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W sobotê 21 kwietnia 2007 r.
w Helu mia³o miejsce anon-

sowane od d³u¿szego czasu, przez wielu
oczekiwane wydarzenie - spotkanie kla-
sowe absolwentów Szko³y Podsta-
wowej w Helu rocznik 1947. Impreza
pod nazw¹ "60 lat minê³o" zosta³a zorga-
nizowana przez Mariê Kita (Grzymaj³o)
i Urszulê Perz (Nadolska).

Sama impreza w zamy�le organiza-
torek sk³ada³a siê z dwóch czê�ci. Spo-
tkanie w Szkole oraz uroczysto�æ w "Ma-
szoperii"� Na d³ugo przed 12:30 w par-
ku przy Szkole zaczêli siê gromadziæ
uczestnicy spotkania. Ka¿de pojawienie
siê kolejnej kole¿anki czy kolegi by³o
kwitowane radosnymi okrzykami. Wcze-
�niej przybyli, musieli odgadywaæ, kim
jest ów "nowy", co w niektórych przy-
padkach nie by³o bynajmniej takie pro-
ste. Czasem trzeba by³o mocno siê nag³o-
wiæ i siêgn¹æ do dawno nieu¿ywanych
zakamarków pamiêci.

Na 32 osoby w/g. dziennika lekcyj-
nego z roku 1954 na spotkanie przyby³y
24 osoby.

Sprawdzaj¹c listê obecno�ci, okaza³o
siê, ¿e 2 osoby odesz³y od nas na zawsze:
+Eryka Mu¿a i +Eugeniusz My�lisz.

3 osoby maj¹ nieobecno�æ uspra-
wiedliwion¹: Roman Boszke, Helena
Strzy¿ewska (Adrian), Renata Hebel
(Grubba);  3 osoby mimo zapewnieñ
uczestnictwa maj¹ nieobecno�æ nieuspra-
wiedliwion¹ (zlekcewa¿yli nas): Janina
Hintzke (Pa¿dziorska), Eugeniusz
Bracik i Klukowski Czes³aw,  1 osoba
Jasnoch Halina (brak kontaktu).

Wreszcie otwar³y siê dobrze znane
wszystkim podwoje Szko³y i ca³a zgro-
madzona grupa absolwentów przekroczy-
³a, jak 53 lata temu w 1954roku - próg
s³awetnego przybytku nauki. Magia miej-
sca zadzia³a³a od razu, zw³aszcza ¿e
dziewczyny Marysia, Ulka i Irena posta-
ra³y siê o tarcze szkolne na wzór, w tam-
tym czasie obowi¹zuj¹cy i ka¿demu przy-
piê³y. Po zrobieniu zdjêæ pami¹tkowych
i u�ciskach, uczestnicy z transparentem
"SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ W HELU
URODZONYCH W 1947" przemasze-
rowali  naszym miastem do najlepszego
lokalu - "Maszoperii", gdzie przywita³a

nas kapela kaszubska w strojach regio-

nalnych. Tam wspominki zaczê³y siê na

dobre. Jedni robili to spontanicznie, na

gor¹co odœwie¿aj¹c stare dzieje, inni do

tematu podeszli metodycznie, zawczasu

przygotowuj¹c na tê okolicznoœæ odpo-

wiedni¹ mowê, jeszcze inni bardzo uczu-

ciowo ze ³zami w oczach. Nie wiadomo

kiedy przelecia³ czas na "wstêpne czyn-

noœci integracyjne", prowadzone przez

Marysiê Kita (Grzymaj³o) w charakterze

lekcji, ze sprawdzeniem obecnoœci na li-

œcie z dziennika klasowego i z³o¿eniu pod-

pisu potwierdzaj¹cego uczestnictwo.

Spotkanie by³o okazj¹ do tego, aby ¿ycie

i czas na chwilê siê dla nas zatrzyma³.

Mogliœmy przenieœæ siê wspomnieniami

o pó³ wieku wstecz (to tak niewiele) ogl¹-

daj¹c zdjêcia, wspominaj¹c wydarzenia,

które zaistnia³y i nie wszystkie uleg³y za-

pomnieniu. Okazuje siê, ¿e w grupie tkwi

si³a i tak przy wspólnym odkrywaniu prze-

sz³oœci przenieœliœmy siê na chwilê w lata

1954 -1961. By³a to maleñka lekcja kla-

sowej historii. Nasze wspomnienia, za-

chowanie i to jacy - kim jesteœmy, wyni-

kaj¹ pewnie z pracy naszego Kierownika

Szko³y, Œ.P.+ Pana Franciszka Szefke,

który swoj¹ szlachetn¹ postaw¹ zaszcze-

pi³ w nas pewne wartoœci. Chyba jeste-

œmy jako klasa nie najgorszym wytwo-

rem pracy Pana Kierownika i wielu in-

nych pedagogów helskiej Szko³y Pod-

stawowej.  Mo¿e zostanie to odebrane

jako zarozumia³a postawa "Starszych

Ludzi" Ale takie jest moje odczucie. Spo-

tkanie by³o okazj¹ do ciekawych rozmów,

nie tylko wspomnieñ, (gdy¿ tak starzy

nie jesteœmy), o naszej codziennoœci i za-

interesowaniach. Zaczê³o siê biesiadowa-

nie.

Na tych absolwentów, którzy z ró¿-

nych wzglêdów nie mogli lub nie chcieli

uczestniczyæ, czeka³y miejsca i zastawa

60 lat minê³o...
do samego koñca. W trakcie imprezy pa-

d³a propozycja pop³yniêcia jachtem "CPT.

MORGAN" wokó³ cypla helskiego. By³a

to niezwyk³a atrakcja zw³aszcza dla osób,

które dawno wyemigrowa³y z Helu.

Wspomnieniom z dzieciñstwa  nie by³o

koñca. Dziêkujemy Panie Jacku Chwi-

rot. Po powrocie z morza impreza nabie-

ra³a tempa, w ka¿dym razie po nied³ugim

czasie rejwach osi¹gn¹³ poziom porów-

nywalny z odg³osem du¿ej przerwy na

korytarzu szkolnym. Prowadz¹cej

Marysi uda³o siê uzyskaæ chwilkê ciszy

i uczciæ pamiêæ tych, których ju¿ nie ma

wœród nas. W dalszej czêœci wieczoru

przysz³a pora na kawa³y, w których bry-

lowa³ Jurek Dehling (Antylopa). Nastêp-

nym punktem programu by³y popisy

wokalne. Bezkonkurencyjna by³a nasza

"gwiazda"Irena Kurzajczyk (Mu¿a) .

W przerwach pomiêdzy poszczególnymi

punktami programu "artystycznego"

uczestnikom imprezy przygrywa³a kape-

la kaszubska. Z nostalgicznym uœmie-

chem na ustach przypominano sobie "ciê¿-
kie ¿ycie ucznia SP oraz zapamiêtane cha-

rakterystyczne powiedzonka i zachowa-

nia nauczycieli. Jednak co piêkne, szyb-

ko siê koñczy. Nie inaczej by³o w tym

przypadku. Dochodzi³a godzina 22:00.

Ostatnim akordem imprezy by³o odœpie-

wanie przez z³¹czonych serdecznym uœci-

skiem r¹k wszystkich obecnych trady-

cyjnej piosenki "Up³ywa szybko ¿ycie,

jak potok p³ynie czas……"  Œpiewano j¹

d³ugo, ot po prostu nikt nie chcia³ siê ju¿

¿egnaæ i odchodziæ. Czas by³ jednak nie-

ub³agalny. W   imieniu w³asnym i komite-

tu organizacyjnego, zebranym podziêko-

wa³a bêd¹ca w melancholijnym nastroju

Marysia Kita (Grzymaj³o) Dziêkujemy

Ci, Marysiu.  Do zobaczenia za 5 lat. Tak

¿egnano siê przed "Maszoperi¹".  Wszyst-

kim uczestnikom spotkania ¿yczê tego

serdecznie.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê

Pani Annie Chwirot i jej personelowi za

profesjnalne przygotowanie i stworzony

klimat w "Maszoperii"   Dziêkujemy, Pani

Aniu.

Obecny

Kazimierz Rotta

SPOTKANIE  PO  LATACH
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Ju¿ po raz pi¹ty (w dniach 09 - 18.07 2007 r.) odbêdzie siê
realizacja programu wymiany m³odzie¿y polsko - nie-

mieckiej miêdzy partnerskimi miastami Hel (powiat pucki)
i Hermeskeil (powiat Trier - Saarburg). Tym razem m³odzie¿
niemiecka przyjedzie  do naszego miasta.

Przygotowuj¹c program kolejnych wizyt, staramy siê
uwzglêdniaæ wa¿ne dla uczestników tych wymian problemy
zarówno w skali globalnej (np.. z zakresu ekologii, racjonalne-
go gospodarowania zasobami wodnymi) jak i lokalnej (np.
historia ziemi puckiej, charakterystyczne walory przyrody
regionu puckiego, perspektywy rozwoju powiatu puckiego).

Wcze�niej realizowane programy zosta³y docenione nie tyl-
ko przez uczestników wymiany ze strony polskiej i niemieckiej,
lecz tak¿e przez przedstawicieli POLSKO  -NIEMIECKIEJ
WSPÓ£PRACY M£ODZIE¯Y z Poczdamu, jak i  przez w³a-
dze miasta Hermeskeil i powiatu Trier - Saarburg. Nasze pro-
gramy zosta³y zakwalifikowane do konkursów na najlepszy
program wymiany i za ka¿dym razem otrzymywali�my listy
gratulacyjne z Poczdamu.

W Helu przy ul. Komandorskiej 2 (by³e przedszkole
wojskowe), w ka¿dy wtorek o godzinie 18.00 odby-

waj¹ siê mityngi grupy Anonimowych Alkoholików. Jedynym
wymogiem przynale¿no�ci do niej jest chêæ zaprzestania picia.
Ka¿dy, kto ma problem z niekontrolowanym piciem, i nie chce
pozostaæ z nim sam, a wrêcz przeciwnie, chcia³by go przezwy-
ciê¿yæ, mo¿e przy³¹czyæ siê do grupy. Nie ma ¿adnych formal-
no�ci zwi¹zanych z przyjêciem do niej. Ka¿dy, kto przejawia
tak¹ chêæ, zostaje jej cz³onkiem.

Regularne spotkania, a tak¿e wymiana do�wiadczeñ z inny-
mi uzale¿nionymi, którzy maj¹ podobne problemy, pozwalaj¹
zrozumieæ siebie, pomagaæ sobie nawzajem wytrwaæ w trze�-
wo�ci i posi¹�æ wiedzê o chorobie alkoholowej

Istnienie grup AA w ma³ych miejscowo�ciach czêsto utrud-
nia obawa przed utrat¹ anonimowo�ci. S³owo "anonimowi",
w mowie wspólnoty, jest zapewnieniem ochrony sfery osobi-
stej jej cz³onków. Ka¿dy z nich zobowi¹zany jest do przestrze-
gania w³asnej anonimowo�ci, a tak¿e anonimowo�ci pozosta-
³ych cz³onków wspólnoty.

W zamierzeniu MKRPA jest powo³anie grupy rodzinnej
Al-Anon, skupiaj¹cej ludzi, którzy maj¹ w�ród swoich najbli¿-
szych osoby uzale¿nione i nie chcia³yby pozostaæ z tym proble-
mem w czterech �cianach swojego domu.

M³odzie¿  z  Hermeskeil  w naszym mie�cie
Dotychczasowe wymiany uda³o siê nam sfinansowaæ g³ów-

nie ze œrodków PNWM  z niewielkim wk³adem finansowym

uczestników. Niestety, wszystko wskazuje na to, ¿e wk³ad w³a-

sny uczestników niezbêdny do sfinansowania tegorocznej wy-

miany bêdzie na tyle du¿y, ¿e sfinansowanie go ze œrodków

w³asnych (g³ównie m³odzie¿y ucz¹cej siê) nie bêdzie mo¿liwe,

bowiem przewidywany koszt programu wynosi 26000 z³.

Szukamy ludzi dobrej woli, którzy pomogliby nam w reali-

zacji programu, a tak¿e wsparli finansowo. Bêdziemy bardzo

wdziêczni za ka¿dy gest uczyniony w tej sprawie.

Zwracamy siê do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc finan-

sow¹ potrzebn¹ do realizacji tego bardzo wa¿nego dla nas przed-

siêwziêcia. (Ewentualna wp³ata na konto UM w Helu z dopi-

skiem "Wymiana m³odzie¿y HEL - 2007").

