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Leśne
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Mural na falochronie
w Rozewiu

Wizyta szlakiem
pałaców i dworów

Program na Dzień
Niepodległości

Kabaret Nowaki
w wywiadzie

Deszcz nagród za dzieło filmowe
Grand Prix Turystyki
w Ogólnopolskim Konkursie
oraz Wielka Statuetka
Turystyczna dla filmu
„Kaszuby Północne – tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie”
wyprodukowanego przez LOT
Kaszuby Północne.

J

ury 16. Festiwalu FilmAT
uznało nasz film promocyjny
za najlepszy w konkursie narodowym oraz przyznało drugie miejsce w konkursie międzynarodowym
w kategorii komunikacja turystyczna – promocja regionu. Doceniono
zwłaszcza kreatywność, humor i grę
głównego aktora.
Zbigniew Żmudzki – przewodniczący międzynarodowego jury,
zdobywca Oskara, pogratulował
w mediach społecznościowych całej
ekipie zaangażowanej w pracę:
– Gratuluję twórcom filmu „Północne Kaszuby” nagrody. Sam
bywam co roku w tamtym regionie, i właściwie nie wyobrażam już
sobie wakacji bez pobytu w Chałupach i bez zwiedzania okolic. Dzięki filmowi dowiedziałem się jeszcze więcej o miejscach, które warto
odwiedzić. –
– Uznanie jury i taka prestiżowa nagroda jest dla nas ogromnym
zaskoczeniem, jednocześnie przepełnia nas ogromna radość i wdzięczność – mówi Prezes Marta Balicka.
Dzieło powstało dzięki: Powiatowi Puckiemu, Powiatowi Wejherowskiemu, Miastu Hel, Gminie Jastarnia, Gminie Władysławowo, Gminie
Kosakowo, Gminie Krokowa, Gminie
Puck oraz firmie Panato.
W reportażu pokonkursowym czytamy: „Bardzo ciekawe filmy przyszły z najdalszych zakątków świata:
z Afryki, Australii, Japonii, Rosji.
O najwyższe nagrody walczyły także

„Kaszuby Północne - tutaj każdy znajdzie coś dla siebie”

Uznanie jury
i taka prestiżowa
nagroda jest dla
nas ogromnym
zaskoczeniem,
jednocześnie
przepełnia nas
ogromna radość
i wdzięczność – mówi
Prezes Marta Balicka

reprezentacje takich silnych europejskich kierunków turystycznych jak
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Cypr,
Bułgaria, czy Chorwacja.”
Festiwal FilmAT jest polskim
członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité International
des Festivals du Film Touristique)
z siedzibą w Wiedniu.
Celem festiwalu jest prezentacja
najnowszych trendów w dziedzinie
filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych
i instytucjonalnych oraz ocena

produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego
i możliwości wpływania na grupę
docelową. Festiwal wspiera rozwój
krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata.
Przypomnijmy, że w czerwcu br. twórcy filmu odebrali już
za to samo dzieło pierwszą nagrodę w konkursie „Kadry z Polski…
i nie tylko” w kategorii „Mój region
najpiękniejszy”.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne
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Gmina Krokowa

Sołectwo Jeldzino
z nową siłownią
zewnętrzną!
Kolejna siłownia zewnętrzna
w gminie Krokowa przekazana
do użytku mieszkańcom!
Tym razem zlokalizowana
przy świetlicy wiejskiej
w Jeldzinie. Projekt był
możliwy dzięki grantowi, który
otrzymaliśmy ramach projektu
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”,
organizowanego przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne.

W

ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy osiem
urządzeń fitness, m.in.

W minioną niedzielę
w domu kultury w Żelistrzewie
mieliśmy przyjemność
wspólnie z gośćmi świętować
20.lecie istnienia zespołu
folklorystycznego „Bursztynki”
z Mieroszyna oraz 50.lecie
działalności teatralnej Elżbiety
Sikora-Jędrzejewskiej.

NR 11 (144) n listopad 2021

Gmina Puck

Startuje kolejny
rok kulturalny

drabinkę, wahadło i biegacz, tworząc tym samym ogólnodostępną strefę rekreacji oraz aktywności fizycznej
dla mieszkańców Jeldzina i okolicznych miejscowości. Podczas oficjalnego otwarcia sprzęt przetestowały
dzieci, młodzież i osoby starsze. Przekazali nam, że będą wracać częściej!
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej,
poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.
nn KCK w Krokowej

P

owspominaliśmy ich początki,
oddaliśmy chwilą ciszy cześć
zmarłym, usłyszeliśmy zespół
wielokrotnie na scenie. Poświęcono
także dużą uwagę oryginalnym lalkom Pani Elżbiety, które można było
podziwiać na wernisażu.
W Galerii pod Lipami mogliśmy
również przyjrzeć się marynistycznej
wystawie prac malarki Krystyny Buczkowskiej pt. „Wiatr i Morze”.

