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STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWY PASAŻ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA



Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania z wielką przyjemnością 
prezentuje i zaprasza do lektury najnowszego albumu zatytułowanego „Bursztynowe Pasje”, 
przybliżającego czytelnikowi świat współczesnej, kulturowej kolebki regionu.
Publikacja stanowi przekrój i jednocześnie interesującą syntezę kulturowego dziedzictwa 
regionu wraz z najważniejszymi informacjami o twórcach oraz licznymi fotografiami. 
Bohaterowie albumu w powszechnej świadomości postrzegani są jako obrońcy oraz 
kontynuatorzy lokalnego dziedzictwa kulturowego, którzy z niesłabnącą energią  
i entuzjazmem oddają się swoim życiowym pasjom. Z dumą informujemy, że wszystkie osoby, 
o których mowa, reprezentują obszar naszego LGD. Wierzymy jednak, że stanowią część 
ogromnego potencjału, jaki tkwi w tym regionie, i zapewniamy, że sięgniemy po rozmaite 
sposoby dotarcia i poznania nowych, interesujących twórców. 
Główną osnową tego bogato ilustrowanego albumu są ludzie, twórcy lokalnego charakteru 
regionu, którzy swoimi umiejętnościami i warsztatem tworzą jego najlepszą, najwartościowszą 
wizytówkę. W ich rękach wszystko nabiera wyjątkowego wymiaru i emocji, rzeczy banalne  
i pospolite stają się natchnione, a zwyczajność przeistacza się w oryginalny i piękny świat wrażeń.
W imieniu Stowarzyszenia chciałbym serdecznie podziękować wszystkim twórcom i pasjonatom 
kultury lokalnej za pomoc oraz poświęcenie w tworzeniu albumu. To ich pasje stanowią treść 
niniejszego albumu, to esencja ich talentów była pretekstem do jego powstania.  

      Prezes Stowarzyszenia
                                                                  Michał Słowik 

Państwo
Szanowni
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ROZSTRZYGNIĘCIE I EDYCJI KONKURSU – ROK 2012
W kategorii - najlepszy produkt kulinarny:
Miejsce I zajęła Pani Halina Łuc za kuch marchewny. 
Miejsce II zajęła Pani Katarzyna Zacharewicz za kaczkę po pomorsku.
Miejsce III zajęła Pani Zofia Smardz za pikantną musztardę z jabłek.
W kategorii – najlepszy produkt rękodzielniczy:
Miejsce I zajęła Pani Gabriela Kortas za „Serwetkę - wzór Puck”.
Miejsce II zajął Pan Przemysław Olczak za „Grawer na szkle”.
Miejsce III zajęła Pani Bożenna Kowalska za „Kartę okolicznościową”.
ROZSTRZYGNIĘCIE II EDYCJI KONKURSU – ROK 2013
W kategorii - najlepszy produkt kulinarny:
Miejsce I zajęła Pani Katarzyna Zacharewicz za pasztet z pomuchla. 
Miejsce II zajęła Pani Genowefa Kramek za biszkopt z kaszanki. 
Miejsce III zajęła Pani Zofia Smardz za nalewkę na kwiatach dzikiego bzu. 
W kategorii – najlepszy produkt rękodzielniczy:
Miejsce I zajął Pan Gerard Wrycza za zbroję husarską.
Miejsce II zajęła Pani Elżbieta Littwin za naszyjnik „Sea Flower”.
Miejsce III zajęła Pani Ewa Kur za bieliznę kielichową.

W tym miejscu, raz jeszcze pragniemy serdecznie podziękować pozostałym uczestnikom konkursu: 
Pani Dorocie Borówce, Pani Bożenie Budzeń, Pani Genowefie Kramek, Pani Jadwidze Kalecie, Pani 
Ludgardzie Węskiej-Nowak, Pani Elżbiecie Fiedorowicz, Pani Danucie Okulskiej, Pani Elżbiecie 
Littwin, Pani Mirosławie Gawryszewskiej-Górczyńskiej, Pani Alicji Goyke, Pani Irenie Jeszke, 
Pani Małgorzacie Hierowskiej, Pani Lilianie Szymoniak-Okulskiej oraz Pani Jolancie Kościelniak. 
Dziękujemy także osobom oceniającym starania wszystkich twórców: Panu Jerzemu Waśkowskiemu, 
wieloletniemu szefowi kuchni Zamku w Krokowej, Panu Wojciechowi Sumińskiemu kucharzowi 
Hotelu Mistral, Panu Mirosławowi Kuklikowi dyrektorowi Muzeum Ziemi Puckiej, Panu Romanowi 
Drzeżdżonowi, wybitnemu znawcy kultury kaszubskiej, pisarzowi, satyrykowi oraz Waldemarowi 
Szczypiorowi, dyrektorowi Gminnej Biblioteki w Gniewinie.
Przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Świadomi zdolności artystycznych oraz potencjału drzemiącego w mieszkańcach regionu, 
postanowiliśmy zorganizować konkurs umożliwiający naszym twórcom zaprezentowanie 
szerszej publiczności swoich niezwykłych pasji, zdolności, umiejętności i talentów. 
Pierwsza edycja konkursu odbyła się 16 czerwca 2012 roku w Czymanowie i była częścią 
imprezy organizowanej w ramach dni gminy Gniewino. Do konkursu przystąpiło wówczas 
łącznie 16 twórców lokalnych z 44 wyrobami w kategoriach produkt rękodzielniczy  
i produkt kulinarny. Tegoroczna, druga już odsłona odbyła się w klimacie nieco bardziej 
kameralnym. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Hotelu Mistral w Gniewinie, gdzie jury 
oceniało 27 prac, zgłoszonych tym razem przez 15 artystów. 
Wierzymy, że idea konkursu jest fantastyczną okazją dla artystów i obdarzonych nietuzinkowymi 
umiejętnościami ludzi, aby pokazać swoją twórczość szerszej publiczności. Pragniemy 
dzięki Bursztynówce umożliwić autorom wyjście z ich pracami na zewnątrz, nawiązać 
kontakt z ludźmi ze świata regionalnej kultury i sztuki. Jednocześnie chcielibyśmy ośmielić 
skromnych autorów duchem rywalizacji i sięgania po powszechny aplauz. Jako Stowarzyszenie 
mamy aspirację, aby za sprawą Bursztynówki, naszego autorskiego produktu i konceptu,  
stać się symbolem impulsu dla twórców do dalszego rozwoju swoich zdolności, nauki  
i samodoskonalenia. 
W dobie masowych produkcji wszelkiego rodzaju towarów, w tym zwłaszcza kulinariów, 
coraz większym uznaniem i popularnością cieszą się niepowtarzalne produkty i smaki, 
przywołujące na myśl domowe, pyszne potrawy, przygotowywane w kuchennych zaciszach. 
Docenia się wówczas ręcznie wykonane prace, atmosferę i trud przygotowań. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie każdy może być artystą i mistrzem gotowania, tym bardziej doceniamy  
i podziwiamy wyjątkowy kunszt kulinarny naszych laureatów. Bardzo dziękujemy wszystkim 
twórcom, którzy zgłosili do konkursu swoje produkty. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.bursztynowypasaz.pl 

