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Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Celem działania jest wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem
zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi turystyki.
Cel operacji: promowanie dziedzictwa rybackiego i morskiego oraz wiedzy
o nim wśród mieszańców i turystów poprzez przygotowanie i dystrybucję
małej publikacji.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.
Publikacja opracowana i wydana przez Gminę Kosakowo.
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Ladies and gentlemen,
Regardless of how different the reality of the first half of the 21st century is from the reality
of our ancestors, we consider ourselves the heirs of a shared historical and cultural heritage
that shapes of our national and local identity. I’ve always believed that everyone who does not
respect and explore their past is bound to misinterpret their present, and thereby miscalculate their future. Our Kosakovian past is inseparably connected to the sea, fishing, agriculture,
unique nature, and the Kashubian culture, as well as with the defense of Polishness. The last one
is especially worth emphasizing in this year, the centenary of the restoration of Poland’s sovereignty. For it is in this very region, in Kępa Oksywska, that one of the bloodiest battles of the
Invasion of Poland took place.
Today, with full intent and responsibility, we explore this universal and regional tradition for
the benefit of future generations. Never before in its history could the Kosakowo Commune
boast such dynamic development of infrastructure, education, culture, and tourism. Kosakowo
becomes more and more beautiful with each passing year. New recreational and tourist facilities
are created, the level of security is rising. It is, however, my dream that this, in a sense, „outside”
image of the development of our local society - let’s call the image technical and infrastructural - does not overshadow the important question of how all of the aforementioned qualities
have binding consequences for the social development and for all of us in realms stimulating
not only our daily and contemporary life, but also in some substantial sense determining our
future, which we imagine in no other way than with utmost respect for the cultural heritage of
these lands. Thus rises not only the level of historical and cultural awareness of the community,
but also its willingness to face the challenges of the 21st century. In this way we all feel more
connected to our common ancestry and are more pressed to collectively shape our Little Homeland – modern, thriving, sea-focused, with rich and diverse cultural heritage, caring about
its unique natural qualities, respecting its past, and able to calmly and responsibly look forward
into the future.
Due to the dynamic development of the Kosakowo Commune and the significant influx of
inhabitants and tourists, not everyone is acquainted with the history and culture of the region in
a way that allows to fully make use of the qualities and resources of these lands. This is why we
turn this little publication, a vade mecum of the Kosakovian melange of tradition and modernity,
over to you.
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Szanowni Państwo,
Niezależnie od tego, jak bardzo odmienna jest nasza rzeczywistość
pierwszej połowy XXI wieku od tej, która była udziałem naszych
przodków, czujemy się spadkobiercami wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego, współtworzącego naszą tożsamość narodową
oraz lokalną. Zawsze wychodziłem z założenia, że każdy, kto nie szanuje i nie poznaje swojej przeszłości, niewłaściwie rozpoznaje swoją
teraźniejszość, a tym samym źle projektuje swoją przyszłość. A nasza
kosakowska przeszłość nieodłącznie związana jest z morzem, rybołówstwem, rolnictwem, unikatową przyrodą oraz kaszubszczyzną. Również z obroną polskości, co warto podkreślić w roku
Jubileuszu 100.-Lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bowiem to na tych terenach, na
Kępie Oksywskiej, rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej.
Dziś z pełną świadomością i odpowiedzialnością tę tradycję – uniwersalną i regionalną – podejmujemy dla dobra przyszłych pokoleń. Nigdy wcześniej w swojej historii Gmina Kosakowo nie mogła pochwalić się tak prężnym rozwojem infrastruktury, oświaty, kultury i turystyki.
Kosakowo pięknieje z roku na rok, przybywa miejsc służących rekreacji i turystyce, wzrasta
poziom poczucia bezpieczeństwa. Ale moim marzeniem jest, by ten dynamiczny rozwój naszej
lokalnej społeczności ubogacał nas również jak najbardziej wewnętrznie: by dzięki temu wzrastał nie tylko poziom świadomości historyczno-kulturalnej wspólnoty, ale również jej gotowość
do podjęcia wyzwań na miarę XXI wieku. W ten sposób poczujemy się wszyscy lepiej zakorzenieni we wspólnej przeszłości i z większą determinacją razem budować będziemy naszą Małą
Ojczyznę – nowoczesną, gospodarną, zwróconą ku morzu, z bogatym i różnorodnym dziedzictwem kulturalnym, dbającą o swoje unikatowe walory przyrodnicze, szanującą swoją przeszłość
i mogącą ze spokojem oraz odpowiedzialnością patrzeć w przyszłość.
Dynamiczny rozwój Gminy Kosakowo, duży napływ ludności i turystów powoduje, że nie
wszyscy obeznani są z historią i kulturą regionu w sposób pozwalający na pełne korzystanie
z walorów i zasobów tych terenów. Dlatego też na Państwa ręce składamy tę małą publikację,
swoiste vademecum ukazujące kosakowski melanż tradycji i nowoczesności.
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GMINA KOSAKOWO: Z MORZEM U ŹRÓDEŁ TRADYCJI
Gmina Kosakowo… mocno zakorzeniona w swojej tradycji, historii i kulturze spod znaku kaszubszczyzny,
jednocześnie odważnie patrząca w przyszłość za sprawą licznych inwestycji modernizujących dawne rolniczo-rybackie miejscowości. W przeciągu kilkudziesięciu lat stała się turystycznym magnesem dla gości z kraju i zagranicy. Nigdy jednak nie odwróciła się od morza – wręcz przeciwnie: tak w przeciągu całej swojej historii, jak
i dzisiaj, korzystała i nadal korzysta z jego dóbr. Dla okolicznych miejscowości morze stało się fundamentem
oraz inspiracją dla tradycji, kultury oraz życia społecznego.
To oczywiście nie jedyna znana nadmorska gmina kaszubska, niemniej jednak tym bardziej warto zapytać,
co przyciąga rzesze turystów właśnie do Gminy Kosakowo, stanowiąc jednocześnie dowód jej unikatowości.
Odpowiedzi z pewnością będzie wiele, każdy odnajdzie coś innego, każdy znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich. Romantyczne spacery po Szpyrku, rewskim cyplu – takiej bardziej kameralnej wersji Półwyspu
Helskiego (na który dostaniemy się w okresie sezonu letniego tramwajem wodnym w ciągu nieco ponad godziny, bez korków, ale z zapierającymi dech w piersiach widokami), Ogólnopolską Aleją Zasłużonych Ludzi
Morza, nadmorskimi alejami na tle malowniczych krajobrazów Zatoki Puckiej? Nie przez przypadek w granicach Gminy znajdują się rezerwaty z wyjątkową fauną i florą. A może coś dla spragnionych bardziej aktywnego wypoczynku? – tych zachwycą jedne z najlepszych warunki do uprawiania sportów wodnych: żeglarstwa,
wind- i kitesurfingu. Ale nie tylko. Amatorów czynnego wypoczynku przyciągną również ścieżki piesze (Szlak
Bernarda Chrzanowskiego) i rowerowe, liczne siłownie plenerowe, stadniny koni, wielofunkcyjne boiska oraz
nowoczesne Centrum Sportowe w Kosakowie z halą sportową i basenową. Bogaty kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zachęci do aktywnych form spędzania wolnego czasu. A po spacerach,
kąpielach, zmaganiach z żywiołami wody i wiatru koniecznie należy udać się na przepyszną, świeżo złowioną
w morzu rybkę w jednym z licznych punktów gastronomicznych.
Warto zauważyć pewną specyficzną zależność: życie turystyczne skupia się głównie w dwóch miejscowościach – tych samych, które w rozwoju okolicznego rybactwa odegrały role pierwszoplanowe: Rewie i Mechelinkach. W niniejszym wydaniu poświęcimy im oddzielne artykuły. Pozostałe miejscowości Gminy, choć
niepozbawione atrakcji przyrodniczych, rekreacyjnych i turystycznych, pełnią przede wszystkim funkcje komfortowych osiedli mieszkaniowych, centrum kultury regionalnej (Dom Kultury w Pierwoszynie, Chëcz Nordowych Kaszubów w Kosakowie, Dom Kaszubski w Dębogórzu), miejsc pamięci historycznej (Kwatera Żołnierzy
Wojska Polskiego poległych w II wojnie światowej).
