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Piknik Rodzinny w Zwierzynie.  
 

 

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY  

Piknik Rodzinny w Zwierzynie. 

Data realizacji 14-16 czerwca 2013 roku 

Cele operacji 

 promocja informacji o NGR i LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” i 

ich obszarach, członkach i beneficjentach,  

 promocja regionalnej kultury, historii i tradycji, 

 propagowanie wiedzy o rybactwie i wędkarstwie, 

 promocja spożycia ryb, 

 promocja zdrowego stylu życia i sportów wodnych. 

Partnerzy i 

uczestnicy 

operacji 

Nadnotecka Grupa Rybacka, 

LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, 

LGR „Opolszczyzna” , 

LGD „Mazurskie Morze”. 

Liczba 

uczestników 
ok. 100 osób* 

*na podstawie informacji uzyskanych od organizatora – LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” 

OPIS WYDARZENIA 

Wydarzenie pod nazwą Piknik Rodzinny odbyło się w Zwierzynie w dniach 14-16 czerwca 

2013 roku i było bogate zarówno we wszelkiego rodzaju atrakcje jak i w elementy 

edukacyjne. Ideą przewodnią tego wydarzenia była promocja obszaru należącego do LGR 

Pojezierze Dobiegniewskie oraz propagowanie wiedzy o rybactwie, wędkarstwie i sportach 

wodnych. 

Element 

programu 

imprezy 

Spływ kajakowy na rzece Drawie. 

Krótki opis 

wydarzenia  

W dniu 15 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 13:20 odbył się 

spływ kajakowy na rzece Drawie. Wybrano odcinek o niewielkim stopniu 

trudności, możliwy do pokonania w około 4 godziny. Urok Drawy polega 

na tym, iż nawet na stosunkowo łatwych odcinkach zdarzają się progi 

wodne i wartki nurt, który zmuszał uczestników do przenoszenia kajaków i 

bagażu. Czasem trzeba było także omijać drzewa zwalone do koryta rzeki. 

Nad powodzeniem całego spływu czuwał przewodnik, który płynął na 

końcu i pomagał w kłopotach.  

Uczestników spływu rekrutowano wcześniej spośród członków 

współpracujących LGR.  

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo w spływie kajakowym pozwoliło jego uczestnikom na 

bezpośredni kontakt ze szlakiem wodnym na Drawie. Mieli oni okazję 

zapoznać się z pięknem krajobrazu otaczającego szlak, którym spływali 

oraz poszerzyć wiedzę nt. obserwowanych terenów. Jak każdy spływ także 

i ten posiadał prowadzącego, który odpowiadał za całość spływu oraz 

dzielił się wiedzą o pokonywanym szlaku wodnym ze wszystkimi 

uczestnikami. Prowadzący spływ przed jego rozpoczęciem, w trakcie jak i 

po powrocie na brzeg przekazywał uczestnikom swoją wiedzę wodniacką i 

wpajał im zasady właściwych zachowań podczas spływu. Uczestnictwo w 

spływie pozwoliło grupie na: 
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 zapoznanie się z kajakarstwem jako rodzajem turystyki 

kwalifikowanej, 

 poznanie dobrych i złych praktyk podczas spływów kajakowych, 

 zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim, 

 poszerzenie wiedzy o obszarze LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

