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Północny Szlak Rybacki (PSR) – Produkt Turystyczno-Edukacyjny

Centra Promocji i Edukacji (CEiP) – kotwice projektu

Północny Szlak Rybacki jako turystyczny szlak kulturowy jest innowacyjnym przedsięwzięciem, 
łączącym tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane 
z rybactwem, w spójny projekt kreujący nowy produkt turystyczny na terenie województw 
północnej Polski. Inicjatorami oraz gestorami projektu są Lokalne Grupy Rybackie (LGR) 
działające na terenie województw: Zachodniopomorskiego (LGR „Zalew Szczeciński”),  
Pomorskiego (Słowińska LGR, LGR „Pojezierze Bytowskie”, Północnokaszubska LGR, 
LGR „Kaszuby” ) i Warmińsko-Mazurskiego (LGD „Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie 
Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiślany” ).

W ramach szlaku (PSR) zostanie utworzonych dziewięć Centrów Promocji i Edukacji, 
po jednym na terenie każdej lokalnej grupy rybackiej. Centra Promocji i Edukacji będą 
generatorem rozwoju lokalnego (miejscem: edukacji, integracji lokalnych środowisk, wsparcia 
lokalnej przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń). Centra 
czyli tzw. punkty kotwiczne, będą się uzupełniały w temacie wiodącym projektu, tzn. wody 
i rybactwa. Indywidualne akcenty CEiP będą koncentrowane na zakresach tematycznych, 
charakterystycznych dla regionu. Odwiedzający będą mogli otrzymać w nich materiały na 
temat Szlaku (foldery, mapy), informacje o ofercie partnerów Szlaku, aktualnych lokalnych 
wydarzeniach, skorzystać z bezprzewodowego Internetu, a także zakupić regionalne pamiątki. 
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Wstęp

Zakres tematyczny 

Partnerzy projektu: 

Lista partnerów jest katalogiem otwartym, który uzupełniać będą podmioty krajowe oraz 
zagraniczne prowadzące działalność zgodną z zakresem tematycznym Szlaku. Podjęta 
kooperacja będzie zobowiązywać partnerów do wzajemnej odpowiedzialności, na rzecz 
zadowolenia wszystkich uczestników tworzących ofertę szlaku, a w szczególności tych 
którzy zechcą z niej skorzystać i nas odwiedzić. 

•	 Tradycja i historia rybactwa.
•	 Współczesne rybołówstwo morskie i śródlądowe.
•	 Akwakultura w tym wylęgarnictwo i ochrona środowiska.
•	 Ichtiologia i ekologia środowisk wodnych.
•	 Kulinaria rybne.
•	 Turystyka wędkarska.
•	 Współpraca lokalnych producentów oraz promocja lokalnych produktów i usług.

•	 Centra Promocji i Edukacji – (kotwice projektu),
•	 gospodarstwa rybackie,
•	 samorządy lokalne,
•	 parki krajobrazowe,
•	 ośrodki naukowe,
•	 organizacje pozarządowe,
•	 podmioty ekonomii społecznej,
•	 tematyczne muzea, izby regionalne,
•	 gospodarstwa i firmy rybackie,
•	 ośrodki edukacji ekologicznej,
•	 targi i przetwórnie rybne,
•	 szkutnicy i producenci sieci rybackich,
•	 gospodarstwa agroturystyczne z ofertą dla wędkarzy,
•	 restauracje, smażalnie i wędzarnie ryb,
•	 wylęgarnie i tarliska ryb.

Północny Szlak Rybacki poprzez realizację wspólnych planów spo-
woduje, iż tradycje rybackie, obecne w naszych regionach od stuleci 
oraz współczesny potencjał środowiska rybackiego, przyczynią się 
do podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz konkurencyjności 
gospodarczej Polski północnej.
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Ambicją LGR Pojezierze 
Bytowskie jest aby 
Centrum stało się 
ważnym ośrodkiem 
edukacyjnym  
i promocyjnym 
skupiającym wokół 
siebie ludzi dla których 
środowisko naturalne, 
jego ochrona poprzez 
zrównoważony rozwój 
oraz zdrowa produkcja 
żywności, do której 
należą produkty 
akwakultury, były 
ważnym elementem 
egzystencji lokalnej 
społeczności.

