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II miejsce: Tadeusz Charmuszko



„Sympatyk”
osoba dorosła

LEGENDA O ZAMKU W LĘBORKU

Dawno temu, bardzo dawno, gdyż rzecz cała miejsce w XIV wieku miała, kiedy
prężnie rozwijający się nad rzeką Łebą Lębork potrzebował do sprawnego zarządzania wójta,
zaś wybrany niebawem na owe stanowisko Dytrych von Loupheim potrzebował solidnego,
okazałego zamku. Pilnie zatem rozglądano się za stosowną lokalizacją tak reprezentacyjnej
siedziby.
Pętla rzeki Łeby z dobiegającą do niej w tym miejscu rzeką Okalicą wydawała się na
pierwszy i kolejne rzuty oka miejscem wręcz wymarzonym. Toteż niezwłocznie przystąpiono
do realizacji pomysłu. Jednak zakole Łeby okazało się zupełnie nieprzydatne na tak wielkie
przedsięwzięcie. Zgromadzony w wielkim trudzie budulec zapadał się bowiem w grząskim
terenie bez najmniejszego śladu, jakby to była beczka Danaid, a nie teren pod budowę zamku
przeznaczony. Znajomi wójta życzliwie doradzali mu, że o wiele stosowniej będzie wznieść
zamek na wzgórzu po drugiej stronie rzeki Łeby, gdyż tam grunt pewny i widoczność lepsza.
Tymczasem wójt jak na złość, z przyczyn zupełnie niezrozumiałych, upierał się przy swoim
wyborze lokalizacji. Sprowadził nawet do dźwigania głazów potężnych atletów z Gniewina,
co się stolemami zwali. Ci chętnie i tłumnie przybyli na wezwanie, ale w głowach pstro mieli
i myśleli jedynie o rozrywkach. Zaraz urządzili sobie wielką zabawę i zamiast znosić ciężkie
kamienie na budowę, rzucali się nimi, jakby grali piłką w dwa ognie, aż nawzajem wytłukli
się do ostatniego, zaś budowa nie ruszyła choćby o milimetr. Trzeba było szukać innego
rozwiązania.
Wójt siedział w prowizorycznej izbie, wzniesionej na czas budowy z drewnianych bali
i rwał sobie włosy z brody. Noc ciemna dawno zapadła, a on myślał i myślał, i nic mądrego
nie przychodziło mu do głowy, choć głowę miał nie od parady. Wyglądało zupełnie jasno, że
jego pomysł spalił na panewce. Niech diabli porwą pomysł z budową zamku nad Łebą,
pomyślał na koniec z goryczą i z bezsilności uderzył pięścią w pień, który służył za stół. Nie
musiał długo czekać po takim apelu. Niemal natychmiast zjawił się Lucyfer w eleganckim
fraku i skłonił się usłużnie nisko od wejścia. Ledwo wójt przytomnie zdołał zasłonić sobą
biały płaszcz z czarnymi krzyżami, wiszący na jelenim rogu. Krok wójta był całkowicie
zrozumiały. Wiadomo bowiem nie od wczoraj, że diabły za krzyżem raczej nie przepadają,
choćby był na krzyżackim płaszczu. Bies tymczasem zaproponował, że za duszę wójta grunt
pod zamek utwardzony będzie jak należy. Wójt pomyślał, że co mu po duszy, jak nie ma
1zamku w swoich dobrach. Przystał zatem na diabelską propozycję, choć krzyżackim
obyczajem nie zamierzał wywiązać się z ugody.
Całą noc furkotało i kamień zgrzytał o kamień, jakby skalna lawina przez Lębork się
przewalała. Rano wójt wyszedł z baraku i zobaczył, że fundamenty pod budowę zamku
przygotowane są doskonale. Założył więc biały płaszcz z czarnymi krzyżami po bokach, żeby
inspekcja terenu wyglądała dostojniej. Natomiast do boku przypasał miecz, którego rękojeść
także w kształcie krzyża była.
Na ten widok diabłów niosących ostatnie głazy ogarnęła wściekłość. Lucyfer chciał
nawet zmienić bieg Łeby, żeby Lębork ominęła. Niesionym głazem cisnął z ogromną siłą, ale
na szczęście chybił. Głaz wyrył jedynie w grząskim gruncie równolegle do Łeby lej głęboki
oraz długi na 2,5 kilometra. Dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie jest piękne Jezioro
Lubowidzkie na 15 metrów głębokie. Potem ów głaz rykoszetem przeleciał nad Lęborkiem,
żeby ostatecznie utkwić w pobliżu Maszewa Lęborskiego. Dotąd też miejscowi zwą go
Diabelskim Kamieniem. Eratyk ma czerwone zabarwienie, gdyż Lucyfer przy okazji dwa tury
nim rozkwasił. Inne diabły poszły za przykładem swojego zwierzchnika i również w gniewie
porzuciły taszczone głazy, które możemy oglądać w Lęborka okolicy. Któryś z czartów cisnął
niesionym głazem w Łebskie Bagno, aż wszystkie żaby z niego powpadały do Lęborka. Na
pamiątkę tego niefortunnego zdarzenia jest fontanna z żabkami. Inny bies dla odmiany tak



