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RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO 
do Meklemburgii 

w terminie 26-30 listopada 
 

Planowany cel wyjazdu 
Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zagospodarowania obszarów zależnych od 
rybactwa oraz poszukiwanie ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem 
uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych. 

Uczestnicy wyjazdu 
Projekt realizowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką oraz Lokalną Grupę Rybacką Kaszuby 

Uczestnikami wyjazdu były osoby z sektora rybackiego z terenów objętych LSROR. 
Odwiedzane miejsca 

Data i Miejsce (nazwa 
miejscowości, informacje 

nt. lokalizacji) 

Krótki opis wizyty w 
terenie 

Zdjęcia z wizyty w poszczególnych miejscach 

 
27.11.2012 Straslund/Sasnnitz 
1.Wizyta w Muzeum Morskim oraz w Oceanarium w miejscowości Straslund. 
Pierwszego dnia wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli okazję zobaczyć innowacyjne przykłady zagospodarowania budowli zabytkowych, 

gdyż Muzeum Morza usytuowane jest w zbudowanym z cegły w XIII wieku klasztorze. 
Niemieckie Muzeum Morza w Stralsundzie jest największym muzeum nauk przyrodniczych na północno – wschodnim wybrzeżu Niemiec. 
Zaliczane jest do 20 najbardziej znaczących ośrodków kulturowo-oświatowych w nowych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec. 
Dzięki ponad milionowi zwiedzających rocznie, Niemieckie Muzeum Morza (ze swoimi czterema ośrodkami) należy do najchętniej 
odwiedzanych ośrodków muzealnych w Niemczech. OZEANEUM - Europejskie Muzeum Roku 2010, jest najmłodszą filią Niemieckiego 
Muzeum Morza.  
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 2. Spotkanie w miejscowości Sasnnitz z członkami LGR Rugia oraz przedstawicielami Zrzeszenia Rybaków z wyspy Rugii.  

Uczestnicy prowadzili rozmowy z niemieckimi przedstawicielami sektora rybackiego na  temat funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich 

oraz działalności Zrzeszenia Rybaków w Niemczech oraz przykładów projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGR Rügen ( np. z zakresu 
dywersyfikacji sektora rybackiego - projekt restauracji rybnej Pana Roberto Brandta w miejscowości Baabe) 

     

 

 

28.11.2012 Rugia 
Wizyta w miejscowościach położonych na wyspie Rugii. 
(Sellin, Baabe, Thiessow, Klein Zicker). Spotkania z rybakami oraz w przetwórniach rybnych, przykłady dywersyfikacji oraz zagospodarowania 
obszarów zależnych od rybactwa. 
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 Baabe 
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 Thiessow 
Spotkanie z przedstawicielem zakładu przetwórstwa rybnego pierwszego stopnia, który opowiadając o specyfice swej pracy oprowadził 
uczestników wyjazdu po swoim zakładzie. 

       
 
Klein Zicker 
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Selin 

      
 

 
29.11.2012 Rostock/Wietow 
Poznawanie dobrych praktyk w zakresie poszukiwań ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa z uwzględnieniem uwarunkowań 
gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych - obserwacja przygotowań do Jarmarku bożonarodzeniowego – dobry przykład inicjatywy 
lokalnej i promocji produktu lokalnego. Przejazd do Lubeki. Uczestnictwo w Jarmarku bożonarodzeniowym. 
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 Rostock 
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Wietow - Centrum Solarne - przykład udanego wykorzystania energii odnawialnej, wykład na temat pobierania oraz magazynowania energii 
odnawialnej następnie wykorzystania jej jako główne źródło zasilania w prąd 5 wsi koło miejscowości Wietow. 
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 30.11.2012 Lubeka 
Zwiedzanie miejscowości pod względem wykorzystania uwarunkowań kulturowych, lokalnych inicjatyw oraz promocji lokalnego produktu. 
Podsumowanie uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
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 Wskazanie najlepszych praktyk, możliwych do przeniesienia na obszar 
Uczestnicy wyjazdu studyjnego zidentyfikowali następujące dobre praktyki, których przeniesienie na nasz obszar istotnie wpłynęłoby na jego 
rozwój: 
- skuteczne wykorzystanie energii odnawialnej jako głównego źródła energii – ciekawy pomysł na edukacyjną inicjatywę, która przyciąga 
odwiedzających z całej Unii Europejskiej, 
- zagospodarowanie starych nieużywanych budynków zabytkowych jako muzea, kawiarnie, restauracje itp. , 
- promocja produktu regionalnego, lokalnego rzemiosła i tradycji w postaci jednego ujednoliconego na obszarze kilku gmin jarmarku np. 
bożonarodzeniowego, 
- dywersyfikacja działalności rybackiej, np. projekt restauracji rybnej Pana Roberto Brandta w miejscowości Baabe. 

 

W jaki sposób 
zrealizowano planowany 

cel wyjazdu 

Cel wyjazdu został osiągnięty. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość przyjrzeć się zagospodarowaniu 
przestrzennemu oraz wykorzystaniu kulturowych zasobów lokalnych w wielu miejscowościach zależnych od 
rybactwa. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość wspólnej wymiany doświadczeń na temat problemów 
Polskiego oraz Niemieckiego rybołówstwa podczas spotkania z przedstawicielami Zrzeszenia Rybaków z 
Meklemburgii w miejscowości Sasnnitz oraz Baabe.  W Centrum Solarnym w miejscowości Wietow, odbył się 
wykład na temat odnawialnych źródeł energii, a w ramach poszukiwań ścieżki rozwoju dla obszarów zależnych 
od rybactwa z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych uczestnicy udali się 
do Lubeki, gdzie doskonałym przykładem inicjatyw lokalnych był pobyt na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Dane osoby do kontaktu 
w sprawie projektu 

Przemysław Patek: p.patek@plgr.pl 
Tel. 58 77 46 890 
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