rękodzielniczy i kulinarny
konkurs na najlepszy produkt 
      

Bursztynówka 2012 i 2013
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Od urodzenia mieszkam w miejscowości Sasino. Nie wyobrażam sobie życia w innym 
miejscu. Sasino ma w sobie jakąś magię, która przyciąga. 
Wspominam, jak wieczorami, przy lampie naftowej czytaliśmy z rodzicami i rodzeństwem 
książki na zmianę i na głos. Zimą w wolnym czasie, kiedy wracaliśmy ze szkoły mama 
uczyła nas wykonywania kwiatów z bibuły, wyszywania, dziergania na drutach. Och, ile to 
ja w swoim życiu zrobiłam swetrów na drutach. 
Przed świętami natomiast odbywało się wielkie pieczenie i gotowanie. Ja i z radością  
i z wielkim smutkiem wspominam moje pierwsze wałkowanie ciasta na ciasteczka amoniaczki. 
Pamiętam jak bardzo bolały mnie ręce, bo nie miałam siły przez parę godzin rozwałkowywać 
płatów ciasta. No ale jak już ciasteczka były upieczone (i to taka ilość, że musiało wystarczyć na 
około dwa tygodnie), to dopiero było objadanie się. Myślę, że dlatego te ciasteczka są dla mnie 
tak ważne. Wniosek o wpisanie ich na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa 
jest złożony i czeka na wpis. W 2006 r.  udało mi się wpisać na tę listę śledzie solone z beczki  
w zalewie słodko-kwaśnej, a później borowiki suszone w śmietanie. Uważam, że smaczne potrawy, 
które pamiętamy z dzieciństwa winny być wciąż kontynuowane w naszych domach i kuchniach. 
Na szczęście, aby ocalić od zapomnienia dawne smaki, Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego od lat organizuje konkurs kulinarny pod nazwą: „Nasze  kulinarne dziedzictwo”. 
Ja z wielką radością uczestniczę w tych konkursach, bo mogę pochwalić się tym, co jadało się  
w mojej rodzinie. Wiele moich potraw nagrodzono, np: śledzia solonego z beczki w zalewie słodko-
kwaśnej, ciasteczka amoniaczki, śledzia opiekanego w zalewie słodko-kwaśnej, pierogi szlachcice, 
nalewkę z pędów świerka, kaszankę na modłę biszkoptu. Turyści przyjeżdżają do mojej kwatery 
agroturystycznej specjalnie dla tych potraw. Nasi goście są spragnieni zwyczajnych, dobrych smaków 
bez chemii, a ja to im daję. 
Oprócz kulinariów, prezentuję turystom również moje małe rękodzieło- kwiaty z bibuły. Na procesję 
w Niedzielę Palmową sama przygotowuję kwiaty. 
Bardzo się staram, aby jak najwięcej mojego doświadczenia życiowego przekazać dzieciom. Jest to 
taka moja sztafeta pokoleń.

Genowefa
Kramek

E-mail: gienia_kramek@o2.pl

rodzinny dom 
i smaki
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ta lent ku linarny i serce
Łuc Ha lina E-mail: halinaluc@wp.pl

Urodziłam się w Elblągu, natomiast na Kaszuby przeprowadziłam się 48 lat temu wraz  
z rodzicami.
Moja przygoda ze sztuką kulinarną zaczęła się w wieku 15 lat. Często przesiadywałam  
w kuchni cioci Małgosi, ponieważ jej potrawy były pyszne. Od niej nauczyłam się 
przygotowywać tradycyjne potrawy, a nawet wprowadzać pewne innowacje do starych 
przepisów. To właśnie pod wpływem cioci zaczęłam traktować gotowanie jako pasję,  
a dziś swoją wiedzę kulinarną przekazuję wnukom.  
Gotowanie jest dla mnie wszystkim. Źródłem radości, ponieważ gotuję dla rodziny  
i przyjaciół, oraz pracą, która zapewnia mi stały dochód. Wraz z mężem prowadzę Gospodarstwo 
Agroturystyczne w Słajszewie. Oprócz standardowej oferty noclegowej proponujemy inne atrakcje, 
m.in. przyglądanie się pracom w gospodarstwie (np. dojeniu krów), domowe obiady, pokazowe 
pieczenie prawdziwego, swojskiego chleba. Do przygotowywania jedzenia wykorzystuję przede 
wszystkim własne produkty, wytworzone w rodzinnym gospodarstwie.
Startuję w wielu konkursach, na których zajmuję wysokie miejsca oraz wyróżnienia. Brałam udział 
w X Finale Regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - smaki Regionów 
2010”, w którym zdobyłam 3. miejsce za wianuszek gdański w kategorii „produkt pochodzenia 
roślinnego”. W kolejnej edycji tegoż konkursu, dostałam nagrodę za śledzia w kwasie chlebowym. 
Moją specjalnością jest kuchnia regionalna, ale nie stronię od kulinarnych eksperymentów.  
Do moich popisowych dań zaliczam kuch marchewny (wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
w 2011 r.), wianuszek gdański i swiniô szpéra bez gnôta. Moim zdaniem do gotowania potrzebny 
jest talent i wyczucie smaku, a tajnym składnikiem smacznych potraw jest serce, które wkłada się 
w ich przygotowanie.
Zapraszam do Gospodarstwa Agroturystycznego w Słajszewie, by skosztować moich kulinarnych 
przysmaków. 
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Pochodzę z południowo-zachodniej krainy w Wielkopolsce, która słynie z pracowitości 
ludzi, obfitości owoców i warzyw oraz tradycji przetwórczych. Właśnie w tamtym miejscu 
narodziła się we mnie chęć do przetwarzania tego, czym obdarowuje nas ziemia.
Z zawodu jestem technologiem lniarstwa. W 1971 roku zostałam zatrudniona w Zakładach 
Przemysłu Lniarskiego w Lęborku, co było powodem mojej przeprowadzki na Kaszuby.
Moje pierwsze doświadczenia kulinarno-przetwórcze miały miejsce w rodzinnym domu. 
Zaczęło się od podglądania mamy i babci, próbowania ich potraw, a następnie pomagania 
przy przetwarzaniu plonów z ogrodu. Rozwinęłam swoje umiejętności, gdy założyłam 
rodzinę i musiałam urozmaicić w tych „szarych czasach” jadłospis dla męża i trójki dzieci. 
W potrawach mięsnych lubię łączyć przeciwstawne smaki np. słodki z ostrym albo słodki 
z kwaśnym. Wykorzystuję pomysły z rodzinnych przepisów (również mojej kaszubskiej 
teściowej), wycinków z czasopism oraz książek kulinarnych. Używam również internetu, 
który jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Wykonywanie przetworów z owoców  
i warzyw jest dla mnie kontynuacją tradycji rodzinnych, zabezpieczeniem oraz zadowoleniem  
z zapełniających się piwniczych półek. 
Ukoronowaniem mojej ciężkiej pracy są nagrody, które otrzymuję za swoje „pomysły  
w słoikach”. Wystartowałam w konkursie kulinarnym o puchar Starosty Kartuskiego i zdobyłam  
1. miejsce za moją konfiturę truskawkową z płatkami róż. Natomiast wykonana przeze mnie 
pikantna musztarda z jabłek otrzymała Certyfikat Zielone Serce Pomorza. 
Rodzina uwielbia zajadać przygotowane przeze mnie przetwory z letnio-jesiennych zbiorów, 
jednakże następców nie widzę. Może w przyszłości moje dzieci zechcą poznać sekretne sposoby 
przygotowywania przetworów.

