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  WYDARZENIA

Szlakiem chasydów po Podkarpaciu i Lubelszczy•nie

22.03.2006/AMP

Kilkana•cie miejsowo•ci na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny po••czy 

"Szlak chasydzki". Jego trasa b•dzie wiod•a przez miejsca zwi•zane z kultur• 

•ydowsk•.

Mi•dzynarodowy Szlak chasydzki to projekt przygotowany przez Fundacj• Ochrony 

Dziedzictwa •ydowskiego i Fundacj• Karpack•.

"Jest to propozycja turystyki profilowanej wykorzystuj•cej wielokulturowe dziedzictwo 

tego regionu. S•dzimy, •e b•dzie bod•cem do rozwoju infrastruktury turystycznej" - 

wyja•nia Ma•gorzata Bakalarz, koordynator projektu z Fundacji Ochrony Dziedzictwa 

•ydowskiego.

Turystyka profilowana przeznaczona jest dla ma•ych grup turystów, którzy potrzebowa• 

b•d• odpowiedniej infrastruktury - prywatnych kwater typu "Bed & Breakfast", lokalnych 

przewodników, pami•tek.

"Dzi•ki temu Szlak Chasydzki nap•dzi rozwój regionu. Budowa infrastruktury 

turystycznej oznacza powstanie nowych miejsc pracy, rozwój ma•ej i •redniej 

przedsi•biorczo•ci, a tak•e pobudzenie aktywno•ci lokalnych organizacji pozarz•dowych. 

Tworzenie nowych miejsc noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, czy warsztatów 

r•kodzie•a to doskona•a okazja dla mieszka•ców, aby zaanga•owa• si• w rozwój 

regionu, przy jednoczesnych korzy•ciach indywidualnych" - mówi koordynatorka.

Do wspó•pracy przy tworzeniu szlaku zaproszono samorz•dy z Lubelszczyzny i 

Podkarpacia oraz organizacje pozarz•dowe z tego regionu.

Pierwsze spotkanie, które mia•o na celu nawi•zania wspó•pracy, wymian• do•wiadcze• i 

pomys•ów odby•o si• w Lublinie.

"Wspó•praca w•adz lokalnych oraz organizacji pozarz•dowych umo•liwi nie tylko rozwój 

turystyki, ale tak•e - pozwoli lepiej i skuteczniej chroni• zabytki. Taka wspó•praca 

powinna u•atwi• dost•p do •rodków unijnych" - dodaje przedstawicielka fundacji.

Jej zdaniem ze •rodków unijnych b•dzie mo•na finansowa• nie tylko inwestycje 

rozwijaj•ce infrastruktur• turystyczn•, ale równie• szkolenia ludzi, wydawanie 

przewodników. "Marzy mi si• wydanie informatora, który przybli•a•by kultur• •ydowsk•, 

pozwala• zrozumie• mentalno•• i religi• •ydowskich go•ci" - wyja•nia Ma•gorzata 

Baka•arz.
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Przeciw 
antysemityzmowi!
Plakat z modlitw• 
Jana Paw•a II w 
intencji narodu 
•ydowskiego. 

wi•cej

Trasa Szlaku Chasydzkiego b•dzie prowadzi•a przez Cieszanów, Che•m, Dynów, 

Jaros•aw, Kra•nik, Lesko, Przemy•l, Ropczyce, Romanów, Sieniaw•, Tarnobrzeg, 

Ustrzyki Dolne, Le•ajsk, Wojs•awice i Zamo••. 

Wszystkie miejscowo•ci ••czy to, •e kiedy• •y•a w nich spo•eczno•• •ydowska i 

pozosta•y po niej materialne •lady: synagogi, cmentarze, •a•nie.

W Zamo•ciu powstanie centrum informacyjne szlaku. "Kolejnym etapem b•dzie 

poprowadzenie szlaku na Ukrainie, a potem mo•e na W•grzech, S•owacji i Rumunii" - 

zapowiada Baka•arz. 

za serwisem Forum •ydów Polskich
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