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"Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu, ani¿eli w braniu"
(œw. Pawe³)

Czas œwi¹teczny to wspania³a okazja do tego, by podzieliæ siê z innymi
ludŸmi swoim sercem, okazaæ troskê, mi³oœæ, zrozumienie. Uczmy tego
swoje dzieci, by ich serca by³y wielkie i gor¹ce, by umia³y dostrzegaæ
wokó³ siebie potrzeby innych, by dobroæ i pomoc sprawia³y im radoœæ.
Pragniemy gor¹co i serdecznie podziêkowaæ Uczniom i Nauczycielom ze
Szko³y Podstawowej w Helu, którzy ¿ywo przy³¹czyli siê do akcji zbiór-
ki darów dla wychowanków Domu Dziecka w Gdyni, Rodzicom, którzy

uczestniczyli w przygotowywaniu darów oraz panu Janowi Bryksie, który
bezinteresownie zadba³ o to, by podarunki dotar³y na miejsce.

 Cieszymy siê, ¿e uda³o siê zebraæ wiele zabawek, ksi¹¿ek, gier i ubrañ
dla tych, którym zabrak³o mi³oœci najbli¿szych. Mamy nadziejê, ¿e to nie
ostatni raz znaleŸli siê darczyñcy, ¿e równie¿ w przysz³oœci nie zabraknie
ofiarnych i ¿yczliwych ludzi, gotowych nieœæ radoœæ.

Organizatorzy:
Uczniowie klas III Szko³y Podstawowej z Wychowawcami

- Barbar¹ Cieœlak, Alin¹ Wiekiera, Halin¹ Œwi¹teck¹.

Przy wspó³pracy wydawnictwa
REGION  w Gdyni ze Zrzeszeniem
Kaszubsko - Pomorskim w Helu ,
11 grudnia br. odby³ siê wieczór
autorski Artura Jab³oñskiego i Ja-
ros³awa Ellwarta - autorów prze-
wodnika krajoznawczego po Ziemi
Puckiej "Norda na wakacje" oraz
Ryszarda Struka - autora nowowy-
danego bedekera "Pó³wysep Helski
od A do Z".  Spotkanie odby³o siê
w siedzibie helskiego ZK-P -
Chëczy Kaszubskiej. Wœród przy-
by³ych goœci byli min. burmistrzo-
wie Helu - Miros³aw W¹do³owski
i Jastarni - Tyberiusz Narkowicz,
przewodnicz¹cy RM Helu - Tadeusz
Klajnert, prezes ZK-P o/Jastarnia
- Mieczys³aw Konkol, dyrektor

WIECZÓR  AUTORSKI
Muzeum Ziemi Puckiej - Miros³aw
Kuklik.

Na wstêpie powita³em wszyst-
kich goœci, którzy przyjêli nasze
zaproszenie. Autorzy opowiedzieli
o sobie i dokonali prezentacji swo-
ich nowowydanych ksi¹¿ek. Przy
kawie i kuchach dyskutowano
o publikacjach. Zebrani wyra¿ali
swoje opinie, nie brak³o tak¿e s³ów
krytyki. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê kiermasz ksi¹¿ki, na któ-
rym mo¿na by³o kupiæ prezento-
wane pozycje wraz z dedykacj¹
autorów.

Starosta powiatu w swoim wy-
st¹pieniu przypomnia³, ¿e Hel to
ma³e, zaciszne miasteczko, le¿¹ce
nie na koñcu lecz na pocz¹tku
Polski.

Dariusz Pieper

NAGRODA DLA
HELSKIEJ BLIZY

11 grudnia br., w siedzibie Na-
rodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska w Warszawie, Wojciech

Waœkowski odebra³ przyznan¹ re-
dakcji "Helskiej Blizy" II nagrodê
w Ogólnopolskim Konkursie dla
Gazet Lokalnych maj¹cych naj-
wiêkszy wp³yw na kszta³towanie
œwiadomoœci proekologicznej spo-
³eczeñstwa w 2003 roku.

Jury konkursu doceni³o publika-
cje w "HB" dot. promocji walorów
przyrody morskiej.

Nagrodê dla redakcji gazet lokal-
nych  woj. pomorskiego  otrzyma-
liœmy drugi rok z rzêdu.

Dziêkujemy kierownikowi Stacji
Morskiej IO UG w Helu, dr
Krzysztofowi Skórze oraz jego
wspó³pracownikom -  autorom
sukcesu Redakcji.

W.W.

foto: W.W.
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Pierwsze obiekty k¹pieliskowe w okoli-
cy cypla helskiego zbudowano na prze
³omie 1895 i 1896 roku. Sk³ada³y siê

one z drewnianego, parterowego domu zdrojo-
wego i przebieralni - oddzielnie dla panów oraz
pañ z dzieæmi. Rozdziela³ je wysoki, drewniany
p³ot, który zapewniæ mia³ niekrêpuj¹ce i "mo-
ralne" korzystanie z k¹pieli s³onecznych. Oso-
by pragn¹ce dostaæ siê do wydzielonych pla¿
musia³y najpierw op³aciæ taksê w wysokoœci
30 fenigów u administratora obiektów, którym
by³ Carl Wedel. Wedel by³ równie¿ w³aœcicielem
g³ównego, murowanego pensjonatu k¹pielisko-
wego o nazwie "Zum Waldhäuschen". Znajdo-
wa³ siê on na samym po³udniowym skraju ulicy
Wiejskiej przy drodze nad Zatokê. Od tego bu-
dynku do k¹pieliska prowadzi³a wy³o¿ona
drewnianymi balami œcie¿ka, któr¹ dociera³o siê
do pla¿y dla mê¿czyzn - "Her-
renbadu" z 18 przebieralniami
i wszystkimi urz¹dzeniami,
jakich potrzebuje letnik oraz do
znajduj¹cej siê nieco dalej, wy-
dzielonej pla¿y dla pañ i dzieci
tzw. Familienbadu z 9 przebie-
ralniami. K¹pielisko posiada³o
drewniany pomost wybiegaj¹-
cy wprost do wody, na któ-
rym mog³y siê ju¿ spotkaæ oso-
by obojga p³ci. By³ to zal¹¿ek
urz¹dzeñ letniskowych, które
- zgodnie z za³o¿eniami To-
warzystwa ¯eglugi "Wis³a"
w Gdañsku - mia³y siê w naj-
bli¿szym czasie znacznie roz-
budowaæ. Ich uroczyste i ofi-
cjalne oddanie do u¿ytku na-
st¹pi³o w pierwszy dzieñ lata
- 21 czerwca 1896 roku. W tym
dniu zaliczono równie¿ Hel w poczet ba³tyc-
kich k¹pielisk morskich.Z opisu osób uczestni-
cz¹cych bezpoœrednio w tych uroczystoœciach
mo¿emy dok³adnie odtworzyæ przebieg tego
otwarcia. O godz. 7 rano do portu helskiego przy-
by³y dwa bogato ozdobione girlandami, zieleni¹
i sztandarami gdañskie parowce "Hecht" ("Szczu-
pak") i "Drache" ("Smok"). Na pierwszym przy-
byli przedstawiciele g³ównego inwestora, czyli
Towarzystwa "Wis³a" wraz z zaproszonymi go-
œæmi, a na drugim liczna publicznoœæ. Ju¿ sama
przeja¿d¿ka morzem by³a podobno wielk¹ atrak-
cj¹, poniewa¿ lekko zachmurzone niebo nie do-
kucza³o i nie przepuszcza³o pal¹cych promieni
s³onecznych, daj¹c wycieczkowiczom poczucie
przyjemnej œwie¿oœci (takiej œwie¿oœci w Helu
jest zawsze pod dostatkiem). Krótko przed do-
biciem do helskiego portu inspektor budowlany
- odpowiedzialny za inwestycjê - o nazwisku
Holtz przedstawi³ goœciom fotografiê statku
"Smok" na tle nowych urz¹dzeñ k¹pielisko-
wych. Przy molo pasa¿erów przywita³a

K¹pielisko

wystêpem lokalna orkiestra koœcielna, która roz-
poczê³a od zagrania chora³u "Lobe den Herrn"
("Chwalmy Pana"). Po krótkich uroczystoœciach
w koœciele korowód uzupe³niony o mieszkañ-
ców przemaszerowa³ przez wieœ na teren k¹pie-
liskowy. G³ówne spotkanie odby³o siê w pen-
sjonacie "Zum Waldhäuschen", którego gospo-
darz, wspominany ju¿ Wedel, na czeœæ goœci
przystroi³ swój lokal kwiatami i girlandami.
Na placu przed pensjonatem wystawi³ te¿ masz-
ty z licznymi, barwnymi flagami. Na szczêœcie
dla goœci, s³oñce ostatecznie przebi³o siê przez
chmury i oœwietli³o udekorowany budynek, co
odczytano jako szczêœliwy znak dla nowego
przedsiêwziêcia letniskowego. Przy bogato za-
stawionym stole, jako pierwszy - otwieraj¹c uro-
czystoœæ - g³os zabra³ dyrektor Towarzystwa
"Wis³a" Weiss. Powiedzia³ on m.in.:

Niektóre trudnoœci nale¿a³o przezwyciê¿yæ,
by dojœæ do obecnego rezultatu. Otwarcie nowe-
go k¹pieliska morskiego bêdzie szczêœliwym
punktem zwrotnym w historii Helu: niech wie-
lu letników znajdzie w krystalicznych falach
morza i bogatych w ozon lasach jod³owych wy-
spy Hel wypoczynek, wzmocnienie i wyleczenie
z chorób, a Bóg niech pob³ogos³awi to nowe
przedsiêwziêcie. Towarzystwo akcyjne "Wis³a"
otworzy³o œwiatu ten zak¹tek ziemi. O ile nie
wszystko od razu pomyœlnie siê uk³ada, to do
nowego trzeba bêdzie powoli i z pewn¹ trudem
siê przyzwyczajaæ. Trzeba te¿ zwa¿yæ, ¿e Towa-
rzystwo przyby³o tu jako przyjaciel i trzeba oka-
zaæ mu przyjaŸñ i pomoc. Mam nadziejê, ¿e tak
jak do tej pory bêdzie istnia³ jak najlepszy stosu-
nek w³adz królewskich do w³adz gminy Hel
i Towarzystwa z wzajemnoœci¹. Mówca zakoñ-
czy³ swe przemówienie potrójnym okrzykiem
"niech ¿yj¹" na czeœæ w³adz Helu. Na tê mowê
odpowiedzia³ Kafemann, w³aœciciel drukarni
z Gdañska, który wzniós³ toast pod adresem

dyrektora Towarzystwa, g³ównego budownicze-
go Klawittera i radcy Gibsone,a z ¿yczeniem,
aby mogli siê d³ugo jeszcze cieszyæ dobrym zdro-
wiem i dobrodziejstwami nowego dzie³a. W imie-
niu zaproszonych goœci g³os zabra³ niejaki Scho-
enberg, dziêkuj¹c za to, ¿e mogli oni wzi¹æ udzia³
w tak znamienitej uroczystoœci. Mówca ¿yczy³,
aby dzisiejszy dzieñ sta³ siê pocz¹tkiem nowej,
b³ogos³awionej dla Helu i Towarzystwa ery. Swe
przemówienie skoñczy³ podjêtym przez uczest-
ników toastem "na zdrowie". W imieniu miesz-
kañców przemówi³ helski pastor Waldow, który
po przypomnieniu w kilku s³owach historii pó³-
wyspu, zwróci³ uwagê na szczególne znaczenie
tego dnia gdy¿: Hel staje siê oficjalnie kuror-
tem, co daje podwaliny nowej epoki w historii
osady, która do tej pory by³a wyizolowanym miej-
scem, a której mieszkañcy mieli opory wobec

wszelkich nowoœci. Mam na-
dziejê, ¿e teraz wyzbêd¹ siê
wszelkich uprzedzeñ i doce-
ni¹ nale¿ycie korzyœci st¹d
p³yn¹ce, chocia¿ pewna iloœæ
malkontentów przez jakiœ czas
- na pewno - bêdzie istnieæ.
Otwarcie nowego kurortu
oznacza dla Helu czas dobro-
bytu i z radoœci¹ powita³em no-
winê o jego utworzeniu, na-
wet sam chêtnie odda³em czêœæ
ziemi na urz¹dzenie k¹pieli-
ska. Toastom nie by³o koñca.
Przyjêcie zakoñczy³o siê kil-
koma wierszami o Helu autor-
stwa gdañskiego redaktora Piet-
zekera. ¯yczy³ on m.in., aby
helanie, mimo wszystko, za-
chowali pierwotny charakter
swojej osady, bo wtedy bêdzie

ona du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹. Redaktor zakoñ-
czy³ oczywiœcie swoj¹ mowê wniesieniem toa-
stu za pomyœlnoœæ i rozkwit Helu. Po zakoñ-
czeniu uroczystego obiadu goœcie zostali odpro-
wadzeni do portu prowadzeni przez orkiestrê,
która odegra³a chora³ "Dziêkujcie wszyscy
Bogu". ¯egnane przez mieszkañców parowce
odwioz³y wiêkszoœæ z nich do Sopotu i Gdañ-
ska. Czêœæ jednak pozosta³a, bawi¹c siê weso³o
przy dŸwiêkach orkiestry do póŸna.Nastêpnego
dnia w Gazecie Gdañskiej ukaza³ siê obszerny
artyku³ o Helu, w którym m.in. napisano:

21 czerwca 1896 roku nast¹pi³ w historii Helu

wa¿ny punkt zwrotny. Owa œpi¹ca królewna, któ-

ra przez stulecia marz¹c, buja³a siê na falach

morskich, zosta³a zbudzona do ¿ycia przez cza-

rodziejski poca³unek nowoczesnej kultury.

Tekst opatrzono patetycznym mottem: Stare

upada, czasy siê zmieniaj¹ i nowe ¿ycie kwitnie

na ruinach.

Stare helskie ³azienki na fotografii z roku 1903.
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Dzieñ ten wraz z nastêpuj¹c¹ po nim noc¹,
ma w obrzêdowoœci naszej miejsce zgo³a wyj¹t-
kowe i jedyne. Wystêpuje tu tak wielkie zagêsz-
czenie symbolów, obrzêdów, wierzeñ i zwy-
czajów, i ujawnia siê takie bogactwo prze¿yæ, i¿
usprawiedliwione jest powiedzenie, ¿e „to
jest najwa¿niejszy dzieñ w roku”. Ten w³aœnie
dzieñ i ta jedyna noc pozwala uczestnikom
Wigilii dotkn¹æ i doœwiadczyæ tego, co œwiête
i wieczne. Równoczeœnie rozgranicza czas pra-
cy, czas zwyk³y, od czasu œwiêtego.

 Na bogactwo wigilijnych wierzeñ i zwyczajów
sk³ada siê ogromnie wiele elementów, które
w ci¹gu d³ugich dziejów na³o¿y³y
siê na siebie, tworz¹c w rezultacie
nies³ychanie barwn¹ mozaikê.
Genezy poszczególnych
fragmentów obrzêdowoœci
wigilijnej prawie nie sposób
odgadn¹æ.

Wczesnym rankiem
domownicy zrywaj¹ siê ze
snu, aby przygotowaæ
wszystko na œwiêta. Zada-
niem mê¿czyzny jest pra-
ca w zabudowaniach go-
spodarczych, kobiety i
dziewczêta krz¹taj¹ siê w
mieszkaniu, koñcz¹c przy-
gotowanie potraw na oby-
dwa œwiêta. Wszyscy œpie-
sz¹ siê bardzo, maj¹ bo-
wiem œwiadomoœæ nad-
zwyczajnoœci tego dnia.
Nale¿y do zwyczaju, aby
zakoñczyæ wszelkie prace
na zewn¹trz jeszcze przed
zapadniêciem zmroku. Tego
dnia wszystkie  zwierzêta
otoczone s¹ szczególn¹ trosk¹.
Ich pomieszczenia sprz¹ta siê, otrzymuj¹ te¿
lepsz¹ ni¿ w zwyk³y dzieñ paszê. Jak mówi¹
gospodarze: "Wszetko chôwa muszi dostaæ
swôj¹ Gwiôzdka". Troska o zwierzêta bierze
siê st¹d, ¿e wedle tradycji by³y one uczestnikami
narodzin Zbawiciela i pierwsze Go uczci³y.
Powszechnie znane jest podanie o rozmawiaj¹-
cych w nocy bydlêtach, których jednak pod groŸ-
b¹ œmierci pods³uchiwaæ nie wolno.

Jeszcze przed zmrokiem gospodarz wnosi
do domu choinkê osadzon¹ na stojaku, czêsto
zaopatrzon¹ w naczynie z wod¹, aby zbyt prêdko
nie usch³a. Ludzie starsi pamiêtaj¹ czasy, kiedy
w wielu domach choinki nie by³o, bo by³ to
zwyczaj miejski i szlachecki, który przyszed³
z Niemiec. Posiadanie choinki, choæby najmniej-
szej, uwa¿a siê dziœ za konieczne, dlatego ludzie
staraj¹ siê o ni¹ wszelkimi sposobami. Najbardziej
podkreœla siê funkcjê zdobnicz¹ wigilijnego

drzewka. Choinka wnosi w dom charaktery-
styczny nastrój, ona w znacznej mierze „tworzy”
œwiêto. Ustawiona w "wielgi izbie", czyli
w pokoju goœcinnym, w wigilijne popo³udnie
jest przepiêknie ozdabiana. Jest to ulubione za-
jêcie starszych dzieci i dla nich zarezerwowane.

 Przygotowanie ozdób na choinkê zabiera³o
dawniej dzieciom sporo czasu, albowiem ca³e
wyposa¿enie drzewka by³o domowej roboty.
Robiono wiêc piêkne ³añcuchy ze s³omy owsianej,
które dla wiêkszego po³ysku lakierowano.
Wieszano orzechy i jab³ka, szyszki srebrne lub

spo¿ywcze produkty. Inni zaœ twierdz¹, ¿e
choinka ma przypominaæ drzewo krzy¿a,
na którym Pan Jezus dokona³ naszego odkupienia.
Œwieczki, które p³on¹ na choince, oznaczaj¹ zaœ
Jezusa, który jest œwiat³oœci¹ œwiata. Mo¿na siê
spotkaæ tak¿e z opini¹, i¿ choinka oznacza
samego Zbawiciela. Dlatego w³aœnie stawiamy
w œrodku zimy ¿ywe drzewko, wiecznie zielone,
tak jak Chrystus jako Bóg jest zawsze ¿yj¹cy.

 Niektórzy mieszkañcy kaszubskich wsi
pamiêtaj¹ zwyczaj stawiania do izby przed
wieczerz¹ wigilijn¹ snopa zbo¿owego. Mia³o
to zapewniæ b³ogos³awieñstwo nowonarodzone-

go Jezusa dla przysz³orocznych
zbiorów.

W wigilijne przedpo³udnie,
w czasach, gdy jeszcze
istnia³y maszoperie, rybacy
zbierali siê u szépra, aby
dokonaæ podzia³u z³owio-
nych wczeœniej i zasolonych
wêgorzy. Ryby te stanowi³y
najwa¿niejsz¹, czêœæ wigilijne-
go i œwi¹tecznego jad³ospisu.
Wêgorz zachowa³ do dziœ tê
uprzywilejowan¹ pozycjê
w rybackim jad³ospisie na
Godë. Wystêpuje te¿ jako
danie g³ówne wigilijnego
obiadu.