mocno ściskał z rozpaczy porzucone kamienie, że powstały Karwickie Źrodliska. Miejsce jest
obecnie rezerwatem, bo kto wie, jakie licho tam jeszcze siedzi.
Najważniejsze jednak, że teren w zakolu Łeby został porządnie utwardzony, były
przygotowane solidne podwaliny i wójt mógł wreszcie zbudować okazały zamek, w którym
zamieszkał i długie lata rządził Lęborkiem.
Dzisiaj możemy podziwiać, co z dawnej świetności zamku zostało, byle nie jako
oskarżeni na sali sądowej.

III miejsce: Karolina Wolska



Legenda o ukształtowaniu wydm Nad Bałtyckimi ziemiami lata temu władzę sprawował pewien książę. Na imię mu było Leon, co oznacza silny i odważny jak lew. Imię to jednak nie pasowało do właściciela, ponieważ był to raczej chudziutki i strachliwy człowieczek, ale o niezwykle wielkiej wyobraźni. Nosił ze sobą zawsze worek marzeń. Jego wyobraźnia została wybudzona i rozwijana przez babkę, która codziennie nawijała mu na uszy różne opowieści, które były rzekomo wspomnieniami ze jej dzieciństwa. Dla każdej innej osoby wydawały się farmazonami osoby o niezdrowym umyśle. Nawet młodszy brat królewicza Stilo nie uważał żeby to co ona wygadywała było prawdą. Każda powiastka brzmiała jak wyssana z palca. Tylko on i słuchał, wierzył jej w każde słowo i marzył żeby w jego wypadku te dziwy również się spełniły. W lesie nieopodal zamku, mieszkały podobno małe istoty, które potrafiły latać i spełniać marzenia wszelkiej wagi. Rośliny potrafiły mówić w ludzkim języku i wydawać owoce, które zaspokoiły by każda potrzebę ludzką. Babcia obiecała mu, że gdy skończy 12 lat pokaże mu jak dostać się do tego pięknego miejsca. Leon nie mógł się doczekać dnia dwunastych urodzin, lecz ku wielkiej rozpaczy staruszka zachorowała i umarła przedwcześnie. Na łożu śmierci zdążyła tylko wyjawić księciu, że odpowiedzi znajdzie wśród księgozbioru. Już jako mały szkrab zaczął wyszukiwać jakiegoś potwierdzenia cudów o których opowiadała mu babka. Chodził do lasu, zaglądał do każdej dziupli, mówił do każdego kwiatka, drzewa, czy innej rośliny. Pragnął całym sercem ujrzeć to wszystko na własne oczy. Gdy już dorastał na młodego władcę jego powinnością było dokształcanie się w bibliotece, poprzez czytanie pradawnych dziejów swego rodu i ziem na których rządzili i zasad dobrego królowania. On w tym czasie wolał przyglądać się wszystkim zakamarkom tego pomieszczenia. Szukał czegokolwiek co wydawało by się być magiczne. Dopatrywał się tajemniczych przejść, każdego niezwykłego ułożenia przedmiotów, z zaciekawieniem oglądał obrazy i kinkiety wiszące na ścianach, przeglądał wszystkie książki od deski do deski wyszukując czegokolwiek co choć trochę owiewało tajemnicą.Nie robił tego ma marne, ponieważ pomiędzy wszystkimi książkami o nudnym uzbrojeniu rycerzy znalazł książkę, która mimo dosyć zwykłego wyglądu, kryła w sobie wiele tajemnic. Nie było widać ich na goły rzut oka. Książę musiał się mocno wysilić aby odczytać ukryte w książce polecenia, które studiował latami. Po jakimś czasie znalazł w niej również mapę, która wyglądała jak każda inna mapa w zamku, ale gdy spojrzał na nią pod światłem księżyca wpadającego przez małe okno biblioteki, zauważył szlak prowadzący do miejsca którego przed chwilą nie było widać na mapie. Udał się, więc w miejsce wskazane na mapie. Zaczął się rozglądać, ale wszystko wydawało mu się takie same jak wszędzie. Gdy już chciał wracać do zamkowej komnaty, aby oddać się w objęcia Morfeusza, usłyszał jakby cichy wrzask dochodzący spod jego stóp. - Ałaa. Uważaj na mnie!- Spojrzał w dół i zauważył tam tylko młode drzewko. Schylił się aby dojrzeć więcej. -Kim jesteś? – Znowu usłyszał ten głos, ale dalej nie mógł ustalić skąd on się wydobywa. -Kto tu jest? – Wrzasnął Leon z niepokojem obserwując okolice. -Jestem Bażyn. – Książę w tamtej chwili dobrze wiedział skąd wydobywa się głos. Przypomniał sobie o drzewach, które potrafią mówić. Przeczytał o nich niecałe dwa tygodnie temu. - A więc to wszystko prawda! Nie postradałem zmysłów! Bo długiej rozmowie z Bażynem, książę już był całkowicie pewien, że przez wszystkie lata nie był w błędzie. Drzewo powiedziało mu, żeby lepiej zatrzymał wszystko dla siebie i nie chwalił się nawet rodzinie o tym co przeżył. Również został zaproszony, na pełnie księżyca, która wypadała dwa dni po spotkaniu. Tego dnia wszystkie stworzenia miały przygotować niespodziankę dla nowego gościa. Niespodzianką okazał się wodny taniec wróżek, z którego czerpały moc do spełniania życzeń. Przez wiele następnych lat odwiedzał te tajemnicze miejsce, doglądał cudów natury i rozmawiał 