Informacje oraz wiedza zdobyte podczas spływu przyczynią się do rozwoju 

uprawiania tego rodzaju turystyki nie tylko na obszarach współpracujących 

LGR. W dłuższej perspektywie czasu powinny być zauważalne rezultaty, 

w postaci wzrostu sprzedaży oraz efektów ekonomicznych z tego rodzaju 

działalności. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
 

Element 

programu 

imprezy 

Spławikowe Zawody Wędkarskie  

Krótki opis 

wydarzenia  

Także w dniu 15 czerwca 2013 roku równolegle do spływu kajakowego 

odbywały się zawody wędkarskie w miejscowości Przysieka na Jeziorze 

Żwirka. Zawody przeprowadzono w 4 kategoriach: mężczyzn, kobiet, 

juniorów i kadetów. W zawodach łącznie wzięło udział 55 osób – 42 

mężczyzn, 1 kobieta, 7 juniorów i 5 kadetów. W kategorii mężczyzn 

zwyciężył Emil Matiaszko za złowienie ryb o wadze 4019 g. W kategorii 

kobiet jedyną uczestniczką a zarazem zwyciężczynią była Błahuta Maria, 

która złowiła łącznie ryby o wadze 640 g. W kategorii juniorów najlepszy 

okazał się Andrzej Cisek z wagą złowionej ryby aż 1860 g. Natomiast 

najlepszy kadet zawodów to Bąk Mateusz z wynikiem 620 g złowionej 

ryby. Sędziom głównym zawodów był Jan Bałchanowski. Na wszystkich 

zwycięzców, a także na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca we 

wszystkich kategoriach czekały nagrody w postaci markowego sprzętu 

wędkarskiego lub akcesoriów (wędki, kołowrotki, skrzynki, pokrowce, 

siatki, grill). 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Realizacja spławikowych zawodów wędkarskich w sposób bezpośredni 

przyczyniła się do osiągnięcia celu operacji jakim jest propagowanie 

wiedzy o wędkarstwie oraz promocja spożycia ryb. Wspólne wędkowanie, 

szczególnie dla najmłodszych uczestników zawodów, było okazją do 

zapoznania się z różnymi technikami wędkarskimi stosowanymi przez 

tych, którzy realizują swoją pasję już od lat. Realizacja tego wydarzenia 

pozwoliła także na zapoznanie się ze sprzętem wędkarskim. Nagrody, 
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które otrzymali zwycięzcy były także bezpośrednio związane z tą 

dyscypliną. 

Ponadto realizacja tego elementu przyczyniła się także do uzyskania 

wartości dodanej operacji jaką jest integracja osób w różnym wieku i 

różnych płci. 

Dokumentacja 

fotograficzna 
 

 

 
Element 

programu 

imprezy 

Piknik Rodzinny 

Krótki opis 

wydarzenia 

Piknik rodzinny rozpoczął się o godzinie 16:10  w miejscowości Zwierzyn. 

Uroczystego otwarcia dokonał Kazimierz Szmid Wiceprezes LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie”, który serdecznie powitał zgromadzonych 

gości i życzył wszystkim udanej zabawy.  

Podczas Pikniku wszyscy jego uczestnicy mieli okazję obserwować pokaz 

kuchni molekularnej w wykonaniu Łukasza Konika, który opowiadał i 

prezentował niezwykłe pomysły na kuchnię przyszłości (gotowanie w 

azocie czy smażenie w wodzie). Łukasz Konik dzięki swojemu 

doświadczeniu posiada duży zbiór oryginalnych receptur, które 

prezentował podczas pokazu i których smak odpowiadał wszystkim 

degustatorom. Łukasz Konik swą wiedzę na temat gotowania molekularnie 

stara się pokazywać kucharzom oraz wszystkim, którzy uważają, że smak 

odgrywa dużą rolę w potrawach. Pokazywał jak łączyć nowe techniki by 

stworzyć perfekcyjnie potrawy, nawet te tradycyjne. 

 

 Następnie wszyscy uczestnicy Pikniku zostali zaproszeni na wspólną 

biesiadę, podczas której na stole królowały oczywiście różnego rodzaju 

potrawy z ryb. Piękna pogoda, rodzinna atmosfera sprawiła, iż impreza 

trwała do późnych godzin wieczornych. W wydarzeniu wzięli udział  

przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Opolszczyzna” oraz Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. 
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W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo grup oraz ich przedstawicieli w Pikniku przyczyniło się do 

realizacji wszystkich założonych celów szczegółowych operacji. 

Przygotowane specjalnie na Piknik degustacje miały ogromny wpływ na 

popularyzację spożycia ryb w przeróżnych jej formach, tj. wędzonej, w 

postaci past, zupy rybnej czy ryby w zalewach.  

 

Pokaz kuchni molekularnej pozwolił członkom LGR uczestniczącym w 

imprezie na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń, które w długiej 

perspektywie czasu być może wdrożą także na obszarze działania NGR 

prowadząc swoje działalności gospodarcze. 

 

Dokumentacja 

fotograficzna 
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