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„Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” 

 

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach zorganizował w dniu 4 czerwca  2019 r wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne 

produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” do powiatu drawskiego. Zgodnie z definicją produkt 

lokalny  to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana jest w  sposób nie 

masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Definicja ta obejmuje  takie pojęcia, 

jak: produkt tradycyjny, produkt regionalny, produkt z oznaczeniem lokalnym (marka lokalna), jak również 

wszelkie produkty, które są istotne dla mieszkańców,  współtworzą  unikalną ofertę danego regionu, kształtują 

 patriotyzm lokalny i przyczyniają  się do rozwoju małych ojczyzn. Produktami  lokalnymi mogą być np. wyroby 

lokalnych rzemieślników, rękodzielników,  artystów ludowych, produkty spożywcze, usługi związane z prezentacją 

regionu i produktów nim związanych  w tym warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji 

przyrodniczej i kulturowej, zespoły ludowe itd. Produkty lokalne tworzą ludzie-mieszkańcy obszaru, którzy 

realizują swoje hobby, pasję, kultywują dawne tradycje,   ale także tworzą   miejsce pracy lub źródło dodatkowego 

dochodu. Powstały produkt należy sprzedać co w dobie dzisiejszej konkurencji nie jest łatwe. Jednym ze 

sposobów promocji i sprzedaży produktów lokalnych, sprawdzonych w wielu miejscach na świecie, jest 

budowanie marki lokalnej (marki regionu). Marka lokalna zawiera wartości dodane, jest ona dziełem lokalnej 

społeczności, która pobudza emocje, wrażenia, marzenia itd.   

Grupa 50 osobowa z powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego głównie producenci produktów lokalnych, rolnicy, 

przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym  Kół Gospodyń Wiejskich poznali  przykłady 

produktów lokalnych w powiecie drawskim. Jest to powiat o szczególnych walorach przyrodniczych, 

krajobrazowych i historycznych. 

 Pierwszym punktem programu była wizyta w historycznej miejscowości  Kluczewo położonej w krainie zwanej 

Szwajcarią Połczyńską w której znajduje się rodzinna pasieka Państwa Fujarskich (jedna z największych w Polsce).  

Państwo Fujarscy jako jedyni  w województwie  produkują miód ze znakiem „Chronione Oznaczenie 

Geograficzne”.  Pan Konrad  zapoznał uczestników jak przez lata budowano markę Miody Drahimskie,  pokazał 

pasiekę, omówił formy  i promocje sprzedaży w ich gospodarstwie. Każdy z uczestników mógł  degustować , a 

następnie kupić  produkty pszczelarskie. Pan Ryszard Jasiński przedstawił aspekty prawne dotyczące produkcji i 

sprzedaży przez rolników produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, wyjaśnił definicję sprzedaży 

bezpośredniej i okazjonalnej. 

Następnie udaliśmy się do Siemczyna koło Czaplinka, w  zabytkowym, barokowym pałacu z XVIII wieku   przy 

współudziale środków  unijnych  utworzono muzeum. Obecni właściciele  restaurując i modernizując obiekty 

majątku,  stworzyli o wysokim standardzie bazę noclegowo-żywieniową, jednocześnie  postanowili nawiązać do 

wiekowej historii wsi oraz kultury i dobrej tradycji jej dawnych i nowych mieszkańców, zawiązane zostało 

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Co roku   w lipcu, organizowane są Dni Henrykowskie na który 

przybywają ostatni właściciele majątku  członkowie Rodu von Bredow , a od  maja 2019 roku w części pałacu 

działa muzeum, w którym możemy zwiedzić dwie wystawy Pałac Siemczyno w epoce baroku i Uniwersalium 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_tradycyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm_lokalny


rzemiosł różnych. Kompleks w Siemczynie to przykład marki turystycznej, która posiada bazę i atrakcje 

pozwalające wyróżniać się na tle innych ofert, uzupełnieniem są wyznaczone trasy piesze i rowerowe gdzie turysta 

może poznać unikatowe walory przyrodnicze. 

Gospodarstwo rybackie ”RYBY LUBIE”- w Lubieszewie prowadzone jest przez Państwa Kozłowskich. Oferuje ono 

przez cały rok  potrawy ze  świeżych ryb, można kupić rybę wędzoną i w zalewie. Dla dzieci przygotowano plac 

zabaw i każdy poprzez zamontowane tablice pozna faunę i florę Jeziora Lubie. Państwo Kozłowscy to laureaci 

wielu nagród np w konkursach kulinarnych za  zupę rybną a la RYBY LUBIE, pstrąga po rybacku, sielawy 

złocienieckiej  wędzonej ,  „PERŁY” za węgorza pieczonego w zalewie. Państwo Kozłowscy  cały czas inwestują w 

gospodarstwo już niedługo otwarty będzie pensjonat. Potrafią  wykorzystać środki unijne do realizacji swoich 

pomysłów. Tutaj oprócz produktu lokalnego jakim jest ryba z hodowli lub z jeziora Lubie w różnej postaci  można 

zobaczyć i kupić wyroby lokalnych rękodzielników, uczestniczyć w organizowanych imprezach kulturalnych. 

Linowno to sąsiadująca miejscowość z Lubieszewem, administracyjnie należy do innej gminy.   O ciekawej historii  

miejscowości  opowiedział jej mieszkaniec regionalista wielki pasjonata i miłośnik tych terenów Pan dr Zbigniew 

Mieczkowski autor wielu książek, w których opisuje życie dawnych i obecnych mieszkańców. We wsi zachował się 

kościół i dawna zabudowa z dwoma pałacami przedwojennych  właścicieli. Niezwykle ciekawa jest historia 

wiejskiego cmentarza, gdzie prze wiele lat dbano o mogiły nieznanych polskich żołnierzy, a w rezultacie  okazało 

się, ze są to jeńcy rosyjscy, skierowani do pracy w tutejszych folwarkach. Udało się zidentyfikować te osoby, dzięki 

czemu rodziny mieszkające tysiące kilometrów stąd wreszcie po tylu latach dowiedzieli się co stało się z ich 

krewnymi.   We wsi są zamontowane tablice informujące o historii miejscowości, wyznaczone są trasy piesze i 

rowerowe.  

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu studyjnego, poznali dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kutrowe 

powiatu drawskiego, poznali niezwykłych ludzi, a także zwiększyli wiedzę na temat produktu lokalnego.  

 

 