Obie wystawy dostępne będą
w domu kultury Żelistrzewo do końca
listopada br.
Na scenie wystąpiły także dzieci wraz z opiekunkami z ludowego zespołu dziecięcego „Strądowe
Oste”, działającego przy Domu Kultury w Żelistrzewie.
Podziękowania trafiły też do wszystkim animatorom kultury, którzy oddają serce w swoją pracę, odznaczają się

zaangażowaniem, pasją oraz kreatywnością, a także wszystkim odbiorcom
uczestniczącym w życiu kulturalnym
Gminy Puck.
Dodatkowo zachęcamy do odkrywania nowej oferty kulturalnej Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie
Puck na naszych mediach społecznościowych oraz na naszej stronie
internetowej.
nn OKSiT w Gminie Puck

t u ryst y k a

Ziemia Pucka.info
Chętni wzięli udział w jesiennych,
terapeutycznych spacerach shinrinyoku z certyfikowanym przewodnikiem
Forest Therapy Institute.

P

ierwszy w lesie mieszanym spod osady Sławutowo w głąb Puszczy Darżlubskiej, drugi
w nadmorskim borze sosnowym w Helu.
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna
„Kaszuby Północne”. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Pucki. Poniżej fotorelacja.
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Zdrowie

Zanurzanie w naturze

nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

fot. Konrad Kędzior

fot. Konrad Kędzior

fot. Mariusz Przybylski

fot. Konrad Kędzior

fot. Konrad Kędzior

fot. Mariusz Przybylski

fot. Mariusz Przybylski

4

Ziemia Pucka.info

Rozewski falochron przez
wiele lat był miejscem
zainteresowania
„pseudoartystów”, którzy
notorycznie uwieczniali na nim
nieestetyczne malunki. Mimo
wielu interwencji w kierunku
ich usuwania, przed każdym
sezonem wakacyjnym,
spacerowiczom tych niezwykle
malowniczych terenów,
odsłaniały się szpecące grafiki.

S

t u ryst y k a

Gmina Władysławowo

Artystyczne dzieło
na falochronie w Rozewiu

tąd właśnie zrodziła się myśl
powstania muralu na falochronie
w Rozewiu. Jego realizacja możliwa była dzięki zaangażowaniu sołtys Rozewia Renaty Ostrowskiej, Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz
rodzimej malarki Teresy BartoszewiczBylińskiej. Zadanie trwało około półtora
miesiąca: od prac związanych z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni, aż po wykonanie obrazów na murze.
Efekt końcowy pojawił się w połowie
października br. i prezentuje się niezwykle pięknie. Przy powstawaniu murala
uczestniczyła grupa młodych i nieco starszych artystów pracujących pod okiem
Pani Teresy Bartoszewicz – Bylińskiej,
przy ogromnym wsparciu mieszkańców
Rozewia na czele z panią sołtys Renatą
Ostrowską.
Nowopowstały mural dołączył
do kilku istniejących już w naszej gminie
tego typu dzieł i stał się kolejną atrakcją
turystyczną. Zachęcamy do obejrzenia
rozewskiego murala podczas jesiennych
spacerów.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Władysławowo

Komiks „Podróż w czasie
windą Światowid”
Czy chcesz udać się w podróż
w czasie z bohaterami
najnowszego komiksu
i przejechać się
jastrzębiogórską windą,
odkrywając przy tym
historyczne ciekawostki
o najdalej na północ wysuniętej
miejscowości w Polsce.

J

eśli tak, weź udział w grze
terenowej „Nie tylko Gwiazda Północy” (mapka z zadaniami dostępna na stronie www.wladyslawowo.pl), dotrzyj do miejsc
zaznaczonych na mapce, zapisz
odpowiedzi na pytania na karcie,
z uzupełnioną kartą udaj się do Urzędu Miejskiego we Władysławowie
(pokój 326, III p.) i otrzymaj swój
egzemplarz komiksu „Podróż w czasie windą Światowid” (zabawa trwa
do końca listopada lub do wyczerpania nakładu komiksu).
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Ziemia Pucka.info
Poznanie zabytkowych obiektów
i oprowadzanie przez gospodarzy
było unikatowym spotkaniem dla
uczestników wyjazdu, czyli właścicieli
dworów i pałaców oraz samorządów
i instytucji kulturalnych.

D

ziałanie realizowane w ramach projektu Dwory Południowego Bałtyku. Beneficjenci aktywnie włączali się w dyskusje o projektowanym przewodniku turystycznym
po szlaku, a także pracowali nad powołaniem
nowego stowarzyszenia właścicieli dworów
i pałaców Pomorza. Poniżej fotorelacja.
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Kaszuby Północne

Wizyta studyjna szlakiem
pałaców i dworów

nn Tekst i foto: Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

Pałac w Jackowie jest w fazie remontu

Wspólna fotografia na tle elewacji pałacu w Zwartowie

Zwiedzanie wystawy o gryfie w pałacu w Wejherowie

Piwnice Lisewskiego Dworu zaadaptowane na bilard

Restauracja w Pałacu w Godętowie

Stajnia przy pałacu w Ciekocinku

Zwiedzanie zamku w Krokowej

Zamek w Rzucewie
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Wywiad

Kabaret Nowaki: Czas pandemii nie sprzyjał
tworzeniu nowych programów
Kamil Piróg i Tomasz
Marciniak z Kabaretu Nowaki
przed występem w Jastarni
opowiedzieli o trudnym czasie
pandemii, miłości do swojej
pracy czy ogromnej tęsknocie
za publicznością. Rozmawiał
Oskar Struk z MOKSiR Jastarnia.

