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WSPÓLNY ŚWIAT,
WSPÓLNE WYZWANIA!

PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH



Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejącą od 1980 r., a jego misją jest 
poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Cele PKE to:
•  uznanie ekorozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa
•  ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i dziedzictwa przyrodniczego
•  ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego
•  kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania 

zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem naturalnym a rozwojem cywilizacji
•  powszechna edukacja ekologiczna.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest jednostką terenową założoną w 1988 r.

Cele statutowe realizuje poprzez programy:
•  promowanie rolnictwa ekologicznego i jego produktów
•  promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju
•  kreowanie świadomego ekologicznie konsumenta.

W ramach w/w programów prowadzi stale: Punkt Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa, Ośrodek 
Informacji o Rolnictwie Ekologicznym, Punkt Konsultacyjny ds. eko-sanitacji.
Ponadto realizuje projekty obejmujące organizację konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów,
wydawanie publikacji adresowanych do ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży.

Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1 
skr. poczt. 489
tel./ fax: 32 231 85 91
www.pkegliwice.pl
biuro@pkegliwice.pl
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Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach od kilkunastu lat prowadzi 
działania promujące rolnictwo ekologiczne i jego produkty, wspierając polskich 
rolników. Od stycznia 2010 r. wspólnie z Polską Zieloną Siecią i Francuskim Komi-
tetem na Rzecz Solidarności Międzynarodowej prowadzi kampanię „Wyżywić 
Świat” w ramach projektu „Przeciwko głodowi – bądźmy konsekwentni”, 
finansowaną z programu EuropeAid. Celem kampanii jest uwrażliwienie społe-
czeństwa polskiego i decydentów na problem głodu i jego przyczyny w krajach 
Globalnego Południa. Nasze zachowania konsumenckie mają swoje konsekwen-
cje zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Warto z tego sobie zdawać 
sprawę i wyciągać wnioski jak ten niekorzystny wpływ ograniczyć. Poprzez 
przygotowane materiały, kontakty z młodzieżą i rolnikami, poprzez warsztaty 
i prezentacje oraz organizację imprez takich jak Kiermasz Żywności Ekologicz-
nej i Tradycyjnej, promujących rynki lokalne i lokalnych rolników, informujemy 
o tym i staramy się wpływać na decyzje konsumenckie. Materiały można otrzy-
mać w siedzibie naszej organizacji, zapraszamy również do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.pkegliwice.pl, gdzie znajduje się więcej informacji 
o prowadzonych projektach.

Niniejsze materiały zostały opublikowane dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść 
tego dokumentu odpowiada Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, poglądy w nim 
wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska
Unii Europejskiej.
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