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Kaszuby Północne

Pierwsza nagroda za film „Kaszuby Północne –
tutaj każdy znajdzie coś dla siebie”
Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” Lokalna
Organizacja Turystyczna
zdobyło pierwsze miejsce
za film o charakterze
przyrodniczym w konkursie
„Kadry z Polski… i nie
tylko” kategorii „Mój region
najpiękniejszy”. Trzyminutowy
spot promuje turystyczne
walory subregionu.

R

edakcja portalu WaszaTurystyka.pl jako organizator
konkursu zaprosiła laureatów na oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród podczas
VIII Forum Promocji Turystycznej
w Kamienicy Artystycznej w Warszawie w dniu 7 czerwca br.
LOT Kaszuby Północne reprezentowali: Prezes Marta Balicka, Starosta Jarosław Białk, Wiceprezes Anna
Padée, Członkini Komisji Rewizyjnej
Żanna Sępińska oraz członek sekcji
promocji Karol Miller.
Pomysł i realizacja to efekt pracy
zespołowej, otwartych rozmów, spotkań i zaangażowania członków organizacji oraz profesjonalnych kreatorów
Bartosza Bobkowskiego i Grzegorza
Gospodarka z firmy Panato.
Filmy zgłoszone do konkursu oceniało jury pod przewodnictwem
Michała Fajbusiewicza, dziennikarza
telewizyjnego, scenarzysty i realizatora filmowego.
W jury znaleźli się ponadto:
n n Arkadiusz Bińczyk, wiceprezes
zarządu Agencji PR Art-Media

fot. waszaturystyka.pl

Laureaci IV edycji konkursu “Kadry z Polski… I nie tylko!”

n n Juliusz Bolek, wykładowca Wyższej
Szkoły Promocji, Mediów i Show
Businessu
n n Tomasz Brzozowski, prezes Impresja PR, wydawca Kurier365.pl,
BiznesCiti
n n Adam Gąsior, Redaktor naczelny
portalu branżowego WaszaTurystyka.pl

n n Ignacy Krasicki, założyciel Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i prezes zarządu AM Art-Media
Agencja PR
n n Marzena Markowska, zastępczyni redaktora naczelnego portalu
WaszaTurystyka.pl
n n Marcin Mączyński, Sekretarz generalny i wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

n n Piotr Pogonowski, były dyrektor
zarządzający Polonusa
n n Sławomir Bawarski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach strategii wdrażanej przez
Północnokaszubską Lokalną Grupę
Rybacką.

Film jest dostępny na kanale YouTube Kaszub Północnych: https://www.
youtube.com/watch? v=k26Nk-8z1_M

nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne
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Gmina Jastarnia

Powiat Pucki

„Sieć na kulturę”.
Dzieci przeszkolone
w zakresie kompetencji
cyfrowych
Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz
biblioteka miejska
wzięły udział w unijnym
projekcie „Sieć na kulturę”.
W jego ramach pracownicy
samorządowych instytucji
kultury po uzyskaniu
specjalnego certyfikatu
przeprowadzili szkolenie dla
dzieci i młodzieży z terenu
naszej gminy w ramach
poszerzania kompetencji
cyfrowych.