M³odzie¿ wraz z opiekunami

pp. G. W³odarsk¹ i R. Ha³as

MO¯EMY POMÓC SAMI SOBIE
Grupa spotyka³aby siê w ka¿d¹ œrodê o godzinie 18.00,

pocz¹wszy od 20 czerwca 2007 roku, w miejscu, w którym

odbywaj¹ siê mityngi. Jej cz³onkowie, poprzez wspólne prze-

bywanie, mieliby okazjê, by otwarcie opowiedzieæ o swoich

troskach oraz o tym, jak radz¹ sobie z problemem uzale¿nienia

najbli¿szych.

Podobnie jak w grupie AA, w tej równie¿, obowi¹zuje

zasada anonimowoœci.

Miejska Komisja

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Podziêkowanie
Dziêkujê dzielnicowemu,

p. £ukaszowi Dettlaffowi
za szybk¹, sprawn¹ i skuteczn¹ interwencjê,

w wyniku której odzyskalam swoj¹ w³asnoœæ.

ȳczê naszemu sympatycznemu dzielnicowemu wielu

sukcesów w pracy i w ¿yciu osobistym.

Mieszkanka Helu - Iwona Rusajczyk



5

7 maja 2007 roku na terenie helskiego muzeum militarne-
go odby³y siê Powiatowe Zawody Ratownictwa Me-

dycznego i Obrony Cywilnej. Dziêki go�cinno�ci pracowni-
ków MOW wszyscy uczestnicy mogli zwiedziæ bateriê Schle-
zwig Holstein i wys³uchaæ historii  tego niemieckiego stanowi-
ska artyleryjskiego z czasów II wojny �wiatowej.

Zawody Ratownictwa Medycznego polegaj¹ przede wszyst-
kim na sprawdzeniu umiejêtno�ci ratowniczych uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych. W tym celu organizowanych jest kilka
stacji, na których czekaj¹ odpowiednio przygotowani pozoranci.

Zawody Ratownictwa Medycznego
i Obrony Cywilnej

Pierwszy raz, od d³ugiego czasu, zawody Ratownictwa

Medycznego zosta³y przeprowadzone nie na boisku szkolnym,

lecz w tak ciekawym, atrakcyjnym pod wieloma wzglêdami

- miejscu. Pozorowane scenki odbywa³y siê na terenie mu-

zeum i dziêki atmosferze panuj¹cej w takim historycznym miej-

scu, Powiatowe Zawody Ratownictwa Medycznego na d³ugo

pozostan¹ w pamiêci wszystkich uczestników.

Nauczyciel Przysposobienia Obronnego

Anita Rzeczkowska

MIÊDZYSZKOLNE  ZAWODY
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KARTY HISTORII

Pierwsza reorganizacja Morskie-
go Laboratorium Rybackiego

w Helu nast¹pi³a z dniem 1 stycznia 1925 r.,
gdy wydzielono je z MUR, wcielaj¹c do
Pañstwowego Instytutu Naukowego Go-
spodarstwa Wiejskiego (PINGW). Od
tego czasu polskie badania oceanograficz-
ne prowadzone by³y w dwóch o�rodkach:
zagadnienia techniki po³owu, zbytu, kon-
sumpcji i technologii produktów rybnych
zajmowa³ siê Dzia³ Ekonomiki i Techniki
Rybactwa PINGW z siedzib¹ w Byd-
goszczy, a helskie laboratorium, jako dzia³
Biologiczno-Morski (w praktyce nadal
stosowano nazwê Morskie La-
boratorium Rybackie), skon-
centrowa³ siê g³ównie na ba-
daniach oceanograficznych
i hydrologicznych. Zmiana ta
pozwoli³a-zgodnie z nazw¹
dzia³u- skoncentrowaæ wiêksz¹
uwagê badawcz¹ na zagadnie-
niach biologiczno-morskich,
które bardziej poci¹ga³y Kazi-
mierza Demela i by³y bli¿sze
pierwotnym za³o¿eniom pro-
gramowym stacji. Józef Boro-
wik, kierownik dzia³u bydgo-
skiego, charakteryzuj¹c dzia³al-
no�æ helskiej placówki stwier-
dzi³: Prace dzia³u Biologicz-

no-Morskiego (MLR) zmie-

rzaj¹ w zasadniczych liniach

do wyja�nienia ogólnych

warunków bytowania ryb u¿ytkowych

w wodach terytorialnych polskich

(Borowik 1931:299). Ró¿nicê pomiêdzy

pracami prowadzonymi w obu tych
oœrodkach scharakteryzowa³ tak¿e, za-
trudniony w MLR na stanowisku labo-
ranta, rybak kaszubski Augustyn Necel
(póŸniej s³ynny pisarz): My zajmowali-

�my siê oceanologi¹ i biologi¹, a oni

badali ryby przemys³owe, czyli by³a to

jakby realizacja wniosku SU (Sejmu
Ustawodawczego), ¿e powo³ane placów-

ka do badañ morza zajmowaæ siê ma

i badaniami  podstawowymi jak i  prak-

tycznymi, bezpo�rednio s³u¿¹cymi rybo-

³ówstwu.

cz.138

Kazimierz Demel wraz z uczestnikami III kursu biologii

morza obok kaplicy cmentarnej ko�cio³a ewangelickiego w Helu.

1933 r.

W ramach programu dzia³alnoœci In-

stytutu Gospodarstwa Wiejskiego spre-

cyzowano dok³adnie cele, jakie mia³o spe³-

niaæ od tego czasu Morskiego Laborato-

rium Rybackie w Helu:

1. W ykonywanie sta³ych obserwacji

i badañ w zakresie biologii i hydrobiolo-

gii, zgodnie z ustalonym programem

w porozumieniu z Komisj¹  Ba³tyck¹

Miêdzynarodowej Rady Badañ Morza

(MRBM) w Kopenhadze jako wyraz

udzia³u Polski w pracach tej organizacji.

2. Systematyczne badania z zakresu

biologii poszczególnych gatunków ryb

u¿ytkowych  z uwzglêdnieniem wêdró-

wek ryb, czasu i miejsca tar³a, jakoœci

pokarmu i warunków od¿ywiania siê oraz

szybkoœci wzrostu.

3. Wspó³praca z instytucjami nauko-

wymi w Polsce w zakresie dostarczania

materia³u naukowego, u³atwiania pracow-

nikom naukowym dokonywania badañ

Ba³tyku, urz¹dzanie kursów metodyki

badañ morskich.

4. Wspó³praca z czynnikami repre-

zentuj¹cymi interesy praktyczne rybo³ów-

stwa w zakresie naukowego badania po-

szczególnych zagadnieñ techniki rybac-

kiej (u¿ywanie narzêdzi, zakazy po³owów,

konserwacja narzêdzi, tereny po³owów).

Niestety, w  œlad za tak szeroko sfor-

mu³owanymi zadaniami nie posz³y w pa-

rze œrodki na ich realizacjê. Mimo to ju¿

po kilku latach dzia³alnoœci Dzia³ Biolo-

giczno-Morski móg³ siê poszczyciæ doœæ

znacznymi osi¹gniêciami zarówno w sfe-

rze naukowej, jak i edukacyjnej oraz po-

pularyzatorskiej.

Po roku 1928 helska placówka za-

czê³a œciœle wspó³pracowaæ z powo³anym,

w dniu 3 grudnia tego roku w W arsza-

wie, stowarzyszeniem pod

nazw¹ Morski Instytut Rybac-

ki (data ta jest prawdziw¹ data

powstania obecnego MIR

w Gdyni, którego jubileusze

istnienia czêsto odnosz¹ siê do

daty powstania helskiej placów-

ki). Jednym z efektów tej wspó³-

pracy by³o udostêpnienie dla

helskich naukowców pe³no-

morskiego kutra badawczego

"Ewa", co w zasadniczy spo-

sób wp³ynê³o na intensywnoœæ

i zasiêg prowadzonych przez

nich badañ. Wspó³praca z MIR-

em zaowocowa³a tak¿e zorga-

nizowaniem, w roku 1929,

pierwszego Kursu Biologii

Morza dla studentów Uniwer-

sytetu Jagielloñskiego oraz ko-

lejnych, przeznaczonych dla m³odzie¿y

akademickiej z ca³ego kraju.

Rozwój Morskiego Laboratorium

Rybackiego zosta³ zahamowany w roku

1928. Zwi¹zane by³o to z przeniesieniem

spraw rybo³ówstwa z Ministerstwa Rol-

nictwa do Ministerstwo Przemys³u i Han-

dlu. Ministerstwo Rolnictwa przesta³o byæ

zainteresowane utrzymywaniem obcej

swoim kompetencjom placówek badaw-

czych. Dodatkowo, w obliczu pog³êbia-

j¹cego siê kryzysu ekonomicznego, zde-

cydowa³o, pomimo protestu œrodowisk

naukowych, o likwidacji dzia³ów zajmu-

j¹cych siê rybo³ówstwem morskim w

PINGW, co ostatecznie nast¹pi³o w dniu
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1 paŸdziernika 1931 r. Tylko dziêki roz-

paczliwym zabiegom podjêtym przez pol-

skich naukowców, pod przewodnictwem

prof. Micha³a Siedleckiego, uda³o siê prze-

kazaæ istniej¹cy inwentarz pracowni mor-

skich do Ministerstwa Przemys³u i Han-

dlu i stworzyæ, na tej bazie now¹ placów-

kê pod nazw¹, Stacja Morska w Helu.

Prowadzenie tej jednostki powierzono In-

stytutowi Biologii Doœwiadczalnej im. M.

Nenckiego w W arszawie, a kierownic-

two powierzaj¹c doc. dr. Mieczys³awowi

Boguckiemu (bardzo boleœnie prze¿y³ to

Kazimierz Demel, chocia¿ rozumia³, ¿e

nie maj¹c wy¿szego stopnia naukowego

nie móg³ byæ kierownikiem placówki ba-

dawczej). W tej formie helska placówka

oceanograficzna przetrwa³a prawie do

wybuchu wojny, powiêkszaj¹c nawet

swój stan posiadania o nowy budynek

przy obecnej ulicy Portowej. Dopiero od

roku 1937, gdy dynamicznie rozwijaj¹ca

siê Stacja Morska napotyka³a w Helu na

coraz wiêksze ograniczenia lokalowe

i  formalno-prawne zwi¹zane z powsta-

niem Rejonu Umocnionego, postanowio-

no o jej przeniesieniu do specjalnie w tym

celu wznoszonego obiektu w Gdyni, co

ostatecznie zrealizowano w styczniu 1939

roku. W Helu pozostawiono jedynie la-

boratorium terenowe, które funkcjono-

wa³o do wybuchu wojny. W  roku 1945

próbowano jej jeszcze reaktywowaæ, kie-

ruj¹c do tych dzia³añ mieszkaj¹cego wów-

czas w naszym mieœcie laboranta Augu-

styna Necla. Jednak w³adze naukowe bar-

dzo szybko dosz³y do wniosku, ¿e kosz-

ty i problemy z utrzymaniem tej placówki

bêd¹ zbyt wielki i ostatecznie zlikwido-

wano helsk¹ filiê.

Nie mo¿na nie doceniæ wk³adu na-

ukowego i organizacyjnego helskiej pla-

cówki oceanograficznej dla polskich ba-

dañ morza. Choæ jej pocz¹tkowy okres

obfitowa³ w wiele dramatycznych mo-

mentów, to jej dzia³alnoœæ umo¿liwi³a

zgromadzenie materia³u badawczego

i danych pozwalaj¹cy na wydanie kilku

cennych prac z dziedziny biologii morza i

rybo³ówstwa. Dlatego te¿, nie bez przy-

czyny, w latach póŸniejszych, Hel by³

okreœlany mianem "kolebki polskiej oce-

anografii".

Dobrze siê sta³o, ¿e od 30 lat (bêdzie-

my w tym roku obchodziæ jubileusz) tra-

dycje przedwojennej placówki kontynu-

uje Stacja Morska Uniwersytetu Gdañ-

skiego, której dynamiczny rozwój zarów-

no naukowy jak i bazowy sprawia, ¿e nie

zostaliœmy jedynie historyczn¹ "kolebk¹"

- Hel nadal jest znacz¹cym polskim oce-

anograficznym oœrodkiem badawczym.

