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„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?

     
 

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

Fot. www.pomorskie.travel

Czapka, którą często widzimy na 
głowach rybaków nazywa się MUCA.

     
Kutry i łodzie rybackie

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

Jednostki rybackie możemy podzielić na duże i małe:

Kutry rybackie - mają długość około 20 me-
trów (to mniej więcej tyle, co 6 piętrowy budy-
nek). Zazwyczaj ich załogę stanowi kilka do kilku-
nastu osób. Kutry takie mogą wypływać w długie 
rejsy i łowić ryby daleko od swoich portów. Posia-
dają mocne silniki.

Motorowe łodzie ry-
backie – mają długość do 
około 12 metrów. Ich załogą 
są zazwyczaj  2 lub 3 oso-
by. Nie wypływają w długie i 
dalekie rejsy. Są napędzane 
silnikami.

Łódki rybackie – to naj-
mniejsze z jednostek rybackich, służą zazwyczaj dwóm 
rybakom. Nie posiadają tak zwanej nadbudówki (domku), 
przeznaczone są do połowów blisko brzegów na spokojnych 
wodach. Mają niewielkie silniki.

Do połowu ryb służą rybakom sieci, które dzielą się na bardzo dużo rodzajów. Łowi 
się nimi różne gatunki ryb na różnych akwenach mórz i jezior.

Główne rodzaje sieci to:

- sieci stawne – nazywają się tak dlatego, że 
stawia się je w wodzie. Mają kształt prostoką-
ta i wyglądają jak przezroczysta ściana w po-
przek wody. Ryby wpływają w taką „ścianę”, 
zaplątują się w oczka sieci i zostają wycią-
gnięte razem z nią przez rybaków. Takie sieci  
w pozycji utrzymują pływające na wodzie boje, 
a na spodzie ciężarki i czasem kotwice.

- sieci ciągnione – nazywają się tak dlatego, 
że są ciągnione w wodzie przez kutry i łodzie 
rybackie. Po rozwinięciu w wodzie wyglądają 
jak wielki worek, na końcu którego znajduje 
się tak zwana „matnia”. Tam gromadzą się zła-
pane ryby, które razem z siecią wyciągane są 
na kutry.
      Tak wyglądają sieci rybackie wycią-
gnięte z wody.

MASZOPERIA – TRADYCJA I SIŁA 
KASZUBSKICH RYBAKÓW

To trudne słowo pochodzenia holenderskiego znaczy dosłownie „towarzystwo”.   
Maszoperia była grupą rybaków, którzy razem pracowali przy połowach oraz na-
prawach sprzętu rybackiego. Pracując w większej liczbie mogli łatwiej pokonywać 
trudności, które stawały im na drodze, a w razie problemów, na przykład ze zdro-
wiem lub zepsutym sprzętem, mogli liczyć na pomoc pozostałych członków swojej 
maszoperii. Maszopi (tak nazywali się rybacy będący członkami maszoperii) wspól-
nie pracowali dzieląc trudy żeglugi i połowu ryb, wspólnie też dzielili się zarobionymi 
w ten sposób pieniędzmi. Bywało, że razem spędzali też czas wolny, bo maszoperia 
była często ich „drugą rodziną”. W taki sposób tworzyły się silne więzi przyjaźni, 
która trwała czasem całe życie.

Ciężkie skrzynki z rybami są łatwiejsze w dźwiganiu, gdy nosi się je wspólnie...  
Maszoperia to siła i solidarność rybaków kaszubskich.

MERKI

Człowiek od dawien dawna podpisywał wiele rzeczy, które do niego należały. Na Nor-
dzie merki  znane były już w XVIII wieku, ale prawdopodobnie są jeszcze starsze. 
Są to „podpisy”, czyli indywidualne znaki własności, które umieszczano na łodziach 
i sprzęcie rybaków, a także na ich domach. Dzięki merkom każdy wiedział do kogo 
należy dana rzecz.

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 

- zbyt duża ilość nawozów sztucz-
nych z pól rolniczych spływa do mo-
rza i sprawia, że rosną w nim bardzo 
szybko glony, które zabierają rybom 
światło i tlen potrzebny do oddycha-
nia;

- 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 już 
swojej populacji.

 Aby nie doprowadzić do wyginięcia ryb w Bałtyku ludzie wprowadzili 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.

Ponadto wiele statków rybackich wycofano z morza, a wielu rybaków przestało ło-
wić ryby i zamieniło swoje jednostki np. w restauracje, kwietniki albo atrakcje dla 
dzieci na placu zabaw.

 

Dębki i Mechelinki 
jako przykłady nowoczesnych baz rybackich

„Rybaczówka” znajdująca się w Dębkach to nowo wybudowana baza do obsługi po-
bliskiej przystani rybackiej. Znajdują się tu wszelkie niezbędne pomieszczenia, 
w których rybacy łowiący ryby na pobli-
skich akwenach mogą przechowywać swój 
sprzęt, naprawiać go, oporządzać złowione 
ryby przygotowując je do sprzedaży. Tu-
taj też można kupić właśnie świeże ryby, 
pod warunkiem, że wstanie się wcześnie 
rano, gdy rybacy wrócą z morza:).

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

Warto wspiąć się na wysoką wieżę 
widokową, aby z lotu ptaka zobaczyć 
to, co rybacy kochają najbardziej – 
MORZE.

Kolejna nowoczesna baza rybacka 
znajduje się w Mechelinkach. Pomo-
sty cumownicze dla jednostek rybac-
kich znajdują się na końcu długiego, 
drewnianego molo, po którym można 
przyjemnie spacerować. Przy plaży 
zaś zbudowano przestronne budynki, 
w których rybacy mają swoje maga-
zyny. Tam też przygotowują złowione 
ryby do sprzedaży.

Wnętrze jednego z pomieszczeń w bazie ry-
backiej, gdzie rybacy przechowują swój 
sprzęt. Tutaj też czyszczą i przygotowują zło-
wione ryby do sprzedaży.

W Meche-
linkach znajduje się też wędzarnia (czarna 
skrzynia w środku), w której rybacy przygoto-
wują przepyszne wędzone ryby.

Jak dorosnę – też zostanę 
RYBAKIEM!

MERK – WŁADYSŁAWOWO 2020                             ISBN - 978-83-960048-3-3                  

Być Rybakiem – praca, pasja, miłość i powołanie

Dawny kuter rybacki – 
obecnie restauracja na wodzie 

w puckim porcie.

Dawna łódź rybacka – 
obecnie atrakcja na placu zabaw

 we Władysławowie. 
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