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Czym właściwie jest twórczość ludowa?
Jest to ogół działalności artystycznej i po części rzemieślniczej prowadzący do 
powstania określonych dzieł sztuki regionalnej, czy też produktów lokalnych. Twór-
czość ludowa przejawia się tym, że w sztuce 
nawiązuje się do tradycji, wierzeń, kultury i za-
chowań lokalnych.

Do najbardziej rozwiniętych i charaktery-
stycznych dziedzin twórczości ludowej Nordy 
zaliczyć możemy:
- haft kaszubski Szkoły Puckiej;
- rogarstwo;
- rzeźbiarstwo;
- wycinanki kaszubskie;

HAFT KASZUBSKI SZKOŁY PUCKIEJ

Jest to jedna z licznych regionalnych odmian haftu kaszubskiego. Ten piękny 
sposób ozdabiana materiałów pojawił się na Kaszubach w średniowieczu za sprawą 
sprowadzonych tu sióstr zakonnych: norbertanek z Żukowa i cysterek z Żarnowca.
Zakonnice wyszywały szaty liturgiczne, a także uczyły haftu panny z okolicznych 
bogatych domostw. W taki sposób umiejętność haftowania rozpowszechniła się na 
szerszą skalę.
Przez setki lat haft kaszubski rozwijał się i ewoluował w kierunkach i specyfikach 
lokalnych. Na przykład Kaszubi z Kościerzyny haftowali troszkę inne wzory niż Ka-
szubi ze Swarzewa. W pewnym momencie zaczęto rozróżniać różne style i wzo-
ry haftu kaszubskiego, nazywając je „szkołami”. Swoje nazwy „szkoły” te wzięły 
głównie od miejscowości z okolic których się wywodziły (np. Szkoła Wejherowska, 
Szkoła Żukowska, Szkoła Wdzydzka i inne).

I tak właśnie powstała „Szkoła Pucka”. Narodziła 
się ona przed II wojną światową. Przeważają tu 
kolory żółty (jak piasek na morskiej plaży) i nie-
bieski (jak kaszubskie morze i niebo). Wyróżnia-
jącymi Szkołę Pucką motywami są morskie fale, 
mikołajek nadmorski (piękna i chroniona u nas 
roślina) oraz rybackie sieci.

Tak mikołajek nadmorski wygląda w rzeczywistości.

W prawym górnym rogu tego kubka widać zaś mi-
kołajka nadmorskiego jako część wzoru kaszub-
skiego. Pośrodku na dole znajduje się motyw sie-

ci rybackiej. I już 
wiemy, że to wzór 
Szkoły Puckiej:)

Na tym przykła-
dzie wyraźnie 
widać motyw fal 
morskich. Są za-
warte w płatkach największego z kwiatów. Widać też 
tutaj kwiaty mikołajka nadmorskiego.

ROGARSTWO

Jest to wytwarzanie z rogów bydła rogatego różnych przed-
miotów użytkowych. Na Nordzie są to głównie rogowe tabakiery 
używane przez ludzi zażywających tabaki.
Przedmioty z rogu wytwarza się w specjalnej technice. Należy 
je właściwie podgrzać tak, aby zmiękły i dały się formować w po-
żądany kształt, a przy tym nie popękały lub też nie przepaliły się.
Jako zatyczkę stosowano np. odpowiednio uformowany kawałek 
drewna lub też bryłki bursztynu.

Tabakiera kaszubska (tzw. Kaszëbsczi różk).

Ciekawą ekspozycję rogarstwa z terenu 
Nordy zobaczyć możesz w Muzeum Helu. 
Wśród wielkiej liczby różnych tematycz-
nie eksponatów umieszczonych w beto-
nowych schronach dawnej niemieckiej 
baterii artylerii nadbrzeżnej znajdziemy 
też galerię wyrobów z rogu.

Tak zwana kachla (misa) i mielôk (pałka) 
służyły do rozcierania liści tytoniu na 

miałki proszek tabaki, którą następnie przesiewano przez sito, doprawiano według 
swoich upodobań i pilnie strzeżonych receptur rodowych. Gotowy produkt przesy-
pywano do pięknie ozdabianych tabakier.

RZEŹBIARSTWO 

Wszelkie figury, posągi, posążki, czasem też sporej 
wielkości pomniki wykonane w trójwymiarze są efek-
tem rzeźbiarstwa, zwanego też czasami snycerstwem. 
Spośród olbrzymiej ilości dostępnych materiałów na 
Kaszubach najbardziej rozpowszechnione jest rzeź-
biarstwo w drewnie. 
Z racji bliskości morza oraz silnie rozwiniętej tradycji 
i kulturze morskiej, na terenie Nordy znakomita więk-
szość sztuki rzeźbiarskiej nawiązuje w dzisiejszych 
czasach do rybactwa i wszystkiego, co z nim związane.
Przykładów rzeźbiarstwa jest tutaj bardzo dużo, spo-
tkać je można praktycznie w każdej ważniejszej miej-
scowości Północnych Kaszub. Poza muzeami zobaczyć 
je możesz wchodząc do sklepu, restauracji, spaceru-
jąc deptakiem itd. Kaszubskie rzeźby ludowe ozdabia-
ją okolice urzędów, baz rybackich, instytucji i wielu 
innych, czasem zdawałoby się przypadkowych miejsc. 
Wystarczy zerknąć na te rzeźby i już w naszej głowie 
zapisze się ona jako istotny element nadmorskiej kul-
tury. Bo tak właśnie jest - pospołu z pozostałymi prze-
jawami twórczości ludowej, rzeźby na stałe wpisały się 
w tutejszy, północny krajobraz. Tworzą też po części 
wewnętrzny pejzaż niejednego mieszkańca Nordy.

