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„Smaki Pojezierza – III Regionalny Dzień Rybaka” 

 

 

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY  

Piknik pn. „Smaki Pojezierza – III Regionalny Dzień Rybaka” w Skwierzynie. 

 

Data i miejsce 

realizacji 
18 sierpnia 2013 roku, Skwierzyna gmina Strzelce Karjeńskie 

Cele operacji 

 promocja informacji o NGR i LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”,  

 promocja regionalnej kultury, historii i tradycji, 

 propagowanie wiedzy o rybactwie i wędkarstwie, 

 promocja spożycia ryb, 

 promocja zdrowego stylu życia i sportów wodnych, 

 integracja społeczności wokół środowisk rybackich, 

 edukacja ekologiczna. 

Partnerzy i 

uczestnicy 

operacji 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wybranych krajowych grup 

rybackich: LGR „Wodny Świat”, Nadnotecka Grupa Rybacka, Łużycka 

LGR oraz LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” 

Liczba 

uczestników 
ok. 500 osób* 

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

OPIS WYDARZENIA 

Smaki Pojezierza to impreza cykliczna, która odbywa się corocznie, kolejno na terenie 

wszystkich gmin wchodzących w skład LGR „Pojezierze Dobiegniewskie. Pierwsza edycja 

imprezy odbyła się w Gminie Drezdenko, druga edycja w Gminie Strzelce Kraj. W tym roku 

wydarzenie pod nazwą Smaki Pojezierza odbyło się w Skwierzynie w dniu 18 sierpnia i było 

bogate, zarówno we wszelkiego rodzaju atrakcje jak i w elementy edukacyjne i promocyjne. 

Celem realizacji tego wydarzenia była promocja produktów rybactwa i spożywania ryb, 

edukacja ekologiczna, integracja społeczności wokół środowisk rybackich oraz promocja 

obszarów zależnych od rybactwa, jak również promocja samego programu PO RYBY. 

Element 

programu 

imprezy 

Zawody wędkarskie 

Krótki opis 

wydarzenia  

W dniu 18 sierpnia 2013 roku odbyły się spławikowe zawody wędkarskie, 

które miały miejsce na Stanicy Kajakowej w Skwierzynie w kategorii 

Open w godzinach od 7:00 do 15:00.  

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Realizacja zawodów wędkarskich w sposób bezpośredni przyczyniła się do 

osiągnięcia celu operacji, jakim jest propagowanie wiedzy o wędkarstwie 

oraz promocja spożycia ryb. Wspólne wędkowanie było okazją do 

zastosowania różnych technik wędkarskich, stosowanych przez wędkarzy, 

którzy zajmują się tą dyscypliną już od wielu lat.  
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Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
Uroczyste wręczenie nagród – zawody wędkarskie. 

Element 

programu 

imprezy 

Oficjalne otwarcie imprezy 

Krótki opis 

wydarzenia  

Po południu oficjalnie piknik otworzył Prezes Stowarzyszenia LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie” Kazimierz Szmid, który powitał zebranych 

gości. 

W trakcie Smaków Pojezierza za zasługi na rzecz LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” wręczone zostały statuetki „Rybak Pojezierza”. Statuetki 

Rybak Pojezierza zostały przyznane za zasługi na rzecz rybactwa dla 6 

osób: 

1. Janusz Margan – Przewodniczący Komitetu LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” 

2. Maria Kloska – Sekretarz Zarządu LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” 

3. Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego 

4. Ryszard Karlicki – Członek Komitetu LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” 

5. Tomasz Watros – Burmistrz Skwierzyny 

6.  Wojciech Kozieja – Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, 

Środowiska i Rozwoju Wsi w Zielonej Górze. 

 

Podczas oficjalnej gali związanej z otwarciem imprezy nastąpiło także 

ogłoszenie wyników konkursu wędkarskiego oraz wręczenie zwycięzcom 

zawodów pucharów i innych atrakcyjnych nagród rzeczowych, które także 

były bezpośrednio związane z wędkarstwem. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
Uroczyste otwarcie imprezy 
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Wręczenie statuetek „Rybak Pojezierza”. 