Pojezierze Bytowskie

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” tworzą 
gminy leżące w granicach administracyjnych 2 powiatów: bytowskiego i słupskiego. Tradycja 
chowu i hodowli ryb, wielopokoleniowe doświadczenie producentów oraz specyficzne, 
dobre warunki do produkcji ryb, w tym łososiowatych spowodowały, że obszar Pojezierza 
Bytowskiego jest potentatem krajowym i europejskim w produkcji narybku niektórych 
gatunków ryb, produkcji towarowej pstrąga oraz popularnym terenem wędkarstwa.

Hodowcy z terenu LGR „Pojezierze Bytowskie” zaangażowani są w realizacje programu 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego, który dotyczy restytucji ginących gatunków ryb. W jego 
ramach hodowane są, na potrzeby zarybiania, takie gatunki ryb jak: troć wędrowna, łosoś 
atlantycki, sieja morska i jesiotr atlantycki. Dodatkowo hoduje się materiał zarybieniowy 
pstrąga źródlanego, palii, pstrąga potokowego, jesiotra syberyjskiego, karpia, szczupaka,  
siei oraz raka sygnałowego. Od 30 lat prowadzone są prace nad restytucją troci wędrownej,  
a od 12 lat nad łososiem atlantyckim.

Akwakultura i ochrona środowiska

Tematem przewodnim Północnego Szlaku Rybac-
kiego na obszarze LGR „Pojezierze Bytowskie” 
jest „Akwakultura w tym wylęgarnictwo i ochrona 
środowiska”
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Pojezierze Bytowskie

Działania podejmowane przez Centrum ukierunkowane są na 2 obszary: 

•	 Podniesienie, rozwój i promocję 
atrakcyjności terenu poprzez inicjo-
wanie prac nad zrównoważonym po-
dejściem do środowiska naturalnego, 
ochronie tego co na nim najcenniejsze 
(m.in. jeziora lobeliowe, będące oso-
bliwością na skale europejską), wypra-
cowywanie skutecznych metod dba-
nia o środowisko i poprawiania jego 
stanu tam gdzie jest to możliwe,

•	 Inicjowanie działań w zakresach istot-
nych dla akwakultury, wypracowy-
wanie i wdrażanie we współpracy  
z instytutami badawczymi oraz przed-
stawicielami akwakultury systemów 
standaryzujących produkcję ryb,  
a także organizowanie i współudział w 
przedsięwzięciach promujących spo-
życie produktów akwakultury. 

Koniecznie odwiedź!
www: lgrpb.pl
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Pojezierze Kaszubskie

Kaszubski Szlak Rybacki

Kaszubski Szlak Rybacki obejmuje obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby”, czyli 
środkową część Pojezierza Kaszubskiego. Jest to rejon źródliskowy kilku rzek pomorskich: 
Raduni, Łeby, Słupii i Wierzycy. Większe zbiorniki wodne to przede wszystkim kompleksy 
jezior rynnowych, takie jak : gowidlińsko-sulęczyński, raduńsko-ostrzycki i potęgowski. Teren 
ten, to w dużej mierze rdzeń etniczny Kaszub. Tutejsza ludność od zawsze chętnie zakładała 
osady blisko wody. Nawet wówczas, gdy zajęcia rolniczo – hodowlane zdobyły przewagę 
nad łowiecko-zbierackimi, prawie każdy gospodarz był po trosze rybakiem. W niektórych 
okolicach rybołówstwo było główną podstawą utrzymania grup społecznych.

