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Legenda „Ogień na Rozewiu”

Dawno temu po Bałtyku pływało wiele statków, transportujących róż-
norodne towary. Pływali nimi kupcy, handlujący w nadbałtyckich por-
tach. Kupiec Frank, właściciel jednego z najokazalszych żaglowców, 
w każdą podróż zabierał swą ukochaną córkę Kristę, wierząc, że jej 
obecność przynosi mu szczęście. Dziewczyna była piękna i miała cu-
downy głos, dlatego nieraz umilała śpiewem podróż swemu ojcu i całej 
załodze. Pewnego dnia, gdy Frank szykował się do wypłynięcia z gdań-
skiego portu w stronę Kołobrzegu, ostrzegano go, aby przełożył po-
dróż bo zbliżał się sztorm. Jednak kupiec był pewien, że obecność 
córki ochroni go przed wszelkim niebezpieczeństwem. Gdy wypłynę-
li z portu, poprosił Kristę, aby zaczęła śpiewać. Dziewczyna, widząc 
chmury kłębiące się na horyzoncie i wzburzone morskie fale, próbo-
wała namówić ojca do przerwania podróży, on jednak nie chciał jej 
słuchać. W krótkim czasie na morzu rozpętało się prawdziwe piekło. 
Spienione fale wdzierały się na pokład, a wiatr zagnał statek w pobliże 
przylądka Rozewie, gdzie roztrzaskał się o wystający z morza głaz. 
Tylko Krista zdołała się uratować i dopłynąć do brzegu. Ostatkiem sił 
wspięła się na urwisko i zebrała chrust, a potem ułożyła stos chcąc 
rozpalić ogień. 
- Płomienie wskażą marynarzom drogę. Tylko jak mam rozpalić ogień? 
- płakała, rozglądając się bezradnie. Jej płacz usłyszał Fabisz, mło-
dy rybak, który mieszkał w Lisim Jarze. Pomógł dziewczynie rozpalić 
ogień i razem długo stali na brzegu, czekając na kogokolwiek z załogi. 
Ale nikt się nie pojawił. Ojca Kristy i pozostałych ludzi pochłonęło 
szalejące morze. Wtedy Fabisz zaopiekował się Kristą. Młodzi pobra-
li się i zamieszkali na Rozewskiej Kępie. Każdej nocy wychodzili na 
najdalej wysuniętą skałę i rozpalali ogień, aby ostrzec żeglarzy przed 
niebezpiecznym głazem, który od tamtego tragicznego dnia nosi imię 
„Frank”. Do dziś na Rozewiu stoi latarnia morska i wskazuje żegla-
rzom bezpieczną drogę do gdańskiego portu.

Na Rozewiu od wielu wieków znajduje się miejsce, skąd w morze wy-
syłane były sygnały ostrzegawcze i nawigacyjne. Robiono to po to, aby 
załogi statków wracających do portów wiedziały, w którym miejscu 
się znajdują. Światło brzegowe dostrzegane z morza pozwalało im 
uniknąć rozbicia się o brzeg i bezpiecznie wrócić do domu.

Obecnie zobaczyć można tu aż dwie latarnie morskie:

Latarnię „Starą”, która jest ciągle 
czynna. Obok, w dawnej osadzie 
latarników znajduje się Muzeum 
Latarnictwa pokazujące jak zmieniał 
się sposób ostrzegania statków 
poprzez lata.

Druga to „La-
tarnia Nowa”, 
która jest już 

nieczynna. Ale kiedyś działały dwie naraz – cie-
kawe dlaczego? Jak myślisz?

Latarnie morskie pełnią bardzo ważną funkcję 
– ostrzegają statki przed niebezpieczeństwem 
(jakim jest zbyt bliskie podpływanie statków do 
plaż i brzegów), wskazują im drogę i potwierdza-

ją ich położenie 
na morzu. Poza wysyłanymi sygnałami 
świecą w nocy mocnym, widzialnym 
z odległości wielu mil światłem. Po-
trzebne do tego są reflektory lub ża-
rówki o dużej mocy.

Żarówki w latarniach morskich 
są naprawdę duże. 

Legenda „Przemienieni w buki”
 
Ogień na Rozewiu nigdy nie wygasł. Kolejni Fabisze dobrze spełniali 
swe obowiązki. Wybudowanej na rozkaz polskiego króla wieży nigdy 
nie opuszczali. Nawet ciała ich grzebano nie na swarzewskim czy żar-
nowieckim cmentarzu, lecz tu pod wieżą. Za panowania króla Zygmun-
ta latarnikiem był młody Wit, ostatni potomek Kristy i Fabisza. Poko-
chał on śliczna Agnieszkę, córkę sołtysa z Tupadeł. Co ranka spotykali 
się nad brzegiem morza, ona śpiewała, on dla niej zrywał najpiękniej-
sze kwiaty. O zmierzchu Wit niezmiennie wracał do latarni. Poczy-
niono już wszelkie przygotowania uroczystych a hucznych zaślubin, 
gdy ostatniej nocy przed ślubem na morzu pojawiły się szwedzkie ża-
glowce króla Gustawa. Zarzuciły kotwice pod Lisim Jarem i najeźdźcy 
wtargnęli na kępę. Wit był w rozterce. Z jednej strony chciał biec do 
Tupadeł, ostrzec narzeczoną i tamtejszych ludzi przed niebezpie-
czeństwem. Z drugiej jednak przypomniał sobie przysięgę złożoną na 
puckim zamku, że od zmroku do świtu nigdy nie opuści latarni. Wierny 
ślubowaniu pozostał na posterunku. Podkładał do ognia drew, aby choć 
w ten sposób zwrócił uwagę mieszkańców. Jednak pierwsi spostrzegli 
go najeźdźcy. Z Lisiego Jaru wąską drożyną ruszył podjazd w kierun-
ku wieży. Wdarli się do baszty i rozkazali ugasić ogień. Wit nie po-
słuchał. Własną piersią zasłoni ognisko, lecz padł zabity przez wroga 
i zgasło światło na Rozewiu. Błysnęły za to ognie palonych wsi, co wi-
dząc Kaszubi skryli się po okolicznych lasach. Pod wieczór Agnieszka 
wymknęła się z kryjówki, weszła na latarnie 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 poczuli że dziwna 
moc przygwożdża ich nogi. Buty korzeniami wrastają w ziemie, ręce 
zamieniają się w gałęzie, włosy w szeleszczące liście. Na zboczu sta-
nął las żołnierzy szwedzkich zamienionych w buki. 

