
 
 

TARGI ODPOWIEDZIALNEJ MODY WEARFAIR 2012 
PROGRAM 

 
Udział we wszystkich wydarzeniach podczas Targów odpowiedzialnej mody WearFair jest bezpłatny, jednakże 
ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w którymś z warsztatów, wymienialni ubrań, pokazie filmów lub 
otwartej debacie międzynarodowej wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.ekonsument.pl/targi/s242_wez_udzial.html 

 
Piątek, 12.10.2012 
 
g. 19.00 -22.00 
Re-Act Fashion Show 
Re-Act Fashion Show to Gala Finałowa 4. międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów, który ma na 
celu promowanie zrównoważonego designu, eko mody oraz sztuki z materiałów przyjaznych środowisku. Na 
gali zaprezentowanych zostanie 21 najlepszych kolekcji, spośród których jury wybierze 3 laureatów. Najlepszy z 
nich otrzyma tytuł Re-Kreatora 2012 oraz nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi. Dodatkowym uatrakcyjnieniem gali 
będą pokazy specjalne. Pierwszy z nich to pokaz kolekcji ubiegłorocznego laureata Ricarda Ramosa - „Santas” 
inspirowanej dziedzictwem przemysłu włókienniczego rdzennej ludności Kolumbii. Kolejna będzie kolekcja w 
nurcie fair trade przygotowana przez Zieloną Nitkę. Natomiast zwieńczeniem wieczoru będą kreacje 
zdobywczyni Re-Kreatora 2011 Andrei Pojezdalovej, które inspirowane słowackimi strojami ludowymi powstały 
z używanych ubrań. Galę poprowadzi Kinga Rusin.  
(wejście za okazaniem zaproszeń) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota, 13.10.2012 

 
g. 12.00-18.00 
Targi odpowiedzialnej mody 
Na targach będziecie mogli kupić odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z 
poszanowaniem praw człowieka. Zaprezentowane marki nie tylko dbają o estetykę i jakość oferowanych 
produktów, ale także tworzą ubrania z bawełny ekologicznej, wspierają Sprawiedliwy Handel oraz tworząc 
piękne kreacje kreatywnie wykorzystują odpady wpisując się w modny nurt up-cyklingu. Wszystkie marki 
prezentowane na Targach zostały szczegółowo zweryfikowane przez Polską Zieloną Sieć pod kątem realizacji 
wysokich standardów społecznych i środowiskowych a także włączone do przewodnika dla konsumentów 
„Dobre zakupy”.  
 
Przejdź do listy wystawców (http://www.ekonsument.pl/targi/wystawcy.php).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

http://www.ekonsument.pl/targi/s242_wez_udzial.html
http://www.ekonsument.pl/targi/wystawcy.php


g. 12.00-18.00 
Inkubator przedsiębiorczości społecznej  
Podczas Targów uruchomione zostanie stoisko informacyjne dotyczące zagadnień związanych z 
przedsiębiorczością społeczną. Pracowniczki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wspólnie z 
zainteresowanymi będą poszukiwać informacji na temat, czym jest ekonomia społeczna, dla kogo ten sektor 
może być szansą, co kryje się pod hasłem „spółdzielnia socjalna”, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne, jakie 
pułapki i zagrożenia czyhają na osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną, z jakich programów można 
skorzystać i wiele, wiele innych. W formie quizu oraz interaktywnej gry w pytania i odpowiedzi odwiedzający 
stoisko będą mogli zapoznać się ze szczegółami działania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g. 12.00-14.00 oraz 15.00-17.00  
Warsztat poprawiania i przerabiania ubrań 
Szycie nie jest trudne! Przynieś za długie spodnie, za szeroką spódnicę, albo koszulę w której już nie chodzisz, a 
Strima Atelier pokaże Ci jak uczynić z nich atrakcyjne ubranie. Jeśli weźmiesz udział w organizowanej podczas 
Targów wymienialni i znajdziesz coś pięknego, ale nie do końca pasującego, możesz to od razu dopasować do 
swoich potrzeb. 
W pozostałych godzinach wszyscy odwiedzający będą mogli zapoznać się z tajnikami używania maszyn do 
szycia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
g. 12.30-14.00 
Co się kryje za metką Twoich ubrań? 
Czy bawełna jest materiałem ekologicznym? Czemu jeansy są zabójcze? Czy z bambusa można zrobić spodnie? 
Udaj się z Polską Zieloną Siecią na „zakupy” i dowiedz się więcej co kryje się za metką ubrań, które kupujesz na 
co dzień. Warsztat ten pomoże zrozumieć jak produkowane są ubrania zarówno te bardziej jak i te mniej 
przyjazne środowisku i ludziom. Po tym warsztacie będziesz bardziej świadomie kupować ubrania. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
g. 14.00-17.30 
SWAP 
Może masz ubrania, które kiedyś uwielbiałaś/eś, ale już ci się znudziły? A może kupiłaś wyjątkową sukienkę w 
przepiękne kwiaty i dalej wisi z metką w szafie? Albo dostałeś od cioci krawat w kotki, którego nigdy nie 
założysz? Swap, czyli bezgotówkowa wymiana ciuchów, to wspaniały sposób, aby znaleźć nowego 
właściciela/kę dla rzeczy, które już nie są nam potrzebne, okazały się być nieudanym prezentem, czy po prostu 
nie pasują rozmiarem. Zamiast zakurzone w szafie, odzyskają swój blask na nowo, a wszystko ekologicznie, 
tanio i w przyjemnej atmosferze nad którą będzie czuwać Inicjatywa Poltwór. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
g. 15.00-17.30 
Pokaz filmów dokumentalnych: 
Podczas Targów będzie mieć okazję zobaczyć niezwykłe filmy dokumentalne, które przybliżą Wam temat 
nadużyć w zglobalizowanym przemyśle odzieżowym. W zaprezentowanych filmach usłyszycie głos 
pracowników fabryk w których powstaje odzież noszona w Europie. Pokazowi towarzyszyć będzie dyskusja nt. 
działań jakie mogą podjąć polscy konsumenci by ograniczyć nadużycia w przemyśle odzieżowym.  
 
