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DZIEÑ HELU

ŒWIÊTO MIASTA HELU
Jak ka¿dego roku miasto Hel zorganizowa³o imprezê aby

uczciæ Œwiêto Miasta. 29 czerwca na scenie Bulwaru Nad-
morskiego pani Barbara Tabor w imieniu burmistrza Helu po-
wita³a zebranych goœci i zaprosi³a do wspólnej zabawy. Sekre-
tarz Miasta - Marek Dykta z ¯ann¹ Sêpiñsk¹ zaprezentowali
God³o Promocyjne Helu. W tym dniu ca³e miasto zosta³o ustro-
jone flagami z wizerunkiem nowego logo miasta.

Pierwszym zespo³em,

który wspaniale rozbawi³

uczestników imprezy by³a

szantowa grupa Kamraci.

Zebrani chêtnie uczestniczy-

li w zabawie i konkursach

z nagrodami przygotowany-

mi przez sponsorów i Urz¹d

Miasta Helu. W jednym

z konkursów trzeba by³o na-

pisaæ rymowankê na temat

naszego miasta. (Prace kon-

kursowe na str. 6).

Jako drugi wyst¹pi³ pan Stanis³aw Domagalski, który wy-

œpiewa³ znane utwory muzyki rozrywkowej. Goœcie tañczyli

i œpiewali razem z wystêpuj¹cym.

W ieczorem wyst¹pi³a Agata W erner z zespo³em. Ma wspa-

nia³y kontakt z publicznoœci¹ a jej tancerze zrobili du¿e wra-

¿enie na bawi¹cych siê go-
œciach. Agata W erner rozda³a
mnóstwo p³yt i plakatów ze
swoim wizerunkiem. Po
koncercie rozdawa³a autogra-

fy, po które trzeba by³o staæ
w d³ugiej kolejce.

30 lipca wieczorem wy-
st¹pi³ zespó³ Bodar i grupa
Klakson graj¹cy muzykê co-
untry oraz zespó³ GTC two-
rz¹cy muzykê rock&roll.

¯.S.

Jak zwykle w nazwie festiwalu pojawi³o siê s³owo "jubi-
leuszowy" i jak zwykle pad³o pytanie: "co to za jubile-

usz z siódemk¹ w tytule?". Spieszymy wyjaœniæ, ¿e jubileusz
nie wi¹¿e siê z kolejn¹ edycj¹ festiwalu, lecz z atmosfer¹
spotkañ i powrotami rozœpiewanych uczestników festiwalu
w goœcinne progi naszego miasta.

W tym roku o jubileuszowy nastrój zadba³o nie tylko mia-
sto i harcerze, a tak¿e Pan Daniel Or³owski, gospodarz najno-
woczeœniejszego w Polsce obiektu socjalnego mariny. Bo w³a-
œnie w "jaju" odbywa³y siê przes³uchania m³odzie¿y, w "jaju"
te¿ ugoœciliœmy Sponsorów i Sprzymierzeñców naszego
festiwalu .Jak co roku o mo¿liwoœæ zaistnienia imprezy
zadbali przede wszystkim Burmistrz Helu Pan Miros³aw
W¹do³owski, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Pan Edward
Mrozik oraz Komenda Hufca ZHP w Helu. Uroczysta Msza
Œwiêta dope³ni³a nastroju.

VII Jubileuszowy Festiwal Twórczoœci
Morskiej Humoru i Satyry "Buchta"

Uczestnicy festiwalu zastanawiali siê, co sprawi³o, i¿ Msza
w Helu by³a taka radosna. My wszak¿e wiemy, ¿e to zas³uga
Ojca Proboszcza Klaudiusza Michalskiego, który nie szczê-
dzi³ m³odzie¿y dobrych s³ów i radosnego uœmiechu. Jubile-
uszow¹ atmosferê wspó³tworzyli tak¿e wczasowicze i goœcie
schodz¹cy z tramwaju wodnego. Dzieciêce g³osy i brawurowa
interpretacja muzyczna szant zwabi³y przechodniów do ma-
riny. W ielu goœci, nie znajduj¹c miejsca w sali przes³uchañ,
okupowa³o schody oraz hall przed sal¹, gdzie wystêpowali
m³odzi muzycy.
Jak zwykle twórczoœæ o charakterze morskim nie ograni-

cza³a siê do muzyki i œpiewu. Tak¿e i w tym roku oceniono
prace plastyczne dzieci. Wielk¹ niespodziank¹ dla ma³ych
twórców by³ fakt, i¿ gro nagród trafi³o w r¹czki dzieci z hel-
skiego "Bocianiego gniazda". Jury bra³o pod uwagê nie tylko
estetykê wykonania pracy , w tym wype³nienie ka¿dej jej
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wolnej przestrzeni, co by³o warunkiem uznania pracy za skoñ-
czon¹, lecz tak¿e bogat¹ kolorystykê, technikê wykonania
i niepospolite ujêcie tematu. Jury ocenia³o prace w trzech
grupach wiekowych. W grupie dzieci szeœcioletnich nagrody
odebrali: Aneta Michniewicz i Marcin Godlewski, w grupie
dziesiêciolatków laureatami zostali Gracjan Skwarliñski
i Kamil Michniewicz natomiast wœród nastolatków nagrodze-
ni zostali Klaudia Mirek i Patryk Bednarczyk. Szanowne Jury
stanowi³y panie ̄ anna Sêpiñska, Daria Zió³kowska, Gra¿yna
Borkowska oraz Aleksandra Górecka.
Z tego wzglêdu, ¿e w tym roku w jury zasiad³y wy³¹cznie

panie, da³o siê zauwa¿yæ nowe podejœcie do oceny wokali-
stów. Prócz nagród za wykonanie piosenki w kategoriach:
zespo³y, duety, wokaliœci i szantymeni, przyznano tak¿e
tzw. "nagrody g³ówne" w wielu kategoriach. I tak na przyk³ad
helskie "Krewetki" otrzyma³y "Nagrodê g³ówn¹ za uœmiech
na twarzy podczas schodzenia pod wodê", co by³o nawi¹za-
niem do wykonywanej przez zespó³ piosenki "̄ ó³ta ³ódŸ pod-
wodna". āden wokalista czy muzyk nie opuœci³ sceny bez
nagrody. W  ten sposób nastrój jubileuszu zosta³ spotêgowa-
ny. Laureatk¹ pierwszej nagrody w kategorii wokalistów zo-
sta³a Laura Musialik, drug¹ nagrodê otrzyma³ roztañczony
Daniel Laskowski a trzeci¹ nagrodê w tej kategorii wyœpiewa-
³a Anetka W ojciechowska. W  kategorii zespo³ów prym wiedli,
uzyskuj¹c pierwsz¹ nagrodê, helscy "Wêdrowcy", drug¹
nagrodê otrzyma³y Steckie "Muszelki", trzeciej nagrody nie
przyznano w tej kategorii, natomiast pozosta³e zespo³y otrzy-