ze stworzeniami. Zaprzyjaźnił się z drzewkiem Bażynem, który rósł razem z nim przez wszystkie lata. Wokół niego zaczęło pojawiać się coraz więcej drzew. Lecz żadne z nich nie potrafiło mówić.Nadszedł dzień przejęcia władzy przez Leona. Przyglądając się zamkowi przez lata, zauważył, że nie jest on taki jaki by chciał, aby był. A że był w tym czasie kryzys, brakowało materiałów i rąk do budowy, aby powstał jakikolwiek budynek. Wróżki miały dla niego propozycję. -Stworzymy tobie pałac niezwykły. Będzie on wielki i będzie się prezentował niesamowicie. Ale stworzymy go z samego piasku. - Jak to? Przecież taki zamek nie ustanie nawet godziny przy tych wiatrach.-Będzie to magiczny zamek, obiecujemy ci, że będzie stać wiele lat, a wszyscy władcy z każdej krainy, gdy tylko dowiedzą się o tym cudzie, przyjadą tu aby go podziwiać. Ale mamy jeden warunek. Na tronie możesz zasiadać tylko ty i twoja linia rodu. Inaczej gmach zmieni się w ruinę.-Leon przystał na ten warunek. Wróżki oczekiwały teraz na pełnie księżyca, żeby móc dotrzymać obietnicy. Gdy to już się stało,  nikt nie mógł uwierzyć własnym oczom. Bo jak zamek tak wielki mógł powstać w jedną noc. 



