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73.000 zł
budżet projektu


200

nakład katalogu


10

sołectw

 
1

Festiwal Folkloru


10

imprez  
kulturalnych


600+

uczestników imprez 
kulturalnych

Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą publikację - katalog prezentujący 
potencjał kulturalny 10 sołectw, które wzięły udział w projekcie „Pomorskie 
smaki, kolory i dźwięki”, realizowanym w ramach programu EtnoPolska 
Narodowego Centrum Kultury. Twórcy ludowi, artyści-amatorzy, lokalni 
wytwórcy przetworów spożywczych i liczne gospodynie domowe, swoją 
codzienną pracą kultywują tradycje, przekazując je kolejnym pokoleniom. 
Ich rola się na tym jednak nie kończy. Działając w swoistym tyglu kultu-
rowym, powstałym w wyniku powojennych migracji, tworzą współczesną 
rzeczywistość na bazie dziedzictwa osadników z wszystkich stron przed-
wojennej Rzeczypospolitej. W ten sposób powstaje kultura, która dla przy-
szłych mieszkańców tych ziem będzie już tradycją. 

Bogactwo tej kultury, jej różnorodność i siła oddziaływania są imponujące, 
ale skromne ramy niniejszej publikacji pozwalają przedstawić tylko niewiel-
ką jej część. Zapraszamy Państwa do kulturalnej podróży przez sołectwa 
powiatu koszalińskiego, mając nadzieję, że lektura katalogu zainspiruje Pań-
stwa do odwiedzenia prezentowanych miejscowości i spotkania z twórcami.
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POMORSKIE SMAKI KOLORY I DŹWIĘKI POMORSKIE SMAKI KOLORY I DŹWIĘKI

1. Chłopy, Józefa Krupa, Alicja Jasińska,  
Elżbieta Strzelczyk

2. Drzewiany, Stanisław Wojciechowski
3. Gołogóra, zespół Córy Gołogóry, Krystyna Kaczka
4. Iwięcino, Małgorzata i Ryszard Stankiewicz,  

Aleksandra Kostrzewa
5. Jacinki, Elżbieta Zarychta, Zbigniew Pęczak
6. Niedalino, Marianna Żuromska, Joanna Ćwik
7. Przydargiń, Mirosława Jękot
8. Węgorzewo, Przemysław Cywiński, Anna Pianka, 

Helena Pyżanowska
9. Wierciszewo, zespół śpiewaczy Kwiat Paproci,  

Jadwiga Dubaniewcz
10. Żydowo, Miron Kierkosz

Ryszard Zdrojewski
Prezes Koszalińskiego Uniwersytetu Ludowego
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Józefa Krupa
Od lat zajmuje się rękodziełem. Mawia 
o sobie „złota rączka”. Tworzy róż-
nego rodzaju ozdoby z naturalnych 
materiałów: drewno, sznurek, papier 
itp. Chętnie dzieli się swoimi pracami 
na różnych festynach, jarmarkach czy 
festynach.

CHŁOPY GMINA MIELNO CHŁOPY GMINA MIELNO

Alicja Jasińska
od ponad 20 lat zajmuje się obróbką 
ryb, a co za tym idzie, ma duże do-
świadczenie w sporządzaniu dań z ryb,  
sporządzając często degustacje na 
różnych festynach, piknikach itp. Jest 
to osoba szeroko uzdolniona, która po-
trafi malować obrazy, pisze także wier-
sze. 
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CHŁOPY GMINA MIELNO

Stanisław Wojciechowski 
Malarstwem zajmuje się amatorsko od 
1989r. Członkiem ZPTP w Koszalinie jest 
od 1995r. Pierwsze prace to nieudolne 
kopie wielkich artystów szczególnie Pabla 
Picassa. Tematami pierwszych prac były 
też pejzaże. Następnie zafascynowany 
malarstwem Picassa zaczął tworzyć 
abstrakcje. Uważa, że prace abstrak-
cyjne wymagają głębokiego przemy-
ślenia i dużej wyobraźni artystycznej. 
Oprócz malarstwa zajmuje się rzeźbą  
w drewnie. Stanisław Wojciechowski 
brał udział w licznych plenerach i wysta-
wach zbiorowych ZPTP. Cały czas two-
rzy nowe prace, które trafiają do różnych 
odbiorców. Wspiera KGW od momentu 
jego powstania, przekazując swoje prace 
na licytacje WOŚP. Tworzy również sztukę 
użytkową, jak stoliki których blatem są 
jego obrazy.