Gmina Kosakowo jest pozytywnie postrzegana i oceniania w rozmaitych rankingach ogólnopolskich i regionalnych. W ramach realizacji programu Jakość zarządzania gminą w województwie pomorskim Kosakowo
znalazło się na I miejscu w rankingu Gmina Manager w latach 2006-2010 jako najlepiej zarządzana gmina
wiejska w województwie pomorskim. Otrzymała też tytuł Teraz Polska oraz Gmina Fair Play. Nowe inwestycje
zostały wyróżnione w prestiżowych konkursach: na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną, Modernizacji Roku, Sportowy Obiekt Roku.
Walory położenia warunkują oczekiwania i marzenia mieszkańców Gminy, której misją jest tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju inwestycyjnego, a nade wszystko zapewnienie komfortowych warunków życia. Współpraca samorządowa przebiega zarówno na obszarze międzynarodowym – z gminami partnerskimi
z Francji, Niemiec, Litwy, Białorusi, Chin, jak i krajowym – z Żerkowem oraz Krościenkiem nad Dunajcem.
To, co nowe, nie wypiera tu dawnego, ale w efektowny sposób eksponuje. Dzięki temu nigdzie w Gminie
Kosakowo nie poczujemy się obco, wszędzie – jak u siebie i zarazem jak nigdzie indziej. To również za sprawą
wyjątkowej kaszubskiej gościnności. Wszystko to sprawia, że Gmina Kosakowo, stając się z roku na roku coraz
atrakcyjniejszym i nowocześniejszym ośrodkiem turystyki, rekreacji, sportów wodnych, pozostaje prawdziwą
ostoją kaszubskiej kultury ludowej. Ale o tym wszystkim nie wystarczy poczytać, warto i należy przekonać się
samemu. Zapraszamy.
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KOSAKOWO COMMUNE: WITH SEA AT THE SOURCE OF
TRADITION
Kosakowo Commune... firmly rooted in its tradition, history, and Kashubian culture, while boldly looking forward
into the future thanks to numerous investments modernizing the former agricultural and fishing towns. Over a couple
decades it has become a tourist magnet for visitors from both inside and outside the country. It has, however, never
turned its back on the sea. Quite the contrary, it still makes use of its goods, just like it has always done. The sea has
become the foundation and inspiration for tradition, culture, and social life of the neighbouring municipalities.
Of course, it is not the only seaside Kashubian commune, but that only makes it more important to ask what is it
that brings masses of tourists to the Kosakowo Commune and constitutes a testament of its uniqueness at the same
time.
There are certainly many answers to this question. Everyone can find something different, everyone can find something for themselves and their loved ones. Romantic walks on Szpërk, a sandspit in Rewa – a more low-key version
of the Hel Peninsula (to which a water tram can take you in a little over an hour during the summer season – with
breathtaking views instead of traffic jams)? Or perhaps along the National Memorial to the Men of the Sea or along
charming seaside boulevards with the Bay of Puck as a backdrop? It is no coincidence that within the borders of the
Kosakowo Commune are located several nature reserves with unique fauna and flora. There is also something for those longing for some more activity-oriented leisure? They will be taken away by the excellent conditions – among the
best in Poland – for aquatic sports such as sailing, windsurfing, and kitesurfing. But wait, there’s more! Those loving
active leisure will also be interested in hiking trails (such as the Bernard Chrzanowski’s Trail), bikeways, numerous
outdoor gyms, horse stables, multifunctional sports fields, and the modern Sports Center in Kosakowo, containing an
indoor arena and an indoor pool. A diverse calendar of cultural, entertainment, and sports events will encourage active
leisure. After the walking, bathing, and fighting water and winds one can’t miss treating oneself to a fresh, tasty fish in
one of the numerous restaurants.
It is worth noting an interesting relation: the tourist life focuses mostly on the same two municipalities that had the
biggest role in the growth of the local fishing industry. In this publication we will dedicate separate chapters to them.
The rest of the municipalities, though not without natural, recreational, and tourist attractions, serve first and foremost
as cozy residential areas, cultural centres (Pierwoszyno Cultural Center, Chëcz Nordowych Kaszebów in Kosakowo,
Kashubian House in Dębogórze), and historical memorials (Memorial for the Polish Army Soldiers Fallen During the
Second World War).
The Kosakowo Commune is positively viewed and evaluated in many rankings, both nationwide and regional.
As a part of the Jakość zarządzania gminą w województwie pomorskim (Quality of management of a commune in the
Pomeranian Voivodeship) program the Kosakowo Commune was ranked first in the Commune Manager ranking for
years 2006-2010 as the best managed rural commune in the Pomeranian Voivodeship. Kosakowo has also received
the titles of Teraz Polska (Poland Now) and Gmina Fair Play (Fair Play Commune). New investments have been distinguished in prestigious contests: the Best Developed Public Space, the Innovation of the Year, the Sports Object of
the Year.
The properties of the local area condition the expectations and dreams of the citizens of the Kosakowo Commune.
The Commune’s mission is to create the best possible conditions for the development of investments and, above all,
create comfortable living conditions. Cooperation between local governments takes place both internationally – with
sister cities in France, Germany, Lithuania, Belarus, and China, and domestically – with Żerków and Krościenko by
the Dunajec.
What is new does not displace the old here. It instead emphasizes it in an attractive way. Thanks to that one doesn’t
feel like a stranger anywhere in the Kosakowo Commune. Everywhere feels like home and at the same time like nowhere else on Earth. It is also partly due to the unique kashubian hospitality. All of this together causes the Kosakowo
Commune to remain a bastion of kashubian folk culture while also becoming a more and more attractive and modern
center of tourism, recreation, and aquatic sports every year. But it is not something that one can just read about, it should be experienced first hand. We cordially invite you to do so.
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KILKA SŁÓW O HISTORII GMINY
Ślady bytowania człowieka na bałtyckim brzegu sięgają neolitu. Późny okres kamienia łupanego dokumentują na Kępie Oksywskiej oraz w Rewie osady łowców fok. Późniejsze epoki w dziejach rozwoju nadbałtyckich
ziem określa się terminem kultury pomorskiej.
Z kolei pierwsze wzmianki o terenach dzisiejszej Gminy Kosakowo pojawiają się w zapisach historycznych
pochodzących z XIII w. Dowiedzieć się z nich można, że księżna Zwinisława za zgodą małżonka Mściwoja
I przekazała całą Kępę Oksywską zakonowi Norbertanek z Żukowa. Dalsze losy tych ziem przypieczętował
Świętopełk II, zmieniając decyzję swoich rodziców i darując północną część Kępy Cystersom z Oliwy. W dokumencie darowizny po raz pierwszy wymienione zostały nazwy poszczególnych miejscowości tego terenu (m.in.
Kosakowo – Kossakewitz). Po cystersach ostał się w Mostach zabytkowy Dworek ziemiański z XVIII wieku, do
którego prowadzi urokliwa Aleja tworzona przez 40 lip, fontannę oraz 250-letni kasztanowiec.
W późniejszych wiekach tutejsze tereny dostały się pod panowanie krzyżackie. Po nastaniu Rzeczypospolitej
Obojga Narodów nastąpił krótki okres stabilizacji: lata dobrobytu dla szlachty i klasztorów przerywały jednak
liczne wojny. Prawdziwą katastrofę gospodarczą przyniosły rozbioru kraju. Po odzyskaniu niepodległości i Zaślubinach z morzem 10 lutego 1920 r. powołano powiat pucki. W 1939 r. kosakowskie ziemie zostały zajęte przez
hitlerowców – w bohaterskiej Obronie Kępy Oksywskiej zginęło ponad 2 tys. żołnierzy. Wyrazem samoobrony
ludności stały się organizacje ruchu oporu (m.in. Grupa Dębogórska Gryfa Pomorskiego pod dowództwem
Bernarda Grablowskiego). Kępa Oksywska wyzwolona została dopiero w początkach kwietnia 1945 r. Uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. powołano do życia Gminę Kosakowo. Po
zmianie ustroju stała się ona w pełni funkcjonującą jednostką samorządową wchodzącą w skład województwa
pomorskiego.
Obszerne opracowanie dziejów historycznych tutejszych ziem znaleźć można [w:] Zygmunt Miszewski, Zarys
dziejów ziemi kosakowskiej. Cz. I: Od neolitu do wybuchu wojny, Mosty 2014 oraz Cz. II: Od wybuchu wojny po
rok 1972, Mosty 2017.