Tematem przewodnim Szlaku, w tej części Kaszub jest „Historia, tradycja i współczesność 
rybactwa na Kaszubach jeziornych”.
Na Kaszubach rozwijało się rybołówstwo jeziorne. Naturalną bazą dla niego było ponad 
500 jezior pochodzenia polodowcowego. Prawo połowu ryb w jeziorach związane było  
z własnością wód lub brzegu. Właściciel pozwalał na połowy miejscowej ludności w zamian 
za dostarczenie określonej ilości ryb. Zawód rybaka przekazywany był z pokolenia na 
pokolenie, a metody połowów udoskonalane. Rdzenni mieszkańcy kunszt rybacki opanowali 
do perfekcji. Wszystko było podporządkowane rybaczeniu i przeplatało się z zabawą, religią, 
przesądami i życiem towarzyskim. Kaszubska muzyka jest charakterystycznym wyróżnikiem 
regionu. Osobliwą część repertuaru pieśni kaszubskich – zawodowych, ze względu na 
specyficzne usytuowanie Kaszub i liczne jeziora, zajmują pieśni rybackie. Treść tych pieśni 

fo
t. 

A
nd

rz
ej

 R
ad

om
sk

i



7

Pojezierze Kaszubskie

opiewa trud pracy rybaka, wyraża tęsknotę 
członków rodziny, oczekujących na powrót 
ojca lub męża z połowu. Znaleźć też można 
pieśni o charakterze radosnym, związane  
z radością szczęśliwego powrotu rybaków 
do domu.

Po II wojnie światowej większość jezior została 
przekazana Państwowym Gospodarstwom 
Rybackim. W ten sposób została przerwana 
wielowiekowa tradycja rybołówstwa 
indywidualnego. Część rybaków przeszła do 
pracy w PG Rybackich, inni odeszli z zawodu.

Szczególne miejsce na obszarze Kaszubskiego 
Szlaku Rybackiego zajmuje turystyka 
jeziorna i wędkarstwo. Wędkarstwo to 
popularna forma spędzania wolnego 
czasu. Łączy w sobie elementy turystyki 
krajoznawczej i wypoczynkowej. Znaczna 
ilość jezior i przepływających przez nie rzek 
stwarzają bardzo dobre warunki rozwoju 
specjalistycznej formy turystyki i wędkarstwa. 

W czystych wodach akwe-
nów wodnych żyje około 
czterdziestu gatunków ryb 
(m.in. karp, szczupak, okoń, 
sandacz, leszcz, płoć, węgorz, 
lin, ciernik), z których więk-
szość jest cennym trofeum 
wędkarskim.

Koniecznie odwiedź!
www.lgrkaszuby.pl
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Północne Kaszuby

Obszar Północnokaszubskiej LGR z dwóch stron otacza woda : od wschodu wody Zatoki 
Puckiej, od północy – otwarte morze. Trzon obszaru stanowi Półwysep Helski. Obszar 
dostępu do wody wynosi 128 km co stanowi aż 25% polskiej linii brzegowej.

Na wybrzeżu południowego Bałtyku region Kaszub Północnych wyróżnia się pod względem 
etnicznym i kulturowym. Od południowego skraju morskiej granicy Litwy do ujścia Odry 
jest to jedyny obszar wybrzeża zamieszkały przez rdzenną ludność nadmorską. Kaszuby 
Północne to miejsce wyjątkowej koncentracji ludzi zajmujących się połowami morskimi  
i przybrzeżnymi, gdzie od wieków mieszkańcy utrzymywali się prawie wyłącznie z połowów 
morskich. Z tego powodu wytworzyły się tu wyjątkowe i wciąż żywe zwyczaje i kultura, 
koncentrujące życie społeczne oraz rodzinne wokół rybactwa.

Wybitnie morski charakter tego terenu najbardziej zauważalny był w okresie 
międzywojennym, gdy, z wyłączeniem niezbyt długiego brzegu w okolicy Gdyni, zajmował 
on niemal całe polskie wybrzeże morskie (blisko 90%).