DRZEWIANY GMINA BOBOLICE

Elżbieta Strzelczyk
Mieszka w Będzinku i od lat zajmuje 
się szedełkowaniem (ostatnio szydeł-
kuje ze sznurka torby na zakupy oraz 
torebki ozdobne). Ponadto, haftuje ob-
razy oraz wytwarza patchworkowe 
poduszki, narzuty, dywaniki itp. użyt-
kowe przedmioty. Pracami tymi wy-
pełnia cały swój wolny czas realizując 
w ten sposób swoją pasję i zaintere-
sowania.



GOŁOGÓRA GMINA POLANÓW
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Krystyna Kaczka
Z bogactwa ziół ludzie korzy-
stali od zarania dziejów, co po-
twierdzają najstarsze biblijne 
przekazy:

„Za twoją sprawą rośnie trawa 
dla bydła, a zioła na pożytek 
człowieczy…”

(Księga Psalmów, Ps. 104.)

Pani Krystyna Kaczka z Goło-
góry potwierdza, że odkąd 

sięga pamięcią, zielarstwo było nieodłącznym elementem ich 
domowego gospodarstwa. Jej mama Helena, wykorzysty-
wała je zarówno w kuchni jak i w domowym lecznictwie. 
Obok ziół, które uprawiały w przydomowym ogrodzie (mięta, 
lubczyk, majeranek, len, lipę) chętnie sięgały po dziko ro-
snące zioła a tych wokoło nie brakowało. Znały doskonale 
miejsca ich pozyskiwania, czas zbiorów, przeznaczeniei me-
tody wykorzystywania. Łąki obfitowały w m.in. babkę lance-
towatą, mniszka, dziewannę, wrotycz, macierzankę, krwaw-
nik, a las oddawał aromatyczne liście, pączki, szyszki i korę 
drzew.

Sołectwo Gołogóra, po-
łożone z dala do wielkich 
aglomeracji charaktery-
zuje się pięknem nieska-
żonej niczym przyrody  
i jest swoistym siedli-
skiem wielu gatunków 
roślin, wśród których na 
szczególną uwagę za-
sługują właśnie zioła.

Mimo że dziś już nie korzysta się z dobroci ziół na taką skalę jak 
kiedyś, pani Krystyna swoją domową apteczkę uzupełnia na bie-
żąco skarbami natury. Znaleźć w niej można syropy, susz na na-
pary i herbaty oraz aromatyczne nalewki.

Pani Krystyna jest osobą bardzo energiczną i zaangażowaną  
w życie społeczne swojej rodzimej miejscowości, dlatego też 
zbierane przez nią zioła chętnie przekazuje na cele promocyjne 
sołectwa.

Była również zaangażowaną członkinią KGW „Niezłe Ziółka”  
z Gołogóry w czasie budowy jego struktur.

GOŁOGÓRA GMINA POLANÓW

Córy Gołogóry
Córy Gołogóry to zespół śpiewaczy po-
chodzący z niewielkiej miejscowości Goło-
góra w gminie Polanów. Pomysł założenia 
zespołu śpiewaczego dojrzewał w gło-
wach czterech gołogórskich mieszkanek 
na długo przed jego oficjalnym powsta-
niem.
W grudniu 2007 r. podczas Zabawy Choin-
kowej dla dzieci odbyły się pierwsze roz-
mowy z pracownikiem POKiS. Oficjalną 
datą założenia zespołu przy Polanowskim 
Ośrodku Kultury i Sportu jest 14 luty 2008 r.

Idea
Głównym celem powstania zespołu była 
chęć zaprezentowania się grupy pań od 
strony artystycznej, popularyzacja i propa-
gowanie starych, popadających już w za-
pomnienie piosenek ludowych, biesiad-
nych oraz promocja swojej miejscowości.

