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Wisła, barkasy i Wikingowie 
 
Najdawniejszych obrazów z Krynicy Morskiej zachowanych w mojej pamięci jest 

niewiele - był rok 1957, może 1958? 
 
Widzę ojca, wraz z jakimiś ludźmi zaprzęga do wozu białej maści konia – pada 

imię Wisła! Koń ten zamiata ogonem.., grzebie kopytami. Kilku mężczyzn szarpie się 
by zmusić Wisłę do posłuszeństwa. Przy obrządku tym sadzają mnie wysoko na 
końskim grzbiecie – jestem zachwycony. 

 
Rysuje mi się też obraz sylwetek żołnierzy, idących brzegiem morza. Mają hełmy, 

odziani są w długie peleryny, przez plecy przewieszone pepesze. Obraz ten jawi się 
szaro i mgliście. 

 
Niezatarte są obrazy łodzi rybackich na Zalewie Wiślanym. Były to – jak przyszło 

mi dowiedzieć się później – barkasy. Szeroko rozpięte brązowe i czarne prostokątne 
żagle. Łodzie te sunęły cicho, z wolna, po kilka. Widok ten wzbudzał moje najżywsze 
emocje i marzenia o przygodzie. Byłem przekonany, że wypatrywane wśród 
szuwarów barkasy to długie łodzie Wikingów… 

 

 
 

1. Zalew Wiślany, fot. TE, ok. 1960 
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2. Barkas, fot. z kolekcji MZW 
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Historia pewnej pocztówki 
 
 
 
1959 - drugie, czy trzecie lato w Krynicy Morskiej. 
 
Warszawa.., gdzieś daleko, niemal nie istniała. 
Tymczasem, z wyczekiwaną mamą, zjawiła się w Krynicy… pani Danielowa - 

nauczycielka od polskiego, wychowawczyni klasowa. Czuję jeszcze ten dreszcz…. 
Jak to? Ona, na mojej “wyspie skarbów”..? Co to będzie pod jej okiem..?! Jak mogło 

dojść do tego? Mama, przywiozła tę Danielową?! Straszne! 
Danielowa wynajęła pokój po drugiej stronie szosy, po skosie od nas, w 

sąsiedztwie gospodarstwa Sypiańskich, nie na tyle blisko by móc “kontrolować” 
każdy mój ruch. Po paru dniach okazało się, że Danielowa nie wizytuje nas, więc 
szybko jej obecność przestała rujnować moje “pirackie” plany na dalsze tygodnie 
wakacji. Z pewną dozą pobłażliwości (tak, to była pobłażliwość) przyjmowałem, że 
moja mama poczuwała się zabierać panią Danielową na kawę do “Meduzy”, czy dalej 
do miasta “na górkę”. Dodam, Danielowa była damą starszawą, zażywną, o 
wyszukanych manierach, w Krynicy wyraźnie zagubioną, więc… spacery z nią dało 
się przetrzymać! 

 
Pewnego dnia znaleźliśmy się w Ośrodku Wczasowym Nauczycieli. Ośrodek 

położony wśród sosen - domki kampingowe, pawilon stołówkowy, bufet – wstęp z 
legitymacją ZNP. 

Obie panie przy stoliku pod sosenką, zamówiły kawkę, ja szwendałem się w 
pobliżu. Na tarasie stoły do ping-ponga - przyglądałem się grającym. Było nudno, a… 
picie kawy przedłużało się. W pewnej chwili dobiegł mnie głos: 

- Halo! Halo, chłopcze odwróć się! Stój! Tak! Stój gdzie stoisz, nie ruszaj się..! 
Przede mną ustawiony był statyw, jakiś ruchliwy facecik coś majstrował przy 
aparacie fotograficznym. Po chwili usłyszałem: 

- Dobrze..! Dziękuję..! – pamiętam, ów dziwaczny człowiek speszył mnie i 
zaniepokoił. Danielowa z mamą dopijały kawkę. 

Po roku zjechaliśmy do Krynicy. Pewnego dnia mama pokazała mi pocztówkę – 
nie wydała mi się zajmująca, nie było na niej ani morza, ani okrętów … 
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3. Ośrodek Wczasowy ZNP, Krynica Morska, fot. CAF, 1960 
 
 
- Zobacz! – powiedziała - To ty jesteś tutaj, na tej pocztówce. Pamiętasz? Zeszłego 

lata byliśmy z panią Danielową w ośrodku “na górce”. Ktoś zrobił ci zdjęcie. 
- Napisz do taty… wyślemy, ucieszy się! 
 
Naskrobałem co następuje (to jest mój najstarszy zachowany zapis z Mierzei): 
 
“14.7.1960 
Kochany Tatusiu! 
Przyjrzyj się tej pocztówce ze strony zdjęcia, to zobaczysz mnie. Jak nie zauważysz 

mnie, to jak przyjadę, to ci pokażę. 
Całuję cię miliaardy razy Marek” 
 
Wiedziałem, oto przechodzę do historii.., z Krynicą Morską, dzięki tej pocztówce, 

będę odtąd związany na zawsze – takie były moje odczucia - na ówczesne możliwości 
- wzniosłe. 
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Rok 2007, 29 lipca 
Zrobiłem zakupy jedzeniowe – kabanos, bułka, piwo. 
Na Świerczewskiego 19, w suterynie Pensjonatu Polonia natknąłem się na 
Muzeum Krynicy Morskiej - najwyraźniej otwarto w tym sezonie! 
Zakupiłem bilet za zł. 5.-, pobrałem folder: 
 

“Muzeum Krynicy Morskiej 
Zobacz oryginalne eksponaty 
opowiadające bogatą 
historię kąpieliska 
Krynica Morska” 
 

W pierwszej salce, korytarzyku prowadzącym do dalszych wnętrz, jest gablotka, a 
w niej kolekcja “dawnych” zdjęć i pocztówek..! 

Na jednej z pocztówek obrazek… jestem JA.., w dziale “Historia”..! 
 

Następnego lata (2008) po Muzeum Krynicy Morskiej nie było śladu. Wystawę 
przerobiono na pokoje dla letników Pensjonatu Polonia! Cóż, takie czasy – komercja 
– ale to jednak strata, ekspozycja była ciekawa i dobrze zaaranżowana, plus efekty 
dźwiękowe – ptaki.., szumy morza, świsty – to było dobre. 

 

 
 

4. Fot. mb, 2010 
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5. Fot. mb, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- 9 -       

 
 
Nieco faktów nie-encyklopedycznych 
 
Krynica Morska powstała z połączenia wsi rybackiej Liep (Lipa) – część 

zachodnia; osady pocztowej - w okolicach przystani na Zalewie, i kurortu Kahlberg 
(Łysa Góra, Łysica). 

 
Po II WŚ miejscowość tę zwano Łysą Górą, od 1951 roku Łysicą. 
 
Nazwę Krynica Morska przyjęto w 1958. 
 
Za moich czasów, Krynica Morska rozciągała się wzdłuż szosy - ulicy Gdańskiej – 

na odcinku około 4-5 km. Utarło się wyróżniać dwie części: “wieś” i “miasto” – nawet 
letników dzielono na “tych ze wsi” i “miastowych”. 

 
W 1991 roku Krynica stała się miastem - najmłodszym, jednym z “najdłuższych” 

(ponad 20 km), w przeliczeniu dochodu na głowę mieszkańca najbogatszym w 
Polsce. W skład tego miasta weszły ponadto Przebrno i Nowa Karczma. 

Nazwa Nowa Karczma nie przyjęła się, nawet na tablicach GUMu znaczących 
przejścia na plażę widniały od zawsze Piaski. (Mierzeją wiódł niegdyś szlak 
handlowy z Prus i Gdańska do Królewca – ponoć w Piaskach znajdowała się karczma 
dla podróżnych - stąd Karczma). 

 
Granicę państwową przecinającą Mierzeję Wiślaną, 4 km na wschód za Piaskami, 

ostatecznie “osłupowano” dopiero w 1958 roku – w wyniku czego, zapewne, 
przyjazdy letników stały się możliwe – wcześniej wyjścia na grzyby w te okolice były 
zakazane. 

 
Do końca lat 50. wyprawy na mierzeję były egzotyczne. Do Krynicy można było 

przedostać się parostatkiem z Elbląga. Taki rejs Zalewem Wiślanym mam w oczach. 
Parowcem bujało, na pokład wchlapywała się woda, wiał wiatr – było zimno i 
ponuro – taki obraz mam przed oczami. 

