
Wiele razy w swoich powieściach Augustyn Necel opisywał 
bliską mu i ważną dla niego Dolinę Chłapowską zwaną 
też Wąwozem Rudnik. Swoją nazwę zawdzięcza ponoć 
legendarnej krwi szwedzkich najeźdźców, na których 
zasadzkę w Rudniku urządzili okoliczni Kaszubi. 

Znaczną część swojego ży-
cia Augustyn Necel miesz-
kał w domu w dzisiejszym 
Władysławowie. W momen-
cie, gdy dom ten został wy-
budowany znajdował się 
z dala od ówczesnego cen-
trum Wielkiej Wsi, jak kie-

dyś nazywała się ta część Władysławowa.

We Władysławowie zobaczyć możesz wnętrze 
gabinetu Augustyna Necla, które przeniesione 
zostało do jednego z pokoi w „Hallerówce”. 
Poczujesz tam atmosferę dni, w których żył 
i tworzył ten pisarz.

Znając od podszewki życie i problematykę pracy 
tutejszych rybaków, a ponadto posiadając talent 
pisarski , napisał wiele książek, w których ciekawie 

opisuje Kaszuby, Pomorze, ciężką pracę na morzu oraz historię nordowego 
Wybrzeża. Czytając jego książki odkryjesz na nowo wspaniałą rybacką historię, 
którą przesączony jest niejeden fragment Władysławowa i całej Nordy.
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Jednym z największych twórców na Nordzie był pisarz 
Augustyn Necel. Większość swojego życia spędził nad morzem 
mieszkając w Chłapowie, Helu i Władysławowie. Pochodził 
z rodziny rybaków.

„Urodziłem się w Chłapowie w 1902 roku. I mój pradziad Jan 
i mój dziad Józef i mój ojciec, też Jan – rybaczyli.”

Wychowując się w tradycyjnej rodzinie rybackiej Augustyn 
Necel wcześnie zaczął uczyć się rybackiego rzemiosła 

i wkrótce wiedział i potrafił 
wszystko na temat połowu ryb na Bałtyku. Przeżył 
też wiele ciekawych przygód podczas swoich 
rejsów oraz usłyszał liczne ciekawe historie od 
swoich rybackich kolegów.

Widział też jak zmieniała się Wielka Wieś poprzez 
budowę nowoczesnego portu (ukończonego 
w 1938 r.), który razem 
z okolicą nazwany został 

– na cześć króla Władysława IV – Władysławowem. Po 
II wojnie światowej wrócił z Helu i zamieszkał u nasady 
Mierzei Helskiej.

Praca rybaka jest często niebezpieczna, szczególnie, gdy 
na morzu panuje sztorm. Rodziny rybaków gromadziły 

się niejednokrotnie na 
wysokim chłapowskim 
brzegu i z trwogą patrzyły 
na morze w oczekiwaniu na 
powrót swoich bliskich. 

W miejscu tych spotkań rodzina Augustyna 
Necla postawiła wysoki krzyż, nazwany z czasem 
„Krzyżem Neclów”.
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Chłapowo Oczami Augustyna Necla

Dom Augustyna Necla w Chłapowie

Przystań rybacka w Chłapowie 
– widok obecny – stąd nie-

jednokrotnie Augustyn Necel 
wyruszał w morze.

Fragment portu we Władysławowie – wi-
dok obecny.

Wąwóz Rudnik w Chłapowie

Wnętrze gabinetu Augustyna Necla 
w „Hallerówce”.

Augustyn Necel

Krzyż Neclów