Nazwa zespołu
Nazwa „Córy Gołogóry” – bezpośrednio 
nawiązuje do rodowodu członkiń zespołu 
– zaproponowana została przez Marka 
Pietrzaka i entuzjastycznie przyjęta przez 
wszystkich.
Po pierwszych 3 miesiącach intensywnych 
prób, Córy Gołogóry swój debiut sceniczny 
miały w Klubie Wiejskim w Gołogórze, 
podczas zorganizowanego dla mieszkań-
ców wieczorku z okazji Dnia Matki. Tremę 
przy tym panie miały na pewno wielką, tym 
bardziej, że wśród zaproszonych gości za-
siadł zespół "Olszyna" z Żydowa z ponad 
25-tetnim wówczas stażem.
W lipcu 2008 r. Córy Gołogóry wystąpiły już 
przed szerszą publicznością na Parafiadzie 
w sąsiadującym Żydowie a we wrześniu na 
Dożynkach Gminnych pod nazwą "Święto 
Chleba" w Rekowie.
W swojej dotychczasowej historii Córy 
Gołogóry występowały na scenie ponad 

sto razy z repertuarem ludowym, biesiad-
nym i kolędami podczas różnych imprez 
gminnych, powiatowych oraz na wielu 
Przeglądach Twórców i Zespołów Ludo-
wych w województwie zachodniopomor-
skim i pomorskim.
Wszystko to sprawiło, że zespół stał się 
rozpoznawalny a śpiewane przez Córy 
Gołogóry piosenki coraz bardziej przypa-
dają do gustu publiczności.
Działalność zespołu obok wokalnej, czę-
sto przybiera również bardziej artystyczną 
formę. Panie chętnie biorą udział we 
wszelakich ceremoniałach i insceniza-
cjach, promując swoją Małą Ojczyznę.

Skład zespołu
W pierwszym składzie zespołu znalazły 
się cztery panie i dwie młode dziewczyny. 
Apetyt na skład zespołu panie miały 
większy, ale jak śpiewają w swoich pio-
senkach: "(...) młode mężatki tłumaczą, że 
głosu nie mają (...)"
Na przestrzeni lat grono członkiń zespołu 
zmieniało się, ale nieprzerwanie gremium 
tworzyły: Krystyna Kaczka, Janina Grzelka  
i Teresa Kusz. W 2016 roku, nagle do wiecz-
nego, już niebiańskiego chóru przeszła ś.p. 
Teresa Wąchała. Kolejną, choć tym razem 
usprawiedliwioną osobistymi powodami 
stratą, było odejście Ewy Grzelki, właści-
cielki jednego z najmocniejszych i najbarw-
niejszych głosów. Od 2017 roku, w czerwo-
nym charakterystycznym stroju Cór, mo-
żemy zobaczyć Agnieszkę Kaczkę.
Instruktorem i opiekunem muzycznym do 
2021 roku był Wiesław Lebioda - obecny 
Dyrektor polanowskiego Domu Kultury, 
dziś godnie zastąpił go muzyk z ogrom-
nym talentem i doświadczeniem scenicz-
nym - Krzysztof Ciuła
Córy Gołogóry są jednym z dwóch zespo-
łów tego typu, działających na terenie gminy 
Polanów przy Polanowskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu.
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IWIĘCINO GMINA SIANÓW IWIĘCINO GMINA SIANÓW

Aleksandra Kostrzewa
Pani Aleksandra mieszka w Iwięcinie. 
Przygodę z serami rozpoczęła 3 lata 
temu i stało się to jej pasją.

Zaczęło się od serów podpuszczko-
wych z mleka krowiego, na tą chwilę 
jest około 13 smaków, np.: czarnuszka, 
kozieradka, czosnek niedźwiedzi itp.

Dodatkowo od roku Pani Ola zajmuje 
się wędzeniem sera, a’la oscypki. Cie-
szą się one niemałym powodzeniem. 

Kontakt: tel. 695 824 347

Małgorzata i Ryszard 
Stankiewicz
Rodzinne gospodarstwo rolne Mał-
gorzaty i Ryszarda Stankiewicz wy-
twarza z mleka krowiego sery pod-
puszczkowe typu korycińskiego. Sery 
są dostępne w różnych smakach 
dzięki dodatkom przypraw, takich jak 
kozieradka i czarnuszka. 