W

zajęciach uczestniczyło
ponad 20 osób w wieku
10 – 18 lat. Odbywały się
w formie on – line, przy użyciu platformy Microsoft Teams. Warsztaty
były podzielone tematycznie. Dodatkowym atutem projektu jest fakt,
że obie wspomniane instytucje zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt
komputerowy.
Celem projektu jest poszerzanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wykorzystania nowoczesnych technologii
w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy warsztatów zostali wyposażeni
w odpowiednie narzędzia oraz poszerzyli swoją wiedzę tym zakresie. Szkolenie odbyło się w trzech obszarach:
„Dziennikarstwo online” (prowadząca Marta Balicka). Ten temat wybrali: Gabriela Kohnke, Patrycja Kohnke, Jakub Balicki, Damian Dąbrowski,
Oliwier Dąbrowski. Drugim istotnym
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zagadnieniem było „bezpieczeństwo
w sieci”.
Uczestnicy zostali podzieleni
na grupy, młodszą i starszą. W grupie
młodszej szkolenie prowadziła Anna
Masternak, a starszym dzieciom wiedzę przekazywała Dorota Golikowska. Grupę młodszą stanowili: Szymon
Konieczny, Karol Balicki, Wojciech
Konkel Jan Barlasz, Aleksander Kohnke i Błażej Kohnke. W skład starszej
grupy wchodzili: Wiktoria Konieczna, Wiktoria Glembin, Patrycja Herrmann, Otylia Konkel, Irena Muża,
Anna Kohnke, Aleksandra Panek.
Ostatnimi zagadnieniami poruszanymi na zajęciach były projektowanie
i realizacja serwisów internetowych
oraz gier mobilnych. Szkolenie prowadził Mateusz Konke. Do wspólnej
nauki zaprosił: Franciszka Szczepańskiego, Wojciecha Mataczyńskiego,
Zachariasza Pozorskiego, Oskara Kołnackiego, Kazimierza Szczepańskiego
i Kamila Potrykus.
Dzięki unijnemu projektowi „Sieć
na kulturę” dzieci z Gminy Jastarnia zostały wyposażenie w narzędzia służące poszerzaniu kompetencji
cyfrowych. Jest to niezwykle ważna
kwestia, biorąc pod uwagę ciągły
wzrost znaczenia nowych technologii we współczesnym świecie. Dodatkowy atut udziału w projekcie stanowi
fakt, że samorządowe instytucje kultury otrzymają nowy sprzęt komputerowy, na którym dzieci będą mogły
w praktyce wykorzystać nabyte podczas szkolenia umiejętności.

Erasmus+ w ILO w Pucku
Od 31 maja do 4 czerwca trwała
wymiana uczniowska w ramach
programu Erasmus+ w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana
Żeromskiego w Pucku.

M

łodzież z I LO w towarzystwie swoich rówieśników
zza granicy podczas warsztatów i seminariów poruszała tematy związane z równouprawnieniem
oraz edukacją nt. gender i różnorodności.
Uczniowie z Pucka prezentowali walory turystyczne Polski, regionu Kaszub Północnych. Pokazywali
również, podczas szeregu występów
artystycznych, dziedzictwo kulturowe miejsca, z którego się wywodzą
oraz dziedzictwo historyczne Polski.
Odbyło się także spotkanie wirtualne z gościem z Brukseli, wycieczki
na Półwysep Helski czy do Gdańska.
Wymiana uczniowska jest podsumowaniem trwania 3. letniego projektu EDGE (ang. Enhancing
Disabled-people Greatness and their
Employability ).
Celem spotkania było m.in.
przedstawianie efektów współpracy w postaci Podręcznika Dobrej

nn Oskar Struk MOKSiR Jastarnia

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info –
prasa regionalna” jest dofinansowane przez
Gminę Krokowa

Praktyki – prezentującego wypracowane rozwiązania, metody nauczania i zdobywania wiedzy w zakresie
zagadnień związanych z równouprawnieniem i edukacją nt. gender
i różnorodności oraz wykorzystanie
ich w praktyce. Powstały podręcznik ma być drogowskazem dla przyszłych pokoleń młodych mieszkańców ziemi puckiej.
nn www.powiat.puck.pl

Ziemia Pucka.info
Tegoroczna oferta, świeżo
po odmrożeniu turystyki,
spotkała się z pozytywnym
odzewem publiczności. Według
naszych badań około 4 500
osób wzięło udział w kolejnym
festiwalu w ramach projektu
unijnego South Baltic Manors
czyli Dwory Południowego
Bałtyku. To daje wzrost o 50%
w porównaniu z poprzednią
edycją.

W

t u ryst y k a
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Kaszuby Północne

