
„Jem jô rëbôk” 
 
Jem jô rëbôk z prapradżada 
Wic rëbaczëc mie wëpôdô - 
Ref: Kòchóm jô Bôłt, ridel, wiosło, 
Żëj nóm, żëj, naszé rzemiosło. 
 
Nie chcã wëgrzewac sã w łożu, 
Le chcã w bôce bëc na morzu - 
Ref: Kochóm jô... 
Nie straszné mie bùrze wrodżé, 
Ani deszcze, mrozë srodżé. 
Ref: Kochóm jô .... 
 
Czej nen swiat òpùszczac bãdã, 
To nad mòrzem so usãdã. 
I zaspiéwóm, trzimiąc wiosło: 
„Żëj nôm, żëj, naszé rzemiosło!” 
Nad grobem zaszëmi mòrze, 
Dobré zgòtëje mie łoże, 
Pòżegnô mie wies Kùznica 
Naszëch rëbôków kòtwica. 
Czej bądã w rëbacczim grobie, 
To i tam zaspiéwóm sobie: 
„Kòchóm jô Bółt, ridel, wiosło, 
Kòchóm rëbacczé rzemiosło!” 
Swiãti Piotr, klucznik niebiesczi, 
Rozklëwion do szczescô łezczi, 
Zawòłô na mie: „Kòlego, 
Pój le sã do bôta mégò!” 
Jak z Piotrem w Genezaréce 
Bãda biegôł wcyg pò swiece 
I mdã spiéwôł, trzimiąc wiosło: 
„Żëj më rëbacczé rzemiosło!” 

Autor nieznany

Kim jest rybak?

Po złowieniu ryb rybak 
czyści je i przygotowuje 
do sprzedaży.

Rybak to osoba zajmująca się 
zawodowo poławianiem ryb. 
Dla rybaka rybactwo jest 
źródłem utrzymania. Do 
swojej pracy używa kutrów 
lub łodzi rybackich, na 
których łowi ryby za pomocą 
specjalnych sieci.

W całej Polsce jest obecnie około 120 kutrów i 700 łodzi rybackich. Więk-
szość z nich stacjonuje w województwie pomorskim. Jak myślisz, dlaczego? 

Jednostki rybackie możemy podzielić na
kutry i łodzie:

      Kutry rybackie 

Łódki rybackie
Dlaczego w Bałtyku ubywa ryb i czym jest „przełowienie”?
Od wielu już lat w zauważalny sposób w Morzu Bałtyckim 
zmniejsza się liczba ryb w nim żyjących. Dzieje się tak 
dlatego, że:
- ludzie bardzo zatruwają wody morza wlewając do niego 
ścieki i wrzucając śmieci – od tego ryby w nim giną;
- zbyt duża ilość nawozów sztucznych z pól rolniczych 
spływa do morza i sprawia, że rosną w nim bardzo szybko 
glony, które zabierają rybom światło i tlen potrzebny do 
oddychania;
- przez lata nieograniczonych połowów ryb doszło w Bałtyku 
do tak zwanego „przełowienia”. Zjawisko to polega na tym, 
że złowiono zbyt dużą ilość ryb i zaczyna ich w morzu 
brakować, a te które pozostały nie są w stanie odtworzyć 
swojej populacji.

Aby nie doprowadzić do wyginięcia ryb w Bałtyku wprowadzo-
no liMity POŁOWóW i OKresy OchrOnne. Polega to na 
tym, że rybacy mogą w danym roku złowić tylko tyle ryb, na 
ile uzyskali pozwolenie. nie łowią ich też wtedy, gdy ryby mają 
tarło – czyli, gdy się rozmnażają.

„rybaczówka” w Dębkach 
jako przykład nowoczesnej bazy rybackiej

Gdy łódź 
rybacka się 
zepsuje – 
w „rybaczówce” 
można ją łatwo 
naprawić.

Kotwice, 
liny i boje 
utrzymują 
sieci 
w pozycji 
na morzu.

silne traktory 
Ursus (po łacinie to 
znaczy niedźwiedź) 
zawiozą sprzęt na 
plażę, wyciągną 
i wciągną łodzie na 
brzeg.

„rybaczówka” znajdująca się w Dębkach 
to baza do obsługi pobliskiej przystani 
rybackiej. Znajdują się tu wszelkie niezbędne 
pomieszczenia, w których rybacy łowiący ryby 
na morzu mogą przechowywać swój sprzęt, 
naprawiać go, oporządzać złowione ryby 
przygotowując je do sprzedaży. tutaj też 
można kupić właśnie takie świeże ryby, pod 
warunkiem, że wstanie się wcześnie rano, gdy 
rybacy wrócą z morza:).

Warto też 
wspiąć się na 
wysoką wieżę 
widokową, aby 
z lotu ptaka 
zobaczyć to, 
co rybacy 
kochają 
najbardziej – 
MOrZe.
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Czapka, którą często 
widzimy na głowach 
rybaków nazywa się 
MUCA.

Motorowe łodzie rybackie 

MerKi to dawne indywidualne znaki rodowe używane 
przez rybaków na Kaszubach (takie rybackie herby). 
rybacy używali ich np. do znakowania swoich 
sprzętów i narzędzi. to są ich podpisy.
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