W odró¿nieniu od Kaszubów
w kraju, rybacy spo¿ywaj¹ z
dawien dawna niezmieniony,
charakterystyczny, specyficzny
obiad wigilijny. Sk³ada siê
on z ziemniaków w mun-

durkach (kralczi - pulczi)
z solonym wêgorzem oraz

zupy owocowej z kasz¹ lub
kluskami (zupa brzadowo z krëpami).

Wigilijn¹ wieczerzê rozpoczyna siê ok.
godziny 18°°, choæ w niektórych rodzinach
znakiem do jej rozpoczêcia jest zab³yœniecie
pierwszej gwiazdy. Zanim wszyscy zasi¹d¹
do sto³u, który dla podkreœlenia wagi chwili
nakryty jest bia³ym obrusem, œpiewa siê kolêdê,
najczêœciej "Wœród nocnej ciszy". Potem odma-
wia siê wspólnie modlitwê przed jedzeniem,
nastêpnie zaœ ojciec rodziny lub matka rozdaje
op³atek. Wszyscy sk³adaj¹ sobie ¿yczenia i prze-
praszaj¹ siê wzajemnie za przewinienia.

W niektórych domach, zgodnie z zaleceniem
duszpasterzy, przed ³amaniem op³atkiem jedno
z rodziców czyta Ewangeliê o narodzeniu Pañskim.

Wszyscy otrzymywali tzw. „bunter Teller”,
du¿y talerz ze s³odyczami, który sta³ przy
ka¿dym nakryciu. Jedno wszak¿e nakrycie
musia³o zostaæ niewykorzystane, jak i jedno
przynajmniej krzes³o. W ka¿dej chwili móg³

z³ocone specjaln¹ farb¹ i gwiazdê ze srebrnego
papieru dla ukoronowania obrzêdowego drzewka.
Wieszano te¿ na choinkê pierniki lub ciastka
domowego wyrobu, czêsto figuralne, w kszta³cie
gwiazd, ksiê¿yca i zwierz¹t. W sklepach kupowa-
no ma³e dzwoneczki, obracaj¹ce siê i dzwoni¹ce
pod wp³ywem ciep³a pal¹cych siê œwieczek.
Pod choinkê w wielu domach stawia siê ¿³óbek
z Dzieci¹tkiem lub szopkê w³asnego wyrobu.

 Choinka na ca³y okres œwi¹t, a¿ do Matki
Boskiej Gromnicznej, staje siê centralnym miej-
scem rodzinnych spotkañ, pogawêdek, wieczorów
z kolêdowym œpiewem. Ona te¿ pe³ni funkcjê
reprezentacyjn¹ w czasie odwiedzin duszpasterza.
Oprócz wartoœci zdobniczych i estetycznych,
niektórzy dostrzegaj¹ w choince symbol tego
drzewa, które Bóg postawi³ w raju jako „drzewo
¿ycia”. Dlatego wiesza siê na niej jab³ka i inne

Rys. Andrzej Arendt
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przecie¿ zjawiæ siê "wêdrowczik" albo "prosz¹cy",
który tej nocy musi byæ przyjêty ochotnie
i nale¿ycie ugoszczony.

Przed wojn¹ i w latach trudniejszych po wojnie,
w wielu domach praktykowano daleko
posuniêt¹ skromnoœæ wigilijnej wieczerzy,
spowodowan¹ niedostatkiem. Posi³ek sk³ada³ siê
z 3 dañ: kralczi z w¹gorzê czyli ziemniaki
w mundurkach i solony wêgorz, chleba z ciropê
oraz slodczi (miodné) kucha czyli ciasto. W innych
rodzinach na wieczerz¹ podawano slëwë z kluska-
ma i rozinama, wêgorz w biôli polewce i bulwe,
czasem robiono te¿ onczi z rozinami - jest to
rodzaj p¹czków. Wspó³czeœnie jad³ospis ubo-
gacony jest o wiele potraw ponadregionalnych,
na które gospodynie przepis zaczerpnê³y od
letników i z ksi¹¿ek kucharskich. Nie znaczy
to wcale, i¿ zarzucono miejscowy obyczaj.

Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e z jad³ospisu
wigilijnego Kaszubi helscy radykalnie wy³¹czaj¹
alkohol. Przedstawiciele wszystkich generacji
spo¿ywanie jakiegokolwiek alkoholu
uwa¿aj¹ za wysoce niestosowne
i grzeszne.

£amanie siê op³atkiem jest
wielkim prze¿yciem i momen-
tem szczególnego wzruszenia.
Wspólnota chleba wyra¿a
duchowe pokrewieñstwo
tych, którzy siê nim dziel¹,
a tak¿e zobowi¹zuje do daro-
wania ka¿dego przewinienia.
£amanie siê op³atkiem w ro-
dzinnej wspólnocie nawi¹zuje
do pokoju, który przynosi
ludziom Chrystus, a tak¿e
do Ostatniej Wieczerzy i Sakra-
mentu O³tarza.

 Tradycyjny jad³ospis
wigilijny by³ bardzo prosty.
Zachowywano post. Dlatego
podstawowym daniem kaszub-
skiej wieczerzy wigilijnej by³y:
zupa owocowa z kluskami,
solone œledzie z kartoflami,
kawa zbo¿owa lub herbata
z miêty. Istnia³o jednak du¿e
zró¿nicowanie, które zale¿a³o
od zamo¿noœci domu. W wielu
zagrodach gospodynie uwa¿a³y
za swój obowi¹zek przygo-
towaæ wieczerzê z 12 potraw,
inne z 7 lub 9.

 Po wieczerzy uczestnicy udawali siê
do izby, w której sta³a choinka, gdzie dzieci znaj-
dowa³y przyniesione przez "Gwiôzdkê" prezenty.
Zakupione wczeœniej i pilnie ukrywane dary pod
nieobecnoœæ dzieci rodzice wk³adaj¹ pod choinkê,
t³umacz¹c latoroœlom, ¿e to gwiôzdor przéniós.
W niektórych rodzinach zamawia siê s¹siada lub
przyjaciela domu, który ubrany na œw. Miko³aja
przychodzi po wieczerzy z worem prezentów.
Przed ich wrêczeniem gwiazdor poddaje dzieci
egzaminowi z religii. Od niegrzecznych domaga
siê przyrzeczenia poprawy, nie wzbrania siê
przed u¿yciem paska lub powroza. Bywa, ¿e gwiaz-
dor ubrany jest tradycyjnie, tzn. w wywrócony
spodem na wierzch ko¿uch i budz¹c¹ postrach
maskê. Pos³uguj¹cy siê g³oœnym dzwonkiem

gwiôzdka, pokrzykuj¹c gromko i rozdaj¹c razy
biczem wywo³uje naturalny lêk (nie tylko u dzieci).
ZapowiedŸ przybycia tego przera¿aj¹cego
goœcia, który ukarze niepos³uszeñstwo, jest
w okresie poprzedzaj¹cym Gody motywem
mobilizuj¹cym dzieci do pracowitoœci i czci dla
rodziców.

 Jeszcze przed kilkunastu laty, w miejscowo-
œciach pó³wyspu w wigilijny wieczór wêdrowali
Przëstrojoni, rozdaj¹cy dzieciom orzechy
i cukierki, œpiewaj¹cy kolêdy i pytaj¹cy dzieci
katechizmu i pacierza.

Po wieczerzy i œpiewie kolêd mniejsze dzieci
k³adzie siê do ³ó¿ka, natomiast starsze i doroœli
udaj¹ siê na Pasterkê. Jest to uroczysta msza
œw. o Narodzeniu Chrystusa. Pora tej jedynej
w roku liturgicznym Eucharystii o pó³nocy nie
jest przypadkowa. Pó³noc - œrodek nocy i przesi-
lenie dnia z noc¹ - w kalendarzu astronomicznym
oddaje to, co siê sta³o w wymiarze religijnym.
Chrystus - Œwiat³oœæ zwyciê¿a noc z³a i grzechu.

Wraz z rozpoczêciem mszy œwiêtej o Bo¿ym
Narodzeniu o godz. 12.00 w nocy, koñczy siê
okres adwentowej cichoœci i pokuty, a zaczyna
liturgiczny okres Bo¿ego Narodzenia, czas
œwiêtowania i radoœci.

ŒWIÊTA BO¯EGO NARODZENIA

W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia uczest-
niczy siê zwykle we mszy œw. przed po³udniem,
a na œniadanie spo¿ywa siê tradycyjn¹ jajecznicê.
Popo³udnie up³ywa na wypoczynku w gronie
rodzinnym.

Zupe³nie inny jest nastêpny dzieñ Bo¿ego
Narodzenia, Œwiêto Szczepana - mêczennika
i diakona. Po mszy œw. i obiedzie jest w zwy-
czaju udawaæ siê na wizytê (na goscënê) lub
przyjmowaæ goœci w domu. Z regu³y chodzi
o odwiedziny najbli¿szej rodziny. W wielu
familiach  II œwiêto jest ustalonym dniem zbie-
rania siê wszystkich dzieci w domu rodziców.

Czêsto goœcie przynosz¹ ze sob¹ alkohol,
który jeszcze tego dnia musi byæ wypity.

Odwiedziny krewnych ³¹cz¹ siê wiêc
zawsze z obfitym jedzeniem,
opowiadaniem o „gwiôzdkach”
i otrzymanych prezentach, zwierza-
niem siê z planów na nadchodz¹cy
rok, rozwa¿aniem gospodarskich
i ogólnych problemów. W niektórych
domach kaszubskich rozmowom
i gawêdom oddaj¹ siê namiêtnie
niewiasty, mê¿czyŸni zaœ i dora-
staj¹cy m³odzieñcy zdj¹wszy
marynarki i zakasawszy rêkawy
zasiadaj¹ za sto³em i graj¹ w karty.

Poniewa¿ nale¿y do regu³y,
¿e na morzu pracuje siê wspólnie,
a wspó³w³aœcicielami kutra s¹
synowie czy ziêciowie szépra,
przy okazji goœciny omawia siê
sprawy rodzinnego przedsiêbiorstwa.
Te rodzinne zespo³y rybackie
mo¿na by, mutatis mutandis,
okreœliæ mianem mini - maszoperii.
S¹ one bowiem spadkobiercami
zaginionej w latach piêædziesi¹tych
wielowiekowej tradycji pracy
zespo³owej w rybo³ówstwie
helskim.

Œwi¹teczne odwiedziny po-
legaj¹ równie¿ na ucztowaniu.

Gospodynie przeœcigaj¹ siê w przygo-
towaniu obfitoœci jad³a i napojów. Rybacy

spotykaj¹cy siê w rodzinnym gronie nie stroni¹
oczywiœcie od alkoholu. Trudno jednak wspólne
œwiêtowanie uwa¿aæ za okazjê do nadu¿yæ w tej
materii.

Bo¿onarodzeniowa radoœæ trwa. Zbli¿a siê
zakoñczenie kalendarzowego roku i pocz¹tek
nowego czasu. W³aœnie prze³om miary czasowej,
okreœlanej jako "rok"; wype³nienie siê jednego
- starego czasu, jakby jego œmieræ, aby móg³ siê
zacz¹æ czas nowy, pe³en tajemnicy i brzemienny
nadziej¹ - ubogacony jest w ludowej praktyce
licznymi wierzeniami. Wyra¿one s¹ one
w zwyczajach i  spe³nionych wspólnie
obrzêdach.

Rys. Andrzej Arendt

Udzia³ we mszy œw. pasterskiej jest dla chrze-
œcijan najwiêksz¹ radoœci¹ i najwiêkszym
wydarzeniem zimowego okresu œwi¹tecznego.
Istnieje przekonanie, ¿e o tej porze Syn Bo¿y
przyszed³ na œwiat. Udzia³ w nocnej liturgii jest
uczestnictwem w wielkiej radoœci, jak¹ Bóg
sprawi³ ludziom, kiedy sta³ siê cz³owiekiem.
Udzia³ w Pasterce jest gremialny.

Do tradycyjnych zwyczajów nale¿y spo¿ywa-
nie - po powrocie do domu - specjalnej, godowej
wêdliny. Jest ona kupowana lub sporz¹dzana
z przeznaczeniem na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Ka¿dy z domowników wracaj¹cych z Pasterki
spo¿ywa kawa³ek kie³basy (kôlbôs) i udaje siê
na spoczynek.
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By³ kolejny, mroŸny dzieñ, czas oczekiwania
na Bo¿e Narodzenie. Ulicami miasta wêdrowa³a
ma³a dziewczynka, pe³nym podziwu wzrokiem
wpatruj¹c siê w ustrojone wystawy, pe³ne œwi¹-
tecznych akcentów. Lodowaty wiatr przewie-
wa³ jej - zbyt cienk¹- kurteczkê, stopy marz³y
w zbyt lekkim obuwiu, gwa³towny kaszel raz
po raz wstrz¹sa³ ma³ym cia³kiem. Dziecko nie
zwraca³o na nic uwagi, poch³oniête myœlami.
Nied³ugo Wigilia, najbardziej rodzinne ze
Œwi¹t... Mama dziewczynki od d³u¿szego cza-
su przebywa w szpitalu, nie wiadomo, kiedy
wróci. Tato - mi³y cz³owiek, ale taki niezaradny,
dziecinny, w³aœciwie sam potrzebuje opieki...
Niewa¿ne, ¿e zimno, ¿e bywa g³odno, ¿e nie ma
kto zaprowadziæ do lekarza, podaæ lekarstwa,
otuliæ ko³derk¹ - to wszystko nic, to nie boli tak
bardzo! Ból tkwi g³êbiej, ³ami¹c maleñkie ser-
duszko, wyciskaj¹c ³zy z oczu, gdy têsknota
d³awi gard³o - JESTEM DZIECKIEM, PO-
TRZEBUJÊ MI£OŒCI, PRZYTULENIA,
ZROZUMIENIA! Nie mam nikogo, kto by za-
pyta³, jak siê czujê, czy jest mi smutno, co by³o
w szkole... Nie ma nikogo, kto chcia³by mnie
kochaæ - dlaczego? Przecie¿ jestem grzeczna, mi³a,
pracowita, sama dbam o siebie i tatusia, odra-
biam lekcje,  modlê siê do Boga i nikomu nie
zrobi³am nic z³ego...

Kiedy w szkole dzieci rysowa³y swoje rodzi-
ny, dziewczynka narysowa³a 3 osoby: mamê,

OPOWIEŒÆ WIGILIJNA
tatê i siebie. Zdziwiona pani zapyta³a - a gdzie
twoje rodzeñstwo? Maleñka buzia posmutnia-
³a, po chwili milczenia dziecko cicho odrzek³o:
"nie ma"...

W kolejny mroŸny dzieñ, czas oczekiwa-
nia na Bo¿e Narodzenie, m³ode ma³¿eñstwo
spaceruje ulicami miasta, robi¹c przedœwi¹tecz-
ne zakupy. S¹ szczêœliwi, radoœni, zakochani,
uœmiechniêci. On ma dobr¹ pracê, ona studiuje
ku dumie w³asnej i najbli¿szych. Maj¹ w³asny
k¹t, w którym buduj¹ rodzinne szczêœcie. Ma-
rzenia ich siê spe³niaj¹, przed sob¹ widz¹ szero-
kie horyzonty: karierê, pieni¹dze, sukcesy. Nie-
d³ugo Wigilia, najbardziej radosne ze Œwi¹t...
wspólnie zasi¹d¹ do sto³u, podziel¹ siê op³at-
kiem, bêd¹ ¿yczyæ sobie spe³nienia marzeñ. Za-
pomn¹ o tym, ¿e niegdyœ w rodzinnym domu
nie bywa³o najlepiej i najweselej. To ju¿ za nimi.
Zamknêli drzwi, wymazali smutek z pamiêci,
wyrzucili wspomnienia jak œmieci do kosza.
Maj¹ swoje ¿ycie, swoje sprawy, plany - nie
obchodz¹ ich inni.

W kolejny mroŸny dzieñ, czas oczekiwa-
nia na Bo¿e Narodzenie, m³ody mê¿czyzna
kupuje choinkê, wspominaj¹c troski dzieciñstwa
i ciesz¹c siê, to ju¿ za nim, ¿e teraz mo¿e pa-
trzeæ w przysz³oœæ z odwag¹ i radoœci¹. Ma
prawo do w³asnego ¿ycia, do radoœci i zadowo-
lenia z siebie. Nied³ugo Wigilia, najbardziej
radosne ze Œwi¹t... mo¿e wyœle kartkê do ojca,

Dla wielu dzieci Œwiêta nie s¹ radosnym
wyczekiwaniem na Narodziny Zbawiciela,
na uroczyst¹ Wigiliê i prezenty od Œwiêtego
Miko³aja.

Niektórym z nas nawet po latach œni¹ siê
œwi¹teczne koszmary: pijany ojciec czy matka,
awantury czêstsze i gorsze ni¿ w zwyk³e dni,
ból zranionego serduszka gdy woko³o g³osi siê
has³a mi³oœci, pokoju i radoœci, a przed zap³aka-
nymi oczami

ALKOHOL, PRZEMOC, ODRZUCENIE.
Lêk i smutek w oczach Waszych dzieci nie

jest wynikiem tego, ¿e "takie jest ¿ycie". To nie-
prawda, ¿e taki œwiat musi byæ ich udzia³em.
Nie musz¹ byæ skazane na ból!

TYLKO OD WAS ZALE¯Y,
JAK BÊDZIE WYGL¥DA£O WASZE
DZISIAJ, JUTRO I ZAWSZE!
TYLKO WY MO¯ECIE SPRAWIÆ,
¯E POD CHOINK¥ ZNAJD¥ SIÊ
PREZENTY, NAJWSPANIALSZE
DLA KA¯DEGO DZIECKA:
MI£OŒÆ, SZACUNEK, RODZINA,
 TRZE•WOŒÆ.
Spójrzcie do lustra, prosto we w³asne oczy.

Poszukajcie w nich si³y. OdnajdŸcie drogê do
samych siebie - ona zaprowadzi Was do Ÿród³a
mocy, które tkwi w ka¿dym z nas.

PODARUJCIE SOBIE I SWOIM
BLISKIM RESZTÊ ̄ YCIA!
Ono jest takie krótkie! Warto je uratowaæ.

Jeszcze macie szansê.
Niech Narodziny Jezusa bêd¹ ponownym

narodzeniem dla Was i Waszych Rodzin!

MKRPA

PODARUJ  TWEMU
DZIECKU  ŒWIÊTA!!!

Miko³aj
u „Beaty”

mo¿e nawet wpadnie na chwilê, zapyta, co s³y-
chaæ i uspokoi swoje sumienie.

W kolejny mroŸny dzieñ, czas oczekiwa-
nia na Bo¿e Narodzenie, m³oda dziewczyna
biega po mieœcie, szukaj¹c odpowiedniego pre-
zentu dla swojego ch³opaka. Wspólne plany,
nadzieje, radoœci - tyle przyjemnych chwil, ta-
kie radosne wyczekiwanie! Ciekawe, co mi³ego
zdarzy siê w tym roku...

