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Korzenie naszej działalności sięgają Społecznego 
Ruchu „Wolność i Pokój”, który w latach osiemdzie-
siątych przeciwdziałał m.in. niszczeniu przyrody. 
Fundacja została formalnie zarejestrowana w 1991 
roku jako Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej i od tego 
czasu działa na rzecz ochrony środowiska naturalne-
go i zrównoważonego rozwoju. Jej założycielem jest 
Radosław Gawlik.

Od samego początku istnienia czynnie wspieramy 
inicjatywy społeczne wykorzystujące walory przy-
rodnicze dla rozwoju w zgodzie z naturą, wprowa-
dzamy innowacje w ochronie środowiska – w tym 
w dziedzinie energii i odpadów oraz czynnie ochro-
nimy przyrodę, prowadzimy edukację ekologiczną.
Aktywnie współpracujemy z innymi NGO, samorzą-
dami, uczelniami, szkołami m.in. w ramach Polskiej 
Zielonej Sieci oraz Koalicji Klimatycznej.

Zasięg naszej działalności rozszerza się – dziś reali-
zujemy projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym, 
ogólnopolskim oraz międzynarodowym

Fundacja

1988

1991

1992

1993

1994

Przyszli założyciele Fundacji współorganizują 
protesty, które doprowadziły do zamknię-
cia huty Siechnice zagrażającej bezpośrednio 
terenom wodonośnym Wrocławia
 
Prowadzone są akcje informacyjne i bezpośred-
nie dążące do usunięcia azbestu z wrocław-
skich osiedli.

PL /CZ Partnerstwo ponad granicami
Inicjujemy polsko-czeski Program Eko-
logicznego Zagospodarowania Zlewni 
Rzeki Ściniawki
To unikatowe w skali, formie i swej 
transgraniczności przedsięwzięcie w tej 
części Europy. 

Powstanie 
Fundacji

Dzięki aktywności Fundacji w nowatorski 
program włączyły się władze państwowe 
i samorządowe obydwu krajów. Sukce-
sem jest rozpoczęcie ponadgranicznego 
planowania przestrzennego.  Program 
owocuje też wdrożeniami dotyczącymi 
gospodarki ściekowej, retencji wodnej 
i ekoturystyki.
 
Woda dla Wrocławia z zlewni Nysy 
Kłodzkiej – zapewnienie dobrej jakości 
wody pitnej.

Realizujemy film dokumentalny Woda 
dla Wrocławia, poruszający kwestię za-
opatrzenia miasta w wodę pitną, jakości 
wody w rzece Oławka, źródeł zanieczysz-
czeń, a także sposobów polepszania 
zdolności rzeki do samooczyszczania.
 
Prowadzimy Ambasadę Ziemi Kłodz-
kiej w kamieniczce Jaś we wrocławskim 
rynku, wspierając rozwój ekoturystyki 
w Sudetach.

Wraz z Fundacją Nasza Ziemia 
inicjujemy i rozpoczynamy 
organizację akcji Sprzątanie 
Świata we Wrocławiu. Do 
2008 r. koordynujemy akcję we 
Wrocławiu, a biuro Fundacji 
jest  punktem kontaktowym 
dla szkół chętnych wziąć udział 
w sprzątaniu. W 2008 r. w działa-
nia jest zaangażowanych ponad 
17 000 uczestników i 100 placó-
wek szkolnych. Jest to początek 
naszych działań związanych 
z odpadami i edukacją.

Biuro Informacji Ekologicznej 
oraz Biblioteka Ekologiczna 
– w ramach Ogólnopolskiej Zielonej 
Sieci rozpoczynamy działania ma-
jące na celu ułatwienie współpracy 
ludzi, organizacji, przedsiębiorstw 
i władz lokalnych poprzez udzie-
lanie informacji, udostępnianie 
kontaktów i materiałów.