Wszyscy wypytywali się o to króla Leona, lecz on nie mógł powiedzieć ani słowa o tym jak tego dokonał. Nie chciał bowiem skończyć jak skończyła jego babcia, jako wariat. Z roku na rok, w stronach nadmorskich pojawiało się coraz więcej władców, szlachciców. Chcąc dowiedzieć się więcej o cudzie, próbowali zdobyć przychylność Króla, proponując swe córki. On zaś odmawiał jednej po drugiej, wolał więcej czasu spędzać wśród magicznych przyjaciół. Wszyscy poddani sprzeciwiali się marzycielskiemu władcy i domagali się aby jego bardziej stanowczy brat objął tron. Leon wiedząc, że nie może pozwolić na to aby jego brat objął władze, kazał mieszczanom wybudować z pozostałości po starym zamku wieże dla brata. Musiał go oddalić, ponieważ wiedział, że nie może pozwolić na to aby ktoś inny przejął władzę. Była by to ogromna strata dla niego i całego królestwa. Pamiętał też, że powinien mieć dziedzica, żeby utrzymać zamek w ryzach. Obiecał sobie, że kolejnemu władcy, który pojawi się u niego z propozycją oddania swej córki nie odmówi. Parę dni później pojawił się władca z górzystej krainy. Zgodnie z swoim postanowieniem Leon wziął jego córkę Klarę za żonę. Po jakimś czasie pojawił się pierwszy dziedzic.Klara była zachwycona zamkiem, nie mogła pohamować zachwytu i ciekawości. Wiele razy pytała swojego męża jaki jest jego sekret, lecz on nikt nie chciał go wyjawić. Cały czas powtarzał tylko, że tylko przy jego panowaniu, zamek zostanie w swoim stanie. Jedyną osobą, której mógł wyjawić sekret to jego syn, który był jeszcze niemowlakiem. Leon czekał, aż jego syn będzie na tyle dorosły, że będzie mógł wyjawić mu tajemnice utrzymania zamku. Stilo zamknięty w wieży, mimo luksusów księcia, ciągle chciał więcej. Z zazdrością wyglądał przez okno. Z oddali widział zamek jego brata i jego jedynym marzeniem było zniszczenie całego dobytku. Dowiedział się od służby która podsłuchała rozmowę króla z jego żoną, że gdy nieprawowita osoba zajmie jego miejsce, król straci swą moc. Przebiegły Stilo wymyślił plan wygnania swojego brata. Rozpowiedział, że Leon jest szalony tak jak ich babka. Nikt nie chciał mieć za króla głupca. Mimo sprzeciwów poddanych, uparty Leon nie oddał swego panowania bratu. Przez wiele lat Stilo wymyślał plan obalenia brata. Jego przyjaciel śledził króla Leona, gdy udawał się do swoich leśnych przyjaciół. Poznał położenie magicznego lasu. Pognał z tym to księcia zamkniętego w wieży. Stilo rozkazał mu porwać parę wróżek i zagrozić królowi ich śmiercią. Władcy bowiem najbardziej na świecie zależało na tych stworzeniach, które w trudnych czasach były jego rodziną. Postanowił, więc oddać władze swojemu bratu i zamieszkać wśród leśnych wróżek. Przekazał poddanym, że zamieszka teraz w Borze Bażyna z żoną i synem. Z dniem opuszczenia zamku przez Leona rozsypał się on na miliardy małych ziarenek piasku. Król ze łzami w oczach obserwował jak cała jego kraina pokrywa się wielką warstwą piachu. Wróżki jednak piach ten ukształtowały w piękne wzgórza. Nazwano je wydmami. Brat, który miał przejąć władze po Leonie, pogrążony żalem uciekł z powrotem do swojej wieży w której pozostał do końca życia. Wieża służy do dziś jako latarnia i nosi imię Stilo.Las w którym ukrył się Leon z Klarą i synem, na część przyjaciela króla, określa się jako Bór Bażynowy. Podobno do dziś wczasowicze przyznają jakby jedno drzewo wypowiadało do nich cichutkie słowa.