Ma³a dziewczynka wêdruj¹ca po ulicach mia-
sta nie powinna byæ sama i nieszczêœliwa. Ma
doros³ych braci i równie doros³¹ siostrê. Ma ro-
dzinê...

Nied³ugo Wigilia, najbardziej radosne ze
Œwi¹t... Czas pokoju, mi³oœci, ciep³a. Czy Dzie-
ciê Jezus narodzi siê w nas, jeœli odtr¹camy
wyci¹gniête r¹czki innego Dziecka, spragnione-
go mi³oœci rodzinnej, któr¹ tylko my mo¿emy
mu daæ?    Wierzê, ¿e Bóg znajdzie drogê do
najbardziej nawet zatwardzia³ego serca. Tyle je-
steœmy warci, ile mo¿emy daæ z siebie drugiemu
cz³owiekowi. Nie uszczêœliwi sukces ani karie-
ra, jeœli jego cen¹ bêd¹ ³zy - ³zy opuszczonego
dziecka.

Tym, którzy zgubili drogê do skarbów napraw-
dê wa¿nych, dedykujê "Opowieœæ Wigilijn¹"
Dickensa - mo¿e wiele nauczyæ. Nie jest za póŸ-
no na naprawienie krzywd. Wystarczy chcieæ.

Obserwator

Œwi¹teczny
wystrój

6 grudnia br., w sklepie spo¿ywczym „Beata”
Miko³aj wrêcza³ prezenty najm³odszym
mieszkañcom Helu. Dzieci mia³y okazjê usi¹œæ
Miko³ajowi na kolana i zrobiæ sobie pami¹tko-
we zdjêcie.

Jak zauwa¿y³em, rodzice byli bardziej prze-
jêci, ni¿ ich pociechy.

W.W.

W tygodniach poprzedzaj¹cych Bo¿e Naro-
dzenie i Nowy 2004 Rok, w ca³ym mieœcie trwa³y
prace zwi¹zane z przygotowaniem œwi¹tecznego
wystroju.

Jak co roku, niezawodni helscy stra¿acy przy-
stroili Ratusz i ustawili przed nim œwierkowe
drzewko.

W.W.

W.W.
W.W.
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Bo¿e Narodzenie, a przede wszystkim
Wigilia jest dniem szczególnym po
œród wielu ró¿nych œwi¹t. Domowa

krz¹tanina, przygotowywanie potraw, ciast,
wystrój mieszkania i do tego najczêœciej rodzina
w komplecie, tworz¹ niecodzienn¹ atmosferê
tego dnia. Wspomnienia œwi¹t z lat dziecinnych
zapadaj¹ g³êboko w pamiêæ i czêsto wracaj¹ we
wspomnieniach w naszym dojrza³ym ¿yciu.
Lubi³em ten dzieñ i jego atmosferê, ale nie znosi-
³em ca³odziennego poszczenia pod czujnym
okiem matki. Nigdy nie by³em ¿ar³okiem, wiêc
wytrzymywa³em bez jedzenia do postnej kola-
cji, choæ by³o to trudne z uwagi na dochodz¹ce
z kuchni przyjemne i kusz¹ce zapachy. Dzie-
ciñstwo spêdzi³em w Ciepielowie - dawne wo-
jewództwo kieleckie. Ka¿dy region Polski ma
swój zestaw potraw wigilijnych. U nas by³o ich
wiele, ale czêœæ z nich by³a nijako obowi¹zkowa
i trzeba by³o zjeœæ, a co najmniej spróbowaæ sied-
miu z nich. Obowi¹zywa³ równie¿ praktyko-
wany od pokoleñ wystrój sto³u, który musia³
byæ przykryty bia³ym obrusem, z po³o¿on¹ pod
nim, poœrodku, garœci¹ siana. W tym miejscu k³a-
d³o siê op³atek, a obok œwiecê w œwieczniku,
jeszcze nie zapalon¹. Wszyscy domownicy po
k¹pieli wdziewali odœwiêtne ubrania, a my - dzie-
ci, wybiegaliœmy przed dom i wypatrywaliœmy
pierwszej gwiazdki. Gdy wreszcie uda³o siê j¹
dostrzec, wpadaliœmy z krzykiem do mieszka-
nia oznajmiaj¹c, ¿e ju¿ œwieci i zajmowaliœmy
miejsce przy stole. Sygna³em do rozpoczêcia
kolacji by³o zajêcie miejsca przy stole przez ojca.
Matka stawia³a potrawy i zapala³a œwieczkê.
Ojciec bra³ do rêki op³atek, ³ama³ go na pó³
i jedn¹ czêœæ podawa³ matce. £amali siê op³at-
kiem miedzy sob¹, a nastêpnie z dzieæmi.

Jak pamiêtam, pierwsz¹ spo¿ywan¹ potraw¹
by³ œledŸ solony, którego trzeba by³o zjeœæ przy-
najmniej jedno dzwonko i chleb. PóŸniej by³y
ziemniaki "na szybko", nie gniecione, omasz-
czone olejem siemiennym, a do nich barszcz
z samego kwasu kiszonej kapusty, gotowany
z suszonymi grzybami. Dalej paluchy, czyli gru-
be kluski z utartym makiem, a po nich kapuœnia-
ki (go³¹bki), te¿ kraszone olejem. Do obowi¹z-
kowego zestawu nale¿a³ kompot owocowy
z suszu. By³y te¿ pierogi z wielorakim nadzie-
niem warzywnym, pieczone w piecu chlebowym
oraz p¹czki sma¿one na oleju. I taka w³aœnie
obowi¹zywa³a kolejnoœæ konsumpcji. By³y jesz-
cze inne potrawy, ale nie mieœci³y siê ju¿ w ¿o-
³¹dku. Po kolacji matka intonowa³a kolêdy, któ-
rych kilka musieliœmy obowi¹zkowo odœpiewaæ.

Wojna i okupacja przyæmi³y radoœæ œwi¹t.
Takim szczególnym i trudnym rokiem w œwiêto-
waniu by³ dla mnie, siedemnastolatka, rok 1944.

Front wschodni stabilizowa³ siê na linii Wis³y
i trwa³ póŸniej równe pó³ roku. Niemcy z pasa
frontowego o szerokoœci 10-15 km usunêli lud-
noœæ cywiln¹, z tym, ¿e mê¿czyzn wy³apywa-
no do obozów przyfrontowych, wykorzystu-
j¹c ich do budowy umocnieñ. Nasz dom znajdo-
wa³ siê na granicy tego pasa. Stacjonowa³y tu
oddzia³y ty³owe zaopatruj¹ce w amunicjê, ¿yw-
noœæ, broñ i sprzêt jednostki walcz¹ce na fron-
cie. Tu te¿ wy³apywano mê¿czyzn. Mimo zacho-
wywanej ostro¿noœci wpad³em w rêce Niemców.
W sztabie kwatermistrzostwa przyj¹³ mnie
i kolegê ma³y, energiczny feldfebel, który zagro-

zi³, ¿e w przypadku próby ucieczki bêd¹ do nas
strzelaæ. Byliœmy pilnowani, jednak po dwóch
tygodniach, gdy s³u¿bê mia³ kucharz, wykorzy-
staliœmy jego nieuwagê i uciekliœmy.

Po tygodniu wolnoœci ponownie zatrzymali
nas Niemcy. Poznany wczeœniej feldfebel poki-
wa³ g³ow¹ i powiedzia³ - Ÿle wam by³o bez poci-
sków nad g³ow¹, to teraz pojedziecie na front
kopaæ okopy. I tak, wraz z trzema kolegami zna-
laz³em siê nad Wis³¹, nie w obozie przyfronto-
wym, lecz w tej samej jednostce - 213 Abt.

Feldfebel mia³ racjê - æwierkanie, gwizdanie
kul oraz pêkanie pocisków artyleryjskich nad
g³ow¹ sta³o siê codziennoœci¹. Tak by³o przez
cztery miesi¹ce, a pracowaliœmy przewa¿nie
noc¹. Sytuacja wydawa³a siê beznadziejna, jed-
nak na pocz¹tku grudnia uda³o mi siê uciec. Prze-
biegaj¹c obok swego domu da³em znaæ, ¿e ucie-
k³em, lecz nie powiedzia³em, gdzie bêdê siê ukry-
wa³. Dotar³em do mieszkaj¹cych pó³tora kilo-
metra dalej krewnych. Bez ich wiedzy ukry³em
siê w zabudowaniach gospodarczych i nawi¹za-
³em z nimi kontakt dopiero po dwóch dniach.

Wtedy te¿ mog³em siê po¿ywiæ. Dowiedzia³em
siê, ¿e Niemcy pojmali mego ojca i przewieŸli go
do obozu. Wtedy te¿ postanowi³em, ¿e na œwiê-
ta muszê byæ w domu, w którym pozosta³a
matka i m³odsze siostry. Pociesza³em siê, ¿e naj-
gorsze mam za sob¹, myli³em siê, niewiele bra-
kowa³o bym po raz trzeci wpad³ w rêce Niem-
ców. Tu¿ przed œwiêtami poszed³em noc¹ w stro-
nê domu. Dwie trzecie drogi przeszed³em bez
k³opotu, gdy nagle us³ysza³em prowadzon¹ po
niemiecku rozmowê i zobaczy³em kontury kil-
ku id¹cych ¿o³nierzy. Teren otwarty, nie by³o
gdzie siê skryæ. Ratunkiem okaza³ siê pobliski
rów, na szczêœcie z zamarzniêt¹ wod¹. Patrol
przeszed³ obok zajêty rozmow¹ - uda³o siê. Przy
pomocy rodziny, w pobli¿u domu, przygoto-
wa³em sobie kryjówkê i pilnie obserwowa³em
ruchy patroli. Niemieccy ¿o³nierze nachodzili
nasz dom o ró¿nej porze dnia i nocy. Zdawali
sobie sprawê, ¿e moje rozeznanie struktury ich
odcinka frontu - miejsca sztabu, stanowisk bro-
ni ciê¿kiej, jest niebezpieczne, gdy¿ za poœred-
nictwem partyzantów mo¿na by³o te informa-
cje przekazaæ za Wis³ê. Niemcy nie zaprzestali
straszenia matki i sióstr. Pozoruj¹c nawet ich
rozstrzelanie, strzelali im nad g³owami. Nie

zdradzili oni jednak miejsca mojego pobytu
i póŸniej oswoili siê z zastraszaniem. Zdawali
sobie bowiem sprawê, co by mnie spotka³o,
gdybym zosta³ zatrzymany.

Tego roku pocz¹tek zimy nie by³ ostry,
a szczególnie ³adnie zapowiada³ siê wigilijny wie-
czór. Bezwietrzny, z lekkim mrozem i niewielk¹
iloœci¹ œniegu. Rozœwietlone gwiazdami niebo
sprawia³o wra¿enie b³ogiego spokoju i s³owa
kolêdy "cicha noc, œwiêta noc" same cisnê³y siê
na usta. I pewnie takim by³by ten wieczór, gdy-
by o wojnie nie przypomina³y pomruki fronto-
wych dzia³ i poœwiata wznosz¹cych siê i opada-
j¹cych rac - jakby liczniejszych tego wieczoru.

W domu przygotowywano wigilijne potrawy,
staraj¹c siê, by mimo wojny nie odbiega³y od
lat poprzednich. Nie by³o jednak o¿ywionego
œwi¹tecznego nastroju - ojciec w obozie, ja
w kryjówce, w niepewnoœci czy bêdê móg³ j¹
opuœciæ. Zwyciê¿y³a chêæ bycia z rodzin¹, przy-
æmiewaj¹c ostro¿noœæ nabyt¹ przez lata okupa-
cji. Niefrasobliwoœæ mojego wieku sprawi³a, ¿e
nie zastanawia³em siê nad skutkami mojego wyj-
œcia z kryjówki. Zgodnie ze zwyczajem kolacja
by³a gotowa wraz z pierwsz¹ gwiazdk¹. Rodzi-
nie powiedzia³em, ¿e zjawiê siê póŸniej, a oni
mieli tak porozstawiaæ potrawy, aby wygl¹da³o
to jak po spo¿ytym posi³ku. Chodzi³o o to, ¿e
gdyby zjawili siê Niemcy, to mogliby domyœleæ
siê, ¿e w domu na kogoœ czekano. Oko³o godz.
21.00 opuœci³em kryjówkê. Przez d³u¿sz¹ chwilê
obserwowa³em otoczenie. By³a cisza, tylko od
strony kwateruj¹cego wojska dochodzi³ gwar -
najprawdopodobniej tam równie¿ spo¿ywano
wieczerzê. Gdy wszed³em do domu nast¹pi³o
radosne o¿ywienie- czekano na mnie z rozpo-
czêciem kolacji, abym w zastêpstwie ojca doko-
na³ prze³amania op³atka. Matka zapali³a œwiecê,
poda³a mi op³atek i nagle od strony zabudowañ
s¹siadów us³yszeliœmy ujadanie psa, któremu
po chwili zawtórowa³ nasz pies. Przez tylne
drzwi wyszed³em z domu, aby siê rozejrzeæ.
Us³ysza³em szwargot i zobaczy³em, jak trzech
niemieckich ¿o³nierzy z podwórka s¹siadów kie-
ruje siê w stronê naszego domu. Szybko zawró-
ci³em, aby ostrzec rodzinê, dochodzi³em do
domu, gdy ktoœ przymyka³ na pó³otwarte drzwi.
By³em przekonany, ¿e to matka lub któraœ
z sióstr wychodzi³y za mn¹, by równie¿ rozej-
rzeæ siê wokó³ domu. Chwyci³em za klamkê
i gdy otwiera³em drzwi z wra¿enia struchla³em -
zobaczy³em rêkê w rêkawie p³aszcza wehrmachtu
i us³ysza³em: "kom, kom". Najprawdopodob-
niej Niemiec przypuszcza³, ¿e to nadeszli po-
zostali ¿o³nierze patrolu. Natychmiast uciek³em
chowaj¹c siê w swojej kryjówce, której nie
opuszcza³em do pó³nocy. PóŸniej, niezwykle
ostro¿nie, po upewnieniu siê, ¿e ¿o³nierze ode-
szli, powróci³em do domu. Rodzina niepokoi³a
siê o mnie, bo nie wiedzia³a czy zd¹¿y³em siê
ukryæ. Prze³amaliœmy siê op³atkiem, ale wigilij-
nej kolacji ju¿ nie spo¿ywa³em - z powodu prze-
¿ytego stresu jedzenie nie chcia³o przejœæ przez
œciœniête gard³o. Wzi¹³em trochê jedzenia i po-
wróci³em do kryjówki.

Taka by³a moja wieczerza wigilijna w wojen-
ny czas 1944 roku.

Boles³aw Kozie³

WIGILIJNA OPOWIEŒÆ - 1944 rok
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Po wielu miesi¹cach przygotowañ Komitet
Incjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy
o Rzeczniku Pacjenta zasta³ formalnie zare-
jestrowany. Mamy nioca³e 2 miesi¹ce (do 14 lu-
tego 2004 r.) na uzupe³nienie do 100.000 podpi-
sów listy osób popieraj¹cych ustawê. Obecnie
mamy ich ponad 30.000.

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów
popieraj¹cych obywatelski projekt ustawy
o Rzeczniku Pacjenta.

Od ponad 4 lat domagaliœmy siê od w³adz ustawy
o Rzeczniku Pacjenta. W koñcu projekt ustawy
powsta³ si³ami spo³ecznymi (Stowarzyszenie
Primum Non Nocere i kilku wspó³pracuj¹cych
prawników). W obecnej sytuacji jasno widaæ,
jak bardzo potrzebny jest publicznie przejrzy-
sty nie tylko lekarski nadzór nad funkcjonowa-
niem S³u¿by Zdowia.

Organizowaliœmy konferencje prasowe,
wiece i protesty. W wyniku tych nacisków
w 1999 r., jako rozwiazanie przejœciowe, powo-
³ano bez ustawowego okreœlenia kompeten-
cji i œrodków, Rzeczników przy Kasach Cho-
rych.

By³o to lepsze rozwi¹zanie ni¿ ¿adne. Po
wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia
istniej¹ nadal Rzecznicy. Dzia³aj¹ bez zakresu
praw, obowi¹zków okreœlonych ustaw¹.

Jedni próbuj¹ pomagaæ ludziom, inni maj¹
posadkê.

Prawa Pacjenta s¹ ustawicznie ³amane. Spo³e-
czeñstwu ogranicza siê dostêp do leczenia.
Znaczna czêœæ publicznych œrodków przezna-
czanych na leczenie jest marnotrawiona.
Gdy dojdzie do pope³nienia b³êdu lekarskiego,
poszkodowani nie otrzymuj¹ pomocy, a œrodo-
wisko tuszuje to, co zrobiono. Bywa, ¿e i kosz-
tem zdrowia czy ¿ycia ofiary.

Nadzór nad Prawami Pacjenta, które s¹ ele-
mentem Praw Cz³owieka, nie jest poddany pu-
blicznej kontroli. Nadzór sprawuje medyczne
lobby ordynatorsko profesorskie, zainteresowane
utrzymaniem status quo. W takich warunkach
prominenci zyskali sw¹ pozycjê i pieni¹dze.

Nie ma co liczyæ na to, ¿e ustawodawca (Sejm)
z w³asnej inicjatywy zacznie zmieniaæ prawo
dotycz¹ce poszkodowanych pacjentów, ponie-
wa¿ inicjatywy legislacyjne przygotowywuje
Ministerstwo Zdrowia i "lekarska" Komisja
Zdrowia.

Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem S³u¿-
by Zdrowia w skali pañstwa wymaga innej wie-
dzy ni¿ ta, któr¹ uzyskuj¹ lekarze na studiach,
wymaga wiedzy administracyjno-menagerskiej.

Nadzór nad Prawami Pacjenta wymaga bez-
stronnoœci i uczciwoœci, a nie chêci zysku,
tuszowania b³êdów i utrzymywania status quo.

W pañstwie wielkoœci Polski ka¿dego roku
nie mniej ni¿ 20 tys osób choruje lub umiera na
skutek niew³aœciwego leczenia. Ci, którzy prze-
¿yj¹ b³¹d, czesto nie otrzymuj¹ pomocy me-
dycznej i socjalnej, poniewa¿ ³atwiej i taniej jest
tuszowaæ to, co zrobiono, ni¿ pomagaæ chorym
czy okaleczonym ludziom. Z tej przyczyny
w Polsce jest o 30% niepe³nosprawnych wiêcej

Zebranie
ZB¯Z i OR WP

Drodzy Czytelnicy!
Zainteresowanych inicjatyw¹ uchwalenia ustawy o Rzeczniku Pacjenta, prosimy o wpisanie siê do wykazów

dostêpnych w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej i punktach sprzeda¿y naszego dwutygodnika. (niezbêdny
bêdzie nr PESEL). Do wykazów wpisywaæ siê bêdzie mo¿na do koñca stycznia 2004 r.

Redakcja
Kolejny numer „Helskiej Blizy uka¿e siê 9 stycznia 2004 roku.