Na obszarze Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej znajdują się porty: Hel, Jastar-
nia, Kuźnica, Władysławowo i Puck oraz przystanie rybackie: Chałupy, Chłapowo, Dębki,  

Mechelinki, Puck, Rewa, Swarze-
wo, Hel, Jastarnia i Władysławo-
wo. W portach macierzystych 
stacjonuje ok. 25% całej floty ry-
backiej w Polsce, co powoduje,  
iż rybactwo wciąż pozostaje 
ważną gałęzią gospodarki na 
obszarze PLGR.

Koniecznie odwiedź!
www.plgr.pl
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Północne Kaszuby

Technika, infrastruktura i rzemiosło związane z rybołówstwem morskim 

Morskie tradycje rybackie Północnych Kaszub – porty, kutry, łodzie oraz rzemiosło 
związane z rybołówstwem

Uwarunkowania obszaru oraz rybackie tradycje Północnych Kaszub wyznaczyły trasę 
i tematykę Północnego Szlaku Rybackiego. Wystawy i działania Centrum zostaną 
zaprojektowane w taki sposób, aby wnieść nową jakość w proces promocji obszaru, 
edukacji rybackiej i morskiej oraz promocji i ochrony morskiego i rybackiego dziedzictwa 
kulturowego. W Centrum Promocji i Edukacji zakłada się utworzenie wystawy „Praca rybaka 
– jak, gdzie, czym”, realizację warsztatów rzemiosła, spotkań szkoleniowych i edukacyjnych 
oraz innych aktywności.

Stała wystawa w Centrum Promocji i Edukacji pt. „Praca rybaka – jak, gdzie, czym” 
przedstawi pracę rybaka w taki sposób, aby zwiedzający po kolei poznawali poszczególne 
zagadnienia związane z morzem, a zdobytą wiedzę wykorzystywali na kolejnych stanowiskach. 
Zwiedzający rozpoczną morską przygodę od budowy jednostki rybackiej, przez pracę  
na pokładzie i na łowisku aż do pokazania życia portu. 

Oprócz planowanego Centrum wytypowane zostały na obszarze PLGR 
punkty kultury rybackiej, które zostaną włączone do szlaku, są to m.in.:

•	 porty rybackie,
•	 sanktuarium Matki Boskiej w Swarzewie – patronki rybaków,
•	 Dom Rybaka we Władysławowie,
•	 „Szotland” dawne osiedle rybackie, warsztat szkutniczy w Chałupach,
•	 Widowo k/Karwieńskich Błot – dawna stacja rybacka,
•	 Muzeum „Pod strzechą” i warsztat szkutniczy J. Strucka w Jastarni,
•	 Muzeum Rybołówstwa w Helu i inne

Oferta szlaku na obszarze PLGR skierowana jest zarówno do 
turystów, jak i do mieszkańców. Jest kompleksową propozycją 
promocji obszaru, jego dziedzictwa rybackiego, oraz „podróżą 
edukacyjną”, która odwiedzającym umożliwi zapoznanie się ze 
specyfiką regionu, a u mieszkańców kreować będzie aktywność  
i zaangażowanie w rozwój lokalny.
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Mazurskie Morze

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” działa od 2008 roku. Obejmuje siedem gmin 
mazurskich: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz, Ruciane-Nida oraz Mrągowo. Obszar 
o powierzchni 2641,1 km2 zamieszkuje około 83 tys. mieszkańców. Goście odwiedzający 
te tereny mogą odpoczywać w jednym z największych w Europie kompleksów leśnych 
– Puszczy Piskiej. Na obszarze LGD znajduje się ponad 100 jezior, w tym największe 
w Polsce – Jezioro Śniardwy. Większość jezior połączona jest w Szlak Wielkich Jezior 
Mazurskich. Tutaj też można obserwować wyjątkową przyrodę w obrębie Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego.

