
 
 

 

 

Program Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU 

Białystok 1-3 VI 2012 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! 

Miejsce: Transgraniczne Centrum Kultury, ul. Węglowa 8, magazyn nr 10 

PIĄTEK 1 VI 2012 
 

WARSZTATY  
 

15.30 Afrykański Dzień Dziecka: gry, zabawy i tradycyjne sporty Afryki.  
Prowadzenie: Federacja Niepowszednich Gier 
 

Zapraszamy dzieci, młodzieży i dorosłych na warsztaty wprowadzające w świat gier podwórkowych          
i tradycyjnych sportów Afryki: biegi bankoni d’inka, back river, gry pestkowe ido, agbarin, gry pasterskie, 
piłka nożna z Freetown… Konkurencje drużynowe i indywidualne. 
 

16.00-17.30 Wegetariańskie warsztaty kulinarne „Jedz ekologicznie i zdrowo”.  
Prowadzenie: Art Factory  
 
POKAZY FILMÓW DOKUMENTALNYCH I DYSKUSJA 
 

17.30 „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. 
 

18.00 „Argentyna: soja głodu” (Argentine, le soja de la faim), Francja 2005, reż. Marie-
Monique Robin, 23 min. 
 

O społecznych i środowiskowych konsekwencjach upraw genetycznie modyfikowanej soi w Argentynie. 
Reportaż autorki słynnego „Świata według Monsanto”. 
 

18.30 „Świński interes” (Pig Bussines), Wlk. Brytania 2009, reż. Tracy Worcester, 10 min.  
 

O dramatycznych efektach przemysłowej hodowli zwierząt i wpływie międzynarodowych 
korporacji na polskie rolnictwo. 
 

18.45 Dyskusja na temat zagrożeń przemysłowego rolnictwa z udziałem Marka Krydy 
(dziennikarz i działacz społeczny, współtwórca filmów „Świński interes” i „Obcy gen”, 
współzałożyciel Fundacji Indigena i współpracownik Instytutu Spraw Obywatelskich) 
 

19.30 „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. 
 
KONCERT 
 

21.00 Koncert zespołu GRANKO  
 

 
 
 



                                                                            

 

SOBOTA 2 VI 2012 
 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
 

11.30 Gry, zabawy i tradycyjne sporty Afryki. Prowadzenie: Federacja Niepowszednich Gier 
 

12.00 Warsztaty bębniarskie. Prowadzenie: Paweł Bielski 
 

12.00 Warsztaty „Malowanie Masek”. Prowadzenie: Art Factory 
 

Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych i starszych. Kolorowanie, uzupełnienie wzorami konturowych 
masek papierowych pochodzących z różnych regionów Afryki.  
 

13.00 Czytanie bajek afrykańskich z towarzyszeniem dźwięków z lasów równikowych 
Czarnej Afryki. Prowadzenie: Federacja Niepowszednich Gier 
 
WARSZTATY  
 

14.00-15.30 „Dlaczego i jak wspierać Sprawiedliwy Handel?” Prowadzenie: Michał Wolny 
(Towarzystwo dla Natury i Człowieka) 
 

Sprawiedliwy Handel/Fair Trade to międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz spółdzielni drobnych producentów w krajach Globalnego Południa. Jego celem jest 
wsparcie 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 DOKUMENTALNYCH I DYSKUSJE 
 

15.30 „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? 
 

16.30 „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.  
 

18.00 „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. 
 

18.30 Dyskusja na temat walki z głodem i ubóstwem w krajach Globalnego Południa       
z udziałem Moniki Matus (Grupa Zagranica) 
 

19.45 „Uganda Krzysztofa Kiziewicza”   

Filmy i zdjęcia  z warsztatów artystycznych dla dzieci prowadzonych w Ugandzie. 
 
KONCERT 
 

20.30 Koncert zespołu  MASALA 
 
 

22.00 After Party  DJ PONCZEK 
 
 

NIEDZIELA 3 VI 2012 
 

Od 12.00 „Wielo-kolorowy świat” – projekt artystyczny dla wszystkich.  
Prowadzenie: Art Factory 
 

Tworzenie wielkoformatowego obrazu podsumowującego festiwal – kolorowe i ciemne strony 
otaczającej rzeczywistości w formie swobodnej wypowiedzi plastycznej dzieci i dorosłych ograniczonej 
wyłącznie dostępną czasoprzestrzenią. Będziemy rysować kolorową kredą na całej elewacji budynku. 



                                                                            

 

WARSZTATY 
 

13.00-14.30 „Alternatywy dla dominującego modelu wytwarzania i konsumpcji 
żywności” Prowadzenie: Piotr Trzaskowski (Warszawska Kooperatywa Spożywcza) 
 

Kooperatywa Spożywcza to inicjatywa konsumentów, którzy chcą budować sprawiedliwą, 
demokratyczną i ekologiczną gospodarkę. Staramy się, aby kupowane przez nas produkty w coraz 
większym stopniu pochodziły z upraw ekologicznych, spełniały standardy etyczne, omijały pośredników    
i zachowywały niską cenę. Dowiedz się więcej na temat kooperatyw spożywczych i korzyści, jakie 
przynosi uczestnictwo w nich. 
 

POKAZY FILMÓW DOKUMENTALNYCH 
 

14.30 „W sercu lokalności“ (Au coeur de la proximité), Szwajcaria 2009, reż. Nicole 
Petitpierre, 39 min. 
 

Dokument prezentujący szwajcarski przykład alternatywnego modelu produkcji i konsumpcji żywności 
oparty na sprzedaży bezpośredniej oraz współpracy między lokalnymi producentami i konsumentami. 
 

15.15 „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. 
 
Organizator Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU:  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

 

  

Partnerzy: Transgraniczne Centrum Kultury Węglowa, Federacja Niepowszednich Gier, 
Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej, Towarzystwo dla Natury                       
i Człowieka, Warszawska Kooperatywa Spożywcza, Art Factory, Instytut Spraw Obywatelskich 
 

                  
               

 

Patronat:  Organic, Vege, e!stilo 

               
 

Finansowanie:  Festiwal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
oraz Fondation de France. 

 

       
 

Więcej informacji na stronie:  www.globalnepoludnie.pl/Festiwal-SWIAT-NA-TALERZU-2012 


