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25 listopada, po prawie trzygodzin-
nej rozprawie, Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³ niezgodnoœæ ustawy z 24 lipca
2002 r. o uznaniu czêœci Pó³wyspu
Helskiego za obszar szczególnie
wa¿ny dla obrony kraju.

Ustawê tê skierowa³ do Trybuna³u
Konstytucyjnego Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Trybuna³ Konstytucyjny, w sk³adzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udzia³em
wnioskodawców z Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu dzisiejszym wniosku Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej o zbadanie zgodnoœci art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2002 roku o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego
za obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju )przed³o¿ony do podpisu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej), z art. 15
ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 164 ust. 1 i 3 w zw. ze 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji oraz art. 15 ust. 2 ustawy wymienionej
wczeœniej z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 21 ust. 1  i art. 31 ust. 3 Konstytucji orzeka:

po pierwsze: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego za obszar szczególnie
wa¿ny dla obrony kraju jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 21ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospo-
litej Polskiej,

po drugie: przepis wskazany w punkcie 1 jest nierozerwalnie zwi¹zany z ca³¹ ustaw¹.
Ponadto postanawia na podstawie art.  39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.

o Trybunale Konstytucyjnym umorzyæ postêpowanie w pozosta³ym zakresie z powodu zbêdnoœci orzekania.

Ustawa helska w Trybunale Konstytucyjnym

PRZYRODZONA  I  NIEZBYWALNA  GODNOŒÆ  CZ£OWIEKA
STANOWI  •RÓD£O  WOLNOŒCI  I  PRAW  CZ£OWIEKA  I  OBYWATELA.

  Z ART. 30 KONSTYTUCJI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

cd. na str. 14
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J ednym z efektów powstania portu
w Helu by³o u³atwienie komunikacji z
nasz¹ miejscowoœci¹ dla goœci z Gdañ-

ska oraz coraz modniejszego uzdrowiska w So-
pocie. Od roku 1894, regularnie w sezonie tury-
stycznym zaczêli przybywaæ do Helu drog¹
morsk¹ wycieczkowicze, ciekawi tego tak egzo-
tycznego i niezbyt odleg³ego miejsca. Jednodnio-
wa wycieczka do malowniczej, rybackiej osady,
zagubionej w g³êbi Zatoki Gdañskiej, na w¹skim
pasie l¹du by³a jedn¹ z atrakcji oferowanych
przez pomorskie towarzystwa turystyczne.
Hel mia³ ju¿ sporo do zaoferowania: "œwia-
tow¹" gospodê "Lwia Jama", dwa hotele
"Waldhäuschen" i "Strandhotel", stary, bogaty
w zabytki nadmorski koœció³, wysok¹, masyw-
n¹ latarniê morsk¹, na któr¹ mo¿na by³o siê
wspi¹æ, by podziwiaæ niezapomniany widok,
dziewicz¹ przyrodê oraz piêkne, rozleg³e i - co
by³o podkreœlane - niekrêpuj¹ce pla¿e. Walory
letniskowe Helu opisa³ na pocz¹tku lat 90. XIX
wieku tutejszy pastor Hardt: Turysta mo¿e tu
liczyæ na piêkne, piaszczyste pla¿e, czy-
st¹, przezroczyst¹ wodê -  zarówno nad
ma³ym, jak i otwartym morzem. Wszyst-
ko tu sprzyja powstaniu k¹pieliska.
Trzeba tylko zbudowaæ prawdziwe urz¹-
dzenia k¹pieliskowe, poniewa¿ istnie-
j¹ca na pla¿y przebieralnia (buda k¹-
pieliskowa), co roku jest niszczona przez
fale i zasypywana przez piasek.

Niezbyt imponuj¹ca pocz¹tkowo licz-
ba przybywaj¹cych goœci zaczê³a gwa³-
townie wzrastaæ. ¯yj¹cy przez wie-
ki w odosobnieniu, konserwatywni he-
lanie musieli stopniowo przyzwyczaiæ
siê do ich okresowego pobytu, nale¿y-
cie doceniaj¹c profity, jakie by³y z tym
zwi¹zane, narzekaj¹c jednoczeœnie na
zbyt swobodny styl bycia przybyszy.
Lokalna m³odzie¿ zaczê³a masowo usta-
wiaæ siê przy g³ównych trasach tury-
stycznych sprzedaj¹c œwie¿e lub wê-
dzone ryby oraz tutejsze pami¹tki, którymi by³y
na przyk³ad zasuszone kwiatostany miko³ajka
nadmorskiego. Pozyskiwanie tych rzadkich ro-
œlin by³o na tyle du¿e, ¿e w roku 1902 musiano
specjalnym zarz¹dzeniem policyjnym zakazaæ
ich zrywania. Aby wêdruj¹cy po wydmowym
cyplu turyœci nie mieli k³opotów z dotarciem do
ciekawych miejsc jeszcze w latach 90. XIX wie-
ku poustawiano na g³ównych helskich œcie¿kach
drogowskazy, wskazuj¹ce szlaki do latarni mor-
skiej czy ruin Starego Helu. Lecz nawet z takimi
udogodnieniami Hel nie mia³ szans uzyskiwaæ
powa¿nych dochodów z ruchu letniskowego,
gdy¿ ówczesne Niemcy mia³y ponad 2,5 tys.
km wybrze¿y morskich z wieloma znacznie le-
piej zagospodarowanymi k¹pieliskami - konku-
rencja by³a zbyt silna. Brak zak³adów k¹pielo-
wych i dalej niedostateczna jeszcze sieæ komu-
nikacyjna nie pozwalaj¹ na wiêkszy dop³yw
goœci. Obs³uguj¹ce flotê wycieczkow¹  Towa-

K¹pielisko

rzystwo ¯eglugi Parowej "Wis³a" z Gdañska,
zdecydowa³o siê w po³owie lat 90. XX wieku
zainwestowaæ w³asne œrodki w celu stworze-
nia w Helu odpowiedniej bazy wypoczynko-
wej. Rozpoczê³y siê pertraktacje o wykup tere-
nów w okolicy cypla, lecz przyzwyczajeni
do samotnoœci helanie byli pocz¹tkowo nie-
chêtni tym planom i dopiero przyk³ad miejsco-
wego pastora Waldowa, który jako pierwszy od-
sprzeda³ Towarzystwu swoje grunty, ostatecz-
nie przekona³ rybaków.

Pomys³odawcami rozpoczêcia inwestycji k¹-
pieliskowych w naszym mieœcie byli cz³onko-
wie zarz¹du Towarzystwa,  radca Gibsone i w³a-
œciciel znanej stoczni gdañskiej Klawitter. Opra-
cowali oni program budowy i przeprowadzili
analizê ekonomiczn¹ tego przedsiêwziêcia, pod-
kreœlaj¹c, ¿e: sama Natura stworzy³a to miejsce,
które stworzone jest do tego, by potrzebuj¹cym
odpoczynku i cierpi¹cym daæ spokój i b³ogos³a-
wione ukojenie. Biura turystyczne aktywnie
zaczê³y promowaæ wycieczki morskie do Helu,

okreœlaj¹c to miejsce mianem ba³tyckiej idylli.
Oto fragment opisu takiej wyprawy, pocho-

dz¹cy z pocz¹tku XX wieku:Turysta, który od-
wiedzi³ stary, interesuj¹cy Gdañsk, chocia¿by
po to, aby w kilka dni przewêdrowaæ okolicê
lub d³u¿ej pobyæ w samym mieœcie lub w jed-
nym z kurortów na wybrze¿u, nie powinien opu-
œciæ starego hanzeatyckiego miasta, nie odwie-
dziwszy pó³wyspu Hel. Jak d³ugi, w¹ski palec
rozci¹ga siê cypel od wybrze¿a pomorskiego ³a-
godnym ³ukiem na pd. wschód a¿ do Zatoki
Gdañskiej i oddzielaj¹ od otwartego morza i
tworzy os³oniêt¹ od sztormowych wiatrów Zato-
kê Puck¹. Wygodne i eleganckie parowce wo¿¹
podró¿nych trzy razy dziennie (o 8.00, 11.00 i
14.00) z samego œrodka Gdañska, od bramy œw.
Jana, obok ¯urawia przez ciekawy port han-
dlowy i obok stoczni do Nowego Portu i We-
sterplatte. Przy tym k¹pielisku po³o¿onym bez-
poœrednio przy wylocie portu statek ma równie¿

swój przystanek. Potem ju¿ p³yniemy szybko
miêdzy falochronami w otwarte morze i pod-
czas gdy statek kieruje siê na zachód, otwiera
siê szeroki widok na nieporównywalnie piêkn¹
zatokê. Na pla¿y, która d³ugim ³ukiem otacza
b³êkitne morze, le¿¹ ulubione kurorty: BrzeŸno
i Jelitkowo oraz Sopot ze swoimi piêknymi wil-
lami, k¹pieliskami a za nim wznosz¹ siê ³agod-
ne pagórki lasów oliwskich, a¿ wybrze¿e zej-
dzie stromym spadkiem do morza przy Or³owie i
dalej na zachód, przy Oksywiu. 20 minut trwa
podró¿ wzd³u¿ wybrze¿y, od molo w Nowym Por-
cie do molo w Sopocie, na którym toczy siê ru-
chliwe ¿ycie nowoczesnego, eleganckiego ku-
rortu. Wp³yniêcie parowca, jak równie¿ wejœcie
i zejœcie pasa¿erów z pok³adu, skupia ci¹gle du¿¹
iloœæ ciekawskich na molo - obraz weso³ego ko-
lorowego ¿ycia.. I oto statek kieruje siê na
pó³noc i przechodzi prosto przez fale morskie.
Wybrze¿e znika stopniowo i ju¿ po dobrej pó³-
godzinie wy³ania siê na dalekim horyzoncie,
pocz¹tkowo jako cienka bia³a kreska, latarnia

w Helu. Wkrótce towarzysz¹ jej grupy
drzew i nie trwa d³ugo i ju¿ rozci¹ga siê
przed zachwyconymi oczami tak osobliwy
widok wyspy, ¿e ju¿ piêkniej nie mo¿na
by³o sobie wyobraziæ. Na jasnej pla¿y t³o-
cz¹ siê czerwone domki wiejskie, os³o-
niête z jednej strony przez koœció³, z dru-
giej przez obiekty k¹pieliskowe, pocz¹w-
szy od skraju wydmowego lasu witaj¹ nas
bia³e wille, a nad wszystkim stoi powa¿na
i zamyœlona, smuk³a, wysoka, bia³a latar-
nia, jako stra¿nik i przewodnik - œwiec¹c
daleko nad falami Ba³tyku.Parowiec cu-
muje rano w porcie przy wiosce, w po³u-
dnie i po po³udniu przed domem zdrojo-
wym przy wybudowanym wygodnym po-
moœcie i pasa¿erowie wchodz¹ na l¹d su-
ch¹ stop¹ , wygodnie na po³yskuj¹c¹ piasz-
czyst¹ pla¿ê. Hel w pe³ni zas³u¿y³ sobie na
miano idylli ba³tyckiej. Otoczony morzem
z trzech stron, ma prawie wyspiarskie po-

³o¿enie i silny oceaniczny, mimo tego ³agodny,
równomierny klimat. Czêœciowo wysokie, dzi-
wacznie uformowane wydmy, poroœniête prze-
piêknym lasem sosnowym, zachêcaj¹ goœci swo-
imi rozmaitymi promenadami do spacerów da-
lekich i daj¹ ochronê przed wiatrem. Piaszczy-
sta pla¿a i prawie zawsze ruchliwe, kryszta³owo
czyste morze, oferuj¹ szczególnie przyjemne i
wzmacniaj¹ce k¹piele. Stara w wiêkszej czêœci,
utrzymana w swoim prastarym, pierwotnym cha-
rakterze wioska, zna historyczn¹ przesz³oœæ ró¿-
nych walk i zmienne koleje losów, chowa w
swoim wartym zwiedzenia koœciele zabytkowym
i dziedziczonych przez ca³e rzesze pokoleñ do-
mach ca³¹ masê ciekawostek i jest kopalni¹
wiedzy dla sympatyków piêkna krajobrazu i oso-
bliwych wnêtrz.