Działania edukacyjne Fundacji EkoRozwoju mają 
na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności społecz-
nych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fun-
dacja prowadzi skierowane do lokalnych liderów 
programy szkoleniowe rozwijające wiedzę i umie-
jętności w dziedzinie ochrony przyrody i zrówno-
ważonego wykorzystania zasobów. Do młodzieży 
szkolnej adresowane są programy edukacyjne takie 
jak: Nasz Krajobraz, Edukacja z polotem, Gra o wodę, 
Szkoła z klimatem, łączące edukację z działaniami 
na rzecz środowiska i aktywizacją społeczności lo-
kalnych. Cechą charakterystyczną tych programów 
jest zaangażowanie w ich realizację władz lokalnych 
oraz partnerów biznesowych, a także łączenie ich 
z imprezami plenerowymi dla ogółu mieszkańców. 
Równolegle z programami edukacyjnymi i szkole-
niowymi Fundacja prowadzi działania informacyjno-
medialne. Dzięki wieloletniej aktywności Fundacji 
działa Zielona Brama – największy w Polsce serwer 
dla ekologicznych organizacji pozarządowych. Uzu-
pełnieniem działań internetowych są wydawnictwa. 
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Edukacja ekologiczna

1995

1996
Człowieku chomikuj baterie
Inicjujemy pierwszy w skali kraju program zbiórki zużytych baterii 
będących niebezpiecznymi odpadami. W rezultacie pilotażowej 
akcji w której uczestniczyło około 90 szkół udało się zebrać 
kilkanaście ton baterii. Te działania zaowocowały stworzeniem 
ogólnopolskiego systemu zbiórki baterii. W kolejnych latach 
kontynuujemy organizację selektywnych zbiórek odpadów oraz 
działania edukacyjne.

Inicjujemy działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu. Or-
ganizujemy Dzień Bez Samochodu – rozdajemy kierowcom 20 tyś ulotek 
informujących o szkodliwości samochodów i zapraszamy na festyn rowerowy. 
Zbieramy informacje dot. przeszkód w poruszaniu się rowerem po mieście 
i zapotrzebowania na stojaki rowerowe. W następnych latach budujemy 
parkingi rowerowe oraz kontynuujemy organizację Dni bez Samochodu.
Na tory Wrocławia wyjeżdża tramwaj anty – reklamowy „Auto truje”. 
Wymalowany siłami działaczy Fundacji i wolontariuszy tramwaj promuje 
alternatywny do samochodów transport miejski i rowerowy. Oprawę 
plastyczna zaprojektował Robert Jezierski, współtwórca Pomarańczowej 
Alternatywy. W jego wnętrzu urządzona jest galeria. Jest to pierwszy 
tego typu tramwaj w kraju.

Czysta Produkcja – w ramach norwesko-polskiego programu 
Czystej Produkcji organizujemy szkolenia dla ponad 20 dolnośląskich 
przedsiębiorstw z zakresu minimalizacji szkód środowiskowych w 
procesie produkcyjnym. Otwieramy Zachodniopolskie Centrum Czystszej 
Produkcji animujące ruch Ekspertów CP na Dolnym Śląsku. W ramach 
Centrum realizowaliśmy szereg szkoleń, konferencji oraz audytów 
w polskich fi rmach.

Prowadzimy pierwsze pozalekcyjne warsztaty 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół. 
Prowadzimy wraz z młodzieżą badania ruchu w mieście, 
obserwujemy „produkcję” odpadów, zużycie energii i wody. 
Na podsumowanie organizujemy wyjazd w Karkonosze 
połączony z akcją sadzenia drzew.

