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Jak  powstała Gdyńska  Rybka  Marko?
Od pomysłu po realizację... Od rodzin-
nej tradycji, do tradycyjnego, gdyń-
skiego wypieku. Kulisy zmagań Marka 
Zabiegałowskiego i wspierających go osób 
na etapie tworzenia. Godziny, miesiące, 
lata pracy, projektowania, testów, prób, 
tworzenie form, receptur,  na jróżniejszych 
projektów. Początki to zwykłe drewniane 
formy. Dziś to marketingowa  machina tęt-
niąca w samym centrum najno wszej histo-
rii Gdyni.

Historia Gdyni 
na Słodkich Obrazach

i ciasteczkach TYMITO

30#

4



136#

           Gdyńska Rybka 
w Świętych Miejscach

Kalendarium 
 

Historia  
Marka Zabiegałowskiego  

w skrócie

Marek Zabiegałowski -
- Twórca i pomysłodawca projektu 
Gdyńskiej Rybki z ikrą Marko! Piekarz, 
cukiernik, od najmło dszych lat związany 
i działający na rzecz Gdyni. 
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Gdynska Rybka z ikra Marko!



Drogi Czytelniku!
Mieszkańcu Gdyni, Turysto, Gościu...

To jest zwyczajna historia o Gdyńskiej Rybce z Ikrą Marko! i o człowieku, który ją stworzył... 
czyli o mnie. Odkąd tylko zacząłem mieć świadomość, jak ważny w życiu każdego człowieka 
jest chleb, wypiek czy ciasto, przychodziły mi do głowy różne pomysły.  Jednym z nich a za

razem najważniejszy w moim życiu okazał się pomysł stworzenia gdyńskiego, tradycyjnego wypieku 
jakim stała się Gdyńska Rybka z ikrą Marko!

 Świadomość miałem dosyć szybko, bo piekarz i cukiernik był w mojej rodzinie wielopokole
niową tradycją. Odkąd pamiętam, smak i receptura pieczywa czy ciastek były tematem zwykłych, 
codziennych, rodzinnych rozmów przy stole. Ręcznie wyrabiając ciasto przypominałem sobie, jak 
moja Babcia Zofia wypiekała w specjalnym piecu chleb, który niepowtarzalnie pachniał. Potem cia
sto, które jeszcze gorące, podbieraliśmy po kawałku, a także słodkie rybki, co rarytasem były najwię
kszym. Pamiętam ich pieczenie w piecu, który zbudował dziadek Szczepan, Babcia Zosia wyjmowała 
z niego wolno ciasto i nadziewała słodkim nadzieniem, a ja razem z innymi dziećmi czekaliśmy tylko 
na chwilę Jej nieuwagi. Teraz wiem, że specjalnie się odwracała, żebyśmy mogli, w podniecającej 
aurze nielegalności podebrać gorące rybki. I właściwie ich nie jedliśmy, tylko pochłanialiśmy. Nieza
pomniane chwile słodkiego dzieciństwa.

 Babcia mieszkała najpierw pod Kaliszem, potem wywieziona na roboty do Niemiec, po wo
jnie chciała tylko trafić do tej „ziemi obiecanej” zwanej Gdynią. Ten cel był najważniejszy w Jej życiu, 
bo Gdynia to nadzieja, przyszłość i powodzenie – tak było przed wojną, tak było i po jej zakończeniu. 
Babcia dopięła swego i w końcu zamieszkała w Gdyni, gdzie już mieszkała część rodziny Dziadka 
Szczepana, który dostał od razu pracę w porcie, mieszkanie na ul. Kopernika, a wszystkie dzieci, 
razem z bliźniakami urodzonymi w Gdyni, wchłaniały w płuca ten pełen wolności „wiatr od morza”.

 Z tamtego domu właśnie pamiętam, że tradycyjnie na Święta Bożego Narodzenia, w piwnicy 
były pieczone świąteczne rybki z powidłami śliwkowymi własnej roboty. Nigdy tego nie zapomnę, 
tym bardziej, że siostra Mamy Basia, w Nowogródku kultywowała naszą rodzinną tradycję. Trady
cję po babci, po prababci Franciszce, pewnie jeszcze z dawniejszych czasów.

 Myślałem o tym od dawna, że ja – Marek Zabiegałowski piekarz i cukiernik z Gdyni będę 
podtrzymywał te tradycje. Jako spadkobierca zwyczaju pieczenia rybek z nadzieniem, zwyczaju zro
dzonego w naszej rodzinie jednocześnie zawierającego w sobie pierwiastek powodzenia, bogactwa, 
szerokiego świata – tych atrybutów kojarzących się z otwartym morzem, z otwartymi ludźmi, czyli 
po prostu z Gdynią. Czułem to przebywając w miejscach, gdzie pracowała rodzina mojej Mamy i 
przez wiele lat twórczo rozwijałem te doświadczenia zachowując pamięć o przodkach.
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 Jeżeli chodzi o moje piekarnicze, drzewo genealogiczne, historia sięga kilku pokoleń od  
 strony taty. Niestety niewielu ma w swym życiu możliwość sięgnąć pamięcią swych praprzodków, 
tak i ja z żywej pamięci, mam jedynie tatę  Zdzisława i jego ojca a mojego dziadka (Jana). To wła
śnie On, w 1926 roku, kiedy powstawało miasto Gdynia, otworzył w Parysowie swoją  pierwszą 
piekarnię… a następnie kolejną w Myśliborzu, którą wraz z rzemieślniczym do świadczeniem pie
karzacukiernika, przekazał z czasem mojemu tacie… Tata rozwijając tradycję otwierał kolejne 
piekarnie… choć niełatwe czasy dla prywatnych biznesów zmusiły go do decyzji, które nie pozwo
liły mu przekazać rodzinnego biznesu kolejnemu pokoleniu. Przekazał mi jednak pasję, umiejęt
ności, zaszczepił przywiązanie do tradycji… co rozwijam i kontynuuję do dziś. Był ze mną, kie
dy otwierałem swoją pierwszą piekarnię… Ta rzemieślnicza historia przeplatająca się z pamięcią 
rodzinnych, domowych wypiekach z Babcią Zosią… sprawiła, że dostrzegłem w tym wszystkim 
coś więcej niż tylko sposób na zawodowe życie. Już na przełomie lat 80tych, kiedy tak naprawdę 
jeszcze uczyłem się zawodu, pojawiły się pierwsze, świadome myśli o ciastku w kształcie rybki… 
Opowiadając z czasem Babci, o swych wizjach , kiedy to nasze ciastko staje się miejską tradycją, 
widziałem jej uśmiech jakby z niedowierzaniem chciała powiedzieć: …tak… tak…  wnusiu, zejdź 
na ziemię… Kiedy jednak przez lata mój entuzjazm nie opadał, uwierzyła że kiedyś to się uda, i 
zaczęła dopingować mnie całym sercem… Plany i marzenia niestety dla spełnienia potrzebują też 
środków… wtedy też przypominałem sobie te babcine …"zejdź na ziemię"… i choć przez lata po
mysł rozkwitał jedynie w mojej głowie… to nigdy go nie porzuciłem. I kiedy, w latach 90tych otwo
rzyłem w Gdyni własną Cukiernię "KARPATKA", to także i ten pomysł zacząłem urzeczywistniać.  
 Fakt, trwało to dobre 20lat… Były górki i doliny, chwile entuzjazmu i zwątpienia… czasem 
po prostu codzienność i obowiązki nie pozwalały żyć marzeniami, ale każdego roku starałem się zro
bić w tym kierunku chociaż coś drobnego… No i przychodzi moment, o którym tak dług  marzyłem …  

 Tradycja słodkich rybek, znikających szybko w głębinach żołądków mojej rodziny trwała 
nadal, choć tylko w czasie Bożego Narodzenia i na razie wyłącznie na rodzinnym stole. Na każde 
Boże Narodzenie piekłem dla mojej rodziny ryby z ciasta ze słodkim wkładem – takie symboliczne 
ryby z ikrą i podświadomie wierzyłem, iż przynoszą szczęście bliskim i mojemu biznesowi. Oczy
wiście wciąż rozumiałem, że rozwijam swój interes w ścisłym związku z rozwojem mojego miasta. 
 Przez lata dojrzewała we mnie myśl o szerszym wyjściu do ludzi z takim niewątpliwie 
wyjątkowym wypiekiem. Wzmacniane to było opowieściami różnych ludzi, miejscowych Ka
szubów i rybaków gdyńskich, dla których ryba kojarzyła się z powodzeniem i obfitością w ryba
ckiej chacie. Wielu opowiadało, że spotkanie ryby z ikrą, która płynie na tarło, wróży dostatek i 
powodzenie. Umocniony ustną tradycją, na fali wielopokoleniowego doświadczenia cukierników 
i piekarzy z mojej rodziny, które twórczo kontynuuję, chcę z ciastka, które nazwałem „Gdyńska 
rybka z ikrą Marko!” uczynić charakterystyczny wyrób regionalny. Będąc obywatelem miasta, 
w którym sukces, powodzenie i dostatek spotyka się na każdym kroku i przez całe dziewięćdzie
sięcioletnie dzieje stworzyłem według mojego wzoru i własnej receptury niepowtarzalną,  morską 
i gdyńską „rybkę z ikrą”, która jest doskonałym ciastem z wyjątkowym, słodkim nadzieniem. 
 Gdynia czekała na taki wyrób, należy jej się taki charakterystyczny wypiek i będzie to najmło

dsza tradycja w Polsce, jak najmłodsza jest w naszym mieście tradycyjna nowoczesność,  innowacja 
oraz jej powodzenie i dostatek. Jeżeli Toruń może mieć swoje pierniki, Kraków  obwarzanki, 
 Kazimierz koguciki, a Poznań rogale świętomarcińskie, to także nasze miasto, które ma morze…  
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Moje Credo Życiowe...

Książkę dedykuję mojej Babci Zosi.

Marek Zabiegałowski

My jesteśmy tylko chwilowymi dzierżawcami na tej ziemi. Mamy świadomość, że wszy
stko przemija, odchodzą ludzie i ucieka czas, lecz najważniejsze w życiu każdego czło
wieka jest to, by zostawił coś po sobie, żeby służyło innym ludziom od razu, a także w 

nastę pnych pokoleniach. Mam świadomość, że wiele rzeczy udało mi się już osiągnąć. Mam trzech 
synów, są kochane wnuki, wybudowałem także dom i zakład, gdzie wykształciłem, czyli przygoto
wałem do zawodu piekarz – cukiernik kilkudziesięciu uczniów.  

 Teraz moim najważniejszym, życiowym wyzwaniem stała się Gdyńska Rybka z ikrą Marko!, 
która będzie kojarzyć się z Gdynią. Mam nadzieję, że przetrwa ona wiele lat po mnie, dobrze słu
żąc następnym pokoleniom, tak jak i oczywiście wszystkie słodkie obrazy oraz ciasteczka TYMITO,  
które w tak nietypowy sposób pokazują przeszłość i teraźniejszość mojej kochanej Gdyni.

może i też powinno mieć charakterystyczne rybki z nadzieniem, a najlepiej takie nadzienie nazy
wać po prostu ikrą. Niechaj to kultowe ciastko zwie się „Gdyńska rybka z ikrą Marko!”. Jako dumny 
obywatel Miasta Gdyni, postanowiłem uczynić z wypromowania tego wyrobu główny cel mojego 
działania dla miasta. I mając świadomość odpowiednich proporcji marzę, aby moja Gdyńska rybka 
z ikrą Marko! konsekwentnie płynęła w stronę rangi i znaczenia kremówek papieskich z Wadowic. 

 Odtwarzając tradycję rodzinną zarówno w nazwie, jak i w recepturze ciastka, mam am
bicję symbolicznie ogniskować w tym wyrobie: nadzieję, marzenia, pracę i solidność wielu poko
leń,  które przyjechały do nadmorskiej wioski, by własnymi zdolnościami, wyobraźnią i uporem 
stworzyć  Gdynię – wyjątkowe miasto i port, do którego za wyjątkowymi ludźmi przypłynęła moja  
„Gdyńska rybka z ikrą Marko!”.
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 ◀ Na zdjęciu Marek i jego ciocia Basia, córka  
Babci Zosi, przed rodzinnym domem dziadków.  
Po śmierci Babci Zosi, już tylko z Basia i Marek 
kultywowali wspólne wypiekanie babcinych 
rybek. To tu, w piwnicznej izbie stał ceglany piec 
i kredens zbudowany przez Dziadka Szczepana. 
To tu dla Marka Zabiegałowskiego i ówczesnej 
Gdyńskiej Rybki Marko! wszystko się zaczęło.  
  
(Jedno z ostatnich wspólnych spotkań z Basią  
przy wspólnych wypiekach babcinych rybek. 
Krótko po tym, Basia opuściła ten świat).   

Zobacz, jak zmieniała sią Gdyńska Rybka na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat. Od rodzinnej tradycji wypiekania 
ciastek w kształcie rybki, do współczesnej Gdyńskiej 

Rybki z ikrą Marko!  
 
Początki to zwykłe drewniane formy i rybki pieczone  
w tradycyjnym ceglanym piecu, w piwnicy rodzinnego domu.  
Dziś, to marketingowa machina tętniąca życiem, w samym  
centrum najświeższej historii Gdyni.

Historia Rybki
Ewolucyjna Przemiana 1926 -2019  

Rozdział I



                       Gdyńska Rybka    Gdyńska Rybka 
  Ewolucyjna Przemiana  Ewolucyjna Przemiana

Przeistoczenie jakie  Przeistoczenie jakie  
przeszła Gdyńska Rybka.  przeszła Gdyńska Rybka.  

Od tradycyjnego, rodzinnego Od tradycyjnego, rodzinnego 
ciastka w kształcie rybki, ciastka w kształcie rybki, 

wypi ekanego wypi ekanego 
w ceglanym piecu...w ceglanym piecu...

... do Nowoczesności.... do Nowoczesności.

 ▲ Córka Babci Zosi - Basia i tradycyjny, 
rodzinny posób pieczenia słodkich rybek 
w ceglanym piecu zwanym "piersiówką" 
zbudowanym przez dzia dka Szczepana. 



                       Gdyńska Rybka    Gdyńska Rybka 
  Ewolucyjna Przemiana  Ewolucyjna Przemiana

 ▲ Marek Zabiegałowski w nowym Słodkim 
 Centrum, Rybki Marko! w Gdyni, gdzie 
zbudował replikę tradycyjnego pieca (tzw. 
"Piersiówka"), w jakim tradycyjnie Babcia 
Zosia wypiekała Gdyńskie Rybki.  

* Więcej o historii pieca, oraz odrestaurowa-

nego kredensu kredensu w części o powstaniu 
Słodkiego Centrum Gdyńskiej Rybki Marko!

 ◀ Basia i Marek przy tradycyjnym piecu. 
Jedno z naszych ostatnich wspólnych zdjęć. 
Po przebudowie w tym miejscu jest już piec  
centralnego ogrzewania.   



 ▼ Ceglany piec, zbudowany w piwnicy rodzinnego 
domu przez dziadka Szczepana, w którym powsta-
wały pierwsze rybki.

 ▲ Współczesny piec i opatentowane w 2017 r. 
no woczesne maszynki do wypiekania Gdyńskiej 
Rybki Marko! Zbudowane na podstawie pomysłów 
Marka Zabiegałowskiego. Efekt miesięcy prób, pro-
jektów technicznych, graficznych, rzeźb, odlewów, 
aż wreszcie najważniejszych prób wypieków. 

                  1926                   1926 
Tradycyjna Rybka Babci ZosiTradycyjna Rybka Babci Zosi
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 ▲ Tradycyjny, ręcznie 
odciskany wzór zmie-
nił się w  no woczesną 
Gdyńską Rybkę z ikrą 
Marko!  
 
Kształt ten powstawał 
na wielu etapach, od 
rysunku, rzeźby do 
odlewów, aż wreszcie 
przy zastosowaniu 
najnowocześnie
jszych technik wizu-
alizacji graficznej 3D 
i animacji. 
 
Kształt, wzór oraz 
wszelkie znaki są 
zastrzeżone i stano
wią własność Marka 
Zabiegałowskiego.

Gdyńska Rybka z ikrą 
 Marko, przeszła fascynu-
jącą przemianę. Przez lata 

ewoluowała. Z tradycyjnej rybki 
Babci Zosi, wyrabianej ręcznie i 
pieczonej w naszym rodzinnym 
ceglanym piecu według rodzinnej 
tradycji od 1926 roku, zmieniała 
się kształtem, smakiem, nadzie-
niami by ostatecznie przeistoczyć 
się w nowoczesną, Gdyńską  Rybkę 
z ikrą Marko! 

Ewoluowała z duchem 
czasu podobnie jak 
moje ukochane miasto 

 Gdynia, które z małej  wioseczki 
rybackiej przekształciło się 
w nowoczesną metropolię,  
tętniącą życiem, będącą liderem 
przedsiębiorczości i innowacyj-
ności. Dziś Rybka Marko, sta-
je się tego procesu symbolem.   
Korzystając z mądrego doro
bku Babci Zosi, popłynęła w 
stronę współczesności i będąc 
tak ba rdzo gdyńska, obserwu-
je powstawanie nowoczesnych 
inwestycji w swoim mieście. 
Jest świadkiem coraz szybszych  
zmian, które tworzą z Gdyni  
nowoczesne miejsce do życia.

Gdyńska Rybka 1926 - 2020
 Ewolucyjna Przemiana. Od tego co było, do teraz i dalej... 

                                    2020 2020 
Gdyńska Rybka z ikrą Marko!Gdyńska Rybka z ikrą Marko!
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 ▲ Dziesięcioletni Marek Zabiegałowski, sprzedają-
cy na plaży, wypieki i ciastka rybki Babci Zosi.  
Rok 2017  Marek po latach, i to samo  
miejsce odwiedzone z sentymentu już ze  
współczesną Gdyńską Rybką Marko!

 ▲ Pamiątkowe zdjęcie Basi w trakcie wypieku 
rybek, stały się bazą graficzną dla dzisiejszego 
 wizerunku reklamowego.  
Po prawej Marek w trakcie wspólnych wypieków. 
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 ▼ Mobilne Słodkie 
Punkty Gdyńskiej 
Rybki "MarkoTrucki" 
powstały na wzór 
tradycyjnych  
autobusów marki 
Büssing N.A.G typ 30 
jeżdżących w Gdyni 
w latach 30. XX w.  
W czasach, kiedy 
 powstawała tradycy
jna Gdyńska Rybka. 

Od wielu lat myślałem, jak 
tu wykorzystać py szną 
rybkę (ciastko) Babci 

Zosi, aby rozsławiać moje uko-
chane miasto, Gdynia. Pomysł, 
jaki wpadł mi do głowy, pozwo-
lił mi rozwinąć moje rodzinne 
tradycje właśnie w tym celu. W 
efekcie, z jednej strony, konty-
nuuję doświadczenia kilku po-
koleń. Z drugiej zaś, odmieniam 
je według własnej myśli. Wie-
le badań, próbnych wypieków  
i moje cukiernicze doświa
dczenie pomogło mi wzbogacić 
receptury i stworzyć zupełnie 
nowe ciastko nie tracąc tradycy
jnego ducha.  Zachowałem ogó
lny zarys Rybki, ale udoskonali-
łem i dostosowałem do obecnych 
czasów proces jej powstawania. 

Dawniej, w naszym ro-
dzinnym domu rybki po-
wstawały w warunkach 

domowych. Wypiekaliśmy je z 
Babcią w ceglanym piecu,  który 
dziadek zbudował w piwnicy.   

Dziś, Rybka Marko wypieka-
na jest w nowoczesnym piecu  
i opatentowanych maszynkach, 
zbudowanych według mojego 
pro jektu. Pozostałem przy tym 
wie rny przede wszystkim natu-
ralnym składnikom, na bazie 
których, wypracowałem nowe, 
 receptury ciasta i nadzienia. 
 
