
„MY  RYBACY  Z  KASZUB” 



RYS HISTORYCZNY  
KASZUBSKIEGO RYBOŁÓWSTWA 

JEZIORNEGO 
 



Rybołówstwo na Kaszubach było i jest istotną częścią gospodarki. 
Opierało się i opiera na więzach pokrewieństwa i niesformalizowanych 
zachowaniach.       

  
Powstała tu specyficzna kultura rybacka przejawiająca się przede wszystkim  
w narzędziach i sprzętach używanych do połowów różnych gatunków ryb                 
w kolejnych porach roku, a także w zwyczajach, folklorze (przysłowia, 
powiedzenia) i ubiorze rybaków. Rybołówstwo wpłynęło także na sposób 
odżywiania się rybaków, ich rodzin i całej społeczności lokalnej. 



I. Prawo połowu ryb w jeziorach związane było z własnością wód lub brzegu. 
Właściciel (kasztelan, opat, przeor klasztoru) pozwalał na połowy miejscowej 
ludności w zamian za dostarczenie określonej ilości ryb, a czasem inne 
służebności. Zwyczaj połowu z brzegu należał do tej samej grupy przywilejów 
co tradycja wspólnego korzystania z łąk, pastwisk i barci leśnych. 

 
 Ustawa pruska z 1874 roku pozwalała właścicielom jezior na zniesienie             
za odszkodowaniem dawnych uprawień ludności żyjącej nad jeziorami. 
Powodem była chęć wprowadzenia wyższego poziomu gospodarki               
rybackiej, opartej na racjonalnym zarybianiu i odławianiu.  

   
 W rezultacie właściciele i dzierżawcy jezior pozwalali ludności mieszkającej 
nad jeziorami na korzystanie z połowów nie tylko na własne potrzeby,              
ale i na sprzedaż. W zamian pomagali oni latem przy niektórych pracach,                
np. sianokosach, a zimą rąbaniu lodu - stan taki trwał do czasu I wojny 
światowej.        
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II. Wyłączne prawo do połowu ryb w wodach śródlądowych 
właścicielowi wody lub brzegu przyznała pruska ustawa rybacka z 1916 r. 

 
III. W 1922 roku zostało uchwalone prawo wodne, a w roku 1932 ustawa                    
o rybołówstwie. W myśl tej ustawy rzeki zaliczono do wód publicznych, zaś 
jeziora były własnością lub współwłasnością prywatną. Ustanowiono też 
obwody rybackie, które mogli dzierżawić rybacy indywidualni lub 
przedsiębiorcy. 
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 IV. Po II wojnie światowej większość jezior została upaństwowiona                                 
i przekazana Państwowym  Gospodarstwom Rybackim. W ten sposób została 
przerwana wielowiekowa tradycja rybołówstwa indywidualnego. Część 
rybaków przeszła do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rybackich, inni 
odeszli z zawodu.       

                
 V. Po 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rybackie zostały rozwiązane,          
a jeziora przejął Państwowy Zarząd Gospodarki Wodnej.  

  
Następnie większość jezior została wydzierżawiona drogą przetargów zarówno 
podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Jedynie niektóre małe 
jeziora odzyskali dawni właściciele. 
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Dzisiaj zarówno właściciele indywidualni, jak i dzierżawcy jezior sprzedają zezwolenia 
na połów dla wędkarzy, co stanowi dla nich jedno ze źródeł dochodu. Zezwolenia  
wydawane są zarówno na połowy jednodniowe aż po całosezonowe. Popularność 
jeziora wśród wędkarzy zależy od zarybiania.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybak podczas zarybiania.  
 
 

 



PROBLEMY KASZUBSKICH RYBAKÓW JEZIORNYCH 

• Zbyt wysokie stawki dzierżawy jezior. 
 Skalkulowano je w latach 90-tych w przeliczeniu na kwintale pszenicy. 

Wzrost ceny pszenicy spowodował wzrost stawki za dzierżawę. 

• Straty w rybostanie wywołane przez kormorany. 
 Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej wprowadziła  całkowitą ochronę 

kormorana. Straty ponoszone w rybactwie nie są obecnie w żaden sposób 
rekompensowane przez państwo. Od wielu lat toczą się rozmowy, gdzie 
rybacy wnioskują o uregulowania prawne zezwalające na odstrzał 
kormoranów.  

• Zanieczyszczenie jezior kaszubskich nawozami sztucznymi, 

rozrost roślinności i zarastanie jezior, co w efekcie powoduje brak ryb        
w jeziorach. 

• Kłusownictwo. 



W kaszubskim rybołówstwie jeziornym wskutek stworzenia Państwowych 
Gospodarstw Rybackich została przerwana ciągłość pokoleniowa. Tylko 
nieliczni rybacy są nimi w drugim pokoleniu.         . 
Sytuacja związana z dzierżawą jezior w systemie przetargowym, kormorany, 
zanieczyszczenie wód nie zachęca pojedynczych rybaków do podejmowania 
ryzyka dzierżawy jezior. Dzierżawcami zostają firmy prowadzące 
wielokierunkową działalność gospodarczą. 