1997
Czas na Odrę – rozpoczynamy kampanię na rzecz ochrony walorów przyrodniczych 
Odry, sposobów zapobiegania powodziom oraz promocji Odry jako rzeki atrakcyjnej 
turystycznie i odwrócenie miasta w stronę rzeki. www.odra.pl.
W ramach działań zorganizowaliśmy m.in. międzynarodową konferencję we Wro-
cławiu „Odra – europejski korytarz ekologiczny”, w której wzięli udział uczestnicy 
z Czech, Polski i Niemiec.
Organizujemy cykl konferencji regionalnych 
poświęconych „NATURZE 2000 w dolinie 
Odry”.
 
Inicjujemy pionierski w skali kraju 
program „Recyklingu puszek alumi-
niowych”. Rozpoczynamy koordynację 
współpracy pomiędzy wrocławskimi 
szkołami, a puntami skupu, organizujemy 
międzynarodową konferencję poświęconą 
recyklingowi.

Rozpoczynamy przyznawanie nagrody Zie-
lony Dobrodziej. Symboliczną nagrodą 
otrzymują ludzie wyróżniający się w 
kreowaniu postaw przyjaznych Ziemi. 
Zamiast statuetki w ręce laureatów trafi a 
unikatowa donica z rosnącą paprocią, 
która aby żyć wymaga opieki.
  
Zawisamy na linach – razem z posłem 
Radosławem Gawlikiem aktywiści 
Fundacji protestują przeciwko decyzji 
o zabudowie parku u zbiegu ul. Powstań-
ców i Pretfi cza. Dzięki tym działaniom 
ratujemy park.

Budujemy stojaki dla rowerów. Do 2002 r. 
z inicjatywy FER powstało 40 parkingów dla rowerów 
we Wrocławiu, 17 w Szczecinie i 10 w Łodzi. Po raz 
pierwszy stosujemy system mocowania rowerów 
za ramę. Dzięki tym działaniom utworzono kilkaset 
miejsc parkingowych.



W celu zapobiegania zniszczeniom natury, Funda-
cja EkoRozwoju prowadzi monitoring przyrodni-
czy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć 
przyjaznych dla przyrody. Aktywność w tym zakre-
sie skupia się na ochronie obszarów, siedlisk i ga-
tunków europejskiej sieci Natura 2000. Od powo-
dzi 1997 roku na Odrze Fundacja wspiera ochronę 
dolin rzecznych powiązaną ze zwiększeniem przy-
jaznego przyrodzie bezpieczeństwa powodziowe-
go. Innowacyjne w skali regionu i kraju są realizo-
wane przez Fundację programy ochrony przyrody 
i krajobrazu przyrodniczo-kulturowego, takie jak: 
kampanie ochrony i odtwarzania nasadzeń drzew 
Drogi dla Natury, programy czynnej ochrony łąk 
oraz ochrony bioróżnorodności związanej z rol-
nictwem oraz ochroną tradycyjnych ras zwierząt 
i drzew owocowych.

Ochrona przyrody i krajobrazu

1998

1999

2000

Zielony Telefon – przyjmujemy 
zgłoszenia o zagrożeniach środo-
wiska. Podejmujemy działania 
interwencyjne, pilotujemy sprawy 
przekazane administracji, służymy 
doradztwem i pomocą. W ramach 
działań przygotowano m.in „Po-
radnik Zielony Telefon” – kom-
pedium praktycznej wiedzy na 
prawnej z zakresu prawa i podaje 
gotowe procedury postępowania 
w przypadkach zagrożenia 
środowiska naturalnego.
 
Organizujemy prospołeczną akcję 
zbioru makulatury.

Oczyszczalnia hydrobotaniczna dla 
Henrykowa
Uruchamiamy oczyszczalnię ścieków 
w Henrykowie, na rzece Oławce. Dokonano 
modernizacji poniemieckich pól irygacyjnych 
oraz utworzono nowoczesną oczyszczalnię 
trzcinową, co zapewniło poprawę jakości wody 
we Wrocławiu.