W Słodkim Centrum, każdy 
może na żywo obserwować 
cały proces powstawania ry-
bek Marko, czy Słodkich Obra-
zów, śledząc od początku do ko
ńca jak powstają nasze wypieki.

Jestem pewien, że Babcia Zo-
sia obserwuje i wspiera mnie 
z góry. W chwilach zwątpie-

nia, czułem, że pomaga mi Jej 
obecność. W takich chwilach, 
dobry duch Babci Zosi spra-
wiał, że wracały mi siły, aby ko
ntynuować ten projekt. Wiem, 
że jest zadowolona i dumna z 
tego, jak rozwinąłem naszą ro-
dzinną tradycję i wciąż czuwa!
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 ◀ Marek przy pracy nad prototypem maszynki 
do nowoczesnego wypiekania Gdyńskich Rybek  
z ikrą Marko!

J  ak powstawała Gdyńska Rybka z ikrą Marko!  
Od pomysłu po realizację...  Od rodzinnej tradycji, 
do tradycyjnego, gdyńskiego wypieku.  

 
Zmagania na etapie odtworzenia rodzinnej tradycji 
i przekształcenie jej w tradycyjne ciastko jako symbolu Gdyni.  
 
Godziny, miesiące, lata pracy, projektowania, testów, prób, 
tworzenie form, receptur i najróżniejszych projektów. 

Jak powstawała Gdyńska Rybka Marko!

Rozdział II



OD DREWNIANEGO KLOCKA  OD DREWNIANEGO KLOCKA  
DO GOTOWEGO CIASTKA...DO GOTOWEGO CIASTKA...

Gdy już po wielu latach 
planowania, wielu la-
tach najróżniejszych 

prób i plączących się w mojej 
głowie pomysłów, wyklarowa-
ła się gotowa wizja i wiedzia-
łem już mniej-więcej jak wy-
glądać będzie nowa, odrodzona 
 Rybka Marko, musiałem jeszcze 
znaleźć ludzi, którzy pomogą 

mi w zrealizowaniu tej wizji.  
Choć wiedziałem, jaki chcę 
osiągnąć efekt,  zaró wno w kwe-
stii wyglądu, sposobu wypie-
kania na widoku ludzi czy też 
jak, ostatecznie Rybka  Marko 
ma być podawana klie ntom. 
Do zrealizowania tego proje ktu 
potrzebowałem rze źbiarzy, mo-
delarzy, odlewników  metalu, 

..." Bóg na mojej drodze do realizacji tego projektu postawił wielu ..." Bóg na mojej drodze do realizacji tego projektu postawił wielu 
wspaniałych ludzi, których nie mogło zabraknąć w tej książce" ...wspaniałych ludzi, których nie mogło zabraknąć w tej książce" ...

 ▲ Marek  
Zabiegałowski 
oraz Waldemar 
Latoszewski - 
- Rze źbiarz. Praco-
wnia w Starogardzie  
Gda ńskim gdzie 
tworzył kolejne 
prototypowe rzeźby, 
zmieniającego się 
na przestrze ni lat, 
kształtu  Gdyńskiej 
Rybki Marko!.
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projektantów i innych specja-
listów. Szybko okazało się, że 
znalezienie odpowie dnich fa-
chowców, szczególnie w tych 
 ginących już dziś zawodach 
 wcale nie będzie takie proste. 
Poszukując odpowiednich spe-
cjalistów spotykałem się z wie-
loma ludźmi, artystami i mi-
strzami swoich fachów. Kluczem 

do powodzenia było jednak 
znalezienie takich osób,  które 
 „poczują to” tak samo jak ja,  
z którymi połączy mnie coś wię-
cej niż tylko wykonanie zlece-
nia. Szukałem takich artystów  
i fachowców, którzy prócz swych 
największych umiejętności za-
angażują w ten projekt także 
swoje serce… I znalazłem... 

 ▲ Zmie niający się 
na przestrzeni lat, 
kształt Rybki Marko!  
Od  pierwszej tzw. 
"obrysówki" do 
gotowego, opate nto-
wanego wzoru,  
na podstawie, 
którego powstały 
 ostateczne trójwy-
miarowe projekty 
3D, jako modele  
dzisiejszych ciastek.
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Bóg, na mojej drodze do realiza-
cji tego projektu, postawił wielu 
wspaniałych ludzi, których nie 
mogło zabraknąć w tej książce. 

Pierwszymi z nich byli 
rzeźbiarze.  Wspaniali 
artyści i pasjonaci.  

Danuta Sroka - polska twó-
rczyni ludowa i  rzeźbiarka 
z  Koszalina oraz Waldemar 
Latoszewski rzeźbiarz i  liternik 
ze  Staro  ga  rdu Gdańskiego.  Od 
pierwszych chwil  wyróżniała 
ich  miłość do tego co robią, 
co  tworzą, jak tworzą, jak 
 opowiadają o tym co robią.  

Kiedy tylko ich poznałem 
czułem, że połączy nas coś 
więcej niż tylko praca. I tak 
właśnie się stało. Zarówno  
Danusia jak i Waldek pomagali  
na pierwszym  etapie  tworzenia 
kształtu nowej Rybki Marko. 
 Pomogli mi przenieść moją  
wizję, na  realny kształt. Waldek 
tworzył kolejne rzeźby rybek do 
późnie jszych odlewów a  Dan usia 
pie rwsze drewniane formy do 
 odciskania rybek  tradycyjną 
metodą. Mimo, iż tamten etap 
już dawno za nami, to do dziś się 
przyja źnimy i nadal współpra-
cujemy w temacie Gdy ńskiej 
 Ry bki. Waldek wraz z  żoną, 
która swoimi umieję tnościami 
krawie ckimi także, z czasem 
 zaangażowała się w ten projekt, 
tworzą także ręcznie robione 
materiały promocyjne, rzeźby 
rybek i najróżniejsze pamią tki,  
w temacie Gdyńskiej Rybki 
 Marko! Z panią Danusią, pra-
cujemy zaś przy rzeźbach 
 Słodkich Obrazów i ciasteczek 
TYMITO, ale o tym nieco  pó-
źniej, w da lszej części książki. 

 ▲ Marek w praco-
wni Romana 
Latoszewskiego,  
z pamiątkową rzeźbą 
Rybki Marko, która 
obecnie wędruje po 
Gdyni, po Polsce  
i świecie, a zdjęcia  
z tych wycieczek 
można znaleźć w 
Internecie. Niektóre 
z nich, także w tej 
książce.

 ▶ Waldemar 
Latoszewski w swoim 
warsztacie rzeźbia-
rskim w Starogardzie 
Gdańskim, podczas 
pracy nad rzeźbami 
Rybek Marko.
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Kolejny etap to poszukiwanie 
modelarza. Tu na mojej dro-
dze poznałem Pana Kazimie-
rza Gnaczyńskiego, 83-le tniego 
mieszkańca Gdyni, mistrza 
 ginącego już dziś zawodu.  
W swojej karierze realizował 
najbardziej nietypowe proje-
kty. Od wielkich turbin, po 
małe specyficzne modele, takie 
jak moja mała, Gdyńska Rybka 
Marko, która jak powiedział, 
sprawiła mu niemałe trudno-
ści. Całe zawodowe życie Pana 
Kazia to wielkie wyzwania, 
których się nie bał, a wręcz je 
uwielbiał i tego, wymagające-
go zadania także się podjął, 
czego efektem było stworzenie 
pierwszych modeli (lustrzanych 
matek) mojej nowej rybki.  
Bez tego nie powstałyby pro-
totypowe formy i późnie-
jsze  maszynki do pieczenia 
 Gdyńskich Rybek Marko!

 ◀ Kazimierz  
Gnaczyński (83 lata).  
 
Mieszkaniec Gdyni, 
modelarz. W swoim 
gdyńskim warsztacie, 
podczas pracy nad 
modelami matryc 
form rybek z żywicy. 
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Niestety taka metoda, 
tradycyjnego odciska-
nia ciastek w kształcie 

rybek z drewnianych form, na 
większą skalę byłaby w dzisie-
jszych czasach mało wydajna. 
Ręczne odciskanie było zbyt 
czasochłonne, a zależało mi by 
rybki były wypiekane na wido-
ku przyglądających się gości.  
Wiedziałem, że do tego bę-
dzie potrzebny inny sposób ich  
wyrabiania i pieczenia. Wy-
zwaniem było jednak połącze-
nie tradycji z nowoczesnością,  
ręcznego wyrabiania a zara-
zem możliwości wypieka nia 
wię kszych ilości ciastek w je-
dnym czasie. Rozpo cząłem pró-
by  zbudowania spe  cjalnych 
maszynek i zmo nto wania 
nowoczesnego pieca do pie-
czenia, który miałby spe-
łniać wszystkie te założenia.  
Nie było łatwo... 

 ▲ Jedna z pierwszych, drewnianych form do 
 odciskania nowych Rybek Marko. 
Rzeźby  wykonane przez Danutę Srokę.

 ▶ Drewniana konstrukcja.  
Forma modelu maszynek do pieczenia rybek.

 ▲ Danuta Sroka - polska twórczyni ludowa  
i rzeźbiarka z Koszalina, tworząca ręcznie 
rzeźbione, lustrzane formy Gdyńskich Rybek, 
Słodkich Obrazów i Ciasteczek TYMITO. 
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Zanim powstały ostate -
czne, maszynki  jakie dziś 
używane są do pieczenia 

 Rybek Marko i zanim zmonto wa-
ne zostały specjalne piece, prze-
prowadzonych było wiele prób 
i zmontowanych zostało kilka 
prototypowych urządzeń, pie-
ców z zamontowanymi maszy-
nkami. Nie poradziłbym sobie 
z tym wszystkim bez kolejnej 
wyjątkowej osoby, którą los po-
stawił na mojej drodze do celu. 
Tą osobą był Roman Fudalewski 
prowadzący odlewnię metali 
„Klimawent” w Gdyni. Cieszy-
łem się na naszą współpracę,   
tym bardziej że to gdyńska 
fi rma. Zawsze w takich sytu-
acjach budzi się we mnie taki 
loka lny patriotyzm. Wiedzia-
łem, że tworzenie maszynek bę-
dzie wymagało nie tylko wielkiej 
precyzji wykonawcy, ale i wielu 
prób, testów i mojej częstej obe-
cności na etapie tworzenia. Fakt, 
że mieszkaliśmy w tym samym 
mieście ułatwiał nam współpra-
cę i pomógł nam się zaprzyja-
źnić. Roman włożył w ten pro-
jekt wiele serca. Do dziś czuję 
jego wielkie zaangażowanie  
i wzajemne zrozumienie, jakie 
nas połączyło i dało początek tej 
współpracy. Nigdy nie zapomnę 
jak pewnego dnia, na począ-
tku 2016 r. Po całym dniu prób, 
leżałem spokojnie w wannie.  
Zmęczony prawie w niej przy-
snąłem, kiedy to poderwał mnie 
dźwięk telefonu. To był Roman. 
Nie spodziewałem się telefonu 

 od niego, tym bardziej że umó-
wieni byliśmy dopiero za kilka  
dni. Już myślałem, że coś się 
stało, kiedy ten oznajmił mi  
z uśmiechem, że ma dla mnie 
niespodziankę. Powiedział: 
„Właśnie jadę do Ciebie z żoną, 
pokazać pierwszy próbny odlew 
Rybki (formy do maszynki)”. Ze-
rwałem się z wanny jak poparzo-
ny i mało nie złamałem nogi na 
mokrej posadzce… Ubrałem się  
w pośpiechu i na wpół mokry 
wybiegłem z domu na spotkanie 
z Romanem. Boże, cóż to była 
za radość… Moment, na który 
 czekałem od kilku lat pracy. 

Choć do ostatecznej we-
rsji zmontowanego pie-
ca z maszynkami jeszcze 

było daleko, ten moment zapa-
miętam jako jeden z bardziej 
szczególnych na tej całej dro dze. 
Kolejnym takim szczegó lnym 
momentem i niezapomnia-
ną datą, był dzień 07 kwietnia 
2017 r. w pewnym sensie wie-
ńczący kilkuletni etap pracy 

 ▲ Roman Fudalewski 
przy maszynie 
frezującej. Kontrola 
pierwszych form, 
kluczowych części 
maszynek do  
wypiekania  
Gdyńskiej Rybki 
Marko!
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wielu osób. Tego dnia, ok godz. 
4:00 w nocy zmontowany został 
pierwszy, kompletny piec z ma-

szynkami do pieczenia  rybek.  
(Zdjęcie w warsztacie Romana  
powyżej). 

Radość była wie lka, 
choć nieco prze dwcze-
sna.  Kilka dni po zmo-

ntowaniu pieca, rozpocząłem 
próbne wypieki. Okazało się, 
że przyjdzie mi się zmierzyć  
z kolejnym tru dnym zadaniem. 

Pierwsze wypieki były sko-
mplikowane. Wszystko, 
to by ły nowe receptury. 

Stworzone pod ten rodzaj pieca  
i sposób wypiekania. Wypieki 
były nierówne, ciasto nie chciało 
 odchodzić od form. Tu za cie mne, 
tu jeszcze niedopieczone… Te, 
pierwsze próby nieco  podcięły 
mi skrzydła, ale Bóg nade mną 
czuwał. Jak by chciał powie-
dzieć „Co, myślałeś, że będzie 
tak łatwo?” No fakt - nie było…  

W takich chwilach zwątpienia, 
wiara zawsze dodawała mi sił.  
Jak to się mówi: „Zakasałem rę-

kawy”, tworzyłe nowe 
receptury, robiłem 
kolejne próby,  testy, 
obliczenia. Stało się 
dla mnie jasne, że te 
maszynki trzeba bę-
dzie jeszcze dopraco-
wać. Próby wykazały, 
że t rzeba zacząć pra-
wie od początku.  W 
szczególności od do-
pracowania kształtu 
ry bki, tak by wypieki  
w każdym miejscu 

były  idealnie, równo dopieczone.

Kiedy zaczynałem  pro -
jekt, nowoczesne techno-
logie takie jak projekty i  

wydruki trójwymiarowe nie były  
jeszcze powszechnie znane i 
stosowane. Na szczęście czasy 
idą do przodu. Teraz nowocze-
sność nieco przyspieszyła ko-
lejny etap prac. W taki sposób 
poznałem kolejną osobę, która 
dorzuciła cegiełkę do finalnego 
kształtu dzisiejszej Rybki Marko, 
Weronikę Jastrzemską  (grafik i 
projektant 3D z gdańskiej age ncji 
reklamowej Happy  Business). Tu 
w połowie 2018 r. przez blisko 
trzy miesiące pracowaliśmy nad 
ostatecznym kszta łtem dzisiejszej 
Gdyńskiej Rybki z ikrą  Marko! 
Każda łuska była oglądana po sto 
razy, aby nie wystawała, nie przy-
palała się,  obliczenia, testy, pró-
bne  wydruki 3D. Wszy stko musia-

 ▲ Marek 
Zabiegałowski  
w warsztacie  
Romana 
Fudalewskiego 
(Firma odlewnicza 
Klimawent) 
 
Odbiór pierwszej 
partii maszynek  
do wypieku Rybek  
Marko i przygoto-
wanie do montażu  
z piecami.
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ło się zgadzać. 
Mimo, iż nowy 
projekt, choć do-
pracowany już  
z wykorzysta-
niem nowoczes-
nych technik 
zachował swą 
pie rwotną du-
szę rybki z pie-
rwszych rzeźb. 

Ostatecznie gotowy pro-
jekt ponownie trafił do 
Romana i jego odle wni 

metali  gdzie z dopracowany-
mi oraz opatentowanymi szcze-
gółami wytwarzane są dzisie-
jsze, nowoczesne maszynki 
d o  wypieku Gdyńskich Rybek 

 ◀ Marek z Weroniką 
Jastrzemską  
w pracowni 
graficznej 3D. 
Końcowy etap prac 
nad ostatecznym 
kształtem dzisiejszej 
Rybki Marko.

 ▼ 07 kwiecień 2017r. 
Godzina 4:00 w nocy. 
Marek Zabiegałowski 
i pierwszy, zmonto-
wany z testowymi 
maszynkami piec do 
pieczenia Gdyńskiej 
Rybki Marko. 

z ikrą Marko! Oczywiście pe-
wne szczegóły technologiczne  
o tym jak stworzyliśmy te ma-
szynki i formy muszą pozostać 
moją słodką tajemnicą dla moich 
wnuczków i poto mków którzy 
mam nadzieję będą kultywować 
tę naszą rodzinna  tradycję.
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P ierwsze próbne wypieki w nowych  
maszynkach do pieczenia Gdyńskich Rybek  

w nowym wzorze. (Sierpień 2017r.) 
Marek Zabiegałowski w swojej roboczej pracowni  

w Gdyni. Pierwsze, próbne  wypieki nowych, Gdyńskich 

Rybek z ikrą Marko! Testy w nowych maszynkach, z 

nowym wzorem rybek, po których wprowadzone były 

ostatnie poprawki do projektów form rybek i maszynek. 

Ostateczne, zobaczyć można w Słodkim Centrum w 

Gdyni, gdzie Rybki Marko i inne wyroby  
powstają, na widoku gości. 

 





◀ Słodkie Obrazy na żywo

Rozdział III

Słodkie, rzeźbione w cieście, wyjątkowe obrazy prze
dstawiające historię Gdyni, wyrabiane z ciasta pie
rnikowego, maślanego, marcepanu czy czekolady...  

 
Zobacz jak powstają. Od rysunku, do gotowego wypieku z cia
sta.  Jdyne w Polsce, takie dzieła sztuki wywodzące się z Gdyni,  
przedstawiające nasze miasto, jego kulturę i historię. 

Słodkie Obrazy Gdyni
do jedzenia... do patrzenia... na pamiątkę...

◀ Słodkie Obrazy Gdyni  
w pamiątkowych kartonikach.
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Od najmłodszych lat, kie
dy jeszcze jako  dziecko 
zaczynałem  pracować 

w cukierni mojego taty, na 
chrzciny i przyjęcia komuni jne, 
wykonywaliśmy szczególne de
koracje tortów. Początkowo tyl
ko pomagałem, potem już sam 
robiłem dekoracje z hostią. Była 
ona  bardzo piękna. Taka… wy
nurzająca się z mszalnego kieli
cha, z boskimi promieniami. Do 
jej wybijania, mieliśmy formę, 
 która już wtedy w naszej rodzi
nie była od około 70 lat. Właśnie 
w tej drewnianej formie (zdjęcie 
po prawej), tradycy jnym sposo
bem znanym z dziada pradzia
da, odbijało się hostię z masy 
cukrowej i dekorowało nią na
sze torty.

Pieczołowicie chroniłem 
tę fo rmę i mam ją do 
dziś. W osta tnich latach, 

co  jakiś czas przy różnych oka
zjach wpadała mi w ręce. To 
właśnie ta forma hostii, podsu
nęła mi myśl, która sprawiła, że 
 zacząłem zastanawiać się, w jaki 
sposób mógłbym wypiekać cia
sta kojarzące się z moją Gdynią?  
I tak… zacząłem sobie wyobra
żać… obrazy z ciasta, wyroby 
z marcepanu czy czekolady i 
inne pokazujące różne miejsca 

i obiekty z mojego miasta, które 
mogłyby być pamiątką zarówno 
dla mieszka ńców, jak i przyby
wających turystów. 

