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Przedmowa

Niniejszy album wieńczy projekt o nazwie Gmina Kosakowo – historie XX 
wieku zaprezentowane w formie albumu i strony internetowej, zrealizo-
wany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013. 

Nasza publikacja składa się z części opisowej oraz fotograficznej. Do-
skonale zdaję sobie sprawę, że zarówno słowo pisane, jak i zdjęcia zawarte 
w albumie są zaledwie namiastką historii Gminy Kosakowo. Jednak od 
czegoś trzeba zacząć, prawda? My prezentujemy tę cząstkę przeszłości, 
do której udało nam się dotrzeć w trakcie trwania projektu. Natomiast 
mam nadzieję, że lektura tego niewielkiego wydawnictwa u niejednego 
odbiorcy wzbudzi refleksję i być może pobudzi do spisania wspomnień, 
„odkopania” starych fotografii, a tym samym ocalenia od zapomnienia 
tego co minęło… 

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do powstania publikacji Gmina Kosakowo – historie XX 
wieku, a zwłaszcza: Zdzisławowi Kryger – redaktorowi, Autorom wywia-
dów oraz Mieszkańcom, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami. 
Dziękuję i liczę na dalszą współpracę przy kolejnych przedsięwzięciach. 

Tak się złożyło, że w bieżącym roku, a dokładnie 4 grudnia, Gmina 
Kosakowo będzie obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Niech więc ten 
album będzie dla niej formą prezentu urodzinowego...

Na tę okoliczność zamieszczamy parę słów skreślonych przez Wójta 
Gminy Kosakowo.

koordynator projektu
Anna Kloka
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Drodzy Mieszkańcy

W tym roku przypada jubileusz 40-lecia Gminy Kosakowo. 
W 1972 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku uchwałą Nr 

XVIII/108/72 utworzyła w powiecie puckim Gminę Kosakowo. Było to 
wynikiem przeprowadzonych w latach 1972–1975 reform całego syste-
mu rad narodowych, administracji terenowej oraz związanego z nim po-
działu terytorialnego państwa. Na mocy ustaw zniesiono istniejący od 
1954 roku podział na gromady i osiedla tworząc w ich miejsce gminy. 
Zlikwidowano także powiaty przechodząc na dwuszczeblowy podział 
administracyjny kraju, to jest na województwa oraz miasta i gminy. Gro-
madzka Rada Narodowa w Kosakowie (istniejąca od 1961 roku w wyniku 
połączenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórzu i Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Mostach) zmieniła nazwę na Gminną Radę Narodo-
wą w Kosakowie. W wykazie wsi sołeckich powiatu puckiego w rozbi-
ciu na gminy z 1972 roku odnajdujemy gminę Kosakowo, w skład której 
weszły następujące miejscowości: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, 
Mechelinki, Rewa, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Kosakowo i Pogórze.

Pielęgnując pamięć o ludziach, datach i wydarzeniach pragniemy 
przez ten jubileusz zwrócić szczególną uwagę na to, co zmieniło się przez 
ten czas wokół nas. Dzięki projektowi realizowanemu przez Bibliotekę 
Publiczną w Kosakowie możemy również sięgnąć pamięcią jeszcze dalej. 
Album, który trzymacie Państwo w ręce przedstawia kaszubskie tradycje 
naszej gminy oraz jej historię w XX wieku.

Niech obchody jubileuszu oraz wydanie tej publikacji będą okazją do 
zapoznania się z ciekawą i bogatą historią naszej małej Ojczyzny. 

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

Od redaktora

Oddajemy do Państwa rąk album Gmina Kosakowo – historie XX wie-
ku, owoc pracy kilkunastu osób. W efekcie kilkumiesięcznych badań po-
wstała pozycja szczególna zarówno w swojej wymowie, jak i kształcie. 
W ramach zwartego opracowania znalazły się bowiem materiały o za-
barwieniu niemal naukowym, jak również relacje spisane rękoma bardzo 
młodych Autorów, mieszkańców Gminy Kosakowo.

Niezmiernie odpowiedzialną i niełatwą pracą było „okiełznanie” tego 
materiału i wtłoczenie go w ramy jednego ciągu myślowego. Proszę więc 
w tym miejscu Szanownych Autorów oraz Osoby, których wspomnienia 
znalazły się na kartach niniejszego albumu o daleko posuniętą wyrozu-
miałość. Miast w jednym ciągu, fragmenty wypowiedzi i opracowań zna-
lazły się bowiem niekiedy w rożnych miejscach opracowania. Żywię jed-
nak nadzieję, iż dzięki temu tworzą one pewną chronologiczną całość bez 
uszczerbku dla wartości narracyjnej. Jako, że w wyniku mojej „twórczej 
pracy” materiał został niejednokrotnie poukładany jak puzzle, w wyniku 
czego niemożliwe było podanie nazwisk Autorów w konkretnym miejscu 
tekstu. Dlatego też czuję się zobowiązany w tym miejscu ich przedstawić. 
W ujęciu alfabetycznym są to: Ewelina Bobrek, Kinga Brociek, Maciej Ju-
nak, Dominika Kierszka, Sebastian Kierszka, Mateusz Klein, Anna Klo-
ka, Kamil Kloka, Konrad Komorowski, Weronika Kreft, Patrycja Leyk, 
Agata Matysiewicz, Daniel Radke, Agata Sorn, Mariusz Szałucho i Aneta 
Szturomska.

Praca nad redakcją tekstu niniejszego albumu była dla mnie wielką 
przyjemnością. Mam nadzieję, że taką samą satysfakcją przyniesie Pań-
stwu zapoznanie się z ostatecznym efektem naszych dokonań.

Zdzisław Kryger
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Gmina Kosakowo, ciekawe miejsce

Wydawać by się mogło, że teren Gminy Kosakowo to nudny turystycznie 
obszar, zaledwie pas plaż i liczne bagna. Nic bardziej mylnego. Jest tutaj 
sporo interesujących miejsc, a z mniej intrygującymi związanych jest sze-
reg ciekawostek.

W latach 80. XX wieku odkryto na terenie Rewy osadę ludzi z okre-
su neolitu. W VI–V wieku przed naszą erą osiadły tryb życia na Kępie 
Oksywskiej wiedli ludzie niesłowiańskiego pochodzenia. Potem w IV 
wieku naszej ery byli tutaj Goci, wreszcie Słowianie. To oni w VII wieku 
wybudowali na Kępie Oksywskiej grody na Oksywiu, Obłużu i Dębo-
górzu. Około X wieku tutejszymi terenami rządzili już Piastowie. Od 
XIII do końca XVIII wieku ziemia oksywska, czyli cała Kępa, należała 
do klasztorów Norbertanek i Cystersów, po czym na ponad wiek dostała 
się pod panowanie niemieckie. Na okres rozbiorów datuje się początek 
istnienia Gminy Kosakowo. Jako twór administracyjny formalnie poja-
wiła się dopiero w 1872 roku. Wraz z przyłączeniem Pomorza do Polski, 
od 1920 roku lokalna społeczność odzyskała swe historyczne więzy z Oj-
czyzną. 

Gmina lotniskiem stojąca

Większości mieszkańców Trójmiasta, ale także przybywającym latem tu-
rystom Kosakowo, a być może cała gmina kojarzy się przede wszystkim 
z lotniskiem wojskowym. Jego tereny stanowią obszar Gminy Kosakowo, 
a dokładniej ujmując wiosek Pogórze i Pierwoszyno. 

W 1920 roku kiedy Polska odzyskała niepodległość powstał w Puc-
ku Morski Dywizjon Lotniczy wodnosamolotów, które lądowały na po-
wierzchni morza. Szukano więc dla nich zapasowego lotniska. Rozpa-
trywane były dwie lokalizacje: teren za Kazimierzem i płaszczyzna Kępy 
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Oksywskiej – szczególnie w rejonie Nowego Obłuża (dzisiejsze Babie 
Doły). Rożnica poziomów na tym terenie (nie licząc górki nazywanej Po-
dwójną Górą, albo po niemiecku Zwei Berg, której już dzisiaj nie ma) na 
odległości 2 km wynosiła około 1 m. Miejsce nadawało się więc świet-
nie na lotnisko przygotowane przez naturę. Z tego powodu utworzono 
tu takie lądowisko. Było to jak gdyby zapasowe lądowisko dla samolotów 
z Rumii Zagórza, gdzie już od 1926 r. istniało lotnisko cywilne. Z tego 
„portu lotniczego” odbywało się 5 lotów dziennie do Warszawy. W 1923 
roku (to też ciekawostka) odbyły się na nim zawody szybowcowe.

W 1939 roku na tym zapasowym, kosakowskim lotnisku usiadły trzy 
samoloty podlegające płk. Stanisławowi Dąbkowi jako klucz łączności. 
Niestety, nie spełniły żadnej roli w czasie działań bojowych. Dlatego puł-
kownik pod koniec działań wojennych nakazał dowódcy tego klucza od-
lecieć do Szwecji. Z trzech samolotów jeden dotarł do miejsca przezna-
czenia, drugi spadł z powodu awarii zaraz po wystartowaniu, a jeden nie 
wystartował wcale ze względu na niesprawną maszynę.

W tym samym roku ten teren zajęli Niemcy. Cały obszar był wów-
czas pod obserwacją właścicieli majątków ziemnych. Na Starym Obłużu 
i Nowym Obłużu byli to Niemcy, bracia Tymian. Pośrodku dzisiejszego 
lotniska była miejscowość Stefanowo, której właścicielem był również 
Niemiec. Na Kępie Oksywskiej było w sumie pięć majątków ziemskich, 
z czego wspomniane trzy były własnością niemiecką.

W 1939 roku Niemcy natychmiast przystąpili do pomiarów i do bu-
dowania lotniska, które w 1943 roku zostało oddane do użytku. Budu-
jąc lotnisko zlikwidowano jednocześnie dwie wioski: Stefanowo (niem. 
Amalienfelde) i trochę bliżej Pierwoszyna – polski majątek ziemski Pier-
woszyńskie Pustki (niem. Kreftsfelde). Wszystkie prace przy budowie 
tego wojskowego obiektu były prowadzone za pomocą łopat. Wtedy nie 
było bowiem maszyn, spychaczy, czy innych tego typu udogodnień. Cie-
kawostką związaną z lotniskiem jest fakt, że do budowy wykorzystano 
m.in. materiał z rozebranego w 1941 r. kosakowskiego kościoła.

Za zasłoną czasu

Na terenie dzisiejszej gminy istniały także obiekty, których na próżno 
dziś już szukać. Pierwszy taki przykład to gród wczesnośredniowieczny 

w Dębogórzu. (Zachowała się tylko malutka górka, której już nawet miej-
scowi nie są w stanie odróżnić.) Nazywany był Grodem przy Dębowej 
Górze. Właśnie od niej wzięło nazwę Dębogórze.

