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O badaniach

Badania terenowe prezentowanego tematu zosta³y przeprowadzone w marcu
2014 roku1. Objê³y one swoim zasiêgiem teren LGR Kaszuby, czyli siedem

gmin powiatu kartuskiego: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, So-
monino, Stê¿yca i Sulêczyno. Za³o¿eniem by³o objêcie badaniami miejscowoœci
le¿¹cych we wszystkich tych gminach, by stworzyæ jak najszerszy obraz bada-
nego tematu2.

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy obejmowa³ rejon kó³ka
Jezior Raduñskich (zespó³ trzyosobowy) i prowadzony by³ z bazy w Ostrzycach,
a potem w Chmielnie. W drugim ka¿dy z cz³onków zespo³u skierowa³ siê do
innej czêœci badanego terenu: pó³nocno-zachodniej, po³udniowo-zachodniej
i wschodniej.

Punkt wyjœcia badañ i jego oœ stanowi³ kwestionariusz opracowany przez
autora niniejszego opracowania na podstawie kwerendy w literaturze przedmiotu.
Jego za³o¿eniem by³o ujêcie wszelkich przejawów wykorzystania narzêdzi i sprzê-
tów rybackich na badanym obszarze, a tak¿e ich badanie w szerokim kontekœcie
spo³eczno-kulturowym.

Narzędzia i sprzęty rybackie
oraz metody połowu w kaszubskim

rybołówstwie jeziornym

Krzysztof Zamościński

1 Pobyt w terenie zaj¹³ ka¿dej z uczestnicz¹cych w nim osób osiem dni. Autor dziêkuje Pani
prof. Annie Kwaœniewskiej za zaproszenie do wziêcia udzia³u w badaniach.

2 Wywiady przeprowadzi³ trzyosobowy zespó³: Magdalena Bernat i Zuzannna Kraszewska,
studentki etnologii Uniwersytetu Gdañskiego oraz Krzysztof Zamoœciñski, pracownik Na-
rodowego Muzeum Morskiego w Gdañsku. Autor dziêkuje kole¿ankom z zespo³u za dobr¹
wspó³pracê, zaanga¿owanie w badania i dzielne znoszenie ich trudów, szczególnie podczas
pokonywania dziesi¹tków kilometrów terenu na rowerach.
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Efektem badañ jest 61 wywiadów przeprowadzonych z osobami zwi¹zanymi
na ró¿ne sposoby z rybo³ówstwem badanego regionu, a tak¿e materia³ ikonogra-
ficzny, którego czêœæ stanowi ilustracjê niniejszego podsumowania.

Dobór respondentów rozpocz¹³ siê przed wyjazdem w teren. Na pocz¹tku
korzystano z listy potencjalnych rozmówców zwi¹zanych z miejscowym rybo-
³ówstwem, dostarczonej przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wie¿ycy3,
a tak¿e z adresów rybaków wyszukanych w Internecie. Resztê respondentów
znaleziono w trakcie badañ.

Ostatecznie wœród respondentów znaleŸli siê: w³aœciciele lub wspó³w³aœci-
ciele jezior: 23 osoby, dzier¿awcy jezior dawny i obecny: dwie osoby, rybacy
zawodowi czynni i emerytowani firmy „Radbur”: dziewiêæ osób (w tym oœmiu,
którzy uprzednio pracowali w Pañstwowym Gospodarstwie Rybackim Lipusz),
ichtiolog tej¿e firmy, rybacy i pomocnicy rybaccy dawni i obecni: dwanaœcie
osób, wêdkarze: trzy osoby, sprzedawcy sprzêtu wêdkarskiego i rybackiego: dwie
osoby, osoby powi¹zane rodzinnie z rybakami: cztery, osoby mieszkaj¹ce nad
jeziorem: szeœæ (w tym rolnicy: trzy)4.

Respondenci nale¿eli do nastêpuj¹cych grup wiekowych: 30-35 lat: oœmiu;
40-45 lat: szeœciu; 50-55 lat: 22; 60-65 lat: 19; 70-75 lat: piêciu; 80-85 lat: czte-
rech; 90 lat: jeden, nn: jeden. Wœród nich by³o piêæ kobiet. Rozmowy by³y prowa-
dzone w jêzyku polskim. W sytuacjach, kiedy podczas wywiadu by³o obecnych
kilku rozmówców, czêsto rozmawiali oni miêdzy sob¹ po kaszubsku. Przek³adali
te¿ polskie terminy rybackie na kaszubskie.

Opracowanie niniejsze prezentuje przede wszystkim wiedzê rozmówców na
temat obecnych narzêdzi i sprzêtów rybackich oraz metod po³owów, a tak¿e tych
zapamiêtanych z przesz³oœci i relacjonowanych przez przodków. Tak wiêc infor-
macje dotycz¹ funkcjonowania narzêdzi rybackich na przestrzeni mniej wiêcej
ostatnich stu lat. Niestety, czas prowadzenia badañ (jeszcze przed rozpoczêciem
sezonu rybackiego), a tak¿e terminy przygotowania ich opracowania uniemo¿li-
wi³y obserwacjê uczestnicz¹c¹ dzia³añ rybackich, czyli osobisty udzia³ w po³o-
wach i ich dokumentacjê5.

3 Autor opracowania dziêkuje Panu prezesowi Markowi Byczkowskiemu i Pani Judycie Kro-
skowskiej z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego we Wie¿ycy za dostarczenie adresów
rozmówców i wspieranie badañ.

4 Dziêkujemy wszystkim naszym rozmówcom za udostêpnienie swojej wiedzy na badany
temat.

5 Nie uda³o siê te¿ przeprowadziæ rozmów z niektórymi rybakami, którzy wydaj¹ siê istotni
dla funkcjonowania rybo³ówstwa w powiecie kartuskim.
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Poprzednicy

Kwerenda w literaturze wykaza³a, ¿e tematyk¹ rybo³ówstwa jeziornego po-
wiatu kartuskiego zajmowa³o siê dotychczas, szczególnie w sposób systema-
tyczny, niewielu badaczy i autorów. Bardzo wartoœciowy przyczynek do tematu,
pochodz¹cy z drugiej po³owy XIX wieku, jest zawarty w poemacie Hieronima
Derdowskiego O Panu Czorliñœcim co do Pucka po sece jacho³, wydanym w To-
runiu w 1880 roku6. Bohaterem utworu uczyni³ on szlachcica-rybaka z Chmielna
i opisa³ ówczesny po³ów niewodem7. Marginalnie odnosi siê do tego rejonu
Kaszub Izydor Gulgowski w klasycznej pracy O nieznanym ludzie w Niemczech:
przyczynek do ludoznawstwa i krajoznawstwa Kaszub, wydanej w 1911 roku8.
Z drugiej strony sta³a siê ona nieocenionym Ÿród³em wiadomoœci dla pisz¹cych
o tradycyjnym rybo³ówstwie kaszubskim9. W 1913 roku Aleksander Majkowski
wyda³ Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej, który zawiera sporo
ciekawych informacji o rybo³ówstwie z pocz¹tków XX wieku10. W kolejnym
przewodniku z 1936 roku nieco uwspó³czeœni³ podane wczeœniej wiadomoœci11.
Kilka informacji o rybo³ówstwie w Chmielnie poda³ Kazimierz D¹browski
w swojej Monografii Chmielna, wydanej w tym samym roku12. W okresie po-
wojennym etnograficzne badania, niestety nieopublikowane, na interesuj¹cym
nas terenie prowadzi³ Józef Gajek13. Na temat znaczeñ terminów kaszubskich

6 H. Derdowski, O Panu Czorliñœcim co do Pucka po sece jacho³, Toruñ 1880.
7 Ibidem, s. 132-133.
8 E. Seefried-Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland: ein Beitrag zur Volks-

und Landeskunde der Kaschubei, Berlin 1911, s. 90-102. Zawarte w tej pracy informacje
ukaza³y siê w artykule: I. Gulgowski, Rybo³ówstwo na Kaszubach, „Gryf”, 1921, nr 1,
s. 15-29, a w skróconej formie jeszcze w pracy: I. Gulgowski, Kaszubi, Kraków 1924,
s. 43-48.

9 F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, Toruñ 1934, s. 18-23, 29.; Z. K³odnicki, Tradycyjne
rybo³ówstwo œródl¹dowe w Polsce. Zarys historii sposobów, narzêdzi i urz¹dzeñ rybackich
w œwietle metody retrogresywnej, Wroc³aw 1992, passim.

10 A. Majkowski, Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej, Warszawa 1913,
s. 34-35, 36-38. Kolejne wydanie przewodnika zawiera te same informacje o rybo³ów-
stwie: A. Majkowski, Przewodnik po Szwajcarji Kaszubskiej, Warszawa 1924, s. 37, 39-41.
W swojej pracy Majkowski odwo³uje siê do poematu H. Derdowskiego. Wydaje siê, ¿e
informacje podane przez Majkowskiego nie by³y wykorzystywane przez badaczy tradycyj-
nego rybo³ówstwa.

11 A. Majkowski, Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarji, Kartuzy 1936, s. 37, 39-41.
12 K. D¹browski, Monografia Chmielna. Zarys historyczny wsi kaszubskiej, Kartuzy 1936,

s. 65-67.
13 J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Wstêp, katalog i redakcja Anna

Kwaœniewska, Gdañsk-Wejherowo 2009, s. 193, 217, 219, 220. Przechowywane one s¹
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odnosz¹cych siê do rybo³ówstwa cennym Ÿród³em jest s³ownik gwar kaszub-
skich ks. Bernarda Sychty, wydany w latach 1967–197614. W 1969 roku o rybo-
³ówstwie Chmielna wspomina³ Bernard Grzêdzicki15, a obszerne jego opraco-
wanie na ten temat z pocz¹tku lat 70. XX wieku zosta³o opublikowane w pracy
z 1980 roku16. Temat rybo³ówstwa powiatu kartuskiego zosta³ roztopiony przez
Teresê Prza³ow¹ w opisie tradycyjnego rybo³ówstwa Pomorza Gdañskiego z 1988
roku17. W latach 80. XX wieku szkutnictwo kaszubskie, w tym w powiecie kar-
tuskim, bada³ Jerzy Litwin18. Jak niewiele informacji o rybo³ówstwie z intere-
suj¹cego nas terenu funkcjonuje w literaturze etnograficznej, œwiadczy drobia-
zgowa praca Zygmunta K³odnickiego o tradycyjnym rybo³ówstwie œródl¹dowym
w Polsce, wydana w 1992 roku. Nieliczne informacje z powiatu kartuskiego,
z których autor korzysta³, pochodz¹ jedynie z 17 miejscowoœci19. Wizualnie stan
ten ujawnia siê bia³ymi plamami w miejscu powiatu na mapach zasiêgów posz-
czególnych typów narzêdzi rybackich20. Jest to dowodem potrzeby przeprowa-
dzenia badañ, bêd¹cych podstaw¹ niniejszego opracowania.

Wa¿nym punktem odniesienia dla badañ rybo³ówstwa powiatu kartuskiego
s¹ prace traktuj¹ce o rybo³ówstwie jeziornym s¹siednich terenów. Rybo³ówstwo
Kaszubów bytowskich przedstawi³ Ryszard Kukier w 1968 roku21. Longin Ma-
licki, opisuj¹c po¿ywienie rybne Kaszubów w 1972 roku, odniós³ siê te¿ do ry-
bo³ówstwa okolic Wiela22. W 1977 roku Jan Pa³ka poœwiêci³ pracê magistersk¹
rybo³ówstwu mieszkañców wsi Sominy, le¿¹cej nad Jeziorem Somiñskim
w gminie Studzienice w powiecie bytowskim23. Rybo³ówstwo Borowiaków
Tucholskich, zamieszkuj¹cych na po³udnie od Jeziora Wdzydzkiego, zbada³

w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Niestety, auto-
rowi nie uda³o siê z nimi zapoznaæ.

14 B. Sychta, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw 1967–1976.
15 B. Grzêdzicki, Chmielno i okolice: przewodnik, Gdañsk 1969, s. 26-27.
16 B. Grzêdzicki, Chmielno. Wiadomoœci o œrodowisku wsi, Gdañsk 1980, s. 134-143, 204-

-205. Wydaje siê, ¿e autor wiele informacji o rybo³ówstwie uzyska³ od rybaka z Chmielna,
Franciszka Cieszyñskiego, op. cit., s. 134-135.

17 T. Prza³a, Kultura ludowa Pomorza Gdañskiego. Przewodnik po wystawie etnograficznej,
Muzeum Narodowe w Gdañsku, Gdañsk 1988, s. 7-23.

18 J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, Prace Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku, t. X, Gdañsk 1995, s. 231-252.

19 Z. K³odnicki, op. cit., s. 328-329.
20 Ibidem, s. 112, 123, 124, 146, 160, 164, 170.
21 R. Kukier, Kaszubi Bytowscy, Gdynia 1968, s. 133-139.
22 L. Malicki, Po¿ywienie rybne Kaszubów wdzydzkich, Gdañsk 1972, s. 10.
23 J. M. Pa³ka, „Rybo³ówstwo jeziorne we wspó³czesnym ¿yciu mieszkañców wsi Sominy na

Kaszubach” (praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañ
1977). Informacje z tej pracy cytuje Z. K³odnicki, op. cit., passim.



115

Krzysztof Zamościński, Narzędzia i sprzęty rybackie oraz metody połowu. . .

W³adys³aw Jagie³³o jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹24. Tematykê tê na terenie
Borów Tucholskich w podobnym okresie bada³ ks. Bernard Sychta25. Bardziej
odleg³ym regionem, na który warto zwróciæ uwagê w kontekœcie kontaktów
z Kaszubami, jest Wielkopolska, o rybo³ówstwie której pisa³ w 1960 roku Ste-
fan Chmielewski26.

Kontekst społeczno-kulturowy

Omawiaj¹c narzêdzia rybackie, mamy œwiadomoœæ, ¿e mówimy o fragmen-
cie kultury rybackiej, czyli tych wszystkich wzorach i regu³ach postêpowania
i myœlenia, które wi¹¿¹ siê z po³owami ryb, z rybackim wykorzystaniem zbior-
ników wodnych. Dotycz¹ one tworzenia i nabywania narzêdzi, ich u¿ywania,
postêpowania wobec nich, kiedy staj¹ siê bezu¿yteczne. Ze stosowaniem narzê-
dzi wi¹¿¹ siê zasady tworzenia zespo³ów rybackich obs³uguj¹cych te bardziej
z³o¿one z nich. To z kolei wymaga funkcjonowania zasad wynagradzania za
pracê. Elementem tej kultury jest sposób, w jaki m³odzi zostaj¹ w³¹czani w jej
obrêb. Jest te¿ wiedza dotycz¹ca ryb i ich zachowañ, a tak¿e zasad zwi¹zanych
z ich po³owami. Wiedza dotycz¹ca dna zbiorników wodnych, czynników atmos-
ferycznych i innych wp³ywaj¹cych na po³owy, a tak¿e odpowiednich miejsc po-
³owu i ich nazewnictwa. To te¿ wierzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem rybo-
³ówstwa i wiele innych elementów.

Ta kultura rybacka nie jest sta³ym i gotowym tworem. Jest zakorzeniona
w tradycji, ale zmienia siê pod wp³ywem czynników ekonomicznych, ekologicz-
nych, spo³ecznych, prawnych. Œwiadectwem tego s¹ zmiany w zestawie narzê-
dzi, które bêdziemy mogli zaobserwowaæ, to, ¿e niektórych typów narzêdzi ju¿
siê nie u¿ywa, a nawet ju¿ nie pamiêta. Podobnie dzia³o siê w przesz³oœci, przy
czym wspó³czeœnie zmiany zachodz¹ du¿o szybciej. W przypisach bêdziemy siê
odnosiæ do dawniejszych stanów kultury rybackiej, ale przy wspomnianym wcze-
œniej niezbyt zaawansowanym stanie ich rozpoznania pe³niejszy ich obraz mog¹
przynieœæ dopiero dalsze pog³êbione badania.

Badania uœwiadomi³y nam, ¿e tak jak istniej¹ ró¿ne grupy eksploatuj¹ce
rybacko jeziora, tak te¿ istniej¹ nieco odmienne kultury przez nie tworzone.

24 W. Jagie³³o, Rybo³ówstwo Borowiaków Tucholskich, Toruñ 2008.
25 B. Sychta, Kultura materialna Borowiaków Tucholskich, Gdañsk-Pelplin 1998, s. 45-50.
26 S. Chmielewski, Rybo³ówstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. Józef Burszta, t. I,

Poznañ 1960, s. 267-325. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 135, wspomina „Do niedawna ¿y³
w Chmielonku rybak Józef Œniadecki, który sprowadzi³ siê w tê okolicê po I wojnie œwiato-
wej z Wielkopolski”. Z. K³odnicki, op. cit., s. 323, pisze o rybaku-respondencie, który nad
jezioro Sumino przeniós³ siê w latach 30. XX wieku z Wielkopolski.
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Podstawowym czynnikiem konstytuuj¹cym te grupy jest ich stosunek w³asnoœci
lub jego brak do eksploatowanych akwenów. To rybacy (zawodowi, niezawodo-
wi i tymczasowi), wêdkarze i rybacy nielegalni, zwani k³usownikami. Kulturê
rybaków legalnych od kultury rybaków nielegalnych ró¿ni np. to, jak przestrze-
gaj¹ okresów ochronnych, zgoda lub niezgoda na respektowanie uregulowañ
prawnych. Jeœli chodzi o narzêdzia nielegalne, kultura k³usownicza przejawia
siê m.in. w takim ich kszta³towaniu, by mog³y byæ stosowane niezauwa¿enie.
Elementem kultury rybaków nielegalnych jest jej zakorzenienie w minionych
czasach, kiedy eksploatacja rybacka wód by³a dostêpna ogó³owi mieszkañców.

W niniejszym opracowaniu nie ma miejsca na szerokie i dog³êbne przedsta-
wienie wszystkich aspektów kultury rybackiej. Koncentrujemy siê na przedsta-
wieniu narzêdzi i metod po³owu, ale wybieraj¹c podejœcie licznego cytowania
wypowiedzi uczestników i depozytariuszy tej kultury, dajemy jej wiêksz¹ mo¿-
liwoœæ wyartyku³owania siê w szerszy sposób. Opracowanie w ten sposób bar-
dziej staje siê wspólnym tekstem, oprócz pisz¹cego je i zespo³u, który prowadzi³
badania, przede wszystkim wszystkich osób, które udzieli³y swojej wiedzy (pre-
zentowa³y kulturê ryback¹), a tak¿e tych, którzy j¹ im przekazali [il. 1].

Na marginesie rozmów ujawnia³y siê ogólnie uwarunkowania, w jakich funk-
cjonuje wspó³czesne rybo³ówstwo jeziorne. W sferze informacji to doba telewi-
zji i Internetu. Symptomatyczne jest, ¿e podczas jednego z wywiadów rozmowa

o sieciach mia³a w tle konwer-
sacjê o sieci. Narzêdzi rybac-
kich czêsto poszukuje siê w In-
ternecie. Rozmówcy zauwa¿aj¹
tak¿e wp³yw mediów i nowo-
czesnych technologii komuni-
kacji na zmiany zachowañ
wspó³czesnej m³odzie¿y.

Do takich uwarunkowañ
nale¿y sytuacja ekonomiczna,
która wp³ywa na rybo³ówstwo
i rybaków, a tym samym na
obecnie u¿ywane narzêdzia
i stosowane metody po³owu.
Podobnie jest ze stanem czy-
stoœci œrodowiska, który ma
wp³yw na zasoby rybne wód.
Uregulowania prawne zwi¹-

1. Emerytowany rybak W³adys³aw Rec³aw
z brygady rybackiej w £¹czynie-Helu, Kartuzy,

gmina Kartuzy (fot. K. Zamoœciñski)
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zane z okresami ochronnymi ryb okreœlaj¹, kiedy i jakimi narzêdziami mog¹ byæ
one po³awiane.

Wykorzystaniem zasobów fauny wodnej wód powiatu kartuskiego, przede
wszystkim jezior i stawów, w celach rybackich zajmuje siê kilka kategorii osób.
To przede wszystkim w³aœciciele jezior, dzier¿awcy jezior, rybacy zawodowi,
w³aœciciele jezior bêd¹cy jednoczeœnie rybakami niezawodowymi, wêdkarze
i k³usownicy.

Ich zaanga¿owanie w po³awianie ryb okreœlaj¹ wyznaczane przez prawo sto-
sunki w³asnoœci. Dysponowaæ zasobami ryb mog¹ w³aœciciele (prywatni, insty-
tucjonalni, w tym pañstwo) i dzier¿awcy, a tak¿e zatrudnieni przez nich rybacy.
Wêdkarze uzyskuj¹ takie prawo poprzez wykupienie odpowiednich zezwoleñ
od w³aœcicieli i dzier¿awców. Poza zgodnym z prawem stanowionym korzysta-
niem z wód sytuuj¹ siê k³usownicy.

Bezpoœrednimi u¿ytkownikami przedstawionych poni¿ej narzêdzi rybackich
s¹ przede wszystkim rybacy zawodowi i niezawodowi. Ich przygotowanie do
rybo³ówstwa wyznacza z jednej strony wiedza, któr¹ uzyskali w trakcie trady-
cyjnego przekazu z ojca na syna i praktykowanie po³owów od dzieciñstwa,
z drugiej strony w niektórych przypadkach wiedza nabyta podczas kursów ry-
backich i szkoleñ [il. 2]. Poszerzy³a ona tradycyjny zasób pogl¹dów o rybach
i rybo³ówstwie.

2. Dyplom mistrza rybackiego, który otrzyma³ Jan Treder 31 maja 1947 r.,
Pierszczewko, gmina Stê¿yca (fot. Zuzanna Kraszewska).
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Formy narzêdzi i sposób ich u¿ycia zale¿ne s¹ od rodzaju ryb nimi po³a-
wianych. Rybacy wymieniaj¹ ró¿ne ich gatunki wystêpuj¹ce w miejscowych
jeziorach [il. 3]:

P³otka. Znasz p³otkê? £ekunka. To jest okoñ. Ty mówisz okoñ. A my, my mówimy
³ekunk. Powtórz. £ekunk. £ekunk, jo. To s¹ ³ekunczi. £ekunk. No, szczupak...
szczupak, a my mamy œcziupak. Œcziupak. Lin to je lin. W¹górz. Wêgorz, a my
w¹górz. Ze sielaw¹ jest znów tak. To jest sielawa, nie? A my tu na Kaszubach mó-
wimy m³erynka. M³erynczi. Nie wiem [dlaczego tak]. Morynka. […] Morynka to
sielawa jest, nie?27

R1: Kleszcz. R2: Plizdra, po kaszubsku plizdra! R2: [Plizdra] To jest kleszcz. R1: To
jest taka najchudsza ryba, taka niesmaczna. Kleszcz, kleszczyk. A po kaszubsku
plizdra. Tooo nie jest nic warta ryba!28

R1: Szcziupek. R2: P³otka, uekunk, szczipek, leœæ, karp, wangorz. A na sielawê mówi
morynka. No, tu na Raduni to nie ma nic innego, nie? Tylko ta sielawa tam chyba
dochodzi, tam nic innego nie ma, to jest to samo, co u nas. No ja¿d¿e, jo. A na leszcza
kleœcie, tak pardon, kleœæ. R1: Kleœæ, ten co w lesie jest. R2: P³otki takie, z czerwony-
mi oskrzelami to by³y… R1: Czy p³etwami ? R2: No p³etwy, baby na to mówili. R1:
To je podobne, tylko chudsze. R2: Jo. R1: Wygl¹da [jak p³otka]. R1: Ale to nie jest.
R2: My na to mówili babe, ona ma inn¹ nazwê, nie wiem. R1: Ale po kaszubsku
baba. R2: Wiedzia³em kurna, jak to siê nazywa po, ale wysz³o…29

27 Wywiad: 02-SZN-09.
28 Wywiad: 02-ZG-03.
29 Wywiad: 06-BR-02.

3. Szczupak – trofeum Piotra Tessy, w³aœciciela jeziora Junno, Kamienica Królewska,
gmina Sierakowice (dziêki uprzejmoœci Piotra Tessy)
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Jeziora powszechnie siê zarybia na ró¿ne sposoby: firma „Radbur” ma no-
woczesn¹ wylêgarniê, w³aœciciele jezior kupuj¹ narybek lub siê nim wymieniaj¹,
a tak¿e pozyskuj¹, po³awiaj¹c ryby w ró¿nych miejscach [il. 4]:

Tak, tak, tak, zarybianie. No, g³ównie to jest zarybiane siej¹, sielaw¹, p³oæ, p³oæ co
jakiœ czas musi byæ, chocia¿ p³oci tu jest du¿o, no, ale chodzi o wymieszenie krwi,
jak to siê mówi, bo to p³oæ skar³owacieje i siê robi póŸniej taka byle jaka. […] Tak
wiadomo, siê zna trochê tych ludzi, to te¿ siê wymieniamy narybkiem, bo na przy-
k³ad tak jak p³oæ to inni rybacy przywo¿¹ do mnie, ja zawo¿ê jak siê na³owi, nie?,
mamy specjaln¹ skrzyniê, jak jest p³oæ, to siê w t¹ skrzyniê ³aduje, dzwoniê, ¿e jest
p³oæ i ktoœ przyje¿d¿a, na przyk³ad zabiera j¹, póŸniej mi przywiezie. No chodzi
o wymianê, trochê tam o wymieszanie tego gatunku, nie?30

Zarybiaæ, a jak. […] A ja od rybaków i cuda niewida, gdzie by³o mo¿na i sami sta-
wialiœmy tam na b³otkach takie ma³e ³apaliœmy, przewozi³em i leszcze tu z Raduni,
trzysta kilo kupi³em, karpie kupiliœmy, jechaliœmy po karpie, no co. […] Ja tam tylko
tym wicórkiem tam ten narybek ³owi³em, ¿eby zdobyæ po tej podusie, ¿eby coœ,
a ba³aganu sobie narobi³em. To wygl¹da³o jak karasie i ¿adnych japoñców, a teraz
s¹ wszêdzie te japoñce, jo31.

30 Wywiad: 06-KK-17.
31 Wywiad: 06-BR-02. „[Japoniec to ryba] Nowa, chyba z Ruskich, sk¹d to siê wziê³a, nie wiem.

A tego nie by³o raz kiedyœ. Tyle lat, czterdzieœci lat jak pracujê, nie?, przecie¿ tego tu nie
by³o. Bo karaœ by³ ¿ó³ty, nie? Ale teraz to s¹ jasne. Du¿e ³uski, jak karp”. Wywiad: 06-£-H-09.

4. Rybak firmy „Radbur” w trakcie zarybiania
(dziêki uprzejmoœci Adama Wójtowicza z Somonina)
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Wszystkie te czynniki maj¹ wp³yw na to, jakich narzêdzi siê u¿ywa, jak
i z czego s¹ wykonywane, kto ich u¿ywa i w jaki sposób. Pierwotny plan prezen-
tacji narzêdzi i metod po³owu zak³ada³ ich omówienie w kontekœcie tych wszyst-
kich czynników, które maj¹ wp³yw na funkcjonowanie narzêdzi w spo³ecznoœci
rybackiej. Jednak iloœæ zebranego materia³u wymaga³aby przy takim ujêciu wy-
danie obszernej osobnej publikacji poœwiêconej tematowi. Dlatego wybrano
wê¿sz¹ perspektywê prezentacji ca³ej gamy narzêdzi i metod po³owów na bada-
nym terenie. Prezentacji uwzglêdniaj¹cej szeroko wypowiedzi rybaków, w któ-
rych wspomniane wczeœniej czynniki s¹ niejednokrotnie artyku³owane.

Narzędzia i metody połowu

Prezentacjê narzêdzi i sprzêtów rybackich oraz metod po³owów w wê¿szym
sensie poka¿emy w sposób inny ni¿ to z regu³y do tej pory robiono w literaturze
przedmiotu. Prezentowano je, poczynaj¹c od najprostszych, a koñcz¹c na naj-
bardziej z³o¿onych. Wydaje siê, ¿e wynika³o to z utrwalonej w mentalnoœci ba-
daczy perspektywy ewolucjonistycznej, która stara³a siê przez taki uk³ad przed-
stawiaæ ewolucjê czy rozwój badanych obiektów. Tutaj zrobimy odwrotnie
z takim uzasadnieniem, ¿e dla samych u¿ytkowników tych narzêdzi najwiêksze
znaczenie maj¹ w³aœnie te najbardziej technicznie zaawansowane. Te najprost-
sze znajduj¹ siê na marginesie zainteresowania mieszkañców powiatu. Ma to
stanowiæ podkreœlenie uwzglêdnienia perspektywy rozmówców. Pamiêtaæ nale¿y,
¿e jednoczeœnie znaczenie gospodarcze poszczególnych narzêdzi ci¹gle ulega
zmianie poprzez ich dopasowanie do zmieniaj¹cych siê czynników spo³eczno-eko-
nomiczno-ekologicznych. Ich u³o¿enie wed³ug kryterium obecnego znaczenia
dla rybaków musia³oby w rzeczywistoœci byæ trochê inne ni¿ w prostym schema-
cie tutaj zastosowanym.

Badania pokazuj¹ te¿, ¿e istniej¹ pewne ró¿nice w klasyfikowaniu narzêdzi
w literaturze naukowej i stosowanej przez u¿ytkowników. Oczywiœcie ogólnie
klasyfikacja naukowa jest precyzyjna i drobiazgowa, a ta druga bardziej ogólna
i wydaj¹ca siê nie mieæ specjalnego znaczenia dla osób siê ni¹ pos³uguj¹cych.
Ciekawe, ¿e zupe³nie inaczej klasyfikowane s¹ ¿aki. W klasyfikacji naukowej
zalicza siê je do pu³apek, natomiast rybacy (z nielicznymi wyj¹tkami) okreœlali
te narzêdzia jako sieci stawne32.

Omawiaj¹c narzêdzia rybackie, bêdziemy siê niejednokrotnie konfrontowali
z niekonsekwencjami terminologicznymi. Powoduje je zjawisko przenoszenia
nazw, objawiaj¹ce siê tym, ¿e te same typy narzêdzi s¹ nazywane ró¿nie, a od-
mienne tak samo33.

32 W zwi¹zku z tym pytanie o pu³apki rodzi³o nieporozumienia.
33 W zwi¹zku z tym sama nazwa narzêdzia czêsto nie mówi niczego pewnego o jego budowie.
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„Niełód, tak, po kasiubsku do niełodu”34 – sieć ciągniona zimowa

Najwiêkszym narzêdziem ³ownym rybaków zawodowych jest sieæ ci¹gnio-
na (matniowa ci¹gniona), u¿ywana jeszcze do niedawna podczas po³owów
zimowych na wiêkszych jeziorach. Osoby mówi¹ce po polsku okreœla³y j¹ jako
niewód35, niewód albo przew³oka36, po kaszubsku nie³ód 37, nieud38, a tak¿e
klepa du¿a39, niewodowa klepa40 [il. 5]. Najwiêcej mieli do powiedzenia o po-
³owach podlodowych niewodem rybacy zawodowi, którzy w nich uczestniczyli

34 Wywiad: 02-ZG-03. Dzieje gminy Sierakowice, Andrzej Groth (red.), Gdañsk 2008, s. 64,
przynosz¹ informacjê, ¿e w XVI w. „Gowidliñscy gburzy posiadali prawo po³owu niewo-
dem ryb w Jeziorze Gowidliñskim”. W 1772 roku w Kamieñskim M³ynie „M³ynarz i gburzy
posiadali prawo po³owu ryb: siedem zaci¹gów du¿ym niewodem na jeziorze Junno i po trzy
w pozosta³ych”. Ibidem, s. 86.

35 Wywiady: 02-PR-08; 02-ZDN-05; 02-G£- 07; 02-SZN-09; 02-BG-15. Zasiêg wystêpowania
nazwy niewód i miejsca jego u¿ywania w trakcie po³owów pod lodem w Polsce przedstawi³
Z. K³odnicki, op. cit., s. 236, mapa 24.

36 Wywiad: 06-£-H-09.
37 Wywiady: 02-SZN-09; 02-ZG-03; 06-BR-02.
38 Wywiad: 06-£-H-09.
39 Wywiady: 06-BD-03; 06-CHM-07. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132, niewód nazywany

jest klep¹: „Bo kleszczkami szele ch³opi Czorliñsciego klepe”, a znaczenie s³owa klepa:
„Klepa: sieæ”. Ibidem, s. 136.

40 Wywiad: 06-£-H-09.

5. Sieæ przew³oka u¿ywana te¿ do po³owów zimowych, £¹czyno-Hel,
gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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osobiœcie i to wielokrotnie. Natomiast wiêkszoœæ respondentów bra³a udzia³
w takich po³owach lub je widzia³a. Po³owy takie by³y najbardziej z³o¿onym przed-
siêwziêciem rybackim, a tak¿e zdarzeniem spo³ecznym. Wyraz temu daj¹ tego
rodzaju wypowiedzi rozmówców: „O, Jezu kochany, to jest, ja ci powiem, to jest
du¿o do opowiadania”41, „O, to jest skomplikowane bardzo, to, to... Trudne do
opowiedzenia”42.

St¹d te¿ ¿aden z opisów nie jest wyczerpuj¹cy. Uzupe³niaj¹ siê one nawza-
jem. Na badanym obszarze metoda po³owu podlodowego niewodem by³a jedno-
lita, jedynie modyfikowana zale¿nie od potrzeb konkretnego po³owu w odnie-
sieniu do wielkoœci sieci i iloœci osób j¹ obs³uguj¹cych.

Na najwiêkszych jeziorach, jak: Jeziora Raduñskie, Jezioro Gowidliñskie
czy jezioro K³odno miejsca po³owów okreœlane by³y jako tonie i nosi³y kaszub-
skie nazwy. Tak opisa³ je na tym ostatnim jeziorze jeden z rozmówców:

Tak, to by³y takie, wie pan, starzy rybacy, tata to ju¿ wiedzia³, bo on od ch³opca
³owi³, to on ju¿ to zna³, zaci¹g, toñ to siê mówi³o, nie?, toñ po kaszubsku, ale to by³
zaci¹g, to by³ wyznaczone, bo nie wszêdzie ryba sta³a. Tu na K³odnie s¹ trzy góry
w jeziorze, to naoko³o tych gór, nie?, to by³y ryby, póŸniej w g³êbi by³y, te¿, bo tam
po tamtej stronie na Zawory, tam najg³êbsze miejsce by³o 45 metrów, nie? Ale to ju¿
te tonie by³y te zaci¹gi wyznaczone i tam siê ci¹gnê³o, tak samo niewodem te¿,
i latem te¿. A, mia³y [nazwy]. Jo [kaszubskie], tutaj na przyk³ad by³ Kryszyniec, tam
Na Kamienist¹ Górê43, na tej górze by³y kamienie, yyy, ju¿ nie pamiêtam, tych
nazwów by³o tam, na przyk³ad tutaj most jest za wsi¹, to Na most by³a toñ, tutaj by³a
taka trzcina, sitowie, to by³y Kawle, tam pod £apalice na Jeziorze Bia³ym Bia³a
Góra, tam by³o p³ytko, tam tak dot¹d by³o, ale to tylko w pewnym miejscu, by³o tych
toni. O, tu na przyk³ad na Bia³¹ to taka g³êbia by³a, Grzeniowa Góra, Wentow Dó³,
bo tam Wenta naprzeciw mieszka³, na górze, takie nazwy swoje mieli, tam na K³od-
nie K³awanowska 44, a nie wiem, dlaczego, nie pyta³em ojca, tu by³ Kryszyniec,
Kapustniak 45  tam, wiem, bo tata zawsze mi tam taki … wchodzi³ w jezioro, kapustê
sadzi³ ten gospodarz, to Kapustniak by³, takie ró¿ne nazwy tam wymyœlali. Na rzekê,
gdzie rzeka Radunia wyp³ywa, tutaj du¿a trzcina by³a na Bia³ym, Pêœniak46, no nie

41 Wywiad: 02-SZN-09.
42 Wywiad: 02-SMN-12. Opiniê t¹ potwierdza obszerny opis po³owu niewodem przedstawio-

ny przez B. Grzêdzickiego, op. cit., s. 139-143.
43 U B. Grzêdzickiego, op. cit., s. 204: „Kamienista – toñ rybacka o p³ytkim i kamienistym

dnie na jeziorze K³odno pod Zaworami” i s. 205: „Kryszyñc – pole i toñ rybacka na je-
ziorze K³odno”.

44 Ibidem, s. 205: „P³awanowska – toñ rybacka u brzegu jeziora K³odno pod Chmielonkiem,
pochodz¹ca od pierwotnej nazwy Chmielonka z XIV wieku – Plavanow”.

45 Ibidem, s. 205: „Kapustnik – pole i toñ rybacka ko³o mostu pod Zaworami na jeziorze
K³odno”.

46 Ibidem: „Pêœniok – czêœæ Jeziora Bia³ego w pobli¿u Diabelskiego Mostu, która w œrednio-
wieczu by³a osobnym jeziorem o nazwach: P³esno, P³ê¿a, Plansa, Plansza”.
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wiem, Pêœniak, a tam by³o takie, miêkki grunt by³, z takiem pêœniakiem, Równiasów
Dó³, to musia³ tam jakiœ Równias mieszkaæ kiedyœ, nazwisko, nie?, Równiasów
Dó³ 47, Na Dêba, tam d¹b do dziœ dnia, […]48.

Po³owy zaczyna³y siê, gdy lód odpowiedniej gruboœci sku³ taflê jeziora.
W epoce regularnych zim czas rozpoczêcia po³owów móg³ byæ doœæ precyzyjnie
okreœlony.

[…] bo to by³o tak, musia³ byæ lód odpowiedniej gruboœci, ale kiedyœ tu by³o ³atwiej
o to, nie?, to by³o od, mój stryj zawsze opowiada³, mówi³, o, na, jeszcze, on mnie ¿y³
dziewiêædziesi¹t czy osiemdziesi¹t lat, ale ale mówi, jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby
do Trzech Króli jezioro nie zamarz³o, tak ¿eby mo¿na by³o ³owiæ. Wiêc, a teraz to siê
zdarza, ¿e czasami nie mo¿na wejœæ, ale. Czêsto jeszcze przed Trzema Królami, ale
od Trzech Króli, mówi, zawsze, to ju¿ by³o zawsze, ¿e ¿e to jezioro by³o tak zamar-
zniête, ¿e mo¿na by³o ³owiæ, nie?49.

Przed 1989 rokiem, kiedy dzia³a³ PGR Lipusz, polityka pañstwa nakazywa³a
systematyczne od³awianie niewodem.

Bo to by³o ogólnie czy on chcia³, czy nie chcia³, ogólnie by³y pieni¹dze i wszystkie
jeziora musz¹ byæ od³owione niewodem, no nie? Lód jest i tak dalej. Raz, raz, co
najmniej jedno jezioro musia³o byæ raz w roku. Mog³o byæ dwa razy do roku50.

Po³ów wymaga³ du¿ego zespo³u rybaków, licz¹cego od oœmiu, dziewiêciu
osób: „Pod lodem to musi byæ tam minimum osiem-dziewiêæ osób”51, do trzyna-
stu, „W zale¿noœci od gruboœci lodu. Jak by³ lód mocno gruby, to by³o trzyna-
stu ludzi trzeba, nie? A tak jedenastu”52. Najczêœciej by³o ich dwunastu: „Bo
trzeba dwanaœcie osób mieæ, nie?”53. Dzia³ali oni symetrycznie wzglêdem ramion
sieci: „Tak, szeœciu z jednej strony, a szeœciu z drugiej strony, tyle musia³o byæ
ludzi”54.

47 Ibidem, s. 206: „Równiasów Dó³ – toñ na Jeziorze Bia³ym w s¹siedztwie roli Skrzypkow-
skiego; nazwa pochodzi od nazwiska jednego z dawniejszych w³aœcicieli tego pola”.

48 Wywiad: 06-CHM-21. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „Tej do ko³a toni rabj¹ przerêble
czym prêdzy”. Sporo toni Jeziora Raduñskiego Dolnego podaj¹ respondenci w wywiadach
06-£H-01 (Na £e³a, Na Wo³a, Czerwone, Czerwoni £u¿m, Knyka, £ó¿eæko, Na ¯yko,
Na Kawe) i 06-£-H-09 (Na B³ota, Miar, Swini Kut, Kaczi Redk, Na Brzózko, Koprówka,
Kreftów Dó³, Krecziu, Na Buczi, Strzylny Góre, D³ugo, Koszilic, Kreftowa Góra, Kosy Rek).

49 Wywiad: 06-£H-01.
50 Wywiad: 02-G£-07.
51 Wywiad: 02-ST¯-04.
52 Wywiad: 02-SMN-12.
53 Wywiad: 02-SZN-09.
54 Wywiad: 06-BD-03.
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Po³ów nadzorowa³ doœwiadczony rybak: „A to jest taki stary rybak, muzykant
by³ kiedyœ stary, ten tu te¿ dowodzi³ tym rybactwem, Cieszyñski z Chmielna”55.
Jego rol¹ by³o skompletowanie zespo³u: „Pomagaæ, jak rybak chcia³ ³owiæ, tedy
on ju¿ mówi, ¿e bêdzie ³owiæ, ¿eby przyszli, kto chcia³, to jeden drugiemu po-
wiedzia³, tego to chodŸcie, bêdziemy ryby ³owiæ. No i wtedy za to ³owienie,
wtedy nam rybak ryby da³, nie?”56.

Iloœæ zatrudnionych osób warunkowana by³a rozmiarem niewodu. Na naj-
wiêkszych jeziorach jego skrzyd³a osi¹ga³y 250 metrów d³ugoœci:

To s¹ te du¿e, na zimê, jak s¹ 250, no weŸ pani, to wyobraŸ, jedno skrzyd³o 250
metrów, nie? To jest, to jest ci¹g, to jest. To liny, tedy matnia jest i tego. Ale to, to jest
okropne to, to jest kupa sieci. To jak tego, jak to siê wozi³o, to sanie, jakie my mieli,
to jakby s³aby lód, toby zarwa³ siê, nie? Tak jest57.

Odpowiednia do d³ugoœci by³a wysokoœæ sieci: „Tam by³o od 150 do dwustu
metrów jedno skrzyd³o, nie? Tak, tak, tak. I wysoka gdzieœ na dziesiêæ-dwana-
œcie metrów. Tak, tak, bo to musia³o siêgaæ, ¿eby t¹ rybê z³apaæ, nie?”58.

Wielkoœæ niewodu dopasowana by³a do wielkoœci jeziora, na którym by³
u¿ywany:

Ró¿ne, 150 metrów, 150 metrów, 250 metrów by³y d³ugie. Tak, tak, dziadek akurat
mia³ 150-metrow¹ tam, z Wiœniowa taki kolega jego mia³ 250-metrow¹, i mniejsze by³y
te¿. Ale to mówiê, wymieniali siê tam. Zale¿y, co by³o potrzebne, to siê wymieniali59.

By³a to tak du¿a sieæ, ¿e niektóre osoby opowiadaj¹c o niej, przesadzaj¹
z okreœlaniem jej wielkoœci: „[…] to ta mia³a blisko piêæset metrów, nie? Czte-
rysta”60.

G³ównymi czêœciami niewodu s¹ matnia i skrzyd³a: „To s¹ takie d³ugie
skrzyd³a, z ty³u ten ca³y worek, wtedy ryba wpada i to siê nazywa klepa, na to
mówili”61. Worek nosi nazwê matni: „D³uga sieæ, ona ma ty³, taki worek ma, to
se matnia nazywa. To jest niewód zimowy”62. W matni maj¹ skupiæ siê ³owione
ryby, które wyjmuje siê przez rozwi¹zanie jej koñca: „Jak jest sieci, ten, matnia

55 Wywiad: 02-SZN-09. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 139 pisze: „Dlatego po³owem musi kiero-
waæ spec – gormistrz, którego mo¿na by dziœ nazwaæ brygadzist¹”. U H. Derdowskiego,
op. cit., s. 136: „Gormistrz: mistrz od niewodu; po niem. Garnmeister”.

56 Wywiad: 06-GWD-18.
57 Wywiad: 02-BG-15.
58 Wywiad: 06-BD-03.
59 Wywiad: 06-KK-17.
60 Wywiad: 06-CHM-07.
61 Wywiad: 06-BD-03. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „A tej chochle przewi¹zuj¹ tam, gdzie

skrzed³ow kuñce”, a dalej: „Ju sê matnio pokazuje: – Wejle! Wejle! Wejle!”. Ibidem, s. 133.
62 Wywiad: 02-SZN-09.
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jest, gdzie te ryby siê zbieraj¹, na koñcu siê zawi¹zuje, ¿eby one siê nie wysypa³y,
nie? no to mówi¹: weŸ to zwi¹¿, ¿eby mo¿e szczêœcie bêdzie albo co”63. Sam
koniec matni nazywa siê kutel: „Kutel to jest ten kuniec”64. „[…] a na koñcu by³
ten worek, co te ryby tam wchodzi³y. Kutel, kutel mówili na to”65. Aby dolna
krawêdŸ niewodu przylega³a do dna, obci¹¿ana by³a ciê¿arkami: „Jezioro mo¿e
byæ dziesiêæ metrów g³êbokie, sieæ mo¿e byæ piêæ metrów g³êboka, ale ona ci¹-
gnie to po dnie, tu s¹ na dole ciê¿arki, s¹ takie wiechy z... z ga³êzi œwierkowych,
to znów ciê¿arek […]”66. Wiechy mia³y zapobiegaæ zbytniemu zag³êbianiu siê
liny w dno, o czym bêdzie jeszcze mowa w opisie sieci letniej. W przeciwieñ-
stwie do wlotu niewodu matnia powinna siê unosiæ nad dnem:

Nie, to nie jest to, to jest w³aœnie, to ja mówi³em ju¿ panu t³umaczy³em, to jest w³a-
œnie ten nieud, jak siê mówi, i ten klocek jak to jest, to siê zak³ada na ten worek,
gdzie wchodz¹ ju¿ te ryby, które siê nagna³o i one siê skupiaj¹ w tym ogonie, w tym
kutlu, jak to siê mówi po kaszubsku. A na koñcu tego jest ta drewniany du¿y korek,
tak, ¿eby kutel nie spada³ na ziemiê, tylko ¿eby on równomiernie trzyma³ siê pod tym
lodem, wie pan, tak, no. Bo ta ryba równowmiernie wtedy do tego siê, do tego zbio-
rowiska koñcowego usuwa. I ten klocek, ten ten, jak pan to nazwa³, ten, w³aœciwie
to jest du¿y korek. Nie, to jest du¿y korek. I on, ten korek, ma sp³awiaæ, on nie ma
pozwoliæ, ¿eby to spad³o na dno, ¿eby to równomiernie siê trzyma³o pod lodem.
To jest ten korek”67.

Koñce skrzyde³ rozpierane by³y specjalnymi dr¹¿kami: „[…] byk, bo to od
niewodu my mówimy byk to je, jak sieæ wychodzi, przód, przód niewodu, byk,
takie z drzewa, nie?, to jak byk przeszed³ […]68 „[…] a¿ przyszed³, to siê nazy-
wa³ bula, to by³o takie k³oda, która rozszerza³a t¹ sieæ, to by³o d³u¿sze jak metr
dwadzieœcia, no szerzej rozchodzi³o siê, nie? ta siatka […]”69. Do wyci¹gania
sieci s³u¿y³y d³ugie liny: „A to s¹ w³aœnie te linki te podzimowe, tam te ryfy, jak
my mówim, te grube, nie?”70. Na linach umieszczane by³y znaki, które pomaga³y

63 Wywiad: 06-CHM-07.
64 Wywiad: 02-ZG-03.
65 Wywiad: 06-CHM-21.
66 Wywiad: 02-G£-07. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „Wi¹¿¹ wiechce do powrozow,

be nie tar po gruñce”.
67 Wywiad: 06-PDJ-19.
68 Wywiad: 06-£-H -09.
69 Wywiad: 06-CHM-21. Obie nazwy drewnianego pala koñcz¹cego skrzyd³a siê nie ró¿ni¹.

Kaszubskie bula znaczy „byk”: B. Sychta, S³ownik…, 1967, s. 88.
70 Wywiad: 06-£-H-08. U B. Grzêdzickiego, op. cit., s. 141, grube liny do ci¹gniêcia niewodu

to ryfy. Jeden z respondentów wspomnia³ o linach z pocz¹tku XX wieku: „[…] jego ojciec
³owi³ sieciami, ³oo, przedtem nie by³o linów, liny by³y zrobione z korzeniów tam, do ci¹-
gniêcia sieciom”, wywiad: 03-GR-08. A. Majkowski, op. cit., s. 39, wspomina, ¿e od sieci
„wychodz¹ dwa d³ugie z ³yka krêcone powrozy”.
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w równomiernym wyci¹ganiu sieci: „… dr¹g, pokrêcili do swojego miejsca, no
bo znaki na linie, do nastêpnych przerêbli […]”71.

Na wiêkszych jeziorach, np. Jeziorze Ostrzyckim, stosowany by³ specjalny
system zak³adania sieci pod lodem, by od³owiæ najpierw jedn¹ stronê jeziora,
a zaraz potem drug¹, przy wykorzystaniu jednej przerêbli pocz¹tkowej [il. 6]:

Narysujemy, jo, tak byle jak, tak pod³u¿no, nie? Tak, teraz tu jest na przyk³ad brzeg
i tu jest brzeg, to tu siê r¹ba³o otwór, w tym miejscu, i wtedy tu siê robi³o, tu siê
odchodzi³o takie punkty proste, i dopiero takie do brzegu i z powrotem, tu to samo,
i do brzegu, nie? I tu siê najpierw t¹ sieæ doci¹ga³o do tego miejsca i z tego miejsca
tu siê œci¹ga³o tu, ¿eby ta ryba nie ucieka³a, nie? I póŸniej to by³o z³owione i w t¹
sam¹ dziurê, ale to wtedy odwrotnie, na tê stronê siê ³owi³o, na drug¹ stronê, tak.
Tak samo, to prosto sz³o, i teraz znowu tu do tego brzegu i tu i to samo, tutaj by³o
te¿ prosto i do tego brzegu. [sieæ siê wk³ada³o] Poœrodku jeziora. [A wyci¹ga³o siê]
Tu z brzega zawsze. Tu by³a te¿ dziura wyr¹bana […] dziura by³a wyr¹bana, to
siekierami siê r¹ba³o, nie by³o sprzêtu, maszyn ¿adnych, tak samo tutaj, nie?72.

71 Wywiad: 06-CHM-21. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 141, szczegó³owo opisuje oznakowanie
niewodu kawa³kami kolorowych szmat oraz specjalnymi znakami. Mia³o to orientowaæ
rybaków co do w³aœciwego ustawienia sieci w danym momencie.

72 Wywiad: 06-BD-03.
73 Wywiad: 02-SMN-12.

Na œrodku jeziora wycinany by³ otwór do opuszczania sieci: „Siê na œrodku
jeziora, mniej wiêcej na œrodku przerêbel, w takim prostok¹cie. Tam by³y trzy
metry na dwa. Tam siê zatapia³o sieæ, rozci¹ga³o...”73. Przerêble do zatapiania

6. System od³awiania toni niewodem w zimie
(rys. wg szkicu Zbigniewa Stankowskiego z Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy)
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i wyci¹gania sieci powszechnie
by³y jednakowo nazywane:
„Tak, wychodnia to jest ta dziu-
ra, gdzie siê wyci¹ga, ale, a to
jest zak³adnia, gdzie siê wpusz-
cza t¹ sieæ to jest zak³adnia
[…]”74. „Bo to by³a zak³adnia,
jak siê mówi, z wody, a na brze-
gu wichodnia, nie?”75.

Miêdzy obiema przerêblami
wycinane by³y dwie linie mniej-
szych trójk¹tnych przerêbli,
które s³u¿y³y do przeci¹gania
lin ci¹gn¹cych sieæ: „A ona ma
w³aœnie iœæ tak... na okr¹g³o,
¿eby jak najwiêkszy obwód
jeziora chwyciæ”76. Odleg³oœci
miêdzy przerêblami „wtedy siê
odmierza³o krokami”77. „[...] to
tak pierwszy to by³ r¹bca, co
robi³, wycina³ dziury. On tak
krokami, dwadzieœcia kroków
szed³ i dziury wyr¹ba³. Ten robi³
dwadzieœcia metrów”78. Do r¹-
bania przerêbli s³u¿y³y specjal-
ne siekiery [il. 7]: „By³y wyci-
nane dziur¹ wszystkie siekier¹,
nie? du¿o dziur […] To by³y
takie siekiery do lodu ciêcia,
takie d³ugie, no”79. „[...] i wtedy, tu jest ta siekiera, tym siê ciê³o dziury, takie
takie trójk¹ty, nie? Takich, i tedy siê te dziury, na tych, szczególnie ja to r¹ba³em

74 Wywiad: 06-PDJ-19. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „R¹bj¹ w lodze du¿e dure,
nopierwi zak³odni¹, A tej kawa³ dali drug¹, co j¹ zwi¹ wechodni¹”.

75 Wywiad: 06-£-H-08.
76 Wywiad: 02-ST¯-04.
77 Wywiad: 06-GWD-18.
78 Wywiad: 02-SZN-09.
79 Wywiad: 06-CHM-07. Siekiera mia³a swoj¹ nazwê: „Nie, by³y takie specjalne siekiery

z takimi d³ugimi, z d³ugim tym, nie jak do drzewa, tylko to by³y takie lodówki, myœmy na to
mówili”. Wywiad: 06-S£W-10. „Lodówka czy jak?”. Wywiad: 02-ZG-03.

7. Siekiera do lodu – prezentuje rybak Wojciech
Formela, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca

(fot. K. Zamoœciñski).



128

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

dziury, to by³ mój fach, tedy w³aœnie ten dr¹g szed³ pod lodem, i tym siê popy-
cha³o, od dziury do dziury, nie?, od zak³adni do wychodni”80. Wycinanie przerê-
bli by³o ciê¿k¹ prac¹:

Ja tam w ogóle, mówiê, ja tam przy tym, po³owy podlodowe, ja mówiê, ciê¿ko.
Szczególnie bo ja by³em r¹baæ, nie?, jak mówiê, jak tak trzysta dziur wyci¹æ, wtedy
dwa-trzy zaci¹gi siê w zimie robi³o, nie?, tak przewa¿nie dwa-trzy, tedy te du¿e
dziury na wodzie, co sieæ siê topi³o i wtedy z brzegu, to ju¿ mia³ doœæ. To siê nie
chcia³o ani jeœæ, jak przyszed³ do domu, nie? Ja mówiê, jak wtedy ch³op by³ m³ody
jeszcze, nie?, a teraz to. Ale rêce ju¿ to czuj¹. Nawet do metra by³ lód, przecie¿
samochody, ci¹gniki jeŸdzi³y po lodzie. To by³a ciê¿ka robota naprawdê81.

Ca³y proces ci¹gniêcia niewodu jeden z rybaków przedstawi³ w skrócie
w nastêpuj¹cy sposób:

„[…] ku³o siê dziury w jednym kierunku, w drugim, w przeciwnym kierunku. I roz-
ci¹ga³o siê linê za pomoc¹ dr¹ga takiego, wid³y, siê pcha³o, przerêble r¹ba³o, wid³a-
mi ten dr¹g siê pcha³o. I za tym dr¹giem ci¹gnê³a siê linka. PóŸniej, jak siê wyci¹-
gnê³o tê linkê, nakrêca³o siê t¹ linê na kierat tak zwany, po kaszubsku baby tak
zwane, no i t¹ linê siê skrêca³o i ta sieæ w tê du¿¹ dziurê po prostu by³a wpuszczana.
Te skrzyd³a siê rozci¹gnê³y i póŸniej z tej toni siê, sieæ œci¹gano w stronê brzegu.
Przyci¹gniêto do brzegu, póŸniej siê schodzi³o razem do... siê schodzi³o razem i tam
siê znów tak¹ du¿¹ przerêbel wycina³o w lodzie i... Tam siê œci¹ga³o tymi kieratami
to i to na lód i z lodu póŸniej na sanie i tak to wygl¹da³o, ten po³ów. Ale by³y bardzo
dobre po³owy82.

Wspomniany dr¹g na badanym terenie nosi powszechnie nazwê chochla
i musia³ siêgaæ od przerêbli do przerêbli. Mia³ d³ugoœæ: „No, dwadzieœcia me-
trów”83. „[…] on by³ tak przewa¿nie z dwóch elementów, z dwóch takich ¿erdzi
skrêcany ten ten, czy zbijany, taki cienki dr¹g […]”84. „[...] by³y dwa razem
zbite, ¿eby jak najd³u¿sze, nie?”85. „[…] te d³ugie dr¹gi to by³y na jeden sezon.
I trzeba by³o nowe zawsze robiæ”86.

80 Wywiad: 06-£-H-08. Po³owy niewodem w powiecie kartuskim mo¿na porównaæ z po³owami
wykonywanymi w Borach Tucholskich w latach 30. XX wieku. Patrz: W. Jagie³³o, op. cit.,
s. 66-77.

81 Wywiad: 06-£-H-08.
82 Wywiad: 02-SMN-12.
83 Wywiad: 02-SZN-09. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „A tej chochle przewi¹zuj¹ tam,

gdzie skrzed³ow kuñce”.
84 Wywiad: 06-£H-01.
85 Wywiad: 06-£-H-08.
86 Wywiad: 06-BD-03.
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[…] nie, to najczêœciej by³o taka deska,
szerokoœci gdzieœ dziesiêæ centymetrów,
mo¿e wiêcej, i wtedy wpychana, bo dr¹g
okr¹g³y, nie?, jak on, on siê tak za ma³o
wygina³, nie?, a deska sz³a pod wodê, bo
deskê podnosi³o do góry, nie?, i tak siê
t¹ desk¹ … deskami, do kupy z³¹czone
by³y, i tym by³y przepychane, nie? Bo
znowu dr¹g siê nie wygina, to wtedy sieæ
by sz³a za nisko, nie?, to woda tak nie
wyp³ywa, deska, deskê to podnosi³o a¿
pod lodem siê trzyma³a bardziej, ¿eby
z dziury do dziury trafiæ87.

Do popychania chochli s³u¿y³y wi-
d³y, dawniej drewniane, póŸniej meta-
lowe [il. 8]:

Te wid³y to by³y metalowe i to mia³o taki
uchwyt i te wid³y, te wid³y s³u¿y³y do
poganiania tego sznura, tego dr¹ga, ale
dodatkowo te wid³y s³u¿y³y, jak ju¿ by³o,
jak sieci siê wyci¹ga³o, ta ca³a lina, co
jest, tam idzie trzysta metrów liny gru-
bej, nie? Siê ci¹gnie. To siê kiedyœ, i tu
zaraz taki wianek siê na te wid³y zak³a-
da³o, nie? To... lina by³a u³o¿ona w taki,
taki kr¹¿ek fajny. Jo, i te wid³y le¿a³y,
a tu one mia³y ten, ten, to trzymad³o.
I to, wokó³ tego to siê doko³a obwija³o,
to jest, to jest trudno powiedzieæ, jak
tego cz³owiek nie widzi88.

87 Wywiad: 06-GWD-18. I. Gulgowski, O nieznanym..., s. 93, tablica I, il. 1: „¯erdŸ (chochla),
d³ugoœæ 25 m”.

88 Wywiad: 02-SZN-09. I. Gulgowski, op. cit., s. 93, tablica I, il. 2: „Wid³y na lód”. T. Prza³a,
op. cit., s. 20, zamieszcza zdjêcie wide³ rybackich z drewnianym trzonkiem i ¿elazn¹ koñ-
cówk¹ z Wiela, powiat koœcierski, gmina Karsin.

8. Wojciech Formela prezentuje
wiekowe, jeszcze drewniane wid³y

do niewodu, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski).
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Kiedy chochla zbacza³a z kursu, przyci¹gano j¹ narzêdziem w kszta³cie haka
[il. 9]:

O, tu jeszcze ten szukark, tutaj. Ja mówiê, ta chochla jak sz³a, nie?, pod lodem,
dziurê siê wyciê³o, tak nie trafi³ w dziurê, tedy to siê wk³ada³o, nie?, chochlê siê
przyci¹gnê³o do dziury, i tedy te wid³y, nie?, i siê popycha³o dalej. Ten szukark.
Zawsze pod lód, nie?, specjalnie taki kij siê wyszuka³o tam w lesie, wygiêty, ¿e to
zawsze pod lodem fajnie sz³o i siê przyci¹ga³o i 89.