Dekorując, przez całe 
lata niezliczoną 
ilość tortów trady

cyjnie sporządzaną hostią, 
wykonywaną na „wyją tkowe 
okazje”, a potem pracując 
nad projektem Gdyńskiej 
rybki z ikrą Marko! dosze
dłem do wniosku, że muszę 
to zrobić i stworzyć też, ta
kie Słodkie Obrazy kojarzą
ce się z Gdynią, pokazujące 
piękno mojego miasta, jego 
historię i nowoczesność. A 
przy tym wszystkim, będące 
pysznym, słodkim ciastem, 
które można spożyć czy też… 
zachować na pamiątkę. 

Dlatego stworzyłem 
jedyne takie w Polsce 
Słodkie Obrazy Gdy

ni przedstawiające nasze mia
sto, jego kulturę i historię.  
I choć pomysł zrodził się 
przy okazji tradycyjnej, dre
wnianej formy z hostią, to 
moje Słodkie Obrazy, będą 
tak nowoczesne, jak moja 
 Gdy ńska Rybka z ikrą Marko!  
i moje miasto Gdynia!

 ▲ Pamiątkowa Hostia
Drewniana forma do 
odbijania w cieście 
lub marcepanie.
W cukierniczej rodzi
nie Marka Zabiega
łowskiego używana 
od lat 30stych ubie
głego wieku.
Obecnie pozostająca 
rodzinną pamiątką. 

SŁODKIE OBRAZY GDYNISŁODKIE OBRAZY GDYNI
Marek Zabiegałowski opowiada, jak narodził się pomysł   

przedstawienia historii Gdyni na słodkich obrazach z ciasta.
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FORMY DO FORMY DO 
OBRAZÓW OBRAZÓW 

SZTUKA RĘCZNIE SZTUKA RĘCZNIE 
RZEŹBIONARZEŹBIONA

Chciałem, aby to było coś niepo
wtarzalnego.  Planowałem obraz 
po obrazie. Zastanawiałem się 
co mogłyby przedstawiać, tak by 
te Słodkie Obrazy odzwiercie
dlały prawdziwą historię Gdy
ni. Na po dstawie archiwalnych 
zdjęć przygotowaliśmy rysu nki 
i wstępne szablony. Realizacja 
tego pomysłu wymagała jednak 
przeniesienia tej wizji na formy. 

Potrzebowałem kogoś z pasją i 
talentem, kto poczuje i urzeczy
wistni moją wizję. W taki sposób 
poznałem Danutę Srokę, wybitną 
artystkę i rzeźbiarkę, która idealnie 
poczuła ten projekt i stworzyła for
my do  wypieków dla Słodkich Obra
zów. Z czasem, z Danusią połączyła 
nas przyjaźń, nie tylko zawodowa. 
 
Każda forma to ręcznie rzeźbio
ne unikatowe dzieło. Na tą chwi
lę mamy już około 30 różnych 
wzorów form, z których powstają 
wyjątkowe, jedyne takie w Polsce 
Słodkie Obrazy Gdyni przedsta
wiające nasze miasto, jego kulturę i 
historię. Wszystkie  Słodkie  Obrazy 
wytwarzane są ręcznie z różnych 
ciast:  piernika, marcepanu, kru
chego czy czekolady i cały czas 
powstają następne wzory i smaki.
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 ▶ Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki  
i Formy do wyrabianych na miejscu 
Słodkich Obrazów Gdyni.
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 ▲ Danuta Sroka  polska twórczyni 
ludowa, rzeźbiarka, pisa nkarka, plastyk 
obrzędowy. Zajmuje się odtwarzaniem 
da wnych technik i unikatów etno
graficznych, w których oprócz trady
cyjnych stosuje własne rozwiązania. 
Tworzy pod pseudonimem Agnusek. 
Wielokrotnie nagradzane prace artystki 
zna jdują się w muzeach i prywatnych 
kolekcjach sztuki.
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Terminal Kontenerowy BCT (przed upieczeniem)Fontanna na Skwerze Kościuszki (modelowanie)Fontanna na Skwerze Kościuszki (modelowanie)

Jeden z pierwszych szkiców (Gdynia Lata 20Jeden z pierwszych szkiców (Gdynia Lata 20’’)) Projekt obrazu przedstawiający Gdynię z 1922 rokuProjekt obrazu przedstawiający Gdynię z 1922 roku

Transatlantyk MS Batory (w trakcie rzeźbienia)Transatlantyk MS Batory (w trakcie rzeźbienia) Papież Jan Paweł Papież Jan Paweł IIII  w Gdyni (gotowa forma)w Gdyni (gotowa forma)
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Molo w Gdyni Orłowie (w mlecznej czekoladzie)

Babcia Zosia przy piecu (obraz z czekolady)

110 lat Miasta Gdynia (obraz z ciasta maślanego)110 lat Miasta Gdynia (obraz z ciasta maślanego) Dar Pomorza (gotowy wypiek z ciasta)Dar Pomorza (gotowy wypiek z ciasta)

Stocznia Gdynia S.A. (obraz z masy cukrowej)Stocznia Gdynia S.A. (obraz z masy cukrowej)

Kamienna Góra w Gdyni (gorzka czekolada)Kamienna Góra w Gdyni (gorzka czekolada)

 





Rozdział IV

Niezwykłe, gdyńskie ciasteczka TYMITO. Złociste, 
kruche, maślane... Swoją nazwę noszą od pierwszych 
sylab imion Marka wnuków: Tymona, Mikołaja i To-

biasza. Niczym słodkie medaliony, każde ciasteczko ma wybi-
jany unikatowy wzór kojarzący się z Gdynią.

Gdyńska Rybka kocha, bawi i uczy dzieci. W słodkich 
punktach Rybki Marko! na dzieci czeka wiele atrakcji. 
Między innymi wspólne wyrabianie i pieczenie rybek, 

ciastek TYMITO czy Słodkich Obrazów Gdyni, a poprzez zaba-
wę, dzieci w ciekawy sposób bardziej poznają Gdynię...

◀ Marek z wnuczkami,  
od lewej (na głównym zdjęciu):  
Mikołaj, Tymon i Tobiasz

Gdyńskie ciasteczka TYMITO

Gdyńska Rybka z dziećmi...



CIASTECZKA CIASTECZKA „„T YMITOT YMITO””

Kiedy o swej Gdyni pomyśli cukiernik prawdziwy, 
obraz miasta naszego przed oczami staje mu jak żywy, 
ja tak właśnie wciąż moją Gdynią nieustannie żyłem, 

i gdyńskie ciasteczka dla rodzinnego miasta wymyśliłem.

Jedyne takie ciasteczka teraz posmakują gdynianie, 
każdy kto spróbuje choć jedno, zaraz ma ochotę na nie, 
różne smaki oraz nadzienia, na czele z bakaliami mają, 

i morski wizerunek w Polsce oraz na świecie rozsławiają.
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Chciałem jeszcze wielką miłość w tych ciasteczkach zmieścić, 
i to co najcenniejsze w życiu w małych wypiekach umieścić, 

zatem moim kochanym wnukom te ciasteczka dedykowałem, 
i od pierwszych sylab ich imion – ciasteczka TYMITO nazwałem.
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Tymon
Mikołaj

Tobiasz
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SS ł o d k i e  G d y ń s k i e  C i a s t e c z k ał o d k i e  G d y ń s k i e  C i a s t e c z k a
d l a  W n u k ó w  i  d l a  G d y n id l a  W n u k ó w  i  d l a  G d y n i

 ▼ Pierwsze wypieki 
Ciasteczek TYMITO 
Gdyńskich Meda-
lionów i Gdyńskich 
Poduszek

 ◀ Marek z wnucz-
kami i wspólne 
domowe wypiekanie 
Ciasteczek TYMITO.Kiedy spotykam się z wnu-

kami, często bawimy się 
we wspólne pieczenie 

ciastek. Moje wnuki bardzo to lu-
bią. Przy powstawaniu  Sło dkich 
Obrazów Gdyni przyszedł mi 
do głowy pomysł, aby stworzyć 
także takie małe formy do cia-
steczek z gdyńskimi motywa-
mi, które będę mógł wypiekać 
wspólnie z wnukami. I tak, od 
pomysłu do realizacji…  Z pomo-
cą pani Danusi Sroki, rzeźbiarki 
(o której więcej opowiedziałem 
już przy okazji rozdziału o Sło
dkich Obrazach), udało mi się ten 

pomysł zrealizować. Powstało ki
lkadziesiąt wzorów form ciaste-
czek i nazwałem je  „Gdyńskimi 
 Ciasteczkami  TYMITO”, od 
pierwszych liter imion moich 
trzech wnuczków: Tymona (TY), 
Mikołaja (MI) i Tobiasza (TO).  
Do oferty słodkich wyrobów, ze 
znakiem Rybki Marko! trafiły   
w dwóch formach, jako: 
 Gdyńskie Medaliony i  Gdy ńskie 
Poduszeczki. Jestem szczęśliwy 
z zainteresowania jakie wzbudza-
ją te ciasteczka i bardzo dumny, 
szczególnie, iż stworzyłem je z 
myślą o moich wnukach.
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Mikołajek

Tobiaszek

Darek i Patryk Natalka i Dariuszek

Szymonek

Tymonek

Patryczek

Haneczka

GDYŃSKA RYBKA MARKO GDYŃSKA RYBKA MARKO 
KOCHA, BAWI I UCZY DZIECIKOCHA, BAWI I UCZY DZIECI
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Tworząc Rybkę Marko! 
od początku chciałem, 
by było to coś więcej, 

niż tylko ciastko. Jednym z tego 
symboli są ciasteczka TYMITO 
przedstawiające historię Gdyni.  
W naszym Słodkim Centrum 
dzieci będą zawsze mile widzia-
ne, będą mogły stworzyć i upiec   

własne rybki,  ciastka,  pierniczki. 
Szykujemy wiele niespodzianek 
dla całej rodziny. Jeszcze przed 
uruchomieniem pierwszego 
punktu, zaprosiliśmy gdyńskie 
przedszkolaki do zabawy. Były 
próbne wypieki, śpiewanie a oto 
jak dzieci pięknie  narysowały 
Gdyńską Rybkę z ikrą Marko!

▼ Gdyńska Rybka z 
ikrą Marko! oczami 
przedszkolaków  
z Przedszkola Pozio
mkowo.  
 
Kilka z tych prac 
poniżej. Wszyst-
kie rysunki dzieci, 
znajdą się na naszej 
stronie.
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 ◀ Rybka Marko (wzór z roku 2016) na 
tle Bazyliki - Sanktuarium Maryjnego 
w Licheniu

Gdyńska Rybka odwiedza święte miejsca. Marek, 
zawierzając Bogu projekt nowej Gdyńskiej Rybki   
z ikrą, zabiera ją w podróże do wszelkich, świętych 

miejsc, które na przestrzeni lat odwiedza. Oto galeria i kilka 
wybranych zdjęć z tych podróży.

Gdyńska Rybka w świętych miejscach
  

Rozdział V
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Od samego początku mo
jego działania, a nawet 
już od dzieciństwa, 

całe moje życie zawierza
łem Boskiej Opiece. Właści
wie, odkąd pamiętam, wszyst
ko, co czyniłem zawdzięczam 
Bogu, a to co osiągnąłem, wie
rzę, że mam dzięki Niemu. 
Ta moja wiara nie zniknęła 
wraz z wiekiem, a raczej się po
głębiła.  Gdy zacząłem pracować 
nad  wypełnieniem  testamentu 

 Babci Zosi, by zachować dla 
 potomności Jej ciastko z nadzie
niem. Chcąc przy tym rozsławić 
Gdynię poza jej granicami, zabie
rałem rybkę do wszystkich świę
tych miejsc, które odwiedzałem. 
 
Miałem ją zawsze przy sobie. 
Zarówno wtedy, gdy była to kla
syczna, tradycyjna rybka Babci, 
jak później, gdy była to już no
woczesna Gdyńska Rybka z ikrą 
Marko!

Nieustannie powierzam mój po
mysł rybki Panu Bogu, wierząc 
głęboko, że będzie mnie wspie
rał, jak dotąd w wykonaniu mi
sji powierzonej przez Babcię. 
Jestem przekonany, że Rybka 

 Marko, dostarczy wielu cieka
wych wrażeń kulinarnych tym, 
którzy będą ją smakować oraz 
będzie dumnie rozsławiać na
szą Gdynię nie tylko w Polsce, 
ale wypłynie na szersze wody.

◀ Gdyńska Rybka  
z ikrą Marko!  
U stóp Jezusa  
Króla Wszechświata 
w Świebodzinie.  

▲ Marek z Rybką 
Babci Zosi i nowymi 
Gdyńskimi Rybkami 
Marko  poświęco
nymi w Licheniu 
i w Częstochowie.  
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▲ Święta w Pradze.

▲ Katedra we Wrocławiu. ▲ Rybka Marko na Jasnej Górze w kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej.
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W naszym rodzinnym 
domu, mimo ciężkich 
czasów, okres Świąt 

Bożego Narodzenia był zawsze 
związany z uspokojeniem na
strojów i wielkim przeżyciem 
religijnym. Lubiłem przyglądać 
się, jak Babcia przygotowywa
ła świąteczne wypieki, a pośród 
nich ten najważniejszy i… naj
smaczniejszy – rybkę z nadzie
niem przepysznych powideł 
śliwkowych własnej roboty.

Na te ciastka czekały 
wszystkie dzieciaki z 
rodziny i tylko patrzyły, 

żeby podkraść je Babci… jeszcze 
ciepłe. Ich smak, niezapomnia
ny dotąd, staram się zachować 
w mojej Gdyńskiej Rybce z ikrą 
Marko! Twórczo rozwijając tra
dycyjną mądrość z kuchni mojej 
Babci, tym wypiekiem przypo
minam sobie i dzielę się z innymi 
smakiem dobrego dzieciństwa, 
tych rzadkich wtedy chwil, kiedy 
byłem naprawdę szczęśliwy. ▲ Wadowice  Rybka Marko przed ołtarzem błogo

sławionego Jana Pawła II.

▲ Rybka Marko odwiedziła Szopkę Bożonarodzenio
wą w Częstochowie na Jasnej Górze.

▲ Przed pomnikiem Św. Jana Pawła II  Papieża  
Pielgrzyma, przed Kościołem Św. Zygmunta  
w Częstochowie.

▲ Trzyipółmetrowa figura przedstawiająca Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie.
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 ▲ ▶ Marcin z Rybką pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.

 ▲ Rybka Marko i Wzgórze Świątynne ze złotą kopułą, 
górujące nad Starym Miastem Jerozolimy.
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 ▼ Rybka na Starym Mieście w Jerozolimie.

 ▲ Marcin z Rybką w Betlejem, na Placu Żłóbka 
przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego.

 ▲ Marcin z Rybką w Grocie Narodzenia w Betlejem.
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▲ Figura Jezusa Chrystusa w Gdyni Orłowie.

▲ ▼ W odnowionym Kościele Najświętszej Maryi Pa
nny w Gdyni, przeistaczającym się w Małą Bazylikę.
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▲ ▼ Marek, Patryk i Rybka w Sanktu
arium Maryjnym w Świętej Lipce.
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▲ Przed barokowym Kościołem  
w Świętej Lipce
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▲ Marek z synem Patrykiem   
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.
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▲ Parafia św. Piotra Apostoła w Między
zdrojach, w której Marek przyjmował 
Pierwszą Komunię. 
 
◀ Po latach  występ Patryka (syna Ma
rka) w tej Parafii.

58



▲ Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, rodzinnym mieście naszego Papierza,  
śp. Jana Pawła II. Dalej po prawej, widać także odrestaurowany dom rodzinny Karola Wojtyły.

▲ Figura Matki Bożej w Ciechocinku.
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▲ Ząb (Gubałówka)  Najwyżej położona 
parafia w Polsce.

▶ Rybka przed Parafią św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie.

▲ Na Papieskim Szlaku w Zębie. Miejsce, 
z którego podobno najbliżej do nieba... 
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▲ Na Papieskim Szlaku w Zębie. Miejsce, 
z którego podobno najbliżej do nieba... 

▲ Kościół WANG w Karpaczu, zbudowa
ny z drewna bez użycia gwoździ. 

▲ Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Polski w Szczyrku.

▲ Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Zakopanem.
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Rozdział VI

Poznaj współczesną Gdynię z Rybką Marko. Zobacz, jak 
 się rozwija. Rybka była na najważniejszych  budowach 
 ostatnich lat, odwiedziła historyczne miejsca i brała 

udział w największych imprezach odbywających się w Gdyni. 

Rybka Marko przewodnikiem po Gdyni
 

 ◀ Nabrzeże Pomorskie - Reprezentacyjne miejsce 
Gdyni i Marek Zabiegałowski z Gdyńską Rybką.  
W tle, relikt historii, Okręt-Muzeum "ORP Błyska-
wica". W dalszym planie, przy Nabrzeżu Prezy-
denta, sy mbol nowoczesnej Gdyni "Sea Towers". 
Kompleks dwóch wież, wybudowany jako naj-
wyższy budynek mieszkalny w Polsce, usytuo-
wany w odległości zaledwie 12-metrów od linii 
brzegowej, skąd rozpościera się rozbudowywana 
z ogro mnym rozmachem tzw. Nadmorska Strefa 
 Prestiżu i Waterfront Gdynia...  
 
... Zaledwie kilka kroków od tego miejsca, przy 
skrzyżowaniu dwóch, najpopularniejszych ulic: 
Świętojańskiej i 10-ego lutego, powstało też pie-
rwsze Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki!  



▲ ▶ Festiwal Cudawianki - Impreza na roz-
poczęcie lata w Gdyni.
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▲  FFF - 40. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni.

◀ Gdynia Design Days - Jerzy Miotke z Rybką.

▲ Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki - Syn Marcin  
i wnuki Tobiasz i Tymon -  (tuż przed otwarciem)

65

 



▲ Rybka odwiedza 
5. Konkurs Lotów 
Red Bull.

▶ Rybka podziwia 
dzieła na Festiwalu 
Rzeźb Lodowych.

▲ Powitanie Lata - 
Skwer Kościuszki.

▶ Ania z Rybką.  
Zawody Red Bull 
Air Race w Gdyni.
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▲ Patryk, najmłodszy syn Marka  
z Rybką, podczas Zlotu Żaglowców.
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▶ Otwarcie szlaku 
gdyńskich fortyfi-
kacji w Redłowie.

▼ Rybka wita Nowy 
Rok i bawi się na 
Sylwestrze z Polsa-
tem w Gdyni.

▲ Babcina Rybka przy piaskowym żłóbeczku  
(przed Gdyńską Kolegiatą).

▲ Święto Trzech Króli - Andrzej Bień.
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◀ ▲ Marek z Rybką 
na planie filmu 
"Czarny Czwartek" 
kręconego w Gdyni.
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 ▲ Ania z Rybką Marko 
przy zabytkowym ża -
glowcu "Dar Pomo-
rza".

 ▶ Rybka wita odwie-
dzający Gdynię, 
największy, norweski 
statek wycieczkowy.

 ▼ Pożegnanie Daru 
Młodzieży - odpływa-
jącego w rejs dookoła 
świata, z okazji 100 
lat niepodległości..

▼ Marynarz Kompanii Honorowej 
Marynarki Wojennej Paweł Renk.
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▼ Rybka w gdyńskiej Marinie.▲ Kuter rybacki w Orłowie.

▶ Dzwon alarmowy na pokładzie 
Daru Pomorza.
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◀ ▲ Rybka przygląda się nowym inwe-
stycjom w Gdyni tj. budowa kolejki na 
Kamienną Górę, kładki w Redłowie, czy 
nowego stadionu Gdyńskiej Arki.

◀ Gdyńska Rybka Marko w towarzystwie 
vice-mistrza Europy, brązowego meda-
listy Pucharu Świata Zawodowców oraz 
kilku krotnego najsilniejszego Polaka na 
rękę prawą - Grzegorza Nowaka.
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◀ Nowe Orłowo  
w Gdyni.