W ramach planowanych zajêæ przystosowuj¹cych m³o
dych ludzi do w³a�ciwego dzia³ania w rodzinie i lo-

kalnym �rodowisku jedna grupa podopiecznych �wietlicy so-
cjoterapeutycznej "Bocianie Gniazdo" oraz dzieci ze �wietlicy
szkolnej odwiedzi³y bibliotekê. W pi¹tek, 18.05.2007 r., pra-
cownica Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani M. Ostaszewska,
przygotowa³a i nieodp³atnie przeprowadzi³a dla nich dwuczê-
�ciow¹ lekcjê pokazow¹ w realnych warunkach bibliotecznych.

Pierwsza czê�æ dotyczy³a wspomnieñ zwi¹zanych z,  przy-
padaj¹c¹ w tym roku,  87 rocznic¹ urodzin Polaka - papie¿a
Jana Paw³a II. Omówiono ¿ycie tego wielkiego cz³owieka po-
daj¹c szereg informacji z nim zwi¹zanych i ilustruj¹c je du¿¹
ilo�ci¹ fotografii.

W drugiej czê�ci uczestnicz¹ce dzieci zosta³y zapoznane
z praktycznymi zasadami wyszukiwania okre�lonych pozycji

DZIECI ZE �WIETLICY W�RÓD REGA£ÓW BIBLIOTEKI
na rega³ach bibliotecznych. Nabyta wiedza i umiejêtnoœci za-

chowania siê w bibliotece pozwol¹ na lepszy kontakt z ksi¹¿ka-

mi co jest wa¿ne dzisiaj kiedy zanika nawyk czytania ksi¹¿ek

pisanych na rzecz elektronicznej wymiany informacji.

Dzia³ania, prowadzone od wielu lat przez ludzi znanych

i szanowanych, zmierzaj¹ce do nak³onienia rodziców, opieku-

nów i wychowawców do czytania dzieciom ksi¹¿ek od naj-

m³odszych lat powinno sk³oniæ do przemyœlenia tego problemu

równie¿ doros³ych w naszym mieœcie. W szkole obserwuje siê

niechêæ do czytania lektur, do indywidualnego poszerzania za-

kresu wiedzy z dostêpnych ksi¹¿ek, bowiem w myœl porzeka-

d³a "czego siê Jaœ nie nauczy to Jan nie bêdzie umia³" odpo-

wiednie osoby nie wykszta³ci³y zainteresowania we wczesnym

okresie ¿ycia.

Izabela Wasilewska

F
O

T
O

. 
M

ir
os

³a
w

 O
n

is
zc

zu
k



8

ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

19 marca 2007 r. dwudziestu piêciu cz³onków helskiego

Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uczci³o Dzieñ

Jednoœci Kaszubów.

Przemaszerowali ulicami Gdañska do Dworu Artusa, gdzie

uczestniczyli w uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ.

W dniu 15.04.2007 w Miejskiej Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Helu  odby³ siê Otwarty Turniej Tenisa

Sto³owego
Wyniki:
w  kategorii dziewcz¹t:
1. Karolina Dusza z Helu
2. Joanna Nadolska z W³adys³awowa
3. Joanna Szymañska z W³adys³awowa
w kategorii kadetów:
1. Krystian Koz³owski z Helu
2. Adrian Banaszek z Helu
3. Kamil Kubaczka z W³adys³awowa
w kategorii Open:
1. Ryszard Œliwiñski z W³adys³awowa
2. Leszek Nadolski z W³adys³awowa
3. Ryszard Szymañski z W³adys³awowa

P.K.

Dzieñ Jedno�ci Kaszubów
W ojewoda Pomorski odznaczy³ Franciszka KOSZNIKA

z³otym krzy¿em zas³ugi, a Gerarda MU¯Ê br¹zowym krzy-
¿em zas³ugi.

T.M.

Otwarty Turniej Tenisa
Sto³owego Hel 15.04.2007

W wiosenny kwietniowy dzieñ po¿egnaliœmy naszego

 Przyjaciela Stefana Barlasza
uczestnicz¹c w Jego ostatniej ziemskiej drodze na

Cmentarz Komunalny w Helu. Rozstaliœmy siê nie mó-

wi¹c ¿egnaj, lecz do zobaczenia, bo na pewno spotykamy

siê kiedyœ w Domu Ojca…

Œwiêtej pamiêci Stefan Barlasz urodzi³ siê 15 listopa-
da1923 roku w Jastarni. Jego ¿ycie pokazuje, jak skom-
plikowane w historii naszej Ojczyzny by³y losy Polaków

i Kaszubów.

Chrzest i I Komuniê przyj¹³ w kaplicy, z której w dniu

pogrzebu wyruszy³ w sw¹ ostatni¹ ziemsk¹ wêdrówkê.

Ju¿ jako dziewiêcioletni ch³opiec pomaga³ przy budowie

helskiego koœcio³a.

Od najm³odszych lat p³ywa³ jako rybak na ³ódkach

i kutrach uzyskuj¹c cenione kwalifikacje motorzysty okrê-

towego. Ponad 35 lat by³ pracownikiem cywilnym woj-

ska, wielokrotnie wyró¿nianym za sumiennoœæ i pracowi-

toœæ.

Z chwil¹ powstania helskiego oddzia³u Zrzeszenia

Kaszubsko - Pomorskiego sta³ siê jego aktywnym cz³on-

kiem, s³u¿¹c zawsze swoj¹ rad¹ i pomoc¹. Zapamiêtamy

Go jako cz³owieka, który przez ca³e swoje ¿ycie zachowa³
pogodê ducha, ¿yczliwoœæ, uœmiech  i dobre s³owa dla

przyjació³, s¹siadów i znajomych.

Za to Mu dziêkujemy i takim na zawsze pozostanie
w naszej pamiêci.

Drogi Stefanie
Spoczywaj w pokoju.

Zarz¹d i cz³onkowie

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Oddzia³ w Helu
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Niemal 100 koszykarek i koszy-
karzy ze szkó³ podstawowych

z Krokowej, Pucka, Helu oraz W³adys³a-
wowa wziê³o udzia³ w VI edycji turnieju
STREET BALL. Zabawa w koszyków-
kê trwa³a kilka godzin,  po których wy³o-
niono zwyciêzców w 6 kategoriach. Im-
prezê zorganizowa³ klub BLIZA we W³a-
dys³awowskiej sali Zespo³u Szkó³ nr 1.
Poni¿ej przedstawiamy listê najlepszych:

Ch³opcy '96 i m³odsi
1. ARKAGDYNIA - (Dariusz

Kupferschmied, Marcin Kortals, Adam

Kasprzyk, Przemek Jarzyna)

2. FCASY - (Arkadiusz Proena,
Kacper Miotk, Pawe³ Korth, Kacper Lip-

czak)

3. BLOKERSI - (Konrad Nazar-
czuk, Adam Bisewski, Damian Mudlaff,

Kamil Mudlaff)

SPORT W ZSO

Turniej koszykówki trzyosobowej
dla szkó³ podstawowych

Ch³opcy '95 i m³odsi
1. KANCIAKI-HEL - (Sebastian

Ostaszewski, Marcin Brzozowski, Oskar

Jasiñski, Jakub Radziewicz)

2. FCGRZYBY - (Micha³ Krzy¿a-
nowski, Adrian Budzisz, Maciej Budzisz,

Dawid Nowosad)

Ch³opcy '94 i m³odsi
1. UKS KROKOWA - (Bartek

Zawisza, Artur Okoñ, Remigiusz

ēbrowski, Marek Kosza³ka)

2. DZIKIE-PEMPOLE-HEL -
(Dominik Zieliñski, Oskar Rybczyñski,

Krystian S³upek)

3. MIAMIHEAT - (Mateusz W oŸ-
niak, Bartek Maciejewski, Bartek Bigott,

Patryk Perszon)

Nasi uczniowie z SP HEL, w takim

turnieju brali po raz pierwszy udzia³. By³o

to dla nich sprawdzenie siê jak i pokaza-

nie siê z jak najlepszej strony.

W yniki przeros³y moje oczekiwania.

Myœla³em, i¿ zajm¹ 3 -4 miejsce. Na tyle

zespo³ów i tak by³by to sukces, jednak¿e

uczniowie nasi postanowili zrobiæ

wszystkim niespodziankê i zaj¹æ czo³o-

we miejsca (1 i 2). Jedynie rocznik 94

uleg³ mistrzowi powiatu UKS Krokowa

w finale. Ch³opcy biegali, skakali i rzuca-

li jak szaleni. Grali m¹drze i to im pozwo-

li³o wygrywaæ mecz za meczem, zaciê-

toœæ i wola walki pomog³y odnieœæ zwy-

ciêstwo. Serdeczne gratulacje dla naszych

m³odych zawodników, którzy odnosz¹

sukcesy na szczeblach powiatowych.

 Trener

mgr Mariusz W³odarski
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W sali, gdzie zazwyczaj obraduj¹ Radni Miasta Sto-
³ecznego Warszawy, w³adzê przejê³a dwustuosobo-

wa grupa m³odzie¿y. I jak gdyby tego mia³o byæ ma³o, by³a to
grupa miêdzynarodowa. Byli w�ród nich, oprócz Polaków:
Niemcy, Anglicy, Meksykanie i £otysze. Oby³o siê bez rozlewu
krwi, a wie�æ niesie o donios³ych zas³ugach m³odzie¿y gdañ-
skiej i helskiej. Nie by³a to zwyk³a rewolucja. By³a to rewolucja
filozoficzna.

Pó³ tony Lego
"Zobacz filozofiê na ¿ywo"- pod tym has³em w dniach 6-12

maja odby³ siê w W arszawie Miêdzynarodowy Festiwal Kultu-

ry Filozoficznej "Creatio ex legendo" (t³um. tworzenie z czyta-

nia). Na potrzeby tego wydarzenia przeznaczono ca³e czwarte

piêtro Pa³acu Kultury i Nauki i ponad piêæset kilogramów…

klocków Lego (23,5 tys. litrów). Tak klocków Lego! To jest

w³aœnie klucz ca³ej tej "rewolucji filozoficznej".

Jaros³aw Spycha³a stworzy³ nowatorsk¹ metodê uczenia

filozofii za pomoc¹ klocków lego ( wiêcej w tygodniku POLI-

TYKA, nr 19/2007). D³ugo nie móg³ siê z ni¹ przebiæ na szer-

sze wody. Dziœ organizuje w W arszawie Festiwal Kultury Filo-

zoficznej. Zaczyna siê od czytania krótkiego fragmentu filozo-

ficznego tekstu. Potem ka¿dy ma zbudowaæ z klocków to, co

z niego zrozumia³. Uczestnicy w trakcie zajêæ nie porozumie-

waj¹ siê ze sob¹, nie wolno im opowiadaæ, co buduj¹. Potem

zbieraj¹ siê w grupê i podchodz¹ do kolejnych prac. Zadaniem

grupy jest rozpoznaæ w budowli elementy opowieœci. Autor

dopiero na koñcu przedstawia w³asn¹ interpretacjê. Po omó-

wieniu wszystkich prac zostaj¹ one zwiêŸle podsumowane, ale

celem nie jest wskazanie jedynie s³usznego rozumienia, tylko

wywo³anie poczucia ciekawoœci, które prowokuje do samo-

dzielnego myœlenia. Na pozór prosta historia zaczyna obrastaæ

w znaczenia, sensy, interpretacje.

Dziecinada?!

Profesorowie, widz¹c studentów bawi¹cych siê klockami

lego, pocz¹tkowo traktowali rzecz z odrobin¹ lekcewa¿enia.

Ale gdy na w³asne oczy mogli zobaczyæ, jak studenci za po-

moc¹ dziecinnych klocków dochodz¹ do definicji tego, czym

jest historia, lody zosta³y prze³amane, a pod patronatem Instytu-

tu Filozofii UMK i Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phro-

nesis rozpoczê³y siê badania nad programem Lego Logos.

Jaros³aw Spycha³a stwierdzi³, ¿e jego metod¹ mo¿na uczyæ

filozofii tak¿e uczniów, i to nawet w najm³odszych klasach pod-

stawówki.

- Dzieciom wystarczy daæ mo¿liwo�æ tworzenia i my�lenia,

wtedy chodz¹ na pe³nych obrotach. Ich interpretacje s¹ na-

prawdê niezwyk³e. Stale siê od nich uczê - mówi.

Lego Pomorze
W Festiwalu udzia³ wziê³o ponad dwadzieœcia zespo³ów

miêdzynarodowych w tym uczniowie z gdañskiej dwójki oraz

helskiego liceum - Agnieszka Niewiarowska, Aleksandra Nie-

wiarowska, £ukasz W ierzbowski, Arkadiusz £uszczyna, Joan-

na W irwiñska i Aneta W itkowska. £¹cznie osiem osób z Pomo-

rza.