Zagubieni wœród helskich wydm turyœci na zdjêciu wykona-
nym na p³ycie szklanej w latach 90. XIX wieku.
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Schy³ek jesieni i zima nios¹ ze sob¹ znaczne
och³odzenie i czêste sztormy, uniemo¿liwiaj¹ce
wychodzenie w morze. Przymusowa przerwa
w po³owach w naturalny sposób sprzyja
otwarciu siê na wartoœci i prze¿ycia, które
niesie zaczynaj¹cy siê o tej porze roku kalen-
darz koœcielny. Pierwsz¹ czêœæ tego kalendarza
stanowi adwent, tworz¹cy wraz ze œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia istotny, ukszta³towany
w ci¹gu wieków, fragment roku liturgicznego.

Adwentus znaczy nadejœcie. Adwent roz-
poczyna siê cztery niedziele przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Przez mieszkañców
Pó³wyspu Helskiego okres ten postrzegany jest
jako czas przygotowania na przyjœcie Chrystusa.
Do wybuchu II wojny œwiatowej zachowywano
surow¹ dyscyplinê postn¹. Poszczono trzy razy
w tygodniu (œroda, pi¹tek
i sobota), przestrzegano te¿
skrupula tn ie  za lecenia
Koœcio³a dotycz¹cego zakazu
uczestniczenia w zabawach
tanecznych. Posiadacze
instrumentów muzycznych
w adwencie ich nie u¿ywali.
Atmosferê skupienia i powagi
dope³nia³ codzienny udzia³
w odprawianej przed œwitem
mszy œw. wotywnej, zwanej
roraty. Odprawia siê j¹ o 6°°
rano, kiedy ziemiê okrywaj¹
g³êbokie ciemnoœci. Czas
odprawiania rorat nie jest
przypadkowy, bowiem id¹cy
w mroku wierni zmierzaj¹ do
œwi¹tyni, gdzie na wyró¿nio-
nym miejscu pali siê œwieca,
ozdobiona bia³¹ kokard¹,
która w powszechnym mnie-
maniu symbolizuje ciê¿arn¹
Maryjê. Odprawianie rorat
jest wiêc obrazem i w jakimœ
sensie powtórzeniem sytu-
acji ludzkoœci przed przyj-
œciem Zbawiciela. Ludzie ¿yli
wtedy w mroku grzechu
i œmierci, a przez Maryjê
otrzymali Tego, który jest
„œwiat³em na oœwiecenie
pogan”. Starsi Kaszubi z no-
stalgi¹ wspominaj¹ wieczorne
spotkania s¹siedzkie w d³ugie
adwentowe wieczory, kiedy
przy przêdzeniu we³ny œpie-
wano pieœni koœcielne i snuto rozmaite opowie-
œci. Dzisiaj adwent dla wielu straci³ ju¿ sw¹ spe-
cyfikê, powagê i ciszê. Dzieje siê to z uszczerb-
kiem dla religijnego znaczenia tego œwiêtego
czasu. Wœród m³odego pokolenia mo¿na jednak
zaobserwowaæ powrót do praktyk pokutnych
w adwencie, albowiem niektórzy z nich czy-
ni¹ przyrzeczenia abstynencji od alkoholu i

papierosów, a udzia³ w sakramencie pokuty
przed Bo¿ym Narodzeniem mo¿na nazwaæ gre-
mialnym.

Przed pierwsz¹ niedziel¹ adwentu, w œwi¹-
tyniach na Pó³wyspie - jak w wielu innych na
Pomorzu Gdañskim - zawiesza siê jod³owe wieñce
ozdobione czterema œwiecami. Mniejsze wianki
po³o¿one na stole w goœcinnej izbie mo¿na
jednak sporadycznie spotkaæ w mieszkaniach
Jastarni i KuŸnicy. Nieco czêœciej wystêpuj¹ tzw.
stroiki, czyli ga³êzie jod³y lub œwierka, ozdobione
anielskim w³osem i bombkami, ustawione
w wazonie na stole.

 Znacz¹cym momentem czasu adwentowego
jest 4 grudnia, wspomnienie œw. Barbary
- mêczennicy. Wœród rybaków dzieñ ten obchodzi
siê uroczyœcie, poniewa¿ uwa¿aj¹ œw. Barbarê

po³udniem w parafialnym koœciele. Co roku
zamawia j¹ maszoperia, uznaj¹ca mêczennicê
za swoj¹ opiekunkê i patronkê. W nabo¿eñstwie
uczestnicz¹ dziœ dawni cz³onkowie nieistniej¹cej
ju¿ maszoperii wraz z rodzinami. Z okazji
zakupœonégo œwiêta ksi¹dz proboszcz otrzy-
muje w darze wêdzonego ³ososia lub wêgorza.
Dawniej, po liturgicznej uroczystoœci uczestnicy
maszoperii zbierali siê u szypra na wspóln¹
biesiadê. Spotkanie up³ywa³o przy kupionym
wczeœniej na tê okazjê piwie (achtélk lub
wiertélek), grano w karty i omawiano plany
na najbli¿sze miesi¹ce.

 Znane s¹ przys³owia zwi¹zane z postaci¹
œwiêtej: „Barbara œwiêto o rëbokach pamiêto”,
„Na Barbarê mróz, szekuj ch³opie wóz” oraz
ogólnopolskie: „Barbara po lodzie, Bo¿e

Narodzenie po wodzie”.
Doœæ rzadki jest zwyczaj
œcinania tego dnia ga³êzi
wiœniowej i wstawiania
jej do naczynia z wod¹
przy piecu. Jeœli zakwit-
nie przed Bo¿ym Naro-
dzeniem, gospodarze spo-
dziewaj¹ siê dobrych uro-
dzajów w sadzie owoco-
wym.

Dzieñ œw. Miko³aja
(6 XII) jest szczególnie
oczekiwany przez dzieci.
Przeœwiadczone o mocy
i dobroci tego œwiêtego,
w wigiliê jego wspomnienia
wystawiaj¹ na okna lub pod
drzwi po jednym bucie,
aby nazajutrz rano wyj¹æ
z niego to, "co Miko³aj
przyniós³". Wa¿ne jest,
¿eby  bu t  a¿  l œn i ³  od
czystoœci, w przeciwnym
razie œwiêty móg³by siê
obraziæ i w³o¿yæ jakieœ
odpady lub œmieci. Zwy-
czaj ten by³ znany przed
II wojn¹ œwiatow¹ tylko
sporadycznie, dziœ jest
powszechny.

8 XII przypada uro-
czystoœæ Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny, niegdyœ dzieñ
patronalny dziewcz¹t
z Sodalicji Mariañskiej.

Dziœ na wsi kaszubskiej uwa¿a siê za obowi¹-
zek uczestniczyæ tego dnia w Eucharystii, zacho-
wywany jest te¿ œwi¹teczny spoczynek.

Adwentowy czas nieod³¹cznie kojarzy siê
mieszkañcom Mierzei Helskiej z kolêdnikami.
Od pocz¹tku adwentu, o wieczornej porze, wsie
i osiedla przemierzaj¹ grupy ch³opców z szop-
k¹. Dawniej wêdrowaniem z ma³¹ scen¹ Bo¿ego

za swoj¹ szczególn¹ patronkê. Niebezpieczna
praca na morzu sk³ania ich do ¿ywej ³¹cznoœci
z patronk¹ dobrej œmierci. Kult œwiêtej nie
ogranicza siê zreszt¹ tylko do grudniowego
upamiêtnienia w liturgii. Wielu mieszkañców
Jastarni, KuŸnicy, Cha³up i Helu codziennie
odmawia modlitwê do œw. Barbary. Najwa¿-
niejszym akcentem publicznej czci Barbary jest
od dawna uroczysta msza œw., odprawiana przed

Rys. Andrzej Arendt
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Narodzenia - czyli szopk¹ drewnian¹ z figurkami
Jezusa, Maryi, Józefa, Królów, pasterzy i zwierz¹t
- zajmowali siê tak¿e ludzie doroœli.

Zupe³nie inn¹ kategoriê stanowi³o wêdrowanie
grupy przebierañców, zwanych przëstrojoni.
By³a to kompania m³odzieñców w liczbie 6-12
osób, przebranych za zwierzêta (koñ, kozio³,
bocian), przewa¿nie w towarzystwie kolegów,
wyposa¿onych w odstraszaj¹ce - budz¹ce grozê
maski, w ko¿uchach wywróconych spodem
na wierzch. Przëstrojoni nie œpiewali kolêd,
nie u¿ywali te¿ ¿adnych instrumentów muzycz-
nych, robili za to trzôsk i gwôlr, szturchali i bili
wszystkich napotkanych, czasem wykrzykiwali
jakieœ rymowane wierszyki pod adresem
mijanych gospodarzy. Ze szczególnym upodo-
baniem nawiedzali domostwa, gdzie by³o wiêcej
dziewcz¹t, aby je nastraszyæ i wysmarowaæ sa-
dz¹. Jeœli przy okazji uda³o siê jakiejœ pannie
sprawiæ lanie, satysfakcja przebierañców by³a
zupe³na. W ostatnim tygodniu adwentu ubierali
siê w strój Gwiôzdki, czyli dzisiejszych
Miko³ajów i z wiêksz¹ powag¹ odwiedzali domy,

œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki. Przëstrojoni
zabierali ze sob¹ (choæ nie zawsze) kosz na dary
w naturze, sk³adane przez gospodarzy, którzy
chc¹c wydostaæ ich z domu, chêtnie sk³adali choæby
niewielki okup.

Zwyczaj wêdrowania przebierañców - kolêdni-
ków wytwarza niepowtarzalny klimat adwentowy.
Wzmaga oczekiwanie na œwiêta, a równoczeœnie
koncentruje uwagê mieszkañców Pó³wyspu
na tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. W erze
przed-telewizyjnej by³ jedn¹ z form spo³ecznego
prze¿ywania i celebracji têsknoty za tym,
co œwiête i mocne. Obwieszczanie Pana, który
przychodzi, w odbywanych poza liturgi¹,
obrzêdach oraz odgrywanie dramatu Bo¿ego
Narodzenia w scenerii wioskowych domów
i uliczek jest bez w¹tpienia form¹ uczestnictwa
w historii œwiêtej. Choæ dokona³a siê ona przed
wiekami, jest ci¹gle powtarzana i reaktualizo-
wana w ci¹gu koœcielnego i ludowego roku.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ ludnoœæ wiosek
rybackich okres adwentowy spêdza³a w specy-
ficzny dla siebie sposób. Rybacy nie wychodzili

w morze, przeto zajmowali siê napraw¹ starych
sieci (wykonanych z konopi) i wykonywaniem
nowych ¿aków i j¹der. Sztukê wyplatania ka¿-
dego gatunku narzêdzi po³owowych ch³opiec
posiada³ ju¿ w wieku ok. 10 - 12 lat, w domu
rodzinnym pomagaj¹c ojcu od najm³odszych lat.
Po wojnie rybacy helscy kupowali ju¿ doœæ du¿e
iloœci sieci nylonowych, o wiele trwalszych ni¿
konopne czy sizalowe. Okres jesienno-zimowy
wykorzystywano te¿ na remonty ³odzi i ku-
trów. Poniewa¿ by³y one z regu³y drewniane,
potrzebowa³y regularnej naprawy i konserwacji.
W rybackiej wsi kilka osób zajmowa³o siê
na sta³e budow¹ nowych ³odzi.

