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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.



Szanowni Państwo,

 Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby oraz 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
oddają w Państwa ręce publikację będącą 
wynikiem realizacji projektu współpracy. Celem 
projektu była  realizacja działań na rzecz 
podnoszenia wartości produktów rybactwa 
oraz zdobywania wiedzy, wymiany informacji 
i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów 
zależnych od rybactwa.

 Zamysłem partnerskich Lokalnych Grup 
Rybackich było zwrócenie uwagi przyszłych 
kucharzy na szczególny składnik dań kaszubskich 
jakim jest ryba, w szczególności rodzime jej 
gatunki. Dla efektywnego wykorzystania ryb  
w kuchni konieczna jest umiejętność 
rozpoznawania świeżości surowca, jego obróbki 
oraz przyrządzania w towarzystwie innych 
składników charakterystycznych dla kuchni 
kaszubskiej. 

 Do udziału w projekcie LGR Kaszuby oraz 
Północnokaszubska LGR zaprosiły uczniów  
i nauczycieli sześciu szkół ponadgimnazjalnych, 
kształcących w zawodach gastronomicznych. 
Na zaproszenie Lokalnych Grup Rybackich  
z dużym zainteresowaniem odpowiedziały:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
 w Sierakowicach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie,
Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie,
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Pucku.

 Pierwszym działaniem zrealizowanym  
w ramach projektu była promocja produktów 
rybnych podczas XV Światowego Zjazdu 
Kaszubów we Władysławowie. Uczniowie szkół 
z obszaru PLGR przygotowali i rozdysponowali 
poczęstunek rybny dla uczestników zjazdu – 4 tys. 
porcji zupy rybnej oraz rolmopsów śledziowych,  
a także 200 kg wędzonej belony. 



 Kolejnym zadaniem była organizacja 
edukacyjnego wyjazdu studyjnego, podczas 
którego uczestnicy projektu poznali miejsca 
związane z historią, kulturą i rzemiosłem rybackim. 
W programie wyjazdu znalazła się wizyta w porcie 
rybackim w Helu, wizyta na kutrze i rozmowa 
z rybakiem, a ponadto zwiedzanie Muzeum 
Szkutnictwa w Jastarni i spotkanie w przetwórni 
rybnej. Wyjazd studyjny zakończył się uroczystym 
podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego 
współpracy szkół z Lokalną Grupą Rybacką 
Kaszuby oraz Północnokaszubską Lokalną Grupą 
Rybacką.

 Część praktyczną zajęć rozpoczęły 
praktyki w przetwórni ryb „Szkuner” Sp. z o.o. 
Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali 
cykl obiegu przetwórczego ryb: wyładunek 
w porcie, patroszenie, filetowanie, mrożenie, 
przygotowanie do transportu, przetworzenie. 
Zajęcia w niezwykle ciekawy sposób poprowadził 
Pan Michał Hernik, Dyrektor Połowów i Produkcji  
w Spółce Szkuner. W pamięci uczestników 
w sposób szczególny pozostanie praktyczna 
umiejętność obróbki różnorodnych gatunków 
ryb, zarówno morskich jak i słodkowodnych.

 Najbardziej rozbudowanym działaniem, 
a jednocześnie najbardziej oczekiwanym 
przez uczestników projektu,  były  zajęcia 
gastronomiczne. Zajęcia te, to 72 godziny 
spędzone w doskonale wyposażonych 
pracowniach gastronomicznych szkół biorących 
udział w projekcie. Uczniowie w trzech  
10-osobowych  zespołach  międzyszkolnych  
tj. 5 osób z wybranej szkoły z obszaru LGR Kaszuby 
oraz 5 osób z wybranej szkoły z obszaru PLGR 
wzięli udział w warsztatach gastronomicznych, 
obejmujących trzy całodniowe spotkania. 
Podczas warsztatów mieli okazję nauczyć się 
przygotowania przekąsek, zup oraz dań głównych 
na bazie ryb. Zajęcia poprowadzili uznani 
mistrzowie kuchni zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Kucharzy Polskich, Panowie Krzysztof Szulborski, 
Kazimierz Żołnowski oraz Andrzej Ławniczak 
– uczestnicy licznych znaczących w kraju  
i za granicą wydarzeń kulinarnych. Podczas 
zajęć uczniowie wspólnie z prowadzącymi mieli 
możliwość wykonania wielu potraw. Niezwykle 
interesująca była też szansa podpatrywania 
w trakcie pracy utytułowanych szefów kuchni,  



mistrzów kucharskich z wieloletnią praktyką  
i doświadczeniem. 

 Publikacja, która trafia w Państwa 
ręce jest zwieńczeniem realizacji projektu, 
podsumowaniem wielu godzin pracy uczniów 
i towarzyszących im nauczycieli. W książce tej 
znajdziecie Państwo zbiór przepisów na dania 
z ryb wskazane przez uczniów - uczestników 
Projektu. Proponują oni potrawy zainspirowane 
zrealizowanymi podczas Projektu działaniami. 
Ponadto publikacja  została wzbogacona  
o wybrane przepisy szefów kuchni na potrawy, 
które przyrządzone były podczas zajęć 
gastronomicznych.