Wyróżnienie: Arkadiusz Stosur



Zapomniana historia by Dr Pietraszak

Dawno temu na Kaszubach zadomowiły się czarowniki… 
…Calëchnô nagô, z winôszkem z kwiatów na głowie, wiérzchùje na rãdim szëmlu, òbjeżdżô 
pòla i łączi i dze le wezdrzi – tam wszëtkò rosce w òczach. Pólnica ma niezwykłą siłę 
oddziaływania: Chto chòcy le rôz Pólnicã ùzdrzôł, ten je ùrzekłi i czecznieje z nieszczestlëwi 
lubòtë. Innym żeńskim demonem, także aktywnym latem, jest Òprzipôłnica. Według 
kaszubskich wierzeń jest snôżą panną w bielëchnëch ruchnach, z winôszkem na głowie, która 
bùdzy żniwników z òprzipôłniowégò spikù i zaprôszô do żniwnëch robòtów. 
Bogaty jest również świat duchów wodnych, gdzie króuluja takie piękne postacie jak pMùmôcz 
(mëri duch wòdny, sprôwca topielców), Nëczk (sprôwca niewezpiecznëch wòdnëch 
krãcëszków), Pòpławnik (mëri duch trzãsawisk, sapów, bażelnic i dãplów), Szôlińc (mëri duch 
pòdbieżannégò wòdowiszcza, przëczińca szôlonëch mòrzczich wiejów), Topielëca (sprôwca 
ùtoniãcégò), czy Mòrzëca (mòrzkô panna). 
To wszyscy wiemy, boi każdy takiego czarownika wcześniej czy później spotkał 
Ale, ale… od paru miesięcy w okolicach Lęborka widziano dawno niespotykanego tutaj 
Szôlińca. Według dawnych wierzeń ten demon ten ukrywa się w niedostępnej krainie 
wiecznych mrozów. Przebywając prawie zawsze w lodowych ciemnych grotach. Nawet był 
widywany na biegunie północnym. 
Kiedyś potrafił wypływać na powierzchnię morza. Wtedy szybko zaczynał się olbrzymi sztorm. 
Dusze rybaków, którzy zginą w czasie sztormu, przemieniały się w mewy, rybitwy albo 
cudownie białe albatrosy unosząc się ponad falami. Szôlińc to typowy diabeł morski. A ofiary 
jego działalności na morzu nazywano mianem mòrzkùlców. Gdy wzburzone morze wdziera się 
w wysokie strome skarpy klifowego brzegu i powoduje obrywanie się skał, to jakby Szalińc 
powstrzymywał ich przed ucieczką na ląd. A kiedy przed nastaniem nocy świętojańskiej zdarza 
się, że ktoś zażywa kąpieli morskiej, wróży mu to niebezpieczeństwo. Szôlińc to taki nasz 
kaszubski odpowiednik greckiego boga mórz Posejdona oraz rzymskiego Neptuna. 
Pewnego dnia Szôlińc wybrał się zatem do Lęborka porzucając morskie głębiny, solne groty 
i bezkresne błękitne otchłanie. Wszedł na wieżę ciśnień i tam się spodobało. Wkrótce dołączyła 
do niego Mòrzëca półsyrena-ćwierćmeduza-ćwierćkobieta. Dodam tylko,że była niezwykłą 
pięknością nocy, która za dnia ukrywała się, a czarownym głosem przywoływała mieszkańców 
tuż przed północą. Kaszubskie syreny mają złote włosy, naszyjnik z bursztynu, wianek 
z kwiatów na głowie i pięknie śpiewają, jak to powszechnie wiadomo. Szôlińc szybko został 
szanowanym obywatelem, na wieży założył dobrze prosperującą restaurację. Lecz pewnego 
wrześniowego dnia, w czasie ogromnego sztormu, gdy morze garściami wyrzucało bursztyny, 
a syreny zasłaniały uszy od szumu fal przegrał wszystko co miał w karty z Klabaternikiem. 
To był opiekun ludzi morza, który na Kaszuby przywędrował razem z marynarzami i rybakami. 
Niektórzy mówili, że to emanacja duszyczki maleńkiego dziecka, które na świat przyszło 
martwe, a może zmarło jeszcze, zanim zdołano je ochrzcić. W każdym razie Szôlińc razem 
z Mòrzëcą zapadli się pod ziemię. Żyją spokojnie w przepastnych czeluściach wodociągów 
miasta, pilnując aby woda w Lęborku była krystalicznie czysta i smaczna. Od czasu jedynie dla 
zabawy pojawiają się w okolicznych studniach płosząc miejscowych wodników, którzy swym 
upiornym wyglądem niszczą spokój Miasta biegająca pól-nago w podartych pidżamach 
w okolicach ratusza. 
Jak to zanotował kronikarz: 
Na zakończenie zaś słówko jeszcze o ludzie, zamieszkującym te 
okolice. Lud to poczciwy, łagodny, nabożny; tak dobry charakter ogółu rzadko w świecie daje 
się spotkać. Kaszubi mienia swego nie zamykają pod kluczem, 
a jednak nie słychać tam 
o wypadkach kradzieży. 
Bo tutaj, w małej ojczyźnie każdy znajdzie swoje miejsce. Jak mawiał poeta /nietutejszy/: 
W małej ojczyźnie jest najlepiej 



jak wiadomo W małej ojczyźnie 
wszyscy się znają Mówią tym 
samym językiem Są wykuci z żelaza 
wyrobieni z lipowego drewna wprawną 
ręką mistrza Mieszkają w domach 
z pejzażem kwiatem w rajskich ogrodach 
uśmiechem witają świat 
błogosławią ziemię która daje dobre owoce 
Są szczęśliwi pierwszym szczęściem 
znają się wszyscy po imieniu 
wyprowadzają psy o świcie budzą 
dzieci i idą z nimi do szkoły 
Pracują w ogrodach żyją spokojnie 
mieszkają w małych domach sadza kwiaty i warzywa 
raz w tygodniu odwiedzają cmentarz gdzie groby zarośnięte mchem czuwają…
  

    
     