A BRIEF INTRODUCTION TO THE COMMUNE’S HISTORY
The traces of human settlement on the Baltic shore date back to the Neolithic Period. The late Paleolithic is
documented by seal hunters’ settlements in Kępa Oksywska and Rewa. The later ages in the development of the
lands on the Baltic coast are referred to as the Pomeranian culture. The first mentions of the lands of today’s Kosakowo Commune are found in historical scriptures dating back to the 13th century. It is in those that we read
that duchess Swinisława, having the consent of her husband Mestwin I, handed the entirety of Kępa Oksywska
over to the Norbertine Order of Żukowo. The fate of these lands was sealed by Świętopełk II, who changed his
parents’ decision and gifted the northern part of Kępa Oksywska to the Cistercian Order of Oliva. In the deed
of endowment the names of the individual localities of this area are listed for the first time (among them Kosakowo – Kossakewitz). The Cistercians left behind a 18th-century manor house, to which leads a charming alley
composed of 40 lindens, a fountain, and a 250 years old chestnut tree.

Rewa 1930 r.

In the later times the neighboring lands came under control of the Teutonic order. After the establishment of
the Polish-Lithuanian Commonwealth came a short period of stability. The years of prosperity for the nobility
and the clergy were, however, interrupted by numerous wars. The partitions of Poland brought on an economic disaster. After the restoration of Poland’s sovereignty and the Poland’s Wedding to the Sea on the 10th of
February 1920, the district of Puck was created. In 1939 the lands of Kosakowo came under Nazi occupation
after over 2 thousand soldiers perished during the heroic Defense of Kępa Oksywska. Resistance movement
organizations (among others the Dębogórze unit of the Pomeranian Griffin, under the command of Bernard
Grablowski) became a sign of the people’s self-defense. It was not until the beginning of April 1945 that Kępa
Oksywska was liberated. On the 4th of December 1972, by a resolution of the Gdańsk Division of the National
Council, the Kosakowo Commune was created. Following the regime change in Poland Kosakowo became
a fully functional unit of local government within the Pomeranian Voivodeship.
A lengthy report of the history of these lands can be found in: Zygmunt Miszewski, Zarys dziejów ziemi kosakowskiej.
Cz. I: Od neolitu do wybuchu wojny, Mosty 2014 and in Cz. II: Od wybuchu wojny po rok 1972, Mosty 2017.
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RYBACKIE KORZENIE GMINY KOSAKOWO
Z racji położenia geograficznego: nadmorskiego i w pobliżu jezior, rybołówstwo na Kaszubach od wieków
stanowiło ważną dziedzinę gospodarki. Ale nie wyłącznie: połowy ryb stały się bowiem nie tylko źródłem
utrzymania, ale z biegiem lat wytworzyły również oryginalną kulturę. W dawnych czasach zasady połowów
w oparciu o punkty brzegowe zwane stacjami rybackimi, regulowały z jednej strony przepisy ustalane przez
panujących, z drugiej – prawo zwyczajowe. Takie stacje, zlokalizowane w miejscach dogodnych dla postoju
łodzi i prac związanych z ich obsługą, znajdowały się m.in. w Helu, Jastarni i Pucku, a także w mniejszych miejscowościach: w Karwi, Gnieżdżewie, Osłoninie, Swarzewie, Tupadłach. Udokumentowane są również w Mechelinkach i Rewie. Ta pierwsza co najmniej od roku 1288 – wówczas bowiem książę wschodnio-pomorski
Mściwoj I zezwolił zakonowi cystersów z Oliwy na posiadanie w tej wiosce jednego okrętu dla własnej potrzeby.
Kiedy w 1361 r. w sąsiednich Mostach powstanie zarząd ziemski (grangia) dóbr oliwskich na Kępie Oksywskiej,
mechelińscy rybacy staną się głównymi dostarczycielami owoców morza na stół klasztorny w Mostach i Oliwie.
W 1589 r. opat oliwski zezwolił rybakom na wybudowanie chat w miejscowości Riffe, czyli dzisiejszej Rewie,
jednak bez nadania przywilejów. Pół wieku później, w 1648 r., opat Kęsowski nadał ośmiu rybakom z tej miejscowości prawo dzierżawy domów w zamian za czynsz. Cena nie będzie niska: rewianie zobowiązani zostaną
do oddawania po połowach krabów z każdej fury część na rzecz konwentu oliwskiego, a także będą musieli
opłacać specjalny podatek, oddawać jedną ósmą złowionych dorszy, tyleż samo śledzi, co dziesiątego łososia
i wszystkie jesiotry. Wiadomo również, że sto lat później Rewę zamieszkiwało 14 rybaków. W XVI i XVII wieku
pożogi wojenne zazwyczaj omijały wioski Kępy Oksywskiej ze względu na wysoki brzeg morski oraz okoliczne
bagna. Nie omijały niestety jednak kolejne fale zarazy morowej.
I rozbiór Polski spowodował, że wszystkie 26 osad rybackich Zatoki Puckiej podporządkowano jurysdykcji
pruskiego urzędu rybackiego. Odzyskanie przez państwo polskie suwerenności oznaczało również uzyskanie
dostępu do morza – o łącznej długości wybrzeża wynoszącej 147 km, z czego ponad połowę stanowił sam
Półwysep Helski. Niemniej jednak uzyskanie dostępu do Bałtyku nie miało znaczenia jedynie symbolicznego: kaszubscy rybacy oraz rolnicy wnieśli znaczące zasługi dla zachowania polskiej tożsamości pomorskich
terenów. Warto zaznaczyć, że używane w Rewie szkuty, tworzące w latach 1862-1945 kaszubską, przybrzeżną
żeglugę towarową, były pierwszymi statkami handlowymi II Rzeczpospolitej. Z powodu braku portu w Rewie
budowane statki kotwiczono na pobliskiej lagunie, a do komunikacji z lądem wykorzystywano małą łódź wiosłową, którą w trakcie rejsu najczęściej holowano na faleniu. Każdego roku 16 lipca rewskie szkuty na moment
zapominały o swoim handlowym przeznaczeniu, służąc do przewozu ok. 50-60 pątników na odpust Matki
Boskiej Swarzewskiej, zwanej Królową Polskiego Morza lub Gwiazdą Polskiego Wybrzeża. Odpust skupiał przy
swarzewskim brzegu łodzie i kutry z całego kaszubskiego Pomorza. Ta tradycja wciąż jest żywa. I kosakowscy
rybacy (choć już nie tak licznie) nadal w niej uczestniczą.
Dziś zarówno Rewa, jak i Mechelinki, nie odwracają się od morza, wręcz przeciwnie: wiążą z wodnym żywiołem swoją przyszłość. W obu miejscowościach nadal łowi się ryby, w obu funkcjonują z sukcesami kluby
żeglarskie. Mechelinki pochwalić się mogą dodatkowo nowoczesną przystanią rybacką.
A wszystkich zainteresowanych historią tych terenów odsyłamy do Zarysu dziejów ziemi kosakowskiej pióra
Zygmunta Miszewskiego. Historię kaszubskiego rybołówstwa dokładnie opisuje z kolei Anna Kwaśniewska
w publikacji Rybołówstwo na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość.
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THE FISHING ROOTS OF THE KOSAKOWO COMMUNE