89 Wywiad: 06-£-H-08. I. Gulgowski, op. cit., s. 93, tablica I, il. 9: „Szukarek”.

9. Narzêdzie szukark do przyci¹gania dr¹ga chochli, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski)
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W powy¿szym opisie po³owu nie wspomniano o bosaku:
[…] bosak. Jak siê wyciê³o krê lodu, nie?, i tym siê to, ten, i tym siê topi³o t¹ krê pod
lód, nie?, wtedy jak zaci¹g siê zrobi³o, to by³o oznakowane, nie?, na czterech tych,
tym z powrotem siê wyci¹ga³o t¹ krê, ¿eby by³o zabezpieczone. To by³o to90.

Ko³owroty do wyci¹gania sieci, powszechnie zwane babami, umieszczane
by³y na saniach: „[…] a do tego ci¹gniêcia to znów by³o urz¹dzenie, saneczki
takie wiêksze i na nich taka beczka, bo nazywali baba, mia³a takie skoble przy-
bite by³y, to mia³o jakieœ szeœædziesi¹t centymetrów […]”91. „A to po kaszebsku
baba. Baba po kaszebsku. I tu siê dr¹g wk³ada³o, taki prawie jak to tu, w œrodek,
i wtedy w dwójkê, jak ciê¿ko to tam w czwórkê, nie?, i tedy siê krêci³o i”92.
Dawniej ko³owroty by³y drewniane, póŸniej wykonywano je z ¿elaza: „Jeszcze
raz kiedyœ to my mieliœmy te ko³owroty, to by³y drewniane, te tutaj, te, co siê
krêci, nie?, to jest ¿elazne, bo to nowe wszystko, nie?”93. Na samym koñcu sieæ
wyci¹ga³o siê ju¿ rêcznie: „No i a¿ do brzegu i zeszli siê w tê jedn¹ dziurê du¿¹
i wtedy tê koñcówkê oni ju¿ rêkami, nie?, musieli ci¹gn¹æ”94.

Para sañ s³u¿y³a do transportu skrzyde³ niewodu: „Zimowe to by³y sanie,
dwie pary, które sta³y tam, gdzie by³y sieci takie takie ze stylonu grubszego
takie, z bawe³ny, coœ takiego, to by³y ciê¿kie sieci […]”95. „Ka¿de skrzyd³o
k³adzie siê po trzech rybaków na sanie”96. „Tu by³a dyszel, nie?, to ludzie ci¹-
gnêli. Czy traktorem, czy konia. Tu za to jeszcze linkê siê zak³ada³o, i wtedy koñ
ci¹gn¹³, jak by³o du¿o œniegu, bo tak to ludzie ci¹gnêli, dziesiêæ osób, nie?, linki
na plecy i dawaj”97. Inne sanie s³u¿y³y do transportu ryb: „A to by³y do wo¿enia
ryb, skrzynie siê k³ad³o, nie?”98.

Kiedy lód by³ grubszy, oprócz siekiery lodowej u¿ywano do wykonywania
przerêbli specjalnych pik:

A jak grubszy lód, to pamiêtam, tak, to by³ 44 na pi¹ty rok, to lód by³ osiemdziesi¹t
centymetrów gruby, to jeszcze na wierzchu warstwami zamarza³, bo œnieg przypa-
dywa³, odwil¿ trochê, nie?, i to zawsze przymarza³o. Osiemdziesi¹t centymetrów,

90 Wywiad: 06-£-H-08.
91 Wywiad: 06-CHM-21. T. Prza³a, op. cit., s. 20, zamieszcza zdjêcie drewnianego ko³owrotu

na saniach do ci¹gniêcia niwodu zimowego z Chmielna.
92 Wywiad: 06-£-H-08.
93 Wywiad: 06-£-H-08. W szopie rybackiej w £¹czynie-Helu przechowuje siê jeszcze ko³o-

wroty ¿elazne i sanie do ich transportu. Szcz¹tki takiego ko³owrotu napotkano na posesji
w Rêboszewie, wywiad: 03-RB-05.

94 Wywiad: 06-BR-02.
95 Wywiad: 06-BD-03.
96 Wywiad: 02-SZN-09.
97 Wywiad: 06-£-H-08.
98 Wywiad: 06-£-H-08.
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to nawet tymi siekierami rybackimi nie sz³o wyr¹baæ, to takie piki zrobi³, tymi pika-
mi, to d³ugo trwa³o, i dziêki temu Niemcy mnie nie wziêli na wojnê99.

Ka¿dy rybak z zespo³u pe³ni³ okreœlon¹ funkcjê, od której przyjmowa³ na-
zwê: „R¹bca to ten, co dziury r¹ba³, chochlowy to co tego dr¹ga przesuwa³, nie?
Ten, co t¹ babê cyca³, nie?, ten sznurek odbiera³, to by³ ten, [zaœmianie siê]
cycarz jakiœ, no nie?”100. „R¹bca, chochelny […]”101. „ Jo, bo tam s¹ chochelny,
r¹bcowie i tego, i rozmaity, sankowy, rozmaity, tego. Jest, jak ja wtenczas wpusz-
cza³em sieci. Z ojcem ja by³em. To ojciec wpuszcza³ i ja, nie?”102.

Kiedy skrzyd³a pojawia³y siê w wychodni, zaczyna³o siê p³oszenie ryb
w kierunku matni:

Jo, i wtedy w³aœnie jak skrzyd³a ju¿ tu wychodzi³y, w tym, nie?, to tu siê tak po prostu
wali³o, nie?, takie bulgoty robi³o, ta ryba sz³a bardziej do ty³u, nie?, ¿eby w brzeg nie
ucieka³a, nie? Jedynie siê ju¿ je p³oszy, jak siê wyci¹ga sieæ, to ¿eby ta ryba sz³a do
koñca, do matni, nie? ¯eby ona sz³a do koñca, ¿eby nie by³a na skrzyd³ach, siê nie
w tym, bo wtedy to kosztuje wiêcej roboty, bo tê rybê to trzeba za ka¿dym razem
powyjmowaæ, to ¿eby ona jak najwiêcej posz³a do ty³u, nie? I wtedy z matni103.

Na Jeziorach Raduñskich do tego celu rybacy u¿ywali specjalnego narzê-
dzia, które nazywa³o siê „Stupyæ. Po kaszebsku stupyæ. Stupyæ, nie? A po polsku
nie wiem, jak to. To jest stupyæ. To do p³oszenia by³o”104  [il. 10].

Podczas wyjmowania ryb z matni dokonywano ich selekcji: „[…] to jest
taka selekcja. Wyci¹gano rybê – aha, to jest zdrowa ryba. Oj, to jest skar³owa-
cia³a, weg, ta siê nie nadaje”105.

Potem trzeba by³o je przesypaæ do skrzyñ [il. 11]: „Tem kasiorkiem do kasie-
rowania, pokazywa³, to by³ mój fach, ten, co dziury ku³, co mówi³em, r¹bca ja
by³, szczególnie w zimie, nie?, i wtedy to kaszerowanie tych ryb, niech tak piêæ
ton i to ja robi³em. Wszystko wsypaæ”106.

Ryby w skrzyniach zwozi³o siê saniami lub samochodem: „Z³owione ryby
niewodem, to by³y sanki i to by³ lód i na tych sankach one posz³y”107.

99 Wywiad: 06-CHM-21. I. Gulgowski, op. cit., s. 93, tablica I, il. 8: „Szpikulec do lodu
o d³ugoœci 1,5 m”.

100 Wywiad: 02-PR-08. U H. Derdowskiego, op. cit., s 132: „Ka¿dy r¹bca swoj¹ chochlê wid³¹
dali pêdzy”.

101 Wywiad: 02-ST¯-04.
102 Wywiad: 02-BG-15.
103 Wywiad: 02-ST¯-04.
104 Wywiad: 06-£-H-08. B. Sychta, Kultura..., op. cit., s. 49 pisze: „Do straszenia ryb, aby nie p³y-

nê³y w kierunku skrzyde³, lecz laz³y do matni,  s³u¿y drewniany m³ot, tzw. s³amp (kasz. s³êp)”.
105 Wywiad: 02-G£-07.
106 Wywiad: 06-£-H-08.
107 Wywiad: 02-G£-07.
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10. Przyrz¹d do p³oszenia ryb w stronê matni niewodu, £¹czyno-Hel,
gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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W zimie tak. Na saniach tam, je¿eli, bo by³y lody, inne gruboœci lodu by³y jak teraz.
Pó³metrowe, pó³ metra gruboœci lód mia³. Samochodem przyje¿d¿a³ z zak³adu by³e-
go mojego, nie?, i... £adowa³o siê na samochód i jecha³o. ¯ukiem „Lublinem” tak
zwanym, nie? A je¿eli by³ s³abszy lód i nie mo¿na by³o dojechaæ, to saniami siê
dowozi³o gdzieœ do drogi tam108.

Organizator po³owu móg³ dokonywaæ zap³aty pracownikom rybami:
Tymi rybami wyp³aci, to co jemu zostanie. Rybami, na skrzyd³a to sz³o dla tych
pracowników, to s¹ skrzyd³a, wpierw id¹, nie? A to jest kutel, ten ty³. Z kutla nie
wolno, to bra³ w³aœciciel. To, co na skrzyd³ach, to by³o dla robotników. Nie wiadomo
ile, chocia¿by, to by³o ich. A jak by by³o za ma³o, to ten tam z tego kutla im da³ tam
trochê, ale tak to ze skrzyd³ów wszystko sz³o dla robotników109.

108 Wywiad: 02-SMN-12.
109 Wywiad: 06-BR-02.

11. Skrzynka na ryby kasta, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski)
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Podczas ci¹gniêcia sieci mog³y siê pojawiæ problemy zwi¹zane z zaczepie-
niem sieci o podwodne przeszkody:

Czasami coœ siê zdarzy³o, ¿e tam gdzieœ by³a jakaœ zywada, jak to mówi¹, w tym,
czyli gdzieœ jakieœ, gdzieœ nie wiem, sieæ siê za³o¿y³a gdzieœ tam na dnie za jak¹œ
ska³ê, czy za jakieœ drzewo, coœ takiego, i by³ jakiœ problem z wyciagniêciem, to te¿
by³o. Tak jak jak w ka¿dej sytuacji by³y ró¿ne elementy. Czasami rozerwano sieæ,
czasami gdzieœ siê zwinê³a, bo bo w³aœnie zielsko, za du¿o zielska albo coœ ta-
kiego110.
To te¿ jest ró¿nie, bo jak cz³owiek jezioro zna, to wie, gdzie jest jakaœ zawada, jakiœ
pal, jakiœ kamieñ, coœ takiego, ¿eby póŸniej nie za³o¿yæ, no, pod lodem póŸniej to
jak to odci¹gn¹æ?111

Na wiêkszych jeziorach metoda po³owu niewodem polega³a na zaganianiu
ryby w jedno miejsce: „[…] takie ³owienie na zgón tak zwany, zgonienie, zgon”112.

To by³o ³owione przez ca³¹ zimê, jak siê zaczê³o w jednym miejscu i wtedy siê sz³o,
w takim jednym miejscu, w jednym kierunku jeziora, ¿eby na ostatni zaci¹g, ¿eby te
ryby, które tam s¹ sp³oszone, tam by³y wpêdzone i wtedy dopiero taki ostatni zaci¹g
by³ zawsze najlepszy. Tak, w ten sposób113.
No, mo¿na zrobiæ zaci¹g przez ca³e jezioro te¿, nie? No ale to bez sensu, bo ta ryba
zd¹¿y uciec, nie? To siê robi w³aœnie, na zgon siê ³owi pod lodem – w ten sposób
w³aœnie. ̄ e robi siê przerêble, otwory i siê przesuwa tê sieæ ca³y czas i mo¿na obci¹-
gn¹æ tê ca³¹ sieæ, ca³e te pó³ jeziora czy ca³e, nie? Na zgon, czyli rybê przesuwa siê,
bo wtedy ona jest bardziej taka nieaktywna, bo woda jest zimna, i ona siê przesuwa
karna w du¿e, du¿e skupiska i tam na koñcu siê wyr¹buje wtedy du¿y otwór i siê tê
sieæ skupia, skrzyd³a siê wyjmuje114.

Metoda ta przynosi³a obfite po³owy, o czym wspomina wielu rybaków: „No i,
by³y zaci¹gi do siedem ton, siê zdarzy³o, tak zwany zgon, to siê rybê pêdzi³o, no,
³owi³o siê po kolei i w jak¹œ zatokê i tam te ryby siê zebra³y wszystkie, jak siê
zrobi³o zaci¹g, to piêæ-siedem ton leszcza, p³oci, sielawy... Najwiêcej leszcza
w takim przypadku115. „[…] wiêc oni mówi¹, ¿e ta ryba, toñ tam zgón, na zgo-
nienie, czyli na koñcu brano t¹ zatoczkê, nie? I wtedy tam czêsto by³y po dwie,
trzy tony na przyk³ad, takie by³y po³owy, nie? Pamiêtam, ¿e mój ojciec nawet
koñmi wywozi³ tutaj, bo tutaj tak¹ zatoczkê mam i koñmi, pe³ne fury, dwie czy

110 Wywiad: 06-£H-01.
111 Wywiad: 02-ST¯-04.
112 Wywiad: 06-£H-01.
113 Wywiad: 06-BD-03.
114 Wywiad: 02-ZDN-05. Termina karna znaczy „stada, ³awice”.
115 Wywiad: 02-SMN-12.
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trzy fury by³y takie leszcza du¿ego, nie?116. „Ale rybów, Maria, Józef Œwiêty...
Nie wiem, tu ko³o Garcza dostali, sto cetnarów, na jeden rzut. Piêæ ton. Tak.
Z jednego, na jednym zaci¹gu. Piêæ ton”117. W póŸniejszych czasach nie by³o
ju¿ tak dobrze: „Nieraz da, nieraz nie da, nie? Nieraz nawet robotnicy-rybacy
nie dostan¹ ani dla siebie porcji. A nieraz trochê tak”118.

Po³ów niewodem by³ bardzo czasoch³onny, co sprawia³o, ¿e w ci¹gu dnia
mo¿na by³o dokonaæ zwykle dwóch zaci¹gów: „No, dwa. Przy grubym lodzie to
jeden, nie? Tu jak by³ gruby lód, ten gruby taki, myœmy jeden zaci¹g tylko zd¹-
¿yli dziennie zrobiæ”119. „Fajna robota by³a, takie siê robi³o dziennie dwa zaci¹-
gi, bo wiêcej siê nie zd¹¿y³o. Tak, tak, od rana do wieczora prawie. To d³ugie
sieci, póŸniej sieci wybraæ. Tak, jak œwiat³o dzienne, tak”120.

Jeœli mia³y nast¹piæ kolejne zaci¹gi, sprzêt chowa³o siê w wodzie pod lo-
dem: „Tylko ¿e na po prostu ten, takie te ryfy, jak to siê mówi, te liny, to pokradli,
skrzyd³o uciêli, bo to siê na noc pod lód wystawia³o, sanie, nie?”121.

Wielu rozmówców podkreœla³o zbawienne znaczenie dzia³ania niewodu dla
zachowania dobrego stanu jeziora, u¿ywaj¹c metafory rolniczej: „Jakby pole
by³o, nie by³o orane g³êbok¹ ork¹. Tak samo niewód, to jest taka g³êboka orka na
jeziorach”122. Ci¹gniêcie niewodu dzia³a³o „Bardzo korzystnie, woda mieszana,
bo jak te linki ciê¿kie id¹ po dnie, te gazy do góry wychodz¹, nie? … to siê robi
siarka, bo jak nieraz na g³êbokiej wstawiam sieæ, a j¹ wyci¹gam, to zapach samej
siarki, tak, tak. Tak, czujesz smród tej siarki, nie?”123.

Za czasów dzia³ania PGR Lipusz po³owy niewodem by³y regularne, a sprzêt
rybacki przewo¿ony na kolejne jeziora:

Na wszystkich jeziorach. Jak tam komuniœci byli i jak chcieli, by³y to i zwi¹zki ry-
backie i by³y takie, siakie, ale pieni¹dze by³y. I w czasach, latach szeœædziesi¹tych,
siedemdziesi¹tych na ³owienie niewodem i zim¹, bo przewa¿a³y, ten ca³y sprzêt ry-
backi by³ przewa¿any i ludzie, i te chochle, i to wszystko z jeziora na jezioro, nie?124

Bezpieczeñstwo po³owów podlodowych zale¿a³o od solidnej warstwy lodu,
w przeciwnym przypadku rybacy mogli mieæ problemy:

116 Wywiad: 06-£H-01.
117 Wywiad: 02-BG-15.
118 Wywiad: 02-ZG-03.
119 Wywiad: 02-ST¯-04.
120 Wywiad: 06-BD-03.
121 Wywiad: 06-£-H-08
122 Wywiad: 02-G£-07.
123 Wywiad: 06-BD-03.
124 Wywiad: 02-G£-07.
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Dwa razy by³em, dwa razy by³em, raz by³em to by³o bli¿ej tak ju¿ roztopów, nie
roztopów, to ju¿ by³a taka pogoda, mo¿na powiedzieæ, lód by³ ju¿ taki bardziej skru-
sza³y, nie?, tedy ja w pewnym momencie ja siê wycofa³em, siê za mocno ba³em,
no oni póŸniej utopili, utopili siê przy wyci¹ganiu na Gowidlonku w³aœnie tam, … to
taki pan Lis, tutaj ten wpad³ siê lód za³ama³ i poszed³ do domu siê przebraæ i tak
przyszed³ na te ryby dalej, no bo to. A oni tam przy brzegu potopili, bo oni mieli, to
by³o przy brzegu wiadomo, to lód jest bardziej kruchy i s³abszy, dziurê wyciêto
i wszystko i wci¹ganie tam sieci im wpad³y. Oni póŸniej jakoœ tam ci¹gnikami pró-
bowali, jakieœ te kotwice wrzucaæ, wyci¹gn¹æ, bo to ju¿. Tedy ja siê wystraszy³.
To by³o, miejscami to lód taki ju¿ czarny, taki kruchy, tak ¿e to125.

Po³owy niewodem dawniej mia³y szczególny charakter i by³y spo³ecznym
wydarzeniem dla okolicznych mieszkañców. Dochodzi³o wówczas do zwycza-
jowego podbierania ryb przez osoby zwane „Kulajce! Kulajce”126. „ Jo, to ku-
lajcy na nich mówili, nie? Ryby sobie podbierali, nie?”127. „Za kulajka, zawsze
tam coœ zgarn¹³ do siatki, nie? To zawsze by³o takie weso³o, kupa ludzi to za-
wsze jakieœ, ten coœ powie, ten coœ powie, jakieœ zawsze jest jakieœ dowcipy,
kawa³y, weso³o przy tym jest”128. „[…] to siê nazywa³o kulanie ryb”129. „No
kiedyœ to by³o sporo, jak by³, sieæ by³a wyci¹gana z tej wody, to tam jak to siê
mówi, tych kulajków siê zebra³o tam, nie?, ¿eby tam ka¿dy t¹ rybkê sobie tam
podebra³, ¿e by³o tego. Ludzi by³o du¿o. Tera nie, jak ostatni raz widzia³em, to
tam ma³o kto przyszed³, nie?”130. Atmosferê tego wydarzenia obszernie przed-
stawi³ jeden z rozmówców znad Jeziora Raduñskiego:

Tak, ja tam bywa³em, bywa³em czêsto, w ogóle to by³a taka, to by³o oprócz takiej
no czysto takiej, czysto gospodarczej sfery to mia³o tak¹ nieomal obraz, to by³o takie
jakieœ nieomal misterium w zimie, bo to, ja mówiê o po³owach zimowych z lodu,

125 Wywiad: 06-GWD-18.
126 Wywiad: 06-BR-02. O kulaniu ryb podczas po³owów zimowych niewodem w Chmielnie

pisa³ w swoim poemacie z 1880 roku H. Derdowski, op. cit., s. 133: „Knope, co chc¹ kulac
rebe, przeszkodzaj¹ ch³opom”. W zamieszczonym w publikacji s³owniczku terminów ka-
szubskich tak wyjaœnia s³owo kulaæ: „Kulac: kraœæ ryby z niewodu”. Ibidem, s. 136.

127 Wywiad: 06-BD-03.
128 Wywiad: 06-GWD-18. A. Majkowski, Zdroje Raduni…, op. cit., s. 38, pisa³ w 1913 roku:

„Zwyczajem jest, ¿e dzieci biedniejszych ludzi, krêc¹c siê ko³o wychodnej, uwa¿aj¹ na
ryby, które wypadaj¹ z sieci na lód. Chwytanie tych ryb zw¹ kulaniem. »Wykulane« ryby
nale¿¹ do tych, które je chwyc¹”.

129 Wywiad: 06-SRK-15. L. Malicki, op. cit., s. 10, podaje informacjê, ¿e we Wdzydzach Ki-
szewskich kulanie odbywa³o siê równie¿ podczas letniego po³owu niewodem. Natomiast
„Podczas zimowego po³owu niewodem, w³aœciciel lub dzier¿awca jeziora rzuca³ po skoñ-
czonym zaci¹gu z ka¿dej toni owym »kulajcom« 1-2 du¿ych szufli z³owionych ryb na lód”.
Ibidem, s. 10.

130 Wywiad: 06-CHM-07.
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to to, te po³owy gromadzi³y tak¿e w³aœnie ciekawskich ludzi, du¿o, czêœæ z nich by³a
zatrudnionych, a czêœæ przychodzi³a jako gapie ogl¹daæ, bo to by³a dla nas, pa-
miêtam, dla m³odych, ma³ych, m³odych ludzi to by³o atrakcyjne, atrakcyjne jak to
ogromne tonie, ogromne sieci zak³adano, zbierano jak gdyby, obchodzono takimi
dr¹gami, dr¹gami, przesuwano pod lodem sieæ, sieæ od przerêbla do przerêbla,
i takie doœæ, nie wiem jakie to by³y, to by³y tam dwie pary takich du¿ych sañ z sie-
ciami […]131.
No i wtedy i to, i ca³e to, to gromadzi³o tak doœæ du¿o, czasami tam by³o przy tym
pamiêtam zawsze na wyci¹ganie tej sieci, to gromadzi³o nie wiem, kilkadziesi¹t jeœli
nie kilkaset osób przy tych rybakach, i czêœæ m³odych ludzi, zawsze by³o takie tak
gromadzi³o w³aœnie takich, to siê nazywa³o kulajków takich, takich troszkê z³odzie-
jaszków m³odych, dzieci, które tam podkrada³y jakieœ drobne ryby gdzieœ z boku,
które gdzieœ tam na by³y podrzucane. Oczywiœcie by³a ca³a taka szopka z tym, bo
przewa¿nie brygadzista krzycza³, wo³a³, nie?, ale to by³o wszystko tak jak gdyby to
wszystko mia³o jedno przedstawienie haha takie. Takie... tam picie alkoholu i czêsto
by³o tak, ¿e i rozmaite takie, no nie wiem czy rytua³y, ale takie dowcipy, które które
by³y, bo tam to chyba jeszcze zwyczaj sprzed wojny by³, ale tak ¿e ju¿ chyba tam czy
jakaœ gospodyni czy w³aœcicielka przychodzi³a do tego niewodu podczas wyci¹gania
toni, tej sieci, to czêsto ona tam, czêsto tam j¹ jak gdyby, bo tam siê szwendali na
tym, wiêc zapl¹tywali j¹, czêsto j¹ wrzucali do wody w³aœnie na tym, ona siê wyku-
pywa³a tak jest i to by³a taka. Wrzucali, zdarza³o siê, ¿e nawet wrzucali. Oczywiœcie
to by³o potem szybciutko tam gdzieœ jak gdyby ratowali, bo to by³o na brzegu ju¿, na
brzegu je…, […] Ale ja chcia³em wczeœniej, chcia³em powiedzieæ o tym, o tym
takim rytuale, o tej, o tej, o tej granicy tego k³usownictwa i z³odziejstwa przy tym
niewodzie. No to by³o, to by³o naprawdê piêkne, taka, takie przedstawienie tak
z boku patrz¹c, ja mówiê, to z jednej strony tam by³o na przyk³ad, ¿eby, ¿e kogoœ tam
zepchnêli do tej, bo to siê nazywa³o wychodnia [akcent na pierwszej sylabie], znaczy
wychodnia jak gdyby, gdzie ta sieæ wyci¹gano, nie?, i zepchnêli kogoœ do tego, nie?
I on jeszcze siê musia³ wykupiæ za to, ¿e go, bo to by³ w³aœciwie, to by³ taki wyraz
szacunku, ¿e ¿e byle kogo tam nie wrzucano, to musia³ byæ ktoœ znaczny, ¿eby go
wrzucili do tego, a on potem, nie wiem, czêstowa³ wódk¹, nie?, czy tam coœ takiego.
A jednoczeœnie by³o to, te drobne kradzie¿e m³odych, czêsto dzieci, które jednocze-
œnie pomaga³y tam tym rybakom, ale jednoczeœnie te ma³e rybki kradli, wszyscy na
nich krzyczeli, ale to by³o, to by³o, to by³o wszyscy znowu taki ha³as na tym, ale nikt
nikogo nie ukara³, tylko wiadomo by³o, ¿e ten tam ma dwa kilogramy ryb gdzieœ tam
schowanych, ju¿ tego, nie?, i, ale to by³o, to by³ ca³y taki rytua³ bardzo, moim
zdaniem bardzo fajny, którego teraz teraz brakuje, nie ma tego, nie. Bo to by³o tak,
¿e a, to tam gdzieœ oni nawet sami …, ci rybacy jeszcze, póki ¿y³ jeszcze ojciec tego
Wojtka, to jest tak jak gdyby têsknili za takim, nie?, ¿e nie³odem, nie?, ¿eby tam
zrobiæ taki, przy tym sobie tam gulnêli, czasami to a¿ czapka spad³a, nie?, hahaha.
Jo, jo, to by³o tak, oni tam czasami byli, bo to przychodzili tam, nie?, ci, no, ludzie
z okolic, nie?, i ¿eby tam dostaæ rybê, to czêsto za pó³ litra, to za tego, nie?, to oni

131 Wywiad: 06-£H-01.
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tam, to by³o tak. Tak, tak, to by³o tam [co wypiæ], haha, to oni tam za ko³nierz nie
wylewali, nie?, to przewa¿nie tak by³o, ¿e. By³o ró¿nie, ale te¿ i by³o w³aœnie takie
romantycznie, fajnie, moim zdaniem, nie?, to by³a taka. […] romantyczna jakaœ przy-
goda z tymi rybami, k³usownictwem, z tym, z tym kulaniem ryb, na przyk³ad, bo to
siê nazywa³o taka ta kradzie¿ w obrêbie tego po³owu ryb w tej brygadzie to siê nazy-
wa³a kulanie, nie?, a ci, którzy kulali to byli kulajce, nie?, te ryby, te drobne ryby
gdzieœ tam gdzieœ z boczku, nie?, tam. Trudno powiedzieæ [dlaczego taka nazwa], to
jest chyba jakaœ taka, ale mówi¹, ¿e, ja myœlê, ¿e chodzi³o o odkulni¹ce, czyli odkul,
czyli jak gdyby odrzuciæ j¹ na bok, ¿eby jak gdyby schowaæ gdzieœ tam w ten, kul-
n¹æ, czyli tam zrolowaæ gdzieœ tak, nie? Ja myœlê, ¿e od tego, chocia¿ ja mówiê, to
mo¿e byæ dowolne, moja taka tylko interpretacja, nie? Ale wiem, ¿e to by³o kulanie
albo kulajce, nie?132.

Ludziom towarzyszy³y zwierzêta: „A przy ka¿dym ³owieniu w zimie cztery-
piêæ piesków by³o zawsze. O ile nie wiêcej. Bo to ka... przyszed³, ka¿dy z pie-
skiem poszed³ na jezioro”133.

Wydaje siê, ¿e dzisiaj na wiêkszoœci jezior, szczególnie tych popegeerow-
skich, nie uprawia siê ju¿ po³owów podlodowych od pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych XX wieku: „Nie, znaczy, nie mogê tego umieœciæ w czasie, ale ale to
by³o no na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych chyba ostatnie”134. „Tu za tych nie
by³o ³owione pod lodem, za tych dzier¿awców, to by³o jeszcze jak pañstwowe to
by³o. Tedy by³o ³owione”135. „Jak PGR-y, aha, pod lodem oni dwadzieœcia lat
ju¿ nie ³owi¹, i nie ma co ³owiæ, dwadzieœcia lat ju¿”136. Zwykle podaje siê
nastêpuj¹ce powody zaniku tego typu po³owów:

Dzisiaj? Nie ci¹gnie siê niewody. Po jedno, nie ma, jest ma³o ryby, po drugie by nie
dosta³, dwanaœcie osób by nie dosta³ dzisiaj. Do tego. A jak by przysz³o, to widzisz,
ka¿dy chce osiemdziesi¹t z³otych zarobiæ, siedemdziesi¹t. A sk¹d ty to dasz? Jak ty
zarobisz, za sto z³otych ryby ³owisz, nie? I nie ma...137

Ale nie usta³y one ca³kowicie:
Te¿ ci¹gniemy. Ci¹gn¹³em ostatnio, jak by³a ta wielka, ta wielka zima. Trzeba mieæ
du¿o, du¿o ludzi, to jest doœæ, doœæ ryzykowna inwestycja, bo ludziom trzeba zap³a-
ciæ, a nie wiadomo, co siê dostanie138.

132 Ibidem.
133 Wywiad: 02-SZN-09.
134 Wywiad: 06-£H-01.
135 Wywiad: 06-GWD-18.
136 Wywiad: 06-BR-02.
137 Wywiad: 02-SZN-09.
138 Wywiad: 02-ST¯-04.
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Na niektórych, mniejszych jeziorach nie ³owi³o siê niewodem: „Nie, zim¹
w ogóle. Jest p³ytkie jezioro, tak¿e wêdkarze zim¹, tam w ogóle ryba nie ³apa³a.
Ona schodzi³a w g³êbsze jeziora, ta ryba schodzi³a na zimê. A na wiosnê wcho-
dzi³a tu na wylêg, po prostu, jak mia³a tar³o, nie?”139.

„Latem to jest klepa”140 – sieć ciągniona letnia

Mniejszy typ sieci ci¹gnionej u¿ywany by³ i jest podczas po³owów letnich;
„Jak by³a ryba, to g³ównie sieæ poci¹gowa lecia³a”141.

Ró¿nica miêdzy sieci¹ zimow¹ a letni¹ ma polegaæ na wielkoœci: „To wszystko
zale¿y od wielkoœci. Niekiedy maj¹ to d³u¿sze skrzyd³a, wiêksza – mniejsza
matnia, to wszystko zale¿y od, y... Bo niewód jest w³aœciwie du¿y, a przyw³oka
to jest w³aœnie ten, czy w³oczek, s¹ w³aœnie mniejsze”142. „Latem to jest klepa,
bo to jest mniejsza, ona jest, ta sieæ, nie?”143.

Sieæ letnia nosi ró¿ne nazwy: klepa144, przew³oka, przyw³oka, niewód, w³ok,
w³ók, w³óka145. Z zestawienia widaæ, ¿e nazwa klepa jest doœæ powszechnie znana,
ale nie wszystkim146. Jeden z rozmówców stwierdzi³, ¿e nie zna takiej nazwy147.

Niektórzy rozmówcy wyjaœniaj¹ powód ró¿nic terminologicznych, uznaj¹c
za termin kaszubski s³owo klepa: „Klepy? Klepa, przyw³oka, to je to samo. Ale
klepa to tak bardziej z kaszubskiego, nie? A tak faktycznie, teoretycznie, to po-
winno siê na to mówiæ przyw³oka. Przyw³oka, a to jest sieæ letnia”148.

139 Wywiad: 02-NS-18.
140 Wywiad: 02-SZN-09. S. Hoszowski, Lustracja województwa pomorskiego 1565. Lustra-

cja dóbr królewskich XVI-VIII wieku. Prusy Królewskie, Gdañsk 1961, s. 90-91, podaje
informacjê o u¿ywaniu sieci letniej o nazwie klepa, mniejszej od niewodu, w 1565 roku
w Miechucinie na jeziorze Kosolinko (obecnie gmina Chmielno, powiat kartuski) i w Mi³o-
szewie (obecnie gmina Linia, powiat wejherowski). O tym, ¿e w XIX w. nazwy klepa mo¿na
by³o u¿ywaæ na Kaszubach wymiennie z nazw¹ niewód, œwiadczy ustêp z poematu H. Der-
dowskiego, op. cit., s. 132: „Bo kleszczkami szele ch³opi Czorliñsciego klepe”.

141 Wywiad: 02-G£-07.
142 Wywiad: 02-SMN-11. Wg S. Chmielewskiego, op. cit., s. 311, podobnie by³o w Wielkopol-

sce: „Niewody: letni, czyli przyw³oka, i zimowy nie ró¿ni³y siê nigdy niczym wiêcej, jak
tylko rozmiarami”.

143 Wywiad: 02-SZN-09.
144 Wywiady: 02-ZDN-05, 02-CHM-13, 02-ZG-03, 02-PR-08, 02-SZN-09, 02-NS-18, 06-£H-01,

06-BD-03. Zasiêg wystêpowania w Polsce nazwy klepa i sieci o tej nazwie przedstawi³
Z. K³odnicki, op. cit., s. 236, mapa 24.

145 Wywiady: 02-CHM-13: przyw³oka, 06-£-H-08: przew³oka, 02-BG-15: niewód, 02-PR-08:
w³ok, 06-PGJ-19: w³ók, 02-ZG-02: w³óka.

146 Czêstotliwoœæ wystêpowania tej nazwy œwiadczy, ¿e termin ten jest wci¹¿ ¿ywy. Wg B. Sychty
termin ten mia³ wychodziæ z u¿ycia: B. Sychta, op. cit., 1968, s. 166.

147 Wywiad: 06-BL-13.
148 Wywiad: 02-CHM-13.
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Stwierdzenie, ¿e klepa to sieæ letnia, jest uproszczeniem. Pocz¹tek jej u¿y-
wania w ci¹gu roku wyznacza zakoñczenie okresu ochronnego dla ryb: „I do
okresu, okres ochronny min¹³ do pierwszego lipca, i wtedy znowu, tak zwan¹
przyw³ok¹ siê ³owi³o”149. „Na sezon ochronny, jak by³a ochrona na ryby, ¿e nie
wolno ci¹gn¹æ, to jest od piêtnastego kwietnia do piêtnastego lipca by³a ochrona
i w tym czasie nie mo¿na sieci¹ poci¹gow¹”150. „[…] to siê ró¿ni¹, ta ci¹gniêta
sieæ to tak jak ja mówi, od piêtnastego kwietnia do piêtnastego czerwca tego siê
nie u¿ywa”151. Niektórzy ³owi¹ tak¹ sieci¹ wy³¹cznie jesieni¹: „My tu ³owimy,
ja tu ³owiê tylko na jesieñ sieci¹ ci¹gnion¹, […] Jedynie na jesieñ, to wtedy jest
g³ówny po³ów, to wtedy jest wiêksza iloœæ ryby”152.

W ci¹gu doby tak¹ sieci¹ ³owi siê wy³¹cznie noc¹: „T¹ sieci¹ ci¹gniêt¹ to
tylko w nocy ³owili. Nie, nie, nie, ca³kowicie w ciemnoœci siê robi³o. Ryba nie
lubi œwiat³a”153. „Kiedyœ, jak ³owiliœmy t¹ sieci¹, któr¹ siê ci¹gnie, to przede
wszystkim noc¹. Bo te¿ ogólnie byliœmy nastawieni na wêgorze, nie? No a przy
okazji te¿ inn¹ rybê siê dostanie, siejê, sielawê...”154. „[…] bo to nocami siê
³owi³o. Teraz oni w nocy nie ³owi¹, a myœmy to nocami ³owili, niekiedy cztery
noce w tygodniu […]”155.

Rybacy ³owi¹cy sieci¹ letni¹ na wiêkszych jeziorach musieli u¿ywaæ ³odzi.
Do wywo¿enia sieci potrzebne by³y z regu³y dwie ³odzie: „Jak w³oki, to tak.
Na dwie ³ódki. Dwie ³ódki i tedy siê zak³ada³o”156. „Z dwóch ³ódek. Albo
z jedn¹, to wtedy mniejsza siatka by³a, nie? I na ko³owrotkach, na ³ódkach by³y
ko³owrotki drewniane i... No, czterech ludzi, piêciu wystarczy³o do sieci”157.
Dwóm ³odziom z ko³owrotami towarzyszy³a trzecia s³u¿¹ca do zbierana ryb: „Ja
mam takie sieci. Mam takie sieci. Co to s¹ dwie ³odzi wtedy, trzecia idzie na
z ryb..., ¿e na rybê przeznaczona, no i... Nie no, trzecia [³ódŸ] to jest osobno, ta
luzem jest. S¹, s¹ dwie z... k³adzie siê w ogóle te sieci, jedno skrzyd³o na jednej

149 Wywiad: 02-SMN-12.
150 Wywiad: 02-G£-07.
151 Wywiad: 03-PR-02.
152 Wywiad: 02-ST¯-04.
153 Wywiad: 06-BR-02] £owienie ryb noc¹ na Pomorzu Gdañskim ma odleg³¹ tradycjê.

O pracy rybaków noc¹ w XII-XIII wieku pisa³ W. £êga, Obraz gospodarczy Pomorza Gdañ-
skiego w XII i XIII wieku, Poznañ 1949, s. 32-33: „Jak z niektórych wzmianek wnioskowaæ
mo¿na, rybacy pomorscy pracowali przede wszystkim noc¹. Mianowicie dziesiêcinê rybn¹
nazywano niekiedy dziesi¹t¹ noc¹: decimam noctem. Widocznie tak siê przy koñcu XIII w.
przyzwyczajono do nocnej pracy rybaków, ¿e zamiast dni roboczych poczêto liczyæ noce
robocze”.

154 Wywiad: 02-KLH-06.
155 Wywiad: 06-CHM-21. Ta wypowiedŸ odnosi siê do czasów II wojny œwiatowej.
156 Wywiad: 02-BG-15.
157 Wywiad: 02-NS-18.
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³odzi, drugie na drugiej, nie? No, matniê, wiadomo, siê z³o¿y w œrodek, nie? I siê
wyp³ywa”158. Tym samym systemem ³owiono w latach czterdziestych XX wieku:
„Tak, … czterech musia³o byæ, w dwóch ³ódkach, a szef, ten Neubauer, u któ-
rego myœmy ³owili, to trzeci¹ ³ódk¹ to te ryby zbiera³, przy ksiê¿ycu. Tak [dwie
³odzie ³owi³y], a trzecia odbiera³a”159.

Podczas wywo¿enia sieci dwie ³odzie by³y ³¹czone przez sczepianie burt, co
nazywane by³o sk³ódkowaniem lub sklamowaniem. Podczas sztormu taka dwu-
kad³ubowa jednostka by³a du¿o bezpieczniejsza ni¿ pojedyncza ³ódŸ:

Ja wiem, my ³owili pod, pod […], to w nocy jak my przyje¿d¿ali, to ojciec wo³a³:
ChodŸ tu, chodŸ tu, bo ja mia³ trzeci¹ ³ódkê, nie? I tedy ja miêdzy nimi, to taka,
szturm przyszed³, ¿e to nie da³o rady. I do brzegu i tedy zostaliœmy. A to pierun, to
bym utopi³ siê! Na tych mniejszych ³ódkach to by³o […], na du¿ych, jak rybacy mieli
dwie ³ódki sk³ódkowane, sklamowane do kupy, nie?, to tutaj siê nic nie sta³o. To tam,
tedy to za du¿e. Y... jak siê przep³ywa³o gdzieœ, z miejsca na miejsce gdzieœ. To […],
jak siê, mówi – dzisiaj bêdziesz tam, nie? Y... od... dwa kilometry albo kilometr
dalej. Tedy siê jecha³o dwoma ³ódkami, razem. Jeden z tej strony wios³o, jeden z tej
strony. I tedy siê... A trzeci, jak, tego, mniejsz¹ ³ódkê, jak, jak Bozia da³a, nie? To on
musia³ uwa¿aæ, bo on by siê utopi³160.

Do sieci letniej u¿ywane by³y wiêksze ³odzie ni¿ do innych sieci: „No, mniejsza
taka – piêæ, a do w³oku, du¿ej klepy, jak to siê mówi, wtedy do oœmiu metrów”161.

Wy¿ej wspomniano, ¿e ³odzie w tego typu po³owach wyposa¿one by³y
w poziomo usadowione na nich ko³owroty, zwane bokami [il. 12]: „To by³y ko-
³owroty rêczne, ale do po³owu latem, tutaj te. To siê wk³ada³o na ³ódkê, tak, nie?,
i to siê krêci³o rêcznie. Teraz s¹ ju¿ wyci¹garki, nie?, a to by³o rêcznie krêcone,
tu sz³a linka, potem taki zajer, nie?, stalowy”162. „No, to by³y te¿ ko³owroty, ale
to by³y boci takie, nie? Takie... Bok163. Albo ko³owrót inaczej, na ³ódkach by³
taki, nie?”164.

158 Wywiad: 02-ZDN-05.
159 Wywiad: 06-CHM-21. Po³owy sieci¹ ci¹gnion¹ letni¹ w powiecie kartuskim mo¿na porów-

naæ z po³owami przyw³ok¹, wykonywanymi w Borach Tucholskich w latach 30. XX wieku.
Patrz: W. Jagie³³o, op. cit., s. 65-66.

160 Wywiad: 02-BG-15. S. Chmielewski, op. cit., s. 312, pisze, ¿e w Wielkopolsce podobnie
po³awia³o siê przyw³ok¹ przy u¿yciu trzech ³odzi: „Na jezioro wyje¿d¿aj¹ trzy ³odzie, ka¿da
z obsad¹ po czterech ludzi. £ódŸ trzecia pozostaje zawsze w odwodzie, na wypadek koniecz-
nej pomocy. Pozosta³e dwie ³odzie, sczepione burtami, przewo¿¹ sieæ na œrodek jeziora,
gdzie wpuszczaj¹ matniê do wody, a nastêpnie »rozje¿d¿aj¹« skrzyd³a na boki i pó³kolem
a¿ do brzegu”.

161 Wywiad: 06-CHM-21.
162 Wywiad: 06-£-H-08.
163 O takiej nazwie ko³owrotu wspomina B. Grzêdzicki, op. cit., s. 135.
164 Wywiad: 02-SZN-09.



143

Krzysztof Zamościński, Narzędzia i sprzęty rybackie oraz metody połowu. . .

My na tych krêcio³kach, rêkoma krêcili, a dzisiaj maj¹ silnik spalinowy, ten rumocze
na brzegu, ryba to s³yszy, to jest dobre na morzu, ale nie tutaj. Na ³odzi [krêcio³ki],
na ³odzi. By³ z jednej strony na burcie i z drugiej z ¿elaza, takie zaciêcie, nie?,
a w tym, my to nazywali bok, na boku, to by³ taki kloc okr¹g³y, przewiercony, tu
by³a taka ¿erdŸ, i z drugiej strony, i tak siê krêci³o to. I siê nawija³o. Takie, takie
grube, nie?, na to nawijali. A póŸniej, jak siê sieæ wyrzuci³o, siê jecha³o do brzegu,
siê samo … obraca³o, to wszystko rêcznie165.

W trakcie wyci¹gania sieci wyci¹gark¹ mechaniczn¹ ci¹gnie ona górn¹ linê
z p³ywakami, natomiast doln¹ jeden z rybaków musi wyci¹gaæ rêcznie: „A prze-
w³oka, tam na dole, podlodowa, my nawet w lecie, to [materia³ na p³ywaki] musi
byæ twarde, nie?. Bo tam za to siê zak³ada te wyci¹garki, tak¹ linkê tu nie?,
wtedy jeden ch³op tam ci¹gnie dó³, przew³okê, nie?, drugi k³adzie górê, i tam
jad¹ w œrodku, i tu na to siê linkê zak³ada i to musi wytrzymaæ, bo taki inaczej to
by siê urwa³o, nie?”166.

Ta metoda po³owu wymaga³a uczestnictwa od czterech do szeœciu rybaków:
„Y... i nie ukrywajmy, ¿e praca przy takim niewodzie jest bardzo ciê¿ka, jest
trudna. Tu jest potrzeba co najmniej tam cztery-piêæ osób, którzy bêd¹ siê tym
zajmowali”167. „No, szeœæ osób”168. Kiedy ³owiono dwoma sieciami, rybaków

165 Wywiad: 06-CHM-21.
166 Wywiad: 06-£-H-08.
167 Wywiad: 02-SMN-11.
168 Wywiad: 02-ST¯-04.

12. Ko³owrót ³odziowy bok do ci¹gniêcia sieci letnich, £¹czyno-Hel,
gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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by³o dwa razy wiêcej: „Bo dwie pary, cztery ³ódki, nie? Jedna para – dwie ³ódki,
i druga para – dwie ³ódki, nie?”169.

Jak ju¿ wspominano, sieci te nie ró¿ni³y siê konstrukcj¹ od sieci zimowej.
By³y od niej mniejsze, a tak¿e mia³y ró¿ne rozmiary w swojej klasie: „No...
ci¹gnion¹ mam, jedno skrzyd³o... Jedna sieæ 150, druga 170 [metrów]”170. „To
sieæ poci¹gowa by³a taka po prostu, gdzieœ skrzyd³o z piêædziesi¹t-szeœædziesi¹t
metrów jedno skrzyd³o, matnia, taki worek i to siê obci¹ga³o, po ca³ym jez...
Znaczy, no, na trzy razy takie jezioro sz³o”171. „W³oki. To by³y mniejsze takie.
To w³oki nazywali. Mia³o [skrzyd³o] szeœædziesi¹t, osiemdziesi¹t, nieraz sto, ale
to zale¿y, jak kto... A tak przewa¿nie to... I tedy, nieraz by³y ma³e te sieci”172.

Górna lina zarówno sieci zimowej, jak i letniej by³a usp³awniona p³ywaka-
mi. Kiedyœ wykonywano je z kory: „Kora, z drzewa. Z sosny, œwierk, ze œwierka,
sosna. Sosna chyba. To by³a kora, nie?”173, teraz powszechnie ze styropianu:
P³ywaki, jo. Putko, putka […] … putko. To siê raz kiedyœ, o takie, nie?, to wszy-
stko rêcznie siê ciê³o i, nie? Ze styropianu [s¹ robione], tak. Szczególnie sty-
ropian musia³ byæ twardy, nie? Bo jak miêkki, to on pêka³”174.

Na linie dolnej znajduj¹ siê obci¹¿niki: „Tam, o³ów g³ówny, a po prostu
takie dodatkowe, jeœli by³o, chcia³o siê wêgorza, bo wêgorz jest zawsze na dnie
bardziej, to siê stosowa³o jakieœ tam œruby, jeszcze nakrêtki du¿e albo ³o¿yska
jakieœ. Siê wi¹za³o sznurkiem, nie?, ¿eby obci¹¿yæ siatkê”175.
Podobnie jak w przypadku niewodu w doln¹, podwójn¹ linê wplata³o siê wiechy:

Tak, po dnie. No jest specjalnie jeszcze tak, ma takie, tak zwane wiechy robi z...
albo, albo z trzciny... robi siê takie, takie specjalne jakby, no, wk³ada siê, to s¹ linki
podwójne przy dolnej lince, takie szczeliny, i siê w to wk³ada odpowiedni¹ iloœæ
trzciny, z³o¿onej, suchej takiej, miêkkiej... Co jakiœ czas, tam, gdzie s¹, miejsca,
gdzie jest obci¹¿enie. ¯eby te obci¹¿enia bezpoœrednio nie tra³owa³y po dnie. Tylko
idzie w³aœnie taka, tak zwana taka miot³a, ona zamiata, ona siê rusza, ona jest
w poprzek u³o¿ona, nie? Z³o¿ona na kilka razy trzcina, nie? Czy mo¿e byæ œwierk,
nie? Ale, ale trzcina jest lepsza, bo wtedy œwierk to haczy, a trzcina zawsze tam...
Albo trawa taka jest, trawa, te ostre trawy, miêkkie takie te¿, nie? To te¿ mo¿na
w³o¿yæ. No i wtedy, mówiê, co jakiœ czas to za³o¿yæ i siê wyp³ywa, wyrzuca siê
matniê, wyrzuca siê skrzyd³a, no i póŸniej w zale¿noœci, ile tej sieci jest, siê sp³ywa
do brzegu, Jedna ³ódŸ idzie na jedn¹ stronê, druga na druga stronê brzegu...”176.

169 Wywiad: 06-BD-03.
170 Wywiad: 02-ST¯-04.
171 Wywiad: 02-NS-18.
172 Wywiad: 02-BG-15.
173 Wywiad: 06-£-H-08.
174 Wywiad: 06-£-H-08.
175 Wywiad: 02-NS-18.
176 Wywiad: 02-ZDN-05.
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Wspó³czesne udoskonalenie polega na zastêpowaniu czy uzupe³nianiu wiech
gum¹: „R1: Te¿ siê wk³ada³o. W³aœnie ze œwierka, ¿eby nie zarzyna³o w mu³.
Grube. No teraz gumy wk³adaj¹. R2: No, my tam mieliœmy nawet gumy wk³a-
dane”177. „PóŸniej zrobili takie coœ, z tego wê¿ów stra¿ackich, coœ takiego, no
i to by³o bardziej ten... Tylko ¿e... co drug¹ tak czy tak trzeba by³o daæ z sosny,
bo to siê lepiej trzyma³o. [z wê¿ów] Stra¿ackich, to œciskali i po prostu wk³adali
zamiast tej wiechy, nie? A dodatkowo jeszcze […] by³o, trzeba by³o te wiechy
robiæ, co nie? Co drug¹ czy jakoœ tam”178 [il. 13].

Przebieg po³owu wygl¹da³ nastêpuj¹co:
Przede wszystkim, bo ona siê sp³awia, ona w karna, grupuje siê w karna i sieci, sieci
stawne przede wszystkim. Mo¿na, ja mówiê, ta sieæ, taka do ci¹gniêcia, ona jest taka,
no, bardzo uniwersalna, no, bo to... Ja te¿ j¹ mam na dole w piwnicy, ona ma 150
metrów, akurat ta moja... I tak¹ sieæ... p³yn¹ dwie ³ódki razem, na jednej sieæ, na
drugiej sieæ i siê... Znaczy, na jednej po³owa sieci, na drugiej po³owa sieci i one siê
rozp³ywaj¹... No mówiê, sieæ ma 150 metrów. Na ca³¹ szerokoœæ tej, tej sieci, wtedy
przyp³ywa siê do brzegu i tê sieæ siê œci¹ga do brzegu. Wiêc ta ryba, która tam jest

177 Wywiad: 02-PR-08.
178 Wywiad: 02-NS-18.

13. Gumowa os³ona dolnej linki niewodu, Go³ubie, gmina Stê¿yca
(fot. Magdalena Bernat)
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w zasiêgu tej sieci, no, mo¿na by sobie tam pomyœleæ, ¿e powinna ca³a, ca³e wpaœæ
w t¹ sieæ. No to tak po trzy osoby na ³ódkê. No to tak jest wtedy, sprawnie idzie.
Bo to jest doœæ ciê¿ka praca, powiedzmy179.

W koñcowej jego fazie dokonywano segregacji ryb: „Jak ten zaci¹g siê wy-
ci¹gnê³o, to on te ryby do tej trzeciej ³odzi i tam segregowa³, co do wyrzucenia,
to do wyrzucenia, wyrzuci³, póki ¿y³o, nie?, a to ten bra³, nie?”180.

Klep¹ mo¿na by³o wykonaæ wiêcej zaci¹gów ni¿ zim¹ niewodem: „To siê
³owi³o, to siê zak³ada³o nieraz na dzieñ piêæ razy. No bo to by³o ma³e, to raz-dwa.
A du¿a sieæ to dwa razy, to koniec, nie da³ rady. Nie da³, tego, tam”181. „A z ³ódki,
to siê weŸmie wios³a czy silnik, to siê przep³ynie raz-dwa. Z jednego to to wyj-
dzie z cztery-piêæ zaci¹gów zrobiæ, w ci¹gu dnia, a pod lodem to siê nie da tak”182.

W latach 40. XX wieku wynagrodzeniem za pracê przy po³owie sieci¹ ci¹-
gnion¹ by³y ryby: „Jak pracowa³em, to swoj¹ porcjê dosta³em. Piêtnaœcie fun-
tów, szeœæ kila za nockê dawa³”183.

Po³owy letni¹ sieci¹ jeszcze dziœ daj¹ zadowalaj¹ce efekty: „Jedynie na
jesieñ, to wtedy jest g³ówny po³ów, to wtedy jest wiêksza iloœæ ryby”184, choæ
nie zawsze: „Ch³opacy jak ci¹gn¹ te sieci, czasami siê trafi tak jak rok temu.
Ch³opak, u nas rybak, pan Andrzej Formela. Mia³ tam ponad tonê ryby w za-
ci¹gu, to czasami bywa tak, ¿e ma tam dziesiêæ kilo, piêtnaœcie kilo ryby185.
W czasach obfitoœci ryb by³o du¿o lepiej:

Sielawy, to by³o dok³adnie piêtnasty wrzesieñ to by³o, w jednym zaci¹gu, tu jak
uniwersytet, piêæ ton sielawy, tylko ten byk, bo to od niewodu my mówimy byk to je,
jak sieæ wychodzi, przód, przód niewodu, byk, takie z drzewa, nie?, to jak byk prze-
szed³, to by³o ca³y bia³y ju¿ od sielawy, to by³a tragedia, wszystko to by³o trzeba
tam trz¹œ, nie?, piêæ ton sielawy to siê w g³owie nie mieœci”186.

Sieci¹ ci¹gnion¹ ³owi³o siê równie¿ wêgorze: „Ja z nim ³owi³em te¿ sieciami
ci¹gniêtymi, to myœmy mieli jakieœ dwieœcie kila, a myœmy robili, ale to by³y
krótsze sieci, ale to wtedy w nocy na wêgorza specjalnie siê ³owi³o, i to by³y
krótsze sieci i tam by³o 120-200 kilo”187.

179 Wywiad: 02-KLH-06.
180 Wywiad: 06-CHM-21.
181 Wywiad: 02-BG-15.
182 Wywiad: 02-ST¯-04.
183 Wywiad: 06-CHM-21.
184 Wywiad: 02-ST¯-04.
185 Wywiad: 02-SMN-11.
186 Wywiad: 06-£-H-09.
187 Wywiad: 06-BD-03.
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Tak jak i zim¹, problemem przy tego rodzaju po³owach by³y przeszkody na
dnie jeziora. Z nimi mogli sobie poradziæ tylko doœwiadczeni rybacy: „[…] on
tam tych rybaków zna³, oni tu tych wód nie znali, to oni nieraz poprosili …
z niemi na noc poszed³, zawady my to nazywali, nie?, jakieœ kamienie czy jakieœ
to on tam im pokaza³. Ale oni ju¿ póŸniej nocami nie chodzili ³owiæ […]”188.

Na niektórych jeziorach mo¿na spotkaæ odmiany tej metody po³owu sieci¹
ci¹gnion¹. W jednej z nich ko³owroty nie znajduj¹ siê na ³odziach, tylko „Na
brzegu, tak. Sieæ siê ³ódk¹ wyci¹ga na jezioro, i póŸniej na ko³owrotkach siê
siedzi dwóch i siê œci¹ga do brzegu sieæ. O to chodzi. Czasami po jednej osobie
wystarczy, ale jak jest du¿o zielska, no to niestety, trzeba”189.

Na niewielkich jeziorach przy po³owach mniejsz¹ sieci¹ w ogóle nie stosuje
siê ko³owrotów:

Tak, s¹ po³owy inne, s¹ w³ók, jest w³ók, jeœli pan wie, co to jest w³ók. W³ók to jest coœ
takiego, ¿e ta siatka jest szyta w ten sposób: jest ten, po kaszubsku siê mówi kutel. To
jest taki ten ten lej, gdzie ta ryba w koñcowej fazie siê wszystka gromadzi, po to,
¿eby potem tylko ten koniec rozwi¹zaæ i te ryby wysypaæ. I ona jest na tej zasadzie
szyta. Jest ten ten kutel, jak siê mówi, ten ogon, i wtedy w t¹ stronê idzie skrzyd³o.
Mo¿na byæ, mo¿e byæ ta siatka, ten w³ók, gdzie jest piêtnaœcie metrów tego skrzyd³a,
gdzie jest dwadzieœcia metrów tego skrzyd³a, gdzie jest nawet piêædziesi¹t metrów
tego skrzyd³a, zale¿y, na jakie jezioro, na jakie potrzeby. Bo jeœli jest jezioro du¿e,
no to siê ten w³ók robi, szyje wiêkszy, a jeœli jest takie ma³e oczko jak tutaj, cztero-
hektarowe, no to mo¿e byæ dwadzieœcia metrów tego jednego skrzyd³a, to wystarcza.
I to siê ³owi tedy tylko na tej zasadzie, ¿e jest ³ódka, to jedno skrzyd³o siê przytrzy-
muje z brzegu, a to drugie bierze siê na ³ódkê i siê wyje¿d¿a na wodê i siê wypuszcza,
no, i siê zamyka dalej, tam gdzieœ dalej, no i na brzeg wyci¹ga i ta ryba, która przy
tym brzegu w tym zasiêgu tego w³óka jest, t¹ siê zagarnia. No, i to jest bardzo fajne,
bo tam wystarcz¹ na przyk³ad cztery osoby do tego, ¿eby od³awiaæ tym w³ókiem. No.
Rêcznie [wyci¹gaj¹], rêcznie, rêcznie, tak, tak. Nie [ko³owrotów nie u¿ywaj¹], jakby
to by³a wiêksza, gdyby to by³a du¿a, to ta piêædziesiêciometrowa jedno skrzyd³o, no
to to wtedy ju¿ s¹ zastosowywane, […] Proszê pana, jak ja ju¿ panu mówi³em, my
kiedyœ, jak jeszcze œwiêtej pamiêci tato mój ¿y³, to on ju¿ nie ¿yje teraz, no, kupê lat,
no trzydzieœci lat, jak on ¿y³ jeszcze, to raz do roku, zazwyczaj tak jak pierwszy
œnieg spad³, bo wtedy ryba jest taka ociê¿a³a, nie jest taka sprytna, bo woda ju¿ jest
zimno, jak siê temperatura wody obni¿a, nie?, i w ogóle jak pierwszy œnieg spada, to
ona g³upieje. I wtedy jak siê tym w³ókiem, jak ja panu okreœli³em ten w³ók, nie?,
no to mo¿na, a szczególnie jak jest du¿o okonia, szczupaka, to mo¿na naci¹gn¹æ. Ale
i siê liny trafiaj¹, i p³ocie i ró¿ne tam. Pamiêtam, ¿e ju¿ by³ taki ³ów, to w to miejsce
zazwyczaj myœmy wyci¹gali, bo tam jest, nie ma ¿adnych takich przeszkód, tam jest
fajne miejsce do wyci¹gania, ¿e taka, wóz konny to czubaty by³190.

