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MEDALE  40-LECIA
Podczas pobytu w Warszawie, przedstawiciele w³adz Helu, to jest: przewodnicz¹cy Rady Miasta Tadeusz Klajnert,

jego zastêpca Edward Mrozik i burmistrz Miros³aw W¹do³owski, wrêczyli przyjacio³om naszego miasta medale pa-
mi¹tkowe wydane z okazji 40-lecia przywrócenia praw miejskich Helu.

Przyznane uchwa³¹ Rady Miasta medale otrzymali:

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Edward Szymañski

Wiceprezes PFRON Marian LeszczyñskiWiceminister Edukacji Franciszek Potulski

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll Dyr. Zespo³u ds. Samorz¹du Terytorialnego Krystyna Milart-Szostak
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Oficjalne zaliczenie Helu w roku 1896
w poczet k¹pielisk ba³tyckich oraz
wybudowanie tu - póki co - skromnej

infrastruktury turystycznej, a tak¿e szeroka akcja
promocyjna sprawi³y, ¿e nasz¹ miejscowoœæ
zaczêli odwiedzaæ coraz liczniejsi turyœci. Statki
parowe przybija³y tu niemal przez ca³y rok
- nawet w zimie, pod warunkiem, ¿e panowa³a
odpowiednia pogoda i lód nie sku³  wód Zatoki.
Turyœci i kuracjusze z Sopotu chwalili mo¿li-
woœæ zwiedzenia tak ciekawego miejsca i odby-
cia krótkiej, ale za to prawdziwie morskiej wy-
cieczki. Do zapomnianej przez wieki wioski
rybackiej wkroczy³o nowe ¿ycie.

Powa¿n¹ bol¹czk¹, blokuj¹c¹ rozwój nowego
k¹pieliska w Helu, by³ brak odpowiednich zaso-
bów s³odkiej wody. Dlatego
te¿, planuj¹c rozbudowê in-
frastruktury letniskowej,
g³ówny inwestor - Towarzy-
stwo ̄ eglugi Parowej "Wis³a"
z Gdañska, zleci³o w roku
1897 wykonanie g³êbokiego
odwiertu studziennego w tym
rejonie. Mia³ on doprowadziæ
do pok³adów odpowiedniej,
g³êbinowej wody pitnej, jak¹
zazwyczaj odnajdowano na
Wybrze¿u Gdañskim w utwo-
rach trzeciorzêdowych; oko³o
100 metrów pod powierzch-
ni¹ terenu. Woda ta mia³a byæ
za pomoc¹ specjalnych pomp
wydobywana na powierzch-
niê. Jako ¿e odwiert ten by³
pierwszym tego typu przed-
siêwziêciem na Pó³wyspie
Helskim, mia³ on równie¿
du¿e znaczenie dla naukowców, pragn¹cych po-
znaæ budowê geologiczn¹ tego terenu oraz uzy-
skaæ nowe dane do wiedzy o jego genezie, które
do tego czasu pochodzi³y wy³¹cznie z obserwa-
cji powierzchniowych. Prace wiertnicze, pro-
wadzone z ró¿nym natê¿eniem, trwa³y blisko
8 miesiêcy. Do g³êbokoœci 65 metrów przewier-
cano siê bez trudu przez drobny, jasny piasek
kwarcowy, dobrze znany z wydmowej po-
wierzchni Pó³wyspu. Czasami tylko natykano
siê na sprawiaj¹ce nieco problemów technicz-
nych warstwy przepe³nione grubszym materia-
³em kamienistym. Poni¿ej tych osadów, do g³ê-
bokoœci 73 m, stwierdzono obecnoœæ pok³adów
z jaœniejszym piaskiem zawieraj¹cym domiesz-
ki wapienne. Czêsto rozdzielony by³ on przez
warstwy niebieskich i³ów. Poni¿ej, a¿ do 99
metra, stwierdzono obecnoœæ torfów i pok³adów
wêgla brunatnego. Jeszcze g³êbiej natrafiono na
piaszczysto-ilaste osady barwy niebieskiej

z du¿¹ zawartoœci¹ wapna oraz pozosta³oœci po-
chodz¹cych z rozmycia wystêpuj¹cych od 105
metra, litych ska³ wapienno-glaukonitowych
wieku kredowego. Na 108 metrze natrafiono na
twardy, szary piaskowiec, którego nie mogli ju¿
pokonaæ ówczeœni specjaliœci od odwiercenia
studni. Pomimo trwaj¹cych 8 tygodni intensyw-
nych prac, zdo³ali oni pokonaæ jedynie 10 cm tej
ska³y i zmuszeni zostali do rezygnacji z dal-
szych dzia³añ. Na szczêœcie, nieco wczeœniej
natrafiono na s³odk¹ wodê, któr¹ mo¿na by³o
eksploatowaæ. Umo¿liwi³a to zainstalowana
w dniu 23 marcu 1898 r. specjalna pompa.
Dawa³a ona co prawda niezbyt obfity, ale za to
sta³y dop³yw wody, któr¹ mo¿na by³o wykorzy-
stywaæ do zaopatrzenia budynków k¹pieliska.

Wiertacze mieli nieco szczêœcia. Sztuka ta nie
uda³a siê pracownikom firmy Besch z Gdañska,
wykonuj¹cym w roku 1902, kolejny na Pó³wy-
spie, jeszcze g³êbszy odwiert w pobli¿u leœni-
czówki w Jastarni. Pomimo pokonania w nim a¿
182 metrów osadów, nie zdo³ano dotrzeæ do li-
tych ska³ kredowych i nie znaleziono oczekiwa-
nych pok³adów wody g³êbinowej. Na tej pod-
stawie badacze wysnuli  teoriê o zrêbowej bu-
dowie pod³o¿a geologicznego Helu: g³êbokie
uskoki wynios³y niektóre fragmenty ska³ kredo-
wych w górê, tworz¹c pomiêdzy nimi rozleg³e,
wype³nione osadami m³odszymi, obni¿enia.
Uwa¿ano, ¿e to w³aœnie dlatego, nawet w otwo-
rach wiertniczych po³o¿onych czêsto w niezbyt
du¿ych odleg³oœciach od siebie, mo¿na by³o tra-
fiæ na zupe³nie odmienn¹ budowê geologiczn¹.
Do dnia dzisiejszego stanowi to czêsto problem
dla firm poszukuj¹cych wody na Pó³wyspie Hel-
skim. W roku 1897 w Helu szczêœliwie uda³o siê

trafiæ na wodê i Zarz¹d Towarzystwa "Wis³a"
móg³ przyst¹piæ do realizacji kolejnego przed-
siêwziêcia. Mia³a nim byæ budowa reprezenta-
cyjnego budynku zdrojowego, czyli "kurhauzu",
który odpowiadaæ mia³ ówczesnym, nowocze-
snym wymaganiom i posiadaæ wszelki komfort
dobrego hotelu. Postanowiono, ze powstanie
on w pobli¿u zatokowego brzegu, pomiêdzy
cyplem, a wsi¹ na obszernym terenie  wydmo-
wo - leœnym, odkupionym od skarbu pañstwa.
Projekt obiektu zlecono do wykonania znanemu
i popularnemu wówczas w Niemczech architek-
towi, Franzowi Henkenhafowi, twórcy m.in.
wspania³ego domu zdrojowego w Schevenin-
gen oraz kilku zachowanych do dnia dzisiejsze-
go domów-rezydencji przy ul. Jaœkowa Dolina

w Gdañsku.
We wrzeœniu 1898 po³o¿o-

ny zosta³ kamieñ wêgielny
pod fundament i rozpoczêto
budowê, która dziêki sprzyja-
j¹cym warunkom atmosfe-
rycznym mog³a trwaæ nieprze-
rwanie przez zimê. Po zaled-
wie 8 miesi¹cach na helskim
brzegu stan¹³ okaza³y budy-
nek. W tym czasie prowadzo-
ne by³y tak¿e roboty maj¹ce
na celu wykonanie po³¹czenia
drogowego Helu z domem
zdrojowym. Wymaga³o to zni-
welowania czêœci nadbrze¿-
nych wydm. W dniu 26 grud-
nia 1899 roku huraganowy
wiatr wiej¹cy z pó³nocnego-
zachodu podniós³ stan wody
przy naszej miejscowoœci
o ponad 1,5 metra powy¿ej

stanu œredniego, doprowadzaj¹c do znacznego
zniszczenia brzegu pomiêdzy tutejszym por-
tem a obiektami k¹pieliskowymi. Morze poch³o-
nê³o ledwie co przygotowan¹ drogê. Aby ograni-
czyæ takie zniszczenia w przysz³oœci wiosn¹
nastêpnego roku przyst¹piono do umacniana
w tym rejonie brzegu za pomoc¹ drewnianej pa-
lisady oraz trzech ostróg, których zaplecze
wzmocniono przez narzucenie  specjalnie przy-
wiezionych kamieni. Okoliczne wydmy wzmoc-
niono faszyn¹. Rozpoczêto te¿ wykonywanie
nowej, po³o¿onej nieco bardziej w g³êbi l¹du
drogi. Zosta³a ona oddana do u¿ytku na prze³o-
mie marca i kwietnia 1900 roku, ju¿ po uroczy-
stym otwarciu dla goœci helskiego domu zdrojo-
wego.

Kurhaus

Aby spopularyzowaæ k¹pielisko w Helu Towarzystwo "Wis³a" wyda³o ca³y szereg
pocztówek, na których przedstawiano uroki tego miejsca.

Na zmontowanej i wydanej w roku 1904 kartce pocztowej przedstawiono np.
radosne dzieci na tle rybackich ³odzi ¿aglowych.
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Tu¿ po pó³nocy zadyma pod ratuszem.
Grupa przyjezdnych dotkliwie pobi³a kilku
mieszkañców Helu. Prokuratura wszczê³a œledz-
two, a swiadków i sprawców brak.

1 stycznia

12 stycznia

Po raz 11 zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecz-
nej Pomocy. Wolontariusze zebrali w  Helu
6.331,44 z³.

3 lutego

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwer-
sytetu Gdañskiego w Helu laureatem IV edycji
Konkursu „PrzyjaŸni Œrodowisku”. W sejmie RP
nagrodê odebra³ kierownik Stacji, dr K. E. Skóra.

18 lutego
Cypel i Cuma, to dwie kolejne foki urodzone

w helskim fokarium.

marzec
Piotr Kohnke (I) i Agnieszka Zab³ocka (III),

najpopularniejszymi sportowcami powiatu
puckiego w plebiscycie redakcji „Dziennika
Ba³tyckiego”.

22 kwietnia

Po d³ugim oczekiwaniu 43 batalion saperów
otrzyma³ sztandar ufundowany przez Fundusz
Obrony Narodowej i Spo³eczny Komitet
Fundatorów Sztandaru.