 Oddając publikację w Państwa ręce mamy 
nadzieję, że nie raz zabierze ona Was w kulinarną 
podróż po obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej 
Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej a przepisy w niej zawarte, zachęcą  
do gotowania dań na bazie rodzimych gatunków 
ryb.



Przekaski
7-21

Zupy
22-30

Dania glowne
31-45 
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 Lokalne Grupy Rybackie (LGR) to Stowarzyszenia, które uczestniczą w kreowaniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów, na których działają poprzez wdrażanie osi priorytetowej  
4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym 
Ryby 2007-2013. LGR funkcjonują w ramach oddolnej inicjatywy partnerskiej oraz podejścia 
do rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez współpracę partnerów publicznych, 
społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności przedstawicieli sektora rybackiego.  

 Podejmowane przez LGR-y działania w ramach środków finansowych na wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) doprowadzić mają nie tylko  
do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, równie istotnym celem jest 
rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Podejmowane inicjatywy mają  
na celu zachęcić mieszkańców do przełamywania barier oraz zachęcić do współpracy w ramach 
wspólnych projektów. Działania LGR to także wzmacnianie pozytywnego wizerunku regionu 
poprzez promocję kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa rybackiego.

 Podejmowane przez LGR działania związane z wdrażaniem LSROR to m. in.: szkolenia, 
konsultacje i doradztwo. Przykładowymi działaniami, realizowanymi ze wsparciem środków 
finansowych pozyskanych za pośrednictwem LGR są:
• podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej,
• promocja obszaru LGR,
• budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej,
• rewitalizacja miejscowości,
• dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów turystycznych lub rekreacyjno–
sportowych, 
• restrukturyzacja, reorientacja lub dywersyfikacja działalności gospodarczej osób mających 
pracę związaną z sektorem rybactwa.

 Działalność LGR  obejmuje również wiele zadań na rzecz lokalnej społeczności takich jak:
• aktywizacja lokalnej społeczności zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju 
Obszarów Rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych, kursów oraz szkoleń, 
• organizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych takich jak np. plenery twórczości 
ludowej, 
• współfinansowanie spotkań i imprez odbywających się na obszarze LGR  np. wydarzeń 
kulturalnych, zawodów wędkarskich, pikników, festynów.
 Stowarzyszenia podejmują również zadania we współpracy z innymi LGR z kraju i całej 
Europy, gdzie wnosząc swój potencjał prowadzą projekty zmierzające do nawiązania współpracy, 
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Lokalna Grupa Rybacka
Kaszuby

83-315 Szymbark
Wieżyca 1

tel.: 58 684 35 80
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl

www.lgrkaszuby.pl

Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka

84-120 Władysławowo, 
ul. gen. J. Hallera 19

tel. 58 77 4 6 8 90
e-mail: biuro@plgr.pl

www.plgr.pl







 Wszystkim uczestnikom projektu, nauczycielom, uczniom oraz instruktorom  
ze Spółki “Szkuner” oraz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, serdecznie dziękujemy  
za zaangażowanie i gratulujemy wykonanej pracy. Cieszymy się ze spotkania i jesteśmy 
przekonani, iż doświadczenia zebrane w trakcie realizacji naszych wspólnych działań, 
zaowocują poszerzeniem Waszych perspektyw zawodowych i osobistych.

Zarząd LGR Kaszuby
Zarząd Północnokaszubskiej LGR

Poniżej przedstawiamy listę szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w projekcie:

Zespół Szkół
 Ponadgimnazjalnych

 w Przodkowie

Jolanta Hirsz
Stanisława Cyra

Oskar Kleba
Katarzyna Wilczewska

Natalia Kąkol
Artur Kazimierczak
Marcin Byczkowski

Zespół Szkół
 Ponadgimnazjalnych

w Sierakowicach

Agnieszka Kazimierczak
Iwona Tesmer

Paulina Gojtowska
Paulina Hoppa
Piotr Labuda

Karolina Labuda
Damian Bulczak

Zespół Szkół
 Ponadgimnazjalnych

w  Somoninie

Agnieszka Sędkowska
Krystyna Herzberg

Paweł Noch
Dominik Cyrzan
Katarzyna Arndt
Emilia Ramczyk

Patrycja Sitterlee

Zespół Szkół
 Ponadgimnazjalnych

w Kłaninie

Iwona Domachowska
Ewa Szymańska

Dawid Mielewczyk
Katarzyna Ceynowa

Natalia Hinz
Karolina Felkner

Karolina Włoskowicz

Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku

Teresa Widerska
Grażyna Czernica

Laura Markowska
Joanna Czaja

Grzegorz Arendt
Maciej Gafke

Sebastian Hołysz

Zespół Szkół 
nr 1 

 we Władysławowie

Jarosław Rusak
Monika Rusak

Agnieszka Ferra
Monika Czarnecka

Paulina Lamke
Grzegorz Klasa

Ariel Misiak
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