▲ Gdyńska Szkoła Filmowa - Nowy 
budynek w samym centrum Gdyni.

▲ Odnowiony Teatr Muzyczny w Gdyni .

▲ Nowe Centrum Biznesowe  
przy ulicy Łużyckiej.

◀ Sea Towers i nowoczesny Waterfront 
w Gdyni.

▲ Daiana i Łukasz z Rybkami przy 
Centrum nazwanym nazwiskiem 
budowniczego Gdyni Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.
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▲ Marek z Rybką przy Pomniku 
Harcerzy w Gdyni.

▲ Rybka przed Sea Towers, nabrzeżną 
wizytówką Gdyni.▲ Gdyńskie Akwarium.

▲ Centrum BATORY w kształcie statku.

▲ Centrum biznesowe.
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◀ Siostrzeniec Marka, 
Karol z żoną Olą 
przed nowoczesnym 
budynkiem 
Transatlantyk  
w Gdyni.

▲ Centrum Nauki EXPERYMENT.

▲ Pomorski Park Naukowo Technologiczny. ▲ Muzeum Marynarki Wojennej.

▲ Wnuk Mikołaj z Rybką przed 
Centrum Kwiatkowski.
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 ◀ Gdyńska Rybka Marko! na ruchomych  
wydmach (Słowiński Park Narodowy - Łeba).

Gdyńska Rybka z ikrą Marko! na przestrzeni lat, odwie-
dzała najróżniejsze polskie miasta, rodzinne uroczysto-
ści oraz towarzyszyła Markowi podczas odpoczynku. 

Oto pamiątkowe zdjęcia z niektórych, tych miejsc, które odwie-
dziła Rybka. 

Od morza do Tatr... 
Rybka Marko, odwiedza polskie miasta.

Rozdział VII



▲ Darłowo▲ Świnoujście

▲ Ciechocinek

▲ Giżycko▲ Barlinek
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▲ Mikołajki - Marek z Panią Teresą, 
najsłynniejszą parkingową w Polsce.

▲ Mrągowo - Mazurska Noc Kabaretowa.

◀ Kołobrzeg - Dama z Rybką.
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▲ Gorzów Wielkopolski - Gabrysia i Bronek.▲ Myślibórz - Rafał z córką Karoliną.

◀ ▲ Gorzów Wielkopolski. Wesele w rodzinie -  
Ola i Marcin.
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▲ Nowogródek Pomorski - Kamil (kuzyn Marka).▲ Trzcinna - Rodzinka Łataczów.

◀ Trzcinna - Marek 
z Ciocią Anią  
i Wujkiem Staszkiem. 
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▲ Świnoujście▲ Giżycko

▼ Mielno▲ Połczyn Zdrój
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◀ ▼ Kołobrzeg - Marek z synem  
Patrykiem na wakacjach.

◀ ▼ Mikołajki - Ania i Marek oraz Pani 
Tereska - słynna parkingowa.
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 ▶ Nowogródek Pomorski 
 
Marek z najbliższym 
kuzynostwem (synowie cioci 
Basi). Wszyscy razem z okazji 
wesela Kamila. 
 
od lewej: Krzysiek, Maciej, 
Marek, Andrzej, Kamil.

 ▲ Kowary - Park Miniatur  ▲ Koszalin

 ▶ Gdańsk ▼ Sopot
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 ▼ Świebodzin

 ▲ Toruń

 ▲ Trzęsacz

 ▲ Rynek w Żywcu
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 ◀ ▲ Szklarska Poręba 

 ▲ Częstochowa
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 ▼ Wielka Krokwia w Zakopanem.
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 ▼ Ostróda

 ▼ Trzęsacz

 ▲ Myślibórz

 ▲ Starogard Gdański - Kamila Latoszewska
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 ◀ Olsztyn

 ▶ Międzyzdroje

 ◀ Wilczy Szaniec

 ▲ Piechowice - Ania z 
rybką w Hucie  
Szkła.

 ▲ Węgorzewo

 ▼ Mrągowo
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 ▲ Kolumna Zygmunta i Stadion Narodowy.

 ▲ Fortyfikacje na Starym Mieście w Warszawie.

 ▲ Tomek z Mikołajem przed Pałacem Kultury.

 ▲ Rybka nadzoruje budowę warszawskiej Rotundy.

 ▲ Odwiedziny w Multimedialnym Parku Fontann 
w Warszawie.
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 ▲ Rewal

 ◀ ▼ Niechorze

 ▼ Pobierowo
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▲ Wrocław - Rzeźby Anonimowego Przechodnia.

 ▲ Zieleniec ▲ Duszniki Zdrój
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 ▶ Nowy Targ

 ▲ Kudowa Zdrój - 
rodzina Państwa 
Domarzalskich.

 ▼ Twierdza Kłodzka

 ◀ Świeradów - 
Pijalnia wód.
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Rybka za granicą...

Rozdział VIIIRozdział VIII

Wostatnich latach. Gdyńska Rybka Marko, wraz  
z moją rodziną i przyjaciółmi zaczęła podróżować 
po świecie. Oto kilka zdjęć z tych podróży...   

 
W Słodkim Centrum, mamy specjalne Gdyńskie Rybki, które 
można zabrać w swoją podróż... Zachęcamy Gdynian i tury-
stów do publikowania i przesyłania zdjęć z podróży z rybką. 
Razem możemy rozsławiać Gdynię na Świecie. Najwspanialsze 
zdjęcia trafią do albumów, kalendarzy itp. Zaplanowaliśmy 
wiele niespodzianek, dla tych, którzy przyłączą się do zabawy.
(więcej w internecie)

◀ Egipt - Rybka w krainie faraonów.



 
Początek tej  

wyprawy, to:  
 

Hiszpania  
i znana z walk 
byków Arena 

Corrida...  
a potem to już co-
raz dalej w świat. 

 

▲ Szwecja Tym razem Rybka zabrała się  
z synem Macinem i dopłynęła z nim do 
Stockholmu.

▲ Nigeria - Kolejny przystanek wyprawy 
Gdyńskiej Rybki i Zenka dookoła świata...

 ▶ Na zdjęciu:  Zenek Pasiecznik, który zabrał 
Gdyńską Rybkę w jedną, z jej pierwszych, 
zagranicznych podróży...  Stale przesyła nam 
piękne zdjęcia, z różnych zakątków  
Świata, których więcej  
zobaczy można  
w Internecie.  
 
 

 



 

▲ Czechy - Marek i Ania w Harrachovie
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 ▲ MARCIN  MARCIN  
I RYBKA  I RYBKA  

NURKUJĄ  NURKUJĄ  
W MORZU W MORZU 

CZERWONYM  CZERWONYM  
I ŻEGLUJĄ POI ŻEGLUJĄ PO

 ▲ WODACH WODACH 
EGIPTUEGIPTU
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▲ Egipt - Marcin z tubylcami na pustyni.

 ▲ Betlejem (Statua św. Hieronymusa)  
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▲  Grecja - Tomek i Miki z Rybką na Krecie ▲  Grecja - Tobiasz i Tymonek
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Gdynska Rybka z ikra Marko!



◀ ▲ Czechy - Marek z Anią i Rybką w Pradze.

▲ Rybka na wycieczce we Włoszech.

101

 





Rozdział IX

Zbiór ciekawostek i wszelakiej twórczości o Gdyńskiej 
Rybce... Przeczytaj Baśń o Rybaku i Rybce, Opowieść o 
Ikrze - Bałtyckim Kawiorze i rybackiej wiosce jaką kie-

dyś była Gdynia. Poznaj także regionalne przysłowia, facecje, 
tekst piosenki o Gdyńskiej Rybce czy też tajemniczy, dziedzi-
czony z dziada pradziada przepis na jej stworzenie.

Zbiór twórczości o Rybce Marko!

◀ Rysunek przedstawiający dawne Gdyńskie 
 Oksywie i tamtejszy kościół (obecnie Parafia Św. 
Michała Archanioła), będący zarazem częścią 
ilustracji do Baśni o Rybaku i Gdyńskiej Rybce. 
Autorem tych przepięknych ilustracji do Baśni 
jest Wioletta Burnat. 



Jest w dawnej historii Gdyni, a może 
nawet jeszcze w jej prehistorii, pe -
wna tajemnica, która wiąże się z mie-

jscem, gdzie teraz leży nasze miasto. W 
tych  ba rdzo zamierzchłych czasach, kiedy 
wie lkie morze dopiero wyłoniło się spod 
 lądolodu, naprawdę dawno temu, gdy 
ludzie jeszcze byli dla siebie dobrzy, tra-
fił nad brzeg Małego Morza wędrowiec. 
 Spodobało mu się takie piękne miejsce 

i postanowił się tutaj osiedlić. Przybysz 
ujrzał obfite w ryby wody zatoki, ziemię 
całkiem urodzajną do uprawy i z rzadka 
rozsiane po wyspach domostwa.

Bo trzeba nam wiedzieć, że mówimy 
o czasach tak starych, prawie jak życie 
ludów na tych ziemiach, gdy wędrowiec 
wylądował na wyspie Oksywie, bo wtedy 
wyspą właśnie było. A wokół królowały 

BAŚŃ O RYBAKU MARKO BAŚŃ O RYBAKU MARKO 
I GDYŃSKIEJ RYBCEI GDYŃSKIEJ RYBCE

To swego rodzaju legenda o tym, jak to wszystko się zaczęło, To swego rodzaju legenda o tym, jak to wszystko się zaczęło, 
Dlaczego Rybka, dlaczego Marko, dlaczego z ikrą?...Dlaczego Rybka, dlaczego Marko, dlaczego z ikrą?...
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niezbadane Wyspy Śmierci: Hela, Kam, 
Cej oraz zarysy Kuźni i Joni.

Pobudował zatem na Oksywiu swoją 
sadybę, a pamiętajmy, że ludzi było wtedy 
na tych ziemiach mniej  mieszkali dale-
ko od siebie. Byli rolnikami, myśliwymi, 
rzemie ślnikami i rybakami jednocześnie. 
Musieli być wszystkim dla siebie, by utrzy-
mać się przy życiu i dobrze prowadzić 
gospodarstwo.

Wędrowiec, już osiadły, umiał wszy-
stko i dobrze sobie radził ze zdobywaniem 
pożywienia. Jednak najbardziej sprawiał 
się w jednym – miał prawdziwy dar ryba-
czenia więc od razu pokochał Małe Morze, 
bo tak się przecież w niepamiętnych cza-
sach nazywał Bałtyk.

Nim Oksywie złączyło się z lądem, a 
mądra natura zasypała wody między pię-
cioma Wyspami Śmierci, łącząc je z lądem 
i tworząc Półwysep Helski, najodważniejsi 
z odważnych wypływali na morze na swo-
ich korabiach, by penetrować łowiska.

Jednym z najlepszych był wówczas 
Marko nazywany przez ojca pieszczotliwie 
Rybomiłem, bo też zdolności duże wyka-
zywał od najmłodszych lat przygotowując 
sieci, sposobiąc korab wypływający na 
morze i wreszcie mając niezwykłe wyczu-
cie w poszukiwaniu obfitych łowisk, jak i 
niezwykły kunszt przy łowieniu ryb. Jakby 
był rzeczywiście rybom miły.

Zatem Marko, choć umiał czynić w 
gospodarstwie wszelkie potrzebne rze-
czy, lecz już od dziecka najmocniej kochał 
rybaczyć. Mieszkał sam więc gospodar-
stwo prowadził skromne, choć nie biedne, 

bo wszak zawsze starczyło mu na przy-
zwoite życie i Marko jasno patrzył w przy-
szłość. Czuł, że los pomoże mu znaleźć 
miejsce na ziemi oraz szczęście i dostatek.

Będąc prawdziwym mistrzem zarzu-
cania sieci wiedział, iż najlepszym czasem 
na rybaczenie jest wigilia najkrótszej nocy 
w roku. To było jego przekonanie wynika-
jące z talentu i doświadczenia, przeczucia 
i mądrości przodków przekazanych mu 
w domu rodzinnym. Postanowił to wyko-
rzystać w nowym miejscu, na obfitych 
wodach Małego Morza.

Wypłynął korabiem, jak jeszcze było 
ciemno i zarzucił sieci swoim sposobem. 
Kiedy wyciągnął raz pierwszy zdobycz była 
zwykła: flądry i śledzie, lecz nie napełnił 
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nawet jednej kipi. Zarzucił raz drugi i zno-
wu śledzie, flądry, trochę szprotek – nieźle 
chociaż nadal kosz nie był pełny. Marko 
zarzucił raz trzeci i poczekał trochę dłużej.

Kiedy wyciągnął w sieci srebrzyła się 
tylko jedna rybka, niezbyt wielka, lecz 
wyjątkowa i nieznana rybakowi.

Dorodna i tłusta migotała w świetle 
księżyca i przyciągała wzrok człowieka, 
który nagle poczuł uroczystą wyjątkowość 
tej chwili – Wigilia Nocy Świętojańskiej.

 − O Marko zwany Rybomiłem, rybaku 
miły, wpuść mnie z powrotem do morza 
– rzekła do rybka.

 − A czemu miałbym to uczynić? – w 
odpowiedzi,  zapytał rybak.

 − Bo jesteś prawdziwym rybakiem, który 
jest rybom miły i czujesz w jakim jestem 
stanie – odrzekła.

 − No właśnie, przecież żyję z rybaczenia  
i z tego, że ryby łowię. 

 − Lecz spójrz na mnie rybaku Marko, 
widzisz jaka jestem dorodna, wszak wła-
śnie udaję się na tarło, by ikra, której obfi-
tość mam w sobie, zalana została mleczem  
i morze się zarybiało.

Marko zmarszczył brwi zastanawiając 
się chwilę nad niespodziewaną rozmową 
z niezwykłą rybką i nad słusznością tego, 
co rzekła. Przecież bez tarła, ikry i mlecza 
nie byłoby wcale ryb na jego łowiskach. 
To trwało tylko chwilę, bo zaraz usłyszał 
 jakby płacz, jakby kwilenie, jakby śpiew:
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Na mnie rybkę przyszła marność, 
płynęłam sobie na tarło, 

płynęłam, by dzieci mieć, 
złapała mnie mocno sieć. 

 
Sieci mnie spotkały przykre, 

jakże teraz złożę mą ikrę?  
Ikrę dla morza zachować warto, 

oddaj mnie Bałtykowi Marko!

Rybak zastanawiał się tylko chwilę i 
szybko podjął postanowienie, że wypuści 
rybkę. Tak chciał uczynić.

I w tym momencie stała się rzecz nie-
zwykła. Z morza wyskoczyły dwie ryby 
podobne do dorsza, samce tłuste i doro-
dne, jeden mniejszy, a drugi większy.

Ustawiły się pyszczkami w jedną stro-
nę i razem wyraźnie wyrzekły takie słowa:

 − Dziękujemy tobie szlachetny Marko,  
Rybomiłem zwany, bo w swoim prostym 
umyśle zawarłeś całą mądrość odwiecz-
nego morza. Chcesz dać wolność naszej 
ry bce z ikrą, a więc rozpocząłeś wiecz-
ne przymierze pomiędzy człowiekiem a 
morzem. Od dziś będziemy chronić twoje 
łowiska, a w razie potrzeby użyjemy mie-
cza w ich obronie.

I wtedy zniknęły w odmętach Bałtyku. 
A Marko wziął delikatnie rybkę, aby nie 
uszkodzić ikry i wypuścił do morza, dając 
jej wolność dla przyszłości, a ona powie-
działa:

 − Dziękuję! Moje serce pozostanie zawsze 
wypełnione wdzięcznością dla ciebie. Za 
to coś uczynił ofiaruję ci skarb większy  
i cenniejszy niźli ja. Ponieważ darowałeś 
życie mnie i moim przyszłym dzieciom, 
daruję ci obfitość tego miejsca, miłość  
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i twoje szczęście, powodzenie i dobrobyt 
dla przyszłych pokoleń zamieszkujących 
te ziemie i żyjących z morza. Zapamiętaj 
tę magiczną noc Marko. Przybędę zawsze 
na dobre chwile!

Rybak oniemiały patrzył, jak rybka 
odpływa w głębiny za głosem natury zmie-
rzając na tarło.

Odczekał aż się oddali i zarzucił 
powtó rnie sieci, a kiedy je wyciągnął była 
w nich obfitość nie tylko śledzi, fląder  
i szprotek, ale i węgorzy oraz dorszy.  

Kiedy wrócił do chaty musiał je oprawiać  
i wędzić długo w noc, tyle ich było.

Postanowił uczcić tę noc obfitych 
połowów, pełną cudów przemawiają-
cych ryb, składając podziękowanie siłom  
rządzącym światem.

A był to czas, kiedy nie było jeszcze na 
Oksywiu małej kapliczki Świętego Micha-
ła, nie było jeszcze nawet w Redłowie 
świątyni prasłowiańskiego boga ognia i 
słońca –  Swarożyca.

Nie było ich wcześniej, dlatego  Marko 
składał wtedy ofiary siłom natury. Nie 
chciał złożyć w ofierze żadnej rybki z 
ikrą, bo te postanowił zawsze wypusz-
czać. Upiekł więc prosty kołacz w kształ-
cie ujrzanej  rybki i włożył w jej brzuch tro-
chę słodkości symbolizujących ikrę, czyli 
życie i obfitość. Taką ofiarę składał zawsze 

w najkrótszą noc w roku, a tradycję tę 
przejęli jego następcy, także już w czasach 
chrześcijańskich.

Odtąd rzeczywiście rozpoczął się dla  
Marko czas dobrych dni na morzu i w 
życiu. Miał szczęśliwą rodzinę i dostatek w 
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 checzy. Połowy jego rozpoczęły dobry okres 
dla wszystkich rybaków z sąsiedztwa, bo  
w sieciach regularnie zaczęły się poka-
zywać dorsze, śledzie, flądry, szproty, 
węgorze  także certy, a nawet jesiotry  
i łososie. Czasem zdarzały się foki, delfiny  
i  morświny.

Rybka zaś zaczęła się pokazywać w 
 ważnych chwilach dla tego miejsca, gdzie 
osiadł Marko.

Chroniła na przykład rybaków, gdy 
nęciły ich syreny wciągające w otchłań 
morza, do pałacu królowej Juraty. 

Albo kiedy budowano drewnianą 
kapliczkę na Kępie Oksywskiej. Była w 
tym czasie, kiedy miejsce zamieszkania 
Marko, wilgotne i podmokłe, pierwszy raz 
nazwano Gdina. Pokazywała się też czę-
sto w czasie Nocy Świętojańskiej, zawsze 
płodna, zawsze przynosząca obfitość.

I mniej więcej od tamtych czasów 
zaczęto ją nazywać Gdyńską Rybką z ikrą 
Marko! Pojawiła się, gdy w Redłowie były 
zaślubiny Polski z morzem na cześć kró-
la Władysława IV, gdy budowano od Gdy-
ni Szosę Gdańską i oddawano do użytku 
pierwszą linię kolejową.

Widziano ją na pewno, gdy w Gdyni 
odbywała się pierwsza uroczystość pusz-
czania wianków w Noc Świętojańską i kie-
dy trzy lata później awansowano Gdynię 
do rangi miasta. Płynęła razem ze wszyst-
kimi, gdy odbył się w Gdyni największy 
na świecie zlot żaglowców. Towarzyszyła 

mieszka ńcom w 1987 roku, kiedy przy-
bywał do nas Papież, Święty Jan Paweł II. 
Śpiewała razem z publicznością na festi-
walach Open’er, a także widziano ją na 
obchodach 25-lecia Samorządu Gdyńskie-
go oraz na 40. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych. Ukazuje się w czasie każdej 
Nocy Świętojańskiej, więc trzeba jej wypa-
trywać.