2-6 maja
W rok po podpisaniu umowy o partnerstwie,

18 osobowa delegacja miasta Hermeskeil prze-
bywa³a z oficjaln¹ wizyt¹ w Helu. Niemieccy
przyjaciele goœcili m.in. w Checzy Kaszubskiej.

31 maja
Trwaj¹cy wiele godzin po¿ar strawi³ oko³o 7 ha

lasu. W kilkudniowej akcji gaszenia po¿aru bra-
³o udzia³ kilkanaœnie jednostek stra¿y po¿arnej,
samolot gaœniczy i wojsko.

3-6 czerwca
Goœciliœmy rzecznika Praw Obywatelskich

prof. Andrzeja Zolla. Towarzyszyli mu
Krystyna Milart-Szostak - dyr. zespo³u ds.
samorz¹du terytorialnego i Bronis³aw Zoñ - dyr.
zespo³u ds. ¿o³nierzy i funkcjonariuszy publicz-
nych.

7-8 czerwca
W referendum dotycz¹cym wst¹pienia Polski

do Unii Europejskiej 85% g³osuj¹cych miesz-
kañców Helu powiedzia³o TAK. Frekwencja
wynios³a 66,99%.

14-15 czerwca

To czas III Festiwalu Twórczosci Morskiej
oraz Humoru i Satyry „Buchta 03”. Imprezie
towarzyszy³o du¿e zainteresowanie mieszkañ-
ców i turystów.

Zdarzy³o siê w  2003  roku
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14 czerwca

Piêciu m³odych ludzi wyjecha³o z Helu na
podbój Syberii. Nie dotarli do planowanego celu
podró¿y, jednak prze¿yli mnóstwo przygód.
Cierpliwie czekamy na relacje.

20 czerwca

Prezydent RP, Aleksander Kwaœniewski, do-
kona³ symbolicznego otwarcia nowego budyn-
ku naukowo-edukacyjnego w Stacji Morskiej
UG. Przy okazji, ku radosci licznych turystów,
uczestniczy³ w popo³udniowym karmieniu fok.

28 czerwca

W trakcie uroczystoœci 40-lecia przywróce-
nia praw miejskich Helu wrêczono cztery tytu³y
„Zas³u¿ony dla Miasta Helu” i oko³o 200 medali
pami¹tkowych.

Zdarzy³o siê w  2003  roku

27 lipca
Podczas koncertu muzyki kameralnej wrêczo-

no medal 40-lecia przywrócenia praw miejskich
Helu Pani Jolancie Kwaœniewskiej.

30 lipca
Pierwsza dama ponownie przebywa³a w na-

szym mieœcie. Po powitaniu ¿eglarzy, którzy
pod dowództwem kpt. Baranowskiego wp³y-
nêli do portu helskiego, wypi³a kawê w kawiarni
„S³oneczna” oraz zwiedzi³a fokarium.

13lipca-24 sierpnia

Kilkanaœcie koncertów Letniego Festiwalu
Muzyki Kameralnej by³o najwa¿niejszym
wydarzeniem kulturalnym minionego lata.

25 wrzeœnia
Konferencja poœwiêcona projektowi zagospo-

darowania Cypla Helskiego na potrzeby tury-
styki.

Szansa, nadzieja, czy...?

2 paŸdziernika

Bohaterowie wrzeœnia 39 r. w Helu.
Syn adm. W³odzimierza Steyera odebra³ tytu³

Honorowego Obywatela Miasta Helu przyzna-
ny poœmiertnie jego ojcu, a przybyli uczestnicy
walk otrzymali pami¹tkowe medale 40-lecia.

10-11 paŸdziernika

Konferencja „Fortyfikacje Europejskim Dzie-
dzictwem Kultury” zgromadzi³a ponad 100
uczestników z ca³ej Polski. Wyjechali z Pó³-
wyspu zachwyceni zabytkami militarnymi na-
szego regionu.

Po trzygodzinnej rozprawie Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³ niezgodnoœæ ustawy z 24 lipca
2002 r. (w sprawie uznania czêœci Pó³wyspu Hel-
skiego za obszar szczególnie wa¿ny dla obron-
noœci kraju) z Konstytucj¹ Rzeczpospolitej
Polskiej.

25 listopada

Foto:
biker, R. Kretkiewicz, W. Waœkowski i koledzy

grudzieñ

Miko³aj, spotkania op³atkowe, ¿yczenia i...
z niepokojem czekamy na to, co przyniesie nam
Nowy 2004 Rok.
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Jest w zwyczaju przed koñcem roku upo-
rz¹dkowaæ wszystkie sprawy zaleg³e, rzeczy
po¿yczone nale¿y zwróciæ, uregulowaæ nale¿noœci
finansowe i d³ugi, za³atwiæ wszelkie zobowi¹zania,
a obietnice komukolwiek z³o¿one solennie
wype³niæ. Jeœli ktoœ mia³by jakieœ konflikty
rodzinne czy zatargi s¹siedzkie, powinien przy-
najmniej pod koniec roku d¹¿yæ do pojednania
i zgody. Wyrz¹dzone zaœ krzywdy trzeba
niezw³ocznie naprawiæ.

W ostatni dzieñ roku, zwany wszêdzie
„Sylwestrem” nastêpuje znowu kumu-
lacja prze¿yæ, wierzeñ i obrzê-
dów. Nasuwa siê refleksja, i¿
to charakterystyczne ”pulso-
wanie” czasu, odznaczaj¹ce
siê ju¿ to wyciszeniem i
odprê¿eniem, ju¿ to na-
piêciem i oczekiwaniem,
pozostaje w zwi¹zku z
pojêciem nieci¹g³oœci i nie
jednorodnoœci czasu. Prze-
³om Starego i Nowego
Roku jest w tradycji lu-
dowej mieszkañców Ka-
szub momentem szcze-
gólnej koncentracji oraz
obecnoœci czasu œwiêtego,
czasu wa¿nego i - w ja-
kiejœ mierze - decydu-
j¹cego o najbli¿szej przy-
sz³oœci. Obserwuje siê
przedziwne przemieszanie
elementów kultury chrze-
œcijañskiej i niektórych
wierzeñ s³owiañskich,
maj¹cych swój rodowód
w kulturze ludów za-
mieszkuj¹cych Europê
przed wieloma wiekami.
Jednym z elementów kul-
tury s³owiañskiej, do nie-
dawna jeszcze powszech-
nym na tym terenie, jest
zwyczaj wypieku specjalne-
go pieczywa obrzêdowego,
zwanego „latka”. W sylwestrowe
popo³udnie wiele gospodyñ piek³o chleb, z
resztek zaœ ciasta dzieci wraz z gospodyni¹ le-
pi³y figurki zwierz¹t, ma³e ludziki, ksiê¿yce i
gwiazdy. Ciasta te z dodatkiem syropu ka¿dy
cz³onek rodziny spo¿ywa³ na kolacjê tego
samego dnia lub w Nowy Rok rano. W niektó-
rych rodzinach by³ zwyczaj, ¿e ka¿de dziecko
spo¿ywa³o tyle tych ciastek, ile mia³o lat.
W innych domach szcz¹tkiem tego obrzêdowego
pieczywa s¹ tradycyjne p¹czki, zwane „purcla-
mi” lub bardzo podobne do nich, choæ mniejsze,
„pumelki”.

W sylwestrowy wieczór Koœció³ organizuje
tradycyjne dziêkczynienie za miniony rok,
okraszone zazwyczaj sprawozdaniem proboszcza
o ¿yciu wspólnoty parafialnej w koñcz¹cym siê
roku. Udzia³ w uroczystoœci liturgicznej bior¹
przewa¿nie ludzie starsi oraz ci wszyscy, którzy
nie wybrali siê na liczne w tym dniu zabawy
i potañcówki. Jeszcze przed nadejœciem wieczora
zwraca siê uwagê na doprowadzenie domu
i podwórza do czystoœci. Bowiem dobrze jest

nale¿y do dobrego tonu, by³ przed wojn¹ raczej
nieznany. Wiêc s¹siedzkie spotkania polega³y
czêœciej na towarzyskich rozmowach lub grze
w karty, rzadziej bawiono siê przy muzyce.

By³ to równie¿ wieczór wró¿b. Praktyk¹
wró¿ebn¹ by³o palenie lnianych k¹dzio³ek,
oznaczaj¹cych dziewczynê i ch³opca. Jeœli
p³on¹ce k³êbuszki zbli¿a³y siê do siebie, ozna-
cza³o to mi³oœæ w Nowym Roku - i byæ mo¿e -
przysz³y wêze³ ma³¿eñski. Popularn¹ metod¹

wyrokowania o przysz³oœci by³o rzucanie
„korki”. Delikwent odwrócony pleca-

mi do drzwi wejœciowych siada³
na niskim krzese³ku i stara³ siê
mocnym podrzuceniem nogi
zrzuciæ obuwie za siebie. Jeœli
„korka” upad³a przodem
do wyjœcia, oznacza³o to
opuszczenie przez zainte-
resowanego domu w nad-
chodz¹cym roku. Mog³o to
oznaczaæ zarówno zwi¹zek
ma³¿eñski, jak i œmieræ.

Czasem do wyboru sta-
wiano naczynie z popio³em
i z ró¿añcem. Popió³ jest
symbolem œmierci, wybra-
nie zaœ ró¿añca ma oznaczaæ
pobo¿noœæ. Mo¿na te¿
by³o spotkaæ zabawê wró-
¿ebn¹, zwan¹ dziœ „ciuciu-
babk¹”. Zawi¹zywano ch³op-
cu oczy, on zaœ wybiera³ jed-
n¹ dziewczynê na chybi³ tra-
fi³. Wybrana wyjdzie za m¹¿
pierwsza.

W wieczór sylwestro-
wy zabezpieczano siê
przed dzia³aniem z³ych si³
i czarownic. Temu mia³o
s³u¿yæ rysowanie na kominie
trzech krzy¿y wêglem.

Wielu gospodarzy w³aœnie
tej nocy udaje siê z wod¹

œwiêcon¹  na  podwórze
i z modlitw¹ na ustach kropi

zwierzêta i wszystkie budynki.
Jeszcze dwadzieœcia, trzydzieœci lat

temu, wsie kaszubskie w sylwestrowy wieczór
zaludnia³y siê wêdruj¹cymi od domu do domu prze-
bierañcami, nazywanymi popularnie „Gwi¿d¿ami”.
Nale¿y odró¿niæ od nich chodz¹c¹ w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia „Gwiôzdkê”. Liczba przebierañców
oraz ich scenariusz uwarunkowane by³y miejscow¹
tradycj¹ i mo¿liwoœciami organizatorów.
W niektórych okolicach przebierañców nazy-
waj¹ „Stary i Nowy Rok”, albowiem te w³aœnie
osoby by³y postaciami pierwszoplanowymi
w sylwestrowych obchodach. "Stary Rok" ubrany
w podarte ³achmany, przedstawia³ sob¹ widok

zacz¹æ Nowy Rok w porz¹dku i czystoœci. Jaki
jest pierwszy dzieñ - takie te¿ bêd¹ nastêpne.
Przy zamiataniu nale¿y jednak uwa¿aæ na œmieci;
nie wolno ich wymiataæ ani wyrzucaæ za próg,
na zewn¹trz, bo szczêœcie mog³oby opuœciæ dom.