ma³y wyró¿nienia, zwane od tego roku nagrodami g³ównymi.
W kategorii; "szantymeni" bezkonkurencyjni byli "Siebie war-
ci" z Hufca ZHP Rumia. O dobry nastrój helskich goœci zadba-
³a tak¿e Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, daj¹c
schronienie przyjezdnym w swych czyœciutkich i s³onecz-
nych klasach. Po sobotnich przes³uchaniach m³odzie¿ bawi³a
siê na zorganizowanej przez harcerzy dyskotece. Dziêki
wspólnej zabawie odnowi³y siê dawne przyjaŸnie i senty-
menty. Szkoda jednak, ¿e w tegorocznym festiwalu uczestni-
czy³o mniej wykonawców ni¿ zazwyczaj. Okaza³o siê, ¿e
jedyn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest tzw. "proza ¿ycia",
na któr¹ z³o¿y³y siê posiedzenia rad pedagogicznych i popra-
wianie ocen koñcowych przez niesumiennych artystów. Dla-
tego te¿ myœlimy o zmianie terminu tego radosnego przedsiê-
wziêcia. Przyjmuj¹c sugestie goœci, bierzemy pod uwagê Œwiêto
Flagi Pañstwowej, czyli drugi dzieñ maja, kiedy Hel odwie-
dzaj¹ rzesze  turystów z ca³ej Polski. By³aby to swoista inau-
guracja sezonu letniego w naszym Grodzie, a zmieniaj¹c datê
na wczeœniejsz¹, dalibyœmy szansê wyst¹pienia u nas nawet
tym artystom, którzy do nauki zabieraj¹ siê za piêæ dwunasta.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci publikacji Komenda Hufca ZHP

pragnie podziêkowaæ za wsparcie dzia³añ na rzecz morskiego
wychowania m³odzie¿y Komendzie Portu W ojennego Hel,
dowódcom Jednostek W ojskowych 2254 oraz 1832 a tak¿e
funkcjonariuszom Komisariatu Policji dla Gmin Hel i Jastarnia.

A. Górecka
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W ramach dzia³alnoœci profilaktycznej Miejska Komi-
sja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych pod-

jê³a szereg dzia³añ, maj¹cych na celu nie tylko zorganizowanie
czasu wolnego dzieciom w okresie letnim, ale tak¿e po³¹czy³a
wypoczynek z profilaktyk¹ alkoholow¹.

Jak co roku, decyzj¹ MKRPA, w miesi¹cu lipcu czynna jest
Œwietlica Socjoterapeutyczna "Bocianie Gniazdo", w której
dzieci bêd¹ mog³y spêdziæ cztery godziny dziennie. Œwietlica
nie tylko zapewnia organizacjê czasu wolnego w postaci ró¿-
nego rodzaju gier i zabaw, ale tak¿e prowadzi zajêcia socjote-
rapeutyczne.

W bie¿¹cym roku, zgodnie z "Gminnym programem profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2007
rok" zorganizowano wyjazd dla 12 dzieci na warsztaty rekre-
acyjno - profilaktyczne do Mi³kowa k/Karpacza. Lista dzieci
zatwierdzona zosta³a przez MKRPA, a organizacj¹ wyjazdu
zajmuje siê pe³nomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwi¹-

Od czasu do czasu, podczas spotkañ w ró¿nych œrodo-
wiskach ludzie zadaj¹ mi pytanie: Czym w³aœciwie

zajmuje siê Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych?

Pominê mo¿e zapis ustawowy mówi¹cy o zakresie zadañ
stoj¹cych przed w³adzami samorz¹dowymi, komisjami w za-
kresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi i narkomanii. Zajmê
siê tylko struktur¹ naszej Komisji i jej dzia³aniami.

Aktualnie Komisja liczy 8 osób, przedstawicieli ró¿nych
instytucji i zwodów. W ramach Komisji funkcjonuj¹ dwa
zespo³y problemowe:

- Zespó³ ds. Lecznictwa;
- Zespó³ ds. profilaktyki;
Zespó³ ds. Lecznictwa rozpatruje kierowane do Komisji

wnioski o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu skierowanie do
s¹du wniosku o wszczêcie postêpowania w sprawie zastoso-
wania obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu wobec
osoby nadu¿ywaj¹cej alkoholu. Zanim skierujemy sprawê
do s¹du, próbujemy ró¿nymi sposobami pomóc tej osobie
w uœwiadomieniu sobie swojego problemu i podjêciu samo-
dzielnie decyzji o swoim dalszym ¿yciu, tzn. podjêciu leczenia
w wybranym przez siebie oœrodku. Skierowanie sprawy do
s¹du jest ostatecznoœci¹, i nastêpuje w sytuacji stwierdzonego
przez bieg³ego psychiatrê uzale¿nienia danej osoby od alkoholu.

Zespó³ ds. profilaktyki inicjuje i koordynuje wszystkie
przedsiêwziêcia profilaktyczne podejmowane w naszym mie-
œcie. Wiêkszoœæ przedsiêwziêæ profilaktycznych realizowa-
nych jest wspólnie z dyrekcj¹, pedagogami i nauczycielami
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Takim istotnym przed-
siêwziêciem organizowanym w ZSO od 3 lat jest "Tydzieñ
Profilaktyki".

Za realizacjê uchwalanego corocznie przez Radê Miasta
"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdzia-
³ania Narkomanii" odpowiada pe³nomocnik burmistrza ds.
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

MKRPA

Profilaktyka i wypoczynek
zywania problemów alkoholowych. Przedsiêwziêcie realizuje
Lubuska Szko³a Pedagogiczno - Krajoznawcza Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego. Przez 10 dni dzieci bêd¹ mia³y
okazjê nie tylko wypoczywaæ i zwiedzaæ okolice Karkono-
skiego Parku Narodowego, ale tak¿e bêd¹ uczestniczy³y
w zajêciach profilaktycznych. Dzieci w wieku 7-12 lat wezm¹
udzia³ w programie z fabu³¹ "W krainie 100-milowego lasu",
natomiast m³odzie¿ w wieku 13-16 lat w "M³odzie¿owej
Akademii Liderów".
Ponadto dla m³odzie¿y w wieku 14-18 lat proponujemy

w Helu, w dniach 24-26 lipca br. spotkania warsztatowe nt.:
"Uczê siê myœleæ twórczo". Spotkania s¹ bezp³atne. Zapisy
przyjmowane s¹ w Punkcie Pomocy Rodzinie w ka¿d¹ œrodê
w godzinach 1600-1830.

