
Tradycja to wszystko, co świadczy o naszym pochodzeniu, co scala nas w jedną wspólnotę wielu 
ludzi. Nie możemy jednoznacznie nazwać tego, co jest tradycją, a co nie. W dzisiejszych czasach 
nawet ona podlega zmianom, kształtowaniu i ewolucji uzależnionej od realiów świata, w którym 
my żyjemy. Znamiennym jest, że to co dziś dla nas jest np. codziennym, zwykłym zachowaniem 
w określonej sytuacji, może za jakiś czas przerodzić się właśnie w tradycję, która rozpowszechni 
się w węższym, lub szerszym gronie. Ważne, abyśmy do tradycji podchodzili w sposób świadomy, 
z szacunkiem (co nie znaczy przesadnie poważnie, „sztywno” i pompatycznie, bo tradycja jest też 
często zabawną i po prostu fajną sprawą) i co bodajże najważniejsze – z pamięcią o tych wszyst-
kich ludziach, którzy ją kreowali w dawnych czasach. Bo to dzięki nim właśnie jesteśmy tym, kim 
jesteśmy jako społeczeństwo obecnie.

Na kaszubskiej Nordzie ciągle kultywuje się 
w mniejszym, lub większym stopniu różne obrzędy 
i zwyczaje, które świadczą o kaszubskiej tożsa-
mości, kolorycie i regionalnej odmienności Kaszub.  
Na tle pozostałych części Polski Kaszuby wyraźnie 
odznaczają się swoją kulturą i odrębną od reszty 
kraju formą obchodzenia poszczególnych wydarzeń. 
Niektóre z nich są wręcz w innych częściach kraju 
nieznane. Z tego m.in. powodu kaszubskie tradycje 
są bardzo atrakcyjne i poprzez swoją unikalność 
niezmiernie cenne.

TABACZENIE – jest to chyba najbardziej roz-
powszechniony na Nordzie zwyczaj lokalny, znany tu 
już od kilkuset lat. Tabakę zwyczajowo wyrabia się 
samodzielnie z liści tytoniu (i tu ważna informacja 
– tabaka przeznaczona jest tylko dla dorosłych, 
którzy znają i są świadomi wszelkich konsekwencji 
związanych z jej zażywaniem) poprzez ich uciera-
nie z użyciem specjalnych, tradycyjnych narzędzi.

Liście tytoniu 
– to one są 
najważniejszym 
składnikiem 
kaszubskiej tabaki. 

Porwane, lub poszatkowane liście tytoniu wkłada-
ło się do specjalnej misy (nazywa się ją dënica, lub 
kachla) dodawało przeróżnych, ulubionych przez 
siebie dodatków (np. zmielony bursztyn, zwęglone 
liście i twarde łodygi tytoniu, a przede wszystkim 
piękną i aromatyczną marzankę wonną) i ucierało 
drewnianym, odpowiednio długim i ciężkim trzonkiem 
zwanym tabacznikiem, lub mielôkiem. Tak powstałą 

tabakę (której 
poszczegó lne 
rodzinne recep-
tury były za-
zwyczaj ściśle 
tajne) przesie-
wano przez sito 
i wsypywano 
jeszcze do spe-
cjalnych bute-
lek na tzw. doj-
rzewanie. 

Po upływie odpo-
wiedniego czasu 
gotową tabakę 
przesypywano 
do specjalnych 
tabakierek. Są 
one zrobione 
z wołowego rogu, 
mogą mieć prze-
różne, czasem 
naprawdę fan-
tazyjne kształ-
ty. Dawniej bo-
gaty i okazały 
kaszëbsczi różk 

stanowił o pozycji materialnej jego właściciela.

Pod koniec XX w. wprowadzono zakaz produkcji 
i sprzedaży tabaki w Polsce. Był to bardzo silny 
cios dla znacznej części społeczności kaszubskiej, 
w świadomości i tradycji której tabaczenie jest nie 
tylko zwyczajną czynnością, ale często sposobem na 
spędzanie wolnego czasu, nieodzowną częścią spo-
tkań rodzinnych i towarzyskich oraz po prostu od 
wieków kultywowaną tradycją. Zakaz ten zniesiono 
w 2000 r.