 W niektórych domach, zw³aszcza tam, gdzie
do œwi¹tyni by³o daleko, cz³onkowie rodziny
w wieczór sylwestrowy odmawiali wspólny
ró¿aniec o b³ogos³awieñstwo na nadchodz¹cy
Nowy Rok. Dopiero potem jedli wieczerzê b¹dŸ
udawali siê do s¹siadów na zabawê. Zwyczaj
uczestnictwa w zabawach tanecznych, co dziœ

Rys. Andrzej Arendt



7Nr 1  (167)   09  styczeñ  2004 r.

godny po¿a³owania. „Nowy” zaœ, elegancko i bogato

przyodziany, zapowiada³ dobrodziejstwa
swojego w³adania. „Stary i Nowy Rok” personi-

fikuj¹cy, (co zachowa³o siê w jêzyku) odcho-
dz¹cy i zaczynaj¹cy siê czas - odgrywali przed

widzami spór, który z nich jest lepszy. Zawsze

jednak scena „walki” czasów koñczy³a siê
zwyciêstwem „Nowego Roku”, który wyrzuca³

„Stary”, wyœmiewaj¹c jego kalek¹, starcz¹ postaæ.

W orszaku przebierañców by³ te¿ obecny grajek
z harmoni¹ lub „bandóni¹”, czasem razem

z innymi muzykami, u¿ywaj¹cymi „diabelskich
skrzypiec” i „brumbasa”. W sk³ad grupy, zale¿nie

od regionu, wchodzili te¿: „diabe³”, „anio³”,

„œmieræ” i postacie zwierzêce (bocian, koza,
niedŸwiedŸ). W odró¿nieniu od „Gwiôzdki”,

która kolêdowa³a we wnêtrzu domów, „Gwi¿d¿e”
staraj¹ siê nie wchodziæ do mieszkañ, ale s¹ ogl¹-

dani przez okna. Podobnie, jak w Wigiliê,

kierownik grupy puka³ do drzwi
i pyta³ gospodarzy: „Chceta wa

noworoczny zwierz¹tka widzec?”,

zapraszaj¹c ich tym samym do
udzia³u we wspólnym pocho-

dzie. Grupie przebierañców
towarzyszy³a du¿a grupa dzieci

i m³odzie¿y, przypatruj¹cych

siê poczynaniom aktorów wido-
wiska, tworz¹c ¿ywo reaguj¹c¹

publicznoœæ. W wielu miejsco-
woœciach do przebierañców

do³¹cza³a orkiestra dêta, z³o¿ona

z mieszkañców wioski, graj¹ca
pieœni kolêdowe i melodie tanecz-

ne. W spo³ecznoœci wiejskiej
przejœcie takiej grupy obrzêdo-

wej by³o wiêc niema³ym wyda-

rzeniem. Mia³o ono charakter
œwi¹teczno-zabawowy i jedno-

czy³o spo³ecznoœæ. „Gwi¿d¿e”

sk³ada³y gospodarzom wierszo-
wane lub œpiewane ¿yczenia na

nadchodz¹cy rok, dziœ ju¿
niestety zwyczaj ten poszed³

w zapomnienie. Przed odejœciem

obdarowywano przebierañców
i graj¹cych datkami pieniê¿ny-

mi i czêstowano ich wódk¹.
Panowa³a atmosfera swobodnej

zabawy, sprzyjaj¹ca psotom

i rozmaitym kawa³om. Koñczy³
siê Stary Rok, a Nowego jeszcze

nie by³o. Tych kilka godzin
przed pó³noc¹ i zaraz po niej

uwa¿a siê za czas niczyj, czas chaosu, zupe³nej

swobody obyczajowej, kiedy wszystko jest
dozwolone, a nikt nie ma prawa siê gniewaæ.

Wszyscy oczekuj¹ na pó³noc i wtedy uderzaj¹

dzwony, wyj¹ syreny, ludzie staraj¹ siê czyniæ
jak najwiêcej ha³asu. Dlatego dzwoni¹ dzwon-

kami, krzycz¹ g³oœno, starsi uderzaj¹ w patelnie
lub pokrywki garnków. Ci, co posiadaj¹ broñ

paln¹, strzelaj¹ na wiwat.

W niektórych okolicach jeszcze po II wojnie

œwiatowej w sylwestrowy wieczór rodzice
polecali dzieciom obdzwanianie drzew owoco-

wych, co mia³o zapewniæ urodzaj w Nowym
Roku. Wedle niektórych informatorów, ha³as mia³

odpêdzaæ z³e moce, które w tym prze³omowym

momencie mog³y ludziom zaszkodziæ.
Od godz. 12°° w nocy grupki wyrostków

(bêd¹cych przedtem uczestnikami pochodu

maszkar sylwestrowych) robi¹ psoty i figle,
czêsto bardzo dotkliwe. Zwyczaj ten utrzymu-

je siê do dziœ. W tej w³aœnie godzinie, „kiedy
wszystko wolno” zabiera siê gospodarzom

wozy i wyprowadza je daleko w pole, wyjmuje

furty z zawiasów i zanosi do s¹siada w ogródek,
zamalowuje wapnem szyby w oknach, zatyka

kominy, zamienia krowy lub konie s¹siadom, za-

 Ludzie udaj¹cy siê w Nowy Rok do koœcio³a

na mszê œwiêt¹ wspó³czuli gospodarzom,
których dotknê³y szczególnie dotkliwie figle.

Nie wolno jednak by³o szukaæ winnych ani tym
bardziej karaæ ich za zwyczajowe psoty. Jeœli

zdarzy³o siê, ¿e gospodarzowi wyrz¹dzono

w czasie nocnych „porz¹dków” jak¹œ stratê,
w nastêpnym roku starano siê to wynagrodziæ

lub naprawiæ. Praktykowanie tego zwyczaju t³u-

maczy siê zazwyczaj tym, i¿ Stary Rok chce
Nowemu jeszcze przed odejœciem napsociæ.

Spotyka siê te¿ odmienn¹ interpretacjê. Przycho-
dz¹cy na swoje Nowy Rok musi wiele zmieniæ,

poprawiæ, zorganizowaæ we w³asnym stylu.

Dlatego przestawienie sprzêtów i narzêdzi uwa-
¿a siê za nadejœcie nowego, zupe³nie odmiennego

porz¹dku.
Pierwszy dzieñ roku ma decyduj¹ce znaczenie.

Jaki bêdzie on, taki bêdzie ca³y rok. Dlatego

wielk¹ uwagê przywi¹zuje siê do tego,
¿eby tego dnia wczeœnie wstaæ. Ma to

sprawiæ, ¿e cz³owiek przez ca³y rok

bêdzie punktualny i pracowity. Ten
zaœ, kto w Nowy Rok wstaje póŸno,

bêdzie gnuœny i leniwy i nic nie
bêdzie siê jemu udawa³o. Nie jest

wskazane spotkaæ tego dnia kobie-

tê jako pierwsz¹. Panuje bowiem
przekonanie, ¿e wró¿y to nieszczê-

œcie i cierpienie. ̄ eby sobie zapewniæ
mêskiego zwiastuna pomyœlnoœci,

niektórzy rybacy umawiaj¹ swych

s¹siadów lub mieszkaj¹cych
najbli¿ej krewnych na poranne

odwiedziny. Za dobry omen uznaje
siê natomiast spotkanie jako

pierwszego mê¿czyzny. Jeœli

w pierwszych dniach roku jako
pierwsza we wsi umrze kobieta,

to w tym roku we wsi odejdzie

do Boga wiêcej kobiet. Jeœli zaœ
pierwszym nieboszczykiem jest

mê¿czyzna, to œmieræ zbierze
obfite ¿niwo wœród mê¿czyzn.

W Nowy Rok przepowiada siê

pogodê. Obserwuj¹c przez siedem
dni wiatry prognozuje siê pogodê

na 7 miesiêcy. Przekonanie o odno-
wieniu œwiata, o nowym pocz¹t-

ku, który decyduje o wszystkim,

dyktuje te¿ spotykany zwyczaj
dawania zwierzêtom domowym

w Nowy Rok po kawa³ku wigilij-
nego op³atka.

Przekonanie, ¿e postawa cz³owieka w pierwszym

dniu roku ma decyduj¹cy wp³yw na wszystkie
nastêpne, jest powszechna. Ten dzieñ trzeba zacz¹æ

punktualnym wstaniem, dobr¹ modlitw¹ i uczest-

nictwem w Eucharystii. Nale¿y okazywaæ bliŸnim
¿yczliwoœæ i uczynnoœæ, wzbudzaæ w sobie pozy-

tywne myœli i uczucia, staraæ siê byæ dobrym.
Wszëtko trzeba zocz¹æ z Bogê - powiadaj¹ Kaszubi

wierz¹c, ¿e wtedy i fina³ bêdzie pomyœlny.

wiesza nad wejœciem wiadro z wod¹, co przy

otwarciu drzwi koñczy siê k¹piel¹ domownika,
smaruje klamki t³uszczem, a nawet wstawia siê

przód woza dyszlem w komin. Wymaga³o
to wielkiej si³y i zrêcznoœci. Kiedy gospodarz

w Nowy Rok rano szed³ dokonaæ obrz¹dku, mia³

niema³e k³opoty, jak doprowadziæ wszystko
do dawnego ³adu.

Rys. Andrzej Arendt
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W ka¿dym kraju Europy jest morskie cen-
trum ekspozycyjno - edukacyjne lub jego na-
miastka - oceanarium, delfinarium lub zespó³
akwariów. S¹ to obiekty lub ich zespo³y wielo-
krotnie wiêksze od tego, co znamy z kraju.
Co ciekawe, nie zawsze s¹ one ulokowane
nad morzem. Zw¹ siê zwykle "MORSKIM
PARKIEM" lub podobnie, oddaj¹c w nazwie
sens przedsiêwziêcia - np. ECOMARE,
OCEANIUM, MULTIMAR, OCEANICA,
NAUTINEUM, NAUSTICCA, SEA LIFE
PARK, SEA WORLD  itp.

