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MÒRZE SZËMI

Zelonëch,
Nie wëpaszonëch,
A dali sztrąd biôli
I piôsczi grającé,
I wiatru slony wiéw,
I krzëk biôlawëch miéw.
Jak wiedno szëmi to Wiôldżé Mòrze,
Jakbë gôdalo, jakbë wòlalo,
Tak jakbë w swòji mòrsczi glãbi
Wiôldżé serce pòsôdalo.
Mòrze prôcëje, mòrze sã zloscy,
Czasã zôs glaszcze swój brzég z miloscë,
Nierôz spòkójné je, glôdczé calé,
Biôlé barónczi przegònią z dalë.
Czasã sã wzbùrzi i pieni srodze,
To zôs zawarczi w zmącony wòdze,
To mòrze spiéwô, to sã nadimô,
Òdemklą paszczã szerok rozjimô.
W sluńcu promieniach je òzloconé,
Mòrze sã skrzëwi, chòc je zmąconé, 
W kòlorach nieba, w cemny zeleni, 
To mòrze szëmi, srébrzą sã mieni.
Mòcné je mòrze i jegò fale,
Mòrzu nie òprze sã żóden wcale, 
Mòrze òddaje, mòrze zabierze
I wiedno szëmi - wieczné je mòrze! 

Autor: Marian Selin

Tytułowe pytanie stawiamy Tobie, bo już niedługo to Ty razem z całym 
swoim pokoleniem będziesz kształtował(a) wygląd, wizerunek i kierunki 
rozwoju regionu, w którym mieszkasz.
Poniżej zobaczysz wybrane zdjęcia, mające posłużyć Ci jako inspiracja 
do Twoich pomysłów na przyszłość Nordy. Niektóre z nich odgadnij, na-

zwij i zaznacz na mapie z drugiej strony.
Inne zaś pokazują rózne zagrożenia, degrada-
cję kulturowo-społeczną, przyrodniczą i prze-
strzenną.
Jak myślisz, dlaczego 
tak jest? Dlaczego 
część z nas akceptuje 
i popiera brak dbało-

ści o przyrodę, czystość, porządek i estetykę?
Postaraj się wskazać na mapie/w notatkach, 
gdzie Twoim zdaniem jest „ładnie”, a gdzie „brzydko”? Uzasadnij to 

krótko.
Uzupełnij też pozostałe brakujące nazwy na 
mapie. W ten sposób wzbogacisz swoją wiedzę 
na temat Twojego regionu.
Postaraj się też zaznaczyć 
to wszystko, co wiesz na 
temat swojego regionu i co 
może mieć związek z kie-

runkiem rozwoju Nordy, jaki sam(a) byś jej nadał(a). 
Twoje pomysły na rozwój mogą przecież opierać się 
na tym, co już się tu znajduje. Dla ułatwienia przygo-
towaliśmy dla Ciebie legendę. Przy symbolach, które 
Chciałabyś/chciałbyś umieścić na mapie postawiliśmy 
odpowiadające im cyfry – możesz stawiać je zamiast 
rysowania symboli.
Następnie, bazując na uzupełnionej właśnie mapie, 
swojej wiedzy oraz na materiałach pomocniczych stwórz swoją własną 
mapę – niech to będzie Twoja „Mapa marzeń o przyszłości Nordy”, 
dotycząca tego, co dalej mogłoby się Twoim zdaniem dziać z Nordą. Wy-

myśl i umiejscowij na mapie swoje pomysły na 
przykład na atrakcje, miej-
sca interesujące, szlaki 
tematyczne i wszystko to, 
co uznasz za ważne i po-
trzebne z punktu widzenia 
przyszłości Nordy.
Możesz nanieść na mapę 

wszystko to, co jest Twoim zdaniem kluczem do 
pożądanego przez Ciebie rozwoju regionu. Masz tu 
miejsce na notatki, przemyślenia itd. Jeśli miejsca 
Ci zabraknie, dołącz do mapy dodatkową kartkę. 
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Norda z Morza – I co dalej?
Rybackie tradycje i przyszłość Ziemi Puckiej

Jeśli uważasz, że tak będzie lepiej – utwórz gru-
pę  wspólnie pracujcie nad Waszą wizją przy-
szłości Nordy.
Jak według Ciebie powinna wyglądać Norda? 
Co byś tu stworzył(a), zmienił(a), dodał(a), zli-
kwidował(a)?
Jaki masz pomysł na rozwój Nordy? Czy po-

winno się tu na przykład?
- budować więcej ośrodków wypoczynkowych 
i hoteli, na przykład na krawędziach klifów, skąd 
widok jest taki piękny?
- budować więcej dróg, „ścieżek rowerowych”, 
kąpielisk itd?
- tworzyć dodatkowe formy ochrony przyrody (re-

zerwaty, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a może nawet park narodowy?)
- starać się zmniejszyć wpływ turystyki na środowisko naturalne?
- odnowić ekosystem Zatoki Puckiej, aby znów rósł tutaj morszczyn?
- chodzić, jeździć po okolicy, żeby zobaczyć na 
własne oczy piękne i ważne zakątki Nordy?
- rozdawać jako promocję regionu darmowe lam-
piony dla każdego odwiedzającego Nordę tury-
sty po to, aby wakacyjne niebo rozświetlać ty-
siącami płonących światełek na nocnym niebie?

- przeprowadzać akcje na-
sadzeń roślinności umacnia-
jącej wydmy nadbrzeżne?
- uczyć ludzi, żeby nie wyrzucali śmieci na plaży, w le-
sie, na chodniku?
- promować jedzenie ryb jako zdrowy sposób odży-
wiania się?
- organizować wycieczki do portów, żeby poznać pra-
cę rybaków?

To tylko niektóre, wybrane tematy do rozwinięcia. Po-
traktuj jej jako podpowiedzi, wskazówki, które możesz 
pogłębić lub zakwestionować. Dla nas najważniejsze 
są Twoje przemyślenia, pomysły i Twoje spojrzenie 
na otaczający świat. Powiedz nam, co Twoim zdaniem 
można zrobić, aby Norda zachowała i rozwinęła swoje 
zalety. Czy jest tu coś co można zmienić, poprawić? 
Jak to zrobić? Co sprawi, że życie tutaj na stałe bę-

dzie dobrym wyborem dla Ciebie?
Może wtedy poczujesz, że MÒRZE SZËMI tak-
że w Twoim sercu i chcesz je chronić, aby było 
z nami jak najdłużej, w jak najlepszym stanie…
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