Przykłady tabakier w kształcie rogu, łba konia oraz tzw. 
dózy  (w kształcie pudełeczka).

Kaszubski marynarz i pisarz z Rewy Tadeusz 
Krzysztof powiedział, że „Gdyby nie było gryfa, 
godłem Kaszub byłby prawdopodobnie różek na 
tabakę, bo tabaka dla prawdziwego Kaszuby to 
jest świętość.”

W dzisiejszych czasach stan naszej wiedzy po-
zwala stwierdzić, iż częste i nadmierne zażywanie 
tabaki pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne. 
Jednak, jak to ze wszystkim bywa – w życiu waż-
ny jest umiar i zdrowy rozsądek, który każdy 
z nas musi rozwinąć w sobie sam. Podchodząc do 
społecznie ważnej i głęboko 
zakorzenionej w świadomości 
i kulturze tradycji zażywania 
tabaki na Kaszubach w spo-
sób zrównoważony, możemy 
przyczynić się do tego, że 
pamięć o niej nie zaginie, 
a przy tym nie narazimy się 
na uszczerbek na zdrowiu.

Kaszubskie tabaczenie to tra-
dycja, którą warto znać i szano-
wać, niekoniecznie decydując się 

na częste zażywanie tabaki.

LASKÔRN – to tradycyjna i dawniej popularna 
na Nordzie sieć używana do połowów łososia. Rok-

rocznie w okresie 
wiosennym okolicz-
ni rybacy wypływali 
w morze z tym ol-
brzymim niewodem. 
Następnie wyciąga-
no go ręcznie  stojąc 
na brzegu za pomocą 

wszystkich zgromadzonych rybaków. Połowy laskôr-
nem były wydarzeniem nie tylko gospodarczym, ale 
też społecznym, kulturowym i towarzyskim. Czynność 
ta skupiała wielu ludzi, integrowała ich i zacieśnia-
ła lokalne więzi 
społeczne, przy-
czyniając się 
w ten sposób do 
scalania miej-
scowej ludności.
Obecnie rekon-
strukcje tego 
widowiskowego 
połowu odbywają się w Jastarni (zazwyczaj na po-
czątku maja) pod nazwą „Dawno temu w Jastarni” 
(kasz. Jastarnia przódë lat). Można wtedy zobaczyć 
jak wyglądała codzienność rybaków na Nordzie.

ŚCINANIE KANI – To bardzo jaskrawy przykład 
typowego zabobonu. W tym przypadku chodzi o dra-
pieżnego ptaka, przedstawiciela rodziny jastrzębio-
watych, który w dawnych wierzeniach kaszubskich 
był utożsamiany z powodu swojego rudego upierzenia 
i donośnego pisku z czarownicami. W dawnych cza-
sach ten przylatujący na tereny Nordy ptak obrazo-
wał wszystko co złe. Utarło się nawet powiedzenie, 
że kania porywa małe, niegrzeczne dzieci…

Dlatego też, ażeby przepędzić wszelkie złe moce 
Kaszubi z początkiem lata łapali kanię i urządzali jej 
huczne ścięcie. Korowód mieszkańców danej miejsco-
wości udawał się zazwyczaj na nieodległe wzgórze, 
gdzie wśród śpiewów i tańców dokonywano publicz-
nego ścięcia kani. Symbolizowało to oczyszczenie 
z grzechów oraz nawiązywało też do pradawnych ry-
tuałów pogańskich. Było też wstępem do sobótkowych 
zabaw, gdyż ścinanie kani było zazwyczaj preludium 
Nocy Świętojańskiej.

Z biegiem lat kanię zastę-
powano wroną, kurą, glinianą 
figurką, czy też szmacianą 
kukiełką. Wierzenia uległy 
zmianie, a sam zwyczaj jest 
już tylko tradycyjną oka-
zją do wspólnego spotkania 
u progu zbliżającego się lata.