188 Wywiad: 06-CHM-21.
189 Wywiad: 06-KK-17.
190 Wywiad: 06-PDJ-19.
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Stawy nie wymagaj¹ u¿ycia ani ³odzi, ani ko³owrotów, jak to mia³o miejsce
w Borzestowie:

To by³a takie po piêtnaœcie metrów skrzyd³o mia³o, nie?, i œrodek taki, ¿e ona mia³a
tak do trzydziestu-czterdziestu metrów. Jak to siê tam nazywa³o po polsku, to nie
wiem, ale to my mówili sieæ do ci¹gniêcia, i tak to by³o, no. Ojciec tam takie mia³
i tym tym ³owili. Latem, latem. Zim¹ siê nie ³owi³o tam. Zim¹ nie. Nie, to by³y stawy
takie, ¿e mo¿na by³o obejœæ linami dooko³a, nie?, wszêdzie. Nie potrzeba by³o ¿ad-
nych tam ³ódków ani nic. Tak ¿e to tam by³o bardzo proste takie, bez ³odzi, bez
wszystkiego. Tak [sieæ by³a w³asnoœci¹ taty], tak. My to brali wszystko w ramach
rodziny. To ojciec tam mia³ swój sprzêt, tam taki byle jaki by³, ale mia³. I jak trzeba
tê rybkê by³o z³owiæ, no to posz³o nas dwóch braci i on i by³o wszystko. Wystarczy-
³o, bo to nie by³a du¿a, to trzydzieœci metrów, to by³o leciutkie, tam nie by³o du¿o,
nie?, do roboty. Wie pan, jak by³o taki jeden zaci¹g, to tak ko³o pó³ godzinki, do
godzinki siê ci¹gnê³o, takie. Nie zim¹. Po³ów siê odbywa³ w zale¿noœci od zapotrze-
bowania, nie? Jak ojciec, bo my nie na sprzeda¿ nie robili nic, tylko dla siebie. Tak
zawsze na ten pi¹tek to siê by³o posz³o. W pi¹tek by³ rano, sieci siê wci¹gnê³o i by³a
rybka ju¿ wieczorem na obiad. Chyba ¿e tam jeszcze z rodziny kto przyjecha³, nie?,
to siê posz³o tam i rodzinnie tedy tam w parê osób. To by³o ca³e takie, co tam mo¿na
by³o. No wie pan, hahaha, to zale¿y, jaki by³ dzieñ, abo jak trafi³o siê. Nieraz by³o,
¿e tam dwa trzy razy zaci¹gnê³o, nie by³o ryby. Ale nieraz by³o, ¿e tylko raz zaci¹-
gnê³o siê i by³o dosyæ, a¿ za du¿o tej ryby, nie? Nadmiar siê wypuszcza³o. Tylko siê
bra³o lepsze, jakie siê tam chcia³o i by³o, no. I tak ¿eœmy tam ¿yli i robili. I tak ¿e to
do dziœ dnia trochê jest w tej krwi tam, nie?, tego tam. To, klepa ja nie wiem, ale mi
siê to kojarzy, to chyba by³a wie pan, jak ja mówi³em, co my w domu ci¹gnêli
z ojcem, nie? No, taka, to jest grubsze oczko, takie do ci¹gniêcia. To chyba by³a taka
klepa w³aœnie, nie?191.

Nazwê klepa wywodzi siê od klepek przywi¹zanych do lin sieci, które mia³y
straszyæ ryby192. Wyrazi³ to jeden z rozmówców:

To by³a, ta klepa wygl¹da³a, to by³o podobne jak, podobne jak niewód, tylko
¿e letnia jak gdyby ta na na, ona mia³a czêsto, bo ja myœlê z tego, st¹d to, nie wiem,
czy ona czasami st¹d nie mia³a nazwy, ale to te¿ by ten mo¿e szybciej wiedzia³,
¿e zdaje siê, ¿e ona mia³a klepa, ¿e mia³a takie klepki przywi¹zane, które jak
gdyby straszy³y ryby, czy znaczy by³y jak gdyby tam, tak¹ barierkê stosowa³y, ¿e ona
tam gdzieœ nie wychodzi³y, i to, ale to nie jestem pewny, czy to jest st¹d. Tylko wiem,

191 Wywiad: 06-CHM-07.
192 Omawiaj¹c klepê u¿ywan¹ z dwóch ³odzi A. Majkowski, Przewodnik po Szwajcarji…,

s. 39-40, pisa³: „Do lin klepy s¹ w odstêpach od 1-2 metrów przywi¹zane cienkie deseczki,
szerokie dwa cale, a ³okieæ d³ugie, któremi rybacy od czasu do czasu uderzaj¹ po wodzie,
aby napêdziæ ryby do gard³a sieci. Od tych „klepek” sieæ ma mieæ swoj¹ nazwê „klepy”. Nie
jest ona podobno prawdziwie kaszubska sieci¹, ale pochodzi z prawej strony Wis³y, gdzie,
mianowicie w Pomezanii, jest w u¿yciu ju¿ od XIV wieku”. Z. K³odnicki, op. cit., s. 64,
podaje, ¿e najstarszy zgermanizowany termin cleppe pochodzi z terenu Warmii z 1404 roku.
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¿e klepa, ¿e taka nazwa klepa by³a, ale to na tej samej zasadzie, ¿e by³o w³aœnie
dwa skrzyd³a tej sieci, i by³o takie miejsce, gdzie te ryby zosta³y wganiane jak gdyby,
to by³o to tak193.

Niejasny motyw wystêpowania strasz¹cych klepek pomalowanych na bia³o
pojawia siê w kolejnej wypowiedzi:

Nie, on mia³ taki...hmmm...odstraszacz, nie?, to by³ taki podobny do sieci, drewnia-
ne ³apki, którymi siê p³oszy³o ryby i ona wchodzi³a w jedno miejsce. Jo i wtedy by³y
przestawy robione. Jo, to by³ taki, nieee.... yy.. normalnie no, ³ódki robili tak jakby
sieci ci¹gnêli. No to by³o takie, o, drewniane ³apki pomalowane na bia³o...i, no...194

Wspó³gra z nim kolejna wypowiedŸ, która odnosi siê do lat 40. XX wieku.
W niej sieæ z bia³ymi klepkami p³osz¹cymi ryby, zwana ma³ym w³okiem, wyraŸ-
nie przeciwstawiona jest klepie:

Po kaszubsku nazywa³a siê klepa, jo, ale to jest w³ok. W³okiem przewa¿nie, no i to
ju¿ ma³ym w³okiem. To by³y wpierw takie klepki, metrowe, z drzewa, cienkie, bia³e,
co p³oszy³y t¹ rybê, nie?, a ten w³ok by³ malutki taki, krótkie skrzyde³ka mia³195, ale
to tylko blisko zak³adaliœmy, kiedy grubsza ryba by³a pod brzegiem, pod burt¹, nie?,
latem siê chodzi³o, a nocami to du¿ym w³okiem, no i pod lodem póŸniej niewodem
³owiliœmy196.

Najwiêcej œwiat³a na u¿ywanie takiego ma³ego w³oka, który nosi w Stê¿ycy
nazwê drzuzgownik 197, rzuca kolejna relacja:

Mam [z zastanowieniem], mam tu na wzór tak¹ sieæ... co kiedyœ ojciec t³umaczy³, to
by³... jak to siê nazywa, no?... to by³ taki... taka zabawa raczej, nie?, nie ³owienie, ale
taka zabawa, z takimi metrowymi mieczami to chodzi³o – drzuzgownik czy jak to siê
tam nazywa³o, jak oni to tam nazywali, kiedyœ. To by³a sieæ taka krótka, w sumie tam

193 Wywiad: 06-£H-01. Z. K³odnicki, op. cit., s. 239, podaje, ¿e polscy badacze wywodz¹
nazwê klepa od uderzania (klepania)  deseczkami – A. Fischer, samych klepek – W. £êga,
lub lin ci¹gn¹cych sieæ, zwanych klepa – S. Chmielewski.

194 Wywiad: 03-GR-07.
195 Ten rodzaj w³oka przedstawi³ na podstawie relacji Franciszka Cieszyñskiego, stryja respon-

denta, B. Grzêdzicki, op. cit., s. 136: „Tzw. ma³a klepa nie posiada skrzyde³ i sk³ada siê
tylko z czêœci workowatej. Liny do ci¹gniêcia tej sieci s¹ zaopatrzone co kawa³ek w szcze-
ble, tj. cienkie i w¹skie deseczki o mieczowatym kszta³cie, d³ugie oko³o 80 cm, s³u¿¹ce do
p³oszenia ryb w kierunku matni”.

196 Wywiad: 06-CHM-21.
197 Wg B. Sychty, S³ownik…, 1967, s. 248, powróz z sosnowych korzeni do ci¹gniêcia klepy,

z przymocowanymi do niego drzazgami, których zadaniem by³o straszenie ryb, nosi³ nazwê
drazgownik. S. Chmielewski, op. cit., s. 311, pisze, ¿e niegdyœ w Wielkopolsce takie dese-
czki do straszenia ryb nazywano m.in. drzazgownicami, drzazgami. Mia³y d³ugoœæ jeden metr,
szerokoœæ piêæ centymetrów, czasem by³y malowane na bia³o i przywi¹zane do lin klepy.
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piêtnaœcie metrów skrzyd³o i linki. Do tych linek by³y przywi¹zane takie miecze
bia³e, drewniane. Tak co pó³tora metra, bo to by³ metrowy taki miecz. I to by³, zale¿y,
chodzi³o o to, ¿eby w takich miejscach, gdzie nie sz³o normalnie sieci¹ ci¹gn¹æ, to
tym oni chodzili. Linka, a te takie drewniane miecze takie to mia³y zadanie wyp³oszyæ
te ryby. Te by³y w³aœnie przemalowane na bia³o. Tê rybê siê wtedy ugania³o... tak to
siê, tê rybê siê wtedy ugania³o w jedno miejsce, wtedy tam siê zak³ada³o normaln¹,
du¿¹ sieæ. U gó... nie, u góry [by³y miecze], one przy górnej lince by³y. To, to p³oszy-
³o i póŸniej... ta, ta krótka sieæ to by³a, ¿eby to sp³oszy³o, ¿eby t¹ rybê dostaæ,
a póŸniej to siê goni³o tê rybê w miejsce, w które siê da³o spokój, bo wtedy ryba, jak
siê j¹ ³owi, to ona ucieka, nie? Zawsze ona pójdzie tam, gdzie nie by³o nic robione,
nie? Niby jakoœ tam... I wtedy tam siê jak siê chcia³o, to siê zak³ada³o tê du¿¹ sieæ
i tam siê zgania³o t¹ rybê w to je... w to jedno miejsce. To ojciec robi³, ja tego nie
robi³em. Bo to by³o wtenczas, sieæ bawe³niana... inaczej ona by³a podobno szyta,
tam mi t³umaczy³ – tak na okr¹g³o – ojciec kiedyœ, a tu nie by³o fachowca, ¿eby coœ
takiego... Chcia³em kiedyœ coœ takiego zrobiæ, a... nie wiem, nie znalaz³em ¿adnego
takiego fachowca, który by mi coœ takiego uszy³ i zrezygnowa³em z tego198.

Widaæ, ¿e ma³y w³ok zaopatrzony w bia³e klepki u¿ywany by³ w po³¹czeniu
z sieci¹ stawn¹. Od du¿ej klepy ró¿ni go to, ¿e ³owiono nim w ci¹gu dnia. Choæ
nie jest to wyra¿one expressis verbis, œwiadcz¹ o tym poœrednio bia³e klepki.
Mog³y one pe³niæ swoj¹ funkcjê tylko w ci¹gu dnia. Czy w³oki takie by³y u¿y-
wane tylko w zestawieniu z sieci¹ stawn¹, pozostaje do wyjaœnienia. Natomiast
sprawa genezy terminu klepa wydaje siê byæ otwarta z uwagi na pytanie, czy tak
stary termin mia³ w œredniowieczu i póŸniej tak¹ sam¹ konotacjê (czy nawet
konotacje), jak w XIX/XX wieku199.

Ma³a sieæ ci¹gniona z ³odzi mog³a byæ nazywana zarówno klepa, jak i weta:
Klepa, klepa to jest w³aœnie ta weta ma³o, podobnie jak ta sieæ mniejsza, klepa klepa,
ma³a. Tak jak my tu ³owili, t¹ ma³¹ t¹, to klepa, no. Mniejsza, krótkie skrzyd³a, dwa-
dzieœcia, tera na rynku maj¹ nawet piêciometrowe, na b³otko, cuda niewida, wszyst-
ko jest. Przedtem to myœmy ci¹gnêli sieci¹. Siê wyp³ywa czó³nem i liny id¹. My na to
mówili, nie wiem, weta, po kaszubsku to weta, jeszcze mam tam j¹ w stodole, on te¿
s¹siad ma. A to trzeba by³o czterech ludzi do tego”200. „T¹ sieci¹ ci¹gniêt¹ to tylko
w nocy ³owili. Nie, nie, nie, ca³kowicie w ciemnoœci siê robi³o. Ryba nie lubi œwiat³a.
Tylko jak tam wyci¹gnê³o siê, no to trzeba by³o zaœwieciæ, nie?, ale raczej ma³o by³o

198 Wywiad: 02-ST¯-04. W. Jagie³³o, op. cit., s. 60-62, opisuje dwie sieci ci¹gnione posiadaj¹ce
liny ze straszkami. Ta zwan¹ go³adk¹ dawniej by³a zaopatrzona w straszki z m.in. drewnia-
nych listewek. Natomiast klepa, u¿ywana na ca³ym obszarze Borów Tucholskich, mia³a
liny ze straszkami nosz¹ce nazwê klepek.

199 Patrz przypis 138. B. Benecke, Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen,
Königsberg 1881, s. opisuje du¿¹ sieæ letni¹ jezior mazurskich, zwan¹ po mazursku kleppa.
Jej liny poci¹gowe mia³y zamocowane wiechcie s³omiane albo p³askie deszczu³ki do stra-
szenia ryb, po mazursku kleppki.

200 Wywiad: 06-BR-02.
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œwiecone. Wszystko, a to ciê¿ka robota w nocy”201. „Pod lodem te¿ sz³o t¹ ³owiæ.
Tak samo, trzeba by³o dziury ci¹æ, i dr¹g wprzód, nakierowaæ, a to ciê¿ko na lodzie.
Zdarza³o siê, te¿ ³owiliœmy. A teraz nie […]”202. „A ma³y sieæ, to siê gada po kaszub-
sku weta. Tam skrzyd³a tam dziesiêæ metrów czy dwadzieœcia, to je weta, ma³a
tako”203. „Pañstwo ³owi³o i to by³ z Podjaz taki Sobuœ, na du¿e sieci, i ja tam nawet
dwa miesi¹ce ³owi³em, te¿ przy nich by³em. I to ryby z³owi³ i odstawia³. Ta sieæ by³a
normalnie, jak to powiedzieæ, jakoœ, jakieœ dwadzieœcia metry wszerz d³uga, wysoka
jakieœ trzy metry, i z tego siê kajaki wozi³o i póŸniej sieæ wyrzuci³o i do brzegu siê
znów œci¹gnê³o, i tam co da³o ryb to da³o, czy to da³o dziesiêæ kila czy dwadzieœcia,
ale zawsze coœ da³o. I tak to by³o, i tak siê skoñczy³o. To by³a, na ni¹ siê mówi³o
wata, weta”204.

„Wuta, wuta to był taki, to ja mówię te kłusownicze sieci”205

– sieć ciągniona z brzegu

Natomiast weta u¿ywana z brzegu stanowi ju¿ wyposa¿enie k³usowników:
„A k³usownicy maj¹ tak¹ sieæ, to siê nazywa wyta. Wyta, jo. To jest taka sieæ po
prostu ma³a, któr¹ oni tam wyskocz¹ i sobie tak¹ ma³¹, to oni tam zrobi¹. To jest
te¿ ci¹gniona sieæ, a taka malutka tam. Kiedyœ by³o tych ryb wiêcej, to z³apali t¹
ma³¹ te¿ du¿o”206. Kilku respondentów opisa³o po³ów t¹ sieci¹ doœæ szczegó³owo,
zwykle w odniesieniu do przesz³oœci207 [il. 14]. Przytoczymy jeden z tych opisów:

Ja pamiêtam, chocia¿ mo¿e nie z g³odu myœmy chodzili na ryby, ale takimi malutkimi
sieciami gdzieœ po, jako dzieci k³usowaliœmy tutaj na tym jeziorze. Wuta, wuta to by³
taki, to ja mówiê te k³usownicze sieci, tak, wuta po kaszubsku to by³ taki, to by³ taki
jak gdyby mininiewód, czyli taka sieæ z dwoma skrzyd³ami, z takim, z takim œrod-
kiem na ryby, gdzie, gdzie ryby ucieka³y i siê gromadzi³y, i one te¿ by³y w³aœnie
wieczorem czy jak chodzi³o po cichutku siê takim dr¹giem wypycha³o siê jedno, te
te, tê sieæ w odpowiednim miejscu, bo tam przewa¿nie starsi ludzie wiedzieli, gdzie

201 Ibidem.
202 Ibidem.
203 Wywiad: 06-£-H-09. S. Chmielewski, op. cit., s. 316, pisze: „Wata (rok 1357), nazwa spoty-

kana niekiedy w wieku XVI jako odpowiednik zabrodni, w Ÿród³ach wielkopolskich wymie-
niana jest w zwi¹zku z po³owami na ³odziach, a na Kaszubach oznacza dziœ sieæ matniow¹”.

204 Wywiad: 06-SK-20.
205 Wywiad: 06-£H-01. Zasiêg wystêpowania nazw wata, wota, wouta w Polsce – patrz

Z. K³odnicki, op. cit., s. 236, mapa 24.
206 Wywiad: 02-CHM-13. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 137-138, opisuje tak¹ sieæ: „Wota” jest

jakby ma³¹ „klep¹” z krótkimi skrzyd³ami. £owi siê ni¹ ryby bez pomocy ³odzi, w przy-
brze¿nych czêœciach jeziora lub stawu. Do po³owu potrzebni s¹ dwaj rybacy – jeden z nich
ci¹gnie linê jednego skrzyd³a przy brzegu, drugi, dr¹¿kiem d³ugoœci 15 do 20 m odsuwa
przeciwleg³e skrzyd³o od brzegu w g³¹b jeziora. Obaj posuwaj¹ rozci¹gniêt¹ sieæ tak d³ugo,
a¿ rozci¹gnie siê równomiernie”. Opis ten odpowiada relacjom uzyskanym w trakcie badañ.

207 Wywiady: 06-PGJ-19, 06-BR-02, 06-GWD-18.
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te ryby s¹, w którym miejscu i tam, i sznurem siê œci¹ga³o j¹ do brzegu i potem
te ryby tam, ryby, one siê gromadzi³y w tym kutlu tak zwanym, czyli w tym w tym,
ja nie pamiêtam, jak po polsku bêdzie ta nazwa, no ta, ju¿ taki, ju¿ ta koñcówka,
gdzie ta, gdzie gromadz¹ siê ryby. No i tam siê wysypywa³o tam do kosza czy gdzieœ
i zak³ada³o siê nastêpny, bo to to by³o takie, oczywiœcie w takiej konspiracji robione,
nie?, to trzeba by³o cichutko w nocy, wieczorem. Gdzieœ tam goniono, ale to goniono
zawsze tak, ¿e ¿e nie dogoniono, hahaha. Myœlê, ¿e raz, dwa, trzy, cztery [osoby by³y
potrzebne], cztery osoby to by³o taka chyba taka, tak. Przy tym sobie golnêli æwiart-
kê albo i wiêcej, nie?, hahaha. I to by³o tak. Znaczy to by³y [³owione] doœæ ró¿ne
ryby, takie, ja mówiê jeœli chodzi o to k³usownictwo, wszystkie ryby, które tutaj by³y,
bo to by³o w lecie, to i by³ g³ównie okoñ, p³oæ, szczupak, leszcz, szczupak, leszcz.
Sielawa raczej nie, w te ma³e, w te wuty siê nie dostawa³a, dlatego ¿e sielawa by³a,
jest ryb¹ tak¹ g³êbokiej wody doœæ, i, a to raczej robiono jak gdyby z brzegu, te
zaci¹gi by³y, no si³¹ rzeczy cztery osoby to za du¿o nie mog³y zrobiæ, wiêc to by³y
takie jak gdyby krótkie, ale to by³y w³aœnie szcz… Myœlê, ¿e, myœlê, ¿e gdzieœ takim
dr¹¿kiem piêtnastometrowym pewnie, bo to tak pot¹d tak i tak gdyby za … Tak [do
wody], tak, nieomal wszystkie tam niektóre wchodzi³y, jak by³o ciep³o, to wchodzi³y
tam gdzieœ rozebrane, a niektóre w d³ugich, w d³ugich butach gumowych. Bo to
potem w brzegu, to zawsze jeszcze by³ problem, gdzieœ tam drzewa zwisa³y, wiêc
trzeba by³o wejœæ do wody, ¿eby to zrobiæ. Jeden, jeden, zawsze by³o w ten sposób,
¿e tam, ¿e dr¹g z sieci¹ wypycha³o siê na g³êbiê, na koñcu tego dr¹ga i koñcu sieci
by³ przyczepiona doœæ d³uga tam dwudziesto-, trzydziestometrowa lina, któr¹ ci¹gn¹³
potem jeden z, ci¹gn¹³ jak gdyby potem do brzegu, tak zagarnia³, zagarnia³ w to
i potem wraca³ z powrotem i siê gdzieœ tam spotykali i wyci¹gali. Tak to wygl¹da³o,
nie? By³ taki, który szed³ z dr¹giem, tak zwany, ¿e z tym dr¹giem pcha³, ktoœ szed³
z lin¹, któryœ z rybami, co najmniej tych trzech, czterech musia³o byæ, ¿eby to. No to
tam wie pan, to to by³o, zdarza³y siê takie doœæ du¿e po³owy, ale chyba nie wiêcej
tam, ni¿, nie wiem, ale to gdzieœ taki kosz, jak to czasami siê zdarza³o, a czasami nie,
czasami to zupe³nie jedn¹ rybê czy tam dwie, czy parê jakichœ tam, ale to jak tam,
gdzieœ tam przez wieczór, gdzieœ tam, nie wiem, od dziewi¹tej do dwunastej, bo tak
jak siê œciemnia³o do œwitu, albo nawet nie, nie do koñca œwitu, ale te dwie, trzy

14. Po³ów z brzegu sieci¹ matniow¹ weta
(rys. wg szkicu Mariana Szycy z Borucina, gmina Stê¿yca)
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godziny ³owiono, to tam zawsze ka¿dy z tych, który, którzy tam mia³, dosta³ swoj¹
porcjê i rano do domu przychodzi i pamiêtam, moja mama przewa¿nie zawsze
z rana, jak, ale to oczywiœcie to nie by³o codzienna robota, ale tak od czasu do czasu
tam raz na tydzieñ siê zbiera³a taka grupka takich, takich, no, trochê tak niby cwa-
niaczków takich, trochê ³obuzów, tutaj i oni to robili, moja mama potem czêsto w³a-
œnie jako oni przychodzili tam o pierwszej, drugiej w nocy, to wstawa³a i te okonie,
które siê bardzo Ÿle skrobi¹, to szybko robi³a i czêsto jeszcze robi³a im jedzenie
z tych œwie¿ych ryb. To by³o rzeczywiœcie pyszne208.
Jak ja wtedy takim ma³ym ch³opcem by³em, pamiêtam, to oni szli zawsze. A ten,
a dziadka s¹siad, to by³ te¿ Choszcz Wiktor, to ten jak oni w³aœnie na te ryby szli,
nie?, to mówili bo takie mocny ch³op on by³, i w obozie w Sztutowie by³, i na wojnie,
to mówi … dr¹g po³o¿y³, nie?, to dwa kilometry go niós³, ani nie poprawi³, takie
fest ch³opisko, ja go bardzo dobrze zna³em, nie? Jak myœmy ¿onaci, bo przecie¿ on
jeszcze ¿y³, to mówi, jak on wrzuci³ sobie dr¹g na ramie, to z nim szed³ ani nikomu
nie da³ go nieœæ. A ten dr¹g, dziadek mówi, dwanaœcie ponad metrów zawsze mia³.
Jak oni szli w³aœnie z brzegu ³owiæ te ryby, jak tym dr¹giem wpycha³, nie?, to oni …
linê, ale nie za ka¿dym razem, jak oni, jak ju¿ chcia³ iœæ, to oni go tak w lesie scho-
wali, liœæmi go zagrzebali, nie?, ¿eby go tak daleko nie nosiæ, nie?209.

Pytaliœmy respondentów o w³ok o nazwie bródzka, którego u¿ywano w in-
nych czêœciach Kaszub210. Zwykle odpowiadano: „Ja nie wiem”211. Jedynie
w Zgorza³em respondent s³ysza³ o takiej nazwie. Wed³ug niego jest to „coœ mniej-
szego, siatka k³usownicza”212. Sieæ o tej nazwie zosta³a znaleziona dopiero
na targu w Sierakowicach, na stoisku prowadzonym przez osobê z Koœcierzyny
[il. 15]:

To jest do ci¹gniêcia siatka, z tym workiem, kutlem takim, nie? Siê ci¹gnie. Ró¿nie
mówi¹, niewód, bródzka po naszemu, po kaszubsku tutaj, nie? No, no, tak¿e to jest,
siê ci¹gnie. Ta ma akurat 22 metry i na pó³tora wysoka. Ma skrzyd³a, znaczy
22 metry ca³oœæ. Tak i taki worek z ty³u. Kutel, kutel. [jego d³ugoœæ] Zale¿y od d³ugo-
œci sieci, tam piêæ metrów gdzieœ, nie? Tak [s¹ ró¿ne]. Bo to wiadomo, ¿e to du¿e
sieci, wiêksze jak te, co tu mam. No. To takie na stawy, tu co mam, to s¹ mniejsze.

208 Wywiad: 06-£H-01. Po³ów k³usowniczym brodnikiem – patrz  Z. K³odnicki, op. cit., s. 237,
ryc. 36. Szkic wg informacji rybaka znad jeziora Sumino, le¿¹cego w czêœci w powiecie
kartuskim. Szkic jest identyczny ze szkicem po³owu wet¹ z il. 14.

209 Wywiad: 06-GWD-18.
210 R. Kukier, op. cit., s. 136, tak opisa³ sieæ zwan¹ bródzka, u¿ywan¹ w Ugoszczy nad jez.

Grand na Kaszubach bytowskich: „Do niedawna u¿ywano tu równie¿ ci¹gnionej du¿ej
sieci, tzw. bródzki, przy obs³udze której pracowa³o dwóch rybaków zanurzonych w wodzie
do g³êbokoœci pó³tora metra, ci¹gn¹cych liny na przeciwleg³ych krañcach sieci. W jej czêœci
œrodkowej znajdowa³a siê matnia (matnio, maceca), do której wpada³y ryby”. Jednoczeœnie
stwierdzi³, ¿e taka sieæ jest uwa¿ana za narzêdzie k³usownicze.

211 Wywiady: 02-PR-08, 06-CHM-07, 03-PR-02, 03-W¯-03, 03-CHM-10.
212 Wywiad: 02-ZG-01.
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Co maj¹ prywatne stawy, wykopane, coœ takiego, dzia³ki kupuj¹ i stawy kopi¹, takie
coœ. Bo na jezioro, wiadomo, to musz¹ byæ d³u¿sze. Siê ci¹gnie, s¹ te dwa skrzyd³a,
z jednej strony na przyk³ad jak jest staw, z jednej strony idzie jakiœ tam pan,
po drugiej stronie stawu, linki do tego siê dowi¹zuje i siê ci¹gnie, nie?, i po œrodku
ten worek idzie, nie?, jak siê mówi ten kutel, nie? Ró¿nie [siê u¿ywa], zale¿y jakiej
d³ugoœci sieci, bo na przyk³ad te to s¹ sobie poradz¹, ¿e sami ci¹gn¹, nie? A jak s¹
d³u¿sze na jeziorach, to nieraz musz¹ mieæ ³odzie. No, letni¹ por¹, nie?213.

Brak znajomoœci terminu bródzka w powiecie kartuskim t³umaczy siê tym,
¿e ten rodzaj sieci jest na tym terenie znany jako weta214.

Najmniejsza z sieci ci¹gnionych na
badanym terenie nazywana jest kueza
i tak¿e jest u¿ywana przez k³usowni-
ków [il. 16]:
R1: Nieud, a to do zamykania, jak to se
zwie? Takich dró¿kach, co se idziesz?
R2: A to je kueza, kueza, to takie czworo-
k¹tne, nie? R1: No, dwa. Jo, dwa pa³¹ki,

213 Wywiad: 06-SRK-15. Zasiêg wystêpowania nazw bródzka i podobnych dla sieci matnio-
wych  w Polsce – patrz Z. K³odnicki, op. cit., s. 236, mapa 24.

214 W. Jagie³³o, op. cit., s. 64-65, il. 66, pisze: „Brucka” („zabrodnia”, „zapycha”) wystêpuje
w Borach Tucholskich pod kilkoma nazwami (il. 66)”. Dalszy opis pos³ugiwania siê t¹
sieci¹ jest identyczny z tymi zarejestrowanymi w powiecie kartuskim.

15. W³ok bródzka na targu w Sierakowicach, gmina Sierakowice
(fot. K. Zamoœciñski)

16. W³ok kueza
(rys. Wojciech Formela, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca)
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i to je kueza. […] Tylko tego my tam nie mamy, nie? U nas, na przekopie, to tak
k³usole maj¹ takie bardziej, nie? To kuezo. Kueza, to by, to jest z pocz¹tku te przed-
nie to jest tak, nie?, i z ty³u, dwa, dwa, jak kto chce, ko³o, nie?, tylko to jest powi¹za-
ne z tym, nie?, to s¹ pa³¹ki, nie?, tu, a to jest czworok¹tne ty¿ tam. Bo raz kiedyœ to
by³o z drzewa, nie?, tera to robili ¿elazne, tam prêty, nie?, to jest drewniane, nie?, i tu
wszystko tak razem po³¹czone, nie? Jo [sieci¹], i tu id¹ te, linki, i tym siê ci¹gnê³o,
nie? Bo tu prosto by³o linci, … Ale tak bezpoœrednio, nie? Tu sz³y linki i to siê
ci¹gnê³o, nie? [trochê ¿ak przypomina ] To ten ¿ak, to ten ¿ak, jo. Tylko to by³o
czworok¹tne, to co ja bym to powiedzia³, nie? I tu by³ te i. I te¿ na koñcu kutel, mog³o
wysypac, …bo tych gard³ów nie by³o, nie? R1: Nie, nie, nie. R2: One so cigno. Bo
jak by tu by³y gard³a w œrodku, tu jeszcze takie, nie?, tak jak ¿aki maj¹, tu, [nie ma
garde³] nie, tu by³ … ten kutel, nie?, i wtedy tu by siê wysypywa³o, a jak nie ma tego
gard³a, to siê tylko tu z³apie i tu wysypie, nie? Do ty³u, do ty³u. Bo jak bêd¹ gard³a, to
ryba tu wyjdzie. To je koza. Tylko ja mówiê, jakby tu by³ w tym gard³a, tedy siê
wysypuje tu, nie?, a jak nie ma gard³ów, pan rozumie, tylko tu siê wysypie i. Bo tu
jest zawi¹zane na fest ju¿. R1: Nie, [jest d³uga ta kueza] nie tam. R2: Nie, co to tam,
metra trza, jo ? To zale¿y, mo¿e byæ… R1: Z trzy metry. R2: Tak ¿e z trzy metry, jo.
A to tam k³usownicy to u¿ywaj¹. Tak w³aœnie po tych b³otkach to w³aœnie tak¹ koz¹
oni jad¹. Jak tar³o p³otków jak przyjd¹, to tak¹ koza po tych…215

„Sieci stawne podbieram codziennie, nie?”216 – sieci stawne

Sieci, które siê zastawia, stanowi¹ wœród ³owi¹cych obecnie w wodach po-
wiatu kartuskiego najczêœciej u¿ywany sprzêt rybacki. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e do
sieci stawnych zaliczane tu s¹ zwykle równie¿ ¿aki i miero¿e: „Rodzaj sieci...
No to na wiosnê siê, siê stawia w³aœnie te ¿aki, kozaki, miro¿e, no i wontony,
wonto... wonton sielawowy jest, póŸniej s¹ s³êpy […]”217.

Pewnym wskaŸnikiem obecnego popytu na typy sieci mo¿e byæ poda¿ pre-
zentowana na targowisku w Sierakowicach. Na stoisku z sieciami stylonowymi
mo¿na zakupiæ niewielki w³ok, sieci trójwarstwowe dwóch rodzajów, wonton
i kilka typów ¿aków218. Na pozosta³ych stoiskach dostêpne s¹ sieci ¿y³kowe
i tzw. ma³e ¿aki typu bêbenek.

Najpierw zaprezentujemy sieci œciankowe, które sk³adaj¹ siê albo z trzech
p³atów sietnych (rzadziej dwóch) lub jednego. P³aty sietne mocowane s¹ miêdzy
górn¹ lin¹ zaopatrzon¹ w p³ywaki, a doln¹ wyposa¿on¹ w ciê¿arki.

215 Wywiad: 06-£-H-09. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, inaczej opisujê sieæ o takiej nazwie:
„Koza” jest zwyk³ym skrzyd³em z ma³¹ matni¹, bez krawêdziowego przymocowania do lin,
s³u¿y do zastawiania w sitowiu lub w innych zaroœlach – dziœ ju¿ nieu¿ywana”.

216 Wywiad: 02-ST¯-04.
217 Wywiad: 02-ZDN-05.
218 Wywiad: 06-SRK-15.
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Podobnie jak w przypadku sieci ci¹gnionych, nazewnictwo sieci stawnych
jest ró¿norodne, a jednoczeœnie niejednoznaczne. Ta sama nazwa mo¿e ozna-
czaæ ró¿ne typy sieci: „Mrze¿a, to jest, to s¹ takie jak gdyby dwa rodzaje tej
mrze¿y, ja nie wiem, czemu one maj¹ osobno nazwy […]”219. „Tam, to mój
ojciec mówi – to s¹ s³empy, niektórzy to tam inaczej nazywaj¹”220. Z drugiej
strony ró¿ne nazwy mog¹ odnosiæ siê do podobnego typu: „No to w³aœnie ta
drgawica to jest s³emp. […] Drgawica, drgawica to jest, ym... regionalna nazwa.
Polska to jest s³emp. Prawid³owa s³emp, to jest w encyklopedii, nie? Drgawicy
nie ma, nie ma”221 „[…] ale te drgawice, mrze¿a nazywali”222.

„ Jakby potrójne te sieci, z tą obłemką, jak to się mówi”223

– sieci wielowarstwowe

Sieci te z³o¿one s¹ z trzech, rzadziej z dwóch, przylegaj¹cych do siebie sia-
tek osadzonych na wspólnych linkach na krawêdziach poziomych i pionowych.
Siatki zewnêtrzne maj¹ du¿e, symetryczne wzglêdem siebie oko, natomiast siatka
wewnêtrzna tzw. jadro ma drobne oczka i jest wiêksza od zewnêtrznych. Sieci
tego rodzaju ³owi¹ ryby przez opl¹tywanie ich cia³a jadrem. Na terenie objêtym
badaniami sieciom tego typu nadawano ró¿ne nazwy: s³emp, drgawica, brze¿ka,
mrzezia224.

„Słemp to jest taka siatka”225 – sieć wielowarstwowa

[…] to s³empy, to s¹ takie potrójne sieci. Potrójne. O co chodzi: to w œrodku jest ta
gêsta siatka, ta, która ma ³apaæ rybê... A na zewn¹trz i z jednej, i z drugiej strony jest
krata taka zrobiona. Mo¿e byæ piêtnaœcie na piêtnaœcie, osiemnaœcie na osiemnaœcie,
dwadzieœcia na dwadzieœcia – zale¿y, jakie gatunki ryb chce siê ³owiæ, nie? Ale s³emp,

219 Wywiad: 06-£H-01.
220 Wywiad: 02-ST¯-04.
221 Wywiad: 02-ZDN-05. Z. K³odnicki, op. cit., s. 279, stwierdza: „Nazwy drygawica i s³êp

maj¹ zwykle to samo lub bardzo zbli¿one znaczenie”.
222 Wywiad: 06-CHM-21.
223 Wywiad: 02-PDJ-19. I. Gulgowski, op. cit., s. 96, wspomina o u¿ywaniu na Kaszubach

sieci trójwarstwowej na du¿e ryby, zwanej drguba, o du¿ych oczkach wielkoœci dwudziestu
centymetrów i zastawianej na du¿ej g³êbokoœci.

224 Jeden z respondentów sieæ okreœli³ ogólnie jako trójwarstwow¹, bez podania nazwy. Wywiad:
02-PDJ-20. Z. K³odnicki, op. cit., s. 217, pisa³: „Sieci te nazywano najczêœciej drygawicami
lub drygami, w pó³nocno-zachodniej Polsce s³êpami, a w Polsce pó³nocno-wschodniej – gan-
tami, mapa 23. […] Napotykaj¹c na swojej drodze na drygawice, ryba przep³ywa³a swobod-
nie przez du¿e oko podrygu, natrafia³a na gêstookie jadro i przeci¹ga³a je przez oko drugiego
podrygu, tworz¹c w ten sposób rodzaj woreczka (torba, pacha), w którym wiêz³a”.

225 Wywiad: 02-BG-15.
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s³emp typowy na wêgorza to jest 20-22,5 oczko, to w œrodku, i teraz przyk³adowo,
je¿eli ta sieæ ma metr dwadzieœcia wysokoœci, to tej gêstej sieci siê do œrodka wszy-
wa... podszywa siê pó³tora do dwa i pó³ raza jest wiêcej ni¿ tej kraty na zewn¹trz.
Czyli ona jest luŸna w œrodku. Trzeba wtedy j¹ strzepn¹æ odwrotnie, trzeba wzi¹æ t¹
linkê o³owian¹ do góry, ¿eby ona zesz³a na dó³, czyli pod, pod p³ywakow¹, póŸniej
siê j¹ odwraca i tak siê j¹ stawia. O co chodzi – witz polega na tym, ¿e jak ryba
podp³ynie, ona robi tak zwany, przez t¹ kratê wchodzi – bo ta krata siê pokrywa
jedna z drug¹ naprzeciwko. Dok³adnie. Ta œci¹gaj¹ca. I teraz jak uderzy w t¹ du¿¹
kratê, to ona trafia w tê kratê z ty³u. A tu siê, a ta sieæ jest luŸna i tworzy worek. I ona
siê obraca i zostaje226.

Do po³owu tego typu sieci¹ stosowano metodê napêdzania ryb przez stra-
szenie: „I te to siê wstawia, wyp³oszy i siê wyjmuje”227.

„Drgawica, drgawica to jest, ym... regionalna nazwa”228 – sieć wielowarstwowa

Takie sieci trójwarstwowe mo¿na zakupiæ na targu w Sierakowicach [il. 17]:
„To s¹ drgawice na przyk³ad”229. Wykonywane s¹ ze stilonu. Sieæ wiêksza ma
d³ugoœæ 26 metrów i kosztuje 780 z³otych. S³u¿y do po³owów szczupaków, linów
i okoni. U góry usp³awniona jest tzw. korklin¹, a na dole obci¹¿ona o³owian¹
link¹. Mniejsza odmiana tej sieci ma d³ugoœæ dziesiêæ metrów, wysokoœæ jeden
metr, wielkoœæ oczka 22 milimetry i kosztuje trzysta z³otych. U¿ywa siê jej do
po³owu ró¿nych ryb. Nazwy poszczególnych p³atów sietnych: „to siê nazywa
krata ta du¿a no i jadro to jest, nie?”230.

Sieci takich u¿ywali równie¿ k³usownicy, wprowadzaj¹c sieæ w wody jeziora
za pomoc¹ tyczki:

No, k³usownicy to s¹ tak sprytni, ¿e on bez wyjazdu na jezioro potrafi piêædziesi¹t
metrów sieæ wci¹gn¹æ na wodê. Tacy s¹ ludzie sprytni, a ja to widzia³em, bo to zaob-
serwowa³em i dziêki temu wzi¹³em stra¿, nie? By³ facet, sobie na³ama³ suchych ga³ê-
zi, powi¹za³ je wszystkie, ¿e one p³ywa³y po wodzie i na koñcu tych ga³êzi wzi¹³ sieæ
i wpycha³ j¹ na wodê. I wepchn¹³ prawie piêædziesi¹t metrów sieci do wody. A jak

226 Wywiad: 02-ZDN-05. W. Jagie³³o, op. cit., s. 53-57, opisuje s³êp, którym ³owiono w jezio-
rach i rzekach Borów Tucholskich. Wysokoœæ sieci waha³a siê od osiemdziesiêciu centyme-
trów do dwóch metrów, a jej d³ugoœæ od dziesiêciu do dwudziestu metrów. Ryby napêdzano
do sieci, strasz¹c je.

227 Wywiad: 02-ST¯-04.
228 Wywiad: 02-ZDN-05.
229 Wywiad: 06-SRK-15. W literaturze rybackiej u¿ywa siê na okreœlenie tej sieci s³owa dryga-

wica, natomiast na badanym obszarze wszyscy mówi¹ drgawica. Dalej bêdziemy u¿ywaæ
tego drugiego terminu. Z zestawienia Z. K³odnickiego, op. cit., s. 218, wynika, ¿e forma drga-
wica u¿ywana by³a jedynie w Prostkowie nad œrodkow¹ Noteci¹ i ¯ninie nad Jez. ¯niñskim.

230 Wywiad: 06-SRK-15.
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ryba jest w tarle, w okresie ochron-
nym, to ona jest przy brzegu. To on
wtedy najwiêkszych strat narobi³.
K³usownicy, na ich spryt to ju¿ nie
ma pomys³u, bo oni tam ze wszyst-
kiego potrafi¹ rybê z wody komuœ
wyk³usowaæ. Tê sieæ ja widzia³em,
bo ja go wtedy goni³em, ale to zwy-
k³a sieæ drygawica to siê nazywa,
taka potrójna, ¿e ryba uderzy, jak
ona siê cofa, ona zawi¹zuje worek
i nie ma ¿adnych szans na ucieczkê
ta ryba, no. Tych metod, jakby chcia³
opowiadaæ, tych metod to jest, co
k³usownik ka¿dy ma swoj¹ metodê.
Potrafi¹ wejœæ do wody z sieci¹, po
pas w wodzie, za sob¹ ci¹gn¹ i ca³e
trzciny, tatarak z brzegu obstawi¹.
Obstawi³, potem poszed³ po brzegu,
wyp³oszy³, i t¹ drobnicê co by³a do-
sta³. Na to szkoda s³ów, bo tego nie
da siê opowiedzieæ. Co k³usownik,
to ma ka¿dy swoj¹ metodê. Znaczy,
ja s³ysza³em, ale te¿ jak ja widzia-
³em, to ju¿ by³a koñcówka, bo ona
jest … i on obstawi, wejdzie po pas,
obstawi tak ca³y róg i tu idzie po
brzegu, kijem bêdzie wali³ w wodê,
albo siê przejdzie po brzegu. Ju¿ od
... rybê wyp³oszy, i ta ka¿da ryba co
jest, ona wejdzie w tê sieæ. Zwyk³y
[kij do p³oszenia], bo teraz szczu-
pak ma tar³o, on jest z brzegu, on
siê trze, on jest na brzegu. Tak
[w tym momencie], jo, to jest ko-
niec marca, pocz¹tek kwietnia, jak
pan siê przejdzie nad jeziorem, to
pan zobaczy jak bêdzie ta ryba
jak pan bêdzie szed³, ucieka³a przy
brzegu, nie? I ona jest praktycznie
ca³a w brzegu, i teraz jak oni …
siatkê obstawi¹, to ca³ego szczupa-
ka, co ma tar³o, te tarlaki powyci¹-
gaj¹. I wtedy ani nie ma narybku,
ani starej ryby, bo jest wszystko wy-
ci¹gniête. Oni robi¹ szkody, mo¿na

17. Sieæ stawna trójwarstwowa drgawica
na targu w Sierakowicach, gmina Sierakowice

(fot. K. Zamoœciñski)
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powiedzieæ, jak szczupak ma tar³o, z ca³ego akwenu, nie?, potrafi¹ jeden gatunek
ryby wyplewiæ do zera, ¿e trzeba zaczynaæ od pocz¹tku231.

Do p³oszenia ryb czasem by³o u¿ywane bardziej z³o¿one urz¹dzenie ni¿
zwyk³y kij:

Tak, tak [p³oszy³o siê], by³o takie, jak siê tam sieæ drgawicê, tam latem mo¿na by³o
zastawiæ, takie, takie ko³o, brzeg, i potem mo¿na by³o p³oszyæ. Kamienie siê rzuca³o
albo mia³o siê na kiju tak¹ gumê i siê w wodê uderza³o. P³aska [guma], niektórzy
u¿ywali podeszwy od kalosza, mieli na kiju przybite, jak¹œ gumê. To jak ktoœ ma
du¿o czasu, nie ma co robiæ, mo¿e sobie tak zabawiaæ232.

Tego rodzaju sieci, przy których wykorzystywano p³oszenie ryb, mog¹ byæ
znane, szczególnie w przypadku zawodowych rybaków, którzy bywali na wielu
jeziorach i wiele widzieli, ale nieu¿ywane:

Kied... to drgawica do tego jest, ale tego nie u¿ywamy. Drgawica tak zwana. To siê
szuwary obstawia³o tym i p³oszy³o jakimœ tam kijem czy wios³em... A tego nie u¿y-
wamy. Nie, to jest siatka taka, taka, drgawica tak zwana, ma oczka takie mniejsze,
póŸniej takie, du¿¹ kratê ma i... To siê p³oszy³o, ta ryba w to wchodzi³a. Taki worek
zrobi³o przez te du¿e oczka, ta ryba przesz³a i taki worek to zrobi³o. Tam, w te mniej-
sze oczka uderzy³a, w tê siatkê i to by³ taki worek i ryba z powrotem nie mog³a ujœæ,
nie? [pan C. pokazywa³.] No, na pewno, taka du¿a krata by³a, nie? I w œrodku mniej-
sza. To drgawica, nie? No nie, my tego nie u¿ywaliœmy nigdy, co za moich czasów,
nie? Ja to z rybo³ówstwem jestem od tylu lat zwi¹zany...”233.

„To są właściwie brzyszki, nie? ”234 – sieć wielowarstwowa

Niektórzy sieci trójœcienne s³u¿¹ce do obstawiania brzegów nazywaj¹ brzysz-
kami. Mog¹ one byæ zastawiane przez brodzenie w wodzie, jeœli dno jeziora jest
twarde:

Nie, to s¹ normalnie te, to s¹ te potrójne, nie? To s¹ w³aœciwie brzyszki, nie? Te¿
mo¿na [p³oszyæ]. Za trzcin¹ siê zastawia³o i póŸniej siê przep³ywa³o ³ódk¹ na przy-
k³ad przez te trzciny i ryby wchodzi³y do tego, nie? Albo jak jest twarde dno,
to mo¿na, jakieœ œcie¿ki by³y w trzcinach i wtedy te¿ tak, t¹ brzyœkê w³aœnie siê
obstawia³o naoko³o i w œrodku... No nie, no w trzcinach, tak jak jest twardy brzeg,

231 Wywiad: 06-SRK-16.
232 Wywiad: 06-BL-13. Z. Klodnicki, op. cit., s. 226, pisze, ¿e strasz¹c ryby, „Pos³ugiwano siê

przy tym b¹dŸ d³ugimi tyczkami, s³u¿¹cymi do stawiania sieci, b¹dŸ krótszymi (1,6-3 m),
niekiedy zakoñczonymi przybit¹ na p³ask skór¹ lub obcasem ze zniszczonego buta, ¿ela-
znym kr¹¿kiem, ³añcuchem, zgrubieniem lub s³omianym powrós³em”.

233 Wywiad: 02-SMN-12.
234 Wywiad: 02-PR-08.
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to wtedy siê takie ko³o robi³o, nie? I tak, taki trójk¹t, nie? I z tej strony siê sz³o,
straszy³o i wtedy one wpada³y do œrodka. Ale w trzcinach, nie? To, jak jest twarde,
wtedy wodery te d³ugie, nie, i... No. Ale tutaj u nas nie jest tak, bo tu jest wszystko...
Tam, mu³owato tak. Mu³owaty grunt, nie?235

„Obstawiliśmy ten, te szuwary tą mrzeżą”236 – sieć wielowarstwowa

[…] chyba tam jakieœ parênaœcie lat mia³em […] Ale potem w³aœnie mój stryj mia³
tak¹ sieæ, mrze¿a, nie?, tak siê nazywa taka sieæ w³aœnie taka zastawna, i myœmy
tego, ja tak lekko wycofa³em siê, tê rybê, wyskoczy³em, zostawi³em, zastawi³o, ob-
stawiliœmy ten, te szuwary t¹ mrze¿¹ i piêtnaœcie takich linów, hahaha. Ale to myœmy
ju¿ potem sieci¹ je wyci¹gnêli, ale tak rêcznie nie. Tak, zauwa¿a³em, ¿e one s¹, nie?,
i siê wycofa³em, ja mówiê, tu jest tyle ryb, i co, jak je z³apaæ, nie?, a unkel, bo to my
tak, nazywaliœmy mojego wuja unkel, z niemieckiego, z niemiecka, tak unkel, ja, on
tak siê w³aœnie tym k³usownictwem troszkê zajmowa³, nie?, mówi, czekaj, to my tu
je, my tu je z³apiemy, nie? I obstawiliœmy. Mrze¿a, to jest, to s¹ takie jak gdyby dwa
rodzaje tej mrze¿y, ja nie wiem, czemu one maj¹ osobno nazwy, to jest taka sieæ albo
prosta albo z ³eb³onk¹, to ja ju¿ mówi³em, ¿e s¹ jak gdyby, jest taka dwuwarstwowa,
czyli jest jedna taka siatka, nie ma ¿adnego takiego ujœcia jednego, tylko jest siatka,
cienka siatka i takie du¿e oka, i jak ryba uderzy w t¹ siatkê, musi wejœæ w to i tu w tej
kieszeni siê zapl¹cze, albo jest w³aœnie taka cieniutka siatka z drobnymi, pojedyncza
i ta ryba te¿, wejdzie i jak gdyby ona jest tak cienka i tak lekka, ¿e ona pozostanie
w tej sieci, to te¿ jest, tak siê zdarzy, nie? Ale wtedy j¹ trzeba wyci¹gn¹æ jak gdyby
z tych oczek, nie?, ona nie jest, ona nie jest, jak gdyby nie wchodzi w jakiœ kutl tak
zwany, czyli w ten, w ten jak gdyby, w ten magazyn, ten, tê koñcówkê, tylko, jak to
siê nazywa po, tak fachowo, taka koñcówka co, nie wiem, co tam rybacy morscy
maj¹ ? Kutel. Coœ takiego, tak to jest, bo to siê, tak to by³o, bo to siê nazywa, ale ona
nie ma, ta mrze¿a tego nie ma, nie? Mrze¿a to jest w³aœnie taka zastawna, ¿e albo
ryba przep³ywaj¹ca sama wpadnie w to, albo mo¿na obstawiæ i na przyk³ad gdzieœ
tam wyp³oszyæ z jakiegoœ… U góry p³ywak, a na dole jest, s¹ te ciê¿arki, nie? No
one, one czêsto by³y, tak jak ja pamiêtam, to czêsto by³y albo z kamienia, albo albo,
czy tam jakaœ ceg³a, jakieœ byle jakie ciê¿arki, albo albo by³y takie kr¹¿ki metalowe,
z drutu takie, tak ¿e kr¹¿ki o tyle s¹ tego, ¿e on tam nikt nie zahaczy siê, jak to jest
kr¹¿ek jakiœ taki, na tym, ¿e ona to spuœci na dó³, a jednoczeœnie, a jednoczeœnie
mo¿na jak gdyby za te kr¹¿ki potem ³apaæ, zbieraæ t¹ sieæ, to te¿ ma, te¿ ma to
znaczenie, ¿e ona siê tak, te¿ te¿ jest taka, ciê¿kie jest, albo by³y takie na linki nawi-
niête takie kawa³ki o³owianego, o³owiu, takie takie rurki o³owiane jak gdyby, nie?,
zwiniêtej na tê linê doln¹, nie? A to z korka [p³ywaki]. To by³o z korka, a potem ju¿
teraz ze styropianu. Tak [napêdza³o siê], znaczy by³y takie, znaczy kilka, znaczy to
w³aœnie to mrze¿a, jak ja mówiê, ¿e obstawia³o siê i potem siê wyp³oszy³o, wyp³o-
szy³o z szuwarów, najczêœciej, to w takiej sytuacji, nie? To siê wesz³o, nie?, z, wesz³o

235 Wywiad: 02-PR-08.
236 Wywiad: 06-£H-01.
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siê tam doko³a siê, potem wesz³o tam siê, albo tam siê rzuca³o czy wios³em czy
czymœ tam, mo¿na by³o od œrodka, jak obstawione, to to wypuœciæ237.

W Chmielnie mrze¿y rybak u¿ywa³ do po³owów równie¿ zim¹, co przy zbyt
cienkim lodzie mog³o byæ niebezpieczne:

[…] ale te drgawice, mrze¿a nazywali. […] No bo myœmy mieli te mrze¿e, taka d³uga
na piêtnaœcie metrów … przerêbel, drug¹ przesun¹³ i wtedy s³êpem przerêble od
brzegu i wtedy p³oszy³o siê. Liny, szczupak by³ w zimie. I to tak przewa¿nie jak
zamarz³o. Tedy ona ci¹gnê³a w trzcinê, w te sitowia. Pamiêtam jednego roku, to by³o
pierwszy rok, jak ze szko³y wyszed³em, to by³o przed Bo¿ym Narodzeniem, w sam¹
Wigiliê, tata mówi: „Byœmy na Wigiliê …”, marz³o dwie noce tylko. Ja mówiê: „Tata,
w trzcinie [idziemy]”. „A rybaka, mówi, wiara trzyma”. Rekowo, spróbowali z brze-
gu, nic nie by³o, do wyspy idziemy, mówiê, tata, wko³o. Ja na saneczkach ci¹gn¹³em
…, byliœmy w po³owie drogi do tej wyspy, ja mówiê: „tata, woda siê leje”. „Na
brzuch, na brzuch”, tak na brzuchu przeszliœmy, ale z powrotem ju¿ wtedy tata pos³u-
cha³, i brzegiem, […] on z przodu z siekier¹ próbowa³, a ja sanki do nogi uwi¹za³em,
z t¹ drgawic¹, ci¹gn¹³em, jakoœ siê uda³o prze¿yæ. Ale póŸniej, jak ryba by³a, lin
i szczupak i okoñ „Widzisz, op³aca³o siê”. „Nam siê by³o op³aca³o, nie spêdzali
na dole, pod lodem”. Ró¿nie bywa³o238.

Wspomniany wy¿ej przyrz¹d do p³oszenia ryb do mrze¿y (drgawicy)
w Chmielnie nosi³ nazwê s³êp:

S³êp to by³o taka tyka, doœæ d³uga, na koñcu kawa³ gumy przybite i wtedy te ryby tak
siê a¿ bulgota³a ta woda, do sp³oszenia tej ryby, bo one tam by³y jak najp³ycej, nie?,
¿eby je tam wyp³oszyæ, ¿eby w tê drgawicê wlecia³y, no i tak s³êp. Kiedyœ tak by³o,
teraz tego siê nie spotyka, nie wiem, wyp³oszyæ z tym s³êpem239.

237 Wywiad: 06-£H-01. Z. K³odnicki, op. cit., s. 59-60, pisze, ¿e najstarsze wzmianki o u¿ywa-
niu nazwy mrze¿a na okreœlenie sieci opl¹tuj¹cych pochodz¹ z Wielkoposki (mrze¿a – 1362,
mrzessa – 1392). PóŸniej o ³owieniu mrzerzamy wspomina dokument z 1461 roku. Nazwy
mrzeszczie, mrze¿cie, mrze¿ka u¿y³ w swoim poemacie w 1880 roku H. Derdowski, op. cit.,
s. 68, 111, 136. W³aœnie na Kaszubach nazwa ta przetrwa³a do dziœ. Z K³odnicki, op. cit.,
s. 220, 225, notuje j¹ te¿ dla wsi Zawory (mrze¿a), Chmielno (mrze¿a), Sominy (mrzeszka)
i w gminie Koœcierzyna (mrzyszka).

238 Wywiad: 06-CHM-21. Sieæ tego rodzaju u¿ywan¹ w Chmielnie opisa³ B. Grzêdzicki, op. cit.,
s. 136: „Mrze¿a to sieæ jednoskrzyd³owa, sk³adaj¹ca siê z trzech obok siebie wisz¹cych
p³atów, rozci¹gniêtych swymi bocznymi krawêdziami miêdzy dwiema linami. Œrodkowy
p³at, oko³o 3 m szerokoœci oka mniejsze, oko³o 30 mm. Po obu stronach tej czêœci wisz¹
pasy wê¿sze, o szerokoœci 1 m z okami do 14 cm, s¹ to tzw. ob³anki. U górnej krawêdzi
ca³oœci s¹ umocowane pustka – p³ywaki z kory, u dolnej grêdza, ciê¿arki w postaci kawa³-
ków o³owianej rurki naci¹gniêtych na linie. Tak¹ sieæ obs³uguje jeden lub dwóch rybaków
dalej od brzegu z ³odzi, lub w pobli¿u brzegu bez ³odzi, u¿ywaj¹c jedynie d³ugiego szacha
(cienkiego dr¹¿ka), aby wysun¹æ sieæ poza zaroœla wodne. […]”.

239 Ibidem, s. 136: „Po jej zastawieniu p³oszy siê ryby uderzeniami o wodê od strony brzegu
przyrz¹dem zwanym s³apocz, tj. dr¹¿kiem oko³o 6 m d³ugoœci, który na swym grubszym



162

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

„To weta na to mówili, tak były tylko zastawne, nie?”240 – sieć wielowarstwowa

Ciekawe, ¿e w wypowiedzi tego samego respondenta pojawia siê jeszcze
inna nazwa sieci trójwarstwowej:

Tak [u¿ywa siê sieci stawnych]. Weta tak gdzieœ do trzydzieœci metrów d³ugoœci,
wysoka by³a tak dobry metr, ta siatka, ale na grubsz¹ rybê to jeszcze pomiêdzy tym
by³o z bawe³ny uplecione takie wiêksze oka, tak ¿e bo ta wiêksza ryba w te oczka …
to ona taka torbê zrobi³a, taki worek. To siê te¿ stawia³o, a nieraz siê posz³o w trzci-
nach na szczupaka czy na lina, to w³aœnie temi zastawnemi sieciami. Mrze¿e my na to
mówili, nie wiem, jak tam to dzisiaj nazywaj¹, mrze¿e, tak241.

Z terminem weta mieliœmy ju¿ do czynienia wczeœniej w przypadku sieci
ci¹gnionych. Jeden z respondentów u¿y³ go jeszcze w odniesieniu do sieci
stawnych:

Tak, jeszcze sieci zastawne, to … weta. Weta to sieæ, która ma g³ówn¹ sieæ, a tu ma
tak¹ jeszcze pob³onke, jedn¹ i drug¹, nie?, z takich du¿ych oczek, nie?, jak ryba
przez to pierwsze wp³ynê³a, to ona siê w tym, w tej pierwszej czêœci zapl¹ta³a za-
wsze, nie?, to na to mówili weta, nie? … Jak kobieta w garsonkê jest ubrana, na
wierzchu jest. To weta na to mówili, tak by³y tylko zastawne, nie? Zastawne i p³o-
szyli w ten sposób. Te ryby tam. Jak oczko tam mia³o czterdziestka oczko, nie?, czy
35, i by³a ta druga, to by³o wiêksze takie te¿ oczka nylonowe, tedy jak przestoi, ryba
gdzieœ nawraca³a, zawsze siê w to zapl¹ta³a. Taka ob³onka na to. Takie te¿ by³y sieci.
To na to mówili weta. I to tam nie by³y takie d³ugie, to tam ko³o, po trzydzieœci
metrów, dwadzieœcia takie. Bo to siê mocno pl¹ta³o. Trzy warstwy by³o tego. Tu by³y
u¿ywane na naszym jeziorze242.

Sieci jednowarstwowe

Budowa sieci jednowarstwowych jeziornych jest doœæ prosta: p³at sienny
usp³awniony jest u góry link¹ z p³ywakami, a dolny obci¹¿ony link¹ z ciê¿arkami.
Pozwala to rozpi¹æ sieæ pionowo w wodzie. Ustawienie sieci w toni, jej odle-
g³oœæ od dna mo¿na regulowaæ wag¹ ciê¿arków. Sieæ chwyta te ryby, których
wielkoœæ cia³a jest zbli¿ona do rozwartoœci oka. Mniejsze ryby przep³ywaj¹
przez ni¹ swobodnie, a wiêksze j¹ omijaj¹. W literaturze rybackiej nazywane s¹

koñcu ma osadzony kr¹¿ek z grubej skóry lub gumy”. Z. K³odnicki, op. cit., s. 226, pisze:
„Na obszarze, gdzie tyczkê do napêdzania ryb okreœlano nazwami s³êp, s³êpisko, s³¹pisko,
c³emp, s³¹b, to jest od Górnej Noteci po Przyjezierze Raduñskie na pó³nocy i po Orzyc
i wsie le¿¹ce na wschód od Wielkich Jezior, spotykamy niekiedy nazwê czynnoœci – s³êbiæ”.

240 Wywiad: 06-GWD-18.
241 Wywiad: 06-CHM-21.
242 Wywiad: 06-GWD-18. Chodzi o Jezioro Gowidliñskie.
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wontonami243. Na badanym terenie sieci takie, podobnie jak i wczeœniej opi-
sane, maj¹ kilka nazw: drgawice, wontony, brze¿e, mrze¿e, zastawki244.