 
W następnych latach otwarto ruch kołowy do Krynicy - można było dojechać 

PKSem z Elbląga lub Gdańska, ale i wówczas była to emocjonująca jazda. Trasa 
wiodła przez chybotliwy most pontonowy na Szkarpawie. Za Kątami Rybackimi 
szosa przechodziła w kręty, ledwo utwardzony dukt – przy mijankach wiele aut i 
autobusów lądowało w rowach. 
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6. Osada rybacka Liep (Lipa), ok. 1910, fot. ze zbioru ChrM 
 

 
 

7. Kahlberg - Łysa Góra (Łysica), Hotel Kahlberg ok. 1910, fot. ze zbioru ChrM 
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8. Kurort Kahlberg - Łysa Góra (Łysica) ok. 1910, fot. ze zbioru ChrM 
 

Obecnie, do Krynicy Morskiej dojeżdża się asfaltową dwupasmówką przez Stegny, 
Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Przebrno, Siekierki.  

Szosa ta zresztą – trzeba zaznaczyć – ma istotny przebieg, rozdziela bowiem 
wyraźnie, dwa leśne ekosystemy na Mierzei: południowy, nadzalewowy lasu 
liściastego, z przewagą buku i północny i nadmorski lasu iglastego, z dominacją sosny. 

Piaszczystą drogę leśną z Krynicy do Piasków pokryto asfaltem w 1964 roku. 
Na Mierzeję - stwierdzam - potrzebny jest “alternatywny” transport przez Zalew 
Wiślany, by penetrować Wysoczyznę Elbląska i Żuławy Wiślane. 
Po wojnie, w Łysej Górze pozostawały zniszczone, rozszabrowane gospodarstwa i 

zdewastowane domy wczasowe. Większość z nich była ceglana, zaledwie kilka 
odsłaniało konstrukcję ryglową - “mur pruski” przydający osadzie typowych 
akcentów. 

Wszystkich posesji i zabudowań różnego rodzaju, w części “wiejskiej” i “miejskiej”, 
naliczyłem swojego czasu około dwustu. 

Do końca lat czterdziestych w Łysej Górze osiadło zaledwie 66 rodzin (235 osób). 
Byli to prawie wyłącznie przesiedleńcy z Wileńszczyzny. 

W okresie poprzedzającym gwałtowny rozwój turystyki, ilość stałych 
mieszkańców Łysicy - w 1958 - osiągnęła 684 osoby. 

Pozostała na miejscu - o ile mi wiadomo - jedna rodzina niemiecka w willi przy 
poczcie (dzisiaj ulica Gdańska 65).  

Na cmentarzyku przy ul. Leśnej odnalazłem już tylko jeden nagrobek świadczący 
o przeszłości, z zatartym niemal napisem: 

“Justine Rohde geb. Anders + 18.01.1938 “ 
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Napływowa ludność z Kresów, po osiedleniu się na mierzei, zmuszona była 
całkowicie przestawić się na rybołówstwo i to zarówno na Zatoce Gdańskiej, jak na 
Zalewie Wiślanym. Ta szybka zmiana sposobów gospodarowania była właściwą nie 
tylko ludności Łysicy, ale i większości terenów nadmorskich. Prawie cała ludność 
Łysicy utrzymywała się z rybołówstwa - w każdym gospodarstwie był ojciec lub syn 
zajęty połowami. Przy niektórych domostwach znajdowały się niewielkie 
warzywniki, chlewiki, trzymano bydło. Nieliczni rybacy posiadali, na podmokłych 
łąkach, skrawki gruntu pod nikłe uprawy. 

Z tymi twardymi, ciężko doświadczonymi przesiedleńcami przychodziło nam 
spędzać letnie dni, wśród magicznych żywicznych lasów, na bursztynowych plażach 
owianych aksamitną morską bryza. 

 

 
9. Las i wydmy w Krynicy Morskiej, fot. TE, ok. 1960 
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10. Fot. mb, 2010 
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Odkrywanie Krynicy Morskiej 
 
 
Jak doszło do odkrycia Krynicy Morskiej dla naszej rodziny, nie wiem. Faktem jest, 

w końcu lat pięćdziesiątych byliśmy jednymi z pierwszych letników w Krynicy 
Morskiej, wówczas Łysicy. 

 
Na rodzicach, którzy nie byli przecież aż tak “starzy”, Krynica wywarła wielkie 

wrażenie jako enklawa spokoju i wspaniałej przyrody. 
 
Mama twierdziła, że pobyt nad morzem jest ozdrowieńczy dla moich w zimie 

obłożonych migdałów, angin i niedomogów. Nasycone jodem morskie powietrze, 
sosnowe aromaty, słońce, świeże ryby z naturalnym tranem zalecała mi rodzinna 
lekarka, pani Irena Kryszewska. 

 
W lecie zatem wywożono mnie do wód..! 
Z biegiem lat dołączali do nas kuzyni, wujostwo z Poznania oraz wielu znajomych. 

Spotykaliśmy się w Krynicy - poczęliśmy czuć się w tutaj jak w domu. 
 
W Łysicy owych lat widoczne były fragmenty przedwojennej “infrastruktury” 

świadczącej, iż Kahlberg był atrakcyjnym, zasobnym kurortem, a Liep rybacką, 
gospodarną i samowystarczalną wsią. 

 
Do naszych czasów przetrwały dwa porty na zalewie – pasażerski i rybacki. 
Od strony morza, na plaży rozłożona była przystań rybacka, nad nią, na wydmach 

dymiła wędzarnia ryb.  
Druga czynna wędzarnia znajdowała się nad zalewem. 
 
W “w mieście” w do wojennej lokalizacji działała piekarnia – mam w oczach 

roztwarte szeroko w upalne dni okna, widok uwijających się przy stołach, białych od 
mąki piekarczyków zaplatających “warkocze” z ciasta na chałkach - nie mówiąc już 
o smakowitych woniach wypieków roznoszących się dookoła. 
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11. Z nadmorskich wydm, fot. TE, ok. 1960 

 

 
 

12. Rodzinny spacer na tzw. Dolnym Trakcie, w okolicach Siekierek, fot. TE, ok. 1960 
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13. Od lewej: Maria Egiejman-Bero, Ania Egiejmanówna, Krystyna Żyłko-Egiejman, 
 fot. TE, ok. 1960 

 
 
W dobrym stanie był budynek przejęty przez OSP; poczta; dwie szkoły; wytwórnia 

orenżady i lekkiego piwa; rzeźnia; masarnia i kilka sklepów “spółdzielni”. 
W “mieście” uruchamiano sklepy (bloki marmolady, chleby, drożdżówki…) i 

jadłodajnie (flądra, sandacz!), ważnym obiektem była zrujnowana gospoda 
“rybacka”. 

“Na górce” remontowano pensjonaty. W jednym z nich umieszczono przychodnię 
lekarską z apteką, w innych dostępne były kawiarnie (obecnie rezydencje te noszą 
imiona, m.in. : “Cesarski Dwór” – d. słynny “Hotel Kaiserhof”; swą przedwojenną 
nazwę zachowała willa “Marta”; obok “Hania”, dalej “Teresa”; “Anna”, itd, itp). 

W starej lokalizacji odbudowano latarnię morską. 
“Na górce” też, działał “tymczasowy” końcowy przystanek PKS – z tego powodu, 

trzeba było “ze wsi” gnać z walizami przez las “na górkę” by złapać autobus, który 
zwykle przeładowany nie zatrzymywał się już we wsi. 
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Ludność Łysicy znajdowała, rzecz jasna, zatrudnienie w tych zakładach. 
Pozostał na swym miejscu XIX wieczny kościółek (obecnie Zakon Kapucynów) z 

ołtarzem ustawionym na drewnianej rybackiej łodzi. 
Ciekawostką zachodniej części “wiejskiej” Krynicy był – można by rzec -

“komunalny” sad nad zalewem, z którego korzystać mogli bez przeszkód miejscowi, 
no i my, “wtajemniczeni” letnicy. 

Na przełomie lat 50-60-tych Krynica Morska, w części “wiejskiej” utrzymała swój 
rybacki charakter, “miasto” odzyskiwało znaczenie jako kurort sanatoryjno-
wypoczynkowy. 