Zielony internet
Uruchamiamy serwer dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych oraz uruchomio-
ny został ekologiczny portal informacyjny 
„Zielona Brama” 
(www.eko.org.pl). Z czasem internetowe 
działania Fundacji wsparły wcześniejsze 
inicjatywy internetowe ruchu ekologicz-
nego, skupiając na prowadzonym przez 
FER serwerze setki inicjatyw i serwisów 
ekologicznych. Ważnym elementem pro-
jektu zielonego internetu  stały się również 
prowadzone serwisy dotyczące kluczowych 
kwestii ekologicznych 
(np. przyrody www.natura2000.pl, 
www.ptaki.info czy też energii 
www.cieplej.pl 
i odpadów www.recykling.org.pl)

Energia
Wspólnie z partnerami biznesowymi tworzymy Ośrodek Oszczędzania Energii we 
Wrocławiu – w jego ramach prowadzone są szkolenia i seminaria dla gmin, organizo-
wane są Dni Oszczędzania Energii oraz Konkurs Cieplej, propagujący wiedzę na temat 
oszczędzania energii wśród zarządców budynków. (www.cieplej.pl)
Popularyzujemy budownictwo pasywne, wykorzystywanie energii odnawialnych, 
dzięki czemu powstaje system wsparcia dla termomodernizacji. Na bazie tych działań 
została utworzona Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

 
Rozpoczynamy realizację Programu „Ekorozwój 
Doliny Baryczy”. W dalszych latach pracujemy nad 
rozwojem turystyki przyjaznej przyrodzie na tych te-
renach m.in. poprzez rozwój infrastruktury, inicjujemy 
rozwój produktu lokalnego oraz promujemy region 
wśród wrocławian (www.barycz.pl).

Powstaje Atlas Odry, który jest pierwszym, 
uwzględniającym międzynarodową metodykę, kom-
pleksowym opracowaniem przedstawiającym tereny 
cenne przyrodniczo w dolinie Odry, a także obszary 
zalewowe na ternie Polski, Czech i Niemiec. Atlas został 
wydany w nakładzie 2000 egz. i trafił do decydentów 
odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, gospodarkę 
przestrzenną i ochronę przyrody (www.atlas.odra.pl)
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Do modelowych działań Fundacji należy Program 
ekorozwoju Doliny Baryczy – jednego z cenniej-
szych obszarów przyrodniczych w Polsce. W Dolinie 
Baryczy Fundacja wspiera rozwój ekoturystyki oraz 
produktu lokalnego, chroni i promuje bogactwo 
przyrodnicze, aktywizuje mieszkańców wsi. Wypra-
cowane w Dolinie Baryczy doświadczenia związane 
z rozwojem w harmonii z przyrodą są przez Funda-
cję skutecznie wykorzystywane i promowane na in-
nych obszarach cennych przyrodniczo. 

Model Doliny Baryczy
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2001

2002

Raport rowerowy
Przygotowujemy pierwszy ra-
port o Stanie Wrocławskie-
go Systemu Komunikacji 
Rowerowej. Uczestniczymy 
w powołaniu Koalicji „Rowe-
rowy Wrocław”  i pierwszym 
spotkaniu Wrocławskiego 
Rowerowego Okrągłego Stołu.
 
Energia
Organizujemy pierwszą Edycję Dolnośląskich Dni Oszczędzania 
Energii DOE poświęconych tematyce termomodernizacji i wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Prowadzimy szkolenia, audyty szacunkowe oraz wspomagamy 
opracowanie planów oszczędzania energii przez wrocławskie 
spółdzielnie mieszkaniowe.