Gdyńska Rybka z ikrą Marko! objawia 
się na morzu od zamierzchłych czasów, 
by zapowiadać dobry połów, szczęście  
i dostatek Gdyni. Dobrobytowi miasta czę-
sto towarzyszy jej obecność, a jej płodna 
ikra zawsze zwiastowała rozkwit gwaran-
tując tłuste lata. Im bliżej współczesności 
Rybka Marko! była natchnieniem ludzi, 
którzy swoimi rękami, zdolnościami  
i umysłem powodowali olbrzymie zmia-
ny, które ze wsi rybackiej uczyniły Gdynię 
prężnym miastem.

Dokładnie tak, jak Rybka z ikrą, któ-
ra pojawiała się u mojej Babci na Boże 
Narodzenie, ukazuje się ona w ważnych 
chwilach. Jest też bardzo prawdopodobne, 
że te jej strażniczki z przeszłości, te dwie 
dorszowate ryby, które zawarły przymie-
rze z rybakiem Marko, rozglądają się teraz 
z godła Gdyni, chroniąc mieczem moje  
i nasze miasto.

Dlatego od dłuższego czasu nasza 
Gdy ńska Rybka z ikrą Marko! wędruje 
po Polsce i po świecie, a jej wizerunek 
jest umieszczany w różnych miejscach, 
na przedmiotach i wypiekach, by głosić 
chwałę miasta Gdyni.
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Od dawien dawna, od zarania dzie-
jów, właściwie od czasów, kiedy 
Bóg stworzył piękne ryby: te śle-

dzie, flądry, turboty, pstrągi i jesiotry, a 
stworzył je dnia trzeciego stworzenia. I od 
tego czasu towarzyszą one człowiekowi, w 
jego codziennym życiu, będąc symbolem 
zdrowia, obfitości, luksusu czasami i nie-
wątpliwie powodzenia. Ryby świeże, mo -
rskie, słodkowodne, ryby mrożone, suszo-

ne i wędzone oraz jeszcze kilkanaście 
innych przymiotników do ryb, które sym-
bolizują obecność tych stworzeń w życiu 
człowieka. Bałtyk jest morzem pełnym ryb, 

a Gdynia przez wieki była wioską rybacką i 
połowy na morzu stanowiły zawsze sól ist-
nienia tutejszych mieszkańców. Najpierw 
wyruszali na swoich małych, szybkich 
Korabiach i Korablach, żeby zarzucić sieci, 
niewody i żaki, a potem z obfitymi połowa-
mi, z wype łnionym botami oraz głęboko 
zanurzonymi łasztrami, wracali na brzeg.  
I tam rozładowywali swoje sieci, nad który-
mi dostojnie, a czasem krzykliwie krążyły 

mewy, te ich „kaszubskie orły”.

Potem kobiety, w wi kli-
nowych koszach, zwanych 
 „kipiami”, niosły połów,  pieszo 
na Targ Rybny do  Gdańska. 
Raz na tydzień wozy dosta-
rczały owoce morza do Ojców 
 Cyste rsów modlących się w 
 Oliwie. A często wyruszały  
nawet Drogą Pańską do 
 klaszto ru w Kartuzach.

Zaś rybacy gdyńscy, którzy przypły-
wali do stanowiska Korabnego przywozi-
li  do rsze, śledzie, skarpie, szproty, flądry, 
nieco węgorzy, certy i sandacze.

GDYNIA I BAŁTYCKI KAWIORGDYNIA I BAŁTYCKI KAWIOR
Opowieść o Ikrze - Bałtyckim Kawiorze oraz dawnej Gdyni, Opowieść o Ikrze - Bałtyckim Kawiorze oraz dawnej Gdyni, 

kiedy ta była jeszcze małą, rybacką wioską.kiedy ta była jeszcze małą, rybacką wioską.
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Czasem oprócz ryb można było spo-
tkać w sieciach „monstra morskie”, czy-
li delfiny, foki, morświny, kwapy, a nie-
kiedy łowili jesiotry, łososie i płastugi. 
 

 Tak, nawet jesiotry można było zło-
wić w Bałtyku, te jesiotry, których ikra to 
przecież słynny kawior. A rybacy przypra-
wiali także ikrę z mniej szlachetnych ryb i 
była ona spożywana razem z mleczem, któ-
ry z kolei nieco gorzki, bywał na stołach w 
 przysiółkach rybackich.

Rybacy wierzyli, że jeżeli się spotka na 
morzu rybę z ikrą, czasem z kawiorem wła-
śnie, wróży to rybakowi obfitość połowów. 
Zapełniona sieć znaczyła, że rybak z  Gdyni 
mógł zarobić i wieczorem w karczmie 
 Abrahama świętować przy piennym piwie, 
słodkim miodzie i gorzałce. Obok niego 
 biesiadowali drwale, bartnicy, piekarze, 
snycerze i kowal – rzemieślnicy, którym się 
powiodło.

Chociaż dzisiaj nie uświadczysz już 
na Bałtyku jesiotra – ryby z kawiorem to 
 je dnak nadal spotkanie ryby z ikrą podą-
żającej na tarło, wróży obfity połów teraz  
i w przyszłości.

Gdynia – symbol sukcesu nad polskim 
morzem, której port i stocznia powsta-
ły w miejscu, gdzie dotychczas cumowały 
rybackie łodzie. Gdynia – scena olbrzy-
mich zmian i powodzenia rozbudowywa-
nego szybko miasta, nadal historycznie jest 
związana z wioską rybacką, z legenda rnym 
spotkaniem szczęśliwej ryby z ikrą – z tym 
bałtyckim kawiorem, który od setek lat 
zapowiada dostatek i powodzenie miasta. 
Zapowiada nieustanny dopływ do  Gdyni 
ludzi z ikrą, grubych ryb oraz luksusu  
płynącego z kawioru.

Dlatego symbolem powodzenia 
 Gdyni staje się ciastko Gdyńska Rybka z 
ikrą  Marko! – Słodki specjał o bałtyckim 
 kształcie.
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Niech Gdynię kolejny blask sławy opłynie, Niech Gdynię kolejny blask sławy opłynie, 

i niechaj z regionalnego wyrobu zasłynie, i niechaj z regionalnego wyrobu zasłynie, 

wszak czas, by wielka korzyść dla miasta wynikła, 
wszak czas, by wielka korzyść dla miasta wynikła, 

złączone tutaj w jedno: wypiek i ryba oraz ikra.
złączone tutaj w jedno: wypiek i ryba oraz ikra.

Bo ma Toruń swe pierniki, nimi dawno słynie, 
Bo ma Toruń swe pierniki, nimi dawno słynie, 

ta z mleka i miodu słodkość nigdy nie przeminie, 
ta z mleka i miodu słodkość nigdy nie przeminie, 

i jest Kraków ze swoją „Piwnicą pod Baranami”, 
i jest Kraków ze swoją „Piwnicą pod Baranami”, 

wraz z jeszcze słynniejszymi obwarzankami.wraz z jeszcze słynniejszymi obwarzankami.

Trzeba oddać Poznaniowi, że tradycję trzyma, 
Trzeba oddać Poznaniowi, że tradycję trzyma, 

w listopadzie ma Rogale Świętego Marcina, w listopadzie ma Rogale Świętego Marcina, 

a Kazimierz nad Wisłą też swe chce dorzucić, 
a Kazimierz nad Wisłą też swe chce dorzucić, 

tylko u nich ten smaczny Kazimierski Kogucik.
tylko u nich ten smaczny Kazimierski Kogucik.

Pochwalić też trzeba, z Zakopanego ekipę, Pochwalić też trzeba, z Zakopanego ekipę, 

że tylko u nich zjesz oryginalny oscypek, że tylko u nich zjesz oryginalny oscypek, 

i wreszcie tradycja, która przekroczyła granice, 
i wreszcie tradycja, która przekroczyła granice, 

Papieska kremówka, co ją mają Wadowice.Papieska kremówka, co ją mają Wadowice.

Mają miasta w Polsce wyroby niepowtarzalne, 
Mają miasta w Polsce wyroby niepowtarzalne, 

i wyjątkowe tradycje ich wyroby regionalne, 
i wyjątkowe tradycje ich wyroby regionalne, 

szanujemy je i… przecież nie konkurujemy z nimi, 
szanujemy je i… przecież nie konkurujemy z nimi, 

bo mamy wyjątkowy wypiek – tylko z Gdyni.bo mamy wyjątkowy wypiek – tylko z Gdyni.

Wiersz Wiersz 
„O Gdyńskiej Rybce"„O Gdyńskiej Rybce"
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Wszystko to ze współczesnej tradycji wynikło, 
Wszystko to ze współczesnej tradycji wynikło, że tutaj powstała Gdyńska Rybka Marko! z ikrą, 

że tutaj powstała Gdyńska Rybka Marko! z ikrą, i od wieków narastało, że rybka ze słodkością, 
i od wieków narastało, że rybka ze słodkością, połączy przeszłość miasta z bogatą przyszłością.

połączy przeszłość miasta z bogatą przyszłością.

Jest w tym wypieku mądrość każdego Kaszuby, 
Jest w tym wypieku mądrość każdego Kaszuby, są podmorskie odmęty i połowów trudy, są podmorskie odmęty i połowów trudy, trwa wielki miasta rozwój, zaś słodka ikra gości, 

trwa wielki miasta rozwój, zaś słodka ikra gości, zapowiedź nagrody – połów pełen obfitości.zapowiedź nagrody – połów pełen obfitości.

Nowoczesne to ciastko, bo ma połączone, Nowoczesne to ciastko, bo ma połączone, smak prosty ze słodkim i z rybą skojarzone, 
smak prosty ze słodkim i z rybą skojarzone, a ikra to siła, przedsiębiorczość, dostatek, a ikra to siła, przedsiębiorczość, dostatek, na świat otwarcie, morze i w porcie statek.na świat otwarcie, morze i w porcie statek.

To ciastko będzie nagrodą dla silnych ludzi, 
To ciastko będzie nagrodą dla silnych ludzi, u których się nieustannie moc działania budzi, 

u których się nieustannie moc działania budzi, siła ich z charakteru mocnego na nowo wyrasta, 
siła ich z charakteru mocnego na nowo wyrasta, we krwi im wciąż pulsuje i przenika do ciasta.

we krwi im wciąż pulsuje i przenika do ciasta.

Ciastko niepowtarzalne, a nadzienie wyjątkowe, 
Ciastko niepowtarzalne, a nadzienie wyjątkowe, tradycja, nowoczesność, a do tego zdrowie, tradycja, nowoczesność, a do tego zdrowie, należy się memu miastu, bo dla niego żyć warto, 
należy się memu miastu, bo dla niego żyć warto, ciastko znad morza – Gdyńska Rybka z ikrą Marko!

ciastko znad morza – Gdyńska Rybka z ikrą Marko!

Autor:

Marek Zabiegałowski
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Nic się nie równa takim podarkom, Nic się nie równa takim podarkom, 
jak ta Gdyńska Rybka z ikrą Marko!jak ta Gdyńska Rybka z ikrą Marko!

Zjadasz Rybkę z ikrą, pozbywasz się troski, Zjadasz Rybkę z ikrą, pozbywasz się troski, 
lecz musi Ci ją upiec – Marek Zabiegałowski.lecz musi Ci ją upiec – Marek Zabiegałowski.

Gdy smak Rybki Gdyńskiej z ikrą poczujesz, Gdy smak Rybki Gdyńskiej z ikrą poczujesz, 
powiedz innym, tak w świecie Gdynię promujesz.powiedz innym, tak w świecie Gdynię promujesz.

Ciastko Rybkę z ikrą pysznie będzie piekł, Ciastko Rybkę z ikrą pysznie będzie piekł, 
Gdynianin i cukiernik – Wasz Marek Z-et.Gdynianin i cukiernik – Wasz Marek Z-et.

Gdy Gdyńską Rybkę z ikrą Marko! upiecze Zabiegałowski, Gdy Gdyńską Rybkę z ikrą Marko! upiecze Zabiegałowski, 
już niedługo w Twym domu radość i dostatek zagości.już niedługo w Twym domu radość i dostatek zagości.

Rybkę z ikrą - pyszny słodki podarek, Rybkę z ikrą - pyszny słodki podarek, 
ma dla wszystkich, gdynianin - Zabiegałowski Marek.ma dla wszystkich, gdynianin - Zabiegałowski Marek.

Bogactwo będziesz miał niezwykłe, Bogactwo będziesz miał niezwykłe, 
gdy ujrzysz Gdyńską Rybkę, co ma ikrę.gdy ujrzysz Gdyńską Rybkę, co ma ikrę.

Gdy Rybkę z ikrą spróbuje niewiasta, Gdy Rybkę z ikrą spróbuje niewiasta, 
tej zaraz brzuch płodny wyrasta.tej zaraz brzuch płodny wyrasta.

Niejednej tutaj Pani dziecko wynikło, Niejednej tutaj Pani dziecko wynikło, 
gdy spróbowała ciastka Marko! - Rybkę z ikrą.gdy spróbowała ciastka Marko! - Rybkę z ikrą.

Na taką dziewczynę uważaj po trzykroć, Na taką dziewczynę uważaj po trzykroć, 
co ma płodność Gdyńskiej Rybki z ikrą.co ma płodność Gdyńskiej Rybki z ikrą.

REGIONALNE FACECJE REGIONALNE FACECJE 
I PRZYSŁOWIA O RYBCEI PRZYSŁOWIA O RYBCE
z dystansem... z humorem… czasem i pod stołem…z dystansem... z humorem… czasem i pod stołem…
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Pannie ujrzeć Rybkę z ikrą – bardzo miło, Pannie ujrzeć Rybkę z ikrą – bardzo miło, 
lecz uważaj, by ci się za wcześnie nie urodziło.lecz uważaj, by ci się za wcześnie nie urodziło.

Zyski na targu ryb, będziesz miał rybaku spore, Zyski na targu ryb, będziesz miał rybaku spore, 
gdy złowisz Gdyńską Rybkę z ikrą – z bałtyckim kawiorem.gdy złowisz Gdyńską Rybkę z ikrą – z bałtyckim kawiorem.

Dobrze w biznesie Tobie będzie żarło, Dobrze w biznesie Tobie będzie żarło, 
gdy Rybkę ujrzysz, co idzie na tarło.gdy Rybkę ujrzysz, co idzie na tarło.

Bałtyk na całym wielkim świecie słynie, Bałtyk na całym wielkim świecie słynie, 
z tej Rybki Gdyńskiej z ikrą, co opływa Gdynię.z tej Rybki Gdyńskiej z ikrą, co opływa Gdynię.

Kaszuba mądry, każdy, od lat dobrze wie, Kaszuba mądry, każdy, od lat dobrze wie, 
gdy ujrzy rano Gdyńską Rybkę z ikrą,  gdy ujrzy rano Gdyńską Rybkę z ikrą,  

to wieczorem dobrze zje.to wieczorem dobrze zje.

Rybki z ikrą w sieci obfitość, Rybki z ikrą w sieci obfitość, 
to u rybaka w chacie sytość.to u rybaka w chacie sytość.

Gdy ci Gdyńską Rybkę z ikrą da cukiernik albo piekarz, Gdy ci Gdyńską Rybkę z ikrą da cukiernik albo piekarz, 
szybko się powodzenia w życiu swym doczekasz.szybko się powodzenia w życiu swym doczekasz.

Jak ze smażoną rybą idealnie pasuje frytka, Jak ze smażoną rybą idealnie pasuje frytka, 
a potem najlepiej popić sobie trzeba piwka.a potem najlepiej popić sobie trzeba piwka.

Jak w drinku oliwka, a wódkę pod grzybka, Jak w drinku oliwka, a wódkę pod grzybka, 
tak z ciastek najlepsze – z ikrą Gdyńska Rybka.tak z ciastek najlepsze – z ikrą Gdyńska Rybka.

Piernik, kogucik, obwarzanek – tu reakcja szybka, Piernik, kogucik, obwarzanek – tu reakcja szybka, 
nad morzem ciastko Marko! – z ikrą Gdyńska Rybka.nad morzem ciastko Marko! – z ikrą Gdyńska Rybka.

Z logiki rozwoju miasta naszego wynikło, Z logiki rozwoju miasta naszego wynikło, 
że kultowym ciastkiem, jest tu Gdyńska Rybka z ikrą.że kultowym ciastkiem, jest tu Gdyńska Rybka z ikrą.

115

 



 słowa: słowa:  Marek Zabiegałowski;    Marek Zabiegałowski;    
  muzyka:muzyka:  Tomasz KuśnierekTomasz Kuśnierek

PiosenkaPiosenka  
O Gdyńskiej Rybce MarkoO Gdyńskiej Rybce Marko

II
Niech blask sławy na Gdynię spłynie,  
niechaj ze swej Rybki zasłynie. 
Wszak w tym mieście rzecz to niezwykła, 

pieczenie, ryba i ikra.

refren:
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 
pieczone ciastko i Rybka z ikrą. 
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 

ciastko Marko to Rybka z ikrą.

IIII
Jest tu zdrowa mądrość Kaszuby, 
ciężka praca, połowów trudy. 
Słodycz ciastka i rybie ości, 

też zapowiedź jest obfitości.

refren:
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 
pieczone ciastko i Rybka z ikrą. 
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 

ciastko Marko to Rybka z ikrą.

IIIIII
Więc gdy morskiej szukasz podniety, 
patrz, gdzie z ikrą mężczyźni, kobiety. 
Bo z nich właśnie pysznie wyrasta, 

z ikrą, Gdyńskie te Rybki z ciasta.

refren:
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 
pieczone ciastko i Rybka z ikrą. 
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 

ciastko Marko to Rybka z ikrą.

IVIV
Ciastko przysmak silnych ludzi, 
ryba w nich wolność wiatru budzi. 
Ikra pięknie komponuje z nimi, 

niepowtarzalny wyrób z Gdyni.

refren:
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 
pieczone ciastko i Rybka z ikrą. 
Bo się Gdyni należy po trzykroć, 

ciastko Marko to Rybka z ikrą...

...pieczone ciastko Marko
to Rybka z ikrą!



Piosenka O Gdyńskiej  Rybce 
Marko! to utwór promujący Ry-

bkę, Ciasteczka i inne produkty 
pod marką Gdyńskiej Rybki z ikrą.

W nagraniach pomogli gdyńscy 
muzycy w szczególności  Tomasz 

Kuśnierek i syn Ma rcin Zabiegało
wski. Płyta wraz z książką to dodatko-

we, wspaniałe pamiątki, które mo żna na-
być w punktach i na stronie internetowej:

www.gdynskarybka.plwww.gdynskarybka.pl



Kilka słów od anonimowego Autora,  
który jedynie przełożył słowa i opowieści Marka na treść tej książki:

Bez zaklęcia może być ciężko… ale próbujcie… Jak coś to "Abra Kadabra"  - nie działa, sprawdzałem  
i zamiast Rybki gofra dostałem… ale za Was trzymam kciuki - próbujcie...  Jakby coś jednak poszło nie tak 

to zawsze możecie odwiedzić Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki z ikrą Marko!, gdzie ciastka zawsze są 
magiczne, dopełnione zaklęciem… którego moc działania zna jedynie Marek Zabiegałowski,  

...jednak tego nie może już zdradzić.

Anonimowy Pisarz...

Oto przez lata strzeżony i przekazywany kolejnym pokoleniom, tradycyjny 
przepis na przyrządzanie ciasta, z którego wytwarzane są Gdyńskie Rybki z 
ikrą. Marek jako kolejny dziedzic z dziada pradziada tej rodzinnej tradycji  
postanowił podzielić się nią z gdynianami i całym światem.

Oto jak z ust Babci Zosi, mały Marek usłyszał ten tajemny przepis, Oto tak przyrządza 
dzisiejsze Gdyńskie Rybki. I tak jak zapamiętał te słowa tak teraz je przekazuje w przepisie.