 
 

 
 
14. Kahlberg - Łysa Góra (Łysica), Hotel Kaiserhof ok. 1910, fot. ze zbioru ChrM 
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15. Krynica Morska, ul. Teleexpressu, Cesarski Dwór (d. Hotel Kaiserhof), fot. mb, 2007 

 
 

 

 
 

16. Krynica Morska, ul. Teleexpressu, fot. mb, 2007 
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Czerniawscy i inni 
 
Od pierwszego wakacyjnego pobytu, przez następne sezony, zatrzymywaliśmy się 

u Czerniawskich. Było to małżeństwo w średnim wieku. 
On – Stanisław spod Wilna; ona – Halina ze środkowej Polski. 
Nie zajmowali szczególnej pozycji we wsi, w przeciwieństwie do Raczkiewiczów, 

Sypiańskich, Szymańskich, czy wioskowej bibliotekarki pani Jaworskiej - we wsi 
powstała wypożyczalnia książek pedantycznie prowadzona przez tę panią. 

Rodzice, chcąc zapewnić sobie pokój na lato, na wiosnę pisali list do 
Czerniawskich o rezerwację od końca czerwca, na lipiec i sierpień.  

Niezawodnie, nadchodziła odpowiedź, na kartce z zeszytu w kratkę, koślawym 
pismem potwierdzająca: “…pokój będzie uszykowany, jak państwo przyjedzie...” 

Jak wspomniałem, Czerniawski miał konia Wisłę, nadto “furę”. Wieczorami 
zaprzęgał Wisłę do fury, ładował na wóz blaszane beczki i udawał się na wieś. 
Zajeżdżał do każdego z sąsiadów, zbierał odpadki, które następnie wywoził za wieś 
na wysypisko. Za tę cenną usługę otrzymywał zlewki, obiórki, zieleninę, podgniłe 
owoce, rybie szczątki. Z masy tej jego kobieta (Czerniawski zwracał się do swej żony 
nie inaczej jak per “Moja”; “Moja idź.., zrób…”), czyli “Moja” gotowała “pochlipajkę” 
dla “świniaków” trzymanych w zagrodzie pod lasem. 

Kręciłem się przy wozie i koło Wisły, stąd wieczorne obrządki pamiętam 
doskonale. Czerniawski, za zgodą, ale nie bez obaw mego ojca, sadzał mnie na 
szeroki łęk Wisły.  

Przy okazji odbierania zlewek, odbywałem przejazdy przez wieś – w ten sposób 
poznałem każdy zaułek w każdym gospodarstwie. Na furze śmierdziało okropnie, 
roiło się od much, ale dla mnie przejażdżka furą, szczególnie gdy mogłem potrzymać 
lejce, była niebywałą frajdą. 

Obawy mojego ojca, by puszczać mnie z Czerniawskim na wieś były - jak to widzę 
dzisiaj - uzasadnione. Powodem było, iż nasz gospodarz - jak to się mówi – nie 
chodził trzeźwy, a i cała wieś rozpita była ze szczętem. Punktem docelowym 
Czerniawskiego każdego wieczora była gospoda nad zalewem (dzisiaj restauracja 
“Morska” ekskluzywnego hotelu “Kahlberg”, ul. Bosmańska), wówczas waląca się 
weranda, gdzie w tłumnej kompanii pił wódkę do upojenia. Sadzał mnie na ławie 
wśród śmierdzących rybą i smarami rybaków, rozpowiadając, że jestem “jego 
Maruś”. Spędzałem z Czerniawskim, a czasem i z ojcem, długie wieczory w 
zadymionej izbie, w oparach alkoholu wśród zalanych, czerwonych z przepicia 
bełkotliwych pysków. Powroty furmanką trwały do późnej nocy – Wisła trafiała do 
zagrody bezbłędnie – było wspaniale. 

Były też wyjazdy furą nad zalew. Droga za leśniczówką (dzisiaj ul. Gdańska 2), 
skręcała na lewo (ulica Zalewowa) na łąki i mokradła, gdzie znajdował się 
“komunalny” sad - zdziczały, pełen jabłoni, grusz, śliw. Ludność zbierała dojrzałe 
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owoce, nie przykładając się do jakiejkolwiek pielęgnacji drzew (jasne, że po latach 
sad przestał rodzić). “Moja” robiła ze śliwek konfitury. Jabłkami i gruszkami spasane 
były świniaki. 

Wyjazdy nad zalew w pobliże wysokich, gęstych trzcinowisk były dla mnie 
fascynujące. Wypatrywałem, śledziłem szerokie połacie wody, czy ukażą się 
tajemnicze łodzie z kwadratowymi brązowymi żaglami. 

W sezonie czteroizbowy domek Czerniawskich wypełniał się letnikami. 
Gospodarze zwalniali pokoje, przenosili się na werandę, a gdy i tę wynajmowali, na 
strych, gdzie spędzali letnie miesiące. 

Czerniawska od wczesnego rana, całymi dniami tkwiła w sieni domu, przy 
rozpalonej do czerwoności węglowej kuchni, krzątała się w obejściu albo prała przy 
studni i maglowała pościel dla letników. Niemal codziennie brała mnie do lasu 
zbierać szyszki na podpałkę. Pokazywała mi wówczas jagodowe i malinowe łączki, 
zwracała uwagę na psie grzyby.  

Czerniawski zwykle koło południa złaził po drabinie ze strychu i udawał się do 
spółdzielni. Zaraz potem był widoczny na ławeczce pod kasztanem - dzień 
rozpoczynał od ćwiartki wódki i landrynkowej orenżady. Był to człowiek czerstwy o 
silnie rzeźbionych rysach i żylastych, muskularnych ramionach – po prostu okaz 
zdrowia. Chodził szeroko, chwiejnym krokiem, z nieodłącznym zagryzionym 
papierosem w kącie ust i flaszką sterczącą z tylnej kieszeni portek - prawdziwy obraz 
człowieka morza. 

Mimo twardego życia i nadużywania alkoholu był łagodny i skłonny do żartów. 
Nie słyszałem by nawet całkowicie zamroczony podnosił głos, awanturował się, czy 
przeklął – to był pod tym względem unikat. 

Jego żona była sporo młodsza, rumiana o krągłych kształtach, z długim grubym 
rudym warkoczem owijanym w obwarzanek wokół głowy. Nosiła się z wiejska, w 
kwiecistej bawełnianej sukni, w szarawym od zajęć kuchennych fartuchu, często na 
bosaka. Ot, urodziwa, hoża dziewka. Jedno, co mnie nieco do niej zrażało, to 
chytrawe, przebiegłe wejrzenie, tak kontrastujące z jawną poczciwością jej męża. 

Czerniawscy byli średnio zamożni. Zajmowali gospodarstwo z niewielkim domem 
– mieli obórkę z krową Munią i kurnik. Sprzedali ogromną murowaną stodołę na 
przeciwko po drugiej stronie szosy (dzisiaj pod adresem ul. Gdańska 44, w stodole 
Czerniawskiego mieści się ośrodek wypoczynkowy “Polanka”). Mieli też skrawek 
ziemi nad Zalewem wzdłuż mola “białej floty” (obecnie teren jadalni “Koga”). 

Czerniawski był lubiany, głównie z powodu swego zakrapianego wódką humoru. 
Wspomnienie meczów siatkówki między “Kryniczanami Morszczanami” i 

letnikami, to jest “Resztą Świata”, wzbudza do teraz wesołość. Mój ojciec i ja 
występowaliśmy naturalnie w barwach Krynicy. Nasza drużyna zwykle mecze te 
przegrywała – Czerniawski, oczywiście kompletnie pijany, ledwie trafiający w piłkę, 
rozśmieszał graczy i kibiców do spazmów. 
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17. Podwórko gospodarstwa p. Majewskich, Krynica Morska, ul. Gdańska, fot. TE, ok. 1960 

 

 
 

18. Dom p. Majewskich od frontu, Krynica Morska, ul. Gdańska, fot. mb, 2007 
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Polowanie, Murzyn i Ciapek 
 
 
W połowie lat sześćdziesiątych las na wschód ku Siekierkom i w Przebrnie nie był 

tknięty żadnym sprzętem, samochodem zaś nie dawało się wjechać w piachy i 
zarośnięte dukty - miejscowi przestrzegali przed dzikami w naturalnych ostojach. W 
upalne południa, dziki zalegały watahami w cienistych i wilgotnych jarach, nie 
wychodziły ku ludziom. Mimo tego, kilka razy podczas wędrówek po lesie na przełaj, 
nadzialiśmy się na szary kształt pomykający wśród paproci. 