- Na pomys³, aby nasi liceali�ci pojechali na Festiwal wpa-

dli�my razem z prowadz¹cym "Spotkania z Filozofi¹". Zoo-

rganizowanie wyjazdu naszej m³odzie¿y by³o nie lada wyczy-

nem. Nie ma siê co dziwiæ organizatorom, przecie¿ to kolejne

sze�æ osób, którym trzeba zapewniæ wikt i opierunek. Pó�niej

uda³o siê dopi¹æ nawet m³odzie¿ z Gdañska.- t³umaczy Irena

Sojecka, wicedyrektor helskiego liceum.

Jêzykiem, w którym komunikowali siê uczestnicy by³ jêzyk

angielski.

- Przede wszystkim uwolnienie umys³u, konfrontacja

z innymi krêgami kulturowymi i znakomity szlif naszego

angielskiego. Prawdziwa nauka przez zabawê.- podsumowu-

je Arek £uszczyna uczeñ pierwszej klasy helskiego liceum.

Warszawa- Hel. Filozofia na ¿ywo!
Czy lego Pomorze?

FESTIWAL  KULTURY  FILOZOFICZNEJ
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Nie tylko na uczniach z Polski wywar³o to tak ogromne

wra¿enie.

- To wielka nowo�æ na p³aszczy�nie edukacji filozoficznej.

Filozofia dialogu w po³¹czeniu z hermeneutyk¹ (sztuka in-

terpretacji tekstu- przyp. red.).- komentuje W ilhelm W olfe,

nauczyciel filozofii, który przyby³ z m³odzie¿¹ z Berlina.

Nie sam¹ filozofi¹�
Opiekuj¹cy siê grup¹ m³odzie¿y z Gdañska i Helu (Hanna

Malinowska i autor tekstu, swoj¹ drog¹ ciê¿ko pisaæ o sobie

w trzeciej osobie) zatroszczy³a siê o to, aby m³odzie¿ mog³a

zwiedziæ Stolicê. Oprócz miejsc silnie zwi¹zanych z histori¹

pañstwa Polskiego (Cmentarz Pow¹zkowski, Grób Nieznane-

go ̄ o³nierza, Muzeum Powstania W arszawskiego) adepci filo-

zofii poznali W arszawê od strony mniej formalnej. Uczestni-

czyli oni w Juwenaliach Uniwersytetu W arszawskiego oraz

zwiedzili legendarny Hard Rock Cafe.

Kino i synagoga
Oprócz zajêæ w Pa³acu Kultury i Nauki uczniowie mogli

wzi¹æ udzia³ w wielu warsztatach niezwi¹zanych bezpoœrednio

z filozofi¹, jak na przyk³ad: lepieniu garnków z gliny, warszta-

tach z rysunku oraz tañca. Jednak wszystkie spotkania mia³y

wymiar integracyjny.

- Mnie szczególnie w pamiêci utkwi³ wieczór filmowo-

dyskusyjny z grup¹ angielsk¹. Po raz pierwszy by³am zmu-

szona do wypowiadania tak powa¿nych my�li nie w ojczystym

jêzyku.- wspomina Agnieszka Niewiarowska, uczestniczka Fe-

stiwalu.

Organizatorzy czêsto wychodzili poza ramy programu

i dostosowywali go do uczestnicz¹cej w projekcie m³odzie¿y.

I tak dziêki inicjatywie opiekunów uczennica helskiego liceum

Aleksandra Niewiarowska wziê³a udzia³ w próbie Chóru Te-

atru ̄ ydowskiego (jednego z bardziej presti¿owych niepañ-

stwowych chórów- przyp. red.).

- To by³o dla mnie prze¿ycie mistyczne. Moje marzenie siê

spe³ni³o. Nie zapomnê tego do koñca ¿ycia.- wyznaje, znana ze

swojego talentu wokalnego, uczennica pierwszej klasy liceum.

Filozoficzna Warszawka

Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Filozoficznej odby³ siê

po raz pierwszy. S¹dz¹c po opiniach i wypowiedziach uczestni-

ków, mo¿na zaliczyæ go do udanych. Planuje siê przez kolejne

lata organizacjê kolejnych etapów projektu Jaros³awa Spycha³y

(w tym malowanie warszawskich kamienic). Zwieñczeniem

przedsiêwziêcia ma byæ utworzenie w W arszawie Akademii

Filozoficznej.

A autor tekstu snuje marzenia o stworzeniu w ramach tej

akademii S³onecznej Filii Filozoficznej w Helu…

Oskar Skibicki

O opiekunach:
Hanna Malinowska- studentka IV roku psychologii na

Uniwersytecie Gdañskim. Na co dzieñ wspó³pracuje z Oœrod-

kiem Opiekuñczo- W ychowawczym przy S¹dzie Rejonowym

w Sopocie. Od sierpnia studentka Uniwersytetu we Florencji

w W³oszech. Wspó³prowadzi³a jedne z zajêæ "Spotkañ z Filo-

zofi¹". Praktyk NLP(neurolingwistyczne programowanie).

Oskar Skibicki- magistrant filozofii, student prawa oraz

specjalista- szkoleniowiec ds. technik sprzeda¿y. Poza studiami

znajduje czas na opiekê koordynacyjn¹ punktów handlowych.

Od wrzeœnia 2007 prowadzi na Helu "Spotkania z Filozofi¹",

a od 2006 roku uskutecznia podobne zajêcia w II LO w Gdañ-

sku. Przez ponad rok czasu pracowa³ w "Dzienniku Ba³tyckim"

w dziale kultury. Obecnie marzy o wakacjach, oczywiœcie

w Helu.

A teraz, drogi Czytelniku, zabierz swojemu dziecku klocki

i sam spróbuj zbudowaæ interpretacjê poni¿szego tekstu (jest to

tekst, jaki dostali uczestnicy dostali pierwszego dnia Festiwalu).

Anegdota o Talesie, Diogenes Leartios, ̄ ywoty, I 34

"Opowiadaj¹ tak¿e, ¿e kiedy prowadzony przez star¹ s³u-

¿¹c¹ wyszed³ z domu, aby obserwowaæ gwiazdy, wpad³ do

do³u i uskar¿a³ siê na to, staruszka odpar³a: Ty Talesie, nie

mog¹c dostrzec tego, co jest pod nogami, chcia³by� poznaæ to,

co jest na niebie!"

FESTIWAL  KULTURY  FILOZOFICZNEJ
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OFERTA  SPRZEDA¯Y
PENSJONATU  w  HELU

www.oferty.up.pl
Szanowni Pañstwo,

Z przyjemno�ci¹ informu-
jemy, i¿ od pocz¹tku maja
2007 roku sklepik fokarium
Stacji Morskiej w Helu ma
dozaoferowania  nowy bardzo
ciekawy asortyment,

m.in. kurtki przeciwdeszczowe, bezrê-
kawniki, polary, a tak¿e nowe modele pleca-
ków, kubków, toreb p³óciennych i koszulek
itp.

Serdecznie zapraszamy

S£U¯BA  ZDROWIA

W  dniu 11 maja 2007 r. starosta powiatu Puck pan
Artur Jab³oñski w towarzystwie swojego pe³nomoc-

nika ds. s³u¿by zdrowia pana Jana Piotrowicza oraz radnego
Rady Powiatu pana Tadeusza Mu¿y spotka³ siê z radnymi Rady
Miasta Helu. Spotkanie to by³o czê�ci¹ konsultacji w zakresie
dalszego istnienia Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej Szpitala im Franciszka ̄ aczka w Pucku.

Z udostêpnionych informacji wynika, ¿e aktualny stan
zad³u¿enia SP ZOZ w Pucku, mo¿liwo�ci bud¿etu powiatu
puckiego oraz ograniczenia wynikaj¹ce z zasad dyscypliny fi-
nansów publicznych powoduj¹ i¿ dalsze istnienie tego szpitala
w dotychczasowej formie dzia³alno�ci staje siê ekonomicznie
nieuzasadnione.

Dlatego te¿ Rada Powiatu Puckiego przygotowa³a projekt
uchwa³y o przekszta³ceniu tej placówki medycznej w Niepu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej nakazuj¹c przed jej podjê-
ciem przeprowadzenie konsultacji z gminami powiatu.

Konsultacje w sprawie szpitala w Pucku
Rada Miasta Helu na najbli¿szej sesji bêdzie rozpatrywa³a

ten problem przyjmuj¹c jednak fakt, ¿e:

1. w Pucku powinien istnieæ szpital œwiadcz¹cy nieod-

p³atne, na zasadach ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia, us³ugi dla mieszkañców oraz przebywaj¹cych w tym

regionie turystów;

2. zakres oferowanych dotychczas przez szpital œwiad-

czeñ nie powinien zostaæ ograniczony a jednoczeœnie nale¿y

opracowaæ jasne i zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem regu³y

pozwalaj¹ce tego typu placówce medycznej wykonywaæ us³ugi

za czêœciow¹ lub ca³kowit¹ odp³atnoœci¹

Zamierzenia przekszta³ceniowe dotycz¹ce szpitala

w Pucku, wed³ug projektu przygotowanego przez Radê

Powiatu, powinny zostaæ zrealizowane do koñca 2007 r.

M.A.O.
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Tegoroczny przychówek naszego rozrodczego stada fok
szarych to trzy szczeniaki: 2 samce i jedna samiczka.

Gafel jest synem Ani i przyszed³ na �wiat jako pierwszy
- w nocy z  27 na 28 lutego. W pi¹tym dniu po urodzeniu wa¿y³
on 22,1 kg, ale w wyniku intensywnego karmienia t³ustym
mlekiem mamy, 21 marca wa¿y³ ju¿ 67,3 kg. Tej samej nocy co
Gafel przyszed³ te¿ na �wiat kolejny samiec, syn Ewy - Gryf.
On z kolei 3 marca wa¿y³ 21,05 kg, ale w miarê up³ywu czasu
przybiera³ na wadze mniej ni¿ starszy samczyk. W rezultacie
wa¿ony tego samego dnia co Gafel (21.03), by³ l¿ejszy o nie-
spe³na 17 kg - wa¿y³ 50,5 kg. Urodzona 10 marca foczka Gla-
da, córka najstarszej samicy w naszym stadzie, Undy Mariny,
nie dorównywa³a samcom pod wzglêdem masy cia³a. Dzieñ po
urodzeniu wa¿y³a ona co prawda 15,5 kg, a 3 dni pó�niej ju¿
20,2 kg, ale jej maksymalna waga to 48,95 kg.

Od dnia swoich urodzin ma³e foki podros³y, w chwili obec-
nej ju¿ nie przybieraj¹ na wadze, wrêcz przeciwnie - chudn¹.
Nie od¿ywiaj¹ siê jeszcze samodzielnie ca³ymi rybami, a jedy-
nie wyleguj¹ na s³oñcu, p³ywaj¹ i korzystaj¹ z materia³u zapaso-
wego, zgromadzonego podczas pobierania pokarmu od mamy.
Najbardziej aktywnym szczeniakiem jest, najl¿ejszy z ca³ej trój-
ki, Gryf. 13 kwietnia wa¿y³ on 40,6 kg i to w³a�nie syn Ewy
najczê�ciej widywany jest przez odwiedzaj¹cych helskie foka-
rium podczas za¿ywania k¹pieli w basenikach. Pod wzglêdem
aktywno�ci w wodzie ustêpuj¹ mu zarówno Glada (46,85 kg),
jak i najciê¿szy - Gafel (54,7 kg). Ten ostatni przewa¿nie wy-
grzewa siê na brzegu, co chwilê przysypiaj¹c. Przyjdzie mu
jeszcze trochê schudn¹æ, zanim bêdzie obserwowany w wodzie
tak czêsto, jak jego przyrodnie rodzeñstwo.

Jest to ju¿ siódmy sezon narodzin fok w helskim fokarium.
W³¹cznie z tegorocznym przychówkiem przysz³o tu na �wiat 15
szczeni¹t, 8 samiczek i 7 samców. Gafla, Gryfa i Gladê mo¿na
ogl¹daæ w fokarium, do czego serdecznie Pañstwa zachêcamy.

Monika Konkel

Co u naszych fok?

Glada i Gafel

Gryf

W  dniu 16 kwietnia 2007 r. dotar³a do Stacji Morskiej

w Helu  informacja o zaobserwowaniu w miejscowoœci Stegna

m³odej foki. Zwierzê zauwa¿y³a na pla¿y pani Magdalena

Sperska, która powiadomi³a nasz¹ placówkê o niecodziennym

znalezisku. Po analizie zdjêæ otrzymanych od pana Jerzego

Abramowicza okaza³o siê, i¿ jest to tegoroczna foka szara.