Natura 2000 nad Odrą
Wydajemy publikację 
prezentującą istniejące oraz 
rekomendowane do objęcia 
ochroną ostoje europejskiej 
sieci Natura 2000 w dolinie 
Odry w Niemczech, Polsce 
i Czechach. Zawiera ona 
opis uwarunkowań sieci, 
metodyki typowania ostoi 
oraz 43 ostoi. Publikacja 
ukazała się w języku 
polskim i angielskim 
(natura.odra.pl/)

Ekojarmark
Inicjujemy Wrocławski Jarmark Ekologiczny w ramach Święta Wrocławia. Pierwszą 
edycję otworzył prezydent Stanisław Huskowski, rozpalając ogień pod piecem chlebo-
wym. Trwa ona trwa dwa dni, bierze w niej udział 30 wystawców.
Obecnie Jarmarki są największą w Polsce imprezą promującą producentów lokalnych 
i ekologicznych. Odbywają 
się regularnie 2 razy do roku, 
trwają ok. 10 dni, uczestniczą 
w nich wystawcy z różnych 
rejonów i krajów. Nieodłącz-
nym elementem Jarmarków 
są działania edukacyjne 
skierowane zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak i doro-
słych – warsztaty, wystawy, 
dyskusje, czy pokazy fi lmów.

Informator „Środowisko Wrocławia 2002” 
– www.eko.org.pl/wroclaw
Przygotowujemy raport prezentujący sytuację obecną oraz zawierający 
ocenę dotychczasowych kierunków rozwoju Wrocławia.

2003

Ptasie radio 
Rozpoczynamy projekt edukacyjny  „Ptasie 
radio i telewizja, czyli o zrównoważonym 
rozwoju z polotem”, którego celem jest 
inspirowanie ludzi do podejmowania działań 
dla ochrony przyrody. Nagrywamy audycje 
radiowe w Polskim Radiu, tworzymy serwis 
internetowy www.ptaki.info, prowadzimy 
zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Szlak Odry organizujemy VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy 
„Odra 2002” na trasie z Wrocławia do Szczecina. Wzięło w nim 
udział ponad 100 kajakarzy, którzy przepłynęli ponad 516 km.



Rozwojowi rynku ekologicznych produktów i usług 
służą realizowane przez Fundację EkoRozwoju od 
2001 roku wrocławskie Ekojarmarki. Jest to naj-
większa tego typu impreza w Polsce. Ich uzupełnie-
niem jest wsparcie systemu dystrybucji produktów 
ekologicznych oraz kampanie odpowiedzialnej 
i ekologicznej konsumpcji. Fundacja wspiera rów-
nież rozwój usług ekoturystycznych oraz tworze-
nie służącej im infrastruktury turystyki rowerowej 
i przyrodniczej. 

Ekologiczny rynek

2005

2006

2007

2004

Zamień Odpady na Kulturalne Wypady (ZONKW) –
Organizujemy festyn recyklingu w ramach Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Mieszkańcy Wrocławia mieli okazję po raz 
pierwszy wymienić 
posegregowane 
surowce wtórne na 
bilety do instytucji 
kultury. Obecnie 
kampanię ZONKW 
prowadzimy w 12 
miastach w całej 
Polsce, dzieląc się 
doświadczeniem 
z organizacjami 
z innych rejonów 
Polski. Wrocław sta-
nowi przykład mo-
delowej współpracy 
kultury i natury.

Inicjujemy międzynarodowy projekt 
Partnerstwo Miast i Obywateli „Zielony 
Targ dla Wrocławia – połączenie doświad-
czeń drezdeńskiej spółdzielni konsumenckiej 
oraz wrocławskich Ekojarmarków”. Jego celem 
jest nawiązanie wspólpracy międzynarodowej 
w zakresie wykorzystania dobrych praktyk 
z zakresu wspomagania lokalnych producentów 
na gruncie wrocławskim.

Festyn recyklingu na Bielanach – promujemy 
selektywną zbiórkę jako niezbędne ogniwo 
w odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych i poużytkowych. Rozpoczynamy także 
działania na rzecz zbiórki elektroodpadów.
Organizujemy Festiwal lokalnego produktu eko-
logicznego oraz Biesiadę Ekologiczną w ramach 
kwartalnych Jarmarków Ekologicznych.