Miejska Komisja  Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Zadaniem pe³nomocnika jest m.in. prowadzenie dzia³alno-
œci Punktu Pomocy Rodzinie, Œwietlicy Socjoterapeutycznej
"Bocianie Gniazdo", oraz realizacja innych przedsiêwziêæ pro-
filaktycznych zawartych w w/w programach.
W Punkcie Pomocy Rodzinie, który mieœci siê przy ul.

Komandorskiej 2, pracuje ogó³em 5 osób: psycholog, terapeu-
ta uzale¿nieñ, psychoterapeuta, policjant i cz³onek MKRPA.

Punkt czynny jest w nastêpuj¹cych dniach i godzinach:
Poniedzia³ek 1530-1730  - dy¿ur pe³ni terapeuta uzale¿nieñ
Wtorek 1600-1800 - dy¿ur pe³ni Cz³onek MKRPA
Œroda 1600-1830 - dy¿ur pe³ni psychoterapeuta
Czwartek 1930-1330 - dy¿ur pe³ni psycholog (pierwsze

trzy czwartki miesi¹ca)
Czwartek 1600 - 1830 - dy¿ur pe³ni policjant
Œwietlica Socjoterapeutyczna "Bocianie Gniazdo" czynna

jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 1330-1730. W œwie-
tlicy pracuj¹ trzy wychowawczynie. Aktualnie do œwietlicy
uczêszcza 40 dzieci.

Dzia³alnoœæ œwietlicy to jedna z istotnych form pomocy
dzieciom z ró¿nego rodzaju problemami.

Niezale¿nie od w/w instytucji, czy komórek organizacyj-
nych funkcjonuje grupa Anonimowych Alkoholików "May
Day". Mityngi odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek o godz. 1800, w Sali
AA przy ul. Komandorskiej 2. Grupa "May Day" jest grup¹
samopomocow¹ dla osób, które tocz¹ trudn¹ walkê z na³ogiem.
Niestety nie uda³o siê utworzyæ grupy rodzinnej "AL Anon".
Na inauguracyjne spotkanie przysz³a tylko jedna osoba.

O dzia³alnoœci Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych mo¿na przeczytaæ tak¿e na stronie inter-
netowe: www.mkrpa.home.pl
I jeszcze jedna istotna uwaga. Z porad w Punkcie Pomocy

Rodzinie mog¹ korzystaæ nie tylko osoby maj¹ce problem
z alkoholem czy narkotykami, ale wszystkie osoby prze¿y-
waj¹ce jakieœ trudnoœci w swoim ¿yciu i nie potrafi¹ce sobie
z nimi poradziæ. Porady w Punkcie s¹ bezp³atne.

Pe³nomocnik Burmistrza
Janusz STANEK

MIEJSKA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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LOKALNE CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDA¯Y RYB

Projekt  Lokalne Centrum
Pierwszej Sprzeda¿y Ryb w Helu

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzeda¿y Ryb w Helu.

Zakup wyposa¿enia i zagospoda-
rowanie terenu zosta³ sfinansowa-

ny przez Uniê Europejsk¹ Sektorowy
Program Operacyjny "Rybo³ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006" w ramach
dzia³ania: "Rybacka infrastruktura
portowa".

cd. na str. 6

Przedmiotem projektu by³o przepro-

wadzenie prac budowlanych oraz zakup

wyposa¿enia Lokalnego Centrum Pierw-

szej Sprzeda¿y Ryb w Helu.

Przeprowadzenie tych dzia³añ

pozwoli³o na uruchomienie obiektu

zgodnie z wymogami przewidzianymi

dla tego typu miejsc.

W zwi¹zku z powy¿szym w ramach

pierwszej czêœci projektu  dokonano

prac rozbiórkowych i zagospodarowa-

nia przestrzeni wokó³ obiektu na ci¹gi
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komunikacyjne i miejsca parkingowe

oraz za³adunkowe.

W ramach drugiej czêœci projektu

wyposa¿ono obiekt umo¿liwiaj¹c tym

samym jego funkcjonowanie zgodnie

z wymogami sanitarnymi. W zwi¹zku

z czym zakupione zosta³y:

- Skrzynka na ryby

- Wózek jezdniowy  rêcznie prowa-

dzony elektryczny

- Wózek paletowy rêczny

- Stó³ roboczy ze stali nierdzewnej

- Europalety pod skrzynki z tworzywa

sztucznego

- Pojemniki na odpadki szczelne;

- Pojemniki do lodu

- Mobilna stacja do mycia i dezynfekcji

powierzchni zewnêtrznych z wbudowa-

nym kompresorem

- Stojak na wieszaki

- Wieszak œcienny (ramiê ca 30 cm)

- Szafki ubraniowe typ L

- Szafka biurowa

- Szafa na akta

- Stolik pod drukarkê

- Szafa ¿elazna na dokumenty

- Rega³ stalowy "320"

- Rega³ stalowy "500"

- Szafki kuchenne pod zlew

- Szafki kuchenne stoj¹ce

- Szafki kuchenne wisz¹ce;

- Rega³ porz¹dkowy

- Stolik ze zlewozmywakiem dwuko-

morowym ze stali nierdzewnej

- Stolik

- Krzes³o twarde szatniowe

- Krzes³o tapicerowane

- Fotel obrotowy

- Suszarka do r¹k

- Pojemnik na myd³o w p³ynie

- Wieszak na rêczniki

- Uchwyt na papier toaletowy

- Lustro

- Wiadro peda³owe

- Mata do dezynfekcji obuwia

- Kosz na œmieci;

- Zestaw komputerowy: serwer,

drukarka  monitor

- Oprogramowanie: pakiet biurowy,

program do rejestracji temperatury

w ch³odniach.

LOKALNE CENTRUM PIERWSZEJ SPRZEDA¯Y RYB

Zosta³ zrealizowany g³ówny cel pro-

jektu, który zak³ada³ - polepszenie wa-

runków sprzeda¿y i przechowywania

ryb poprzez poprawê warunków tech-

nicznych zapewnienie wymogów sani-

tarnych.

Ponadto zosta³y zrealizowane  cele

szczegó³owe za³o¿one w projekcie, czyli

:

- dostosowanie warunków sprzeda-

¿y ryb do obowi¹zuj¹cych norm    sani-

tarnych;

-   poprawa warunków socjalnych

osób obs³uguj¹cych sprzeda¿ ryb,

- poprawa technicznych warunków

sprawnego przechowywania i sprzeda¿y

ryb.