Uchodziliśmy wówczas z lasu czym prędzej. 
Pewnego lata urządzono w krynickim lesie polowanie na dziki. W polowaniu tym 

wzięło udział dwóch myśliwych sprowadzonych przez gminę z Łodzi i chmara 
Kryniczan - w tym ja - w nagonce. Idąc tyralierą przez las łomotaliśmy kijami o pnie 
drzew wywołując rwetes. Zamaskowani łowcy czekali z dwururkami gotowymi do 
strzału. Świniaki ani myślały się pokazywać, przywarły w mokradłach i nikt niczego 
tego dnia nie upolował - za to pijaństwo we wsi rozpoczęło się okrutne.  

Polowanie przeciągało się na kolejnych parę dni. Z lasu dochodził odgłos 
wystrzałów, ale oprócz wron niczego nie dało się ustrzelić. 

W roku następnym, myśliwi pojawili się ponownie. Tym razem zapuszczali się 
czółnami w sitowia zalewu i tam strzelali do kaczek - z nikłym powodzeniem. 

W polowaniach brał udział niejaki “Murzyn” - czarny, skudłaczony i dość zajadły 
pies Czerniawskich. Był nietrenowany a ponoć nadawał się do wyławiania pokotu 
doskonale. Ów, ujadający bez ustanku Murzyn, był za dnia uwiązany do drewutni 
(dzisiaj stoi na tym miejscu pawilonik z pokoikami dla letników, gdzie i ja 
nocowałem) i raczej nie dawał zbliżyć się do siebie. Zasięg jego łańcucha skutecznie 
utrudniał przedostawanie się do kibelka ustawionego na skraju kartofliska w cieniu 
sosenek. Wyprawa do “domku z serduszkiem” wiązała się z konfrontacją z 
Murzynem. Oczywiście, Murzyn zdołał mnie któregoś razu dopaść i ugryźć w łydkę. 
Murzyn był zmorą gospodarstwa Czerniawskich.  

Wreszcie Murzyn zniknął - żalu po nim nie było – zastąpił go Ciapek – czarny 
długowłosy, lisowaty kundelek. W dzień sypiał pod kasztanem i, jak jego imię 
wskazuje, był ciapowaty, przymilny i wesoły. Ale również i ten “ciapek” zdołał 
zadrasnąć mnie swymi szpilkowatymi kiełkami, gdy nocą w mrocznej sieni 
nastąpiłem mu niechcący na ogon. 
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19. Las sosnowy na Mierzei Wiślanej, fot. mb, 2009 
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Rybacy 
 
Morska przystań rybacka była wówczas znacznie ruchliwsza niż obecnie. Prawie 

każda rodzina z Łysicy posiadała jedną lub dwie łodzie - wiosłowe, czasem motorowy 
kuter. Stąd na plaży kotwiczyło zazwyczaj kilkadziesiąt jednostek. Wokół 
porozwieszane były setki metrów suszących się sieci, walała się masa rybackiego 
dobytku oraz sterczały wiązki żerdzi z różnokolorowymi chorągiewkami - służyły w 
morzu do oznaczania traktów wodnych i położenia zapuszczonych sieci.  

Było tam wiele niezmiernie zajmującego mnie sprzętu: boje, szklane kuliste 
spławy, kotwice, beczki, skrzynki często z zagranicznymi nadrukami. Cuchnęło 
rozprażoną w słońcu smołą, rybą, olejem silnikowym. Z morza dobiegało dudnienie 
silników z niewidocznych, skrytych we mgłach kutrów, głosy nawołujących się 
rybaków. W burzliwsze dnie ciągnęło się nad wodą niskie, przeciągłe buczenie 
ostrzegawcze z latarni. 

Na wydmie stał murowany budynek wędzarni (dzisiaj smażalnia i sklep 
pamiątkarski). Kobiety czyściły i sortowały zwały fląder. Ryby nadziewano na 
żelazne pręty i umieszczano w beczkach, następnie odbywało się wędzenie wprost na 
powietrzu lub w pomieszczeniach wędzarni. Stosy skrzynek, sterty rybich 
wnętrzności prażących się na słońcu wydzielały mdlący odór. Nad głowami unosiły 
się chmary natrętnych mew. Psy i koty rozciągały flaki po wydmach - Było bardzo 
egzotycznie. 

Łowiono naturalnie i na zalewie, węgorze; z tymi ludźmi mieliśmy mniej do 
czynienia – ich przystań była bliżej “miasta”; rybę na sprzedaż zwożono z rana, a o 
tych godzinach chodziło się raczej na plażę. Zresztą rybacy “zalewowi” to była jakby 
trochę inna kasta. 

 

 
 

20. Rybacy od strony morza, Krynica Morska, fot. mb, 2007 
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21. Przystań rybacka nad Zalewem Wiślanym w Krynicy Morskiej, fot. mb, 2007 

 
 

 
22. Nad zalewem, Fot. mb, 2007 
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Morze dookoła 
 
 

W połowie lat sześćdziesiątych “Express Wieczorny” zamieścił notatkę: 
 

„Dwaj rybacy z Krynicy Morskiej Stanisław Czerniawski i Kazimierz Kowalski 
zaginęli na morzu i nie ma już szans na ich odnalezienie”  

 
– nie pamiętam już, czy faktycznie nazwiska obydwóch rybaków były wymienione, 

wydaje mi się że padło też nazwisko Sypiański. 
 
Tego lata  jechałem z ojcem do Krynicy gotowy na najgorsze. 
 
“Czerniacha” - tak zwał Czerniawskiego mój ojciec - opowiedział, że ubiegłej 

jesieni (teraz okazuje się, że wczesnej zimy) zaskoczył go i Staszka (więc, chodziło 
chyba o Sypiańskiego) na morzu sztorm. Lodowaty wiatr gnał ich łódź daleko od lądu. 
Stracili orientację, gdzie są i ile czasu upłynęło. Czerniawski miał masować i 
rozgrzewać, przez parę dni morskiej tułaczki, skostniałe członki słabnącego kolegi. 
Potem łódź z ledwo żywymi rybakami Morze wyrzuciło gdzieś na nieznaną plażę - 
okazało się, że znalazł się już w sowietach. Trzymano ich ponoć w areszcie ze dwa 
miesiące, nie kwapiąc się wcale, by odesłać ich do Polski. Były podobno jakieś 
interwencje władz, negocjacje, kłopoty. 

 
Ryszard Leszczyński, w swym opracowaniu (Tragedie rybackiego morza. 

Kalendarium wypadków polskiego rybołówstwa  morskiego, tom 3, Gdańsk 2006, s. 196-
197) tak odnotowuje ów głośny na wybrzeżu wypadek: 

 
31 stycznia 1967 roku, dwaj rybacy z Krynicy Morskiej, 58-letni Stanisław 

Czerniawski i 21-letni Kazimierz Kowalski, wyruszyli motorową, sześciometrową 
łodzią “Krm 7” na Zatokę, w celu zebrania wystawionych pławic. Na skutek oplątania 
śruby siecią, dmuchający z siłą 7-9 stopni w skali Beuforta wiatr zaczął gnać łódź na 
morze. Przerażeni mężczyźni w obawie, że jednostka utraci pływalność i zatonie, 
zabrali się za wylewanie wrzucanej przez fale wody i odrąbywanie tężejącego, 
warstwiącego się szybko lodu. Walka z żywiołem i styczniowym chłodem 
(temperatura tego dnia sięgała minus 10 stopni) trwała półtorej doby. Po zmianie 
kierunku wiatru, kiedy łódź dryfowała na wysokości radzieckiego portu Jantarnyj, 
Kowalski uwolnił śrubę, uruchomił sześciokonny silnik, kierując się w stronę lądu. 
Ostatnie mile wycieńczeni, dotknięci ciężkimi odmrożeniami rąk i nóg, rybacy przebyli 
na wiosłach, osiągając rodzinny brzeg z pustym, pozbawionym paliwa bakiem. 
Armatorem “Krm 7” był Bronisław Syroka. 
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Szczerze mówiąc, słyszałem, że na tej łodzi z Czerniawskim był też Stanisław 
Sypiański i wypadku tego nie przeżył – trzeba by rozpytać ludzi, co się faktycznie 
wydarzyło. 