 

Element 

programu 

imprezy 

Piknik – stoiska wystawiennicze 

Krótki opis 

wydarzenia 

Sztandarowym wydarzeniem tego dnia była także impreza  

wystawiennicza promująca rybołówstwo, przetwórstwo rybne i tradycje 

rybackie. Prezentowali się na niej m. in. producenci z branży rybackiej. W 

czasie trwania pikniku licznie oblegane były stoiska kulinarne, na których 

zaprezentowane zostały lokalne specjały. Każdy mógł spróbować świeżo 

usmażonej ryby, skosztować pieczonego dzika, zupy rybnej z węgorza oraz 

pysznego bigosu. Wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić wspólne 

stoisko wystawiennicze dwóch grup rybackich, które dzięki podpisanej 

umowie o współpracy mogły być współorganizatorami tej imprezy. 

Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze 

Dobiegniewskie na stoisku wystawienniczym prezentowały materiały 

promocyjno – reklamowe dotyczące samych grup, jak i różnego rodzaju 

foldery, mapy i przewodniki turystyczne o obszarach, na których działają. 

Każdy odwiedzający mógł otrzymać fachową informację na temat 

pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, otrzymać promocyjne 

przewodniki, foldery i inne gadżety oraz spróbować lokalnego produktu – 

wędzonego pstrąga. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Organizacja wspólnego stoiska wystawienniczego grup rybackich 

przyczyniła się do promocji informacji o działalności NGR i LGR 

„Pojezierze Dobiegniewskie”, ich obszarach, członkach i beneficjentach. 

Rozpropagowano także informacje o możliwościach uzyskania 

dofinansowania ze środków osi 4 PO RYBY 2007 – 2013 wśród wielu 

uczestników imprezy poprzez indywidualne rozmowy pracowników LGR-

ów z osobami zainteresowanymi.  

Poprzez stoiska wystawiennicze, biorące udział w imprezie zrealizowany 

został cel dot. propagowania regionalnej kultury, historii i tradycji. Obecne 

na imprezie gospodarstwa rybackie i stoiska kulinarne przekazywały 

wiedzę o rybactwie i wędkarstwie. Przygotowane degustacje miały 

ogromny wpływ na popularyzację spożycia ryb w przeróżnych jej formach, 

tj. wędzonej, zupy rybnej i in.  
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Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
Stoiska kulinarne 

 

 

 
Stoiska rybackie 

 

 
Wspólne stoisko LGR-ów 
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Element 

programu 

imprezy 

Wydarzenia artystyczne 

Krótki opis 

wydarzenia 

Gwiazdą pikniku był znany w Polsce i na świecie kabaret „Koń Polski”, 

który swoimi skeczami rozbawił licznie zgromadzoną publiczność, 

następnie w dobry muzyczny klimat wszystkich wprowadził młody zespół 

„Lila Róż” oraz zespół szantowy z Gdyni „Johny Roger”. Nie zabrakło 

atrakcji dla najmłodszych. Pod specjalnym namiotem, animatorzy gier i 

zabaw przygotowali mnóstwo zabaw związanych z morskimi piratami 

takich, jak tworzenie stroju pirata, naszyjników, pirackich kolorowanek, 

tatuaży, wiązanie węzłów pirackich, malowanie buziek w pirackie barwy, a 

także wyścigi statków, nauka żonglerki piłeczkami i chustkami. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Wymienione powyżej wydarzenia artystyczne były także bardzo ważnymi 

elementami dodatkowymi całej imprezy. Umieszczenie ich w programie 

gwarantowało uczestnictwo w imprezie osób w szerokim przedziale 

wiekowym, co następnie stwarzało możliwości do przekazania im wiedzy i 

informacji dotyczącej głównych celów realizacji tego zadania. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
Gry i zabawy dla dzieci. 

 

 
Występy muzyczne. 

 


