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Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Fundacja Rozwoju Podhala 

 

Ekspertyza zrealizowana w ramach operacji pt. Ogólnopolska kampania na rzecz Krótkich 

Łańcuchów dostaw Żywności. Realizacja: Fundacja Rozwoju Podhala w ramach umowy nr 

KSOW/2/2018/038.  

 

Cykl filmów pt. „Wiedz i mądrze jedz“ 

Emisja w ogólnopolskiej TVP3 

 

RECENZJA 

Odcinek 10 

Krótkie Łańcuchy w Planie dla Wsi 

https://www.youtube.com/watch?v=yb_kWzpAkDE 

 

RECENZJA 

Odcinek 10 stanowi próbę podsumowania całego cyklu programów, składających się na zasadniczy 

przekaz Kampanii  „Wiedz i Mądrze Jedz”: wizerunek rolnika w Polsce zmienia się, coraz większa 

liczba rolników wytwarza i sprzedaje swoje produkty bezpośrednio konsumentom. Jest mnóstwo 

pomysłów i sposobów na realizację tego poniekąd prostego założenia. Reportaże „Wiedz i Mądrze 

Jedz” zwróciły uwagę na ludzi i rozwiązania, które propagują ideę Krótkich Łańcuchów dostaw 

Żywności. Oglądając poprzednie programy, mamy wrażenie, że w Polsce jest mnóstwo podobnych 

inicjatyw, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, ale że te różnorodne przedsięwzięcia stanowią 

niestety tylko margines rynku spożywczego w Polsce, są swoistą „ciekawostką”.  

W omawianym odcinku, Minister Rolnictwa Krzysztof Ardanowski w zwięzły i klarowny sposób 

tłumaczy, że produkty lokalne to nie tylko ciekawostka na rynku spożywczym, a w systemach KŁŻ 

chodzi o coś więcej –  zasadniczą zmianą w sposobie funkcjonowania rolników oraz rynków 

spożywczych. Chodzi o sprostanie oczekiwaniom konsumentów, którzy poszukują żywności lokalnej i 

pragną sami, poprzez bezpośredni kontakt z rolnikiem przekonać się, że jest ona zdrowa, bezpieczna i 

świeża. 

Minister Ardanowski tłumaczy w sposób zrozumiały i bezpośredni istotę i znaczenie systemów KŁŻ.  

Odcinek zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia skali oddziaływania systemów KŁŻ oraz znaczenia w 

tym aspekcie Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) oraz Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej 
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(MLO) produkcji i sprzedaży – czyli nowych możliwości legislacyjnych wprowadzonych w ostatnich 

latach. Są też zapowiedzi kolejnych zmian legislacyjnych, które mają na celu zachęcić rolników – w 

szczególności tych małych – do przetwarzania i sprzedawania swoich produktów żywnościowych 

bezpośrednio konsumentom. Rola i znaczenie współpracy rolników, m. in. poprzez spółdzielczość, 

jest wskazana jako wyzwanie na najbliższe lata. 

W ocenie recenzenta, odcinek dziesiąty realizuje założenia zawarte w tytule serii w sposób 

przekonujący oraz podsumowuje cały cykl wyznaczając wyzwania i tematy, o których warto 

opowiedzieć w przyszłych programach.  

 

 

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 
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