Goœciem zebrania cz³onków ko³a ZB¯Z i OR WP w Helu by³ dowódca
9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, kontradm. Andrzej Rosiñski.

Poinformowa³ zebranych o decyzjach dowódcy Marynarki Wojennej
dotycz¹cych cypla helskiego i sprzeda¿y mieszkañ wojskowych.

Jak mówi³, cypel, na którym z jednostek pozostanie POWT JW. 2254,
Placówka ¯andarmerii i biura WAM, zostanie przekazany w³aœcicielom
(lasom pañstwowym?). Do dyspozycji wojska pozostaæ ma równie¿ plac
(l¹dowisko), na którym od kilku lat stawiaj¹ namioty harcerze, gdzie
zamierza siê zbudowaæ bloki z mieszkaniami rotacyjnymi dla kadry
jednostek helskiego garnizonu.

Zmieni³y siê równie¿ decyzje dot. zakazu sprzeda¿y mieszkañ w Helu,
bêd¹cych w dyspozycji WAM. Czêœæ mieszkañ bêdzie najprawdopodob-
niej sprzedawana osobom uprawnionym.

W.W.

Inicjatywa na rzecz Pacjentów
ni¿ w s¹siaduj¹cych krajach o podobnej historii
do naszej.

Parlament oficjalnie nie jest informowany
o sytuacji poszkodowanych. Rzecznicy przy
Narodowym Funduszu maj¹ za nisk¹ rangê,
a Minister Zdrowia nie ma ochoty...

Mimo skandali, korupcji i afer wokó³ sys-
temu ochrony zdrowia, w tych nienormalnych
czasach, staramy siê dzia³aæ normalnie.

Podejmujemy próbê uzupe³nienia do 100.000
podpisów listy osób popieraj¹cych projekt usta-
wy powo³uj¹cej i okreœlaj¹cej zasady dzia³ania
Rzcznika Pacjenta i by wnieœæ go pod obrady
Parlamentu.

Projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta jest
podobny do ustawy Rzecznika Praw Dziecka.

Ze wzlêdu na skalê problmu, wynikaj¹c¹
z iloœci pop³nianych b³êdów lekarskich, sytu-
acjê w naszej S³u¿bie Zdrowia, przewidujmy
dodatkowo mo¿liwoœæ powo³ania przez Sej-
miki Wojewódzkie, Regionalnych Rzeczników
Pacjnta.

Regionalni Rzecznicy maj¹ okreœlone zadania,
tak i¿ przejm¹ te¿ rolê dotychczasowych Rzecz-
ników przy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów
dla popacia obywatelskiego projektu
Ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Publiczne
zbieranie podpisów popieraj¹cych ustawê
jest chronione prawem, a przeszkadzanie
w tym jest czynem karalnym.

Mamy czas do 14 lutego 2004.

 Adam Sandauer
pe³nomocnik Komitetu

Incjatywy Ustawodawczej

W.W.



9Nr 22  (166)   19  grudzieñ  2003 r.

Spekulujê dalej, bo nic innego nad domys³y mi
nie pozostaje. Skoro przy zamkniêtych drzwiach
omawia siê  kwestiê Ma³ej Pla¿y, to nic dobrego

dla nas, mieszkañców kolonii rybackiej, to
nie wró¿y. Jeœli obecny samorz¹d sprzeda
tereny Ma³ej Pla¿y, to nie dosyæ, ¿e ju¿ zgo-
³a brzeg morski tylko nam zostanie (wiemy,
¿e morze potrafi nie tylko oddaæ, ale i zabraæ
kawa³ piasku!), to i nawet tego mog¹ nie mieæ
nasi wczasowicze. Prywatny w³aœciciel po-
sesji (nawet tej na wydmie) ma wiele sposo-
bów, aby zniechêciæ nie swoich goœci do ko-
rzystania ze "wspólnej pla¿y". Jeœli ten czar-
ny scenariusz siê ziœci, to nasze kwatery pry-
watne zaczn¹ œwieciæ pustkami! My nie mo-
¿emy powiedzieæ, jak nasi radni, którzy dziœ
s¹ radnymi, a jutro nimi nie bêd¹ - a po nas
choæby potop.

My tu bêdziemy ¿yæ i mieszkaæ stale,
a potem nasze dzieci i dzieci naszych dzieci.

Wiêc trudno siê dziwiæ mieszkañcom Osiedla
Rybackiego, ¿e chc¹ i walcz¹ o korzystn¹ dla
siebie koncepcjê zagospodarowania pla¿y, ¿e tak
jak ja pe³ni s¹ obaw co do swojej przysz³oœci,
zwi¹zanej z przysz³oœci¹ pla¿y nad Zatok¹. Jak
mamy zaufaæ samorz¹dowi, który zapomnia³ tak
szybko o swoich demokratycznych has³ach
wyborczych, o swoich obietnicach, a przede
wszystkim o tym, ¿e zosta³ przez nas, helan,
powo³any, aby reprezentowa³ nasze ¿ywot-
ne interesy?

KTO  TU  RZ¥DZI?

Rozkaz opuszczenia
sali obrad

 Rozkaz ten dotyczy³ redaktora „Helskiej Bli-
zy”, gdy¿ kazano  wyjœæ mi z sali obrad Ratusza
Miejskiego, gdzie reprezentowa³am, jako dzien-
nikarz, nasz¹ gazetê lokaln¹. To bezpreceden-
sowe wydarzenie - wyproszenie prasy ze spo-
tkania radnych Klubu Morskiego Przymierza Hel
2020 (na którym by³ obecny równie¿ bur-
mistrz miasta Helu, M. W¹do³owski oraz jego
zastêpca, J. Pa³kowski) œwiadczy nie tylko o nie-
czystych intencjach uczestników tego tajnego
szczytu na Wiejskiej, ale tak¿e o lekcewa¿eniu
prawa prasowego oraz podstawowych zasad
demokracji przez Klub, reprezentuj¹cy w³adzê
w naszym mieœcie. Owo tajne, bo dniedostêpne
dla prasy i mieszkañców Helu spotkanie
Klubu radnych, mia³o miejsce 15 grudnia,
w poniedzia³ek.

Przewodnicz¹cy Klubu, Janusz Leszczyñski
- zarazem radny i przewodnicz¹cy Komisji
Gospodarczej, nakaza³ mi opuszczenie sali
obrad, motywuj¹c ten rozkaz kwestiami for-
malnymi: brakiem legitymacji redaktora HB
oraz brakiem otrzymania od niego, jako prze-
wodnicz¹cego Klubu, oficjalnego zaprosze-
nia. Nie muszê chyba wyjaœniaæ mieszkañ-
com Helu absurdu takiej argumentacji. Do-
dam tylko, ¿e nikt z cz³onków redakcji HB
nie posiada takich legitymacji, ani nie po-
siada jej dziennikarz z „Dziennika Ba³-
tyckiego”, p. Krzysztof Miœdzio³, który
bierze udzia³ w wielu spotkaniach  helskiego
samorz¹du. Przypomnê równie¿, ¿e nie mu-
sia³am legitymowaæ siê takim dokumentem
w Sejmie na Wiejskiej w Warszawie.

Co zabawniejsze, swego czasu,  radny
J. Leszczyñski nie wymaga³ ode mnie i innych
dziennikarzy HB ¿adnych legitymacji, gdy
przedstawialiœmy w naszej gazecie jego szacown¹
sylwetkê przed wyborami do obecnego samorz¹du.

Przewodnicz¹cy Klubu Morskiego Przymie-
rza Hel 2020,  wypraszaj¹c mnie z sali naszego
(???) Urzêdu Miejskiego zapyta³ retorycznie,
czy te¿ przysiad³abym siê bez zaproszenia do
jego stolika w kawiarni. To dziwne, ¿e przedsta-
wiciel samorz¹du nie widzi ró¿nicy miêdzy Ra-
tuszem, a knajp¹, miêdzy narzucaj¹c¹ siê kobie-
t¹, a dziennikarzem na s³u¿bie, wreszcie, miê-
dzy demokratycznym sprawowaniem w³adzy,
a despotycznym rz¹dzeniem.

CO UKRYWA
PRZED NAMI

NASZ SAMORZ¥D?
O tajnym, grudniowym spotkaniu przedsta-

wicieli naszego samorz¹du zrzeszonych w Mor-
skim Przymierzu Hel 2020, dowiedzia³am siê
z nieoficjalnych Ÿróde³, które to informacje na
moj¹ proœbê potwierdzi³ pytany przez HB,
przewodnicz¹cy Rady Miasta, Tadeusz Klajnert.
Zapewni³ mnie i moich redakcyjnych kolegów,

¿e nie ma mowy o jakichœ potajemnych obra-
dach i poda³ godzinê spotkania, o którym sam
siê dowiedzia³ niemal w ostatniej chwili. Rów-
nie¿ z nieoficjalnych Ÿróde³ redakcja Helskiej
Blizy dowiedzia³a siê, ¿e spotkanie ma doty-
czyæ planów sprzeda¿y terenów Ma³ej Pla¿y
nad Zatok¹.

Czy rzeczywiœcie debatowano nad pozbawie-
niem Ÿróde³ dochodów  mieszkañców Osiedla
Rybackiego, ¿yj¹cych z sezonowej, pla¿owej
turystyki, nie dowiemy siê, bo wyproszono
dziennikarza z sali, a nastêpnie w ten sam spo-
sób potraktowano przyby³ego na to spotkanie
mieszkañca Osiedla Rybackiego, który równie¿
dowiedzia³ siê nieoficjalnym kana³em o temacie
spotkania. Swego czasu Burmistrz Helu s³usz-
nie mnie poucza³, ¿e prawdy nale¿y szukaæ
u Ÿróde³. Niestety, rzeczywistoœæ zweryfiko-
wa³a ten pogl¹d - Ÿród³o czasem okazuje siê byæ

korytem, do którego nie ma jak siê dostaæ dzien-
nikarzowi. Co wobec tego pozostaje niedopusz-
czonemu do Ÿród³a prawdy dziennikarzowi?
Podejrzenia i spekulacja. Pospekulujmy zatem,
skoro przedstawiciele naszej(?) w³adzy traktuj¹
nas, helan, jak swoich wrogów i zamykaj¹ nam
przed nosem swój Urz¹d Miasta.

Mo¿emy siê tylko domyœlaæ, w jakim celu
zosta³ zaproszony na to spotkanie, o czym rów-
nie¿ dowiedzia³am siê nieoficjalnie, architekt
zajmuj¹cy siê dzia³kami, p. Miros³aw Kuczyñ-
ski. Swego czasu, przed ostatnimi wyborami,
zosta³ opracowany przez p. Kuczyñskiego pro-
jekt zagospodarowania terenu po hydrobudo-
wie z g³ównym przeznaczeniem go na bazê spor-
tów wodnych, g³ównie nurkowania oraz zosta³
sporz¹dzony wstêpny plan podniesienia atrak-
cyjnoœci pla¿y nad Zatok¹ poprzez otwarcie do-
datkowych wejœæ na ni¹, wybudowanie drew-
nianych pomostów, a nawet mówiono o piêk-
nym deptaku do pla¿y, którym mia³a staæ siê
ulica Lipowa. Na licznych spotkaniach z pras¹
i mieszkañcami Osiedla Rybackiego rysowano
przed nami wizjê przysz³oœci, na któr¹ warto
g³osowaæ. I zag³osowaliœmy na Morskie Przy-
mierze Hel 2020. Kiedy nie jesteœmy ju¿ po-
trzebni jako potencjalni wyborcy, bo nikt o trze-
ciej kadencji nie myœli, przysz³oœæ zaczyna siê

A PO NAS
CHOÆBY POTOP

KTO, PO CO I DLA
KOGO RZ¥DZI

W HELU?
Nie wiem, skoro nikt siê z nami tu nie liczy,

ani z naszym zdaniem. Nie wiem, skoro toleruje
siê w Urzêdzie Miasta tak¹ butê i arogancjê
w³adzy wobec obywatela, niezale¿nie, czy jest
on dziennikarzem i s³u¿y spo³eczeñstwu, czy
te¿ jest mieszkañcem Osiedla Rybackiego, a wiêc
wrzodem na ty³ku. Gdyby tytu³owe pytanie
"Kto tu rz¹dzi?" nie by³o li tylko pytaniem
retorycznym, odpowiedzia³abym, ¿e w Helu
rz¹dzi G³upota.

 Iwona Rusajczyk

Tajne spotkanie Klubu Radnych
"Morskie Przymierze Hel 2020"

widzieæ nie poprzez interes spo³eczny, ale po-
przez dziurê bud¿etow¹ naszej gminy. Naj³a-
twiej za³ataæ j¹ sprzedaj¹c atrakcyjne dzia³ki,
a co jeszcze  ³akomego zosta³o? Pla¿a nad Zato-
k¹! Za jednym zamachem mo¿na pozbyæ siê
k³opotu z jej zagospodarowywaniem (tak jak
powinna byæ zagospodarowana ju¿ dawno
przez m¹drego i kochaj¹cego nasze miasto go-
spodarza) i do tego zdobyæ gotówkê na sp³aca-
nie zad³u¿eñ. Oczywiœcie tylko spekulujê, bo
Ÿród³o prawdy w naszym mieœcie, póki co, jest
dla mnie niedostêpne.

eRKa
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Ba³tyk, morze œródl¹dowe, niemal od
pocz¹tku swego istnienia, jest nara-
¿ony na oddzia³ywanie osiad³ej w jego

zlewisku ludzkiej cywilizacji. Dziœ, jak ka¿dy
inny ekosystem morski, podlegaj¹c silnej antro-
popresji, wymaga rozwa¿nej i œwiadomej ochro-
ny swych zasobów przyrodniczych. Podstaw¹
œwiadomego dzia³ania jest wiedza i akceptacja
spo³eczna dla zasad jego funkcjonowania. Tym-
czasem dyskutowane, na forum publicznym,
problemy Morza Ba³tyckiego szczególnie ostat-
nio, tu¿ przed wst¹pieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej, sprowadzane s¹ niemal wy³¹cznie do
potrzeby utrzymania dostêpu do bazy surow-
cowej dla przetwórstwa rybnego, zaœ lokalnie,
co najwy¿ej do ochrony brzegów przed abrazj¹.

Sprawa zachowania naturalnej ró¿norodnoœci
gatunkowej i siedliskowej Ba³tyku, w odczuciu
polskiego spo³eczeñstwa nie ma znaczenia dla
jakoœci ludzkiego ¿ycia. Na co dzieñ, praktycz-
nym przejawem (choæ nieuœwiadomionym) od-
dzia³ywania na jej stan jest konsumencki wybór
miêdzy zakupem dorsza, œledzia, fl¹dry czy ...
halibuta w nadmorskiej sma¿alni oraz zrzut sto-
sownej porcji zanieczyszczonych wód z kuch-
ni, ³azienki lub uprawianego kawa³ka ziemi.
Szans¹ na odwrócenie takiego stanu rzeczy jest
ukazanie polskiemu spo³eczeñstwu walorów
ró¿norodnoœci ba³tyckiej przyrody.

- KO£O  RATUNKOWE  DLA  ZACHOWANIA
NATURALNEJ  RÓ¯NORODNOŒCI

GATUNKOWEJ

AKWARYSTYKA BA£TYCKA
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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.

Jak przysta³o na "obrazkow¹" modê i czas, w
którym ¿yjemy, musi to byæ zrobione w sposób
przystêpny i atrakcyjny. Telewizyjne filmy i
komputerowe animacje, w tym wzglêdzie nie
wystarcz¹. Ludzie musz¹ poznawaæ Ba³tyk na
¿ywo.

Jedn¹ z metod mo¿e byæ rozwój ba³tyckiej
akwarystyki. Umiejêtnoœæ hodowli i ekspozy-
cji organizmów ba³tyckich prócz oczywistych
korzyœci wynikaj¹cych ze zmiany sposobu
odbioru problemów naszego morza przez spo-
³eczeñstwo, stwarza mo¿liwoœci uzupe³nienia
wiedzy o biologii gatunków, zarówno tych
o znaczeniu gospodarczym, jak i tzw. nieu¿yt-
kowych czyli pozbawionych atrybutów han-
dlowych. Tymczasem, kilka z nich ze wzglêdu na
zagro¿enie przetrwania zosta³o objête (niestety
pasywn¹ w swej naturze) ochron¹ prawn¹.

Ba³tyckie akwaria mog¹ stanowiæ zaplecze
badawcze dla podejmowanych dzia³añ w celu
czynnej ochrony. Opracowuj¹c i doskonal¹c
metody sztucznego rozrodu i hodowli, zbiory
akwaryjne z gatunkami morskimi lub przedsta-
wicielami morskich populacji gatunków s³odko-
wodnych mog¹ staæ siê swoistymi bankami ge-
nów i uchroniæ je przed ca³kowitym wyginiê-
ciem. Przegl¹daj¹c sk³ad fauny polskich wód
Ba³tyku bez trudu mo¿na wytypowaæ gatunki,
których hodowla i akwariowa prezentacja by³a-
by z tego tytu³u konieczna. One i wiele innych,
to organizmy atrakcyjne nie tylko dla wykony-
wania prostych obserwacji, ale i wzbudzania
nowych, estetycznych wra¿eñ oraz refleksji
spo³eczeñstwa.

W Ba³tyku ¿yj¹ gatunki ryb o niecodziennym
wygl¹dzie i ciekawej, czasem nie do koñca po-
znanej biologii w warunkach s³onawych wód
naszego morza. Najp³ytsze wody zatok zasie-
dlaj¹ krewniaczki egzotycznych p³awikoników
- iglicznie Sygnathus typle (L.) i wê¿ynki Nero-

phis ophidion (L.). Pilnie strzeg¹ ikry przytwier-
dzone do kamieni "morskie zaj¹ce" - tasze Cyc-

lopterus lumpus (L.) czy ¿yj¹ce g³êbiej niewiel-
kie arktyczne denniki Liparis liparis (L.). Kolo-
rowe ostrop³etwce Pholis gunellus (L.) owijaj¹
siê wokó³ ikry, tworz¹c ze swego cia³a gniazdo.

Zadziwiaj¹, pokryte kostnym pancerzem lisice
Agonus cataphractus (L.) epatuj¹ widza swoj¹
brod¹. Czarne Gobius niger L., ma³e Pomato-

schistus minutus (Pallas) i piaskowe Pomato-

schistus microps (Kröyer) babki sk³adaj¹ ikrê na
stropie swoich muszlowych gniazd. Kolorowe,
¿ar³oczne a zarazem opiekuñcze dla potomstwa
"morskie diab³y" - kury Myoxycephalus scor-

pius (L.) - zaprzeczaj¹ opinii, ¿e ryby g³osu nie
maj¹. Natomiast wêgorzyca Zoarces viviparus

(L.), wy³amuj¹c siê z zasad, jakie w Ba³tyku
obowi¹zuj¹, nie sk³ada ikry, lecz w œrodku zimy
wydaje na œwiat swoje zdolne do samodzielnego
¿ycia potomstwo.