Sieci jednowartwowe wydaj¹ siê byæ teraz bardziej popularne ni¿ sieci trój-
warstwowe245:

 […] to s¹ te¿ takie potrójne sieci to maj¹ byæ yyy, które bior¹ du¿e i ma³e [ryby], ale
one s¹ znowu ni¿sze i dro¿sze, jakby ktoœ kupowa³, a tym bardziej, ¿e to siê po
prostu, to nie s¹ te ¿y³kowe, trwa³e sieci, to ³atwiej kupiæ konkretn¹ na dany gatunek
ryb i zastawiæ, no tam, ¿e siê dziura zrobi no to trudno, to siê kupi za te dwieœcie-
-trzysta z³otych now¹ sieæ, nie? I siê cz³owiek nie przejmuje246.

„Głównie zastawne, takie drgawice, nie?”247 – sieć jednowarstwowa

Najwiêksza iloœæ rozmówców u¿ywa nazwy drgawica na okreœlenie sieci
jednoœciennej248 [il. 18].

Tego rodzaju sieci s¹ zastawiane z ³odzi przez dwie osoby [il. 19]: „z ³odzi
tak¿e ustawiany sprzêt zastawny – potrzeba dwóch osób – dla bezpieczeñstwa”249.

Ich sposób zastawiania okreœla siê jako nieskomplikowany:
To jest czterdziestka. Oko czterdzieœci. To jest pojedyncza, tak, to nie jest z ob-
³emk¹, to jest pojedyncza siatka piêædziesiêciometrowa. I wysoka te¿ tak pó³tora
metra, jo, i ona jest bardzo chwytna, j¹ siê stawia oczywiœcie bardziej przy brzegach,
nie, no mo¿na j¹ daæ na œrodek, ale ona jest wiêcej wydajna, jeœli j¹ siê bli¿ej brzegu

243 K³odnicki, op. cit., s. 214.
244 Termin zastawka pojawi³ siê tylko raz: „Na sielawê, tu by³o ma³o, tu, w tym [jeziorze]. Ale

tam to mia³em sielawy, to trzydzieœci kilo, czterdzieœci kilo dziennie by³o. Takie sielawy jak
cholera. No i tedy to siê zastawia³o i... […] No by³o, te, zastawki. Wywiad: 02-BG-15.

245 Osiemdziesi¹t piêæ lat temu sytuacja by³a inna, na co wydaje siê wskazywaæ K. Moszyñski,
Kultura ludowa S³owian, cz. I, Kultura materialna, Kraków 1929, s. 96: „Œród sieci za-
stawnych rozró¿niamy jednowarstwowe i dwu- lub trójwarstwowe. Pierwsze, chocia¿ doœæ
pospolite, s¹ jednak na ogó³ rzadziej od drugich u¿ywane; tak siê przynajmniej ma rzecz
u S³owian pó³nocnych”. Teraz, przynajmniej w powiecie kartuskim, jest odwrotnie.

246 Wywiad: 03-MZ-14.
247 Wywiad: 06-KK-17.
248 Wywiady: 06-KK-17, 02-PDJ-19, 02-SZN-09, 02-ZG-02, 02-SUL-17, 02-NS-18, 06-CHM-

07, 06-BL-13, 06-PDJ-19, 02-PDJ–20, 03-PR-02, 03-CHM-09, 03-DR-11, 03-DR-13,
03-MZ-14, 03-K£-17, 03-K£-18. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku na terenie Polski by³o
inaczej, o czym pisa³ Z. K³odnicki, op. cit., s. 215: „Omawiane narzêdzia nosi³y ró¿ne
nazwy gwarowe. Najwiêkszy zasiêg mia³a nazwa wonton, której u¿ywano w £owyniu nad
Jez. £owyñskim, w S³ugocinie i L¹dzie nad Wart¹, we wsiach nad Gop³em, w Powidzu nad
Jez. Powidzkim, Suminie nad Jez. Sumino, Nieszawie nad œrodkow¹ Wis³¹, Rozgartach
nad doln¹ Wis³¹, Osieczku nad Jez. Wielkim, Rybakówce nad jez. Wi¿ajny i Mocarzach nad
doln¹ Biebrz¹”. Z. K³odnicki nie wspomina te¿, by nazw¹ gwarow¹ dla sieci jednoœciennej
by³a wówczas drgawica.

249 Wywiad: 02-ZG-01.
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stawia. A sposób zastawiania jest zupe³nie proœciuteñki, jeœli siê ma jak¹œ tam ³ódeczkê,
no to najpierw siê t¹ siatkê na brzegu elegancko rozci¹ga, rozbiera, wszystkie te
chaszcze z niej wyjmuje, uk³ada siê ³adnie j¹ na jakimœ worku, ten worek na jakiejœ
skrzynce, ¿eby j¹ siê potem ³adnie wpuszcza³o w tê wodê i jeden po prostu wios³uje,
a drugi stoi i ona jest ju¿ przebrana, tylko j¹ powolutku powolutku wpuszcza. I to tak
siê ³adnie robi, nikt by siê nie spodziewa³, ¿e to takie jest proste. Ale to trzeba po
prostu widzieæ i wiedzieæ, jak to siê robi. Tak250.

Najczêœciej sieci takie za-
stawia siê wieczorem, a wy-
ci¹ga rano: „No rano siê wy-
biera³o, na noc wstawia³o”251.
„To znaczy, ja ogólnie wsta-
wiam po obiedzie, wieczo-
rem, a rano ju¿ wyci¹gam”252.

Maj¹ one ró¿ne rozmiary
oczek, zale¿nie od rodzaju
po³awianej ryby:

250 Wywiad: 06-PDJ-19.
251 Wywiad: 02-ZG-02.
252 Wywiad: 02-PDJ-19.

18. Sieæ stawna jednowarstwowa
drgawica na podwórzu Piotra
Tessy, Kamienica Królewska,
gmina Sierakowice
(fot. K. Zamoœciñski)

Teraz, jak prawie lody zgin¹,
wtedy idziemy na drgawice,
na p³otkê, nie? Jo. To s¹ siat-
ki, sieci stawne, nie? Jo, tak
jest, bo to jest w ogóle, zakaz
jest. Szczupak ma ochronê.
W tym czasie. Ale pisz¹ za-
wsze tam do województwa
i da zezwolenie marsza³ek
na od³ów szczupaka, tarlaków.
Jo, ja ci jeszcze poka¿ê [tak¹
sieæ], jak wyjdziemy. Ja tam
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mam sieci. Jedn¹ ju¿ do jeziora zawioz³em, tam do, do budki, a dwie mam w skrzyn-
kach ubrane. S¹ ró¿ne. Tu przewa¿nie my stawiamy siatki, oczka czterdzieœci. Czte-
ry centymetry. To jest przewa¿nie na szczupaka, okonia, p³oæ wiêksz¹, 45, takie te,
takie rozmiary. I tedy mamy siatki takie te, drgawice, o dziewiêædziesi¹t du¿e, nie?
To s¹ dziewiêædziesi¹tki, dziewiêæ centymetrów, nie? Jo, siedemdziesi¹t, siedem-
dziesi¹tki, to 75, to s¹ ju¿ na szczupaki, na leszcze. Jo, a na sielawê, to jest dwu-
dziestka, dwa centymetry kratka253.
To s¹, to jest jedna œciana sieci, ona jest tam przyk³adowo tam jest szeœæ do oœmiu
metrów wysokie, no. Dwudziestka [wielkoœæ oczka]. Jest osiemnastka, jest dwudziest-
ka, i 21 i dwa nawet, nie?, no, ale tera osiemnastk¹ my tam ³owimy, trochê szkoda,
bo tej ryby jest ma³o. Ja nie jestem za tym, ja tam wolê dwudziestki zawsze, tej ryby
jest mniej, ale wiêksza ryba, nie?254.
G³ównie zastawne, takie drgawice, nie? Jedno, jedno. Tak. Jednoœciankowe. […]
Zale¿y [wymiar sieci] od jakiej ryby, bo sielawa jak stawiamy, to sieci s¹ wysokoœci
dziesiêæ metrów, piêædziesi¹t metrów d³ugie, nie?, tak ¿e to ju¿ spore sieci, ju¿ na
szczupaka, lina, to ni¿sze sieci, takie trzy metry, cztery metry wysokie, nie? Taka
sama [zasada konstrukcyjna], tylko ró¿nica w oczkach i w wysokoœci sieci, nie? Yyyy,
szczupak, lin to jest od 45 do osiemdziesi¹t oczko, które u¿ywamy, a sielawa to ju¿

253 Wywiad: 02-SZN-09.
254 Wywiad: 06-CHM-07.

19. Rybacy rano sprawdzaj¹ sieæ stawn¹ na jeziorze Trzebno, gmina Somonino
(fot. K. Zamoœciñski).
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wiadomo 19-21 takie tam oczko, mniejsze. ¯y³kowe wszystko, ¿y³kowe. Tak, tak,
tak, tak [sieci siê kupuje]255.

Ostatnia wypowiedŸ zwraca uwagê, ¿e coraz powszechniej u¿ywa siê kup-
nych sieci ¿y³kowych:

[…] albo nowe drgawice to s¹ ¿y³kowe. ¯y³kowe s¹ teraz popularne, bo s¹ ma³o
widoczne w wodzie i ryba ich nie zauwa¿a i ³atwiej wejdzie, a taka stylonowana
przez to, ¿e ju¿ wody nie s¹ czystoœci jak kiedyœ, glony na niej siê, na tej sieci umiesz-
czaj¹ i ona stoi jak taki p³ot”256.

Sieci te s¹ zastawiane w okresie, kiedy temperatura wody jest doœæ wysoka,
szczególnie latem. Usidlona ryba psuje siê w sieci szybko, wiêc by temu zapo-
biec nale¿y szybko ryby z niej wyjmowaæ:

Bo trzeba, to rano, zale¿y, jaka pogoda, to wiatry, to wszystko, trzeba tê, tê sieæ œci¹-
gn¹æ, tê sieæ wybraæ, tê rybê wybraæ, tak? Je¿eli siê j¹ zostawi, to siê j¹ wyrzuci i tak.
Je¿eli woda ma ponad dwadzieœcia stopni, to ta ryba nie wytrzymuje, d³ugo, tak257.

Zdarza siê, ¿e w lecie z tego powodu takich sieci siê nie zastawia: „bo ju¿
nawet w lecie, to nie idzie drgawicy wstawiæ […]”258. „To znaczy, wiosna, wio-
sna, jesieñ g³ównie. Bo lato, to jest za ciep³o wtedy tam, jak ryba momentalnie
siê psuje, to nawet szkoda tam, tymi sieciami tam wy³awiaæ, to w tym okresie
dopiero czy tam na jesieni, jak szczupak, lin ¿eruje, to wtedy”259.

Sieæ taka jest wygodna dla osób, które ³owi¹ wy³¹cznie na w³asne potrzeby:
Drgawice przyk³adowo, nie? Tam sporadycznie to dla siebie tam. Nie, to je¿eli mam
ochotê na przyk³ad zjeœæ kawa³ek ryby, to siê wstawi. A tak nie, nie wstawiam260.

Drgawic¹ albo stawn¹ sieci¹ jednoœcienn¹ po³awiano tak¿e zim¹ pod lodem:
Ja nie pamiêtam, za moich czasów nikt nie ³apa³ [sieci¹ stawn¹ pod lodem]. Ale
kiedyœ tam wujek opowiada³, ³apali. Pod lodem? Siê wycina³o takie dwa otwory, taki
d³ugi kij siê wpuszcza³o pod lodem, z jednej strony siê zapina³o sieci, ten kij siê
przesuwa³o i sieæ siê wci¹ga³o pod lód. Potem z drugiej strony gdzieœ siê, tam jak
sieæ siê skoñczy³a, siê tam zahacza³o i póŸniej sobie tak sta³a, nie? Mo¿na by³o od
czasu do czasu zobaczyæ, co tam jest. To zwyk³a drygawica. No, wci¹gana pod lód.
Nie, zwyk³a, taka jak latem siê ³owi³o. Wci¹gano pod lód. Nawet wiêcej [przerêbli

255 Wywiad: 06-KK-17.
256 Wywiad: 03-MZ-14.
257 Wywiad: 02-ZDN-05.
258 Wywiad: 02-PDJ-19.
259 Wywiad: 02-PDJ-19.
260 Wywiad: 02-NS-18.
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by³o], tak w zale¿noœci jak kij by³ d³ugi, nie?, bo to te¿ du¿o pracy wymaga³o, ¿eby
ten kij tam znaleŸæ pod tym lodzie i nakierowaæ go, jak siê znalaz³o, to ju¿ posz³o.
No chyba nie [by³o narzêdzia do szukania kija], czasem jak lód by³ przezroczysty,
to by³o widaæ. […]261.
Zastawiali sieci, robili przerêble, tam przyk³adowo co cztery metry by³a przerêbla,
i sieæ by³a tyczk¹ wci¹gana pod lód. Przetykana, i drugiego dnia siê wyci¹ga³o.
Latem [podobnie siê stawia³o], tylko ¿e pod lodem siê tyczk¹ przepycha³o od dziury
do dziury. Prosto, prosto [sieæ by³a ustawiona], ju¿ tam nikt nic nie kombinowa³262.

Jeœli drgawica by³a u¿ywana przez k³usownika, musia³a byæ przez niego za-
stawiana z brzegu jeziora:

[…] potem tutaj mi tam koledzy dali jak¹œ siatkê, jedn¹ mia³em, to wstawi³em sobie
te¿ tam, a to tam by³o raz na pó³ roku. To by³a siatka drgawica, to by³o czterdzieœci
oczko i czterdzieœci metrów d³uga. Jakaœ rybka zawsze wesz³a w to, nie? Tylko tu
by³o, ¿e ja tak wiêcej z brzegu, bo te¿ link¹ wci¹ga³em, nie mia³em ani ³ódki nic,
to tylko tak, takim prostym sposobem, nie? No i tak te¿. Sam sobie …, po cichutku,
ale raz tam wpad³em […]263.

„A my gadyma po kaszubsku wuton”264 – sieci jednowarstwowe

Wielu rozmówców nazywa sieci jednowarstwowe wontonami265 [il. 20].
Wydaj¹ siê one nie ró¿niæ konstrukcyjnie niczym od jednowarstwowych drga-
wic266 [il. 21]:

To jest siatka, u góry jest linka, która ma korki p³ywaj¹ce, a na dole jest linka,
w œrodku jest o³ów wci¹gany, nie? Tak, ¿e to potem trzeba tak dopasowaæ, ¿eby ona

261 Wywiad: 06-BL-13.
262 Wywiad: 06-KK-17.
263 Wywiad: 06-CHM-07.
264 „Wuton, wuton, wonton, no to je wonton, wuton, a my gadyma po kaszubsku wuton”,

wywiad: 06-£-H-08. Ten¿e respondent s³owo wonton uwa¿a za synonim s³owa mrze¿a:
„Jo, albo mrzezia, ale wuton. Mrzezia to mówi¹ bardziej na szczupakówki, bardziej, nie?,
to s¹ mrzezie. A to je wuton”.

265 Wywiady: 06-BD-03, 02-ZG-01, 02-KLH-06, 06-SRK-15, 02-SMN-11, 06-£-H-08, 02-PR-
08, 06-£H-01, 02-ST¯-04, 02-ST¯-04, 03-G£-01, 03-GR-07, 03-KRT-20, 03-GR-08,
03-MZ-14.

266 I. Gulgowski, op. cit., s. 96, pisa³ w 1911 roku: „Wonton (w¹ton) ma wysokoœæ oko³o 1 m
i d³ugoœæ od 6 do 20 m w zale¿noœci od g³êbokoœci wody przy brzegu (Tablica II). Do jego
obs³ugi potrzeba dwóch mê¿czyzn. Jeden stoi przy brzegu, drugi wchodzi do wody na
g³êbokoœæ piersi i ci¹gn¹ go powoli wzd³u¿ brzegu. Mê¿czyzna w wodzie zbli¿a siê póŸniej
do brzegu, na koniec podnosz¹ sieæ z wody”. Tego rodzaju sieæ ró¿ni siê zasadniczo od
wspó³czesnego wontonu. W. Jagie³³o, op. cit., s. 58, pisze o wontonach u¿ywanych na
obszarze Borów Tucholskich w latach 30. XX wieku. Od wspó³czesnych wydaj¹ siê nie
ró¿niæ konstrukcj¹ ani metod¹ po³owu, na pewno jedynie materia³em.
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nie wpada³a nam, ¿eby nie zaczê³a
ton¹æ, jak siê wystawia na jezioro.
To siê do rana czeka, rano siê wyj-
muje. Nie [p³ywaki nie s¹ na po-
wierzchni], ona idzie na dno. To jest
tak zrobione, ¿e ona musi iœæ na
dó³, bo jakby p³ywa³a u góry, to wte-
dy nic nie da. Tak, tak, [sznur o³o-
wiowy dotyka dna ] on to obci¹¿a
i … To ja wk³adam do skrzynki,
jest na koñcu ciê¿arek, tak ciê¿ar,
po prostu wrzucam tê do wody, ciê-
¿ar, i wtedy ³ódk¹ p³ynê i wyrzu-
cam t¹ sieæ, no. I na koñcowe te¿
jest ciê¿arek, po prostu puszczam
i zostawiam. Ona sobie utonie.
I wtedy czekam, czy tam coœ wej-
dzie, czy nie wejdzie. A teraz coraz
rzadziej coœ wchodzi ju¿, nie? Tak,
na koñcowych [s¹ ciê¿arki]. Na gór-
nych nie. [Tylko jest] ta lina z kor-
kami. Tak, tak [tylko dó³ trzyma
i ta sieæ stoi]. A to [wysokoœæ] ju¿
dowolne, jaki rybak tam, ka¿dy
rybak gdzieœ ³owi, to zna g³êbo-
koœæ jeziora i, gdzie wstawiæ, gdzie
mo¿na, gdzie to mo¿na tê rybê do-
staæ, tak. No, tutaj [na wonton]
p³otka, p³oæ, okoñ, leszcz rzadko
jeszcze, szczupak g³ównie, no i lin,
tak. Te rodzaje, no czasem sieja, ale
ju¿ jej nie ma, te¿ s³abo. Znaczy,
na noc tylko [siê zastawia]. Na wie-
czór i rano wczeœnie siê wyjmuje,
bo póŸniej wêdkarze maj¹ wyku-
pione zezwolenia, chc¹ p³yn¹æ po-
wêdkowaæ, wtedy zaczn¹ siê …,
chc¹ wêdkowaæ, tam sieci s¹. […]
jak ja wstawiê dziesiêæ sieci po sto
metrów i dostanê dwa kila ryby
[…]. Bo jak ja wyp³ywam na wodê,
to trzy godziny tam siedzê, zanim
to porozstawiam, rano wczeœnie

20. Sieæ stawna wonton na targu
w Sierakowicach (fot. K. Zamoœciñski)
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o w pó³ do trzeciej, o drugiej z powrotem, a jak ja latem jadê, to sp³ywam o dwuna-
stej w nocy, a o w pó³ do drugiej wstaæ trzeba iœæ, jechaæ, zbieraæ. Nie, jak ja
o dziewi¹tej wieczorem wyje¿d¿am, to do dwunastej zejdzie mi to rozstawianie,
¿eby przygotowaæ na jeziorze. A o w pó³ do drugiej trzeba wstaæ, snu bardzo ma³o
jest267.

Wontony wykonywane s¹, podobnie jak drgawice, z ¿y³ki: „Je¿eli chodzi
o te sieci stawne, bo sieci stawne s¹, tak zwane wontony, s¹ zrobione z ¿y³ki.
I ta ¿y³ka jest jakby delikatniejsza i ta ryba, no... lepiej wpada w sieæ”268.

Wonton transportuje siê w skrzyni [il. 22]:
Czekaj pan, jedn¹ skrzyniê z sieciami wyci¹gnê. Tutaj mam w skrzynce do ustawie-
nia. Tutaj mam pocz¹tek sieci, z napisem „Radbur”, tutaj inicja³y napisane, ¿eby
ka¿dy wêdkarz by³ w stanie powiedzieæ… A tu jest tak ciê¿arek, tu idzie pierwszy
do wrzucenia, coœ takiego, tu wciête. Tak [s¹ oznaczone], tak, koniecznie. Tak, tak

267 Wywiad: 06-BD-03.
268 Wywiad: 02-KLH-06.

21. Sposób przechowywania sieci stawnych na strychu szopy rybackiej,
£¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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[ka¿da], jak na p³ytkie siê wstawia, siê stawia chor¹giewki. Ale nie ka¿dy wie, co to
jest. I do czego. Ta chor¹giewka269.

Tak¹ sieci¹ mo¿na ³owiæ ró¿ne ryby, przy czym, tak jak w przypadku drga-
wicy, wielkoœæ oczka jest dostosowana do wielkoœci po³awianej ryby: „To ju¿
jest pojedynczy wonton to siê nazywa, i oczko osiemdziesi¹tka, na karpia, coœ
takiego, nie? To ma 25 metrów [d³ugoœci]. Gdzieœ 1,5 metra [wysokoœci]”270.

Nie ma osobnego, osobnego wontonu na szczupaka, osobnego wontonu na lina
i osobnego wontonu na okonia, nie? To jest kwestia tylko rozmiaru oczka, nie?
Wiadomo, ¿e jak wezmê oczko 28, to mi nie wejdzie taki szczupak wtedy. Bo gdzie
on, to nosem dziobnie i siê cofnie, nie? A wiadomo, ¿e w oczko, gdzie jest, przyk³a-
dowo, jak mamy na leszcza setka – dziesiêæ centymetrów, to nie wejdzie taki okoñ,
nie? Bo to, on przep³ynie271.

269 Wywiad: 06-BD-03.
270 Wywiad: 06-SRK-15.
271 Wywiad: 02-ST¯-04.

22. Sieæ przygotowana do zastawienia przez rybaka Zbigniewa Stankowskiego,
Brodnica Dolna, gmina Kartuzy (fot. K. Zamoœciñski)
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Wontony rybacy zawodowi nazywaj¹ w zale¿noœci od gatunku po³awianej
ryby272:

Szczupakówki, leszczówki, p³ociówki. Szczupakówki, p³ociówki i na okonia, nie?
A tu s¹ takie te gêste, tak jak na przyk³ad to tutaj, tam jeszcze mam, to s¹ sielawówki.
Dwudziestka [oczko], nie? To s¹ sielawówki, nie? To s¹ na sielawê. A tak tutaj…
[…] Tu s¹ te¿ starodawne, sielawówki. Te¿ oczko dwudziestka, nie? Tylko ¿e stylo-
nowe, teraz wszystko ¿y³ka, nie? […] To je wysokie, bo one maj¹ tam po osiem
metrów wysokoœci. To je to jadro, jak siê mówi, to tu jest w³aœnie czterdziestka, nie?,
jo. Szczupak, okoñ, p³oæ [wchodzi]. Taka p³otka ju¿ zostaje ko³o pó³ kila, nie?,
w tym oczku tu, nie?”273.

Wydaje siê, ¿e wonton te¿ by³ dawniej u¿ywany zim¹ pod lodem:
Nie, ju¿ teraz, to dziadek kiedyœ tam opowiada³, ¿e ³owili takim w³aœnie wontonami
pod wod¹, ale musi byæ gruby lód, musi byæ mocna zima, ¿eby lód siê nie za³ama³, no
i do tego trzeba wielu ludzie. Trzeba wycinaæ przerêble, to jest taka. Nie, nie stosujê,
zimy z jednej strony s¹ takie s³absze, nie ma takiego grubego lodu. Parê lat temu
by³o, ale pan £ukasik opowiada³, ¿e tak, ¿e jeszcze ³owi³274.

„My głównie odławiamy netami ”275 – sieć jednowarstwowa

Z ca³¹ pewnoœci¹ po³awia siê zim¹ sieci¹ stawn¹ jednoœcienn¹, któr¹ jeden
z rozmówców nazywa net¹276.

Te¿ siê ³owi [pod lodem]. G³ównie netami ³owimy, kiedyœ sieciami ci¹gnionymi, ale
do tego trzeba du¿o pracowników i jest nieop³acalne. Netami, sieciami stawnymi
takimi. Wybija siê dziury, siatki siê podci¹ga pod lód i póŸniej siê wyci¹ga po jednym
dniu. Nie, dwóch osób [potrzeba]. My g³ównie od³awiamy netami. Z siatki stylono-
wej. Tak [kupujê gotowe]. Nie, nie [nie nagania siê ryby]. Ró¿nie, czasem rano sta-
wiamy, wyci¹gamy siatki wieczorem, albo wieczorem stawiamy, a rano wyci¹gamy,
zazwyczaj po dziesiêciu-dwanastu godzinach siê wyci¹ga, ¿eby ryba by³a œwie¿a.
Ale stosujemy g³ównie nety, taki od³ów w tej chwili najbardziej op³acalny dla nas277.

272 Z. K³odnicki, op. cit., s. 214, pisze: „W literaturze rybackiej wyró¿nia siê cztery rodzaje
wontonów: uklejowy, okoniowo-p³ociowy, leszczowy i sielawowy”.

273 Wywiad: 06-£-H-08.
274 Wywiad: 03-MZ-14.
275 Wywiad: 03-OS-04.
276 Z. K³odnicki, op. cit., s. 215, wspomina, ¿e: „Na Jez. ¯arnowieckim rybacy zawodowi

z Nadola od kwietnia do czerwca stawiali nety w poprzek jeziora, pod trzcinami ³owi¹c
p³ocie ci¹gn¹ce na tar³o”.

277 Wywiad: 03-OS-04. Neta jest sieci¹ u¿ywana przez rybaków kaszubskich Przymorza.
Charakteryzuje siê tym, ¿e dolna jej linka z osadzonymi na niej grzêzami przylega do dna
akwenu. M. Znamierowska-Prüfferowa, Tradycyjne rybo³ówstwo ludowe w Polsce na tle
zbiorów i badañ terenowych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruñ 1988, s. 74.
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„Brzyśka po kaszebsku, a po polsku siatka chyba, nie?”278

– sieć jednowarstwowa
W wielu miejscowoœciach u¿ywa siê na okreœlenie sieci stawnej terminu

brzeszka: „Znaczy ró¿ne s¹, takie znane, my mówimy brzyszyki, a to s¹ sieci
takie stawne, które siê zastawia na dzieñ czy na noc i potem siê wybiera, nie?”279.
Wczeœniej wspomniano o sieci trójœciennej o takiej nazwie. Termin ten jest cza-
sem synonimem wontonu: „Niektórzy mówi¹ wonton, niektórzy mówi¹ brze¿e,
nie?, na to”280, drgawicy: „No to s¹, to s¹ te, drgawice, jak oni mówi¹. I te
wontony. R1: Bo to jest po kaszubsku. R2: To brzeœci, nie?, jest nazwa”281,
czasem sieci stawnej: „Siatka zastawna po polsku. A tak to siê mówi³o brzyœka.
[…]”282. „[…] R1: sieci stoj¹ce. R2: Brze¿e, brze¿a, ró¿nie […] R2: To siê
w brzegach stawia³o”283.

Tak, tak, zastawne. Nie, myœmy na to sieci mówili. Brzy¿ki, tak po kaszubsku, nie?
Jo, brzy¿ki. No. Nie wiem, dlaczego brzy¿ki, mo¿e od tego, ¿e siê wstawia³o przy
brzegach g³ównie, to rzeczywiœcie te brzy¿ki, bo to mówiliœmy, to stawia³o siê g³ów-
nie tak przy brzegach jeziora tam, nie na pe³nym akwenie, tylko zawsze tam, gdzie
ryba zmierza³a pewnie albo na, nie wiem. Wzd³u¿ brzegu, tak, tak. Tak, bardziej
wzd³u¿ brzegów siê. One by³y takie nawet do piêtnastu metrów, nie dziesiêæ-piêtna-
œcie metrów, to tam ró¿nie bywa³o, kijem mocowane z pocz¹tku i kijem mocowane
na koñcu, i ca³a umoczona w wodzie, tylko takie pupki u góry, ze styropianu, które
tam podtrzymywa³y, ¿eby to siê nie utopi³o, na dole by³a ona o³owiem obci¹¿ana,
¿eby tam siê nie wyp³ywa³a do góry284.

Taka sieæ mog³a byæ równie¿ u¿ywana jako narzêdzie k³usownika, który dzia³a
z brzegu jeziora:

[…] postawi, jak mówi¹ tutaj tutejsi, brzeszki, czyli tam w brzegu siatki tam po-
wiedzmy dwadzieœcia metrów […] maj¹ postawion¹ brzeslinkê, czyli linkê-³owian-
kê, ¿eby ona zatonê³a, ¿eby ona nie by³a widoczna z wody, z brzegu dla zwyk³ego
takiego turysty, wêdkarza. On wejdzie sobie na przyk³ad w krótkich kaloszach,
poci¹gnie sobie za tê linkê, œci¹gnie sobie siatkê do brzegu285.

278 Wywiad: 02-ZG-03.
279 Wywiad: 03-MZ-14. W tym samym Mezowie: „Stawne brzeszki – wysokie na sp³awikach”,

wywiad: 03-MZ-15, a w niedalekim Dzier¿¹¿nie, wywiad 03-DR-12: „sieci, brzeszka”.
280 Wywiad: 02-ST¯-04.
281 Wywiad: 02-PR-08.
282 Wywiad: 02-ZG-03.
283 Wywiad: 06-BR-02.
284 Wywiad: 06-S£W-10. O mocowaniu takiej sieci kijem wspomina jeszcze jeden z respondentów:

„[…] brzyœka... Siatka zastawna. Kij siê tak wsuwa chyba. Tak to je. Do wody, nie?”, wywiad
02-ZG-03.

285 Wywiad: 02-SMN-11.
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Podsumowuj¹c terminologiê sieci stawnych na zbadanym obszarze, mo¿na
stwierdziæ, ¿e:
– s³owo s³emp u¿ywane jest w znaczeniu wy³¹cznie sieci trójwarstwowej286;
– s³owo mrze¿a w znaczeniu sieci trójwarstwowej, dwuwarstwowej i jedno-

warstwowej287;
– s³owo drgawica w znaczeniu sieci trójwarstwowej288  lub jednowarstwowej;
– s³owo brze¿ka w znaczeniu sieci trójwarstwowej lub jednowarstwowej289;
– s³owo wonton w znaczeniu wy³¹cznie sieci jednowarstwowej.

Charakterystyczna nazwa dla zewnêtrznego p³ata sieci trójœciennej: „pob³onke,
jedn¹ i drug¹, nie?, z takich du¿ych oczek […] ob³onka” zosta³a zarejestrowana
w rejonie £¹czyñskiej Huty i w zachodnim pasie wzd³u¿ Jeziora Gowidliñskiego:
Gowidlino, Podjazy, Bukowa Góra290.

„I to był, ta uklejnica, ta dwanaście milimetrów ona miała wielkości, nie?”291

– sieć jednowarstwowa

Sieæ na uklejki jest u¿ywana, by pozyskaæ ¿yw¹ rybê do po³owów narzê-
dziami haczykowymi [il. 23]:

286 S³emp – sieæ trójwarstwowa, wywiady: 02-ST¯-04, 02-ZDN-05, 02-BG-15, 03-KRT-20,
s³êp – kij do p³oszenia ryb, wywiad: 06-CHM-21.

287 Mrze¿a – sieæ jedno lub dwuwarstwowa, wywiad: 06-£H-01, mrze¿a, mrze¿e, (drgawica)
– sieæ trójwarstwowa, wywiad: 06-CHM-21, mrzezia (wuton) – sieæ jednowarstwowa, wywiad:
06-£-H-08. Widaæ, ¿e nazwa ta wystêpuje w rejonie Chmielno, £¹czyñska Huta, £¹czyno-
-Hel. Ciekawe, ¿e u¿ycie synonimicznej pary mrze¿a-wonton popiera s¹d S. Chmielew-
skiego, ¿e sieæ mrze¿a wymieniona w 1362 roku mog³a byæ podobna do wontonu. S. Chmielew-
ski, op. cit., s. 316. Temu pogl¹dowi zaprzecza³ Z. K³odnicki, op. cit., s. 259, przypis 100.

288 Drgawica jako sieæ trójœcienna, wywiady: 02-SMN-12, 02-PDJ-19, 02-PR-08, 06-BR-02,
06-SRK-15, 06-SRK-16.

289 Brzyszki, brzyœka – sieæ trójwarstwowa, wywiad: 02-PR-08, brzeœci – sieæ jednowarstwowa:
06-BR-02, brzyœka – 02-ZG-03, brzy¿ki – 06-S£W-10, stawne brzeœci – 02-PR-08, brzyszyki
– 03-MZ-14, brzeszka – 03-DR-12; brzeszki – 03-MZ-15, brze¿e (wonton) – 02-ST¯-04,
brzeszki – 02-SMN-11. Z. K³odnicki, op. cit., passim, nie notuje takiej nazwy. Podaje j¹
B. Sychta, op. cit., t. I, 1969, s. 78, w formie „bre¿ka” dla wsi £ubiana w gminie Koœcierzyna
w znaczeniu „rodzaj sieci zastawnej”. W powiecie kartuskim termin ten wydaje siê byæ
specyficzny dla pasa wyznaczonego przez miejscowoœci Dzier¿¹¿no, Mezowo, Somonino,
S³awki, Pierszczewo, Stê¿yca, Zgorza³e, Borucino.

290 Terminy: ob³enka – 02-BG–15, ob³emka – 02-PDJ-19, ³eb³onka – 06-£H-01, pob³onka,
ob³onka – 06-GWD-18. Terminy odnosz¹ce siê do sieci wielowarstwowej: krata – zewnêtrzny
p³at sietny o du¿ych oczkach, jadro – p³at sietny o drobnych oczkach – 06-SRK-15, zosta³y
u¿yte przez osobê z rejonu Koœcierzyny.

291 Wywiad: 02-BG-15. Dawniej ukleje ³owiono te¿ na paszê: „I jeszcze ukleje, nieraz tu
w rzekê sz³y ukleje, to s¹ takie ma³e, ja nie wiem, to my tam ³owili przedtem to w beczkê
i solili i dla œwiñ”, wywiad: 06-BR-02.



174

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

Tu s¹ oczka gêste, to jest takie, ja tam na dole poka¿ê, bo to uklejnica, jak na wêgorza
chce stawiaæ, nie? Na przynêtê, na przynêtê. Uklejnica. To tu bêdzie chyba dziesiêæ
[milimetrów oczko]. Na uklejki, nie? Ja tam na dole mam jeszcze ¿y³kow¹, tam jesz-
cze bêdzie lepiej widaæ. Tu ona jest, na t¹ uklejkê, nie? To jest w³aœnie gêste oczko,
nie?, na ma³¹ p³oteczkê, na przynêtê, na wêgorza. Przynêta. Tak [ciê¿arek z ceg³y],
tak, ¿eby to nie ucieka³o […] O, co ja mówi³, ta uklejnica by³a, nie? Na przynêtê tu
uklejki i siê wyrzuci na wodê292.

292 Wywiad: 06-£-H-08. Uklejnicê jako sieæ stawn¹ do po³owu uklei podczas tar³a opisuje
I. Gulgowski, op. cit., s. 96. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 136, pisze o uklejnicy jako sieci
do po³owu malutkich ryb na przynêtê na wêgorza. Z. K³odnicki, op. cit., s. 214, wspomina
o stosowaniu do tego samego celu takiej sieci w Sominach nad Jeziorem Somiñskim i okre-
œla j¹ po prostu jako wonton.

23. Sieæ uklejnica do po³owu uklejek – prezentuje rybak Wojciech Formela,
£¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski).
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A jak na wêgorze, wtedy by³a taka ma³a sieæ z oczkiem ma³ym na 1,5 centymetra,
i jak pod wieczór tedy ma³e te ryby, uklej, te siê wbija³y, w t¹ sieæ, bo one nie mog³y
przelecieæ, dwa, trzy razy siê te sieci wstawi³o, to nie by³y d³ugie sieci, to by³y krót-
kie, tam mo¿e piêciometrowe, takie, mo¿e szeœciu- i wtedy my zasta… te ukleje na
haczyki i na pupy na noc wystawiali, nie?293.

„Tam było ten taka kłonia, nie?”294 – kłonie

Narzêdzia w kszta³cie czerpaka, których czêœæ ³owna ma postaæ workowatej
siatki usztywnionej b¹dŸ tylko u wlotu b¹dŸ w ca³oœci, nazywane s¹ k³onami295.
Na badanym obszarze wci¹¿ jest popularny jedynie podbierak zwany kaszor-
kiem, natomiast inne narzêdzia tego typu nie s¹ ju¿ raczej u¿ywane296. W pamiêci
jednego z mieszkañców zachowa³o siê wspomnienie k³oni [il. 24, u góry]:

Jo, jo, zna³em nawet, to my mieli swój staw taki wiêkszy, to k³onie mieli, karasie to
k³oni¹ weszliœmy, jak by³o latem, to tam parê tych karasi da³o. Ale teraz to ju¿ nie
praktykuje siê, nie widzia³em tego. Tam by³o ten taka k³onia, nie? Ale mniej wiêcej
[narysujê]. Tu by³a, tu by by³a jedna, tu by³a druga, tu by³a poprzeczka te¿, i to by³o
tak, to by by³o taka poprzeczka, tu ona by³a otwarta, to siê tu wpuszcza³o, posz³o,
podbiera³o, to co wesz³o, tu by³o zamkniête, i tam zosta³o te ryby zawsze, to by³a
k³onio. Jo, to by³a k³onia. Nie, nie, nie by³o ¿adnego nic [trzonka]. Tak, taka rama,
o to chodzi, taka rama, jo [z workiem z siatki], i z przodu, u góry by³a wolna, i tu ona
by³a, tu obciêty sieciu, i tu, a tu przód by³ wolny, i tedy tu siê podsuwa³o, podcho-
dzi³o, podbiera³o, i tera jak siê kawa³ wesz³o, podnios³o do góry i tam zawsze coœ
by³o. W sumie jedna [osoba trzyma³a w rêkach], to zale¿y, jak kto mia³, czy by³a
wiêksza, czy by³a mniejsza, to sobie robili gospodarze sami takie na swoje stawy,
jo, i nawet wstawili, w³o¿yli do stawu, to wesz³o tam, jedzenia, karmy tam w³o¿yli,
to karasie tam wesz³y. I tak z³apali sobie tak, ludzie. Jo, tak to jest297.

W Chmielnie zachowa³o siê wspomnienie o innym typie k³oni zaopatrzonej
w rêkojeœæ. Ryby siê do niej p³oszy³o:

 […] to kiedyœ tam na rzece to by³a kymka, kumka mówili. To by³a taka siatka, taka
obrêcz, na dole prosta i taki trzonek by³, to siê zastawia³o w rzece, jeden p³oszy³
z przodu. R2: Kumka to ja s³ysza³am, jedne szed³ z przodu i w tej wodzie kijem tam

293 Wywiad: 06-GWD-18. Poza tym informowano o uklejnicy w wywiadach: 02-ZDN-05 –
oczko 10-12 mm, 02-BG-15 – oczko 12 mm, 02-SZN-09 – oczko 9 mm. Ten typ sieci jest
zapewne tak samo popularny, jak po³owy wêdami, o których bêdzie mowa póŸniej.

294 Wywiad: 06-SK-20.
295 Z. K³odnicki, op. cit., s. 175.
296 Nawet siê ich nie kojarzy: „K³omka, nie” – wywiad: 06-KK-17, „Nie, to mo¿e ja s³ysza³em,

tylko pod inn¹ nazw¹, bo to, to chodzi o sieæ?” – wywiad: 06-SRK-16.
297 Wywiad: 06-SK-20. Z. K³odnicki, op. cit., s. 191, ten typ narzêdzia nazywa bezrêkoje-

œciow¹ k³oni¹ ramowat¹.
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tak wali³. R1: P³oszy³. R2: I wtedy to niby wchodzi³o w tê siatkê. R1: To taka zastawa
by³a. R2: Taka zapora298.

W Skoczkowie takie narzêdzie by³o u¿ywane do wy³awiania karasi ze stawu
i by³o nazywane kaszork [il. 24, z prawej strony na dole]:

To podbieraki, by³ jeszcze inny. Kaszork. To by³o taki, no jak powiedzieæ, takie
[rysuje] tu by³a te¿ taka poprzeczka, i tu by³ taki okr¹g³y pa³¹k, i tu by³a prosto takie
do³¹czone dr¹¿ek, i tu by³o wolne, nie?, i tym siê posz³o i podbiera³o. A tu by³o sieæ
i tedy jak … Ta sieæ siê trzy-
ma³a na tym ca³ym okr¹g³ym.
Jo. Tu siê trzyma³o za ten dr¹-
¿ek. Sam dr¹¿ek tutaj by³. Tu
sam dr¹¿ek. On by³ tu jakieœ
trzy, cztery metry. Staw nie-
raz by³ du¿y, a to przewa¿nie
na stawach. To zawsze te ka-
rasie podbieraæ by³ taki …,
jest parê. Kaszurk. Z drewna
[pa³¹k], normalny taki od
dêba by³a leszczyna, na okr¹-
g³o siê zrobi³o, tu siê przymo-
cowa³o, i tu ten dr¹¿ek siê
przymocowa³o, i tym siê pod-
biera³o. To kaszork. Jo299.

Jak wynika z powy¿szej
wypowiedzi, k³onia pa³akowa-
ta przypomina podbierak zwa-
ny kaszorkiem:

R1: Komka, tak, tak. To ka-
szer by³, przewa¿nie k³usow-
nicy z t¹ komk¹ szli i wybie-
rali pod burt¹ zielsko, zielsko
by³o, nazywali to zielsko gro-
chowina, podobne by³o do
grochowiny, nie?, tam i okoñ
wiêkszy by³, nieraz i taki
szczupaczek, linek, komka.

298 Wywiad: 03-CHM-10. Ten typ k³oni okreœla siê jako k³oñ pa³¹kowata. Z. K³odnicki, op. cit.,
s. 181-184, s. 180: mapa 16. K³onie pa³¹kowate z prost¹ rêkojeœci¹.

299 Wywiad: 06-SK-20. W. Jagie³³o, op. cit., s. 44, il. 33 i 34, pisze o k³omkach z pa³¹kiem
z Borów Tucholskich.

24. K³onia ramowata (u góry),
kaszorek (z prawej) i oœæ (z lewej)

(rys. wg szkicu Wac³awa Gañskiego
ze Skoczkowa, gmina Sulêczyno)
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Tak, tak [z brzegu]. Tak, na tyczce. R2: Kómka, kómka nie? Kómka, mówili, kómka.
R1: Bo tak, jest taki ten podbierak, kaszor to siê nazywa po kaszubsku, te¿ jest na
tyczce, ale to tylko do podbierania ryb, jak wiêkszy wêgorz, to te¿ tak go nie brali,
tylko ten kaszor i w niego siê podrzuci³o, bo jak w powietrzu wywin¹³, to czasami …
Tych wêgorzy to ma³o by³o, to ostro¿nie z tym trzeba by³o300.

W Borzestowie odpowiednikiem s³owa podbierak by³ wyraz kasiurk:
O, podbieraki to tak, to tam … My tam gadali zawsze, tu podbierak jest podbierak,
nie?, a my tam w domu to mówili: kasiorek, kasiorek, nie? S³owa [kasiorek siê nie
u¿ywa w Chmielnie] – nie. To jest podbierak tam. W ogóle, to s³owo ginie tak, nie?
Bo to by³o kaszubskie s³owo. Kasiorek to te¿ z polska, nie? Tylko tam siê nie mówi,
my tam nie gadali kasiorek, tylko kasiurk [z akcentem na drug¹ sylabê], po swojemu
tam. Ale ka¿dy wie, o co chodzi, nie?301.

Kaszorek móg³ s³u¿yæ do ³owienia ryb, brodz¹c w wodzie lub z ³odzi:
Tak. A to tylko mintuzy, mo¿na tak sobie ³apaæ. Rêkami to tak dos³ownie nie, taki
podbierak siê bra³o, na przyk³ad mintuz, kiedyœ ich tu du¿o by³o, mo¿na by by³o
mieæ tak¹ blachê, dziurê wykopaæ w dnie, wtedy drugiego dnia siê przychodzi³o,
odkrywa³o, to by³ tam pod t¹ blach¹ by³, albo taki kamieñ, takie kamienie na dnie, siê
odkrywa³o, albo pod ³ódk¹, zawsze kiedyœ by³y drewniane. To one tam sobie chowa-
³y siê, bo w nocy one wychodz¹, to jakieœ ciemno siê robi, jasno siê robi, one siê
chowaj¹ pod kamieniem. Tedy siê tak podbierak, tak siê go dotknê³o od ty³u albo
gdzieœ, on wskoczy³ do podbieraka, hahaha. On tak, mintuzy nie uciekaj¹ daleko.
One tak tylko tak … startuje tam dziesiêæ metrów, i znowu siê zatrzyma. Ja tylko
w czêœciach mam [podbierak], a po kaszubsku, on ma tylko kaszubsk¹ nazwê:
kasiurk. A tak to podbierak. A to takie by³y jakieœ, sieæ by³a porwana albo coœ, jakieœ
odpady z sieci, z tej sieci robili, no. Albo szyto, bo to sieæ ma za du¿e oczka. G³ównie
szyto302.
To jest ten podbierak taki, jak to siê nazywa? Ja mam tu w stodole, i siê k³adzie
we wodê i one podejd¹ i do góry i rybki s¹303.

300 Wywiad: 06-CHM-21. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze: „Kómka, to sieæ workowata,
przypiêta otworem do wygiêcia z drewna lub grubego drutu w kszta³cie pó³ksiê¿yca, umo-
cowana do trzonu d³ugoœci 3 do 4 m. £owi ni¹ jedna osoba, w stawach i torfowiskach –
karasie, na brzegu jeziora – inne ryby”.

301 Wywiad: 06-CHM-07. „Kasiurk. […] To taki, o, po polsku podbierak”, wywiad: 02-ZG-03.
Wyrazu tego u¿ywa siê na badanym terenie powszechnie – wywiady: 03-CHM-10, 03-CHM-06,
03-W¯-03, 03-G£-01, 02- ZG-01, 02-ZG-03, 06-£-H-09, 06-BR-02, 06-RT-06, 06-SK-20,
06-BL-13.

302 Wywiad: 06-BL-13. „Kaszork – taki patyk, z drutu zrobiony, kij i siatka. Za t¹ ryb¹ cz³owiek
tak podchodzi i wtedy ona wesz³a tu”, wywiad: 06-RT-06.

303 Wywiad: 06-BR-02.
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Kaszorek mo¿e byæ u¿ywany do ³apania ryb w szczególnych przypadkach
wystêpowania zim¹, tzw. poduchy, kiedy ryby ginê³y z braku tlenu:

No i tu jest jeszcze k³opot, bo nie ma dop³ywu, nie ma i woda w zimie tu za du¿o ani
ryb nie ma, no bo poducha. Pamiêtam, trzy poduchy to szkoda gadaæ. Brak tlenu.
Gin¹, dusz¹ siê. Pyskami do góry. Jeszcze ojciec furami wozi³ sprzedawaæ, w zimie
my ³apali, tym kaszorkiem, na jednym to tam piêædziesi¹t kila na raz zawsze, parê
ton siê podusi³o. Aaale, wêgorze myœmy w ko³o liczyæ na wiosnê tam ponad dwa
tysi¹ce, a wszystkie takie do kila, co to za cena, tyle strat, niesamowite i pompami
przelewaliœmy wodê z jeziora, z dziury do dziury – nie da rady304.

Kaszorka u¿ywa siê do p³ukania i przesypywania ryb podczas po³owów sie-
ciami ci¹gnionymi [il. 25]:

A to jest kaszorek, jak siê po³ów zrobi, czy z ³ódki, czy w zimie, nie?, a tak jak ryba
w tym, w ³ódce jest, to siê nabiera, siê p³ucze i do skrzyni, nie? To siê tak ³apie
i wysypuje do skrzynki, kaszorek. Tak, tak, szczególnie do ³odzi, tak. Jak siê rybê
wysypa³o z matni, z przew³oki, nie?, … do ³ódki, i tym siê nabiera, ja mówiê,
w wodzie siê tylko op³ucze i do skrzyni, i wtedy na wagê i305.

Narzêdzie to s³u¿y te¿ do wyjmowania ryb z sadzy:
Kaszorek u¿ywa siê wtedy, gdy wyjmuje siê ryby z sadzy z ³ódki – ryba musi byæ
przechowywana na ¿ywo”306.

U¿ywa siê go tak¿e do zabezpieczania przed ucieczk¹ z³apanej ryby:
Jakieœ kaszorki jeszcze mo¿e, jo, nie ma. Przedtem by³y drewniane. To my sami
robili, pa³¹k z korzenia, czy z tego, czy z ga³êzi, kurna no, od … po kaszubsku to je,
œwierka, no zrobione takie i siê o, w kó³ko oplot³o sznurkiem i sieæ zawi¹zane do.
Znaczy, to w ko³o jo [z jednego korzenia], ale uchwyt to by³o co innego, do³¹cza³o
siê. Nie, nie [to nie by³a jedna ca³oœæ]. No, okr¹g³e by³y, ale przewa¿nie jedna strona
by³a prosta, a to by³ tak okr¹g³y, i wtedy ten uchwyt, jo. Ma³e, to siê, ja to na wodê to
ja wo¿ê ze sob¹, sieci du¿y karp by rozerwa³ mi wszystko, a jak szybko podstawiê
i podbierak …, nie?, wo¿ê ze sob¹, bo poniszczy mi sieci i jeszcze ucieknie i porwie,
i wtedy siê podk³ada […]”307.

304 Wywiad: 06-BR-02. „Kaszorek, ³oooo ho, jak sieci¹ ³owili i mieli pe³n¹ ³ódkê rybów to
kaszorkiem nabiera³”, wywiad: 03-GR-08.

305 Wywiad: 06-£-H-08. „Jak z du¿ej sieci siê wybiera³o ryby, wtedy by³y podbieraki, nie? Tam
siê wk³ada³o do tej matni i siê wyci¹ga³o z tej matni tym podbierakiem”, wywiad: 02-PR-08.
H. Derdowski, op. cit., s. 127, u¿ywa w l. mn. formy koszorcie.

306 Wywiad: 03-G£-01.
307 Wywiad: 06-BR-02. „Znaczy, jak jest po prostu wêgorz, ktoœ nie ma podbieraka, to zawsze

haki siê ³ama³y. Bo by³y starsze haki, to haki siê z³ama³y, wêgorz taki ponad kilo, on po-
szed³, czy pó³kilowy, siê z³ama³y haki, on ucieknie”, wywiad: 02-NS-18.
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Innym narzêdziem rybackim z kategorii k³oni jest podrywka [il. 26]. Sk³ada
siê ona z kwadratowego p³ata siatki przytwierdzonego do dwóch krzy¿uj¹cych
siê kab³¹ków. W miejscu ich po³¹czenia przymocowana jest d³uga, prosta rêko-
jeœæ308. S³owo kaszorek mog³o byæ u¿ywane do okreœlenia narzêdzia, które gdzie
indziej nazywane jest podrywk¹:

308 Z. K³odnicki, op. cit., s. 201-204, mapa 21. Podrywki. Na mapie zasiêgów powiat kartuski
jest ca³kowicie bia³¹ plam¹.

25. Kaszorek. Prezentuje Wojciech Formela, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski).
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Kasiurk, to jest taka kwadratowa siatka, siê spuszcza na dno, siê chwilê czeka, a jak
siê uspokoi, to wtedy ryba wp³ywa, to siê wyci¹ga do góry. … No rychtyg kasiurk po
kaszubsku. To jest tak, kwadrat, metr na metr przyk³adowo, tu jest ta siatka, i u góry
on ma takie prêty stoj¹ce, coœ takiego, tak i tak, tu jest przywi¹zany sznurek i to siê
wpuszcza do wody na kiju. Jo, i to siê wpuszcza do wody, [kij, sznurek, do tych
prêtów] i tu jest siatka wszystko, to jest. I teraz to opada na dó³, te prêty s¹ na takiej
zasadzie u góry, ¿e ryba sobie tutaj swobodnie przep³ywa, i od czasu do czasu to siê
wyci¹ga do góry, i wtedy praktycznie ca³y narybek siê idzie tym wyci¹gn¹æ, bo ryba
wiadomo, kr¹¿y po wodzi, nie?, co jakiœ czas wyci¹gasz, zawsze tam jest jakiœ
m³ody narybek w tym podbieraku. Kasiurk, po kaszubsku, a tak na to mówi¹ podbie-
rak, a jak tam to w sklepie nazwê, to nawet nie wiem309.
Ten kolega mia³ staw, ja na podrywkê z³apa³em takiego ma³ego szczupaczka, taki
ma³y by³, i myœmy wtedy na³apali takiego ma³ego ¿ywca t¹ podrywk¹, drobniutkie
oczka, nie?, i nawpuszczaliœmy do tego stawu310.

309 Wywiad: 06-SRK-16. I. Gulgowski, op. cit., s. 96, opisuje podobnie podrywkê i stwierdza:
„Wielkie wziêcie ma podrywka (k³omka). […] Nad J. Wdzydzkim podrywka nie jest ju¿
znana, ale nad J. Raduñskim i jeziorami, przez które przep³ywa Brda. U¿ywa siê jej do
po³owu w rzekach i p³ytkich zbiornikach wodnych”.

310 Wywiad: 06-BD-03.

26. Podrywka. Prezentuje Kazimierz Strzelecki, w³aœciciel jeziora Œwiniewo,
Sierakowice, gmina Sierakowice (fot. K. Zamoœciñski).
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„Sieci stawne przede wszystkim, to tak zwane żaki” 311 –     żaki

Powszechnie u¿ywanym narzêdziem do po³owu ryb w wodach powiatu kar-
tuskiego s¹ ¿aki [il. 27]. W przeciwieñstwie do klasyfikacji naukowców312  ¿aki
uwa¿ane s¹ przez ³owi¹cych za sieci stawne: „No, s¹ te¿, to s¹ stawne tak zwane.
¯aki, wontony”313. Kryterium jest tu nie sposób usidlania (ryby wp³ywaj¹ do
pu³apki, z której nie ma wyjœcia), a sposób pos³ugiwania siê narzêdziem, umiesz-
czania go w wodzie.

Jak w przypadku poprzednich sieci, tak i w tej kategorii panuje zamieszanie.
Nazw¹ ¿ak okreœlaj¹ mieszkañcy powiatu kartuskiego narzêdzia wiêksze,
zaopatrzone w skrzyd³a, jak i mniejsze bezskrzyd³owe, tak¿e o ró¿nej budowie
i zastosowaniu. Ich wspólne cechy to konstrukcja z obrêczy (drewnianych lub
metalowych), sieæ j¹ opinaj¹ca i zwê¿aj¹ce siê gard³a (serca) z sieci (jedno lub
dwa), które wprowadzaj¹ ryby do wnêtrza pu³apki. Narzêdzia wiêksze nosz¹

311 Wywiad: 02-KLH-06.
312 Wed³ug Z. K³odnickiego, op. cit., s. 10, A. von Brandt w systematyce z 1984 roku zalicza

¿aki do narzêdzi pu³apkowych. Sam Z. K³odnicki umieszcza równie¿ ¿aki w grupie narzêdzi
pu³apkowych lub samo³ówek. Ibidem, s. 166-169.

313 Wywiad: 02-SMN-12.

27. ¯aki z dwoma klatkami ³ownymi i p³otem na targu w Sierakowicach,
gmina Sierakowice (fot. K. Zamoœciñski)
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zawsze nazwê ¿ak, czasem zamiennie z inn¹ nazw¹ (kozak, przestawa). Mniejsze
narzêdzia nosz¹ ró¿ne nazwy (wiêciorek, ¿ak, bêbenek). Obie grupy ró¿ni¹ siê
te¿ sposobem i miejscem zastawiania.

¯ak dzia³a na zasadzie p³otu z sieci, który naprowadza ryby do walcowatych
klatek ³ownych o sto¿kowatym zakoñczeniu, przez które wyjmuje siê schwytane
ryby [il. 28]. Koñce ¿aka mocowane s¹ do drewnianych palików umieszczanych
w dnie akwenu, a samo narzêdzie jest miêdzy nimi rozci¹gane:

Te ¿aki by³y na tej zasadzie, ¿e by³a taka siatka metrowa, tej siatki metrowej by³o
gdzieœ no, to z dziesiêæ, nawet piêtnaœcie metrów, i wtedy by³y takie, te¿ tak, jak
podobny by³ ten, tylko by³ ten wlot szeroki, a potem to on by³ coraz wê¿szy i na
koñcu by³ kij, gdzie siê mocowa³o siê do, w dno tego jeziora. I tedy ta ryba chodz¹c
przy tym brzegu, napotyka³a ten, w³aœnie t¹ siatkê i po tej siatce maca³a tê siatkê
i przy okazji wchodzi³a do tego ¿aka. I w jedn¹ stronê i w drug¹ stronê. To te ¿aki
by³y bardzo bardzo bardzo modne kiedyœ i by³y nie tylko te ¿aki dwustronne,
co mia³y siatkê i te pojedyncze te wloty […]314.

314 Wywiad: 06-PDJ-19. Wspomniana siatka to tzw. p³ot, który prowadzi ryby do pu³apki: „Ta
czêœæ jest zwana p³otem, bo ca³y ¿ak jest pod wod¹, i teraz ryba jak dojdzie do p³otu, siê
odbije, no to ju¿ centralnie”, wywiad: 06-KK-17. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 136, uzupe³nia
opis ¿aka o konstrukcjê garde³ wprowadzaj¹cych ryby do pu³apki.

28. Naprawa ¿aka, Kamienica Królewska, gmina Sierakowice
(dziêki uprzejmoœci Piotra Tessy)
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Rybacy morscy do wbijania pali ¿aków musz¹ u¿ywaæ m³otów. Do mocowa-
nia palików ¿aków jeziornych nie trzeba u¿ywaæ takich narzêdzi. Paliki wystar-
czy wcisn¹æ w miêkkie dno akwenu:

¯aki wstawia³o, wtedy by³y w³aœnie te patyki, wie pan, gdzie pocz¹tek skrzyd³a jest,
wtedy te kije siê wstawia³o, nie? Wciska³o siê w mu³, ten sznurek do tego skrzyd³a
uwi¹zany by³ za kij, by³ wciskany na dno315.

Na badanym terenie u¿ywa siê ró¿nych typów du¿ych ¿aków. Typ ¿aka zale¿y
od kombinacji klatek ³ownych zwanych koszami i skrzyde³:

Te¿ by³y stawiane, s¹. Dwu- te, ¿aki dwuskrzyd³owe. Jak ten ca³y kosz g³ówny jest
w œrodku, i na boki on ma skrzyd³a, nie?, rozstawione. Albo dwa ¿aki, skrzyd³o, ten
kosz, skrzyd³o, znowu kosz i znowu skrzyd³o, wiêksze takie by³y, nie?316.
To s¹ ¿aki ju¿. Tak, s¹ z jednym koszem, s¹ z dwoma koszami, nie? Podwójne
i pojedyncze to siê nazywa, ¿aczki, i te¿ na ró¿ne ryby, nie?317.
Tak, to s¹ inne, to s¹ inne, to s¹ dwuskrzyd³owe, one maj¹ w œrodku tylko sam¹ sieæ,
taka siatka w œrodku, ¿aki na koñcach. Ja bym móg³ tam stawiaæ, ale tam jest za
g³êboka woda, to tam nie tego. Takie to wygl¹da, tu s¹ te dwa ¿aki, a tu jest zwyk³a
siatka i kawa³ek korków i o³owianka tu jest, o³owiane ciê¿arki, tak ¿e ta ryba jak
wchodzi tutaj z wody, ona nap³ywa i wchodzi po prostu albo w t¹ stronê albo w ta
stronê, nie? To siê bierze takie przewa¿nie na wodê siê stawia, z brzegu na wodê,
nie? I tu na koñcu jest sznurek, albo wstawia siê palik, ¿eby siê naci¹gnê³o, nie?,
o, bo to jest w wodzie, naci¹ga siê, no. Tu pal i tu pal, to siê naci¹gnie i to stoi, ¿eby
ona siê nie zamknê³a, bo ona zamknê³a, nie? Takie tam. Tutaj, co wiem, to oni tam
id¹ co trzeci dzieñ, drugi dzieñ, trzeci dzieñ tak [by wybraæ ryby]318.