 
W każdym razie, latem roku 1968 (byłem wówczas świeżym maturzystą) 

wspominaliśmy z ocalałym Czerniawskim - oczywiście z flaszką nadal się nie 
rozstawał - nasze mecze siatkówki albo wspólne letnie wieczory, gdy do jego chaty 
schodzili się sąsiedzi na kończące się nad ranem partyjki pokera – moją smykałkę 
w grze w tę “bandycką” grę wywodzę z owych czasów właśnie. 

 
Był też listopad, wietrzny i chłodny, może podobny do tego feralnego dla 

Czerniawskiego i Kowalskiego, kiedy zjawiłem się z ojcem na połów bursztynu. 
Po sztormie wiał zachodni, ponoć “denna” wynosiła na piach faszyny i 

wodorosty. Kobiety i dzieci grzebały w śmietnisku, mokrzy od stóp do głów –
mężczyźni w wysokich gumiakach i kaftanach, z siatkami w garści, po pas w 
wodzie, zagarniali wszelką mierzwę na brzeg.  

Morze - dudnienie, poszum, słone sople na twarzy, rozgrzane, spotniałe ciało 
pod kurtką. Złapaliśmy garść jantaru, zabraliśmy trofeum. 

Czerniawski był sławny we wsi - mówiono, że w podobnych połowach wyłowił 
kiedyś grudę bursztynu wielkości ludzkiej głowy, nadto ukształtowaną przez siły 
natury na podobieństwo łysej czachy “Wodza Rewolucji” - Bursztynowy “Lenin” 
został odsprzedany do muzeum. 

 

 
23. Fot. mb, 2010 
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24. Fot. mb, 2012 
 

 
25. Fot. mb, 2012 
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26. Fot. mb, 2011 

 

 
27. Przed zachodem, fot. mb, 2009 
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Od wschodu do zachodu 
 

Olejek, 
olejek do opalania, koc. 
Sień, 
ogień, 
czad, zlewki, pomyje, krochmal, mleko. 
Wychodzę. 
Koper, koper, sieczka, siano, koper! 
Ścieżka wydeptana, kwas, wapno. 
Oddech! 
Sosny trzy – widzę! 
Kwik, koryto, ryjki… 
Trzy sosny - mijam. 
Igliwie, 
szyszki, igliwie – kłuje - żywica, szyszki… 
Żmijowa, 
mech, maliny 
- oddech - 
prawdziwki. 
Pod górę… 
piasek, gorąco w stopy, 
w dół… 
róże kwiaty. 
Olejek do opalania 
- plecy. 
Syrop pomarańczowy. 
Konopia, sieć, ryba 
- dudnienie – 
smoła. 
Talk, guma, koło, krokodyl – nadmuchany. 
Godziny! 
Woda, woda, 
szum w uszach… 
Godziny! 
Talk, guma, koło, krokodyl – nadmuchany. 
smoła, 
- dudnienie – 
sieć, ryba! 



 
 

 

- 31 -       

Brzuchy ryb! 
Ryba, sieć, konopie, 
kot, pies. 
- plecy – 
do opalania olejek, 
pomarańczowy syrop, orenżada. 
Kwiaty róży, 
pod górę… 
gorąco w stopy, 
w dół… 
grzyby 
- oddech - 
maliny, mech. 
Żmijowa… jar głęboki, buki, 
Szyszki, żywica – kłuje – igliwie, szyszki. 
Igliwie, mech, gąbka, 
trzy sosny. 
Wapno! 
kwik, ryjki mokre… 
- oddech - 
Pompa, chlust, studnia mokra, 
Koper, koper, 
Zlewki ciepłe, 
Wchodzę! 
Zsiadłe mleko z kubka. 
…olejek! Koc. 

 

 

28. Na wydmach tzw. róże pomarszczone, fot. mb, 2007 
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29. Las sosnowy na nadmorskich wydmach, fot. mb, 2007 

 

 
30. Kahlberg - Łysa Góra (Łysica) ok. 1920, fot. ze zbioru ChrM. 

Widoczna przystań pasażerska i port rybacki nad Zalewem Wiślanym. 
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Biała flota 
 
Na wskroś zalewu panorama przeciwległego brzegu, dla mnie wówczas “stały 

ląd”, gdzie zostawiałem na czas wakacji miejskie sprawy. 
Jako “pirat i podróżnik” śledziłem ów stały ląd w poczuciu wielkiego 

wtajemniczenia w morskie sprawy, których doświadczałem faktycznie i w wyobraźni. 
W obu portach na zalewie bywałem jak najczęściej. Barkasów już nie widywałem, 

obserwowałem za to ruch jednostek białej floty – imiona Ich pamiętam:  
“Walerian Wróblewski”, “Ludomir Różycki”, “Norbert Barlicki”. 
Trafiłem na ciekawe dane o tych jednostkach: 
 
- “Walerian Wróblewski”; pasażerski żeglugi przybrzeżnej; zbud. W 1925 r., H. J. 
Suyver, Amsterdam (Holandia); 48 BRT, 16 NRT, 24 t; 25,3(24,2 rej.)×4,5×1,7 m; 
1 MP22, 90 KM, 1 śr, 7 w; 1 pokł., 80 pas.; z. 6. 
Poniemiecki statek zalewowy, przybył podobno do Gdańska pod koniec wojny z 

Łotwy i tu pozostał. Eksploatowany przez Żeglugę Gdańską przeważnie na Zalewie 
Wiślanym, pomiędzy Elblągiem, Tolkmickiem i Fromborkiem. Wycofany w latach 
1964-66. 

 
- “Ludomir Różycki”; pasażerski żeglugi przybrzeżnej; zbud. W 1896 r., Gebrüder 
Sachsenberg AG, Rosslau a. d. Elbe (Niemcy); 72 BRT, 19 NRT, 42 t; 26,9(25,1 
rej.)×5,3×1,8 m; 2 MP22, 160 KM, 2 śr, 7,5 w; 1 pokł., 165 pas.; z. 7. 
Zakupiony w 1937 r. przez prywatnego armatora L. Witkowskiego z W. M. 

Gdańska, pełnił początkowo funkcje holownika (m. in. holował barki do Królewca). 
Następnie przewoził ludzi na terenie portu gdańskiego, gdyż jako holownik był za 
słaby. Przejęty 1.1.51 przez Żeglugę Gdańską i przebudowany; eksploatowany był 
przeważnie na Zalewie Wiślanym, pomiędzy Elblągiem, Tolkmickiem i Fromborkiem. 
Wycofany w latach 1964-66. 

 
- “Norbert Barlicki”; pasażerski żeglugi przybrzeżnej; zbud. W 1926 r., Królewiec 
(Niemcy); - BRT, - NRT, 29 t; 28,0 (27,3 rej.)×4,3×1,9 m; 1 MP22, 85 KM, 1 śr, 9 w; 
1 pokł., 95 pas.; z. 7. 
Statek należący przed wojną do W. M. Gdańska (prywatny właściciel Schmidt); 

kursował na trasie Gdańsk – Graniczna (Grenzdorf). Zatopiony w 1945 r. przez 
załogę w porcie gdańskim. Po wojnie został wydobyty i odbudowany w 1950 r. w 
Stoczni Rzecznej w Tczewie. Eksploatowany przez Żeglugę Gdańską pływał 
przeważnie na Zalewie Wiślanym, pomiędzy Elblągiem, Tolkmickiem i Fromborkiem. 
Wycofany w latach 1964-66. 
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31. Statek wycieczkowy “Norbert Barlicki” – przystań pasażerska w Krynicy Morskiej, 
 fot. CAF, ok. 1960 

 
 
Kilka rejsów dziennie odbywało się do Fromborka, Tolkmicka i Elbląga. Każdego 

lata musiałem być we Fromborku i Tolkmicku. 
Kursy po Zalewie Wiślanym spełniały też rolę transportu towarów i codziennej 

komunikacji dla pracujących po drugiej stronie zalewu. Trzeba dodać, zimą, gdy PKS 
nie docierał do pracy, na zakupy, czy do powiatu, jeżdżono 8 km po lodzie saniami do 
Tolkmicka. 