Wraz ze zmian¹ systemu pracy i wyposa¿enia
technicznego rybaków nast¹pi³a daleko id¹ca
zmiana stylu ¿ycia, tak¿e w okresie adwentu.
Rozpad rybackich maszoperii (wymuszony
zreszt¹ mechanizacj¹ pracy i postêpuj¹cym
niedoborem ryb) poci¹gn¹³ za sob¹ zanik tak
¿ywych niegdyœ wiêzi spo³ecznych. Nie pozostaje
to bez echa w odniesieniu do wierzeñ i zwycza-
jów adwentowych w miejscowoœciach Pó³wyspu.

Na spotkaniach dokonuje siê czynnoœci
wró¿ebnych, lej¹c wosk na wodê przez ucho
klucza lub przy pomocy pierœcienia zawieszanego
na nitce. Uczestnicy zabawy „rozstrzygaj¹
swe losy”, wybieraj¹c (z zawi¹zanymi oczami)
jeden spoœród 6 talerzyków. Wybranie pierœcienia
wró¿y wst¹pienie w stan ma³¿eñski, siêgniêcie
zaœ po mirtow¹ ga³¹zkê oznacza pozostanie
w stanie wolnym.

Jeœli ktoœ trafi³ na klucz, bêdzie gospodarzem,
jeœli zaœ na kawa³ek chleba - nowy rok bêdzie
obfity w zarobek i po¿ywienie. Trafienie na
monetê wró¿y³o niezawodnie szczêœcie i bogactwo,
wybieraj¹cy talerzyk z ziemi¹ winien by³ liczyæ
siê ze œmierci¹.

ANDRZEJKOWE
WRÓ¯BY

Ju¿ XVII wieczne dokumenty potwierdzaj¹ ist-
nienie andrzejkowych zwyczajów wró¿ebnych.

Dawniej na kaszubach wystêpowa³ zwyczaj
œcinania przy blasku ksiê¿yca wiœniowej ga³¹zki
i stawiania jej do wody przy piecu. Jeœli ga³¹zka
zakwitnie na Gody, to w nadchodz¹cym roku
spodziewaæ siê trzeba urodzaju owoców.

***

***

***
Dniem wró¿ebnym jest tak¿e Swiêto £ucji

(13 grudnia). Dziewczêta chowaj¹ do kieszeni
spódnicy jab³ko i nosz¹ je tam a¿ do gwiazdki.
Wed³ug wierzeñ pierwszy m³odzian, który za-
gadnie ow¹ dziewczynê po pasterce (...) poœlubi j¹.

Niektórzy od œw. £ucji bacznie obserwuj¹
pogodê i od 13 XII do Wigilii Bo¿ego Narodze-
nia po kolei zapisuj¹ do kalendarza na przysz³y
rok. Ka¿dy dzieñ oznacza kolejny miesi¹c. Tak
prognozuj¹ pogodê na nadchodz¹cy rok.

***
Aby znaleŸæ szybko mê¿a, trzeba owin¹æ

ceg³ê mêskimi slipkami albo podkoszulkiem
i w andrzejkow¹ noc w³o¿yæ j¹ pod poduszkê,
jak to robi³y panny na Mazowszu, podobno
z dobrym skutkiem.

Aby ujrzeæ twarz przysz³ego mê¿a w lustrze,
trzeba na andrzejki spojrzeæ w nie przez dziurê
po sêku w desce.

***
Lanie wosku (o³owiu lub bia³ka) przez ucho

klucza (u³atwia kontakt z duchami) jest popu-
larne w ca³ym kraju. Ulan¹ figurê umieszcza siê
pomiêdzy zapalon¹ œwiecê a bia³¹ œcianê i obraca
tak d³ugo, a¿ cieñ przypomina znajome kszta³ty.
Interpretacja nale¿y do wszystkich uczestników
zabawy.

***
Aby wywró¿yæ, która panna pierwsza wyjdzie

za m¹¿, dziewczêta ustawiaj¹ po jednym bucie,
zaczynaj¹c od najdalszej od drzwi œciany.
Stawiaj¹c buty, ostatni przed pierwszym, ta
bêdzie pierwsza, której but wyjdzie za próg pokoju.

***
Ka¿dy z uczestników zabawy trzyma w rêku

plasterek kie³basy. Do pokoju wprowadza siê
psa. Do kogo podejdzie jako pierwszy i zje kie³-
basê (nie mo¿na przywo³ywaæ), ten bêdzie mia³
udany nadchodz¹cy rok.

***
¯eby poznaæ imiê swojego ukochanego, nale¿y

cienko obraæ jab³ko ze skórki (nie rozrywaj¹c
jej), rzuciæ j¹ przez lewe ramiê i odczytaæ literê,
jak¹ utworzy³a. Jest to pierwsza litera imienia
ukochanego lub ukochanej.

***
Innym sposobem na poznanie imienia przy-

sz³ego mê¿a jest napisanie karteczek z imionami
ch³opców i w³o¿enie ich, w noc andrzejkow¹,
pod poduszkê. Rano wystarczy wylosowaæ jed-
n¹ z nich.

***
Ka¿dy z uczestników andrzejkowej zabawy

wpisuje swoje imiê na maleñkiej karteczce i wk³ada
j¹ do po³ówki wydr¹¿onego orzecha w³oskiego.
Zgromadzeni wokó³ miski nape³nionej wod¹ k³a-
d¹ swoj¹ ³upinê i lekko dmuchaj¹c kieruj¹ je na
œrodek. Po³¹czone po³ówki orzecha wró¿¹ mi-
³oœæ lub przyjaŸñ.

Wspomnieæ wypada o zwyczaju prognozo-
wania pogody w cztery dni roku: 21 XII, 21 III,
21 VI, 21 IX, czyli na przesileniu - w czasie
zmiany pory roku. Nale¿y obserwowaæ, z której
strony wieje wiatr, bo taki w³aœnie utrzymywa³
siê bêdzie przez cale trzy miesi¹ce nowej pory
roku. Inna metoda przewidywania pogody ka¿e
obserwowaæ aurê w cztery dni poœwi¹teczne:
27 XII, 28 XII, 29 XII, 30 XII. Ka¿dy z tych dni
reprezentuje pogodê jednej pory roku kolejno:
wiosna, lato, jesieñ i zima. Rybacy zwracaj¹
uwagê na kierunek wiatru w Nowy Rok. Wiatry
z tego kierunku bêd¹ bowiem przewa¿a³y przez
ca³y rok.

*** ***

MIKO£AJKI
Zwyczaj obdarowywania dzieci w tym dniu

powsta³  w pierwszej po³owie XVIII wieku.
Ówczesne podarki to: pierniki, obwarzanki,
drewniane zabawki, obrazki, ciep³a odzie¿.

W 1746 roku pisano: „Rodzice na (...) pami¹tkê
szczodrobliwoœci Œw. Miko³aja (...) zwykli co
rok na wigiliê Œwiêta jego dla zachêcenia
do nabo¿eñstwa dziatkom swoim œpi¹cym
ró¿ne podarunki zawi¹zywaæ i podrzucaæ,
powiadaj¹c, i¿ im to Œw. Miko³aj przyniós³, ale
rozkaza³: „¯ebyœcie paciorek nabo¿nie rano
i wieczór mówili, rodziców s³uchali”, przy czym
rodzice daj¹ dzieciom inne jeszcze napomnienia.

***
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W  okresie miêdzywojennym, staraniem ordynariusza
che³miñskiego, ks. bp. dr Wojciecha Okoniewskiego, powsta³o
na terenie polskiego Pomorza bardzo du¿o nowych œwi¹tyñ

katolickich. By³a to odpowiedŸ na lata ograniczeñ zwi¹zanych z polityk¹
rz¹dy pruskiego, œwiadomie preferuj¹cego - nawet w tradycyjnie katolic-
kich œrodowiskach - protestantów. Wolni Polacy na ziemiach by³ego zaboru
pruskiego szybko odrabiali te zaleg³oœci. W Helu nie by³o to proste:
od ponad 400 lat w naszym mieœcie dominowali ewangelicy w po-
czuciu narodowym zwi¹zani z Niemcami. Dlatego tworzenie tu parafii
katolickiej by³o wyj¹tkowo utrudnione. Powstanie kolonii rybackiej,
a w œlad za tym wzrost iloœci Polaków w Helu, spowodowa³y piln¹
potrzebê budowy tu koœcio³a. Wzniesiona w po³owie lat 20. XX wieku,
niewielka kaplica nie mog³a ju¿ pomieœciæ wiernych. Budowa w³asnej œwi¹-
tyni sta³a siê najwa¿niejszym zadaniem pierwszych naszych duchow-
nych i rad parafialnych.

Ambicje by³y wielkie, ale mo¿liwoœci niewielkiej grupy ludnoœci ograni-
czone. Z tego powodu biskup Okoniewski specjalnie dla Helu wprowa-
dzi³ opodatkowanie wszystkich wiernych w swojej diecezji na rzecz
naszej œwi¹tyni. Helan wspierali równie¿ letnicy, przybywaj¹cy tu
z g³êbi kraju. Pewnie dlatego ambicj¹ grupy wiernych z ksiêdzem Grzeni¹
na czele by³o wzniesienie œwi¹tyni, która by przyæmi³a lokalnych ewange-
lików. Ówczesne gazety pisa³y:

70 rocznica konsekracji
koœcio³a katolickiego w Helu (II)

 Œwi¹tynia ma tu stan¹æ niepoœlednia. Na chwa³ê Boga i ku podnie-
sieniu œwietnoœci Rzeczypospolitej na kresach. Plan jej rzucono bardzo
œmia³o. Smuk³a okr¹g³a budowla, po obu bokach jej kolumnada w pó³-
kolu, mog¹ca pomieœciæ setki wiernych, nawet podczas niepogody. Jako
zamkniêcie kolumnady budynki plebañskie.(...) stanie niebawem na
kresach nowy pomnik ¿ywotnoœci i wielkoœci Rzeczpospolitej.

Projekt tej wyj¹tkowej œwi¹tyni wykona³ jeden z najbardziej uznanych
architektów dzia³aj¹cych na Pomorzu i Wielkopolski Stefan Cybichowski,
o którym pisa³em w numerze 19 HB. Niestety okaza³o siê, ¿e nawet
pomimo wielkiego entuzjazmu nie zdo³ano zebraæ œrodków na realizacjê
tych planów. Z koniecznoœci wybrano znacznie skromniejsz¹ wersjê
architektoniczn¹.

Dziêki uprzejmoœci rodziny twórcy naszego koœcio³a, mogê czytelni-
kom HB zaprezentowaæ projekty, których zrealizowaæ siê w Helu nie
uda³o.

(M.K.)