Za³o¿one koszty projektu, wydatko-

wane by³y na:

-Prace inwestycyjne,

-Przygotowanie dokumentacji ekono-

micznej i technicznej projektu,

-Administrowanie i zarz¹dzania pro-

jektem, oraz promocjê.

Rat.

cd. ze str. 5

 Rymowanki konkursowe:

Hel to piêkne miasto ja du¿o po nim ³a¿ê,
jest du¿o dziewczyn i piêkne pla¿e.
W Helu wiêc siê dobrze ¿yje,
pod smaczn¹ rybkê dobre piwo pijê.
Burmistrz nim siê opiekuje
i do Helu nas zwo³uje,
wiêc korzystaj przyjacielu
i przyje¿d¿aj do Helu.

Hel to miasto kochaj¹ce,
O turystów bardzo dbaj¹ce.
Pieœci s³oñcem, zrasza bryz¹
I kusi œwie¿¹ ryb¹.

Pó³wysep Helski, Pó³wysep Helski,
Jaki on jest anielski.
Miasto Hel na nim siê mieœci,
moc turystów pomieœci.

Hel, ka¿dy lubi bo siê
latem nie nudzi.
Hel kochamy i siê tu spotykamy.
Hel - lubimy i siê tu nie nudzimy.

Najpiêkniejsze widoki i obrazy
to po prostu helskie krajobrazy.
¯aden malarz bowiem nie namalowa³
nic piêknego, co by nie dotyczy³o

Helu naszego.

Foka, delfin i morœwiny
to s¹ morskie z Helu zwierzyny.
Spory i dyskusje toczy³y siê na ten

temat,
by z naszych Helan sk³ada³ siê polski

senat.
S¹ najm¹drzejsi i najpiêkniejsi,
z ca³ego œwiata najodpowiedzialniejsi
Lecz nasi cudowni, drodzy Helanie
byli te¿ skromni nies³ychanie,
wiêc siê uwziêli, wiêc siê zawziêli
i z polityk¹ nic mieæ nie chcieli.

DZIEÑ HELU

Œwiêto miasta Przyjació³ko, przyjacielu
odpoczynek tylko w  Helu.
Miejscowi mi³o przyjmuj¹ goœci,
na ka¿dej twarzy uœmiech radoœci.
Na pla¿y s³onko pra¿y i co
najlepsze tylko w Helu siê zdarzy.
Tu wakacyjna mi³oœæ siê zaczyna,
tu poczniesz córkê albo syna.
A kiedy bêdziesz wypoczêty i odprê¿ony
z trudem wracasz w rodzinne strony.

Raz, dwa, trzy, cztery
wypoczywaj latem w Helu.
Piêæ, szeœæ œwietnie zjesz.
Siedem, osiem najlepsze ³ososie.
Dziewiêæ, dziesiêæ zostañ tu przez ca³¹

jesieñ.

Ten fajny Helek pachnie jak najlepszy
¿elek.

Hel s³odki jak maliny,
lubi¹ go wszystkie dziewczyny!
Hel zak¹tek ma³y -
ale do zabawy doskona³y!!!
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W poniedzia³ek 11 czerwca br. minê³a dwudziesta rocz-
nica pobytu na Wybrze¿u Ojca Œwiêtego Jana Paw³a

II i spotkania z Kaszubami w Gdyni. Sta³a siê ona okazj¹ do
uczczenia tego donios³ego wydarzenia. Na zaproszenie orga-
nizatorów grupa cz³onków i sympatyków helskiego oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, pod duchowym
przewodnictwem proboszcza o. Klaudiusz Michalskiego
(OFM) i prezesa zarz¹du Tadeusz Mu¿y, pop³ynê³a na po-
k³adzie kutra "CPT. MORGAN" z pielgrzymk¹ do Gdyni,
aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach. W koœciele NSPJ przy
ul. Batorego odby³a siê msza œw. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ksiêdza biskupa Ryszarda Kasyny, podczas któ-
rej przypomniana zosta³a w ca³oœci homilia Jana Paw³a II
wyg³oszona przed dwudziestu laty na Skwerze Koœciuszki.
Po mszy œw. uczestnicy przeszli na miejsce wydarzeñ w 1987
r., gdzie przy p³ycie pami¹tkowej Jana Paw³a II z³o¿yli kwia-
ty oraz wys³uchali koncertu zespo³u "Gdynia", w tym ulubio-
nej przez Ojca Œwiêtego "Barki". Modlono siê tak¿e o rych³¹
beatyfikacjê zmar³ego Papie¿a.

W dwudziest¹ rocznicê papieskiej pielgrzymki do Gdyni (1987-2007)

KASZUBI  P£YN¥ KUTREM
DO  OJCA  ŒWIÊTEGO

Zarz¹d helskiego Oddzia³u ZK - P sk³ada podziêkowanie

armatorowi kutra "CPT. MORGAN", panu Jackowi Chwiro-

towi oraz jego za³odze za rejs na trasie Hel - Gdynia - Hel.

Maria Klajnert
Zdjêcia: Wanda Smereka, Maria Klajnert

ROCZNICA  PIELGRZYMKI

25 maja przesta³o biæ serce naszego
kolegi, cz³onka helskiego oddzia³u Zrze-
szenia Kaszubsko - Pomorskiego,

