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ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside 
– Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi to wiodący 
głos w dziele podnoszenia świadomości na temat wagi i znaczenia ja-
kie mają małe, tradycyjne gospodarstwa rodzinne. ICPPC sprzeciwia 
się obecnej polityce rolnej UE, praktykom przemysłowego rolnictwa 
oraz ponadnarodowym korporacjom, które chcą przejąć kontrolę nad 
produkcją żywności. 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ICPPC:

• Międzynarodowa Kampania dla Ochrony Polskiej Wsi – 470 
polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 
30 milionów ludzi poparło ICPPC i podpisało „Kartę 21  – Manifest 
dla Polskiej Wsi XXI wieku”. 

• Patrząc w przyszłość – EKOCENTRUM ICPPC to pierwsze  
w Polsce miejsce, gdzie można zobaczyć jak w praktyce działają 
ekologiczne rozwiązania technologiczne. Organizując EKOCEN-
TRUM zakładaliśmy, iż najlepszym sposobem na przekonanie do 
ekologicznych technologii jest pokazanie, że działają one również  
w Polsce i w miejscowych warunkach. 

• Kampania STOP dla GMO w POLSCE – Wspólne działania do-
prowadziły do tego, że wszystkie sejmiki wojewódzkie ogłosiły się 
strefami wolnymi od GMO. Niestety decyzje te nie są respektowane 
ani przez Komisję Europejską ani przez Rząd RP mimo, że Polacy, 
wraz z innymi mieszkańcami Europy, zdecydowanie odrzucili GMO. 
W grudniu 2007 zainicjowaliśmy KOALICJĘ ‘POLSKA WOLNA  
OD GMO’. www.polska-wolna-od-gmo.org

• Wzmocnienie pozycji społecznej rolników wykorzystujących 
konie robocze. Przywrócenie wartości koni roboczych. W ra-
mach projektu odbył się pokaz nowoczesnych i tradycyjnych ma-
szyn rolnych z zastosowaniem siły pociągowej koni roboczych oraz 
wystawa zdjęć przedstawiająca prace koni roboczych w gospodar-
stwie i w lesie. Wydaliśmy również książkę pod wyżej wspomnianym  
tytułem. 

• Ginące zawody – Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży promują-
cych tradycyjne umiejętności rękodzielnicze. Zajęcia odbywają się 
w ekologicznym budynku z gliny i słomy zasilanym energią wytwa-
rzaną przez słońce.

• Tradycyjne nasiona – nasze dziedzictwo i skarb narodowy.  
Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Celem pro-
jektu jest odbudowa CHŁOPSKIEGO BANKU NASION. Bowiem  
to tradycyjni i ekologiczni rolnicy są najlepszymi strażnikami  
nasion. Oni nie pozwolą aby korporacje odebrały nam prawo do 
dobrej jakości żywności i różnorodności biologicznej.

ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, 
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 
e-mail: biuro@icppc.pl 
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

Budynek z gliny i słomy zasilany energią słoneczną

Domek z gliny i słomy z instalacją umożliwiającą 
wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania  
pomieszczeń

Cieplarnia sferyczna

Wiatrak

EKOCENTRUM ICPPC    www.eko-cel.pl

W czerwcu 2002 następca tronu Wielkiej Brytanii Książę 
Karol odwiedził EKOCENTRUM ICPPC w Stryszowie. 

W kwietniu 2002 Jadwiga Łopata odebrała w San  
Francisco w imieniu ICPPC Nagrodę Goldmana zwaną 
Ekologicznym Noblem.

Publikacja jest częścią projektu „TRADYCYJNE  NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY.  
Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.  
Pilotażowy projekt w Małopolsce” sponsorowanego przez:
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