Zofia
Smardz

E-mail: zofia.smardz@onet.pl
Tel. 889 719 580
www.dworek-krepkowice.pl

pasja ukryta
w s łoiku
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Pochodzę z miejscowości Sasino, a urodziłam się w Łęczycach w powiecie 
wejherowskim. Zawsze lubiłam gotować, to było moje hobby. Jednak prawdziwa 
przygoda z gotowaniem zaczęła się gdy w 1993 r. założyliśmy z mężem pierwsze  
w powiecie wejherowskim gospodarstwo agroturystyczne. Początki były trudne, ale 
było warto, ponieważ dziś moje gospodarstwo należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego, a w 2009 r. zajęło 1. miejsce w Pomorskim Konkursie Agroturystycznym jako 
najlepsze gospodarstwo województwa pomorskiego. 
Gotowania nauczyła mnie moja mama, która jest dla mnie wzorem i inspiracją.  
W mojej kuchni dominują głównie tradycyjne potrawy regionalne, co od lat pozwala mi 
z powodzeniem startować w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Zdobyłam wiele 
zaszczytnych nagród w rozmaitych konkursach kulinarnych, w tym Perłę 2007- najwyższe 
wyróżnienie krajowe za kaczkę po pomorsku. Z tej potrawy jestem szczególnie dumna, gdyż 
znana jest już w całym województwie, a może i kraju. Za nią również otrzymałam  Grand Prix 
Konsumentów i puchar Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke w 1. Po-
morskim Festiwalu Gustownych Smaków w Łęgowie w 2009 r.  
Uważam, że do gotowania nie trzeba mieć specjalnych predyspozycji, wystarczą dobre chęci  
i trochę pasji. Takie chęci przejawia mój syn, który również lubi gotować. To dla nich, dla znajomych 
oraz moich turystów gotuję, jeśli oni są zadowoleni, to ja tym bardziej. 
Gotowanie to pasja, jednak nie poświęcam się jej całkowicie i zawsze znajduję czas dla 
najbliższych. Pomimo natłoku pracy mam również nadzieję, że zrealizuję swoje marzenie  
i odwiedzę Watykan i grób Ojca Świętego Jana Pawła II.  
Jeśli ktoś chciałby skosztować moich potraw, zapraszam do Słajszewa do mojego gospodarstwa 
agroturystycznego. Spotkać mnie można także na różnych festynach i targach.

kaczka po pomorsku na miarę Perły
Zacharewicz Katarzyna

Kontakt: Gospodarstwo Agroturystyczne „Ola”
Tel. 58 676 81 68
E-mail: kzacharewicz@o2.pl
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Urodziłam się w 1960 roku w Gdańsku. W 2004 roku podjęłam decyzję o zmianie miejsca 
zamieszkania i związałam swoje losy z gminą Choczewo. Mieszkam w Kierzkowie, gdzie 
odkrywam na nowo pasje z młodych lat: plastykę oraz ogrodnictwo.  
Odkąd pamiętam, zawsze lubiłam rysować i majsterkować. Niestety, nie miałam możliwości 
ukończenia szkoły o profilu plastycznym, w zamian za to zostałam pielęgniarką. Jednakże nie 
czułam się w tym zawodzie dobrze, ponieważ jestem osobą niezwykle wrażliwą na cierpienie innych. 
Ten rozdział mojego życia trwał krótko, ale rozpoczęła się długa, bo 18-letnia, przygoda morska. 
Zostałam zatrudniona w nowo wybudowanym Terminalu Promowym w Gdyni, a po 5 latach lądowej 
obsługi pasażerów, sama zostałam marynarzem i pracownikiem promu pasażerskiego na trasie 
Gdynia - Karlskrona. Wspominam o tym, gdyż właśnie ta praca, u szwedzko-polskiego pracodawcy, 
miała dla mnie kluczowe znaczenie: mogłam pozwolić sobie na kupno ziemi i budowę domu, a praca  
w usługach i obcowanie z „marynarską wiarą” rozwinęły we mnie całkiem nowe cechy charakteru. 
Udało mi się pokonać onieśmielenie oraz podbudować swoją pewność siebie. Od tej pory, zaczęłam 
sama podejmować ważne decyzje w swoim życiu. Jedną z takich decyzji było wyprowadzenie się  
z Gdyni i budowa domu na wsi, a po latach, rezygnacja z pracy na promie i poszukiwanie nowych źródeł 
utrzymania. Chociaż nie jest łatwo, nie żałuję tego i nie staram się już wyjaśniać: „Dlaczego?”. Krótko 
mówiąc, mogę teraz mój zaniedbany i zapomniany talent rozwijać, m.in. w Kole Gospodyń Wiejskich  
w Kierzkowie.  To właśnie w KGW, na warsztatach poznałam podstawy decoupage, które prowadziła  
koleżanka z sąsiedniej miejscowości. Okazało się, że mamy wielu utalentowanych ludzi w sołectwie 
(malarki, hafciarki, plecionkarzy, itd.), dzięki którym można poznać rozmaite techniki rękodzieła 
artystycznego. Wielką pomocą w udoskonalaniu poznanych technik jest Internet, z którego korzystam 
i ciągle odkrywam nowe możliwości decoupage. Poza tym, czerpię inspirację z przyrody. W swoich 
pracach łączę różne materiały, tworząc tym samym rozmaite kolaże. I tak właśnie ma być!
Ostatnio udało mi się zaistnieć jako instruktor nordic walking i z powodzeniem prowadziłam zajęcia  
w Kopalinie, ucząc turystów podstaw tej techniki. Zajęcia okazały się dużym sukcesem i postanowiłam 
je kontynuować. W związku z tym, należy stworzyć bardziej dogodne warunki do pracy z turystami 
oraz poszerzyć oferty o inne techniki we współpracy z koleżankami z KGW w Kierzkowie. Jest to 
wspaniała motywacja dla utalentowanych mieszkańców mojego sołectwa, by rozwijali swoje talenty 
oraz dzielili się posiadaną wiedzą. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to szansa do dodatkowego 
zarobku. Wszystko czym się zajmuję, mieszkając na wsi, m.in.: wyplatanie z witek wierzbowych, 
malowanie serwetkowe, postarzanie mebli, zajęcia nordic walking, sprawia mi ogromną radość  
i wypełnia cały mój wolny czas. Moja kreatywność powoli przynosi korzyści, nie tylko finansowe, ale 
przede wszystkim poprawia moje samopoczucie. 
Jestem świadoma, że nie odkrywam niczego nowego, chcę jedynie zwrócić uwagę na rolę, jaką 
hobby pełni w naszym życiu, poprawiając jego jakość. Tym samym zachęcam do uczestniczenia  
w różnego rodzaju zajęciach plastycznych i rękodzielniczych. Pozdrawiam z Kierzkowa!

Dorota
Borówka

E-mail: dbor@op.pl

decoupage 
i inne pasje
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haft  dobry na wszystko
Jeszka Irena

E-mail: irenajeszke@gmail.com 

Wychowałam się w małej miejscowości Goszczyno w gminie Krokowa. Już w szkole 
podstawowej spodobał mi się haft kaszubski, dlatego postanowiłam się go nauczyć. 
Tworzyłam mnóstwo małych serwetek, nie tylko ze wspomnianym haftem, ale również 
na szydełku. Z biegiem lat, moje zamiłowanie do rękodzielnictwa tylko się pogłębiło, stało 
się pasją i dobrym sposobem na odstresowanie. Po prostu sprawia mi to wielką radość  
i uczy cierpliwości, zwłaszcza przy końcowym, najtrudniejszym etapie pracy. Efekt końcowy 
dzieła, jak również ogromne wsparcie rodziny jest dla mnie wyjątkową nagrodą. Innym moim 
ulubionym zajęciem jest czytanie książek historyczno-przygodowych.
Obecnie zajmuję się głównie tworzeniem biżuterii, serwetek szydełkowych oraz różnego 
rodzaju ozdób świątecznych i upominkowych. Najczęściej wykorzystuję materiały wcześniej 
zakupione, ale także przedmioty nadające się do ponownej przeróbki. Natomiast pomysły na 
nowe projekty czerpię z prasy specjalistycznej oraz internetu. 
Większość moich wyrobów rozdaję rodzinie i przyjaciołom, a nawet udało mi się zarazić swoją 
pasją kilka osób. Zainteresowanych moją twórczością zapraszam do Wierzchucina. 
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Od urodzenia mieszkam w Wierzchucinie. Już od wielu lat zajmuję się haftem, który jest 
moją pasją i poświęcam mu każdą wolną chwilę. Podstaw haftu uczyłam się z książek, co 
przynosiło różne efekty. Następnie uczęszczałam na kółko hafciarskie prowadzone przez 
panią Jadwigę Kirkowską w Wierzchucinie. Od tego czasu biorę udział w różnorodnych 
konkursach, zajmując czołowe miejsca, np. w 2012 roku zdobyłam 1. miejsce na najlepszy 
produkt lokalny „Bursztynówka” w kategorii produkt rękodzielniczy za  „Serwetkę - wzór Puck”. 
Ponadto otrzymałam wyróżnienia za haft wyszywany złotą nitką na aksamicie. Swoje prace 
prezentuję na rozmaitych wystawach, festynach, targach agroturystycznych i turystycznych.
Moją specjalnością są stroje kaszubskie, serwety oraz pamiątki, takie jak igielniki  
i zakładki. Część moich prac opuszcza region wraz z turystami. Niektóre trafiły nawet za 
granicę. Wyszywam również hafty dziewięciu Szkół Kaszubskich, zaś moimi ulubionymi są 
szkoły z Pucka i Żukowa. 
Należę do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wierzchucinie, które wydało pocztówki  
z moim haftem „Kaszëbsczé nótë” oraz do Stowarzyszenia Twórczego „Słomkowy Kapelusz”.