Kolejne miejsce to tzw. Zaklęty Zamek (niedaleko Kazimierza). Na te-
renie gminy, w Babich Dołach, znajduje się bunkier nazywany powszech-
nie bunkrem Goeringa, związany z działalnością niemieckiego lotnictwa.

Innym z ciekawych miejsc, których nie można już znaleźć na mapie 
jest nieistniejąca miejscowość Beka. Formalnie położona była po drugiej 
stronie rzeki Redy i wchodziła w skład Osłonina, ale obsługiwała w za-
sadzie Rewę. Było to miejsce postoju rewskich statków handlowych, któ-
rych w Rewie było w 1920 roku dokładnie dziesięć, a z biegiem czasu 
coraz mniej. Był jednak taki moment, że tutejsi armatorzy jednocześnie 
zarządzali piętnastoma łodziami. W tym rejonie na dnie morza leżą czte-
ry z nich.

Wreszcie rzecz najważniejsza, której nie można już znaleźć na mapie, 
to młyn wodny w Mostach. W budynku po młynie mieszkają obecnie 
ludzie (został zamieniony na dom mieszkalny). Brakuje piekarni, która 
również została zamieniona na dom mieszkalny.

A czy ktoś pamięta, że przed drugą wojną światową w Kosakowie stał 
czerwony, ceglany budynek mleczarni? W grudniu 1901 roku członko-
wie-założyciele spółdzielni uchwalili statut spółdzielni. Na jego podsta-
wie zarejestrowano tę spółdzielnię w Sądzie Królewskim w Wejherowie. 
W niedługim czasie rozpoczęto budowę zakładu, który wyposażono 
wspólnymi siłami i ze środków członków spółdzielni. W początkach ist-
nienia zakładu jego głównym produktem było masło. Skupowano mleko 
z terenów Kępy Oksywskiej oraz przyległych wsi, a finalny produkt do-
starczano przede wszystkim do Gdańska i Sopotu. Spółdzielnia istniała 
do 1927 roku kiedy podjęto decyzję o jej rozwiązaniu. Wkrótce jednak 
reaktywowano ją. Jednak z czasem jego główną siedzibę przeniesiono do 
gdyńskiej dzielnicy Grabówek. Kres istnieniu zabudowań w Kosakowie 
położyło bombardowanie w 1939 roku. Dziś nie pozostał po nich na-
wet ślad. Zresztą i tak nie miały szans na przetrwanie. Budując lotnisko 
Niemcy nie pozostawiliby tak wysokiego obiektu tuż obok. Podobnie jak 
z wieży kościoła można byłoby prowadzić obserwację. Na to wojsko nie 
mogło sobie pozwolić.

Takich zaginionych obiektów jest z pewnością więcej. Wystarczy 
prześledzić dzieje dawnych budynków na terenie gminy. Poszukiwania 
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te warto z całą pewnością prowadzić, gdyż pamiątki przeszłości odcho-
dzą z wolna w niepamięć. Kolejno znikają bezpowrotnie. Maleńka Gmi-
na Kosakowo nie ma szansy konkurować z ogromnymi „kombinatami” 
turystycznymi jak chociażby Kraków, czy Wrocław. Mimo to mamy jed-
nak sporo do zaoferowania turystom. A lokalny walor edukacyjny? Sko-
ro młodzież i dzieci poznają zwyczaje i mowę kaszubską, powinny także 
wiedzieć jak żyli ich przodkowie. A ta wiedza jak widać jest dostępna na 
wyciągnięcie ręki.

Silni tradycją

Kaszubi to lud przywiązany do własnej tradycji. Przez wieki wykształcili 
wiele przyzwyczajeń, przesądów i zabobonów, które pokutowały jeszcze 
w XX wieku. Co więcej, w lokalnej społeczności przetrwały również do 
chwili obecnej. To one stanowią o kolorycie i atrakcyjności naszego regionu.

Matka i dziecko

Chcąc mieć zdrowe dziecko kobieta w ciąży musiała przestrzegać wielu zaka-
zów i nakazów. Nie wolno było jej patrzeć na przykład przez małe otwory, bo 
dziecko mogłoby mieć zeza. Niewskazane było wpatrywanie się w płomień, 
ponieważ dziecko mogło mieć czerwone plamy na ciele. Niezalecane było rów-
nież przewiązywanie się w pasie, aby dziecko nie okręciło się pępowiną. Wie-
rzono, że nie należy poddawać się nagłemu strachowi, gdyż np. ciężarna w tym 
momencie, gdy zobaczy mysz i się jej wystraszy, może urodzić dziecko ze zna-
mieniem. Przy wpatrywaniu się matki w zwierzęta, dziecko mogło przyjąć ja-
kieś cechy zwierzęce. Należało również unikać posługiwania się przy czynno-
ściach domowych tylko lewą ręką, bo dziecko mogłoby zostać mańkutem.

Matki rodziły w domu przy pomocy miejscowych pań: akuszerki z Pier-
woszyna – Marjanna Santowska (we wrześniu 1939 roku w swoim obejściu 
założyła samoczynnie punkt opatrunkowy dla rannych żołnierzy; dwóch 
nawet do czasu ekshumacji pochowała na swoim podwórku) i Anny Mar-
kowc – babki z Rewy. Najbliższy lekarz znajdował się w Pucku, a potem 
w 1925 roku w Gdyni.

Kobieta po rozwiązaniu piła czerwone wino grzane z żółtkami i cukrem 
(celem wzmocnienia po utracie krwi podczas porodu). Ponadto obowią-
zywał ją okres zwany szestnica (sześć tygodni, podczas których nie wolno 
jej było wychodzić z domu), po upływie którego kobieta udawała się do 
kościoła do tzw. wywodu, czyli błogosławieństwa, które zdejmowało z niej 
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nieczystość. Wywód polegał na odmawianiu modlitwy przed ołtarzem, 
do którego przyprowadzał ją ksiądz (kobieta w dłoni trzymała zapaloną 
świecę). Niemowlęciu po porodzie w przegubie prawej ręki przywiązywa-
no czerwoną wstążkę chroniącą przed urokami. Przy zakładaniu górnych 
części odzieży zawsze powinna być wsunięta najpierw prawa rączka, aby 
dziecko nie było mańkutem. Pierwszy spacer na wolne powietrze mógł się 
odbyć dopiero po chrzcie – tak jak wywieszanie pieluch do suszenia na 
zewnątrz (w przeciwnym razie dziecko mogło zostać zauroczone).

W czasach, gdy właścicielami tych ziem byli Cystersi (w latach 1224–
1772) chrzest musiał się odbyć w ciągu 3 dni od dnia urodzin dziecka. 
W XX wieku termin ten zależał już jednak od zdrowia dziecka. Zaraz 
po urodzeniu umierające niemowlę mogła ochrzcić akuszerka. Rodzice 
chrzestni musieli być katolikami. Matką chrzestną nie mogła być kobieta 
w ciąży, ponieważ w takim wypadku jedno z tych dzieci szybko umierało. 
Imię nadawano najczęściej po kimś w rodzinie.

We dwoje przez życie

Zaręczyny (zrękowiny) załatwiali swaci lub jeden swat. Po wstępnych 
uzgodnieniach zaręczyny odbywały się w domu kandydatki na żonę, do 
którego przybywał ze swoimi rodzicami kandydat na męża i omawiano 
zasadnicze sprawy ślubu i wesela. Ślub poprzedzały „zapowiedzi” trwa-
jące cztery tygodnie ogłaszane przez księdza w kościele. Po ich upływie 
(mówiło się, że spadli wy z kazalnicy) mógł się odbyć ślub.

Ślub składał się z dwóch części: ślubu cywilnego, wprowadzonego 
jeszcze w latach 70. XIX wieku przez Bismarcka oraz ślubu kościelnego. 
Miał on miejsce najczęściej w kościele oksywskim lub od roku 1915 w ka-
plicy w Pierwoszynie. W przeddzień ślubu odbywał się tzw. polterabend, 
polegający na tłuczeniu wszelkiego rodzaju szkła na progu domu panny 
młodej (potłuczone szkło miało zapewnić młodym szczęście). W dniu 
ślubu zaproszeni goście zjeżdżali pod dom panny młodej i wszyscy razem 
udawali się do kościoła. Po otrzymaniu błogosławieństwa od rodziców 
obojga stron młoda para bryczką, jako ostatnia w korowodzie pojazdów, 
udawała się do kościoła (kaplicy).

Przy powrocie z kościoła para młoda jechała jako pierwsza przez za-
gradzający drogę ozdobny sznur, który opuszczano za cukierki dla dzieci 

i kieliszek wódki dla dorosłych. Nad przebiegiem wesela czuwał drużba. 
Wesele odbywało się u panny młodej lub tańczono w wynajętej sali, a na 
posiłek wracano do domu panny młodej. Pod oknami stali goście nie-
proszeni, zwani butnewi lub oknewi. Był taki moment zabawy weselnej, 
kiedy zapraszano ich do środka na tzw. tuńc dla oknewich. Parze młodej 
obowiązkowo podawano zupę zwaną czerniną lub czarwiną, którą mło-
dzi powinni zjeść z jednej miski, bo tak należało zaczynać nowe życie.

Tańczono wszystko, ale obowiązkowo musiał być: koseder – na przemian 
chadzany i polka, Mareszka, Od błotka do błotka. Najtrudniejszy był morski 
wołtok tańczony trójkami. Polegał on na tym, że w takt muzyki naśladowano 
ruch morskich fal, by za chwilę pokazać wiry wodne czy wprost burzę. Taniec 
był trudny, wymagający przećwiczenia i dlatego może jako pierwszy wypadł 
z tradycji weselnej. Ostatni raz tańczono go w latach 20. ubiegłego wieku.

Był też taniec panny młodej inaczej brutczi tuńc. Panna młoda tań-
czyła wówczas z każdym, kto ją poprosi i wrzucił pieniążek do koszyka 
trzymanego przez drużbę. Oczepiny zaczynały się tańcem Nasza Nenka. 
Następnie panna młoda siadała na krześle i przy pomocy swojej matki 
pozbywała się welonu a następnie rzucała go przez ramię w stronę, gdzie 
stały wszystkie panny obecne na weselu. W miejsce tego welonu nakłada-
ła czepiec mężatki. Po oczepinach i kolejnym posiłku pierwszym tańcem 
był tzw. Dzik (po kaszubsku Dżek) – popis męskiej zręczności i fantazji 
tylko dla dobrze wysportowanych młodzieńców. Po dłuższych tańcach 
wędrowano do stołów w takt tzw. Klepocza (dzisiaj to mniej więcej coś 
w rodzaju A teraz idziemy na jednego).

Ostatnim etapem wesela były poprawiny. Zwano je ograbinami i chy-
ba była to nazwa trafniejsza od tej pierwszej, ponieważ po ich zakończe-
niu w domu weselnym nie było co jeść.

