
WSZYSTKO DOBRE, 

CO... POLSKIE! 

 
ECHA PEWNEGO ZADANIA 

DZIENNIKARSKIEGO 

 
 Ostatnio przyszło nam się zmierzyć z ciekawym zadaniem dziennikarskim. Było ono zupełnie nowym do-

świadczeniem, bo ruszyliśmy tropem warzyw i owoców, znajdujących się w okolicznych marketach. Mieliśmy spraw-
dzić, skąd pochodzą sprzedawane tam płody rolne, czy są nasze – rodzime, czy importowane. Spróbowałem przyjrzeć 
się temu zagadnieniu z bliska, odwiedzając w tym celu delikatesy „Piotr i Paweł”.  

W czasie wizyty w sklepie od razu w oczy rzuciło mi się stoisko z najróżniejszymi warzywami i owocami, które 
były przepięknie wyeksponowane. Postanowiłem zdobyć więcej informacji na ich temat. Na szczęście wszystkie produk-
ty były szczegółowo opisane, co znacznie uprościło moją pracę. Mogłem tam znaleźć te importowane z różnych krajów, 
jak i dostarczane z polskiego rynku. Niestety nie trafiłem na  takie, które pochodziłyby ściśle z naszego regionu, tzn. z 
województwa zachodniopomorskiego.  

Pierwsza kwestia, która od razu nasunęła mi się na myśl, dotyczyła tego, czy pochodzenie produktu ma wpływ 
na jego cenę. Dobrym przykładem są jabłka. Za kilogram polskich trzeba zapłacić do 2,29zł, zaś  kilogram podobnie 
wyglądających, ale  francuskich owoców kosztuje 6,49 zł. Porównanie pozostałych owoców nie było już jednak takie 
proste, gdyż niewiele z nich rośnie zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Kolejnym etapem tego zadania było zapytanie ludzi – zwykłych klientów, czy ma dla nich znaczenie, jakie pro-
dukty wkładaj ą do swoich koszyków. Na sześciu zapytanych o to konsumentów, pięciu  bez wahania odpowiedziało, że 
wolą nasze rodzime. Wybór swój uzasadniali tym, że smak ma dla nich ogromne znaczenie, a większość polskich owo-
ców czy warzyw jest dużo lepsza niż tych importowanych. Drugim argumentem, który podawali, był fakt, że pragną 
wspierać polskich producentów i tym samym dbać o naszą gospodarkę. Większość marketów, w tym Piotr i Paweł, 
bierze pod uwagę zdanie i opinie konsumentów, dlatego też stoiska warzywne zaopatrzone są w dużym stopniu naszymi 
polskimi owocami oraz warzywami.  
   Analizując spis pochodzenia owoców i warzyw, ustaliłem, że z polskich produktów dominują: jabłka, gruszki, buraki, 
cebula, czosnek, marchew, pietruszka, seler, por, pomidor, ziemniaki, kalafior, kapusta, sałata i kapusta kiszona. Z 
innych krajów dostarczane są m.in.: pomarańcze, mandarynki, kiwi, brokuły, kalafior, ananasy czy banany. Dostaw-
cami są kraje europejskie np. Francja, Hiszpania czy Włochy, ale także państwa bardzo od nas odległe np. Brazylia czy 
Chiny. 

Po przeprowadzeniu analizy i wysłuchaniu opinii konsumentów śmiało mogę stwierdzić, że polskie warzywa i 
owoce mogą stanowić potwierdzenie powiedzenia: „Wszystko dobre, co polskie!”. Produkty te są dostępne w szerokim 
wyborze w naszych sklepach, mają dobrą jakość i wspaniały smak. Ale czy zawsze są przez nas wybierane? Czy nie 
kuszą nas wyglądające smacznie i korowo produkty zagraniczne?   
                                                                                                                                                       Oskar Druszcz 

 
JAK ROZPOZNA Ć 

POLSKI PRODUKT? 
 
Przy realizacji zadania dzien-

nikarskiego pomogły informacje o 
owocach i warzywach, które są 
podawane przy towarze, ale warto 
wiedzieć, jak rozpoznawać polskie 
towary, gdy nie ma ich opisu. Pomoże w 
tym  kod kreskowy rozpoznawany przez 
specjalne urządzenia elektroniczne. Nam 
zaś wystarczy, że zwrócimy uwagę na 
pierwsze trzy cyfry. Polskie produkty 
zaczynają się od:  590. 

 
MOJE WNIOSKI 
 
Zestawienia warzyw i owoców 

dokonałam w sklepie „Piotr i Paweł”.  Może ze względu na porę roku (mamy początek wiosny), większość towarów 
pochodziła z obcych krajów: z Hiszpanii, Brazylii, Kostaryki, Meksyku, Chin, Włoch, Grecji i Ekwadoru.  Z polskich 
produktów znalazłam: ziemniaki, czosnek, cebulę, jabłka, ogórki i sałatę. 



JESTEM         
Z POLSKI! 