Obszar LGD MM znajduje się na skrzyżowaniu czterech krain geograficznych: północ  
i centrum – Wielkie Jeziora Mazurskie, południe – Równina Mazurska, zachód – Pojezierze 
Mrągowskie, wschód- Pojezierze Ełckie. Działające tutaj gospodarstwa rybackie użytkują 
rzeki i jeziora z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, zapewniając wykorzystanie 
zasobów wodnych również dla połowów rekreacyjnych/wędkarskich.

Ze strony internetowej LGD można pobrać aplikację mobilną prowadzącą w śladzie 
GPS przez ponad 1000 km szlaków pieszo-rowerowych. Na naszym terenie znajduje się 
najatrakcyjniejszy szlak kajakowy – rzeką Krutynią oraz szlaki kajakowe rzekami: Orzyszą, 
Pisą, Nidką i inne. Istnieje tu także zaplecze umożliwiające uprawianie biegów narciarskich 
(Wioska Narciarska Wiartel). Miłośnicy mocnych wrażeń mogą skorzystać z oferty lotów 
widokowych nad jeziorem Śniardwy, kursów nurkowania, windsurfingu lub kitesurfingu.

Wszystkie te atrakcje można połączyć z przyjemnością wędkowania na jeziorach i łowiskach 
specjalnych, a w stanicach wędkarskich przygotować złowioną rybę. Kto ma ochotę może 
spróbować ryby w smażalniach gospodarstw rybackich, które oferują świeżą rybę oznaczoną 
znakiem jakości „Nasi rybacy”.
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Mazurskie Morze

Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu

Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu stanowi jeden z punktów kotwicznych Pół-
nocnego Szlaku Rybackiego. Odwiedzający otrzymają tu materiały na temat szlaku (foldery, 
mapy), pamiątki, mogą wypożyczyć sprzęt rekreacyjny: rowery, wędki, kajaki, narty biegowe, 
łódki wędkarskie.

Koniecznie odwiedź!
www.lgd.mazurskiemorze.pl

Dla grup i turystów indywidual-
nych przygotowany jest turystycz-
ny pakiet pobytowy we współ-
pracy z okolicznymi obiektami 
noclegowymi i gastronomicznymi. 

Centrum będzie mieściło 
atrakcyjną ekspozycję 
tematyczną o wysokiej 
wartości merytorycznej  
(flora, fauna, historia 
rybactwa, wędkarstwa). 
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Pojezierze Olsztyńskie

Turystyka wędkarska, akwakultura i kulinaria

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie działa w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna 
tj. 8 gmin: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Obszar 
jest zróżnicowany pod względem zakresów i rodzajów prowadzenia gospodarki rybackiej. 
Gospodarują tu wielcy dzierżawcy jezior, jak również mniejsze firmy zajmujące się produkcją 
narybku, czy też chowem i hodowlą ryb w stawach lub basenach. 

Coraz większego znaczenia nabiera tu otwartość i współpraca sektora rybackiego  
z mieszkańcami ilokalnymi władzami. Wszystkim zależy na inicjatywach i rozwiązaniach 
mających na celu zwiększenie zasobności jezior i dostępności ryb na naszym obszarze.

„Turystyka wędkarska, ochrona środowiska, akwakultura oraz tradycje kulinarne Warmii 
 i Mazur” to tematy wiodące Szlaku na obszarze Pojezierza Olsztyńskiego.

Turystyka wędkarska oraz bezpośredni kontakt z odwiedzającymi gośćmi zaczyna być 
priorytetem także wśród producentów ryb. Przygotowywane oferty łączą zainteresowania  
i możliwości wyciszenia się na łonie czystej przyrody z aktywnym wypoczynkiem,  
w oderwaniu od uciążliwości współczesnej cywilizacji.
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Pojezierze Olsztyńskie

Akwakultura, ichtiologia i ekologia to zagadnienia do których włączona jest nauka. Jest to 
również miejsce na dialog i współpracę różnych środowisk, w tym rybaków i wędkarzy. 