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

Legendarni szwedzcy żołnierze zaklęci w buki na Rozewiu.

Przylądek – co to jest?

Jest to część lądu wrzynająca się w duży zbiornik wodny, stanowiąca 
załamanie linii brzegowej. Gdy spojrzysz na mapie na okolice Rozewia 
– wtedy zobaczysz prawdziwy przylądek:) 
   
Rezerwat Przyrody „Przylądek Rozewski” 
znajduje się na Przylądku Rozewie. Daw-
niej myślano, że jest to najdalej na pół-
noc wysunięty skrawek kraju. Jednakże 
na początku XXI wieku polscy geografo-
wie korzystając z nowoczesnej techniki 
zauważyli, że dalej na północ wysunięty jest fragment lądu w niedale-
kiej Jastrzębiej Górze. Miejsce to nazwano „Gwiazdą Północy” i odtąd 
tam właśnie znajduje się „czubek” Polski. Dalej jest już tylko morze.

       

Jastrzębia Góra znana jest tak-
że z pięknego wybrzeża klifowego. 
W tym miejscu (jak i na Rozewiu) kli-
fy są chronione przed osuwaniem się 
poprzez specjalne olbrzymie i ciężkie 
opaski kamienne lub betonowe.

Klif to jeden z typów wybrzeża mor-
skiego. Bardzo łatwo go rozpoznać, 
gdyż z plaży wygląda jak wielka góra 

wznosząca się wysoko ponad morzem. Z klifów roztaczają się prze-
piękne widoki i są to cudowne miejsca do odwiedzania. WAŻNE jest to, 
żeby nie wspinać się na ich strome zbocza – to je niszczy i powoduje, 
że obsuwają się. Niekontrolowane obsuwanie się klifów zaś prowadzi 
do wypadków – Ty możesz spaść, mogą też spaść całe budynki, które 
stoją blisko klifu! W Jastrzębiej Górze była kiedyś jedyna nad polskim 
morzem wieża z windą, którą można było zjechać z klifu na plażę. Tę 
„Windę Światowida” zniszczyło morze i obsuwający się klif. Obecnie 
zaś można tu zobaczyć pozostałości jednej z willi, która też częściowo 
runęła z tego powodu.
Pamiętaj, że wybrzeże klifowe podlega ochronie.

Klif Jastrzębski – piękne miejsce, które trzeba chronić tzw. opaską. Ta 
na Rozewiu jest zbudowana z betonu. Pod Klifem Jastrzębskim opaska 
zaś jest z kamieni.

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

   

Jar to inaczej dolina o stromych zboczach, gdzie 
płynie lub kiedyś płynęła rzeka. Najbardziej zna-
nym na Kaszubach jest Jar Raduni, a najbliżej Ro-
zewia jest właśnie Lisi Jar. Prowadzą nim piesze 
szlaki turystyczne.

Lisi Jar.

W Chłapowie znajduje się zaś Dolina Chłapowska 
(zwana też Wąwozem Rudnik).  Warto tam pójść, 
aby zobaczyć łagodniej niż w Lisim Jarze nachylone zbocza, które 
w lecie przepięknie zakwitają żółcią żarnowca miotlastego. Tu może-
my zobaczyć czym różni się jar od doliny.

Żarnowiec miotlasty w Dolinie Chłapow-
skiej -  kwitnie charakterystycznymi żół-
tymi kwiatkami. Nad morzem jest bardzo 
pożyteczny, gdyż swoimi korzeniami umac-
nia wydmy i klify. Dawniej z jego łodyg pro-
dukowano miotły – stąd jego nazwa.

Po drodze z Rozewia do Chłapowa (ale także w innych miejscach na 
tutejszym wybrzeżu klifowym) znajdują się wychodnie węgla bru-
natnego. Węgiel ten wyraźnie odznacza się czarną smugą od pokry-
wającego go piasku i gliny.

Węgiel brunatny to rodzaj skały, która powstała ze szczątków ro-
ślin 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?  
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Na tropie rozewskich buków, węgla, króla i Gwiazdy Północy

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

Najdalej na północ wysunięty 
punkt w Polsce - na plaży pod 
klifem w Jastrzębiej Górze.

Fragment klifu w Jastrzębiej Górze.

Klif Rozewski.Klif Jastrzębski.

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

A taki pomnik z orłem na 
szczycie znajduje się na jego 

wlocie u góry.

Wychodnie węgla brunatnego
w nadmorskim klifie.

Rozłamana bryła węgla 
brunatnego.
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