Due to the Commune’s location – on the seaside, near lakes – fishing has always been an important part of
the Kashubian economy. But not only economy: fishing did not only constitute a way to make a living, but as
time went by also created a unique culture. In the old times the rules of fishing with the use of specific points on
the shore called fishing stations, were regulated by both the laws set by the rulers and by custom. Such fishing
stations, located in areas suitable for docking and working on fishing vessels, were found, among others, in Hel,
Jastarnia, and Puck, but also in smaller towns: Karwia, Gnieżdżewo, Osłonino, Swarzewo, and Tupadły. They
are also mentioned in documents regarding Mechelinki and Rewa. The former as early as 1288, when Mestwin
I, the duke of eastern Pomerania, allowed the Cistercian Order of Oliva to own a single vessel in Mechelinki
for their own use. In 1361, when a monastic grange controlling the Order’s assets around Oliva was created in
the neighboring village of Mosty, the fishermen in Mechelinki became the main suppliers of seafood for the
monastics in Mosty and Oliva.
In 1589 the abbot of Oliva allowed the fishermen to build houses in Riffe (today’s Rewa), though without
granting them privileges. Half a century later, in 1648, Aleksander Kęsowski, the abbot of Oliva, granted them
the right to lease houses in exchange for rent. The price was not low: the fishermen were to hand a part of the
crabs fished over to the Oliva Abbey, they had to pay a special tax, hand over an eighth of the cod fished and an
eighth of the herring, a tenth of the salmon, and every single sturgeon. It is also known that 100 years later Rewa
was inhabited by 14 fishermen. In 16th and 17th centuries the villages located on Kępa Oksywska generally
avoided war devastation, thanks to high coastline and nearby marshes. They couldn’t, however, avoid successive
outbreaks of the bubonic plague.
Following the First Partition of Poland all 26 fishing villages in the Bay of Puck came under the jurisdiction
of the Prussian Fishing Bureau. The restoration of Poland’s sovereignty also meant regained access to the sea
on a combined length of the shoreline over 147 km, with more than half of that being the Hel Peninsula. Still,
regaining the access to the sea was not only symbolical: Kashubian fishermen and farmers had a significant
impact on the preservation of Polish identity in Pomerania. It is worth noting that the barges used in Rewa,
which in the years 1862-1945 constituted the Kashubian coastal trade ship force, were the first trading vessels
of the Second Polish Republic. Due to the lack of a harbor in Rewa the ships were anchored to a nearby lagoon
and communicated with the mainland using a small tender, which was usually towed behind the ship during
cruises. Every year, on the 16th of July, the barges of Rewa would forget about their merchant duties and serve
to carry around 50-60 pilgrims to the parish festival of the Madonna of Swarzewo, also known as the Queen
of the Polish Sea or the Star of the Polish Sea. This tradition still exists and the fishermen from Kosakowo still
participate in it, although not as numerously.
Nowadays both Rewa and Mechelinki do not face away from the sea, but rather see it as a part of their future.
Both of them host successful sailing clubs and in both of them still exists a fishing industry. Moreover, there is
a modern fishing harbor located in Mechelinki.
To everyone interested in the history of these lands we recommend Zarysy dziejów ziemi kosakowskiej,
written by Zygmunt Miszewski. The history of Kashubian fishery is described in detail in Anna Kwaśniewska’s
Rybołówstwo na kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość.
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MECHELINKI – OSTOJA KASZUBSKIEGO RYBOŁÓWSTWA
Mechelinki z wszystkich miejscowości Gminy Kosakowo wyróżniają się klimatem rybackim z tradycyjnymi
formami uprawiania rybołówstwa. Nowoczesna przystań rybacka z pomostem oraz Aleja Nadmorska z amfiteatrem idealnie łączą tradycję z nowoczesnością, wkomponowując się dodatkowo w atrakcyjne przyrodniczo
tereny znaczone piaszczystymi plażami, klifowym wybrzeżem i rezerwatami. Przepiękne nadmorskie krajobrazy oraz dynamicznie rozwijająca się baza gastronomiczno-noclegowa przyciągają rzesze turystów z kraju i zagranicy. Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek, jest wspomniana przystań rybacka z pomostem.
Tworzy ją osiem budynków, wśród nich warsztatowo - socjalny, sprzedaży bezpośredniej oraz pięć boksów dla
rybaków. Wspaniale prezentuje się pomost, tylko kilka metrów krótszy od molo w Orłowie. Budowa w większości została sfinansowana z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.
W oparciu o środki unijne zagospodarowana została również przestrzeń nieopodal przystani w Mechelinkach. Powstała nowa utwardzona nawierzchnia oraz elementy małej architektury: specjalne podesty i schody
na plażę, pergole oraz tarasy widokowe, słupki ograniczające w formie efektownie wyglądających kul, jak również amfiteatr ze sceną o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz widownią na 120 osób – na potrzeby odbywających się tutaj imprez plenerowych oraz występów artystycznych naszych teatralnych, wokalnych i tanecznych
zespołów. Tuż przy plaży znajduje się grupowy Pomnik Przyrody, który tworzą dwa wiekowe jesiony oraz
prastary dąb.
Na nabrzeżu Zatoki można spotkać bardzo ciekawe formy ukształtowania wybrzeża morskiego: we wschodniej części, na granicy Mechelinek i Pierwoszyna, w otoczeniu lasów, schodzi do morza – również malowniczo
położonymi schodami – klif Kępy Oksywskiej. Stamtąd rozciąga się imponujący widok na całą Zatokę Pucką
i Półwysep Helski. Dalej na północ i zachód natrafimy na kilkukilometrowe czyste plaże, będące idealnym
miejscem dla kąpieli słonecznych i wodnych. Z miejscowością graniczy Rezerwat Mechelińskie Łąki. Największą osobliwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata populacja mikołajka nadmorskiego. Z kolei
kilkuhektarowy lasek jesionowo-olszowy położony między Mechelinkami a sąsiednimi Mostami skrywa Rezerwat Czapli Siwej.
Mechelinki, głęboko osadzone w swoich kaszubskich korzeniach, zarazem odważniej patrzą w przyszłość.
Taka podwójna poniekąd perspektywa: zorientowana zarówno na przeszłość, jak i na przyszłość – na nowoczesne rozwiązania z jednoczesnym poszanowaniem tradycji, zawsze była podstawowym wyznacznikiem działań
lokalnego samorządu.