Œledz¹c historiê powstawania podobnych
przedsiêwziêæ widaæ, ¿e dawniej inicjatywy ta-
kie by³y podejmowane przez du¿e aglomeracje.
Dyskontowa³y one w ten sposób w³asny finan-
sowy kapita³ i gwarantowan¹ frekwencjê p³ac¹-
cych za wstêp turystów i mieszkañców. Bywa-
³o tak¿e inaczej, co w czasach dzisiejszych staje
siê niemal regu³¹. Parki o ró¿nych ekspozycjach
powstaj¹ dziœ g³ównie na prowincji. Ich cel to
m.in. rozpowszechnianie wiedzy, pobudzenie
regionalnej gospodarki, minimalizacja bezrobo-
cia. Sprzyja temu polityka krajów i miast, które
do edukacji swoich spo³ecznoœci przyk³adaj¹
wagê znacznie wiêksz¹ ni¿ np. do zysku z ma-
sowej i prostej rozrywki. Ubocznym (?) pro-
duktem istnienia takich przyrodniczo-edukacyj-
nych atrakcji s¹ zwykle niema³e dochody dla
ca³ego sektora turystycznych us³ug.

Jak mo¿na siê domyœlaæ, nikt nikogo podob-
nym dobrodziejstwem nie obdarowuje na si³ê,
ani za darmo. Zwykle inicjatywa musi pocho-
dziæ od lokalnej spo³ecznoœci, finansowe "wpi-
sowe" równie¿. Pomóc mog¹ podmioty ze-
wnêtrzne, ³¹cznie z publicznymi instytucjami
regionu i kraju. Mo¿liwoœci pomocowe tkwi¹
równie¿ w ponadnarodowym bud¿ecie i polity-
ce Unii Europejskiej. Tu pieniêdzy na pro-edu-
kacyjne projekty jest du¿o. Warunkiem realiza-
cji tego typu zamierzeñ jest merytoryczna po-
prawnoœæ celów oraz zbie¿noœæ projektu insty-
tucji lub grupy (tak¿e osób) wnioskuj¹cej z lo-
kaln¹ strategi¹ rozwoju miasta, okolicy i regionu.

Kto do takiego pomys³u dojrzeje pierwszy?

CZY HEL
JEST DOBRYM MIEJSCEM ... ?

Trójmiasto, Miêdzyzdroje, £eba, Ustka, Puck
czy Jastarnia? Trochê spekuluj¹c i oceniaj¹c
wyjœciowe atuty nale¿a³oby wskazaæ raczej
Gdyniê. Myœlê, ¿e i Hel nie jest bez szans.

Zamys³ taki musi cechowaæ stosowny roz-
mach i w³aœciwie bezgraniczna wyobraŸnia, która
podpowie pomys³y nowe, nie zrealizowane jesz-
cze nigdzie. To ostatnie wydaje siê przeszkod¹
najtrudniejsz¹. £atwoœæ powielania a nie ryzy-
kowna oryginalnoœæ jest przecie¿ norm¹ dzie-
wiczej prowincji. Historia zarz¹dzania Helem
pokazuje, i¿ abstrahuj¹c od myœlenia awangar-
dowego, brakuje nam nawet owej dozy zbaw-
czego konserwatyzmu, który gwarantuje cho-
cia¿by pielêgnowanie tradycji, zabytków, tu-
dzie¿ walorów przyrody. Tacy jesteœmy, ale
uczymy siê. Tak¿e na w³asnych b³êdach. Przy-
pomnê tylko niechlubny pomys³ sprzeda¿y te-
renów Ma³ej Pla¿y pod nieprzemyœlan¹ inwe-
stycjê biznesow¹. Na szczêœcie w Radzie Mia-
sta znalaz³o siê wówczas  dostatecznie du¿o
osób, które podzieli³y opiniê czêœci mieszkañ-
ców, i¿ "sreber rodowych" siê nie sprzedaje.
Podjêto wówczas zbawienn¹ w skutkach uchwa-
³ê, gwarantuj¹c¹ publiczny charakter u¿ytkowa-
nia tego terenu z silnym akcentem na jego przy-
rodnicz¹ i etnograficzn¹ rewitalizacjê. Pora
przejœæ do czynów w tej materii. Wydaje mi siê,
¿e czas najwy¿szy i okazja, aby pomys³ ten
sprecyzowaæ, a nawet rozwin¹æ.

Dlaczego w³aœciwie nie pomyœleæ, aby w Helu
powsta³ "MORSKI PARK" - nazwa i tkanka
³¹cz¹ca projekty przyrodnicze i historyczne,
³¹cz¹ca te¿ instytucje oraz firmy. Realizacja ta-
kiego zamierzenia, wyposa¿onego w silne atuty
edukacyjne, ugruntowa³yby pozycjê miasta
w koronie turystycznych atrakcji kraju i tej
czêœci Europy.

Konkurencja z innych miast nie œpi, przeto
przysz³¹ historiê naszego miasta nale¿y pisaæ
od zaraz. Taki projekt wymaga jednak minimum
porozumienia. Koncepcja "Parku" to w uprosz-
czeniu spójny system "projektów-klocków",
stawianych wg uzgodnionej lub mo¿liwej reali-
zacyjnie kolejnoœci, tworz¹cych mozaikow¹

ca³oœæ. Przedsiêwziêcia takie mog¹ byæ ró¿ne,
ale o wspólnym mianowniku.  Maj¹ one uczyæ
oraz informowaæ. Mog¹ mieæ charakter przy-
rodniczy, historyczny, etnograficzny, popula-
ryzuj¹cy naukê czy pro-ekologiczny sposób
¿ycia mieszkañców, oparty o zrównowa¿on¹
eksploatacjê lokalnych bogactw natury.

Pocz¹tki s¹ ju¿ zrobione - jest w Helu Mu-
zeum Rybo³ówstwa, jest Stacja Morska z foka-
rium i B³êkitn¹ Szko³¹, a tak¿e powa¿ny zasób
miêdzynarodowej akademickiej aktywnoœci tej
placówki. Centrum BALTDER, finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej jest dobr¹ prognoz¹
na jej dalszy rozwój.

Mamy w Helu i inne elementy morsko-edu-
kacyjnej mozaiki. Jest ma³a ekspozycja milita-
riów w rejonie Kasyna, a w lasach od tego typu
zabytków a¿ siê roi. W nowych czasach coraz
czêœciej z ofert¹ ekspozycji  swoich obronnych
walorów bêdzie te¿ wychodzi³a Marynarka
Wojenna. Musi tylko trochê podpatrzeæ innych
kolegów z NATO. Okrêty to wielka atrakcja dla
turystów, nie tylko z g³êbi kraju.

Jest w Helu wspania³y i du¿y port rybacki,
gdzie na co dzieñ mo¿na ogl¹daæ krz¹taninê
rybaków. Mamy Latarniê Morsk¹, zabytkow¹
ulicê, parê wspania³ych morskich restauracji,
a przede wszystkim zawsze najœwie¿sze ryby.
Nawiasem mówi¹c, jest to niezwykle ma³o do-
ceniany w promocji miasta jego atut.

Tak krótkiej drogi z morza i portu na talerz
w lokalnej restauracji nie przebywa chyba ¿ad-
na ryba w Polsce. Czekaj¹ ci¹gle na odkrycie
prowadzone w stylu "etno" wêdzarnie i sma¿al-
nie ryb. Tak w ogóle, to rybne  kulinaria helskie,
te tradycyjne i te nowe, ci¹gle czekaj¹ na lepsz¹
promocjê. Nic tak dobrze nie t³umaczy po¿yt-
ków z ochrony bioró¿norodnoœci morza jak
bogate menu restauracji. Niezbêdny warunek,
to oczywiœcie podawanie konsumentom ryb
zdrowych, wymiarowych i ... lokalnych!

W najbli¿szym czasie Hel stanie przed
problemem sensownego u¿ytkowania terenu
Cypla. Mo¿na tu stworzyæ zarówno œcie¿ki

Doœwiadczenia jakie posiad³em przy tworzeniu Stacji Morskiej, a szczególnie jej fokarium, nakazuj¹ mi byæ
optymist¹. Dziêki pomocy wielu ludzi, tak¿e by³ych w³adz Helu, zosta³ zrealizowany i cieszy swoim sukcesem
projekt, który wygl¹da³ na nierealny.  Teraz powinno byæ tylko lepiej. Sprzyja temu wejœcie do Unii Europejskiej.
Chc¹c dorównaæ  standardom krajów wysokorozwiniêtych, czy realizowaæ oryginalne, dobre, w³asne  pomys³y,
mo¿emy staraæ siê o œrodki finansowe, o jakich na pocz¹tku lat 90. siê nam nie œni³o. Na wielu spotkaniach jestem
dopingowany przez kolegów z zagranicy do starania siê o dalszy rozwój uprawianych  form dzia³alnoœci i powiêk-
szania skali sukcesu dla uczelni, miasta i regionu. To sprawia, ¿e piszê ten tekst.

Na pocz¹tek trochê ogólnie, potem garœæ szczegó³ów o wizji i zamierzeniach, a tak¿e opis obaw, jakie mnie
drêcz¹. Przepraszam, za d³ugoœæ opisu, ale problem nie jest ma³y.
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historyczne, jak i przyrodnicze, punkt wi-
dokowy, wyznaczyæ tzw. u¿ytki ekologiczne,
a mo¿e i specjalny rezerwat przyrody. Powinno
tu powstaæ tak¿e nowe muzeum historyczne.
Militarne tradycje Helu ci¹gle czekaj¹ na ich wy-
eksponowanie. Nie zrozumia³e jest te¿, dlacze-
go, jako ponad 600 letnie, to morskie na wskroœ
miasto nie ma muzeum swojej historii.

Mamy w Helu wspania³¹ morsk¹ i nadmorsk¹
przyrodê. Rozwija siê podwodna eksploracja
wraków i ciekawych przyrodniczo siedlisk. Je-
œli zarybimy nasze wody i ochronimy zatokê
przed dalsz¹ degradacj¹ ekologiczn¹, okoliczne
akweny mog¹ staæ siê ciekawymi miejscami
wypraw wêdkarskich. A przecie¿ projekt "Ryby
dla Zatoki", zmierzaj¹cy
do odtworzenia rybosta-
nu Zatoki Puckiej,  ju¿ siê
zacz¹³.

Przypomnijmy raz
jeszcze Ma³¹ Pla¿ê. Od-
powiednio zrekultywo-
wana mo¿e staæ siê jedy-
nym w kraju wydmowym,
edukacyjnym parkiem
w œrodku miasta, gdzie
m³odzie¿ i dzieci, nie nisz-
cz¹c wra¿liwej tkanki tego
siedliska, zapoznawa³y-
by siê z faun¹ i flor¹ nad-
morskiego brzegu czy
procesami abrazji.

