Szkoleniowy wyjazd studyjny w Bieszczady
- 11-13 maja 2018
W dniach 11-13 maja 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
zorganizowało wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji
Bieszczadzkiej.
Wizyta miała na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
ekoturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów, a także poznania
zasad funkcjonowania innych LGD.
W wyjeździe udział wzięli członkowie Zarządu stowarzyszenia, członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej,
pracownicy biura, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także członkowie stowarzyszenia oraz
przedstawiciele sektora gospodarczego obszaru LGR, w tym partnerzy Mazurskiego Szlaku
Rybackiego (w sumie 42 osoby).
Wyjazd nastąpił 10 maja 2018r. w późnych godzinach wieczornych, natomiast następnego dnia rano
(po 12 godzinach podróży), grupa spotkała się z panem Bogusławem Pyzochą – Prezesem Fundacji
Bieszczadzkiej oraz przedstawicielem Biura EkoPodróży Zielony Rower, który był pilotem/
opiekunem grupy i który jej towarzyszył przez cały pobyt do momentu wyjazdu z Bieszczadów.
Pobyt rozpoczął się śniadaniem frysztackimw zabytkowym budynku Biblioteki Publicznej we
Frysztaku, przy punkcie widokowym na tzw. Bramę Frysztacką. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość
degustacji wiejskich specjałów, win z lokalnej winnicy „Sztukówka” oraz lokalnych destylatów.
Grupa spotkała się z przedstawicielami Ekomuzeum „Góry Wolności” oraz przedsiębiorstwa
społecznego „Dolina Wisłoka” Sp. z o.o., którzy opowiedzieli o Ekomuzeum i funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa. Była również możliwość zakupu win i destylatów oraz oryginalnych pamiątek
wykonanych przez lokalnych artystów i rękodzielników.
Po śniadaniu uczestnicy zwiedziliokoliczne atrakcje: tunel schronowy na granicy miejscowości
Stępina i Cieszyna – naziemny schron kolejowy wchodzący w skład kwatery głównej Hitlera
„AnlageSüd” z okresu II wojny światowej, Rezerwat Przyrodniczy Prządki, ruiny zamku „Kamieniec”
w Odrzykoniu – gotyckiej, XIV-wiecznej budowli, rozbudowanej w stylu renesansowym w XVI wieku,
zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w
Haczowie: późnogotycki, drewniany, wzniesiony po 1459 roku, od roku 2003 na Liście UNESCO,
największy gotycki drewniany kościół
w Europie i jednocześnie jeden z najstarszych kościołów drewnianych konstrukcji zrębowej w Polsce.
Następnie odbył się obiad w urokliwej Restauracji Jaś Wędrowniczek w Rymanowie
– obiekcie prowadzonym przez firmę rodzinną. Po obiedzie nastąpiło spotkanie przedstawicielem
firmy, który opowiedział historię powstania firmy oraz problemy, z którymi musiała się ona zmierzyć
na początku istnienia. Pasją i wizytówką właścicieli jest realizacja ciekawych i wyjątkowych zdarzeń
artystycznych, koncertów znakomitych polskich artystów estrady oraz gości zagranicznych, gościli
oni wiele ciekawych postaci, ludzi pełnych pasji, wybitnych sportowców, himalaistów, czy
podróżników.
Po aktywnie spędzonym dniu uczestnicy udali się do miejsca noclegowego w Sanatorium Amer-Pol w

Polańczyku, gdzie miało miejsce spotkanie z reprezentantem LGD „Zielone Bieszczady”. W trakcie
spotkania przeprowadzona została prezentacja nt. działalności i dobrych praktyk LGD „Zielone
Bieszczady”, odbyła się wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania LSR, odbył się także moduł
szkoleniowy poświęcony zasadom oceny i wyboru projektów do finansowania, a także dyskutowano
nt. komercjalizacji działalności LGD.
Drugiego dnia pobytu uczestnicy udali się do Lutowisk – obszaru funkcjonowania Ekomuzeum „Trzy
Kultury” (ekomuzeum posiada certyfikat „GoToCarpathia”). Miało miejsce zwiedzanie wybranych
fragmentów oraz prezentacja projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 na terenie
Gminy Lutowiska: szlaki NordicWalking, siłownie na świeżym powietrzu, chata pod Florianem,
renowacja ścieżki Ekomuzeum Trzy Kultury. Grupa zawitała również w Pracowni-Galerii „Stare
Kino” (Pracownia posiada certyfikat „GoToCarpathia”) specjalizującej się w wytwarzaniu autorskich
wyrobów ceramicznych, gdzie miało miejsce spotkanie z właścicielami oraz była możliwość
zakupienia lokalnych pamiątek. Następnie wszyscy udali się na obiad w Gospodarstwie
Agroturystycznym „U Prezesa” w Chmielu – ośrodku górskiej turystyki jeździeckiej (gospodarstwo
posiada certyfikat „GoToCarpathia”). Po obiedzie odbyło się spotkanie z gospodarzami, którzy
opowiedzieli o swojej drodze do założenia gospodarstwa.