Silesia Velo – Kontynuujemy pracę nad wy-
tyczeniem międzynarodowego szlaku rowero-
wego Eurovelo9 oraz Rowerowego Szlaku Odry. 
Łącznie na terenie Wrocławia oznaczyliśmy 
ponad 90 km szlaków rowerowych.

EkoEdukacja – prowadzimy działania edukacyjne dla do-
rosłych oraz warsztaty terenowe dla dzieci z wrocławskich 
szkół pt. „Święto Bukow”. Organizujemy także warsztaty 
Krąg dla nauczycieli z wrocławskich szkół.
 
Kontynuujemy działania z zakresu selektywnej zbiórki 
baterii w ramach programu Selektywna zbiórka baterii – 
przykład dobrych praktyk unijnych”.  Wydajemy pierwszą 
w Polsce publikację traktującą przekrojowo o problematyce 
baterii, konieczności ich selektywnej zbiorki odzysku 
i recyklingu, przeprowadzamy akcje wakacyjnej zbiórki, 
organizujemy seminaria oraz zapoczątkowujemy budowę 
systemów zbiórki zużytych baterii we Wrocławiu, Krakowie 
i Szczecinie.

Organizujemy Tydzień Edukacji Global-
nej –  „Graj Fair, czyli rzecz o odpowiedzialnej 
konsumpcji” – w ramach obchodów organi-
zujemy m.in punkt Sprawiedliwych Zakupów 
w ramach EkoJarmarku, organizujemy panel 
dyslusyjny dotyczący kwestii Sprawiedliwego 
Handlu. Jest to jeden z przykładów działań 
edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 
Wrocławia.



Przenoszeniu wiedzy i doświadczeń dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przy-
rodniczo służą programy międzynarodowe. Funda-
cja specjalizuje się w szczególności w przekazywa-
niu wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, ekoturystyką i rynkiem produk-
tów lokalnych, a także z edukacją ekologiczną oraz 
inicjowaniem partnerstw międzysektorowych. Ze 
względu na położenie, Fundacja od wielu lat współ-
pracuje z partnerami z Czech i Niemiec. Ważnym kie-
runkiem współpracy międzynarodowej są też kraje 
Europy wschodniej: Białoruś i Mołdawia oraz bliskie 
Europie kulturowa w tym Gruzja oraz Armenia.
Fundacja EkoRozwoju aktywnie współpracuje z in-
nymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami 
administracji samorządowej, regionalnej i państwo-
wej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami 
szeroko rozumianej działalności proekologicznej. 

Aktualne informacje o działaniach Fundacji są 
dostępne w witrynie www.fer.org.pl
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Dobra Torba – prezentujemy wystawę będącą efektem ponad 
10letniej promocji toreb materiałowych oraz kampanii dążącej 
do zmniejszenia wykorzystywania foliówek w codziennym życiu. 
Do akcji Dobra Torba zaprosiliśmy znane osoby, które zechciały 
wesprzeć nasze działania. Ich zdjęcia z materiałową torbą oraz 
cytatem stanęły na Rynku Solnym we Wrocławiu podczas Jarmar-
ku Ekologicznego. W działania włączyli się m.in. 
Konrad Imiela, Lech Janerka czy Jose Torres.
Festiwal dla Klimatu – równolegle z trwającą w Kopenhadze 

konferencją klimatyczną 
organizujemy + 0,8 ºC Festiwal 
dla Klimatu. W jego ramach 
odbył się wykład dot. zmian 
klimatu, symulacja COP15 
i prezentacja nagrodzonego 
przez Planete Doc Review fi lmu 
„Wiek głupoty” oraz koncert 
grupy Czesław Śpwiewa.