SPHINX - POLSKA S.A.
poszukuje w Helu lokalu

na
potrzeby gastronomiczne
o powierzchni 80-200m2

w atrakcyjnym miejscu.
Zg³oszenia:

tel. 661 87 95

| Dzier¿awa wieloletnia lub wykup |
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Rocznicê tego wydarzenia uroczyœcie obchodzono we wszystkich
jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej RP. O godzinie 0800 na
wszystkich okrêtach 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a podniesiono Wielk¹
Galê Banderow¹ /po zmroku Galê œwietln¹/ a na uroczystych zbiórkach
odczytano okolicznoœciowe rozkazy, przypominaj¹ce historiê i tradycje
naszego morskiego rodzaju si³ zbrojnych. O godzinie 1100, w Sali Tradycji
Garnizonu Hel, Dowódca Flotylli kontradmira³ Andrzej Rosiñski wrêczy³
wyró¿nionej kadrze akty mianowañ na kolejne, wy¿sze stopnie wojskowe.
Sekcja Spo³eczno - Wychowawcza zorganizowa³a w tym dniu szereg
imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych. W konkursie czytelni-
czym pod has³em 85 lat MW RP zwyciê¿y³ st. mar. Piotr  Dorobczyñski.
Na strzelnicy garnizonowej odby³y siê zawody strzeleckie o Puchar
Dowódcy, w  których indywidualnie zwyciê¿y³ kpt. Adam Machula,
a dru¿ynowo najlepsza okaza³a siê dru¿yna batalionu saperów.

28  LISTOPADA,  85  LAT  TEMU  POWO£A-
NO   MARYNARKÊ   WOJENN¥. DEKRET
MARSZA£KA  JÓZEFA  PI£SUDSKIEGO
ZAPOCZ¥TKOWA£  FORMOWANIE  POL-
SKICH SI£ MORSKICH , JAKO SPÓJNEJ
STRUKTURY  ORGANIZACYJNEJ.

Akt mianowania z r¹k kontradmira³a Andrzeja ROSINSKIEGO odbiera
chor. sztab. mar. Wojciech ZATORSKI.

Dyplom za pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym  z r¹k kontradmira³a
Andrzeja ROSINSKIEGO odbiera st. mar. Piotr DOROBCZYÑSKI.

Dyplom i puchar za pierwsze miejsce w turnieju strzeleckim z r¹k szefa
szkolenia kmdr. Wies³awa PASZOWSKIEGO odbiera kpt. Adam MACHULA
z batalionu saperów.

Zwyciêzcy biegów ulicznych- st. mar. Les³aw OKROJ (z pucharem z lewej)
i bsm. Jan WO£OSZKO (z pucharem z prawej).

W sobotê (29 listopada) w biegach ulicznych wielk¹ klasê pokaza³
st. mar. Les³aw Okroj z dywizjonu œcigaczy, zwyciê¿aj¹c zdecydowa-
nie wszystkich rywali w kategorii seniorów. W kategorii oldbojów bez-
konkurencyjny okaza³ siê bsm. Jan Wo³oszko.

Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW
kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI  foto: autor
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Nie ma rybo³ówstwa bez ryb. - To proste stwierdzenie wydaje
siê obce dla niektórych samorz¹dów znad Zatoki Puckiej. Mimo
najszczerszych starañ liderów projektu "RYBY DLA

ZATOKI", konsolidacja lokalnych w³adz wokó³ celu „odtworzenie ry-
bostanu Zatoki Puckiej” jest nik³a. Ma³o tego... widaæ rozwój inicjatyw
uœmiercaj¹cych ¿ycie ichtiofauny tego akwenu. Krajowe i miêdzynaro-
dowe fundusze pro-ekologiczne z wielk¹ chêci¹ dofinansowa³yby
ka¿de przedsiêwziêcie ratuj¹ce zasoby ryb, a tym samym rybaków i ca³¹
otoczkê socjalno - kulturowa, jaka towarzyszy³a i towarzyszy temu
zawodowi. Skorzysta³aby na tym tak¿e turystyka i niema³y wachlarz
us³ug, oparty o ten regionalny i naturalny walor.

Tylko nieliczni przedstawiciele w³adz bior¹ ciê¿ar realizacji projektu
na swoje barki. Gromadz¹ wokó³ siebie osoby o pro-spo³ecznej chêci
dzia³ania, którym los ryb w Zatoce obojêtny nie jest. W drugiej grupie
lokuj¹ siê ludzie i instytucje, które wprawdzie przy ró¿nych œwi¹tecz-
nych okazjach kreuj¹ siê na mi³oœników ekologii lub tradycji rybackiej, ale
tak naprawdê (po uczynkach s¹dz¹c) na co dzieñ maj¹ te wartoœci za nic.
A¿ zadziwia beztroska podejmowanych decyzji, które finalnie zabijaj¹
ekosystem zatoki, jego ryby i rybaków.

RYBY RATUJ¥ RYBAKA!

Realizatorzy projektu RYBY DLA ZATOKI poszukuj¹ ¿ywych oka-
zów szczupaka i p³oci z Zatoki Puckiej. Za z³owione w tym akwenie,
dobrej kondycji ryby tych dwóch gatunków, p³acimy trzykrotn¹ cenê
wartoœci handlowej (do odwo³ania)! Po badaniach genetycznych i okresie
inkubacji tarlaki obu gatunków pos³u¿¹ do produkcji materia³u
zarybieniowego na potrzeby projektu "Ryby dla Zatoki".

Trwa beztroska na zatokowym brzegu. W³aœciciele kempingów niszcz¹
kolejne trzcinowiska. Myœl¹c wy³¹cznie o w³asnym zarobku na "deska-
rzach", zapominaj¹ o rybakach i ich rybach. Ryby maj¹ coraz mniej miejsc
do sk³adania ikry, a narybek traci miejsca schronienia. Podobny efekt czyni
nadmierne umacnianie brzegów. Jest to destrukcja przyrody, dokonywana
za pañstwowe (bardzo du¿e) pieni¹dze, wbrew prawu ochrony przyrody.
Uœmierca wiele z ¿yj¹cych w tej strefie gatunków chronionych.

Czy nast¹pi kiedyœ zwrot ku prawdziwej i rzetelnej ochronie zasobów
naturalnych? Dziœ coraz czêœciej musi ona przybieraæ charakter czynny.
Jak siê okazuje, pasywne prawo i istnienie oczyszczalni œcieków nie
odtwarzaj¹ ryb i ich siedlisk. Bez ryb nasze przybrze¿ne rybo³ówstwo
i wêdkarstwo nie maj¹ szans rozwoju ani przetrwania.

Program RYBY DLA ZATOKI jest jednak kontynuowany. Trwaj¹
zarybienia siej¹. PóŸna jesieñ to sezon na jej po³owy. Pozyskiwana jest
ikra i w ró¿nych oœrodkach rozpoczyna siê produkcja narybku. Podcho-
wany w swarzewskich stawach, uwolniony zostanie do zatoki póŸn¹
wiosn¹. Stanie siê tak jednak tylko wówczas, jeœli bêd¹ pieni¹dze na
jego wykup i podchów.

Sieja - owoc zatokowej jesieni.

Sieja to pierwszy z gatunków, który jest odtwarzany. Na razie dokonuje
siê tego przez zarybianie. O pe³nym powodzeniu projektu bêdzie mo¿na
mówiæ dopiero wówczas, jeœli ryby podejm¹ tar³o w Zatoce i same bêd¹
siê tu rozmna¿aæ.

W kolejce czekaj¹ i inne ryby - g³ównie szczupak, ale tak¿e i p³oæ.
Nie wyklucza siê wzmocnienia zasobów okonia, wêgorza i sandacza.
Odpowiednim dzia³aniom bêd¹ musia³y byæ poddane tak¿e i inne gatunki.
Choæ nie s¹ rybami przemys³owymi, wymagaj¹ ju¿ dziœ tzw. czynnej
ochronny. Jeœli uratujemy ryby i ich siedliska, uratujemy te¿ rybaków.

Krzysztof E. Skóra
foto: autor

Buldo¿er na brzegu Zatoki Puckiej.

Ukamienowana natura.

Informacje prosimy zg³aszaæ
do Stacji Morskiej UG w Helu
pod nr telefonu (24h):

 67 50 836
lub

601 88 99 40.
 (Ÿród³o rys: www.fsz.bme.hu/

~pink/webpeca/hal.html.)

UWAGA
WÊDKARZE i RYBACY!
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Te strony, stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych, m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

Poza wakacyjnym sezonem, mieszkañcy Pó³wyspu Helskiego wyko-
nuj¹ niema³y wysi³ek, aby œci¹gn¹æ tu goœci. Atutem zachêcaj¹cym turystê
do odwiedzin pomiêdzy paŸdziernikiem a majem powinien byæ unikato-
wy krajobraz tego miejsca. Tak jednak nie jest i byæ nie mo¿e. Dlaczego?
...  bo "ktoœ, czemuœ i komuœ" wyda³ pozwolenie, ¿e krajobraz Parku mo¿e
niszczyæ..

Zabite deskami okiennice "us³ugowych punktów", pozostawione do
nastêpnego lata ró¿ne budy i budki, rozje¿d¿one pobocza dzikich i mniej
dzikich parkingów, szpec¹ dobro wspólne - przestrzeñ i krajobraz.
Z okien gabinetów zarz¹dców terenów owych miejsc zapewne tego nie widaæ.

Regionalnym super wynalazkiem sta³y siê magazyny przyczep kem-
pingowych na terenach zwanych dziœ kempingami. Kto pamiêta, ¿e kie-
dyœ by³y to tylko pola namiotowe i mia³y byæ czynne co dwa lata? Przy-
czepy zamiast wyjechaæ po sezonie ... zostaj¹ tu na zimê. "Upiêkszaj¹"
krajobraz Nadmorskiego Parku. W miêdzyczasie w³aœciciele pól stawiaj¹
wokó³ nich coraz bardziej liczne zabudowania i zmieniaj¹ naturalny cha-
rakter terenu. Wiele z tych dzia³añ jest wrêcz nielegalnych. A jednak im siê
udaje. Mniej lub bardziej lokalne w³adze problemu zdaje siê, ¿e nie tylko
nie widz¹, ale jak widaæ s¹ chyba zainteresowane takim rozwojem
wypadków, gdy¿ proceder siê rozwija.

Skandalem, ju¿ nie tylko estetycznym, jest tolerowanie grodzenia "kem-
pingowych terminali" p³otami schodz¹cymi do wód Zatoki. To nie tylko
szpeci krajobraz, ale jest wprost pogwa³ceniem obowi¹zuj¹cego w Polsce
prawa.

GINIE  PÓ£WYSPOWY  BRZEG

NADMORSKI  PARK  MAGAZYNOWY
Myli siê ten, kto myœli, ¿e na Pó³wyspie Helskim ¿yje siê w Nadmorskim Parku Krajobrazowym.

MORŒWINOLODZY BÊD¥
OBRADOWAÆ W JURACIE

Owocuje badawcza aktywnoœæ Polski na
polu poszukiwañ nowych danych z zakresu
biologi i ekologii ba³tyckich ssaków oraz

informacyjne i szkoleniowe dzia³ania,  realizowane w ramach Centrum
Badañ, Edukacji i Rozwoju"BALTDER" jakie prowadzi Stacja Morska
UG w Helu. Wynikaj¹ca z badañ podstawowych wiedza, powoli przek³ada-
na jest na praktykê - na wdra¿ane poprzez administracyjne zalecenia ró¿-
ne formy czynnej ochrony  zagro¿onych gatunków.  P³aszczyzn¹ ujedno-
licania standardów tej ochrony s¹, s³u¿¹ce równie¿ wymianie doœwiad-
czeñ miêdzynarodowe spotkania ekspertów.  Kolejne w³aœnie jest przy-
gotowywane ...