MG

Foto: Jerzy Abramowicz

M³oda foka w Stegnie
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A¿ nad Zatok¹ Baskijsk¹, w po-
bli¿u San Sebastian (Donostia)

w dniach 18-21 kwietnia 2007 obrado-
wa³ Komitet Doradczy ASCOBANS.
Miejsce i  czas spotkania nie by³y przy-
padkowe. Poprzedza³o one XXI Konfe-
rencjê European Ceatcean Society, t¹
sam¹, która rok temu odbywa³a siê
w Gdyni. Oba zdarzenia po³¹czy³y wspól-
nie organizowane warsztaty po�wiecone
m.in. tworzeniu dla waleni morskich ob-
szarów ochronnych oraz problemowi
potencjalnych skutków instalacji na mo-
rzu wiatrowych generatorów energii elek-
trycznej.

14 Spotkanie Komitetu
Doradczego ASCOBANS

Instytut Badañ Morza (ANZI)

w San Sebastian miejsce 14 spo-

tkania obrad Komitetu Doradczego

ASCOBANS.

Plan tegorocznych obrad, czternaste-

go ju¿ takiego spotkania w historii ASCO-

BANS wype³niony by³ licznymi zagad-

nieniami, których treœæ omawiali przed-

stawiciele rz¹dów Stron i Obserwatorów

Porozumienia. Liczna jak zwykle by³a

tak¿e reprezentacja europejskich organi-

zacji pozarz¹dowych.

Prezydium spotkania. Obradom

przewodniczy dotychczasowego szef AC

ASCOBANS  Marka Tasker  (Wielka

Brytania).

Sala obrad w instytucie AZTI.

Szczegó³owo dyskutowano nad za-

awansowaniem prac przy planach ochro-

ny morœwinów z Ba³tyku i Morza Pó³-

nocnego, wymieniono uwagi o wp³ywie

ruchu statków i instalacji hydrotechnicz-

nych (ruroci¹gów, wierz wiertniczych,

tzw. ferm wiatrowych)  na obu morzach

na warunki ¿ycia waleni. Jak zawsze wiele

uwagi poœwiecono sprawie œmiertelno-

œci tych ssaków w wyniku wpadania

w niebezpieczne narzêdzia po³owowe.

Poszczególne kraje referowa³y stan wdra-

¿ania rozporz¹dzeñ rybackich Unii Euro-

pejskiej (m.in. nr 812/2004) w sprawie

programów monitorowania rybo³ówstwa

oraz stosowania po³owowych bezpiecz-

nych dla ma³ych waleni, w tym u¿ywa-

niu tzw. pingerów czyli akustycznych

urz¹dzeñ odstraszaj¹cych, które skutecz-

nie ostrzegaj¹ te zwierzêta o bliskoœci nie-

bezpiecznych dla nich sieci.

Pod dyskusjê poddano tak¿e zagad-

nienia identyfikacji zasobów oraz przy-

sz³ych sposobów zarz¹dzania nimi w

kontekœcie wdra¿ania systemu ochrony

europejskiej przyrody - Natura 2000,

tworzenia dla nich obszarów ochronnych,

powinnoœci wynikaj¹cych  z Dyrektywy

Siedliskowej UE oraz treœci samego

Porozumienia ASCOBANS.

Sekretariat ASCOBANS zawiadomi³

uczestników obrad o sposobie i zakresie

organizowanego pod patronatem UNEP1

i CMS2  Roku Delfina (Year of the Do-

lphin na stronie internetowej

www.yod2008.org).

Plakat wydany z okazji Roku Delfina.

Poszczególne delegacje rz¹dowe oraz

organizacje spo³eczne z³o¿y³y swoje spra-

wozdania o przeprowadzonych w 2006

roku edukacyjno-informacyjnych kampa-

niach, których celem by³o zwrócenie

uwagi opinii publicznej na zagro¿enia ja-

kich udzia³em staj¹ siê gatunki europej-

skich populacji delfinów i morœwinów.

Z bardzo pozytywnym przyjêciem

spotka³o siê wydanie specjalnej broszury

przez Koalicjê Czystego Ba³tyku  (CCB -

Coallition Clean Baltic) poœwiêconej

stanowi zasobów i potrzebom ochrony

ba³tyckich morœwinów oraz wydana w

Holandii, œwietnie ilustrowana ksi¹¿ka

"Walenie i delfiny Morza Pó³nocnego"3.

Szczególnego podkreœlenia wymaga

fakt, ¿e na tym posiedzeniu Komitet Do-

radczy przyzna³ drug¹4  w historii hono-

row¹ nagrodê za promowanie misji Po-

rozumienia o Ochronie Ma³ych W aleni

Ba³tyku i Morza Pó³nocnego (ASCO-

BANS). W ywo³uj¹c aplauz wœród zgro-

madzonych szczêœliwym laureatem og³o-

szono Petrê Deimer i prowadzone przez

ni¹ stowarzyszenie pn. Gesellschaft zum

Schutz der Meeressäugetiere  (Stowa-
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1 UNEP - United Nations Environment
Programme (Program Narodów Zjedno-
czonych do spraw Ochrony �rodowiska).

2 CMS - Convention on the Conserva-
tion of Migratory Species of Wild Ani-
mals (Konwencja Boñska); Wiêcej o Miê-
dzynarodowym Roku Delfina na stronie
Internetowej - www.cms.int

3 Org.: "Whales and Dolphins oh the
North Sea" K.Camphuysen, G.Peet (auto-
rzy), F.J.Maas (ilustrator) 2006 Fontine
Uitgevers BV/The North Sea Fundation,
the Netherlands: 1-160 s.

4 Dwa lata wcze�niej ASCOBANS
AWARD -2005 otrzyma³a Stacja Morska
IO UG w Helu (www.hel.univ.gda.pl/aktu/
2005/ascaward.htm).

rzyszenie Ochrony Morskich Ssaków)

z Niemiec.

W  zgodnej opinii Komisji ds. ASCO-

BANS AW ARD tegoroczni laureaci s¹

godnymi sukcesorami tego wyró¿nienia,

którym dwa lata wczeœniej uhonorowa-

no zespó³ Stacji Morskiej Instytutu Oce-

anografii Uniwersytetu Gdañskiego.

Petra Deimer -laureatka ASCO-

BANS AWARD 2007  z  symbolem swo-

jej nowej akcji na rzecz ochrony mor-

�winów.

Komitet dokona³ te¿ wyboru nowe-

go przewodnicz¹cego. Zosta³ nim Stefan

Berger z Niemiec, dotychczasowy koor-

dynator prac Grupy Roboczej ds. wdra-

¿ania "Planu odtworzenia ba³tyckiej po-

pulacji morœwinów". Bêdzie kierowa³

pracami  Komitetu Roboczego ASCO-

BANS przez najbli¿sze 2 lata.

Stefan Berger nowy przewodnicz¹-

cy Komitetu Doradczego ASCOBANS.

Zadecydowano tak¿e o pilnej ko-

niecznoœci odbycia workshopu dotycz¹-

cego genetyki morœwinów z Ba³tyku,

Cieœnin Duñskich i Morza Pó³nocnego.

KES

Depka - jedyna foka szara na pol-
skim wybrze¿u - ponownie

wyruszy³a  w podró¿.  W okresie �wi¹t
Wielkanocnych wyp³ynê³a z kana³u
Liwka w Niechorzu i ruszy³a na zachód.
W dniu 16 kwietnia 2007r. otrzymali�my
informacjê ze stacji zajmuj¹cej siê bada-
niem i hodowl¹ fok w Friedrichskoog,
i¿ Depka pojawi³a siê na pla¿y w miej-
scowo�ci Nienhagen. Jest to ju¿ druga jej
wizyta w tym rejonie Niemiec w tym roku.
Ostatnio przebywa³a tam oko³o 13 lutego
na pla¿y w Graal-Müritz niedaleko
Rostoku.

Powrót Depki  z Niemiec
  25 kwietnia 2007 r. Depka powró-

ci³a do Niechorza z drugiej ju¿ w tym

roku swojej wizyty w tym kraju.

Depka znów w Niemczech

Depka na pla¿y w Nienhagen. Foto: Tanja Rosenberger.

Czy pozostanie d³u¿ej w Niechorzu,

czy te¿ ruszy w kolejn¹ podró¿? Zoba-

czymy. Bêdziemy Pañstwa o tym na bie-

¿¹co informowaæ.

Wiêcej o Depce mo¿na przeczytaæ na

stronie: w w w.fokarium.pl.

Tam te¿ mo¿na znaleŸæ informacje

o foce pospolitej o imieniu Cêtka, która

jest jeszcze wiêksz¹ podró¿niczk¹ ni¿

Depka.

MG

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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O niepowetowanej stracie zawia-
damiamy turystów i mieszkañ-

ców - mi³oœników urody Helu. Stracili-

œmy kolejny okaz w piêknym i unikal-

nym szpalerze drzew naprzeciw posesji

przy ulicy Portowej (nr 15 - dawna Willa

Helusia). Posadzone tu w latach 20 tych

ubieg³ego wieku jarz¹by szwedzkie to

ewenement na mapie zieleni ulic polskich

miast. Gatunek ten w naturalnym siedli-

sku jest œciœle chronionym. To dlatego,

z uwagi na jego obecnoœæ na drugim brze-

gu zatoki, mamy m.in. Rezerwat "Kêpa

Red³owska".  W  miastach powinien przy-

najmniej byæ objêty specjaln¹ trosk¹.

Ulica Portowa i jej rybackie domki to

potencjalny skarb helskiej architektury.

Do drzew, które na niej rosn¹, nale¿y pod-

chodziæ z pieczo³owitoœci¹ i odtwarzaæ

te, które ju¿ straciliœmy. Ten rosn¹cy

naprzeciw posesji nr 15 usech³ w tempie

co najmniej dziwnym. Dlaczego tak siê

sta³o, zapewne nikt dochodziæ nie bêdzie,

choæ szkoda.

W arto by³oby wiedzieæ, czemu tak

wiele helskich drzew tak nagle tracimy.

Czemu choruj¹ i czemu nagle "choruj¹".

Wiadomo o samowolnych wycinkach,

domyœlamy siê o uœmiercaniu drzew pod-

lewaniem solank¹ lub innymi truciznami,

wiemy o podpaleniach,  wiemy o pochop-

nych i nierozs¹dnych wyrokach instytu-

cjonalnych na stare drzewa czynionych

dla wygody inwestorów.  Najwy¿szy czas

na znalezienie spo³ecznego antidotum na

brak poczucia estetyki krajobrazu u tych,

którzy s¹ dotkniêci jej deficytem .

Niech ktoœ nam wyt³umaczy dlacze-

go w miejscu wyciêtego jarz¹ba posadzo-

no inny gatunek!?   Krajobrazowe, este-

tyczne niechlujstwo czy  niekompeten-

cja?

Sadzonki jarz¹bów s¹ powszechnie

dostêpne (patrz internet). Prawie dwu

metrowa kosztuje zaledwie ok. 15-30 z³!

Jeœli miasto staæ na zabrukowywanie

("modernizacjê") parków to zapewne

i staæ na odtworzenie szpaleru jarz¹bów

przy ulicy Portowej. Gminny Fundusz

Ochrony Œrodowiska mamy czy nie

mamy?

Sprawa wymaga publicznej debaty,

bo wiele z drzew mo¿na uratowaæ. Kasz-

tanowce, sosny, jarz¹by i inne helskie

drzewa licz¹ na refleksjê w³adz miasta

i obronê mieszkañców. Wstrzymajmy pla-

nowane wycinki! Zastanówmy siê raz

jeszcze co jest mo¿liwe do uratowania.

Polbrukowy chodnik kosztem zieleni to

nie jest "EUROPA".

Przyjaciele Helu

Mamy nadziejê, ¿e g³ogowca zast¹pi
jarz¹b !

Redakcja HB oczekuje reakcji.

Posadzone jarz¹by na ulicy Portowej w latach 20 ubie-

g³ego wieku. Jarz¹by na ulicy Portowej nr 15. Stan z marca 2007 roku

W dniu 15 maja 2007 jarz¹ba zast¹pi³ g³ogowiec. Ulica Portowa nr 15, stan drzew w dniu 17 maja 2007 roku.