Ryby u¿ytkowe tak¿e mog¹ stanowiæ intere-
suj¹ce obiekty chowu akwariowego przybli¿a-
j¹c obserwatorowi swoj¹ prawdziw¹ sylwetkê,
u³omnie znan¹ dotychczas g³ównie z talerza.
Du¿e zbiorniki mog¹ byæ zasiedlone przez ryby
³ososiowate, dorszowate oraz ¿yj¹ce na dnie
p³astugi z gigantycznym skarpiem Pseta maxi-

mus (L.) na czele. W specjalnym akwarium
z pewnoœci¹ efektownie prezentowaæ siê bêd¹
³awice ryb pelagicznych; œledzie Clupea haren-

gus (L.) i szproty Sprattus sprattus (L.). W przy-
sz³oœci mo¿e komuœ uda siê hodowaæ tak¿e be-
lonê Belone belone (L.).

Równie interesuj¹ca bêdzie ekspozycja innych
ba³tyckich organizmów. Na akwarystów czeka-
j¹ krewetki ba³tyckie Palaemon adspersus (Ra-
thke) i garnele Crangon crangon (L.) oraz ma-
kroglony - morszczyn Fucus vesiculosus L.,
widlik Fucelaria fasigiata.

Z uwagi na problem inwazji gatunków obcych,
edukacyjne akwaria powinny wyeksponowaæ
tak¿e "goœci" i objaœniaæ ich rolê dla ekosystemu
Ba³tyku. Czekaj¹ wiêc w kolejce p¹kle Balanus

improvisus Darwin, piasko³azy Mya arenaria

L. i kraby, nie mówi¹c ju¿ o pontokaspijskich
kie³¿ach i babkach.

Wymienione organizmy nie wyczerpuj¹
potencjalnych kandydatów do obsadzenia
ba³tyckiego akwarium. Zapewne mo¿liwe jest
prowadzenie zbiorników specjalnych, przedsta-
wiaj¹cych ¿ycie najmniejszych organizmów
bentosowych czy te¿ planktonowych. Ekspo-

zycja wielu z nich uzale¿niona jest od mo¿liwo-
œci technicznych oraz doœwiadczenia w prowa-
dzeniu tego typu hodowli morskich. Chc¹c je
nabyæ, nale¿y zacz¹æ ju¿ dziœ.

Jedna z najbardziej praktycznych stron wie-
dzy biologów i ekologów - ochrona przyrody-
czeka na ludzi doœwiadczonych w ba³tyckich
hodowlach. Czeka te¿ na akceptacjê spo³eczeñ-
stwa dla podejmowania projektów zmierzaj¹-
cych do odtwarzania gin¹cych elementów natu-
ralnego œrodowiska. Bez edukacji via szyby
akwariów umieszczonych w oœrodkach publicz-
nej edukacji, nawet z dala od morza, mo¿e siê to
nie udaæ.

 Bart³omiej Arciszewski
Krzysztof Skóra

foto: J. Abramowicz, J. Samsel

UWAGA WÊDKARZE i RYBACY!
Realizatorzy projektu

 RYBY DLA ZATOKI
poszukuj¹ ¿ywych okazów szczupaka

i p³oci z Zatoki Puckiej.
Tarlaki obu gatunków pos³u¿¹ do produkcji

materia³u zarybieniowego na potrzeby odtwa-
rzania ich zasobów w Zatoce Puckiej.

Za z³owione w tym akwenie, dobrej kondycji,
¿ywe szczupaki i p³ocie, p³acimy trzykrotn¹
cenê wartoœci handlowej (do odwo³ania)!

Informacje prosimy kierowaæ do Stacji
Morskiej UG w Helu pod nr telefonu:

67 50 836 lub 601 88 99 40.
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w sprawie   okreœlenia wysokoœci stawek
op³aty administracyjnej

§ 1. Okreœla siê wysokoœæ op³aty administra-
cyjnej za czynnoœci urzêdowe nie objête prze-
pisami   o op³acie skarbowej od wydania wypi-
su i wyrysu z miejscowego planu  zagospoda-
rowania przestrzennego  - 150,00 z³

w sprawie   okreœlenia wysokoœci stawek op³a-
ty targowej i unormowania innych spraw doty-
cz¹cych tej op³aty w mieœcie Helu

§ 1. 1. Okreœla siê stawkê dzienn¹ op³aty
targowej od osób fizycznych i osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych
osobowoœci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
obnoœnej i obwoŸnej na terenie miasta Helu.

2. Za prowadzenie handlu obnoœnego i ob-
woŸnego pobierane s¹ przez  inkasenta stawki
dzienne op³aty targowej, w nastêpuj¹cej wyso-
koœci:

1) Sprzeda¿ obnoœna z rêki, z koszyka, z
wózka, z ³awy, z ziemi i obwoŸna z samocho-
dów osobowych do 2,5 ton ³adownoœci wynosi:

a) w okresie: od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09.
do 31.12. - 20,00 z³

b)  w okresie: od 15.06. do 31.08. - 40,00 z³
2)  Sprzeda¿ obwoŸna z samochodu powy¿ej

2,5 ton ³adownoœci - 50,00 z³
3. Pobieranie op³at nastêpuje za wydaniem

pokwitowania na druku œcis³ego zarachowania.
Osoba pobieraj¹ca op³atê nosi plakietkê identy-
fikacyjn¹ oraz legitymuje siê w³aœciwym upo-
wa¿nieniem.

§ 2. Pobór podatku zleca siê inkasentowi
- Pani Alinie  Mudlaff - i ustala siê wynagrodze-
nie w wysokoœci 7 % pobranej kwoty.

§ 3. Od uiszczania op³aty targowej s¹ zwol-
nione osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce han-
del obnoœny lub obwoŸny na nieruchomoœciach
stanowi¹cych w³asnoœæ mieszkañców Helu.

§ 4.  Organy porz¹dku publicznego prowa-
dz¹ce kontrolê w mieœcie maj¹ prawo do kontro-
li prowadzonego handlu obnoœnego lub obwoŸ-
nego, zarówno w miejscach wyznaczonych  do
targowania jak i poza nimi, w tym tak¿e do kon-
trolowania uiszczania nale¿nych op³at  i sposo-
bu ich pobierania. Za uchybienia w stosunku do
postanowieñ niniejszej uchwa³y maj¹ prawo wy-
mierzaæ kary w trybie i na zasadach okreœlo-
nych w prawie o wykroczeniach niezale¿nie od
innych kar za nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

w sprawie   okreœlenia wysokoœci stawek po-
datku od nieruchomoœci

§ 1. Ustala siê stawki podatku od nierucho-
moœci dla poni¿szych przedmiotów opodatko-
wania:

1) od  gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,63 z³ od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych -
3,41 z³ od 1 ha powierzchni,

c)  pozosta³ych 0,31 z³ od 1 m2  powierzchni.
2) od budynków lub ich czêœci:
a)   mieszkalnych - 0,52 z³ od 1m2 powierzchni

u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej - 16,50 z³ od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym - 8,11 z³ od 1m2 powierzchni
u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdro-
wotnych - 2,00 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytko-
wej,

e)   pozosta³ych - 5,82 z³ od 1m2  powierzchni
u¿ytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartoœci

§ 3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci,
nieruchomoœci, których w³aœcicielami lub
u¿ytkownikami wieczystymi s¹ osoby fizyczne
- mieszkañcy Helu, które w roku poprzedzaj¹-
cym rok podatkowy ukoñczy³y lat 65 i wy¿ej,
pod warunkiem, ¿e nieruchomoœæ nie jest
wykorzystywana na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek po-
datku od œrodków transportowych

§ 1. Podatek od œrodków transportowych
wynosi ³¹cznie:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t:

a) od 3,5 t  do  5,5 t w³¹cznie - 620,51 z³
b) powy¿ej  5,5 t  do 9 t w³¹cznie- 1.034,17 z³
c) powy¿ej 9 t  i  poni¿ej  12 t - 1.241,17 z³
2. Od samochodu ciê¿arowego  o masie  ca³-

kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t oraz o liczbie osi
od dwóch do trzech osi w³¹cznie - 2.368,25 z³

3. Od samochodu ciê¿arowego  o  masie  ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, ale mniejszej
ni¿ 29 t i o liczbie osi cztery i wiêcej - 2.368,25 z³

4. Od samochodu ciê¿arowego o masie ca³ko-
witej równej lub wy¿szej ni¿ 29 t oraz o liczbie
osi cztery i wiêcej - 2.452,80 z³

5. Od  ci¹gnika  siod³owego  i  balastowego
przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹
lub  przyczep¹  o dopuszczalnej  masie  ca³ko-
witej  zespo³u  pojazdów  od  3,5 t i poni¿ej 12 t
- 1.447,84 z³

6. Od  ci¹gnika  siod³owego  i  balastowego
przystosowanego  do  u¿ywania  ³¹cznie z na-
czep¹  lub  przyczep¹  o  dopuszczalnej  masie
ca³kowitej  zespo³u  pojazdów  równej lub wy-
¿szej ni¿ 12 ton:

Dwie  osie
1)  równej i wy¿szej ni¿ 12 t  do mniej ni¿ 31 t

- 1.830,48 z³
2)  równej i wy¿szej ni¿ 31 t  do równej 36 t

- 1.937,76 z³
3)  wy¿szej  ni¿ 36 t - 2.368,25 z³
Trzy  osie
1)  równej i wy¿szej ni¿ 12 t  do równej 36 t

- 1.830,48 z³

w sprawie  okreœlenia stawek podatku od po-
siadania psów i unormowania innych spraw
dotycz¹cych tego podatku

§ 1. Okreœla siê stawkê podatku od posiada-
nia psów w mieœcie Helu w wysokoœci - 42,00
z³ rocznie od ka¿dego psa.

§ 2. Podatek p³atny jest w terminie do dnia 31
marca ka¿dego roku, a gdy podatnik naby³  psa
po tym terminie, to wówczas podatek z tytu³u
posiadania tego psa wp³aca siê w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli wymienio-
nego podatku za dany rok nie wp³aci³ poprzedni
posiadacz.

§ 3. Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór
podatku prowadzi Zespó³ Zak³adów Obs³ugi
Miasta w Helu.

XIII sesja Rady Miasta
Na kolejnej sesji Rady Miasta uchwalono podatki, jakie obowi¹zywaæ bêd¹ w Helu w 2004 roku.
Wyci¹gi  z uchwa³ poni¿ej:

w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za
umieszczenie plansz/tablic reklamowych  w gra-
nicach administracyjnych miasta Helu

§ 1. 1. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê
reklamow¹ o powierzchni do 1 m2 w³¹cznie
w 2004 r. wynosi 220,00 z³.

2. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê
reklamow¹ o powierzchni powy¿ej 1 m2 w 2004 r.
wynosi 220,00 z³  za 1m2.

3. Wymienione w  ustêpach 1 i 2 stawki
zawieraj¹ podatek VAT.

***

***

***

***
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w sprawie   okreœlenia wysokoœci stawki  dzien-
nej  op³aty miejscowej  i  unormowania  innych
spraw dotycz¹cych tej op³aty w mieœcie Helu

§ 1. Okreœla siê stawkê dzienn¹ op³aty miej-
scowej w mieœcie Helu - pobieranej od osób
fizycznych przebywaj¹cych czasowo w tym
mieœcie w celach wypoczynkowych, szkolenio-
wych, zdrowotnych lub turystycznych za ka¿dy
dzieñ pobytu w wysokoœci  - 1,00 z³

§ 2. Op³atê miejscow¹ pobiera siê z góry za
ca³y okres pobytu osoby w Helu w celach wy-
poczynkowych, szkoleniowych, zdrowotnych
lub turystycznych przy dokonaniu czynnoœci
meldunkowych.

§ 3. Do poboru op³aty miejscowej upowa¿nia
siê inkasentów - kierowników  i  w³aœcicieli
obiektów w których œwiadczone s¹ us³ugi pole-
gaj¹ce na wynajmie miejsc noclegowych  i  ustala
siê ich wynagrodzenie w wysokoœci 10% od po-
bieranych op³at.

§ 4. Op³ata, o której mowa w § 1, pobierana
jest przez ca³y rok kalendarzowy.

w sprawie ustalenia wysokoœci  stawek za
najem i dzier¿awê lokali u¿ytkowych po³o¿o-
nych na terenie miasta Helu

§ 1. Ustala siê stawki czynszu  w skali mie-
siêcznej za 1m2 powierzchni lokalu u¿ytkowe-
go przeznaczonego na cele :

2)  wy¿szej ni¿ 36 t do  mniej ni¿ 40 t
- 2.368,25 z³

3)  równej i wy¿szej ni¿ 40 t - 2.548,65 z³
7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z po-

jazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 t  i  poni¿ej  12 t  z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹  rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- 1.241,01 z³

8. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z po-
jazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿  12 t, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:

a) do 36 ton w³¹cznie - 1.447,84 z³
b) powy¿ej 36 t - 1.830,48 z³
9. Od autobusu , w zale¿noœci od liczby miejsc

do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1.447,84 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc- 1.830,48 z³.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek za
dzier¿awê gruntu po³o¿onego w granicach
administracyjnych miasta Helu

§ 1. Op³atê za dzier¿awê gruntów po³o¿o-
nych w granicach administracyjnych miasta Helu
ustala siê wg stawek podanych w paragrafie
2 przy uwzglêdnieniu dalszych postanowieñ
niniejszej uchwa³y.

§ 2. 1. Stawki  za 1m2 powierzchni  wynosz¹
w stosunku miesiêcznym za tereny u¿ytkowane
na cele:

1) przemys³owe
0,66 z³ + 0,14 z³ (VAT) =  0,80 z³

2) gara¿e
0,86 z³ + 0,19 z³ (VAT) =  1,05 z³

3) gastronomiczne
a)  w m-cach I,II,III,IV,V,X,XI,XII

1,38 z³ + 0,30 z³ (VAT) = 1,68 z³
b) w m-cach VI,VII,VIII,IX

24,51 z³ + 5,39 z³ (VAT) = 29,90 z³
4) pola namiotowe

2,05 z³ + 0,45 z³ (VAT) =  2,50 z³
5) parkingi

4,51 z³ + 0,99 z³ (VAT) =  5,50 z³
6) us³ugi

1,47 z³ + 0,33 z³ ( VAT) =  1,80 z³
7) inne nie wym. w pkt. 1- 5

2,05 z³ + 0,45 z³ (VAT) =   2,50 z³
2. Stawki  za 1m2 powierzchni p³atne jednora-

zowo w ci¹gu roku do dnia 31 marca 2004 roku
wynosz¹ za tereny u¿ytkowane na cele:

upraw warzywniczych
0,41 z³ + 0,09 z³ (VAT) =  0,50 z³

inne
1,64 z³ + 0,36 z³ (VAT) =  2,00 z³

3. Stawka  miesiêczna za ruchome punkty se-
zonowe - za  1 punkt  do 4 m2 powierzchni
wnoszona   jednorazowo za ca³y okres trwania
dzier¿awy, najpóŸniej w dniu podpisania umo-
wy wynosi:
  983,61 z³ + 216,39 z³ (VAT) = 1200,00 z³

4. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu
zajêtego pod punkt us³ugowy zwi¹zany z wy-
konywaniem tatua¿u artystycznego o po-
wierzchni do 1 m2 wynosi:

491,80 z³ + 108,20 z³ (VAT) = 600,00 z³
5. Op³ata za dzier¿awê terenu zajêtego przez

towar, wystawiany przed sklepem lub lokalem,
zwi¹zany z charakterem prowadzonej dzia³al-
noœci, o powierzchni do 2 m2, p³atna w skali
miesi¹ca wynosi:
245,90 z³ + 54,10 z³ (VAT) = 300,00 z³

6.  Op³ata za dzier¿awê terenu zajêtego przez
zabawki mechaniczne, gry zrêcznoœciowe, sprze-
da¿ gad¿etów z automatów, na terenie o powierzch-
ni do 1 m2, p³atna w skali miesi¹ca  wynosi:
60,25 z³ + 13,25 z³ (VAT) = 73,50 z³

7. Stawka  miesiêczna  od  jednego stolika
(maksymalnie 4 osobowego)  dotycz¹cego ga-
stronomii, p³atna w skali miesi¹ca wynosi:
40,98 z³ + 9,02 z³ (VAT) = 50,00 z³

8. Op³aty, o  których mowa w  ustêpach
3,4,5,6,7 pobiera siê w  miesi¹cach czerwiec,
lipiec, sierpieñ.

§ 3. Dzier¿awcy, którzy prowadz¹ ca³orocz-
n¹ dzia³alnoœæ handlow¹ lub gastronomiczn¹,
p³aciæ  bêd¹  stawkê za 1 m2  powierzchni gruntu
w skali  miesiêcznej w wysokoœci :

7,70 z³ + 1,70 z³  (VAT) = 9,40 z³
§ 4. Ustalone uchwa³¹ stawki za dzier¿awê

gruntu nie obejmuj¹ op³at za us³ugi komunalne
z tytu³u utrzymania czystoœci ulic i chodników
przyleg³ych do przedmiotu dzier¿awy, korzy-
stania z  kanalizacji  miejskiej, itp.

Za wymienione us³ugi dzier¿awca ponosi op³aty
na podstawie odrêbnych umów.

***

***

Spotkanie op³atkowe po XIII sesji Rady Miasta Helu

Po zakoñczeniu ostatniej w br. sesji radni po-
dzielili siê op³atkiem z zaproszonymi przedsta-
wicielami instytucji i organizacji spo³ecznych
dzia³aj¹cych w naszym mieœcie.

Sesja bud¿etowa w styczniu 2004 roku.

W.W.

***
***

a) handlowe i gastronomiczne
14,75 z³ + 3,25 z³ (VAT) =  18,00 z³

b) us³ugowe
4,92 z³ + 1,08 z³ (VAT) =  6,00 z³

c) magazynowe
4,34 z³ + 0,96 z³ (VAT) =  5,30 z³

d) pomieszczenia gospodarcze, piwnice
1,64 z³ + 0,36 z³ (VAT) =  2,00 z³

e) gara¿e
1,72 z³ + 0,38 z³ (VAT) =  2,10 z³

§ 2. Ustalone stawki za najem lub dzier¿awê
lokali u¿ytkowych nie obejmuj¹ op³at za us³ugi
komunalne z tytu³u utrzymania czystoœci ulic
i chodników przyleg³ych do przedmiotu najmu
lub dzier¿awy, korzystania z kanalizacji miej-
skiej, energii elektrycznej, itp.
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Burmistrz Helu og³asza  ograniczony  przetarg ustny dla mieszkañców
Helu, na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci gruntowej, ozn. geod. nr 566/4,
po³o¿onej w Helu,  na Bulwarze Nadmorskim, z przeznaczeniem pod trzy
ruchome punkty  sezonowe - sprzeda¿ pluszowych maskotek, na okres
od 1czerwca 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku.

Przeznaczenie: dzia³alnoœæ handlowa
Przetarg odbêdzie siê w dniu  20 stycznia  2003 roku o godz. 1200

w siedzibie Urzêdu Miasta w Helu przy ul. Wiejskiej 50 (pokój nr 27).
Cena  wywo³awcza dzier¿awy terenu w skali miesi¹ca wynosi:
3600,00 z³  (s³ownie: trzy  tysi¹ce szeœæset  z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-

sokoœci 1000,00 z³  (s³ownie: tysi¹c z³otych).
Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 16 stycznia 2004 roku na

rachunek Urzêdu Miasta w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 10601754-330000087294.

Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê gruntu,
zostanie zawarta  stosowna umowa dzier¿awy. Dzier¿awca zobowi¹zany
bêdzie do uiszczenia czynszu dzier¿awnego w dwóch ratach:

1. I rata w terminie do dnia 15 czerwca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 roku
Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awnego zaliczone zostanie wp³a-

cone wadium. W przypadku nie wp³acenia raty czynszu w wyznaczo-
nym terminie,  wadium ulegnie przepadkowi, a umowa wygaœnie w trybie
natychmiastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do utrzymywania porz¹dku
i czystoœci na dzier¿awionym terenie, wyposa¿enia go w kosze na œmieci
oraz zawarcia umowy na odbiór nieczystoœci.

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestnika, który wygra³ przetarg
spowoduje przepadek wp³aconego wadium i uniewa¿nienie przetargu

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ codziennie
w Urzêdzie Miasta w Helu pokoju nr 25 (tel. 6750-545 w. 39).

Burmistrz Helu og³asza  nieograniczony  przetarg ustny na  najem
i dzier¿awê czêœci nieruchomoœci gruntowej, ozn. geod. nr 150,  po³o¿onej
w Helu, przy ul. Leœnej 14-16 na okres od 1 maja 2004 roku do 30 wrze-
œnia 2004 roku.

Przeznaczenie: dzia³alnoœæ gastronomiczno-handlowo-noclegowa
Najem dotyczy³ bêdzie czêœci budynku zlokalizowanego na powy¿szej

nieruchomoœci,   o pow. 165 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³al-
noœci gastronomicznej, natomiast dzier¿awa przyleg³ego do budynku tere-
nu o pow. 1000 m2 (bez obszaru nawierzchni betonowej zajêtego pod
boisko), z przeznaczeniem  na prowadzenie pola namiotowego.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 stycznia 2004 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzêdu Miasta  w Helu przy  ul. Wiejskiej 50 (pokój nr 27).
Cena  wywo³awcza  najmu i  dzier¿awy wy¿ej opisanej nieruchomoœci

wynosi:  30.000.00 z³  (s³ownie: trzydzieœci  tysiêcy  z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-

sokoœci 3000,00 z³ (s³ownie:  trzech tysiêcy  z³otych).
Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 15 stycznia 2004 roku na

rachunek Urzêdu Miasta w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 10601754-330000087294.

Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê, zostanie
podpisana stosowna umowa. Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uisz-
czenia czynszu  w dwóch ratach:

1. I rata w terminie do dnia 15 lipca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 roku
Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awnego zaliczone zostanie wp³a-

cone wadium. W przypadku nie wp³acenia raty czynszu w wyznaczo-
nym terminie,  wadium ulegnie przepadkowi, a umowa wygaœnie w trybie
natychmiastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do utrzymywania porz¹dku
i czystoœci na dzier¿awionym terenie,  przestrzegania  prawa w zakresie
ochrony p.po¿. bezpieczeñstwa, ciszy nocnej (w tym zakazu organizacji
g³oœnych imprez rozrywkowych i koncertów) oraz ochrony mienia.

Ponadto zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia op³at eksploatacji  przed-
miotu najmu tj. korzystania z energii elektrycznej, urz¹dzeñ wodno-kana-
lizacyjnych, wywozu nieczystoœci itp.

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestnika, który wygra³ przetarg
spowoduje przepadek wp³aconego wadium   i uniewa¿nienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ codziennie
w Urzêdzie Miasta w Helu pokoju nr 25 (tel. 6750-545 w. 39).

O G £ O S Z E N I A

***

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 |

Wielu z nas, wybieraj¹cych siê mniej uczêszczanymi œcie¿kami na brzeg
Ba³tyku, jest przekonanych o powrocie dzików do naszego miasteczka.
Œwiadcz¹ o tym przeorane pobocza œcie¿ek i rozkopana œció³ka. Nic bardziej
b³êdnego, to nie dziki. Wiêc kto? OdpowiedŸ nie jest prosta. Wêdkarze? Jeœli
tak nazwaæ ludzi ³owi¹cych ryby na wêdkê - to tak. Z drugiej strony,
wêdkarz to takie zwierzê, które szanuje przyrodê i jej pomaga, a nie niszczy.

By³em wêdkarzem przez ponad trzydzieœci lat. Razem z kolegami wêd-
karzami spêdzaliœmy po kilkaset godzin na pracach spo³ecznych, pole-
gaj¹cych na zarybianiu, umacnianiu brzegów rzek i jezior, budowie tar-
lisk i wielu innych po¿ytecznych rzeczach. Nie byliœmy w tym odosob-
nieni. Polski Zwi¹zek Wêdkarski liczy³ ponad milion cz³onków. Ka¿dy
(no, prawie) wiedzia³, ¿e chroni¹c przyrodê, chroni miejsce swojego wy-
poczynku i relaksu.

Kiedyœ, w czasie wêdkowania nad jeziorem, jeden z wêdkarzy urwa³
ga³¹zkê z rosn¹cego opodal drzewa i zrobi³ z niej podpórkê na wêdzisko.
Jego kolega podszed³ i powiedzia³:

- Wiesz, stary, trochê g³upio niszczyæ drzewo w tym wspania³ym miej-
scu. Nie rób tego wiêcej. Zrobiê ci metalow¹ podpórkê. Na pewno bêdzie
lepsza i ocali mnóstwo ga³êzi.

JeŸdziliœmy na ryby razem przez kilkanaœcie lat i nie widzia³em, ¿eby
po raz drugi z³ama³ jak¹œ ga³¹Ÿ.

Pomyœla³em sobie, ¿e napiszê w "Helskiej Blizie":
- Wiesz, stary, trochê g³upio niszczyæ setki metrów kwadratowych

œció³ki i darni, ¿eby znaleŸæ kilka marnych robaków. Te przeorane przez
Ciebie piaszczyste wydmy bêd¹ musia³y przez kilka lat naprawiaæ to, co
Ty zniszczy³eœ w ci¹gu kilku minut.

Mo¿e cz³owiek, który ³owi ryby na wêdkê, przeczyta to i ... stanie siê
wêdkarzem?

STARY
P.S. Mo¿e któryœ z kolegów wêdkarzy napisze w "HB" kilka porad, jak

w prosty sposób za³o¿yæ hodowlê rosówek w ogrodzie lub na podwórku.
Bêd¹ wdziêczni nie tylko wêdkarze.

HELSKIE DZIKI
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W dniu 25 listopada 2003 r. Trybuna³
Konstytucyjny prawomocnym
wyrokiem odes³a³ helsk¹ "Spec

Ustawê" do kosza, gdzie na dobr¹ sprawê, dwa
lata temu powinien siê znaleŸæ jej nies³awnej
pamiêci projekt.

W imiê zaspokojenia wybuja³ych ambicji woj-
skowych, parlamentarzyœci tracili cenny czas
na tworzenie nikomu niepotrzebnego legislacyj-
nego bubla. Ustawa nie wesz³a w ¿ycie, bo by³a
sprzeczna z Konstytucj¹ RP. Dla mnie powo-
dem wa¿niejszym od niekonstytucyjnoœci,
dyskwalifikuj¹cym tê ustawê, by³o przekona-
nie, ¿e jest ona anachroniczna, zupe³nie nie pa-
suj¹ca do XXI wieku, a co najwa¿niejsze, zupe³-
nie niepotrzebna. Nie spe³nia³a w najmniejszym
stopniu celu, jakiemu w myœl za³o¿eñ jej auto-
rów mia³a rzekomo s³u¿yæ - nie by³a niezbêdna
dla obronnoœci kraju.

Przydatnoœæ rozwi¹zañ w niej proponowa-
nych by³a racjonalnie uzasadniona w
okresie, kiedy osamotniona, otoczona
wrogimi potêgami Polska intensywnie
przygotowywa³a siê do obrony niedaw-
no odzyskanej niepodleg³oœci. Mogê
zrozumieæ równie¿ postawê naszych
strategów z okresu "zimnej wojny".
Przynale¿noœæ do Uk³adu Warszaw-
skiego niejako automatycznie zobowi¹-
zywa³a do korzystania z rozwi¹zañ
stosowanych u naszego wschodniego
s¹siada, gdzie Wojenne Gorodki stano-
wi³y normalny element systemu obronnego.

Ludzi, którzy nie potrafi¹ w porê zauwa¿yæ
zmian, jakie wokó³ nich zachodz¹ i kurczowo,
irracjonalnie trzymaj¹ siê starych rozwi¹zañ bez
wzglêdu na ich przydatnoœæ, nazywamy "twar-
dog³owymi" lub proœciej "betonem".

Na takim w³aœnie "betonowym" fundamencie
zawi¹za³o siê lobby maj¹ce na celu przeciwdzia-
³anie, nie po raz pierwszy, podejmowanej przez
helskich samorz¹dowców próbie doprowadze-
nia statusu miasta do normalnoœci. Odzyskania
przez mieszkañców pe³ni zagwarantowanych
konstytucj¹ praw obywatelskich, takich samych,
z jakich w myœl równoœci wobec prawa korzy-
staj¹ wszyscy Polacy, w tym równie¿ miesz-
kañcy innych gmin, w których stacjonuj¹ jed-
nostki wojskowe.

Ustawê opracowano w resorcie si³owym, wiêc
wprowadzono j¹ w sposób autorytatywny - si-
³owo. Wbrew opinii Biura Legislacyjnego Rz¹-
du, Premier skierowa³ ustawê bezpoœrednio do
Sejmu - nie przeprowadzono konsultacji spo-
³ecznych z zainteresowanym samorz¹dem. S¹-
dzê, ¿e wys³uchanie racji drugiej strony na tym
etapie i wnikliwe ich rozwa¿enie mog³o dopro-
wadziæ do rezygnacji z dalszego forsowania usta-
wy. Jeszcze raz pokazano, ¿e wyg³aszane przez
polityków rz¹dz¹cej koalicji kwieciste przemó-
wienia o roli samorz¹dów, dialogu spo³ecznym,
poszanowaniu zasad demokracji, przystosowa-
niu przepisów prawa do standardów Unii Euro-
pejskiej, to czysta demagogia, zas³ona dymna,
za któr¹ kryje siê buta, arogancja w³adzy i bez-
krytyczne uleganie wp³ywowym lobby, co oka-
za³o siê tak widoczne przy uchwalaniu "helskiej
ustawy". Po skierowaniu projektu do laski mar-
sza³kowskiej, twardog³owe lobby mog³o byæ

zupe³nie spokojne, ¿e "klepniêcie" ustawy przez
koalicyjn¹ wiêkszoœæ, to czysta formalnoœæ. Sa-
morz¹d Helski nie móg³ spokojnie patrzeæ na
próbê "odes³ania go do k¹ta" bez udzielenia mu
g³osu, w obliczu próby ograniczenia jego kom-
petencji i pozbawienia pe³ni praw obywatelskich.

Mimo beznadziejnej - wydawa³oby - siê sy-
tuacji, postanowiono przedstawiæ racje miesz-
kañców parlamentarzystom i opinii publicznej.
Wystosowano odpowiednie pisma do Premiera,
Marsza³ków Sejmu i Senatu, Przewodnicz¹cych
Klubów w Sejmie i Senacie, pos³ów i senatorów
Ziemi Gdañskiej i licznych organizacji spo³ecz-
nych. W obronie praw obywatelskich naszego
miasta wypowiedzia³y siê w podjêtych uchwa-
³ach liczne organizacje, jak: Zwi¹zek Miast Pol-
skich, Zwi¹zek Gmin Morskich, Zrzeszenie
Kaszubsko - Pomorskie, Zwi¹zek Rybaków
Morskich i wiele innych. Dzia³ania te wspoma-
ga³ pose³ Ziemi Puckiej, pan Kazimierz Plocke.

Dziêki tym staraniom samorz¹dowcy helscy
zostali zaproszeni jako goœcie na posiedzenie
komisji sejmowych i senackich, do których skie-
rowany zosta³ projekt ustawy. Nie bêdê relacjo-
nowa³ tutaj, jak wygl¹da³a praca w komisjach.
Szczegó³owo informowa³a o tym "HB" i inne
gazety. Po tym, co mog³em zaobserwowaæ
w trakcie prac w komisjach, nie dziwi mnie to,
¿e Trybuna³ Konstytucyjny czêsto musi zaj-
mowaæ siê podobnie udanymi "dzie³ami", ¿e s³y-
szy siê o ustawach o posmaku aferalnym, ¿e
wreszcie padaj¹ propozycje rozwi¹zania tego
parlamentu, jako niereformowalnego. Ka¿dy
projekt kierowanej do sejmu ustawy ma jako
za³¹cznik opiniê prawn¹. Opiniê opracowan¹
przez fachowców, podpisan¹ przez wysokiego,
bardzo dobrze p³atnego urzêdnika. Najwa¿niej-
szy w kraju dokument prawny - Konstytucja,
jest napisany prostym, dla wiêkszoœci zrozu-
mia³ym jêzykiem. Zawsze myœla³em, ¿e litera
"a" w tekœcie Konstytucji oznacza w³aœnie "a"
i nie mo¿na zamiast niej napisaæ "x" lub "y".
S³uchaj¹c jednak prawników wystêpuj¹cych na
posiedzeniach komisji, ze zdziwienie s³ucha³em
ich zapewnieñ, ¿e bia³a kartka le¿¹ca przede mn¹
jest czarna, jak sadza w kominie. Nie wierzê, ¿e
ludzie ci - by³o nie by³o - specjaliœci, prawnicy,
przypadkowo siê myl¹. Ich opinie powstaj¹ na
zamówienie rz¹du czy parlamentu jako instytu-
cji, to s¹ opinie powstaj¹ce na zamówienie w³a-
œnie jakiejœ nieformalnej grupy, jakiegoœ lobby.

Trybuna³ Konstytucyjny po raz drugi orze-
ka, ¿e uznana za wspania³¹ i rekomendowana
przez speców od prawniczych krêtactw usta-
wa, w³aœnie odwrotnie, nie nadaje siê do wpro-
wadzenia. Czy projektant ustawy po wyroku
Trybuna³u poszed³ wprost do sklepu kupiæ

maszynkê do strzy¿enia trawnika? W¹tpiê, prze-
widujê, ¿e w obecnym uk³adzie czeka go jakaœ
premia za krzywdy moralne, jakich dozna³. Nie
mogê nie wspomnieæ o dzia³alnoœci przewodni-
cz¹cego podkomisji zajmuj¹cej siê "nasz¹" usta-
w¹, pos³a Andrzeja Ró¿añskiego, który dwa razy
sk³ada³ obietnice odbycia w Helu wyjazdowego
posiedzenie komisji, gdzie na miejscu pos³owie
zapoznaliby siê z argumentami zarówno strony
wojskowej, jak i samorz¹dowej i mogliby
skonfrontowaæ je z rzeczywistoœci¹. Czekali-
œmy i nie doczekaliœmy siê. Z "bardzo wa¿nych"
powodów przyjazd komisji odwo³ano. Wiado-
mo natomiast, ¿e czêœæ pos³ów z komisji goœci³a
w Dowództwie Marynarki Wojennej, sk¹d od
strony morza, z bezpiecznej odleg³oœci mogli po-
dziwiaæ obraz "Twierdzy Hel". Gdyby nie za-
pewnienia pos³a Ró¿añskiego, prawdopodobnie
uda³oby siê zaprosiæ do Helu niektórych po-
s³ów indywidualnie. Z rozmów, jakie przepro-

wadzi³em w czasie bytnoœci w Sejmie
zorientowa³em siê, ¿e niektórzy wy-
obra¿ali sobie Hel, jako miasto, w któ-
rym jak w placku z bakaliami cywilne
posesje przemieszane s¹ z bezpoœred-
nio do nich przylegaj¹cymi stanowi-
skami rakiet, sk³adami amunicji i inny-
mi obiektami militarnymi, natomiast
umocnienia przypominaj¹ te spod Ver-
dun czy Wa³u Atlantyckiego. Odno-
szê nieodparte wra¿enie, ¿e utrzymy-
wanie cz³onków komisji z dala od na-

szego miasta by³o celow¹, klasyczn¹ manipula-
cj¹. Na miejscu pos³owie naocznie mogliby siê
przekonaæ, ¿e "król jest nagi".

Na szczêœcie istnieje jeszcze w kraju oœrodek
w³adzy, gdzie na serio rozpatruje siê postulaty i
wnioski zg³aszane przez prostych obywateli,
za którymi nie stoj¹ potê¿ne lobby, dysponuj¹-
ce si³¹, wp³ywami, czy du¿ymi pieniêdzmi.
Mam na myœli siedzibê Prezydenta RP. Pan Pre-
zydent Aleksander Kwaœniewski po otrzyma-
niu rzeczowo umotywowanej proœby, z³o¿onej
przez burmistrza Helu Miros³awa W¹do³owskie-
go, nada³ sprawie bieg. Z polecenia Prezydenta
robocze kontakty z burmistrzem Helu utrzy-
mywa³a pani Jolanta Szymanek - Deresz.

Po zasiêgniêciu opinii swoich prawników, Pan
Prezydent skierowa³ uchwalon¹ przez sejm usta-
wê do Trybuna³u Konstytucyjnego.

S¹dzê, ¿e "helska ustawa" znalaz³a swoje osta-
teczne miejsce w historycznym lamusie. Mam
nadziejê, ¿e nikt nie bêdzie ju¿ próbowa³
wygrzebaæ j¹ ze œmieci, odkurzyæ i reanimowaæ
w jakiejkolwiek postaci. Wypowiedzia³em siê
kiedyœ na ³amach HB; ¿e sprawa ta umrze œmier-
ci¹ naturaln¹, kiedy stanowiska dowódcze
w Marynarce Wojennej obejm¹ oficerowie, któ-
rzy potrafi¹ myœleæ po europejsku, u których
nie zakodowa³y siê stare, zimnowojenne przy-
zwyczajenia, którzy potrafi¹ dowodziæ tak, jak
inni dowódcy okrêgów i rodzajów wojsk, bez
potrzeby tworzenia "Spec Ustaw" i "Wojennych
Gorodków".

Wszystko wskazuje na to, ¿e ten czas w³a-
œnie nadszed³.

Jan Naturski

PODZWONNE DLA HELSKIEJ
"SPEC USTAWY"

Og³oszenie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego

W.W.
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Zawsze, jak œwiat œwiatem, do czary miodu ktoœ dorzuca³ ziarnko
goryczy. Jest to najstarszy sposób przyprawiania potraw do
smaku, problem w tym, by zachowaæ umiar, bo ka¿da przesada

szkodzi konsumentom, w tym równie¿ przyprawiaj¹cemu, a zamiast
smaku, mamy do czynienia z niesmakiem.

Prawie wszystko, co napisa³a Pani Miros³awa Konarska w swoim "Spro-
stowaniu" (Helska Bliza z 05.12.2003 r.) jest prawd¹!!!

Problem w tym, jak mawia³ œ.p. ksi¹dz Tischner, ¿e s¹ ró¿ne prawdy. Ta
jest prawd¹ nieca³¹,  nazwan¹ przez Filozofa trochê inaczej.