Drugi Festiwal Dworów i Pałaców
Północnych Kaszub za nami

pierwszy weekend czerwca
w 16 dworach i pałacach
odbywał się niecodzienny

program.
Inauguracja festiwalu miała miejsce w piątek w Pałacu w Ciekocinku,
gdzie uczestnicy w plenerze wysłuchali koncertu jazzowego Tria Piotra Kułakowskiego. Od soboty rana
można było skorzystać w tym samym
miejscu z targów śniadaniowych,
które są stałym elementem w sezonie.
Z kolei dla wielbicieli haftu kaszubskiego Zamek w Krokowej przygotował wernisaż Danuty Niechwiadowicz
specjalizującej się w tzw. złotnicach.
Chwilę później swoje malarstwo prezentowała w murach pałacowych
Aleksandra Kaźmierczak, oba wydarzenia miały sporą frekwencję.
Przez całą sobotę Pałac w Jackowie
również przyciągał bogatą ofertą: koncert muzyki kaszubskiej zespołu „Zbierańce”, stoiska regionalne, wystawa
plenerowa, atrakcje dla dzieci.
W tych dniach można było zwiedzać wszystkie wystawy prezentowane w murach wejherowskiego pałacu
oraz w nowej Książnicy prof. Gerarda Labudy.
Po południu, pod rekowskim pałacem artyści z Rumi zaprezentowali
muzykę z lat 20. i 30.
W sąsiedniej Rumi młodzież bawiła
się na Holi Festiwalu, obrzucając się
kolorami. Wieczorem w dwóch dworach w Gościęcinie i Kłaninie zagrały
dwa zespoły muzyczne.
Niedzielny program zdominowały atrakcje dla dzieci, których można
było doświadczyć w Bychowie, Lisewie, Godętowie, Kłaninie, Borkowie
Lęborskim.
Zamek w Rzucewie zaproponował
piknik morski przy wtórze muzyki
szantowej. Tego dnia otwarty był też
pałac w Zwartowie, gdzie frekwencja
była rekordowa. Atrakcją były przejażdżki bryczką, pokazy sprzętu służby więziennej, liczne stoiska i konkurs wiedzy.
Popołudnie niedzielne wypełniły koncerty w Krokowej, Kurowie,
Borkowie oraz spektakl dla dzieci w Rumi. Natomiast w Gościcinie
atrakcją była osada Słowian z warsztatami dla całych rodzin.
Wieczorny program zwieńczył koncert muzyki francuskiej pod pałacem
w Godętowie, gdzie w plenerze zapanował niesamowity klimat Edith Piaf.
Organizator czyli Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne

Lokalna Organizacja Turystyczna dzięki środkom unijnym oraz własnym
zapowiada już kolejną edycję w 2022
roku. Mamy nadzieję, że impreza

ta na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń kulturalnych Pomorza.
nn Radosław Kamiński
LOT Kaszuby Północne
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Gmina Władysławowo

Jubileusz 100-lecia
Jastrzębiej Góry

Bezpłatne

Spacery z Przewodnikiem
PO WŁADYSŁAWOWIE

W tym roku przypada jubileusz
okrągła rocznica powstania
nadmorskiej Jastrzębiej Góry.
Główne obchody odbyły się
21 czerwca, w pierwszy dzień
astronomicznego lata. Dzień
ten jest także, ze względu
na wyjątkowe położenie
miejscowości – wysuniętej
najdalej na północ Polski,
rekordowo najdłuższym
dniem w Polsce, a tym samym
noc 22 czerwca – rekordowo
najkrótszą nocą.

K
CZERWIEC

CZAS TRWANIA
OKOŁO 2 GODZIN

23.06, 26.06, 30.06

LIPIEC-SIERPIEŃ

, 24.07, 28.07, 31.07
03.07, 07.07, 10.07, 14.07, 17.07, 21.07
, 25.08, 28.08
04.08, 07.08, 11.08, 14.08, 18.08, 21.08

WRZESIEŃ

01.09, 04.09, 08.09, 11.09 15.09, 18.09

ZBIÓRKA

PRZED DOMEM RYBAKA
(UL. GEN. J. HALLERA 19)

GODZ. 17:00

Regulamin „Spacerów z Przewodnikiem po Władysławowie”
dostępny jest na stronie wladyslawowo.pl/cms/18239/przewodnicy

ulminacyjnym wydarzeniem
obchodów było odsłonięcie
murala „Jastrzębia Góra – 100
lat w biało-czerwonym świetle blizy”,
symbolizującego miejsca i postaci
związane z tą wyjątkową miejscowością. Mural powstał dzięki dotacji
w ramach Programu „Niepodległa”

realizowanego przez Biuro Programu Niepodległa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Tego dnia odbyły się także: historyczny spacer z przewodnikiem turystycznym, „retro przystanek”, podczas którego można było otrzymać
okolicznościowy numer „Kuriera
Pilëce”, na Promenadzie Światowida na uczestników obchodów czekała pyszna kawa. Dla dzieci przygotowano orzeźwiającą lemoniadę,
watę cukrową, a szczudlarze wręczali słodkości i baloniki. Przy obelisku Gwiazda Północy Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa, w dniach
21‒22 czerwca, zorganizowało plener malarski z udziałem uczniów
Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej
Górze. W plenerze mogły wziąć również udział wszyscy chętni. Poplenerowa wystawa prac odbywa się od 26
czerwca aż do 15 sierpnia w auli