Uważam, że mamy mnóstwo powodów, dla których warto kupować polskie owoce i warzywa. Najważniejszym 
jest dbanie o zdrowie i wspieranie polskiego przemysłu oraz rolnictwa. Kupowanie rodzimych towarów ma wpływ na  
zmniejszenie bezrobocia, wzrost płac i zadowolenie społeczeństwa. My, Polacy najlepiej znamy swoje gusta i  powinni-
śmy pamiętać o potrzebie zachowania naszych tradycji żywieniowych. Gdyby zabrakło polskiego rolnictwa i przetwór-
stwa, bylibyśmy skazani na jedzenie hamburgerów i pizzy. Warto pamiętać, że nasze produkty żywnościowe nie są 
modyfikowane genetycznie, jak większość zagranicznych, przez co są zdrowsze. Zjadając polskie owoce i warzywa, 
jesteśmy spokojniejsi,  bo wiemy w jakich warunkach rosną i dojrzewają. 

 Pewnie nie wszyscy wiedzą, że nasz kraj był największym eksporterem jabłek na świecie. Wyczytałam w In-
ternecie, że w  ubiegłym roku eksport polskich jabłek deserowych wyniósł 1,2 mln ton. W czasach naporu różnych pro-
duktów żywnościowych z innych krajów w pierwszej kolejności powinniśmy wybierać nasze towary, żeby wzmocnić 
polską gospodarkę, wesprzeć krajową produkcj ę i zadbać o lepszą przyszłość dla nas- młodego pokolenia.  

 
                                                                                                                                             Zuzanna Rodźko 

CO WYBRAĆ? 
 

Można mieć wrażenie, że 
kupowanie warzyw, owoców ma 
znaczenie tylko  dla naszej  diety i  
zdrowia. Część  klientów nie zastanawia 
się, czy kupuje produkty   polskie czy 
zagraniczne. Najczęściej wynika  to z 
pośpiechu podczas robienia zakupów 
oraz z braku umiejętności czytania 
etykiet. Dużą rolę odgrywa też niska 
cena. Konsumenci z reguły kierują się 
wyglądem produktów, ich walorami 
smakowymi, ładnym opakowaniem albo 
reklamą.  

Tymczasem to  bardziej powa-
żna sprawa. Dokonywanie wyborów 
zakupowych wiąże się z potrzebą 
myślenia globalnego, bo wybieranie 
rodzimych produktów ma wpływ np. na: 
 
 - wspieranie rozwoju własnego regionu, kraju, 
- ekologię - mniejsze zużycie dwutlenku węgla, energii, wody (mniej transportu produktów z odległych miejsc, konser-
wacji towarów itp.), 
- oszczędność – omijanie pośredników, obniżenie ceny produktów, 
- lepszą jakość owoców, warzyw  - krótszy czas dostawy, świeżość itd.,  
- zdrowie społeczeństwa – mniej chemii, większa wartość odżywcza,  
- lepszą jakość życia ludzi na wsi, która jest głównym dostawcą produktów żywieniowych.  
 
 Przy zakupach nie kierujmy się pięknym, błyszczącym wyglądem warzyw i owoców, bo zwykle wynika on z 
działania jakimi ś środkami chemicznymi. Nie gońmy też za egzotyką. Pamiętajmy, że  produkty rolne z odległych kra-
jów w podróż wyruszają jako zielone, potem dojrzewają  na statkach, w ciężarówkach, szczelnie popakowane w folie, 
styropianowe tacki, które zaraz po zakupie wyrzucamy, generując u siebie niepotrzebne, trudne do utylizacji śmieci.  
                                                                                                                                      Jakub Koczorowski, Łukasz Pomocki 
 

Na naszym rynku jest coraz więcej supermarketów, które zarządzane są przez obcy kapitał. Ceny tam są nieco 
niższe niż w naszych rodzimych małych sklepikach, co powoduje że większość zakupów robimy właśnie tam. Poza tym 

dajemy się skusić towarom z rożnych stron świata np. z Hiszpanii, 
Kostaryki, Chin czy Peru.  Czerwone lśniące jabłka, pomarańcze i 
inne owoce oraz warzywa przykuwają nasz wzrok  swym 
nieskazitelnym wyglądem. Jednak aby przetrwać tak długą 

podróż, zwykle konserwowane są rożnymi preparatami, które 
szkodzą naszemu zdrowiu. W multimediach pojawiają się programy z serii 

„Żyj ekologicznie”, które uzmysławiają nam, jak ważne jest spożywanie zdrowej 
żywności. Jest ona wytwarzana w naturalnych warunkach, bez użycia środków che-
micznych. 
Dlatego warto kupować lokalne, sezonowe produkty. Dzięki temu mamy gwarancje 
jakości i świeżości produktów, a także wspieramy naszą gospodarkę. Nie można przecież 
zapominać, że to co polskie, jest dobre. 

                                                                                                                                                                  Gracjan Kuśmirek 
Rys. Mateusz Wróblewski 