Rzeźba Neptuna przy „Rybaczówce” -  stacji rybackiej w Dębkach.

Rzeźbiarstwo religijne przejawia się na Kaszubach między 
innymi pod postacią kapliczek przydrożnych, które często 
nawiązują również do motywów rybackich. Nazywa się je 
często Bożymi Mękami. Na zdjęciu  znajduje się kapliczka 
z motywem rybackim z Kuźnicy.

Pięknie rzeźbiona tabliczka 
z nazwą tradycyjnej drew-
nianej łodzi, tzw. „pomeranki” 
w porcie w Jastarni. Jest to 
przykład rzeźbiarstwa w dzie-
dzinie przedmiotów użytko-
wych.

Nowoczesne rzeźby powstają często z najmniej oczekiwanych materiałów, nie za-
wsze jest to drewno. Rzeźby mogą być też dobrym sposobem na przeróżne apele i 
prośby do oglądających. Przykładem mogą być te dwie helskie ryby odnoszące się 
do wartości ekologicznych. Ryba z plastikowych butelek nawołuje do ograniczenia 
zużycia plastiku. Ryba stworzona ze śmieci wyłowionych z Bałtyku zaś ukazuje jak 
bardzo człowiek zanieczyszcza przyrodę. 

Ciekawym miejscem wartym odwiedzenia jest „Hallerówka” we Władysławowie. 
Znajduje się tam między innymi wystawa poświęcona ludowemu rzeźbiarzowi ka-
szubskiemu – Leonowi Golli. Swoimi dziełami ukazywał on m.in. twardy, morski cha-
rakter tutejszej ludności.

Leon Golla wyrzeźbiony przez swo-
jego syna Piotra, który również 
jest rzeźbiarzem. Ławeczka ta 
stoi przed „Hallerówką” we Włady-
sławowie.

Galeria rzeźby znajduje się rów-
nież w Muzeum Helu. Zgromadzono 
tu bogaty przekrój ludowego rzeź-
biarstwa kaszubskiego. Poza tema-
tyką rybacką są tu też m.in.  figu-
ry religijne i  przyrodnicze (ptaki 
i ryby).

Fragment galerii rzeźbiarstwa w Mu-
zeum Helu.

W Helu znajduje się również na wolnym 
powietrzu Galeria Rzeźby Kaszubskiej. 
Zobaczysz tam m.in. najdłuższą na świe-
cie drewniana rzeźbę, będącą ilustracją 
znanej bajki Juliana Tuwima  pt. „Rzep-
ka”.

Fragment najdłuższej 
drewnianej rzeźby 
na świecie w Galerii 
Rzeźby Kaszubskiej

 w Helu.

Ponadto na całej praktycznie Nordzie zobaczysz 
przeróżne rzeźby i figury nawiązujące do tradycji 
rybackiej oraz kultury kaszubskiej i prasłowiańskiej.

W Puszczy Darżlubskiej nieopodal Osady słowiań-
skiej Sławutowo ustawione są wzdłuż drogi figury 
pradawnych bóstw i duchów słowiańskich. Mają one 
na celu przybliżenie dawnych wierzeń i historii na-
szych praojców.

Rzeźba ustawiona 
przy jednej 

z restauracji 
we Władysławowie.

Rzeźba rybaka
w puckim Porcie.

MALARSTWO NA SZKLE

Ta dziedzina twórczości ludowej niestety powoli 
zanika na terenach Nordy. Jej najbardziej znaną 
przedstawicielką była Anna Basmann-Dettlaff, 
której kolekcję prac zgromadził „Szpitalik” - od-
dział Muzeum Ziemi Puckiej. Wizyta w Muzeum 
może być inspiracją do spróbowania swych sił w 
tej dziedzinie sztuki. Nie jest to trudne, zaczę-
cie przygody nie przysparza trudności, a efekty 
mogą być zaskakująco piękne!

WYCINANKI KASZUBSKIE

Bardzo ciekawą i efektowną w wyglądzie częścią kaszubskiej sztuki ludowej są 
nawiązujące do lokalnych wzorów wycinanki.
Ta dopiero rodząca się na Kaszubach forma twórczości ludowej jest sztuką bardzo 
dokładnego wycinania i układania przeróżnych wzorów zaczerpniętych z bogatego 
wzornictwa haftu kaszubskiego.

Przepiękne wycinanki kaszubskie tworzy 
wycinankarka Elżbieta Gniazdowska. Wyko-
rzystując w swojej twórczości kolorystykę 
i wzornictwo „Szkoły Puckiej” haftu kaszub-
skiego wykonuje wycinanki przykuwające 
oko wszystkich je oglądających.

Piękny kogut stworzony jako wycinanka 
z nawiązaniem do wzorów haftu kaszub-

skiego przez Panią Elżbietę Gniazdowską.

Kolejnym przykładem jest wycinanka 
z motywem patriotycznym. Kim jest oso-
ba przedstawiona w tej wycinance? 

 
Kolejny przykład to misterna wycinanka 
z doskonale widocznym nawiązaniem do 

motywów „Szkoły Puckiej” – sieci rybackich 
i fal morskich.

Na koniec chcemy Ci pokazać, iż kaszubska 
twórczość ludowa pięknie wygląda też na 
nowoczesnych przedmiotach codziennego 
użytku. Ty też być może już je masz i uży-
wasz. Jeśli nie, to warto to zrobić – w ten 
sposób przyczynisz się do  rozwoju kultury 
kaszubskiej i otoczysz rzeczami po prostu 
pięknymi!
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