W ostatnią podróż

Przy konaniu dawało się umierającemu do ręki zapaloną gromnicę (duża 
świeca poświęcona w dniu 2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej). Na po-
czątku XX wieku istniał jeszcze dla tego momentu zwyczaj chodzenia woko-
ło łoża umierającego i dzwonienia dzwoneczkiem w celu odpędzenia złych 
mocy, duchów itp. Gromnicę gaszono po zgonie, a zapalano powtórnie przy 
trumnie zmarłego w tzw. pustą noc. Było to całonocne czuwanie i modle-
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nie się przy trumnie zmarłej osoby przez rodzinę, przyjaciół i znajomych. 
O fakcie śmierci powiadamiano księdza i ten zarządzał w każdy dzień, aż 
do pogrzebu (z reguły były 3–4 dni) trzykrotne bicie dzwonu kościelnego. 
Odpłatnie zamawiano trzydzieści codziennych mszy (msze gregoriańskie), 
które były ponoć szczególnie pomocne duszom czyśćcowym (zwyczaj też 
zarzucony). W czasie pustej nocy odmawiano różańce (trzy, gdy zmarła oso-
ba należała do Żywego Różańca, jeden w przypadku pozostałych), a w ich 
przerwach posilano się tym co było wcześniej przygotowane.

Chowano na cmentarzu oksywskim lub na Obłużu, a od roku 1928 
także na cmentarzu w Kosakowie. Ceremonia pogrzebowa całkowicie 
objęta liturgią kościelną nie zawierała elementów tradycji czy zwyczajów.

Idzie nowe

Trzech Króli, kolęda, Wielki Post, Wielki Tydzień, Święta Wielkiej Nocy, 
Noc Świętojańska (dawniej Święto Kupały), powitanie lata, Żniwa i Do-
żynki (Święto Plonów), Adwent, Wigilia, Święta Bożego Narodzenia (na-
zywane także Godami – godnie przeżyliśmy cały rok i teraz musimy się 
przygotować do następnego), Sylwester, Nowy Rok, odpusty w trzech ko-
ściołach gminy. Geneza wielu tych świąt sięga czasów prasłowiańskich 
i modyfikacji wczesnochrześcijańskich. Na wiele z nich nałożyły się wy-
mogi współczesnego świata pełnego pośpiechu, wędrowania przez życie 
na skróty z komputerową szybkością. To chyba nie sprzyja pielęgnowaniu 
tradycji i zwyczajów naszych przodków. Gmina Kosakowo przez swoją 
działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego stara się pielęgno-
wać stare tradycje, ale także tworzyć nowe jak np. Festyn Kaszubski w Re-
wie, Dzień Gęsi w Dębogórzu, wyjątkowo okazałe dożynki w Kosakowie, 
Wybory Bursztynowej Miss Lata i wiele innych.

Oddzielny temat godny omówienia to tradycja świąt państwowych 
czy narodowych. Wreszcie omówienia wymagałyby przysłowia ludowe, 
które są soczewką zwyczaju wynikającego z tradycji, a urodzonych przez 
wielowiekowe ludzkie doświadczenia. Dla przykładu: Na świętego Grze-
gorza idą rzeki do morza (znaczy topnieje lód, kra pływa i należy, jak by-
wało dawniej w Rewie, popłynąć na łososia), Na świętego Józwa przez pole 
bruzda (znaczy pierwsza wiosenna orka w dzień świętego Józefa). A co 
należy uczynić jeżeli te dni wypadają w niedzielę?

Czas wojny, czas śmierci

Trudne wybory

Po wielu latach zaborów Kaszubi niedługo cieszyli się wolnością. W czasie 
walk wrześniowych 1939 roku Kępa Oksywska stanowiła jeden z ostat-
nich bastionów obronnych na wybrzeżu polskim. Walki o Kępę Oksyw-
ską trwały od 10 do 19 września. Rewa została opanowana przez bata-
lion Grenzwache już we wtorek 12 września. W czasie walk na terenach 
gminy, ze względu na ciągłą strzelaninę, Niemcy rozkazali mieszkańcom 
by opuścili wieś. Ludzie zostawiali więc swoje domy i uciekali do krew-
nych lub znajomych w kierunku na Puck, między innymi do Żelistrzewa, 
Osłonina, Błądzikowa i Mrzezina. Tłumy podążały pieszo brzegiem Za-
toki Puckiej.

Mimo traumatycznych przejść, w tych dramatycznych chwilach zda-
rzały się jednak również wesołe momenty. Gertruda P. wraz z bliskimi 
oraz kilkoma innymi rodzinami zatrzymali się u gospodarza w Osłoni-
nie. Noc spędzili w oborze razem z końmi i krowami. Kiedy się obudzili, 
Leon Długi zapytał brata Klemensa: Klymens, a kto Cebie tak łesrol?, na co 
ten mu odpowiedział: Te tyż tak wezdrzysz! Okazało się, że wszyscy byli 
ubrudzeni, naznaczeni przez końskie muchy. Pomimo sytuacji, w jakiej 
się znaleźli, śmiali się do łez. Po kilku dniach tułaczki wrócili do domów. 
Ku zdziwieniu wszystko zastali na swoim miejscu. Niemcy nic nie ruszyli.

Na mocy dekretu z października 1939 roku zachodnie i północne zie-
mie polskie wcielono do III Rzeszy. Utworzono z nich Okręg Rzeszy Pru-
sy Zachodnie, który ostatecznie otrzymał nazwę Okręg Rzeszy Gdańsk 
– Prusy Zachodnie. Na jego czele stanął namiestnik Rzeszy Albert For-
ster. Okręg podzielono na trzy rejencje: bydgoską, gdańską i kwidzyńską. 
Rejencje dzieliły się na powiaty miejskie i wiejskie, a te z kolei na obwody 
urzędowe i gminy. Starostą powiatu wejherowskiego, który obejmował 
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granice przedwojennego powiatu morskiego został Heinz Lorentz. Peł-
nił on jednocześnie funkcję powiatowego przywódcy partii hitlerowskiej, 
tak zwanego Kreisleitera.

Jednym z najtragiczniejszych doświadczeń mieszkańców Pomorza, 
w tym Gminy Kosakowo, były skutki wprowadzenia niemieckiej listy 
narodowościowej. Gdy w marcu 1941 roku wydano rozporządzenie 
o niemieckiej liście narodowościowej i niemieckiej przynależności pań-
stwowej na wcielonych ziemiach wschodnich, ludność sklasyfikowano do 
czterech grup. 

Pierwszą z nich stanowiły osoby narodowości niemieckiej, które 
w XX-leciu międzywojennym aktywnie udzielały się po stronie niemiec-
kiej. Grupa druga to osoby narodowości niemieckiej, ale jedynie te, które 
nie brały czynnego udziału w walce narodowościowej (istotnym warun-
kiem było zachowanie niemieckości w języku i obyczajach). Do trzeciej 
grupy zaliczono 3 kategorie osób. Pierwsza z nich to osoby niemieckie-
go pochodzenia, które z biegiem lat uległy polonizacji, lecz biorąc pod 
uwagę ich zachowanie można było zakładać, iż w przyszłości stałyby się 
pełnowartościowymi członkami niemieckiej wspólnoty narodowej. Ko-
lejną kategorię stanowiły osoby o innym niż niemieckie pochodzeniu, 
które żyły w związkach małżeńskich z Niemcami, o ile w małżeństwach 
tych przewagę miała strona niemiecka. Do ostatniej kategorii zaliczono 
osoby o niewyjaśnionej przynależności narodowej, które skłaniały się ku 
niemczyźnie na zasadzie związków krwi i kultury, a które posługiwały 
się językiem słowiańskim, osoby, które przed 1 września 1939 roku do 
niemczyzny się nie przyznawały. Grupa czwarta narodowościowa zare-
zerwowana była dla osób pochodzenia niemieckiego całkowicie spoloni-
zowanych i manifestujących swoją przynależność do narodu polskiego.

Kaszubów obejmowała grupa III, kategoria 3. Należało do niej rów-
nież około 100 tysięcy osób w większości pochodzenia polskiego, które 
za czasów pruskich zamieszkiwały na tych terenach. Osoby wpisane na 
listę poprzez nadanie nabywały z dniem 1 grudnia 1940 roku niemiecką 
przynależność państwową. Grupa ta otrzymała legitymacje koloru zie-
lonego (grupy I i II – legitymacje białe, natomiast IV – czerwone). Ich 
obowiązki były takie same, jak ludności przynależnej wcześniej do pań-
stwa niemieckiego. Były to przede wszystkim służba wojskowa w Wehr-
machcie, wychowywanie dzieci w duchu niemieckim oraz uczestnictwo 
w niemieckim życiu organizacyjnym. Przynależność do tej grupy była 

obarczona wieloma zakazami i ograniczeniami. Między innymi Kaszu-
bom nie wolno było sprawować kierowniczych stanowisk. Nie mieli rów-
nież szans na mianowanie na stanowiska urzędnicze.

W lutym 1942 roku Heinrich Himmler wydał rozporządzenie mówią-
ce o tym, że każdy mieszkaniec powinien wystąpić z wnioskiem o przyję-
cie go wraz z rodziną na niemiecką listę narodowościową. Odtąd wpis ten 
był przymusowy. Należało go uczynić do końca marca 1942 roku. Zda-
rzały się przypadki stosowania gróźb w stosunku do mieszkańców, którzy 
odmawiali poddania się temu procesowi. Józefowi Budziszowi z Rewy za-
grożono wywiezieniem do obozu i pracą rolną. Z kolei Franciszek Pioch 
uległ groźbie odebrania domu i wywiezienia do obozu. Wpisani do III 
grupy, do której w większości przynależeli Rewianie, nosili miano „Ein-
deutsche”. Natomiast była też grupa mieszkańców tej wsi określana mia-
nem „Volksdeutsche”, a także jeden tak zwany „Reichsdeutsch”.

„Volksdeutsche”, przynależący do II grupy, byli obcymi obywatelami, 
którzy pod przymusem lub też dobrowolnie podali narodowość niemiec-
ką jako swoją i nabyli na tej zasadzie obywatelstwo niemieckie. Więk-
szość Rewian, będących „Volksdeutschami” nie ujawniała się.

„Reichsdeutschami” byli z kolei ludzie, którzy poddali się germaniza-
cji bez względu na wcześniejszą narodowość. Do tej grupy należał jeden 
Rewianin, który otrzymał niemieckie obywatelstwo dlatego, że przez wie-
le lat pływał na niemieckich statkach na linii Hamburg–Ameryka. Poza 
grupą znalazły się rodziny, w których zdarzyły się przypadki osób opóź-
nionych intelektualnie. W opinii Niemców rodziny te nie były wystarcza-
jąco godne, aby otrzymać niemieckie obywatelstwo.

