
    2008-04-24 Aby Polska była... wolna od GMO

Konferencja na temat „Polska wolna od GMO - 
Etyczny Aspekt Wprowadzania GMO do 
Polskiego Rolnictwa” odbywa się w czwartek, 
24 kwietnia na Jasnej Górze. Jest to spotkanie 
modlitewne połączone z konferencją nt. GMO 
- Genetycznie Modyfikowanych 
Organizmów.  
 
Spotkanie organizuje Koalicja „POLSKA WOLNA 
OD GMO”. Koalicję zawiązało kilkadziesiąt 
stowarzyszeń i osób, którym zależy na 
ochronie zdrowia mieszkańców kraju, piękna 
polskiej wsi, zachowania krajobrazu i 
środowiska naturalnego dla przyszłych 
pokoleń.  
 
„Genetycznie modyfikowane organizmy to jest 

modyfikacja, która polega na przeniesieniu genu z jednego organizmu do drugiego, 
przy czym jest to przekraczanie granic międzygatunkowych. Są przenoszone geny ze 
zwierząt do roślin, na przykład gen szczura w sałacie, geny meduzy w ziemniakach, 
geny bakterii w różnych ziarnach” – mówi Jadwiga Łopata z Międzynarodowej 
Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.  
 
„Opór przeciwko GMO jest coraz większy w całej Europie. I to dotyczy również 
najważniejszych osób w Unii Europejskiej jak Stavros Dimas, komisarz UE ds. 
środowiska i prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który ostatnio wprowadził zakaz na 
uprawy genetycznie modyfikowane kukurydzy we Francji. Natomiast po drugiej 
stronie mamy tych, którzy są zwolennikami GMO, są to wielkie ponadnarodowe 
korporacje, które chcą kontrolować produkcję naszej żywności. Te korporacje chcą 
zupełnie uzależnić rolników od siebie i zrobić z nich niewolników swoich nasion i 
swoich produktów” – mówi sir Julian Rose, rolnik, ekolog, prezes Międzynarodowej 
Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi; z 
jego rad korzysta książę Karol i brytyjski rząd.  
 
„Możemy wygrać z tymi korporacjami tylko wtedy, gdy połączymy siły rolników i 
konsumentów i będziemy się wszyscy domagać kompletnego zakazu na GMO w całej 
Unii Europejskiej i w całej Europie - podkreśla sir Julian Rose - Myślę, że tutaj 
pozycja Polski i polskich rolników jest szczególnie ważna, ponieważ macie półtora 
miliona tradycyjnych rolników, którzy po prostu będą zniszczeni, jeśli zostanie 
wprowadzone GMO. I cała Europa i inne kraje UE patrzą w stronę Polski czy zdoła 
odeprzeć ten opór i bardzo was wspierają”.  
 
„Z wielką satysfakcją i wielkim szacunkiem przyjąłem to zaproszenie nawet na 15-

minutowe wystąpienie – zaznacza dr Zbigniew Hałat , lekarz medycyny, 

specjalista epidemiolog, Medyczne Centrum Konsumenta - Sporym wyczynem jest, 
żebym w ciągu 15 minut opowiedział o zagrożeniach zdrowia i życia związanych z 
GMO, ale uważam, że niebycie tutaj obrażałoby polskość i religijność Polaków”.  
 
„Uważam, że rośnie krąg odbiorców żywności ekologicznej, poszerza się on w kraju, 

a jeszcze szybciej zagranicą – mówi dr inż. Marek Kubara  z Koalicji 'POLSKA 

WOLNA OD GMO' – Ludzi, którzy cenią dobrą jakość, jest coraz więcej. Po za tym 
społeczeństwo staje się bogatsze i ludzie skłonni są wydać pieniądze na lepszą 
jakość żywności. Jeśli w naszym kraju jest żywność modyfikowana to jest ona 
nielegalnie, dlatego, że nasze prawodawstwo nie pozwala na stosowanie nasion 
modyfikowanych”.  
 
O godz. 11.00 uczestnicy Konferencji modlili się podczas Mszy św. w Kaplicy 
Cudownego Obrazu w intencji Polski wolnej od GMO. O godz. 12.15 w Sali Papieskiej 
nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji. Zebranych powitał dr inż. Marek Kubara w 
imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”. Konferencji przewodniczy: o. Stanisław 
Jaromi, dr filozofii, franciszkanin, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. 
Franciszka z Asyżu (REFA).  
 