Kombinacja wiêcej ni¿ dwóch ¿aków nosi nazwê kozaka319. Rozmówcy
wspominali o kombinacji trzech lub czterech ¿aków w kozaku [il. 29]:

Kozaki póŸniej. To s¹ ¿aki trzyskrzyd³owe. Trzyskrzyd³owe plus, i tu jest wejœcie
g³ówne, tam, gdzie skrzyde³ko i póŸniej tak wchodz¹ na wklip (?). Tam jest jeden

315 Wywiad: 06-GWD-18. „To samo wejdzie, z ³ódki”, wywiad: 06-KK-17.
316 Wywiad: 06-GWD-18.
317 Wywiad: 06-SRK-15.
318 Wywiad: 06-CHM-07. Taki typ ¿aka opisuje B. Grzêdzicki, op. cit., s. 136: „Sk³ada siê on

z trzech czêœci: œrodkowej, skrzyd³a i dwóch tej samej wielkoœci worków, przymocowa-
nych do koñców skrzyd³a”.

319 O pochodzeniu kozaków pisze M. Znamierowska-Prüfferowa, Tradycyjne rybo³ówstwo lu-
dowe w Polsce..., s. 51: „Kozaki pochodz¹ z terenów wschodnich lub po³udniowo-wschod-
nich. W Polsce pojawi³y siê w czasie II wojny œwiatowej”. Z. K³odnicki, op. cit., s. 169,
podaje informacjê, ¿e w Czarlinie nad jeziorem Wdzydze kozaki dwuskrzyd³owe zapo¿y-
czono z Mazur. Dawniej kozaki na Warmii i Mazurach mia³y byæ pospolite, a po niemiecku
nazywa³y siê Kosakensack.
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¿ak, tu jest g³ówny i tu tak samo. A tam
skrzyde³ko do brzegu. Teraz my stawia-
my tylko te kozaki320.
[…] ale by³y te¿ takie ¿aki, ¿e ony mó-
wili na nie kozaki. Te kozaki to by³y,
¿e ta siatka sz³a w takim tak, tak, tak
i tak. I tu by³ ¿ak, tu, tu i tu, to by³o ta-
kie zestaw czterech ¿aków do kupy321.
Tak zwane kozaki. To jest jak ¿aki, po
prostu ma trzy ¿aki, nie?, jest takie
skrzyd³o g³ówne i s¹, jest taki g³ówny
¿ak i dwa takie boczne, nie? I skrzyde³-
ko do brzegu, siê rozci¹ga i... Stawia.
Stawia siê to na kijach, nie? No, wp³y-
waj¹, bo w to skrzyde³ko g³ówne uderz¹
i po tym skrzydle... Jak ryba w to skrzy-
de³ko uderzy, nie idzie w stronê brzegu,
zawsze na wodê322.
Sieci stawne przede wszystkim, to tak zwane ¿aki. Wiêc wygl¹da to w³aœnie tak, ¿e
akurat my praktykujemy to tak, ¿e je¿eli jest wiosna, to wstawiamy tak zwane ¿aki,
w³aœciwie to s¹ kozaki, bo one maj¹... To jest tak trochê bardziej skomplikowane jak
¿ak, poniewa¿ ma jeden g³ówny kosz i od tego kosza odchodz¹ jeszcze cztery po-
mocnicze tak zwane. Do stawiania sieci, takich stawnych, dwie osoby. Jedna osoba
wios³uje, druga wyci¹ga. Tak samo jest z wyci¹ganiem, nie?323

Kozak, kozak. To jest podobnie, tu by³o wiêcej ¿ebrów takich na okr¹g³o, trzy, te¿ to
wejœcie i na dwie strony. Tu sz³o tak, o ¿e sieci takie i z drugiej strony w odwrotnym
kierunku takie, jak ryba sz³a odbija³a siê na boki, ciach, ciach, z tej strony tak samo,
bo to na po³owie by³a ta. Jo. Lub kozak, mia³em te¿ kozaka, na wêgorze jest dobry, to
kozak na cztery strony. Jak ryba idzie, to ja na, tu tu, ze wszystkich stron, na cztery
strony taki, taki ¿ak. Na kijach stoi, wbity w ziemiê i …324

¯aki u¿ywane do przegradzania przep³ywów wody i stosowane do po³owu
wêgorzy nosz¹ nazwê przestawów [il. 30]:

I co my jeszcze mamy, nie bêdê tego rozkrywa³, bo s¹ jeszcze przestawy rzeczne, to
¿aki i skrzyd³a dwa id¹, nie? Na przep³yw wody on po prostu. A to jest, to na wêgo-
rza, nie? […] To tu jest przystawa w³aœnie rzeczna. I tak to wygl¹da. Pan koniec

320 Wywiad: 02-CHM-13.
321 Wywiad: 06-PDJ-19.
322 Wywiad: 02-SMN-12.
323 Wywiad: 02-KLH-06.
324 Wywiad: 06-BR-02.

29. Uk³ad ¿aków w narzêdziu
zwanym kozak

(rys. wg szkicu Mariana Szycy
z Borucina, gmina Stê¿yca)
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30. ¯ak dwuskrzyd³owy przestawa na wêgorze, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski)
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przytrzyma. Jak ja mówiê w³aœnie,
to s¹ te skrzyd³a, nie?, i to siê na
rzekê stawia, nie? Tak od brzegu do
brzegu, nie?, i wtedy tu w³aœnie, to
szczególnie na wêgorza. Na wiosnê,
jesieñ. Tedy wêgorz schodzi, nie?
Tak to w³aœnie wygl¹da325. [il. 31]
[…] albo przestawy na rzekê. Taka
przestawa na rzekê jest, tak. To s¹
dwa takie skrzyd³a i takie ko³a s¹
robione, tak zwane ¿ak to siê na to
mówi, tak. I to siê stawia³o na noc,
o dziesi¹tej wieczorem siê wstawia-
³o, do drugiej w nocy, bo w tym cza-
sie wêgorz siê przemieszcza, je¿eli
jeszcze wiatr pasuje, bo jak wiatr nie
pasuje, to nie pójdzie. On to czuje,
nie wiem, sk¹d wiatr czuje, wiatr
z tej strony, wtedy on te¿ idzie, jak
on jest. Ma swoje pory, na wiosnê
i póŸniej pod jesieñ ewentualnie.
A teraz w zesz³ym roku stawia³em,
to nic nie przysz³o326.

Odmian¹ ¿aka jest miero¿a, a ró¿ni siê od niego kszta³tem pierwszego pa³¹-
ka, który jest pó³okr¹g³y: „To jest coœ podobnego jak ¿ak, tylko ¿e ¿ak ma okr¹-
g³e pierwsze, pierwsz¹ obrêcz, a miro¿a ma pó³obrêcz”327 [il. 32]. „Te miero¿e
na to siê mówi³o, kozaki albo inaczej miero¿e. To te by³y jeszcze jeszcze jeszcze
o wiele bardziej chwytne”328.

Miero¿a by³a u¿ywana w formie dwóch klatek ³ownych po³¹czonych œciank¹
z sieci, zwanej poni¿ej skrzyd³em:

Sieci stawne to s¹ ¿aki, kozaki, miro¿e. Miro¿e to jest taki ¿ak, w œrodku jest skrzy-
d³o, a po bokach s¹ jeden ¿ak i drugi ¿ak. To skrzyd³o ma gdzieœ tam siedem metrów,
osiem, no i takie dwa ¿aki. Z jednej strony i z drugiej strony. To s¹ miro¿e. […]

325 Wywiad: 06-£-H-08. Trudno w tej chwili powiedzieæ, czy jest ró¿nica konstrukcyjna miê-
dzy przestawem a innym rodzajem ¿aka. W. Jagie³³o, op. cit., s. 50, pisze w odniesieniu do
Borów Tucholskich: „Dwuskrzyd³owy ¿ak jeziorny (il. 47) nie ró¿ni siê niczym od ¿aka
u¿ywanego do po³owów rzecznych poza tym, ¿e brak w nim usztywnieñ przy skrzyd³ach”.

326 Wywiad: 06-BD-03.
327 Wywiad: 02-SMN-11. U¿ywamy s³owa miero¿a zgodnie z literatur¹ przedmiotu. Z. K³od-

nicki, op. cit., s. 165-166. Wystêpowanie miero¿y w Polsce: zob. ibidem, s. 164, mapa 13.
328 Wywiad: 06-PDJ-19.

31. Wêgorze (dziêki uprzejmoœci Adama
Wójtowicza)
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To jest na wszelk¹ rybê, ja pani powiem. To jest, tu jest skrzyde³ko, jakby mówi¹c,
tu jest taka miro¿a, z takim pa³¹¿kiem. Pó³ksiê¿yc i tu na dole prêt stalowy. To s¹
miro¿e329.

¯ak zastawia siê z ³odzi: „Nie, jedna ³ódka, dwie osoby musz¹ byæ”330. Lepiej
by w jego rozstawianiu uczestniczy³y dwie osoby, mimo ¿e do postawienia ¿aka
móg³ wystarczyæ doœwiadczony rybak:

Tak¿e my siê umawiamy, ¿aki, te kozaki postawiæ, to, to samemu siê nie postawi. No,
postawi, na przyk³ad ja postawiê, ale to trwa d³ugo. We dwóch to ju¿ jest inna robota,
nie? Bo tu chodzi o naci¹gi. O to, ¿eby na wios³ach pracowaæ ca³y czas, ¿eby naci¹-

329 Wywiad: 02-CHM-13. „A teraz s¹ ju¿ te, miro¿a. R2: Pó³okr¹g³e p³askie. R1: Pó³okr¹g³y,
pó³prosty, nie?”, wywiad: 02-PR-08. O pojawieniu siê miero¿y na obecnym terytorium Polski
pisze M. Znamierowska-Prüfferowa, op. cit., s. 51: „Miero¿e pojawi³y siê na Wiœle w oko-
licy Torunia po I wojnie œwiatowej w latach 30., dziêki wêdrówkom rybaków z Pomorza
i Wielkopolski, którzy emigrowali na wschód na kilkuletnie dzier¿awy, sk¹d przywozili
wzory praktycznych narzêdzi. Po II wojnie œwiatowej narzêdzie to jeszcze bardziej siê roz-
powszechni³o po przybyciu fali przesiedleñców z terenów wschodnich”.

330 Wywiad: 06-KK-17.

32. Miero¿e nad Jeziorem Kamienickim, Kamienica Królewska,
gmina Sierakowice (fot. K. Zamoœciñski)
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gn¹æ to skrzyd³o. Bo to nie mo¿e byæ tak wrzucone, no, nie? To musi byæ odpowied-
nio, odpowiednie k¹ty, do brzegu i tak dalej, ¿eby to ³owi³o331.

¯aki zastawia siê w p³ytszych rejonach jeziora: „A to ¿aki siê stawia prze-
wa¿nie przy brzegach, w trzcinach, na p³ytkim bardziej, nie?, gdzie ryba na tar³o
chodzi, nie?”332. W przypadku kozaka nale¿a³o go odpowiednio ustawiæ: „A ten
g³ówny ¿ak jest w kierunku na g³êbinê skierowany”333.

Na jeziorach przep³ywowych najlepsze do zastawiania ¿aków s¹ rejony ich
po³¹czeñ, o czym by³a ju¿ mowa w przypadku przestawów: „Najlepiej w³aœnie
w przesmykach, tak jak na przyk³ad tutaj p³ynie rzeka z Brodna Ma³ego na Brodno
Du¿e, w tym miejscu”334. „Jeszcze zastawiano ¿aki, zw³aszcza tam na wiosnê
czy w jesieni te¿, nie? To znaczy na takich przyp³ywach, przesmykach, rzekach,
rzeczkach takich pomiêdzy zatok¹ a jeziorem […]”335. Na g³êbokich jeziorach nie
zastawia³o siê tych narzêdzi: „Nie. U mnie jest za g³êboko na tym jeziorze”336.

W sumie tutaj, tylko ¿e, tutaj ¿aki, no nie ma mo¿liwoœci, bo tu s¹ bardzo g³êbokie
brzegi. Tu nie ma, nie ma brzegów, w p³ytszych miejscach jest po pó³tora, dwa metry,
tak¿e to nie bardzo jest sprzêt, który by tutaj pasowa³ na od³ów. A poza tym s¹
jeszcze te wydry, szczury wodne, to to jest od razu pogryzione i same dziury tylko
s¹ w tym. Tyle z tego337.

Czas zastawiania ¿aków to wiosna i jesieñ: „¯ak – stawiany „na przepu-
œcie”, na wêgorza, jesieñ, wiosna; ¿aki mo¿na stosowaæ na ka¿d¹ rybê, wykony-
wane z bawe³ny”338.

¯aki te¿ siê zastawia³o. Ju¿ na wiosnê, jak ju¿ lód gin¹³, to ju¿ ¿aki sz³y. To siê
dziesiêæ, piêtnaœcie ¿aków stawia³o, to linów nasz³o, szczupaków. Jo, tak, tedy to
wchodzi³y. Na p³ytkie jeziora, na p³ytkie miejsca. Jo. Ko³o szuwarów i wtedy linów
nasz³o jak cholera. To szczupaki nasz³y i liny. Dobre ryby339.

Z ca³oœci prezentacji tego narzêdzia wynika, ¿e ¿akami w jeziorach ³owi siê
ró¿ne gatunki ryb: „No, typowo na wêgorza najlepiej. Wchodz¹ wszystkie ryby,

331 Wywiad: 02-ZDN-05.
332 Wywiad: 06-GWD-18.
333 Wywiad: 02-SMN-12.
334 Wywiad: 02-SMN-11.
335 Wywiad: 06-£H-01.
336 Wywiad: 02-PR-08. „Nie, nie, tutaj jest g³êboko, g³êbiej, g³êboko, a ¿aki to bardziej na

p³ytszych wodach”, wywiad: 06-BL-13.
337 Wywiad: 02-PDJ-19.
338 Wywiad: 02-ZG-01.
339 Wywiad: 02-BG-15.
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no, ale na wêgorza najlepiej siê ³apie”340. „Na lina szczególnie siê tutaj wsta-
wia³o, jak na tar³o szed³. I szczupak jeszcze wejdzie, nie? I to w³aœnie wtedy ¿aki
siê stawia³o”341.

W przeciwieñstwie do sieci stawnych, z których ryby trzeba wyci¹gaæ szybko,
szczególnie latem, ¿aki mo¿na sprawdzaæ co kilka dni:

[…] bo codziennie siê ¿aków nie sprawdza, co trzy dni, co cztery, zale¿y, jaka tem-
peratura jest wody, no to, no to wtedy siê to wyci¹gnie i zd¹¿y siê to zrobiæ342.

U¿ywanie ¿aków wi¹¿e siê z wieloma koniecznoœciami, które maj¹ istotny
wp³yw na rezultat po³owu:

Stawiaj¹ ¿aki na wêgorza, lecz to te¿ jest tak, ¿e postawi¹ ¿ak, wiadomo, ¿eby ¿ak
by³ efektywny, on musi postaæ dzieñ-dwa-trzy, ¿eby on nie by³ œwie¿o wpuszczony,
¿eby zosta³ zamulony, ¿eby ryba nie... nie czu³a siê, ¿e wp³ywa w coœ obcego. Ona
wtedy nie wejdzie do tego... do tej... no, do ¿aka, powiedzmy, do œrodka343.
W ¿aku to powinna byæ ta, przêdza, to ona musi byæ dosyæ gruba, ¿eby te ryby siê nie
udusi³y, nie?, ten ten ¿ak mo¿e staæ parê dni nawet. A jak ona tam jest np. jest ten ¿ak
tam z tej stylonowej tych zrobiony to ta ryba, wie pani, szybko siê dusi w tym ¿aku344.

W drugiej po³owie XX wieku zmienia³y siê materia³y, z których wykonywano
poszczególne czêœci narzêdzi:

Czêsto on by³ na obrêczach takich z ja³owca albo, tak jak kiedyœ by³o, a potem to
by³o chyba mo¿e nawet i, nie wiem, z metalu czy czy. Ale wiem, ¿e z ja³owca by³o to,
kiedyœ tak by³o, nawet u mnie chyba, ja mam chyba jeszcze, gdzieœ na strychu jest,
le¿y taki. Taki ¿ak345.
Pa³¹ki robili kiedyœ z drewna. A teraz po prostu jest technika, jest taki drut nierdzew-
ny. Z drewna siê robi³o. Choinka by³a, taka, w lesie by³a, takie pa³¹gi od tej […],
œwierka trzeba mieæ, bo to œwierk. I takie d³ugie te pa³¹gi mia³y, tam po trzy-dwa
metry, to s¹ po prostu... lekko, ko³o du¿e z tego zrobi³o, póŸniej siê to zrobi³o i to
usch³o, to by³o bardzo mocne, ale siê ³ama³o. A teraz zrobili z drutu, robi¹ przewa¿-
nie z drutu. Bo s¹ druty miedziane, cynkowe, tam nierdzewne s¹ druty. Idzie szybciej.
Ale te pa³¹¿ki, te drewniane, to tak fachowo wygl¹da³y, nie? A sieci to s¹ stylonowe.
A kiedyœ by³y bawe³niane sieci jeszcze. To nie by³ stylon, tylko jak ja zaczê³em, to
nie by³o ¿adnej sieci tu stylonowej ani nie by³o ¿adnej siatki stylonowej346.

340 Wywiad: 02-SMN-12.
341 Wywiad: 06-GWD-18.
342 Wywiad: 02-ZDN-05. Ryby wyjmuje siê z ¿aka, rozwi¹zuj¹c jego koniec: „Dopiero siê

z ty³u rozwi¹za³o i te rybki wysypa³o”, wywiad: 06-CHM-21.
343 Wywiad: 02-SMN-11.
344 Wywiad: 03-CHM-10.
345 Wywiad: 06-£H-01.
346 Wywiad: 02-CHM-13.
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„Więciorek to jest takie na karasie”347 – więciorek-żak-bębenek

Cech¹ charakterystyczn¹ mniejszych narzêdzi, które czêsto nazywa siê rów-
nie¿ ¿akami, jest to, ¿e do ich wnêtrza wk³ada siê przynêtê: „Tak, tam chleb, taka
kromka chleba suchego, skorupy od jaj, coœ tam, ¿eby tam przynêta jakaœ by³a,
nie? No, i tak to dzia³a”348. S¹ one czêsto zastawiane w mniejszych akwenach
wodnych – stawach i tzw. b³otkach349. Zastawianie polega na wrzuceniu ich do
wody z brzegu na sznurku:

Te¿ jest ¿ak, nie?, tylko to siê tedy b³otka s¹ takie, by³y takie torfowiska s¹, … tam do
œrodka siê wrzuca albo chleba albo gotowanych ziemniaków siê tam wrzuca, tedy to
siê rzuci w b³otko i tam karasie czy ta p³otka, w blotkach karasie i p³ocie siê trzyma,
nie?, lin niektóry siê w b³otkach trzyma, nie?, i to s¹ takie w³aœnie te ma³e. Sznur to
ma wyrzucisz rêk¹. ¯ak, te¿ ¿ak [siê nazywa], te¿ ¿ak. Jak my mieli ¿aki, tam na
b³otach u ojca tam w torfowiskach by³y bobry, nie?, bobry, nie?, te szczury wodne,
to te kurde jak on wlaz³ w ¿ak, to se dziurê wygryz³ i poszed³. Ty patrzysz, ¿ak sta³,
wyci¹gasz, patrzysz trzy karasie i co wiêcej nie ma, zaczynasz wko³o, patrzysz
– dziura wygryziona350.

Więciorek (żak) z jednym gardłem

Dawniej narzêdzie mia³o identyczn¹ formê jak ¿ak bez skrzyde³ czy siatki
naprowadzaj¹cej [il. 33]. Do lat szeœædziesi¹tych XX wieku odnosi siê opis na-
rzêdzia zwanego ¿akiem, które prezentuje starszy typ siatkowej wierszy serco-
wej o jednym wlocie i zawi¹zywanym koñcu, przez który wyjmowa³o siê ryby.
W opisie tym odnajdujemy dwie odmiany tego narzêdzia: jedna z obrêcz¹ na
wejœciu, a druga z pó³kolistym pa³¹kiem, takim jak we wczeœniej przedstawio-
nej miero¿y:

No ¿ak to siê stawia tak, jak obecnie siê stawia, nie?, tylko ¿e to by³ taki zwyk³y,
prosty. Mia³ jeden wlot tylko, i siê te¿, tam siê ziemniaków wrzuca³o w niego
i z brzegu siê wrzuca³o do wody, tam na dwóch metrach on stan¹³ i po jakimœ czasie
siê go wyci¹ga³o, nie? Tak siê potrzebowa³o. Nie, one nie by³y d³ugie, to by³y krótkie

347 Wywiad: 02-ZDN-05.
348 Wywiad: 06-SRK-15. „No ¿aki, to co mówiliœmy, to ¿aki – na tym pa³¹gu to suchy chleb

wk³adaj¹. To jest taka przynêta, suchy chleb rozdrobiony i wtedy karasie tam niby te¿ szyb-
ciej do tego suchego chleba podp³yn¹, nie? To tedy tam szybciej mo¿na z³apaæ”, wywiad:
02-ZG-03.

349 „Te¿ jest ¿ak, nie?, tylko to siê tedy b³otka s¹ takie, by³y takie torfowiska s¹, …”, wywiad:
06-GWD-18. „No na karaski, w bajorka mo¿e stawiaæ”, wywiad: 03-W¯-03.

350 Wywiad: 06-GWD-18. Podobne opisy tego narzêdzia równie¿ w innych wywiadach:
02-ST¯-04, 02-ZG-03, 06-SRK-15, 06-BR-02, 02-HS-10, 06-SRK-16, 06-PDJ-19, 03-DR-13,
03-GR-07, 03-CHM-10, 03-W¯-03.
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tam, tak do dwóch metrów, takie samoróbki tam by³y szyte. To tam ojciec siê na tym
zna³, ja tam nie tego, nie umia³em tego [robiæ]. No to by³a przypuœæmy takie coœ to
by³o. Tu by³ do wysypywania [koniec]. Nie wiem, jak tam to powiedzieæ, normalnie
to by³ koniec siatki, a jak to siê tam nazywa³o, nie wiem. Tu by³o takie wejœcie, to
by³o, i ty by³ w œrodku by³y takie takie przestawy, ¿e ta ryba, ona siê tu nie cofnê³a,
ona wesz³a tutaj, tu wesz³a i siê nie cofnê³a, ona tutaj zostawa³a. I tu by³o jeszcze
jedno takie same kó³ko, i tak samo by³o jak to to, nie?, tam by³a ta, i tu ryby zosta-
wa³y. Tu by³ sznurek zawi¹zany, tu by³ sznurek i to siê do wody wpuszcza³o, to
wygl¹da³o proœciutkie. Tu jest wejœcie, tak. Nie, nie [nie by³o p³otu z siatki], tylko
takie okr¹g³e proste, proste, to by³ taki ¿ak taki malutki, dwa metry d³ugoœci. Tak, tu
by³a te¿ obrêcz jeszcze. W œrodku by³y dwie obrêcze takie, nie?, i tu by³o takie. Tu
by³o te¿ kó³ko, tak. Tak, tu by³o okr¹g³e, albo nieraz by³y takie pó³okr¹g³e, pó³ksiê-
¿yce. Takie by³y te¿, no, no. Ale przewa¿nie … ¯ak, ¿ak, tak u nas siê mówi³o, nie?,
tutaj teraz jeszcze miero¿a, to inne takie miero¿e, tego nie by³o tam u ojca. Tylko
takie te proœciutkie stare tam. Nie, kupowa³ [sieæ], kupowa³, kupowa³. Nie wiem, nie
wiem sk¹d kupowa³, tego siê nigdy nie dowiedzia³em. Obrêcze, oni tam przewa¿nie
robili z ga³êzi, nie?, z œwierku tam ga³êzie, albo korzenie, zim¹ tam kopali korzenie
i wyginali tam. Rêcznie [da³o siê wygi¹æ], tak, tak, rêcznie. Nie, rêcznie. Nic nie
tego, to siê tam wygina³o rêcznie. […] Wtedy siê tam zak³ada³o siatkê, wszywa³o to
tam, nie wiem jak to panu powiedzieæ, widzia³em, ale nie umiem. Tak¹ ig³ê mia³ tam,
nie?, tak¹ do szycia. To tam taki patyk z wyciêciami, to tam chyba ka¿dy wie, jak to
tam siê mówi, widzia³. Tak, to jest wszystko to samo. Tak, tak, oni sami to robili te¿
wszystko, nie?, tam tera mo¿na kupiæ. Nie wiem, mo¿e mo¿na by³o kupiæ, nie wiem351.

351 Wywiad: 06-CHM-07. „To s¹ takie ko³a, okr¹g³e, i podobne coœ do tego, ¿e ryba tam wchodzi,

33. ¯ak-wiêciorek z jednym gard³em na karasie. Prezentuje Czes³aw Kosza³ke,
Wie¿yca, gmina Stê¿yca (fot. Z. Kraszewska).
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Więciorek (żak) z dwoma gardłami

Za póŸniejsz¹ formê uwa¿a siê narzêdzie w formie bêbna z dwoma gard³ami
po przeciwnych stronach352 [il. 34]. Czêsto jest ono u¿ywane do po³owu karasi,
ale te¿ innych ryb: „Tej ryby karpiowatej, tam w³o¿y chleb, wejdzie tam jakaœ
p³oteczka, leszcz czy mo¿e karaœ”353. Nazywa siê je albo ¿akiem354  albo wiê-
ciorkiem: „ Po kaszebsku wiacórk, jo”. Mo¿na je zakupiæ na kilku stoiskach na
targu w Sierakowicach.

No, s¹ w ogóle tak: wiêciorki. Wiêciorek to jest takie na karasie. To jest taki, takie
trzy ko³a, bo to dwa to za ma³o, takie trzy ko³a musz¹ byæ, obszyte sieci¹. No to
zale¿y, kto tam se chce z czego zrobiæ. To mo¿e byæ tam drewno [na pa³¹ki], mo¿e
byæ drut, no teraz to materia³ów jest dosyæ. I dwa gard³a s¹. Wk³ada siê tam coœ... No,
na przyk³ad ziemniaki niedogotowane, mog¹ byæ koœci trochê opalane od kurcza-
ków, nie? To tylko ¿eby zapach by³. I karaœ wchodzi tam. Ale to, mówiê, to s¹ dwa
gard³a. Jak wejdzie, to ju¿ nie wyjdzie. Bo te gard³a s¹ w¹skie, nie? I on nie trafi
z powrotem. No, to siê... [stawia] zale¿y, gdzie ta ryba jest. Zale¿y, jakie okresy s¹.
Bo to nie wszêdzie, ca³y rok nie wchodz¹ w ¿aki ryby355.
Karasie szczególnie. A ja wstawi³ ¿ak i. Po kaszebsku siê gada wiacórk. Z tej strony
gard³o i z tej strony gard³o. To siê na sznurku tam wrzuci, ziemniaków siê, to tam.
Wiacórk, po kaszebsku wiacórk. Tak jak my tam mieliœmy te wêgorzowe te ¿aki, nie?
Jo. Pa³¹ki. Tylko jak mówiê, gard³o jest z jednej strony i z drugiej strony, dwa, nie?
Tam skrzyd³a nie ma, jak nasze ¿aki, nie? I to tam na sznurku siê wrzuci, tylko ziem-
niaków, nie? Pulków gotowych, jo. No, w zesz³ym roku mi tam fajnie wleza³a. O, mi
tam zawsze na kolacjê wesz³a356.
¯aki. No. ¯aki to s¹ takie bêbny, które siê wstawia na, na szache i te, te, te mo¿na
podbieraæ, te mo¿na podbieraæ nawet raz na trzy dni, cztery. To jest taki bêben
i wtedy ta ryba tam w œrodku ¿yje, nie? Dlatego tam, tej rybie siê nic w œrodku nie
stanie, to mo¿na wybieraæ tam co nawet teraz, to raz na tydzieñ, przy tej pogodzie357.

jedna czêœæ jest ju¿ taka z ty³u, chyba zamkniêta, i potem nie mo¿e wyjœæ, po prostu”,
06-BL-13.

352 Z. K³odnicki, op. cit., s. 169, pisze: Jedn¹ z najpospolitszych form samo³ówek rybackich
by³y pu³apki siatkowo-sercowe z sercami z obu stron, mapa 14. W polskiej literaturze etno-
graficznej nazywa siê je bêbenkami (nazwa pochodzenia gwarowego)”. Dalej stwierdza:
„Porównanie obszaru wystêpowania bêbenków z zasiêgiem wierszy zdaje siê œwiadczyæ,
¿e te ostatnie zanikaj¹ wypierane przez bêbenki”. Ibidem, s. 171.

353 Wywiad: 06-SMN-05. „Taki ¿ak to na karasie”, wywiad: 02-ZG-03.
354 Mapê wystêpowania usztywnionych wierszy siatkowych z wlotami z dwóch stron zamieszcza

Z. K³odnicki, op. cit., s. 170. Ciekawe, ¿e nazwa ¿ak dla tego narzêdzia wystêpuje te¿
po prawej stronie Wis³y, na Mazurach.

355 Wywiad: 02-ZDN-05. „Wêsiorki. Wêsiorek to jest taka jakby to powiedzieæ, takie d³ugie,
yyy, takie ko³a s¹, i to jest sieci¹ obci¹gniête”, wywiad: 03-DR-13.

356 Wywiad: 06-£-H-09.
357 Wywiad: 02-ST¯-04.
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34. Wiacórk z dwoma gard³ami. Prezentuj¹ Bronis³awa i Andrzej Formelowie,
£¹czyno-Wybudowanie, gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski).
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O, to jest taki, niech pan zobaczy, to jest taki malutki ¿ak, taki malutki, taki, taki
kosz, mo¿na powiedzieæ, z takimi piêcioma pa³¹gami, obci¹gniêty siatk¹. Niech pan
zobaczy, tu jest wlot, z tej strony taki sam, i tu jest te¿ wlot z tej strony taki sam.
I ryba, która wejdzie do œrodka, nigdy nie trafi z powrotem na to, ¿eby siê uwolni³a,
bo to siê za ni¹, jak ona wejdzie, zamyka. Tak. To siê zamyka. To jest, to nie jest ¿ak,
to jest taki kosz, mo¿na powiedzieæ358.

W jednym z domów m¹¿ okreœla³ wiacórk jako narzêdzie z dwoma gard³ami,
natomiast ma³¿onka uwa¿a³a, ¿e gard³o w ¿aku jest jedno:

R1: Wiacórk. R2: Wicórk, wiecórk. Okr¹g³e, R1: Jak beczka, tylko ze sieci. R2: to je
coœ w rodzaju, jak ten pokazuje, boso przez œwiat359, jak oni pleco wiecórk taki
w¹ski, ale oni z ga³êzi, R1: Ona idzie do œrodka, ona nie trafi ju¿. R2: jedno wejœcie
jest i to na sznurku by³o uwi¹zane i siê rzuci³o do œrodka chleba, to siê tam bulwê,
i rano drugiego dnia przychodzi – pe³no, ja zawsze … przywióz³, tych ma³ych no i.
Jo, z siatki. Gêsta, ze sznurka, jo. To by³ drut, z druta by³a konstrukcja, no. R1: Na
rynku w Sierakowicach te¿ mo¿na widzieæ takie rzeczy, ze sieciami. R2: Takie cztery
druty, w ko³o, a tu w œrodku by³y, wszystko sieci¹ oplatane, a w œrodku by³ otwór.
R1: Ch³opie, tu jest okr¹g³e, o, elipsa, tu jest okr¹g³e, tu jest okr¹g³e, jeszcze gorzej
wysz³o [na rysunku]. R2: Co ty robisz kobito? R1: To je wiecórk, o i tu ona w³azi.
R2: tam w³azi R1: i nie wyjdzie. R2: Aha, mog³o byæ te¿ taki, ale. R1: Ja wiem, bo
moja siostra takie robi³a, tam, gdzie siê torf robi, ale to w domu, ile to lat. R2:
Ale orygina³ taki by³. Zale¿y [czy du¿e], takie, siê ³apa³o, wrzuca³o. Jo [s¹ dwa ro-
dzaje], jaki kto zrobi to tak, i tu siê sznurka, o, i tu by³ do odwi¹zania, do odwi¹zania
koniec, nie? Tu siê odwi¹zywa³o i ryby wypuszcza³o. I sznurek by³ uwi¹zany, i siê
wyrzuci³o i nikt nic nie widzia³, o to chodzi³o, no. I przychodzisz, we wodzie tam
masz wciœniête tam na patyku w brzegu we wodzie, tak ¿eby nikt nie widzia³, przy-
chodzi, wiesz w którym miejscu wyci¹gasz i ci¹gniesz i ryb pe³no. Ja tam tylko tym
wicórkiem tam ten narybek ³owi³em, ¿eby zdobyæ po tej podusie, ¿eby coœ, a ba³a-
ganu sobie narobi³em. To wygl¹da³o jak karasie i ¿adnych japoñców, a teraz s¹
wszêdzie te japoñce, jo360.

Czasem trudno dojœæ, któr¹ wersjê narzêdzia opisuje rozmówca:
Wiacórk. Wiacórk, to by³o normalne, wiacórk to by³ tu taki, okr¹g³y, i tu mia³, tu by³
ca³y opiêty sieci¹, i tu by³a taka poprzeczki trzy albo cztery361, ¿e on, gdzie ta sieæ
mia³a opór, i tu by³o otwarte, i tam te, tu ryby têdy wesz³y, a ... tak obci¹¿one, tak ¿e

358 Wywiad: 06-PDJ-19.
359 Odwo³anie siê do programu Wojciecha Cejrowskiego „Boso przez œwiat” jest zwróceniem

uwagi na œwiatowy zasiêg narzêdzia podobnego do wiêciorka – wierszy wyplatanej z witek,
która by³a poprzednikiem siatkowego wiêciorka równie¿ na Kaszubach.

360 Wywiad: 06-BR-02. T¹ sytuacjê przedstawia B. Grzêdzicki, op. cit., s.137: „Wiêcórk” (wiê-
cierz) jest podobny do ¿aka, ale nie posiada skrzyd³a. Ma d³ugoœæ oko³o 1 metra, z gard³em
na jednym lub na obu koñcach”.

361 Dawniej wspomniane poprzeczki s³u¿y³y do usztywnienia obrêczy. Porównaj z wiêciorkiem
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one z powrotem musia³y, nie trafi³y czasem w ten, to one dosz³y i siê zatrzyma³y.
Nawet taki ja tu mam teraz chyba dwa lata temu mam taki kaszorek, wiacórk. W³o¿y-
³em go na noc, na dobê, trzeba by³o rano sprawdziæ, tu ta sieæ by³a ca³a, obci¹gniêta,
i tam siê nawet karmê w³o¿y³o, coœ jakieœ tam, czy kartofle, czy coœ gotowane, czy
coœ innego, to one tam siê zatrzyma³y. Zawsze tam parê dosta³. Ale teraz to te¿ tymi
latami coœ ma³o kto siê tym trudni362.

Zanotowano te¿ nazwê tego narzêdzia w formie bêbenek: „No i do tego jesz-
cze takie bêbenki, które by³y wstawione, tam w œrodek by³ wrzucony chleb …”363.
W tym przypadku narzêdzie to u¿ywane by³o przez k³usownika zim¹.

Wiedza o tym, ¿e na terenie powiatu kartuskiego by³y stosowane kiedyœ
pu³apki wyplatane z wikliny zwane wierszami, podobne do wiêciorka sietnego
z jednym gard³em, wydaje siê, ¿e zanik³a364.

Podobnie jak w przypadku du¿ych ¿aków na przestrzeni lat zmieni³y siê
materia³y, z jakich wykonuje siê wiêciorki-¿aki. Dawniej pa³¹ki by³y wykony-
wane z ja³owca: „I tak fajnie jest drut i siê siatk¹ obszywa. A kiedyœ to musia³ iœæ
do lasu, ja³owca sobie ostrugaæ i to, ten pa³¹k taki zrobiæ...”365.

Narzêdzie o identycznej konstrukcji u¿ywane by³o do po³owu miêtusów na
Raduni. Nosi³o nazwê wiacórk i nie by³o narzêdziem sietnym, a wykonanym
starsz¹ technik¹ z patyków wierzbowych:

Nie, na to nie, to siê robi³o dawniej na miêtusa, ale to siê robi³o, wstawia³o siê
24 grudnia na przyk³ad. Jak woda p³ynie w t¹ stronê, to to stawia³o siê gard³em w dó³,
nie tak jak na wêgorz odwrotnie, tylko odwrotnie siê stawia³o. I siê stawia³o, jak nurt
jest, zakrêt, tam jest woda, najbardziej by³a bystra. W to siê wstawia³o takie coœ …
Tutaj te¿ mia³em wstawione i mia³em parê miêtusów wtedy. By³y te¿ do wziêcia
niektóre, a niektóre takie ma³e to siê wyrzuca³o. To by³o niepotrzebne. Bo tu by³o
kiedyœ bardzo du¿o miêtusa. To te¿ wygin¹³, nie wiem co… Nie ma tego. I tam siê
z³apa³o, ale to takie by³o dwa-trzy dni. Wiacórk, wiêcior, wiêciorek [siê nazywa³o].
Jo, to by³o takie, mo¿e tak narysujê. Nie, to by³o, ja robi³em z tych patyków wierzbo-
wych. Tak. To by³o najbardziej skuteczne, nie? Bo to by³o drewniane, a w to miêtus
wchodzi. I tu takie, o takie coœ, ja to tak narysuje, takie ko³o by³o. Tylko to teraz nie

u W. Jagie³³y, op. cit., s. 47 il. 39. W dzisiejszych narzêdziach kupnych pierwsza obrêcz
z ostatni¹ po³¹czona jest metalow¹ spiral¹, a na tej konstrukcji rozpiêta jest siatka.

362 Wywiad: 06-SK-20.
363 Wywiad: 06-SMN-05. Nazwy tej u¿y³a osoba, która osiedli³a siê na Kaszubach niedawno.
364 Jedyne nawi¹zanie do tej techniki pojawi³o siê w wywiadzie 02-ZG-03: „R2: ¯ak. R1: To

by³o kiedyœ z wikliny, a teraz jest dwudziesty pierwszy wiek... to siê bierze drut, nie? To siê
drut... R2: I... i siê siatk¹ obszywa”. T. Prza³a, op. cit., s. 12 il. 6, s. 13 il. 7, zamieszcza
zdjêcia wierszy wiklinowej dwusercowej z Za³akowa, gmina Sierakowice. W. Jagie³³o,
op. cit., s. 45-46, prezentuje wiersze u¿ywane w Borach Tucholskich w latach 30. XX wieku.

365 Wywiad: 02-ZG-03. „Y... Przedtem to, to starzy rybacy, to oni robili pa³¹ki z ja³owca. […]
To oni robili z ja³owca. A teraz to ju¿ tam robi¹ z drutu. Takiego pó³stalowego drutu to oni
robi¹”, wywiad: 02-ST¯-04.
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idzie. I tu by³y takie szczebelki, tu by³o okr¹g³e, a tu by³o œcinane na skos, nie?,
tu by³o te¿ takie okr¹g³e, i tu na skos, tak ¿e tu by³o sztywne, a tutaj siê zamyka³o
w takie kó³ko. Taki takie, nie? Jak miêtus wchodzi³, by³ wiêkszy, to siê lekko rozsu-
nê³o, i on w to wlaz³, wszed³, a z powrotem ju¿ nie trafi³. Boki, ju¿ nie móg³ wyjœæ.
A tu z ty³u by³o takie, taki, no, pokrywa, która mo¿na by³o otwieraæ, nie?, wyjê³o siê,
siedzia³y. To by³o z takich kijków robione. To by³o plecione takie. Tak, ¿eby to by³o
sztywne. O, to by³o gdzieœ metr, pó³tora. Tak. I to starczy³o, wielkoœæ gdzieœ osiem-
dziesi¹t centymetrów tego by³a. Tak [œrednicy]. Jo, wiêksze. I to siê stawia³o dok³ad-
nie na wigiliê. W tym czasie miêtus siê przemieszcza, bo on przed tar³em, a tar³o ma
w po³owie stycznia do lutego. Wtedy ma tar³o i szuka miejsca kamieniste366.

Narzêdziem takim ³owi³o siê nie tylko miêtusy, ale przede wszystkim raki:
To mieli takie jeszcze klatki takie drewniane, mo¿na by³o ³apaæ te mintuzy, abo coœ
tam. To s¹ takie okr¹g³e, takie maj¹, takie coœ podobne jak do ¿aku. To nie jest takie
du¿e, taki, pan zadaje pytania [ja rysujê]. Ja nie znam nazwy. Ona jest tako okr¹g³e,
nie?, i potem ona ma takie skoœne tu, do œrodka, i takie, i z drugiej tak samo, ¿e ryba
mo¿e wejœæ i z drugiej strony zazwyczaj nie mog¹ ju¿ wyjœæ, nie? Tam siê coœ w³o¿y,
albo coœ tam, jakiegoœ kawa³ek koœci albo. G³ównie to na raki u¿ywano. Tak, z takich
listewek. D³ugoœæ gdzieœ piêædziesi¹t centymetrów, szeœædziesi¹t. Œrednica gdzieœ
czterdzieœci. Jeszcze jakby tam jakaœ wesz³a, mintus albo coœ367.

O po³owach raków t¹ metod¹ wspomina siê w wielu miejscach [il.35]:
Raki to tak. By³y takie pu³apki, do dzisiaj chyba stosowane s¹, s¹ to takie jakby ¿aki,
które maj¹ jakby zamiast skrzyde³ tylko wejœcia z dwóch stron, i do tych pu³apek
stosuje siê zanêtê, jakieœ tam kawa³ki ryb siê wrzuca³o, ca³e ryby. to by³a taka metoda
doœæ skuteczna, by³o tych raków du¿o, w tej chwili odbudowa³y siê raki znowu,
w moim akurat jeziorze jest ich du¿o368.
Nie nie nie, to na Osuszynie stawiali takie kosze jeœli kiedyœ tam raków by³o naprawdê
bardzo du¿o, nie wiem, czy pani wie, gdzie jest Osuszyno. To jest tu niedaleko,

366 Wywiad: 06-BD-03. „[…] No a zim¹ np. to pan Œniadecki stawia³ ¿aki na mintusa. Nooo
tooo. Pod lodem! Pod lodem, pod lodem. No to, no zaznaczono miejsce, w którym zosta³y
ustawione ¿aki i póŸniej siê wyjmowa³o, nie?”, 03-GR-07.

367 Wywiad: 06-BL-13. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 139, pisze o dawnym po³owie raków: „G³ów-
nym sposobem by³o wyk³adanie „pude³” z ³odzi, nie za daleko od brzegu. By³ to rodzaj
beczu³ek zbudowanych z „bietków” (klepek) lub wikliny, bez den, natomiast z „gard³ami”
przy obu koñcach, z ma³ym otworem prostok¹tnym i przykrywk¹ na boku”. T. Prza³a,
op. cit., s. 17 il. 9, zamieszcza zdjêcie bêbenków do po³owu raków z Wdzydz Kiszewskich,
gmina Koœcierzyna i Bys³awia, powiat tucholski, gmina Lublewo.

368 Wywiad: 03-OS-04. Rak szlachetny zosta³ wytrzebiony przez przywleczon¹ w XIX wieku
z Ameryki Pó³nocnej chorobê zwan¹ racz¹ d¿um¹, a tak¿e wyparty przez uodpornionego
na ni¹ amerykañskiego raka prêgowatego. Patrz: Rak szlachetny, http://pl.wikipedia.org/
wiki/Rak_szlachetny. Rak prêgowaty zosta³ sprowadzony do Europy w 1890 roku. Patrz:
Rak prêgowaty, http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_prêgowaty.
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to jest takie mniejsze jeziorko. By³o bardzo czyste, g³êbokie i tam jeszcze pamiêtam
jako dziecko czasami chodziliœmy, mo¿na by³o rêk¹ z³apaæ raka, ale to mówiê
o latach (œmiech) mo¿e nie bêdê wspomina³ (œmiech) piêædziesi¹t lat temu, mo¿e
wiêcej”369.

Sta³e urz¹dzenie cedzakowate do po³owu wêgorzy nosi nazwê wêgorni.
Zanotowano o niej jedn¹ wzmiankê bêd¹c¹ wspomnieniem przesz³oœci:

[…] chocia¿ tak jak profesor Synak mówi, ¿e, mówi to, tak jak mówi on wojnê prze-
¿y³ dziêki wêgorzom, bo pracowa³ w m³ynie, bo jego ojciec by³ m³ynarzem, on on
w m³ynie siê wychowa³ i tam by³ m³yn wodny, wiêc tam by³a taka wêgornia, która
ryby, ryby te wêgorze tam wchodzi³y i on mówi, on dziêki temu prze¿y³, mówi, ale
nie nie nienawidzi³ wêgorza, nie?, hahaha, tak mu zbrzyd³y370.

369 Wywiad: 03-KRT-20. „Tak, by³y kosze, takie kosze i babcia w³aœnie mówi³a, ¿e oni mieli
w latach trzydziestych, stawiali kosze i w te kosze wchodzi³y te królewskie raki, […]”,
wywiad: 03-MZ-14.

370 Wywiad: 06-£H-01. Chodzi o m³yn w Podjazach. O wêgorniach pisze Z. K³odnicki, op. cit.,
s. 172-174. Wspomina te¿, ¿e nie zanotowa³ ich wystêpowania na Kaszubach B. Sychta ani
R. Kukier. Ibidem, s. 173. O wêgorni w m³ynie w Kamienicy Wielkiej mówi zapiska z 1400
roku, a kolejne Ÿród³a z XVI i XVII wieku wspominaj¹ o jej dalszym funkcjonowaniu.
Dzieje gminy Sierakowice, op. cit., s. 29-30.

35. Rak amerykañski schwytany w ¿ak. Prezentuje Franciszek Choszcz,
Podjazy, gmina Sulêczyno (fot. K. Zamoœciñski).
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Rodzajem pu³apki wydaje siê byæ urz¹dzenie w kszta³cie skrzyni równie¿
stosowane do po³owu wêgorzy:

To, jeœli pan o tym mówi, to by³o te pêki, jak to siê mówi³o, to ³apali, wiem, ¿e by³y
³apane, taki dziwny, specyficzny sposób ³apania by³ wêgorzy, ale to na takich zasa-
dach, jeœli jest przesmyk, rzeczka pomiêdzy jednym a drugim jeziorem, to k³adli
tak¹ skrzynkê, tak¹, i w tej skrzynce by³y takie wloty z ciemnego p³ótna albo z jakie-
goœ ciemnego, czarnego materia³u, takie w¹skie d³ugie wloty, i ten wêgorz, jak on,
w ogóle jak jest burza czy wiatr, jakieœ tam s³oty, deszcze, szalone wiatry, to on
wtedy szaleje, on szuka, ¿eby uciekaæ i on wtedy w tymi, ka¿dym rowkiem on ucieka
i on szuka, jak jest, grzmi, to on szaleje, to on wtedy dziurê szuka, ¿eby gdzieœ wejœæ.
I on wtedy wchodzi w te dziurki, ale jak on wejdzie w ten w¹ziutki lej, ciemny, no to
on siê nie obróci. I na tej zasadzie w³aœnie te wêgorze ³apali371.
Ojciec respondenta oko³o trzydzieœci lat temu ³owi³ wêgorze: brano skrzyniê,
do œrodka wk³adano coœ zakrwawionego (wêgorz podp³ywa do krwi), wejœcie do
skrzyni – gard³o – wêgorz wszed³, ale nie móg³ ju¿ wyp³yn¹æ372.

„Sznury albo klocki, nie?” 373 – narzędzia haczykowe

Najbardziej z³o¿onym narzêdziem rybackim, wykorzystuj¹cym haki do
po³owu ryb, s¹ sznury374. Ich konstrukcja polega na do³¹czeniu wielkiej iloœci
haków do liny g³ównej i umieszczenie jej w toni tak, by haki zaopatrzone
w przynêtê (rosówki, ¿ywe rybki lub kawa³ki ryb) spoczywa³y zwykle na grun-
cie. Sznurów u¿ywa siê do po³owu wêgorzy375. Na terenie powiatu kartuskiego
s¹ dobrze znane376, nazywane gruntowy sznur, gruntsznur, gruntówka, sznury,
sznury wêgorzowe [il. 36]:

Ale oprócz tego jeszcze by³ gruntowy sznur, gruntsznur siê nazywa³, to nazywali tu
z niemieckiego gruntsznur. To by³ d³ugi jakieœ trzysta metrów, a mo¿e i lepiej, nie?
I to by³, bawe³na, i co jakieœ siedemdziesi¹t centymetrów chyba, ju¿ nie pamiêtam,
tak bawe³na przywi¹zana z haczykiem, ale to ju¿ by³ haczyk nie na rybê, tylko na
rosówki, tak. To noc¹ siê zbiera³o po deszczu, one wychodzi³y na wierzch i to siê

371 Wywiad: 06-PDJ-19.
372 Wywiad: 02-PDJ-20.
373 Wywiad: 02-ST¯-04.
374 £owienie ryb narzêdziami zahaczaj¹cymi, w tym sznurami, przedstawia Z. K³odnicki, op. cit.,

s. 138-151, mapa 10. Narzêdzia zahaczaj¹ce. Stwierdza on te¿: „Wydajnoœæ tego narzêdzia
by³a doœæ znaczna i dlatego pos³ugiwali siê nim chêtnie rybacy zawodowi, zak³adaj¹c na
noc równoczeœnie nawet kilka sznurów”. Ibidem, s. 149.

375 „Czasami weŸmie na to leszcz jakiœ, lin równie¿. Bo liny równie¿ na robaka mog¹ byæ
z³owione”, wywiad: 02-SMN-11.

376 Wywiady: 02-ZG-01, 02-KLH-06, 02-PR-08, 02-SZN-09, 02-SMN-11, 02-SMN-12, 02-BG-
15, 02-SUL-16, 03-G£-01, 03-CHM-06, 03-GR-07, 03-MZ-14, 03-KRT-20, 06-£H-01,
06-BR-02, 06-BD-03, 06-£-H-08, 06-BL-13, 06-KK-17, 06-GWD-18, 06-CHM-21.
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chodzi³o z latarni¹ na naftê, i zbiera³o siê te robaki. I te siê naci¹ga³o, ale to ju¿ na
gruncie le¿a³o, uklej¹, tego wiatr pêdzi³, ten wêgorz to z wiosn¹ tak, to on ju¿ szed³,
... z³apa³. Te by³y tylko tak zagiête, haczyki na te pupy, nie?, a tamte to by³y ju¿ jak do
wêdki, tylko du¿e, na te rosówy. Nie, nie, wie pan tak od burty [siê zastawia³o], burta
schodzi³a to tak parê metrów od burty, jecha³o siê ³ódk¹ i tak go siê wyrzuca³o, i co
tam powiedzmy dziesiêæ czy piêtnaœcie metrów kawa³ek cegie³ki zanurzony, na gruncie
le¿a³. Nikt ³odzi nie mia³, to tylko taki ma³y sp³awik siê zostawi³o [by zaznaczyæ
miejsce], nie? Jak ja stawia³em, to tam zostawi³em ma³y sp³awik, to ju¿ wiedzia³em,
w którym miejscu postawi³em. Tak, tak, … póŸniej tylko wybiera³em. Na noc, na noc
[siê zastawia³o], pupy te¿, na noc, i rano ale musia³em ju¿ o trzeciej rano wstawaæ.
Tata mówi: „Bo jak ju¿ s³oñce wyjdzie, to on ju¿ pracuje” mówi. To by³a ciê¿ka
praca, ale ciekawa377.

Sznury zastawia siê zwykle z ³odzi. Potrzeba do tego dwóch rybaków:
Tak, [sznurami] to na wêgorza siê robi, tak. Teraz zaczêli nowo przyjêci, dwa lata
temu jak zaczêli próbowaæ. Tam dostali parê wêgorzy, nie? Oni maj¹ doœæ du¿o
haków, oni tam maj¹ chyba po tysi¹c tego. To trzeba, to wtedy musz¹ byæ dwie
osoby. Jeden zak³ada ¿ywca, uklejki zak³ada, a drugi wios³uje, ¿eby to wypuszczaæ.
To te¿ na noc siê wstawia, a rano przegl¹da siê. Tak, to s¹ sznury. Te¿ na Ostrzyc-
kim378.

377 Wywiad: 06-CHM-21. Opis ten ukazuje u¿ywanie sznura w latach 40. XX wieku na jezio-
rach w okolicy Chmielna. Podobny sposób zastawiania: „Ceg³ami, wiadomo, pupa jako
oznacznik i ceg³ami jeszcze, bo linka ta górna by³a p³ywaj¹ca, tak to”, 06-KK-17.

378 Wywiad: 06-BD-03. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze: „Wêgorze mo¿na ³owiæ […]
przede wszystkim jednak na sznury z haczykami. D³ugoœæ takiego sznura jest ró¿na, haczyki
przywi¹zuje siê do niego w odleg³oœci co 25 cm, jako przynêta s³u¿¹ d¿d¿ownice albo ma³e
rybki. Sznury zapuszcza siê na noc na ³odzi, a wydobywa rankiem”.

36. Sposób przechowywania sznurów na wêgorze, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca,
(fot. K. Zamoœciñski)
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Sznur by³, tak zwany sznur my gadali, nie?, tak stumetrowy sznur i co dwa metry taki
haczyk uwi¹zany te¿. To by³y sznury. Sznury, nie?, to musi byæ w dwóch, to jest
k³opotliwe, to siê pl¹cze, a pupy to wyrzucasz i samemu. I siê rano jedzie, o pi¹tej, no
i jak jest to jest, nie ma to nie ma. Wieczorem [siê zastawia], jo. Wieczorem, no379.

Sznury zastawia siê na kilka sposobów, w zale¿noœci od tego, czy haki maj¹
znajdowaæ siê na dnie, czy ponad nim:

Grundsznur – na wêgorza; d³ugoœæ liny – pó³ kilometra, co dwadzieœcia metrów
haczyk z przynêt¹, któr¹ chwyta wêgorz; czasem haczyki opuszcza siê na dno,
a czasem pozostawia na sp³awikach, wy¿ej – to zale¿y od rybaka; taki grundsznur
mo¿e d³ugo staæ, co jakiœ czas sprawdza siê, czy coœ siê nie z³owi³o; respondent
równie¿ tak ³owi³; przynêty na haki: „rasówka” (robak), sielawa dzielona na osiem
czêœci; na wêdki, haki – ma³a rybka380.
To mo¿na go regulowaæ, bo niektórzy, y..., k³ad¹ go tak, ¿eby przynêta by³a na dnie,
natomiast inni tam trochê nad dnem, to naci¹gaj¹. Bo to jest na zasadzie, ¿e tam siê
wbija, wbija siê kij, ten sznurek siê do tego kija wi¹¿e, siê rozci¹ga to wszystko,
no i na takiej zasadzie to jest, nie? Nie, nie, w tym wypadku, tam p³ywaków nie ma.
To mówiê, to ju¿ pani mówi³em, ¿e to jest tak, ¿e mo¿na to wyregulowaæ. Bo je¿eli
siê tu wbije kij i sznur, powiedzmy, da ni¿ej, tutaj, powiedzmy, tam pó³ metra od dna,
ale jeszcze od, powiedzmy, pó³ metra jest ten hak ze sznurkiem, to on bêdzie na dnie.
Ale je¿eli siê ju¿ da metr na kiju i siê to naci¹gnie wszystko, no to ju¿ pó³ metra jest
nad dnem381.

G³ówna linka nosi nazwê belka:
No, my tu na wêgorza inaczej nie ³apiemy, nie? To s¹ sznury wêgorzowe. Sznur.
To jest du¿a belka, du¿y sznur, to to ma tam, co, trzy metry koñcówkê i haczyk, nie?
I to, kiedyœ jak by³o sielawy, to my sielawy ciêli na, na dziesiêæ kawa³eczków, nie?
Na klocki. Siê napina³o na noc i kamieñ na brzegu i na œrodku, i na koñcu, tam na
trzysta metrów, 250 haki by³y takie te¿, d³ugie by³o. I zak³ada³o siê. Teraz sielawy nie
ma, to s¹ wyj¹tki te sielawy, jo, to na ukleje. Uklejki ³apamy382.

Sznury s¹ równie¿ u¿ywane przez k³usowników:
To to tam zwi¹zek [wêdkarski] mówi, ¿e ci stawiaj¹, te sznury. To jest taki sznur,
z tego, powiedzmy taka linka, z tej linki id¹ takie haczyki, i tam s¹ przywi¹zane

379 Wywiad: 06-BR-02.
380 Wywiad: 02-ZG-01.
381 Wywiad: 02-KLH-06. Dowi¹zywanie sznura do palików wydaje siê byæ rzadszym sposo-

bem jego ustawiania. W. Jagie³³o, op. cit., s. 40-41, pisze, ¿e w Borach Tucholskich sznury
nazywano balki, a jeden ze sposobów zastawiania w rzece polega³ na mocowaniu sznura do
dwóch palików.

382 Wywiad: 02-SZN-09. „I do tego, jest g³ówna belka i do tego s¹, co tam s¹, trzy metry tam
jest przywi¹zany haczyk i tam z pó³ metra luzu ¿eby mia³, nie?”, wywiad: 02-PR-08.
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jakieœ przynêty, albo coœ tam, i to rzucaj¹, rozwijaj¹, wtedy oni na kiedyœ tam jak, nie
wiem, jak im odpowiada, wyci¹gaj¹ i. G³ównie tam p³otki [na przynêtê], chyba ¿e
tam, tam jest du¿o wêgorzy, to oni pewnie mo¿e u¿ywaj¹ jakiegoœ miêsa albo w¹-
troby. Tak, tak, wêgorza, g³ównie chyba wêgorza oni tam ³api¹383.

Zapewne wówczas musz¹ byæ stawiane i œci¹gane z brzegu:
Sznury siê u¿ywa³o te¿, bo te sznury tedy te¿ rybê siê …uklej i wtedy to siê rzuca i to
le¿y na dnie wtedy, nie? Pupa ¿e ona p³ywa na wierzchu, po prostu sznury siê wyrzuca
i tedy one le¿¹ ca³kiem po dnie, i s¹ gdzieœ uwi¹zane i póŸniej z brzegu siê œci¹ga,
nie? No, sznury, haki takie doœæ czwórki, pi¹tki, haki uwi¹zane i jeden sznurek ten,
i takie koñce po dwadzieœcia-trzydzieœci centymetrów, i tedy dopiero haczyk, i …
tedy to tam le¿a³o, wêgorza tam na to czasami siê z³apa³o, nie? Tak, od brzegu, albo
wzd³u¿ brzegu, nie? Ró¿nie, jo384.

Sznury s¹ wœród mieszkañców powiatu powszechnie znane, ale nie zawsze
u¿ywane:

Ja sznurem siê nie trudni³em. To jest du¿o pracy. Pupy, to tak. Ale sznur nie, to... i, to
jest dobre, ale do tego trzeba mieæ duuu¿o cierpliwoœci. Tych haczyków tam jest
piêæset na tym, no nie?, teraz i tam w takie zasuwki wsuwaæ, jedno za drugim, a pupy
siê odwinê³o ciach-ciach i o385.

Oprócz sznurów wielohakowych by³y stosowane sznury pojedyncze letnie.
Tak jak te pierwsze by³y najczêœciej u¿ywane legalnie, te drugie stosowali raczej
k³usownicy z brzegu akwenu:

Wieczorami nieraz tam siê jakiœ sznur rzuci³o na wêgorza, nie?, bo te wêgorze. Wie
pan, to by³ proœciutki sznurek, tam pó³ metra od koñca by³a œrubka, haczyk, z tym,
¿eby daleko wyrzuciæ, ¿eby do wody nie wchodziæ. Pojedynczy sznurek tylko zwy-
k³y no tam, piêtnaœcie-dwadzieœcia metrów i tam. Siê tam do czegoœ przywi¹za³o,
¿eby nie, to by³o wszystko. Z brzegu, z brzegu [siê zarzuca³o], tak. By³a d¿d¿ownica
du¿a, robak [jako przynêta]. Tylko na to siê ³owi³o. Teraz znowu tam na sielawê, na
ten, na okonka, nie?, na uklejkê, a kiedyœ tylko na ten, na robaka siê386.

383 Wywiad: 06-BL-13. Informacja ta dotyczy Jeziora Bia³ego w gminie Prokowo. „Tak,
widzia³em to, ale po prostu to jest bardziej dla k³usowników. Bo te sznury, to siê pl¹ta, to
nie jest do roboty nigdy nic z tym. Ani tego nie posiadam”, wywiad: 02-NS-18.

384 Wywiad: 06-GWD-18.
385 Wywiad: 02-G£-07. „Kiedyœ to, kiedyœ ojciec mówi³, ¿e oni na, na wêgorze sznury stawiali”.

Wywiad: 02-ST¯-04. „S¹ takie, tak. A my tego nie u¿ywali, tego...”, wywiad: 02-ZG-02.
„Tutaj nie”, wywiad: 02-PDJ-19. „Nie, nie, nie, kiedyœ u¿ywali, ale to jest z tym jest roboty
trochê”, wywiad: 06-KK-17. „Nie, tych sznurów, tych d³ugich nie, tylko na pupy. Tylko
pupy”, 02-SUL-17.