pasja z łotą nitką wyszywana
Kortas Gabriela

Tel. 661 262 343
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Pochodzę z Jastarni, ale od trzeciego roku życia mieszkam w Krokowej. Należę do 
Stowarzyszenia Twórczego „Słomkowy Kapelusz”.
Zawsze lubiłam robótki ręczne, lecz na poważnie zajęłam się nimi ok. 25 lat temu. Teściowa 
zaraziła mnie haftem kaszubskim i poświęciłam się temu na długi czas, udoskonalając swoje 
umiejętności. Startowałam w konkursach organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie i Muzeum Ziemi Puckiej, w których otrzymałam wyróżnienia. Dodatkowo, moje 
prace znalazły nabywców poza granicami kraju.
Po stracie pracy szukałam zajęcia, które miało mi zapewnić jakikolwiek dochód. Pewnego 
dnia natrafiłam na artykuł o recyklingu, czyli o tworzeniu nowych, niepowtarzalnych rzeczy 
z „niczego”. To było to! Zaczęłam od decoupage na wydmuszkach, następnie zabrałam się za 
robótki na szydełku, malowanie i dekorowanie butelek, papierową biżuterię i wiele innych. 
Moją największą dumą są motyle. Część z moich prac przeznaczam na prezenty, natomiast 
pozostałe można zakupić podczas rozmaitych festynów. 
Na brak pomysłów nie narzekam, natchnienia szukam w najbliższym otoczeniu, szczególnie 
inspirują mnie piękne, kaszubskie krajobrazy. Nie mam określonego tematu przewodniego  
w swojej twórczości, wszystko zależy od danej chwili. Materiały do swoich dzieł pozyskuję, 
oprócz z zakupu nowych detali, m.in. z opakowań po żywności.
Rękodzielnictwo jest dla mnie nie tylko wciągającym hobby, ale również sposobem na 
życie. Mam ogromne oparcie w rodzinie, która jest dumna z moich osiągnięć, a także 
w znajomych, którzy mówią, że posiadam „złote ręce”.
Jednym z moich marzeń jest wyjazd do Sandomierza i okolic, ponieważ słyszałam  
o niezwykłym uroku tamtych terenów. Może znalazłabym tam inspirację do moich kolejnych 
wytworów.
 

Jolanta
Koście lniak

sztuka 
i recykling
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Pochodzę z Mazowsza, urodziłam się w Mławie. Na Kaszubach zamieszkałam z rodziną  
w 1981 r., ponieważ mąż podjął pracę w Urzędzie Morskim. Moja przygoda ze sztuką 
zaczęła się od małych prac plastycznych i eksperymentowania z maszyną do szycia. Od 
początku interesowała mnie tkanina i możliwości jej wykorzystania. Pierwszymi pracami 
były szmaciane zabawki, ubranka dla dzieci, dekoracyjne zasłonki wykonywane głównie 
techniką patchwork, zdobione aplikacjami i haftem. Czasem były to pomysły własne, ale 
również podpatrywanie od innych twórców. 
Obecnie najwięcej czasu poświęcam haftowi komputerowemu. Eksperymentuję z różnymi 
materiałami, takimi jak wełna, filc, papier czerpany. Lubię bawić się kolorem, łączeniem różnych 
materiałów i technik. Materiały kupuję w sklepach dla hobbystów, plastyków. Wykonywanie 
kolejnych prac oprócz doskonalenia swoich umiejętności to również kreatywne spędzanie 
czasu. Miło mi również, kiedy rodzina i znajomi podziwiają moje prace i zachęcają do dalszego 
działania. Zresztą swoimi pracami obdarowuję ich przy wszelkich okazjach. Czasami powstaje 
też coś na zamówienie.
Najbardziej dumna jestem ze swoich kartek okolicznościowych, które powstają na papierze 
czerpanym. Tło- najczęściej morski pejzaż, maluję temperą, a następnie wykonuję haft komputerowy. 
Prace prezentuję na swojej stronie internetowej www.marina-art.pl.
Działam również w Stowarzyszeniu Twórczym „Słomkowy Kapelusz”, którego jestem wiceprezesem.
W 2012 roku zdobyłam 3. miejsce w konkursie na produkt lokalny „Bursztynówka”, organizowanym 
przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”. Chciałabym móc odwiedzić w teatrze pracownię 
krawiecką i pracownię lalek.

w różnorodnym świecie faktur i barw 
Kowalska Bożena
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Urodziłam się w czasie II wojny światowej w Kadzidle koło Ostrołęki, gdzie moja rodzina 
została wywieziona przez hitlerowców. W 1946 roku wróciliśmy do Odargowa, naszej 
rodzinnej miejscowości, w której żyliśmy od pokoleń jako rdzenni Kaszubi. W świat robótek 
ręcznych m.in. szycia oraz haftu wprowadziła mnie moja ciocia, która w tamtym okresie 
zajmowała się moim wychowaniem.
Przed wojną odbywały się kursy haftu kaszubskiego w miejscowościach Żarnowiec oraz 
Krokowa. Jedną z uczestniczek była utalentowana hafciarka Pani Anna Semerling, która 
zgodziła się uczyć mnie wyszywania. W swoich pierwszych próbach wzorowałam się na 
pracach pani Anny, mojej matki oraz haftach ze Skarbca Klasztornego w Żarnowcu.
Przy szczególnej fascynacji starym wzornictwem, sama także projektuję i tworzę nowe szablony. 
Od dwóch lat uczestniczę w Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego, podczas którego 
debiutując, zostałam wyróżniona, a następnie, w tegorocznej edycji konkursu, nagrodzona 
3. miejscem. 
Wyszywanie jest bardzo czasochłonnym zajęciem, ale daje mnóstwo satysfakcji. Wiele haftów 
wykonuję na rzecz kościoła parafialnego w Żarnowcu, w tym m.in. obrusy na ołtarze wykończone 
bursztynem, paschy, ornaty, stuły, bieliznę kielichową. Moją największą dumą jest podarowana 
Ojcu Św. Janowi Pawłowi II bielizna kielichowa z okazji imienin w 2003 roku, za którą otrzymałam 
z Watykanu piękne podziękowanie w imieniu Ojca Świętego. Podobny prezent zrobiłam dla  
ks. biskupa Głodzia, który został wręczony w imieniu całej parafii. 
Z przyjemnością zorganizowałabym kurs haftu, jednakże nie znalazłam chętnych. Dotychczas moje 
prace sprzedawane były na festynach organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Krokowa. Obecnie wszystkie swoje dzieła chowam na pamiątkę dla wnuków i kolejnych pokoleń.