Niechaj każdy od dziś wytwarza te słodkie przysmaki.  
Jednak przy tym niech każdy pamięta, że sam przepis to nie wszystko. Dla pełni 
szczęścia potrzebne jest wielkie serce i miłość do Gdyni. Tylko wtedy może się udać

aha… zapomniałbym… jest jeszcze jedno, chyba najważniejsze... to Magiczne Zaklęcie  
zmieniające ikrę w słodkie nadzienia, których cudownego smaku słowami nie sposób opisać

Zaklęcie to znać może jedynie wybrany strażnik tajemnicy. Od Rybaka Marko począwszy, 
przez kolejne pokolenia i tak od wieków. I dopóki tajemnicze to zaklęcie jest dobrze strzeżone, 
dotąd w Gdyni będzie panowała radość i dostatek. W stosownym czasie Marek przekaże 
je kolejnym dziedzicom tej odwiecznej tajemnicy... Tym razem synom i wnukom. 

Przepis Przepis 
na Gdyńską Rybkę z ikrą Marko!na Gdyńską Rybkę z ikrą Marko!
Marek Zabiegałowski ujawnia tajemniczy, rodzinny przepisMarek Zabiegałowski ujawnia tajemniczy, rodzinny przepis
na przyrządzenie Gdyńskiej Rybki z ikrą...na przyrządzenie Gdyńskiej Rybki z ikrą...
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Daj do bajty mąki z pól naszych, skrusz drożdży Daj do bajty mąki z pól naszych, skrusz drożdży i nie gorącego mleka wlej. Rozbełtaj, a czekaj i... i nie gorącego mleka wlej. Rozbełtaj, a czekaj i... czekaj z tym anfriszem. Potem do wzburzonego fermentacją 
czekaj z tym anfriszem. Potem do wzburzonego fermentacją zaczątku dosyp mąki i zamieszaj, i mieszaj!zaczątku dosyp mąki i zamieszaj, i mieszaj!

Do tak powstałej podmłody, po odleżeniu, znów mąki 
Do tak powstałej podmłody, po odleżeniu, znów mąki dodaj z pól naszych i cukru buraczanego, a i rzepaku 
dodaj z pól naszych i cukru buraczanego, a i rzepaku płynnego. Zaś potem doł óż jajek od dziudziulowych 
płynnego. Zaś potem doł óż jajek od dziudziulowych niosek i jeszcze odparowanej soli morskiej.niosek i jeszcze odparowanej soli morskiej.

Następnie dużo werkuj i werkuj, aż gładkie i jednolite 
Następnie dużo werkuj i werkuj, aż gładkie i jednolite będzie, a po zmęczeniu jego niech... odpoczywa. będzie, a po zmęczeniu jego niech... odpoczywa. A teraz już porcjuj i rybki formuj, które smaczne i złociste 

A teraz już porcjuj i rybki formuj, które smaczne i złociste w piersiowym piecu pieczone będą.w piersiowym piecu pieczone będą.
A gorące i pachnące kosztuj i kosztuj. I potem pamiętaj... 
A gorące i pachnące kosztuj i kosztuj. I potem pamiętaj... Drugim dziel i podziel się, jak Bóg przykazał!Drugim dziel i podziel się, jak Bóg przykazał!

Marek ZabiegałowskiMarek Zabiegałowski
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 ◀   Pierwsze Słodkie Centrum w Gdyni 
powstało w samym centrum miasta, 
przy ulicy Świętojańskiej 18 (skrzyżo-
wanie z ul. 10-Lutego, w kamienicy  
z bogatą historią. 
 
Efekt wielomiesięcznej adaptacji, robi 
wrażenie. Marek miał swoją wizję i 
nie chciał pominąć ża dnego detalu. 
Ostateczny efekt to praca wielu ludzi, 
w tym wielu gdyńskich artystów, 
których Marek Zabiegałowski zaprosił 
do współpracy przy tworzeniu tego 
miejsca "z duszą"...  

Rozdział X

Zobacz, jak powstawało w Gdyni pierwsze Słodkie Ce-
ntrum Rybki Marko!, co przygotowaliśmy dla naszych 
gości i dlaczego warto odwiedzić Gdyńską Rybkę.

Główny stacjonarny Słodki Punkt, usytuowany w samym sercu
miasta, przy ul. Świętojańskiej to nie tylko słodkości pod zna-
kiem Gdyńskiej Rybki. To szczególne miejsce, w którym trady-
cja przeplata się z nowoczesnością. To także wytwarzanie słod-
kich wypieków na widoku gości, to wspólne z dziećmi pieczenie 
ciastek czy też jedyny w swoim rodzaju, sposób przedstawienia 
historii Gdyni w smacznej formie, na Słodkich Obrazach i Cia-
steczkach TYMITO, dzięki którym dowiesz się więcej o naszym 
mieście i Rybce Marko! Zobacz co jeszcze na Ciebie czeka… 

Pierwsze Słodkie Centrum w Gdyni 
Zobacz jak powstało  
i co ciekawego tu znajdziesz...
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...aby doprowadzić do tego....aby doprowadzić do tego.
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Bardzo długo szukałem 
odpowiedzniego punktu,  
w odpowiedniej lokalizacji...  

Szczęśliwie przełąłełem punkt  
w samym sercu Gdyni i mimo, iż 
planowałem przynajmniej dwa razy 
większy lokal, nie zastanawiałem 
się długo... Jednak ten punkt 
aby wykożyśtać każdy centymetr 
i maksymalnie go powiększyć 
wymagał kompletnej przebudowy...  
 
... Zaczęliśmy od burzenia... 



 ▶ ▼ Słodkie Centrum Rybki 
Marko! na kółkach. Wyjątko-
we, duże i małe Food Trucki, 
zaprojektowane w stylu retro 
na wzór gdyńskich autobusów 
marki  
Büssing  z lat 30'. 
(zobacz fot.  
str. 17).

Pierwsze Słodkie Ce ntrum Rybki Mar-
ko! w samym sercu Gdyni, to wyją-
tkowe miejsce, w którym pieczenie 

Rybek Marko, Sło dkich Obrazów czy ciaste-
czek TYMITO odbywa się na widoku gości. 
Nowością, będą także ręcznie wytwarzane 
Gdyńskie Czekolady i Praliny w kształcie ry-
bek Marko! To miejsce, gdzie poza słodkoś-
ciami, w ciekawy sposób można zbliżyć się 
do historii Gdyni, gdzie turyści zna jdą nie-
spotykane nigdzie indziej Słodkie Pamiątki 
i wiele więcej… 

Dla Najmłodszych mamy coś wyjąt-
kowego. W Gdyńskiej Rybce, dzieci 
będą mogły między innymi same 

stworzyć własne ciaste czka, pierniczki czy 
Rybki, które na miejscu zostaną upieczone.

Na ulicach Gdyni  pojawią się także 
 niepowtarzane mobilne, słodkie punkty 
z  Rybką Marko!. W nich pieczenie  

Rybek i ciastek, także odbywa się  na widoku 
 klientów.

 

W Centrum Gdyni powstaje pierwsze Słodkie Centrum  W Centrum Gdyni powstaje pierwsze Słodkie Centrum  
Gdyńskiej Rybki Marko! także na kółkach....Gdyńskiej Rybki Marko! także na kółkach....
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 ▶ W ten niecodzienny sposób, goście odwie-
dzający Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki 
Marko! będą mogli wpisać się do Pami ą
tkowej Księgi Gości.

S ą także inne ciekawostki jak wyjątkowa ogro mna 
drewniana Rybka Marko! z mosiężnymi, nume-
rowanymi łuskami, która stanowi swoistą Księgę 

Gości. Przybijając łuskę i wpisując się do pamiątkowej Księ-
gi, odwiedzający nasze Słodkie Centrum goście, turyści  
i mieszkańcy będą mogli, w ten nietypowy sposób, zapi-
sać się w historii Gdyńskiej Rybki. 

Wyjątkowa Księga GościWyjątkowa Księga Gości
Rzeźbione Ryby, Mosiężne, Numerowane łuski.Rzeźbione Ryby, Mosiężne, Numerowane łuski.

 ▶ Marek przed 
domem rzeźbiarza 
Waldka z nowymi, 
pamią tkowymi, 
dużymi rzeźbio
nymi Rybkami 
Marko!  Ręcznie 
wykonany dre
wniany szyld. 

Przygotowując się do otwarcia 
pierwszego Słodkiego  Centrum, 
Marek Zabiegałowski zgro madził 

wiele wyjątkowych elementów wystro-
ju. Są wśród nich przedmioty zabyt-
kowe rodzinne pamiątki nawiązujące 
do rodzinnej tradycji pieczenia rybek 
np. Odrestaurowany kredens Dziadka 
Szczepana, i replika ceglanego pieca 
który służył Babci Zosi w jej praco wni.  
Na kolejnych stronach Ciekawostki które 
warto poznać...

Przygotowania do otwarcia, Ciekawostki Pamiątki Przygotowania do otwarcia, Ciekawostki Pamiątki 
w Słodkim Centrum  Gdyńskiej Rybkiw Słodkim Centrum  Gdyńskiej Rybki
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 ▶ (Fot. 1-4)  
Kredens zbudowa-
ny przez Dziadka 
Szczepana    
w 1946r.  
 
▶  (fot.1)  
W takim stanie w 
2016r. pamiątkowy  
kredens dziadka, 
trafił do Marka 
ze zniszczonego 
po powodzi domu 
dziadków.  
 
Obecnie, odrestau-
rowany stanowi 
zabytkową pa-
miątkę w Słodkim 
Centrum Gdyńskiej 
Rybki  
w Gdyni. 

Odrestaurowany Kredens Odrestaurowany Kredens 
Dziadka SzczepanaDziadka Szczepana

Rodzinna pamiątka, zabytkowy kredens zbudowany przez Dziadka Rodzinna pamiątka, zabytkowy kredens zbudowany przez Dziadka 
Szczepana, ,w którym Babcia Zosia wyrabiała swoje babcine rybki.Szczepana, ,w którym Babcia Zosia wyrabiała swoje babcine rybki.

O ryginalny, zabytko-
wy kredens, zbudo-
wany przez Dziadka 

Szczepana, kiedy wrócił do 
Gdyni z niemieckiej niewo-
li w 1946r. Przez lata, słu-
żył Babci Zosi, w piwnicznej 
 izbie, gdzie wyrabiała i wy-
piekała swoje babcine Rybki.  
Ciekawostką jest, że kiedy w 
2016r. kredens w opłakanym 
stanie traf ił do Marka, za-
uważył On jak na jednej ze 
ścianek odpadła farba, two-
rząc wzór Rybki. Pomyślał 
on sobie, że to być może jest 

jakiś znak z góry, od Babci 
Zosi, aby uratować tą rodzi-
nną pamią tkę. Tak też się sta-
ło i ostatecznie w 2017r., kre-
dens został odrestaurowany. 
Obok repliki pieca, także 
zbudowanego przez Dziad-
ka stanowi obecnie jeden z 
głównych elementów histo-
rycznej  ekspozycji Słodkie-
go Centrum Gdyńskiej Rybki 
Marko! w  Gdyni.

 ▼ Dziadek  
Szczepan Dudczak, 
zdjęcie z czasów 
niemieckiej  
niewoli.

 ▼ Poniżej i na kolejnych stronach: 
zdjęcia kredensu przed, po i w trak-
cie restauracji.
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fot. cd. |  Kredens 
zbudowany przez 
Dziadka Szczepana  
w 1946r.  
 
 
◀ (fot.2) Marek i 
Basia z rybkami 
przy kredensie 
 
▼◀ (fot.3) kredens 
z czasów używal-
ności 
(zdjęcie z Ciocią 
Basią i babcinymi 
Rybkami). 
  
▼ (fot.4) Odrestau-
rowany kredens.  
Efekt wielomie-
sięcznej restauracji  
wykonanej przez 
Martynę Radzi-
szewską w 2017r.,  
w Gdyni. 
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Kącik Pamiątek z Gdyni.

Artystyczne, ręcznie wytwarza
ne wyroby cukiernicze, słodkie 
pamiątki z piernika, karmelu, 
czekolady czy ciasta, pamiątko
we rzeźbione rybki i miejsce na 
pamiątkowe zdjęcia.

Artystyczne wystawy 
cukiernicze i pokazy na 
żywo wykonywane przez 
mistrzów cukiernictwa.

Gabloty wypełnione 
artystycznymi ręcznie 
wyrabianymi słodkimi 
pamią tkami z Gdyni.  
Z piernika, karmelu, 
czekolady...

Strefa Foto. Piątkowe 
zdjęcia z Gdyńską Rybką.

Zrób, opublikuj, promuj 
Gdynię...

Pamiątkowe ręcznie rze
źbione Gdyńskie Rybki, 
oraz inne rzeźby małe i 
duże wykonywane przez 
Waldka Latoszewskiego. 

Wspólne z dziećmi wyra
bianie i pieczenie słodkich 
pamiątek, ciastek.  

Mini muzeum Gdyńskiej Rybki. 

Kącik Tradycji odzwierciedlający 
fragment Izby Babci Zosi sprzed 
70 lat. Zobaczysz jak powstała 
tradycyjna Gdyńska Rybka.

Replika oryginalnego pie
ca "Piersiówka" w jakim 
tradycyjnie wypiekane 
były Gdyńskie Rybki.

Oryginalne 70letnie 
drzwi z domu babci 
Zosi gdzie powstawały 
pierwsze Gdyńskie Rybki, 
wkomponowane w wystrój 
Słodkiego Centrum.

Pierwsza gdyńska gazeta, 
"Dziennik Gdyński" wyd. 
z dn. 19,04,1934r. Odkryta 
w trakcie adaptacji Słod
kiego Centrum.

Odrestaurowany w 2017r  
oryginalny babciny kre
dens zbudowany w 1946r. 
przez dziadka Szczepana.

Wyrzeźbiony w drzewie 
Tradycyjny tajemny prze
pis na Gdyńską Rybkę 
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Tradycyjne słodkie Rybki z tzw. 
ikrą czyli ze słodkim nadzieniem.   
Gdyńskiej Rybki wytwarzane 
w różnych smakach i z różnymi 
nadzieniami oraz inne słodkie 
wyroby jakie znajdziesz w Słodkim 
Centrum Gdyńskiej Rybki: 

Gdyńskie Ciasteczka 
TYMITO. Poduszeczki 
i Medaliony  Kilkadzie
siąt wzorów ciastek z 
symboliką Gdyni. 

Słodkie Obrazy Gdyni. 
Historyczne miejsca i 
chwile z życia miasta na 
Słodkich Pamiątkowych 
Obrazach z ciasta. 

Ręcznie wytwarzane 
Gdyńskie Czekolady i 
Pralinki z Rybką Mar
ką w różnych smakach i 
opakowaniach.

Gdyńska Rybka z ikrę 
Marko! Główny produkt z  
ciasta tradycyjnego, fran
cuskiego czy czekolado
wego z powidłami białym 
makiem i wiele innych...

Dodatkowo na miejscu, w 
Słodkim Centrum czeka
ją najróżniejsze desery i 
inne słodkości, zmieniane 
sezonowo czy jako oferty 
dnia.

Po jednej stronie Tradycja i wspo
mnienia z początków Gdyńskiej 
Rybki a po drugiej współczesna 
strefa wytwarzania i wypiekania 
słodkich Gdyńskich Rybek, To 
wszystko w jednym miejscu.

Pieczenie na żywo. 
Strefa wypiekania we 
współczesnym wydaniu to 
nowoczesne opatentowane 
maszynki do odpiekania 
Gdyńskich Rybek Marko.

Take obrazy czy czekola
dy są wyrabiane na wido
ku. To niewuearygodne 
jak wiele dao si zmieścić   
w jednym, nie najwię
kszym miejscu.

Mini galeria Słoidkich 
Obrazów Gdyni i wytwa
rzanie ich w tradycyjny 
sposób z urzyciem drew
nianych form.

Na przeciw babcine
go kredensu, służącego 
wytwarzaniu rybek. Dziś 
jest ścianka zbliżonych ale 
współczesnych szafek na 
produkty. 

Słodkie Centrum także na 
kókach, także z piecze
niem na widoku. Food
Trucki, zbudowane w sty
lu retro na wzór gdyńskich 
autobusów z lat 30.



Kącik pamiątekKącik pamiątek
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W  głównym, Słodkim 
Centrum Rybki Marko! 
w centrum Gdyni 

stworzyliśmy kącik z unikatowymi 
pamiątkami pod znakiem Rybki 
Marko! z Gdyni w tym np. płyty, 
książki,  słodkie ręcznie wyrabiane 
i zdobione pierniki, Słodkie 
obrazy i rzeźby, i inne... Ksiązki i 
Płyty z piosenką o Rybce Marko 
i wiele wicej... Są wśród nich 

pamiątkowe, ręcznie strugane 
mini rzeźby Gdyńskiej Rybki, 
które dla naszych gości wykonuje 
zaprzyjaźniony rzeźbiarz, 
Waldemar Latoszewski. Są także 
inne jego prace, jak pamiątkowe 
ryby, lub np. duży wyrzeźbiony w 
pniu drzewa Przepis na Gdyńską 
Rybkę, stanowiący ozdobę 
naszego, pierwszego słodkiego 
punktu w Gdyni.

Słodkie Centrum to obowiązkowe miejsce na mapie 
każdego turysty. Tylko tu Wyjątkowe, oficjalne 
pamiątki z Gdyni od Rybki Marko! Płyty, 
książki, obrazy, figurki, rzeźby, i wiele więcej.

 ▼ Poniżej kilka fotek 
li cznych pamią-
tek, w tym wspo-
mnianych: małych 
rzeźbionych pa-
miątkowych Rybek 
Marko! Drewniany 
przepis na Gdyńską 
Rybkę, stworzo-
ny przez Waldka 
Latoszewskiego, 
piernikowe, płyty, 
książka i inne jakie 
znajdziecie w na-
szym kąciku pamią-
tek.  
 
◀ Piernikowe słod-
kie Pozdrowienia z 
Gdyni... na tle kącika 
pamiątek i strefy 
foto.
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Rozdział XI

Krótkie kalendarium opowiada o najistotniejszych chwi-
lach z życia Marka. Od pamięci o przodkach do chwili, 
w której powstała Gdyńska Rybka Marko! Obecnie Ma-

rek przygotowuje także swoją biografię, którą zamierza wydać 
w formie kolejnej książki. W tym rozdziale znajduje się skróco-
na zapowiedź tego, co chciałby w niej przedstawić.

Na zakończenie - rekomendacje oraz podziękowania. 
Kilka ciepłych słów od Przyjaciół i współpracowników, 
którzy brali czynny udział przy realizacji poszcze -

gólnych elementów projektu Gdyńskiej Rybki z ikrą Marko!,  
a także serdeczne podziękowania od Marka Zabiegałowskiego.

Kalendarium (skrócona historia Marka)
Rekomendacje i podziękowania

◀ Mały Marek Zabiegałowski (1 roczek) 
Pamiątka dla dziadków 23 VI 1959r.



KALENDAR IUMKALENDAR IUM

KALENDAR IUMKALENDAR IUMHHistoria Marka Zabiegałowskiego w skrócie. istoria Marka Zabiegałowskiego w skrócie. 
Fakty, Daty, Ciekawostki… Fakty, Daty, Ciekawostki… 

a zarazem zapowiedź kolejnej książki.a zarazem zapowiedź kolejnej książki.

ŚLUB RODZICÓW ŚLUB RODZICÓW 
I PIEKARNICZA TRADYCJAI PIEKARNICZA TRADYCJA

Rodzice, mama Zdzisława (z domu Dudczak) i Zdzisław 
Zabiegałowscy po ślubie prowadzili piekarnie 
w Dobrej Nowogardzkiej, a także w Myśliborzu, 
Nawodnej i Pobierowie.