MECHELINKI – A BASTION OF KASHUBIAN FISHERY
Mechelinki, of all the municipalities of the Kosakowo Commune, is the one with the most fishing-oriented
atmosphere and the one that maintains the most traditional methods of fishing. A modern fishing harbor with
a pier, together with the Seaside Boulevard with an amphitheater, perfectly combine tradition with modernity
all the while fitting snugly in the attractive natural landscapes with sandy beaches, cliffy coast, and nature reserves.
A new investment, which changed the nature of Mechelinki, is the aforementioned fishing harbor with
a pier. It is formed by eight buildings, among them one used as a workshop combined with staff space, one sales
building, and five fishermen’s stalls. The pier, only a few meters shorter than the Orłowo Pier, looks fantastic.
The construction was financed mostly by EU funds that came from the Operational Programme Sustainable
Development of the Fishing Sector and Coastal Fishing Areas 2007 – 2013.
The space near the Mechelinki harbor was also developed with the use of EU funds. A new paved road was
built, along with some small-scale structures: special platforms and stairs leading to the beach, pergolas and
sightseeing trails, bollards in the shape of elegant spheres, as well as an amphitheater with a steel and wooden
construction, with audience for 120 people – used for open air events and artistic performances of local theatrical, vocal, and dancing groups. Right by the beach there is a group natural monument, composed of two ancient
ash trees and one ancient oak.
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On the coast of the Bay of Puck some really fascinating forms of terrain can be found. In the east, between
Mechelinki and Pierwoszyno, the cliff on Kępa Oksywska descends into the sea, accompanied by picturesque
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ŚWIĘTO RYBY W MECHELINKACH
stairs. An impressive overview of the Bay of Puck and the Hel Peninsula can be seen from there. Further northwest there are wide, clean beaches, which make for a perfect place for swimming and sunbathing. The nature
reserve Mechelinki Meadows borders the town. The biggest curiosity of the area is an exceptionally large population of sea holly (known in Polish as mikołajek nadmorski). The Grey Heron Nature Reserve is located in
a couple-hectare ash and alder forest located between Mechelinki and the neighboring town of Mosty.
Mechelinki, deeply rooted in its Kashubian roots, looks bravely into the future. This dual perspective – oriented both towards the past and the future, towards modern solutions with full respect for tradition, has always
been the determinant of the actions of the local government.

Daj komuś rybę, a nakarmisz go na jeden dzień. Naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie!
Stephen Covey
Każdego, kto dba o własne zdrowie i formę, nie trzeba przekonywać o prozdrowotnych właściwościach
konsumpcji ryb. Zawsze zdrowa i pyszna rybka doczekała się swojego święta również w Gminie Kosakowo.
Organizowany cyklicznie w okresie sezonu festyn Przystań na rybkę w Mechelinkach to okazja do aktywnego,
rodzinnego, zdrowego i smacznego zarazem sposobu na spędzenie wolnego czasu.
W trakcie całej imprezy czynne są stoiska z bohaterką dnia – czyli oczywiście smaczną rybką. Dodatkową
atrakcją jest muzyka na żywo – również kojarzona z morskimi klimatami. A wielbicieli szant nad morzem nigdy nie brakuje. W czasie gdy dorośli delektują się smacznymi morskimi rarytasami lub ochoczą podśpiewują
znane żeglarskie szlagiery, najmłodsi oddają się z zapałem grom i zabawom o tematyce morskiej. Niezapomniane przeżycie stanowi minirejs kutrem rybackim po Zatoce z prawdziwymi rybakami, a regionalne specjały
nabyć można na stoisku lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

FISH FESTIVAL IN MECHELINKI
Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime!
Stephen Covey
There is no need to convince anyone who cares about their health and shape of the health effects of fish consumption. The ever-healthy and tasty fish has gotten its own holiday in the Kosakowo Commune. The cyclical
Przystań na rybkę – Fish Haven festival, organized in Mechelinki during the season, is an opportunity to spend
one’s free time with one’s family in an active, healthy, and tasty way.
During the entire run of the festival there are stalls with the hero of the day – tasty fish. Another attraction
is live music, including that associated with the sea. There is never a shortage of shanty lovers on the seaside.
While adults delight in tasty sea delicacies or enthusiastically sing well-known shanties, the youth engage in
sea-related games and other forms of entertainment. A mini-cruise across the Bay of Puck aboard a fishing ship
with genuine fishermen makes for an unforgettable experience. Regional specialties can be purchased in the
local Kashubian-Pomeranian Association’s stall.
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W TROSCE O OCHRONĘ PRZYRODY – KOSAKOWSKIE
REZERWATY
OBSZARY NATURA 2000

Na terenie Gminy znajdują się obszary wyjątkowo cenne przyrodniczo i w związku z tym objęte ochroną
prawną. Należą do nich: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Zatoka Pucka i Półwysep
Helski, Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Zatoka Pucka, Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody Mechelińskie Łąki.

REZERWAT PRZYRODY MECHELIŃSKIE ŁĄKI

To obszar szuwarów i łąk o powierzchni 113,47 ha, położony między Rewą a Mechelinkami, utworzony
w celu zachowania i ochrony miejsc lęgowych oraz bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych,
jak również zbiorowisk szuwarowych i łąkowych. Flora rezerwatu liczy około 200 gatunków, w tym ponad 20
gatunków to rośliny chronione lub rzadkie i zagrożone w skali regionu, częściowo nawet w skali Polski. Osobliwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata populacja mikołajka nadmorskiego. Gnieździ się tu
wiele gatunków ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – m.in. bąk, ohar, zielonka, kropiatka, rybitwa białoczelna, ostrygojad, biegus zmienny, sieweczka obrożna, wąsatka oraz pliszka cytrynowa.
Mikołajek nadmorski, powszechnie uważany za najbardziej zjawiskową roślinę rosnącą na tych terenach,
doczekał się nawet swojej legendy. Nie omieszkamy o niej tutaj wspomnieć.
Dawno, dawno temu, nad morzem mieszkał sobie chłopiec o imieniu – łatwo się domyśleć – Mikołajek. Nie
należał do najgrzeczniejszych pociech, bowiem lubił psocić, a ze szczególną złośliwością dokuczał rybakom oraz
poszukiwaczom bursztynu. W swoich psotach rozochocił się tak bardzo, że nie oszczędzał również nimfy z orszaku samego Goska (kaszubskiego Neptuna). Gosk pewnie by przymknął na to oko, ale kiedy Mikołajek zaczął
dokuczać również jego żonie, nie mógł pozostać obojętny. Pewnego dnia, kiedy królowa mórz zażywała kąpieli
słonecznej, zabrał jej szaty i ukrył w zaroślach. Rozgniewana królowa kazała ukarać Mikołajka, więc Gosk zmienił
chłopca w piękną roślinę. Ludzie zrywając ją, zadają mu okropny ból. Klątwa będzie zdjęta, kiedy przez jedno całe
lato i na całym wybrzeżu nikt nie zerwie nawet kawałeczka rośliny.
Dlatego też apelujemy w trosce o nieszczęsnego chłopca (a zarazem o całą nadmorską naturę): pomóżmy
zdjąć z niego klątwę!

REZERWAT CZAPLI SIWEJ
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Na obszarze kilkuhektarowego lasku jesionowo-olszowego, położonego w pradolinie rzeki Redy,
pomiędzy Mostami a Mechelinkami, znajduje się unikalna kolonia lęgowa czapli siwej (nazwa łacińska – Ardea cinerea). To stosunkowo duży ptak wodny z rodziny czaplowatych, zasiedlający
Europę, Azję i Afrykę. Długość ciała czapli siwej wynosi średnio od 85 do 100 cm. Ptak może się
pochwalić okazałą rozpiętością skrzydeł od 155 do 175 cm oraz masą ciała od 1 do 2,3 kg. Ubarwieniem przypomina żurawia, ale jest od niego mniejszy i ma inną sylwetkę. Jako ciekawostkę
podać można fakt, iż u czapli siwej nie występuje dymorfizm płciowy (różnice w morfologii samic
i samców). Czapla ma białą głowę z czarnymi bokami ciemienia i ozdobnymi piórami na potylicy;
skrzydła, wierzch ciała i ogon są szare. Długa biaława szyja sprawia wrażenie nienaturalnie ułożonej, niemniej jednak ptak ten, dzięki specjalnej budowie kręgów szyjnych, bez trudu może bardzo
mocno ją wyginać. Poza Polską czaple siwe występują również wyspowo od Wysp Brytyjskich
przez Skandynawię aż po Indie, Cejlon, Saharę oraz Komory. Jest to ptak towarzyski lubiący przebywać w licznych grupach. W Polsce populację czapli siwej ocenia się na 9 000 – 10 000, samych
czaplińców jest około 250. Poluje głównie na ryby o długości 10-25 cm, ale nie pogardzi i drobnymi ssakami, małymi ptakami, żabami, ślimakami oraz skorupiakami. Potrafi w locie upolować
również owada.
Gniazda czapli umieszczone są na olchach czarnych na wysokości ok. 8-10 metrów. Czaple
przylatują do kolonii pod koniec lutego lub na początku marca, łączą się w pary i już wkrótce wykluwa się nowe pokolenie – pisklęta pojawiają się na przełomie kwietnia i maja, w gnieździe pozostają 8 tygodni. Ptasi rodzice w tym czasie oczywiście nie próżnują, dzięki czemu zaobserwować
można wzmożony ruch czapli dokarmiających swoje pisklęta.
W połowie czerwca młode opuszczają gniazda i przenoszą się na pobliskie łąki, gdzie żerują
nabierając sił i umiejętności do długotrwałej jesiennej wędrówki. Śmiertelność piskląt jest niestety
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bardzo duża, zwłaszcza wtedy gdy kolonię niepokoją ludzie lub drapieżne ptaki.
Warto pamiętać, że chociaż czapla siwa klasyfikowana jest jako gatunek najmniejszej troski
i obecnie na świecie jest niezagrożona oraz szeroko rozprzestrzeniona, to w Polsce ze względu na
niszczenie kolonii lęgowych objęta jest ochroną gatunkową.