XI posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia
o Ochronie Ma³ych Waleni Ba³tyku i Morza Pó³nocnego
(ASCOBANS) odbêdzie siê pod koniec kwietnia 2004.
Na miejsce obrad po raz wtóry wybrano Polskê. Przedsta-

wiciele boñskiego Sekretariatu ASCOBANS/UNEP w dniach 20-22 listo-
pada wizytowali Hel i Juratê, któr¹ ostatecznie wytypowano na miejsce
planowanego na kwiecieñ spotkania.

 Dyskusjê miêdzynarodowych ekspertów, bêd¹cych przedstawicielami
rz¹dów Pañstw Stron Porozumienia ASCOBANS i Konwencji Boñskiej,
w sprawach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, rybo³ówstwa i gospodarki
morskiej zdominuje zapewne wdro¿enie planu odtworzenia i ochrony
morœwinów w Ba³tyku oraz przygotowanie podobnego przedsiêwziêcia
dla populacji z Morza Pó³nocnego i Cieœnin Duñskich.

KES

Gdyby funkcje tych miejsc sprowadziæ do wydolnoœci samoodtwarza-
nia siê natur, zyska³oby wielu mieszkañców posiadaj¹cych kwatery we
wsiach i miastach Helskiego Pó³wyspu i okolic. Tworzona i rozwijana
ponad miarê sta³a i okresowa struktura socjalna kempingów niszczy przy-
rodê Parku.

Wniosek nasuwa siê sam. Goœcie powinni kwaterowaæ w kwaterach
sta³ych, w miejscach ju¿ zurbanizowanych. Dzisiejsze pola kempingowe
powinny s³u¿yæ rekreacji wy³¹cznie dziennej.

Deskê, kajak, skrzyd³o lub inne rekreacyjne urz¹dzenie mo¿na dowieŸæ
tu o dowolnej porze dnia i roku. Ale nikt tego w dni bez odpowiedniej
pogody nie uczyni, zatem przyroda odetchnie. Tak¿e w nocy obecnoœæ
tylu ludzi na w¹skim pasku pó³wyspu jest raczej zbêdna. Korzystanie
z kempingu w dni brzydkiej pogody wydaje siê zupe³nie nieracjonalne,
szczególnie w kontekœcie zbêdnego obci¹¿ania sob¹, autem, przyczep¹
i sprzêtem tego miejsca. Ale jak siê ju¿ tu przyjecha³o i zap³aci³o ... to siê siedzi.

Dzisiejsze kempingi nie tylko niszcz¹ przyrodê parku, ale zabieraj¹
klientów tym, którzy zainwestowali w odpowiednie, godne wspó³cze-

snoœci lokale i p³ac¹ za utrzymanie infrastruktury technicznej (np. wod-
kan) znacznie wiêcej, ni¿ ci zachêcaj¹cy turystów do taniego korzysta-
nia z uroków otaczaj¹cej kempingi (ledwo dysz¹cej) przyrody.

Co bêdzie, jeœli wszystko, co przyrodniczo naturalne, zostanie zadepta-
ne, zaje¿d¿one lub przys³oniête? Przedsmak apokalipsy wyczuwa siê na
trasie Jastarnia - W³adys³awowo.

KES
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Ka¿dy z nas ma swoj¹ w³asn¹ historiê. Czyja
historia kryje siê  w "Darze" Patricka O^Leary?
Mo¿e nasza wspólna historia, na któr¹ sk³adaj¹
siê nasze wspólne kompleksy, braki, problemy,
traumy, wspólne smutki, cierpienia i rozczaro-
wania? Oto fragment historii pewnej kobiety
znad zatoki "Dopad³a j¹ z³a opowieœæ, a ona
-m³oda - uwierzy³a w ni¹. Wiecie, ktoœ jej
kiedyœ opowiedzia³ historiê - ktoœ kogo po-
trzebowa³a, ktoœ kogo kocha³a. Historia
wskazywa³a,¿e jest z³¹ kobiet¹. A ona w ni¹
uwierzy³a.(...) Z³¹ opowieœæ, gdy ju¿ zagnieŸ-
dzi siê w cz³owieku, mo¿na usun¹æ tylko
w jeden sposób: zbadaæ jej prawdziwoœæ...."
Otó¿ to. Wolimy cierpieæ dŸwigaj¹c na plecach
swoje-nie swoje "winy", znosiæ ból wspomnieñ,
który bardziej jest bólem samej pamiêci ni¿ tym,
co ta pamiêæ pamiêta, wolimy zatruwaæ swoje
¿ycie smutkiem, ni¿ je zmieniæ. Po prostu zmie-
niæ. Wystarczy od³o¿yæ na bok bicz, którym
ch³ostamy siê niemi³osiernie za zmarnowane

DAR   ¯YCIA
¿ycie i za to, jacy sami jesteœmy, a wtedy to
¯YCIE z gówno wartego nagle staje siê PIÊKNE.
Wystarczy raz na zawsze rozstaæ siê z rol¹ ofia-
ry, przestaæ oskar¿aæ siebie i œwiat zewnêtrzny
o wszystkie swoje niepowodzenia, nieszczêœcia
i rozczarowania. Cierpimy na w³asne ¿yczenie.
Takim te¿ mora³em koñczy bajarz jedn¹ z wielu
opowiedzianych w "Darze" historii "Zawsze
³atwiej zatrzymaæ w sobie przegni³¹ opo-
wieœæ, ni¿ nauczyæ siê nowej". £atwiej tak,
ale nie m¹drzej. Dar jest przecie¿ po to, ¿eby
z niego korzystaæ. To alchemia duszy, obecna
wszêdzie tam, gdzie ma miejsce duchowy roz-
wój - poszerzanie swojej œwiadomoœci. I tylko
w taki sposób - poszerzaj¹c czyj¹œ œwiadomoœæ
- mo¿emy komuœ sensownie pomóc. Jak ten
ktoœ skorzysta z Daru, jakim jest ¿ycie, tylko
od niego samego zale¿y. Moc kreowania
rzeczywistoœci nie jest magi¹, jest implikacj¹
naszej wolnej woli i prawa do dokonywania
wyborów. Nawet brak wyboru jest wyborem

- godzimy siê wtedy na przegni³¹ opowieœæ
w sobie, zamiast rozliczyæ siê z ni¹ i stworzyæ
now¹ - szczêœliw¹. Tak, szczêœcie jest wpisane
w Dar ¯ycia, dlatego jest zbyt cenny, ¿eby
pochopnie rezygnowaæ z niego. Sprawia, ¿e
wszystko jest mo¿liwe, wystarczy uwierzyæ.

"Dar" Patricka O^Leary jest lektur¹, po któr¹
warto siêgn¹æ, gdy ma siê ju¿ wszystkiego doœæ,
gdy nie ma siê ju¿ si³y wstaæ z ³ó¿ka, gdy utknê-
³o siê na mieliŸnie i nie mo¿na ju¿ dalej p³yn¹æ.
Podobnie jak "Czarnoksiê¿nik z Archipelagu"
Ursuli Le Guin, uœwiadamia nam, ¿e ¿ycie jest
takim, jakim MY je widzimy. Wiêc jeœli zmie-
nimy swoje spojrzenie, zmienimy równie¿
siebie i swoje ¿ycie. Na lepsze. Od tysiêcy lat
ksiêgi mówi¹ o tym. Wystarczy zacz¹æ s³uchaæ
i wyci¹gaæ wnioski. To naprawdê proste,
pod warunkiem, ¿e zacznie siê myœleæ. Spraw-
dzi³am na sobie. Dzia³a.

 Iwona  Rusajczyk

W zwi¹zku z otrzymanymi sygna³ami, dot. zda-
rzeñ na terenie Helu, uprzejmie informujemy, ¿e:

-w  wyniku dzia³añ zostali zatrzymani, a na-
stêpnie aresztowani dwaj mieszkañcy Helu, któ-
rzy dokonali rozboju na ¿o³nierzu, min. wymu-
szaj¹c na nim wyp³atê pieniêdzy z bankomatu;

-w wyniku podjêtych dzia³añ zosta³ ustalony
sprawca kradzie¿y z w³amaniem do domków
letniskowych na terenie "Ujarzmionych Pia-
sków" - odzyskano utracone mienie;

-na terenia miasta dzia³aj¹ oszuœci, którzy w
okresie przedœwi¹tecznym pod pozorem pro-
mocji, akcji charytatywnych itp. mog¹ dokony-
waæ oszustw oraz drobnych kradzie¿y z miesz-
kañ i przedsionków domów;

-Mieszkañców Helu, wyje¿d¿aj¹cych na okres
œwi¹teczny, prosimy o zabezpieczenie miesz-
kañ, poinformowanie s¹siadów lub znajomych,
aby podczas nieobecnoœci w³aœcicieli zwrócili
uwagê na ich mieszkania;

-nadal oczekujemy wspó³pracy z mieszkañ-
cami i przypominamy o telefonach: 997 - Ko-
menda Powiatowa Policji w Pucku, 675 20 07 -
Komisariat Policji w Juracie, 96 97 - telefon ano-
nimowy.

Oficer Dy¿urny
Komendy Powiatowej Policji w Pucku

W dniu 11 lipca 2003 roku wesz³y w ¿ycie przepisy, które w znacznym stopniu znowelizowa³y
ustawê z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Jedn¹ z najistotniejszych zmian jest zmiana
dotychczasowych kompetencji organów administracji architektoniczno - budowlanej. Dla miesz-
kañców Helu szczególnie wa¿ne bêdzie to, ¿e od 1 stycznia 2004 roku, sprawy zwi¹zane z uzyski-
waniem pozwolenia na budowê, jak równie¿ przyjmowanie zg³oszeñ zamiaru budowy lub wykona-
nia robót budowlanych, nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê, prowadziæ bêdzie Starostwo
Powiatowe w Pucku. Do 31 grudnia br. sprawy te prowadzone bêd¹ w Urzêdzie Miasta w Helu na
podstawie porozumienia, zawartego pomiêdzy Starost¹ Puckim a Burmistrzem Helu, które jednak
po tej dacie traci moc. Niestety, znowelizowane Prawo budowlane nie przewiduje mo¿liwoœci
zawarcia nowego porozumienia w tym zakresie, tak wiêc od nowego roku wszyscy,
którzy zamierzaj¹ realizowaæ inwestycje budowlane, zmuszeni bêd¹ za³atwiaæ formalnoœci z tym
zwi¹zane w Pucku.

Tak¿e w Pucku, z tym, ¿e w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, za³atwiaæ
nale¿y sprawy zwi¹zane z zakoñczeniem budowy, czyli zg³oszeniem zakoñczenia realizacji budo-
wy lub uzyskiwaniem pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego. Warto dodaæ, ¿e nowow-
prowadzonym przepisem Prawa budowlanego organ ten zobowi¹zany zosta³ przez ustawodawcê
do przeprowadzania obowi¹zkowej kontroli obiektu budowlanego po otrzymaniu w/w wniosków
od inwestorów.