Najbardziej uciążliwym obowiązkiem osób wpisanych na niemiecką 
listę narodowościową była służba wojskowa. Do Wehrmachtu powoły-
wano wszystkich zdolnych do służby mężczyzn. Z obowiązku zwolnieni 
byli tylko pracujący w porcie. Ci byli potrzebni do obsługi transportu 
wodnego.

Z perspektywy lat łatwo ferować wyroki i nazwać ówczesnych miesz-
kańców gminy zdrajcami narodowości polskiej. Jednak niełatwa decyzja 
o przyjęciu III grupy narodowościowej była w przytłaczającej większości 
próbą przetrwania okresu wojny. Aby sprawiedliwie oceniać ówczesne 
decyzje należałoby osobiście stanąć przed takim dramatycznym wybo-
rem. Wynik mógłby być zaiste zadziwiający...
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Życie pod niemieckim jarzmem

Po zajęciu Rewy niemieccy żołnierze zbudowali drewniane koszary, któ-
re znajdowały się po lewej stronie szosy przy wjeździe do wsi oraz na 
drugim końcu wsi przy latarni. Na terenie tych koszar ustawione były 
reflektory służące do oświetlania alianckich samolotów. Wioska była 
patrolowana w dzień i w nocy. Niektórzy Niemcy mieszkali w domach 
Rewian. Większość żołnierzy była miła i uprzejma. Niekiedy uczestni-
czyli w spotkaniach rewskiej młodzieży, między innymi w okresie świąt 
Bożego Narodzenia wspólnie śpiewali kolędy przy choince. Kilku z nich 
związało się z miejscowymi dziewczynami. Jak wspomina Gertruda P.: 
Mieli się żenić, ale poszli na front i ślad po nich zaginął.

W czasie okupacji hitlerowskiej sołtysem w Mechelinkach został 
Schultza, Niemiec, SA-mann, który miał objąć również Rewę. Ostatecz-
nie pełnienie tej funkcji na terenie drugiej wsi nakazano Rewianinowi, 
Franciszkowi Paszke.

W latach wojny w Rewie funkcjonował tylko jeden sklep należący do 
Antoniego Krefta. Drugi przedwojenny sklep, będący własnością Roberta 
Dullaka, został zamknięty, ponieważ właściciel zaraz na początku wojny 
poszedł piechotą na Hel i tam zaciągnął się do polskiego wojska.

W okresie od stycznia 1941 roku aż do końca okupacji żywność była 
reglamentowana. Z początku kartki żywnościowe wprowadzono na mię-
so i tłuszcze, a w następnych miesiącach na dalsze artykuły spożywcze. 
Biedne były te kartki. Przede wszystkim chronicznie brakowało chleba. 
W najgorszej sytuacji znalazły sie dwie rodziny, które nie zostały wpi-
sane na niemiecką listę narodowościową. Otrzymywały one tak zwane 
„polenkarten” – z jeszcze mniejszym przydziałem. Życie było biedne, ale 
Rewianie sobie radzili. Ci, którzy posiadali świnie, krowy, byli w lepszej 
sytuacji, bo mieli swoje mięso, mleko. Inni zaś ukradkiem kupowali u rol-
nika mąkę i sami piekli chleb.

Znamienne, że żadnemu z rewskich rolników Niemcy nie zabrali zie-
mi. Musieli jednak odstawiać odpowiedni kontyngent, który obejmował 
całą produkcję rolną. Kontyngent był ustalany na podstawie wielkości 
użytkowanej ziemi, klasy gleby a także urodzajów. 

W Rewie nie obowiązywał zakaz posiadania radia. Ograniczenie pole-
gało jedynie na tym, że nie wolno było słuchać audycji zachodnich. Poza 

tym Niemcy nie zabierali żadnych rzeczy. Dla porównania: gdy Rosjanie 
weszli do Rewy, konfiskowali wszystko: aparaty radiowe, pierścionki, ze-
garki, łańcuszki itp. Mieszkańcom nie wolno było natomiast gromadzić 
się na ulicy oraz organizować zebrań. Obowiązywał zakaz posiadania 
polskich książek, godzina policyjna (latem 22.00–4.00, zimą 20.00–5.00) 
oraz zakaz używania języka polskiego.

W Mostach właścicielem młyna, piekarni oraz dużego gospodarstwa 
był Wilhelm Streilau, z pochodzenia Niemiec. Kiedy we wrześniu 1939 
roku hitlerowcy wkroczyli na teren Kępy Oksywskiej, gospodarze rolni 
z Mostów (m. in. Jeszke i Klebba) zostali wysiedleni a ich gospodarstwa 
zajął Streilau. Jego podwładny na siłę werbował ludzi do pracy. Z uwa-
gi na to, że mężczyźni byli w wojsku, do pracy zmuszono dziewczyny. 
W spokoju zostawiono tylko te, które opiekowały się kimś starszym lub 
miały małe dzieci, którymi nie miał się kto zająć. Chociaż teoretycznie 
obowiązek pracy obejmował osoby w wieku od 16 do 65 lat najmłodsze 
pracownice miały zaledwie po 14 lat. Przez długi okres dziewczęta z Rewy 
pracowały w Mostach razem z miejscowymi dziewczynami – kobietami.

Pracowali z nimi również dwaj Rosjanie: Sasza i Iwan. Iwan zajmował 
się głównie dojeniem krów. Gdy Iwan rozpoczynał pracę w Mostach był 
wychudzony, ale z czasem zrobił się z niego „kawał chłopa”. Praca na polu 
trwała osiem godzin sześć dni w tygodniu. Rosjanie wykonywali wszyst-
kie prace polowe.

Streilau zmarł w podczas snu w wyniku zwarcia poduszki elektrycz-
nej. Krążyły pogłoski, że to żona przyczyniła się do jego śmierci. Po tym 
wydarzeniu wyjechała do Afryki, do ich jedynego syna Wolframa, a całe 
gospodarstwo przejął dotychczasowy nadzorca. Po śmierci Streilaua 
wszystkie dziewczyny z Rewy przeniesiono do Pierwoszyna. Gospo-
darstwo, na którym pracowały, początkowo należało do Zecha, ale gdy 
i ten zmarł, a jego żona wyjechała, ziemię przejął powiernik niemiecki 
(Treuhänder). Gospodarstwo rolne, nad którym trzymał pieczę było 
ogromne. Składało się głównie z ziem należących pierwotnie do Krause, 
Śliwińskiego, Villmana, Fichta oraz Bigotta. Wszyscy ci gospodarze zo-
stali wywiezieni, a ich gospodarstwa zostały połączone w jedno. Wyjątek 
stanowił Villman, który po zajęciu jego majątku pracował u Treuhändera. 
Pracowały tam wszystkie dziewczęta z Rewy (przeniesione od Streilau-
’a), dziewczęta z Pierwoszyna, Kosakowa, trzy dziewczyny z głębi Polski 
przesiedlone przymusowo na Pomorze oraz około dwudziestu Rosjanek, 
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które porozumiewały się łamaną polszczyzną. Dziewczęta wykonywały 
wszystkie prace polowe, a także prace w ogrodnictwie i sadownictwie.

O dziwo, w ciągu tych wszystkich lat przymusowej pracy żadna z nich 
nie chorowała. Było to zapewne wynikiem czystego powietrza oraz zdro-
wych warzyw i owoców, które rosły na naturalnym nawozie. Za swoją 
ciężką pracę nie otrzymywały wynagrodzenia. Za wypłatę musiały star-
czyć dwa bony, jeden na sukienkę, drugi na buty. 

Po wojnie gospodarze, którzy utracili swe ziemie na początku okupa-
cji, dostali ją z powrotem.

Wojna widziana oczyma dziecka

Pani Ludgarda Ilicka urodziła się i wychowała w kaszubskiej rodzinie 
Plichtów, w której była jednym z ośmiorga dzieci. Do dzisiaj jest wierna 
miejscu swojego dzieciństwa i mieszka na Dolnym Pogórzu, z kaszubska 
zwanym Jurki lub Irki (od żarnowca rosnącego na pobliskich wzgórzach). 
Do lat siedemdziesiątych ta część Pogórza również należała do Gminy 
Kosakowo. Gdy zaczynała się II Wojna Światowa, mała Lusia miała za-
ledwie 6 lat.

Moment wybuchu wojny zapamiętała jako zwykły dzień. Mama goto-
wała obiad, a córkę posłała do ogródka po zieloną pietruszkę. Wszystko 
tam było dojrzałe, nawet fasolka nadawała się już do jedzenia. Gdy Lusia 
była zajęta zrywaniem pietruszki, mama głośno zawołała: Szybko chodź 
do domu, bo Gdynię zaatakowali Niemcy. Już słychać strzały. Chociaż 
dziecko nie do końca rozumiało, co tak naprawdę się działo, głos mamy 
był bardzo poważny.

W czasie okupacji Lusia chodziła do szkoły w Pogórzu. Pisało się 
w niej na tabliczkach rysikiem nazywanym griffel. Tabliczki miały z jed-
nej strony narysowane kratki do matematyki, a z drugiej były linie do ję-
zyka. W szkole można było mówić tylko po niemiecku. Książki pojawiły 
się dopiero później. Lusia nie miała prawdziwej torby, więc siostra uszyła 
jej taką z koca. Zawsze miała obłożone książki. Z tego względu nauczy-
cielka, Niemka stawiała ją za wzór. W szkole panował strach, bo Niemcy 
bili za różne rzeczy, np. za mówienie po polsku. Potrafili bić po twarzy, 
po rękach. Do tego służyły im półmetrowe kije, grube jak palec. Kiedy 
Lusia dostała pewnego razu takim kijem po rękach, ze strachu przypo-

minała sobie wszystkie niemieckie słowa i „szwargotała” bez zająknięcia. 
W domu na ogół mówiono po kaszubsku, a na podwórku – w swojej 
grupie z koleżankami – po polsku. Ta agresywna metoda nauczania od-
cisnęła swoje piętno. Pani Ludgarda do chwili obecnej pamięta jak co się 
nazywa po niemiecku.

W szkole pisano dyktanda po niemiecku. Kiedy ktoś zrobił trzy błędy, 
dostawał kijem. Któregoś razu Lusia zamieniła się z koleżanką zeszytami 
i zrobiła jej trzy błędy, a ta jej w zamian cztery. Wtedy to nauczycielka wy-
wołała obie dziewczynki na środek i obie mocno dostały po rękach kijem.

Opiekę nad szkołą sprawował, nieznany z nazwiska, Niemiec z SA. Ze 
względu na kolor munduru dzieci nazywały go „Żółty”. On także uczył. 
Pewnego razu ktoś naskarżył na Bernarda Kąklowego, że ten wyrzucił 
ptaszki z gniazda. SA-mann wziął głowę Bernarda między swoje kolana, 
naprężył mu spodnie i tłukł go kijem. Oj, zdrowo Bernard wtedy oberwał. 
Okazało się, że ktoś często donosił, ale nigdy nie udało się ustalić kto.

