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Legenda 
„Przemienieni w buki”

runku. Podkładał do 
ognia drew, aby choć 
w ten sposób zwró-
cił uwagę mieszkań-
ców. Jednak pierwsi 
spostrzegli go najeźdźcy. 
Z Lisiego Jaru wąską drożyną ruszył pod-
jazd w kierunku wieży. Wdarli się do basz-
ty i rozkazali ugasić ogień. Wit nie posłu-
chał. Własną piersią zasłonił ognisko, lecz 
padł zabity przez wroga i zgasło światło 
na Rozewiu. Błysnęły za to ognie palonych 
wsi, co widząc Kaszubi skryli się po oko-
licznych lasach. Pod wieczór Agnieszka 
wymknęła się z kryjówki, weszła na latar-
nię i ujrzała narzeczonego martwego na 
szczycie baszty. Zrozpaczona zeszła pod 
wieżę, gdzie biwakiem rozłożył się jeden 
z podjazdów szwedzkich i gniewnie uno-
sząc pięści, przeklęła zabójców, aby nigdy 
nie powrócili do domów. Szwedzi zerwali 
się chcąc pomścić zniewagę, ale poczu-
li że dziwna moc przygwożdża ich nogi. 
Buty korzeniami wrastają w ziemię, ręce 
zamieniają się w gałęzie, włosy w szelesz-
czące liście. Na zboczu stanął las żołnie-
rzy szwedzkich zamienionych w buki. 

Ogień na Rozewiu nigdy nie wygasł. Ko-
lejni latarnicy o nazwisku Fabisz dobrze 
spełniali swe obowiązki. Wybudowanej na 
rozkaz polskiego króla wieży nigdy nie 
opuszczali. Nawet ciała ich grzebano nie 
na swarzewskim czy żarnowieckim cmen-
tarzu, lecz tu pod wieżą. Za panowania 
króla Zygmunta latarnikiem był młody 
Wit, ostatni potomek Kristy i Fabisza. Po-
kochał on śliczną Agnieszkę, córkę sołty-
sa z Tupadeł. Co ranka spotykali się nad 
brzegiem morza, ona śpiewała, on dla niej 
zrywał najpiękniejsze kwiaty. O zmierz-
chu Wit niezmiennie wracał do latarni. 
Poczyniono już wszelkie przygotowania 
uroczystych, a hucznych zaślubin, gdy 
ostatniej nocy przed ślubem na morzu 
pojawiły się szwedzkie żaglowce króla Gu-
stawa. Zarzuciły kotwice pod Lisim Jarem 
i najeźdźcy wtargnęli na kępę. Wit był 
w rozterce. Z jednej strony chciał biec 
do Tupadeł, ostrzec narzeczoną i tamtej-
szych ludzi przed niebezpieczeństwem. 
Z drugiej jednak przypomniał sobie przy-
sięgę złożoną na puckim zamku, że od 
zmroku do świtu nigdy nie opuści latar-
ni. Wierny ślubowaniu pozostał na poste-

Legendarne rozewskie buki znajdują się na 
stromym zboczu tutejszego klifu opadającego 
wprost w ciemne fale Bałtyku. Utworzono tu 
Rezerwat Przyrody „Przylądek Rozewski”, 
który ma za zadanie ochronę pięknego 
krajobrazu starego lasu bukowego. Tutejsze 
drzewa rozrośnięte w fantastyczne kształty 
przypominają szwedzkich żołnierzy zaklętych 
w buki przez zrozpaczoną ukochaną miejscowego 
latarnika…

Legendarni szwedzcy 
żołnierze zaklęci 

w buki na Rozewiu.

Po drodze z Rozewia do 
Chłapowa (ale także w innych 
miejscach na tutejszym wy-
brzeżu klifowym) znajdują 
się wychodnie węgla brunat-
nego. Węgiel ten wyraźnie 
odznacza się czarną smugą 
od pokrywającego go piasku 
i gliny.

 Węgiel brunatny to rodzaj 
skały, która powstała ze szczątków roślin obumarłych miliony lat temu. Gdy 
na przykład prehistoryczny las zostawał zalany przez wodę, to po wielu, 
wielu latach szczątki drzew zamieniały się w węgiel. Będąc na tutejszej 
plaży możesz zobaczyć i wziąć jego bryłę do ręki, spróbować ją przełamać 
i zobaczyć, jak wygląda w środku. Jak myślisz - na co możesz natrafić?

KRZYŻÓWKA Wpisz odpowiedzi na pytania w odpowiednie pola krzyżówki. 
W ramce pojawi  się hasło. Odpowiedzi szukaj na kartach tej 
mapy.

1. Nazwa wsi, w której znajdują się aż 
dwie latarnie morskie.

2. Nie jezioro tylko….Bałtyckie.
3. „….Północy” – nazwa miejsca najdalej 

na północ wysuniętego w Polsce.
4. EuroVelo 10 to szlak….
5. Był nim młody Wit z legendy 

„Przemienieni w buki”
6. Dolina będąca rezerwatem przyrody.
7. Ten węgiel „wychodzi” z ziemi na 

klifach koło Rozewia i Jastrzębiej 
Góry.

8. Imię króla III Wazy.

Pomiędzy Rozewiem, a „Gwiazdą Północy” 
znajduje się legendarny Lisi Jar. To właśnie 
tutaj miał podobno wylądować na plaży 
król Polski Zygmunt III Waza po swoim 
powrocie ze Szwecji (jego statek rozbił się 
nieopodal).

Dawniej myślano, że Przylądek Rozewie jest najdalej 
na północ wysuniętym skrawkiem kraju. Jednakże na 
początku XXI wieku polscy geografowie korzystając 
z nowoczesnej techniki zauważyli, że dalej na północ 
wysunięty jest fragment lądu w niedalekiej Jastrzębiej 
Górze. Miejsce to nazwano „Gwiazdą Północy” i odtąd 

tam właśnie 
znajduje się 
„ c z u b e k ” 
Polski. Dalej 
jest już tylko 
morze.

A taki pomnik z orłem na 
szczycie znajduje się na 

jego wlocie u góry.

Taką figurę króla Zygmunta 
III Wazy możesz zobaczyć 
na wylocie Lisiego Jaru.

Najdalej na północ wysunięty 
punkt w Polsce – na plaży  pod 

klifem w Jastrzębiej Górze.

 „Gwiazda Północy” 
- obelisk na klifie 
w Jastrzębiej Górze.

Rozewskie Buki A3.indd   1 2021-03-09   21:59:31



Rozewskie Buki A3.indd   2 2021-03-09   21:59:32


