
 

 

 

Warszawa, 3 października 2017 r. 

 

 

Informacja prasowa 

 

II Festiwal Polskiej Żywności z misją na Marsa 

 

W dniu 8 października w Borkach Kosach k. Zbuczyna odbędzie się II Festiwal                  

Z Gruntu Polska. Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Swoim patronatem festiwal objął 

Prezydent Andrzej Duda. Podczas Festiwalu Omówione zostaną takie problemy jak 

Afrykański Pomór Świń i w tej perspektywie problem z kurczeniem się stada trzody 

chlewnej. Modnym i istotnym tematem, który będzie przedmiotem dyskusji jest odtworzenie 

lokalnego i regionalnego rolnictwa poprzez skrócenie łańcucha dostaw. Rolniczy OPZZ 

omówi w tym miejscu projekt Z Gruntu Polska – wirtualny rynek produktów rolnych. To 

przedsięwzięcie otrzymało rekomendację od Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.  

 Ciekawostką będzie prezentacja dwóch aplikacji - pierwsza to narzędzie 

zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z wykorzystaniem 

bezzałogowego statku powietrznego, termowizji i sieci neuronowych.  Druga to aplikacja 

mobilna Demeter by Resq, która pomoże wezwać odpowiednią pomoc w obliczu zagrożenia, 

poinformuje i prześle rolnikowi zasady bioasekuracji w czasie rzeczywistym oraz na czas czy 

wykryje wypadek dbając czynnie o bezpieczeństwo rolnika. 

Organizator zadbał też o bogaty program dla najmłodszych. Zapraszamy do 

niesamowitej przygody z robotami! Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w Misji na 

Marsa! Zadaniem robota będzie przewiezienie niezbędnego ładunku z Marsa, który uratuję 

Ziemię! Do tego potrzeba zbudować i w specjalny sposób zaprogramować roboty LEGO! Dla 

młodszych uczestników przygotowaliśmy Robo-pupile, które będzie można sterować za 

pomocą pilotów!  



    

 

 

 

 

Robotyka to warsztaty i zajęcia, podczas których dzieci uczą się umiejętności XXI 

wieku, jakimi są logiczne myślenie, algorytmy, programowanie i wyobraźnia przestrzenna. 

Każde zajęcia to nowy projekt, składający się z budowania i programowania, a na koniec                 

z dobrej zabawy! 

„Idea dojrzewała we mnie od wielu lat, ale dopiero teraz atmosfera w kraju sprzyja 

wspieraniu polskiej racji gospodarczej w stopniu pozwalającym na zorganizowanie 

wydarzenia, które wyróżnia polskie produkty.” – wyjaśnia Sławomir Izdebski, 

przewodniczący Rolniczego OPZZ i organizator Festiwalu. 

W części panelowej organizatorzy będą poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytanie, czy 

patriotyzm gospodarczy i konsumencki jest z konieczności słuszną postawą i czy ma swoje 

rolnicze oblicze, czy polski rząd ma pomysł na odbudowę polskiego rolnictwa, czy wybór 

między liberalizmem i interwencjonizmem w gospodarce musi być wyborem zero-

jedynkowym?  

Dzień zakończy koncert muzyczny, na scenie festiwalowej wystąpi Zenek Martyniuk 

 

II Festiwalowi Polskiej Żywności patronują Telewizja Polska, Polska Agencja 

Prasowa, Katolickie Radio Podlasie oraz Top Agrar.  

 

Adres wydarzenia: Borki Kosy 72A, gm. Zbuczyn koło Siedlec.  
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