Nie dziwi³aby siê mo¿e Pani Miros³awa przebiegowi zdarzeñ, gdyby
wczeœniej przeczyta³a dok³adnie artyku³ w "Helskiej Blizie", omawiaj¹cy
pokrótce dzieje harcerstwa na Pó³wyspie Helskim. Referatu nie przedsta-
wiono podczas uroczystoœci, bo nie miejsce i czas na to. Takie sprawozda-
nia sk³ada siê podczas Zjazdu Hufca. Gdyby Pani pisz¹ca "Sprostowanie"
pracowa³a w harcerstwie w "nowych" czasach, nie przywo³ywa³aby przy-
k³adów dzia³ania rodem z "Jedynej i Nieomylnej". Nie mamy Pani tego za
z³e. By³a bowiem Pani komendantem hufca od 1 wrzeœnia 1979 r.,
przejmuj¹c dorobek szczepu, w którym pracowali wymienieni w arty-
kule instruktorzy, zw³aszcza Lidka Bleja, która Szczep im. Obroñców
Wybrze¿a przez lata prowadzi³a po œ.p. Zdzis³awie Waœniewskim i Janie
Holeksie. O tym pisaliœmy  przed uroczystoœci¹ w "Helskiej Blizie" wy-
mieniaj¹c wszystkich, którzy tworzyli bazê do powstania hufca w Helu.

Szczera to prawda, ¿e prowadzi³a Pani samodzielny hufiec helski,
w sk³ad którego wchodzi³y jedynie dru¿yny ze Szko³y Podstawowej
w Helu.  Có¿, w tamtych czasach liczy³o siê nie tylko przygotowanie
merytoryczne pedagoga do konkretnych dzia³añ lecz tak¿e pozycja mê¿a
nauczycielki w 9 FOW.

Po czterech latach istnienia hufca, wyjeŸdzie z Helu Pañstwa Kilianów,
Skoczniów i Tomaszewskich, harcerstwo pad³o œmierci¹ naturaln¹, mimo
¿e funkcja komendanta by³a etatowa czyli p³atna. Sytuacja by³a patowa
do tego stopnia, ¿e 8 lutego 1983 r. nie by³o od kogo przej¹æ funkcji. W tej
sytuacji Chor¹giew Gdañska powo³a³a now¹ strukturê: obejmuj¹c¹ sw¹
dzia³alnoœci¹ Pó³wysep do KuŸnicy w³¹cznie, zaœ na siedzibê nowego
hufca wybrano Hel. Nie by³ to wybór przypadkowy, bo jak wczeœniej
wspomnia³a Pani Miros³awa, w mieœcie dzia³ali Fanatycy ruchu harcer-
skiego, œ.p.Pan Boles³aw Panasewicz,  œ.p. komandor Stanis³aw Tobiasz
oraz ówczesny Dyrektor Szko³y, Pan Edward Mrozik. To Oni zrobili
wszystko, by móc w dalszym ci¹gu bezpoœrednio opiekowaæ siê m³o-
dzie¿¹ w harcerskich mundurkach.

Myœlê, ¿e to wyjaœnia sprawê datowania powstania obecnego Hufca
im. kontradmira³a W³. Steyera w Helu od lutego 1983 r. Wyprzedzaj¹c
zarzut; dlaczego wobec tego nie œwiêtowaliœmy w lutym, odpowiadam, ¿e
œwiêtujemy w tak zwany Dzieñ Instruktora, a œwiêto to wypada w ca³ej
Polsce w paŸdzierniku.

£ezka w oku zakrêci³a siê nam na wspomnienie przez Pani¹ czasów, gdy
hufiec helski wspomagany by³ równie¿ finansowo. By³ to jedyny czas,
gdzie m³odzie¿ wyje¿d¿a³a na obozy i bra³a udzia³ w biwakach, rajdach i
zajêciach sponsorowanych przez ró¿ne "komitety" i kuratorium. Nieste-
ty, obecnie nikt nie daje z³amanego szel¹ga na dzia³alnoœæ hufca, a funk-
cjê komendanta sprawuje siê spo³ecznie, maj¹c œwiadomoœæ odpowiedzial-
noœci cywilnej i karnej za zgromadzony maj¹tek. Na szczêœcie, tak jak
kiedyœ, gdy hufiec by³ faktycznie jedynie szczepem, ale dzia³a³ w cza-
sie, w którym ka¿dy uczeñ szko³y podstawowej musia³ byæ zuchem
i harcerzem, a szko³y œredniej cz³onkiem HSPSu lub ZMSu, tak i teraz
wspomaga nasze dzia³ania Rada Przyjació³ Harcerzy, w której to struktu-
rze nie brak Burmistrzów Miast, Przewodnicz¹cych ich Rad oraz Dowód-
ców Jednostek Wojskowych, pocz¹wszych od tej w wojsku najwa¿niej-
szej. To dziêki nim harcerze, podczas gdy inni sprzedaj¹ sreberka, sma¿¹
ryby czy wynajmuj¹ kwatery, mog¹ w pocie czo³a, równie¿ spo³ecznie
(nie licz¹c posi³ków) zarabiaæ pieni¹dze na dzia³alnoœæ harcersk¹. Byæ
mo¿e w tym roku pozbawieni zostaniemy i takiej mo¿liwoœci. Nie ma ju¿
"Kogi" z jej kochanym Dyrektorem. Teraz musimy zarobiæ na wszystko
sami. Coraz mniej jest te¿ "Maniaków", którzy chc¹ pracowaæ za darmo,
w prymitywnych warunkach, pod wielkim obci¹¿eniem psychicznym
jakie praca z dzieæmi na obozie niesie (zatrucia, wypadki, napaœci na obóz,
systematyczne okradanie naszych podopiecznych przez grasuj¹ce bandy
itp.). Szkoda, ¿e kapitalizm przyniós³ ze sob¹ a¿ tak straszn¹ biedê,
dobrze jednak, ¿e w walce o godne wychowanie dzieci i m³odzie¿y
wspomagaj¹ nas W³adze naszych miast i wojska i wszystkie organizacje
dzia³aj¹ce na naszym terenie. Jak wielka to pomoc, mimo ¿e niemate-
rialna, wiedz¹ dobrze nauczyciele i dyrektorzy szkó³.

Prawda o prawdziwej prawdzie
Powtórzê za Pani¹ Konarsk¹: "czemu mia³a s³u¿yæ ta uroczystoœæ?".

Otó¿ mia³a ona s³u¿yæ wszystkim tym, którzy mimo zmiany ustroju
wytrwali w s³u¿bie ZHP, bo zawsze w tym Zwi¹zku najwy¿szym do-
brem by³ m³ody cz³owiek, bez wzglêdu na ustrój. S³u¿yæ mia³a tak¿e tym
z Patronów czy Mecenasów naszych poczynañ, którzy mimo wielu prze-
ciwieñstw i niepewnoœci: czy droga jest "jedynie s³uszna", postanowili
trwaæ w swojej pasji niesienia pomocy tym, którzy swój czas poœwiêcili
wychowaniu m³odzie¿y.

"Zaproszonym goœciom wrêczono wyró¿nienia". Tak, ale wrêczono
tylko tym, którzy dzia³ali w hufcu ZHP Hel im. kontradmira³a Steyera
w ostatnich 10 latach. Wczeœniej bowiem, czyli 10 lat temu nagrodzono
tych, którzy pracowali przez lat 10. Nie mo¿na nagradzaæ kogoœ za dwa-
dzieœcia lat pracy w hufcu, gdy po dziesiêciu latach przesta³ pracowaæ, lub
nagradzaæ tych, którzy przez dwadzieœcia lat w hufcu nie pracowali
w ogóle, a wiele lat poœwiêcili harcerstwu dawno temu, k³ad¹c podwaliny
pod póŸniejsze strukury. Wspomniano tych, którzy dzia³ali w hufcu
zanim powsta³, a m³odzie¿ z wielkim namaszczeniem z³o¿y³a wi¹zanki na
grobach tych, którzy odeszli na "wieczn¹ wachtê". Poœwiêciliœmy im wspo-
mnienie w artykule, pad³y te¿ podczas uroczystoœci s³owa o wyjeŸdzie
delegacji do Gdyni i Chojnic a tak¿e na cmentarz helski. Jesteœmy organi-
zacj¹ wyj¹tkowo wyczulon¹ na tradycje, patriotyzm i szacunek dla dru-
giego cz³owieka.  Z wielkim szacunkiem w artykule o obchodach XX lecia
hufca wspomnieliœmy równie¿ Pani¹ Mirkê, któr¹ na spotkanie zaprosi³a
druhna Gra¿yna w ostatniej chwili. Nie wyp³ynê³o to z braku kultury
komendantki hufca lecz z faktu, ¿e zosta³o nas w pracy spo³ecznej niewie-
lu. Ka¿dy codziennie pracuje zawodowo. Najczêœciej pracuje do 1600.
Ka¿dy ma te¿ obowi¹zki w domu i cudem wygospodarowany czas prze-
znacza na dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Przygotowanie uroczystoœci poch³onê³o
nam i naszym sprzymierzeñcom wiele czasu. Zaproszenia drukowane
by³y za darmo a¿ w Lidzbarku Warmiñskim. Dosz³y do Hufca na kilka dni
przed uroczystoœci¹. To cud, ¿e otrzyma³a je wiêkszoœæ zaproszonych.
Na szczêœcie wielu z naszych Sprzymierzeñców nie chcia³o zaproszeñ,
bo czu³o siê w obowi¹zku uczestniczyæ w tym œwiêcie. Nie otrzymali
zaproszeñ instruktorzy pracuj¹cy na co dzieñ w hufcu, poniewa¿ to oni
byli zapraszaj¹cymi na uroczystoœæ.

Pani Miros³awa koñczy  sw¹ wypowiedŸ s³owami "...takie bêd¹ Rzecz-
pospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie..." chcia³oby siê westchn¹æ: "no
w³aœnie", maj¹c na uwadze fakt, jak niewielu mieszkañców obu naszych
Grodów chce poœwiêciæ swój wolny, prywatny czas m³odzie¿y chowa-
niu. Dzieci pragn¹cych bawiæ siê w harcerstwo s¹ setki, brak natomiast
chêtnych do opieki nad nimi i st¹d  niewiele m³odzie¿y  ma mo¿liwoœæ
uczestniczenia w harcerskiej przygodzie.

Zapewniamy wszystkich, którzy nie robi¹ spo³ecznie nic i zdobywaj¹
siê jedynie na krytykê innych, ¿e jesteœmy tak jak wszyscy spo³ecznicy
przyzwyczajeni do krytykanctwa. Nie odbierze to nam jednak chêci do
pracy, bo byli od nas Wiêksi, niektórzy z nich przyp³acili sw¹ dzia³alnoœæ
¿yciem a i tak "wszyscy" wiedzieli, ¿e coœ z tego musz¹ mieæ. Owszem
maj¹, maj¹ satysfakcjê ze swojego pos³annictwa i z faktu, ¿e Ci, którzy
zajmuj¹ kierownicze stanowiska w naszych miastach, zarówno we W³a-
dzach cywilnych jak i wojskowych doceniaj¹ ich pracê i wspomagaj¹
na ka¿dym kroku poniewa¿: ...Takie bêd¹ Rzeczypospolite... itd. itp.

Poniewa¿ ostatnio w "Helskiej Blizie" modne s¹ dopiski, to i my nie
odbiegniemy od standardu:

P.S.
Nie bêdziemy ju¿ na ³amach naszej Prasy polemizowaæ z nikim, choæby

oskar¿ano nas nawet o zbrodnie. Od tego jest prokurator!  Wszyscy,
którzy "wiedz¹ jak to siê robi", czyli zajmuje siê cudzymi dzieæmi
w swoim wolnym czasie, proszeni s¹ o pomoc, bo jak wspomnia³am,
dzieci jest coraz wiêcej a doros³ych odwrotnie proporcjonalnie. Najbli¿sza
zbiórka instruktorska we wtorek o godz. 1815, tak, jak co tydzieñ, przez
20 minionych lat.

Komendant Krêgu Instruktorskiego "Kambuz"
Harcmistrz Aleksandra Górecka

Gara¿ w Helu
kupiê lub wydzier¿awiê

tel. 602 266 830
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Klasyfikacja strzelców:
1.  Mucha       Albatros         28
2. Wysocki     Naukowiec      27
3. Srokosz       Dragonfly       23
4. Piasecki       Apacz            14
5. Geraszek      SF Ewa          13
6. Danielczak    Apacz           11
   Kowalski       NoName        11
8. Zagórski      Hydra             10
   Szymañski    Dragonfly      10
10. Lewandowski M Kameleon  9
   Lewandowski P.   MT Sola   9
   Œliwa              Pocztowiec     9

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki
No¿nej -  HEL 2003/2004

Wyniki VIII rundy spotkañ:
Bia³oczarni-Albatros 2:18 (Keplin 2, - Mucha 8, Skurczewski 4,

Stefaniak 3, Mikucki 3)
Naukowiec-Helmix  10:4 (Wysocki 4, Bielak 4, Gafka 2 - Andrearczyk 4)
No Name-Beniaminek 8:4 (Staniszewski 3, Owczaruk 2, Mirek,

Pilipajæ, Kowalski -Niewiarowski 2,  Protasiuk, Œniegocki.)
SF Ewa-Apacz 4:2 (Geraszek 2, Œwiatowy, Kuc -samob. - Piasecki,

Danielczak)
Beniaminek-Pocztowiec 0:4 (Œliwa 3, Kosyk) (mecz zaleg³y)
MT Sola-Wicher 4:0 (Lewandowski T. 2, Struk, Pieper)
Kameleon-Hydra 1:12 ( Lewandowski M .- Szela 6, Zagórski 3,

Kubacki 2, Soko³owski)
SF Ewa-Dragonfly 3:5 (Bielicki, Sêkowski, Machula - Srokosz  4,

Szymañski)

Stan na dzieñ 16.12.2003

    Tabela:
1. Dragonfly      7     21    54: 9
2. Naukowiec    8     19    44:30
3. Albatros        7     17    52:16
4. MT Sola        7     14    37:19
5. SF Ewa          6     13    28:15
6. Apacz           8     12    38:22
7. NoName        8     12    37:31
8. Pocztowiec    6     10    23:19
9. Hydra            5      9     32:14
10. Beniaminek  8      7     24:46
11. Helmix         7      6     18:33
12. Wicher         7      3     12:51
13. Kameleon     7      3     15:60
14. Bia³oczarni   9      0     15:64

T a b e l a:
1. FC Kiepscy        3    9    12:3
2. Jastarnia             2    6      16:1
3. Absolwent          4    3     6:19
4. Dêbowi               3    0     1:12

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek     6
2. Salski Józef          5
3. Trynkoœ Jerzy     3

II Edycja ligi pi³ki no¿nej
oldbojów

Dnia 19.11.2003 r. rozegrane zosta³y pierwsze mecze Ligi pi³ki no¿nej
oldbojów.

Wyniki dotychczasowych spotkañ:
FC Kiepscy - Absolwent 4:2 bramki: Salski 2, Rojewski, Zab³ocki -

Pisalski, Trynkoœ
Dêbowi-FC Kiepscy 1:4  bramki: Salski 3, Wójcik - Szczegielniak.
Jastarnia-Absolwent 11:1 (Bartek Konkel 6, Kazimierz Barlasz 2,

Marek Budzisz 2, Marcel Konkel - Pisalski)
Absolwent-Dêbowi 3:0 (Trynkoœ 2, Pyzio)
Jastarnia-FC Kiepscy 3:2  (Budzisz M. 2, Konkel Bartek - Salski,

Kêpiñski) - mecz nie zosta³ uwzglêdniony w tabeli, poniewa¿ w dru¿ynie
FC Kiepscy wyst¹pili zawodnicy reprezentacji Helu startuj¹cy w turnie-
ju Miko³ajkowym.

FC Kiepscy-Absolwent 4:0 (Kurdek 2, Wójcik, Kohnke - samobójcza)
Jastarnia-Dêbowi 5:0 vo (Dru¿yna, Dêbowi nie stawi³a siê na mecz -

rozegrano zawody towarzyskie Jastarnia - Hel 11:3 bramki: Konkel Bar-
tosz 5, Konkel Marcel 3, Budzisz Marek 3 -Lenc Leszek 2, Sawicki Adam.

4. Pisalski                 2
    Kurdek                 2
    Wójcik                  2
    Barlasz K.            2
    Budzisz                2
9.  Szczegielniak       1
     Zab³ocki              1
     Rojewski             1
     Pyzio                  1
     Konkel  M.         1

Tenis ziemny
W dniach 21-23.11.2003 r., w Miejskiej Hali Sportowo - Widowi-

skowej w Helu odby³ siê Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego.
W rozgrywkach uczestniczy³o 16-stu zawodników i zawodniczek z:

Gdyni, Pucka, W³adys³awowa, Strzelna, Juraty i Helu.
Zawodnicy w pojedynkach wykazali siê niezwyk³¹ walecznoœci¹

i determinacj¹. Od pierwszej rundy nie mo¿na by³o wy³oniæ pewnego
zwyciêzcy turnieju. Niew¹tpliw¹ faworytk¹ by³a p. Agnieszka Kozakow
(19 lat, reprezentantka Gdyni), która nie tylko pokaza³a niezwyk³e umiejêt-
noœci, ale równie¿ wolê walki i doœwiadczenie turniejowe (gra w tenisa od
9 lat). W³aœnie ona i Arkadiusz Sobieraj zagrali w finale imprezy, gdzie
zwyciêzc¹ okaza³ siê Sobieraj ( 6:3, 7:5).

W drodze do fina³u Kozakow pokona³a: (Natan Daylan - Hel,
Stanis³awa Zab³ockiego - Hel i Wojciecha Liska - Hel).

Sobieraj natomiast  (Miros³awa Podgórskiego - W³adys³awowo,
Macieja Chicewicza - Jurata i W³adys³awa ¯aczka - Strzelno).

Trzecie miejsca zajêli: Wojciech Lisek i  W³adys³aw ¯aczek.
Ca³oœæ turnieju mo¿na oceniæ zadowalaj¹co, co napawa optymizmem

i chêci¹ organizowania innych tego typu imprez w przysz³ym roku. (P.K.)

Junior M³odszy
1. Pitbull           10   21   24 : 9
2. Ventus           10   21   29 : 16
3. Pioruny         10    3     4 : 32

Klasyfikacja  strzelców:
1. Wielowiejski    13
2. Lenc                   7
    Witkowski         7
     Nowak              7
5. Mieczkowski     5
6.  Banaszek          2
    Dubacki             2
    Paw³owski         2
9. Sara Trynkoœ     1

Junior Starszy
1. FC Orkan         7   18  37: 11

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów
Starszych i M³odszych

2. Grom/Rydelh.    8   11  21:15
3. Snajperzy           8   10  21:23
4. Helskie Byki       7    4     9:38

Klasyfikacja  strzelców:
1. Bobrowski        11
2. Wo¿nicki          10
3. Drews                9
4. Witschenbach    8
   Ziemak                8
6. Denisiuk             7

Liga dziewcz¹t
Amazonki  -  Agentki  1 : 1  (bram-

ki Kasia Pisula  - Ania Œwi¹tecka)
1:0 (Ania Englisch)
2:0 (Klaudia Gbyl, Ania Englisch)
0:0 (karne 1:2)

 Tabele  po III rundzie spotkañ:

W.W.
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11 grudnia br., Pañstwo Piotr i Danuta Surma znaleŸli w helskim
lesie kilka dorodnych grzybów. Przydadz¹ siê na kolacjê Wigilijn¹.

