


 

 

 

PRZYDZIELONY TEMAT: 
Zielone umiejętności dla gospodarki 

ORGANIZACJA PARTNERSKA: 
Future in Perspective Ltd.  

TYTUŁ WEBQUEST: 
Produkty i zakupy lokalne [Poziom 

podstawowy] 

WPROWADZENIE:  

Lokalne produkty i zakupy to świetny sposób na bycie bardziej przyjaznym dla środowiska. 

Zakupy lokalne oznaczają, że możesz bezpośrednio wspierać ludzi w Twojej okolicy, 

jednocześnie dbając o środowisko. Opowiada się za mniejszą ilością pośredników, 

ekologicznymi praktykami rolniczymi oraz uczciwym i świadomym handlem. Konsumpcja 

lokalnych usług lub produktów umożliwia rozwój gospodarki w Twojej okolicy. Chroni to 

środowisko naturalne i promuje zrównoważoną konsumpcję.  

 

Dla wielu podróżnych spożywanie tradycyjnych potraw i poznawanie lokalnej kultury jest 

istotną częścią doświadczenia turystycznego. Dlatego też, lokalne produkty i zakupy mają 

moc przyczyniania się do turystycznego stylu życia. Gdyby każde miasto, każdy obszar, 

każda firma przestała myśleć o znaczeniu kupowania lokalnie i o tym, co może wnieść 

indywidualnie, aby zwiększyć wartość dodaną na poziomie globalnym, znalazłaby coś, co 

czyni każdą destynację wyjątkową.  

 

Kupowanie lokalne jest zielonym krokiem naprzód w branży turystycznej, ponieważ przynosi 

korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Lokalne produkty i zakupy oznaczają, że:  

 

• Konsumpcja lokalnych produktów i usług jest korzystna dla lokalnej gospodarki, 

oprócz generowania zatrudnienia dla miejscowych. 

• Lokalna konsumpcja zmniejsza emisję szkodliwych gazów do atmosfery, dzięki 

ograniczeniu liczby kilometrów pokonywanych przez żywność. 

• Ceny produktów i usług są bardziej uczciwe, ze względu na niższe koszty transportu i 

brak pośredników. 

• Identyfikowalność produktów jest o wiele bardziej ukierunkowana, wiemy skąd 

pochodzą i jak zostały przygotowane. 

• Wspieranie małych, lokalnych producentów służy walce z wielkimi monopolistami. 

 

"Kupuj lokalnie, jedz lokalnie, wydawaj lokalnie, ciesz się lokalnością".  
ZADANIA 

Myślisz, że kupowanie produktów lokalnych miałoby ogromny wpływ na sektor turystyczny, 

zarówno dla firm, jak i turystów! Zastanawiasz się, jak mógłbyś przeprojektować menu swojej 

restauracji, tworząc potrawy z żywności, która w całości pochodzi z lokalnych źródeł. Wiemy, 

że w ten sposób nasza restauracja zyskałaby autentyczne menu i pomogłaby nam pójść w 

kierunku ekologii.  

Zdajesz sobie sprawę, że będziesz musiał zrobić kilka badań na temat lokalnych zakupów i 

odkryć firmy w Twojej okolicy, które mogą dostarczyć Ci lokalnych produktów. Uważasz, że 

byłby to świetny sposób na stworzenie "zrównoważonych talerzy" i promowanie 

zrównoważonego rozwoju.  



 

 

W tym WebQueście - Lokalne Produkty i Zakupy [Poziom Podstawowy], zostaniesz 

przeprowadzony przez serię zadań, które pomogą Ci dowiedzieć się więcej o ekonomii 

współdzielenia. Zadania wykonasz w małych grupach po 2-3 osoby. Kiedy wykonasz 

zadania, będziesz miał bardziej świadome podejście do stania się restauracją produkującą 

produkty lokalne. Przyczyni się to do Twojego pragnienia wdrożenia zrównoważonych 

praktyk w swoim biznesie. Masz nadzieję, że dzięki temu zmniejszysz wpływ globalnego 

ocieplenia i zachowasz zasoby naturalne naszej planety. Proces ten zachęci ludzi do 

podejmowania działań przyjaznych dla środowiska, co pozwoli na stopniowe 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wiesz, że będzie to miało ogromny wpływ nie tylko 

na środowisko i Twoją firmę, ale także na przyszłe pokolenia. Zaczynajmy!   