Z okresu okupacji Pani Ludgardzie zostało ciekawe wspomnienie. 
W Pogórzu, niedaleko jej domu swój barak mieli włoscy żołnierze z Neb-
biogeno Battaglione, batalionu zadymiania. Gdy ogłaszano nalot, Włosi 
biegli do wielkich beczek z zegarami i otwierali w nich kurki, z których 
leciała mgła tak gęsta, że nic nie było widać. Ta mgła, nieraz i dwa dni 
stała nad okolicą. Wśród Włochów był jeden o imieniu Armando. Inny 
nazywał się Alfons Balante. Zalecał się do jednej z okolicznych dziew-
cząt, i nawet miał z nią dzieci. Obiecywał, że ją zabierze ze sobą. Dowo-
dził nimi Petraka, trochę starszy od pozostałych, wysoki, po trzydziestce. 
Często przychodził do ojca Lusi, który umiał grać na akordeonie. Włoch 
lubił, gdy Plichta mu grał. Petraka opowiadał o swojej żonie i rocznym 
dziecku Był porządnym człowiekiem. Pokazywał nawet zdjęcia rodziny. 
Gdy Plichta w czasie okupacji zmarł, ten Włoch przyszedł do rodziny, 
przyniósł makaron. Kazał Plichtowej przygotować garnek, w którym sam 
ugotował ten makaronu. W drugim garnku ugotował pomidory i zro-
bił sos. Później, osobiście nakładał każdemu na talerze po dwie chochle 
i wszyscy musieli to zjeść.

Chociaż okupacja to traumatyczny okres, zdarzały się jednak okazje 
do zabawy. Chociaż niezbyt liczne, doskonale pozostały w pamięci. Do 
domu Plichtów schodziły się niekiedy koleżanki jednej z sióstr i wie-
czorem śpiewały różne polskie piosenki. Śpiewały naprawdę pięknie. 
Byli jednak ludzie tacy, jak Myślisz i Wywrót z Pogórza, „przyszywani” 
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Niemcy. Nosili czerwone opaski ze swastyką i podsłuchiwali pod oknami 
rozmowy mieszkańców. Któregoś dnia jeden z nich zawitał u Plichtów 
twierdząc, że w domu rozmawiano po polsku. Jednak mama była sprytna 
i odpowiedziała do niego po kaszubsku: Nie, To jest matki mowa, to było 
powiedziane po kaszubsku. W efekcie nic się nie stało. Znajomej rodziny, 
Studzińskiej szczęścia jednak zabrakło. Nie umiała się wyłgać, więc za 
karę zabrali jej rentę na dzieci.

Jako dziecko, pani Ludgarda była wielokrotnie bezpośrednim świad-
kiem działań bojowych. Żołnierze wykopali długi rów, ciągnący się od 
Kleinów aż do Kąkola, w którym okoliczne rodziny siedziały w czasie 
nalotów. Kiedy pewnego razu angielskie samoloty nurkowały nad nimi, 
ktoś opowiedział, że jakaś drużyna niemiecka dotarła do lasku od stro-
ny Kąklów i na widoku zrobili sobie posiłek. Chyba ich wszystkich te 
samoloty wykosiły. Później widziano ich niesionych na noszach. Żoł-
nierze mieli wyrwane połówki pleców i biodra. A dzieci patrzyły na to 
z rowu. Zdarzali się też niemieccy żołnierze, którzy chowali się za suknie 
kobiet. Bywało, że siedząc w rowach, odczuwano brak chleba. Wtedy po-
jawiał się nieznany, starszy pan, który nie wiadomo skąd miał chleb. Gdy 
przychodził, kroił go nad rowem i kawałki tego chlebka dawał dzieciom. 
Z wdzięczności te nazywały go „świętym”.

Pewnego razu, gdy w czasie trwania lekcji zdarzył się alarm, nauczy-
cielka puściła dzieci do domu. Biegły więc dwa kilometry na swoje osie-
dle. Musiały przebiec obok batalionu niemieckiego. Żołnierze mieli swoje 
baraki na dole, a stanowiska artyleryjskie w górnym Pogórzu. Biegli więc 
w przeciwnym kierunku skąd strzelali do samolotów. Żołnierze poganiali 
dzieci: Schnell, schnell! A te, przestraszone biegły jeszcze szybciej.

Plichtowie mieli ogródek i sad, w którym w ostatnich dniach oku-
pacji Niemcy wykopali rów i z niego strzelali do Rosjan wchodzących 
do Chyloni. W tym czasie rodzina sypiała w bunkrze, a Niemcy siedzieli 
w lesie Tymiańskim, przy torach. Las nazywał się Tymiański od nazwiska 
niemieckiego właściciela – Tymiana. Wieczorem z tego lasu przychodzi-
li oficerowie, aby umyć się i ogolić. Do Plichtów przez kilka dni przy-
chodził codziennie wieczorem jeden z nich. Ze względu na ciągle nalo-
ty i ostrzeliwania, mama zadecydowała, żeby spać w bunkrze. Któregoś 
razu ten Niemiec chciał zaciągnąć jedną z sióstr do domu, ale ta wyrwała 
mu się i uciekła do bunkra. Stał w nim żelaźniak służący do ogrzewa-
nia. Na zewnątrz wychodziła rura, która była kominem. Rozwścieczony 

Niemiec wziął więc kawałek papy i włożył w tę rurę. O mały włos nie 
potruł dzieci. Gdy te zaczęły wymiotować i mdleć mama zrozumiała co 
się stało i z krzykiem: Wychodzić mi! My jesteśmy zaczadzeni! Jesteśmy 
zaczadzeni! wyrzuciła je na zewnątrz. Gdy Stach, brat Lusi wyszedł z bun-
kra, przewrócił się i rozbił głowę. Siostra Anusia została w środku. Na 
szczęście, inna z sióstr przyprowadziła sąsiada, który wszystkich pozosta-
łych wyniósł z bunkra. Lusia z Helą chorowały jeszcze następnego dnia. 
Na szczęście pozostali czuli się już lepiej. Po południu, około godziny 
czwartej, piątej przyszedł ten Niemiec i spytał tylko, czy wszyscy zdrowi. 
Popatrzył na rodzinę i tego dnia nie goląc się i nie myjąc odszedł. Nigdy 
więcej już się nie pojawił.

Koniec wojny nie oznaczał końca kłopotów. Przez pierwsze miesią-
ce po wojnie panował głód. Pani Ludgarda, wówczas dwunastoletnia 
dziewczyna musiała pójść do pracy. Matka wysłała ja do swojej siostry, 
do opieki nad dziećmi. Chociaż gospodarze jadali dobrze, Lusi dawali 
chleb z olejem i solą. Gdy dziewczyna z tęsknoty chciała iść do domu, 
ciotka nie pozwalała. Dopiero po kilku dniach gęsto naznaczonych łzami, 
stwierdziła: To idź, ale szybko wieczorem wracaj. Z jedzeniem było wów-
czas tak „krucho”, że pewnego razu siostra Hela zemdlała z głodu. Z cza-
sem w gospodarstwie pojawiły się owce i króliki, które Staszek oprawiał. 
Wówczas widmo głodu oddaliło się. Matka otrzymała odszkodowanie za 
ojca i zdążyła za to kupić krowę. Reszta pieniędzy straciła na wartości 
z dnia na dzień na skutek wymiany pieniędzy.

Po wojnie pani Ludgarda znowu podjęła naukę w szkole w Pogórzu, 
która mieściła się w baraku. Od tej chwili do dnia dzisiejszego nie wy-
prowadziła się z Pogórza, gdyż jak sama twierdzi, tu jest jej rodzina i jej 
koleżanki. Również te, z którymi zna się sprzed wojny.

„Wyzwoliciele” ze Wschodu

W dniu 1 kwietnia 1945 roku rozpoczął się szturm na Kępę Oksyw-
ską. Jednostki 132. Korpusu Piechoty gen. mjr. F. Korotkowa i walcząca 
wspólnie z nimi 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte opa-
nowali wieś Dębogórze. W ciągu następnych trzech dni walczyli o Suchy 
Dwór i wyzwolili go. Następnie wyparli Niemców z Kosakowa, Pogórza, 
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Mostów, Mechelinek i Rewy. W końcu zdobyto Babi Dół. Ostatecznie 
całe Oksywie zostało oswobodzone.

Wkrótce potem okazało się, że „wyzwoliciele” ze Wschodu byli jesz-
cze gorsi niż Niemcy. Do Pogórza weszli od strony Chyloni. Pani Lud-
garda Ilicka wspomina, że któregoś razu przyszli wieczorem do sąsiada 
Plichtów i powiedzieli, że chcą dziewczynek. Sąsiad też miał córki, ale 
wiedząc, że Plichtowa jest wdową, ma cztery córeczki i nikogo do obro-
ny, przyprowadził Rosjan do niej. To nie był dobry człowiek... Ci dwaj 
Ruscy siedli przy stole i do menażki wypełnionej spirytusem lub wódką 
dolewali wodę. Rozcieńczali to i popijali. Jedna z sióstr szczególnie przy-
padła im do gustu. Wówczas matka warknęła do sąsiada: Sąsiad wie, że 
u nas nie ma chłopa, i tylko dlatego przyprowadził do nas Rusków? Ten 
przetłumaczył Rosjanom jej słowa, czego Plichtowa omal nie przypłaciła 
życiem. Na szczęście jeden z „gości” okazał się spokojniejszy perswadując 
skutecznie drugiemu: Ona wdowa. Zobacz jak te dzieci płaczą. Nie rób 
nic, nie rób. 

Gospodyni podała im wtedy wodę do tej wódki i uciekła. W domu 
było wiele dziur od pocisków. Korzystając z okazji, jedna z sióstr także 
uciekła przed taką dziurę. Zostało czworo dzieci: trzyletnia siostra, sze-
ścioletni Leoś, dwunastoletnia Lusia i jej druga, czternastoletnia siostra. 
Lusią szukającą mamy zaopiekowała się sąsiadka. Zatrzymała ją u siebie. 
Tam mama znalazła ją następnego dnia.

Do Rewy Rosjanie wkroczyli natomiast od strony Mrzezina. W czasie 
przeprawy wielu z nich potopiło się na torfowiskach. Tak oto wspomina 
te wydarzenia Gertruda P.: Całą noc trwała strzelanina. Rano cisza. Sły-
chać było jedynie pojedyncze wystrzały z karabinów. Któryś z mieszkań-
ców wyszedł z domu i powiedział: „Ruscy idą”. Żołnierze walili kolbami 
w drzwi, gwałcili młode dziewczyny, demolowali, co popadnie. Mieli długie 
szpice, którymi kłuli ziemię w poszukiwaniu ukrytych rzeczy. Wyciągali 
wszystko, co znaleźli i niszczyli. Rozgościli się w domach Rewian. Trzeba 
było im gotować. Z tym, że oni wszystko chcieli już, nie mieli ochoty ani 
cierpliwości czekać. Ciągle wrzeszczeli i poganiali. 

