
KARTY PRZYSZŁOŚCI –
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI 
2100
Zastanówmy się, jak mógłby wyglądać rok 
2100 z perspektywy produkcji żywności. 
Intencją kart przyszłości jest zwrócenie 
uwagi na różne zjawiska i trendy, które 
będą miały wpływ na to, jak będzie 
wyglądało życie w 2100 roku.

Karty stanowią formę rozrywki, po którą z 
powodzeniem można sięgnąć podczas 
spotkań w gronie przyjaciół, krótkich 
przerw w pracy lub jako urozmaicenie 
czasu między lekcjami.



ZNACZENIE
Wylosuj pięć kart i wybierz spośród nich trzy, które będą miały 
największe znaczenie dla produkcji żywności w 2100 roku. Z czym 
Ci się kojarzą? Z czymś znajomym, zaskakującym, ważnym, bez 
znaczenia, popularnym, a może z czymś z przeszłości? Lub 
zupełnie z czymś innym?

Teraz uszereguj wybrane karty zaczynając od tej o największym 
znaczeniu, biorąc pod uwagę:
 Wpływ żywności na jakość życia człowieka

 Wpływ produkcji i konsumpcji żywności na dobro planety

HISTORIA
Używając trzech wybranych kart opowiedz historię o tym, jak 
będą wyglądały nawyki żywieniowe w 2100 roku – co, jak, kiedy, 
z kim? Co z dobrem planety?

TŁO HISTORII
Kontynuuj HISTORIĘ z poprzedniej sekcji opisując, jak mogło do 
tego dojść. Wróć do roku 2075, później do 2050, aż do 
teraźniejszości. Jakie zjawiska i zmiany miały wpływ na Twoją 
historię z 2100 roku?

NARZĘDZIA
Możesz użyć różnych narzędzi, np. długopisów, papieru, 
magazynów, wycinków z gazet, zrzutów ekranu, prezentacji 
multimedialnych (lub podobnych).