Po obiedzie uczestnicy udali się do miejscowości Zatwarnica (obszar funkcjonowania Ekomuzeum „W
Krainie Bojków”), gdzie zawitali w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce” (pracownia posiada
certyfikat „GoToCarpathia”) specjalizującej się m.in. w tworzeniu autorskich lalek z płótna. Odbyło
się spotkanie z właścicielką pracowni oraz warsztaty wyrobu zapachowych mydełek z zanurzonymi w
nich roślinami (zioła, kwiaty, nasiona itp.), odlewanych w foremkach inspirowanych bieszczadzkimi
zwierzętami i roślinami. Uczestniczy wykonali własnoręcznie mydełko, które mogli zabrać ze sobą.
Ponadto była możliwość spaceru po miejscowości Zatwarnica trasą Ekomuzeum w Krainie Bojków z
wykorzystaniem Questu „Historia szemrana przez Hylaty” (m.in. Chata Bojkowska, wodospad Szepit
na potoku Hylaty).
Na zakończenie dnia grupa udała się do punktu widokowego na Przełęczy Wyżnej (872 m n.p.m.) w
Bieszczadzkim Parku Narodowym, gdzie miała możliwość oglądania panoramy najwyższych części
polskiej części Bieszczadów m.in. Tarnicę (1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Bieszczadów czy
połoniny Caryńską i Wetlińską.
Po powrocie do miejsca noclegowego, odbyła się integracyjna kolacja w formie biesiady
bieszczadzkiej (grill i ognisko) w towarzystwie bieszczadzkiego barda.
Trzeciego, ostatniego dnia pobytu w Bieszczadach, uczestnicy mieli okazję zobaczyć Solinę oraz
przejść przez największą w Polsce zaporę wodną do przystani w Solinie. Dużą atrakcją był rejs
statkiem pasażerskim po Jeziorze Solińskim powstałym po wybudowaniu największej w Polsce zapory
wodnej. W trakcie rejsu uczestnikom została przybliżona historia powstania zapory. Po rejsie
wszyscy udali się do Stacji Głównej Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych w Uhercach Mineralnych.
Drezyny jeżdżą różnymi odcinkami linii kolejowej 108 łączącej stację Stróże ze stacją Krościenko i z
przejściem granicznym w tej miejscowości. Linię zbudowano w 1872 r. z polecenia władz Cesarstwa
Austro-Węgierskiego. Łączyła ona Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej Żelazną z linią kolejową nr
96 (inwestycja wsparta w ramach osi LEADER PROW 2007-2013). Każda drezyna składa się z dwóch
miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce.

Ostatnim punktem w Uhercach Mineralnych była wizyta w Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa „Ursa
Maior”, gdzie miała miejsce komentowana degustacja piw. Przedstawiciele firmy przedstawili zasady
podawania i degustacji piwa. a także zaprosili naprojekcję na wielkim ekranie doskonałego filmu o
Ursa Maior w kontekście Bieszczad.
Następnie uczestnicy udali się do miejscowości Myczkowce (nad Zalewem Myczkowieckim), gdzie
miał miejsce pożegnalny obiad w rodzinnej Restauracji „Myczkowianka” oraz spotkanie z
właścicielami.
Po obiedzie nastąpiło pożegnanie z przewodnikiem oraz przekazanie materiałów promocyjnych.
Następnie uczestnicy, pełni nowych doświadczeń, wiedzy i pomysłów, udali się w drogę powrotną na
Mazury.
Wszystkim uczestnikom wizyty studyjnej serdecznie dziękujemy za uczestnictwo oraz wyrażamy
nadzieję, iż wyjazd studyjny przyczyni się do większej aktywności społeczności lokalnej, przełoży się
na zwiększenie ilości realizowanych przedsięwzięć i ciekawych inicjatyw podejmowanych na
obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju, w tym do rozwoju gospodarczego obszaru
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