Kania ruda – tradycyjne 
wcielenie wszystkiego co 

demoniczne, magiczne, 
niezrozumiałe i złe na 

Kaszubach.

Tradycyjne obrzędy i zwyczaje kaszubskie

Schematyczny obraz połowu 
laskornem

Dënica i mielôk to podstawowe 
narzędzia do wytwarzania 

domowej tabaki.
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SOBÓTKI – jest to zwyczajowa nazwa dużych 
ognisk palonych niegdyś podczas świąt. Tradycja ta 
istniała już za czasów pogańskich (Noc Kupały), wraz 
z wkroczeniem chrześcijaństwa na ziemie polskie 
uległa transformacji i dopasowaniu do nowej formy 
wiary. Gdy stara i nowa religia jeszcze się wzajemnie 
przenikały Sobótki miały dwojaki charakter – pogań-
ski, gdy przy ognisku gromadzący się ludzie świętowa-
li słoneczne przesilenie letnie i czcili siły słońca i księ-
życa, ognia i wody, urodzajności i płodności, radości 
i miłości. Chrześcijańskie Sobótki miały charakter zaś 
oczyszczający i chroniący poprzez rozpalenie dobre-
go ognia świętojańskiego przed siłami nieczystymi. 
Dzięki oczyszczającej sile ognia  Noc Świętojańska 
stawała się czasem zgody, pojednania i przebaczenia.

Ogień posiada w sobie 
„magiczną moc” od 
zawsze przyciągającą 
ludzi. Wszelkie wie-
rzenia i formy religii 
wykorzystują go do 
nadania sobie ważności 
i umocnienia swojej 
pozycji.

Nieodzownym atrybutem Nocy Świętojańskiej były 
wspólne obrzędy i zabawy zgromadzonych przy du-
żym ognisku. 

Dziewczęta stroiły głowy kwietnymi wiankami, młodzieńcy 
zaś rytualnie skakali ponad płomieniami. 

Obraz Henryka Siemiradzkiego „Noc Świętojańska”.

Dziś na terenie Kaszub tradycja Sobótek jest wy-
raźnie mocniej akcentowana niż w innych częściach 
Pomorza. Z początkiem lata wciąż w wielu miejscach 
spotkać możemy w zasięgu wzroku nawet kilka odda-
lonych od siebie dużych ognisk, gdzie ludzie w bar-
dziej nowoczesnej i luźniej związanej z pradawnymi 
obrzędami formie gromadzą się, aby mniej lub bar-
dziej świadomie oddawać się wielowiekowej tradycji.

Najbardziej widowiskową Sobótką na Nordzie jest 
ta odbywająca się w Jastarni. Wielka beczka za-
tknięta na wysokim słupie płonie podczas Jastarnic-
kiej Sobótki przypominając dawne legendy tutej-
szej ziemi.

MERKI - Człowiek od dawien dawna podpisywał wie-
le rzeczy, które do niego należały. Każdy uczeń też 
podpisuje swoje zeszyty i książki tak, żeby w razie 
ich zgubienia móc je odnaleźć.
Akt lokacyjny miasta Helu z XIV w. jest pierwszym 
dokumentem pisanym, w którym jest mowa o mer-
kach. To bardzo stary zwyczaj znakowania wszel-
kich rzeczy, narzędzi, przedmiotów użytkowych 
(ale także np. w przeszłości miejsc w ławach kościel-
nych) należących do nordowych rybaków. Merki to 
proste w formie, nawiązujące do elementów bliskich 
danej osobie, czy rodowi swoiste znaki rejestracyj-
ne. Miejscowy kaszubski wymóg używania własnych 
narzędzi podczas rybaczenia nawet w powiązanej 
ze sobą dużej grupie rybaków (zwaną maszoperią), 
determinował oznaczanie swoich narzędzi przez po-
szczególnych rybaków. I tak powstawały przez lata 
swoiste kaszubskie herby rodowe, które mimo swo-
jej różnorodności opierają się na głównych moty-
wach poszczególnych rodów rybackich.