PODSUMOWANIE
Omówcie trzy najważniejsze zjawiska związane z żywnością, które 
wpłyną pozytywnie na jakość życia ludzi i dobro planety w 2100 
roku. Jak będą wyglądały nawyki żywieniowe, w jakim stanie 
będzie nasza planeta i jak do tego doszło? Wykorzystaj 
maksymalnie 10 minut na przedstawienie podsumowania.
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STARZEJĄCA SIĘ 
POPULACJA
Ludzie żyją dłużej, a populacja starzeje się. 
Wyzwania związane ze starzeniem należy wziąć pod 
uwagę również w kontekście produkcji żywności, 
jako że wykazano wyraźny wpływ odżywiania na 
występowanie chorób wiekozależnych. Ważne jest 
również uwzględnienie konkretnych zaleceń 
żywieniowych dla starszych osób, które różnią się od 
zaleceń dla osób w wieku produkcyjnym. W 
przyszłości może się okazać, że będzie nas 
definiować sprawność, nie wiek.
Jak żywność może wpływać na zachowanie 
sprawności starszych ludzi tak długo, jak to tylko 
możliwe? 
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URBANIZACJA I 
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
Urbanizacja oddala konsumentów od procesu 
wytwarzania żywności. Wiele ludzi nie ma nic 
wspólnego z produkcją żywności, a to przekłada się 
na ich stosunek do jedzenia, utrudniając im 
podejmowanie świadomych decyzji i określanie 
własnych potrzeb. Gdzie w przyszłości będzie 
produkowana świeża żywność, żeby mogła pozostać 
częścią naszego codziennego życia? Jak będzie 
produkowana żywność, żeby mogła być częścią 
miasta?
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GLOBALNA VS. LOKALNA 
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
Globalizacja postępuje w bardzo szybkim tempie. 
Produkcja żywności coraz częściej jest zależna od reszty 
świata. Istnieją duże różnice między państwami w ich 
samowystarczalności żywnościowej. Z drugiej strony 
jedzenie produkowane lokalnie zyskuje na popularności. 
To efekt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Gdzie i jak będzie w przyszłości produkowana żywność, 
żeby zapewnić dobrostan zarówno ludziom, jak i 
planecie?
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WPŁYW ŻYWNOŚCI NA 
ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA
Żywność ma znaczący wpływ na jakość życia ludzi. Coraz 
lepiej rozumiemy wpływ żywności na nasze zdrowie, co z 
kolei przekłada się na presję wywieraną na 
konsumentach, by odżywiać się zdrowo. Zdrowe 
odżywianie stało się przedmiotem programów i aplikacji, 
w których algorytmy dostosowują zalecenia do 
indywidualnego genomu użytkownika. Jak cyfryzacja 
żywienia wpływa na naszą relację z żywnością? Czy każdy 
ma szansę na optymalizację swojej diety, a może żywność 
stanie się czynnikiem tworzącym podziały między 
ludźmi?
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WPŁYW PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI NA 
OGRANICZONE ZASOBY 
NATURALNE
Kryzys środowiska jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na łańcuch żywnościowy. 
Zmiany klimatu i ograniczone zasoby naturalne wraz z 
rosnącą populacją zmuszają nas do poszukiwania 
zrównoważonych sposobów produkcji żywności. Bardziej 
zrównoważone metody są niezbędne do 
wyprodukowania wysokiej jakości pokarmu w ilości 
wystarczającej dla rosnącej populacji, jednocześnie w 
sposób przyjazny dla środowiska. Jak żywność może być 
produkowana w sposób zrównoważony?
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ŻYWNOŚĆ A SYTUACJA 
KOBIET
Sytuacja dziewcząt i kobiet będzie się umacniać i 
polepszać wraz ze wzrostem ich poziomu wykształcenia. 
Zaangażowanie w codzienne obowiązki ulegnie zmianie, 
jako że kobiety coraz częściej mają możliwość podjęcia 
pracy poza domem, również w krajach rozwijających się. 
Jaki będzie to miało wpływ na system żywności i kulturę 
żywienia? Jakie rodzaje nowych usług powstaną?
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ŻYWNOŚĆ I TECHNOLOGIA
Gwałtowny rozwój technologii przekłada się na 
wykluczenia cyfrowe wśród pewnych grup ludzi. Z jednej 
strony technologia jest dostępna dla każdego, z drugiej 
tylko dla nielicznych. Młodzi korzystają z innych 
związanych z żywnością aplikacji niż starsi, a zamożniejsi 
mają możliwość używania różnej technologii na wielu 
urządzeniach, w przeciwieństwie do tych, którzy żyją 
raczej w skromnych warunkach. Nie mamy 
uniwersalnego rozwiązania, które odpowiadałoby 
wszystkim. Jak wykluczenia cyfrowe zostaną 
odzwierciedlone w produkcji żywności i konsumpcji? 
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ŻYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO –
ŻYWNOŚĆ JEST 
PODSTAWOWYM PRAWEM
Obecnie – w latach 20. XXI wieku – około 900 milionów 
ludzi cierpi z powodu niedożywienia spowodowanego 
zbyt małą ilością pokarmu lub spożywania żywności o 
niewystarczającej wartości odżywczej.
Jednocześnie miliony ludzi walczą z otyłością, powstałą 
wskutek złych nawyków, nie tylko żywieniowych. Jak 
