
Wizyta Gruzińskich agro dziennikarzy w ZODR w Barzkowicach 

Nie tak dawno, bo 29 marca 2018 roku miała miejsce międzynarodowa wymiana 

doświadczeń na niwie agro dziennikarstwa pomiędzy gruzińską delegacją prasy, radia  

i telewizji, a pracownikami Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach, zaangażowanymi w pracę przy „Zachodniopomorskim Magazynie 

Rolniczym” i innych wydawnictwach branżowych, powstających w ZODR.  

Całe spotkanie zostało zaaranżowane i zorganizowane przez Panią Mariam Pirveli   

z Katedry Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Szczecińskiego  

oraz Panią Cecylię Wojnik - Głównego Doradcę z Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego w Szczecinie.  

Podczas kilkugodzinnego spotkania gruzińscy goście dowiedzieli się jak powstaje 

„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”, poznali specyfikę pracy poszczególnych osób 

zaangażowanych w tworzenie wydawnictw oraz samej pracy polskiego agro dziennikarza.  

Przybyłych gości powitał Pan Dariusz Kłos - I Zastępca Dyrektora ZODR  

w Barzkowicach. Następnie zasady funkcjonowania, tworzenia i finansowania miesięcznika 

przybliżyła Pani Sylwia Lenard - Redaktor Naczelna. O opracowaniu składu miesięcznika 

oraz innych publikacji opowiedziała Pani Natalia Rakowiecka z działu Metodyki 

Doradztwa, Szkoleń i Wydanictw, natomiast tajniki szaty graficznej przybliżyła Pani Jolanta 

Gapys – również z działu MDW. O pracy agrodziennikarza opowiedziała Pani Cecylia 

Wojnik z PZDR w Szczecinie. 

W kolejnej części spotkania Pan Marek Gardygajło – Kierownik Działu Ekonomiki  

i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym poruszył zagadnienie „dział ekonomiki w ujęciu 

miesięcznika. Pani Ewelina Gielmuda – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

zagłębiła się w specyfice doboru tematów i treści z zakresu agroturystyki. Pan Bartosz 

Skrypski z działu Technologii Produkcji Rolnej poruszył zasób doboru tematów z zakresu 

produkcji zwierzęcej, natomiast Pan Marian Marynowski – kierownik działu Rolnictwa 

Ekologicznego i Ochrony Środowiska – z zakresu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii. 

Wiele pytań dotyczyło działalności doradczej ZODR, jak i pracy doradców rolniczych  

w naszym kraju.  



Goście natomiast opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy z mediami, 

przybliżyli kulturę Gruzji i panujące tam zasady pracy dziennikarzy. Uczestników spotkania 

po Redakcji ZODR oprowadziła Pani Sylwia Lenard - Redaktor Naczelna 

„Zachodniopomorskiego Magazynu Rolniczego”, przybliżając tym samym „od kuchni” 

specyfikę wydawnictwa.  

Obopólna wymiana doświadczeń zakończona została obietnicą dalszej współpracy. 

 

 

Fot.1. Od lewej: Pani Mariam Pirveli oraz Pani Sylwia Lenard 

 



 

Fot.2. Uczestnicy spotkania 

 

Fot.3. Uczestnicy spotkania 