Helskie drzewa odchodz¹
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W  baskijskiej Donostii czyli
hiszpañskim San Sebastian

odby³a siê 21 Konferencja European Ce-
tacean Society (ECS). Przyby³o na ni¹
470 naukowców i studentów z ca³ego
�wiata, w�ród których tradycyjnie naj-
liczniej reprezentowane by³y kraje euro-
pejskie. Obrady trwa³y trzy dni. W ich
trakcie zaprezentowano kilkadziesi¹t re-
feratów i kilkaset posterów dotycz¹cych

21 ECS
badañ nad biologi¹ i ekolo-

gi¹ oraz ochron¹ wielory-

bów, delfinów, morœwinów

i fok. Odby³o siê te¿ kilka

worshopów poœwiêconych

specjalistycznym zagadnie-

niom: roli obszarów chronionych, iden-

tyfikacji znamion przy³owu, wynikom

szacowania zasobów waleni w ramach

programu SCAN II. Dobra (choæ zmien-

na) pogoda, uroczy ludzie i wspania³e

po³o¿enie miasta sprzyja³y efektywnej

wymianie pogl¹dów.  Nastêpna konfe-

rencja odbêdzie siê w Holandii. Stowa-

rzyszenie wybra³o nowego Przewodni-

cz¹cego, którym zosta³ reprezentant

W³och - Simone Panigada.

 Port rybacki i jachtowy w San Se-

bastian (Donostia).

Tunel podwodny  Akwarium w San

Sebastian (Donostia).

Polscy studenci na obradach 21

Konferencji ECS.

Obradom jednej z sesji przewodni-

czyli g³ówny organizator konferencji

Raul Castro z AZTI -Tecnalia raz Iwo-

na Kuklik ze Stacji Morskiej Uniwersy-

tetu Gdañskiego.

Zaskakuj¹ce sw¹ architektur¹ cen-

trum konferencyjne - KURSAL - by³o

miejscem obrad 21 Konferencji ECS w

San Sebastian (Donostia).

Przyk³ady posterów wykonanych w kooperacji ze Stacj¹ Morsk¹ UG w Helu.

Korzystaj¹c z kalendarza morskiego

przyrodnika przypominamy, i¿ najbli¿-

szym czasie obchodzi bêdziemy nastêpu-

j¹ce œwiêta: 5 czerwca �wiatowy Dzieñ
Ochrony �rodowiska a 8 czerwca �wia-
towy Dzieñ Oceanu.

MG

Z kalendarza
morskiego przyrodnika

Szanowni Pañstwo,
Stacja Morska w Helu serdecznie

zaprasza na wystawê "BA£TYK - DOM

MORŒWINA", któr¹ mo¿na ogl¹daæ

od  niedzieli 13 maja 2007 roku w sali

ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii

Uniwersytetu Gdañskiego w Gdyni przy

ul. Pi³sudskiego 46.
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Wracaj¹c z Bia³owie¿y, zauwa-
¿yli�my drogowskaz do Gra-

barki - jednog³o�nie stwierdzili�my, ¿e to
miejsce, znane nam dotychczas tylko
z opisów i z telewizji, jest na tyle cieka-
we, ¿e warto je odwiedziæ osobi�cie. Krê-
ta, w¹ska asfaltowa droga koñczy siê na-
gle u podnó¿a stromej, otoczonej murem
góry. Pod szos¹ przep³ywa strumyk,
a ko³o ich zbiegu stoi przedziwny budy-
neczek - ni to kapliczka, ni fontanna, czy-
sta, jasna, pe³na bizantyjskich malowi-
de³. W jej �rodku, na postumencie, kilka
kranów tryska krystaliczn¹ górsk¹ wod¹,
o której cudownym dzia³aniu szerz¹ siê
legendy. Wielu ludzi zabiera wodê do
domu, niektórzy obmywaj¹ twarze, inni
- jak i my - pij¹ j¹ z wiary, z nadziei lub
z ciekawo�ci. Na murze okalaj¹cym
�wiêt¹ Górê rz¹d tablic z og³oszeniami
tchnie pogod¹ i zrozumieniem dla ludz-
kich s³abo�ci. W miarê jak je czytamy,
czujemy, jak koj¹ siê i uspokajaj¹ nasze
napiête codziennym ¿yciem nerwy.

Jak¿e to inne od pe³nych nienawi�ci
i poczucia nieusprawiedliwionej wy¿szo-
�ci wypowiedzi niektórych ksiê¿y, takich
jak  Rydzyk czy Jankowski lub tych,
którzy potrafi¹ odmówiæ sakramentów
czy wycisn¹æ za nie ostatni grosz z ubo-
gich. Na szczê�cie zarówno w�ród ksiê-
¿y, jak i w�ród �wieckich ludzi - mo¿na
spotkaæ osoby daj¹ce swoim ¿yciem
i przyk³adem - a nie tylko s³owami - �wia-
dectwo prawdziwej chrze�cijañskiej
uczciwo�ci, tolerancji i mi³osierdzia. Bar-
dzo wielu wiernych poszukuje w wierze
w³a�nie takiego ducha spokoju, zrozu-
mienia i ukojenia, a jak niewielu ma to
szczê�cie, by je tam odnale�æ� Jak cie-
p³o robi siê na sercu, gdy czyta siê umiesz-
czon¹ przed helsk¹ plebani¹ piêkn¹,
franciszkañsk¹ w duchu i w tre�ci le-
gendê o historii rosn¹cego tam dêbu, a¿
chcia³oby siê podziêkowaæ za to dozna-
nie jej autorowi.

Sanktuarium Przemienienia Pañskie-
go na Grabarce wznosz¹ce siê nad nami
w cieple wiosennego dnia jawi siê oaz¹
spokoju i medytacji. Na tym tle wyró¿nia
siê nieco wywieszony na murze tekst
"o jawnym potwierdzeniu priorytetu
i s³uszno�ci prawos³awia", gdy¿: "tylko
i wy³¹cznie prawos³awnemu hierarsze

pojawia siê ka¿dego roku na Paschê
Ogieñ �wiêty z Grobu Pañskiego".

Ja jednak pozostanê przy pogl¹dzie,

¿e Pana Boga mo¿na czciæ na ró¿ne spo-

soby -  jeœli tylko uznaje siê KĀ DEGO

CZ£OWIEKA za swojego bliŸniego

i szczerze stosuje siê zasadê: "kochaj bliŸ-

niego swego, jak siebie samego".

Jest cicho, pusto, nostalgicznie.

W szumie drzew i œpiewie ptaków idzie-

my d³ugimi schodami w górê, w kierun-

ku szczytu, na którym stoi  jak¿e niepo-

zorna cerkiewka - œwiête miejsce kultu

prawos³awia. Wchodzimy do wnêtrza

- tu znów uderza nas skromnoœæ i prosto-

ta, tak odleg³a od budz¹cego niemi³e uczu-

cia rozpasanego przepychu niektórych

koœcio³ów katolickich. Nie ma tutaj ¿ad-

nych, tak licznych wokó³ katolickich sank-

tuariów, natrêtnych kramów z dewocjo-

naliami, nie ma patrz¹cych wilkiem

na obcych grup dewotek.

Czêsto zastanawiam siê, czemu

wierni nie wezm¹ sobie do serca

ewangelii, w której Pan Jezus przegna³

handlarzy ze œwi¹tyni, czemu ten gest

pozostaje dla tak wielu pustym, niezro-

zumia³ym symbolem.

Z boku o³tarza, za przegrod¹, w mro-

ku rozœwietlonym jedn¹ lampk¹ modl¹

siê na g³os trzy czarno ubrane mniszki.

Ich recytowane w przypominaj¹cym

rosyjski, cerkiewnym jêzyku modlitwy,

przechodz¹ co pewien czas w zaœpiew,

piêkny i przejmuj¹cy, tak swoisty dla

prawos³awia i tak nieobecny w koœciele

katolickim. W mod³ach uczestniczy w ci-

szy kilkanaœcioro wiernych wraz z dzieæ-

mi. Zapalamy jak inni, cieniutkie œwiecz-

ki na chwa³ê Pana Boga, stoimy zamy-

œleni i zas³uchani w progu œwi¹tyni.

Tê drewnian¹ wtedy œwi¹tyniê spali³

w 1990 roku z³y cz³owiek, mieszkaniec

jednej z okolicznych wsi. By³a to praw-

dziwa tragedia dla tysiêcy wiernych przy-

je¿d¿aj¹cych rokrocznie na Grabarkê

z ca³ej Polski a nawet z odleg³ych krajów.

Po¿ar by³ tak potê¿ny, ¿e stopi³y siê

nawet œwieczniki i dzwony. Uratowano

tylko ewangeliê i dwie ikony - reszta

sp³onê³a.

Cerkiew odbudowano bardzo szyb-

ko - tym razem murowan¹ i oszalowano

j¹ na zewn¹trz i wewn¹trz deskami dla

zachowania swoistego stylu. W opisie tej

tragedii, jaka spotka³a wiernych, nie czu-

je siê nienawiœci do podpalacza. Z³oczyñca

zosta³ skazany na 10 lat wiêzienia, a wiêc

ju¿ odpokutowa³ za swój czyn. W koñcu

to Pan Bóg jest najbardziej mi³osierny

i wszystko jest w stanie wybaczyæ….

W ychodzimy na zewn¹trz, nabo¿eñ-

stwo siê koñczy… Ca³a cerkiew otoczo-

na jest niesamowit¹ palisad¹ - lasem krzy-

¿y nie do przebycia, które przynosz¹ tutaj

pielgrzymi. Te krzy¿e stawiano tutaj przez

wiele lat, niektóre s¹ bardzo stare i zmur-

sza³e, inne b³yszcz¹ nowoœci¹. S¹ bardzo

ró¿norodne - od najwiêkszych, starannie

i piêknie wykonanych - a¿ do dwu ma-

³ych kijków zwi¹zanych sznureczkiem.

Wiêkszoœæ jest bezimienna, ale na nie-

których s¹ tabliczki pisane najczêœciej

cyrylic¹. Na nich modlitwy, proœby,

podziêkowania lub choæby informacja,

kto krzy¿ postawi³. Idziemy powoli

wzd³u¿ tego lasu krzy¿y, cieszymy siê,

¿e niemal nie ma ludzi, ¿e mo¿emy to

prze¿ywaæ sami. Znajdujemy te¿ akcent

helski - jedna z tabliczek g³osi: "Magni-
ficat 2004 Hel".

Ka¿dy z ludzi niesie przez ¿ycie swój

krzy¿, a tutaj wielu p¹tników ofiarowa³o

w ten symboliczny sposób swoje cier-

pienia, proœby lub wyrazy wdziêcznoœci

- Bogu.

Najczêœciej pojawia siê w napisach

piêkna strofa modlitwy:

"C???? ? ????a??" - Zbaw (ale

tak¿e "uratuj") i zachowaj….

Gêsty las krzy¿y wywiera przejmu-

j¹ce wra¿enie. Ilu¿ ludzi zanios³o tutaj

z wiar¹ swoje k³opoty, swoje problemy,

ilu ludzi w tym miejscu zasy³a³o modli-

twy do nieba. Wszyscy stoimy zaduma-

ni, w g³êbokim zamyœleniu.

Pust¹ alejk¹ mija nas jedna z mni-

szek. Przesuwa siê ko³o nas z pochylon¹

g³ow¹ jak owiniêty w czerñ cichy, skrom-

ny cieñ. D³ugo nie mamy ochoty stamt¹d

odjechaæ.

"C???? ? ????a??" - có¿ wiêcej

mo¿na dodaæ…

W³adys³aw Szarski

TAM  ZA  PROGIEM

�wiêta góra Grabarka
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Apel do krajoznawców
Nadwi�lañski Klub Krajoznawczy

�TRSOW�
i Klub Krajoznawców �IK�

zwracaj¹ siê do pomorskich krajoznawców o wsparcie

finasowe w celu ufundowania tablicy pami¹tkowej dla wybit-

nego krajoznawcy Romana Klima, zmar³ego w 2000 r.

Fundatorem tablicy bêd¹ turyœci i krajoznawcy, zrzeszeni

w Pomorskim Porozumieniu Oddzia³ów PTTK w Gdañsku.

Dotychczas wp³aci³o na konto 17 osób z Trójmiasta. Wp³aty

przyjmuje Oddzia³ Regionalny PTTK w Gdañsku.

Dziêkujemy za wsparcie!