Koniecznie odwiedź!
www.lgrpo.pl

Ze względu na bliskość Instytutu Rybactwa Śródlądowego  
oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, LGR Pojezierze Olsz-
tyńskie chce przybliżyć mieszkańcom i turystom zagadnienia nauko-
we w sposób przyjazny i praktyczny.

Kulinaria Warmii i Mazur muszą zawierać potrawy przygotowywane w oparciu o zasoby 
tutejszych wód. Chcemy sięgnąć do tradycyjnych przepisów i rozpowszechnić sposoby 
przygotowywania ryb słodkowodnych wśród gospodarstw domowych i podmiotów 
obsługujących turystów na naszym terenie.Lista partnerów jest katalogiem otwartym, 
który uzupełniać będą podmioty krajowe oraz zagraniczne prowadzące działalność zgodną  
z zakresem tematycznym Szlaku. Podjęta kooperacja będzie zobowiązywać partnerów do 
wzajemnej odpowiedzialności, na rzecz zadowolenia wszystkich uczestników tworzących 
ofertę szlaku, a w szczególności tych którzy zechcą z niej skorzystać i nas odwiedzić. 
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Zalew Szczeciński

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” tworzą tereny 
leżące w granicach administracyjnych gmin: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. 
Obszar ten leży w Estuarium Odry, nad wodami Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. 
Posiada wspaniałą przyrodę i niezwykle ciekawą historię, zaczątkiem której było osadnictwo 
powodowane bogactwem zasobów rybnych tego regionu. Tu w latach sześćdziesiątych 
zeszłego stulecia osiadł na stałe (znalazł azyl) najbardziej znany rybak w Polsce – Lechosław 
Goździk, przywódca masowych protestów społecznych przeciw komunistycznej dyktaturze 
podczas „polskiego października 1956 roku”. Dzisiaj Baza Rybacka w Świnoujściu nosi 
Jego imię.

W ramach Północnego Szlaku Rybackiego ukazane zostaną atrakcje turystyczne, kulturowe 
i gastronomiczne związane z historią i teraźniejszością prowadzonej na wodach Zatoki 
Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego działalności rybackiej.

Koniecznie odwiedź!
www.lgr-zalew.pl
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Zalew Szczeciński

Historia polskiego rybołówstwa dalekomorskiego

Tematem przewodnim Szlaku na obszarze LGR „Zalew Szczeciński” będzie historia 
polskiego rybołówstwa dalekomorskiego.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu pełnić będzie ważną i wyjątkową rolę na 
Szlaku – jako jedyny w Polsce ośrodek prowadzący badania oraz gromadzący informacje  
i eksponaty związane z historią polskiego rybołówstwa dalekomorskiego.

Poza działalnością wystawienniczą i naukowo-badawczą w Muzeum prowadzona będzie 
również działalność edukacyjna związana z historią, geografią, przyrodą, kulturą i ekonomią 
krajów do których docierały polskie trawlery.

W Świnoujściu miało swoją siedzibę Państwowe Przedsiębiorstwo 
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „ODRA”, które jako 
jedno z trzech tego typu przedsiębiorstw w Polsce, przez ponad  
50 lat prowadziło połowy ryb na wielu akwenach morskich całego świata.  
W szczytowym okresie w ODRZE pracowało ponad 4 tysiące rybaków, 
a połowy w skali roku wynosiły ponad 200 tysięcy ton ryb (mintaj, 
morszczuk, ostrobok, błękitek, makrela, kalmar, śledź, grenadier, itd.). 
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Pobrzeże Słowińskie

Słowiński Szlak Rybacki 

Szlak Rybacki obejmuje tereny Słowińskiej Grupy Rybackiej, które geograficznie 
i historycznie powiązane są z sektorem rybołówstwa. Położenie SGR sprawia, że w ofercie 
szlaku uczestniczą rybacy morscy jak i hodowcy ryb. Na obszarze tym, obok Morza 
Bałtyckiego występują bowiem inne naturalne zbiorniki wodne, tj. jeziora (Jezioro Gardno, 
Jezioro Łebsko, Jezioro Wicko, Jezioro Marszewo, Jezioro Modła) i rzeki (Słupia, Łupawa). 
Słowiński Szlak Rybacki (SSR) obejmuje region Pobrzeża Słowińskiego, promując jego 
rybacki charakter ukształtowany przez dawnych mieszkańców tych terenów – Słowińców  
i współczesnych przedsiębiorców związanych z rybactwem.