Tak jak do tej pory, Burmistrz Helu decyduje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Decyzje w tym zakresie wydaje jednak na podstawie nowej ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, która tak¿e wesz³a w ¿ycie 11 lipca br. Wszyscy, którzy zamierzaj¹
realizowaæ inwestycjê, która powoduje zmianê zagospodarowania terenu, zobowi¹zani s¹ do uzy-
skania takiej decyzji przed wyst¹pieniem o pozwolenie na budowê, chyba ¿e realizuj¹ j¹ na obsza-
rze, dla którego obowi¹zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony po 1994
roku. O decyzjê tê warto ubiegaæ siê wczeœniej, nawet, gdy jeszcze do koñca nie wiadomo, czy
i kiedy nast¹pi faktyczna realizacja inwestycji. Jej uzyskanie bowiem jest doœæ mocno sformalizo-
wane i wymagaj¹ce czasu, samo jednak z³o¿enie wniosku jest doœæ proste i nie wymaga praktycznie
¿adnych nak³adów finansowych.

Wy¿ej zasygnalizowane zosta³y niektóre, wa¿niejsze aspekty zmian w procesie budowlanym,
które obowi¹zuj¹ od tego roku. Wszystkich, którzy zamierzaj¹ realizowaæ w najbli¿szym czasie
inwestycje budowlane, a maj¹ w¹tpliwoœci co do trybu za³atwienia niezbêdnych formalnoœci lub
chcieliby uzyskaæ odpowiednie informacje, zapraszam do pok. 26 Urzêdu Miasta, gdzie mo¿na je
otrzymaæ wraz z wzorami wniosków i formularzy.

Na zakoñczenie podajê dok³adne dane wy¿ej wymienionych instytucji, których pracownicy tak-
¿e mog¹ s³u¿yæ pomoc¹ zainteresowanym inwestorom.

Starostwo Powiatowe w Pucku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydzia³ Architektury i Budownictwa 84-100 Puck
84-100 Puck Plac Wolnoœci 1
ul. 1 Maja 16 tel. 673 42 13
tel. 673 41 86

Jaros³aw Pa³kowski
Zastêpca Burmistrza Helu

ZNOWELIZOWANA  USTAWA POLICJA
INFORMUJE:

Informujê, ¿e 12 grudnia o godz. 1700

w Klubie Garnizonowym odbêdzie siê
zebranie Zwi¹zku By³ych ̄ o³nierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

Prezes Ko³a
Roman Malinowski
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Dnia 7.11. br. z gdyñskiego dworca PKS
wyjecha³ autobus z m³odzie¿¹ helsk¹,
uczestnicz¹c¹ w wymianie pomiêdzy

miastami Hel i Hermeskeil. Wymiana ta by³a
konsekwencj¹ podpisanego partnerstwa miêdzy
obu miastami. Wyjazd ten poprzedza³y liczne
spotkania z uczestnikami, ich rodzicami i opie-
kunkami - Pani¹ Iren¹ Sojeck¹, Pani¹ Renat¹
Ha³as i Pani¹ Katarzyn¹ Rak. Na zebraniach
dowiadywaliœmy siê miêdzy innymi o punk-
tach programu opracowywanego przez nie-
mieck¹  stronê, a tak¿e, co wywo³ywa³o w nas
œmiech, o stanie pogody w Hermeskeil.

W artykule tym nale¿a³oby wspomnieæ
o instytucjach i ludziach, którzy przyczynili siê
do tego wyjazdu i wsparli nas finansowo i rze-
czowo. Koszty przejazdu pokry³a Polsko-Nie-
miecka Wspó³praca M³odzie¿y oraz W³adze
Miasta, a tak¿e uczniowie i ich rodzice. Sponso-
rzy zafundowali upominki dla organizatorów
i m³odzie¿y niemieckiej. Ka¿dy z tych upo-
minków mia³ charakter helski i promowa³ na-
sze miasto.

Czytelnikom Helskiej Blizy przypomina-
my listê uczestników wyjazdu: Albecki Adrian,
Borkowska Dominika, Ciê¿kowski Grzegorz,
Dempc Daniel, Juziuk Monika, Kobielak Kamil,
Kubiak Krzysztof, Kubicki Mateusz, Kucharska
Anna, Lewandowski Mariusz, Lisakowski
Jakub, Loose Ksenia, Niewiarowski Wiktor,
Oniszczuk Ma³gorzata, Orszewska Marta,
Patora Agnieszka, Przygoda Klaudia, Siwek
Damian, Soldatke Mateusz, Szulc Judyta,
Œwi¹tczak Daniel, Œwitakowska Adriana,
Wêgrzyn Aleksandra, Wêgrzyn Agnieszka,
Wróbel Maciej, Ziêtara Karolina.

      Dzieñ 1. Sobota
O godz. 14.45 dojechaliœmy do Trier. Bardzo

ucieszyliœmy siê z tego powodu, poniewa¿
podró¿ by³a niezwykle trudna i uci¹¿liwa. Do
Hermeskeil zabra³y nas prywatne samochody
przyjació³, tj.: Pana Dalke, Doktora Heege
i Pana Klassa. Po przyjeŸdzie do partnerskiego
miasta ulokowano nas w bardzo ³adnym schro-
nisku m³odzie¿owym (Jugendherberge), sfinan-
sowanym przez Uniê Europejsk¹, znajduj¹cym
siê w samym centrum. Obejrzeliœmy go sobie
bardzo dok³adnie i zeszliœmy do sto³ówki na
podwieczorek. Zdziwiliœmy siê, widz¹c na stole
s³odkie precle, ciasta i ciastka. Jak siê póŸniej
okaza³o, tego dnia w Niemczech, obchodzono
dzieñ œw. Marcina. W³aœnie dlatego na stole zna-
laz³y siê te wszystkie ³akocie. Po podwieczorku
udaliœmy siê do naszych pokoi, by rozpakowaæ
baga¿e i odœwie¿yæ siê po podró¿y. Ok. godz.
18.30 zeszliœmy ponownie do sto³ówki, by
zjeœæ kolacjê. Zaraz po kolacji wyruszyliœmy
na pochód œw. Marcina, który odbywa siê co
roku w ca³ych Niemczech. Symbolem tego œwiêta
s¹ wczeœniej wspominane precle, rozdawane po

wielkim, rozpalanym przez stra¿aków ognisku.
Mieszkañcy Hermeskeil zebrali siê tego wieczoru
w parku, by godnie œwiêtowaæ ten dzieñ. Ca³e
rodziny œpiewa³y pieœni, a ma³e dzieci dodatko-
wo mówi³y wiersze. Uroczystoœæ wygl¹da³a
wspaniale i jestem pewna, ¿e na d³ugo pozosta-
nie w naszych sercach. By³o to równie¿ nasze
pierwsze spotkanie z mieszkañcami Niemiec.
Wszyscy byliœmy zdumieni ich zachowaniem.
Ludzie podchodzili do nas i zaczynali z nami
rozmawiaæ. Bardzo wielu Polaków podchodzi³o
i wita³o nas w Hermeskeil. Wszyscy byli dla
nas bardzo mili i serdeczni. Po pochodzie po-
stanowiliœmy obejrzeæ trochê miasto i poszli-
œmy na spacer po Hermeskeil. Od razu rzuci³o
nam siê w oczy to, ¿e miasteczko jest bardzo
czyste. Jednym s³owem, od razu nam siê tam
spodoba³o.

      Dzieñ 2. Niedziela
Oko³o godz. 9 pobudka. Nie za bardzo chce

nam siê opuszczaæ ³ó¿ka, ale jak trzeba to trzeba.
Schodzimy do sto³ówki na œniadanie. Po wszyst-
kich nadal widaæ zmêczenie po podró¿y. Oko³o
godz. 10 wychodzimy na mszê do koœcio³a p.w.
œw. Marcina. Na mszy czujemy siê nieco dziw-
nie, poniewa¿ bardzo ma³o rozumiemy z tego co
mówi ksi¹dz, a na dodatek wszyscy na nas pa-
trz¹. Nie dziwiliœmy siê temu, ale dziwne wra-
¿enie pozosta³o. Wiele elementów mszy w Her-
meskeil nas zadziwi³o. Pierwszym zaskoczeniem
by³o to, ¿e tam dziewczyny mog¹ byæ mi-
nistrantami i s³u¿yæ do mszy. Ubrane by³y
w d³ugie szaty i nosi³y ogromne krzy¿e. Kolej-
nym zaskoczeniem by³o powitanie nas podczas
mszy. Ksi¹dz nas przedstawi³ i ¿yczy³ nam mi³e-
go i udanego pobytu. Czymœ, co od razu rzuci³o

Z wizyt¹ u Przyjació³
nam siê w oczy, by³o to, ¿e ksi¹dz nie czyta³
¿adnego kazania, tylko rozmawia³ z dzieæmi na
temat œw. Marcina. Atmosfera na mszy by³a
ca³kiem inna ni¿ w ka¿dym polskim koœciele.
Po zakoñczeniu mszy ca³¹ grup¹ udaliœmy siê
na rynek. Po obiedzie pojechaliœmy na pierw-
sz¹ wycieczkê po okolicach Hermeskeil. Udali-
œmy siê do miasteczka Bernkastel po³o¿onego
nad Mozel¹, oddalonego od Hermeskeil o oko³o
40 km. Kiedy tylko zobaczyliœmy je z mostu,
którym siê do niego wje¿d¿a, od razu zakochali-
œmy siê w tym miejscu. Miasteczko wygl¹da³o
jak z bajki. Jak powiedzia³a pani Ha³as, brako-
wa³o tam tylko krasnoludków. Razem z prze-
wodnikiem zwiedziliœmy najwa¿niejsze obiek-
ty. Dowiedzieliœmy siê, ¿e jest to miasto wina.
Winnice widoczne by³y zza budynków miesz-
kalnych. Dowiedzieliœmy siê równie¿ wielu cie-
kawych rzeczy o uprawie winogron. Wycieczka
po Bernkastel zakoñczy³a siê wspólnym zdjê-
ciem na rynku. Po powrocie zjedliœmy kolacjê
i poszliœmy spaæ.

     Dzieñ 3. poniedzia³ek
Pobudka o 7.30. Tym razem nie schodzimy

na œniadanie do sto³ówki, poniewa¿ zjemy je
w Szkole Realnej, czyli Realschule. Odby³y siê
tam zajêcia w grupach mieszanych. Rysowali-
œmy plakaty dotycz¹ce Niemiec, a potem
przedstawialiœmy innym grupom. Wszyst-
ko odbywa³o siê w mi³ej atmosferze, choæ na
pocz¹tku nie by³o ciekawie. Jak ju¿ przekonali-
œmy siê wszyscy do siebie, rozpoczê³a siê
zabawa. Po zajêciach udaliœmy siê na obiad.
Reszta dnia równie¿ by³a pe³na atrakcji, o czym
przekonaj¹ siê Pañstwo w nastêpnym numerze
HB.

Ma³gorzata Oniszczuk

Wycieczka do Bernkastel
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Znajomoœæ psychiki dzieci i m³odzie¿y ma du¿e znaczenie dla ka¿dego
wychowawcy, niezale¿nie od tego, czy terenem jego dzia³alnoœci pedago-
gicznej jest rodzina, czy instytucja, jak: szko³a, internat lub zak³ad opie-
kuñczy. Instytucyjne rozumienie œwiata prze¿yæ dziecka i doraŸna, przy-
padkowa obserwacja zachowania siê wychowanka s¹ wa¿nym sposobem
wnikania w jego psychikê, wyzwalaj¹c ró¿ne pomys³y pedagogiczne
i umo¿liwiaj¹c dobór odpowiednich metod postêpowania z dzieæmi
w ró¿nym wieku. Instytucyjna wiedza praktyczna staje siê jednak w pe³ni
efektywna dopiero wtedy, gdy ³¹czy siê z wiedza teoretyczn¹ - pozna-
niem prawid³owoœci rozwoju psychicznego (M. Przetacznikowa, 1980).
W ujêciu L. Wo³oszynowej "psychologiczna wiedza o rozwoju dzieci
i prawach ni¹ rz¹dz¹cych jest niezbêdna nauczycielom i wychowawcom,
umo¿liwia bowiem oparcie nauczania i wychowania o naukowe podstawy
i unikniêcie wielu b³êdów, jakie czêsto zdarzaj¹ siê tam, gdzie dzia³a siê
"na œlepo"" (L.Wo³oszynowa 1967).