Kaplica Matki Bożej. Msza św. w 
ramach konferencji nt. GMO - 
Genetycznie Modyfikowanych 
Organizmów
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o. Stanisław Tomoń  
2008-04-24, czwartek, godz. 15.30  
 
Program konferencji:  
 
godz. 11.00 - Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji Polski wolnej od 
GMO  
godz. 12.15 - Otwarcie konferencji w Sali Papieskiej. Powitanie gości – dr inż. Marek 
Kubara w imieniu Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”  
godz. 12.25 – „Czyńcie sobie ziemię poddaną - jak etycznie zagospodarowywać 
Ziemię” - o. dr Jerzy Kielech, paulin  
godz. 12.45 – „Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym” - prof. dr hab. 
Magdalena Jaworska, kierownik Katedry Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia 
Rolnicza, Kraków  
godz. 13.00 – „Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) zagrażają zdrowiu i 
życiu” - dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, Medyczne 
Centrum Konsumenta  
godz. 13.15 – „Samorządy wobec zagrożenia GMO” - Maria Malinowska, radna 
Sejmiku Małopolskiego  
godz. 14.15 – „Manipulacje genetyczne - nowy grzech?” - o. dr Stanisław Jaromi, 
przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)  
godz. 14.30 – „GMO poważny problem etyczny w historii nauki” - prof. dr hab. 
Stanisław Wiąckowski  
godz. 14.45 – „Zagrożenia ze strony GMO dla rolnika tradycyjnego i jego rodziny” - 
Edyta Jaroszewska, rolnik, EKOLAND i Danuta Pilarska, prezes Krajowego Związku 
Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka 'serceEKOziemi'  
godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego - poprowadzenie Waldemar Caboń, 
wiceprezes KZZRE św. Franciszka 'serceEKOziemi'  
godz. 15.10 – „Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla 
niezależności rolników” - Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla 
Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC (z tłumaczeniem)  
godz. 15.40 – „Polska Wolna od GMO - wyzwania i perspektywy. Apel/list otwarty” - 
Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”  
godz. 15.55 - Ponowienie propozycji wprowadzenia 10-letniego MORATORIUM na 
GMO w Polsce i całej Unii Europejskiej. Dyskusja - prowadzenie Jadwiga Łopata, 
Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC i dr Marek Kryda, Kolacja 
„POLSKA WOLNA OD GMO”  
godz. 16.45 - Zakończenie / modlitwa - o. Stanisław Jaromi OFMConv  
 
"KOALICJA "POLSKA WOLNA OD GMO" została powołana 1 grudnia 2007 w Krakowie 
w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz 
agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.  
 
CELEM KOALICJI "POLSKA WOLNA OD GMO" jest ochrona Polski przed GMO 
(genetycznie zmodyfikowanymi organizmami) poprzez wydawanie oświadczeń, 
lobbing wśród władz i polityków, organizowanie wszelkich działań edukacyjnych, 
organizowanie akcji bezpośrednich (wolnych od przemocy), współpraca z innymi 
krajami.  
 
STANOWISKO KOALICJI "POLSKA WOLNA OD GMO":  
Nie jest możliwe współistnienie upraw genetycznie zmodyfikowanych obok upraw 
bez GMO; dopuszczenie do współistnienia doprowadzi do niekontrolowanego i 
niemożliwego do zatrzymania zanieczyszczenia upraw.  
1. GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska 
naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.  
2. Zakaz genetycznie modyfikowanych upraw umożliwi wykorzystanie naturalnych 
walorów polskiego rolnictwa.  
3. Jedynym skutecznym sposobem obrony przed GMO jest wprowadzanie 
całkowitego zakazu na genetycznie zmodyfikowane organizmy na terenie Polski.  
4. Konieczne jest podjęcie współpracy z innymi krajami w celu rozszerzenia 
całkowitego zakazu na całą Europę.  
5. Chcemy również, aby społeczne fundusze przeznaczano na badania i rozwój 
tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa  
 
więcej wiadomości: www.polska-wolna-od-gmo.org 

                                                                                                                        ©Biuro Prasowe Jasnej Góry 
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