Oskar Stuk: Jak przeżyliście
czas pandemii, który dla
branży estradowej wiązał się
z brakiem występów?
Kabaret Nowaki: Tak, jak wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domu i ten
czas przeciekał przez palce. Na początku był jeszcze zapał do pracy, a potem
on ostygał i wdzierała się stagnacja. Nie był to łatwy czas, ponieważ
od widowni i wyjazdów jesteśmy uzależnieni.
– Czy udało się Państwu jakoś
spożytkować ten czas w sensie
artystycznym?
– Próbowaliśmy trochę pracować, ale
siedząc w domu, ciężko jest być kreatywnym, bo to był czas, gdy byliśmy odcięci od tlenu, czyli publiczności i występów. To nie sprzyja pracy
twórczej. Nie jest tak, że gdy jesteśmy zamknięci pół roku, to nagle
napisaliśmy 30 numerów i radośnie fikaliśmy po kątach. Wszyscy
to przeżywaliśmy. Na początku było
super, że jesteśmy w domu, bo rzadko bywamy, potem już niestety
tego tlenu zabrakło. W tym okresie
powstały jakieś nowe numery, ale nie
jest to wielki wór.
– Jak przerwa pandemiczna
zmieniła postrzeganie
Państwa zawodu?
– Utwierdziliśmy się w przekonaniu,
że bardzo kochamy swoją pracę. Bardzo się za tym stęskniliśmy. Powrót
był wielką radością.
– Na czym polega fenomen
Krystyny, która jest flagową
postacią kojarzoną z Państwa
kabaretem?
– Trudno to jednoznacznie określić. Jest to tak zagadkowa, magiczna sprawa, która postać znajdzie uznanie u ludzi. Myślę, że jest
to pewna wypadkowa Polek o ostrym

ISSN: 2449-8173

charakterze. Krystyna powstała ze skeczu pisanego na Rybnicką Jesień
Kabaretową wiele lat temu. Teraz
ta postać żyje już swoim życiem
i my jej do końca nie kontrolujemy.
– Państwa najnowszy program
nosi nazwę „Za granicą
żartu”, w którą stronę
zamierzacie przesunąć
tę granicę?
– Dlaczego ten tytuł? W pewnym
sensie język kabaretu był na bardzo
ugrzeczniony, patrząc na współczesną rozrywkę. Wszyscy staraliśmy się
też nie poruszać tematów uważanych
za kontrowersyjne. W tym programie
przesuwamy trochę tę granicę. Stand
– up już dawno przesuną ją bardzo
daleko. Stwierdziliśmy, że w kabarecie też możemy sobie pozwolić
na trochę ostrzejszy język, bo okazuje się, że ludzie to lubią. Z całym
szacunkiem, kabaret nie może być

„teatrzykiem dla dzieci”. W tym
programie żart jest zdecydowanie
ostrzejszy.
– Bardzo często decydujecie
się Państwo na współpracę
z innymi kabaretami.
Co decyduje o powodzeniu
tych projektów?
– To się bierze z tego, że lubimy swoją
robotę i to nam nie stoi na przeszkodzie. My się cechujemy tym, że zapraszani do różnych projektów, nie tylko
jesteśmy odtwórcami tego, co nam
zaproponują, ale też staramy się
sporo dorzucać od siebie. To jest fajna
cecha, że nie jesteśmy biernymi obserwatorami.
– Co Państwa formacji
daje cykliczny udział
w programach telewizyjnych?
– Rozwija wyobraźnie, poszerza horyzonty. Wpada się na inne

Miesięcznik
Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
Adres: ul. Pałacowa 14, 84-107 Kłanino
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Stwierdziliśmy,
że w kabarecie
też możemy
sobie pozwolić
na trochę
ostrzejszy język,
bo okazuje się,
że ludzie to
lubią. Z całym
szacunkiem,
kabaret nie może
być „teatrzykiem
dla dzieci”.
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pomysły, które można zrealizować u siebie w kabarecie, a czasem
przy współpracy z innymi. Telewizja pozwala ograć pomysły, przez
co lepiej wychodzą.
– Jakie wyznaczacie sobie
Państwo cele na przyszłość?
– Cały czas chcemy się rozwijać. Działamy w branży, która wymaga ciągłej kreatywności. Po pewnym czasie
musimy przeskakiwać samych siebie. Gdy robi się cały czas to samo,
to wkrada się stagnacja, a jak przestajemy kochać swoją pracę, to ją porzucamy, bo bez sensu jest robić coś,
czego się nie lubi. Chcemy, żeby praca
mieszała się z przyjemnością.
– Na zakończenie: czego
można Państwu życzyć?
– Żadnych restrykcji pandemicznych
i dużo publiczności. O resztę, to już
my się postaramy.
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