Słowiński Szlak Rybacki opiera się na zasobach rybactwa, dlatego podążając 
nim, można trafić zarówno do popularnych kurortów – Ustki czy Jarosławca, 
jak i do ciekawych, choć często pomijanych w przewodnikach miejscowości,  
w których znajdują się miejsca i obiekty związane z kulturą rybacką, marynistyką, 
w tym pracownie rzemiosła, rękodzieła, produktów lokalnych, a także skorzystać 
z oferty w zakresie wędkarstwa, połowów, turystyki morskiej czy skosztować ryb słodko 

Koniecznie odwiedź!
www.sgr.org.pl
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Pobrzeże Słowińskie

i słonowodnych przyrządzonych 
w niespotykany gdzie indziej 
sposób. Oferta skierowana jest 
zarówno do turystów, jak i do 
mieszkańców. Jest propozycją 
uzupełniającą wypoczynek nad 
Bałtykiem, umożliwiającą ciekawe 
spędzenie wolnego czasu również w 
chłodniejsze dni, a przede wszystkim 
sposobem na zaprezentowanie 
mało popularnych dotychczas kart 
historii i tradycji naszego wybrzeża, 
kojarzonego prawie wyłącznie  
ze słonecznymi plażami.

Wytyczenie Szlaku możliwe 
było dzięki ścisłej współpracy ze 
społecznością lokalną, która poprzez 
pryzmat swojej dotychczasowej 
działalności promować będzie 
rybacki charakter obszaru 
Słowińskiej Grupy Rybackiej.  
Na Słowiński Szlak Rybacki składają 
się indywidualne oferty lokalnych 

Wartością dodaną projektu i niewątpliwą zaletą szlaku jest to, że 
jego współtwórcami są prawdziwi rybacy dywersyfikujący swoją 
działalność w stronę turystyki. Dzięki połączeniu ich wiedzy 
oraz wieloletniego doświadczenia w pracy na morzu z rekreacją  
i edukacją w tym zakresie zainteresowani zdobędą informacje na 
temat obszaru i kultury rybackiej „z pierwszej ręki”. Punktem 
centralnym szlaku jest natomiast Centrum Promocji i Edukacji, 
którego działania skupiają się na regionalnych tradycjach rybackich, 
głównie w zakresie rybołówstwa przemysłowego i spożywczego.

przedsiębiorców, organizacji oraz instytucji publicznych, dzięki czemu promocja walorów 
tego obszaru odbywa się wielopłaszczyznowo, dając szansę dotarcia do możliwie najszerszej 
rzeszy turystów i mieszkańców.

fo
t. 

na
ka

ja
ka

ch
.p

l
Fo

t. 
D

ar
iu

sz
 K

na
pc

zy
k



PÓŁNOCNY SZLAK RYBACKI

20

Wielkie Jeziora Mazurskie

Mazurski Szlak Rybacki utworzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 
Jeziora Mazurskie” obejmuje obszarem działania północno-wschodnią części woj. warmińsko-
mazurskiego, teren dziewięciu gmin należących do powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego  
i węgorzewskiego. Obszar ten jest wymarzonym pod względem krajobrazu regionem 
amatorskiego połowu ryb na wędkę. Dominującą cechą terenów są walory naturalne, 
wśród których wyróżnić należy jeziora będące od wielu już lat najsilniejszym magnesem 
przyciągającym turystów. Całkowita łączna powierzchnia zbiorników wodnych znajdujących 
się na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” wynosi ok. 34,5 tys. ha.