Współcześnie żegluga pasażerska na zalewie zamiera – tory wodne obsługują: 
“Anita”, “Małgorzata” i “Flamingo”. 
Po zablokowaniu przez Rosję granicy na Zalewie Wiślanym nie ma już wycieczek 

statkiem do Królewca, ani dostępu do morza przez Cieśninę Piławską.1 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 zapisano : 2015 
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32. Budynek poczty w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska, fot. CAF, ok. 1960. 
Wokół zachowany jeszcze naturalny drzewostan. 
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W jeden dzień dookoła Zalewu Wiślanego 
 

Ciężkie, ołowiane chmury ciągną znad Zalewu. Deszcz wisi nad głową. 
 
Godz. 7:15 
Z Krynicy Morskiej autobusem do Elbląga – bilet zł 12.- (czas przejazdu 1,5 godziny) 
 
Godz. 9:45 
Elbląg – Frombork – bilet autobusowy zł 5.20 (czas przejazdu 0,5 godziny) 
 
Frombork – Braniewo – nie wysiadając z autobusu, dopłata do biletu zł 2.- (czas 

przejazdu 10 minut) 
 
Braniewo 
Godz. 10:30 
Zwiedzanie, fotografowanie. 
Przebłyskuje słońce, silny, zimny wiatr. 
 
Godz. 12:00 
Braniewo – Frombork – autobus, bilet zł 4.80.- 
 
Frombork 
Wiatr. Na Zalewie sztorm. Rejsy “białej floty” odwołane. 
 
Prom “Flamingo” będzie płynął do Krynicy – dla bezpieczeństwa nie zabierze 

pasażerów. Nie mam czym wrócić do Krynicy, właśnie odjechał ostatni autobus do 
Elbląga. Uzgadniam z załogą warunki mego zaokrętowania – płacę z góry 20 zł. 

 
Szybki marsz na Wzgórze Katedralne – zdjęcia obiecane Uli, między innymi “jej 

drzewo”. 
Niepokoję się, czy prom nie wyruszy z powrotem beze mnie. Po drodze na przystań 

nabywam pół litra… 
“Flamingo” czeka - wypływamy do Krynicy Morskiej planowo o 15:10, tyle że bez 

letników. 
Na zalewie fala. Ciemno - wiatr siecze. Huśta jak cholera. Co chwila leje deszcz – woda 

chlusta wokoło. Spożywamy we trzech pół litra i kilka piw gratis z bufetu – jest 
wesoło, zimno, mokro i… fantastycznie.2 

                                                           
2 działo się: 2007, 31 lipca, poniedziałek 
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33. Zabytkowy Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Stegnie Gdańskiej z 1643 roku, fot. mb, 2009 

 

 
 
 

34. W Tolkmicku, fot. mb, 2008 
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35. Przy Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. 

Od lewej: Krystyna Żyłko-Egiejman, Ania Egiejmanówna, Maria Egiejman-Bero, Marek B.,  
fot. TE, ok. 1960 
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36. Frombork od strony przystani pasażerskiej, fot. mb, 2007 

 
 

 
 

37. Zabytkowy dom mieszkalny o konstrukcji ryglowej, Braniewo, fot. mb, 2007 
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38. Ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej między Świbnem i Mikoszewem, fot. mb, 2008 
 
 

 
Przyszło “nowe” 
 
Zaczęli poszerzać szosę - ulicę Gdańską. Wycięto stary kasztan przed domem 

Czerniawskich. Rozebrano kilka domów, w tym zabytkową chałupę Sypiańskich - 
skończyły się „obiady domowe” na werandzie. 

Zlikwidowali wytwórnię orenżady, przestała istnieć masarnia ze wspaniałą metką 
wyrabianą przez mistrza Hałubka. Zresztą on sam się zapił, a jego ryglowa chata, 
biała z czarnymi belkami, kryta trzciną rozleciała się. 

Wędzarnia nad zalewem spłonęła. 
Zlikwidowano bezmyślnie piekarnię - budynek rozebrano podczas wytyczania 

nowego odcinka ulicy Gdańskiej ku przystani pasażerskiej. 
Pocztę, zabytek o ryglowej konstrukcji, otynkowano na beżowo – wycięto wokół 

piękne, strzeliste sosny. 
Krynica Morska zaczęła się gwałtownie przeistaczać - przybywało chaotycznie 

rozmieszczanych we wszystkich kierunkach, pozbawionych stylu i smaku 
klockowatych domów z pokojami do wynajęcia – w tych działaniach panował chaos. 

Łysica traciła stary, tradycyjny charakter wsi ulicówki. 
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Typowa zabudowa, niewielkich ceglanych domów z zielonymi werandkami, 
zginęła wśród ośrodków wczasowych i wbudowanych w każdą dziurę kwater dla 
letników. 

“Miasto” w lecie zaczęło być zadeptywane. Okolice ulic Portowej i Gdańskiej 
przeistoczyły się w jarmarczne centrum ze smażalniami, dyskotekami i straganami z 
tandetą. Ulicami Żołnierzy i Marynarzy można było dojechać wprost na plażę 
samochodem. 

Najmniej zmieniło się w części uzdrowiskowej “na górce”. 
Pozostały w starym układzie pensjonaty - głównie na ulicy Korczaka i 

Teleexpresu. Niektórym z nich przywrócono nawet dawny wygląd. 
W sezonie na mierzeję przebywają setki tysięcy wczasowiczów. 

 

 
 

39. Las bukowy w Krynicy Morskiej, fot. ub, 2006 
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40. W borze sosnowym w Kątach Rybackich, fot. mb, 2009 
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Pod tym samym dachem 
 

 
Na różowej poduszce siedzi kosoń. 
Izba znajduje się na posesji należącej niegdyś do Czerniawskich. 
Oto, po latach znów tu jestem, pod tym samym dachem. 
 
Gospodyni przynosi pościel – powłoczka, prześcieradło, poszewka na kołdrę – 

równo złożoną sztywną, chrupiącą, prosto z magla... wilgotna! (za łóżko 25 zł 
dziennie, płacę za tydzień z góry – jeszcze szmat wakacji przede mną). 

 
 

 
 

41. Przed domem p. Czerniawskich, Krynica Morska, ul. Gdańska. 
Od lewej: Marek B., Krzysztof Rozmiarek, Piotr Kamiński i Edward Ałaszewski w roli 

“indiańskiego wodza”, fot. AR, ok. 1960 
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42. Podwórko w byłym gospodarstwie p. Czerniawskich, po latach, fot. mb, 2008 
 

 
Niedziela, 30 lipca 2007 
Godz. 6:00 
Zimno, szaro, deszczowo – lato nad polskim morzem… 
Na śniadanie zakupuję w spółdzielni na przeciwko: 

* maślanka “Mrągowska” 
* dwie bułki grahamki 
* konserwa “Pasztet z Kurczaka – 20% gratis” 

Gospodyni przynosi radyjko “OR Tola-3” : 
“- ... żeby się nie przykrzyło samemu“. 

Słucham Radia Maryja – jedyna odbieralna stacja w radyjku. 
W komentarzu o współczesnych prądach intelektualnych, liberalizmie i wszelkim 

pomieszaniu pojęć, pada sformułowanie, że obecnie lansuje się pogląd: 
“ ... płeć stanowi wytwór kultury, nie zaś natury... “. 

 
Wtorek, 1 sierpnia 
Zachmurzenie, przebłyskują promienie słońca. 
Gospodyni puka do mego pokoiku, wnosi czajnik z gorącą wodą i torebki z 

herbatą “madras” : 
“... bo widzę – mówi - ... pan nic ciepłego nie kosztuje...” 
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Chwilę stoi w progu, żali się na rodzinę z sąsiedztwa, która zajęła bezprawnie 
część ziemi, co to została po siostrze i pobudowali dom, zaś ona gnieździ się tutaj; 

“... i jeszcze naskakują na mnie...” – dodaje. 
Słucham, nie zdradzam kim jestem, że jej szwagier traktował mnie jak swojego 

“Marusia” - nie chcę wywoływać wspomnień – kobiecina rozrzewnia się. (Czy 
rozpoznaje mnie z przeszłości?) Wiem, że owa “ziemia po siostrze” to było 
kartoflisko, te którego pilnował zajadły Murzyn… Ciągnęło się od progu domu 
Czerniawskich aż pod las. Rzeczywiście, nie ma po nim śladu, dawne grunta 
przegrodzone są drucianą siatką, za którą stoi piętrowy “kubik”, zagracony i 
zarośnięty bzem. 