386 Wywiad: 06-CHM-07.
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Sznur taki te¿ nazywany jest gruntówk¹:
Znaczy, stawiamy na grunt, na wêgorza, to znaczy gruntówkê tak¹, nie?, i wtedy to
jest na ¿ywca, to siê wk³ada na robaka albo na tak¹ ¿ywiczkê, nie?, i na to wêgorz siê
³apie, bo on jest drapie¿nikiem te¿ nie?, na haczyk siê ³apie. To jest albo jak wêdkarz
ma linkê i haczyk i tam jak¹œ przynêtê zahacza387.
Wêgorza to stawiali pojedyncze, jakieœ dwa-trzy metry linkê, wbijali jakiœ patyk,
i tam na koñcu za³o¿yli ¿ywca czy robaka, nie?, i to taki ktoœ postawi³ piêæ, dziesiêæ
sztuk i póŸniej szed³ tylko sprawdzaæ, czy tam coœ siê wziê³o388.

Stra¿nicy rybaccy nad Jeziorem Ostrzyckim szukaj¹ takich sznurów kotwiczk¹
przy brzegu:

No i bardzo du¿o takich sznurów rzucaj¹. Przy brzegu to trzeba p³yn¹æ, ci¹gn¹æ za
sob¹ hak ³odzi¹, to siê zahaczy te sznury. A te sznury, no to jak siê p³ynie przy brzegu,
y... ci¹gnê za sob¹ taki hak, kotwiczkê tak¹. Zahaczy siê zawsze, jak coœ jest tam na
lewo389.

Sznurem zimowym ³owi¹ wy³¹cznie k³usownicy przede wszystkim szczu-
paka, ale te¿ miêtusa390. Jest to proste urz¹dzenie zastawiane przez przerêbel:
„Ale widzia³em tak, ¿e tylko jest patyk, zawi¹zany sznurek i sznurek wrzucany
do wody, nie? Tylko patyk tam tylko”391. Na koñcu sznura znajduje siê trój-
ramienna kotwiczka, na któr¹ zahacza siê ¿yw¹ rybkê [il. 37]:

A, no, kij i pêtla. To je, wie pani, to siê, to siê napina t¹ rybkê, siê ³owi ¿yw¹ po
prostu, nie? Bo ona przewa¿nie na p³oteczka. To je, my na to po kaszubsku, to siê
mówi, bo to s¹, ale to s¹ przynêty, które siê stawia na te p³otki. Tam siê wstawia
u góry kij i to siê stawia od dna, jak jest szeœæ metrów, na trzech metrach, tam jest
koniec po prostu mocny, taki nie stylon, tylko ¿eby tego szczupak nie przeci¹³. I ta
ryba tam goni z tym, a on po prostu, on po prostu ³apie za to. I wtedy jak to z³apie, to
jest tak zrobione mocne, ¿e on tego nie urwie, nie? No, to s¹ sznury po prostu. To siê
nazywa, sznur na to. Ale s¹ jeszcze inne sposoby. Jak jest przewa¿nie ryba...392

387 Wywiad: 03-MZ-14.
388 Wywiad: 06-BD-03.
389 Wywiad: 02-HS-10. „Gruntówka – sznur do dziesiêciu metrów d³ugoœci, na koñcu haczyk,

mo¿e byæ te¿ obci¹¿nik; zarzuca siê to z brzegu w wodê, a drug¹ koñcówkê przywi¹zuje siê
do kija, który wbija siê w dno, zostawia siê i ryba, jak siê z³apie, jest upalowana”, wywiad:
02-PDJ-20.

390 „K³usownicy – zastawiaj¹ w lodzie haki na miêtusa – wykonuje siê otwory, poszczególne
haki nie s¹ ze sob¹ po³¹czone, sytuowane na g³êbokoœci piêciu-dziesiêciu metrów”, wywiad:
02-ZG-01.

391 Wywiad: 06-CHM-07.
392 Wywiad: 02-CHM-13.
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Mimo prostoty samego narzêdzia zasady jego u¿ycia te¿ zawieraj¹ sporo
niuansów:

Ale pamiêtam, ¿e jeszcze to te¿ by³o takie, o ile by³o w lecie by³y na sznury takie, to
co mówiliœmy, sznury albo pupy na wêgorze, to w zimie, jak, to mój stryj w³aœnie, bo
to on taki troszkê k³usownik zawsze by³ taki, i to w jesieni ³apa³ do w³aœnie do klatki,
do takiej siatki ¿ywiec, znaczy karasie, one s¹ bardzo ¿ywotne, d³ugo ¿yj¹, wiêc to
by³ z³apany w stawie i w wodzie trzymany, w takiej siatce i w zimie nawlekaliœmy na
hak i w³aœnie ¿ywego wpuszczano do, pod lód, oczywiœcie tam by³o, ¿eby wiadomo
by³o, gdzie ten sznur jest, to trzeba by³o jakiœ tam znaczek postawiæ, ¿e to jest, to
by³o, w tym lodzie zamarza³o, zasypane by³o tak, ¿eby to ktoœ inny nie wzi¹³ i nie
sprawdzi³ i potem to siê nastêpnego czy tam za dwa, trzy dni przychodzi³o, z takim
drutem siê ³apa³o gdzieœ, gdzie, ¿eby z³apaæ ten pod lodem i siê wyci¹ga³o czêsto
takie miêtusy pamiêtam takie, albo szczupaki. To by³o tak, znaczy to by³ taki normal-
ny najczêœciej albo bawe³niany albo taki, taki wêdk…, taka ¿y³ka, albo bawe³na,
bawe³niany taki, taki sznurek cieniutki, mocny, na koñcu by³a, na koñcu by³a ta ryba
na haku, tak za grzbiet, tam ona chyba nie cierpia³a na tym, bo to by³a, i ten ten tam
sobie p³ywa³, i to ona by³a, to siê wycina³o siê przerêbel, tam siê wpuszcza³o oczywi-
œcie, potem to siê zasypywa³o, ¿eby… [¿y³ka albo sznurek] By³a zamocowana
w lodzie. No takim, bo teraz, no jak¹œ poprzeczn¹, poprzecznym takim takim orczy-
kiem, ¿eby ¿eby tylko nie wci¹gnê³o, nie? I tylko tyle by³o, ¿eby jak œnieg, jak œnieg

37. Sznury zimowe. Miêdzy nimi hak z drutu do ich sprawdzania
(dziêki uprzejmoœci pana Adama Wójtowicza z Somonina)
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zasypa³, to wtedy byœmy nie wiedzieli, gdzie to jest. Wiêc trzeba by³o jak¹œ tak¹, taki
taki znaczek postawiæ, jak¹œ tak¹ do góry, jak¹œ ga³¹zkê w t¹ przerêbel zostawiæ, ¿e,
¿e wiadomo by³o. Potem siê przychodzi³o w to miejsce, z boku siê wycina³o dziurê,
i takim, takim okr¹g³ym okr¹g³ym hakiem takim z drutu, ¿eby z³apaæ gdzieœ tê linkê,
wyci¹ga³o siê, jeœli coœ by³o, no to siê, to siê wyci¹ga³o, jeœli nie, to zostawia³o
z powrotem i czeka³o na dalsze. I by³y takie rzeczy. Smaczne ryby. Jak teraz sobie
przypominam, to ju¿ mi œlinka cieknie na te czasy, hahaha393.

Opis ten odnosi siê mniej wiêcej do lat 60. XX wieku, ale w 2014 roku ta
metoda po³owu zimowego jest wci¹¿ stosowana, chocia¿ œcigana przez stra¿
ryback¹ [il. 38]:

[…] poniewa¿ na przyk³ad ten k³usownik, którego uda³o nam siê chwyciæ […] on
swego czasu te¿ robi³ tutaj zaraz, takie patyczki, z wierzby, z olszyny, to k³ad³ na
lodzie, ale jak by³ œnieg, bardzo widoczne, takie ³upane, k³ad³ to na lód, ewentualnie
r¹ba³ dziurê tak¹, ¿e mo¿na by³o prze³o¿yæ takie to ucho zrobiæ, prze³o¿yæ, ¿e nie
by³o patyka widaæ, i to wmarza³o, w tym momencie wykuwa³ ma³¹ dziurê dooko³a,
[…] on r¹bie dziurê w tym miejscu, bierze, wk³ada, zahacza, i wyci¹ga. […] Ma
w rêkawie drut, tylko w rêkawie ca³y czas chodzi, wysuwa sobie, podbiera, niby
¿e nawet ³apie, wyci¹ga, sprawdza. […] Tak, bo wiadomo, ¿e my na przyk³ad te¿
gonimy, ¿eby nie mogli za du¿o siê panoszyæ, bo je¿eli oni teraz k³usuj¹, to k³usuj¹
te najwiêksze szczupaki, które stoj¹ jeszcze w miarê blisko brzegów, w trzcinowisku
i s¹ ³atwym ³upem dla nich394.

393 Wywiad: 06-£H-01.
394 Wywiad: 06-SMN-05.

38. Sposób po³owu sznurem zimowym
(dziêki uprzejmoœci Adama Wójtowicza z Somonina)
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Wydaje siê, ¿e u¿ytkownicy tego typu narzêdzi szukaj¹ ci¹gle nowych roz-
wi¹zañ. Zamiast sznurka, na którym zawieszona jest kotwiczka, pojawia siê drut:
„[…] przypon taki miedziany, i do tego jeszcze o³ów, bo rybki wyp³ywa³y mu do
góry […]”395, a na drewnianej poprzeczce klocek ze styropianu:

Ja widzia³em tutaj niedawno mieli ten styropian, ten kawa³ek styropianu do deski
przymocowany, ¿eby na tej dziurze po³o¿yæ, ¿eby to nie zaci¹gnê³o. Ale widzia³em
tak, ¿e tylko jest patyk, zawi¹zany sznurek i sznurek wrzucany do wody, nie? Tylko
patyk tam tylko. No tak, ¿e ró¿nie tam, co tam. Widzia³em tam, mieli, to by³a listew-
ka i pod listewk¹ kawa³ek … Jo, by³a listewka taka przyk³adowa, nie?, listewka,
i do tej listewki na œrodku kawa³eczek styropianu, taki przymocowany, tu by³ ten
sznurek z haczykiem tam, tak ¿e ten styropian albo by³ przykrêcany tam, przywi¹-
zany albo przybity tam gwoŸdzikiem, no i dooko³a sz³y tego listewki, sznurek, a jak
to mia³o cel? Niektórzy tylko sam sp³awik wpuszczali, by³ patyk, linka, i kawa³ek
linki, i by³ sp³awik, i do tego by³ dopiero sznurek z haczykiem, nie? Jak sp³awik
siê zatopi³, tedy wiadomo, ¿e tam coœ by³o, ale nie wiem, nie?, ja to nie widzia³em.
Nie, takich rzeczy to tu wandal …, k³usownicy tam maj¹396.

„Pupy to jest takie łowienie na węgorza, nie?” 397 

– wędy zastawne wiosenno-jesienne

Do bardzo popularnych narzêdzi rybackich zaopatrzonych w haczyki w po-
wiecie kartuskim nale¿¹ narzêdzia do po³owów wiosenno-jesiennych, zwane tutaj
powszechnie pupami398 [il. 39]. Jeden z respondentów tak wyjaœnia pochodze-
nie tej nazwy:

I poza tym by³y tak zwane pupy, to znaczy, to znaczy takie sznury jak gdyby pojedyn-
cze, pojedyncze strzemionka przywi¹zane do jakichœ tam styropianowych albo kor-
kowych takich, takich pup czyli takich, takich ba³wanków. Bo to po kaszubsku pupa
to lalka, czyli takie, takie lalki, lalki […]”399.

395 Wywiad: 06-SMN-05.
396 Wywiad: 06-CHM-07.
397 Wywiad: 06-CHM-07.W. Jagie³³o, op. cit., s. 39, pisze o pupach w Borach Tucholskich:

„S¹ to pojedyncze mocne sznury z uwi¹zanym hakiem na jednym koñcu, do drugiego zaœ
przywi¹zany jest kawa³ek drewna, kory lub pêk sitowia.”

398 Wywiady: 02-ZG-01, 02-ZG-02, 02-ST¯-04, 02-ZDN-05, 02-KLH-06, 02-G£-07, 02-PR-
08, 02-SZN-09, 02-HS-10, 02-SMN-12, 02-CHM-14, 02-BG-15, 02-SUL-16, 02-SUL-17,
02-NS-18, 02-PDJ-19, 02-PDJ-20, 03-PR-02, 03-W¯-03, 03-OS-04, 03-CHM-06, 03-GR-08,
03-CHM-09, 03-CHM-10, 03-MZ-14, 03-MZ-15, 03-K£-16, 03-K£-18, 03-KRT-20, 06-£H-
01, 06-BR-02, 06-BD-03, 06-CHM-07, 06-£-H-08, 06-£-H-09, 06-BL-13, 06-SRK-15,
06-SRK-16, 06-KK-17, 06-GWD-18, 06-PGJ-19, 06-SK-20, 06-CHM-21.

399 Wywiad: 06-£H-01. Inne znaczenie s³owa pupa: „Pupy to s¹ takie... co oni maj¹ k¹pielisko
zaznaczone. […] Takie p³awiki s¹, w k¹pieliskach”, 02-ZG-03.
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Doœæ czêsto alternatywnie na-
zywa siê je klockami400. U¿ywa
siê ich g³ównie do po³owu wê-
gorzy401:
Ale to stawiaj¹ pupy. Dawa³o siê
przynêtê, bo jak siê chcia³o na przy-
k³ad na wêgorza w sezonie tarlisk,
nie wolno ci¹gn¹æ, a potrzebny wê-
gorz, tedy siê zastawia³o pupy. Taki
klocek z sznurkiem i haczyk, i na
tym haczyku by³, no, robak, my nie
stosowali robaki, ale czasami sto-
sowali robaki. Na robaka weŸmie
taki jak palec, ale jak by³a rybka,
bia³a rybka, uklejka czy nawet oko-
nek mo¿e byæ te¿, to weŸmie o ta-
kie wiêksze. Ma³y wêgorz nie we-
Ÿmie na rybkê, nie? On weŸmie na,
on miêkkie potrzebuje402.

Jeszcze w latach czterdziestych XX wieku p³ywak, do którego mocowany
by³ sznurek, wykonany by³ z drewna:

Aha jo, na wêgorza. No klocek taki. Z sosnowego drzewa, suche drzewo, nie? Bo
w dzieñ mia³ czas do schniêcia, to tylko na noc siê stawia³o, i bawe³na by³a, na koñcu
haczyk, ukleja, na uklejê. No i tak z wiatrem siê puszcza³o, wiatr pêdzi³, rano siê
zbiera³o403.
A, to na wêgorza. To siê robaki zak³ada³o zazwyczaj kiedyœ. Pupy, pupy. To by³a taka
pupa z kory, taki kawa³ek tego klocka, na który siê nawija³o t¹ dratew i na to haczyk
bez o³owiu, bez wszystkiego. Zesz³ego roku raz mia³em wstawione. A tak, nie mia-
³em czasu. Piêædziesi¹t sztuk [mam]... Nie [ma problemu, jak rozwieje], je widaæ.
Tylko ¿e jak ryba weŸmie, to ona, ta ryba, prowadzi t¹ pupê. I j¹ zniesie, czy okoñ,
czy szczupak, wejdzie. I to, po prostu, jak siê w jednym rzêdzie ustawi, to jak rano
siê jedzie, cz³owiek widzi, ¿e tam by³o coœ na tej pupie. Albo siê zerwa³a, czasami

400 Wywiady: 02-ST¯-04, 02-G£-07, 02-SZN-09, 02-SMN-12, 03-PR-02, 03-RB-05, 06-BD-03,
06-£-H-08, 06-£-H-09, 06-CHM-21. Raz pojawi³a siê nazwa: ko³ki – wywiad: 03-MZ-14,
raz pêczki wêgorzowe: „To siê nazywa po polsku pêczki wêgorzowe”, wywiad: 02-ZDN-05.

401 „I póŸniej takie te... na wêgorza, pupy te”, wywiad: 02-ZG-02. „Z³apie te¿ szczupak, okoñ,
wêgorz, wszystkie drapie¿niki siê z³apie, nie? Ale g³ównie wêgorz, nie?”, wywiad: 02-ZDN-05.

402 Wywiad: 02-G£-07.
403 Wywiad: 06-CHM-21. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, podaje dla lat 60. XX wieku: „Znane

s¹ jeszcze inne sznury, tzw. pupy. Do kawa³ka drewnianego klocka d³ugoœci oko³o 10 cm
przymocowuje siê bawe³niany (dziœ nylonowy) sznurek o d³ugoœci stosownej do g³êbokoœci
wody (do 8 m), z haczykiem prostym. „Pupy” opuszcza siê pojedynczo”.

39. Zestaw pup na wêgorze, Borucino,
gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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szczupak to utnie, nie? Bo to nie
by³y stalowe... Tylko dratew404.

Dzisiaj powszechnie u¿ywa
siê na p³ywak styropianu [il. 40].
Pupy rybak zastawia z ³odzi wie-
czorem, a zbiera rano:

No, pupy. […] A... klocki no to,
ile kto chcia³, jak siê chcia³o
du¿o, to... to po ca³ym jeziorze
rozrzuciæ, no, myœmy mieli kie-
dyœ okres, trzysta klocków do
stawiania, a teraz to 150. Ka¿-
dy pojedynczo stoi. I siê jedzie
po jeziorze, i siê rozrzuca po jeziorze. Yhm, yhm. To s¹ styropianowe. Kiedyœ to oni
te¿ w³aœnie robili z kory, nie-z-kory, to oni musieli je te¿ suszyæ, nie-suszyæ, bo co?
Bo kora naci¹gnê³a, to ona sz³a pod wodê, nie? A teraz, te styropianowe, to one...
Jedynie ryba wci¹ga to pod wodê. Styropianowe s¹ tyle dobre, no, ¿e no, ¿e je widaæ
z daleka. Ale k³usownik te¿ widzi. No i, ¿eby zebraæ ten, trzeba byæ przed nim.
Kiedyœ klocki ¿eœmy wstawiali, to ¿eœmy tego wêgorza mieli, a teraz? Na tych kloc-
kach [jaka przynêta]? No... albo rybka, albo du¿a rasówka. S³ysza³em, ¿e na ¿aby
tam jakoœ jeszcze ³owi¹405, tam, na w¹trobê czy na kawa³ki sielawy406  czy tego...
Ale nigdy, nigdy w to siê nie bawi³em. Albo rybka, albo rasówka. Od rasówki odsze-
d³em, bo, mówi, bo... tych ma³ych takich, co siê [...] to ka¿de weŸmie. A rybkê ju¿
– tak¹ ma³¹ rybkê zak³adam, to musi ju¿ byæ wêgorz wiêkszy, ¿eby to wzi¹³, po³kn¹³,
nie? Szkoda mi tych ma³ych wêgorzy. To... na pocz¹tku ¿eœmy wstawiali na tê ra-
sówkê, a póŸniej powiedzia³em – nie407.

W czasach obfitoœci wêgorzy rybacy byli zadowoleni z po³owów:
Pupy siê zastawia³o na wêgorze. Ale o trzeciej ja ju¿ by³ na jeziorze. Joo. To ju¿
[…], bo wtedy ja musia³ zebraæ, bo wtedy, jak by³o rano, d³ugo wtedy, to siê zrywa³o
to. Na noc to siê stawia. Na noc, tak. Na wêgorza to siê na noc stawia. No, pupy siê
stawia³o. Jak ja mia³ 150 pup, to stawia³em. To jest kupa pup. Jak wiatr tedy, to sz³o
pieruna, to cholera. To by³o holender. No co zrobiæ? Rybki [na przynêtê]. ¯ywe

404 Wywiad: 02-NS-18.
405 „Nawet na ¿abê”, wywiad: 02-PR-08. „[…] to ojciec na ¿aby i ¿abie udka ³apa³!”, 03-KRT-20.
406 „Albo robaka albo sielawê krojon¹. Filety z sielawy siê robi, i, to jest najbardziej skuteczne,

sielawa. Bo to wêgorza przysmak”, wywiad: 06-KK-17.
407 Wywiad: 02-ST¯-04. R. Kukier., op. cit., s 138, pisze o Kaszubach bytowskich w latach 60.

XX wieku: „Wyj¹tkowo te¿ upowszechniaj¹ siê tu obecnie w coraz szerszym stopniu pupy
do po³owu wêgorzy, praktycznie z tego wzglêdu, ¿e zarzuca siê je na wody w zale¿noœci od
kierunku wiej¹cego wiatru. Po³ów odbywa siê bez wiêkszego udzia³u ³owi¹cego. Zarzuca
siê je przewa¿nie na noc, a rano udaje siê z ³odzi¹ dla œci¹gniêcia pupów”.

40. Pojedyncza pupa na wêgorze, Borucino,
gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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rybki takie, ma³e. I to by³, ta uklejnica, ta dwanaœcie milimetrów ona mia³a wielko-
œci, nie? Tam siê zastawia³o […], nieraz siê zastawia³o, to bia³o by³o. I wtedy to na to
siê naci¹ga³o i tedy siê zastawia³o. Nie [plu³o siê na przynêtê], to nie. Ju¿ ta,
ta przynêta, co ju¿ tego roku by³a, to noc sta³a, zesz³a na... z³o, to ju¿ nie da³o rady.
Bo to ju¿ tedy, to... Ale wêgorzy to siê stawia³o po ca³ych jeziorach. To, ale tu, Jezus,
co tu by³o wêgorzy, tak. I ile tego pier... Ja wiem, ja raz, jak jest 150 pup, siedemdzie-
si¹t wêgorzy by³o na jeden dzieñ408.
Na wêgorze, nie? I najwiêcej wêgorzy w³aœnie, i takich du¿ych wêgorzy to na Lema-
nach, nie tutaj, przy tej stronie, Lemany, tu. Tu najwiêksze w³aœnie s¹, najwiêksze
wêgorze by³y. A jak my wstawiali w stronê Podjaz, wtedy siê Rysiek œmia³, mówi
takie by³y krawaty, to by³y same takie chude, krót …, ma³e, nie?, a ta starszyzna
w³aœnie tam siedzia³a, na Lemanach najwiêcej. I najgorzej by³o, jak mg³a by³a, i rano
s³oñce œwieci³o, a mg³a taka, ¿e. Najgorzej by³o na pierwsze pupy trafiæ, bo jak na
wodzie jedziesz, nie mo¿esz trafiæ, bo nie ma drzew, ale jak ju¿ trafili pupy, to jak
pupy by³y ustawione w rzêdzie, jak które by³y ustawione, wiadomo, ¿e by³y puste,
nie?, a jak ju¿ by³a na bok, wiadomo, ¿e tam ryba by³a. […] Oni jeszcze, oni ³owi¹,
na jesieñ najbardziej, na wiosnê. To jest pupa, takie, to s¹ te piankowe, mo¿na po-
wiedzieæ piankowy styropian, owiniête one s¹, dociête w klocka d³ugoœci gdzieœ tak
dwanaœcie-piêtnaœcie centymetrów, gruboœci one s¹ gdzieœ szeœæ-osiem, i wtedy jest
na to nawiniête, on jest zawi¹zany sznur na mocno, i tedy jest ten sznur owiniêty, ale
sznur ten taki nylonowy, nawiniête, albo niektóre robione ¿y³kowe, nie?, no i wtedy
… odpowiedni haczyk, zak³adane by³y w³aœnie te ukleje, które my t¹ ma³¹ sieci¹
najpierw tak pod wieczór, jak nad wod¹ widaæ, rybki skacz¹, to te ukleje, i tedy tam
na te wêgorze, … i tedy by³o to na wodê ustawianie. Nie, one by³y w wodzie p³ywa³y.
To no to znosi³o wiêcej [jak by³ wiatr], nie?, to ona siê przemieszcza³a, nie? Na noc,
tylko na noc [siê zastawia], no. Na noc i zawsze rano siê zbiera³o. Czasami tam siê
zastawi³o, zale¿y jaka pogoda by³a, zastawi³o, a to i tak efektów nie by³o, bo tedy ju¿
albo ta wêgorza tam nie by³o w tych miejscach, jak siê nie trafi³o, albo ju¿ te ukleje
inna ryba zjad³a, nie? A siê nie zaczepi³a, nie? I tak ¿e to, no, to to ³owienie na
pupach wygl¹da. Piêædziesi¹t, siedemdziesi¹t, czterdzieœci [pup stawia³o siê], zale-
¿y jak tam, no, zale¿y jak tam. I tam czasami wêgorze, zale¿y, mówiê, jak by³o,
czasami by³y dwie sztuki, a czasami by³o dwanaœcie, piêtnaœcie, osiem, zale¿y jak
siê tam… No, no, no, zale¿y, jak siê trafi³o, nie? Najwiêkszy to na Lemanach to siê
trafi³o. Tam w³aœnie takie dobre by³y409.

Na niektórych jeziorach pup siê nie u¿ywa:
 Nie, nie, nie. Nic takiego. Kiedyœ [by³y u¿ywane], ale, ale ju¿ nie, ju¿ nie za mojej
kadencji. To jeszcze, jeszcze, jak ojciec tu gospodarowa³, to wtedy tak, a teraz
ju¿ nie”410.

408 Wywiad: 02-BG-15.
409 Wywiad: 06-GWD-18.
410 Wywiad: 02-PDJ- 19. „Nie, ja nie u¿ywam. Tak, kiedyœ, a nawet ojciec te¿ nie u¿ywa³, to

dawniej u¿ywano takich. K³usownicy zazwyczaj to u¿ywaj¹”, wywiad: 06-BL-13.
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„Tylko to tam zimą stawiają te klocki, kłusownicy ”411

– wędy zastawne zimowe

Wczeœniej wspomnieliœmy, ¿e pupy jesienno-zimowe nazywane s¹ równie¿
klockami. Mimo ¿e jest miêdzy obiema wêdami sporo ró¿nic: czas u¿ywania,
sposób zastawiania i dzia³ania, rodzaj haka, gatunek po³awianej ryby. Wspólne
cechy to podobny wygl¹d obu narzêdzi, a dawniej rodzaj p³ywaka (drewniany
klocek)412. Klockami zimowymi ³owi¹ k³usownicy [il. 41]:

No, to pupy, akurat na lodzie, na szczupaka, ale mówiê, w tym roku tak ju¿ zaostrzyli
to, ¿e413. To jest klocek, w³aœnie pupa, tylko ¿e zamiast tego haczyka jest kotwiczka,
nie? Na szczupaka. Tak, [klocek siê ustawia³o na lodzie]. Znaczy, ja znam dwóch
k³usowników, tak ¿e. No, ju¿ teraz nie [stosuj¹ tej metody]. Ja jeden czas z nimi
bardzo dobrze ¿y³em, po prostu tak ¿eby siê wtajemniczyæ w to wszystko. Kotwicz-
ka pod wodê, z p³otk¹, przewa¿nie na kotwicê za³o¿ona, i prêt metalowy w poprzek,
jak jest dziura, przerêbla, prêt metalowy z takim oczkiem. I teraz jak ryba weŸmie
i siê rozwinie, ten korek siê rozwinie, uderza w ten prêt, ryba siê zacina i… Na lodzie

[klocek] stoi obok przerê-
bla … Tak, w tej chwili
k³usownicza [metoda].
Teraz to jest typowo k³u-
sownicza. Nie, nie, nie, nie
[kiedyœ nie by³a]. Znaczy
nie, ja akurat z tym k³u-
sownikiem to stosowa³em,
…chcia³em siê zapoznaæ
z tym, jak to siê mówi. Ale
skuteczna. Na cztery za-
stawione klocki pi¹tego
siê ju¿ nie zastawia³o, bo

411 Wywiad: 06-CHM-07. I. Gulgowski, op. cit., s. 94, opisa³ ten sposób po³owu: „Ulubionym
sposobem ³owienia jest po³ów szczupaków na lodzie. […] W zale¿noœci od iloœci sznurów
wycina siê od 1 do 10 przerêbli. Sznur przechodzi przez wid³y i owiniêty jest na drewnia-
nym klocku. Wid³y k³adzie siê w poprzek przerêbla, a obok stawia klocek. Wêdkarz ma
teraz widok na ca³e swoje pole. Kiedy szczupak bierze, ucieka stamt¹d i przewraca klocek.
Wid³y uniemo¿liwiaj¹ jednak¿e wci¹gniêcie do przerêbla”.

412 Przed wprowadzeniem styropianu wêda letnia i zimowa wygl¹da³y prawie identycznie.
W. Jagie³³o, op. cit., s. 39, pisze, ¿e w Borach Tucholskich oba typy wêd nazywano pupami.
Natomiast wêda zimowa mia³a tylko sam klocek, bez dodatkowej poprzeczki, który musia³
mieæ wówczas d³ugoœæ wiêksz¹ od œrednicy przerêbli.

413 „No w tym roku wszed³ zakaz, bo kiedyœ mo¿na by³o jeszcze zak³adaæ na pupê kotwiczkê,
czyli trzy haki i na szczupaka, nie? siê zak³ada³o. A w tej chwili ju¿ jest zakaz, dwa lata
wiêzienia za to”, wywiad: 06-KK-17.

41. Klocek do po³owów pod lodem
(fot. K. Zamoœciñski)
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pierwszy ju¿ by³ trafiony. Tak ¿e strasznie skuteczne. Wiert³em, wiert³em [przerêble
siê robi³o, siekier siê nie stosuje]. Nie no, w tej chwili to ju¿ wszyscy wiert³a wêdka-
rze tak. Nie ma problemu414.

Zestaw k³usowniczy w innym rejonie to siekiera do wycinania przerêbli,
krótka wêdka do ³owienia przynêty, wiaderko do jej trzymania i klocki do zasta-
wiania [il. 42]:

No w³aœnie, to tak wygl¹da, ¿e tu jest taki ten klocek wêdkarski, ee, rybacki, k³usow-
niczy, gdzie k³usownik r¹bie przerêbel, k³adzie t¹ deseczkê na tym przerêblu, k³adzie
w³aœnie tutaj ten kawa³ek drewna na tej deseczce i w tym momencie na przyk³ad
obstawia trzciny w iloœci na przyk³ad tam dziesiêæ, piêtnaœcie sztuk, w zale¿noœci,
jakie jezioro, jak¹ ma zasobnoœæ tego sprzêtu, i na przyk³ad ma postawione i siada
sobie gdzieœ tam z boku, obserwuje, czy któryœ siê przewróci, i na przyk³ad ³owi
sobie p³oteczki, no bo tutaj na koniec tej kotwicy zak³ada p³oæ na szczupaka i widzi,
¿e ten klocek siê przewróci³. W tym momencie zaczyna wybieraæ ryba ¿y³kê, podbie-
ga no i ju¿ przy pomocy, albo tak albo od razu wyci¹ga, bo ma szczupaka. Chodzi
o to, ¿eby szczupak nie wci¹gn¹³ [dziêki deseczce] tego klocka, […]. I ¿e ³owi ryby
do wiaderka, gdzie jest woda wlana, to wiadomo, ¿e chodzi na ¿ywca, bo w zimie
rzadko kto ³owi rybê do wiaderka z wod¹. […] I to s¹ w³aœnie te¿ k³usownicze siekie-
ry, znalezione z tymi klockami. […] jeszcze takie wêdeczki, te¿ tego posiadacza tych
klocków. No i oni w³aœnie z tego korzystaj¹. £owi na przyk³ad sobie p³oteczkê, ¿eby
za³o¿yæ na ¿ywca, nastêpnie ustawia te klocki, obserwuje, ³owi dalej p³oteczki, […]

414 Wywiad: 06-KK-17. Respondent jest cz³onkiem stra¿y rybackiej.

42. Zestaw k³usowniczy do po³owów pod lodem (fot. K. Zamoœciñski)
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Bo akurat, widzi pan, znajduj¹c zawieszone na drzewie te klocki, ch³opak […]415

[il. 43].
A to na ma³ych jeziorach, na Brodnie Du¿ym tam, na Brodnie Ma³ym, gdzie jest
trzcina, to ten szczupak tam... I to siê nazywa, klocki oni na to mówi¹. Klocki to, bo
czasami, wie pani, jak on teraz jeszcze napina tê rybê, to za³o¿y to i wytnie ma³¹
dziurkê, to zawinie to. Podwinie to do po³owy, tak, jak on ten... I tak wstawi sobie
dziesiêæ tych klocków. Jak ten szczupak rzuci, tedy to siê odwinie. On ko³o tego tam
stoi. Jak to siê odwinie, to wie, ¿e szczupak jest, szczupaka wyci¹ga, póŸniej zak³ada
z powrotem, nie? Bo to widaæ. To siê zruszy. On nie potrzebuje tego podnosiæ, bo to
jest, to jest owiniête, jak to zruszy, to nie wpadnie, bo ta dziura jest tak wykombino-
wana, ¿eby to, ¿e on tego nie, ¿e to, ¿e tak, ¿e ten korek nie wleci pod lód. I wtedy on
sobie wyjmie szczupaka, idzie dalej. [zaœmianie siê] […] To siê ³owi na p³oci, ale oni
przewa¿nie, k³usownicy przewa¿nie maj¹ sobie na³apanych karasi, nie? Ma karasie,
ma karpie i ma, trzyma tam sobie to w wodzie, idzie, nie potrzebuje p³otki, tylko
bierze tego karaœka sobie i weŸmie sobie tego karaœka, tê wêdkê, tê siekierkê i tam
sobie chce po³owiæ i zaraz to postawi ten sznurek, bo karaœ ma to, bo on jest ¿ywot-
ny. A to siê napina tak, skórkê siê przeci¹ga i pod skórkê ten haczyk tak stoi... Jo.
Lepiej jest pod skór¹, bo wtedy niektórzy zaczepiaj¹ tego karasia tak z przodu.
A wtedy on tak nierówno stoi. Jak tu siê tak przetnie, to haczyk siê dopasuje, to on
tak ju¿ ci¹gnie do przodu, nie? A tak, taki […] te¿ z³apie na to. To s¹ ró¿ne sposoby.
Ka¿dy robi jak lepiej416.

415 Wywiad: 06-SMN-05. Opis ten odnosi siê do zestawu narzêdzi u¿ywanych przez k³usowni-
ków na Jeziorze Raduñskim Dolnym i jeziorze Brodno Wielkie.

416 Wywiad: 02-CHM-13.

43. Sposób ³owienia klockiem w przerêbli
(dziêki uprzejmoœci Adama Wójtowicza z Somonina)
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Wędy ręczne – wędki

„Wędkowanie, na zwykłą wędkę, nie?, to było tam” – wędka letnia

O najdawniejszym sposobie przygotowania ¿y³ki wie siê z opowieœci ro-
dziców:

Nie, on [tato] tam coœ tam wspominali, ¿e tam coœ by³o robione z koñskiego w³osia,
nie? Jakoœ to krêcili, ten w³os tam i tedy tam ³owili na to jakoœ. Nie wiem, tylko takie
… Wspominali, takie by³o, ¿e tam robili, no. Oni tam robili z koñskiego w³osia, to
przewa¿nie, to mia³ byæ bia³y koñ, nie? Najlepszy by³ bia³y koñ. Nie wiem czemu,
coœ tam chyba musia³o byæ, bo jakoœ tam, ¿e zawsze bia³y, nie? Nie, nie [zachowa³a
siê taka ¿y³ka]. To tylko z opowiadañ tam, ojciec tam opowiada³, tak nie?417.
Kiedyœ, jak ja pamiêtam, to robili wêdki z koñskiego w³osia, z ogona, nie? To siê
bra³o dwanaœcie w³osów, wyci¹ga³o.... A to musia³ byæ koñ czysty, on by³ czesany
jeszcze, nie? Nie za d³ugi, ¿eby sobie tam nie oszcza³ tego, tych, ten ogon musia³ byæ
czyœciuchny... I to by³o tak, co taki kawa³ek by³y na, wêze³ki418.
[…] a tej ¿y³ki tu, do tego haczyka to mieli, bo kiedyœ jeszcze, ojciec mówi³, to tam
¿y³ki w ogóle nie by³o. To oni sobie robili z koñskiego ogona te wêdki. Oni to robili
wêdki, te d³ugie, wyci¹gali te d³ugie i wi¹zali to. Takie wêdki s¹ w muzeum jeszcze
czasami, mo¿na zobaczyæ. Po metrze i zrobili t¹ wêdkê z tego koñskiego ogona.
Te d³ugie w³osy brali po trzy, a […] tyle, to by³o jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹
œwiatow¹. Oni zawsze opowiadali to, ¿e to, widzi pani, by³o tyle ryb, ¿e nawet bra³y
na koñskie ogony. Bo to by³a te¿ czarna i ta ¿y³ka, nie? Tak jak by³o, to pani, te trzy
w³... i tego, toby by³o cienkie, toby du¿a ryba wtedy zosta³a419.
A dziadek to z pocz¹tku, mój dziadek, mojej mamy ojciec, jak nie by³o ¿y³ki,
to on od konia, od ogona, w³osy, i to by³o wi¹zane, na pêtle, pêtle i tak siê wêdkowa-
³o, to ja pamiêtam jeszcze. Wi¹za³o na sup³y. To ja jeszcze widzia³, to jeszcze pamiê-
tam, bo ja mam piêædziesi¹t piêæ lat, nie?, to jeszcze tam dziadka, tyle lat temu
by³o420.

417 Wywiad: 06-CHM-07. „Z pocz¹tku nie by³o ¿y³ki, nawet robili z tego... z koñskiego w³osa
nawet. To dwa-trzy siê skrêca³o i... No, to siê powi¹za³o i tak siê robi³o... To wytrzyma³e”,
wywiad: 02-ZG-02. O ¿y³ce z koñskiego w³osia pisze I. Gulgowski, op. cit., s. 92, 94.

418 Wywiad: 02-SZN-09. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, podaje sposób wykonywania ¿y³ki:
„Latem stosowano wêdkê z ¿y³k¹ z w³osia koñskiego, ale bia³ego, ¿eby w wodzie by³a ma³o
widoczna. […] Wêdka sk³ada³a siê z tzw. skrêtów, po³¹czonych ze sob¹ wêz³em rybackim.
Ka¿dy „skrêt” mia³ 2 do 6 w³osów koñskich, zale¿nie od potrzebnej wytrzyma³oœci i spo-
rz¹dzony by³ przy u¿yciu kartofla z drucianym haczykiem, który wiruj¹c, umo¿liwi³ skrêca-
nie, podobnie jak skrêca siê nici na ko³owrotku”.

419 Wywiad: 02-CHM-13.
420 Wywiad: 06-£-H-08.
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421 W. Olszewski, Z dziejów wêdkarstwa polskiego od koñca wieku XIX do czasów wspó³cze-
snych, Toruñ 1993, s. 42-43, pisze: „Niew¹tpliwie najczêœciej stosowanym w Polsce przez
ostatnie sto lat surowcem do wyrobu wêdzisk, najmocniej osadzonym w tradycji, by³a lesz-
czyna, zawdziêczaj¹ca popularnoœæ swojej giêtkoœci”.

422 Wywiad: 06-CHM-07.
423 Wywiad: 06-SK-20. „By³o wiêcej, jak kiedyœ, bambusowe by³y wêdki, szachy robili sami.

No, najszybciej [karp] na wêdkê z³apie”, wywiad: 02-PR-08. W. Jagie³³o, op. cit., s. 30,
podaje, ¿e w Borach Tucholskich wêdzisko by³o zwane szach.

424 Wywiad: 02-HS-10. „ […] ¿e kiedyœ siê posz³o, ten kij z leszczyny siê wziê³o, nie?”, Wywiad:
06-CHM-07.

425 Wywiad: 06-GWD-18. „Przedtem tutaj mo¿na mieæ by³o wêdkê tak¹ z patyka i z brzegu
zarzuciæ, i pó³ godziny i siê mia³o rybów na³apane na ca³y dzieñ”, wywiad: 06-BL-13.

426 Wywiad: 02-PR–08. „[…] haczyk, sp³awik z tego by³ zrobiony, y... z kory, no i na to siê
³owi³o”, wywiad: 02-CHM-14.

W latach 60. XX wieku ³owi³o siê jeszcze wêdkami tradycyjnego wyrobu,
których wêdzisko by³o wykonywane zwykle z leszczyny421:

Wêdkowanie, na zwyk³¹ wêdkê, nie?, to by³o tam. […] My, proszê pana, my to ³owili,
to by³a leszczyna, kij z leszczyny, no, zwyk³y kij z leszczyny, on mia³ tam trzy-cztery
metry, tak trzy-cztery metry, i d³ugoœæ ¿y³ki tak samo trzy-cztery metry by³a, sp³awik
tam z drzewa, z kory, nie?, i siê ³owi³o, takie proste. Ja panu powiem, ¿e to by³a
chyba najskuteczniejsza wêdka. Tak, [u¿ywaliœmy ¿y³ki kupnej]. […] Nie, my tam
tylko to swoje, tam nie by³o du¿o tam, tylko siê mówi³o, ¿e kiedyœ siê posz³o, ten kij
z leszczyny siê wziê³o, nie?, i tam siê ten haczyk za³o¿y³o, z drutu czy z czego tam
robili, no, i siê rzuci³o i ryba zawsze by³a, nie?422.

Wówczas wiêkszoœæ sprzêtu do wêdkowania wykonywa³o siê samemu:
Jo, na wêdkê to siê posz³o, ale. Te wêdki ? Kawa³, jak siê mówi po kaszubsku mówi,
szach, taki cienki dr¹¿ek, nie?, d³ugi i wêdkê siê przywi¹za³o, haczyk i sp³ywacz,
i siê za³owi³o. I siê, ja nawet sam kilka razy by³em, próbowa³em … Ale tak. Jo, sam,
sam, sam [robi³em wêdkê]. To ty ka¿dy sam zrobi³423.

Wêdzisko wykonywa³o siê najpierw z kija, potem z bambusa, a teraz s¹ ju¿
u¿ywane nowoczesne, kupne [il. 44]:

Tak, tak [teraz wêdki s¹ kupne]. No, [kiedyœ] robi³o siê wêdki, tam, z kija bambuso-
wego, z tego, z tego leszczynowego kija. Ale teraz nie... to jest, mo¿na wszystko
kupiæ, tak¿e...”424.

Mam [wêdkê], synowie te¿ maj¹. D³ugie, normalne, teleskopowo rozci¹gane. Takie
bardziej nowoczesne. Kiedyœ jak my tego to z leszczyny, ¿y³ka i sp³awik, sp³awik
z kory zrobiony, jak za ch³opaka by³, nie by³o kiedyœ niczego innego. Jak kolega mia³
z bambusa, o, Ameryka by³a, wêdka by³a. Tedy jak, tylko z leszczyny, taka, to mówi¹,
siê œmieli, to mia³ lepsz¹ wêdkê, to mniej ryby, z leszczyny najlepiej przyci¹ga³a425.
Kiedy ¿y³ka jeszcze nie by³a powszechnie dostêpna, u¿ywano najpierw dratwy,
a póŸniej po³¹czenia sznurka z kawa³kiem ¿y³ki: „Ze sznurka dratew by³a, nie?”426.
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427 Wywiad: 02-CHM-14. „¯y³ka to, no, sznurek i na koñcu tylko kawa³ek ¿y³ki by³ i dobrze”,
wywiad: 02-HS-10.

428 Wywiad: 02-SZN-09.
429 Wywiad: 06-GWD-18. „R1: Y... sp³awik te¿ z kory by³ zrobiony. R2: Albo z pióra na przy-

k³ad. R1: No, z pióra od gêsi, z tych du¿ych skrzyde³. […] R1: No, musi i obrobiæ, i dziurkê
zrobiæ...”, wywiad: 02-PR-08.

430 Wywiad: 06-GWD-18.
431 Wywiad: 02-CHM-13. „Robaka. Normalnie robaka. Tam nie by³o co innego, tylko na robaka,

nie?”, wywiad: 02-CHM-14. „To jak ona pójdzie tam na jak¹œ kukurydzê czy ciasto?”,
wywiad: 02-PDJ-19.

„Kiedyœ? Kawa³ek sznurka, bo ¿y³ki nie by³o [œmiech], kawa³ek sznurka, na koñcu
tam metr ¿y³ki,[…]”427.

Przy kompletowaniu sprzêtu wykazywano siê du¿¹ inwencj¹:
To, to jest dzisiaj nie do opowiedzenia, co za wêdki by³y. A kto mie... a ¿y³ki nie by³o
kiedyœ. Czasem ktoœ mia³, to koñcóweczkê prawie by³o ¿y³ki by³o. Jo. No a potem,
tedy ju¿, potem, tedy ju¿ ¿y³kê móg³ gdzieœ dostaæ, tedy by³o te¿ problem, pamiêtam,
toœmy ¿y³ki brali, jak siê do zlewu bra³o takie te, szczoteczki by³y ¿y³kowe. Pamiêtasz?
Takie, jak, jak rêka taka. To jak zmywaczka, to by³o takie, ¿y³kowe by³o. Jak to siê
rozpl¹ta, tam by³o siedemdziesi¹t metrów ¿y³ki w tym. A ta ¿y³ka by³a trochê taka nie...
To j¹ naci¹gali do drzewa, ¿eby by³a sztywna i ona siê wyprostowa³a. A widzisz, teraz
masz ¿y³ki cieniutkie, mocne, ró¿ne masz. Wêdkowaæ wszyscy chodzili, wêdkowaæ428.
Sp³awik z kory zrobiony. Takie p³askie. Z kory, z sosny. ¯y³kê? ¯y³kê to siê to ten,
gumki i ¿y³kê siê gumk¹ do tej kory, na dole z jednej strony, nie?, i tutaj siê posuwa³o,
nie? Tak, albo jak jeszcze by³ cienki gwóŸdŸ, jak nie by³ taki du¿y sp³awik, gwóŸdŸ
siê rozklepa³o, leciutko, nie?, i zamiast wiert³a, i rêk¹ krêci³, ¿eby ten otwór zrobiæ.
Ale wtedy jak siê zrobi³o ten otwór, ¿y³ka w tej korze nie trzyma³a, nie?, musia³
trzymaæ bo, to siê dêtkê od roweru odcina³o, i do dolnej czêœci, bo jak tego jak ¿y³kê
poci¹gn¹³, wtedy sp³awik stan¹³. A tak by³ przelot, nie sz³o tego zablokowaæ. Przez
ten korek, nie? Do brzegu, do boku by³o mocowane gumk¹. Z roweru dêtki siê
uciê³o, taki pasek siê zawinê³o, guma trzyma³a i tylko ¿y³kê siê poci¹ga³o tedy, nie?
… boku regulowa³o. A póŸniej jak w sklepach chcia³ kupiæ oryginalny sp³awik, o, to
tam patrza³, kolorowy wszystko. A tak to by³ z kory429.
[…] a obci¹¿nika to nie by³o, jak teraz maj¹ oryginalne takie kulki, tylko ojciec tam
od kabli, kiedyœ by³y te kable elektryczne, to tam by³ takie paski by³y owiniête i tedy
ojciec no¿em, pasem, paski naciête i tedy to siê za t¹ ¿y³kê zakrê…, zaciska³o kom-
binerkami430.

Na haczyk zak³ada siê przynêtê:
No, prawdziwi wêdkarze ³owi¹ na, na czerwone robaki jeszcze? […] Te kupne, ale
[…] ka¿dy tam, rybacy, co maj¹ dzia³ki, to sobie tam wykopi¹ tego robaka, tam
gdzieœ wrzuc¹ sobie, nie? Przykryj¹ liœæmi, tak ¿e on tam idzie, tylko go tam wy-
tego, d³ugi... Zawsze ma tego robaka, na tego okonia. Wtedy sobie po³owi431.
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44. Stoisko ze sprzêtem wêdkarko-rybackim na targu w Sierakowicach
(fot. K. Zamoœciñski)
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432 Wywiad: 06-CHM-07.
433 Wywiad: 06-BR-02.
434 Wywiad: 06-CHM-07. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze o wêdce zimowej: „Wêdkê […]

zim¹ nawijano na specjalnym kawa³ku drewna z uchwytem i wystaj¹cymi dwoma ro¿kami”.
W. Olszewski, op. cit., s. 56, stwierdza, ¿e „zasadnicza konstrukcja u¿ywanych do koñca
badanego okresu tradycyjnych wêdzisk zimowych by³a podobna w ca³ym kraju. […] Przed
rêkojeœci¹ posiada³y dwa haczyki jako motowid³o […]”.

435 W. Jagie³³o, op. cit., s. 39, il. 17, pisze o wykonywaniu sztucznej rybki w Borach Tuchol-
skich: „Rybacy robi¹ j¹ albo z wosku przez lepienie w palcach, albo z o³owiu lub cyny
przez wlanie do odpowiednio wyd³ubanej w dwóch kawa³kach drewna, foremki. W okolicy
pyszczka sztucznej rybki wtopiony jest haczyk, a z przeciwnej strony znajduje siê dziurka
do przewlekania sznurka”.

„Na wędkę to chodziłem, na lód, nie?”432 – wędka zimowa

Zim¹ z lodu ³owi siê krótkimi wêdkami, przy czym te dawniejsze by³y du¿o
prostsze od obecnych:

Przedtem robili, aha, do ³owienia, to tam by³o z takiego kawa³ek kijka i dwie po-
przeczki na tym i na tym ¿y³ka nawiniêta, a teraz oni id¹ s¹ te kupcze wêdki, te, oni
id¹ z t¹ wêdk¹ krótsz¹ i podci¹gaj¹433.
[…] a kiedyœ to by³ tylko patyk i tam gwóŸdŸ wbity, ¿eby ¿y³kê zawin¹æ, nie?, i to
by³o wszystko, a teraz s¹ te ko³owrotki. Dwa gwoŸdzie, tak ¿eby zawin¹æ ¿y³kê.
[d³uga wêdka zimowa] Nie, nie, tam trzydzieœci centymetrów, taka, ¿eby mo¿na j¹
wszêdzie schowaæ, hahaha434.

Wêdka ze sp³awikiem i haczykiem s³u¿y do po³owu p³oci [il. 45], natomiast
wêdk¹ bez sp³awika z metalow¹ rybk¹ zakoñczon¹ hakami ³owi siê g³ównie okonie
[il. 46]435. Sposób ³owienia ni¹ nazywany jest metod¹ na wariata:

Krótka wêdka, taka, panu poka¿ê, akurat mam, taka sp³awikowa, nie moja, znala-
z³em tam na lodzie, to jest sp³awik, a tu jest na tego tak zwanego wariata, nie? To jest
na okonia g³ównie. I to siê idzie, przerêbel siê robi, robi siê przerêble i siê wpuszcza
to tu, w dó³ do dna i siê lekko podci¹ga, nie? Bo okoñ jest taki ciekawski, albo to
³apie, albo zahacza. Tak, kupi³em. Sam kiedyœ robi³em, a to jest za parê z³otych, siê
nie op³aca robiæ tego. To jest [rybka], tak, to jest wariat, siê mówi na wariata, taka
rybka o³owiana, nie? A kiedyœ siê robi³o z o³owiu. Zrobi³em tak¹ ma³¹ formê, zrobi-
³em ten o³ów rozgrza³em, bo to mo¿na w piec by³o w³o¿yæ, siê roztopi³ i do formy
wylewa³em, póŸniej obrabia³em, czyœci³em i haki by³y ju¿ umocowane, do tej rybki,
i dziurê przewierci³o i siê tak ³owi³o. Forma by³a z drewna, tak. Tak, to jest ³owienie
na wariata. Ta [wêdka] jest inna. Ta jest inna, bo tutaj ma sp³awik, tu jest ciê¿arek,
o tutaj, gdzie on tu jest ? o, tu jest ciê¿arek, wywa¿ony, ¿eby to tylko tak tyle p³ywa³o,
bo to jest na p³otkê. Delikatne, ¿eby jak ona bierze, ¿e widaæ kiedy. A ja ³owiê na co
innego, bo ja ³owiê na mormuchy tak zwane, na koñcu jest takie zakoñczenie, taka
cienka blaszka, i tutaj ¿y³ka przechodzi, ona jest tak delikatna, ¿e to na to ³owiê. I to
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45. Wêdka zimowa do po³owu p³oci, Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
(fot. K. Zamoœciñski)

46. Wêdka zimowa do po³owu okoni metod¹ na wariata, Brodnica Dolna,
gmina Kartuzy (fot. K. Zamoœciñski)
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jest specjalnie na okonia. I to jest ruski pomys³. To Ruscy przynieœli do nas. Oni
wymyœlili. Mormyszka436.
Tu jeszcze te¿ taka siekiera, to taka jak ja chodzê sobie tam na wêdkowanie, nie?
Bo ja jestem wêdkarz w zimie, to zawodowy. Latem nie, ale w zimie tak. To lód jest
za s³aby, nie? O, ja na przyk³ad taki sprzêt u¿ywam, nie?, to jest na tê bermuszkê,
nie?, tutaj, nie? Bermuszka, tak. Bermuszka. A to po kaszubsku na wariata, to jest na
to, pan wie, nie?, na tê rybkê. Po kaszubsku wariat. Na wariata. A to s¹ na p³otkê.
P³otkê, okonka, sp³awik. P³otka, okoñ. Jo. A tu u nas s¹ popularne tu na wariata,
nie?, tylko jak tam stra¿ rybacka, to oni trochê kontroli, najmniej centymetr, nie?, ten
rozstaw haków, do centymetra, nie?, bo jak wy¿ej tedy ju¿ jest kara. Taki, dlatego
jak oni sprzedaj¹ w sklepach, w³aœnie z takim rozstawem, bo to jest kupna. Teraz
kiedyœ ja sobie sam robi³em, miedziane, lutownica, tylko naciê³o tu w œrodku, i siê
haki wlutowa³o, kto tam raz kiedyœ w sklepie kupi³ tak¹ rybkê, nie? Teraz jest wszy-
stko, nie?, o i spinkê siê zahaczy, nie? Tak miedziane, z o³owiu te¿. Z o³owiu to ten,
no, bulwê, no, kartofel siê wziê³o, siê wyciê³o w tym kartoflu tak normalnie no¿em
rybkê, nie? I temperaturê, o³ów siê zagotowa³, w to wla³o i haki zaraz te¿ w tym,
w tego ziemniaka w³o¿y³, nie?437.

O³owiana rybka nazywana jest oblewk¹, a formê z kartofla spotyka siê te¿
w innych miejscowoœciach:

No tylko tak¹ krótk¹ wêdkê [zim¹], i wtedy takiego, taki ma³y b³ysk, taki, oblewkê
oni to nazywaj¹, i tak siê poci¹ga³o. Albo na p³otkê. Z cyny [oblewka], i haczyki
takie dwa mia³a wtopione. Nie [kupowa³o siê], przedtem to samemu robili. Nie by³o
w sprzeda¿y tego. Teraz mo¿na kupiæ. No to, pamiêtam jeszcze, ja tam te¿ robi³em.
W bulwie siê wycina³o najpierw taki wzornik, siê montowa³o takie, bulwê przecina³o
na pó³, haczyki wtedy tak siê montowa³o, na boki, nie? na tej bulwie i taki otworek by³,
i potem cynê siê roztapia³o i tam siê wlewa³o. I póŸniej siê szlifowa³o papierem438.

Opisy po³owów wêdami pod lodem ujawniaj¹, ¿e pojawi³y siê nowe metody.
Nale¿¹ do nich wspomniana ju¿ mormyszka, jak i kiwak boczny:

436 Wywiad: 06-BD-03. „A na okonia tedy, albo jak mówi¹ na wariata, na podrywkê tym siê
szarpie, nie?”, wywiad: 06-GWD-18. I. Gulgowski, op. cit., s. 94, opisuje tê metodê po³owu
okoni zim¹.

437 Wywiad: 06-£-H-08. „A kiedyœ to tam siê bra³o o³ów i robi³o odlew w kszta³cie rybki,
zatapia³o siê tam te dwa haczyki, ¿eby zrobiæ tak¹ kotwiczkê, nie? i to by³o ca³e ten. A tera
to tam nikt siê nie bawi, ka¿dy idzie kupi, i œwiec¹ siê ³adnie, a tam nie, to by³ o³ów to by³
takie szare, nie? no”, wywiad: 06-CHM-07. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze: „Zim¹
przy wêdkach na okonia albo szczupaka nie dawano »p³utka«, a haczyk i »grêdzê« zastêpo-
wa³a »oblewka« (b³yskotka), o kszta³cie ma³ego pryzmatu z haczykiem, lana z cyny lub
w foremce z drewna i wyg³adzana, ¿eby nabra³a po³ysku”.

438 Wywiad: 06-BL-13. „A na okonie to rybki robi¹, te, odlewaj¹ sobie. Z haczykami. Dwa
albo trzy, jeden na pewno nie”, 06-BR-02. I. Gulgowski, op. cit., s. 94, pisze, ¿e: „jako
obci¹¿enie wêdki s³u¿y kawa³ek o³owiu w kszta³cie rybki (oblewka)”.
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Pod lodem, to s¹ na murmyszkê, i typowy sp³awik, nie? Murmyszka, na czym [pole-
ga], malutki haczyk, takie robaczki siê zak³ada, ochotki439, i króciutka wêdka z ta-
kim, z tak¹ ma³¹ odnog¹. I takie delikatne drgania ca³y czas, góra dó³, góra dó³.
Okoñ, przewa¿nie okoñ [bierze]. W sumie chyba nie [jest to miejscowa nazwa],
bo to czy miejscowi, czy co z Trójmiasta przyje¿d¿aj¹, wszyscy murmyszka, mur-
myszka, tak¿e to chyba jakaœ typowa nazwa440.
To jo, bo to mo¿na ³apaæ na murmyszkê, i na wariata, albo na ten kiwak boczny, jak
oni to mówi¹, nie? na kiju. A tak to przewa¿nie na wariata, bo to jest taki ma³y
haczyk, z malutk¹ kuleczk¹, to siê wpuszcza na dno i upuszcza i wyci¹ga, upuszcza
i wyci¹ga, i na to okoñ atakuje, nie? Bez przynêty, tam jest go³y haczyk, kulka o³owiu
i wpuszcza, i ten, on jest przewa¿nie pomalowany, ¿e ryba drapie¿na widzi ostry
kolor i atakuje bez zanêty, nie? I to okoñ. Ta kulka o³owiana [jest pomalowana], ja to
mo¿e narysujê, to jest ten hak tutaj z tym zadziorem, i tu jest taka kulka o³owiu,
oczko, i to jest przewa¿nie namalowane na takie bystre kolory, ¿e ryba atakuje. Coœ
takiego, bo ja mogê przynieœæ, pokazaæ to tam nie gra roli wtedy. Bo ja mam w domu
ca³y sprzêt. Mormyszka, tak, to jest taka sama metoda, tylko ¿e tu nie ma takiej kulki,
to jest d³u¿sze takie, nie? To jest w sumie wszystko to samo, nie? [trzecia metoda] To
by³ zwyk³y haczyk i na kiju jest zamontowana taka ma³a blaszka, przez która przecho-
dzi ¿y³ka, i to tak ca³y czas chodzi. Teraz jak drapie¿na ryba te¿ widzi, bo to ca³y czas
tak drga i ona atakuje te¿ tê murmyszkê, na to. Kiwak, jo, bo to siê nawet nazywa kiwak,
bo to jest murmyszkê siê opuszcza do góry na dó³, tak samo na kiju z boku siê k³adzie
ten kiwak, nie?, i to jest do tego, ¿e to ca³y czas drga, chodzi, i ta ryba wtedy bierze,
nie? I g³ównie jeszcze jest widaæ, bo jak siê przegnie na dó³ ta blaszka, to ryba bie-
rze, to jest… brania wtedy, to jest te¿. Ale to s¹ wszystko metody na okonia, nie?441.

Wêdkarze u¿ywaj¹ ró¿norodnych przynêt i zanêt:
A na okonia tedy, albo jak mówi¹ na wariata, na podrywkê tym siê szarpie, nie? Albo
hak pusty, albo na od p³otki oko rybie442.
Okoñ w³aœnie na tê rybkê idzie, bo p³otka nie. P³otkê to na robaki ³owi¹. Ja tam nie
³owiê z tym, bo nie ci¹gnie mnie to, no. Tam bym nerwowo nie wyrobi³443.

439 Ochotka to popularna nazwa larw muchówek z rodziny ochotkowatych. Larwy d³ugoœci
2-12,5 mm ¿yj¹ w akwenach o mulistym dnie, w obszarach dennych o wysokim zanieczysz-
czeniu organicznym, gdzie obecnoœæ tlenu w wodzie jest ograniczona. Patrz: http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Ochotka.