REZERWAT BEKA

Położony jest u wylotu pradoliny Redy do Zatoki Puckiej. Należy do najważniejszych przyrodniczych
miejsc na polskim wybrzeżu Bałtyku jako jeden z trzech obszarów występowania nadmorskich słonaw, które pojawiają się jedynie w miejscach, gdzie morze w naturalny sposób łączy się z lądem, tworząc wyjątkowo
cenne siedliska lęgowe ptaków. W Bece natknąć się można również na bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem rośliny (np. goździk pyszny, kukułka plamista, ostrzew rudy oraz centuria nabrzeżna). Rezerwat leży
w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i utworzony został w 1988 r.
Nie tylko Mechelińskie Łąki za sprawą swojej legendy, ale także czapla siwa i rezerwat Beka wpisały się
w najnowszą kulturę Gminy Kosakowo. Statuetka Czapli wręczana jest zasłużonym mieszkańcom Mostów.
Z kolei z rezerwatem związany był projekt Klechda o Bece – historyczno-artystyczne poszukiwania młodzieży
w ramach programu wspierania aktywności lokalnej Razem Możemy Więcej ze środków Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt zakładał przygotowanie przez młodzież spektaklu na motywach
starej lokalnej legendy z okolic gminy (Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo wystawił „Trochę bardziej beczną
Burzę”; dodatkowo jedna ze scen zatytułowana była „Obserwator czapli siwej”), wykorzystując w ten sposób
przeprowadzone przez nich wcześniej badania historyczne. Gminnej Bibliotece przypadło zadanie koordynacji badań historycznych, w tym przeprowadzenie zajęć z dokumentacji historycznej oraz współorganizacja
wycieczki na tereny Beki. To jeden z wielu przykładów twórczego powiązania nadmorskiej natury, kultury,
historii oraz elementów pieszej turystyki w Gminie Kosakowo, udowadniający, w jaki sposób tradycja oraz
przyroda tych terenów jest wciąż obecna w świadomości społecznej (również młodszych mieszkańców) i nowatorsko oswajana.

PROTECTING THE NATURE – NATURE RESERVES IN
KOSAKOWO
NATURA 2000 AREAS

There are certain areas within the Kosakowo Commune that are particularly valuable in terms of nature
and thus are protected by law. Those are: the Special Area of Conservation (EU’s Habitats Directive) Zatoka
Pucka and Hel Peninsula, the Special Protection Area (Directive on the Conservation of Wild Birds) Zatoka
Pucka, the Coastal Landscape Park, the nature reserve Mechelinki Meadows.

NATURE RESERVE MECHELINKI MEADOWS
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This area of rushes and meadows spans 113,47 hectares and is located between Rewa and Mechelinki.
It was created to preserve and protect the nesting grounds and general habitats of rare species of water
and wading birds, as well as rush and meadow communities. The flora in the reserve amounts to around
200 species, of which over 20 are protected species or species that are rare and endangered in the region,
some even in the entirety of Poland. A natural curiosity of this area is an exceptionally large population of
sea holly. The area is a nesting ground for many species of birds listed in the Polish Red List of Threatened
Species, including: the Eurasian bittern, the common shelduck, the little crake, the spotted crake, the little
tern, the Eurasian oystercatcher, the dunlin, the common ringed plover, the bearded reedling, and the
citrine wagtail.
The sea holly, widely considered the most spectacular plant inhabiting this area, has even got its own
legend, which we will quote below. A short note beforehand: the Polish name of sea holly, Mikołajek nadmorski, can be literally translated as “(young) Nicholas who lives by the sea.”
A long time ago there lived a boy by the sea, whose name was – that’s right – Nicholas. He was not the
most well-behaved child, as he liked to play pranks, especially on the fishermen and amber gatherers. Nicholas became so merry and careless in his pranks that he started playing them even on the nymphs of Gosk’s
(the Kashubian counterpart of Neptune) retinue. Gosk would perhaps turn a blind eye to this, but Nicholas
started harassing Gosk’s wife, which the god couldn’t leave without a response. One day, as the queen of the

sea was sunbathing, Nicholas stole her robes and hid them in the bushes. The angered queen demanded that
the boy be punished, so Gosk turned him into a beautiful plant. The people who pick it inflict great pain on
the boy. The curse will only be lifted if over an entire summer nobody picks even the smallest part of the plant
on the entire coast.
That is why we plead, on behalf of the boy and the entirety of the coastal flora: let’s help lift the curse!

GREY HERON NATURE RESERVE

Located in a couple-hectare ash and alder forest in the proglacial stream valley of the river Reda, between
Mosty and Mechelinki, there is an unique nesting colony of the grey heron (Ardea cinerea). The grey heron is
a rather big wading bird of the heron family that inhabits Europe, Asia, and Africa. It measures, on average, 85 –
100 cm long. It boasts an impressive 155 – 170 cm wingspan and a body mass between 1 and 2,3 kg. It is similar
to the common crane in coloration, but cranes are bigger and differently shaped. An interesting tidbit about the
grey heron is the lack of sexual dimorphism (that is to say, lack of difference in appearance between males and
females). The grey heron has a white head with black streaks on the sides of the crown and decorative feathers
on the occiput. The wings, overall body, and the tail are all grey. The longish white neck may seem unnatural,
but the bird can bend it without effort due to the particular construction of its cervical vertebrae. Outside of
Poland the grey heron is found commonly on parts of the British Isles, in Scandinavia, India, Sri Lanka, Sahara,
and Comoro Islands. It is a sociable bird that likes being in large groups. In Poland the population of the grey
heron is estimated to be between 9 000 and 10 000, with around 250 heronries. The grey heron preys mainly
on fish around 10-25 cm long, but it can also eat small mammals, birds, frogs, snails, and crustaceans. The grey
heron can even hunt insects mid-flight.
The nests of herons are located on alders, about 8 to 10 meters above ground. Herons arrive to the colony
between February and March, form pairs, and soon afterwards a new generation hatches – the chicks hatch
between April and May and stay in the nest for eight weeks. During this time their parents don’t just sit around
idly, which allows us to observe heightened activity of the birds feeding their young. In the middle of June the
fledglings leave their nests and move to the nearby meadows, where they seek food and gain the strength and
skills necessary for the lengthy migration that takes place in fall. The death rates among nestlings are, sadly, very
high, especially when the colony is disturbed by humans or predatory birds.
It is worth remembering that even though the grey heron is classified as a species of the least concern and is
currently widely spread not threatened worldwide, it is still a protected species in Poland due to the destruction
of its nesting colonies.