1953

Tata Zdzisław w piekarni.

PRZODKOWIE W GDYNIPRZODKOWIE W GDYNI

Babcia Zosia i Dziadek Szczepan Dudczakowie w 
czasie wojny zostali wywiezieni do Niemiec na 
roboty. Po wojnie wrócili i osiedlili się w swojej 
ukochanej Gdyni. Babcia Janina i Dziadek Jan 
Zabiegałowscy przed wojną prowadzili rodzinną 
piekarnię w Parysowie. Po wojnie otworzyli 
„Piekarnię Warszawską” w Myśliborzu, którą z 
czasem dziadek przekazał ojcu Zdzisławowi.

1945

Rodzina przed piekarnią.

TAM GDZIE SIĘGA PAMIĘĆ... TAM GDZIE SIĘGA PAMIĘĆ... 

Choć wszystkich pra-przodków nie pamiętam. 
Z opowieści kojarzę pra-dziadków Przybyłów i 
Dudczaków. Dlatego cenię stare, rodzinne fotografie, 
które pozwalają więcej pamiętać... Obok jedna z 
najważniejszych dla mnie, bo to najdawniejsza z 
uwiecznionych chwil, tych bliskich, których poznałem 
już we własnym życiu. Na zdjęciu prababcia Józefa, 
dziadek Szczepan, babcia Zosia, mama, tata, ciocia 
Ania, Krysia, Basia wujek Jurek i siostra Iwona.

Najstarsza rodzinna fotografia, 
bliskich, których poznałem.
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DZIECIŃSTWO,  DZIECIŃSTWO,  
KTÓREGO NIE MIAŁEMKTÓREGO NIE MIAŁEM

To były trudne, komunistyczne czasy, w szczególności 
dla tzw. „prywaciarzy”, co spowodowało, że od dziecka 
musiałem pomagać przy różnych pracach. Od szóstego 
roku życia ciężko pracowałem, zbierałem chrust i 
szyszki, którymi paliliśmy w piecu. Taczką woziłem 
trociny do trociniaka co zapewniało nam ogrzewanie. 
Chodziłem też na tory zbierać spadający z wagonów 

węgiel, który workami nosiłem na plecach. Pamiętam, że takie wagony nazywano 
„krowami”. W piekarni pomagałem np. czyszcząc blachy, w domu pilnowałem młodsze 
rodzeństwo. Kiedy rybacy wracali z połowów, dorabiałem wybierając ryby z sieci. 
Dostawałem za to ryby. Część z nich po drodze sprzedawałem a część przynosiłem do 
domu razem z pieniędzmi za sprzedane ryby.

1964

Marek z mamą i siostrą Dorotą.

BABCIA ZOSIA BABCIA ZOSIA 
I RODZINA DUDCZAKÓWI RODZINA DUDCZAKÓW

Od dziecka wiele czasu spędzałem z Babcią Zosią. 
Dopóki żyła, razem często piekliśmy babcine rybki 
w ceglanym piecu dziadka Szczepana. Z rodziną 
Dudczaków byłem i jestem bardzo związany, jednak 
po odejściu mojej ukochanej Babci już nigdy nie było 
tak samo. 

1961

Babcia Zosia z trzyletnim Markiem 
i rodziną.

MAREK PRZYCHODZI  MAREK PRZYCHODZI  
NA ŚWIATNA ŚWIAT

Urodziłem się w Myśliborzu 3 kwietnia 1958 roku, 
gdzie tata i mama prowadzili rodzinną piekarnię po 
dziadkach.

1958

Marek stawia pierwsze kroki.
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MŁODOŚĆ W POBIEROWIEMŁODOŚĆ W POBIEROWIE

Miałem 10 lat, kiedy osiedliliśmy się w Pobierowie. 
Tą miejscowość, darzę równie wielką miłością jak 
Gdynię. Z sentymentem wspominam ten okres mojej 
młodości. Przez pięć lat tata prowadził tam piekarnię, 
dzięki czemu, w pewnym sensie, mogłem zaznać życia 
w stabilizacji. Gdy inni mieli beztroskie dzieciństwo 
ja zawsze miałem obowiązki i ciężko pracowałem. 
Pomagałem w piekarni, sprzedawałem na plaży lody, 
ciastka, ogórki małosolne czy napoje. Wiadrami 

nosiłem zlewki dla świń z jednostki wojskowej i domów wczasowych, bo tata chował 
przy piekarni świnie. Opiekowałem się rodzeństwem. Pomimo ogromu obowiązków 
przeżyłem też piękne chwile. W Pobierowie, w końcu miałem kolegów i koleżanki, 
tam przeżywałem pierwsze, młodzieńcze miłości. Niemal co rok odwiedzam tą 
miejscowość. Zawsze z łezką w oku wracam myślami do tamtych chwil z dzieciństwa.

1968

Marek sprzedaje ciastka  
na plaży w Pobierowie.

CYGAŃSKIE ŻYCIECYGAŃSKIE ŻYCIE

Tata prowadził piekarnie w kilku miejscowościach 
przez co często się przemieszczaliśmy. Niczym 
cygańskie tabory, które widziałem w 1966r. w 
Nawodnej. Z tego powodu jako dziecko miałem 
bujne i wesołe, ale przy tym dość trudne „cygańskie” 
dzieciństwo. Przez częste przeprowadzki ledwo 
poznawałem kolegów a już musiałem ich zostawiać i 
co rusz na nowo odnajdywać się w nowych szkołach.

1966

Marek z siostrą Iwoną Myślibórz.

NAUKA CUKIERNICTWANAUKA CUKIERNICTWA

Po wielu latach cygańskiego życia i wiecznych 
przeprowadzek, rodzice w końcu osiedlili się w 
Świnoujściu. Skupiłem się wtedy na nauce zawodu 
cukiernika u mistrza Waldemara Piroga w cukierni 
„Arkadia”. Chodź piekarnictwa i cukiernictwa 
uczyłem się już od dziecka w piekarniach ojca, to 
właśnie tam nauczyłem się tajników, które pomogły 
mi bardzo w późniejszym zawodowym życiu.

1973

Marek z Rybką odwiedził cukiernię, 
w której kiedyś się uczył i pracował.
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PIERWSZA PRACA  PIERWSZA PRACA  
W SZKLARSKIEJ PORĘBIEW SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Po trzyletniej nauce cukiernictwa i mojego 
piłkarskiego epizodu wyjechałem na rok do Łodzi 
na kurs cukierniczo-gastronomiczny, a stamtąd 
na kolejny rok do Szklarskiej Poręby. Pracowałem 
tam w cukierni, którą wówczas prowadzili państwo 
Zarzyccy. Ten okres i tych ludzi także wspominam 
z dużym sentymentem. Co jakiś czas odwiedzam tą 

górską, sanatoryjną miejscowość. Cukiernia i kawiarnia, w której wtedy pracowałem 
istnieje do dziś. Obecnie prowadzą ją córki państwa Zarzyckich: Ula, Mirka i wnuczka 
Beatka, z którymi nadal utrzymuje kontakt.

1976

Marek na kursie gastronomicznym.

PIŁKARSKA PASJAPIŁKARSKA PASJA

Od dziecka marzyłem o grze w piłkę. Po osiedleniu 
w Świnoujściu, między cukierniczymi praktykami 
spełniałem swoje dziecięce marzenia. Swoją piłkarską 
pasję realizowałem jako zawodnik miejskiego klubu 
piłkarskiego „Flota Świnoujście”. Ciężka praca nie 
pozwalała mi na kontynuowanie piłkarskiej kariery, 
lecz nie zapomniałem o swojej pasji. Choć już sam 
nie grałem, zacząłem pomagać młodym piłkarzom 
min. z gdyńskiej Arki, Bałtyku czy Orkanu.

1974

Orkan Gdynia w strojach Karpatka 
ufundowanych przez Marka.

PRZYJAZD DO GDYNIPRZYJAZD DO GDYNI

W październiku 1978 roku, równo z wyborem 
naszego rodaka, Karola Wojtyły na papieża Jana 
Pawła II, przyjechałem do Gdyni, miasta moich 
dziadków. Zakochałem się w Gdyni, która jest dla 
mnie najpiękniejszym miejscem na świecie. Jestem 
szczęśliwy i dumny z tego, że to właśnie w Gdyni na 
dobre zaczęło się moje, samodzielne, dorosłe życie i 
mieszkam tu do dziś. Z tej okazji zrobiłem pierwsze 
zdjęcie w słynnej wtedy pracowni Fot. Edmunda 
Balukiewicza w Gdyni Obłuże.

1978

Zdjęcie tuż po przyjeździe do 
Gdyni.
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KOLĘDNICYKOLĘDNICY

Poza cukiernictwem ciągnęło mnie także do muzyki 
i artystycznego życia. Pracując w cukierni Piotra 
Stoltmana w Gdyni Obłuże, wspólnie z pracownikami 
tej cukierni, stworzyliśmy trupę kolędników. 

Większość strojów uszyłem sam, napisałem program 
jasełek, a próby organizowaliśmy w piwnicy cukierni. 

Ja objąłem rolę „diabełka” i chodziliśmy tak od domu 
do domu czy też występowaliśmy w osiedlowych 
klubach „Dziupla” i „Fonograf”.  

Świetnie się bawiliśmy i czuliśmy, że robimy coś 
fajnego podtrzymując staropolskie tradycje.

1985

Marek i kolędnicy.

ŚLUB Z MARZENĄ  ŚLUB Z MARZENĄ  
I NASZE DZIECII NASZE DZIECI

Ślub z Marzeną braliśmy w czasie największych 
strajków, w sierpniu 1980 roku.

Pierwszy syn Tomek przyszedł na świat w grudniu 
1980 roku. Trzy lata później, we wrześniu urodził się 
nasz drugi syn Marcin. 

Były to niespokojne czasy przemian ustrojowych 
charakteryzujące się brakami żywności. Chcąc 
zapewnić rodzinie i dzieciom to, czego sam nie 
miałem jako dziecko, ciężko pracowałem w cukierni, 
ale nie tylko. 

W weekendy grałem z zespołem po weselach. 
Dodatkowo dorabiałem robiąc lizaki, truskawki z 
marcepanu i inne słodkie wyroby czego brakowało w 
tamtych czasach. 

W taki sposób nie tylko zapewniłem rodzinie byt, ale 
i uzbierałem na pierwszy samochód (Skoda 105), a 
później także pierwsze mieszkanie w centrum Gdyni 
przy ul. Stefana Batorego.

1980

Ślub z Marzeną.

Marek z Marzeną wraz z dziećmi - 
Tomkiem i Marcinem.
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PIERWSZA WŁASNA PIERWSZA WŁASNA 
CUKIERNIA „KARPATKA”CUKIERNIA „KARPATKA”

W maju 1990 roku, po likwidacji cukierni, w której 
pracowałem, odkupiłem kilka używanych maszyn, 
piec i drobne wyposażenie. W okolicy dawnego 
stadionu Arki Gdynia, przy ul. Wincentego Pola 
otworzyłem swoją pierwszą cukiernię, którą 
nazwałem „Karpatka”. Niewielkie pomieszczenia 
tej cukierni szybko okazały się niewystarczające do 
rozwoju więc już po roku szukałem czegoś większego.

1990

Marek przed swoją piekarnią.

DRUGI ZAKŁAD  DRUGI ZAKŁAD  
CUKIERNIA-PIEKARNIACUKIERNIA-PIEKARNIA

Drugi zakład pod nazwą „Karpatka”, tym razem nie 
tylko cukierniczy, ale i piekarniczy, otworzyłem w 
Gdyni Obłużu przy ul. Boisko, w zaaranżowanych 
pomieszczeniach dawnego supersamu. Tym razem 
był to już nowoczesny zakład. Wziąłem pożyczkę i 
kupiłem nowe urządzenia, maszyny, piece, w tym 
innowacyjny w tamtych czasach, pierwszy w Gdyni 

piec obrotowy. Po dwóch latach, okazało się, że przy ciągłym rozwijaniu się i ten zakład 
okazał się niewystarczający więc znów zacząłem myśleć o czymś większym.

1991

Druga piekarnia przy ul. Boisko 14.

ZESPÓŁ MUZYCZNYZESPÓŁ MUZYCZNY

Od dziecka chciałem grać na perkusji, ale w 
dzieciństwie nie było mi to dane. Kiedy przyjechałem 
do Gdyni, za uzbierane pieniądze, kupiłem 
perkusję i nauczyłem się grać. Później kupiłem też 
cały sprzęt muzyczny i stworzyłem zespół. Próby 
organizowaliśmy w gdyńskim Cechu a później w 
osiedlowych klubach „Dziupla” i „Fonograf”. Przez 
kilka ładnych lat graliśmy na różnych zabawach dla 
dzieci, studniówkach, weselach, dancingach czy 
festynach itp.

1986

Marek z zespołem "Fonoutopia"
od lewej: Edek (bas), Marek (perk-
usja), Zbyszek (klawisze, śpiew), 
Piotr (gitara).
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ZAKŁADU I DOMUZAKŁADU I DOMU

Latem 1993 roku kupiłem działką na Pogórzu Górnym i 
zacząłem budowę nowego zakładu oraz wymarzonego 
domu. Po dwóch latach, błyskawicznej budowy, w 
1995 roku rozpoczęliśmy produkcję. Początkowo 
uruchomiona została tylko część piekarnicza. 
Ostatecznie, w skład kompleksu wchodziło kilka hal 
piekarniczych, cukiernia, lodziarnia, sklep, kawiarnia 
i restauracja, wyposażone w najnowocześniejsze 
maszyny i urządzenia i była to jedna z największych 
piekarni w woj. pomorskim.

"KARPATKA" Gdynia Pogórze

1995

„KARPATKA”  „KARPATKA”  
NA TARGACH I WYSTAWACHNA TARGACH I WYSTAWACH

Stały rozwój wymagał coraz większej reklamy. Idąc z 
duchem czasu stworzyłem specjalny dział marketingu, 
wystawialiśmy się na różnych targach i imprezach 
branżowych min. w Gdyni, Poznaniu, Gdańsku, 
Jaworze czy w Warszawie. Z czasem wprowadziłem 
na rynek nową linię pieczyw długoterminowych. 
Produkty „Karpatka” zdobywały najróżniejsze 
nagrody i wygrywały różne konkursy branżowe w tym 
kilka prestiżowych nagród i wyróżnień jako zdrowa 
żywność.

1995-2000

Wystawa Święto Chleba w Jaworze

NARODZINY TRZECIEGO NARODZINY TRZECIEGO 
SYNA PATRYKASYNA PATRYKA

Kiedy zawodowo wszystko się uspokoiło, firma się 
rozwijała, przyszedł czas na kolejne dziecko. Po 
latach wspólnego związku z moją drugą kobietą życia 
Małgorzatą, w 2000 roku przyszedł na świat trzeci syn 
Patryk.

2001

Marek z Gosią i synem Patrykiem.
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DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNACHARYTATYWNA

Sam w życiu, nie miałem z górki, więc kiedy z pomocą 
Boga zaczęło mi się wieźć w biznesie, uznałem, że 
warto podzielić się z tymi dla których los nie był zbyt 
łaskawy.

Tak więc w czasach istnienia Karpatki udzielałem się 
charytatywnie. Niesienie wsparcia potrafi sprawiać 
nieopisaną przyjemność.

Organizowałem wigilie i spotkania wielkanocne dla 
ubogich, pomagałem szkole dla dzieci z porażeniem 
mózgowym, wspierałem organizację wakacji dla dzieci 
powodzian z opolskiego, robiłem paczki świąteczne 
dla najbardziej potrzebujących wskazywanych przez 
Ks. Proboszcza Zbigniewa Walczaka z Parafii Św. 
Pawła Apostoła w Gdyni. i w miarę możliwości wiele 
innych działań.

1995-2008

Wigilia charytatywna w Karpatce

REKORDY GUINNESAREKORDY GUINNESA

Rok po roku udało mi się dokonać rekordowego 
wyczynu. Przy pomocy rodziny i współpracowników 
dwukrotnie wypiekłem najdłuższą na świecie 
plecionkę. 

Pierwsza z nich, wypiekana podczas Święta Chleba 
będącego częścią Jarmarku Dominikańskiego w 
2001r. miała długość 36,70 m. Druga rok później w 
Gdyni miała już ponad 42 m. W taki sposób trafiłem 
do księgi Rekordów Guinnesa.

Każdorazowo pieczenie gigantycznego drożdżowego 
warkocza trwało ok. 7 godzin i pracowało nad nim 
nieustannie 7 piekarzy, a wszystko to działo się przed 
zgromadzoną publicznością.

Po wypieczeniu plecionka została podzielona na 
małe kawałki, które sprzedawano za symboliczną 
złotówkę a dochody w całości przeznaczano na rzecz 
powodzian.

2001-2002

Bijemy rekord Guinnesa w Gdańsku

Rekord Guinnesa na Obłużu.
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STOW. RZEMIEŚLNIKÓW STOW. RZEMIEŚLNIKÓW 
PIEKARSTWA RPPIEKARSTWA RP

Udzielając się w Stowarzyszeniu Rzemieślników 
Piekarstwa Rzeczpospolitej, byłem Członkiem 
Komisji Rewizyjnej, zajmując się promocją polskich 
zakładów na różnych targach i wystawach w Polsce 
i poza granicami. W tym czasie także w swoich 
zakładach, organizowałem pokazy i szkolenia 
goszcząc zaprzyjaźnione firmy z 15 państw Europy 
środkowo-wschodniej.

2005

Medal Stow. Piekarstwa RP.

PODZIĘKOWANIA  PODZIĘKOWANIA  
I ODZNACZENIAI ODZNACZENIA

W czasach rozwoju „Karpatki”, mojej aktywności 
społecznej i biznesowej dostałem wiele odznaczeń, 
dyplomów i podziękowań. Otrzymałem odznaczenia 
za działalność charytatywną, sponsoring i udzielanie 
się na rzecz Miasta Gdyni m. in. od takich instytucji jak 
Urząd Miasta, Policja, Parafie kościelne, Pogotowie, 
Caritas, Rady dzielnic, Szkoły, Politycy, Posłowie, 

Senatorowie, Prezydent Gdyni, Cech Rzemiosła, Urząd Marszałkowski i wiele innych.

1995-2008

Marek i dyplomy.

SPONSORINGSPONSORING

Zgodnie z pasjami bliskimi mojemu sercu tj. sport i 
muzyka w miarę możliwości wspierałem też młodych 
muzyków i sportowców, m. in. piłkarzy z klubów Arka 
Gdynia, Bałtyk i Orkan, a także osiedlowych piłkarzy 
halowych z Pogórza, siatkarzy, sponsorując turniej 
szachów i turnieje zapaśnicze i wiele innych imprez 
sportowych czy koncertów dla mieszkańców Gdyni 
np. „Przy Stawku” w Gdyni Obłuże. Wspierałem także 

zespół muzyczny stworzony przez moich synów i trójmiejskich muzyków tworząc 
im sale prób, kupując sprzęt, zapewniając nauczycieli, studio nagrań, teledyski czy 
wreszcie organizując koncerty i promocję w mediach. 

1995-2008

Marek wspiera młode talenty.
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GDYŃSKA RYBKA MARKO!GDYŃSKA RYBKA MARKO!

To moja najnowsza zawodowa historia, ale przede 
wszystkim moja obecna pasja, której poświęciłem 
się całym sercem. którą w skrócie opowiedziałem w 
tej książce. Choć w tajemnicy pracowałem nad tym 
projektem od wielu lat, prawdziwy start to rok 2020… 

…trzymajcie kciuki! 

2020 i dalej...

Słodkie Centrum Gdyńskiej Rybki.