Ulica Leśna – cmentarzyk3 
- Stanisław Czerniawski 1909 – 1986 
- Halina Czerniawska 1927 – 1987 
 
 

 
 

43. Zalesione wydmy nad Zalewem Wiślanym, fot. mb, 2009 
 

                                                           
3 działo się w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 25 



 
 

 

- 46 -       

 

44. Zalew Wiślany. Na drugim brzegu Braniewo, fot. mb, 2007 
 
 
 
Ta Karczma Piaski się nazywa 
 
Wtorek, 1 sierpnia 2007 
Godz. 9:10 
Wyjazd autobusem z przystanku – jak ktoś napisał – “krynicAMORska” do 

Piasków – bilet zł. 4.80 (czas przejazdu 15 minut) 
Piaski (Nowa Karczma) 
Godz. 9:25 
W sklepiku nabywam bułki, kabanosa i “małpkę” Gorzkiej Żołądkowej na drogę. 
Pod przystankiem autobusowym stadko dzików – jeden łaciaty – karmione przez 

pasażerów autobusu. Jedna osobniczka daje bułkę z ręki... świnia chwyta w ryjek 
bułkę wraz dłonią facetki... Pisk, aua !!! Wyszarpnięcie, bez szwanku. 

Z lodziarni głos : 
- ... przecież to są dzikie zwierzęta! Nie wolno karmić.., będzie nieszczęście! 

Za wsią zapuszczam się w szuwary. 
Idę wąską ścieżką nad zalewem. 
Zdjąłem klapki, błotko między palcami stóp, komary podrywające się chmurami z 

traw i gałęzi – nie gryzą. 
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Ścieżka zwęża się, trzciny sięgają ponad głowę. W prześwitach promienieją tafle 
turkusowej wody. Zdziczałe śliwy i jabłonie… 

Wspinam się na piaszczystą wydmę - za wodą, w szarości wieżyce Fromborka i 
Braniewa. 

Zagłębiam się w las – sosny, świerki, wierzby, czerwone jarzębiny - jest sucho i 
skwarnie. Krzaki jeżyn, borówki.., mchy, paprocie, wrzosy, konwalie, seledynowe trawy. 

Drożyna kończy się, przedziela ją siatka i szlaban – granica! 
Spożywam kabanosa i łykam “żołądkówki”. 
Idę wzdłuż siatki ku morzu. 
Na wydmach, luźno rozstawione pokręcone przez wichry sosenki, w powietrzu 

żywiczne aromaty. 
Wydmy obrośnięte wonnymi, “pomarszczonymi” różami. 
Brnę w gorącym piachu. 
Na plaży parę osób – wymiana aparatów, fotografie. 
 

 
 

45. Marek B. na przystanku PKSu w Piaskach (Nowa Karczma),  
fot. n/n wczasowicz, 1970 
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46. Granica Polski, Unii Europejskiej z FR w Piaskach (Nowa Karczma), fot. mb, 2008 

 

 
47. Pierwsze w Polsce i Unii Europejskiej publiczne zejście na plażę,  

na wschodnim wybrzeży Bałtyku, w Piaskach (Nowa Karczma) fot. mb, 2010 
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Godz. 13:30 
Wymarsz znad Granicy w Piaskach do Krynicy Morskiej. 
 
Godz. 15:45 
Docieram do Krynicy. Na wysokości ulicy Przyjaźni wchodzę do miasta. 
Choć słońce zaledwie pobłyskiwało spoza gęstych chmur, jestem spalony. 
Po powrocie, już w swej izbie, czuję, że cała twarz pali mnie – widok w lustrze –

koszmar – spiekłem się bezlitośnie. 
W sklepiku przykładam do czoła zimne butelki, nabywam też spore ilości kefiru 

do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego... 
 
Pod sklepem zjawia się rodzina dzików – knur, locha i sześć ślicznych 

warchlaczków – przybyły na kolację. Wywołują zamieszanie wśród klientów, tamują 
ruch na szosie. 

Przechodzę obok byłej wędzarni węgorzy, spalonej już za mych przyjazdów 
(obecnie dom letniskowy przy ul. Rybackiej) – zamierzam spędzić wieczór nad 
zalewem. 

 
 
 
2008 – W Piaskach raz jeszcze. 
 
Na szczycie pagórka, w cieniu sosen stoi drewniany krzyż. Przedostaję się przez 

uchyloną bramę. Na skoszonej łączce kapliczka, ołtarzyk i kilka ławek. Z ubocza, 
wśród zielsk porozbijane kamienne nagrobki – słyszałem o tutejszym mennonickim 
cmentarzyku. Wycofuję się. 

W bramie stoi dzik, gapi się na mnie, chrząka, nie ustępuje... Wydostaję się w 
sporej od niego odległości na drogę. Dzik zwiesza ryj i raptownie rusza na mnie… 
przeskakuję ogrodzenie! Posuwam się wzdłuż, on za mną uporczywie po drugiej 
stronie ogrodzenia… Wodzimy się tak czas dłuższy, w lewo i w prawo… Co robić? W 
plecaku jest prowiant – kiełbasa, bułki! Wyrzucam, co mam. Dzik waha się, ale 
zajmuje się przynętą, z zarośli wyłaniają się małe..! Ja biegiem w przeciwnym 
kierunku – mam potwierdzenie mojej nieufności do dzika – pod sklepem grzebiący w 
śmietniku, a na swoim terenie, głodny, to zupełnie odmienne okoliczności..! 
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Do Kątów Rybackich 
 
 
Środa, 2 sierpnia 2007 
Wczoraj, w marszu plażą z Piasków nie tylko spiekłem się na buraka, ale i 

sforsowałem nogi. 
Wybrałem się “na spacer” do lasu bukowego pod Przebrnem. 
Po południu w Krynicy z dużym wysiłkiem – obtarte nogi – odwiedziłem latarnię 

morska – robiłem zdjęcia. 
 
Czwartek, 3 sierpnia 
Na przemian leje deszcz i rozbłyskuje słońce. 
Jestem zmęczony, nogi bolą, ale o trzeciej nad ranem idę w las. 
Dwie sarenki przecinają mi ścieżkę. Jedna chowa się za drzewem, próbuję ją 

podejść z aparatem, gdy zbliżam się kołem z drugiej strony, po sarence kołyszą się 
już tylko zarośla. 

Na “Górnym Trakcie” wychynął ku mnie z traw łepek lisa – czmychnął 
natychmiast. 

W jadłodajni przy ulicy Tkaczy 11 – “obiady i kolacje domowe” – zjadam 
“obiadzik duży”: 

* grochówka z wazy 
* filet z dorsza 
* młode kartofelki 
* surówka z kapusty i marchewki 

razem : zł 14.- 
Sprawdzam autobusy powrotne do Warszawy: 
- 10:20; 13:20; 15:10; 16:00 
Autobus do Malborka (tylko w dni powszednie): 
- 9:25 

 
Piątek, 4 sierpnia 
Autobusem do Kątów Rybackich – dawno tu nie byłem, ostatni raz rowerem, 

chyba ze 30 lat temu. (w Krynicy leje, w Kątach słońce) 
Dwie godziny łapię słońce na plaży – zdjęcia. 
“Muzeum Zalewu Wiślanego” 
Bilety sprzedaje chłopak z Toronto – na wakacjach u dziadków. 
Zastanawia się, zostać czy wracać do Kanady? 
– oglądam z bliska, dotykam barkas “Kąt. 27” 
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Sobota, 5 sierpnia 
Rano godzina nad morzem, potem ławeczka na molo w przystani, skąd panorama 

taka jak zawsze – pożegnalne spojrzenie, nie wiadomo na jak długo. 
Po południowej stronie widać nadal wieżę Bazyliki św. Katarzyny w Braniewie, 

wieżę dzwonną i Bazylikę Wniebowzięcia NMP we Fromborku, na wprost 
zabudowania Tolkmicka. Na zachód, wśród granatowo-zielonych wzgórz giną w 
oddali – znane z najstarszych map regionu – sylwetki osad Kadyny, Suchacz oraz 
obniżenie terenu w kierunku Elbląga. 

10:20 – autobus do Warszawy. 
 