tworząc część kaszubskiego dziedzictwaKur Ewa

E-mail: ewa.kur123@wp.pl
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Urodziłam się w 1975 roku w Pucku. Od 15 lat mieszkam w Minkowicach w  gminie  Krokowa. 
Cieszę się z tego powodu, że jestem Kaszubką, tym bardziej, że moje korzenie ze strony 
mamy wywodzą się z Nadola. W 1994 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie. Dwa lata później zdobyłam dyplom w Studium Informatycznym  
w Kłaninie, uzyskując tytuł technika informatyki. 
Od dziecka miałam duszę artystyczną, lubiłam prace ręczne, nawet majsterkowanie. Jako 14-latka 
napisałam swoje pierwsze wiersze i dzięki Michałowi Bajorowi odkryłam poezję śpiewaną.  
W roku 1990 miałam okazję uczestniczyć, jako słuchacz i widz, w próbach i koncertach chóru 
Cantores Veiherovienses z Wejherowa, co bardzo zbliżyło mnie do świata muzyki i sztuki.
Przez wiele lat pochłonięta pracą, życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci, nie miałam 
czasu, ani możliwości na odkrywanie, czy realizowanie swoich pasji. W roku 2005 zajęłam 
się tworzeniem biżuterii, później w latach 2007-2008 skupiłam się na tworzeniu prozy i poezji. 
Jesienią roku 2011, chcąc wzbogacić swoją wiedzę w zakresie nowych technik plastycznych, 
rękodzielniczych, trafiłam na białostocki kurs haftu soutache prowadzony przez Anię Jaroszewicz-
Supruniuk, która jest jedną z pierwszych soutache’ystek w Polsce, z wieloma nagrodami  
i wyróżnieniami. Natomiast dzięki firmie SztÓkaTeria z Białegostoku poznałam takie techniki, 
jak filcowanie na sucho, na mokro, suwakowanie i decoupage. 
Tworzenie ozdób metodą soutache to dla mnie zabawa kolorem i formą. Każda moja praca jest 
wykonana z wielką starannością, jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Inspiracją dla mnie była Dori 
Csengeri, słynna i ceniona projektantka oraz soutache’ystka na świecie. 
Lubię też fotografię – zatrzymywanie w kadrze kawałków otaczającego mnie świata, sytuacji, ludzi... 
Aby dopełnić wiedzę w tym zakresie, a tym samym wzbogacić swoje umiejętności, chciałabym 
ukończyć profesjonalny kurs fotograficzny.
Wciąż poszukuję, odczuwam potrzebę twórczego rozwijania, jestem ciekawa nowych wyzwań, 
nowych form ekspresji, jak np. wire-wripping, praca z pergaminem, quilling, malarstwo, zwłaszcza 
abstrakcyjne. 
Jestem laureatką 2. miejsca w konkursie „Bursztynówka 2013” organizowanego przez Stowarzyszenie 
„Bursztynowy Pasaż” w kategorii „Rękodzieło”.

Elżbieta Maria
Littwin

Kontakt: www.elsfera.pl

ekspresja 
w rozmaitych 
ods łonach
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Urodziłam się w Zawadach w województwie śląskim. Z powodów rodzinnych przeprowadziłam 
się do Kostkowa i w dalszym ciągu tutaj mieszkam. 
Kontakt ze sztuką to w moim przypadku proces długi, powolny, aczkolwiek nieprzerwany. 
Pamiętam jak mama pięknie haftowała, śpiewała i rysowała opowiadane mi bajki. Miałam 
szczęście, ponieważ od dzieciństwa otoczona byłam cudownymi książkami i przyrodą.
W szkole średniej, pan Tadeusz Tyszerski, profesor od rysunków wprawiał mnie i całą 
klasę w niemy zachwyt, pokazując, co można wyczarować przy pomocy kredy i tablicy.  
W dorosłym życiu zaczęłam wykonywać i projektować wzory do Haftu Richelieu. 
Następnie trafiłam do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy na warsztaty  
z malarstwa na szkle, plastyki obrzędowej oraz plenery malarskie w Starbieninie. Z różnych 
technik malarskich najbardziej odpowiada mi technika olejna. Moim ulubionym nurtem jest 
naturalizm oraz realizm w polskim malarstwie, szczególnie w twórczości Józefa Chełmońskiego. 
Malowanie jest dla mnie antidotum na wszelkie zło. W każdy obraz wkładam cząstkę siebie, dlatego  
z wszystkimi moimi dziełami jestem związana emocjonalnie. Rodzina wspiera mnie i nieraz służy 
pomocą w sprawach technicznych oraz logistycznych. Poza tym, uszczęśliwia mnie zainteresowanie ludzi 
oglądających moje prace. Dużym wyróżnieniem dla mojej sztuki było zdobycie 3. miejsca w projekcie 
„Anioły są wśród nas” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo im. A. Labudy  
w Bolszewie w 2011 roku.
Obrazy są częściowo w posiadaniu rodziny, część wyeksponowana jest w Centrum Kultury  
i Biblioteki w Gniewinie, a część w mojej Prywatnej Domowej Galerii. Prace poplenerowe znajdują 
się również w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni oraz tamtejszym kościółku. 
Myślę, że zaraziłam pasją wspaniałą, ambitną grupę skupioną w Centrum Kultury i Bibliotece  
w Gniewinie, która zaczyna już „malarsko” patrzeć na świat i przyrodę.
Prawdziwą rozkoszą dla mnie jest obcowanie z obrazami „na żywo”, czy to na wystawach czy  
w muzeach. Moim marzeniem jest wizyta w galeriach Ermitaż oraz Lwowskiej.

malarskie patrzenie na świat
Marzec Teresa
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zatrzymać czas w kadrze i na p łótnie
Okulska Danuta

E-mail: nova-debki@wp.pl

Urodziłam się w Pile w Wielkopolsce. Na Kaszubach, a dokładniej w Dębkach, zamieszkałam 
4 lata temu. Powodem zmiany miejsca zamieszkania była potrzeba serca, zbliżenia się 
do syna, który zamieszkał w Dębkach 9 lat temu. Okazało się, że decyzja była słuszna. 
Kaszuby jawiły się dla mnie pięknym obiektem spełniania moich pasji malarskich. 
Od dziecka lubiłam prace plastyczne. Uczęszczałam na zajęcia z malarstwa pod 
kierunkiem Pana Fiałka znanego w Pile plastyka. Lata szkolne obfitowały w rozmaite 
prace plastyczne wykonywane na rzecz szkoły, domu, krewnych. Nie poszłam jednak 
tym tropem i kształciłam się w zupełnie innym kierunku. Po studiach pracowałam  
w wyuczonym zawodzie, jednak zmiany w kraju pozwoliły mi wrócić do zainteresowań. 
Przez wiele lat współpracowałam z malarzami, promując ich prace. W sercu coraz 
bardziej budziła się chęć  powrotu do swojej pasji. No i tak od ok. 13  lat  próbuję swoich 
sił w malarstwie olejnym i temperze, co sprawia mi ogromną radość. Tworzenie  pozwala 
wszystko co złe, zamienić w pozytyw. 
Oprócz malarstwa pasjonuje mnie fotografia, która pozwala mi zatrzymać w kadrze to, 
co chcę uwiecznić. Inspiracje są różnorodne, jednak najbardziej inspiruje mnie natura. 
Nie ustaję też w poszukiwaniach nowych tematów dzięki poparciu i zachęcie bliskich.  
To wszystko powoduje, że wciąż doskonalę swoje umiejętności. Nie mam jednak pracy, 
która jest mi szczególnie bliska. Trudno wskazać jedną ulubioną, gdyż każda jest wyjątkowa  
ze względu na włożone w nie zaangażowanie czasowe i emocjonalne.
Kiedy pytają mnie o nagrody i wyróżnienia, odpowiadam, że nie tworzę dla nagród. Nagrodą 
dla twórcy jest zawsze to, gdy ktoś zapragnie na wytworzone „dzieła” patrzeć nie tylko przez 
chwilę, ale chce się nimi otaczać. Wiele z moich prac wyszło poza mój dom i zdobią, mam 
nadzieję, wiele miejsc, ciesząc oczy oglądających. Jeśli poprzez ten album zainteresuję kolejne 
osoby swoją twórczością, zapraszam do Dębek.
Zachęcam wszystkich do spróbowania realizacji się w jakiejkolwiek pasji. W każdym z nas coś 
drzemie. Wydaje mi się, że potrafiłam to coś w sobie odnaleźć.
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Pochodzę z serca Wielkopolski- Gniezna. Na Kaszuby przybyłem sześć lat temu i osiedliłem 
się w malowniczej gminie Krokowa.
Od 20 lat zawodowo zajmuję się sztuką, a moja przygoda z nią zaczęła się w liceum ogólno-
kształcącym wraz z fascynacją muzyką i literaturą. Początkowo najbardziej zajmowała mnie 
fotografia, później, kiedy wzrosła świadomość odczuwania i poznawania piękna pojawił się 
rysunek i malarstwo. Do dzisiaj główną inspiracją mojej pracy jest to, co mnie otacza i to, co 
tkwi we mnie. Przetwarzam przez siebie zaistniałe sytuacje, nastroje, jak również muzykę  
i literaturę, które to stanowią nierozłączne elementy mojego życia.
Tematyka mojej twórczości nie jest wyraźnie związana z konkretnym regionem. Wpływy 
różnych kultur przenikają się, jednak najbardziej wyraźne są w przedmiotach sztuki użytkowej. 
Wykonywane przeze mnie prace w zakresie rękodzieła artystycznego, do którego zaliczają się 
intarsje czy rysunki na szkle są uzupełnieniem mojej twórczości. Czerpanie z folkloru i tworzenie 
kolejnych prac pozwala na doskonalenie warsztatu artystycznego.
Jestem autorem kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Posiadam wyższe wykształcenie 
plastyczne. Dyplom z malarstwa uzyskałem w pracowni prof. Andrzeja Niekrasza w 1992 r. 
Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków Polskiej Sztuki Użytkowej w toruńskim oddziale. 
Zawodowo zajmuję się również projektowaniem graficznym i fotografią. W 2012 r. założyłem 
Stowarzyszenie Twórcze „Słomkowy Kapelusz”, zrzeszające twórców rękodzieła artystycznego, 
sztuki ludowej i użytkowej.