RADA MIASTA GDYNIRADA MIASTA GDYNI

Zawsze byłem raczej daleki od polityki, jednak po 
namowach przyjaciół postanowiłem spróbować 
swoich sił w lokalnej polityce. Z ramienia 
Samorządności – Wojciecha Szczurka, wieloletniego 
Prezydenta Miasta Gdyni wystartowałem w wyborach 
do Rady Miasta. Dostałem kredyt zaufania i zostałem 
Radnym na lata 2006-2010. W tym czasie byłem 
Członkiem Komisji Kultury oraz pełniłem funkcje 

Wiceprzewodniczącego Strategii i Polityki Gospodarczej. Pracując w Radzie Miasta 
na rzecz mieszkańców Gdyni miałem zaszczyt z sukcesem pracować nad kilkoma 
strategicznych inwestycjami w tym: przebudowa stadionu Arki, budowa stadionu 
narodowego rugby, hali sportowej, otwarcie Estakady Kwiatkowskiego czy trasy Janka 
Wiśniewskiego, budowa kilku rond w północnych dzielnicach Gdyni, stworzenie 
boiska szkolnego w Gdyni Pogórze, hali sportowej w Szkole podstawowej nr 6. i innych.

2006-2010

Marek na sesji Rady Miasta.

PRZYNALEŻNOŚĆ  PRZYNALEŻNOŚĆ  
DO CECHU GDYŃSKIEGODO CECHU GDYŃSKIEGO

Będąc  c złonkiem Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Gdyni, z czasem także jako Członek Zarządu (w 
latach 2005-2009), działałem na rzecz uczniowskiej 
młodzieży, brałem udział w akcji poprawy sytuacji 
gdyńskich rzemieślników i przedsiębiorców, starałem 
się wspierać integrację rzemieślników w trudnych 
czasach przemian gospodarczych.

2005-2009

Członkowie Zarządu Gdyńskiego 
Cechu (Święto Niepodległości).
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Mieszkając w Gdyni poznałem wielu wspaniałych ludzi, 
którzy stali się moimi serdecznymi znajomymi. Jest ich 
wielu. Chcąc spotkać się w większym gronie, przy różnych 
okolicznościach i nie pominąć nikogo czasem musiałem 
spotkania dzielić na kilka tur.

Jak to zwykle bywa... Niektórzy z tych, których uznawałem 
za serdecznych znajomych, okazywali się z czasem tymi, 
co z serdecznością podchodzą jedynie do korzyści, którzy 
zniknęli wraz z tym jak w biznesie „nie szło już jak kiedyś”. 

Cieszę się jednak że większość z tych osób to prawdziwie 
serdeczni znajomi, oddani pracownicy i ludzie którzy 
szczerze lubili spotkać się ze sobą, spędzić miło czas i 
pobawić się w przyjacielskiej atmosferze. 

Aby wszystkich wymienić nie starczyło by książki. 
Chciałbym jednak szczególnie wspomnieć Jankę Nowak 
z mężem Wiesiem, wieloletnią asystentkę Panią Anię 
Przybojewską z jej mężem Darkiem, Wiesława Tuźnika 
oraz Marka Nadolnego.

Ania i Darek Przybojewscy.

Janka i Wiesiu Nowak.

PRZYJACIELEPRZYJACIELE

Miałem w życiu dwóch przyjaciół. Pierwszy z nich to 
Świętej pamięci Tadziu Słowik. Wspaniały człowiek, 
oddany przyjaciel, prawdziwy kolega. Zawsze mogliśmy 
na siebie liczyć. Niestety Pan Bóg dość szybko powołał go 
do siebie, ale w moim sercu pozostanie na zawsze jako 
prawdziwy Przyjaciel.

Drugi to Andrzej B. - którego nazwiska umyślnie nie 
podaję. Przez ponad 30 lat, żyliśmy jak bracia, zawsze 
mogliśmy na siebie liczyć, nasze rodziny utrzymywały 
zażyły kontakt. Niestety bardzo się na nim zawiodłem. 
Bezgraniczne mu zaufałem a on to wykorzystał, 
pozbawiając mnie dorobku życia. Choć w pewnym sensie 
mu wybaczyłem i utrzymujemy kontakt, a On powoli 
oddaje mi to co straciłem to nigdy tego nie zapomnę, i nie 
mogę już go nazwać swoim Przyjacielem.

Śp. Tadziu Słowik
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Niestety, nigdy nie byłem aniołem i miałem pewne słabości do pięknych kobiet. Jak to się 
mówi - „człowiek młody to głupi” … 

Na mojej życiowej drodze spotkałem wiele kobiet, trzy z nich stały się prawdziwie kobietami 
mojego życia. Choć z Marzeną i Gosią nasze drogi się rozeszły to jestem im wdzięczny za 
piękne chwile i wspaniałych synów. 

MARZENAMARZENA
Z Marzeną (moją żoną), spędziliśmy piękny czas 
młodzieńczej miłości, mamy dwóch wspaniałych synów 
Tomka i Marcina. Połączyły nas wspólne pasje, wspólna 
praca i miłość. Niestety Marzena po ciężkiej chorobie 
zmarła.

GOSIAGOSIA
Drugą kobietą mojego życia była Gosia. Spędziliśmy 
razem ponad 19 lat. To w niej po raz drugi prawdziwie 
się zakochałem. Owocem naszej miłości w 2000roku. 
przyszedł na świat trzeci syn Patryk. Choć nasze drogi 
się rozeszły zawsze będę jej wdzięczny za ten czas, za 
pomoc w trudnych chwilach, za miłość, wspólną pracę, 
pomoc przy wychowaniu i opiece nad dziećmi i za wiele 
więcej… Cieszę się, że mimo wszystko nadal utrzymujemy 
przyjacielskie stosunki razem wychowując naszego syna.

ANIAANIA
Obecna partnerka, trzecia i mam nadzieję już ostatnia 
kobieta życia. Połączyła nas praca i miłość. Ujęła mnie 
swoją urodą, inteligencją. Poznaliśmy się w czasie 
podobnych zawirowań życiowych, poczułem w niej 
swoją bratnią duszę, co jeszcze bardziej nas do siebie 
zbliżyło. Tak już zostało i oby było jak w bajce „żyli długo 
i szczęśliwie” ...
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Rodzina to podstawa. W trudnych chwilach, dobre i silne relacje rodzinne potrafią w 
niesamowity sposób dodać skrzydeł. Cieszę się, że w mojej rodzinie były i są takie osoby, 
na które zawsze można liczyć. Takie, które mnie wspierały jak moja ukochana śp. Babcia 
Zosia. Takie, które były dla mnie autorytetem jak wujek Staszek i ciocia Ania. Takie, 
z którymi dobrze się bawiłem jak rodzeństwo czy kuzynostwo, czy też takie, z którymi 
spędzałem te najintymniejsze, zarówno łatwe i przyjemne jak i najtrudniejsze chwile jak 
moje partnerki życiowe i moje ukochane dzieci a teraz i wnuki…

Lista tych, których powinienem tu wymienić jest długa… Wszystkim Wam moim 
najbliższym jestem wdzięczny, że Was mam, a tych którzy już odeszli na zawsze będę miał 
w sercu. 

Synowie Marcin i Tomek oraz synowe Agnieszka 
i Gosia oraz wnuki Tobiasz i Mikołaj.

Najmłodszy syn Patryk z mamą Gosią.

Siostra Iwona  Siostra Dorota.
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Mam trzech wspaniałych synów. Tomka, Marcina i 
Patryka. Choć to już dorośli faceci, dla mnie to zawsze 
będą moje kochane dzieciaki.

Cieszę się ich ambicją, pracowitością, cieszę się ich 
sukcesami i wspieram w trudnych chwilach (bo przecież 
każdy je ma). Jestem dumny z tego jak potrafią radzić 
sobie z problemami, jak wyciągają wnioski… Łączy nas 
ogromna więź i rodzinna miłość.

Mimo życiowych zawirowań i ciężkiej pracy każdą wolną 
minutę poświęcałem dzieciom. Z dumą mogę napisać, że 
ten największy życiowy projekt ( jakim są moi synowie), 
bardzo mi się udał i z pomocą Boga i życiowych partnerek, 
udało mi się godnie ich wychować.

Marek z trójką swoich synów

WNUKIWNUKI
Tylu ilu synów tylu upragnionych wnuków. Przynajmniej 
na razie mam ich trzech. Mikołaj, Tobiasz i Tymon.

To dla nich wymyśliłem Ciasteczka TYMITO - nazywając 
je od ich imion.

Myślę, że nigdy aż tak nie angażowałbym się w projekt 
Gdyńskiej Rybki z Ikrą Marko! gdybym nie był przekonany, 
że to właśnie wnuczki będą kontynuować to moje dzieło.

Marek z wnuczkami.
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Wojciech Szczurek -
Prezydent  Miasta  Gdynia
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G d y ń s k i ej  R y b k i  z  i k rą  M a r k o ! G d y ń s k i ej  R y b k i  z  i k rą  M a r k o ! 

d z i ę k u j ą ,  r e k o m e n d u j ą  i  o p o w i a d a j ą  o  w s p ó ł p ra c y . . .d z i ę k u j ą ,  r e k o m e n d u j ą  i  o p o w i a d a j ą  o  w s p ó ł p ra c y . . .

Danuta Sroka

Polska twórczyni ludowa. Rzeźbi formy m.in. do Słodkich Obrazów Gdyni.

www.gdynskarybka.pl



Muzyk, kompozytor. Wykonawca piosenki o Gdyńskiej Rybce.

Tomasz Kuśnierek
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Krystyna Latoszewska

Mistrzyni krawiectwa artystycznego. Uszyła stroje reklamowe.
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Rzeźbiarz i liternik. Tworzył prototypowe rzeźby Gdyńskiej Rybki.

Waldemar Latoszewski
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Europejski Rzecznik Patentowy. Pomógł uzyskać ochronę znaków.

Jan Prościński

Roman Fudalewski

Właściciel odlewni metali. Wytwarza maszynki do pieczenia Rybek.
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	W	pierwszej	kolejności	chciałbym	podziękować	mojej	śp. Babci Zosi,	której	dedykuję	
tę	książkę,	za	miłość	i	piękne	chwile	dzieciństwa,	za	dziedzictwo	w	postaci	Babcinej	Rybki	i	
inspirację	do	powstania	Gdyńskiej	Rybki	Marko!

Dziękuję	mojej	śp. cioci Basi Pepka,	z	którą	od	dzieciństwa	łączyła	nas	ogromna	więź,	
za	wspólne	podtrzymywanie	babcinej	tradycji	i	wspólne	pieczenie	rybek	w	ceglanym	piecu	
dziadka,	za	wiarę	w	mój	projekt	Gdyńskiej	Rybki	Marko!	Trzymaj	za	mnie	kciuki	z	góry.

Chciałbym	 bardzo	 podziękować	Gosi Zander	 za	 to,	 że	 20	 lat	 temu,	 gdy	 zacząłem	
pracować	 nad	 projektem	 Gdyńskiej	 Rybki	 jako	 pierwsza	 wspierała	 mnie	 w	 pierwszych	
próbach	i	projektach	rybki.

Pragnę	 podziękować	 Waldkowi Latoszewskiemu	 za	 odzwierciedlenie	 mojego	
projektu	rybki	Marko	w	formie	rzeźby,	która	stała	się	matką	(docelowym	wzorem)	wszystkich	
kolejnych	rybek,	forem,	matryc	a	także	za	niezliczone	piękne	rzeźby	drewnianych	rybek	
Marko	jako	pamiątki	z	Gdyni.

Szczególne	 podziękowania	 należą	 się	 pani	 Danusi Sroce	 za	 cudowne,	 rzeźbione	
formy	do	Słodkich	Obrazów	Gdyni	oraz	Ciasteczek	TYMITO.	Dziękuję	Bogu,	że	poznałem	tą	
zdolną	a	przede	wszystkim	bardzo	przyjacielską	artystkę	z	pasją.

Nieoceniona	podziękowania	należą	się	niesamowitej	osobistości	 jakim	jest	Roman 
Fudalewski	 za	 pionierskie	 odwzorowanie	 wyrzeźbionego	 wzoru	 rybki	 do	 gotowych	
maszynek	do	wypieku	mojej	gdyńskiej	Rybki.

Serdecznie	dziękuję	panu	Kazimierzowi Gnaczyńskiemu,	83-letniemu	modelarzowi	
ginącego	 już	 zawodu,	który	wykonał	wzory,	 tak	 zwane	matki,	które	 stały	 się	matrycą	do	
produkcji	prototypowych	maszynek	do	wypieku	Gdyńskiej	Rybki	z	ikrą	Marko!

Dziękuję	Tomkowi Kuśnierkowi	za	skomponowanie	muzyki	i	zaśpiewanie	utworu	„O	
Gdyńskiej	Rybce”,	będącej	singlem	promującym	nasze	ciastka.

Podziękowania dla wszystkich wspaniałych ludzi, Podziękowania dla wszystkich wspaniałych ludzi, 
którzy w większym lub mniejszym stopniu przy-którzy w większym lub mniejszym stopniu przy-
czynili się do powstania mojego projektu Gdyńskiej czynili się do powstania mojego projektu Gdyńskiej 

Rybki z ikrą Marko! i tej książki...Rybki z ikrą Marko! i tej książki...

Serdeczne PodziękowaniaSerdeczne Podziękowania
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Dziękuję	 Arkadiuszowi Brzęczkowi za	 wiele	 wspólnie	 spędzonych	 godzin	 
i	spisywaniu	moich	myślii	do	książki,	dzięki	czemu	nic	nam	nie	umknęło…

Dziękuję	Żywili Okła	za	piękne	projekty	lukrowanych	dekoracji	Słodkich	Pamiątek	z	Gdyni.	

Dziękuję	Agnieszce i Jarkowi	z	Trójmiejskiej	Grupy	Reklamowej,	za	zaprojektowanie	
logotypu	Gdyńskiej	Rybki	z	ikrą	Marko!	

Dziękuję	Weronice Jastrzemskiej	i	firmie	Happy	Business,	za	trójwymiarowe	projekty	
graficzne	Rybek	Marko,	czekolad	i	pralinek	i	przygotowanie	matryc	w	formie	3D.

Podziękowania	należą	 się	mojej	 synowej,	Gosi Zabiegałowskiej	 za	 zorganizowanie	
warsztatów	dla	gdyńskich	przedszkolaków,	które	przecudnie	narysowały	Gdyńską	Rybkę	z	
ikrą	Marko,	tak	jak	ją	widzą.

Dziękuję	 Zygfrydowi Łyczywek	 za	 wyjątkowe	 łuski	 wykonane	 z	 mosiądzu	 do	
promocyjnych	Rybek	Marko,	które	staną	się	nietypowymi	księgami	gości	w	naszych	słodkich	
punktach.

Dziękuję	 panu	 Edwardowi Wójcikowi	 za	 piękne	 kartoniki	 do	 Słodkich	 Obrazów	 
i	Ciasteczek	TYMITO,	wykonane	według	mojego	pomysłu.

Dziękuję	 Martynie Radziszewskiej	 za	 ślicznie	 odrestaurowany	 kredens	 moich	
dziadków,	zrobiony	przez	dziadka	Szczepana	po	wojnie.

Dziękuję	Ani Trzyńskiej	 za	 cierpliwość	 i	 wyrozumiałość,	 za	 wsparcie	 w	 trudnych	
chwilach	i	wspólne	podróże	po	Polsce	w	celu	zrobienia	setek	zdjęć	z	rybką.

Dziękuję	 Janowi Prościńskiemu,	 europejskiemu	 rzecznikowi	 patentowemu	 za	
opatentowanie	logotypu,	wzorów	przemysłowych	oraz	maszynek	do	wypieku	rybek.

Dziękuję	Marcinowi Suchodolskiemu	 za	 pomoc	przy	 pracach	nad	 książką,	 stroną	
internetową,	za	wiele	nieprzespanych	nocy,	spędzonych	wspólnie	z	moim	synem	Tomkiem 
na	tworzeniu	najróżniejszych	projektów	graficznych.

Dziękuję	Wioletcie Burnat	za	piękne,	bajkowe	ilustracje	Baśni	o	Gdyńskiej	Rybce.

Dziękuję	Zenkowi Pasiecznikowi	za	malownicze	fotki	z	rybką	z	różnych	zakątków	świata.

Chciałbym	podziękować	także:	Janusz Susga, Michał Magiera, Stasiu Choiński, Kamil 
Pepka, Rafał Łatacz	oraz	Firmom:	Vega-Art,	Firmie	MKO	5,		Firmie	Mona.
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Podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczą na fotografiach i 
ilustracjach z Rybką Marko! Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagali przy powstawaniu Gdyńskiej Rybki czy też dla tych, którzy dopiero 
pojawią się na mojej drodze, a których nie sposób wymienić.

Szczególne PodziękowaniaSzczególne Podziękowania
Dziękuję	 moim	 synom	 Tomkowi, Marcinowi, Patrykowi,	 którzy	 w	 nieoceniony	

sposób	pomagali	mi	na	 różnych	etapach	przy	projekcie	Gdyńskiej	Rybki	 z	 ikrą	Marko!	 
Dziękuję	wszystkim	razem	i	każdemu	z	osobna:	Tomkowi	za	najróżniejsze	projekty	graficzne,	
projektowanie	książki,	 strony	 internetowej,	 redagowanie	 tekstów,	 koordynowanie	prac	
reklamowych.	Marcinowi	za	pomoc	w	kwestiach	organizacyjnych	przy	otwarciu	Słodkiego	
Centrum,	za	przepiękne	fotki	z	rybką	z	całego	świata,	za	wspólną	pracę	i	wsparcie	i	przy	
wielu	obowiązkach	abym	mógł	mieć	czas	na	zajmowanie	się	rybką.	Patrykowi za wspólne 
chwile	i	podróże	z	Rybką	Marko,	które	uwieczniliśmy	na	fotografiach	w	tej	książce,	za	to,	
że	jesteś,	że	mimo	szkoły	i	obowiązków	mogę	na	Ciebie	liczyć.

Dziękuję	panu	Prezydentowi miasta Gdynia Wojciechowi Szczurkowi,	za	życzliwość	
dla	mojego	projektu	 i	mądre	 słowa.	Pamiętam,	kiedy	 15	 lat	 temu	opowiadałem	o	moim	
projekcie,	usłyszałem	wtedy	od	Pana	Prezydenta,	 że	 to	 jest	wspaniały	projekt	dla	Gdyni.	
Powiedział:	 „Marek	 bądź	 przygotowany	 i	 nie	 na	 100%	 a	 200%	 jak	 zaczniesz	 wodować	
projekt”.	Dziękuję	panie	Prezydencie	właśnie	nastąpił	ten	moment.

Na	koniec,	ale	i	przede	wszystkim	dziękuję Bogu	za	wiarę	i	siłę	w	chwilach	zwątpienia,	
za	cierpliwość	i	to,	że	w	końcu	wystartowałem.

Marek Zabiegałowski
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To jest zwyczajna historia o Gdyńskiej 

Rybce z Ikrą Marko! i o człowieku, 

który ją stworzył ... czyli o mnie. Odkąd 

tylko zacząłem mieć świadomość, jak 

ważny w życiu każdego człowieka jest 

chleb, wypiek czy ciasto, przychodziły 

mi do głowy różne pomysły. Jednym z 

nich a zarazem najważniejszy w moim 

życiu okazał się pomysł stworzenia 

gdyńskiego, tradycyjnego wypieku 

jakim stała się Gdyńska Rybka z ikrą 

Marko! Mam nadzieję, że przetrwa 

ona wiele lat po mnie, służąc wielu 

pokoleniom i rozsławiając moją 

ukochaną Gdynię. 
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Wojciech Szczurek 
Prezydent Miasta Gdynia 
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