Gra o Wodę – Realizujemy program edukacji 
ekologicznej skierowany do wrocławskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest 
zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży 
na temat ochrony i oszczędzania wody, a także 
źródeł wody dla Wrocławia, zwrócenie uwagi 
na przyrodniczo-gospodarczą funkcję dolin 
rzecznych i obszarów podmokłych – na przy-
kładzie doliny Odry i terenów wodonośnych 
Wrocławia.
Prowadzimy zajęcia terenowe w okolicach 
Odry, wytyczamy ścieżkę edykacyjną biegnącą 
wzdłuż rzeki i terenów wodonoścnych, 
przeprowadzamy konkursy dla dzieci.

Szkoła z klimatem
W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie dla 
nauczycieli, warsztaty dla uczniów, opracowane zostaną 
wysokiej jakości materiały edukacyjne, uczniowie będą mogli 
wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, a szkoły 
będą miały możliwość skorzystania z materiałów i sprzętów, 
inaczej dla nich niedostępnych.
W wyniku realizacji projektu podwyższony zostanie poziom 
wiedzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli uczestniczących 
w projekcie, rozpropagowane zostaną pro-klimatyczne akcje 
i zachowania, a odpowiedzialność za ochronę klimatu pośród 
młodych mieszkańców Wrocławia wzrośnie, owocując 
w przyszłości polepszeniem jakości środowiska, w którym 
żyjemy. 
Wystawę „7 uczynków dla klimatu” do prezentacji na terenie 
szkoły (z powodów organizacyjnych wystawa będzie 

mogła zostać zaprezentowana jedynie w 12 szkołach). Podczas 
inauguracji wystawy na terenie szkoły odbędzie się poświęcone klimatowi, krótkie 
spotkanie uczniów z ekologiem;

Festiwal Zrównoważonego Rolnictwa 
– Świat na Talerzu – edycja Wrocław
Polska Zielona Sieć i Fundacja EkoRozwoju serdecznie 
zapraszają na Festiwal ŚWIAT NA TALERZU populary-
zujący wiedzę na temat suwerenności żywnościowej 
i zrównoważonego rolnictwa. Zachęcamy do obejrzenia 
nagradzanych na międzynarodowych festiwalach fi lmów 
dokumentalnych oraz do uczestnictwa w ciekawych 
debatach i warsztatach. W sobotni wieczór zapraszamy na 
Pure Party, czyli „zaangażowaną” imprezę muzyczną bez 
tytoniu, alkoholu i narkotyków, z wegetariańskim menu 
oraz ludźmi, których interesuje zabawa na 100%. Zagrają: 
Electrones & DJ Kumor. W ramach Festiwalu, w dniach 
24.09–02.10 podczas Ekojarmarku na placu Solnym 
prezentowana będzie wystawa „Żywność i społeczeństwo”. 
Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.
Festiwal jest częścią kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT

Organizujemy we 
Wrocławiu pierw-
szą Fairtrade’ową Grę 
Miejską „Ziarno 
prawdy”. Uczest-
nicy sami  mogli 
przekonać się 
jakie mechanizmy 
rządzą handlem 
i produkcją żyw-
ności GMO, Fair 
Trade czy BIO. 21 listopada godz.10.00więcej informacji:

Opowieść o rzeczach Świat według Monsanto Poranek przy kawie18 listopada godz.18.00wyb. Wyspiańskiego 27 sala DKF Politechnika Wrocławskaorganizator

www.fer.org.pl

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu:
Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomej konsumpcji 

finansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji 

ze środków pomocy rozwojowej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Pokaz Filmów Dokumentalnych Gra Miejska Ziarno Prawdy
Poznaj ziarno prawdy  na temat żywności GMO, BIO oraz FairTrade 

www.teg.eko.org.pl
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Klimatyczna Energia
Mural w ramach ESK – Zamień Odpady 
na Kulturalne Wypady
Wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej na 
Nadodrzu tworzymy mual poświęcony 
tematyce ekologicznej i odpadowej. Poprzez 
wspólną zabawę i pracę dzieci uczą się
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