„Chiny w kolorze blue" (86 min.) – to przejmująca opowieść o ludziach, którzy stoją za produkcją jednego z 
najpopularniejszych towarów eksportowych Chin – jeansów. Film powstał w 2005 r. Na drodze do jego realizacji 
stanęły zarówno aresztowania ekipy filmowej, jak i konfiskata taśm z materiałem. Upór twórców sprawił, że 
film ujrzał jednak światło dzienne.  
 
„Opowieści przemysłu odzieżowego” (12 min.) – to opowieść o Kalponie Akter, niegdyś pracownicy fabryki 
odzieży w Bangladeszu, a obecnie działaczki na rzecz poszanowania praw pracowniczych. Bohaterka nie tylko 
prezentuje w jakich warunkach pracują ludzie w tamtejszych fabrykach odzieżowych, ale także pokazuje jak 
konsumenci z globalnej Północy mogą poprzez swoje aktywne zaangażowanie, wpływać na poprawę tej 
sytuacji. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



g. 12.00-18.00 
Kącik eko-malucha 
Wszyscy rodzice, którzy odwiedzą nasze Targi będą mogli zostawić tu swoje maluchy pod czujnym okiem 
opiekunów, którzy zgodnie z zasadą uczyć bawiąc zainspirują maluchy do bycia odpowiedzialnymi 
konsumentami. Dzieci będą miały okazję przekonać się, że wszystko, nawet stara puszka czy jednorazowe 
butelki PET mogą być materiałem inspirującym, z którego można stworzyć coś ładnego. Każde z dzieci będzie 
mogło zrobić sobie laleczkę metodą żydanicową albo ekokrasnala. Opiekunowie opowiedzą także bajki 
związane z tematyką Sprawiedliwego Handlu oraz relacjami między krajami Globalnej Północy i Globalnego 
Południa.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

Niedziela, 14.10.2012 
 
g. 10.00-16.00 
Targi odpowiedzialnej mody 
Na targach będziecie mogli kupić odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z 
poszanowaniem praw człowieka. Zaprezentowane marki nie tylko dbają o estetykę i jakość oferowanych 
produktów, ale także tworzą ubrania z bawełny ekologicznej, wspierają Sprawiedliwy Handel oraz tworząc 
piękne kreacje kreatywnie wykorzystują odpady wpisując się w modny nurt up-cyklingu. Wszystkie marki 
prezentowane na Targach zostały szczegółowo zweryfikowane przez Polską Zieloną Sieć pod kątem realizacji 
wysokich standardów społecznych i środowiskowych a także włączone do przewodnika dla konsumentów 
„Dobre zakupy”.  
  
Przejdź do listy wystawców (http://www.ekonsument.pl/targi/wystawcy.php).  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g. 10.00-16.00 
Inkubator przedsiębiorczości społecznej  
Podczas Targów uruchomione zostanie stoisko informacyjne dotyczące zagadnień związanych z 
przedsiębiorczością społeczną. Pracowniczki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wspólnie z 
zainteresowanymi będą poszukiwać informacji na temat, czym jest ekonomia społeczna, dla kogo ten sektor 
może być szansą, co kryje się pod hasłem „spółdzielnia socjalna”, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne, jakie 
pułapki i zagrożenia czyhają na osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną, z jakich programów można 
skorzystać i wiele, wiele innych. W formie quizu oraz interaktywnej gry w pytania i odpowiedzi odwiedzający 
stoisko będą mogli zapoznać się ze szczegółami działania przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g. 11.00-13.00 
Warsztat poprawiania i przerabiania ubrań 
Szycie nie jest trudne! Przynieś za długie spodnie, za szeroką spódnicę, albo koszulę w której już nie chodzisz, a 
Strima Atelier pokaże Ci jak uczynić z nich atrakcyjne ubranie. Jeśli weźmiesz udział w organizowanej podczas 
Targów wymienialni i znajdziesz coś pięknego, ale nie do końca pasującego, możesz to od razu dopasować do 
swoich potrzeb. 
 