kościoła parafialnego w Jastrzębiej
Górze. W dniu obchodów o godz.
19.00 odbyła się premiera reportażu filmowego zrealizowanego z okazji 100 – lecia istnienia Jastrzębiej
Góry. Reportaż składa się z trzech
części: Historia, Kultura, Współczesność. I część dedykowana początkom
powstania miejscowości i jej dalszego rozwoju na przestrzeni wieku, udostępniona została w dniu obchodów,
na stronie www.wladyslawowo.pl,
na profilu gminy na Fb oraz platformie YouTube.
W tym roku wydane zostaną także
okolicznościowe publikacje: album,
który zawierać będzie fotografie
od początku powstania miejscowości, aż po czasy obecne; komiks, którego główną bohaterką jest nieistniejąca
już słynna winda, niegdyś umożliwiająca letnikom zjazd ze stromego klifu
na plażę. Wydane zostaną także okolicznościowe pocztówki, przedstawiające charakterystyczne obiekty i miejsca w Jastrzębiej Górze. Odbędą się
wystawy czasowe, także z okazji
50-lecia parafii w Jastrzębiej Górze,
wakacyjne historyczne spacery z przewodnikiem turystycznym, reportaże i quizy.
Wszystkie działania zaplanowano
na okres całego jubileuszowego 2021
roku, a zapoczątkowane zostały wydaniem unikatowego kalendarza z dawnymi fotografiami.
Zapraszamy do Jastrzębiej Góry,
pięknego kurortu położonego
na malowniczym klifie – w miejscu
najdalej wysuniętym na północ Polski.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Kaszuby Północne

Czwarta Militariada
to już historia
Oferta spacerów historycznych
wokół punktów Szlaku Historii
Militarnej Kaszub Północnych
zgromadziła w czerwcowy
weekend 12-13 blisko 80
uczestników, głównie lokalną
społeczność.

W

ydarzenie jak co roku jest
okazją poznać bliżej dzieje miejsca, w którym się

przebywa.
Przewodnicy oprowadzili do punktów mało uczęszczanych i podzielili
się fachową wiedzą historyczną.
W Helu spacerowicze odwiedzili jednego dnia militarne obiekty 27
Baterii Artylerii Stałej, a drugiego stanowisko nr 3 Baterii Schleswig Holstein z użyciem latarek.
Pan Łukasz Wierzbowski ze Stowarzyszenia Heisternest odszyfrowywał z kolei niemieckie nazwy używane podczas II wojny światowej: 2.
MDAPlot, 818 Marine Flak Abteilung,

Na cmentarzu poległych w 1945 roku
w Chłapowie. Foto: Konrad Kędzior

W sercu Doliny Chłapowskiej.
Foto: Konrad Kędzior

Tunel, który służył jako schron w Chłapowie.
Foto: Konrad Kędzior

MPSie oraz MFSK Hela Wald prezentując w terenie historyczny Hel Bór
właśnie.
Osobno pod jego opieką wchodzili uczestnicy na Górę Libek o wysokości 12,5 m n.p.m. Nazwa wywodzi
się od statku z Lubeki, który wszedł
tu na mieliznę i zatonął.
czytaj dalej na s. 6

Przy pomniku męczenników Wielkiej Wsi.
Foto: Konrad Kędzior

Niedaleko Świecina znajduje się zbiornik wodny,
dawniej dużo większy zwany Jezioro Rogoźnica
Foto: Barbara Mudlaff
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Pole bitwy w Świecinie.
Foto: Barbara Mudlaff