PROCES 

Krok 1:  

Zakupy lokalne to droga naprzód. Oznacza to, że możesz aktywnie wspierać swoją 

społeczność, ożywiać gospodarkę, zmniejszać ilość odpadów, obniżać emisję dwutlenku 

węgla i wpływać korzystnie na środowisko. Wiesz, że aby zaopatrywać się w produkty lokalne 

w Twojej okolicy, musisz najpierw zrobić kilka badań na temat tego, czym jest kupowanie 

lokalne.  

Aby uzyskać informacje na temat tego, czym jest kupowanie lokalne, kliknij na poniższe linki:  

• What is local purchasing? 

• What is a local food system? 

 

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia lokalnych produktów i zakupów, kliknij na 

następujące linki:   

• Why buying local is important 

• The importance of buying local products in today's economy   

• Why shop and eat locally 

• Reasons to buy local  

Zdajesz sobie sprawę, że istnieje mnóstwo zalet kupowania lokalnie. Zdajesz sobie sprawę, 

jak korzystne może to być dla Twojej restauracji, Twojej klienteli i Twojej okolicy. Następnie 

trzeba będzie dowiedzieć się, jak kupować lokalnie! 

Krok 2:  

Znasz wiele korzyści płynących z lokalnych produktów i zakupów, ale teraz musisz odkryć, jak 

wprowadzić to w życie. Menu Twojej restauracji składa się z wielu dań i musisz upewnić się, 

że każda kategoria żywności może być pozyskiwana lokalnie.  

 

Aby uzyskać informacje o tym, jak kupować lokalnie, kliknij na poniższe linki:  

• A guide on how to buy locally 

• How to buy local foods 

 

https://www.wise-geek.com/what-is-local-purchasing.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yDIwVczAXRg
https://www.engagetu.com/2020/03/30/buying-local-and-economy/
https://www.getawayssa.com/general/the-importance-of-buying-local-products-in-todays-economy/
https://www.youtube.com/watch?v=Edqu6y246Xk
https://www.onegreenplanet.org/lifestyle/reasons-to-buy-local/
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/buy-local
https://www.youtube.com/watch?v=RvHopxCgaOM


 

 

Wiesz, że kupując lokalnie, musisz kupować także żywność sezonową. Żywność sezonowa 

odnosi się do produktów, które są uprawiane w różnych porach roku. Problem z globalnym 

konsumpcjonizmem w zakresie żywności polega na tym, że wiele osób kupuje żywność, która 

często nie jest sezonowa. Przyczynia się to do zmian klimatycznych, ponieważ oznacza, że 

żywność jest często przechowywana lub transportowana przez długi okres czasu. Ma to 

negatywny wpływ na środowisko.  

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat kupowania produktów sezonowych, kliknij na poniższe 

linki:  

• What is seasonal produce? 

• Seasonal Food Calendar 

• What's in season?  

 

Świetna robota! Teraz już wiesz, jakie kroki musisz podjąć, aby zaopatrywać się w żywność 

lokalnie. Musisz mieć pewność, że produkty przypadną do gustu Twoim klientom. Podejmiesz 

wyzwanie? 

 

Krok 3:  

Zrozumienie, jak zaopatrywać się w żywność lokalnie, to świetny krok we właściwym kierunku 

do wdrożenia inicjatywy kupowania lokalnie. Podczas zaopatrywania się w lokalną żywność, 

będziesz chciał wziąć pod uwagę:  

Następnie będziesz musiał odkryć kilka lokalnych firm, od których możesz kupować swoją 

żywność. Wiele krajów posiada strony internetowe, które służą jako katalogi lokalnej 

żywności. Być może uda Ci się znaleźć strony internetowe z Twojego kraju. Jeśli nie, sprawdź 

poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów, w jakie możesz znaleźć 

lokalnie uprawianą żywność w swojej okolicy!  

