ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)
ul. 3 Maja 15D; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

SPRAWOZDANIE
z Warsztatów Edukacyjnych pn. ,,Aktywnie na Mazurach”, zorganizowanych w ramach
projektu „MłodzieŜ ambasadorem swojego obszaru i Europy” w dniach
31 lipca 2013 roku – 08 sierpnia 2013 roku.
W dniach 31 lipca - 08 sierpnia 2013 roku odbyły się Warsztaty Edukacyjne dla 40
osobowej grupy młodzieŜy w wieku 13 - 17 lat, w tym 20 osób młodzieŜy polskiej, oraz 20
osób młodzieŜy francuskiej - wraz z trzema opiekunami z Francji reprezentujących Roi
Morvan Communaute (Roudot Yannick i Charbonneau Yuna) oraz Communaute de
Communes de Callac Argot (Nigues Hugo).
Warsztaty ,,Aktywnie na Mazurach” zorganizowane zostały w ramach projektu
„MłodzieŜ ambasadorem swojego obszaru i Europy”, realizowanych przez Związek
Stowarzyszeń LGD9 wraz z Pays du Centre Ouest Bretagne z Francji. Podczas projektu
uczestnikom towarzyszyli równieŜ przedstawiciele Związku Stowarzyszeń LGD9, tłumacz
języka francuskiego Pani Renata Kozłowska oraz kierownik wypoczynku Pani Olga
Jasionowska.
Dnia pierwszego- 31 lipca 2013 roku młodzieŜ polska i francuska francuska wraz ze
swoimi opiekunami została zakwaterowana do schroniska młodzieŜowego w Węgorzewie,
nastąpiło, zapoznanie młodzieŜy Polskiej z uczestnikami z Francji, kolacja oraz nocleg.
Drugiego Dnia w godzinach porannych 9:30-10:15 wszyscy uczestnicy projektu
spotkali się na wspólnym śniadaniu, po czym o godzinie 11:00 zgromadzili się na uroczystym
spotkaniu z władzami miasta oraz przedstawicielami Związku Stowarzyszeń LGD9
w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie. Grupę młodzieŜy serdecznie przywitała Prezes
Związku Stowarzyszeń LGD9 Pani Barbara Dawcewicz. Następnie cała grupa udała się na
piesze zwiedzanie zabytków i atrakcji Węgorzewa. W godzinach popołudniowych był czas na
odpoczynek i relaks na plaŜy miejskiej w Węgorzewie. Dzień zakończył się wspólną kolacją
w postaci ogniska oraz zapoznaniem wszystkich uczestników na terenie skansenu w Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Dnia 02 sierpnia 2013 roku młodzieŜ udała się autokarem do miejscowości Ryn. Na
miejscu zorganizowanych zostało szereg atrakcji: przedstawienie zasad bezpieczeństwa na
wodzie, zajęcia z Ŝeglarstwa na DeZetach, nauka wiosłowania, zwiedzanie zamku
krzyŜackiego, zwiedzanie miasta Ryn. W drodze powrotnej zwiedzano równieŜ bunkier
(Czarny Szaniec) w Pozezdrzu oraz podziwiano widoki jeziora Święcajty na wzgórzu
Saksońskim.
Czwartego Dnia grupa udała się autokarem do Wydmin. W okolicach południa
wszyscy zostali ciepło powitani w Wydminach i udali się na pieszą wycieczkę
w celu zwiedzenia miasta (Kościół, Most Garbaty, PlaŜa) po powrocie zorganizowano obiad
w stołówce szkolnej, następnie rozpoczęły się aktywności na boiskach sportowych Orlikwspólna rozgrzewka pod okiem trenera, gra w siatkówkę, piłkę noŜną, koszykówkę.
Wieczorem nastąpiło poŜegnanie oraz przejazd autokarem do Węgorzewa na kolację oraz
nocleg.
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04 sierpnia 2013 uczestnicy projektu wyruszyli autokarem do GiŜycka. Podczas
pobytu młodzieŜ z opiekunami brała udział w pokazach lotniczych Mazury AirShow
prezentowanych nad jeziorem Niegocin, na plaŜy miejskiej. MłodzieŜ miała moŜliwość
zwiedzić ciekawe i nowoczesne miejsca w GiŜycku- pasaŜ, Ekomarina, plaŜa, molo.
Szóstego dnia zajęcia zorganizowane zostały zajęcia w Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie. MłodzieŜ została podzielona na grupy i pobierała nauki z garncarstwa,
kwiaciarstwa artystycznego, brała udział w pokazach tkactwa, a takŜe w własnoręcznym
ubijaniu masła. Po zajęciach w MKL i pieszym przejściu do schroniska na obiad, cała grupa
udała się na plaŜę miejską.
Siódmego dnia warsztatów po porannym śniadaniu w ośrodku noclegowym,
uczestnicy projektu mieli czas wolny na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru
w Węgorzewie. Następnie autokarem młodzieŜ została przewieziona do Przerwanek- miejsca
rozpoczęcia spływu kajakowego. Na miejscu przedstawiono wszystkim zasady
bezpieczeństwa oraz podstawy pierwszej pomocy. W czasie spływu odbył się obiad nad
brzegiem rzeki Sapiny przygotowany przez Gospodarstwo Agroturystyczne Stręgielek.
W godzinach wieczornych odbyło się podsumowanie realizacji projektu wraz z podzieleniem
się wraŜeniami przez młodzieŜ oraz przedstawicielami francuskiego i polskiego LGD.
Ósmego dnia nastąpiła ewaluacja warsztatów. MłodzieŜ wraz z opiekunami
opracowali ustne procedury monitorowania projektu, nastąpiło podsumowanie warsztatów
oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów.
Ostatniego dnia warsztatów odbyło się wczesne śniadanie w Schronisku
młodzieŜowym oraz zakończenie realizacji warsztatów.
Celem projektu było przedstawienie młodzieŜy podobieństwa oraz róŜnic pomiędzy
obszarami, podzieleniem się róŜnymi działaniami prowadzonymi na ich terenie, poprzez
prowadzenie wspólnych akcji i przedsięwzięć. Rozwinięcie wśród uczestników poczucia
dumy i przynaleŜności do miejsc z których pochodzą, tak aby w przyszłości zechciała łączyć
swą aktywność zawodową z miejscem pochodzenia. Warsztaty przebiegły w miłej
atmosferze, pod okiem opiekunów oraz osób wykwalifikowanych w danych dziedzinach.
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