Warto tu podkreœliæ, i¿
p³ytkie wody i piasek
Ma³ej Pla¿y to dobro pu-
bliczne, które dedykowa-
ne powinno byæ szczegól-
nie odpoczynkowi matek
z dzieæmi i m³odzie¿y.
Drewniane pomosty,
bêd¹ce przed³u¿eniami
ulic Lipowej, Pla¿owej
i Rybackiej, powinny
prowadziæ spacerowiczów i pla¿owiczów
ponad wydmami na pla¿owy brzeg.

Ma³a Pla¿a to tak¿e dobra lokalizacja dla let-
nich szkó³ek m³odzie¿owego nurkowania czy
¿eglowania. To przede wszystkim wspania³e
miejsce dla pla¿owej przystani rybackich ³odzi,
których podtrzymanie egzystencji le¿y w na-
szym wspólnym pro-turystycznym interesie.
Ekspozycja rybackich jednostek, zlokalizowa-
na dziœ przy Muzeum Rybo³ówstwa, te¿ po-
winna znaleŸæ wiêcej terenu. Rybak i jego ³ódŸ
ze œwie¿ymi rybami s¹ najpowa¿niejszym zna-
kiem promocyjnym Helu. Niestety, nie pielê-
gnowanym.  Ale mo¿e byæ inaczej.

Baraki po "Hydrobudowie" powinny zamie-
niæ siê w skansen rybackich domków, najlepiej
tych, które zginê³y z ulicy Wiejskiej. To mo¿e
byæ miejsce jak z bajki. Razem z klimatem dom-
ków i uliczek Kolonii przeniesie nas i turystów
w œwiat starej kaszubskiej wioski. Krajobrazy
znane ze starych pocztówek mog¹ wróciæ. Jako
mieszkañcy Helu, w wiêkszoœci nap³ywowi,

jesteœmy to winni nie tylko przodkom tego
niezwyk³ego skrawka ziemi, ale tak¿e naszym
dzieciom, które, niestety, jeœli by mog³y, to dziœ
z Helu najchêtniej by wyemigrowa³y.

Etnograficzne atuty Helu - korzenie przesz³o-
œci i tradycji - nie musz¹ gin¹æ. Nie ma tu miejsca
na opisywanie wszelkich mo¿liwoœci ich rato-
wania i eksponowania. Mog¹ byæ w Helu za-
równo multimedialne i interaktywne ekspozy-
cje naukowo - edukacyjne typu "eksperymenta-
rium",  jak i bardziej znane Polakom tradycyjne
wystawy. Na przyk³ad nie ma nigdzie galerii
sztuki prac marynistów maluj¹cych, rysuj¹cych
czy rzeŸbi¹cych podwodn¹ faunê i florê. Czy
mo¿e byæ w Helu?

Ekspozycje mog¹ byæ bardzo ró¿ne - jedne na
l¹dzie, inne na wodzie, jeszcze inne pod wod¹.
Ka¿dy taki punkt na mapie naszego miasta po-
winien przyci¹gaæ turystów najlepszej jakoœci.
Czym bêdzie ich wiêcej, tym Hel bêdzie bar-
dziej oryginalny wœród innych nadmorskich
miast. Jeœli nie zabraknie nam odwagi w realiza-
cji kolejnych pomys³ów, na koniec mo¿na na-
wet pokusiæ siê, aby wróciæ do historycznej tra-
dycji prób produkowania lokalnego wina. Przy
dzisiejszych trendach klimatycznych rzecz
wydaje siê a¿ nadto ³atwa. Winogrona rosn¹ tu
nie wiele gorzej, ni¿ w innych czêœciach Europy.
Podawane rybne dania zyska³yby niezwykle
oryginalny dodatek. Po¿ytki z kolektorów s³o-
necznych pokazuj¹, ile mo¿liwoœci tkwi w hel-
skim s³oñcu. Roœliny wiedz¹ o tym od dawna.

Przyk³ad fokarium Stacji Morskiej udowod-
ni³ sceptykom, jak ciekawe dla turystów s¹
przedsiêwziêcia pro-przyrodnicze. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby powsta³y dwa nastêpne
dla innych gatunków ba³tyckich - reliktowych

fok obr¹czkowanych i niezwykle rzadkich fok
pospolitych. Nikt tego jeszcze nie zrobi³.

Ornitologów kusz¹ w Helu migruj¹ce i zimu-
j¹ce tu ptaki. Przyje¿d¿a ich co roku coraz
wiêcej. Na realizacjê czeka pomys³ ekspozycji
ba³tyckiej ornitofauny. Miejsc na woliery i azyl
dla ewentualnie rehabilitowanego ptactwa
nie brakuje. Nie zrobimy tego my, zrobi¹ inni.
Bêdzie szkoda.

Nasi radni ju¿ raz nie chcieli budowy ba³tyc-
kiego akwarium. Mo¿e inicjatywa ta stanê³a
w poprzek jakichœ interesów? Kto i kiedy tê
ideê podejmie po raz drugi, nie nara¿aj¹c siê na
œmiesznoœæ wobec sponsorów, niewiadomo.

Pomnych zatem takich doœwiadczeñ, nie po-
winien nas zdziwiæ fakt,
¿e pierwsze w Polsce
delfinarium (czy morœwi-
narium) mo¿e powstawaæ
poza naszym miastem.
Mimo, ¿e morski park bez
akwariów czy delfinarium
to rzecz niespotykana.
Czy maj¹ one szansê po-
wstaæ w Helu? Najpierw
nale¿y siê uwolniæ od
przeœwiadczenia, ¿e takie
rzeczy zdarzaj¹ siê tyl-
ko w telewizji i w dale-
kich krajach.

Powtórzê to, co ju¿ nie-
raz pisa³em. Turystyka
(piesza, samochodowa,
jachtowa i ka¿da inna)
ma jedn¹ zasadnicz¹ ce-
chê: nie istnieje do miejsc
nieatrakcyjnych i przy-
rodniczo zdegradowa-
nych. Na czym zatem
budowaæ atrakcyjnoœæ
i  o rygina lnoœæ  Helu
w przysz³oœci?

Zasadnicze pytanie zosta³o postawione.
Nale¿y dodaæ i inne, np. czy mo¿e byæ inny
dynamicznie rozwijany rynek pracy w Helu ni¿
us³ugi dla sektora turystycznego?

Letnia straganiarska, bilbordowa estetyka ulic
i pla¿ oraz uliczne trampoliny syc¹ tylko nie-
licznych helan. Czas zg³aszania nowych propo-
zycji dla poprawy jakoœci i stylu naszego ¿ycia
ruszy³. Mo¿emy byæ niemile zaskoczeni, co nam
uszyj¹ inni. To, co proponujê, ma ewidentne,
korzystne saldo ekonomiczne. Bardziej intrat-
nych dla miasta i mieszkañców  publicznych
interesów w Helu przeprowadziæ chyba nie
mo¿na.

Krzysztof E. Skóra

06.01.2004 r.

Z  ostatniej chwili...
Ju¿ po oddaniu powy¿szego tekstu do druku

zg³osi³a siê do Stacji Morskiej pewna amerykañ-
ska firma w sprawie opinii dotycz¹cej budowy
oceanarium dla Gdañska (w rejonie Pruszcza!).

Czy morœwiny zamieszkaj¹ w Helu?  (foto: KES)
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Jestem sta³ym czytelnikiem "Helskiej Blizy"
i z du¿¹ satysfakcj¹ czytam wszystkie artyku³y
dotycz¹ce Helu, ¿ycia i problemów jego miesz-
kañców. Jak zaobserwowa³em, du¿o publikacji
dotyczy³o "likwidacji" linii kolejowej na Pó³wy-
spie Helskim. Wa¿ny to problem, poniewa¿ nad-
mierny ruch poci¹gów, wed³ug pogl¹dów nie-
których, mo¿e wp³ywaæ destabilizuj¹co na jego
pod³o¿e, a gwizd lokomotyw zak³óca spokój
wypoczywaj¹cym goœciom.

Drugi "nieœmiertelny" problem to te¿ "likwi-
dacja" tak zwanych "tanich wczasów wagono-
wych" znajduj¹cych siê w lesie helskim, ponie-
wa¿ te wagony szpec¹ obraz nadmorski. Na ten
temat pisze ostatnio p. W. Waœkowski (HB nr
20/164), zaznaczaj¹c, ¿e nie jest wrogiem tych
tanich wczasów wagonowych, ale apeluje do
w³adz miasta, aby konsekwentnie wkroczy-
³y i za¿¹da³y od osób odpowiedzialnych na-
tychmiastowych zmian w stanie ich utrzyma-
nia, odpowiednich warunków sanitarnych i es-
tetyzacji obiektów w tym oœrodku. W pe³ni
popieram tê wypowiedŸ. Wiem, ¿e g³ównie od
konsekwentnego dzia³ania s³u¿b porz¹dkowych
Urzêdu Miasta zale¿y, jak ten oœrodek bêdzie
wygl¹da³. Ja osobiœcie kilkakrotnie rozmawia-
³em z odpoczywaj¹cymi w tym oœrodku oraz
ogl¹da³em wyposa¿enie wagonów. Warunki
bytowe nie by³y z³e. Ka¿dy wagon posiada³
w³asn¹, wyposa¿on¹ kuchenkê, w której
znajdowa³ siê piecyk (kuchenka elektryczna) i
lodówka oraz odpowiednia iloœæ miejsc do le-
¿enia. Moi rozmówcy mówili - ¿eby nie te
tanie wczasy, to nigdy nie by³oby ich staæ na
pobyt przez kilka dni na œwie¿ym powietrzu.
Widzia³em te¿ radoœæ w oczach dzieci, ¿e mog³y
niedu¿ym kosztem zobaczyæ morze. Rozumiem
niektórych mieszkañców Helu, ¿e ka¿de pole
namiotowe lub inne tanie miejsce wypoczynku
(np. wagon) uderza "po kieszeni" w³aœcicieli
drogich pensjonatów i domów wczasowych.

Ja jednak chcia³em poruszyæ inny problem,
który od dawna mnie intryguje, a o którym nikt
do tej pory nie pisa³ na ³amach "HB". Chodzi mi
o uszanowanie naszej historii i tradycji, a szcze-
gólnie o wychowanie patriotyczne m³odzie¿y
w naszych, helskich warunkach.