Kilka dni później radzieccy żołnierze, podobnie jak we wrześniu 1939 
roku żołnierze niemieccy, rozkazali wszystkim opuścić swe domy. Krzy-
czeli, żeby uciekać. Pretekstem był stan wojny. W istocie chodziło im o to, 
aby móc bezkarnie rabować. Około 8 maja mieszkańcy Rewy powróci-
li do swych domów. Inaczej niż we wrześniu 1939 roku wszystko było 

zniszczone i splądrowane. Żołnierze poszli na zachód. W Rewie pozostał 
jedynie patrol. Gdy opadła woda, na torfowiskach i plaży leżało mnóstwo 
radzieckich trupów.

Z chwilą wyzwolenia kraju spod hitlerowskiej okupacji Polska znala-
zła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Wpadliśmy „z deszczu 
pod rynnę”...
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Wojna, pokój – uczyć się trzeba

Rewska szkoła w latach wojny

Mimo trwających działań wojennych i okupacji dzieci z terenów gminy 
zdobywały w miejscowych szkołach podstawową wiedzę. Chociaż trzeba 
przyznać, że warunki były specyficzne, a nauczyciele najdelikatniej ujmu-
jąc „nietypowi”.

Szkoła w Rewie powstała w 1868 roku. Wieś była wówczas wyłączo-
na z obwodu szkolnego obejmującego pierwotnie królewskie Mosty, ma-
jątek Mosty, Mechelinki i Rewę. Tamtejsze dzieci uczęszczały do szkoły 
w Mostach, którą założono w 1816 lub 1818 roku. Od momentu powo-
łania, rewska placówka istniała nieprzerwanie do roku 1973, czyli 105 
lat. Zgodnie z koncepcją tworzenia zbiorczych szkół gminnych w roku 
szkolnym 1973/74 na terenie gminy Kosakowo została zmieniona sieć 
szkolna. Między innymi likwidacji uległy dwie szkoły: w Rewie i Pier-
woszynie. W budynku zlikwidowanej szkoły w Rewie umieszczono Od-
dział Przedszkolny podlegający Szkole Gminnej w Mostach. Drugi taki 
oddział znajdował się w Mostach. Natomiast w Pierwoszynie utworzono 
Klasy Specjalne. Od tej chwili dzieci z Rewy i Pierwoszyna zaczęły dojeż-
dżać do szkoły w Mostach.

Początkowo placówka w Rewie była publiczną szkołą powszechną 
stopnia pierwszego. Obejmowała 4 oddziały. Nauka w klasach pierwszej 
i drugiej trwała jeden rok, w trzeciej dwa lata, a w czwartej trzy lata. Ra-
zem uczył się oddział I z II oraz III z IV. Na szkole powszechnej kończyła 
się edukacja rewskiej młodzieży.

W tym czasie uczniowie do nauki używali tabliczek, na których pisali 
kredą. Zeszyty pojawiły się dopiero na początku lat 30. Dodatkowym 
wyposażeniem uczniów klasy pierwszej i drugiej był ołówek i gumka, 
natomiast trzeciej i czwartej pióro i atrament. Ławki były trzyosobo-

we. W każdej z nich znajdowały się trzy buteleczki z atramentem. Ich 
uzupełnianie należało do obowiązków dyżurnego. Dzieci, a zwłaszcza 
chłopcy, zawsze podczas pisania mieli wysmarowane atramentem ręce, 
aż po łokcie.

W czasie okupacji hitlerowskiej nauczycielem w rewskiej szkole był 
Niemiec o nazwisku Bojke. Miał około 24 lat. Był SA-mannem. Dzieci 
objęte obowiązkiem szkolnym uczyły się języka niemieckiego w ramach 
lekcji. Służyły im do tego niemieckie podręczniki. Natomiast młodzież, 
która ukończyła już naukę oraz wszyscy ci, którzy nie znali języka oku-
panta, byli zmuszeni uczestniczyć w kursie języka niemieckiego. Kurs 
odbywał się w szkole trzy razy w tygodniu. Wszyscy musieli mieć własną 
gazetę „Danziger Forpoßten”, która stanowiła podstawę nauki. To z niej 
poznawano niemiecki język, gotyckie litery. Wieczorami rodzice, którzy 
znali język jeszcze z okresu zaboru, uczyli swoje dzieci pisać i czytać, bo 
kto nie potrafił, tego czekała surowa kara wymierzana przez nauczyciela.

Jedna z uczennic, Irena Cz. tak wspomina nauczyciela Bojke: był bar-
dzo agresywny. Jeśli któryś z chłopców czegoś nie umiał dobrze, powiedział 
coś niezbyt płynnie, to już było wiadomo, na co było można liczyć. Chłopcy 
byli już tak znerwicowani, że chociaż w domu się nauczyli, to na jego krzyk 
wszystko zapominali. Jego sposób był następujący: chłopiec winien wyjść 
na parę minut (w tym czasie Bojke patrzał na zegarek), wejść na drzewo po 
cienką gałąź, którą musiał z kory dobrze ostrugać i wręczyć ją nauczycielo-
wi. Ten kazał się przełożyć przez ławkę i tak długo po tyłku walił, aż cały kij 
połamał w strzępy. Chłopiec musiał jeszcze grzecznie wszystko pozbierać 
i do kosza wrzucić. Natomiast dziewczynki walił linijką po rękach. Trzeba 
było grzecznie rękę trzymać i tak długo walił aż mu się znudziło. Albo stać 
na baczność, a on walił swoją ręką po twarzy. Jednej dziewczynce przez 
bicie wytrącił kolczyk z ucha, który poleciał pod szafę, ale jej nie było wolno 
się po niego schylić i tam już został. 

W 1944 roku nauczycielowi przydzielono do pomocy panią Nagorską, 
która nie prowadziła zbyt dużo lekcji, lecz była dobrą gospodynią. Robó-
tek ręcznych uczyła bardzo wyrozumiała Gizela Hopp pracująca w szkole 
w Mostach.

Latem tego roku Bojke rozkazał wszystkim przynieść litrowe puszki, 
przewiązane sznurkiem, jakoby wiaderka i nakazał wymarsz do lasu na 
jagody. Wszyscy się z tego bardzo cieszyli myśląc, że choć trochę będzie 
można zjeść. Jagody miały być rzekomo przeznaczone dla wojska na 
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front. Każdy uczeń miał obowiązek puszkę napełnić. Biada jednak żeby 
miał przy tym zabarwione od jagód usta lub zęby i język. To było karalne. 
Wszystkie zebrane jagody zostały zawekowane w cukrze przez tą panią 
Nagorską z pomocą jednej z uczennic. Kiedy już zaprawki były gotowe, 
dziewczynka zanosiła pełne słoiki na strych. Okazało się, że ich zawartość 
zjedli ostatecznie nauczyciele.

Do obowiązków nauczyciela należało pilnowanie, aby mieszkańcy nie 
używali języka polskiego i kaszubskiego. Wieczorami przechadzał się po 
wsi i podsłuchiwał pod oknami w jakim języku rozmawiało się w danym 
domu. Mógł wszystko wyraźnie słyszeć, ponieważ domki były niskie, 
a okna pojedyncze. Niedostosowanie się do zakazu groziło karą.

Bojke w czasie tych wszystkich lat hitlerowskiej okupacji wyrządził 
ludziom, zwłaszcza dzieciom, tyle zła, że chłopcy niejednokrotnie mię-
dzy sobą rozmawiali, że kiedy Rosjanie wejdą do Rewy, to go powieszą. 
Na pewno nie miał szansy wyjść stamtąd żywy. Nie udało im się jednak 
wypełnić postanowienia. Gdy było wiadomo, że Rosjanie są już blisko, 
jednej nocy znienawidzony Bojke po prostu uciekł ze wsi razem z nie-
mieckimi żołnierzami. Niedługo potem w szkole w Rewie znów pojawiła 
się polska mowa.

Ponownie w polskiej szkole

Koszmar wojny skończył się w 1945 r. Z roku na rok życie powoli wra-
cało do normalności. Do gminnych szkół powrócił język polski i polscy 
nauczyciele. Te „pionierskie” lata w Mostach tak wspomina Pani Brygida 
Nikielska zd. Murza:

W tamtych czasach nie było przedszkola. W 1951 roku, w wieku 7 lat 
rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej. Mieściła się ona w Mostach 
w dzisiejszym budynku przy ulicy Gdyńskiej 13. Był to budynek mieszkalny 
z wydzieloną salą lekcyjną i pokojem kierownika, który wszyscy nazywali 
„kancelarią”. Kierownikiem był Franciszek Klimczyk, który pełnił wszystkie 
funkcje w szkole: nauczyciela, księgowego i bibliotekarza. Oprócz niego byli 
też inni nauczyciele. Pani Stanisława Klimczykowa była moją wychowaw-
czynią. Do dziś mile ją wspominam i zapalam znicz na jej grobie w Święto 
Zmarłych.

W tamtym czasie szkoła była siedmioklasowa. Szkoła ta miała swoje 
filie – klasy w innych miejscach. Były między innymi sale lekcyjne w domu 
pana Kąkola przy dzisiejszej ulicy Gdyńskiej 30 i w domu pana Franciszka 
Klebby, przy dzisiejszej ulicy Łąkowej 4. Ta druga, ze względu na panują-
ce w niej zimno nazywana była przez uczniów „Syberią”. Zdarzało się, że 
jednego dnia lekcje odbywały w każdym z tych budynków i trzeba było się 
przemieszczać, niezależnie od pogody. W każdym budynku były piece ka-
flowe, w których trzeba było palić już przed lekcjami. Odpowiedzialna za 
to była pani Anna Kostrach, woźna, sprzątaczka i pomoc domowa państwa 
Klimczyk. Pomagała przy ich małym gospodarstwie. Niestety ubikacje były 
na zewnątrz i czy było ciepło, czy zimno, musieliśmy wychodzić na dwór.

Nosiliśmy fartuszki w granatowym kolorze i białe kołnierzyki, najczę-
ściej uszyte i wyhaftowane przez mamy lub babcie. Uczyliśmy się przedmio-
tów takich jak obecnie. Były więc: język polski, historia, matematyka, geo-
grafia, biologia, muzyka, plastyka, gimnastyka. W ostatnich klasach doszła 
fizyka i chemia. Zamiast języka angielskiego był język rosyjski. Informatyki 
nie było, bo wtedy jeszcze nie było komputerów. Mieliśmy również lekcje 
religii, na które przyjeżdżał ksiądz Aleksander Rutecki z Kosakowa.