œp. Jerzego Kowala

Urodzi³ siê 28 grudnia 1931 roku da-
leko od morza, w W arszawie, w rodzi-
nie wojskowej o patriotycznych trady-
cjach. Ojciec jego Franciszek by³ ¿o³nierzem wojsk lotni-
czych. Kiedy nad Polsk¹ zawis³y czarne chmury zawieru-
chy wojennej, zosta³ wraz z rodzin¹ przeniesiony do
Morskiego Dywizjony Lotniczego w Pucku. Po klêsce
wrzeœniowej ojciec dosta³ siê do niewoli, gdzie zmar³, a
matka z synem wrócili do W arszawy. Tam ca³a rodzina
bra³a udzia³ w ruchu oporu, a Jurek, jako niespe³na trzyna-
stoletni ch³opak, czynnie uczestniczy³ w Powstaniu W ar-
szawskim. Prze¿ycia i obserwacje z tego okresu ukszta³-
towa³y osobowoœæ m³odego ch³opca. Po upadku powsta-
nia rodzina Kowalów zosta³a zmuszona do opuszczenia
W arszawy. Matka z Jurkiem ponownie wróci³a do Pucka.
Tu Jerzy ukoñczy³ szko³ê œredni¹ i tu zapozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê, Teresê z domu Budzisz. Po œlubie zamiesz-
kali we W³adys³awowie i podjêli pracê w Przedsiêbior-
stwie Po³owów i Us³ug Rybackich "Szkuner". Do domu
rodzinnego ¿ony w Helu wrócili dopiero w 1957 roku. Œp.
Jerzy podj¹³ pracê w Przedsiêbiorstwie Po³owów i Us³ug
Rybackich "Koga" w. przetwórstwie, a .tak¿e jako ku-
charz na kutrach. W 1987 roku przeszed³ na zas³u¿on¹
emeryturê. W olne chwile poœwiêca³ dzieciom, wnukom i
Bogu, któremu pozosta³ wiemy do koñca swojego ziem-
skiego ¿ywota. Jako cz³onek Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zawsze s³u¿y³ pomoc¹ i dobrym s³owem. Ce-
chowa³o go poczucie humoru - nigdy nie narzeka³ na los,
którym zosta³ obdarowany. Swoj¹ uczciwoœci¹, skromno-
œci¹ i ofiarnoœci¹ w wype³nianiu obowi¹zków zyska³ przy-
jaŸñ i zaufanie cz³onkiñ i cz³onków naszego Zrzeszenia.

Drogi Jerzy!
W tych kilku s³owach oddajemy nale¿ny Ci ho³d i sza-

cunek, na który zas³u¿y³eœ i zapracowa³eœ przez ca³e swo-
je niestrudzone ¿ycie. Od dziœ nie ma ju¿ Ciê poœród nas,
ale bêdziemy o Tobie pamiêtali w modlitwach.

Œpij spokojnie na helskim cmentarzu.

Cz³onkowie i Zarz¹d Zrzeszenia Kaszubsko -
Pomorskiego w Helu



8

Hel czy Jurata...

Przed wakacjami w ró¿nych mediach rozgorza³a dysku-
sja na temat lokalizacji rezydencji Prezydenta RP na

Pó³wyspie Helskim. Hel czy Jurata? O czym tu dyskutowaæ
skoro rezydencja nazywana przez helan "Mew¹" znajduje siê
na terenie administracyjnym gminy Hel. Czêœæ mediów przy-
jê³a ten fakt do wiadomoœci, inne z uporem godnym lepszej
sprawy lokalizuj¹ j¹ w Juracie, tj. na terenie gminy Jastarnia.
Bodaj¿e w gdañskiej "Panoramie" burmistrz Jastarni przegl¹da-
j¹c jakieœ dokumenty twierdzi³, ¿e oœrodek prezydencki znajduje
siê na terenie Juraty i dowodzi³, skoro Jastarnia doprowadza
tam wodê, a Jurata odbiera œcieki, to sprawa jest oczywista.

No có¿, nie bêdziemy siêgaæ do historii i cofaæ siê kilka
wieków wstecz, bo oka¿e siê, ¿e znaczna czêœæ gminy Jastania
nale¿y do Helu.

Jurata to brzmi dumnie. By³em na wczasach w Juracie, to
tak jak na Majorce. Wojskowy Zespó³ Wypoczynkowy "Jantar"
tak¿e le¿y w granicach administracyjnych Helu (tu p³aci po-
datki!), a adres oœrodka: 84-141 Jurata ul. Wojska Polskiego.

Powie ktoœ, ¿e nie ma o co kruszyæ kopi, ¿e to ¿aden problem.
Otó¿ nie… Podawanie prawdziwych informacji mo¿e w znacz-
ny sposób przyczyniæ siê do wzrostu popularnoœci naszego
miasta, zachêty dla inwestorów, wzrostu ceny gruntów itp.

Dlatego brawa dla W³adz naszego Miasta,  które przy ka¿-
dej okazji przypominaj¹ (tak¿e Kancelarii Prezydenta RP),
gdzie znajduje siê pó³nocno-zachodnia granica Helu.

8 czerwca w rezydencji Prezydenta RP w Helu goœci³ pre-
zydent Stanów Zjednoczonych Ameryki George Bush. Ju¿
w godzinach przedpo³udniowych zatrzymano ruch ko³owy
na trasie Jurata - Hel. Trwaj¹ca kilka godzin wizyta zmobili-
zowa³a do jej zabezpieczenia oko³o 4 tys. policjantów i in-
nych funkcjonariuszy. Prezydent wyl¹dowa³ w porcie wojen-
nym w Helu a nastêpnie eskortowan¹ limuzyn¹ przejecha³ do
rezydencji w Juracie!? Tak zapewne myœleli alterglobaliœci,
którzy w tej turystycznej miejscowoœci protestowali prze-
ciwko budowie w Polsce elementów amerykañskiej tarczy
rakietowej. To dziêki nieprawdziwym informacjom przeka-
zywanym przez media mieliœmy w Helu spokój.

Utrudnienia zwi¹zane z wizyt¹ jakoœ prze¿yliœmy, a sprawa
budowy tarczy to ju¿ inny problem…

W. Waœkowski

BÓJ O GRANICE
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ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

W dniu 03 czerwca 2007 r. w hel-
skim koœciele odby³a sie msza

œwiêta w intencji rych³ej beatyfikacji s³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II i kaszubskiego
biskupa z Gnie¿d¿ewa Konstantyna
Dominika.

We mszy œw. uczestniczy³y poczty
sztandarowe z oddzia³ów Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego z Kartuz,
¯ukowa, Redy, Pucka, Strzelna i Jastarni.

Po mszy zrzeszeñcy udali siê do
helskiej checzy kaszubskiej na poczê-
stunek.

 Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Hel

Tadeusz Mu¿a

95 lat ukoñczy³a 10 czerwca 2007 r.

najstarsza mieszkanka Helu  p. Irena

Ko³odziej. W tym uroczystym dniu

Burmistrz Miasta Helu Miros³aw

W¹do³owski oraz kierownik Miejskiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Irena Lenc

wraz z pracownikiem socjalnym

Henryk¹ Grudziñsk¹  z³o¿yli jubilatce

serdeczne ¿yczenia, zdrowia, szczêœcia,

pomyœlnoœci oraz pogody ducha na

kolejne lata.