Gdziekolwiek jestem w Polsce i mówiê, ¿e
mieszkam w Helu, s³yszê o bohaterskiej obronie
Pó³wyspu Helskiego w 1939 r. W wypowiada-
nych s³owach mog³em wyczuæ pewn¹ dumê
z tego faktu. Natomiast my, helanie, nie potrafi-
my tego doceniæ i wykorzystaæ w ¿yciu codzien-
nym. Robimy to sporadycznie i wybiórczo. Na
co dzieñ zapominamy, ¿e w Helu mamy wspól-
n¹ mogi³ê Obroñców i wystawiony ku ich czci
pomnik. Helskie VIP-y tylko w g³oszonych oko-
licznoœciowych referatach oraz sprawozdaniach
piêknie mówi¹ o dzia³alnoœci w tej dziedzinie.
Jednak za piêknymi s³owami o uszanowaniu tra-
dycji narodowych w praktyce nic siê specjalnie
nie dzieje. Aby nie byæ go³os³ownym, podam
przyk³ady:

1 listopada - Œwiêto Zmar³ych, na helskim
cmentarzu piêknie ustrojone groby naszych bli-
skich. Tylko jedna zapomniana mogi³a - zbiorowy
grób Obroñców Pó³wyspu Helskiego w 1939 r.
Na mogile nie by³o ¿adnych kwiatów czy choæby
symbolicznej wi¹zanki. Podobno w póŸniejszych
godzinach na krzywych masztach powieszono
narodowe flagi. I tu zadam pytanie: czy Urzêdu
Miasta nie staæ by³o na z³o¿enie na mogile sym-

bolicznej wi¹zanki kwiatów? A czy wojsko za-
dba³o o wczeœniejsz¹ dekoracjê mogi³y poleg³ych
¿o³nierzy? A co zrobi³a szko³a chlubi¹ca siê tym,
¿e ich patronem s¹ Obroñcy Helu? Czy napraw-
dê nie zale¿a³o jej na uhonorowaniu mogi³y swo-
jego patrona?

Ja jeszcze pamiêtam, jak mnie przed wojn¹
uczono patriotyzmu i obywatelskich obowi¹zków
w ³ódzkiej szkole przed wojn¹, tj. przed 1939 r.

Ciekawe, o czym opowiadaj¹ swym uczniom
nauczyciele helskiej szko³y? Jak ich ucz¹, aby
w praktyce realizowaæ idee patriotyzmu i przy-
wi¹zania do narodowej tradycji. Uwa¿am, ¿e pod
kierownictwem swoich wychowawców delegacje
poszczególnych klas powinny choæ po jednym
kwiatku z³o¿yæ na mogile Obroñców Ojczyzny.

W tym dniu w TV widzia³em przebieg uro-
czystoœci na cmentarzu wojskowym w Gdyni.

Nastêpnie obszerny program o przebiegu uro-
czystoœci we W³adys³awowie, Jastarni i Cha³u-
pach. Szkoda tylko, ¿e ekipa telewizyjna nie
dojecha³a do Helu, aby nakrêciæ film o tym, jak
piêknie udekorowana jest zbiorowa mogi³a
Obroñców Helu. Pokazaliby na ca³¹ Polskê, jak
o ni¹ dbaj¹ w³adze i mieszkañcy, jak czcz¹ miej-
sce o szczególnej historycznej wartoœci. Mo¿e
ten pomnik zosta³ ufundowany i postawiony
przez nies³uszne osoby. Zacytujê tu fragment
wiersza Adama Asnyka, który i dzisiaj jest
aktualny:

"Ale nie depczcie przesz³oœci o³tarzy,
Choæ sami macie doskonalsze wznieœæ.
Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy
I mi³oœæ ludzka stoi tam na stra¿y
I wy winniœcie im czeœæ".
W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listopada,

zorganizowano uroczystoœæ z wielk¹ pomp¹.
Sztandary, kompania honorowa, orkiestra, dele-
gacje z wieñcami zebrane pod tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ kilkuminutowy pobyt Marsza³ka Józefa
Pi³sudzkiego w Latarni Morskiej. W tym dniu
te¿ zapomniano, aby na zbiorowej mogile i pod
pomnikiem bohaterów ostatniej wojny z³o¿yæ
po symbolicznej wi¹zance kwiatów oraz odpo-
wiednio je udekorowaæ.

Ja te¿ bra³em udzia³ w tej uroczystoœci. Roz-
mawia³em z obecnym na niej pos³em Kazimie-
rzem Plocke i mia³em zamiar zaproponowaæ mu,
abyœmy udali siê na cmentarz i tam na mogile
poleg³ych z³o¿yli choæ czêœæ kwiatów. Wstrzy-
ma³em siê jednak, aby nie kompromitowaæ orga-
nizatorów oraz nas wszystkich - mieszkañców
Helu, którzy w tak uroczystym dniu znów za-
pomnieli o najwa¿niejszych.

Nastêpny fakt - 28 listopada - Œwiêto Mary-
narki Wojennej. W TV pokazuj¹ du¿e uroczy-

stoœci w Gdyni i innych miastach, natomiast
w Helu o godz. 800 podniesiono jedynie Wielk¹
Galê Banderow¹ - bo by³ taki rozkaz. O godz.
1100 w sali Tradycji Garnizonu Hel, dowódca
Flotylli, kontradm. Andrzej Rosiñski wrêczy³
wyró¿nionej kadrze akty mianowania na kolej-
ne, wy¿sze stopnie wojskowe. Tego dnia tak¿e
nikt nie pomyœla³, aby delegacje marynarzy z³o-
¿y³y symboliczne wi¹zanki na cmentarzu i pod
pomnikiem Obroñców Helu, w miejscu gdzie
widnieje krzy¿ Virtuti Militari, którym odzna-
czono helski garnizon.

Doœæ ju¿ chyba przyk³adów o braku nale¿y-
tego szacunku dla poleg³ych obroñców Ojczyzny
i codziennej troski o ich pamiêæ. Nie napisa³em
tego, aby komuœ, jak to siê popularnie mówi
"dokopaæ" lecz po to, by zmobilizowaæ osoby
odpowiedzialne i nas wszystkich do wzbudze-

nia dumy narodowej wœród naszego spo³eczeñ-
stwa, a szczególnie m³odzie¿y. Apelujê do gro-
na pedagogicznego, by na lekcjach wycho-
wawczych szczególn¹ uwagê zwracaæ na pa-
triotyczne wychowanie naszej m³odzie¿y,
byæ mo¿e w przysz³oœci obroñców naszej Oj-
czyzny. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e historii nie
nale¿y poprawiaæ i lekcewa¿yæ, lecz jej siê
uczyæ. Uwa¿am te¿, ¿e nale¿y na pocz¹tku
ka¿dego roku organizowaæ spotkanie osób
odpowiedzialnych za organizacjê tego rodzaju
uroczystoœci. Jak pamiêtam, takie spotkanie od-
by³o siê 26 wrzeœnia 2000 r. (wiêcej o takich
spotkaniach nie s³ysza³em) i wed³ug mnie
nale¿a³oby taki plan uaktualniaæ co roku.

Wa¿nym elementem naszej pracy jest sta³a
wiêŸ ze spo³eczeñstwem, a znaczy to, ¿e z pew-
nym wyprzedzeniem nale¿a³oby informowaæ
mieszkañców (nie tylko wa¿ne persony) o or-
ganizowanych uroczystoœciach. O uroczysto-
œci w dniu 11 listopada (osobiœcie sprawdza³em
chodz¹c po ca³ym mieœcie) by³o tylko jedno wy-
drukowane og³oszenie wisz¹ce przy Urzêdzie
Miejskim. by³o te¿ niedu¿e og³oszenie w Hel-
skiej Blizie. Uwa¿am, ¿e to za ma³o, a o niewie-
dzy œwiadczy³a frekwencja mieszkañców na tej
uroczystoœci. Je¿eli Urzêdu Miasta nie staæ na
wiêksz¹ iloœæ plakatów i og³oszeñ to mo¿na
wróciæ do starej helskiej tradycji. Jako stary
mieszkaniec Helu, bo z kilkuletni¹ przerw¹
mieszkam tu od 1954 r. pamiêtam, ¿e po Helu
chodzi³ "pos³aniec" Urzêdu Miasta (jeœli mnie
pamiêæ nie myli, p. Zakosztowicz), który bêb-
ni¹c i dzwoni¹c og³asza³ ró¿ne zarz¹dzenia i ko-
munikaty UM.

Mam wniosek, byæ mo¿e teraz w czasie roz-
woju techniki drukarskiej - ksero itp., a Urzêdu
nie staæ na drukowanie wiêkszej iloœci og³oszeñ
i powiadomieñ kierowanych do wszystkich
mieszkañców - wróciæ do tej starej tradycji.
Mo¿na zatrudniæ jakiegoœ bezrobotnego (bêbe-
nek siê znajdzie), który by og³asza³ urzêdowe
wiadomoœci.

Wierzê, ¿e w 2004 r. bêdzie wiêcej informacji
i ¿e wszyscy uznamy, ¿e w Helu najbardziej
godnym uczczenia miejscem jest zbiorowa
mogi³a Obroñców Pó³wyspu Helskiego oraz ¿e
ka¿da wizyta oficjalnych goœci oraz impreza
powinna rozpoczynaæ siê od uhonorowania
poleg³ych i z³o¿enia symbolicznej wi¹zanki
kwiatów na zbiorowej mogile.

Tadeusz Bieniek

A gdzie patriotyczne wychowanie?
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ROZK£AD JAZDY:

SOBOTA 10 STYCZNIA 2004 - WIELKIE  GRANIE

godzina 16.00   WIELKI ORKIESTROWY KONCERT  (ma³a sala
gimnastyczna) WJAZD 7 z³

NIEDZIELA  11  STYCZNIA 2004 - WIELKIE  ZBIERANIE

10.00 - 18.00   ORKIESTROWA KAWIARENKA (NOWA SZKO£A)
zapraszamy na kawê, herbatê i pyszne ciasto

12.30   LICYTACJA ORKIESTROWYCH GAD¯ETÓW (SZTAB
WOŒP)

15.00 - 19.00   ORKIESTROWE IMPREZY SPORTOWE (HALA
SPORTOWA)

mecze pi³ki no¿nej od przedszkola do oldboja,
mecz siatkówki: pracownicy Szko³y kontra pracownicy Urzêdu Miasta

I ruszy³a machina XII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Po raz kolejny w ca³ej Polsce, a wiêc i w Helu, odbêdzie siê zbiórka
pieniêdzy na zakup sprzêtu medycznego dla niemowl¹t i dzieci m³odszych. Ca³a ta wspania³a idea, jak¹ jest bezinteresowna pomoc
malutkim dzieciaczkom realizowana bêdzie poprzez ró¿ne imprezy, na które ju¿ teraz serdecznie zapraszamy.