ROMAN KLIM (5.02.1940 - 7.12.2000 r.) wicedyrektor

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku (1992 - 2000),

organizator i kierownik Muzeum Rybo³ówstwa w Helu (1972

– 1980), twórca i pierwszy dyrektor Muzeum W is³y w Tczewie

(1980 - 2000), za³o¿yciel i prezes Nadwiœlañskiego Klubu Kra-

joznawczego PTTK ”Trsow” wTczewie,  Honorowy Obywatel

Tczewa, zas³u¿ony Pracownik Morza, zas³u¿ony Dzia³acz Kul-

tury, zas³u¿ony Instruktor Krajoznawstwa PTTK, przewodnik

turystyczny i pilot wycieczek.  Za dzia³alnoœc zawodow¹

i spo³eczn¹ odznaczony najwy¿szymi odznaczeniami pañ-

stwowymi,resortowymi i regionalnymi.  ̄ arliwy tropiciel

œladów kultury mennonickiej. W yj¹tkowo aktywny spo³ecznik,

muzeolog, krajoznawca i publicysta, autor niezliczonych inicja-

tyw i przedsiêwziêc spo³eczno-gospodarczych w regionie.

 Pomorskie Porozumienie Oddzia³ów PTTK w Gdañsku

Alicja Wrzosek,Gdynia Oddzia³ Morski PTTK

Konto Oddzia³u Regionalnego PTTK w Gdañsku: BG¯

S.A. nr 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880 z dopiskiem:

tablica R. Klim.
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Nowy nabytek MOW

 Kolekcjonerzy pojazdów wojskowych z Gdañska, pañ-

stwo Beata i Mariusz Godziszewscy wypo¿yczyli do helskiego

muzeum pochodz¹cy z koñca wojny czo³g T-34 u¿ywany przez

armiê polsk¹. Pojazd cieszy siê du¿ym zainteresowaniem zwie-

dzaj¹cych, którzy chêtnie siê przy nim fotografuj¹. Prawdopo-

dobnie otrzymamy w depozyt od kolekcjonerów inny sprzêt

wojskowy, który wzbogaci nasz¹ ofertê muzealn¹.

Obecnie MOW czynne jest w godz. 1000-1800, a w waka-

cje bêdziemy otwarci od 10.00-20.00.

MOW
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24 i 25 kwietnia w ca³ej Polsce zosta³y przeprowadzone

egzaminy gimnazjalne sprawdzaj¹ce wiedzê trzecioklasistów.

W  helskim gimnazjum do egzaminu przyst¹pi³o 39 uczniów.

W pierwszym dniu gimnazjaliœci musieli wykazaæ siê wiedz¹

humanistyczn¹, a w drugim - matematyczno-przyrodnicz¹.

W obu czêœciach uczniowie mogli uzyskaæ maksymaln¹ iloœæ

po 50 punktów, co w sumie daje 100.

Sale, w których uczniowie pisali egzamin, udekorowali m³od-

si koledzy i kole¿anki z klas drugich. Tradycyjnie ju¿, d³ugopi-

sy na szczêœcie, koniecznie z czarnym tuszem wrêczy³ Bur-

Egzaminy gimnazjalne
mistrz Miros³aw W ado³owski, ¿ycz¹c im trafnych odpowiedzi.

Punktualnie o godzinie 9-tej rozpocz¹³ siê egzamin, na napisa-

nie którego gimnazjaliœci mieli 120 minut, a uczniowie z orze-

czeniem o dostosowaniu warunków egzaminu 180.

Jeszcze w przysz³ym roku szkolnym 2007/2008 trzeciokla-

siœci bêd¹ pisaæ dwa egzaminy. Obecni pierwszoklasiœci za dwa

lata przyst¹pi¹ ju¿ do trzech egzaminów. Oprócz wiedzy huma-

nistycznej i matematyczno-przyrodniczej bêd¹ musieli wykazaæ

siê znajomoœci¹ wybranego jêzyka obcego.

Irena Sojecka

4 maja 2007 roku w helskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym

do matury pisemnej z jêzyka polskiego przyst¹pi³o 23 abitu-

rientów. Punktualnie o 9.00, po otrzymaniu zestawów matural-

nych rozpoczêli oni swój najwa¿niejszy egzamin w ¿yciu.

Przed rozpoczêciem pisania po³amania piór ¿yczy³ Burmistrz

Miros³aw W¹do³owski. Egzaminy maturalne w helskim

liceum potrwaj¹ do 24 maja. Na wyniki poczekaæ trzeba

bêdzie do II po³owy czerwca.

Rok szkolny 2006/2007 jest ostatnim rokiem, w którym

jeszcze obowi¹zuje amnestia maturalna.

Irena Sojecka

Matura 2007
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27 kwietnia by³ ostatnim dniem na-

uki naszych licealistów 21 abiturientów

otrzyma³o œwiadectwa ukoñczenia Li-

ceum Ogólnokszta³c¹cego w Helu. Zgod-

nie z tradycj¹ o godzinie 10-tej po raz

ostatni zabrzmia³ dla nich szkolny dzwo-

nek. Po wylosowaniu miejsc, wspólnie z

wychowawczyni¹ Gra¿yn¹ Ruszel-

Dusz¹, w obecnoœci dyrektora szko³y

Mariana Ha³asa i nauczycieli, zasadzili

pami¹tkowe drzewko przed szko³¹. Nie

obesz³o siê te¿ bez tradycyjnego spalenia

szkolnych zeszytów.

O 15.30 w Hali Sportowo-Widowi-

skowej odby³a siê oficjalna uroczystoœæ

po¿egnania licealistów. Po przywitaniu

goœci przez dyrektora szko³y, uczniowie

klasy Ia LO przedstawili program arty-

styczny przygotowany przez  panie Be-

atê Gregorczyk i Ma³gorzatê Stracha-

nowsk¹ pt. "Wielkie rozstania i po¿egna-

nia" .

Zakoñczenie roku szkolnego w LO
Najlepszym licealistom, którzy na

œwiadectwach koñcz¹cych 3-letni okres

nauki osi¹gnêli œredni¹ ocen powy¿ej 5,0

nagrody - ufundowane przez w³adze mia-

sta - wrêczy³ Burmistrz Miros³aw W¹do-

³owski. Do wyró¿nionych uczennic:

Anny Kunickiej, Marty Chlebanowskiej

i Eweliny Arendarczyk do³¹czy³ za swoje

wybitne osi¹gniêcia sportowe Maciej

Mikita.  Œwiadectwo z czerwonym pa-

skiem otrzyma³a te¿ Monika Piêtka ze

œredni¹ ocen powy¿ej 4,75. Najlepszej

uczennicy Annie Kunickiej  nagrodê - al-

bum o ¿yciu Jana Paw³a II, z osobist¹

dedykacj¹ Stanis³awa kardyna³a Dziwi-

sza wrêczy³ dyrektor szko³y Marian Ha-

³as. Dla pracowitych licealistów upomin-

ki ufundowa³a równie¿ Rada Rodziców,

które wrêczy³a przewodnicz¹ca Barbara

Tabor.

Tegoroczni absolwenci helskiego LO

to:

Ewelina Arendarczyk

Anna Buller

Marta Chlebanowska

Magda Ciesielska

Mateusz Formella

Karol Grendysa

Edyta Hudzik

Aleksandra Kleina

Anna Kunicka

Pawe³ Listewnik

Maciej Mikita

Marta Milkowska

Wiktor Niewiarowski

Paulina Nowak

Monika Piêtka

Adrianna Redo

Natalia Styn

Sne¿ana Voicechovskaja

El¿bieta Wiekiera

Joanna Wiœniewska

Sandra Zawistowska

  Irena Sojecka
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W ramach Tygodnia Profilaktyki odby³ siê Miêdzysz-
kolny Turniej Mitologiczny "W antycznej krainie".

Aleksandra Seletyn i Hanna Drewing do wspólnej zabawy za-
prosi³y szko³y z regionu puckiego. Na zaproszenie odpowie-
dzia³o piêæ dru¿yn: dwie z W³adys³awowa, po jednej z Jastarni,
Karwi, Mrzezina, jako szósta wyst¹pi³a reprezentacja helskiej
podstawówki.

Turniej otworzy³ dyrektor szko³y Marian Ha³as, który ni-
czym Zeus, serdecznie powita³ uczestników konkursu, ¿ycz¹c
wszystkim dobrej zabawy. Konkursowe zmagania ocenia³o jury
z³o¿one z opiekunów poszczególnych dru¿yn. Ca³o�æ odby³a
siê w sali 402, która na ten czas zamieni³a siê w antyczn¹ krainê.
Wszyscy uczestnicy wyst¹pili w strojach greckich, ich skronie
zdobi³y laurowe wieñce. Czteroosobowe zespo³y wziê³y udzia³
w  przeró¿nych konkurencjach. W�ród nich znalaz³y siê zarów-
no zadania sprawdzaj¹ce wiedzê z zakresu mitologii greckiej,
ale tak¿e nawi¹zuj¹ce do czasów staro¿ytnych igrzysk.

Oto konkursowe konkurencje:
1) Mitologiczny komiks, 2) I kto to mówi?, 3) Konkurs

z rekwizytami, 4) "Kto pierwszy ten lepszy", 5) Ortograficzne
potyczki, 6) Olimpijskie konkurencje sportowe, 7) Niæ Ariad-
ny, 8) Sztuka retoryki, 9) Jab³ko niezgody, 10) Niespodzianka,
11) Grecja okiem historyka

Du¿e emocje wzbudzi³y olimpijskie konkurencje sportowe
czy konkurs z rekwizytami, na podstawie których nale¿a³o od-
gadn¹æ tytu³ mitu. Trudnoœæ polega³a na tym, ¿e uczniowie mie-
li zawi¹zane oczy i najpierw musieli rozpoznaæ trzymany przed-
miot, a nastêpnie wykazaæ jego zwi¹zek z mitem. Jury wysoko

ZESPÓ£  SZKÓ£  OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

Miêdzyszkolny Konkurs Mitologiczny
oceni³o tak¿e zdolnoœci krasomówcze poszczególnych uczest-
ników. W  innej konkurencji zatytu³owanej "Niæ Ariadny"
z labiryntu zbudowanego dla Mionotura dru¿yny otrzyma³y
niæ, na któr¹ zespo³y musia³y nawlec w porz¹dku chronologicz-
nym karteczki z wydarzeniami typowymi dla danego mitu.

Turniej przebiega³ w mi³ej i sympatycznej atmosferze, choæ
na pocz¹tku nie oby³o siê bez tremy. Szybko jednak zosta³a ona
prze³amana. W przerwie dzieci otrzyma³y ma³y poczêstunek
- p¹czka i napój, dziêki którym z wiêksz¹ ochot¹ i zapa³em
przyst¹pi³y do dalszych zmagañ.

Najciekawiej wypad³a konkurencja "Niespodzianka".
Grecy umi³owali teatr, pewnie dlatego zespo³y przygotowa³y
krótkie scenki oparte o mitologiczne historie. Na scenie zaroi³o
siê od greckich bogów, nimf i herosów.

Turniejowe zmagania wygra³a dru¿yna z Helu (w sk³adzie
Karolina Dusza, Sandra Milkowska, Sara Sabonis, Agnieszka
W o³oszyk), zdobywaj¹c zaszczytny laur zwyciêstwa przed szko³¹
nr 2 z W³adys³awowa i Mrzezina. Wszyscy uczestnicy rozstali
siê w dobrych humorach, bowiem podró¿ do antycznej krainy
okaza³a siê nie tylko pouczaj¹ca, ale i pe³na zabawnych sytuacji.
Nauczyciele z zaprzyjaŸnionych szkó³ byli pod wra¿eniem turniejo-
wych zmagañ i zapowiedzieli swój przyjazd w przysz³ym roku.

Organizatorki bardzo dziêkuj¹ dyrekcji ZSO w Helu za przy-
znanie œrodków na zakup nagród i s³odkoœci. Niew¹tpliwie
turniej ten przyczyni³ siê do rozs³awienia imienia helskiej szko-
³y zgodnie z has³em Szkolnego Tygodnia Profilaktyki "Dbamy
o wizerunek szko³y".