BEKA NATURE RESERVE

It is located at the mouth of the proglacial stream valley of the river Reda, where the river flows into the
Bay of Puck. Nature-wise it is one of the most important locations on the Polish coast of the Baltic Sea, as it is
one of the three areas where seaside halophilous meadows are located. Such meadows only form where the sea
naturally connects to the land and form especially valuable nesting grounds for birds. Unique and threatened
plants (such as the fringed pink, the heath spotted orchid, the saltmarsh flat sedge, and the seaside centaury)
are also found in the Beka reserve. The reserve is located within the bounds of the Coastal Landscape Park and
was established in 1988.
Not only the Mechelinki Meadows, with its legend of Nicholas, but also the grey heron and the Beka nature
reserve have come to be a part of the contemporary culture of the Kosakowo Commune. A statuette of the grey heron is handed to honored members of Mosty. The project Klechda o Bece – historyczno-artystyczne poszukiwania
młodzieży (Legend of Beka – the youth’s historical and artistic quests), carried out as a part of the program for the
support of the local activity Razem Możemy Więcej (Together We Can Do More), funded by the European Fund for
the Development of Polish Villages was related to the Beka nature reserve. Its aim was for the young to create a play
based on an old local folk tale about Beka, thus making use of the historical research they did earlier. The Kosakowo
Commune Youth Theater staged a play titled “Trochę bardziej beczna burza” (“A little bekier storm”). One of the
scenes was titled “Obserwator czapli siwej” (“An observer of the grey heron”). The library of the Kosakowo Commune was tasked with coordinating the historical research, including hosting classes on historical documentation,
and co-organizing a trip to the Beka nature reserve. It is one of many examples of creative combinations of seaside
culture, history, and elements of hiking tourism in the Kosakowo Commune, which proves that the tradition and
nature of these lands are still present in the social consciousness (including the consciousness of younger denizens)
and are innovatively adapted.
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REWA – NADMORSKA PEREŁKA KASZUBSKA
Rewa jest bez wątpienia prawdziwą perełką północnych Kaszub. Ze swoimi zachwycającymi zakątkami
należy do najpiękniejszych nadmorskich miejscowości. Za sprawą jednej z najciekawszych bałtyckich form
brzegowych – Mierzei zwanej Cyplem Rewskim (Szpërkiem), ciągnącej się w głąb morza na długość około
1 km i rozdzielającej ciepłe oraz spokojniejsze wody Zatoki Puckiej od bardziej słonych oraz chłodniejszych
wód Zatoki Gdańskiej, Rewa stanowi atrakcyjne miejsce do uprawiania sportów wodnych: m.in. żeglarstwa,
windsurfingu i kitesurfingu. Zarówno z nauką tych modnych współcześnie sportów – na różnym poziomie
zaawansowania, jak i wypożyczeniem niezbędnego sprzętu, nie będziemy mieli na miejscu żadnego problemu.
Cypel rewski został usypany przez te same prądy morskie co Mierzeja Helska, przechodzi w płyciznę, której głębokość na przeważającym obszarze nie przekracza 1 metra. Śmiałkowie raz w roku, w sezonie letnim,
tą właśnie trasą przechodzą pieszo z Kuźnicy do Rewy. U nasady rewskiego cypla znajduje się Krzyż Morski
z ramionami w kształcie kotwic, wieńczący Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, do której prowadzi urokliwa Promenada Nadmorska – ulubione miejsce spotkań i spacerów
mieszkańców oraz licznych turystów. Promenada powstała w wyniku projektu o wartości ponad 1,5 miliona
złotych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja, łącząca nowoczesność z tradycją, kulturę
człowieka z naturalnymi walorami gminnego krajobrazu, funkcję użytkową z ciekawymi rozwiązaniami estetycznymi oraz utworzeniem nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców i turystów, została wyróżniona w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Aleja
i jej okolice są miejscem organizowania różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz kulturalno-rozrywkowym – m.in. Uroczystości Wmurowania Gwiazd Zasłużonych Ludzi Morza, Zaduszki Morskie, Festyny
Kaszubskie.
Wspomniane wyżej rewskie atrakcje, jak również poczynione inwestycje, nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne sprawiają, że w ostatnich latach zaobserwować można niezwykle dynamiczny rozwój przeobrażający
dawną rybacką miejscowość w atrakcyjny nadmorski kurort.

REWA – A SEASIDE GEM OF KASHUBIA
Rewa is undoubtedly a real jewel of northern Kashubia. Its breathtaking sights make it one of the most beautiful seaside towns. Rewa is an attractive location for engaging in aquatic sports (such as sailing, windsurfing,
and kiteboarding) thanks to one of the most interesting coastal landforms on the Baltic Sea – the sandspit called
“Szpërk,” which cuts nearly a kilometer into the sea, diving the warmer, calmer waters of the Bay of Puck from
the saltier, cooler waters of the Bay of Gdańsk. Both learning those fashionable sports (on all skill levels) and
renting the necessary equipment is not an issue in Rewa.
Szpërk was formed by the same sea currents that formed the Hel Peninsula. Further into the water it becomes a shoal that, for the most part, does not exceed one meter in depth. Once a year in the summer those who
feel adventurous enough engage in a hike across the water on this very shoal, going from Kuźnica to Rewa. The
Maritime Cross, which crowns the Marshall Józef Piłsudski National Memorial to the Men of the Sea, is located
at the base of Szpërk. The memorial itself can be reached via a picturesque Seaside Boulevard – a favorite spot
for meetings and walks of both the residents and the numerous tourists. The boulevard was built as a part of
a project worth over 1,5 million PLN, which was co-financed by EU funds. The investment, which combines
tradition with modernity, human culture with natural qualities of the landscape, usability with innovative esthetics and the will to create new recreational places for the residents and tourists, has received an honorable
mention in the Polish Town Planner’s Contest for the Best Use of Public Space in Poland. The boulevard, along
with its surroundings, is the location of many cultural and entertainment events, such as the Star Unveiling
Ceremony for the Stars of the Men of the Sea, the Maritime All-Souls Day, and the Kashubian Festivals.
The above-mentioned attractions in Rewa, together with the recent investments, new holiday accommodations and restaurants, cause the town to develop at a remarkable rate, which transforms it from a fishing village
into an attractive seaside holiday resort.
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ŚWIĘTO KASZUBSZCZYZNY
W REWIE:
KILKA SŁÓW O FESTYNACH
KASZUBSKICH
W roku 2017 odbyła się już XXI edycja Festynu
Kaszubskiego w Rewie, oznacza to tradycję liczoną
już nie w kilka, nie w kilkanaście, ale już w kilkadziesiąt lat. To niezaprzeczalne święto kaszubskiej
kultury i tradycji odbywa się zawsze w Święto Wniebowzięcia Matki Boskiej, czyli tzw. Święto Matki
Boskiej Zielnej. Zresztą tak jak na kosakowskim
herbie, również w topografii imprezy dominują dwa
kolory: zielony i niebieski. Bowiem Festyn Kaszubski
odbywa się w niezwykle urokliwym zakątku Rewy: na
polanie w bezpośrednim sąsiedztwie Ogólnopolskiej Alei
Zasłużonych Ludzi Morza, u nasady Szpyrka – rewskiej
mierzei. Imprezę rozpoczyna przemarsz główną ulicą miejscowości w rytmie marszowym zagrywanym przez orkiestrę dętą (od
niedawna – Kosakowską Orkiestrę Dętą) oraz mszą świętą celebrowaną
w „języku urzędowym” imprezy, czyli oczywiście – kaszubskim.
Na scenie – gwiazdy kaszubskiej i polskiej muzyki, występy zespołów ludowych, regionalnych, folklorystycznych. I specyficzny, jedyny w swoim rodzaju, kaszubski humor. Równie ważne okazuje się to, co dzieje się
obok sceny: stragany z lokalną kuchnią, rzemiosłem, rękodziełem – wszystko rzecz jasna spod znaku szeroko
pojętej kaszubszczyzny odmienianej przez wszystkie przypadki, ale zawsze wymawianej tutaj z sercem i radością.
Co sprawniejsi fizycznie startują w szranki konkursu rzutu głazem o Tytuł Króla Stolema, co bardziej roztańczeni gromadzą się pod sceną, by posłuchać ulubionych muzycznych szlagierów, a na wielbicieli tradycyjnej
gastronomii czekają kaszubskie przysmaki, które zachwycą każde podniebienie. Jak się każdy czytelnik niniejszej książeczki domyśla – nie brakuje i ryb serwowanych w każdej postaci. Imprezę organizuje ZKP oddział
Dębogórze-Kosakowo oraz Wójt Gminy Kosakowo.