Grudniowe
grzybobranie
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Z dum¹ zawiadamiamy  mieszkañców, ¿e kolejno w paŸdzier-
niku i listopadzie br. swoje urodziny obchodzi³y najstarsze
mieszkanki Helu.

Pani  Agnieszka Konieczna
w dniu 23.10.2003 r. ukoñczy³a 92 lata
Pani Bronis³awa Piec
w dniu 28.11.2003 r. ukoñczy³a 95 lat

Z tej  okazji szanownym jubilatkom du¿o zdrowia, pogody ducha,
radoœci z dnia codziennego

¿ycz¹
pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

JUBILATKI

W dniach 10, 12 i 14.12.2003 na Mieskiej Hali Sportowo-Widowisko-
wej w Helu  odby³ siê Otwarty Turniej  w Tenisie Sto³owego

Wyniki:
W  kategorii M³odzików: 1 m. Karolina Dusza  2 m. Ann¹ Hyjek

3 m. Igor Formela
Kadeci: 1m. Grzegorz Rudecki 2m. Krystian Nowak 3m. Micha³ Chrapczyñski
Juniorzy: 1m. Artur Juziuk, 2m. Adam Brzeziñski, 3m. Grzegorz Hyjek
Seniorzy: 1m. Janusz Hyjek (Ojciec Ani i Grzegorza), 2m. Zdzis³aw

Lewandowski , 3m. Edward Popek
 Turniej odbywa³ w mi³ej i przyjaznej  atmosferze. W grach eliminacyj-

nych bra³a udzia³  dru¿yna z m. Swarzewa  w sk³adzie: Mariusz Kalwig,
Stanis³aw Poppel, Tomasz Ustarbowski, Piotr Ustarbowski, Krzysztof
Ustarbowski.

 Nastêpny turniej tego typu odbêdzie siê w czasie ferii zimowych.
Informacja dla mi³oœników Tenisa Sto³owego Hala Sportowo-Widowi-

skowa zaprasza wszystkich chêtnych do gry rekreacyjnej w nastêpuj¹ce
dni: œrody i pi¹tki w godz. 1600-1800 i w niedziele w godz. 1200-1400.

P.K.

Zimowy Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego

biker

NZOZ w Helu
dziêkuje Wszystkim Helanom,

którzy z serca ofiarowali wsparcie finansowe
dla swojego cierpi¹cego BliŸniego

oczekuj¹cego na Hospicjum.

W dniu 22 paŸdziernika 2003 r.,
po ciê¿kiej chorobie zmar³a moja kochana ¿ona i nasza mama

Stefania Parasiñska
Sk³adamy serdeczne podziêkowania

ca³emu Personelowi helskiego Szpitala
za troskliw¹ i oddan¹ opiekê nad chor¹.

Pogr¹¿ona w ¿a³obie
Rodzina

Prezesowi  Zarz¹du  Oddzia³u
Zrzeszenia  Kaszubsko - Pomorskiego  w  Helu

Panu  Dariuszowi  PIEPEROWI
oraz  Jego  Rodzinie

wyrazy  g³êbokiego  wspó³czucia  i  ¿alu z  powodu  œmierci
O J C A

sk³ada
    w imieniu Rady Miasta Helu

Tadeusz   KLAJNERT

Panu  Dariuszowi  PIEPEROWI
Prezesowi  Zarz¹du  Oddzia³u

Zrzeszenia  Kaszubsko - Pomorskiego  w  Helu
oraz  Jego  Rodzinie

wyrazy  serdecznego  wspó³czucia z  powodu  œmierci
O J C A

        sk³ada
 Kazimierz  PLOCKE

Cz³onek Rady Naczelnej ZK-P
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Dnia 6.12.2003 roku w godz. 1500-1900 w Miejskiej Hali Sportowo
-Widowiskowej w Helu rozegrany zosta³ Miko³ajkowy turniej
pi³ki no¿nej. Mecze pi³karskie przeplatane by³y wystêpami

sympatycznych chirleaderek, wspania³¹ zabaw¹ ze Œw. Miko³ajem oraz
konkursami z nagrodami. Nad opraw¹ muzyczn¹ imprezy czuwa³ nieza-
st¹piony Jacek Pawlak. W postaæ Miko³aja wcieli³ siê Józef Kohnke,
a w rolach œnie¿ynek wyst¹pi³y panie Marysia Pawlak i Irena Pokrzywka
- rozdaj¹c pe³ne kosze s³odyczy i owoców. Rozgrywki  rozpoczê³y dziew-
czêta, zaciêtym meczem zakoñczonym bezbramkowym remisem oraz
dwoma seriami rzutów karnych, które lepiej egzekwowa³y zawodniczki
dru¿yny „Agentki,” zwyciê¿aj¹c tym samym zespó³ „Amazonki” 2:1.
Nastêpnie wyst¹pi³y dru¿yny przedszkolaków. Mecz zakoñczy³ siê wy-
nikiem 5:0 dla „Zielonych” - w których  bramki strzela³ i najlepiej rozgry-
wa³ pi³kê Damian Zagórski.

W meczu wyró¿ni³y siê te¿ nastêpuj¹ce dzieci: Bartek Ceynowa, Piotruœ
Gafka, Adaœ Sawicki, Kai Erbach, Bartek Pawlak, Bartek Fiedorczyk, Maks
W³odarczyk, Melanie Erbach (-jedyna dziewczynka), Tomek Nowak, Aleks
W³odarczyk, Ernest Warszawski, Iwo Mirek, Krystian Dzikowski, Pawe³
Pszeniczny i Bartek Andrzejczak. Nastêpnie by³a weso³a zabawa ze Œw.
Miko³ajem po³¹czona z wrêczaniem paczek i prezentów miko³ajkowych.
Rozegrany zosta³ konkurs rzutów karnych, w których Miko³aja pokona³a

MIKO£AJKOWY  TURNIEJ

tylko p. Jolanta Gafka, pozosta³e szeœæ karnych Œwiêty obroni³. Swój
mecz rozegrali tak¿e pomys³odawcy i organizatorzy II ju¿ turnieju Mi-
ko³ajkowego - oldboje. Po bardzo zaciêtym i emocjonuj¹cym spotkaniu
zwyciê¿y³a dru¿yna Jastarni pokonuj¹c reprezentacjê Helu 3:2 (1:2).

Bramki zdobyli Marek Budzisz 2 i Bartek Konkel dla goœci oraz Józef
Salski i Krzysztof Kêpiñski dla zespo³u Hel. Swoje mecze rozegrali tak¿e
zawodnicy halowej ligi pi³ki no¿nej, wspieraj¹c tym samym szlachetny
cel turnieju. W trakcie ca³ej imprezy przeprowadzona zosta³a charyta-
tywna zbiórka, przeznaczona na prezenty gwiazdkowe dla dzieci z po-
trzebuj¹cych rodzin.

Zebran¹ kwotê 541,77 z³otych organizatorzy przekazali dzieciom
z „Bocianiego Gniazda” podopiecznym p. Aliny Wiekiera. Organizatorzy
turnieju J. Salski, W. Wójcik i E. Popek serdecznie dziêkuj¹ hojnym ofiaro-
dawcom: szanownym: pp. B³aszczykom, pp Cieœlakom, pp Buller, pp
Kwiczala, pañstwu Gwardzikom, w³aœcicielom sklepu Marina, sklepu
spo¿ywczego p. Annie Kupskiej, Ma³ej gastronomii p. W³. Gafka, sklepu
Klaudia p. Jandeczko, sklepu Merkury nr 2 i 10, pp W¹do³owskim, pp
Klajnert, pp Pa³kowskim, kierownictwu ZZOiM, baru Ambra T. Jendzy,
pi³karkom, pi³karzom i wszystkim innym anonimowym ofiarodawcom.
Nastêpn¹ imprezê o podobnym charakterze oldboje planuj¹ rozegraæ dla
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w styczniu 2004 roku.

Organizatorzy

W kolejce po prezenty do Miko³aja...Dzieci z „Bocianiego Gniazda” dziêkuj¹ darczyñcom...

Najm³odsi uczestnicy turnieju przed rozpoczêciem meczu...

Dziewczêta same siê dopingowa³y... Gor¹ce dyskusje z sêdzi¹... Gdzie pi³ka, tam my...

F
O

T
O

. 
W

O
JC

IE
C

H
 W

A
Œ

K
O

W
S

K
I



20

Przyszed³ taki czas, którego szukamy w sobie przez ca³y rok i na który
przez ca³y rok czekamy.  Ale zanim usi¹dziemy do wieczerzy, zanim
podzielimy siê op³atkiem, zanim rozp³yniemy siê nad jedynymi w roku
smakami, zanim poczujemy zapach siana pod œnie¿nobia³ym obrusem,
zanim zaiskrz¹ siê najcieplejszym w roku œwiat³em ogniki w oczach na-
szych bliskich..... Pomyœlmy!!

 "Dziœ, gdy w rodzinnym usi¹dziemy kole, jedno niech miejsce zostanie
przy stole.....".  Taka jest piêkna polska tradycja, ¿ywa w wiêkszoœci
polskich domów do dziœ. Wigilia. Polska Wigilia jest œwiêtem niepowta-
rzalnym. Nade wszystko rodzinnym.  Dos³ownie i w przenoœni. Zasiada-
my bowiem do wigilijnej wieczerzy rodzinami i "w ca³ej Polsce", jak jedna
wielka rodzina.  I to jedno nakryte miejsce  "dla nikogo, bo mo¿e bêdzie
przechodzi³ ktoœ drog¹ ....". W ten wyj¹tkowy dzieñ, jak w ¿aden inny,
jesteœmy razem, blisko siebie, zapominamy  o mrocznych stronach ¿ycia,
krzepimy nadziejê. I ¿yczymy sobie, by wigilijna atmosfera przetrwa³a
jak najd³u¿ej, by nasyci³o siê ni¹ powszednie ¿ycie. Jednak radoœæ i spokój
Wigilii nie wszêdzie s¹ jednakie.

Nie równaæ siê przecie¿ rodzinie pozbawionej pracy i zarobków z za-
mo¿nymi rodzinami polityków. A bezrobotnych jest coraz wiêcej. Zresz-
t¹ i ci, którzy pracê maj¹, w wiêkszoœci nie op³ywaj¹ w dostatki. Zarobki
s¹ marne, ceny wysokie, ¿ycie - to jedno pasmo wyrzeczeñ. Czy mo¿na
o tym zapomnieæ nawet w tak uroczyste œwiêta???  Dzisiaj perspektywa
kolejnych wyrzeczeñ przeplata siê z optymizmem, ¿e mo¿e nareszcie
po wst¹pieniu do Unii Europejskiej, ¿ycie stopniowo zacznie siê stawaæ
takim, jakie byæ powinno. (PRAWO !!!) Wiêc krzepmy nadziejê tak,
i¿by sta³a siê rzeczywistoœci¹.

Udanych, spokojnych, piêknych i rodzinnych Œwi¹t

Kazimierz Rotta

Gwiazdka
2003/2004

Jak obyczaj stary ka¿e,
wedle ojców naszych wiary,
pragniemy z³o¿yæ Wam ¿yczenia,
w dniu Bo¿ego Narodzenia.

Niech ta Gwiazda Betlejemska,
która œwieci nam o zmroku
zaprowadzi Was do szczêœcia
w nadchodz¹cym Nowym 2004 roku.

W tê œwiêt¹ noc zgromadzeni wokó³ choinki, œpiewaj¹c kolêdy
³¹czymy siê duchowo, œl¹c z g³êbi serca p³yn¹ce ¿yczenia
mi³oœci i pokoju oraz szczêœliwego Nowego Roku.

Dziel¹c siê kruszyn¹ bia³ego op³atka, ¿yczenia:
dobrego zdrowia, zgody i wszelkiej pomyœlnoœci,
 pokoju duszy i radoœci ¿ycia
sk³adaj¹ swoim Klientom

Kierownictwo i Pracownicy ZZOM

Niechaj w tê noc Wigilijn¹,
cuda stan¹ siê Waszym udzia³em
Niech siê stó³ ugina od jad³a,
a prezenty spod choinki wygl¹daj¹.
Niech op³atek Was po³¹czy szczêsnym losem
A wszyscy przemówmy... ludzkim g³osem.

Nadziei i wytrwania Tym, którzy d¹¿¹ do celu
Si³ i wyrozumia³oœci Tym, którzy wspieraj¹ w drodze
Pociechy i pomocy Tym, którzy cierpi¹ samotnie.
Mi³oœci i zrozumienia Wszystkim.
Niech te Œwiêta bêd¹ dla Was radosne,
rodzinne, pe³ne ciep³a i mi³oœci.

Redakcja „HB”

Pracownicy MOPS w Helu
serdecznie dziêkuj¹  Dzieciom i Opiekunom

Œwietlicy Socjoterapeutycznej "Bocianie Gniazdo"
w Helu  za trud,  wysi³ek i niebanalnoœæ w³o¿one w

przygotowanie
dnia Pracownika Socjalnego

Wszystkim Mieszkañcom Helu, zw³aszcza
Rencistom, Emerytom Wojskowym i ich Rodzinom
Kadrze, Marynarzom i ̄ o³nierzom Garnizonu
¿yczenia
zdrowych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego Nowego 2004 r.
sk³ada

Zarz¹d ZB¯Z i OR WP w Helu

Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, wytrwa³oœci
spokoju ducha u boku Maryi
z Jezusem Nowonarodzonym
dla kochanych Pacjentów NZOZ
i Wszystkich Helan
sk³ada
                                                                   lekarz rodzinny

Bogus³awa Borowiec - Pytel

Niech te najpiêkniejsze  w roku Œwiêta
up³yn¹ Wam w atmosferze radoœci i rodzinnego  ciep³a,
a  Nowy Rok 2004 niech spe³ni wszystkie pragnienia,
zamys³y i oczekiwania
wszystkim Mieszkañcom
¿ycz¹

pracownicy  MOPS w Helu

Wszystkim Przyjacio³om
serdeczne ¿yczenia
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
Szczêœliwego Nowego Roku
¿ycz¹

helscy harcerze

Serdecznie dziêkujê dr Tomaszowi Dr¹gowi ze 115 SzW z P
w Helu, który 21 listopada br, w godzinach wieczornych, udzieli³
pomocy mojej wnuczce. Pomimo i¿ mia³ wolne, zgodzi³ siê przy-
byæ do szpitala. Dziêki niemu nie musia³am jechaæ z dzieckiem
do szpitala w Pucku.

Takich lekarzy nam potrzeba.
Czytelniczka HB
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Drodzy Mieszkañcy Helu

Za kilka dni Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i bez przesady mogê
powiedzieæ, ¿e ju¿ dzisiaj odczuwamy tê niepowtarzaln¹ atmosferê,
pe³n¹ emocji i oczekiwania, tak przecie¿ nierozerwalnie
zwi¹zan¹ z tymi œwiêtami.

Bez wzglêdu na to, ile mamy lat, Gwiazdka w ka¿dym z nas
co roku przywo³uje wspomnienia z dzieciñstwa.

W dniach poprzedzaj¹cych Bo¿e Narodzenie roœnie w nas
napiêcie i ciekawoœæ, co te¿ w tym roku przynios¹ nam te œwiêta.

Zwykle nie spodziewamy siê wielkich prezentów, ale drob-
nych dowodów ¿yczliwoœci i uwagi ze strony przyjació³ i najbli¿-
szych.

Bo¿e Narodzenie to nie tylko czas refleksji, ale i radoœci,
odpoczynku.

Dlatego te¿ ¿yczê Wam, Drodzy Helanie, wielu mi³ych chwil
œwi¹tecznych.

Weso³ych Œwi¹t!
Kiedy zaczyna siê nowy rok, pe³ni jesteœmy najlepszych

zamiarów i obietnic. Niech nadchodz¹cy Nowy 2004 Rok da nam
spokój, zdrowie i wszelk¹ pomyœlnoœæ, niech otworzy nowe
mo¿liwoœci i przyniesie wiele sukcesów.

Sk³adaj¹c Pañstwu te ¿yczenia mam œwiadomoœæ, jak wiele
zale¿y od ka¿dego z nas, by one mog³y siê spe³niæ.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Helu

Miros³aw W¹do³owski

Wieso³ëch é zdrowëch Gòdów,
Szczëstlëwégò Nowégo Roku

Mija kolejny rok i wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê
najpiêkniejsze œwiêta.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas spokoju, wspomnieñ,
zadumy i wzruszeñ w gronie najbli¿szych.

Niech takie chwile i œwi¹teczny nastrój wzmacniaj¹ w nas
wszystkich nadziejê na spe³nienie najskrytszych marzeñ.

Tak wiele od nas samych zale¿y, zróbmy wiêc wszystko,
by nadchodz¹cy rok 2004 przyniós³ nam spokój, zdrowie
i wszelk¹ pomyœlnoœæ

i by Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y pe³ne mi³oœci i radoœci.

Kazimierz Plocke
Pose³ RP

Szczêœliwych, Zdrowych i Spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Wszelkiej Pomyœlnoœci w Nowym, 2004 Roku,
obfitych po³owów, stopy wody pod kilem,
tylu powrotów z morza ile wyp³yniêæ w zdrowiu
i szlachetnoœci oraz szczêœcia w ¿yciu osobistym,
Naszym Rybakom, ich Rodzinom, Bliskim i Sympatykom,
 Emerytom  i Rencistom,
a tak¿e wszystkim Ludziom Morza i Mieszkañcom Helu.

Za Zarz¹d  Z.R.M.  O/Hel
¿yczy

Prezes  Kazimierz Rotta

Radosnëch e spokojnëch
Swiemt Bo¿ego Narodzeno,
a w Nowim 2004 Roku
blogoslawienstwa Bo¿ego
Wszëtkim Nôle¿nikom Naszégo Partu
¿ëczi

Przédnik
Dariusz Pieper

"Wigilijny wieczór têsknoty ukoi,Choæ nas rozsypa³o jak
ziarenka piasku.Sp³ynie w nasze serca spokój mili moi,
Cieszmy siê kolêd¹ przy choinki blasku."

                                            (autor nieznany)

Niech  Wigilijna  Noc  i  Œwiêta  Bo¿ego  Narodzenia  up³yn¹
w  pokoju  i  radoœci, przy  serdecznych  ¿yczeniach   w  bliskich
osób  gronie, zapachu  œwierkowych  ga³¹zek  i  starych
kolêdach  polskich.Niech  w  Nowym  2004  Roku  spe³ni¹
siê  nadzieje  wszelkiej  pomyœlnoœci, dobrego  zdrowia  i  powo-
dzenia,  szczêœliwej  realizacji  ¿yciowych  planów.

W  ten  wyj¹tkowy  czas  ³¹czymy  siê z Mieszkañcami,
Przyjació³mi  i  Sympatykami  naszego  grodu

Rada  Miasta Helu
Hel,  grudzieñ  2003



22