Gospodarka rybacka na tym obszarze prowadzona jest w 60 obwodach rybackich. 
Wędkarstwo, które systematycznie staje się wiodącym elementem gospodarki rybackiej 
stymuluje rozwój lokalny. Na obszarze działania LGR zlokalizowanych jest ponad  
10 specjalnie przygotowanych pod potrzeby wędkarskie łowisk z pełną wymaganą przez 
wędkarzy infrastrukturą. 
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Wielkie Jeziora Mazurskie

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to obszar wyjątkowy zarówno w skali kraju, jak i Europy. 
Jeziora, rzeki i kanały stanowią swoisty ekosystem, który jest ostoją dla wielu gatunków fauny 
i flory.

Obraz rybacko– wędkarski obszaru uzupełniany jest przez placówki gastronomiczne 
serwujące potrawy z ryb, także łowionych na miejscu w przy restauracyjnych łowiskach. 
Należy podkreślić, że promocja kulinarna ryb słodkowodnych nie odbywa się jedynie  
w sieci placówek gastronomicznych ale również podczas licznych imprez odbywających się 
na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.

W nowopowstałym Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa  
w Wilkasach można znaleźć wiele informacji o szlaku oraz ciekawych 
wydarzeniach, które tu się odbywają. 
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Zalew Wiślany

Teren objęty działaniem LGR „Zalew Wiślany” położony jest w północno zachodniej 
części województwa warmińsko – mazurskiego i w jego skład wchodzi osiem gmin 
należących do powiatu braniewskiego i elbląskiego: Braniewo (miasto i gmina wiejska), 
Frombork, Tolkmicko, Płoskinia, Elbląg (gmina wiejska), Markusy i Gronowo Elbląskie.  
Obszary nadzalewowe charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, 
krajobrazowymi, jak i kulturowymi. Bogate tradycje rybackie na terenach nadzalewowych 
są nierozerwalnie związane ze skomplikowaną historią osadniczą i polityczną tych terenów, 
która wpłynęła na uregulowanie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

W ramach Północnego Szlaku Rybackiego akcentujemy atrakcje turystyczne, kulturowe  
kulinarne związane z historią i teraźniejszością rybołówstwa morskiego na Zalewie 
Wiślanym.

Koniecznie odwiedź!
www.lgrzalewwislany.pl
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Zalew Wiślany

Rybołówstwo Morskie na Zalewie Wiślanym

Tematem przewodnim Północnego Szlaku Rybackiego na obszarze LGR „Zalew Wiślany” jest 
specyfika rybołówstwa morskiego uprawianego na wodach Zalewu Wiślanego. Specyfika ta 
dotyczy nie tylko techniki połowów czy sprzętu używanego przez rybaków, ale polega także na 
tym, że jest rybołówstwo to wykonywane jest w unikalnej atmosferze – duża część terenów 
nadzalewowych leży w granicach obszarów chronionego krajobrazu, a sam Zalew Wiślany jest 
obszarem objętym siecią NATURA 2000.

Należy dodać, że dla regionu nadzalewowego równie ważną i historycznie uwarunkowaną 
jest funkcja portowa. Porty nad Zalewem Wiślanym w rozwoju gospodarczym obszaru 
odgrywały pierwszorzędną rolę i były nierozerwalnie związane z rozwojem nie tylko miast, 
ale i małych miejscowości nadzalewowych. Na Zalewie jest obecnie dziewięć dużych 
portów rybackich: pięć z nich znajduje się na południowym brzegu Zalewu i na terenie 
Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Zalew Wiślany” – Nowa Pasłęka, Frombork, Tolkmicko, 
Suchacz i Kamienica Elbląska.

Poza działalnością wystawienniczą i naukowo-badawczą w Centrum 
Promocji i Edukacji w Braniewie prowadzi również działalność 
edukacyjną. Centrum jest też zainteresowane aktywizowaniem  
i integrowaniem lokalnej społeczności.



Operacja wspfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.