Państwo Stankiewicz wytwarzają rów-
nież olej rzepakowy tłoczony na zimno. 
Nasiona pozyskiwane są z własnych 
upraw prowadzonych metodą integro-
waną - bez użycia toksycznego glifo-
satu. Olej charakteryzuje się piękną 
złocistą barwą oraz bogatym aroma-
tem. 

Kontakt: tel. 518 535 653



JACINKI GMINA POLANÓW JACINKI GMINA POLANÓW

Elżbieta Zarychta
Pani Elżbieta należy do Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Jacinkach. Mieszka 
w malowniczej miejscowości Jacinki 
od urodzenia i nie zamierza tego zmie-
niać. Interesuje się rękodziełem, szcze-
gólnie robótkami na szydełku, filcowa-
niem na sucho i mokro, modelowa-
niem w masie silnej. Inspiruje ją  także 
praca w glinie, zarówno lepienie ręczne 
jak i praca na kole garncarskim.

Robótkami zaraziła ją mama. Kiedy 
była dzieckiem, ubierała ją w sweterki, 
czapki czy sukienki, które dla niej 
sama zrobiła. Zainteresowania dają jej 
dużo satysfakcji i ciągle mobilizują do 
dalszego działania. Wykonane przez 
nią rzeczy są dobrą alternatywą na 
niepowtarzalne dekoracje, a także na 
prezenty z „duszą”.

Zbigniew Pęczak
Od ponad 50 lat rodzina pana Zbigniewa Pę-
czaka z Jacinek w gminie Polanów zajmuje się 
pszczelarstwem. To nie tylko dzieło jego życia, 
miłość do pszczół zaszczepił w nim ojciec, po 
którym odziedziczył pasiekę.

Aktualnie pasieka liczy 30 rodzin i jest jedną  
z większych w okolicy. Powstają w niej miody: 
wielokwiatowe, rzepakowe, spadziowo-lipowe 
oraz faceliowo-gryczane.
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NIEDALINO GMINA ŚWIESZYNO NIEDALINO GMINA ŚWIESZYNO

Marianna Żuromska
Mieszka w Niedalinie. Jej pasją jest szydełkowanie 
nie tylko serwetek, czy obrusów, ale sukienek, strojów 
kąpielowych itp. rzeczy użytkowych. Tworzy także 
piękne obrazy stosując podobne metody.

Joanna Ćwik
Specjalizuje się we florystyce. Potrafi 
ułożyć piękną dekorację kwiatową na 
każdą okazję. Rodzina, znajomi, są-
siedzi korzystają z jej pomocy w wy-
konaniu izdób na różne okazje.



PRZYDARGIŃ GMINA BOBOLICE
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Mirosława Jękot 
Mieszka w Przydarginii (sołectwo Gło-
dowa). Od wielu lat zajmuje się robót-
kami ręcznymi - na szydełku wyrabia 
serwetki, obrusy a nawet sukienki. Po-
nadto, dużym zainteresowaniem cie-
szą się jej wyroby z cementu (doniczki  
i inne ozdoby).
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WĘGORZEWO GMINA SIANÓW

Anna Pianka
Przewodnicząca KGW „Węgorzewianki” 
- od dzieciństwa próbowała swoich 
zdolności kulinarnych. Dzisiaj każda 
wolną chwilę spędza w kuchni two-
rząc przepyszne, różnorodne torty i cia-
sta. Torty są niepowtarzalne a smaki 
niezapomniane. Każdy członek rodziny 
i przyjaciel przy okazji urodzin jest ob-
darowany słodką niespodzianką.

Kontakt: 608 42 53 86 



WĘGORZEWO GMINA SIANÓW WĘGORZEWO GMINA SIANÓW
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Przemysław Cywiński
Uczęszczając do Technikum Rolni-
czego w Tychowie zaszczepił bakcyla 
do pszczół. Wykorzystując piękne oko-
lice węgorzewskich lip założył małą 
pasiekę, która przynosi mu dużą przy-
jemność, a rodzinie pyszne miody na 
zimę. Zapraszam do degustacji.

Węgorzewo 15 
Tel. 606 980 580Helena Pyżanowska

ma osiemnaście lat, uczęszcza do I LO 
w Koszalinie. Uwielbia ciszę i spokój 
wsi, a jedną z jej pasji jest haftowanie. 
Swoje inspiracje czerpie przede wszyst-
kim z natury, którą nieustannie się za-
chwyca i która wciąż ją zaskakuje. 
Swoje prace zaprezentowała na stoisku 
na Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich  
w Węgorzewie Koszalińskim, podczas 
którego dzieliła się z widzami tajni-
kami haftu.