MOPS

95-letnia
HELANKA

F
O

T
O

. 
b

ik
er

F
O

T
O

. 
B

iu
ro

 P
ro

m
oc

ji
 M

ia
st

a



10

KARTY HISTORII

cz.139

Innym istotnym osi¹gniêciem przed-
wojennej helskiej placówki oceano-

graficznej by³o zorganizowanie oraz udo-
stêpnianej dla zwiedzaj¹cych morskiej
kolekcji biologicznej. Sk³ada³y siê na ni¹
ciekawe preparaty ryb, ptaków i roœlin,
które sta³y siê zacz¹tkiem pierwszego
polskiego muzeum morskiego, nazywa-
nego w ró¿nych okresach Ba³tyckim,
Morskim lub Przyrodniczym. Jego
powstanie by³o œciœle zwi¹zane
z osob¹ Kazimierza Demela, jednego
z najwybitniejszych  polskich oceano-
grafów, który rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
w helskiej placówce w kwietniu 1923
roku. Bêd¹c przez wiele lat jedynym
sta³ym pracownikiem Laboratorium,
mia³ on mo¿liwoœæ prowadzenia przez
ca³y rok  obserwacji przyrody Ba³ty-
ku, gromadz¹c przy tej okazji ciekawe
jej okazy w celu ich wyeksponowa-
nia. Praca badawcza i kolekcjonerska,
któr¹ zapocz¹tkowa³ w Helu Kazi-
mierz Demel mia³a charakter pionier-
ski, o czym sam wspomina³: Z chwil¹
uruchomienia dzia³alnoœci badawczej
MLR w 1923 r., naówczas jedynej pol-
skiej placówki naukowej nadmorskiej,
o naszym morzu faktycznie nic nie wie-
dziano. Praca pionierska rozpoczê³a siê
z koniecznoœci. Nale¿a³o w pierwszej
kolejnoœci poznaæ co mamy w naszym
morzu: jaki jest sk³ad ichtiofauny, jaki
materia³ biologiczny znajdziemy w pol-
skich wodach Ba³tyku, z koniecznoœci
g³ównie w pobli¿u Helu.
Na Kazimierza Demela spad³ równie¿

trud urz¹dzenia przydzielonych na po-
trzeby Laboratorium dwóch niewielkich
pomieszczeñ w budynku dozorcy ry-
backiego. O tych dzia³aniach wspomina³
w swoim sprawozdaniu pierwszy kie-
rownik placówki prof. Antoni Jakubski
napisa³: ... lokal ten zdo³a³ pan Kazi-
mierz Demel  w sposób nader praktycz-
ny (...) przekszta³ciæ do tego stopnia, ¿e
od pocz¹tku letniego sezonu (1923)
Laboratorium  w dziale morfologicz-
nym mog³o byæ czêœciowo uruchomio-
ne. Pokój pierwszy zosta³ przeznaczony
na muzeum, bibliotekê i kancelariê,
pokój drugi zaœ na pracowniê biolo-
giczn¹... .

Z powy¿szego cytatu wynika, ¿e od
samego pocz¹tku funkcjonowania MLR,
wyodrêbnia siê istnienie w nim czêœci
muzealnej, któr¹ w pocz¹tkowym okre-
sie stanowi³y zaledwie dwie przeszklo-
ne szafy ze spreparowanymi okazami
fauny ba³tyckiej, demonstrowanymi od-
wiedzaj¹cym placówkê goœciom.

Zorganizowanie ekspozycji zwi¹za-
ne by³o zapewne z instrukcj¹ wydan¹
przez ministra dla b. Dzielnicy Pruskiej
dla Naczelnika Morskiego Urzêdu Ry-
backiego w sprawie zakresu  dzia³ania
Morskiego Laboratorium Rybackiego
opublikowan¹ 16 czerwca roku 1922.
Nak³ada³a ona m. in. na helsk¹ placówkê
badawcz¹ obowi¹zek prowadzenia dzia-
³alnoœci popularyzatorskiej z dziedziny
rybo³ówstwa oraz pracy maj¹cej na celu
dostarczanie, w miarê mo¿liwoœci, ma-
teria³u morskiego do badañ i æwiczeñ
zak³adom naukowym i szko³om akade-
mickim. Aby zadania te zrealizowaæ,
personel i wspó³pracownicy Laborato-
rium  gromadzili okazy fauny morskiej
eksponuj¹c na miejscu ciekawsze jej
przyk³ady. W ed³ug sprawozdania  prof.
A. Jakubskiego, kolekcja ta liczy³a w roku
1923 ponad 50 okazów, a odwiedzi³o j¹
ju¿ w pierwszym roku istnienia blisko
600 osób. By³o wœród nich wiele zna-
cz¹cych postaci polskiej nauki, kultury
i polityki, którzy spêdzali lato nad Ba³-
tykiem, m. in. Marsza³ek Sejmu Maciej
Rataj i liczni ministrowie z ówczesnego

rz¹du. Ale szczególnie mocno w pamiêci
Kazimierza Demela  utrwali³y siê wizy-
ty, jakie sk³ada³ mu Stefan ēromski,
przebywaj¹cy w Helu na letnim wy-
poczynku. Wizyty te zwi¹zane by³y
z konsultowaniem przez pisarza infor-
macji zbieranych do tworzonej w Helu,
ostatniej czêœci trylogii morskiej pt.

Miêdzymorze. Kazimierz Demel,
wspominaj¹c po latach wielkiego pisa-
rza, opisa³ go jako cz³owieka prostego,
naturalnie swobodnego, nosz¹cego
jasne pikowane ubranie i taka sam¹
czapkê, z zatkniêt¹  zawsze w klapê
marynarki ró¿¹ lub  innym kwiatem.
Tak liczna frekwencja,  zanotowana ju¿
w pierwszym roku dzia³alnoœci Labo-
ratorium, sprawi³a, ¿e kierownictwo
doceni³o mo¿liwoœæ poprawienia
bud¿etu MRL z op³at uzyskiwanych
za wstêp do  muzeum.
Pracownicy MLR za³o¿yli, ¿e gro-

madzone i eksponowane zbiory bêd¹
s³u¿yæ dwóm celom: umo¿liwi¹ pozna-

nie przyrody Ba³tyku szerokim rzeszom
Polaków oraz bêd¹ stanowiæ materia³
porównawczy dla badañ ró¿norodnoœci
przyrodniczej fauny  Ba³tyku. Na przy-
k³ad gromadzone okazy ichtiofauny
wykazywa³y czêsto odmiennoœæ ubar-
wienia lub anomalie rozwojowe.  Okazy
pozyskiwano do kolekcji w trakcie w³a-
snych rejsów  badawczych lub te¿ do-
starczali je w formie darów miejscowi
rybacy  i przetwórcy, którzy ka¿dora-
zowo za taki gest otrzymywali urzêdo-
we podziêkowanie.
Stworzone przez siebie Muzeum

scharakteryzowa³ Kazimierz Demel w
notatce pt. "Z dzia³alnoœci Morskiego
Laboratorium Rybackiego w Helu":
placówka Helska zorganizowa³a na
miejscu porównawcze muzeum, zawie-
raj¹ce wszystkie okazy naszej fauny
morskiej  oraz kolekcje biologiczne ze-
spo³ów dennych, umo¿liwiaj¹c  tem sa-
mem porównanie i specyfikacjê okazów
nawet zagranicznym specjalistom.
W Polsce jest ono niew¹tpliwie najob-
fitsz¹ kolekcj¹ naszej fauny morskiej.