Przemys ław
Olczak

inspiracje 
muzyczne, 
literackie, 
folklorystyczne
E-mail: przemolczak@gmail.com 
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Pochodzę z Białogardu w województwie zachodniopomorskim, natomiast w Dębkach 
mieszkam już od 9 lat. Powodem mojej przeprowadzki była potrzeba znalezienia własnego 
miejsca na ziemi, najlepiej blisko natury. I udało się!
Moja przygoda ze sztuką zaczęła się ok. 3 lat temu, kiedy zobaczyłam przedmioty 
wykonane techniką decoupage. Były piękne. Dlatego postanowiłam zrobić kurs, by 
własnoręcznie wykonywać przedmioty właśnie tą metodą. Początki były trudne, jednak  
z biegiem czasu i ze zdobywanym doświadczeniem efekty mojej pracy coraz bardziej mnie 
zadowalały. Jest to pasja, która uczy mnie cierpliwości i dokładności oraz rozwija mój zmysł 
artystyczny. Ciągłe poszukiwanie nowych technik sprawia, że to hobby nigdy nie staje się 
monotonne. Najwięcej zyskuje na tym moje najbliższe otoczenie, które obdarowuję pięknymi, 
własnoręcznie zrobionymi prezentami, a oni nagradzają mnie szczerymi uśmiechami  
i pochwałami. Ich radość jest dla mnie największą nagrodą za moją pracę. 
Dużym sukcesem było dla mnie wystawienie moich dzieł o tematyce marynistycznej na 
sprzedaż w punktach informacji turystycznej na terenie gminy Krokowa. Obecnie, moje prace 
można nabyć bezpośrednio u mnie.

Inspirację czerpię praktycznie ze wszystkiego, począwszy od własnej wyobraźni, poprzez 
obserwację otoczenia, po okazję, na którą dana praca jest wykonywana. Również dzieła innych 
artystów mają na mnie wpływ. Moimi ulubionymi twórcami są Tamara Lempicka oraz Alfons 
Mucha, którzy bardzo inspirują mnie w mojej decoupage’owej twórczości. 
Moja twórczość skupia się na tematyce marynistycznej oraz kaszubskiej, ale nie stronię 
od innych wyzwań. Tak naprawdę, wszystko zależy od chwili, w której tworzę. Do swoich 
prac wykorzystuję różnorodne materiały. Najczęściej są to zakupione surowe przedmioty, 
które następnie ozdabiam techniką decoupage, jak również przedmioty, które straciły 
już swój blask lub pozornie nie nadają się już do niczego. Dzięki tej technice mogę tchnąć  
w nie drugie życie, zmienić całkowicie ich przeznaczenie. 
Zauważyłam, że coraz więcej osób, mimo zawrotnego tempa życia, szuka własnego hobby. Ilość 
osób interesujących się techniką decoupage stale rośnie, tym bardziej, że materiały stają się łatwo 
dostępne, a Internet stanowi bogate źródło wiedzy.

Lilianna
Szymoniak-Okulska

E-mail: 
lilianna.szymoniak@gmail.com 

decoupage
- wciąż 
satysfakcjonujący
i niemonotonny 
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Pochodzę z Gdyni z rodziny o tradycjach rzemieślniczych. W młodzieńczych latach 
podejmowałem próby kucia w dostępnych mosiężnych i miedzianych blachach. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych dzięki „ArtRegion” w Sopocie, rozpocząłem produkcję kutych 
wieszaków oraz związanych z polską historią replik karabinów i pistoletów. Wzorowałem 
się na bogatych zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Podobnie jak w malarstwie, moja technika puncowania i trybowania w blachach z metalu 
półszlachetnego lub w srebrze ma nieograniczone możliwości tematyczne. Od wielkich 
tematów jak segmenty w Drzwiach Gnieźnieńskich do herbów miast o wymiarach 5cm  
x 8cm, poprzez sceny obyczajowe, bitwy, powiększone pieczęcie historyczne, znaki oraz logo 
firmowe. Od niedawna rozpocząłem wykuwanie ze stalowych blach hełmów i zbroi polskiej 
husarii. Źródłem wzorów wykorzystywanych do tego projektu są albumy historyczne z mojej 
kolekcji.
W 1982 roku zostałem wyróżniony dyplomem za uczestnictwo w wystawie Gdańskiego 
Rzemiosła Artystycznego. Dwa lata później, pistolet mojej roboty został umieszczony  
w kalendarzu firmy „Remex” razem z dziełami innych polskich artystów. Natomiast we wrześniu 
2013 roku, wykonana przeze mnie zbroja zajęła 1. miejsce w konkursie na najlepszy wyrób 
rękodzielniczy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”. 
Ludzie mający pasje, rozwijający swoje talenty są bogatsi duchowo i ubarwiają swoje życie na 
emeryturze. Przykładowo, mój ojciec przestał tworzyć dopiero w wieku 80-ciu lat.