 

Posiadanie produktów najlepszej 
jakości.

Bycie autentycznym i oferowanie 
doświadczenia, które różni się od 

konkurencji.

Posiadanie gastronomii opartej na 
lokalnej tożsamości kulturowej.

Oferowanie turystom 
szczegółowych informacji na temat 

dziedzictwa gastronomicznego 
danego miejsca.

Zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju w 

całym łańcuchu produkcyjnym.

Oferowanie doskonałej obsługi 
klienta

Oferowanie alternatywnych 
rozwiązań dla różnych smaków i 

potrzeb żywieniowych.

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zjr8mp3/articles/zb23p4j
https://www.goodto.com/food/seasonal-food-calendar-71128
https://www.bordbia.ie/whats-in-season/


 

 

Aby uzyskać informacje o tym, jak zaopatrywać się w żywność lokalnie, kliknij na poniższe 

linki:  

• How to source local food  

• Ways to find locally grown food 

Możesz również zapoznać się z lokalnymi i zrównoważonymi inicjatywami, takimi jak 

inicjatywa From Farm to Folk. Programy takie jak te oferują publiczne wsparcie dla lokalnych 

produktów i zakupów.  

Aby uzyskać informacje na temat lokalnych i zrównoważonych inicjatyw, kliknij na poniższe 

linki:  

• From Farm to Folk Publication 

• From Farm to Table 

• From Farm to Fork: The Beginning of the Food Chain  

Dobra robota! Przeprowadziłeś wiele badań na temat tego, jak kupować w sposób 

zrównoważony, aby wdrożyć menu swojej restauracji oparte na produktach lokalnych. 

Świetna robota! Kontynuuj WebQuest na poziomie zaawansowanym, aby dowiedzieć się, 

jak możesz sprawdzić swoje umiejętności i stworzyć nowe menu w swojej restauracji. 

Powodzenia!   

 

OCENA 

Jako samoocenę do tego WebQuestu, możesz napisać krótką autorefleksję, składającą się 

z około 300 słów, na temat tego, jak odebrałeś to doświadczenie. Poniższe pytania pomogą 

Ci w dokonaniu autorefleksji:  

• Czy nauczyłeś się nowych rzeczy o lokalnych produktach i zakupach poprzez 

wypełnienie WebQuestu? Wymień je.   

• Czy uważasz, że wdrożenie działań promujących kupowanie produktów lokalnych 

jest korzystne dla Twojej firmy, turystów i pracowników? Dlaczego?  

• Jak sądzisz, w jaki sposób wdrażanie zmian środowiskowych w branży turystycznej 

może promować świadomość na temat zmian klimatycznych? Uzasadnij swoją 

odpowiedź.  

• Czy podobała Ci się nauka na ten temat w małym zespole? Dlaczego? Dlaczego 

nie? 

 

 

 

 

 

 

 

  

PODSUMOWANIE 

https://www.organicauthority.com/live-grow/how-to-find-local-food-sources-farmers-markets
https://www.marketwatch.com/story/4-ways-to-find-locally-grown-food-2015-04-30
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/from-farm-to-folk_1.pdf
https://farmtofolk.ph/
https://www.eufic.org/en/food-production/article/from-farm-to-fork-the-farm-beginning-the-food-chain


 

 

Gratulacje! Teraz wiecie już wszystko o znaczeniu lokalnych produktów i zakupów! 

Rozumiecie, że ważne jest, aby spożywać żywność w sposób odpowiedzialny, etyczny i 

przyjazny dla środowiska! Wiecie, że wasze lokalne menu będzie miało realny wpływ na 

wasze miasto! Świetna robota!  

 

“Nie można kupić szczęścia, ale można kupić lokalnie!” 

- Autor nieznany 

  

 

 

  

 