możemy to naprawić? Czy przejście na dietę roślinną 
będzie wystarczające, by zapewnić wszystkim 
odpowiednią ilość zdrowej żywności? Jak możemy 
zapobiec rosnącym nierównościom? Jak możemy 
wyeliminować z jednej strony głód, a z drugiej 
niewyobrażalny przesyt?
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ŻYWNOŚĆ JEST KLUCZEM 
DO DŁUGIEGO ŻYCIA
Średnia długość życia wzrasta, a wraz z nią pragnienie 
ludzi, by nie opuszczało ich zdrowie. To coś, w co są w 
stanie sporo zainwestować. Nieustannie pojawiają się 
nowe usługi, które zapewniają ludziom zdrowe i 
dostosowane do ich potrzeb żywienie. Czy zdrowie i 
długie życie staną się wkrótce wyznacznikami 
dobrostanu, na który będzie stać tylko 
najzamożniejszych?
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DOBRA ŻYWNOŚĆ I 
WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI
Przyjazna środowisku i rozważna konsumpcja zyskuje na 
popularności. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie na 
rynek konkurencyjnych, oryginalnych produktów 
wysokiej jakości. Przykładowo szukając źródła białka, 
mamy dostęp do szerokiej gamy produktów, zarówno 
zwierzęcych, jak i roślinnych. Technologia ułatwia 
korzystanie z usług związanych z żywnością. Nacisk 
kładzie się na łatwość obsługi i przyjazność 
użytkownikowi. W jaki sposób powinno się uwzględniać 
potrzeby użytkownika przy tworzeniu nowych produktów 
i usług?
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ZRÓWNOWAŻONA 
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
W latach 20. XXI w. produkcja żywności odpowiada za 
około 25% emisji gazów cieplarnianych i zużywa około 
75% zasobów wody. W konsekwencji potrzebujemy 
nowych sposobów produkowania żywności, zgodnych z 
ideą zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości jest 
rolnictwo komórkowe, w którym wykorzystujemy 
fermentory (zamknięte pojemniki) do produkcji żywności 
przy pomocy mikroorganizmów i komórek roślinnych, 
podobnie zresztą jak produkowane jest piwo w 
browarach. Co musimy wziąć pod uwagę w 
zrównoważonej produkcji żywności?
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PRODUKCJA ŻYWNOŚCI NA 
ŁASCE ZMIANY KLIMATU
Wraz z postępującą zmianą klimatu warunki pogodowe 
będą coraz bardziej się zmieniać. Niegdyś żyzne ziemie 
dotyka susza, podczas gdy inne uprawy toną w deszczu. 
Ziemi rolnej jest coraz mniej, co w połączeniu z 
gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na żywność, 
staje się coraz trudniejsze do rozwiązania. Dodatkowo 
bioróżnorodność jest coraz bardziej zagrożona. Czy 
tradycyjne rolnictwo wystarczy, a może będziemy 
potrzebować nowych sposobów produkcji żywności?
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ŻYWNOŚĆ W GOSPODARCE 
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
W skutecznej gospodarce obiegu zamkniętego na żadnym 
etapie łańcucha żywnościowego – od pola do widelca –
żywność się nie marnuje. Przykładowo w uprawie i 
przetwarzaniu roślin od razu uwzględnia się 
wykorzystanie biomasy i strumieni bocznych produkcji. 
Odpady spożywcze z gospodarstw domowych stanowią 
około 50% wszystkich odpadów spożywczych w UE i 
około 30% w Finlandii. Czy możesz pochwalić się 
umiejętnością całkowitego wykorzystywania kupowanej 
żywności?
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ROSNĄCA LICZBA DANYCH 
NT. ŻYWNOŚCI I CYFRYZACJA
Cyfryzacja jest siłą, która popycha zmianę naprzód, 
zarówno przez globalizację, jak i przez wzmocnienie roli 
konsumenta w łańcuchu żywnościowym. Połączenie 
urządzeń i maszyn produkcyjnych z Internetem daje 
możliwość opracowania nowych usług i produktów, w 
których można zbierać i wykorzystywać ogromną ilość 
danych. Własność lub dostęp do danych, a także możliwość 
korzystania z nich, umożliwiają nowe modele biznesowe, 
które jednocześnie kładą nacisk na bezpieczeństwo 
udostępniania danych. Jakie rodzaje usług mogą powołać 
do życia dane dotyczące żywności? Jakie pytania natury 
etycznej rodzi wykorzystywanie danych?
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LEPSZA ŻYWNOŚĆ DZIĘKI 
TECHNOLOGII GENOWEJ
Możliwość kształtowania roślin, mikroorganizmów, a 
nawet zwierząt do produkcji lepszej żywności, dzięki 
zastosowaniu technologii genowej, rewolucjonizuje naszą 
zdolność odpowiedzi na wyzwania, z którymi mierzy się 
produkcja żywności. Przykładowo genom uprawianej 
rośliny może zostać edytowany, dzięki czemu będzie lepiej 
tolerowała suszę i produkowała wysokie plony nawet w 
trudnych warunkach. Mikroorganizmy mogą zostać 
wykorzystane do wyprodukowania kurzego białka –
eliminując jednocześnie potrzebę chowu w tym celu 
kurczaków – którego duże ilości są wykorzystywane w 
przetwórstwie żywności. Jaja kurze możemy zostawić na 
śniadanie. Jakie możliwości, ale i realne zagrożenia widzisz 
w zastosowaniu technologii genowej w produkcji 
żywności?
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