440 Wywiad: 06-KK-17. „Mormyszka to sztuczna przynêta do po³owów pod lodem, naœladuj¹ca
pierwotnie kie³¿a, obecnie w wielu fantazyjnych kszta³tach. Wykonana jest z o³owiu lub
ciê¿szego wolframu z wtopionym na sta³e haczykiem i przelotowym otworem s³u¿¹cym do
mocowania mormyszki do ¿y³ki”. Patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mormyszka.

441 Wywiad: 06-SRK-16.
442 Wywiad: 06-GWD-18. I. Gulgowski, op. cit., s. 94, pisze: „Przynêt¹ dla pierwszej ryby jest

kawa³ek s³oniny lub we³na zanurzona w t³uszczu. PóŸniej wykorzystuje siê oko ryby”.
443 Wywiad: 06-BR-02. „Bo p³otkê na dzikuna siê ³apie, nie?, na bia³ego robaka, nie?”, wywiad:

06-GWD-18.
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Przynêty maj¹, tutaj kupuj¹ ze sklepu, maj¹ na rosówy, ochotki i takie te przynêty po
prostu, takie, jak na p³ocie siê ³owi444.
Tutaj jest takie pospolite ³owienie, to zwyk³y sp³awik, ciê¿arek, haczyk, i albo na
ciasto albo na dzikuna. Przewa¿nie na ciasto siê ³owi³o, to by³ najlepsze ten sposób.
Ale to p³oæ wtedy, nie?, tylko p³oæ, no. Na okonka tam wiadomo, tam siê zak³ada³o
tego dzikuna, albo tam blaszk¹, nie?, ale nie ³owiê, nie lubiê tego ³owienia445.
A bo tego, jak na wariata, to tedy kukurydzê parzon¹... tedy to jest lepiej, to œwieci,
okoñ jeszcze ³apie, nie? Bo szczupaka siê nie z³apie na, zim¹446.
No bo tylko tak robisz, o tak, o tak samo siê k³usuje na kotwicê. To jest taki hak,
który ma jak kotwica takie trzy zêby i te¿ jak siê wiesz, rybê znêci, rzuci siê. No no
robi siê z p³atków, zanêtê, mo¿na tak¹ gotow¹ kupiæ, albo robaki, nie?, i siê wrzuca
dzikuny, wiesz, i siê robi, no, to ju¿ siê ³owi podlodowe na serek topiony. […] tylko
tak jak wykopiesz, wybijesz przerêbel, wrzucisz trochê zanêty, widzisz, i ryba czuje
t¹ zanêtê, przyp³ywa, i wtedy mo¿esz j¹ na szlingê albo na kotwicê chwyciæ. Wiesz,
za ogon, za brzuch, za ³eb447.

W jednej z miejscowoœci po³ów na wêdkê z lodu nazwano blinker. By³ to
po³ów z rybk¹ na wêdkê, która mia³a ko³owrotek. Z opisu wynika, ¿e by³a to
metoda po³owu podobna do metody po³owu okonia spod lodu:

[…] Na, na takim patyku... […] Na wêdko. […] blinker! […] No ten, co krócy. […]
No... w³o¿y³ w dziurkê. A tam, wykut¹ sobie mia³, na lód, nie? No i, ten, to by³
blinker, jo? […] I krócy, krócy i to idzie na dno jego. Na, na, na, na, na koñcu tego
blinkra na tym, na tym, na tym... No, to by³o na ribko! […] To by³o na ma³o ribko.
No to tak jak wêdka.[…] Wêdka siê zarzuca, daleeeko i tam sp³awik leci. A to siê
spuszcza³o na dó³. A to siê spuszcza³o po tym i wtedy siê krêci³o, taki ma³y ko³owro-
teczek. […] To by³o takie krótkie. Drewniane, takie, nie? […] To so nazywa blinker.
Po kasiubsku […]”448.

Opisana metoda wydaje siê byæ po³owem szczupaków pod lodem:
Nie, to jeszcze co innego, wycina dziurê, przerêbel, i … tak na blachê ³owi szczu-
paka, to jest blacha ju¿ na okonia, [podobne do ³owienia na rybkê]. Tak, tak [¿e on
podci¹ga]. Podobne, tylko ¿e to jest du¿o wiêkszy sprzêt i jak pan widzi, to jest ju¿

444 Wywiad: 02-CHM-13.
445 Wywiad: 06-CHM-07.
446 Wywiad: 06-GWD-18. „Kukurydza to taka przynêta do ³owienia na wêdkê jak siê ³owi, to

siê kukurydzê czy coœ rybom daje”, wywiad: 03-CHM-10.
447 Wywiad: 03-CHM-06.
448 Wywiad: 02-ZG-03. Blinkierz by³ narzêdziem u¿ywanym do po³owów szczupaka z ³odzi

lub spod lodu na Zatoce Puckiej. W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdañsku
znajduje siê kilka egzemplarzy tego narzêdzia. Sk³ada siê ono z deseczki z wciêciami na
krótszych koñcach, na któr¹ nawiniêta jest d³uga ¿y³ka zaopatrzona w b³ystkê z kotwiczk¹.
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robione na du¿¹ rybê, a nie na okonka, który… Tak, tak [metoda podci¹gania], bo
akurat mamy zdjêcia, gdzie jest naprawdê masê, masê tego, w trzcinach dziur poro-
bionych, i to zrobili w³aœnie k³usownicy, którzy przygotowali sobie na przyk³ad grunt
pod nocne ³owienie, wycinaj¹c, wiadomo, w nocy nie bêdzie r¹ba³ du¿ej iloœci prze-
rêbli, tylko w dzieñ. Bo wiadomo, wêdkarze mog¹ przyjœæ w dzieñ, a to ju¿ nie
bêdzie siê tak mêczy³, przychodzi tylko w lecie, y, w tym, przyjdzie sobie w zimie,
wieczorem, i zacznie ci¹gaæ. Wystarczy tylko zrobiæ dziurkê, zamarz³o, mo¿e dalej
ci¹gn¹æ te szczupaki. To w³aœnie ci k³usownicy na chwilê obecn¹ w zimie w³aœnie na
szczupaki, bo ta ryba stoi blisko brzegu, i na blachê mog¹ ³apaæ449.

Metodê ³owienia na wariata zim¹ stosowa³o siê równie¿ do po³owu miêtu-
sów noc¹:

O, to jeszcze w nocy chodziliœmy na miêtusa na wariata. Bo wtedy on nie bierze, on
nie jest tym, który bierze wariata, tylko on sk³ada ikrê. I to broni, i wtedy jak rybka
przyjdzie, to bêdzie ³apa³, bêdzie goni³ za ni¹, nie? I wtedy on siê zaczepia na ten.
To mo¿na by³o dostaæ nieraz dziesiêæ, piêtnaœcie sztuk. Miêtusów. W³aœnie to jest
zabronione, nie wolno ³owiæ. Tylko nikt nie chodzi, bo tu ju¿ nie ma miêtusów,
wyginê³y. Jest w czasie tar³a [nie mo¿na ³owiæ]. Nie ma pozwolenia na to, nie. Tak,
[porusza³o siê rybk¹ z hakami] do dna, tedy ju¿ siê podci¹ga³o tylko. Jak on przy-
szed³, to on nieraz sam to zahaczy³. Albo siê za brzuch zahaczy³, albo za ten. Albo
do pysku z³apa³, bo broni tego ikrê i on goni wtedy. Ale to by³o dawno ju¿, to ju¿
wszystko wysz³o z mody450.

K³usownicz¹ metod¹ jest te¿ po³ów karpia na drapaka:
[…] ale k³usownicy, oni na wszystko próbuj¹, tam dla nich nie ma metody. W ze-
sz³ym roku by³ nawet taki cwany, jak karp chodzi³ gór¹, latem by³o ciep³o, karp siê
wygrzewa idzie gór¹, nie?, on wzi¹³ za³o¿y³ zwyk³¹ kotwicê na szczupaka, rzuca³ za
tego karpia i z ty³u to ci¹gn¹³, nie? i na drapaka, i za oskrzela albo za brzuch, on mi
tu mia³ z piêædziesi¹t karpi pokaleczone. Nie wszystkie wyci¹gn¹³, te póŸniej zde-
ch³y. Za brzuch, nie?, i wyci¹gn¹³ na brzeg, nie? Tu nie ma ani na to co k³usownicy
potrafi¹ na co wpaœæ, na zwyk³¹ kotwicê to rzuca³ i wtedy jak to szybko zwija³,
to p³ynê³o i karpia za brzuch, do brzegu. To siê nazywa na drapaka w³aœnie, bo na
to k³usownicy ³api¹ troæ te¿ na rzekach, nie?, tak. Wêdka, zwyk³a wêdka i na wêdce
zamiast ca³ego osprzêtu jest kotwiczka taka ma³a, jak na szczupaka, b³ysk, nie?, i on
rzuca, zwija tyle szybko, ¿eby to sz³o gór¹. Ko³owrotek te¿, i on zwija gór¹, nie?,
i teraz jak widzi, bo ta ryba p³ynie ona siê wygrzewa i tê rybê widaæ, to on za ni¹
wrzuci, tyle szybko zwija, ¿e ta kotwiczka idzie gór¹ i za brzuch j¹ za³o¿y. Wtedy on
wyci¹gnie to. I to oni robi¹ w³aœnie takie straty latem, jak jest ciep³o, ryba siê
wygrzewa, bo oni ma³o to, nie ka¿d¹ rybê dostanie, ale tê, co skaleczy, ona i tak
zdechnie. I oni robi¹ tym, a to jest przewa¿nie karp albo lin, tar³e ma, jak on tego lina

449 Wywiad: 06-SMN-05.
450 Wywiad: 06-BD-03.
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pokaleczy przed tar³em, to zdechnie, on siê nie zd¹¿y nawet ani wytrzeæ. Z tej ryby
nie ma nic i oni robi¹ takie straty, no, wnet niewyobra¿alne, nie? Bo jak on sobie
dwie-trzy godziny posiedzi, potrafi nawet czterdzieœci-piêædziesi¹t sztuk pokaleczyæ.
Niech wyci¹gnie piêæ, ale czterdzieœci on pokaleczy. No, w zesz³ym roku to ja tu
mia³em te¿ tych karpi nazdychanych, brzuchy by³y porozrywane, wtedy ja siê zacz¹³
tym interesowaæ, to ja go widzia³em te¿451.

„Uesce, jo. W dzień nieraz i tu łapali”452 – narzędzia kolne

K³ucie ryb oœciami jeszcze siê zdarza. Ich stosowanie jest zakazane, wiêc
jeœli s¹ u¿ywane, to przez k³usowników453. £owi³o siê nimi i latem i zim¹ [il. 47]:

Oœciami to tam k³usownicy przewa¿nie, ja ich z³apa³em, kilka takich brygad. Oni
sobie bior¹ ³ódŸ, oœci, pani wie, jak oœcie wygl¹daj¹. […] Na to harpuny mówi¹,
oœcie, to jest na kijku,. Jeden sobie jedzie w przodku. W przodku i œwieci. Bo ten
szczupak przewa¿nie, tak jak on dostanie to œwiat³o, to on stoi, nie? A drugi oœciami
go walnie i do ³odzi wrzuci, jad¹ sobie dalej. Tak, [przy brzegu] za trzcin¹. Trochê,
tak. Na dwóch-trzech metrach, trochê p³ycej, bo latem ta ryba, jak ona jest po tarle,
to ona siê trzyma zawsze tego brzegu, nie? Tam, gdzie to zielsko je, jakieœ po¿ywie-
nie, ona tak po prostu nie idzie na g³êbokie. No i tam k³usownicy ³api¹454.

A nielegalne, widzisz, to k³u-
sownicze, bo to by³y na oœci,
nie? To by³o jak widelec.
Widelec to jeszcze mia³ takie,
takie zaostrzone, na du¿y
sztylach, to widzia³em, ko³o
trzciny wycinali dziury, mieli
latarki i szczupaki sta³y cza-
sem, nie? Jak stary szczupak,
to z góry wid³ami go waln¹³.
Albo wieczorem ³ódk¹ jechali

451 Wywiad: 06-SRK-16.
452 Wywiad: 06-BD-03.
453 „Oœæmi to jest ju¿ k³usownik. Kiedyœ ³owili, jak ta przyducha by³a to wtedy ³owili na oœci”,

wywiad: 03-DR-11.
454 Wywiad: 02-CHM-13. Rysunek oœci – patrz il. 24, z lewej strony.

47. Oœcieñ zarekwirowany
nurkom-k³usownikom.
Prezentuje Wojciech Formela,
£¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski).
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spokojniutko nad trzcinami, gdzie jakie zaroœla by³y i szczupaki sta³y. Liny, liny
sta³y, to go tymi, oœciami. To by³o, wszystko jest karygodne. Czasem jeszcze [siê
zdarza]... To by³y oœci, jo? To siê k³u³o455.

Wiêcej jest jednak wspomnieñ o tym sposobie po³owu ni¿ nawi¹zañ do wspó³-
czesnoœci:

Nie, nie, nie. Z czasów dziecinnych to ja pamiêtam tutaj, taki... By³o kilku takich, ¿e
chodzi³o z takimi, y..., oœcieñ na to mówili, takie jakby harpuny i jakby w³aœnie, ryby
by³y z brzegu, rzucali to i potrafili nawet po dwa, trzy szczupaki w ten sposób naraz
z³apaæ. Ale to ju¿ tam naprawdê z wczesnego dzieciñstwa ja pamiêtam, to ju¿ jest
trzydzieœci kilka lat temu. Nie no, je¿eli ta ryba jest w tarle, ona podchodzi do brze-
gu, ona nie jest a¿ taka czujna, no i... Je¿eli ktoœ faktycznie mia³ ten refleks i, i to
wyczucie, to potrafi³ tam, tych ryb w ten sposób na³owiæ. Ale... takie... sposoby s¹
jakby teraz, jakby dzieciom powiedzieæ, to jak Indianie gdzieœ tam, w tej d¿ungli,
albo s¹... amazoñskiej, tak to wygl¹da. A teraz to nie...456.
O, ³ysce, o tym zapomnia³em, ³esce to by³o coœ w rodzaju jak palce. Cztery, nawet
piêæ, i tak haczyki to mia³o te¿, nie? Jak wbi³ ¿e siê nie cofn¹³. I na to w³aœnie te¿ by³o
przy rzece ³owione. Latem, latem, jo, bo one latem sz³o na tar³o. Wtedy by³o naj-
wiêksze, one wychodzi³y z wody tam w te rzeki na tar³o. Szczupak tylko, to jest tylko
na szczupaka. Uesce, jo. W dzieñ nieraz i tu ³apali. Ja nie, ale ten mój brat mo¿liwe,
¿e ten wszystko potrafi³. Nie wiem, ja nie457.
Tak, tak, te¿ chodzili [z oœciami]. To by³y robione. Najlepiej by³o zrobiæ, oni to robili
sobie, to by³ kawa³ blachy, nacinali pi³¹ takie niby zêby, to wyostrzyli i takie zrobili
takie zadziorki na tym i nasadzili na trzonek, tam przyspawali coœ tam, nie? Nie
wiem, gdzieœ dwa metry [trzonek] mo¿e mia³. I wtedy na ³ódce, czy jeden œwieci,
jeden wios³uje i wtedy jad¹, widz¹ wieczorem, gdzie ryba stoi i wtedy trzask. Tak
[wieczorem]. Ze œwiat³em, tak. W dzieñ te¿ ja te¿ widzia³em, mogli z³apaæ. Tak
[z ³odzi], tak, tak. Widzia³em to, ale tutaj nie widzia³em, ¿eby ktoœ z tym jeŸdzi³ na
wodzie. Widzia³em takie sprzêty u kogoœ. To by³o chyba u policjanta jednego. To to
nie, to nie wiem, tego nie powiem, bo to w Kartuzach w gara¿u. Tutaj [na Jeziorze
Ostrzyckim] nie458.
To s³ysza³em te¿ [o kluciu oœci¹], ale za mojej pamiêci nie, nie by³o takiego. Nie, nie
[po³owu nie widzia³em], takie oœcie to tam widzia³em, jak wygl¹daj¹, ale widzia³em
jak wygl¹daj¹, takie ten widelec jak to siê mówi, ale ¿eby ktoœ ³owi³, nie wiem.
Normalnie mówili oœcie na to. Jo, jo. Ja tego panu nie wiem jak to powiedzieæ [na
czym polega³ po³ów]. Mówili, ¿e tam rybê by³o widaæ, wycinali dziurê, i jakieœ,
bo woda robi za³amanie, to ¿e t¹ oœci¹ nie celowali w tê rybê prosto, tylko gdzieœ tam

455 Wywiad: 02-SZN-09. T. Prza³a, op. cit., s. 8, zamieszcza zdjêcie, na którym s¹ oœci o piêciu
zêbach do k³ucia ryb z Kamienicy Królewskiej.

456 Wywiad: 02-PDJ-19.
457 Wywiad: 06-BR-02. „£eœæ, jo, na szczupaka siê. £eœæ, wid³a albo ³eœcie”, wywiad: 06-£-H-08.
458 Wywiad: 06-BD-03.
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w ty³, albo szybciej, ale od ty³u, bo jest lustro za³amania, tak ¿e nie wiem dok³adnie,
jak to tam wygl¹da. Zim¹, zim¹. Przewa¿nie zim¹ na lodzie. Ognia tego to nie wiem
[¿eby u¿ywali], nie s³ysza³em nawet459.
[…] kiedyœ, bo kiedyœ by³y jeszcze oœcienie, to te¿ by³o, to jest jeszcze inna rzecz,
ale to by³o i wtedy myœmy albo tym, no, latarnia taka taka, takim szperaczem patrzy-
liœmy, szczupak stoi, wiec czêsto by³o, jeœli by³ bardzo g³êboko, no to trzeba by³o
wybiæ dziurê i oœcieniem go z³apaæ, nie?, taki trójz¹b by³, nie?, trójz¹b by³ i w tym
siê wyci¹ga³o […]. Najczêœciej, najczêœciej by³y trójzêbne, tak z tego co ja tu
widzia³em takie na tym, to by³y takie, tak, to by³y takie trójzêby. To noc¹ siê na
szczupaka sz³o, tak. Jak by³o ciemno, to trzeba by³o œwiat³o. Ja nawet nie wiedzia-
³em, ¿e on bêdzie tak siedzia³, to bo mia³em, ja chyba raz czy dwa razy by³em na
takim, latarkê albo takie, taka, pamiêtam, ¿e mieliœmy kiedyœ, mia³em tak¹, taki
reflektorek z akumulatorkiem takim, na sankach ci¹gnêliœmy, hahaha. I cztery ³adne
takie szczupaczki z³apaliœmy i zjedliœmy zaraz wieczorem, jak przyszliœmy z powro-
tem. Pyszne by³y, hahaha. Myœlê, ¿e na inne, to znaczy ja tam z tego wiem, to najczê-
œciej, czêsto by³o na szczupaka, nie? no bo szczupak mia³ to jeszcze, ¿e on jak gdyby
tak w³aœnie sta³ cichutko przy szylpach, przy takich zaroœlach, nie?, i to w tym jakby
odpowiednim czasie, to wtedy mo¿na by³o, tedy by³a doœæ taka doœæ atrakcyjna
i fajne tam po³ów, nie?460.
Tak, widzi pan, ten oœcieñ to ja panu teraz powiem, jak wygl¹da. Bo tu by³ taki
w wiosce, tu by³o parê takich speców, a wie pan, jak oœcienie wygl¹daj¹? Ja panu
poka¿ê. Jest kij, d³ugi kij, i te oœcienie to jest coœ takiego, taki one maj¹ kszta³t i tu
s¹ o, takie ostre kolce, i na tych kolcach one maj¹ takie takie o, takie za..., jak on czy
ta ryba wbije tym oœcieniem, ona siê nie zerwie, bo ona ma te przeciwstawne zakrzy-
wienia, które hamuj¹ to. I teraz widzi pan, to jest, oœcieñ jest tylko i wy³¹cznie na
szczupaka, bo szczupak, który chodzi na tarle, to on w œrodku jest du¿a ikrzyca
zazwyczaj. Obok niej, bliziutko przy niej siê szwendaj¹ trzy, nawet cztery samczyki,
które s¹ zawsze mniejsze, zawsze. I wtedy jak one, jak siê ktoœ bêdzie specem, potra-
fi dobrze, potrafi nawet rzucaæ tym oœcieniem, bo on widzi, aha, tam ta ikrzyca
z tymi samczykami, i on jak ma dobry traf i dobrze rzuci, to i s¹ przypadki, ¿e on
trzy nabija za jednym razem, na tê oœcieñ. T¹ samicê zawsze, tê ikrzycê, bo ona jest
du¿a, ale zdarza siê, ¿e jednego, a czasami i dwa przy niej nabija, bo te oœcienie s¹
tak szerokie. I jak on rzuci dobrze, to on, nadziewaj¹ siê na ten oœcieñ nawet trzy
za jednym zamachem461.

Innym typem narzêdzia kolnego by³ hak, którym dzieci w latach szeœædzie-
si¹tych XX wieku ³owi³y ryby w rzece:

Oj, Bo¿e, ile myœmy wy³apali. Akurat tu nie. Ta rzeka, co idzie, tak ona idzie tam do
jeziora wko³o, myœmy do szko³y chodzili do Kamienicy. Co za szczupaki, na wiosnê.

459 Wywiad: 06-CHM-07. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze: „U¿ywano te¿ dawniej »osce«
– ma³y harpun, pomimo surowego zakazu ze strony w³adz. Dziœ przyrz¹d ten jest znany
tylko starszym ludziom”.

460 Wywiad: 06-£H-01.
461 Wywiad: 06-PDJ-19.
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Drut, taki pó³tora metra, pi¹tka, i hak zrobiony, poostrzony, jeden z tej strony rzeki,
drugi z tej. Wojna, wszyscy zamiast do szko³y, to najpierw rzekê obskoczyli, i to pod
brzuch zak³adali i ciach teraz szczupak dwa, trzykilowy wyskakiwa³462.

„Szlinga – z drutu, w kształcie pętli”463 – łapanie ryb pętlą

Indywidualnie stosowanym narzêdziem do po³owu szczupaków w wielu
miejscowoœciach powiatu kartuskiego464  by³ rodzaj sid³a przymocowanego do
rêkojeœci [il. 48]. Nosi³ nazwê szlingo, œlinga, szlinge, szlinga, oko. U¿ywano
go zim¹ i latem. Teraz siê ju¿ nim raczej nie ³owi, uwa¿ane jest za narzêdzie
k³usownicze. Mo¿na je nazwaæ sid³em wodnym:

Co widzia³em, ¿e na pêtlê, na oko. Z drutu, to widzia³em z drutu, próbowali, ale to
siê nie uda³o im. To robi siê drut prosty siê robi, takie ko³o siê robi, ma tutaj, na
koñcu jest tak zrobione, ¿e tu po tym siê zamyka, nie? To przywi¹zane do kija, do
kijka jakiegoœ, kij taki, patrzy, jak widzi tego szczupaka, to. Ale jak teraz szczupa-
ków nie ma, to co tu mo¿na z³apaæ. Tak, na szczupaka g³ównie. Szlinga. Jak kiedyœ
stawiali na zaj¹ca, w lasach ci k³usownicy. Te¿ [siê nazywa³o szlinga], tak, tak.
Podobne, tylko to na kijku by³o ruchome, a tam do drzewa przywi¹zane same465.

462 Wywiad: 06-BR-02.
463 Wywiad: 06-RT-06.
464 Wywiady: 02-ZG-03 – szlingo, 02-SZN-09, 02-CHM-13 – œlinga, 03-CHM-06 – szlinga,

06-£H-01, 06-BR-02 – szlinge, 06-BD-03 – szlinga, oko, 06-RT-06 – szlinga.
465 Wywiad: 06-BD-03.

48. Demonstracja wygl¹du sid³a szlingi, s³u¿¹cego do chwytania szczupaków,
R¹ty, gmina Somonino (fot. K. Zamoœciñski)
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Potem, jak ty mówisz, na tym kijku. To by³a, to by³a pêtla taka. To te¿ ryby, zagl¹dali,
od dziury, wycinali w lodzie, a i czasem latem. Lekko jechali ³ódk¹, leciutk¹ jecha³,
trzciny by³y – o, stoi szczupak. To mia³ drut i mia³ taki kawa³ek kijka, drut by³ dobrze
uwi¹zany, by³ zaciœniêty i mia³ tak¹ pêtelkê, nie? To leciutko, bo... Czasem szczupak
sta³, ten móg³ normalnie wsun¹æ na tu... na ³eb tu go, jak on sta³. I ten mu zaci¹ga, no
i tego... wywal¹. […] No to tak, nie mieli podbierak, bo to siê ka¿dy bawi tam.
Jeszcze podbierak mieæ, tego, no. Tam to podbieraka nie potrzeba, bo tam jak go
zaci¹³, to tego móg³ wywaliæ466.
Kiedyœ tak ³apali, teraz ju¿ tego nie ma, to oni po prostu wycinaj¹ dziury i patrz¹.
Sobie zaœwiec¹, szczupak chodzi, jak dostanie œwiat³o, to stoi. I ten ma z drutu zro-
bione takie ucho, to siê nazywa po kaszubsku taka œlinga i za³o¿y temu szczupakowi
to i tego szczupakowi ci¹gnie. To jest mozolne i trzeba umieæ zrobiæ. Ale s¹ tacy
specy, który je zrobi i w³aœnie ten Adam [ichtiolog] to jest te¿ dobry mój kolega, on
w³aœnie wyje¿d¿a i pilnuje tych k³usowników, ¿eby oni tak trochê, ¿eby nam nie
broili po prostu467.
S³ysza³em o tym, s³ysza³em o tym bardziej chyba, bardziej przed wojn¹ ni¿, znaczy
mój stryj opowiada³, ¿e by³y takie pêtle, robienie, robione z koñskiego w³osia. Takie
pêtle by³y, i wtedy nie by³o ¿y³ki, nie?, i wtedy by³y takie pêtle chyba z koñskiego
w³osia robione, to s³ysza³em, a nigdy tego nie widzia³em. To siê zgadza468.
[…] albo szlinga, no, po kaszubsku szlinge my na to mówili, no drut i no zedze¿ga.
Poci¹gn¹³, to siê zamkn¹³ ten drut, nie?, no, zaciska³ siê i te¿ drut na³o¿y na pó³
i ciach. I my nie szli do szko³y, ja mam 58 lat, a to ko³o piêædziesi¹tki, to wtedy by³o
ryb w rzekach, dzisiaj nie ma nic, no, pustostan. Rzeka, ta, co sz³a, ca³¹ rzekê, ooo,
co ryb by³o. W zesz³ym roku w tej rzece takie okonie podesz³y, po raz pierwszy.
I ³apaliœmy przy latarce nawet i w nocy. Nie [na uesce], oni tam tym, na ten drut,
na szylinga, okonie, ale du¿e okonie469.
Najbardziej na szczupaki, bo szczupak jest d³ugi. £owi³o siê na tu, na tym kanale, na
po³¹czeniu z tym jeziorem [R¹ty], teraz to jest zaroœniête. Ch³opcy wszyscy tak robi-
li. Jeden od drugiego [siê uczy³]. Normalnie w dzieñ [siê ³owi³o]. To delikatnie trze-
ba podchodziæ [do ryb]470.

466 Wywiad: 02-SZN-09.
467 Wywiad: 02-CHM-13. B. Grzêdzicki, op. cit., s. 138, pisze: „G³uszenie ryb pod cienkim,

przezroczystym lodem, ³apanie wiêkszych sztuk (np. szczupaka) przy pomocy »szlingi«
tj. ma³ej pêtli z cienkiego drutu, to sposoby jeszcze dziœ znane i stosowane przez chmieleñ-
skich ch³opów, ale tylko za zgod¹ w³aœciciela wzglêdnie u¿ytkownika jeziora”.

468 Wywiad: 06-£H-01. O wykonywaniu pêtli z w³osia koñskiego wspomina Z. K³odnicki,
op. cit., s. 129.

469 Wywiad: 06-BR-02. Byæ mo¿e chodzi tu o ³owienie okoni hakiem z drutu, wczeœniej opisa-
nym. W. Jagie³³o, op. cit., s. 29, pisze o latach 30. XX wieku: „Sid³o jest znane i u¿ywane na
ca³ym obszarze Borów Tucholskich, szczególnie na rzekach. Nazywaj¹ je te¿ rybacy
»szling¹«, »koby³k¹« (Nadolna Karczma, Rytel), lub »dzierzgawk¹« (P³azowo, Piszczek,
Rudzki Most)”.

470 Wywiad: 06-RT-06.
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Nie wszêdzie to narzêdzie by³o znane:
Na pêtle, tu akurat tego nie zaobserwowa³em, ale wiem, ¿e coœ takiego te¿ istnieje,
nie? To by³ zwyk³y kij, drut przewi¹zany i czêœæ tego drutu by³a w rêku, ¿e jak on do
tej ryby szed³, to on ten drut zacisn¹³ za ogon i on j¹ wyci¹gn¹³ do góry te¿. Bo to
nieraz nawet w telewizji pokazywali troæ oni tak te¿ ³owi¹ w tych rzekach. On z tym
drutem idzie, prze³o¿one przez, tak¹ pêtelkê, prze³o¿one przez oczko i teraz tê rybê
zauwa¿y, pod ogon podci¹gnie i zaciœnie. To oni nawet chyba w telewizji pokazywa-
li, to oni tak ³apali. A tu tego nie zaobserwowa³em. Bo ten szczupak jest tak trochê
ruchliwy471.

„Tak, jo, młotem albo czymś, były głuszone”472 – głuszenie ryb pod lodem

W pamiêci wielu mieszkañców powiatu zachowuje siê wspomnienie meto-
dy zimowego po³owu polegaj¹cej na g³uszeniu ryb pod lodem473, co zdaje siê
œwiadczyæ, ¿e dawniej by³a to metoda powszechnie stosowana474. G³uszy³o siê
na p³ytkiej wodzie przy brzegu, gdy lód by³ czysty. Mo¿na by³o uderzaæ ró¿nymi
narzêdziami, a nawet piêt¹:

Zdarzy³o siê [szczupaki g³uszyæ], inne ryby te¿. Jeden trzyma³ m³otem czy czym,
lód, czy kamieniem, a, piêt¹ najlepiej by³o. Nie za gruby lód, i czysty, œniegu nie
mog³o byæ, i ryby chodzi³y, to piêt¹ szybko i og³uszy³eœ. Szybko dziurê i wyci¹ga³eœ.
Tak ¿e wszystko by³o dozwolone. A siekierê ka¿dy mia³ ze sob¹ [do wyciêcia przerê-
bli]. I dziurê, ale za daleko one na wodzie nie mog³y byæ, nie? W brzegu, bo to nie
udusi³o. Og³uszyæ, og³uszone one by³y475.
Te¿ by³o takie [g³uszenie ryb pod lodem]. Robi³o siê takie, sam kiedyœ by³em na tym,
robi³em kiedyœ takie jak motykê, tylko z drewna, drewniana, to jeszcze by³em ch³op-
cem, dzieciakiem wtedy, i wtedy jest lód przezroczysty. Siê idzie wieczorem, czy na-
wet w dzieñ siê sz³o, jak szczupak by³, najczêœciej szczupak sta³, jak on sta³ zupe³nie

471 Wywiad: 06-SRK-16. Podobnie: „Nie, tego nie, tego to nie wiem”, wywiad: 06-CHM-07,
„Nie, tu nie”, wywiad: 06-BL-13, „Tego nie by³o u nas, nie”, wywiad: 02-PR-08, „A tego
to ja ju¿ nie s³ysza³em i nie widzia³em nawet”, wywiad: 02-PDJ-19, „Pêtli, nie”, wywiad:
06-PDJ-19, „Nie mam pojêcia”, wywiad: 06-GWD-18.

472 Wywiad: 06-£-H-08.
473 Wywiady: 06-£H-01, 02-PR-08, 06-BR-02, 06-BD-03, 06-CHM-07, 06-£-H-08, 06-SRK-

16, 06-GWD-18, 06-PDJ-19, 06-SK-20, 06-CHM-21.
474 I. Gulgowski, op. cit., s. 91-92, pisa³: „Do dzisiaj rozpowszechnione jest »musztrowanie

szczupaków«. Kiedy wiosn¹ zalane zostaj¹ ³¹ki i pokrywa je przezroczysta tafla lodowa,
mo¿na obserwowaæ pod ni¹ ryby, szczególnie szczupaki, które szukaj¹ miejsc na tar³o
z p³ytk¹, p³asko rozlan¹ wod¹. Mocne uderzenie siekier¹ lub ciê¿k¹ pa³k¹ w g³owê ryby
og³usza j¹. Szybko wycina siê przerêbel i wyci¹ga rybê rêk¹”. W. Jagie³³o, op. cit., s. 25,
pisze o tego rodzaju po³owach w Borach Tucholskich: „Ryby g³usz¹ wy³¹cznie na jeziorach
w okresie przejœciowym z zimy na wiosnê, gdy lód nie jest bardzo gruby”.

475 Wywiad: 06-BR-02.
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pod lodem, to siê najlepiej trafi³o, to tylko pysk otworzy³ i zosta³ ju¿ i siê nie ruszy³.
A jak on by³ tyle pod lodem, to ju¿ nic siê nie zrobi³o mu. On musia³ byæ ca³kiem pod
lodem. Pod wierzchem. Ale kiedyœ by³o bardzo du¿o ryby i wtedy takie coœ te¿ siê
dzia³o. To byli tacy, co hurtowo to robili. Tak. Ale mnie ten hurt taki nie interesowa³,
a teraz sobie rybê z³apaæ do zjedzenia i to wystarczy³o. Nie, nie [wycina³o siê
w lodzie], to tylko siê robi³o, jak lód by³ taki gdzieœ cztery, trzy-piêæ centymetrów
ewentualnie [cienki]. Tak, bo póŸniej siê go nie przebi³o. Za gruby siê zrobi³, nie?
A w tym czasie, to jak nie by³o œniegu oczywiœcie, nie? Jak by³ z czystej wody. Tak.
Nie, nie, nie. To nie ma nazwy ¿adnej [ta metoda]. Nie, raczej nie [nikt tak nie ³apie
teraz]. To wysz³o z mody ju¿. Mo¿e ci k³usownicy jacyœ tam k³usowali, ale to siê
rzadziej widzi476.
To tam z opowiadañ tam kiedyœ, kiedyœ, ale nie widzia³em. Nie wiem, wie pan [jak to
wygl¹da³o]. No, mówili, ¿e tam, to jak by³ czysty lód, wieczorem siê sz³o tam na
lodzie, z latark¹ i pod lodem tego szczupaka by³o widaæ, tê ryba tam, i tam t¹ siekier¹
siê walnê³o, ¿e to go zg³uszy³o. Ale nie, nigdy nie widzia³em, nie wiem. Nie próbo-
wa³em tych, tego sposobu477.
Tak,  jo, m³otem albo czymœ, by³y g³uszone, a tera tego nie widaæ. Raz kiedyœ tak
by³o, nie? Tak, tak, tak jak pan mówi, z brzegu to oni g³uszyli albo m³otem, albo
kamieniami, nie?, bo tê rybê zg³uszy³ i wtedy dziurê szybko wyci¹³ i, albo jak tam478.
Te¿, no tutaj w³aœnie na jeziorze bardziej tak przy brzegach, nie? By³ pierwszy lód,
i on by³ czysty, zamarzniêty, bez œniegu jak szyba, nie? I tedy spokojnie jak siê ryby
chodzi³y, tak powolnie przesuwaæ i jakoœ, tedy one pod wod¹ siê przesuwa³y, œwie-
ci³o, widaæ i lód czyœciutki, i wtedy prosto w lód siekier¹ tak wiêksz¹ i buch, i ona
bêdzie siê j¹ tyle przez lód, to zg³uszy³o, zg³uszy³o, i tedy trzeba by³o dziurkê ³apaæ
i rêk¹ wyci¹gn¹æ. Ja tego tak nie robi³em, ale tu kolega, ten Choszcz Ryszard, wtedy
on tak mówi³, ¿e siê zdarza³o tak, nie?479.
Tak, to sam robi³em, osobiœcie to robi³em, hahaha. Tak, ale to takie mówiê, to s¹
takie to k³u..., to s¹ takie k³usownicze takie ma, takie ma, to myœmy to robili, to
pamiêtam. To by³a taka dla dzieci, to by³a atrakcja. To by³o albo na wio..., albo
wczesn¹ jesieni¹, znaczy póŸn¹ jesieni¹, czyli jak œwie¿utko lód zamarz³, jeszcze
by³, jeszcze by³ przezroczysty, jak nie, nie, œnieg tego nie zapada³, wtedy by³o widaæ,
jak siê sz³o brzegiem, bo to z daleka, daleko nie, ale brzegiem jeziora, patrzê tam,
szczupak sobie, nie?, tak siedzi. Bo on tam ...gdzieœ w pobli¿u jakichœ takich zaroœli
tam polowa³, nie? Jeœli on by³ tak, gdzieœ tam tak tak blisko pod lodem, nie wiêcej
ni¿ tam dziesiêæ, dwadzieœcia centymetrów, nie?, bo to by³o takie, a lód nie by³ gru-
by, wiec ¿e, tak ¿e mo¿na by³oby gdzieœ jakiœ udar taki zrobiæ, to tak¹ pa³k¹ siê
uderza³o w to miejsce i rzeczywiœcie to by³o to, bardzo czêsto go razi³o, og³uszy³o

476 Wywiad: 06-BD-03.
477 Wywiad: 06-CHM-07.
478 Wywiad: 06-£-H-08. T. Prza³a, op. cit., s. 8, zamieszcza zdjêcie, na którym jest m³ot do

g³uszenia ryb, pochodz¹cy z Kartuz.
479 Wywiad: 06-GWD-18.
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go, on potem te¿ przychodzi³ do siebie, wiec trzeba by³o szybko szybko wybiæ to
siekier¹ wyci¹.. t¹ dziurê wyr¹baæ i wyci¹gn¹æ. […] albo albo myœmy, albo jeœli by³o
bardzo p³ytko pod lodem, czyli trzeba by³o na p³yciŸnie jakiejœ ten szczupak sie-
dzia³, wtedy go mo¿na by³o og³uszyæ z zewn¹trz, nie?, i szybko wyci¹gn¹æ go, to te¿
mo¿na by³o zrobiæ, nie? Ale to ju¿ by³o takie technicznie udogodnienie, ¿e on tak
trochê taki w³aœnie szczupak to, nie wiem, œwiat³a jak gdyby tam nie zwracam na to
uwagi, nie? Tak [trzeba mieæ pa³kê]. Tak [specjaln¹, wystrugan¹], bo tam, tak, od
leszczyny gdzieœ, tego, to nie by³o nic takiego bardzo profesjonalnego, nie? To by³o
taka zupe³nie chyba, to bardziej taka dla, takie takie ch³opiêce rozrabianie ni¿ takie,
takie, to nie mia³o charakteru jakiegoœ takiego profesjonalnego narzêdzia, nie? Nie,
to tak tylko tyle, ¿e to by³o takie, taka k³onica porz¹dna, ¿eby to mia³o takie, ¿eby
uderzenie by³o solidne, i to by³o wa¿ne, ¿eby to nie mia³o, ¿eby to uderzenie nie
by³o, bo siekier¹ to nie da³o, nie dawa³o tego efektu udaru takiego, bo ona by³a za
ma³o, ona wbija³a siê do œrodka, a nie powodowa³a tego wstrz¹su takiego, który
g³uszy³, nie? Czyli to musia³a byæ, z tego, co ja pamiêtam, to musia³a byæ taka w³a-
œnie pa³ka z taka z grubym koñcem na koñcu i wtedy jak siê tam walnê³o, to takie
promieniœcie siê zrobi³o, ¿e ten lód tylko siê tak tam siê, takie siê mleko zrobi³o no
i szybciutko wtedy wtedy siekierê szybko wyci¹æ z tego i siekierê wyci¹gn¹æ. Tak
[siekiera zwyczajna], to by³ na gruby, na cienkim lodzie, to by³o na cienkim, wystar-
cza³a taka siekiera. Piêkna sprawa, bo pamiêtam, nawet potem to ju¿ by³o takie,
pamiêtam, jak ju¿ by³em doros³y, nie tak dawno, mo¿e dwadzieœcia czy ileœ lat temu,
ju¿ wieczorem, wieczorem szliœmy na ten lód taki œwie¿o zamarzniêty, i480.
Jak jest pierwszy lód, taki, ¿e mo¿na ju¿ œmia³o po nim st¹paæ, ¿e ma siê t¹ œwiado-
moœæ, aha, ju¿ mogê iœæ, bo siê nie zarwie. I co jest najwa¿niejsze, nie mo¿e byæ na
nim œniegu, on musi byæ czysty, z pierwszej wody to on jest czyœciutki, i wtedy bierze
siê m³otek taki drewniany, dosyæ du¿y m³otek. Nie, to jest drewniany m³otek, to jest
taki, mo¿na by powiedzieæ, ¿e to jest do g³uszenia tych ryb. To on do czego innego
w³aœciwie nie nadaje siê, prawda? I on jest na takim d³u¿szym, mocnym trzonku,
i idzie siê wtedy, ma siê, co jest wa¿ne, tedy trzeba mieæ ostr¹ fajn¹ siekierkê. No
i ma siê ten m³otek i idzie siê brzegiem i widzi siê, ryba jest pod samym brzegiem,
szczupak chodzi, miêtus jak kiedyœ by³, ten czêsto chodzi przy samym tym. No ale
najczêœciej to jest szczupak, to jest jakiœ leszcz wiêkszy, coœ takiego. I nawet wêgorz.
I wtedy jak siê widzi t¹ rybê, to tym m³otkiem siê mocno uderza, ona siê przewraca,
bo ten huk powoduje, ¿e ta ryba od tego huku, nie od tego, ¿e, bo j¹ siê przecie¿ nie
trafi, tylko w lód siê uderzy, ale ten huk j¹ og³usza i ona siê przewraca brzuchem do
góry. Tedy ma siê tê ostr¹ siekiereczkê, i wycina ten otworek i tê rybê wyjmuje. To by
siê wydawa³o, ¿e to jest niemo¿liwe, a to jest mo¿liwe. W ten sposób siê g³uszy te
ryby. Nie, nie, ja w ¿yciu tego nie robi³em, nie. W ¿yciu nie robi³em, bo mnie coœ
takiego, jak ja Panu mówiê, mnie by³o to niepotrzebne481.

480 Wywiad: 06-£H-01. „To tam nie, to tam kiedyœ gadali, ¿e z siekier¹, jo, tam coœ tam walili
po lodzie. ¯e te ryby niby w szoku i tam siê wycina³o dziurê i póŸniej wyjmowa³o”, wywiad:
02-PR-08.

481 Wywiad: 06-PDJ-19.
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To próbowali takie, m³odzi, to wtenczas, jak by³em ch³opakiem, ale to ja widzia³em,
¿e siekierê wziêli i jakby tak na lód poszli, walnêli to zg³uszyli, wyp³ynê³a i chwycili
j¹. To parê razy widzia³em, ¿e próbowali. A tak specjalnie to nigdy nie by³o, jo482.

G³uszenie ryb pod lodem uwa¿ane jest za metodê k³usownicz¹:
To wie pan, jak jeszcze lód by³ cienki, jasny, to tam p³otka chodzi³a, to siekier¹, tym
obuchem r¹bn¹³, og³uszy³ j¹. Tylko przerêbelkê wyci¹³, i poszed³. Ale to tak k³u-
sownicy483.

Nie wszêdzie j¹ stosowano, a niekiedy by³a nieznana:
Ja s³ysza³em, ale nie spotka³em siê z tym. To s³ysza³em, w³aœnie ¿e pod lodem g³usz¹,
wal¹, weŸmie siekierê chlapnie, rybê og³uszy, dziurê wytnie i wyci¹gnie. Ale to musi
byæ przezroczysty lód. A tu siê z tym nie spotka³em. Ale jo, ja mówiê, co k³usownik
to metoda484.

„Wiem, że niektórzy prądem łapią”485 – połów prądem

Po³ów pr¹dem elektrycznym, zupe³nie wspó³czesn¹ metodê po³owu, mo¿na
usytuowaæ wœród metod polegaj¹cych na oszo³omieniu ryb, by je potem zebraæ.
Wydaje siê prezentowaæ podobn¹ zasadê dzia³ania, jak g³uszenie ryb pod lodem,
tylko z zastosowaniem nowoczesnego œrodka, który daje masowy efekt. Metoda
ta stosowana g³ównie przez rybaków zawodowych przez pewien okres czasu,
teraz wydaje siê oficjalnie nie funkcjonowaæ486.

[…] kiedyœ to mi, tu zw³aszcza za komuny, to by³o tak doœæ popularne na przyk³ad
³owienie wêgorzy pr¹dem, nie? To by³a wtedy dozwolona metoda, teraz nie jest za-
broniona, ale jest mniej, to nie jest problem, ¿e ono zosta³o wy³owione czy zosta³o
tak, bo to by³o to by³o, ja nie wiem, to by³o chyba, to by³ sta³y pr¹d, to by³a pr¹dnica
na tym, na na ³odzi najczêœciej, i i by³ taki taki kaszor taki, nie wiem jak to po polsku
bêdzie to siê nazywa³o nawet, podbierak, taki w³aœnie podbierak, z takim obwodem
by³ elektrycznym, nie?, i jak on, i gdzieœ tam tego i jak ryby tam by³y, no to one tam
gdzieœ z³apano do góry i one o¿ywa³y potem. Tak, tak, [pr¹d po obwodzie] tego
kaszora jak gdyby dzia³a³ i on tam ³apa³ z jakiejœ jeszcze, gdzieœ tam z boku i tak
widaæ by³o, ¿e ja tam raz chyba by³em tylko na takim niezbyt efektownym po³owie,
ale tam wiem, ¿e w³aœnie jak rybka tam by³a, ona siê przewraca³a do góry, tedy on

482 Wywiad: 06-SK-20.
483 Wywiad: 06-CHM-21.
484 Wywiad: 06-SRK-16. „Nie, nie, nie. Nie, z tym myœmy siê nie spotkali”, wywiad: 06-S£W-10.

„Ale z g³uszeniem to nie spotka³em siê”, wywiad: 06-KK-17.
485 Wywiad: 02-KLH-06.
486 „Raz kiedyœ to chodzi³y te, agregat chodzi³ pr¹dotwórczy, a to tam teraz zakazane maj¹.

Niby nieraz maj¹ pozwolenie, ale to zlikwidowane”, wywiad: 06-£-H-08.
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tam j¹ podbiera³ i one przychodzi³y do siebie, nie?, jak j¹ siê wysypa³o, bo to nie by³
du¿y pr¹d, tak ¿e to nie by³o groŸne, nie? Oszo³amia³ na króciutko i to by³o, pewnie
jakaœ czêœæ ryb ma³ych tam ginê³a przy tym, ale to by³o chyba takie, nie, nie,
w ka¿dym razie dozwolone i nic siê tam nie dzia³o. To nie by³o du¿e [œrednica ka-
szora]. Nie, nie metr. Nie metr, myœlê, ¿e pó³ metra487.
Tu jeœli chodzi, jak na Raduñskich Jeziorach to jest od³awiane g³ównie agregatem
pr¹dowym, no nie? Pr¹dem. I czy, na ³ódce jest agregat pr¹dowy, silnik pracuje,
produkuje pr¹d i ten facet, który... Dwoje ludzi do tego wystarczy, no nie? Jeden, tu
du¿a ³ódka musi byæ, jeden, co delikatnie wios³uje, a drugi ma takie wide³ki i wsta-
wia je do wody. Potem, jak wyjmuje, nie ma pr¹du. Wstawia te wide³ki do wody
i ryba wyskakuje. Wstawia, to polega na tym, im ryba ma wiêksz¹ liniê grzbietow¹,
tym wiêcej ona odczuwa pr¹du, no nie? Tym wiêcej ona, dzia³a na ni¹ pr¹d i tego488.

Odmian¹ tej metody by³o p³oszenie ryb pr¹dem w kierunku sieci:
A, drgawice te¿. Drgawice stawiaj¹ i ta ryba jest p³oszona od pr¹du, to ona gdzieœ
ucieka, no nie? I jest stawiona drgawica i ona wejdzie w tê drgawicê i, tego. […] no
i kto tu kontroluje, co agregat pr¹dowy idzie, tego nic nie widaæ, ³ódka jedzie, tego
agregatu nie ma widaæ, nic. Tylko tam go gdzieœ uruchomi, ciach, poci¹gnie sznurek
i tu pr¹d do wody i jechaæ489.

Metoda ta nie ma te¿ akceptacji wielu osób z uwagi na szkody, które czyni
w rybostanie i ekosystemie:

Metody s¹ ró¿ne, ale to s¹ ju¿ takie mocno rabunkowe. Wiem, ¿e niektórzy pr¹dem
³api¹. Ja tego nigdy nie praktykowa³em i nie bêdê na pewno, poniewa¿ moje zdanie
jest takie, ¿e te ma³e rybki po prostu albo kar³owaciej¹ po tym, albo, albo po prostu
gin¹490.
Wszêdzie to samo ale jeszcze jest taki jakiœ po³ów, którego ja nigdy w ¿yciu nie
stosowa³em. Agregatem. Uderzenie pr¹dem i zbieraj¹. To jest takie niehumanitarne.
Podobno daj¹ na to pozwolenie, ale to musi byæ woda zbadana, jak¹ ma przewod-
noœæ pr¹du, wszystko, te¿ o tym s³ysza³em, ale nie wiem491.
On tym agregatem t³uk³. Oczywiœcie wêgorze, szczupaki, te du¿e ryby on bra³, a to
wszystko tê drobnicê zostawia³. I one potem jakoœ prze¿y³y, ale one by³y chore,
pora¿one pr¹dem, przecie¿ to, on on, Jezu, ja go, mówiê, to to, dla mnie coœ takiego
powinno byæ karalne niesamowicie. On niszczy³ ca³¹ strukturê tej ryby, tej wody.

487 Wywiad: 06-£H-01. „Normalnie, kaszorkiem. Uderzenie by³o i ciach”. Wywiad: 03-PR-02.
488 Wywiad: 02-G£-07. „W ogóle oni to stosowali na wêgorza”. Wywiad: 03-PR-02.
489 Wywiad: 02-G£-07.
490 Wywiad: 02-KLH-06. „[…] najgorsze w³aœnie wtedy te agregaty, bo to zaczê³o t¹ faunê,

jezioro niszczyæ, ryby”, wywiad: 06-BD-03.
491 Wywiad: 03-PR-02. „[…] i to mnie tak mówiê, maj¹ ludzie bez charakteru i chyba bez tego,

bo cz³owiek który potrafi pr¹dem zabijaæ rybê, to ja uwa¿am, ¿e to jest cz³owiek bez cha-
rakteru”, wywiad: 03-K£-16.
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Nie, po nim siê pr¹dem, ja tylko jedn¹ kanaliê tak¹ tu spotka³em, który robi³, i mnie
mia³ czelnoœæ jeszcze mi proponowaæ, ¿eby tu my ³owili. Ja mówiê: chyba ja by ciê
zat³uk³, ty wariacie, jesteœ nienormalny. No tak, bo wiedzia³, ¿e tu by³o grubo ryby
i mi proponowa³. Ja mówiê: idŸ ty siê uderz w ten g³upi ³eb492 .

„A, w firanę starą!”493 – narzędzia zastępcze

Do po³owów stosowano czasami organizowane naprêdce narzêdzia, które na
co dzieñ nie pe³ni³y funkcji rybackich494. Swoim kszta³tem i w³aœciwoœciami
przypomina³y profesjonalne narzêdzia ³owne. Wiele z tych dzia³añ wykonywa³y
dzieci. Do sieci nawi¹zuje swoj¹ konstrukcj¹ firana:

R2: Kiedyœ by³o tyle ryb, ¿e ja s³ysza³am, ¿e jeden, jeden taki zaradny ch³opak to
nawet umia³ tu, o, z³owiæ sobie w tak¹ star¹ firanê. Tyle by³o ryb. R1: A, w firanê
star¹! R2: Jo. R1: Matce wzio³ se... [œmiech] Tyle by³o kiedyœ ryb! A teraz nie ma,
nic! R1: A, zastawi³, o, o tako firanê, jo? Bo tam sieci nie by³o. Tam chto sieci mia³.
R2: I ¿e tylko wiedzia³, gdzie, w jakim miejscu... I dosta³ nawet w takie ryby. […]
R1: W jeziorku. S¹ ma³e i du¿e...495.

Plecione kosze do kartofli reprezentuj¹ k³onie. Umieszczenie w nich przynê-
ty w postaci chleba lub gotowanych kartofli to praktyka, z któr¹ zetknêliœmy siê
ju¿ w przypadku wiêciorków-¿aków:

R1: Kiedyœ nawet kosz zastawiali na ryby, koszem. R2: Wiklinowe kosze. R1: Wikli-
nowe, tak od kartofli gospodarz, co wsun¹³ kosz i tam coœ wesz³o. R1: Chleba. Chlibka
[siê wk³ada³o]. R2: Chleb albo kartofle ugotowane. Gotowany kartofel. Ale taki pod-
robiony. R1: No, no, co wlaz³o [by³o ³owione]. R2: No, w tacim b³otku to karasie.
R1: A, karaœ wszed³. R2: Na karasie te kosze. Na karasie, a na liny. Lin jeszcze taka
ryba jest. Oo, a kiedy to by³o! Po wojnie zaraz,... Tam na kiju wsun¹³ tam, we wodê
i tam... R2: Tam, dwumetrowy kij, trzymetrowy... Z brzegu... Latem, w boso...
R2: Takie m³ode ch³opaki, to tam dzieci, ¿eby sobie tam...R1: Jo... I wesz³o coœ
w ten kuœ. Bo te, on tam za parê dni czy za dwa tam szed³ zobaczyæ. R2: Bo wie
pani, jak po wojnie bieda by³a, ka¿dy ratowa³ siê... 496.
Siê ³owi³o, te¿ tam w domu. No tam by³o trochê takie prymitywne takie, takie swoj-
skie, nie?, tam sieæ by³a do ci¹gniêcia, ten, siatków tak nie by³o do stawiania, dryga-
wic, nie?, ale by³y ¿aki, a jak by³o trzeba na szybkiego, to nawet kosz od ziemniaków

492 Wywiad: 06-PDJ-19.
493 Wywiad: 02-ZG-03.
494 O po³owach przypadkowym sprzêtem pisze Z. K³odnicki, op. cit., s. 115.
495 Wywiad: 02-ZG-03.
496 Wywiad: 02-ZG-03. M. Znamierowska-Prüfferowa, op. cit., s. 53, pisze o rodzaju kosza

u¿ywanego do po³owów na niektórych terenach Polski: „Opa³ka, zwana te¿ k³oni¹, jedno
z najbardziej prymitywnych narzêdzi rybackich, ma przewa¿nie kszta³t owalny. Pleciona
jest z wikliny lub pokryta siatk¹”.
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siê bra³o, nie?, przykrywa³o siê tam ga³¹zk¹, œwierkiem, albo sosn¹, i tam ziemniaki
ugotowane i ryba wchodzi³a w to, i tak siê kosz wyci¹gnê³o, po pó³ godzinki, to tam
ju¿ ryby by³y wtedy. Tam przewa¿nie by³y karasie i tam liny, nie?, takie takie sta-
wowe ryby. W koszu na dnie [by³y ziemniaki], tak. Tak siê kosz wrzuci³o na takim
³añcuszku albo na lince, to tam od brzegu trzy metry, i ryba wchodzi³a, bo by³o tej
ryby du¿o, nie?497.
Tak, ... w s¹siedniej wiosce, ¿eœmy tam, tam s¹ trzy jeziora, ..., Chojnickie, Malinko,
tam jest w ogóle kraina jezior, myœmy tam poœrodku mieszkali. Tam te¿ byli k³usow-
nicy, sobie z nimi nie mogli ludzie rady daæ. To jest taka plaga jak szarañcza. To oni
s¹ wszêdzie. Ja by³em wtedy za ma³y, bo w wieku szeœciu lat, ale pamiêtam, ¿e kie-
dyœ PZW przyjecha³o, przywioz³o narybek, lina chyba, nie?, jak oni go wpuœcili, to
z ty³u ju¿ szed³ facet z koszem takim ¿elaznym, jak siê kiedyœ ziemniaki wybiera³o,
nie?, i wrzuca³, ju¿ z ty³u te liny wyci¹ga³. A oni mieli przywiezione, nie?, by³a wy-
puszczona, sta³a w brzegu, jak on kosz za niego wrzuci³, to zawsze on tam jak¹œ
sztukê dosta³498.

£owienie koszem nie jest spraw¹ przesz³oœci: „Tu dwa lata temu czy trzy to,
kurna, wszyscy z tymi kosza³kami gonili, a ja to têpi³ […]”499.

Mimo ¿e nie s¹ wykonane z siatki, wid³y do ziemniaków nawi¹zuj¹ sposo-
bem chwytania ryb do kaszorka. U¿ywano ich w szczególnej sytuacji wystêpo-
wania w jeziorze przyduchy:

Ale pamiêtam taki, tak¹ jedn¹ zimê, ¿e myœmy wjechali ju¿ wtedy w szeœædziesi¹tym
pierwszym, pamiêtam, bo myœmy wtedy pierwszy traktor kupili, […], to by³ szeœæ-
dziesi¹ty drugi rok, to by³a taka zima, ¿e jechaliœmy wozem konnym i tym ci¹gni-
kiem na lód, bo, ¿eby dziury zrobiæ, ktoœ mówi, ¿e ryby siê dusz¹, ¿e trzeba tych
dziur zrobiæ wiêcej, to to jak ja to pamiêtam, to dos³ownie mo¿na powiedzieæ
w prawie ca³y wóz normalnie wid³ami takimi od ziemniaków, ca³y wóz tych tych ryb
by³o wytego, nie? Wyjêtych, nie? Normalnie to one. Tak, one przychodzi³y do tych
do tych otworów w lodzie po tlen i by³o a¿ gêsto, normalnie tymi wid³ami od ziem-
niaków siê wyjmowa³o i na wóz k³ad³o, one ju¿, tak one siê pcha³y do tego tlenu, nie?
Bo taka by³a przyducha w³aœnie500.
Dziury by³y zrobione [w lodzie], nie by³y zamarzniête. Latark¹ zaœwieci³o siê, czy
ryba jest i wid³ami. Wid³y do bulew, kartofli. Wid³ami siê wrzuci³o [ryby] na lód.
P³otka, lin, szczupak te¿ do powietrza [ci¹gn¹]. Zawsze za powietrzem przychodzi³y
te ryby. […] Czy w nocy ryby œpi¹. Dziadek przyszed³ [raz wieczorem] do brata.
„Choæ zobaczyæ, czy ryby œpi¹, czy nie”. […] Du¿o siê nie uda³o z³apaæ501.