Zdaniem H. Muszyñskiego "Je¿eli wychowawca oddzia³uj¹c choæby
fragmentarycznie na wychowanie, ma mieæ na uwadze nie tylko tê sferê
osobowoœci, któr¹ zamierza kszta³towaæ, lecz ca³¹ osobowoœæ jako inte-
gralnie funkcjonuj¹cy uk³ad, musi znaæ i rozumieæ organizacjê tej ca³oœci,
a wiêc jej strukturê oraz mechanizmy funkcjonowania." (H. Muszyñski 1980).

Rozwój dziecka dokonuje siê pod przemo¿nym wp³ywem jego obco-
wania z otaczaj¹cymi ludŸmi, pod wp³ywem wychowania i nauczania.
Stosuje siê do wszystkich okresów ¿ycia dziecka, ale w wieku szkolnym
nabiera specjalnej wagi. Lata szkolne okreœlaj¹ bowiem póŸniejsz¹ drogê
¿yciow¹ dziecka. Rozwój ten zarówno pod wp³ywem fizycznym, jak
i psychicznym, mimo ró¿nic indywidualnych, przebiega w sposób po-
dobny u dzieci w tym samym wieku, gdy¿ wystêpuj¹ w nim cechy typo-
we i charakterystyczne dla poszczególnych okresów ¿ycia dziecka, zwa-
ne w³aœciwoœciami wieku. W³aœciwoœci wieku nie nale¿y rozumieæ jako
cech charakteryzuj¹cych dziecko w ka¿dym roku jego ¿ycia, lecz jako
rysy typowe dla poszczególnych okresów rozwojowych, które mog¹ trwaæ
od kilku tygodni do kilku lat. Opieraj¹c siê na kryteriach ró¿nicowania
okresów rozwojowych wed³ug M. ¯ebrowskiej, wyodrêbniono nastêpu-
j¹ce okresy w rozwoju dziecka:

1) niemowlêctwo - pierwszy rok ¿ycia
2) wiek poniemowlêcy - od 1 do 3 lat
3) wiek przedszkolny - od 3 do 7 lat
4) m³odszy wiek szkolny - od 7 do 11-12 lat
5) wiek dorastania - od 12-13 do 17-18 lat
(M. ¯ebrowska, 1986).

Omawiaj¹c rozwój dziecka, skupiê siê na okresie, który w periodyzacji
rozwoju wed³ug M. ̄ ebrowskiej nazywany jest m³odszym wiekiem szkol-
nym i obejmuje lata 7-12. Rozwój dziecka w okresie nauczania pocz¹tko-
wego, w tzw. m³odszym wieku szkolnym, jest szczególnie wa¿nym eta-
pem w ¿yciu cz³owieka. "W tym bowiem okresie dziecko przebywa drogê
rozwoju od dzieciñstwa po pocz¹tek dorastania. Od tego, jaki poziom
umiejêtnoœci i wiadomoœci zostanie przez dziecko osi¹gniêty, zale¿y
w du¿ym stopniu dalszy bezkolizyjny rozwój." (R. Wiêckowski 1987).

W polskim ustroju szkolnym dzieci rozpoczynaj¹ naukê w wieku 7 lat
i ten rok uwa¿any jest za granicê dziel¹c¹ okres przedszkolny od nowego
stadium rozwoju. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e poziom ogólnego rozwoju dzieci,
oraz stopieñ ich dojrza³oœci u progu nowego okresu rozwojowego jest
nierówny. Najwiêksz¹ liczebnie grupê stanowi¹ dzieci o rozwoju normalnym
i harmonijnym - obok dzieci o rozwoju opóŸnionym (M. ¯ebrowska 1986).

 Tak wiêc, dzieci wstêpuj¹ce do szko³y ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod
wzglêdem rozwoju psychofizycznego i stopnia przygotowania do podjê-
cia nauki szkolnej. Mimo ró¿nic indywidualnych miêdzy dzieæmi - zacho-
dzi w nich w tym okresie szereg przeobra¿eñ, na tyle wspólnych i typo-
wych, ¿e sta³o siê to podstaw¹ do podzia³u okresu ( m³odszego wieku
szkolnego) na fazy. Pierwsz¹ fazê obejmuj¹c¹ wiek 7 i 8 lat, charakteryzu-
j¹ zjawiska zwi¹zane z przekroczeniem przez dziecko progu szko³y,
z adaptacj¹ do nowego œrodowiska ( szkolnego), jego wymagañ , nauczy-
cieli, rówieœników. Okres ten wymaga du¿o wysi³ku fizycznego i psy-
chicznego. Charakteryzuj¹ go równie¿ intensywne prze¿ycia natury spo-
³ecznej. Dziecko zagubione szuka oparcia w osobach doros³ych, przy
czym szczególnego znaczenia nabiera wychowawca (nauczyciel), którego
autorytet zaczyna stopniowo przewy¿szaæ autorytet rodziców. Obcuj¹c

ze sob¹ na zasadzie kontaktów indywidualnych dzieci ucz¹ siê wspó³pracy,
wspó³dzia³ania, solidarnoœci.

¯ycie spo³eczne w tym okresie przebiega pod kierunkiem nauczyciela
i jest podporz¹dkowane zadaniom szko³y, zgodnie z celami wychowania.
Zadania szko³y w dziedzinie kszta³cenia dzieci nadaj¹ nowy kierunek ich
procesom poznawczym. Dziêki temu staj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu
zdolne do koncentracji, uwagi, spostrzegania i obserwowania zjawisk.
Rozwijaj¹ siê wówczas podstawowe funkcje sfery intelektualnej. Analiza
i synteza wzrokowa, s³uchowa i kinestatyczno -  ruchowa. Osi¹gniêcie przez
dzieci odpowiedniego poziomu sztuki czytania i pisania. (I. Roszkiewicz 1983).

Drug¹ fazê obejmuj¹c¹ lata 9 i 10, charakteryzuj¹ wyraŸne zmiany
w sferze intelektualnej oraz osobowoœci dziecka. Na tym etapie rozwija
siê intensywnie mowa i myœlenie, wzrasta sprawnoœæ pos³ugiwania siê
jêzykiem, daj¹c tym samym mo¿liwoœæ g³êbszego i systematycznego po-
znawania rzeczywistoœci. Dziêki kontaktom z ró¿nymi dziedzinami wie-
dzy i literatury, bogaci siê mowa i zasób s³ownictwa. Opanowanie umie-
jêtnoœci czytania i pisania rozszerza mo¿liwoœci ch³oniêcia wiedzy o œwiecie
oraz jego orientacjê w otoczeniu. Dziecko przyswaja pojêcie u³amka,
podstawowe zasady dziesiêtnego systemu miar, elementarne wiadomoœci
z geometrii, ucz¹c siê jednoczeœnie pos³ugiwania siê wiedz¹ w dzia³alnoœci
praktycznej. Myœlenie dziecka rozwija siê w kierunku zwiêkszonej sa-
modzielnoœci i aktywnoœci, a nasilenie tych w³asnoœci zale¿y od metod
nauczania, stosowanych w szkole oraz od kierunku wychowawczego
w rodzinie.

W koñcu tego okresu dzieci swobodnie dokonuj¹ operacji logicznych na
podstawie rzeczywistego lub wyobra¿eniowego manipulowania przed-
miotami. Dziecko " potrafi wyprzedziæ wyobraŸni¹ to, co powstanie, gdy
wykona na jakimœ uk³adzie okreœlone dzia³ania. Takie wyobra¿enie, bêd¹-
ce wyprzedzeniem w wyobraŸni skutków w³asnego dzia³ania na danym
przedmiocie - nazywamy wyobra¿eniem antycypacyjnym. Powstanie an-
tycypacyjnego wyobra¿enia mo¿liwe jest dopiero wówczas, gdy dziecko
w myœlach przeprowadzi operacjê odpowiedniego uk³adania linijek.
Takie wyobra¿enie w³asnej czynnoœci i jej skutków, dokonane w myœli,
nazywamy interioryzacj¹ czynnoœci." (I. Roszkiewicz 1983)

Wzrost œwiadomoœci powoduje, ¿e motywacja do uczenia siê i zacho-
wania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami rozwija siê w kierunku
uwewnêtrznienia siê. Zachodz¹ przeobra¿enia równie¿ w stosunkach
dzieci z doros³ymi, szukanie u nich  pomocy, ¿yczliwoœci, wsparcia. Dzieci
nie uznaj¹ ju¿ ich autorytetu w sposób bezwarunkowy, sk³aniaj¹c siê do
krytycznej i racjonalnej ich oceny. Zdanie rówieœników w pocz¹tkach tej
fazy równowa¿y siê ze zdaniem doros³ych a w etapie koñcowym w ró¿-
nych sytuacjach zaczyna zyskiwaæ przewagê. Narastaj¹ca potrzeba wspó³-
dzia³ania, obcowania z rówieœnikami prowadzi do tego ¿e dzieci zaczynaj¹
coraz bardziej kierowaæ siê normami wspó³¿ycia, wytworzonymi i obo-
wi¹zuj¹cymi w grupie. nastêpuje w tym okresie wzrost aktywnoœci spo-
³ecznej i rozwój umiejêtnoœci  wspó³pracy i wspó³dzia³ania w zespole.
Znajduje to wyraz w zami³owaniu do gier ruchowych, podporz¹dkowanym
pewnym zasadom. W drugiej fazie m³odszego wieku szkolnego zachodz¹
liczne zjawiska, zbli¿aj¹ce dziecko do nastêpnego progu rozwoju, miêdzy
innymi objawy dorastania zarówno w sensie przeobra¿eñ psychicznych
jak i dojrzewania biologicznego (10-11 rok ¿ycia). (L.Wo³oszynowa 1967).

Helena Walkusz

Charakterystyka osobowoœci dziecka
w m³odszym wieku szkolnym

Wydawnictwo REGION w Gdyni i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oddzia³ w Helu zapraszaj¹ na wieczór autorski Artura Jab³oñskiego
i Jaros³awa Ellwarta, autorów przewodnika krajoznawczego "Norda
na wakacje" oraz Ryszarda Strucka, autora nowo wydanego bedekera
"Pó³wysep Helski od A do Z". Spotkanie to odbêdzie siê 11 grudnia 2003
roku (czwartek) o godzinie 1730 w helskiej siedzibie Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego przy ul. Wiejskiej 78 (tzw. chëcz rybacka).

Po spotkaniu odbêdzie siê kiermasz publikacji turystycznych i regionalnych.
Wstêp wolny.

Wieczór autorski
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24 paŸdziernika 2003 r., o godz. 2150 zapro-
szona zosta³am "... na uroczyste Obchody
... lecia Hufca, które rozpoczn¹ siê o godz. 1700

w dniu 25 paŸdziernika 2003 r. w Helu - kino
Wicher".