Narzędzia i sprzęty rybackie 
oraz metody połowu w kaszubskim 

rybołówstwie jeziornym 



NIEWÓD (inaczej też przewłoka, kasz. niełód) – sieć ciągniona matniowa, 
stanowiąca największe narządzie łowne rybaków zawodowych, używana               
do niedawna w połowach zimowych. 

Sieć przewłoka używana też do połowów zimowych 



Połów pod lodem wymagał dużego zespołu rybaków, liczącego od 8 do nawet 13 osób. 
Połów nadzorował doświadczony rybak, który kompletował zespół rybaków,                    
a w zamian za pomoc w łowieniu jego pomocnicy otrzymywali ryby.  

  
Ilość zatrudnionych osób warunkowana była rozmiarem niewodu. Na największych 
jeziorach jego skrzydła osiągały 250 metrów długości. 



Rybak – Pan Wojciech Formela  prezentuje (od lewej) siekierę do lodu, drewniane widły           
do niewodu oraz szukark do przyciągania drąga chochli. 



 



„Latem to jest klepa” – sieć ciągniona letnia 

Początek jej używania w ciągu roku wyznaczała zakończenie okresu 
ochronnego dla ryb.  

Rybacy łowiący siecią letnią na większych jeziorach musieli używać co najmniej 
dwóch łodzi. 

 

Kołowrót łodziowy bok do ciągnięcia sieci letnich 
 (dziś zastąpione wyciągarkami mechanicznymi) 



Weta – sieć ciągniona z brzegu 

Weta jest określana przez wielu rybaków siecią kłusowniczą. 



Sieci stawne 

Sieci, które się zastawia, stanowią wśród 
łowiących najczęściej używany sprzęt 
rybacki. 

Wśród najbardziej powszechnych wyróżnić 
można: 

• żaki, mieroże,  

• Sieci wielowarstwowe, składające się 
najczęściej z 3 przylegających do siebie 
siatek osadzonych na wspólnych linkach: 
słemp, drgawica, brzeżka, mrzezia. 

• Sieci jednowarstwowe: wontony 

Sieć stawna trójwarstwowa drgawica 



Sieci stawne jednowarstwowe - wontony 



Narzędzia w kształcie czerpaka, 
których część łowna ma postać 
workowatej siatki usztywnionej 
bądź tylko u wlotu bądź w całości, 
nazywane są kłoniami.   

 
 

 

Kłonia ramowata (u góry), 
kaszorek (z prawej) i ość (z lewej) 



Najpopularniejszy jest 
podbierak zwany kaszorkiem. 

Innym narzędziem rybackim                      
z kategorii kłoni jest podrywka. 



Sieci stawne to przede wszystkim żaki 



  



Sznury albo klocki – narzędzia haczykowe 

Najbardziej złożonym narzędziem rybackim, wykorzystującym haki do połowu 
ryb, są sznury. Używa się ich do połowu węgorzy. 

Sposób przechowywania sznurów na węgorze. 



Pupy – łowienie węgorza 

Do bardzo popularnych narzędzi rybackich zaopatrzonych w haczyki należą tzw. 
pupy, narzędzia do połowów wiosenno – jesiennych. 



Wędy ręczne - wędki 

Wędki zimowe do połowu płoci (po lewej) i do połowu okoni (po prawej) 



Sprzęt i akcesoria 
 rybacko - wędkarskie 



Z wspomnień rybaków – inne narzędzia i metody: 

„Szlinga” – z drutu, w kształcie 
pętli – łapanie ryb pętlą 

„A w firanę starą” – narzędzia zastępcze 

„My tu za chłopaków łapali gołymi rękami” 

„Tak, jo, młotem albo czymś były głuszone” 

„Teraz mają motorówki, a kiedyś musieli wiosłować” 



Czym było by rybactwo bez łodzi? 



 

Drewniane łodzie rybackie 



Łodzie rybackie z włókna szklanego 



 Zaprezentowane narzędzia i sprzęt rybacki, których używają obecnie, albo      
o którym opowiadają rybacy, są świadectwem z jednej strony ciągłości 
miejscowych tradycji, a z drugiej pokazują dynamikę zmian, które miały               
i mają miejsce w kulturze rybackiej. 

 

• Zanikają połowy dużymi sieciami ciągnionymi, 

• Zaprzestano połowów największymi sieciami, jak niewód, 

• Rybacy niezawodowi używają najprostszych narzędzi z kategorii sieci 
stawnych, 

• Coraz większy udział wędkarzy w wykorzystywaniu zasobów rybnych wód. 



Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

ul. P. Bukowskiego 2a 

83-333 Chmielno 

Tel. 58 684 35 80 

biuro@lgrkaszuby.pl 

www.lgrkaszuby.pl  
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