Gerard
Wrycza

twórczość 
w sta li 
i mosiądzu 

E-mail: gerus1944@wp.pl
Facebook: www.facebook.com/gerard.wrycza.7
www.gerard-metaloplastyka.pl.tl 
Tel. 58 673 70 01 
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Gmina Choczewo

teren gminy Choczewo pod koniec XIX wieku.
Niezaprzeczalne walory turystyczne gminy, jej położenie oraz nieskażone środowisko stały się 
podstawą do powstania gospodarstw agroturystycznych, oferujących nie tylko wypoczynek 
na łonie natury, ale również wyżywienie oparte na własnych produktach. 
Gmina Choczewo ma również ciekawą i bogatą, sięgającą czasów średniowiecza historię, 
nierozerwalnie związaną z losami Pomorza Gdańskiego i ziemi lęborskiej. Charakterystycznym 
jest to, że właśnie tutaj znajduje się największa ilość zabytkowych dworów i pałaców wraz 
z zachowanymi kompleksami parkowymi, w których gospodarzami były znane pomorskie 
rody: Dzięcielskich, Wejherów, Jackowskich, Łętowskich, Krokowskich, Przebendowskich. 
Niektóre z obiektów, przywrócone do dawnej świetności, otworzyły swoje podwoje dla gości 
i funkcjonują jako ośrodki wypoczynkowe. Są to: pałac w Starbieninie, gdzie obecnie mieści 
się filia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, pałac w Zwartowie, gdzie znajduje się Ośrodek 
Wczasowo-Szkoleniowy „Relaks” oraz w Sasinie, w którym mieści się prywatny ośrodek o nazwie: 
„Pałac Sasin”. Natomiast w odbudowywanym dworze w Przebendowie ma swą siedzibę Stacja 
Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.
Do przebywania, wypoczywania i zwiedzania Gminy Choczewo zapraszamy nie tylko latem, gdyż 
panujący tu klimat oraz proponowana oferta sprzyja turystom przez cały rok.

Gmina położona na terenie Pobrzeża Kaszubskiego, w pół-
nocnej części województwa pomorskiego, w powiecie 
wejherowskim. Zajmuje obszar prawie 19 tys. ha, w jej skład 
wchodzi 31 wsi, w tym 14 sołeckich. Liczba mieszkańców 
w gminie wynosi ok. 6 tys. osób. Siedzibą władz gminnych 
jest miejscowość Choczewo.
Gmina Choczewo jest jedyną gminą w powiecie wejherowskim 
z bezpośrednim dostępem do morza, długość linii brzegowej 
wynosi 17 km. Do przebywania i wypoczywania zachęca 
nieskażone morskie powietrze, z dużą zawartością jodu, 
czyste plaże w Lubiatowie, Sasinie-Stilo i Słajszewie, a także 
usytuowane malowniczo wśród lasów i zasobne w ryby jeziora: 
Choczewskie i Kopalińskie. Zarówno nad morzem, jak i nad 
jeziorami znajdują się urocze kąpieliska i dobrze wyposażone 
pola namiotowe wraz z zapleczem gastronomicznym. 
Na wysokiej, zalesionej wydmie, 1000 m od linii brzegowej, 
usytuowana jest jedna z najpiękniejszych na Kaszubach latarni 
morskich- Stilo. Obiekt udostępniany jest zwiedzającym 
corocznie, od początku czerwca do końca sierpnia. Wokół 
latarni rozpościerają się tereny wydmowe, zalesione na 
obszarze przeszło 300 ha kosodrzewiną, sprowadzoną na 
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Gmina Gniewino położona jest na północy województwa pomorskiego, w powiecie 
wejherowskim. Jej obszar zajmuje powierzchnię 176 km2 i stanowi część niezwykle 
malowniczego Pobrzeża Kaszubskiego. Niewielka odległość od wybrzeża Morza 
Bałtyckiego (ok. 4 km od północnej granicy), bogactwo i piękno lasów oraz malownicze 
krajobrazy nad jeziorami kuszą wszystkich, którzy pragną odnaleźć zacisze i spokój.
Ludność tych terenów stanowi specyficzny, wielokulturowy konglomerat, złożony 
zarówno z potomków przedwojennych mieszkańców- Kaszubów i Niemców, jak  
i z powojennych przesiedleńców, a także - ludności przybyłej tu z głębi kraju w ostatnim 
30-leciu.
Obiektem, którego nie można ominąć, jest  Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie 
Oko” ze słynną wieżą widokową, z której wierzchołka widać całą okolicę aż do plaż Bałtyku. 
Można tu również podziwiać rzeczywistych rozmiarów makiety dinozaurów, a także ogromnych 
Stolemów (olbrzymów kaszubskich). Znajduje się tu plac zabaw w kształcie pirackiego statku, 
ziemne pole szachowe typu „giant chess”, a także serwująca pyszną kawę i posiłki restauracja 
„Kaszubskie Oko”.
Swoją ofertą turystyczną kusi również miejscowość Nadole, w której znajduje się Skansen Zagroda 
Gburska i Rybacka oraz nowa przystań na Jeziorze Żarnowieckim. Jezioro jest jedynym na tym 
obszarze akwenem nieobjętym strefą ciszy, toteż jest doskonałym miejscem do uprawiania 
wszelkich sportów wodnych.
Walory środowiska kulturowego to główne zasoby, na jakich opiera się rozwój turystyki  
w Gminie. Właściwie utrzymane, estetycznie zagospodarowane i eksponowane walory kulturowe 
są z jednej strony wyrazem dumy, ale i szacunku, troski mieszkańców tych terenów o własne 
dziedzictwo kulturowe, a jednocześnie tworzą harmonijny krajobraz, który już sam w sobie jest 
dużą atrakcją turystyczną. 

Gmina Gniewino 
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Gmina Krokowa położona jest na malowniczym Pobrzeżu Kaszubskim. Zajmuje powierzchnię 
211,89 km2, obejmując 36 miejscowości skupionych w 26 sołectwach. Jest typową gminą 
rolniczo-turystyczną, w której użytki rolne zajmują ok. 53% powierzchni. Północna jej część 
leży na Nizinie Południowobałtyckiej, a południowa na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Wyjątkowe 
tereny wypoczynkowe, piękne plaże Jeziora Żarnowieckiego i Dobrego, 18-kilometrowy pas 
plaży morskiej z miejscowościami turystycznymi, przyciągają każdego roku tłumy turystów. 
Dodatkową atrakcją dla odwiedzających jest bliskość aglomeracji trójmiejskiej oraz Półwyspu 
Helskiego.
Jedną z cech charakterystycznych dla gminy jest zróżnicowane środowisko przyrodnicze  
– mieści się tu 10 rezerwatów przyrody, użytki ekologiczne, 2 obszary chronionego krajobrazu 
i 57 pomników przyrody, a lasy zajmują 32% jej powierzchni. Znaczącym osiągnięciem dla 
gminy Krokowa było znalezienie się w roku 2003 wśród laureatów 1. edycji Wielkiego Konkursu 
Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzonego pod 
hasłem: „Nasza Gmina w Europie”, natomiast w styczniu 2004 roku zdobyła laur V edycji 
konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.
Gmina posiada obszerną i bogatą historię. Pierwsze ślady pobytu człowieka na jej terenach 
datuje się na VII w. p.n.e. Ważnymi wydarzeniami historycznymi są: osiedlenie się 
cysterek w XIII wieku, bitwa pod Świecinem w 1462 r., wcielenie ziem krokowskich do 
Prus Zachodnich w 1466 r. oraz przejęcie przez skarb pruski wszystkich dóbr królewskich  
i kościelnych w XVIII w. Współczesne terytorium gminy ukształtowało się na początku lat 70-
tych XX wieku. Pomimo burzliwej przeszłości, cały obszar zachował swój kaszubski, religijno-
patriotyczny charakter.