W pozostałych godzinach wszyscy odwiedzający będą mogli zapoznać się z tajnikami używania maszyn do 
szycia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
g. 11.00-14.30 
SWAP 
Może masz ubrania, które kiedyś uwielbiałaś/eś, ale już ci się znudziły? A może kupiłaś wyjątkową sukienkę w 
przepiękne kwiaty i dalej wisi z metką w szafie? Albo dostałeś od cioci krawat w kotki, którego nigdy nie 
założysz? Swap, czyli bezgotówkowa wymiana ciuchów, to wspaniały sposób, aby znaleźć nowego 
właściciela/kę dla rzeczy, które już nie są nam potrzebne, okazały się być nieudanym prezentem, czy po prostu 
nie pasują rozmiarem. Zamiast zakurzone w szafie, odzyskają swój blask na nowo, a wszystko ekologicznie, 
tanio i w przyjemnej atmosferze nad którą będzie czuwać Inicjatywa Poltwór. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

http://www.ekonsument.pl/targi/wystawcy.php


 
g. 13.00-15.00 
Design dla gospodyń miejskich 
Warsztaty, dla których ważna jest na równi estetyka przedmiotów, jak i materiały, z których zostały one 
wykonane. Warsztaty poprowadzi dr Tomasz Wójcik z Wytwórni 21, popularyzator idei upcyklingu, wykładowca 
w krakowskiej ASP. Upcykling, czyli przetwarzanie odpadów w nowe produkty, pozwala na zmniejszenie ilości 
odpadów. Podczas warsztatu uczestnicy stworzą dizajnerską lampę z butelek PET. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
g. 13.00-15.00 
Debata z udziałem zagranicznych ekspertów 
Celem debaty jest przedstawienie globalnych współzależności i wyzwań przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz 
propozycji odpowiedzi na nie. Zaproszeni do debaty goście podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie 
działań na rzecz podwyższania standardów środowiskowych oraz poprawy warunków pracy w przemyśle 
tekstylno-odzieżowym. Zaprezentują działania firm jak i szersze inicjatywy wielostronne z udziałem 
producentów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Debata będzie okazją do zapoznania się ze 
strategiami, dotychczasowymi sukcesami oraz wyzwaniami przed jakimi stają te inicjatywy. Będzie także 
przestrzenią do dyskusji o możliwości stosowania podobnych rozwiązań w Polsce. 
 
W debacie udział wezmą: 
 
Dr Mark Starmanns – wykładowca na wydziale Geografii Politycznej Uniwersytetu w Zurichu. Od wielu lat 
prowadzi badania nad globalnymi współzależnościami w przemyśle tekstylno-odzieżowym, co stanowi 
podstawę jego przewodu habilitacyjnego. Dr Starmanns doradza także firmom tekstylno-odzieżowym w 
zakresie podwyższania standardów społecznych i środowiskowych. 
 
Stefanie Santila Karl – reprezentuje Inicjatywę Wielostronną Fair Wear Foundation (FWF), skupiającą firmy 
odzieżowe pragnące poprawiać warunki pracy w swoich łańcuchach dostaw. FWF powstała w Holandii z 
inicjatywy Clean Clothes Campaing (CCC), sieci organizacji pracowniczych i konsumenckich działającej na rzecz 
poprawy warunków pracy i zwiększania społecznej odpowiedzialności firm w globalnym przemyśle 
odzieżowym. FWF zrzesza różnych interesariuszy branży odzieżowej: firmy, fabryki, organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. Członkowie FWF przyjmują opracowany przez nią Kodeks i 
poddają się okresowym audytom społecznym weryfikującym jego wdrażanie w łańcuchach produkcji w krajach 
gdzie nadużycia społeczne są wyjątkowo powszechne (np. Indiach, Bangladeszu, Sri Lance). 
 
Johan Arnø Kryger – reprezentuje inicjatywę Danish Fashion Institute, partnera NICE Fashion – pierwszego 
sektorowego przedsięwzięcia w ramach United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie 
inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. NICE Fashion obliguje 
członków UNGC, działających w sektorze tekstylno-odzieżowym, do wdrażania odpowiedzialnych praktyk w 
swoich łańcuchu dostaw. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
g. 10.00-16.00 
Kącik eko-malucha 
Wszyscy rodzice, którzy odwiedzą nasze Targi będą mogli zostawić tu swoje maluchy pod czujnym okiem 
opiekunów, którzy zgodnie z zasadą uczyć bawiąc zainspirują maluchy do bycia odpowiedzialnymi 
konsumentami. Dzieci będą miały okazję przekonać się, że wszystko, nawet stara puszka czy jednorazowe 
butelki PET mogą być materiałem inspirującym, z którego można stworzyć coś ładnego. Każde z dzieci będzie 
mogło zrobić sobie laleczkę metodą żydanicową albo ekokrasnala. Opiekunowie opowiedzą także bajki 
związane z tematyką Sprawiedliwego Handlu oraz relacjami między krajami Globalnej Północy i Globalnego 
Południa.  
 
 