497 Wywiad: 06-CHM-07. Opisywane praktyki mia³y miejsce w Borzestowie.
498 Wywiad: 06-SRK-16.
499 Wywiad: 06-BR-02. W tej sytuacji wybierano ryby z jeziora podczas przyduchy, a kosz by³

narzêdziem k³usowniczym.
500 Wywiad: 06-S£W-10.
501 Wywiad: 06-RT-06. By³ to rodzaj k³usowania, podczas którego wyjmowano ryby wid³ami

z przerêbli.
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Inny rodzaj wide³, u¿ywanych do gnoju, dzia³a³ na takiej samej zasadzie, jak
przedstawione wczeœniej oœci do k³ucia ryb:

Oni robi¹ szkody, mo¿na powiedzieæ, jak szczupak ma tar³o, z ca³ego akwenu, nie?,
potrafi¹ jeden gatunek ryby wyplewiæ do zera, ¿e trzeba zaczynaæ od pocz¹tku. Tam
mia³em kiedyœ taki rów, jest, nie?, i woda wylewa³a, tak dziesiêæ centymetrów woda
zawsze wychodzi³a na ³¹kê, nie?, i tam szczupak siê wygrzewa³ i szed³ na tar³o, to
jednego roku mi ca³¹ populacjê szczupaka wyciêli, ja tam siedzia³em w nocy samo-
chodem, pilnowa³em tego rowu, ¿eby nie k³usowali tego szczupaka, ¿eby siê wytar³,
to co œwiat³a zgas³y, ja przysn¹³, to ju¿ latarki chodzi³y, chodzili z wid³ami i z brzegu
go atak… Jo, t³ukli [wid³ami]. Jo, wid³y od gnoju, nie? Teraz on idzie, ten szczupak
jak jest dziesiêæ centymetrów wody, to ta ryba jest bezbronna, bo ona jest praktycz-
nie na piasku, i on wejdzie w skorzniach, nie?, gumowcach, i tê rybê on trzaœnie
wid³ami na ni¹. I wtedy jednego roku to mieli praktycznie ca³¹ populacjê szczupaka
wyciête, ja od nowa musia³em zarybiaæ, bo i tarlaków nie by³o, ani ikry, nie? Bo
wszystko, bo jak on w tarle ut³uk³, nie by³o, to ani nie by³o narybku m³odego, ani
starej ryby. Oœcieñ, ale nie, nie, to znaczy mo¿e i u¿ywaj¹, ja mo¿e wszystkiego nie
widzê, bo ka¿dy k³usownik ma swoj¹ metodê, nie? A wid³y to jest zawsze to co jest
w domu pod rêkach. Tu jest du¿a czêœæ gospodarzy, we wiosce, to wiadomo, ¿e
ka¿dy wid³y ma. No i tak s¹ sami rolnicy naoko³o, chodzili, t³ukli tego szczupaka.
Nie, no bo ta ryba jest wtedy bezbronna, nie? Ma jakieœ dziesiêæ centymetrów wody,
a szczupaki s¹ po cztery-piêæ kilogramów, to on nie ucieknie, bo on w wodzie p³ynie,
a na brzegu, po piasku ta ryba nie bêdzie sz³a i j¹ dogoni. Wejdzie w skorzniach
i z³apie. A tam by³o takie w³aœnie, wylewa³o, nie? Woda, wychodzi³a wy¿ej, zalew
by³ na ³¹ki, to tam oni zrobili szkodê ca³kowit¹. Tedy wzi¹³em teraz ten rów pog³êbi-
³em, zasypa³em ³¹kê i spokój z k³usownikami. Mam o dwadzieœcia centymetrów wy¿ej
i ju¿ nie zalewa. I teraz szczupak w jeziorze jest, a szeœæ lat temu nie by³o.
To zrobi³a garstka k³usowników, ten gatunek ryby w ci¹gu dwóch-trzech tygodni
z jeziora usunêli502.

Oœci reprezentuje u¿ywany niekiedy przez dzieci do k³ucia ryb widelec lub
wide³ki do pieczenia:

A tak widelcem. Widelcem. [zaœmianie siê] Te¿ by³y, taki zwyk³y ch³opacy mieli.
A tak, czasem, babcia kiedyœ mia³a od, jak siê p¹czki piecze, takie z dwoma rogami
by³y, takie ostre. To zawsze od babci wzi¹³em tu, poszed³em do jeziora, jak by³
miêtus, to ja go piknê³em zawsze, nie? Raz piknê³em za bardzo, to jedno u³ama³em
tedy babci503.
R1: Bo ja tak, jak by³am dziewczynk¹, czternaœcie lat, tak, piêtnaœcie, to my mieli
widelec z domu i te kamienie odrzucali i by³o, jo... No, ale to we wodzie! No, my
kuli! Dzieci! My... Nie, my wziêli widelec od mamy. Taki zwyk³y widelec. My jak

502 Wywiad: 06-SRK-16.
503 Wywiad: 02-SZN-09.
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dzieci, nie? R2: Ale widzi pani, to by³o w szeœædziesi¹tym pi¹tym... Ile mama mia³a
lat? […] S³ysza³a pani, jak mama mówi, ¿e jak by³a ma³a, ¿e wystarczy³o kamieñ
odsun¹æ i tam miêtus se siedzia³. To by³y lata szeœædziesi¹te, nie?504.
Mój kuzyn, tej cioci syn, on sobie wzi¹³ wide³ki takie z ogniska metalowe, i za ka¿-
dym zanurkowaniem z ryb¹ wyp³ywa³. Ja by³em w szoku, nie? W rêku trzyma³,
zanurkowa³ tylko i505.

„My tu za chłopaków łapali gołymi rękami”506 – chwytanie ryb rękami

Sposobem drobnych po³owów niewymagaj¹cym narzêdzia, lecz zrêcznoœci,
by³o u¿ywanie do tego celu wy³¹cznie r¹k. Rêkami dzieci ³apa³y szczególnie
miêtusa:

Jo. My tu za ch³opaków ³apali go³ymi rêkami. Mintuzy, mintuzy pod kamieniami,
nie? Jak pod kamieniami, to ty tak, to musia³ mieæ wprawê. G³owê mu tak leciutko,
bo, pod kamieñ on tam siê krêci, jak ty go wyc... Ty go móg³ wyrzuciæ na brzeg.
To nieraz507.
R2: Kiedyœ za m³odego, to nawet rêk¹ ³owili, potrafi³em z³apaæ. A teraz to... R1: No,
miêtus siedzi pod kamieniem. R2: Miêtusa mo¿na na przyk³ad, nie? R1: No, s¹ dwa
wyjœcia przewa¿nie. R2: Albo siê da z³apaæ, albo ucieknie. [œmiech]. R1: Tak. Rêkê
w³o¿yæ pod kamieñ, potem szukaæ, to przewa¿nie latem, bo to tam... R2: Dno musi
byæ wtedy w³aœnie kamieniste, piaszczysto-kamieniste. R1: No, ró¿ne [wielkoœci
miêtusa]. R2: Czasem taki [zaœmianie siê] konkretny. Zawsze mo¿na by³o... wystra-
szyæ siê mo¿na by³o. R1: Tam te¿ w³aœnie by³o na tym Zamkowisku u mnie miêtusa
du¿o, teraz coraz mniej jest. Kiedyœ by³o w³aœnie du¿o, nie? R2: Miêtus lubi te¿
chyba czyst¹ wodê, nie? Tak, ¿eby by³a, nie? czyœciejsza508.

Zdarza³o siê ³apaæ wêgorze rêkami podczas przyduchy, kiedy ryby masowo
sp³ywa³y do miejsc zapewniaj¹cych trochê powietrza:

Wêgorz jest najs³abszy, wszystko my rêkami w wodzie ³apali. Ca³e jezioro w kó³ko
pod lodem, pod brzeg on podchodzi. A jak, on najs³abszy jest. Pierwszy co idzie, to
idzie wêgorz. A co, ka¿dy moczy³ [rêce] i ciach. My pilnowali, bo ca³a wieœ nam
krad³a, nie? Ca³¹ noc my pilnowali, ca³¹ noc i dzieñ, bo ka¿dy na wêgorza. Dziurê
ciêli i tam one przychodzi³y do dziurów z brzegu509.

504 Wywiad: 02-ZG-02.
505 Wywiad: 06-KK-17.
506 Wywiad: 02-SZN-09
507 Wywiad: 02-SZN-09. „To te, mintusy [rêcznie siê wyci¹ga]”, wywiad: 03-CHM-06.
508 Wywiad: 02-PR-08.
509 Wywiad: 06-BR-02.
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Ryby mo¿na by³o zebraæ z lodu w okresie tar³a:
Ale jak lód topnia³, p³oæ ju¿, bo to nieraz tak lód le¿a³ jeszcze w kwietniu, nie? To on
s³aby by³, p³oæ do brzegu ci¹gnê³a, na tar³o, to za³amywali, to one wyp³ynê³y na lód,
zebrali i poszli. A tata tam nie goni³, mówi: „Dla tych dwóch-trzech kilogramów
ubo¿szy nie bêdê. Ka¿dy mo¿e rybkê zjeœæ”510.

Rybê mo¿na by³o te¿ schwytaæ rêkami podczas przypadkowego spotkania:
Tak, ale to by³o tak, to siê zdarza³o przy tej obfitoœci ryb to to, ja mia³em, ja mia³em
sam taki przypadek, nie? ¯e, sam taki przypadek mia³em, ¿e z³apa³em ale lina, nie?
Siê okaza³o, ¿e taki, w³aœnie by³em, nie wiem, chyba tam jakieœ parênaœcie lat mia-
³em, i wêdkowaliœmy ryby w, wêdkowa³em ryby tak tutaj w zatoczce swojej, takie,
przy takich szuwarach, przy takiej trzcinie i, tak tam nic nie by³o, taka, taka, coœ
tak jak gdyby dotyka mi nogi na tym, patrzê, takie liny, nie? Tak [spore], i ja tak na
tym i ona, tak sobie tego, to ja tak najpierw siê zl¹k³em, a potem jednego z³apa³em.
Z³apa³em go, wyrzuci³em na brzeg, bo on tak jak ja go z³apa³em, to on jest œliski
bardzo, ale zd¹¿y³em go tak jakoœ wywaliæ511.

Najprostsze po³owy d³oñmi wyczerpuj¹ zestaw metod stosowanych do po-
³owu ryb w powiecie kartuskim. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e poszczególne narzêdzia
u¿ywane przez ró¿ne kategorie osób tworzy³y ró¿norodne konfiguracje, uzale¿-
nione od potrzeb i mo¿liwoœci konkretnego ³owi¹cego. Przyk³adowo podamy
zestaw sprzêtu zawodowego rybaka przedwojennego:

Tych ³odzi, sieci, to on [tato] mia³ w³ok du¿y, ma³ych mia³ dwa, ale te drgawice,
mrze¿a nazywali, mia³ ¿aki. Poza tym mia³ jeziora w Miechucinie, tam musia³ mieæ
dwie ³odzie, nie?, a trzeci¹ wozem przywozi³ z sieciami. Tam w lesie za Prokowem
mia³ te¿ dwie ³odzie, na Rekowie mia³ trzy ³odzie, no i tak512.

„Kiedyś właśnie mieli te drewniane, ale to już, no, odchodzi do lamusa...”513

– łodzie

£odzie s¹ niezbêdnym sprzêtem pomocniczym, bez którego u¿ywanie wielu
wa¿nych narzêdzi rybackich, takich jak letnie sieci ci¹gnione, najczêœciej stoso-
wane sieci stawne, ¿aki, sznury haczykowe i pupy-wêdy letnie by³oby niemo¿liwe.
Obecnie funkcjonuj¹ dwie kategorie ³odzi z punktu widzenia zakotwiczenia tech-
nologii ich wytwarzania w tradycji: ³odzie drewniane, o rodowodzie tkwi¹cym
w dalszej przesz³oœci i ³odzie ze sklejki, z metalu lub tworzyw sztucznych, które

510 Wywiad: 06-CHM-21.
511 Wywiad: 06-£H-01. Z regu³y: „Go³ymi rêkami nie ³owi siê”, wywiad: 02-ZG-01. „Rêkami

nie ³owi¹, bo to je p³oszy”, wywiad: 03-G£-01.
512 Wywiad: 06-CHM-21.
513 Wywiad: 02-SMN-11.
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stanowi¹ stosunkowo niedawno wprowadzona grupê jednostek p³ywaj¹cych.
Dostosowuje siê je wielkoœci¹ do zadañ wyznaczanych przez ich u¿ytkowników.

Rybacy zawodowi, ³owi¹cy najwiêkszymi sieciami ci¹gnionymi, maj¹ ³odzie
o rozmiarach odpowiednich do przewo¿enia tych du¿ych sieci i wyci¹garek,
a tak¿e transportu wiêkszej iloœci z³owionych ryb:

E... ³ódŸ w³aœnie taka do niewodu jest du¿a, ma 6,5 metra, 175 centymetrów szeroko-
œci, burta jest tam oko³o 75 centymetrów wysoka. £odzie musz¹ byæ du¿e, bo jak
zagarnie tam du¿¹ iloœæ tej ryby, to musi gdzieœ to wrzuciæ. Wiadomo, ¿e taki niewód
równie¿ jest du¿y. […] Tak¿e to jest du¿a objêtoœæ i taka, takie ³odzie musz¹ byæ
du¿e. Rybacy do ³owien... do stawiania sieci tego typu, tutaj, wontonów czy miero¿
u¿ywaj¹ mniejszych ³odzi, tam szeœæ metrów piêæ centymetrów, 150 centymetrów
szerokoœci i oko³o tam szeœædziesi¹t centymetrów wysokoœæ jest burty...514

„Ciełno, to było ciełno. Ta drewniana to było ciełno”515 – łodzie drewniane

Drewniane ³odzie rybackie do zastawiania mniejszych narzêdzi œrednio maj¹
5,5 metra d³ugoœci, a szerokoœci 80-120 centymetrów, wysokoœæ szeœædziesi¹t
centymetrów [il. 49]:

Ale to musi byæ minimum... to 5,5 metra d³uga ³ódŸ, szerokoœæ metr, œrednicy, szero-
koœæ metr dwadzieœcia, potem w¹sko tak budowana i tak dalej516.
D³ugoœci¹ by³y piêæ metrów, 5,5 do szeœciu, takie takie, bo takie stabilne to jest.
A szerokoœæ to to mia³o osiemdziesi¹t do metra, w tym najszerszym miejscu, bo siê
schodzi³y do œrodka, nie?517.
Ja mam, ona ma tak 5,5 metra. W œrodku [szerokoœæ] jest metr dwadzieœcia. Szeœæ-
dziesi¹t [wysokoœæ]518.

Wœród opisów konstrukcji ³odzi ujawnia siê pewien wzór, który wydaje siê
le¿eæ u podstaw konstrukcji wielu ³odzi wystêpuj¹cych w regionie519. Kad³ub

514 Wywiad: 02-SMN-11. „Kurcze, jak to, bo to by³y du¿e ³odzie, tam te¿ szeœcio- czy siedmio-
metrowe, wtedy te drewniane, wyci¹garki ju¿ tu sta³y, te ko³owroty tu by³y zanim ja jeszcze
siê przyj¹³ tu do pracy”, wywiad: 06-£-H-08.

515 Wywiad: 06-GWD-18
516 Wywiad: 02-G£-07. „Tak piêæ metrów, szeœæ do siedmiu metrów”, wywiad: 02-ZG-02.

„[…] Cztery d³ugie deski sosnowe, d³ugoœæ piêæ-szeœæ metrów […]”, wywiad: 02-ZG-01.
„[…] ³ódka tam, piêciometrowa […]”, wywiad: 02-ST¯-04.

517 Wywiad: 06-GWD-18. „No przewa¿nie tak piêæ metrów, piêæ metrów d³uga”, wywiad:
02-SUL-17.

518 Wywiad: 06-CHM-07. J. Litwin, op. cit., s. 244-247, przedstawia opis budowy ³odzi wed³ug
rybaka Franciszka Cieszyñskiego z Chmielna. Klepki u¿yte na burty mia³y d³ugoœæ 5,5 metra,
a szerokoœæ 30 centymetrów. Wewnêtrzna szerokoœæ dna wynosi³a osiemdziesi¹t centyme-
trów, a ³odzi jeden metr.

519 Szkutnictwo Pojezierza Kaszubskiego przedstawi³ J. Litwin, op. cit., s. 231-252, w tym
³odzie z okolic Kartuz. Ibidem, s. 244-247.
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49. £ódŸ drewniana nad Jeziorem Karczemnym, Kartuzy, gmina Kartuzy
(fot. K. Zamoœciñski)
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³odzi drewnianej sk³ada siê z burt wykonanych z dwóch pasów desek po³¹czo-
nych na zak³adkê, mocowanych do dziobnicy i tylnicy. Dno jest p³askie, zwykle
wykonane z krótkich klepek mocowanych poprzecznie. Pierwotna technika ich
monta¿u polega³a na tym, ¿e klepki dna nie by³y uszczelniane [il. 50]:

One [deski] by³y, one nie mog³y byæ surowe, one musia³y byæ tak normalnie, dziadek
siê na tym zna³, bo one nie by³y, musia³y byæ tak 3/4 suche, i tak 1/3 wilgotnoœci
musia³y mieæ, bo ¿eby jak one by³yby surowe, to one by nie napuch³y, a chodzi³o
[o to], ¿e one mia³y tak piêædziesi¹t procent, 3/4 procent suchego i 1/3 wilgotnoœci
i wtedy jak one przysz³y na wodê, tedy one same napuch³y i same siê uszczelni³y.
Trzeba dok³adnie, jak dziadek pracowa³, to dok³adnie przymierza³, deska i patrzy³,
te szpary musia³y byæ idealnie równe, musia³y byæ pod k¹tem wszystko i zbijane, jak
przysz³a na wodê, wie pan, tedy to samo uszczelni³o. Bo wiadomo, ¿e póŸniej to siê
rozesz³o, wtyka³o, nie? I wtedy t¹ drewnian¹ z blach¹ bit¹, jakoœ mia³a swoj¹ nazwê,
mia³a, i wodê p³ywa³, wodê co jakiœ czas zbiera³ i pach, i siê wylewa³o, nie?, tê wodê.
Nie, niczym, [nie by³y uszczelniane] niczym, niczym. No bo jak niektórzy smarowali
lepikiem na zewn¹trz, to pomaga³o, jakiœ czas, ale ta ³ódŸ wtedy szybciej zgni³a. Bo
jak oni ten, na na zimê j¹ wyci¹gali z wody, odwracali do góry nogami, nie?, wtedy
spod tego lepiku ta deska nie wysch³a, ona tam szybciej zgni³a, nie? Wiadomo, jak na
wodê po zimie, j¹, jak ³ódŸ wrzucili do wody, to ona tam po godzinie czy po dwóch
na dno posz³a, bo ona by³a jesz-
cze taka podeschniêta i ona na
dno posz³a. Ona le¿a³a na tym
dnie, a¿ tam tydzieñ albo i wiê-
cej, i wtedy ³ódŸ wy¿ej, wodê
wylaæ i ...postawi³ i wtedy gra-
³o, bo ona ju¿ wtedy napuch³a.
Jo, wtedy napuch³a. Cie³no, to
by³o cie³no. Ta drewniana to
by³o cie³no. Na to oni [dziadek
i ojciec] tak cie³no mówili. Nie,
nie [by³o wczeœniej innych
³odzi]. D³ugoœci¹ by³y piêæ
metrów, 5,5 do szeœciu, takie
takie, bo takie stabilne to jest.
A szerokoœæ to to mia³o osiem-
dziesi¹t do metra, w tym naj-
szerszym miejscu, bo siê scho-
dzi³y do œrodka, nie? Przewa¿-
nie tak by³o, ¿e to jednakowa

50. Dno z poprzecznych klepek,
Jezioro Klasztorne, Kartuzy

(fot. K. Zamoœciñski)
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by³a [szerokoœæ z przodu i z ty³u]. Ty³, zale¿y, kto to szersze robi³, ty³ by³ szerszy od
przodu, bo przód... wbity, taki klin by³ wbity, … to by³ przód, a ty³, ty³ by³ taki
szerszy, nie? Szeœædziesi¹t centymetrów, ko³o pó³ metra, taka deska poprzeczna by³a.
To by³ ten ty³ ca³y. Nie, nie, [czêœci ³odzi nie mia³y nazwy] to by³o cie³no, i ten520.

Inne opisy potwierdzaj¹ lub uzupe³niaj¹ ten schemat, a tak¿e pokazuj¹ pewne
modyfikacje do niego wprowadzane:

Nie, tam nie ma ¿adnego wzoru [przy robieniu ³odzi], po prostu deski d³ugie, gdzieœ
osiem metrów, czy szeœæ metrów, szeœæ to za krótkie by³y, i wtedy siê zrobi³o koñ-
cówki, pierwsza koñcówka z góry szersza, póŸniej wê¿sza, nie?, z ty³u siê zrobi³o
szersze znowu, nie?, to siê przymocowa³o na gwoŸdzie, w œrodek siê bra³o ten, takie
takie rozpory siê robi³o, ¿eby to siê rozszerzy³o, to siê przewróci³o i potem siê deski
przybija³o na dno. W poprzek. W poprzek, tak. A potem pi³¹ siê obciê³o i ju¿ masz
zrobione. No i wtedy trzeba j¹ zakonserwowaæ i postawiæ na wodê, bo ta deska jak
wodê zaci¹gnie, to ona siê uszczelnia, nie? Tak. Ale ja najczêœciej robi³em tak¹ tak¹,
wk³ada³em taki, takie sznury by³y, w to i wtedy dopiero w³o¿y³em, ¿eby to zacisnê³o.
¯eby woda nie wcieka³a. Jak to zaciœnie, to ju¿ nie przecieka. Ale ona musi byæ ca³y
czas na wodzie, jak siê wyci¹gnie, to wyschnie i znowu dostaje szpary. Tak to wygl¹-
da³o. PóŸniej z czasem to strupieje, zgnije. Siê rozwali, trzeba rozwaliæ to521.
One [deski dna] niczym [nie by³y uszczelniane], wszystko na styk, one musia³y byæ
takie suchsze, jeszcze szpara pozostawiona. No bo jak w wodê póŸniej, jak by³a taka
nowa ³ódka, trzeba by³o kamieni wrzuciæ, j¹ zalaæ i na kilka dni do wody zostawiæ.
Potem ona napuch³a i wszystko siê uszczelni³o. No. A jak ktoœ ma za ciasno, za suche
deski, za ciasno zrobi³ szpary, to puch³a i deski odpad³y. No to zale¿a³o od, to siê
czu³o [jakie maj¹ byæ szpary], jaka deska jest sucha, tak, ci co to robi¹ maj¹ takie
wyczucie po prostu, nie?522.

Oprócz ³odzi z dnem poprzecznym budowano te¿ ³odzie o dnie z desek u³o¿o-
nych wzd³u¿nie [il. 51]. Du¿e ³odzie o takiej konstrukcji zosta³y wprowadzane
do po³owów w czasie dzia³ania PGR Lipusz:

Ta ma szeœæ metrów i przód w klinek, a z ty³u trochê szerzej i tam... Dno ma p³askie.
P³askie dno. I deski s¹, mo¿na wbijaæ je zd³u¿ albo przek, ale te ma³e to oni wbijali
w poprzek, a te du¿e, to myœmy tam dostawali, te by³y deski wzd³u¿ robione trzy.
To fachowcy to robili, bo tam by³a winklówka w to wspawana. I taka ³ódŸ by³a
te¿ dobra523.

520 Wywiad: 06-GWD-18. „To by³o, na pióro te deski by³y zak³adane w ten sposób, takie typowe
rybackie te, te ³odzie, ale teraz nie wiem”, wywiad: 02-PDJ-19.

521 Wywiad: 06-BD-03.
522 Wywiad: 06-BL-13.
523 Wywiad: 02-CHM–13. „Cztery d³ugie deski sosnowe, d³ugoœæ piêæ-szeœæ metrów – z nich

pod³oga, kad³ub, trzy ³awki – na koñcach i w œrodku, do wiose³ mocowania […]”, wywiad:
02-ZG-01.
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Równie¿ w takich samych okolicznoœciach na wody Jezior Raduñskich spro-
wadzono morsk¹ ³ódŸ ryback¹ z napêdem motorowym, zwan¹ przez rybaków
korabiem. Ma ona zupe³nie inna budowê ni¿ p³askodenne ³odzie jeziorne.
Prezentuje typow¹ szkutnicz¹ konstrukcjê morsk¹ o wielopasowym poszyciu
z klepek uk³adanych na zak³adkê. £ódŸ ta zosta³a wycofana z eksploatacji i prze-
chowywana jest na terenie firmy „Radbur” z zamiarem jej odrestaurowania
i prezentacji na terenie firmy jako zabytku-pami¹tki [il. 52].

£odzie drewniane powoduj¹ niedogodnoœci zwi¹zane z trudnoœci¹ ich utrzy-
mania czy eksploatacji. Rozwi¹zanie tych problemów posz³o dwoma torami:
ulepszenia ³odzi drewnianych poprzez wprowadzenie nowego materia³u lub ca³-
kowite zast¹pienie drewna innymi, trwalszymi materia³ami. Pierwszy ze sposo-
bów polega na zast¹pieniu klepkowego dna p³yt¹ wodoodporn¹ [il. 53]:

Ja mia³em deski poprzeczne [dna], ale tam nie wiem czego, kupi³em z tartaku te
deski, niby to jeden ten, a jedna bardziej pracowa³a jedna mniej, nie mog³em tam
zrobiæ i kupi³em zamiast desek, kupi³em p³ytê wodoodporn¹, tward¹ i wstawi³em
zamiast desek p³ytê. Wyrzuci³em, jo, te deski i, jak siê okazuje, jest du¿o lepsza ta
p³yta ni¿ tam te deski. Ani siê nie wygina, nic siê nie, lekko idzie. A to jest wodood-
porna, ona siê nie rozwarstwia, no. A twarda to, ja tak patrza³em, bo to siê wyszoruje

51. Stara ³ódŸ rybacka nad jeziorem Junno, Kamienica Królewska,
gmina Sierakowice (fot. K. Zamoœciñski)
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52. Dziób ³odzi rybackiej korab typu morskiego w siedzibie firmy „Radbur”,
Somonino, gmina Somonino (fot. K. Zamoœciñski)

53. £ódŸ rybacka Eugeniusza Regliñskiego nad Jeziorem Raduñskim Górnym,
Borucino, gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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od tych ceg³ów, od tych kamieni tam wszystkiego, nie?, to ona siê wyciera i dno tak
samo, to ¿eby ona by³a twarda, to bra³em przyk³ad jak maj¹ tiry wy³o¿one pod³ogi
i paleciaki jad¹, wszystkie, ona siê tak nie wyciera, ta twarda. Tak tutaj d³uba³em524.

Postêpuj¹c zgodnie z drugim rozwi¹zaniem, wielu rybaków zrezygnowa³o
z ³odzi drewnianych [il. 54] i zaakceptowa³o nowe rodzaje ³odzi wykonywane
z innych, trwalszych materia³ów:

Dawniej mia³em ³ódŸ drewnian¹, sam se zrobi³em. Tak, tak, a teraz dosta³em tu od
znajomego tak¹ plastikow¹, bo ta l¿ejsza jest, nie? I to nie trzeba na zimê wyci¹gn¹æ,
a to drewniane trzeba wyci¹gn¹æ, na wiosnê znowu j¹ zakonserwowaæ, bo to siê
rozsycha³o, póŸniej znowu j¹ zatapiaæ, ¿eby ona œci¹gnê³a siê, ¿eby woda nie wcho-
dzi³a, i ciê¿ka, nie?, taka drewniana jest. A te plastikowe to l¿ejsze. I mniej po prostu
pracy z tym jest. Tylko ona siê nie nadaje na du¿e sieci. To wtedy musi drewniana
byæ. Albo plastikowe du¿e maj¹, specjalne ³odzie. Te¿ ciê¿kie one s¹525.
A teraz, ja tu te¿ robi³em takie ³odzie drewniane. Kiedyœ jeszcze sobie zrobi³em,
jeszcze tam komuœ. A póŸniej myœmy dostali te nowe ³odzie, to te stare ju¿ nam nie

524 Wywiad: 06-CHM-07. „A teraz s³ysza³em, ¿e tam ju¿ wiêcej takich robi. Tak jak ja. Taki, co
mi tam pomaga³ robiæ tê pierwsz¹ ³ódkê, ja mu o tym mówi³em i on komuœ zrobi³ ju¿ dwie
³ódki, te¿ tak zrobi³ tak samo, mówi, ¿e jest lepsze ni¿ to drzewo, nie?”. Ibidem.

525 Wywiad: 06-BD-03.

54. £ódŸ rybacka nad jeziorem Guœcierz Du¿y, gmina Sulêczyno
(fot. Magdalena Bernat)
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pasowa³y wtedy. Bo po prostu, bo te drewniane ³odzie haczy³y bardziej. Jak tutaj ten
plastik... Bo to drewno siê trochê zawsze oderwa³o, nie? Wyrobi³o. A ten plastik te¿
siê wyrobi, ale to ju¿ jest taka inna robota. Bo tam nie ma ju¿ tej sprawy, ¿eby ³ódŸ
ciek³a. ¯eby to ³ódŸ haczy³a. Ona jest tak elegancko obrobiona, nie?, bo to mo¿na
teraz, jest ¿ywica, jest wszystko tam, trochê poskrobie, zaleje to i ma, ma ³ódŸ jak
trzeba, wygl¹da jak, jak ta œciana526.

„A teraz te plastiki weszły w modę”527 – łodzie z tworzyw sztucznych

Coraz wiêcej osób zaczê³o u¿ywaæ ³odzie z tworzy sztucznych, kupuj¹c je
lub wykonuj¹c samemu [il. 55]. Ich zalety to trwa³oœæ, lekkoœæ i nieprzepusz-
czalnoœæ:

A teraz te plastiki wesz³y w modê, to to jest lepsze, nie? Bo to jest, to nie przemaka.
Nie przepuszcza wody, nie? Jest to l¿ejsze du¿o528.
Ja mam ³odzie typowo rybackie, z laminatu, robi³em sam kiedyœ ponad trzydzieœci
lat temu, bo w laminatach robi³em. To s¹ ³odzie, no... wygodne, szerokie, p³asko-
denki, usztywnione takim stela¿em, zalaminowane to s¹ te miejsca. Oczywiœcie ona
jest wyprofilowana i jest zagiêta do góry, czyli ma burtê grub¹, podwójn¹, no i tam
s¹ dulki, tam s¹ wios³a. No, jest miejsce na silnik te¿, ale ja szanujê wodê...529.
£odzie rybackie – lekka, by móc samemu wynieœæ na brzeg, zrobiona z w³ókna szkla-
nego, ¿ywica wytrzyma³a i mocna. Kupuje siê od ludzi, którzy maj¹ sprzêt do wy-
twarzania ³odzi, robi siê na kopycie, szlifuje, maluje; jest d³uga, du¿a wypornoœæ,
szeroka – cztery kile równa siê stabilna, nie przechyli siê. Kiedyœ drewniane by³y,
smo³owane, moczone puch³y – du¿o roboty przy tym, trzeba by³o przechowywaæ
w cieniu, a teraz mo¿na gdziekolwiek na brzegu; czêœci nazwy jak ze statku, dziób,
rufa; po kaszubsku ciu³no/ci¹³no (jak grubas idzie i st¹pa to siê mówi, ¿e ci¹³no530.

„Do sieci ciągnionej mam metalowe...”531 – łodzie metalowe

Podobne zalety jak ³odzie z tworzyw sztucznych maj¹ ³odzie metalowe, za-
adaptowane przez niektórych rybaków:

Ja mam ³ódki stare, z demobilu, po PGR-ach, metalowe. Metalowe. Do sieci ci¹-
gnionej mam metalowe... P³askie dno. [kszta³t jak te czó³na kaszubskie] Yhm. Ja
jestem bardzo zadowolony. Ja to pozyska³em od nich, oni mieli na z³om, a mnie

526 Wywiad: 02-CHM-13.
527 Wywiad: 06-BD-03.
528 Ibidem.
529 Wywiad: 02-ZDN-05.
530 Wywiad: 03-G£-01.
531 Wywiad: 02-ST¯-04.
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55.Wyremontowane ³odzie rybackie z w³ókna szklanego firmy „Radbur”,
Somonino, gmina Somonino (fot. K. Zamoœciñski)
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532 Ibidem.
533 Wywiad: 02-HS-10.
534 Ibidem.
535 Wywiad: 02-ZG-02.
536 Wywiad: 02-KLH-06.
537 Wywiad: 02-HS-10.
538 Wywiad: 06-GWD-18.

g³ównie interesowa³o, g³ówna konstrukcja, no, kwestia, by³o... trzy lata?... Trzy lata
temu wymienia³em ca³e poszycie i kupi³em nowe arkusze blachy, i, kurde, na to,
stare, stare wyrzuci³em i ca³y kszta³t zosta³, nowe blachy za³o¿y³em i, podejrzewam,
nastêpne dwadzieœcia lat bêdê u¿ywa³. One s¹ nie do zdarcia, no, no, no, co? W tych,
przedtem, drewnianych, to trzeba by³o konserwowaæ, trzeba by³o lepikiem, no to
drzewo wysycha³o, jak przez zimê, no to, to by³y szpary; no to w metalowym,
co stanie siê, zrobi siê, zrobi siê dziura – weŸmie siê spawarkê, zaspawa i jedzie dalej
z koksem, tak?532.

„Ze sklejki. Ale to są nietrwałe, no niestety ”533 – łodzie ze sklejki

£odzie ze sklejki s¹ niepozbawion¹ wad innowacj¹ stosowan¹ w mniejszych
³odziach u¿ywanych przez wêdkarzy:

O, ja te¿ du¿o robi³em ³odzi. Ze sklejki. Ale to s¹ nietrwa³e, no niestety. Piêæ-osiem
lat. Mimo wszystko to [siê impregnuje]. Nie ma taki... jakoœciowo sklejki dobrej,
która by wytrzyma³a tam dziesiêæ-piêtnaœcie lat. Tak [malujê], to jest du¿o. O, te
drewniane to wymagaj¹ bardzo du¿o pracy, konserwacji, nie? A te plastikowe to
mog¹ le¿eæ, co tam. Nic im siê nie stanie. Tak¿e teraz wysz³y z mody, tych drewnia-
nych to w ogóle nie produkuje siê chyba tam534.

„Tera mają motorówki, a kiedyś musieli wiosłować”535 – napęd łodzi

£odzie napêdza siê albo tradycyjnie wios³ami opartymi na dulkach, albo
silnikami spalinowymi lub elektrycznymi:

No, nasze jezioro nie wymaga silnika, bo jest... No, mówiê tam, trzydzieœci parê
hektarów, wiêc... cz³owiek sobie powios³uje. No i te¿ trochê dla kondycji dobrze536.
A tu [na Jeziorze Ostrzyckim] jest strefa ciszy, mo¿na u¿ywaæ tylko silniki elektrycz-
ne. Na akumulator. Ale to jest dobrze, ¿e jest zakaz z tych silników spalinowych, bo
to by³o szaleñstwo, jak tymi motorówkami jeŸdzili, ha³as, huk537.
A to silnik spalinowy jeŸdzi, bo tak rêcznie tedy to. Tylko raz siê zdarzy³o, ¿e silnik
nawali³, to my od Podjaz wios³owali, jeszcze pod wiatr. To chyba cztery godziny
chyba wios³owali538.
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„Czółno na to u nas mówili po kaszubsku”539 – nazewnictwo łodzi

Na terenie powiatu kartuskiego ³odzie powszechnie nazywa siê czó³nem
w ró¿nych wersjach wymowy kaszubskiej tego s³owa540: „R1: Tak siê mówi na
te ³odzie w³aœnie rybackie, to s¹ ció³na. R2: Po kaszubsku to jest”541.
Spotyka siê te¿ znajomoœæ nazwy ³odzi Kaszubów nadmorskich:

Nie, to, to s¹ ³ódki, czó³na. Czó³na. Mamy czó³na, jak siê jedzie ko³o Pucka, gdzieœ
tam, bota na to, bota. To inaczej mówi¹ ca³kiem542.

Tak okreœlano du¿e ³odzie drewniane do obs³ugiwania sieci ci¹gnionych:
Te ³odzie, to siê mówi tak, tak po rybacku, to siê nazywa b³yt na to. B³yt. Rybacy
mówili b³yty na to, na te ³odzie. To by³o taka, rybacka stara nazwa. B³yt. Tak jak, te
b³yty wygl¹daj¹ tak, jak te ³odzie, ³odzie plastikowe, nie?543.

Korab znaczy tyle samo co: „£ódka wielka. Du¿a ³ódka, taka do statku po-
dobna, jak prom, no. […] Jo [zawsze na tak¹ du¿¹ ³ódŸ siê mówi³o korab].
Jo, korab, korab. To jest korab, my na to mówili544.

„Rózgar to jest, rózgar, nie?” – sadze na żywe ryby

Do przechowywania ¿ywych ryb rybacy stosuj¹ sadze dwóch rodzajów: siat-
kowe [il. 56] i skrzyniowe:

A, tutaj jeszcze takie, o, to tu w³aœnie, to je po kaszubsku czy po polsku nawet ró-
zgar. To siê tu rozci¹ga, to je rózgar na wêgorza. Wêgorza siê w³aœnie w tych ¿akach,
nie? Co ja mówi³em, tedy tu siê wêgorz wk³ada, i tak to siê robi, o. Tu siê tak za-
wi¹¿e, tak, nie?, i tu sobie wêgorz chodzi, zanim kierowca tamten brygadzista, nie?,
po wêgorza przyje¿d¿a i w tym on sobie ¿yje, nie? W wodzie. Sadz, jo. Gdzie, tu
wejdzie chocia¿ sto kila, nie? To s¹ mniejsze i wiêksze, jo, to je rózgar. […] Nawet
szczupaka mo¿na te¿ w³o¿yæ, ¿eby ¿y³, nie? Ale to siê … na wêgorza. Rózgar to jest,
rózgar, nie? Tak, tak [przy brzegu siê trzyma], na jakiœ palik siê wbije i jak my tu
mieszkamy, to mamy wszystko na oku545 [il. 57].

539 Wywiad: 02-NS-18.
540 Wywiady: 02-KLH-06, 02-SZN-09, 02-NS-18, 02-CHM–13 – czó³no, 03-G£-01 – ció³no/

ci¹³no, 06-KK-17 – czó³no, 06-GWD-18 – cie³no.
541 Wywiad: 06-KK-17.
542 Wywiad: 02-SZN-09. „Wykonywany do dziœ w tradycyjnych warunkach typ ³odzi rybackiej

nazywany jest popularnie bot”. J. Litwin, op. cit., s. 294. Zanotowane formy bota i b³yt s¹
wersj¹ s³owa bot.

543 Wywiad: 02-CHM-13. Wyj¹tkowo pojawi³o siê s³owo krypa: „Krypa dwu-, trzyosobowa,
w sumie mi wiêksza nie jest potrzebna, bo do czego”, wywiad: 02-PDJ-19.

544 Wywiad: 06-£-H-09.
545 Wywiad: 06-£-H-08. „[…] póŸniej tam ryby ja mia³em z sadzów taki... luzgarze te¿,
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Tak wiadomo, siê zna trochê tych
ludzi, to te¿ siê wymieniamy na-
rybkiem, bo na przyk³ad tak jak
p³oæ to inni rybacy przywo¿¹ do
mnie, ja zawo¿ê, jak siê na³owi,
nie? Mamy specjaln¹ skrzyniê,
jak jest p³oæ, to siê w tê skrzyniê
³aduje, dzwoniê, ¿e jest p³oæ i ktoœ
przyje¿d¿a, na przyk³ad zabiera
j¹, póŸniej mi przywiezie. Nor-
malna skrzynia metalowa, z prê-
tów, zespawaliœmy te¿ w³aœnie
z tat¹, bo kiedyœ dziadek u¿ywa³
te¿ drewnianej skrzyni, to by³y
drewniane, ale wiadomo, metalo-
wa d³u¿ej trochê. I ona jest wiel-
koœci osiemdziesi¹t centymetrów

odpowiednie […]”, wywiad: 02-ZDN-05. S. Chmielewski, op. cit., s. 318, pisze: „Oprócz
tego do przechowywania i przewo¿enia ¿ywych ryb s³u¿¹ ró¿nej wielkoœci luzgary, czyli
worki sieciane, rozpinane na obrêczach i zawi¹zywane z obu koñców”.

56. Du¿y siatkowy sadz na ryby, £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski)

57. Sadz na wêgorze rózgar.
Prezentuje Wojciech Formela,
£¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca
(fot. K. Zamoœciñski).
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wysoka, metr na metr, z tak¹ klapk¹ i, nawet jak mówiê, no, ryba jest, ktoœ potrzebu-
je, przyjadê wieczorem, no to w skrzyniê w jeziorze, nic siê nie stanie. Ca³y czas jest
w jeziorze ta skrzynia. Podobne rozmiary, tylko drewniana by³a [skrzynia dziadka],
nie? Szpary [mia³a]. […] Tam by³y takie centymetrowe, pó³toracentymetrowe szpa-
ry. Woda, ona te¿ ca³y czas w wodzie sta³a, nie? i. […] Skrzynia po prostu 546 [il. 58].

„To je kleśćka, nie? i tym się szyje, nie?”547 – sprzęt do naprawy sieci

Niezbêdnym sprzêtem rybackim jest ig³a do naprawy sieci, która powszech-
nie nazywana jest kleszczk¹ [il. 59]:

To siê, to ju¿ trzeba umieæ zeszyæ,
s¹ specjalne ig³y, tak zwane kleszcz-
ki, gdzie siê nawija odpowiedni
sznurek czy, czy, czy ¿y³kê, zale¿y,
z czego ta sieæ jest i siê zszywa548.

W £¹czynie-Helu, gdzie przez
lata dzia³a³a du¿a brygada rybacka,
zachowa³y siê jeszcze przedwojenne
zabudowania przystani, w których

58. Metalowy sadz skrzyniowy na ¿ywe ryby w wodach jeziora Junno,
Kamienica Królewska, gmina Sierakowice (fot. K. Zamoœciñski)

59. Drewniana ig³a (kleszczka) do szycia
i naprawy sieci rybackich, Brodnica Dolna,

gmina Kartuzy (fot. K. Zamoœciñski)546 Wywiad: 06-KK-17.
547 Wywiad: 06-£-H-08.
548 Wywiad: 02-ZDN-05.
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przechowywany jest sprzêt rybacki [il. 60]. Du¿a drewniana szopa s³u¿y w niej
za g³ówny sk³ad sieci, sañ i innych narzêdzi rybackich. Niewielki murowany
budynek, zaopatrzony w slip, s³u¿y³ dawniej do przechowywania du¿ej ³odzi.
Jeszcze w latach 70. XX wieku obok funkcjonowa³ sk³ad lodu, w którym rybacy
gromadzili bry³y lodowe. Przechowywane w trocinach starcza³y im do koñca
lata do ch³odzenia z³owionych ryb w trakcie transportu. Rybacy niezawodowi
przechowuj¹ sprzêt w pomieszczeniach zabudowañ ich gospodarstw.

„Bo, bo kiedyś było tego łowienia siecią więcej”549 – zmiany

Zaprezentowane narzêdzia i sprzêt rybacki, których u¿ywaj¹ obecnie albo
o którym opowiadaj¹ rybacy w powiecie kartuskim, s¹ œwiadectwem z jednej
strony ci¹g³oœci miejscowych tradycji, a z drugiej pokazuj¹ dynamikê zmian,
które mia³y i maj¹ miejsce w kulturze rybackiej.

Widzieliœmy, ¿e szczególnie zanikaj¹ po³owy du¿ymi sieciami ci¹gnionymi,
które staj¹ siê nieekonomiczne. Zaprzestano po³owów najwiêkszymi sieciami,
jak niewód:

549 Wywiad: 02-CHM-13.

60. Ogólny widok przystani rybackiej. Szopa na narzêdzia rybackie (z prawej),
stary budynek ze slipem na du¿¹ ³ódŸ (z lewej), konstrukcja nowego pomostu

(w œrodku), £¹czyno-Hel, gmina Stê¿yca (fot. K. Zamoœciñski)
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Przedtem by³o... Teraz to wiêcej sieci takie stawne s¹. Nie? Bo ten. A przedtem to
by³y sieci te ci¹gnione, tam, te niewody. A teraz wiêcej […], bo to jest tam, w ka¿dej
chwili mo¿na iœæ, nie?, sobie siatkê postawiæ, […] czy coœ, nie? I ten. A tak, do tego,
to by³o zawsze ludzi potrzeba. Minimum czterech. A siatkê tam czy coœ, to wystarczy
jeden. Nie? A ryby s¹ te same, a... Nie, na razie nie. Nie ma [po³owów sieci¹ ci¹-
gnion¹]. ¯eby t¹ sieæ ci¹gnion¹ mieæ, to za du¿y koszt, ¿eby j¹ ku... No, tu jeszcze
jest, bo to po ojcu stara, nie? Do remontu ca³a, a ¿eby tego, to za du¿y wk³ad, ¿eby j¹
kupiæ i zrobiæ. To jest tam, nie... raz, dwa razy do roku, ¿eby przeci¹gn¹æ, to... Tego
ju¿ nie warto, nie?550.

Rybacy zwi¹zani z tego rodzaju po³owami staraj¹ siê przetrwaæ trudny dla
nich czas, imaj¹c siê innych zajêæ:

Ja z nim pracowa³em, te¿ du¿o. Te¿ brygadzista, on zosta³ do koñca, póŸniej ju¿, jak
tedy, bo takie zarobki s¹, wie pani. On ma tam... to tak, kto ma inny dochód jaki
jeszcze, to jakoœ to przetrzyma, ten kryzys. Bo tu kiedyœ jak by³, za ojca jeszcze, to
by³ […], to myœmy ³owili ca³y... do kwietnia a¿. A teraz to tu takie s¹, ¿e nie ma tego,
tego zysku, o, wtenczas tam sobie dorabia w tym „Radburze”, on tam jest spawa-
czem, wykonuje takie... o, tam... parê ró¿nych robót551.

Rybacy niezawodowi bêd¹cy w³aœcicielami jezior koncentruj¹ siê na u¿y-
waniu najprostszych narzêdzi z kategorii sieci stawnych, których du¿y wybór maj¹
na rynku i na pewno dalej bêd¹ gospodarowaæ rybacko zasobami swoich wód:

A teraz siê nie naprawia nic, to te stilonowe, a sieci¹ siê nie ³owi, tak rybacy nie
³owi¹, tak my te¿ nie ³owimy, sieæ wstawisz, nikogo nie trzeba, jadê sam, a do tego
musz¹ byæ czworo ludzi bynajmniej, no. A po co. […] Ja ju¿ nie bêdê tym ³owi³, to s¹
sprzêty teraz takie, ¿e wszystko chwyci, bez, po co ci¹gn¹æ, siê mordowaæ. Zasta-
wisz sieci, te stoj¹ce, wszystko wejdzie, jo, nie ma problemu552.

Mo¿na zauwa¿yæ te¿ coraz wiêkszy udzia³ wêdkarzy w wykorzystywaniu
zasobów rybnych wód. Umo¿liwiaj¹ im to coraz chêtniej w³aœciciele i dzier¿awcy
jezior:

Wiêkszoœæ, wie pani, to jest na, teraz na... nastawieni s¹ ci dzier¿awcy na... na wêd-
karzy. Oni wykupuj¹ kartê, tam ka¿dy p³aci jak¹œ kwotê na sezon czy rocznie, ju¿
w tej chwili nie wiem tam dok³adnie i jak tam ktoœ ma te kilkudziesiêciohektarowe

550 Wywiad: 02-SUL-16.
551 Wywiad: 02-CHM-13. „Chocia¿ ze wzglêdu, mia³em ukoñczony taki kurs spawacza tam i...

trudno z rybo³ówstwa wy¿yæ jest. Wed³ug mnie rybo³ówstwo jest dla emeryta bardziej tam,
rencisty, ¿eby dorobiæ sobie po prostu”, wywiad: 02-SMN-12. „To jest bardziej hobby,
ja wiem, mi siê wydaje, rybactwo, ni¿... Na wszystkich jeziorach naszych po prostu siê nie
utrzyma cz³owiek”, wywiad: 02-NS-18.

552 Wywiad: 06-BR-02.
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jezioro, to kilkadziesi¹t, nie wiem, czy wiêcej tych osób jest, tych wczasowiczów,
którzy tam te karty wykupuj¹ i z tego jest g³ównie tam pieni¹dz dla tych ludzi553.

By uchwyciæ tradycjê i zmiany zachodz¹ce w narzêdziach rybackich i spo-
sobach po³owu, o których dowiedzieliœmy siê od respondentów, staraliœmy siê
konfrontowaæ uzyskane informacje z wczeœniejszymi Ÿród³ami. Zestawienie
najwa¿niejszych Ÿróde³ w poni¿szej tabeli pozwoli nam na bardziej przejrzyste
zaprezentowanie obecnie znanego nam historycznego kontekstu dla ostatniej,
nieobecnej kolumny tabeli, któr¹ stanowi zestawienie narzêdzi rybackich z ni-
niejszego podsumowania badañ. U³atwi tym samym œledzenie obecnoœci pew-
nych narzêdzi rybackich w d³u¿szej perspektywie czasowej w powiecie kartu-
skim, a ogólniej na Kaszubach i w ich s¹siedztwie554. Oczywiœcie szczególnie
wczesne Ÿród³a s¹ nieliczne i niepe³ne, ale ju¿ na ich podstawie mo¿emy powie-
dzieæ o wielowiekowej tradycji u¿ywania letniej sieci ci¹gnionej zwanej klepa
w powiecie kartuskim555. Widaæ te¿, ¿e przynajmniej od lat osiemdziesi¹tych XIX
wieku nazwa klepa oznacza³a tu du¿¹ sieæ ci¹gnion¹. Natomiast oko³o pocz¹tku
XX wieku do kategorii klepa mog³y zostaæ zaliczone mniejsze w³oki ze strasz¹-
cymi ryby klepkami. Wspomniano ju¿ wczeœniej o przesuniêciu punktu ciê¿ko-
œci z u¿ywania sieci trójwarstwowych dawniej na jednowarstwowe dziœ, co te¿
wydaje siê potwierdzaæ tabelaryczne zestawienie. Dalszych badañ wymaga na
przyk³ad kwestia u¿ywania ¿aków skrzyd³owych w powiecie kartuskim. Z rela-
cji Izydora Gulgowskiego i A. Majkowskiego wydaje siê wynikaæ, ¿e nie by³y
one jeszcze obecne lub powszechne na Kaszubach na pocz¹tku XX wieku.
Pamiêtamy te¿ o póŸnym wprowadzeniu miero¿y i kozaków na jeziorach ka-
szubskich. Obserwujemy te¿ zanik u¿ywania plecionych wierszy ko³o po³owy
XX wieku. Najprostsze sposoby po³owów ryb, mimo ¿e nie bêd¹ mia³y odzwier-
ciedlenia w Ÿród³ach, z du¿ym prawdopodobieñstwem by³y u¿ywane w odle-
g³ej przesz³oœci przez mieszkañców powiatu. Dalsze badania zweryfikuj¹ i uzu-
pe³ni¹ przedstawiony tutaj wstêpny obraz narzêdzi i sprzêtów rybackich oraz
metod po³owu, dawnych i obecnych, stosowanych przez mieszkañców powiatu
kartuskiego.

553 Wywiad: 02-PDJ-19. „Zezwolenia s¹, tak. Wydajê zezwolenia i, wêdkarzy jest du¿o”, wy-
wiad: 06-KK-17. „Wracaj¹c do tej, jak oni mówiê kiedyœ mieli, te pierwsze dziesiêæ lat, oni
mieli trzydzieœci tysiêcy p³acili za dzier¿awê, nie? Rocznie, jak my tutaj sami tu w jednym
punkcie tutaj, bo tych punktów by³o wiêcej by³o, w Sulêczynie, w Burku, oni w Trójmieœcie
sprzedawali, w Sierakowicach sprzedawali, to my tutaj sami mieli gdzieœ oko³o piêtnaœcie-
-osiemnaœcie tysiêcy samych kart zezwoleñ sprzedane, nie?, to ze samych zezwoleñ ile oni
mieli kasy”, wywiad 06-GWD-18.

554 Znak zapytania przy nazwie narzêdzia oznacza, ¿e nie jest pewne, czy nale¿y ono do przy-
pisanej mu kategorii.

555 O u¿ywaniu niewodu w powiecie kartuskim w XVI-XVIII wieku patrz przypis 34, a wêgorni
w XIV-XVII wieku – przypis 370.



253

Krzysztof Zamościński, Narzędzia i sprzęty rybackie oraz metody połowu. . .



254

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

BIBLIOGRAFIA

Atlas jêzykowy kaszubszczyzny i dialektów s¹siednich, Zdzis³aw Stieber (kier.), zeszyt
VI, Wroc³aw 1969.

Benecke Berthold, Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen, Königs-
berg in Pr. 1881.

Chmielewski Stefan, Rybo³ówstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. Józef Bur-
szta, t. I, Poznañ 1960, s. 267-325.

Czerwiñski Tomasz, Wp³yw stanu œrodowiska na pog³owie ryb w Jeziorach Raduñskich,
http://www.kartuskipowiat.com.pl/pliki/Poglowie%20ryb.pdf [dostêp: 28.05.2014]

Czerwiñski Tomasz, Wo³os Arkadiusz, Gospodarka rybacko-wêdkarska w Jeziorach
Raduñskich, [w:] Jeziora Raduñskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony,
red. Arkadiusz Wo³os, Bogus³aw Niedoszytko, Olsztyn 2006.

D¹browski Kazimierz, Monografia Chmielna. Zarys historyczny wsi kaszubskiej, Kartuzy
1936.

Derdowski Hieronim, O Panu Czorliñœcim co do Pucka po sece jacho³, Toruñ 1880.
Dzieje gminy Sierakowice, red. Andrzej Groth, Gdañsk 2008.
Dzieje Kartuz, t. I, red. Wac³aw Odyniec, Rajmund Kuper, Kartuzy 1998.
Dzieje Kartuz, t. II, red. Mieczys³aw Widernik, Kartuzy 2001.
Fischer Adam, Kaszubi na tle etnografii Polski. Studium porównawcze, [w:] Friedrich

Lorentz, Adam Fischer, Tadeusz Lehr-Sp³awiñski, Kaszubi. Kultura ludowa i jêzyk,
Toruñ 1934.

Gajek Józef, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Wstêp, katalog i redakcja
Anna Kwaœniewska, Gdañsk-Wejherowo 2009.

Gospodarka rybacka i wêdkarska [w:] Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
Lokalnej Grupy Rybackiej LGR Kaszuby, Wie¿yca 2010, s. 26-38, http://lgrkaszu-
by.pl/images/stories/30_12_2013/LSROR_po_zmianach_30-12-2013.pdf [dostêp:
28.05.2014]

Grzêdzicki Bernard, Chmielno i okolice: przewodnik, Gdañsk 1969.
Grzêdzicki Bernard, Chmielno. Wiadomoœci o œrodowisku wsi, Gdañsk 1980.
Gulgowski Izydor, Rybo³ówstwo na Kaszubach, „Gryf”, 1921, nr 1, s. 15-29.
Gulgowski Izydor, Kaszubi, Kraków 1924.
Gulgowski Izydor, O nieznanym ludzie w Niemczech: przyczynek do ludoznawstwa

i krajoznawstwa Kaszub, Gdañsk 2012.
Hoszowski Stanis³aw, Lustracja województwa pomorskiego 1565. Lustracja dóbr kró-

lewskich XVI-XVIII wieku. Prusy Królewskie, Gdañsk 1961.
Iwaszkiewicz Micha³, Mastyñski Jerzy, Andrzejewski Wojciech, Rybo³ówstwo i rybac-

two w Wielkopolsce od pocz¹tku œredniowiecza do 1939 roku, Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego, Szreniawa 2007.



255

Krzysztof Zamościński, Narzędzia i sprzęty rybackie oraz metody połowu. . .

Jagie³³o W³adys³aw, Rybo³ówstwo Borowiaków Tucholskich, Toruñ 2008.
Kaszuby w obiektywie, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wie¿yca 2012.
K³odnicki Zygmunt, Tradycyjne rybo³ówstwo œródl¹dowe w Polsce. Zarys historii sposo-

bów, narzêdzi i urz¹dzeñ rybackich w œwietle metody retrogresywnej, Wroc³aw 1992.
Knyba Jerzy, Kultura ludowa Kaszub, [w:] Polacy, Niemcy i Kaszubi… ̄ ycie codzienne,

obyczaje i kultura ludowa w Prusach Zachodnich ok. 1900 r., Kassel 1999, s. 59-64.
Kukier Ryszard, Kaszubi Bytowscy, Gdynia 1968.
Kwaœniewska Anna, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX

i XX w. Ludzie, osi¹gniêcia, instytucje badawcze, Gdañsk 2009.
Litwin Jerzy, Kaschubischer Bootsbau. Teil I: Volkstümlischer Bootsbau im Binnenland,

„Deutsches Schiffahrtsarchiv. Zeitschrift des Deutschen Schiffahrtsmuseum”, 1984,
t. 7, s. 223-242.

Litwin Jerzy, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, Prace Centralnego Muzeum Mor-
skiego w Gdañsku, t. X, Gdañsk 1995.

Litwin Jerzy, Z badañ nad szkutnictwem ludowym Kaszubów, [w:] Studia nad rybo³ów-
stwem w Polsce, Uniwersytet Miko³aja Kopernika. Rozprawy, Toruñ 1991.

Lorentz Friedrich, Zarys etnografii kaszubskiej, Toruñ 1934.
Lorentz Friedrich, Fischer Adam, Lehr-Sp³awiñski Tadeusz, Kaszubi, kultura ludowa

i jêzyk, Toruñ 1934.
£êga W³adys³aw, Obraz gospodarczy Pomorza Gdañskiego w XII i XIII wieku, Poznañ

1949.
Majkowski Aleksander, Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej, War-

szawa 1913.
Majkowski Aleksander, Przewodnik po Szwajcarji Kaszubskiej, Warszawa 1924.
Majkowski Aleksander, Przewodnik po Kaszubskiej Szwajcarji, Kartuzy 1936.
Majkowski Aleksander, Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej, Gdynia 2009.
Malicki Longin, Po¿ywienie rybne Kaszubów wdzydzkich, Gdañsk 1972.
Mielewczyk Ryszard, Rybacy z Lipusza (fotoreporta¿), [w:] Kaszuby w obiektywie, Lo-

kalna Grupa Rybacka Kaszuby, Wie¿yca 2012, s. 147-157.
Moszyñski Kazimierz, Kultura ludowa S³owian, cz. I, Kultura materialna, Kraków 1929.
Obracht-Prondzyñski Cezary, Kaszubskich pami¹tek skarbnice. O muzeach na Kaszu-

bach – ich dziejach, twórcach i funkcjach spo³ecznych, Gdañsk 2008.
Olszewski Wojciech, Z dziejów wêdkarstwa polskiego od koñca wieku XIX do czasów

wspó³czesnych. Studium etnograficzne, Toruñ 1993.
Ossowski Waldemar, Studia nad ³odziami jednopiennymi z obszaru Polski, Prace Cen-

tralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, t. XI, Gdañsk 1999.
Pa³ka Jan M., „Rybo³ówstwo jeziorne we wspó³czesnym ¿yciu mieszkañców wsi Sominy

na Kaszubach”, (praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Poznañ 1977).



256

Jem jô rëbôk.. . Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

Prza³a Teresa, Kultura ludowa Pomorza Gdañskiego. Przewodnik po wystawie etnogra-
ficznej, Muzeum Narodowe w Gdañsku, Gdañsk 1988.

Radbur. Ludzie i fakty 1975–2009, Zak³adowy Biuletyn-Album z okazji XXXV-lecia
dzia³alnoœci firmy od Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych i Spó³dzielni „Radunia” do
„Radbur” Sp. Z o.o., Somonino 2009.

Rybo³ówstwo, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, http://www.mu-
zeum-kaszubskie.pl/artefakty [dostêp: 28.05.2014]

Schleinitz Werner von, Topographisch-statistische Beschreibung des Kreises Carthaus
nebst Ortschafts-Verzeichniss, Danzig 1880.

Schultze S. S., Beiträge zu einer geographischen und naturgeschichtlichen Beschreibung
des Kreises Carthaus., „Zu der Mittwoch… öffentlichen Prüfung der Schüller und
Entlassung Abiturienten….”, Real-Schule St. Johann, Danzig 1869, nr 10 (48), str.
1-20, 1 mapa, http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ulbdsp/periodical/pageview/
4100545 [dostêp: 10.07.2014]

Seefried-Gulgowski Ernst, Von einem unbekannten Volke in Deutschland: ein Beitrag
zur Volks- und Landeskunde der Kaschubei, Berlin 1911.

Sychta Bernard, S³ownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wroc³aw
1967–1976.

Sychta Bernard, Kultura materialna Borowiaków Tucholskich, Gdañsk-Pelplin 1998.
Szukalski J., Jeziora górnej Raduni, „Zeszyty Geograficzne WSP w Gdañsku”, Gdynia

1965.
Œliwiñski B³a¿ej, Dzieje kasztelanii chmieleñskiej, Chmielno 2000.
Wêsierski Józef, Ziemia kartuska, Gdañsk 1961.
W³adykowa El¿bieta, Zakupy eksponatów etnograficznych na Kaszubach, „Prace i Mate-

ria³y Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi”, 1967, T. I, s. 251-253
Zawierucha Ma³gorzata, Tradycyjne zajêcia pozarolnicze i zwi¹zana z nimi wiedza

zawodowa mieszkañców wsi okolic Bytowa, „£ódzkie Studia Etnograficzne”, 1988,
t. XXVII, s. 5-24.

Znamierowska-Prufferowa Maria, Rybackie narzêdzia kolne w Polsce i w krajach s¹sie-
dnich, Toruñ 1957.

Znamierowska-Prüfferowa Maria, Tradycyjne rybo³ówstwo ludowe w Polsce na tle zbio-
rów i badañ terenowych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruñ 1988.