Gmina Krokowa
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Gmina Miejska Łeba położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, nad rzekami Łebą  
i Chełstem, w powiecie lęborskim, w województwie pomorskim. Powierzchnia gminy 
wynosi 14,8km2, w tym użytki rolne zajmują 18%, a użytki leśne 46%. Łeba jest typową 
miejscowością turystyczną z portem morskim i kąpieliskami. Na zachód od miasta 
znajduje się Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami oraz jeziorami Łebsko  
i Gardno. Na wschodzie leży jezioro Sarbsko oraz Rezerwat Przyrody Mierzeja Sarbska, który 
został założony w 1976 roku i uzyskał status rezerwatu częściowego. Rozprzestrzenia się na 
mierzei oddzielającej Bałtyk od jeziora, jego powierzchnia wynosi 546,63 ha. 
Wizytówką Łeby są bezsprzecznie ruchome wydmy. Kolosalne połacie piasku są niezwykłym 
zjawiskiem i widokiem, ponieważ osiągają wysokości ponad 30 m n.p.m. i są przenoszone 
wiatrem poruszającym się z szybkością 3-10 m w ciągu roku. W gminie warto zobaczyć również 
Neptun - Zamek Nad Morzem, powstały w 1905 r. i położony na skarpie wydmy morskiej. 
Innymi interesującymi zabytkami są: ruiny kościoła Św. Mikołaja, opiekuna rybaków i żeglarzy  
z XIV wieku, barokowy kościół z 1683 roku z wieżą szachulcową z XVIII wieku. Do budowy 
świątyni użyto m.in. materiałów z kościoła św. Mikołaja zniszczonego przez sztormy w 1558 roku. 
W dzielnicy Łeby- Rąbce na Mierzei Łebskiej w czasie II wojny światowej działał doświadczalny 
poligon niemieckiej broni rakietowej Rheintochter. Obecnie znajdują się tam: ekspozycja rakiety 
ziemia-ziemia, zabudowania z okresu II wojny światowej, fundamenty stacji radiolokacyjnych, 
fundamenty hali montażowej służącej do konstrukcji rakiet przeciwlotniczych. W pobliżu znajdują 
się dwie latarnie morskie, które zostały udostępnione do zwiedzania: w Człopinie i Stilo. 
Oprócz historycznych zabytków, Gmina Miejska Łeba zapewnia inne atrakcje, takie jak: ogród 
ornitologiczny, park dinozaurów „Łebapark”, wakacyjne lunaparki, stadniny koni, Miasteczko 
Western City.   

Łeba
Gmina Miejska
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Gmina Nowa Wieś Lęborska jest jedną z największych gmin w województwie pomorskim 
i zajmuje obszar 270,39 km2. Usytuowana w północno-zachodniej części województwa 
pomorskiego, znajduje się w dolinie rzeki Łeby pomiędzy Pojezierzem i Pobrzeżem 
Kaszubskim. Na południu gminę otacza kompleks leśny, który stanowi część Parku 
Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Dzięki malowniczym krajobrazom i zróżnicowanej rzeźbie 
terenu znajdują się tu wprost wymarzone warunki dla miłośników wędrówek pieszych, 
rowerowych i konnych. Pasjonaci wędkarstwa oraz zwolennicy sportów wodnych także 
znajdą coś dla siebie, dzięki bliskiemu sąsiedztwu Rzeki Łeba i Jeziora Lubowidz.
W Gminie warto zobaczyć kościoły i przydrożne kapliczki z XIX i XX wieku. W Garczegorzu 
odnaleźć można murowaną Kaplicę Grobową z przełomu XVIII i XIX wieku. Poza tym,  
w Krępie Kaszubskiej mieści się Izba Pamięci Ofiar Marszu Śmierci oraz cmentarz, na którym 
spoczywają więźniowie obozu koncentracyjnego ze Stutthofu. W kolejnej miejscowości 
Leśnice znajduje się dwór wraz z barokowym parkiem, pochodzącym z końca XVIII wieku.
Nie są znane informacje dotyczące początków zasiedlenia terenów obecnej Gminy Nowa 
Wieś Lęborska. Potwierdzono fakt, że ziemie te zamieszkiwane były przez starożytne 
ludy kultury łużyckiej. Natomiast za panowania Mieszka I, ziemie zostały zasiedlone przez 
plemiona słowiańsko-kaszubskie. W ciągu następnych wieków terytoria przechodziły  
z „rąk do rąk”. W czasie pierwszego rozbioru ziemie zostały przejęte przez państwo pruskie  
i późniejsze Niemcy. Zdecydowana próba germanizacji nie była w stanie zlikwidować poczucia 
niezależnego, słowiańskiego pochodzenia tubylczej ludności. Po II wojnie światowej wspomniane 
obszary przynależały najpierw do województwa gdańskiego, następnie do słupskiego.

Nowa Wieś Lęborska
Gmina
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Gmina Wicko

Gmina Wicko zajmuje obszar: 216,08 km2,  zajmując północne tereny powiatu lęborskiego 
w województwie pomorskim. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Wicko, Białogarda, 
Łebieniec, Gęś, Żarnowska, Wojciechowo, Sarbsk, Wrzeście, Maszewko, Charbrowo, 
Szczenurze oraz Nowęcin. Obszar gminy stanowi część niezwykle malowniczego  
i atrakcyjnego Wybrzeża Słowińskiego o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 
Na terenie gminy znajduje się trzecie pod względem wielkości w Polsce jezioro Łebsko, oraz 
jeziora Sarbsko i Czarne. Znajduje się tu Słowiński Park Narodowy, 4 rezerwaty przyrody,  
1 użytek ekologiczny oraz 62 pomniki przyrody. Gmina Wicko, położona na ziemiach lęborskich, 
z dostępem do Morza Bałtyckiego, proponuje wiele urokliwych i pięknych miejsc do wypoczynku. 
Niektóre miejscowości zasługują na szczególną uwagę i zainteresowanie ze strony turysty.  
W Nowęcinie, który dysponuje znakomitą bazą hotelowo-noclegową, można regenerować siły  
w siodle, ucząc się jazdy konnej, bądź podczas spacerów wśród łąk nad brzegiem jeziora Sarbsko. 
Można również zwiedzić Park Dinozaurów, w którym każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 
Godny uwagi jest zabytkowy pałac oraz ogród ornitologiczny, gdzie można podziwiać 
ponad 100 gatunków egzotycznych ptaków z całego świata. Warto  
także zatrzymać się w urokliwym Sarbsku, gdzie miłośnicy windsurfingu, 
kajaków i rowerów wodnych mogą w pełni wykorzystywać dogodne  
i sprzyjające warunki jeziora do realizowania sportowych pasji. Warty  
zwiedzenia jest także Park Rekreacyjno-Edukacyjny, nawiązujący 
tematycznie do fauny i flory mórz i oceanów, a także kultury i historii 
regionu Pomorza.
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STOWARZYSZENIE BURSZTYNOWY PASAŻ 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania zostało zawiązane w 2006 
roku w celu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, którą z powodzeniem realizujemy 
od 2009 roku. Obszar działania LGD obejmuje powierzchnię 1 072,98 km2, w którego 
skład wchodzi 6 gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łeba 
zamieszkałych przez 46 795 osób. 
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  
w szczególności poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju (LSR) poprzez organizowane nabory wniosków w ramach której dostępnych jest 
ponad 6 milionów złotych. 
Dzięki naszej działalności na całym obszarze LGD udało się zrealizować ponad 50 
projektów w zakresie infrastruktury turystycznej i społecznej, wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych, w tym promocji obszaru oraz rozwoju przedsiębiorczości.  
Jednym z filarów naszej działalności jest, aby za pomocą rozmaitych inicjatyw społecznych,  
z szerokim spektrum tematycznym i różną grupą beneficjentów, ułatwiać, tworzyć, umożliwiać 
dostęp i warunki do rozwoju potencjału ludzkiego, czerpiącego z kreatywności, pomysłowości 
i inwencji. Pragniemy wspierać ogólny rozwój społeczności lokalnej oraz pasje indywidualne. 
Jednocześnie prężnie realizujemy inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji, czerpiąc 
wiele z naturalnych walorów i potencjału regionu. 
Takimi działaniami są konkurs Bursztynówka, promujący lokalne produkty kulinarne i rękodzielnicze, 
rajdy Nordic Walking, promujące zdrowy tryb życia oraz przedstawienia i warsztaty teatralne 
dla przedszkolaków i szkół podstawowych. Nasze działania możliwe są dzięki współpracy  
z samorządami lokalnymi będącymi członkami LGD, a wiele inspiracji do działania daje nam 
piękno i urok poszczególnych Gmin.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader działanie 431
 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