 
 

48. Kadłub zabytkowego barkasa w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, 
fot. mb, 2007 
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“Wódki nie pić!” 
 

- … panie! Hałubek masarnie miał... – wzdycha gospodarz. 
- …, za sklepem, za stodołą Czerniawskiego – zauważam - …metka od Hałubka…! 
- Ano, za sklepem. 
- A tu koło was, Jaworska miała wypożyczalnię książek dla letników… - wtrącam. 

“Młody Wygnaniec” – przypominam sobie – “Duch Puszczy” Anczyca; kryminały Joe 
Alexa, pamiętam te wakacyjne lektury. Skradając się w bukowych jarach z łukiem z 
patyka… tak, to ja byłem wtedy, przed laty Krwawym Natanem, a za drzewami… 
czaili się okrutni Indianie Osagowie! 

- … to my tu takiego krajana mamy – wytrąca mnie z zamyślenia głos gospodarza 
– Oj, jak się babcia dowie..! 

- Babcia! – woła, pociąga z flaszki, spluwa siarczyście na środek podwórka – Ee 
panie, jak masz pan na imię? 

- Marek 
- Ja Rysiek, lat pięćdziesiąt siedem… - potrząsa moją ręką. 
- Tak, znałem tu kilku gospodarzy – dodaję – Sypiański, Czerniawski, Majewski… 
- Panie – przerywa mi Rysiek – Majewski, wiesz pan, to do UB na Sypiańskiego 

doniósł! Ten osiem miesięcy dostał za metr drewna, co to z lasu wyniósł. Co to jest, 
panie, metr drewna, nic, ale swoje odsiedział. Majewski donosił. To panie swołocz 
była, partyzant w dupę go mać... 

- Mówił o sobie “zbowidowiec”. 
- Jaki on tam “zbowidowiec”, menda była i tyle! Ale, panie, Bóg ich pokarał! Jego 

córka Kryśka... wiesz pan..!? 
- Ta Kryśka, co to się cała wieś w niej kochała? – pytam twierdząco – podobna 

była do Elżbiety Czyżewskiej jak dwie krople wody! 
- Ja tam nie wiem, panie, grunt że do Kanady wyjechała, zgroza panie! Druga 

Majewska, Baśka, ta co za Freda wyszła, zabiła się. 
- Jak to? 
- Oj, normalnie, zabiła się i tyle! Ta historia to się do książki nadaje... Proszki łyk i 

koniec. W tydzień potem matka.., jak jej było? 
- Stasia! 
- Ano Stasia, ze zgryzoty w Elblągu umarła, a Majewski zapił się na śmierć. 
- A Julek, ten co na stacji benzynowej pracował..? 
- Aaa, kto go wie. Przepadł. 
Zza moich pleców przysuwa się starowina, owa babcia zapewne. 
- Babcia! Krajan u nas jest – zapodaje Rysiek. 
- … bo tu, panie – włącza się ze swoją opowieścią babcia – przychodzili i walili w 

okno.., a on był z żoną, znaczy dwoje ich było. A oni przez okno wchodzili… W razie 
czego... mówię, cicho siedzieć, nie odzywać się..! A on do nich, a wy skurwysyny..! 
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49. Ulica Gdańska, Krynica Morska, fot. mb, 2007 
 

- Babcia da spokój..! Ma dziewięćdziesiąt dwa lata, rozumiesz pan.., najstarsza 
mieszkanka… 

- Rysiek, ty napity jesteś! – zauważa babcia. 
- W Polsce bidy nie ma, letniki wyrzucają jedzenie. Słyszałeś pan, jak dziś w nocy 

dziki chrumkały w śmietniku? 
- To były dziki? – udaję zdziwionego. 
- Pewnie że one, a pies w budzie siedzi i trzęsie się ze strachu… Hi! hi! hi! 
- Ja myślę, co ten starszy pan tak się po nocy ciąga – babcia spogląda na mnie – 
Jeszcze na maciorę wlezie i nieszczęście będzie. 
Faktycznie, siedzę u ludzi już trzeci dzień i wychodziłem do lasu koło trzeciej 
nad ranem… usłyszeć jak las się budzi…! 
- … może tak być – przyznaje Rysiek – Ja, parę lat temu za Leśniczówką, wie pan, 
pod Piaskami, całą noc na drzewie przesiedziałem..! 
- Nie chodzić! Nie ciągać się – przestrzega babcia – Po lesie nie chodzić! Wódki 
nie pić! – kwituje.4 

                                                           
4 zapisano: 2002 – sierpień, Krynica Morska, ul. Gdańska 84 
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“Po lesie nie chodzić !” 
 
 
Przez wiele sezonów ganialiśmy po naszym „krynickim” lesie – ja, kuzyni, 

miejscowe dzieciaki – swobodnie. Nie można się tam było zgubić, albo wychodziło się 
na plażę, albo na szosę. 

 
Różne miejsca i ścieżki otrzymały od nas swoje nazwy. 
Wystarczyło powiedzieć rodzicom: „...będziemy na „Polanie Trzech Sosen”…” – 

było wiadomo, gdzie nas szukać, albo na „ulicy Żmijowej”; „Malinowej”; „drodze 
Majewskiego” – znaliśmy las na wskroś. Był też: „Dolny” i „Górny Trakt”; „Polana 
Harcerzy”; „ulica Rybaków”; „Wydma Grzybowa”; „Jagodowa Górka”… itp. 

 
Był koniec lat sześćdziesiątych. 
Po przyjeździe do Krynicy odczuliśmy od razu, coś tu musiało zajść… 
Już przy pierwszym wejściu w las, stało się widoczne, wtargnął tu sprzęt do 

wyrębu. Z niepojętych, zatrważających przyczyn, zaraz za leśniczówką wystrzyżono 
dosłownie “na łyso” szerokie pasy lasu w poprzek mierzei – od szosy do plaży. 

 
Poręby ukazały wyraźniej ślady wojny: transzeje, okopy, leje po wybuchach – 

znajdowano w nich rozmaite żelastwo: łuski, hełmy, puszki po maskach gazowych… 
Mówiono o katastrofie, że wyrąb wywoła niepohamowaną erozję piaszczystego 

podłoża, że młodych nasadzeń nie da się utrzymać, las przepadnie. 
 
Moja mama dosłownie zrozpaczona, chodziła po lesie szukając “swoich” drzew. 

- Ja już tu więcej nie przyjadę – stwierdziła i tak też się stało. 
 
Przez wiele następujących lat przedeptywałem wzdłuż całe polskie Wybrzeże. 
Poznałem Wysoczyznę Elbląską, Kaszuby, Bory Tucholskie, wszędzie było 

przepięknie, ale… nigdzie tak jak w lesie kryniczańskim. 
 
Po kilku dziesięcioleciach zobaczyłem znowu las w Krynicy. Odnowił się – jest 

gęsty, zdrowy. Dawne ścieżki ponownie zarosły trawą i mchami, ale drzewostan uległ 
dekompozycji. Doskonały czysty las iglasty zdominowany został przez świeży las 
mieszany i liściasty. Zmieniło się też wyraźnie podszycie, zubożało runo. 
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50. Nadmorski bór sosnowy w Kątach Rybackich, fot. mb, 2009 
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Aby ujrzeć pomnikowy nadmorski bór sosnowy w nienaruszonym jeszcze 

kształcie, odczuć jego magię –wyobrazić sobie jak wyglądał las w Krynicy – trzeba 
udać się w niektóre ostoje w Piaskach lub Kątach Rybackich. 

Współcześnie, w sezonie przez Krynicę przewalają się tysiące ludzi. 
Na szczęście prawie nikt po lesie nie chodzi. Znowu można spacerować 

godzinami, nikogo nie spotkać – jest cicho i pusto, myślę, że jest to po części „zasługa” 
dzików i… kleszczy! 

Stoi więc nadal ta sosna – ktoś, kiedyś wyciął na jej korze dwa serca przebite 
strzałą… ścieżki krzyżujące się w tym miejscu nazwaliśmy: “Spotkaniem Serc”. 

Nie muszę też długo się rozglądać, by na Górnym Trakcie trafić na srebrzysty 
świerk… drzewo mojej mamy!5 

 

 

51. „Dżungla” na Mierzei Wiślanej, fot. TE, ok. 1960 

 

                                                           
5 zapisano: 2012 