Wyróżnienie: Leszek Wołosiuk



Legenda Starej Łeby, którą pochłonął Bałtyk
W czasach panowania na Pomorzu, Rodu Gryfitów. 
Rybacy zbudowali starą Łebę Zamieszkali w niej Kaszubi, Słowińcy z terenów Jezior Gardno i 
Łebsko. Pracowity, zaradny lud. Wybudowali, drewniane strzechy kryte trzciną. 
Zbudowali port dla Łodzi rybackich i żeglarzy. 
Proboszcz parafii Starej Łeby wspierał duchowo osadników. Błogosławił rodziny rybaków, 
życząc bezpiecznych powrotów do portu, zbudowanego przy ujściu rzeki Łeby. Od 1309 roku 
zakon krzyżacki na podległych sobie ziemiach Pomorza. Wprowadza swoją władzę w Starej 
Łebie. Podejmują decyzje budowy kościoła pw. Świętego Mikołaja, patrona rybaków i 
żeglarzy. Wzmacniają brzegi morskie Falochronami. Sztormowe fale często podmywały 
wydmy i nadbrzeżny las. Krzyżacy wiedzieli jak silna jest natura, potrafi zniszczyć wszystko w
przestrzeni. Mieszkańcy miasta Kaszubi, mimo zagrożeń żywiołu zakładali następne rodziny 
Nawiązują sąsiedzkie przyjaźnie, wspólnie uczestniczą w turniejach i festynach. Rybacy uczyli 
nowe pokolenia połowu ryb, pokory do siły natury morza Bałtyk Kaszubi złowione ryby 
sprzedawali na targach w Lauenburg. Nawiązują współpracę z mieszkańcami miasta 
Lauenburg. Zapraszają do Łeby na uroczyste degustacje dorsza Pomuchel. 
Zakon krzyżacki przychylnie odnosił się do działań łebian. Warownia zakonu krzyżackiego 
mieściła się w zamku w Lauenburg. Lud kaszubski pielęgnował tradycje ludowe, na powitanie 
lata organizowali sobótki - plenerowe widowiska na brzegu morza. Na weselach grały 
regionalne kapele, atrakcją wesela były oczepiny. Tradycje sprzyjały w nawiązywaniu 
kontaktów z pokoleniami Łebian. Seniorzy rybacy opowiadali o zagrożeniach siły natury. Na 
początku stycznia 1558 roku były wyjątkowo wietrzne i zimne. Sztorm z każdym dniem 
przybierał na sile. Apogeum nastąpiło 11 stycznia, ogromne fale wdarły się w głąb plaży, 
niszcząc wydmy oraz wszystko co napotkały na drodze Huragan wyrywał drzewa i 
demolował domy. Przestraszeni mieszkańcy Starej Łeby, schronili się w kościele pw. Świętego
Mikołaja. Dzięki opatrzności Bożej wszyscy ocaleli. Po wyjściu ze świątyni ujrzeli gotujące 
morze, pozostawiło po sobie tony piasku, który zasypał większość zabudowań i pól, huragan 
zmienił 
koryto rzeki Łeby, płynęła około dwa kilometry na zachód od poprzedniej lokalizacji. 
W tej sytuacji cześć mieszkańców powiedziała dość i postanowiło opuścić miasto. Natomiast 
pozostali postanowili zostać i odbudować starą Łebę. Pracowali w niezwykle trudnych 
warunkach, gdyż natura również nie zamierzała się poddać . Gdy już wydawać się mogło że 
najgorsze mają za sobą. Nadszedł marzec 1570 roku. Dramat sprzed 12 lat powrócił. Znowu 
silny wiatr ogromne fale i dobrze znany finał. To co z takim mozołem udało się odbudować, 
znowu przykryło morze i następne masy piasku. Wtedy pozostali mieszkańcy ostateczni 
musieli uznać przewagę siły natury, poddali się. Zapadła decyzja, postanowiono starą Łebę 
przenieś dwa kilometry w głąb lądu. W miejscu w którym znajdowała się stara Łeba z czasem 
mogły świadczyć już tylko pozostałości po domach oraz kościół, Świętego Mikołaja. Niestety 
czas i nieustanne sztormy połączone z zasypywaniem piasku, z czasem zakopały resztki 
zabudowań. Pozostała tylko jedna ściana kościoła św. Mikołaja. W czasach współczesnych 
archeolodzy odkryły część fundamentów kościoła. 
Zapraszamy turystów do miasta Łeby na poznanie historii miasta. 