Zwiedzanie stanowiska nr 3 baterii
Schleswig Holstein w Helu

O dniach okupacji pomiędzy Kuźnicą
a Jastarnią oraz sytuacji jednostek niemieckich zlokalizowanych wokół niej
w ostatnich dniach maja 1945 to tematy
poruszane podczas tego spaceru. Uczestnikom pokazywano materialne ślady
akcji wojennych, a także znalezione
przedmioty po tamtych czasach.
Kolejny spacer rozpoczął się przy
miejscu pamięci, a dokładnie cmentarzu
poległych w 1945 roku w Chłapowie,
gdzie znajduje się 13 mogił zbiorowych.
Stamtąd uczestnicy wybrali się doliną wąwozu chłapowskiego w kierunku Przylądka Rozewie, gdzie stoi obelisk z tablicą Zaślubin Polski z Morzem,
a spacer zakończono przy latarni morskiej w Rozewiu.
We Władysławowie na osiedlu Szotland przy pomniku męczenników Wielkiej Wsi wystartowała piesza wędrówka w kierunku portu. Sporo wątków
z okresu II wojny światowej, ale też
samej miejscowości opowiedziała
przewodniczka.
W niedzielne popołudnie dwójka
przewodników z Bractwa Spod Nordowej Gwiazdy w epokowych strojach
przeszła się po polu bitwy z 1462 roku
zapoznając z poszczególnymi fazami
bitwy. Rekonstrukcja wydarzenia odbędzie się 7 sierpnia.
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Władysławowo oraz Gminy
Krokowa.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

Gmina Władysławowo

Gry w przestrzeni miejskiej

Władysławowo i Jastrzębia
Góra wzbogaciły się o kolejne
atrakcje, jakimi są terenowe
gry miejskie.

P

ierwsza z nich zatytułowana
„Na tropie rybek” zlokalizowana jest na terenie Władysławowa i nawiązuje do figur zabawnych rybek, usytuowanych na każdym
z osiedli miasta. Figury te powstały w ramach projektu wyłonionego
do realizacji w wyniku głosowania

w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Gra dedykowana jest głównie rodzinom z dziećmi, zawiera wiele edukacyjnych wątków, które osnute fabułą
i ciekawymi do wykonania zadaniami, zachęcają do spacerów i aktywnych form spędzania czasu.
Jak wziąć udział w grze? Można
samodzielnie wydrukować ze strony www.wladyslawowo.pl kartę
do gry „Na tropie rybek”, wykonać
poprawnie wszystkie zadania i udać
się do Informacji Turystycznej przy

ul. Towarowej, by otrzymać nagrodę.
Kartę do gry można także otrzymać
w Informacji Turystycznej. Mamy
nadzieję, że nowa atrakcja cieszyć
się będzie dużym zainteresowaniem
zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców i stanie się zachętą do eksplorowania przestrzeni miejskiej.
Druga wspomniana gra, zatytułowana „Nie tylko Gwiazda Północy”, powstała z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia
istnienia Jastrzębiej Góry. Gra dedykowana jest wszystkim odbiorcom,
bez względu na wiek, którzy pragną
zgłębić swoją wiedzę, a przy okazji
poznać uroki Jastrzębiej Góry oraz
okolic. Jak zagrać w grę? Również
należy wydrukować kartę do gry
ze strony www.wladyslawowo.pl,
pobrać ją z Informacji Turystycznej przy Promenadzie Światowida
w Jastrzębiej Górze, z kasy Bliza
Parku w Rozewiu lub z Informacji
Turystycznej we Władysławowie.
Prawidłowe rozwiązanie gry upoważnia do odbioru pamiątkowego
Certyfikatu Zdobywcy Jastrzębiej
Góry, dostępnego w kasie Bliza Parku
w Rozewiu.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Gmina Władysławowo. Zaproszenie

Mistrzostwa w biegu górskim
Rozpoczęły się zapisy na wydarzenie
sportowe na razie w ograniczonej ilości
do 50 osób (licząc razem bieg i marsz).

J

eśli tylko sytuacja na to pozwoli, to w późniejszym czasie powiększymy ilość uczestników.

Zapisy na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/5676/strona.html
Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie,

ISSN: 2449-8173

tel. 537 247 994 (pon. pt. 8:00 15:00),
e-mail: sport@wladyslawowo.pl
Termin i miejsce:
a) termin: 31 lipca 2021 r., godz. 17:00,
b) miejsce: Park Miejski we Władysławowie
Limit, kategorie, trasa, dystans:
a) limit uczestników: 50 osób (limit może zostać
powiększony wraz ze zmianą obostrzeń),
b) kategorie: „open” kobiet i mężczyzn
nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych,
c) trasa: alejkami w parku, typ anglosaski
d) dystans: 3 x pętla po 1,8 km = 5,4 km.
nn OSiR Władysławowo
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