SpóŸnione mocno zaproszenie przynios³a
mi osobiœcie do domu Komendant Hufca ZHP
w Helu, Pani Gra¿yna Michniewicz - Borkowska.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy dowie-
dzia³am siê, ¿e Hufiec ZHP w Helu ma dopiero
20 lat, a jego pierwszym i jedynym Komendan-
tem by³a - i jest nadal - Pani Gra¿yna Michnie-
wicz - Borkowska.

Gdyby na uroczystoœci przedstawiono refe-
rat sprawozdawczo - bilansuj¹cy (tak, jak na
takich uroczystoœciach byæ powinno) i gdyby
by³a dyskusja - wówczas sprawa rozwi¹za³aby
siê sama i od razu.

Przecie¿ wœród zaproszonych goœci byli in-
struktorzy i przedstawiciele wojska z tego okresu,
którzy dobrze pamiêtaj¹, jak to by³o naprawdê.

Wymienieni tu wiedz¹ doskonale, ¿e Hu-
fiec ZHP w Helu powsta³ 1 wrzeœnia 1979 r.
dziêki niewyobra¿alnym wrêcz zabiegom, stara-
niom i wysi³kom organizacyjnym ówczesnego
Dyrektora Szko³y, Pana mgr Edwarda Mrozika.

Pamiêtaj¹, ¿e pracowali w nim tacy ludzie,
jak: Lidia i Jej m¹¿ kpt. mar. Wojciech Skoczeñ,
Renata i Jej m¹¿ por. mar. Janusz Tomaszewski,
chor. mar. Stanis³aw Kilian, Wies³awa Janiszyn
(obecnie Ciê¿kowska), pielêgniarka Iwona Jurek,
nauczycielki: Izabella Szczepankowska i Alina
Formella (obecnie Wiekiera), Alicja Borucka
(obecnie Kowal) i wiele innych, wspania³ych
osób.

Przypomnieæ nale¿a³o, ¿e Hufiec wspierali
finansowo i rzeczowo znamienici ludzie, bêd¹cy
wówczas w Helu znani i szanowani: Dyrektor
PPiUR "Koga" Pan Lucjan B³aszczyk, Dowódca
Garnizonu Hel - nie¿yj¹cy ju¿ - Pan kmdr dypl.
Stanis³aw Tobjasz, Komendant Garnizonu Hel
- tak¿e nie¿yj¹cy - Pan kmdr ppor. Piotr Borucki,

SPROSTOWANIE
DO  OBCHODÓW  ... LECIA  HUFCA  ZHP  W  HELU

Dowódca JW. 1126 - równie¿ nie¿yj¹cy - Pan
p³k Kazimierz Rec oraz m³ody, prê¿ny i bardzo
otwarty na ¿ycie - organizator i jednoczeœnie
kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdañskiego w Helu - Pan dok-
tor Krzysztof Skóra.

Po tych s³owach pragnê jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e:

1. Hufiec ZHP w Helu datuje siê od 1 wrze-
œnia 1979 roku, a wiêc prze¿y³ ju¿ swoje
24. urodziny. Nale¿a³o wtedy do ZHP 3/4 m³o-
dzie¿y szkolnej!

2. Pierwszym Komendantem Hufca ZHP
w Helu by³am ja - ówczesna druhna podharc-
mistrz Miros³awa Konarska, ksero mianowa-
nia w za³¹czeniu.

25.X.2003 r.
15.00 zakwaterowanie w O.W. "Kormoran"
16.30 wyjazd z "Kormorana"
17.00 wrêczenie nagród i wyró¿nieñ, wystêp

zespo³u harcerskiego, podsumowanie Rajdu
"Szlakiem Obroñców Helu"

20.00 spotkanie wœród przyjació³
26.X.2003r.
9.30 œniadanie dla wytrwa³ych
4. Zaproszono goœci, rozdzielono wyró¿nie-

nia, nie wspomniano nawet o tych (¿yj¹cych
i nie¿yj¹cych), dziêki wysi³kowi których Hu-
fiec ZHP w Helu powsta³, pokona³ rozliczne
trudnoœci, aby mieæ siê obecnie bardzo dobrze
(od czasu mo¿liwoœci sponsorowania).

5. Widoczne by³y zaproszone delegacje huf-
ców z miejscowoœci oœciennych i pobliskich.
Nie mo¿na by³o tylko dostrzec helskich har-
cerzy i zuchów!

Konkluzja koñcowa: tak siê tworzy histo-
riê... W tym przypadku historiê Hufca ZHP
w Helu, któremu póŸniej nadano imiê kontrad-
mira³a W³odzimierza Steyera.

A osoby decyzyjne i organizatorzy nieustan-
nie pamiêtaæ powinni, ¿e " ... takie bêd¹ Rzecz-
pospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie..."

Z powa¿aniem i apelem o zadumê

phm Miros³awa Konarska

P.S. Pani Komendant Hufca ZHP w Helu
w artyku³ach: "20-lecie Hufca ZHP Hel 1983
-2003" oraz "Dwudzieste urodziny Hufca ZHP
im. kontradmira³a W³odzimierza Steyera w Helu"
- (Helska Bliza nr 18 z dnia 24.10.2003 r., doda-
tek specjalny, str.1, 2, 3, 4)- pozwoli³a pomyliæ
pojêcia "powstanie Hufca w Helu" z "po³¹-
czeniem Hufca w Helu z Hufcem w Jastarni
w jedn¹ organizacjê ZHP w tej czêœci Pó³wyspu
Helskiego".

A'propos: w Helu nigdy nie by³o jednocze-
œnie dwóch hufców ZHP!

3. Czemu mia³a s³u¿yæ ta uroczystoœæ? Czy-
taj¹cy i zainteresowani problemem odpowie-
dz¹ sobie sami po zapoznaniu siê z "Progra-
mem uroczystoœci"
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Z okazji Dni Krwiodawstwa z przedstawicielami honorowych krwio-
dawców spotka³ siê wiceburmistrz i kierownik MOPS w Helu.

Przy kawie rozmawiano o szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.
Na wniosek kierownika PCK Rejon w Pucku, burmistrz miasta wyró¿-

ni³ dyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi najaktywniejszych krwiodaw-
ców:  Ma³gorzatê Ostaszewsk¹, Ireneusza £abudzkiego, Zenona
Morzucha i S³awomira Skoniecznego.

W.W.

HDK

Prezesowi Oddzia³u ZKP w Helu

Dariuszowi Pieperowi
serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

Ojca
sk³adaj¹

cz³onkowie ZKP w Helu

Najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia

 ¯onie i Rodzinie zmar³ego
Edmunda Piepera

sk³adaj¹
rybacy

25 listopada 2003 r., o godz. 10:00 Trybuna³ Konstytucyjny rozpozna³
w pe³nym sk³adzie wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie zbadania konstytucyjnoœci niektórych przepisów ustawy z 24 lipca
2002 r. o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego za obszar szczególnie wa¿ny
dla obrony kraju.

Zdaniem TK, konstytucyjne gwarancje ochrony prawa dziedziczenia
(art. 21 i art. 64 Konstytucji) nak³adaj¹ na ustawodawcê obowi¹zek ukszta³-
towania tego prawa w taki sposób, aby spadkodawca móg³ swobodnie
dysponowaæ swoim maj¹tkiem. Regulacja przyjêta w art. 15 ust. 2 zaskar-
¿onej ustawy, formalnie rzecz bior¹c, nie pozbawia spadkobiercy testa-
mentowego prawa do dziedziczenia, jednak w sposób poœredni ogranicza
swobodê testowania. Zgodnie z art. 15 ust. 2, ostateczne nabycie nieru-
chomoœci uwarunkowane jest bowiem zezwoleniem Dowódcy Marynarki
Wojennej. Zdaniem TK, wprowadzenie definitywnej przeszkody nabycia
(jak¹ mo¿e byæ negatywna decyzja Dowódcy Marynarki Wojennej) okre-
œlonych przedmiotów przez wskazanych w testamencie spadkobierców,
stanowi niedopuszczaln¹ ingerencjê w konstytucyjne prawo dziedziczenia.

Nakaz uzyskania zezwolenia Dowódcy Marynarki Wojennej na naby-
cie w³asnoœci nieruchomoœci (art. 15 ust. 2), dotyczy jedynie spadkobier-
ców testamentowych, nie odnosz¹c siê do osób dziedzicz¹cych maj¹tek
na zasadach ustawowych. Trybuna³ uzna³, ¿e cel ustawy, jakim by³o za-
pewnienie bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa, nie uzasadnia takiego
podzia³u spadkobierców W konsekwencji nale¿y uznaæ, ¿e przyjête roz-
wi¹zanie narusza nakaz równego traktowania podmiotów znajduj¹cych
siê w tej samej sytuacji prawnej.

Na zakoñczenie odczytywanego uzasadnienia wyroku,  przewodnicz¹cy
rozprawie stwierdzi³::

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca, kszta³tuj¹c odpowiedni mechanizm
kompensacyjny nie powinien traciæ z pola widzenia wyj¹tkowych, szcze-
gólnych uwarunkowañ w jakich funkcjonuje gmina Hel. Chodzi o to,
¿e 98,24% ogólnej powierzchni gruntów nale¿y do Skarbu Pañstwa.
W zwi¹zku z tak¹ struktur¹ w³asnoœciow¹ wszelkie ograniczenia zwi¹-
zane z dyspozycj¹ prawami maj¹tkowymi gminy, odbijaj¹ siê w istotny
sposób na mo¿liwoœci realizacji zadañ zwi¹zanych z zaspokojeniem
potrzeb spo³ecznoœci lokalnej.

Wszystkie te wskazane wy¿ej racje powinny byæ uwzglêdnione przez
ustawodawcê w ramach dzia³añ legislacyjnych, zmierzaj¹cych do usu-
niêcia wadliwoœci, jakimi opatrzona jest ustawa helska. Zdaniem Trybu-
na³u Konstytucyjnego, stwierdzenie niezgodnoœci art. 15 ust. 2 ustawy
helskiej ze wskazanymi wczeœniej zasadami konstytucyjnymi, czyni zbêd-
nym orzekanie o zgodnoœci z Konstytucj¹ pozosta³ych, objêtych wnio-
skiem przepisów ustawy. Mamy tu bowiem do czynienia ze szczególnym
trybem konstytucyjnoœci, a ustawa ze wzglêdu na wadliwoœæ uregulowa-
nia zgodnie jej mechanizmu, musi podlegaæ w ca³oœci poprawieniu.

Z tych wzglêdów Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ jak w sentencji.
Rozprawie przewodniczy³ Wiceprezes TK Andrzej M¹czyñski, a spra-

wozdawc¹ by³ Prezes TK Marek Safjan.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega og³oszeniu w Monitorze

Polskim.
Na podstawie komunikatu prasowego TK i nagrania z procesu opracowa³:

W.W.

Wyrok Trybuna³u

Z okazji 85 rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej
Dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a,
Panu Kontradmira³owi Andrzejowi Rosiñskiemu,
Kadrze Zawodowej oraz Wszystkim Marynarzom
sk³adam ¿yczenia
satysfakcji z pe³nionych funkcji,
wielu sukcesów w ¿yciu osobistym oraz dalszych osi¹gniêæ
 w tak trudnej i odpowiedzialnej s³u¿bie.

Burmistrz Helu

Miros³aw W¹do³owski

Na Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
w dniach 10-14.12.2003 r. odbêdzie siê

Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego
Zapisy i rozpoczêcie turnieju 10 grudnia o godzinie 1600.
Turniej  zostanie    rozegrany w piêciu  kategoriach:
m³odzików,  kadetów,  juniorów,  seniorów  i  kobiet.
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