Do szkoły w Mostach chodziły dzieci z Mechelinek i Mostów. Dzieci 
z Rewy dołączały do nas po ukończeniu czwartej klasy. Podobnie dzieci 
z Pierwoszyna i Kosakowa, które miały swoją szkołę koło stawu w Pierwo-
szynie. Pamiętam, że do mojej klasy chodziło 20 osób.

Nauczycielami w szkole w Mostach byli m.in.: Priebe, Kałduński, Po-
stanowicz, Klebba, Pierzchała, Łukaszewicz. Kierownik Klimczyk uczył 
przedmiotów ścisłych. W ocenianiu kierował się ciekawą zasadą: „3” – dla 
ucznia, „4” – dla nauczyciela, „5” – dla Pana Boga. Chcąc otrzymać „5” 
trzeba było wiedzieć więcej niż kierownik. Pan Klimczyk mawiał, że mą-
drość można było posiąść jedząc łby od śledzi, pod warunkiem, że śledzia 
dostanie kierownik.

W szkole obchodzono święta, z okazji których odbywały się akademie. 
Tak było na przykład z okazji Dnia Nauczyciela. Pamiętam też wycieczki 
do lasu, czy do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy katedrę w Oliwie. Przy szkole 
było boisko, na które chodziliśmy z nauczycielem muzyki – panem Kał-
duńskim. Śpiewaliśmy piosenki, bo on grał na gitarze. Często recytowałam 
wiersze z różnych okazji. Wiersz mówiłam stojąc na krześle, bo byłam ni-
ska. Do dziś pamiętam tekst „Trenów” Jana Kochanowskiego i „Smutno mi 
Boże” Juliusza Słowackiego. Były też przedstawienia teatralne, w których 
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występowałam. W jednym z nich byłam pięknym łabędziem. Miałam wy-
rzeźbioną głowę łabędzia z dziobem i strój uszyty z prześcieradła z naszy-
wanymi, gęsimi piórami.

Zebrania z rodzicami były, tak jak dzisiaj. Moja mama była w Radzie 
Rodziców. Czasami zdarzyło mi się dostać dwójkę. Wtedy się bałam. Ale 
ogólnie miło wspominam szkołę, nauczycieli, a przede wszystkim kolegów 
i koleżanki, z którymi do dziś utrzymuję kontakty.

Pamiętam, że trzeba było dużo czytać. Mieliśmy liczne wypracowania 
z języka polskiego i zadania z matematyki. Najtrudniej było jednak staran-
nie prowadzić zeszyt gdyż pisaliśmy piórami ze stalówkami, czyli przyrzą-
dami maczanymi w atramencie. W szkole były ławki ze specjalnym miej-
scem na kałamarz i pióro. W domach też mieliśmy atrament. A ten często 
rozlewał się i robiły się kleksy. Trzeba było przepisać nieudany tekst, żeby 
było ładniej.

Dzisiaj dzieci mają lepsze warunki do nauki niż my w tamtych cza-
sach. Tyle przyborów, pomocy do nauki, komputery. My tego nie mieliśmy, 
ale mieliśmy za to wspaniałą atmosferę. Kontakt między uczniami, wspól-
ne zabawy były nieporównywalne lepsze z dzisiejszymi. Technika nie była 
wtedy najważniejsza. Liczyła się wyobraźnia i wspólnie spędzony czas. 
A nauczyciel miał ogromny autorytet wśród uczniów. Wszyscy go słuchali 
i szanowali.

Marynarz, rybak i górnik

Historia tworzy się wokół nas każdego dnia. To co dziś wydaje się nam 
oczywiste i „normalne” w istocie składa się na obraz tego co przyszłe po-
kolenia określą mianem „spuścizny dziejowej”. Warto więc czasami ode-
rwać się od wiru codziennego życia i rozejrzeć wokół. Ciekawych ludzi 
i ich historii przecież nie brakuje. Również w naszej okolicy.

Eksplorując czeluście Internetu w poszukiwaniu fotografii związa-
nych z życiem gminy można zauważyć, że jedna z łódek w Mechelinkach 
jest obiektem szczególnej uwagi fotografów. Na jej wizerunek można na-
tknąć się również na okładkach czasopism. Mowa o żółto-pomarańczo-
wej łodzi, oznaczonej na burcie „MEC-14”, często unoszącej się na przy-
brzeżnych wodach Zatoki podczas połowów lub odpoczywającej między 
kolejnymi połowami na piaszczystej plaży Mechelinek. To „Perełka” pana 
Ryszarda Szulca, „ochrzczona” tak przez jego wnuka Jakuba. Pan Ryszard 
podtrzymuje tradycje rybołówstwa przybrzeżnego, które trwają w jego 
rodzinie od wielu pokoleń. Oto jego historia...

Babcia i jej łódka

Urodziłem się w Mechelinkach w 1950 roku i tu spędziłem swoje dzieciń-
stwo z siostrą Jolantą (Jolą) i trzema braćmi: Markiem, Januszem i naj-
młodszym, nieżyjącym już niestety, Antonim (Tolkiem).

Po raz pierwszy wyjechałem stąd na dłużej w wieku 14 lat do inter-
natu w Pucku. Drugi raz stało się to kilka lat później, gdy już jako 22 lat 
mężczyzna zostałem powołany do odbycia służby wojskowej. Po dwóch la-
tach wróciłem do Mechelinek i ożeniłem się z Basią, z którą mieszkaliśmy 
początkowo na Obłużu i w Janowie. Jednak po ponad dwudziestu latach 
wróciliśmy na stałe do Mechelinek, aby zamieszkać na brzegu morza. Po-
czątkowo, po powrocie z wojska łowiłem z ojcem, a później przez jakiś czas 



36 37

pracowałem w „Dalmorze”. W tamtych czasach przyjeżdżałem często do 
Mechelinek, bo mieszkał tu mój ojciec stale zajmujący się rybołówstwem 
przybrzeżnym. Charakter mojej ówczesnej pracy na holownikach „Petro-
balticu” powodował, że przez 14 dni byłem poza domem, a następnie mia-
łem 14 dni wolnego. W tym wolnym czasie wspólnie z ojcem odławialiśmy 
ryby. Praktycznie zajmowałem się więc rybołówstwem na pół etatu. Teraz, 
będąc na emeryturze, dalej pracuję na łodzi, ale już na pełnym etacie.

Z tego co mi wiadomo, to mój dziadek po drugiej wojnie światowej miał 
kuter w Gdyni i łowił ryby między innymi dla wojska. Później przeprowa-
dził się do Mechelinek i miał tu łódkę. Gdy dziadek zmarł, babcia dalej tą 
łodzią łowiła ryby wynajmując do tego ludzi. Była mężem zaufania tutej-
szych rybaków i aktywnym członkiem tutejszej maszoperii. Kobieta zawo-
dowo uprawiająca rybołówstwo była osobą tak nietypową, że nawet prasa 
pisała o niej i o tym, jak dźwigała kosze i skrzynki z rybami. Zdjęcie z bab-
cią idącą przez plażę w Mechelinkach dźwigając kosz z rybami, ukazało się 
nawet w gazecie i było wystawione w muzeum na Helu. 

Gdy babcia przeszła na emeryturę, to ojciec przejął od niej rybołów-
stwo. Ojciec, Antoni, pracował na kutrze w „Jedności Rybackiej” i w „Arce” 
w sieciarni. Kiedy ostatecznie przeszedł na emeryturę, przejął całkowicie 
łódkę od babci i dalej łowił. Następnie, gdy już nie mógł łowić, ja prze-
jąłem tę przystań i miejsce przy plaży. Z konieczności, co jakiś czas były 
budowane nowe łodzie. Gdy dziadek zmarł, babcia zamówiła w Jastarni 
łódkę u szkutnika. Później, gdy mój ojciec zmarł, ja sobie kupiłem nową 
łódkę. Jedną łodzią nie można było cały czas łowić. One i tak długo były 
mocno eksploatowane. Pamiętam, że kiedy jeszcze byłem dzieckiem, łódź 
ojca wykonana z klepek musiała być smołowana. Teraz łodzi nie trzeba już 
smołować przed każdym sezonem. Dzięki temu praca rybaka nie jest aż tak 
mozolna i ciężka, jak była kiedyś.

Mieliśmy też ciężkie bawełniane sieci, które trzeba było rozwieszać na 
kołkach, suszyć, rozplątywać gdy były rozwieszane i ciągle naprawiać. Ta-
kie sieci rozwieszone na kołkach, to był charakterystyczny widok w Meche-
linkach. Kiedyś były sznurki i korki przyszywane u góry sieci. Na dole sieci 
też były sznurki i do nich był przyszywany ołów. Obecne sieci są nylonowe 
i przez to znacznie mocniejsze i wygodniejsze, jest w nich ołowianka i kor-
linka. Ołowianka, to ołów zapleciony w paciorki, którego wcale nie widać, 
a korlinka, to zapleciony korek tworzący tylko zgrubienia w sieci.

Pamiętam też, że kiedy złapaliśmy szczupaka na ławce zaznaczaliśmy, 
który z nich był najdłuższy. Wtedy było tu pełno szczupaków, okoni, wę-
gorzy.

Do szkoły wokół Zatoki

Po wojnie w Mechelinkach była strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Mój 
dziadek przeprowadził się tu z Gdyni, gdy strażnicę zlikwidowali. W tam-
tych czasach plaże były bronowane i WOP-iści zastawiali na niej petardy 
i inne pułapki. Bali się, żeby ktoś od strony morza nie przypłynął. Żołnierze 
chodzili i patrolowali teren. Tę strażnicę przeniesiono później do budyn-
ku obecnej szkoły w Mostach. Wojsko jeździło tu na koniach. To były lata 
pięćdziesiąte. Pamiętam również wielki sztorm w Mechelinkach, gdy woda 
podchodziła pod domy.

Nasza szkoła mieściła się w trzech rożnych punktach Mostów. Głów-
ny obiekt stanowił duży, ceglany budynek, w którym dzisiaj mieszka pan 
Klimczyk, tam gdzie są dwa rozłożyste kasztany koło sklepu. W czasie, gdy 
chodziłem do szkoły podstawowej było ona siedmioletnia (w istocie rocznik 
1951 był ostatnim siedmioletnim – przyp. red.). Ostatnie trzy klasy kończy-
łem już w budynku, w którym jest obecna szkoła, gdyż wopiści się wypro-
wadzili. W tamtych czasach, kiedy uczeń narozrabiał, nauczyciel za uszy 
wytargał, linijką po palcach dał albo stawiał do kąta – nie to co teraz.