WIERCISZEWO GMINA SIANÓW WIERCISZEWO GMINA SIANÓW
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Jadwiga Dubaniewcz
Od kilku lat zajmuje się wytwarzaniem 
domowych zdrowych przetworów.
Owoce i zioła, które stosuje w więk-
szości pochodzą z jej ogrodu gdzie nie 
stosuje żadnej chemi. Receptury są 
stare, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. 

Kontakt: tel. 508 817 340Kwiat Paproci 
Zespół Kwiat Paproci z Wierciszewa powstał w 2010 roku i miał być formą 
miłego spędzenia wolnego czasu. Jednak wieść o zespole zainteresowała 
organizatorów różnych imprez i zespół zaczął zdobywać popularność.
Swoją działalność prowadzi pod patronatem Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
Wykonuje piosenki ludowe, biesiadne, okolicznościowe, religijne, patrio-
tyczne i wojskowe przy akompaniamencie akordeonu, bębna oraz ka-
chonu. Muzycy w swoim repertuarze wykorzystują własne teksty.
Zespół występuje na imprezach okolicznościowych, lokalnych, bierze 
udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich, jest zapraszany na im-
prezy organizowane przez zaprzyjaźnione zespoły.
Śpiewają nie dla sukcesów, ale dla własnej satysfakcji – śpiewanie pozwala 
im się rozwijać, poznawać nowe miejsca i nawiązywać nowe przyjaźnie.
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ŻYDOWO GMINA POLANÓW

Miron Kierkosz
W Żydowie mieszka od swojej młodo-
ści, jego pasja to pisanie pisanek. Chęt-
nie pokazuje metody i sposoby ozda-
biania jaj podczas warsztatów i spo-
tkań, które ubarwia nieznanymi opo-
wiesciami i historiami zwiazanymi tą 
tradycją. Pisania pisanek nauczył się  
w rodzinnym domu, gdzie kultywo-
wano tę tradycję. Swoją pasja zaraził 
dzieci, a teraz wnuczęta

Koszaliński Uniwersytet Ludowy powstał w 2019 r. wskutek spotkania działaczy koszaliń-
skich organizacji pozarządowych, o profilu edukacyjnym, z grupą sołtysów zrzeszonych 
w Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego. Spotkali się ludzie reprezentujący różne spo-
łeczności, ale każdy wnosił jakiś potencjał – wiedzę, doświadczenie i własną kreatyw-
ność. Jesteśmy pozaformalną, niepubliczną placówką edukacyjną dla osób dorosłych. 
Już od 4 lat specjalizujemy się w kształceniu osób dorosłych, co stanowi dominującą 
część naszej aktywności. Prowadzimy pracownie: rzemiosła artystycznego, kulinarną, 
muzyczną, ekologiczną, rekreacyjno-sportową i komputerową. Kształtujemy warunki dla 
rozwoju organizacji społecznych, jak i osób które je tworzą. Naszym celem jest przygoto-
wanie mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do efektywnego funkcjonowania 
w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Zamierzamy, poprzez naszą działal-
ność, wzmocnić integrację lokalnych społeczności i przyczynić się do budowania tożsa-
mości na bazie dziedzictwa kulturowego przodków. Zachowanie i kultywowanie lokal-
nych tradycji jest naszym najważniejszym celem misyjnym. Koszaliński Uniwersytet Lu-
dowy zamierza kontynuować i rozwinąć działalność, będącą istotą niniejszego projektu. 
Jego tematyka będzie ważną częścią oferty programowej na następne lata.

Osoby zainteresowane naszymi inicjatywami, kursami szkoleniami zapraszamy do kon-
taktu w dni robocze na nr telefonu: 726 531 002, w godz. 9:00 - 17:00 lub osobiście  
w biurze koszalińskiego oddziału przy ul. Wyspiańskiego 12/1a.

Więcej informacji można uzyskać:
Strona internetowa:  
www.koszunil.pl
facebook:  
https://www.facebook.com/KULkoszalin