Sztab w Helu dzia³a praktycznie od po³owy wrzeœnia. Z pocz¹tku spotykaliœmy siê w œcis³ym gronie kilku osób. Zebrania odbywa-
j¹ce siê w szkole polega³y na wspólnym gromadzeniu pomys³ów, dziêki którym mo¿na by pomóc Fundacji w zorganizowaniu jeszcze
bardziej orkiestrowej i zwariowanej niedzieli na œwiecie. Od listopada rozpoczêliœmy zebrania z wolontariuszami. To mi³o patrzeæ, jak
nowe twarze wykazuj¹ wielkie chêci do wspó³pracy. W ten sposób uzbiera³a siê grupa 52 wolontariuszy, która 11 stycznia bêdzie
chodziæ po mieœcie z granatowymi puchami i czerwonymi serduszkami  w rêku.

Nasz azyl (Sztab) bêdzie siê mieœci³ w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta - drzwi otwarte dla wszystkich mieszkañców. Mo¿na przyjœæ
i zobaczyæ, w jaki sposób przebiega praca Sztabu w myœl MI£OŒCI, PRZYJA•NI i MUZYKI.

Niech w tê niezwyk³¹ niedzielê na naszych kurtkach, p³aszczach czy futrach pojawi siê orkiestrowe serduszko.
Do zobaczenia 11 STYCZNIA 2004 roku!

Pozdrawiamy,
Sie ma!!

Sztab WOŒP Hel
P.S. Ju¿ teraz dziêkujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam ubarwiæ tê wyj¹tkow¹ niedzielê.

XII  FINA£  WIELKIEJ  ORKIESTRY
ŒWI¥TECZNEJ  POMOCY  W  HELU

19.45   ŒWIATE£KO DO NIEBA I OGNISKO (MA£A PLA¯A)

SZTAB WOŒP CZYNNY OD 9.00 DO 21.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA ORKIE-
STROWEGO SKLEPIKU, KTÓRY MIEŒCI SIÊ W SZTABIE. DO

NABYCIA KSI¥¯KI, UBRANKA DZIECIÊCE
I WIELE INNYCH  ATRAKCJI.

CA£Y DOCHÓD Z IMPREZ PRZEZNACZONY JEST NA
ZAKUP

SPRZÊTU MEDYCZNEGO DLA NIEMOWL¥T
I DZIECI M£ODSZYCH.

Sie ma!
Sztab WOŒP Hel

W tym roku œwietlicê socjoterapeutyczn¹ "Bocianie Gniazdo" odwie-
dzi³ nie tylko œw. Miko³aj! Na zaproszenie dzieci, na uroczyst¹ wieczerzê
wigilijn¹ przyby³ Burmistrz Helu Miros³aw W¹do³owski. Poczêstowany
przygotowanymi przez podopiecznych œwietlicy daniami: pierogami,
kapust¹ z grzybami, sa³atk¹ oraz upieczonym przez Mamy ciastem,

Op³atkowe spotkanie
spotka³ œw. Miko³aja i otrzyma³ gwiazdkowy prezent. Zrewan¿owa³ siê
hojnie, obdarowuj¹c placówkê maskotkami i obietnicami wsparcia i opieki.

Dzieci bardzo prze¿y³y wizytê Dostojnego Goœcia, wspólna Wigilia
z Burmistrzem na d³ugo zostanie w ich pamiêci.

V.N.
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Z  wizyt¹  u  Przyjació³  cz. II
Poniedzia³ek, 10.11.2003

Po wspólnym œniadaniu z uczniami Szko³y Realnej rozpoczêliœmy za-
bawê w grupach, dotycz¹c¹ wiadomoœci o pañstwie niemieckim. Oko³o
godziny 1200 prezentowaliœmy sobie nawzajem wyniki pracy, a po tym
udaliœmy siê na obiad. Po obiedzie mieliœmy chwilê odpoczynku, ale ju¿
o godz. 1315 wyjechaliœmy do Stipshausen. Gdy dojechaliœmy oko³o godz.
1400  na miejsce okaza³o siê, ¿e bêdziemy obrabiaæ kamienie szlachetne. Na
pocz¹tku przedstawiono nam kilka ju¿ gotowych prac oraz rzeŸb, a po-
tem objaœniono i pokazano, na czym polega ka¿dy z procesów obróbki tak
delikatnego materia³u. Po wstêpnym zapoznaniu siê z metod¹ szlifowania
i nadawania kszta³tu, wybraliœmy kamienie, z których potem zrobiliœmy
wisiorki, pierœcionki itp. rzeczy. Niemieccy pracownicy chêtnie pomagali
nam i dawali rady, jednak byli bardzo zdziwieni tym, ¿e zgadzamy siê na
ich pomoc. Mo¿e uwa¿ali, ¿e jesteœmy strasznie samodzielni? Razem
z nami do Stipshausen uda³o siê kilkoro niemieckich uczniów, dziêki cze-
mu mogliœmy z nimi porozmawiaæ i poznaæ ich. O 1700 nasza przygoda
zakoñczy³a siê powrotem do Hermeskeil, gdzie zjedliœmy kolacjê. Ko-
lejnym punktem programu by³o spotkanie z uczniami Szko³y Zawodo-
wej w Madhouse'ie. Madhouse to taki ma³y klub w Hermeskeil, gdzie
wieczorami spotyka siê m³odzie¿ pod opiek¹ pana Hermesdorfa. Czêœæ
polskiej grupy posz³a do tego klubu, a czêœæ uda³a siê na basen, na który
otrzymaliœmy karnety.

Wtorek, 11.11.2003
Œniadanie ju¿ o 8 rano. Niestety, trzeba by³o wczeœnie wstaæ. Po œniada-

niu rozpocz¹æ siê mia³y ca³odzienne zabawy w lesie. Z uczniami szko³y
niemieckiej spotkaliœmy siê przed szko³¹. Podzielono nas na grupy, oczy-
wiœcie mieszane. Otrzymaliœmy wskazówki, instrukcje oraz regu³y gry,
która mia³a rozpocz¹æ siê za parê minut. Pomimo tego, ¿e w tym dniu
pogoda nie dopisa³a, humory mieliœmy œwietne. Zabawa odbywa³a siê na
podobnych zasadach co podchody harcerskie. Naszym zadaniem by³o
odszukiwanie punktów kontrolnych, na których wykonywaliœmy ro¿ne-
go rodzaju zadania.  Aby znaleŸæ te punkty, na drzewach, krzakach przy-
wieszono strza³ki pokazuj¹ce kierunek, w którym nale¿y iœæ, by dotrzeæ
do punktu kontrolnego. My, jak to Polacy, by utrudniæ dojœcie do danego
punktu innym grupom, zmienialiœmy kierunek, który pokazywa³a strza³-
ka. Ka¿de z zadañ do wykonania by³o trudne i wymaga³o pewnej spraw-
noœci fizycznej. Jednym z takich zadañ by³o np. wejœcie jak najwiêksz¹
liczb¹ osób na pieñ drzewa. Z regu³y wchodzi³o po 8 lub 10 osób.
Innym zadaniem, chyba naszym ulubionym, by³a zabawa w sieci paj¹ka.
Na dwóch drzewach rozwieszone by³y liny po³¹czone w trójk¹ty, kwa-
draty i inne figury. Naszym zadaniem by³y przejœcie przez te figury nie
dotykaj¹c przy tym liny. Jeden z naszych kolegów wykaza³ siê przy tym
skokiem kaskaderskim i przeskoczy³ przez jedn¹ z figur. Grupa, w któ-
rej siê znajdowa³, otrzyma³a za ten jego skok dodatkowe dwa punkty.  Po
zakoñczeniu leœnych zabaw udaliœmy siê na grilla do Rezerwistów. Zosta-
liœmy bardzo ciep³o przyjêci. Byliœmy bardzo g³odni po leœnych zmaga-
niach, dlatego ucieszyliœmy siê, widz¹c na ogromnym grillu sma¿¹ce siê
kie³baski i karkówkê. Przy tak pysznym jedzeniu rozmawialiœmy z re-
zerwistami i uczniami Szko³y Zawodowej. Po grillu udaliœmy siê do na-
szego oœrodka, by odpocz¹æ i zjeœæ kolacjê.

Œroda, 12.11.2003
Kolejny dzieñ, kiedy trzeba wczeœnie wstaæ. O 800 schodzimy na œniada-

nie, a o 9 rano rozpoczynamy zajêcia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska
w Domu Przyrody Saar - Hunsruck. Przez ca³y dzieñ badamy glebê, spraw-
dzamy czystoœæ wody, zasolenie, przygl¹damy siê pod mikroskopem
zwierzêtom zamieszkuj¹cym rzekê. Nasze spostrze¿enia zapisujemy
w specjalnych tabelach, otrzymanych przed rozpoczêciem zajêæ. O go-
dzinie 1200 robimy sobie przerwê i idziemy na obiad do oœrodka. O godzi-
nie 1400 ponownie udajemy siê do Domu Przyrody gdzie pod mikrosko-
pem przygl¹damy siê paj¹kom i innym robakom. Niestety, podczas
ma³ych eksperymentów, jeden z okazów, (a mianowicie paj¹k) wydosta³
siê z pude³ka, w którym siê znajdowa³, wywo³uj¹c tym panikê wœród
niektórych osób. Po tym incydencie wychodzimy wraz z prowadz¹-
cym nasze zajêcia do parku i ogl¹damy ciekawe drzewa. Prowadz¹cy
pokaza³ nam ogromne drzewa wystêpuj¹ce w Ameryce Po³udniowej, któ-
re jakimœ cudem zadomowi³y siê w Hermeskeil. Po zwiedzeniu parku
po¿egnaliœmy siê z pracownikami Domu Przyrody i udaliœmy siê do oœrod-
ka, by siê przebraæ. O 1800 udaliœmy siê do kwatery Zwi¹zku Rezerwi-
stów Bundeswehry, poniewa¿ otrzymaliœmy od nich zaproszenie na kola-
cjê. Byliœmy pewni, ¿e pojawi siê tam te¿ m³odzie¿ niemiecka, z któr¹
spêdziliœmy czas w lesie. Na tej kolacji bowiem mia³y zostaæ rozdane
nagrody i dyplomy dla zwyciêzców. Niestety, byliœmy tylko my i rezer-
wiœci. Obejrzeliœmy pokaz slajdów przedstawiaj¹cych rozwój Hermeske-
il i zmiany zachodz¹ce w tym mieœcie oraz jego okolicach. Po pokazie
rozdano dyplomy i nagrody, a potem rozpoczê³a siê kolacja. By³o
naprawdê bardzo mi³o.

Ma³gorzata Oniszczuk
   c.d.n.

Na  wycieczce  w Trewirze

Oferujemy sta³y ca³odobowy dostêp do Internetu za poœrednictwem bez-
przewodowej technologii Wireless (WLAN). Wykorzystywane przez nas urz¹-
dzenia pozwalaj¹ na pracê w sieci lokalnej z przepustowoœci¹ do 11/22 Mbps.