Budynek g³ownej siedziby Muzeum Przyrod-
niczego Stacji Morskiej w Helu. Rok 1937.
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 Dzia³alnoœæ muzealna helskiej pla-
cówki oceanograficznej nie ogranicza³a
siê do prowadzenia  sta³ej ekspozycji.
Kazimierz Demel szybko zyska³ opiniê
wytrawnego specjalisty w dziedzinie
gromadzenia i konserwowania okazów
fauny morskiej. Z tego powodu w³aœnie
jemu Pañstwowe Muzeum Zoologiczne
w W arszawie zleci³o opracowanie roz-
dzia³u  poœwiêconego zbieraniu fauny
morskiej do "Podrêcznika do zbiera-
nia i konserwowania zwierz¹t nale-
¿¹cych do fauny  polskiej". W  podsu-
mowaniu tej pracy Kazimierz Demel
napisa³: ...m³odzie¿ nasza szczególnie
pamiêtaæ winna  o wycieczkach nad-
morskich i uzupe³niaæ swe wiadomoœci
o przyrodzie ojczystej wiadomoœciami,
obserwacjami i kolekcjami, zdobytemi
na naszem maleñkiem wybrze¿u. - Mor-
skie Laboratorium Rybackie w Helu -
placówka, której zadaniem jest przede
wszystkiem badanie naukowe naszych
morskich gatunków ryb u¿ytkowych,
z chêci¹, w miarê mo¿noœci, s³u¿yæ bê-
dzie rad¹ w zdobywaniu wiadomoœci
faunistycznych o naszym morzu.
 W roku 1932 Morskie Laboratorium

Rybackie przekszta³ci³o siê w Stacjê
Morsk¹ podleg³¹ Instytutowi im.
Nenckiego w W arszawie, który znacz-
nie rozwin¹³ dzia³alnoœæ helskiej placów-
ki oceanograficznej. Morskie Muzeum
Przyrodnicze przenios³o siê na parter
wydzier¿awionego przez Instytut bu-
dynku przy ulicy Portowej, gdzie zajê³o
a¿ 4 pomieszczenia. Umo¿liwi³o to
znaczne rozwiniêcie ekspozycji. Od tego
czasu, obok zbiorów przyrodniczych
demonstrowano w nim tak¿e typowe
narzêdzia rybackie oraz przyrz¹dy do
prowadzenia  badañ naukowych na mo-
rzu, a do opieki nad zbiorami zatrudnio-
ny zosta³ specjalnie laborant spe³niaj¹-
cy jednoczeœnie funkcjê woŸnego, o cha-
rakterystycznym nazwisku ŒledŸ. Obok
czêœci ekspozycyjnej zorganizowano
równie¿ laboratorium i pracowniê pre-
paratorsk¹. Roczna frekwencja, odwie-
dzanego g³ównie w sezonie letnim Mu-
zeum helskiego wynosi³a przeciêtnie
4000 osób. Krótki opis tej placówki po-
zostawi³ czêsty bywalec Stacji Morskiej,
znany biolog, prof. Jan Tur z Krakowa:
W tym roku znacznie siê te¿ wzmog³a
frekwencja  publicznoœci, zwiedzaj¹cej
Muzeum morskie przy Stacji, w którem
s¹ zgromadzone, metodycznie i przej-
rzyœcie  rozmieszczone , okazy fauny
morskiej i ptaków: liczba zwiedzaj¹cych
dosiêg³a 3500 osób ze wszystkich dziel-
nic Polski.

Kolekcja Morskiego Laboratorium
Rybackiego, a póŸniej Stacji Morskiej
by³a czêsto wypo¿yczana na okolicz-
noœciowe wystawy zwi¹zane z gospo-
dark¹ morsk¹. Zbiory helskiego muzeum
pokazano m. in. na: I Pomorskiej W y-
stawie Rolno-Przemys³owej w Grudzi¹-
dzu w roku 1925, podczas której w spe-
cjalnym Pawilonie Morskim demon-
strowane by³y zbiory dotycz¹ce fizjo-
grafii i biologii morza oraz przyrz¹dy
u¿ywane do badañ oceanograficznych,
na W ystawie Krajowej w Poznaniu w
roku 1929 oraz na ekspozycji towarzy-
sz¹cej Zjazdowi Lekarzy i Przyrodni-
ków w Poznaniu w roku 1933. Cieka-
wym przedsiêwziêciem, w którym wy-
korzystane zosta³y  zbiory muzealne
Stacji Morskiej w Helu, by³o zorganizo-
wanie w roku 1935 propagandowej wy-
stawy "kolejowej", której celem by³o
zwrócenie uwagi ludnoœci Polski na ko-
rzyœci p³yn¹ce z zagospodarowania
morza i spo¿ywania produktów mor-
skich. 35 wagonów tego nietypowego
poci¹gu jeŸdzi³o po ca³ym  kraju, przy-
bli¿aj¹c sprawy morskie i umo¿liwiaj¹c
jednoczeœnie konsumpcjê potraw z ryb
ba³tyckich w wagonach restauracyjnych.
W arte odnotowania s¹ równie¿ pio-

nierskie w Polsce próby sezonowego
udostêpniania dla zwiedzaj¹cych akwa-
riów morskich. Zamiar ten opisa³ Dzien-
nik Gdyñski w marcu 1933 roku.
W akwariach, zlokalizowanych w piw-
nicach g³ównego budynku Stacji mia³y
byæ demonstrowane: okazy, mo¿liwie
ca³ej fauny ryb i innych zwierz¹t Ba³ty-
ku. Niestety, realizacja tego pomys³u nie
dosz³a do skutku, prawdopodobnie

z braku  wymienników ciep³a, pozwala-
j¹cych na utrzymanie odpowiednio ni-
skiej temperatury, umo¿liwiaj¹cej prze-
¿ywalnoœæ zimnolubnych ryb ba³tyc-
kich.
Ciekaw¹ informacjê znajdujemy

w Dzienniku Gdyñskim z 1933 roku,
w artykule pt. "Co mo¿na zobaczyæ
w Polskim Muzeum Morskim w Helu?":
do wiosny tego roku, mo¿na by³o przy
stacji ogl¹daæ ¿yw¹ m³od¹ fokê, któr¹
trzymano, w zanurzonej w zatoce drew-
nianej skrzyni. Ale wiosn¹ burza rozbi-
³a skrzyniê przywracaj¹c foce wolnoœæ.
Nowa siedziba helskiego  Muzeum

znajdowa³a siê w budynku po³o¿onym
w obrêbie tzw. koloni rybackiej, bezpo-
œrednio przy zatokowym brzegu pó³-
wyspu. W okresach silnych sztormów
spiêtrzone wody Zatoki czêsto dociera-
³y do jego murów. W  paŸdzierniku 1935
roku o ma³o co nie dosz³o do zalania bu-
dynku i zbiorów. W obec zagro¿enia Ka-
zimierz Demel wys³a³ do Morskiego
Urzêdu Rybackiego pismo z proœb¹ o
pomoc:

