
„Budowanie tożsamości regionu” 

 

Produkty regionalne i tradycyjne to szansa na pokazanie tożsamości regionu                                    

i zachowanie dziedzictwa kulinarnego. Niezwykły charakter tych produktów wynikający z ich 

wysokiej jakości, powiązania z regionem oraz tradycji i specyfiki wytwarzania, stanowi                          

o konkurencyjności tych produktów na rynku wyróżniając je pochodzeniem, smakiem                            

i wyglądem. Promocja żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej odgrywa szczególną 

rolę. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się 

także dziedzictwo kulinarne i kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia 

atrakcyjności terenów wiejskich, rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Żywność 

ekologiczna, regionalna i tradycyjna daje także pewność konsumentom, że kupują żywność 

produkowaną w tradycyjny sposób. 

W dniu 9 kwietnia 2022 r. podczas Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej                   

w ZODR w Barzkowicach zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Produkty tradycyjne szansą 

na pokazanie tożsamości regionu i zachowanie dziedzictwa kulinarnego”. Szkolenie 

adresowane było do mieszkańców obszarów wiejskich, m.in. przedstawicieli Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz osób zainteresowanych powyższą tematyką. 

Celem szkolenia było upowszechnianie informacji na temat produktów tradycyjnych 

województwa zachodniopomorskiego oraz omówienie wniosku o wpis na Listę Produktów 

Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Szkolenie przeprowadziła Pani Agnieszka Kołodziej – główny specjalista Wydziału Rolnictwa 

i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

W imieniu Dyrektora ZODR Pana Dariusza Kłosa szkolenie otworzył zastępca 

Dyrektora Pan Adam Kalinowski. Towarzyszyli mu przedstawiciele instytucji 

współpracujących przy organizacji Wystawy – Wójt Gminy Stargard Pan Jerzy Makowski, 

Wicestarosta Stargardzki Pan Łukasz Wilkosz, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa  

i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  

Pan Krzysztof Berest oraz Pani Anna Pawlak z BGK. 

W trakcie szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia: 

➢ Prezentacja oraz charakterystyka  produktów tradycyjnych województwa 

zachodniopomorskiego według kategorii 

➢ Cele i korzyści wynikające z wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych 

W swoim wystąpieniu Pani Agnieszka Kołodziej szczególną uwagę zwróciła na 

udokumentowanie tradycji, pochodzenie oraz historię produktu. 



Wytwarzane na terenie województwa zachodniopomorskiego produkty zawdzięczają 

swą wyjątkowość i unikalność lokalnej tradycji i historii, stanowią istotną część składową 

kulturowego dziedzictwa, a także stają się inspiracją i pomysłem na rozwój obszarów 

wiejskich. 

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników.   
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Fot. 1. Powitanie uczestników szkolenia „Produkty tradycyjne szansą na pokazanie tożsamości 

regionu i zachowanie dziedzictwa kulinarnego” przez Adama Kalinowskiego zastępcę dyrektora 

ZODR w Barzkowicach  



 
Fot. 2. Uczestnicy szkolenia nt. produktów tradycyjnych 

 
Fot. 3. Uczestnicy szkolenia nt. produktów tradycyjnych 

 


