
 
 

Konkurs fotograficzny: 
 

Jedz lokalne, myśl globalnie! 
 

Droga od Twojego talerza do wyzwań globalnych i z powrotem. 
 

O co chodzi? 

Popularne powiedzenie mówi: jesteś tym, co jesz. W rzeczywistości jedzenie wpływa nie tylko na nasze 

zdrowie i samopoczucie – to co jemy ma wpływ również na przyrodę i ludzi. Jedzenie często przejeżdża 

pół świata zanim trafi na nasz talerz, jego produkcja może wymagać zużycia olbrzymiej ilości wody, 

wycinki cennych lasów, nadmiernego nawożenia sztucznymi nawozami, użycia środków chemicznych, 

zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych. Zanim dotrze do konsumenta może wymagać 

przechowywania w energochłonnych chłodniach. 
 

Może też być inaczej: zboża, warzywa i owoce mogą być uprawiane metodami chroniącymi glebę  

i wodę; zwierzęta mogą być hodowane w sposób humanitarny i przyjazny środowisku; jedzenie 

możemy kupować lokalnie zamiast sprowadzać z daleka; możemy pozyskiwać żywność z ogrodów, 

działek i rolnictwa ekologicznego. Wybór należy do nas. 
 

Rolnictwo to nie tylko produkcja żywności - znajduje w nim zatrudnienie duża liczba osób1, organizuje 

życie społeczne oraz odgrywa ogromną rolę w ochronie przyrody, różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej. Zrównoważone rolnictwo dba o przyrodę, chroni miejsca pracy oraz wspiera 

społeczności lokalne. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, kiedy masowa produkcja żywności 

na świecie powoduje degradację środowiska naturalnego, pozbawia drobnych rolników ziemi  

i dochodów, a także pogłębia niesprawiedliwość społeczną. 

 

Co należy zrobić? 

Przedyskutujcie problematykę dotyczącą żywności w klasie i przygotujcie fotoreportaż (do wyboru): 

1) przedstawiający wybrany problem 

2) przedstawiający rozwiązanie wybranego problemu 

3) przedstawiający problem i jego rozwiązanie. 
 

Jakie są tematy? 

Należy wybrać jedną z głównych kategorii tematu fotoreportażu: 

1. Żywność w naszym regionie (kultura, tradycje, gastronomia itp.) 

2. Żywność i środowisko naturalne (odpady i zanieczyszczenie/niszczenie środowiska, 

marnowanie - oszczędzanie żywności, bioróżnorodność w rolnictwie, rolnictwo 

ekologiczne/tradycyjne; transport żywności itp.) 

3. Lokalne systemy żywnościowe (ogrody/działki, lokalne targi żywności, kooperatywy 

spożywcze, żywność sezonowa itp.) 
 

Gdzie szukać wiedzy i inspiracji? 

1) Poradnik "Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać rolnictwo przyjazne przyrodzie i ludziom?" - 

http://globalnepoludnie.pl/Publikacje 

2) Pakiet edukacyjny “Rolnictwo a zmiana klimatu”:  

http://dlaklimatu.pl/pakiet-edukacyjny-rolnictwo-a-zmiana-klimatu/ (siedem prezentacji w łatwy i przystępny 

sposób pokazujących relacje pomiędzy rolnictwem, konsumpcją żywności oraz eksploatacją zasobów 

naturalnych) 

                                                 
1 zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy z roku 2011 więcej niż ⅓ osób pracujących na świecie to 

osoby zatrudnione w rolnictwie. 
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