Po skończeniu podstawówki poszedłem do szkoły zawodowej do Puc-
ka. Tam przez trzy lata zdobywałem umiejętności szkutnika. Przez pierw-
szy rok mieszkałem w internacie, jednak później dojeżdżałem z domu do 
Pucka każdego dnia. Do Gdyni jechałem autobusem PKS z przystanku 
w Mostach, do którego musiałem wcześniej dojść jeden kilometr z Meche-
linek. Z Gdyni do Pucka dostawałem się pociągiem. W drodze powrotnej, 
w Redzie przesiadałem się na pociąg elektryczny do Gdyni. Program zajęć 
w szkole obejmował prace warsztatowe w porcie, gdzie w wiacie remon-
towaliśmy jachty, łodzie, szalupy. Remontowaliśmy żaglówki jachtklubu 
„Zatoka Pucka”. Po ukończeniu szkoły pracowałem w dziale szkutniczym 
Stoczni im Komuny Paryskiej w Gdyni.

W 1972 roku upomniało się o mnie wojsko. Miałem 22 lata, gdy do-
stałem powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Pół roku spę-
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dziłem w szkole podoficerskiej w Dęblinie skąd, na kolejne półtora roku, 
przeniesiono mnie do Włocławka. Służyłem tam w kompanii saperów.

Z wojska wróciłem do Mechelinek. W 1974 r. ożeniłem się z Basią z Dol-
nego Pogórza. Poznałem ją w Mechelinkach podczas spotkania u koleżanki. 
Mamy córkę Anię i wnuka Jakuba. 

Na odległych akwenach

Po powrocie z wojska łowiłem z ojcem, ale wkrótce rozpocząłem pracę 
w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich „Dalmor”. Mogłem iść do 
Polskich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Morskiej, czy też do ratow-
nictwa. Dlaczego więc wybrałem „Dalmor”? Myślę, że ze względu na ryby. 
Poza tym w tej firmie cenili takich pracowników jak ja, przychodzących 
z rybołówstwa. Dostawali przecież pracownika, który znał się na tej cięż-
kiej pracy. Taki człowiek potrafił wszystko. Znał się i na rybach, łodziach 
i sieciach. W „Dalmorze” pływałem w długie rejsy. Na przykład 52 dni pły-
nęliśmy na łowisko. Z racji tak długich rejsów niejedne święta spędziłem 
na statku.

W czasie długich rejsów na łowisko trzeba było pełnić wachtę, ale potra-
fiłem znaleźć odrobinę czasu na spędzanie go w towarzystwie kolegów lub 
realizowanie pasji – miniaturowego szkutnictwa. Podczas dalekich wyjść 
na morze zbudowałem na przykład model galeonu, wykorzystując do tego 
drewniane pudełka z opakowań.

Innym razem spróbowałem zbudować model wykorzystując pozostało-
ści z ryb. Tak powstał statek z łba dorsza. Do jego budowy posłużyły: dolna 
i górna szczęka, fiszbiny oraz fragment kręgosłupa. Łeb był wygotowany we 
wrzątku.

Pracując w Dalmorze miałem okazję łowić naprawdę wielkie ryby. 
Pewnego razu trafił się też waleń. Kiedy w nasze sieci wpadł ogromny ka-
szalot, trudno było sobie odmówić uwiecznienia go na zdjęciu. Mam jedno, 
na którym widać, że był taki ogromny, że nawet wdrapać się na niego nie 
było łatwo.

W 1980 r. zacząłem pracować w Petrobalticu. W pewnym sensie stałem 
się więc górnikiem, bo firma zajmowała się górnictwem na morzu. Dołą-
czyłem do przedsiębiorstwa, gdy istniało jeszcze tylko na papierze. Kiedy 
pierwsza platforma przypłynęła z Norwegii, pracowałem w nim dopiero 

pół roku. Wtedy zaczęły się wiercenia próbne. Potrzebne by ły holowniki. 
Jeździłem więc do Szczecina na ich odbiór od stoczni. Na pokładach tych 
statków przypłynęliśmy do Gdańska i wtedy zaczęła się praca polegająca 
na obsłudze platform, holowaniu. Na holownikach pływałem do Anglii, 
czy też Holandii. Pracując w czarterze obsługiwaliśmy na Morzu Północ-
nym platformy wiertnicze. Holowaliśmy i przestawialiśmy wieże na miej-
sca wierceń. Pełniliśmy też dyżury, będąc cały czas w pogotowiu, w razie 
konieczności udzielenia pomocy komuś na platformie. Brałem też udział 
w akcjach holowania wież wiertniczych z Azorów na Morze Północne Ra-
towaliśmy też ludzi z tonących statków. Przez kilka lat funkcjonowaliśmy 
w systemie, który polegał na tym, że przez cały rok pracowaliśmy na ho-
lownikach za granicą (sześć tygodni na morzu i sześć tygodni odpoczynku). 
Po roku zastępowała nas inna załoga z kraju, my zaś wracaliśmy do domu. 
W kraju pracowaliśmy w systemie czternaście dni pracy, czternaście dni 
wolnego. Jeden z holowników, na którym pływałem, miał 70 metrów długo-
ści i 40 metrów szerokości. Innym był holownik, o nazwie Granit.

Będzie dobrze

Pragnąłbym, aby ktoś przejął po mnie łódź i sieci. Na szczęście jest to moż-
liwe. Mam wnuka Jakuba, który jest bardzo zainteresowany rybami, węd-
kowaniem i rybołówstwem. Od jego najmłodszych lat staram się więc prze-
kazać mu swoje zamiłowanie do rybołówstwa.

W tej chwili Jakub ma dziesięć lat i jestem przekonany, że pójdzie w moje 
ślady. Niedawno byliśmy razem na rybach i złapaliśmy sieje, łososie, oko-
nie, śledzie i różne inne. Wnukowi nawet nie muszę pomagać w nazywaniu 
złowionych ryb, bo sam rozróżnia je bez problemu. Stąd też, mimo mło-
dego wieku, wystąpił w roli wykładowcy w szkółce żeglarskiej prezentując 
i opisując ryby, które mu dałem. Swoją znajomością ryb wzbudził podziw 
i uznanie młodzieży i dorosłych. Zawsze powtarza, że zostanie rybakiem 
tak jak dziadek, albo zrobi krok w stronę nauki i zostanie ichtiologiem. Nie 
boję się o tradycję rodzinną.
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Zakończenie

Fotografie stanowiące znakomitą większość objętości albumu same sta-
nowią ogromny zapis przeszłości. Jednak dopiero wspólnie ze słowem 
pisanym dają pełen obraz świata. Uzupełniają się, potwierdzając tezę, że 
historia dzieje się wokół nas. Zdjęcia trzymane niekiedy w skrzyneczkach 
na strychach, często przechowywane w albumach, a niejednokrotnie na 
dyskach komputerów stanowią zapis wybranych chwil naszym życiu. 
A wspomnienia? Przecież są takie ulotne. Wspaniałe jest więc to, że dzię-
ki wsparciu Sponsorów i ciężkiej pracy wielu osób udało się zmateriali-
zować w zwartej formie zapis tego co nas otaczało i otacza. W ten sposób 
na karty historii na trwałe przelane zostało coś, co do tej chwili tkwiło 
ukryte w zakamarkach pamięci.

Dawna restauracja w Kosakowie

Kosakowo. Nad stawem
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Kosakowo. Dom Czelińskich

Kosakowo. Dawna mleczarnia

Kosakowo przed wojną. Obecna ulica Chrzanowskiego

Kosakowo. Kucie konia przed kuźnią Klebby
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Kosakowo. Przedwojenny kościół i plebania (pocztówka)

Tynkowanie kościoła w Kosakowie (ok. 1930 r.)
Uszkodzony kościół w Kosakowie w 1939 r.
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Wnętrze obecnego kościoła w Kosakowie (ok. 1960 r.)

Przed kościołem w Kosakowie
Kosakowo. Pomnik poległych żołnierzy obok urzędu (przed przeniesieniem)
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Kosakowo. Dożynki powojenne

Urząd Gminy w Kosakowie

Kosakowo. Stawianie pomnika – przenosiny spod urzędu
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Stara poczta w Kosakowie

Urząd Gminy w Kosakowie

Alfons Kloka (szewc z Kosakowa) wraz z rodziną

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Kosakowie (1989 r.)
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Kosakowo. 30-lecie PRL – dożynki gminne Kosakowo. 30-lecie PRL – dożynki gminne

Kosakowo. 30-lecie PRL – dożynki gminneKosakowo. 30-lecie PRL – dożynki gminne
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Stara Szkoła Podstawowa w Dębogórzu Kański – sołtys Mechelinek w latach 1927–1939

Dębogórze. Przed Gminnym Ośrodkiem Kultury
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Przed Szkołą Podstawową w Dębogórzu (lata 60. XX w.)

Mechelinki. Dom Borskich-Grunwaldów

Mechelinki. Rodzina Grunwaldów
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Mechelinki. Rybacy przy pracy

Mechelinki. Suszenie sieci na plaży Stara szkoła w Mostach

Mechelinki. Szpital polowy (1917 r.)
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Szkoła Podstawowa w Mostach (obecnie budynek gimnazjum)

Dworek w Mostach (przed gruntownym remontem) Wnętrze kaplicy w Pierwoszynie

Najstarsze znane zdjęcie Pierwoszyna
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Okupacja niemiecka. Pierwoszyno – przymusowa praca na polu

Okupacja niemiecka. Pierwoszyno – przymusowa praca na polu

Pierwoszyno. Dawny ośrodek zdrowia

Przed Szkołą Podstawową w Pogórzu
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Stara szkoła w Pierwoszynie

Najstarsze znane zdjęcie Rewy

Gen. Haller w Rewie (1922 r.)
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Przed Szkołą Podstawową w Rewie (pierwsza połowa lat 30. XX w.)

Przed Szkołą Podstawową w Rewie (lata 60. XX w.)
Dawna Szkoła Podstawowa w Rewie (obecnie oddział przedszkolny)

Najsłynniejsza rewska szkuta „Helena” – własność Klemensa Długiego
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„Helena”

Załoga szkuty „Helena”

Rewa. Pierwszy PKS

Rewa. Kołowrót do wyciągania łodzi na brzeg
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Rewa. Kutry
Rewa. Rybak wciągający łódkę na brzeg

Rewa. Sprzęt rybacki na plaży Rewski rybak
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Rewa. Nieistniejący już dziś dom p. Klebba na wschodnim końcu wsiRewa. Suszenie sieci na plaży

Rewski rybak Rewa. Stare domy i bliza (latarnia)
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Rewa. Stara chata

Rewa. Stare domy

Rewa. Stare domy

Rewa. Stare domy
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Rewa. Stare domy

Rewa. Stare domy

Rewa. Wjazd do wsi na początku lat 60. XX w.

Dawny dziecięcy wózek



78 79

Rewa. Rodzina państwa A.L. Długich

Dawny dziecięcy rowerek
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Rewa. Mikołajek nadmorski

Rewa. Dawne domowe muzeum śp. Tadeusza Krzysztofa

Rewa. Dawne domowe muzeum śp. Tadeusza Krzysztofa

W. Kaszuba – pierwszy powojenny wójt (połowa lat 50.)




