Wisłok”, Towarzystwo dla 
Natury i Człowieka, Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej, 
Wegetariański Świat, Kuchnia.tv 
 

           
 

 
Finansowanie: Festiwal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP         
w 2011 r. 
 

   
 

Więcej informacji na temat Festiwalu na stronie:                 
www.globalnepoludnie.pl/Festiwal-SWIAT-NA-TALERZU-2011 