THE CELEBRATION OF KASHUBIANNESS:
A SHORT INTRODUCTION TO THE KASHUBIAN FESTIVAL
In 2017 the 21st edition of the Kashubian Festival in Rewa was organized. It means that the tradition is now
not just a few years, but a few decades old. This festival of the Kashubian culture always takes place during the
Assumption of Mary. The dominant colors during the festival are green and blue, just like the ones on the coat
of arms of the Kosakowo Commune. And for a good reason: the festival takes place in a remarkably charming
part of Rewa – on a clearing right next to the National Memorial to the Men of the Sea, at the base of the Szpërk.
The event starts with a parade on the main street, accompanied by a brass band (in recent years the newly founded Kosakowo Commune Brass Band). Besides the parade, there is a Mass conducted in Kashubian – the
“official language” of the festival.
Stars of both Kashubian and Polish music appear on the scene, together with folk and regional bands accompanied by unique Kashubian sense of humor. Just as important as the scene is everything that happens beside
it – stalls with local cuisine and crafts, all united by the common topic of Kashubian culture that is displayed
proudly and happily. The more sporty people may want to partake in a contest of stone-throwing, where they
compete for the title of the King Stolemë (Stolemës are stone-throwing giants in Kashubian legends). Those
with a knack for dancing gather by the scene to enjoy their favorite musical pieces, while the lovers of traditional cuisine will find Kashubian delicacies that cater to every palate. As the reader of this booklet may suspect,
there is no shortage of fish prepared in a variety of ways. The festival is organized by the Dębogórze branch of
the Kashubian-Pomeranian Association, and the Head of the Kosakowo Commune.
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PATRZĄC W NIEDALEKĄ
PRZYSZŁOŚĆ…
Gmina Kosakowo rozwija się tak dynamicznie, że z chwilą, gdy czytacie Państwo te słowa, być może przyszłość opisana
w tym artykule – jest już rzeczywistością. Takie jest już ryzyko
piszącego – niemniej jednak jeszcze ciężej byłoby uznać niniejszą publikację za ukończoną, gdybyśmy nie wspomnieli o dwóch
projektach mających na celu nadmorskie kosakowskie perełki
uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Zarówno bowiem skansen w Mechelinkach, jak i amfiteatr w Rewie znakomicie wpisują się w strategię rozwojową polegająca na tworzeniu pomostu
między tym, co znaczone jest długą i barwną tradycją, a tym, co
wyznacza przyszłość. Poświęćmy zatem kilka słów tym projektom.
U nasady rewskiej mierzei, obok Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, w sąsiedztwie spektakularnej przyrody, powstać
ma amfiteatr. Już od wielu lat nieopodal ulubionego miejsca spacerów
dla mieszkańców i turystów organizuje się liczne uroczystości, imprezy
kulturalne, kulturalno-rozrywkowe oraz sportowe. Powstanie amfiteatru
w najbardziej rozpoznawalnym i najpopularniejszym turystycznie miejscu
Gminy Kosakowo ofertę kulturalną zapewne dodatkowo poszerzy, przyczyni
się również do nowoczesnego zagospodarowania terenu małą architekturą. W ramach projektu powstać mają ścieżki oraz place, ustawione zostaną ławki, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjno-informacyjne o cennych zasobach przyrodniczych tutejszych terenów.
Z trójkątnego placu położonego między rozdzielonymi przez cypel wodami rozbrzmiewać będzie zatem najróżnorodniejsza muzyka bądź
też wesoły szczebiot kabareciarzy, a kolejne edycje popularnego Festynu Kaszubskiego tudzież uroczystości rozdania nagród w zawodach
sportowych i regatach uzyskają należną im oprawę.
W pobliskich Mechelinkach szereg inwestycji zmienił oblicze tej słynącej z rybołówstwa wioski. Czy miejscowość straci w ten sposób
swój rybacki urok? Nic bardziej mylnego. Tuż obok nowoczesnej przystani rybackiej oraz klubu żeglarskiego ma powstać skansen rybacki
– wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący dziedzictwo rybackie w atrakcyjnej i przystępnej dla różnych grup wiekowych formie. Na
obszarze dawnej przystani zachował się stary boks rybacki oraz wciągarki (kieraty) – dawne urządzenia mechaniczne służące do wciągania
łodzi z wody na ląd. W ramach projektu zagospodarowane zostanie ich otoczenie z dodatkowymi miejscami do rekreacji, edukacji, a dla
najmłodszych – również zabawy.
Rozwój Gminy Kosakowo w najbliższej i nieco bardziej odległej czasowo perspektywie znaczony będzie zapewne jeszcze niejednym
ciekawym przedsięwzięciem. Z całą jednak pewnością będą to wyzwania wpisujące się w tradycje spod znaku morza, nadmorskiej natury
oraz historyczno-kulturalnego dziedzictwa tych terenów.

LOOKING INTO THE NEAR FUTURE
The Kosakowo Commune is developing so dynamically that the moment you read these words the future described here may already be
a fact. Such is the danger of writing. It would, however, be extremely difficult to consider this publication finished without mentioning the two
upcoming projects that are to make the seaside Kashubian gems even more attractive. The two are an open-air museum in Mechelinki and an
amphitheater in Rewa. Both of the projects perfectly fit the development plans of connecting the long-lasting, rich tradition with what defines
the future. Let’s have a closer look at those projects.
At the base of Szpërk in Rewa, by the National Memorial to the Men of the Sea, in a place surrounded by spectacular nature, is the location
where an amphitheater is to be built. This spot, this favourite place for walks both for the residents and the tourists, has been the location of numerous cultural, entertainment, and sports events for many years now. Founding an amphitheater in the most recognizable and popular spot in
the Kosakowo Commune will most probably lead to an even wider range of cultural events that are organised there, while also contributing to
the innovative development of the area with the small structures that will accompany the amphitheater. The project also implies creating trails
and plazas, setting up benches, bike racks, and educational boards with information about the valuable natural qualities of these lands. The triangle-shaped plaza located between the Szpërk-divided waters will be the source of various types of music and comedy shows. Future editions of
the Kashubian Festival and sport events ceremonies will also be conducted there, with proper splendor.
The nearby town of Mechelinki was transformed by a series of investments. Was its „fishing village charm” lost? Absolutely not. An open-air
fishing museum – a multi-functional recreational area that displays the fishing heritage of Mechelinki in an appealing and accessible way – is to
be created. It will be located by the modern fishing harbor and the sailing club of Mechelinki. The former harbor left behind a fisherman’s shed
and multiple horse mills formerly used to pull the fishing boats ashore. The surrounding area will be developed as a part of the museum project,
which will also include additional recreational, educational, and – for the children – even playing areas.
The development of the Kosakowo commune, both in the immediate and the more distant future, will most certainly be marked with many
other interesting ventures. Those will, however, certainly be challenges that fit the themes of sea, seaside nature, and the cultural and historical
traditions of these lands.
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