Tradycyjne wzory merków. Ważna była ich prosto-
ta tak, żeby można je było łatwo wyciąć lub wypalić 
w drewnie, lub też wyryć w metalu. Są one symbo-
licznym i mocno uproszczonym nawiązaniem do naj-
bliższego rybackiego otoczenia (np. kotwicy, plaży, 
łodzi rybackiej, sieci itd.)

Fragment tablicy 
edukacyjnej opisują-

cej zwyczaj znakowa-
nia merkami narzędzi 
rybackich. Znajduje 

się ona na ścianie 
jednego z lokali 

gastronomicznych 
w Jastarni. Lokal ten 
zwie się nomen omen 

„Merk”... 

W dzis iejszych 
czasach rów-
nież bardzo mocno 
czerpie się z wie-
lowiekowej trady-
cji merków. Wiele informacji podajemy w sposób 
uproszczony, za pomocą znaków umownych.  Mówi 
się też już o tzw. pokoleniu obrazkowym/pokoleniu 
piktogramowym. Wszelkiego typu proste znaki nie 
wymagające umiejętności czytania, a mimo to zro-
zumiałe (choć czasem trudne do nazwania i opisania), 
to nic innego jak współczesne merki pozbawione je-
dynie cech przynależności do danego człowieka, czy 
rodu.

Niektóre szeroko znane nam obecnie symbole do 
złudzenia przypominają rybackie merki. Świadczy 
to o tym, że współcześni ludzie czerpią z pradaw-
nych lokalnych tradycji, często nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy. Pierwszy znak po lewej śmiało 
moglibyśmy umieścić wśród starych pierwowzorów 
rybackich merków…

MORSKA PIELGRZYMKA RYBACKA – tra-
dycja pielgrzymki morskiej do Pucka zrodziła się 
w średniowieczu. W tamtych czasach Mierzeja Hel-
ska była jeszcze zbiorem wielu oddzielnych wysp 
i jedyną formą ich komunikacji z Puckiem były ło-
dzie. Z czasem utrwalił się zwyczaj przypływania 
pod pucką farę na religijne uroczystości odpustu św. 
Piotra i Pawła pod koniec czerwca. Pielgrzymowanie 
morzem zaczęło stopniowo zanikać w momencie, gdy 
na początku XX w. doprowadzono z Pucka linię kole-
jowa na Hel. Jednakże w roku 1981 wznowiono mor-
skie pielgrzymowanie, które z roku na rok staje się 
– obok wartości religijnych – coraz większą atrakcją 
turystyczną Nordy.

Coroczna Morska Pielgrzymka Rybacka na Zatoce Puc-
kiej jest lokalnym wydarzeniem religijnym oraz rosnącą 
w popularność atrakcją turystyczną Nordy. Kutry i ło-

dzie z wielu portów i przystani Zatoki Puckiej 
kierują się do portu w Pucku.

Jednostki pły-
wające udające 

się na Morską 
Pielgrzymkę Ry-
backą do Pucka 

są odświętnie 
przystrojone 

i udekorowane 
tzw. galą flagową.

Morska Pielgrzymka Rybacka rozpoczyna się uro-
czystą procesją z puckiej fary do portu. Następnie 
puckie łodzie i kutry wyruszają na wody zatoki, na 

spotkanie z innymi rybakami podążającymi z portów 
i przystani rozsianych po całej Zatoce Puckiej. Na 
jej wodach następuje spotkanie i krótka modlitwa, 
po zakończeniu której wszyscy razem wracają do 
portu w Pucku. Tutaj odbywa się msza w intencji ry-
baków i wszystkich ludzi morza. Całość uroczystości 
kończą występy artystyczne, po nich rybacy odpły-
wają do swoich portów.

Główne uroczystości religijne odbywają się u stóp puc-
kiej fary.

Morska Pielgrzymka Rybacka pokazuje jedność ry-
baków i ich przywiązanie do wielowiekowej trady-
cji, którą kultywują nawet w nowoczesnych czasach 
XXI wieku.
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