Nasza sieæ dzia³a od 23.09.2003, teraz równie¿ na starym osiedlu
wojskowym oraz ca³ym osiedlu rybackim.

Szczegó³y oferty:
-dostêp do sieci lokalnej (u¿ytkownicy z ca³ego Helu): do 11/22 Mbps (WLAN)
-dostêp do Internetu: w dzieñ do 256 Kbps, w nocy do 512 Kbps
-zapewniamy serwis na miejscu przez ca³y tydzieñ

Sta³y ca³odobowy dostêp do Internetu w ca³ym Helu
-koszt przy³¹czenia us³ugi: od 300 z³
-miesiêczny abonament: 65 z³
-ka¿dy u¿ytkownik ma prawo do darmowego adresu e-mail
(np. nazwa_uzytkownika@cypel.pl) oraz konta www
(np. www.nazwa_uzytkownika.cypel.pl)
Wiêcej informacji na stronie internetowej http://siec.cypel.pl

Kontakt:
Us³ugi Internetowe "Majestic"ul. Kaszubska 2, Hel

 (Sklep Odzie¿owy "Anna") tel. 6750-656
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Wyniki X rundy spotkañ:
Wicher- Kameleon 1:8  ( Brzeziñski  - Lewandowski M. 3,

Wysocki K. 3, Nowak, Michalak)
SF Ewa-Beniaminek 9:1 (Sêkowski 5, Œwiatowy 2, Geraszek,

Machula - Œniegocki.)
MT Sola-SF Ewa 5:5 (Lewandowski P. 4, Struk - Sêkowski 4,

Œwiatowy.)
Naukowiec-Pocztowiec 8:4 (Wysocki P. 7, Bielak - Skrzoska 2,

Gawe³,  Naja.)
Dragonfly-No Name 11:2 (Srokosz 6, Szymañski 2, Waszak 2,

Froniewski - Kowalski, Pokrzywka.)
MT Sola-Apacz 4:4 (Struk 2, Klajnert, Wieliczko - Piasecki 2,

Danielczak 2) - awansem.

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki  No¿nej
Miejska Hala Sportowo- Widowiskowa  HEL 2003/2004

  Stan na dzieñ 05.01.2004

Tabela:

1. Dragonfly       9     27    70:13
2. Naukowiec     10    22    55:44
3. Albatros          8     20    64:17
4. SF Ewa           9     20    52:24
5. MT Sola         9     16    46:28
6. NoName         10    15    43:44
7. Apacz             9     13    42:26
8. Hydra             6     12    44:15
9. Pocztowiec     8     10    29:32
10. Beniaminek   10    7     26:67
11. Helmix           7      6     18:33
12. Kameleon      9      6     25:63
13. Wicher           9      3     14:71
14. Bia³oczarni    9      0     15:64

Klasyfikacja  strzelców:

1. Wysocki          Naukowiec 36
2. Mucha             Albatros     34
3. Srokosz           Dragonfly   30
4. Sêkowski            SF  Ewa   23
5. Geraszek            SF Ewa    16
   Piasecki               Apacz      16
7. Szymañski       Dragonfly  15
8. Lewandowski M. Kameleon 14
9. Zagórski            Hydra       13
Lewandowski P.     MT Sola  13

Liga dziewcz¹t:

 Amazonki  -  Agentki  1:1 (bramki Kasia Pisula - Ania Œwi¹tecka)
1 : 0 (Ania Englisch)
2 : 0 (Klaudia Gbyl, Ania Englisch)  0 : 0 (karne 1 : 2).
3 : 1 (A. Englisch 2, Ania Selin - Ania Milkowska).

Tabele  po III rundzie  spotkañ
Junior M³odszy
1. Ventus                12   27  38:17
2. Pitbull                12   21  26:15
3. Pioruny              12     6    7:39
.

Klasyfikacja  strzelców:

1. Wielowiejski        18
2.  Lenc                      8
     Nowak                   8
4.  Witkowski            7
5.  Mieczkowski        6
6.  Banaszek               3
     Dubacki                  3
 8.  Paw³owski             2
 9.  Sara Trynkoœ        1

Junior Starszy
1. FC Orkan             8   21  42:11
2. Grom/Rydelh.      9   14  26:15
3. Snajperzy            8   10   21:23
4. Helskie Byki       9     4     9:48

Klasyfikacja  strzelców:
1. Bobrowski            11
2. WoŸnicki              10
3.  Drews                   9
4.  Witschenbach       8
   Ziemak                    8
6. Denisiuk
7. Œniegocki                7

Wyniki spotkañ oldboyów:
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 bramki: 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 turnieju
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
Bartosz 5, Konkel Marcel 3, Budzisz Marek 3 -Lenc Leszek 2, Sawicki
Adam.

Dêbowi -FC Kiepscy 1:5 (Eggert - Wójcik 2, Salski, Kurdek, Zab³ocki)
Absolwent-Dêbowi 5: 0  vo (Dru¿yna "Dêbowi" nie stawi³a siê na

mecz)
FC Kiepscy-Jastarnia 0:7 (B. Konkel 2, M. Budzisz 2, M. D³ugi 2,

K. Boszke)

  stan na dzieñ:10.01.04

T a b e l a :
1. FC Kiepscy       5   12    17:11
2. Jastarnia            3    9     23:1
3. Absolwent         5    6     11:19
4. Dêbowi              5    0      2 :22

Klasyfikacja  strzelców:
1. Konkel Bartek    8
2. Salski Józef        6
3. Wójcik Wies³aw 4,
Marek Budzisz 4.
5.Trynkoœ      3,
Kurdek 3.

7.Pisalski 2,
Zab³ocki 2,
Barlasz K 2,
D³ugi M.
11. Szczegielniak 1,
Eggert 1,
Rojewski   1,
Pyzio  1,
Konkel   M.  1,
Boszke K. 1.

W. Wójcik

UWAGA - OKAZJA

Zapraszamy na obni¿kê cen w wysokoœci -30% na wszystkie arty-
ku³y odzie¿owe w dniach od 9.01 - 31.01.04 r. w Sklepie Odzie¿owym
"Anna" w Helu przy ul. Kaszubskiej 2.

2 grudnia 2003 r. z powodu œmierci mojego Ojca w smutku
i ¿a³obie pogr¹¿y³a siê ca³a moja rodzina.

Sk³adam serdeczne podziêkowania:
Ojcu proboszczowi Florentynowi i gwardianowi Przemys³awowi

za odprawienie mszy ¿a³obnej i ceremonii pogrzebowej,
Pocztom sztandarowym i delegacjom, za uczestnictwo w ostatniej

drodze na miejsce wiecznego spoczynku,
Najbli¿szym, S¹siadom, Zrzeszeñcom, Rybakom, Spo³ecznoœci

Helskiej, za tak liczne przybycie,
Pañstwu Kosznikom, za udzielon¹ pomoc w przygotowaniach

pogrzebowych,
Panu Pos³owi i Cz³onkowi Rady Naczelnej ZK-P. Kazimierzowi

Plocke, Przewodnicz¹cemu Rady Miasta Helu Tadeuszowi
Klajnertowi, Cz³onkom ZK-P. i Rybakom,

za s³owa wspó³czucia z powodu œmierci Ojca.

Pogr¹¿ony w ¿a³obie
Dariusz Pieper

z rodzin¹

Podziêkowanie



14

Wydawca: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”. Adres redakcji: Bulwar Nadmorski 2, 84-150 Hel. Tel/fax: (0-58) 675 09 05,
 e-mail: helskabliza@go2.pl  Zespó³ redakcyjny: biker, A. Gr¹dkiewicz, R. Kretkiewicz, M. Kuklik - red. naczelny,

I. Rusajczyk, W. Waœkowski-red. odpowiedzialny, sk³ad. Nak³ad: 500 egz. Strona internetowa: www.przyjacielehelu.org/hb.htm
Wydawnictwo: „MS”- tel. 672 51 53  Druk: Drukarnia „EWA-DRUK”- tel. 672 67 71

Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i listów. Anonimy wrzucamy do kosza. Nie odpowiadamy za treœæ reklam i og³oszeñ.

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 |

W ramach robót publicznych Zespó³ Zak³adów Oczyszczania Miasta
zatrudni³ 12 bezrobotnych mieszkañców Helu przy pracach porz¹dko-
wych. By³o to mo¿liwe dziêki refundacji Powiatowego Urzêdu Pracy.
W ten sposób w³adze miasta nie tylko zapewni³y pracê bezrobotnym
przez cztery miesi¹ce, ale tak¿e uporz¹dkowa³y wiele rejonów naszego
miasta. Przed Œwiêtem Zmar³ych posprz¹tano cmentarz. Sprz¹tano te¿
helskie parki w czasie, gdy drzewa gubi³y swoje liœcie.

Mnie najbardziej ucieszy³ fakt, ¿e wysprz¹tano dok³adnie zabytki mili-
tarne znajduj¹ce siê na cyplu: stanowiska baterii im. Heliodora Laskow-
skiego i schrony Baterii Artylerii Sta³ej. Dziêki ZZOM dwanaœcie obiek-
tów militarnych na cyplu zosta³o dok³adnie wysprz¹tanych.

Wysprz¹tano równie¿ kompleks Schleswig Holstein: tzw. "mysi¹
wie¿ê" oraz ogromn¹ powierzchniê stanowiska nr.2.

Jest to pierwsza, niew¹tpliwie bardzo cenna, akcja naszych w³adz mia-
sta, w przygotowanie zabytków militarnych do udostêpnienia turystom.
Jestem g³êboko przekonany, ¿e w przysz³oœci bêdzie to równie wielka
atrakcja turystyczna Helu jak fokarium.

W³adze miasta czyni¹ starania, ¿eby tak¹ sam¹ akcjê przeprowadziæ
wiosn¹. Mo¿na bêdzie wtedy przeprowadziæ kosmetyczne prace porz¹d-
kowe przed rozpoczêciem sezonu turystycznego.

Pragnê równie¿ podziêkowaæ pracownikom ZZOM-u za podarowanie
biurka i maszyny do pisania z lat 60/70. do wyposa¿enia schronu, który
ma byæ odtworzony zgodnie z epok¹.

Ryszard Kretkiewicz

PIERWSZY  KROK

Po¿egnanie

mijaj¹cego roku

W sali posiedzeñ Rady Miasta Helu, lampk¹ szampana po¿egnano
mijaj¹cy 2003 rok. Kilku instytucjom i osobom fizycznym wrêczono
medale pami¹tkowe przyznane z okazji 40-lecia przywrócenia praw
miejskich Helu.

foto: W.W.



15Nr 1  (167)   09  styczeñ  2004 r.

OP£ATKOWE
SPOTKANIA

w Kaszubskiej Checzy

w Przedszkolu Miejskim
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