 Aleksandra Seletyn



23

Tegoroczn¹ wiosnê helscy uczniowie przywitali barw
nym i weso³ym pokazem mody , jaka bêdzie obowi¹-

zywa³a w przysz³o�ci. Na wybiegu stanêli zabawnie, ubrani
z du¿¹ doz¹ fantazji, modele reprezentuj¹cy poszczególne klasy.
Publiczno�æ mog³a podziwiaæ foliow¹ sukniê panny m³odej
uszyt¹ wed³ug najnowszych trendów, stroje mêskie kryj¹ce siê
pod wdziêcznymi tytu³ami "Ch³opak na opak", "Elegancik",
"Strój wiosenny na weso³o" czy kosmiczne mundurki szkolne.
W�ród braw i okrzyków w kolorowym pochodzie kolejne oso-
by prezentowa³y siê w nietuzinkowych kreacjach. Pokazowi
przygl¹da³o siê jury, które wytypowa³o zwyciêzców konkursu
na najciekawszy kostium.   Oto laureaci: w kategorii SP - I
miejsce Igor Formella, Dawid Cichy jako duet, II miejsce zajêli
- tercet Dominka Zagórska, Angelika Dzikowska, Ilona Mali-
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Do szko³y w Helu zawita³a wiosna...
nowska.  oraz drugi zespó³ Paulna Jaœkiewicz, Julita ̄ eglicz,

Sylwia Kliñska., w kategorii Gimnazjum - I miejsce zdoby³

Cz³owiek Przysz³oœci, czyli Sebastian Niemoth, II miejsce -

Martyna Kohnke, Sandra Pe³echaty, III miejsce - Patyk W ale-

ryœ, Przemys³aw Kubacki, Kalina Wirwiñska, III miejsce - San-

dra Gawe³, Monika Jaœkowska, Anna Englisch, Sylwia Kono-

pelska

Pokaz mody by³ pierwsz¹ imprez¹ rozpoczynaj¹c¹ Szkolny

Tydzieñ Profilaktyki "Dbamy o wizerunek naszej szko³y". Udo-

wodni³, ¿e w szkole nie tylko mo¿na siê uczyæ, ale te¿ œwietnie

bawiæ, uruchamiaj¹c pok³ady wyobraŸni, które niew¹tpliwie

tkwi¹ w uczniach ZSO w Helu.

Aleksandra Seletyn
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W pierwszej dekadzie maja br.
115 SzWzP SPZOZ w Helu

otrzy-ma³ a r¹k Dyrektora Polskiego Re-
jestru Statków Bogdana PRZYBYL-
SKIEGO certyfikat ISO wg normy
9001:2000.

W uroczysto�ci wziêli udzia³ m.in.:
- Dyrektor Polskiego Rejestru Statków

oraz jego zastêpca Andrzeja KUFEL;
- Przedstawiciel Inspektoratu Woj-

skowej S³u¿by Zdrowia - Szef Oddzia³u
Nadzoru W³a�cicielskiego -  p³k Les³aw
KRAWCZYK;

- Dyrektor NFZ ds. mundurowych -
Wies³aw KUSIO;

- Naczelnik NFZ ds. mundurowych
- Aleksandra £OMOWSKA;

- Burmistrz Miasta Helu - Miros³aw
W¥DO£OWSKI;

- Sekretarz Miasta Helu - Marek
DYKTA,

- Zastêpca Burmistrza Miasta Jastarnia
- Zbigniew CHMARUK;

-DyrektoraWojskowej Przychodni
w Gdyni-Oksywiu - Bogus³aw £ÊCKI;

S£U¯BA  ZDROWIA

Certyfikat dla helskiego szpitala
- Dyrektor , personel medyczny i pra-

cownicy helskiego szpitala.
Jak powiedzia³a dyrektor szpitala pani

W eronika Nowara: „pozyskanie Certyfi-
katu Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgod-
nie z norm¹ ISO 9001:2000 podyktowa-
ne zosta³o przede wszystkim d¹¿eniem
do zapewnienia wy¿szej jakoœci us³ug i
w³aœciwego wykorzystania œrodków fi-
nansowych,  jakie posiada nasz szpital.

Podczas wdra¿ania Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹ zosta³y ustandaryzowa-
ne i opisane niezbêdne procedury obo-
wi¹zuj¹ce w naszym zak³adzie, dziêki
czemu d¹¿ymy do eliminowania zdarzeñ
niepo¿¹danych. W obecnej dobie wyso-
kiej roszczeniowoœci pacjentów, jest to
rzecz niezbêdna, umo¿liwiaj¹ca nam
zmniejszenie pope³nienia b³êdu medycz-
nego.

Otrzymany certyfikat to równie¿
wymierne korzyœci finansowe, takie jak:

- uzyskanie zni¿ek w firmach ubez-
pieczeniowych,

- lepsza pozycja placówki przy nego-
cjacji kontraktów zawieranych z NFZ
oraz korzyœci rynkowe:

 - zmiana wizerunku szpitala,
- wiêksze zaufanie ze strony klientów,
- lepsza organizacja pracy.
Pozyskanie Certyfikatu Systemu Za-

rz¹dzania Jakoœci¹ by³o mo¿liwe dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu siê Pe³no-
mocnika SZJ Pani Iwony Kasjaniuk oraz
wszystkich pracowników, którzy odegrali
wa¿n¹ rolê w budowaniu tego systemu.

Dziêki temu zaanga¿owaniu pracow-
nicy maj¹ wp³yw nie tylko na funkcjono-
wanie jednostki, w której œwiadcz¹ us³u-
gi, ale tak¿e na kondycjê finansow¹ i wi-
zerunek ca³ego szpitala.

W tym miejscu warto zauwa¿yæ, i¿
pozyskanie certyfikatu ISO 9001:2000
nie oznacza zdobycie tak piêknej metalo-
plastyki, pozyskanie certyfikatu to pocz¹-
tek doskonalenia tego systemu w 115
SzWzP SPZOZ w Helu”.

W.W.
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ROZMAITO�CI

Powiêksza siê iloœæ eksponatów

w Muzeum Obrony W ybrze¿a przekazy-

wanych przez darczyñców.

Do zwiedzania ORP „Kondor” usta-

wi³a siê d³uga kolejka.

Od soboty 28 kwietnia do pi¹tku

2 maja trwa³a Helska Majówka. Dla tu-

rystów i mieszkañców przygotowano

wiele atrakcji. Ch³odna aura nie sprzyja³¹

opalaniu wiêc chêtnie uczestniczono

w licznych imprezach organizowanych

w rejonie Bulwaru Nadmorskiego.

20 maja "Wêdrowcy" przeprowadzili siê do nowej siedziby

-budynku w którym mieœci siê Miejska Biblioteka Publiczna.

Zespó³ serdecznie dziêkuje za pomoc w przeprowadzce pa-

nom Marcinowi Patoli i £ukaszowi Andrearczykowi.

Przez lata dzia³alnoœci zespó³ zebra³ du¿¹ iloœæ trofeów

i pami¹tek.

Zwracamy siê z proœb¹ do osób, które posiadaj¹ zbêdne

meble (w dobrym stanie) i chcia³yby siê ich pozbyæ o kontakt

z nami: tel 507 112 925 lub przez stronê internetow¹:

wêdrowcy-hel@wp.pl

Najbardziej interesuj¹ nas: szafa na stroje, czêœci segmentu,

rega³y, krzes³a i du¿e lustra.

Za ofiarowane rzeczy z góry dziêkujemy!

Wêdrowcy

Pro�ba �Wêdrowców�

Zebranie helskiego Ko³a Nr 3 Zwi¹zku By³ych ̄ o³nierzy

Zawodowych i Oficerów Rezerwy zakoñczono grilowaniem

przy ognisku. Goœciny udzieli³ oœrodek SOW.

W  najd³u¿szy polski wekend goœci³o

w Helu kilka ekip telewizyjnych.

Swe wozy transmisyjne rozwinê³¹

m.in.: TVP-1 i TVN-24.

W  biegu pod has³em „Polska Biega”

wziê³o udzia³ 35 osób. Wœród biegaczy

byli m.in.: m³odzie¿ z Helu i ze szko³y

sportowej w Kêdzierzynie-KoŸlu, miesz-

kañcy Helu, ojciec proboszcz, burmistrz

i sekretarz miasta.

8 maja œwiêtowaliœmy 62 rocznicê ka-

pitulacji Trzeciej Rzeszy i zakoñczenia II

wojny œwiatowej w Europie.

Trwa budowa odcinka kolejki w¹sko-

torowej na terenie MOW. Prace prowa-

dzone przez wolontariuszy trwa³y do

póŸnych godzin wieczornych.

N ajwiêksz¹ radoœæ sprawi³o

wszystkim uruchomienie lokomo-

tywki i pierwsza przeja¿d¿ka kolejk¹.
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Po raz kolejny w dniach 16 - 21.05.2007 r. w Helu
przebywa³a delegacja z zaprzyja�nionego miasta Her-

meskeil. Urz¹d miasta reprezentowa³a pani burmistrz Ilona
König natomiast w imieniu niemieckiego Ko³o Partnerstwa
wystêpowa³ pan Bernd Jennen. Delegacji towarzyszy³ równie¿
wielki orêdownik rozwoju partnerstwa polsko - niemieckiego,
emocjonalnie zwi¹zany ze wszystkim co dotyczy naszego
kraju, nieoceniony organizator i jednocze�nie t³umacz - pan
Ryszard Bawelski.

ORKIESTRA Z HERMESKEIL
Z WIZYT¥ W HELU

Wizyta mia³a charakter historyczny bowiem zaznaczy³a przy-

padaj¹c¹ w miesi¹cu kwietniu 5. rocznicê podpisania porozu-

mienia o partnerstwie pomiêdzy dwoma miastami a jednocze-

œnie kulturalny jako ¿e delegacja sk³ada³a siê przede wszystkim

z orkiestry miejskiej w sk³adzie 49 muzyków pod kierownic-

twem prezesa  Eidena Stefana.

W programie pobytu znalaz³y siê dwa koncerty dla wszyst-

kich zainteresowanych muzyk¹ klasyczn¹ w wykonaniu orkie-

stry wykorzystuj¹cej instrumenty dête pod batut¹ wspania³ego

PARTNERSKIE  SPOTKANIE
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dyrygenta Pirotha Gerharda. Pierwszy koncert, zainicjowany
wykonaniem hymnu polskiego, odby³ siê w hali widowiskowo
- sportowej i zgromadzi³ du¿¹ grupê s³uchaczy w ró¿nym wie-
ku. Muzycy orkiestry pokazali, ¿e pomimo m³odego wieku
posiadaj¹ du¿e doœwiadczenie i wykonuj¹ utwory w profesjo-
nalny sposób a szczególne uznanie zdoby³y solowe wykonania
utworów na klarnet oraz dzwonki (cymba³y). W repertuarze
koncertu znalaz³y siê zarówno utwory autorów niemieckich jak
i standardy miêdzynarodowe. Wprowadzone w niektórych utwo-
rach elementy rozrywkowe pokaza³y ¿e i muzyka klasyczna
mo¿e byæ traktowana lekko.

Drugi koncert, na otwartej przestrzeni, na scenie Bulwaru
Nadmorskiego, zgromadzi³ wielu mieszkañców oraz goœci prze-
bywaj¹cych w naszym mieœcie. Tym razem równie¿ repertuar
koncertu zawiera³ szereg utworów, które wytworzy³y u s³ucha-
czy doskona³¹ atmosferê.

Je¿eli przyjmie siê, ¿e przed ka¿dym koncertem muzycy co
najmniej przez dwie godziny przygotowuj¹ siê to nale¿y stwier-
dziæ, ¿e prezentacja kulturalnych elementów wizyty wymaga³a
du¿o fizycznego wysi³ku. Dlatego te¿ helskie Ko³o Partnerstwa

wspólnie z Urzêdem Miasta zapewni³o przedsiêwziêcia, które
pozwala³y odpocz¹æ ale te¿ zapoznaæ siê z naszym miastem oraz
regionem.

Ponad tysi¹c lat historii miasta Gdañsk oraz specyficzny
klimat Sopotu zrobi³y na goœciach du¿e wra¿enie. Wizyta
w Muzeum Rybo³ówstwa i Muzeum Obrony W ybrze¿a, spo-
tkanie w checzy Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz
zwiedzanie miasta pozwoli³y zobaczyæ zarówno aspekty hi-
storyczne jak i wspó³czesne naszego miasta. Otwarci ludzie,
z którymi mieli kontakt oraz dobra atmosfera podczas wizyty
sprawi³y, ¿e wed³ug oceny wielu goœci "szkoda by³o czasu na
spanie".

Ostatnim uroczystym akcentem by³a msza œwiêta w na-
szym koœciele podczas której w dwóch jêzykach odczytano
fragmenty Pisma Œwiêtego a orkiestra wykona³a trzy piêkne
utwory muzyki sakralnej.

Odje¿d¿aj¹c z Helu cz³onkowie delegacji partnerskiego
Hermeskeil wyra¿ali przekonanie ¿e bêd¹ chcieli jeszcze tutaj
wracaæ.

M.A.O.
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