Niniejszym zwracam siê do MUR
w Gdyni z proœb¹ o ³askaw¹ interwencjê
w Urzêdzie Morskim celem mo¿liwie
szybkiego zabezpieczenia  brzegu przed
niszcz¹cym dzia³aniem morza naprze-
ciw pierwszych z kolei domków od
strony zatoki w Nowej Kolonii Rybac-
kiej w Helu, gdzie morze posuwaj¹c
siê wci¹¿ naprzód dosiêg³o ju¿ drogi,
tak ¿e obecnie oddzielone jest przestrze-
ni¹ zaledwie 4-5 metrów od nadbrze¿-
nej linii domków. Prócz kilku budyn-
ków mieszkalnych zagro¿one jest
równie¿ Muzeum Przyrodnicze Stacji
Morskiej, zawieraj¹ce cenne eksponaty
dotycz¹ce ¿ycia Ba³tyku, a mieszcz¹ce
siê w pierwszym nadbrze¿nym budynku
Koloni  Rybackiej.
Pod koniec  1938 roku Stacja Morska

wraz ze zbiorami muzealnymi zosta³a
przeniesiona do nowopowsta³ej siedzi-
by w Gdyni. Niestety, podczas okupa-
cji, wszystkie zdobyte w Helu okazy
uleg³y zag³adzie, ale póŸniej helskie
doœwiadczenia muzealne pozwoli³y
na szybkie zorganizowanie nowej
placówki - Muzeum Oceanograficznego
Morskiego Instytutu Rybackiego, które
rozwinê³o siê obecnie w Muzeum Oce-
anograficzne i Akwarium Morskie
w Gdyni.
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W dniu 01.07.2007 na Miejskiej Hali Sportowo-Wido-
wiskowej  w Helu odby³y siê I Otwarte Mistrzostwa

Helu w Szachach.

Wyniki:
Mistrzem  Helu zosta³ Grzegorz Rudecki
Wicemistrzem Helu zosta³ Piotr Kohnke
III miejsce zaj¹³ Pawe³ Sojecki

Mi³oœników gry w szachy zapraszamy w czasie wakacji do

gry w lidze szachowej która bêdzie odbywa³a siê w Miejskiej

Hali Sportowo-Widowiskowej  w Helu w poniedzia³ek

w godzinach 1700-1900.
P.K.

SPORT

I Otwarte Mistrzostwa Helu w Szachach

3 czerwca w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej
w Helu odby³y siê VI Otwarte Mistrzostwa Helu

w Pi³ce No¿nej Halowej. Na starcie stanê³o 6 dru¿yn.

Wyniki
1. Hercules

2. Snajperzy

3. Helmix

4. Hydra

5. Ventus

6. FC. Wiejska

Wyró¿nienia:
Najlepszy strzelec: Pawe³ W aszak 8 bramek

Najlepszy bramkarz: Krystian S³upek - wybrany przez

kapitanów zespo³ów.

P.K.

Otwarte Mistrzostwa Helu
w Pi³ce No¿nej Halowej

Hel  03.06.2007
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W niedzielê 27
m a j a

2007 roku na Skwerze
Koœciuszki w Gdyni
Stacja Morska Uni-
wersytetu Gdañ-
skiego w Helu wraz
z Fundacj¹ Rozwoju
Uniwersytetu Gdañ-

skiego zorganizowa³y, w ramach
V Ba³tyckiego Festiwalu Nauki, stoisko
poœwiêcone  babce byczej (Neogobius
melanostomus).
Gatunek ten jest jednym z nowych

inwazyjnych gatunków, które dziêki nie-

rozwadze cz³owieka pokona³y natural-

ne bariery rozprzestrzeniania siê i prze-

dosta³y siê do naszego morza. Babek

byczych w przybrze¿nych wodach Za-

toki Gdañskiej stale przybywa. Wiosn¹

niejednokrotnie dominuj¹ one w rybac-

kich po³owach ¿akami i miero¿ami. Jak

na razie nasi rybacy nie staraj¹ siê ³owiæ

ich zbyt du¿o, gdy¿ popyt na ta rybê

jest ograniczony. Odbiorcy ryb i ich kon-

sumenci nie pamiêtaj¹ o walorach sma-

kowych tego gatunku i sposobach jego

kulinarnego wykorzystania.

Babka bycza
smaczna babka

 Pokaz gotowania ryby.

Pani Bo¿ena zdradzi³a sk³ad sosu ja-
kiego u¿ywa do sa³atek.

Stacja Morska i Fundacja Rozwoju

Uniwersytetu Gdañskiego, przy wspar-

ciu W ojewódzkiego Funduszu Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki W odnej

w Gdañsku  postanowi³y to zmieniæ

i zorganizowa³y stoisko promuj¹ce kon-

sumpcjê babki byczej wœród mieszkañ-

ców Trójmiasta i turystów. Goœcie sto-

iska oprócz materia³ów informacyjnych

dotycz¹cych babki mogli obejrzeæ przy-

gotowany przez pani¹ Bo¿enê Dykiel

pokaz sma¿enia i gotowania zupy

z babk¹ bycz¹.

Nie oby³o siê bez autografów pani
Bo¿eny Dykiel ...

Ponadto zaprezentowano na stoisku

oryginalne ukraiñskie puszki z babk¹

bycz¹ oraz suszone ryby tego gatunku.

Imprez¹ t¹ obie instytucje rozpoczê-

³y zaplanowan¹ na szerok¹ skalê pro-

mocjê konsumpcji babki byczej, której

efektem ma byæ ograniczenie liczebno-

œci populacji tej ryby w naszych wo-

dach, a poprzez  pojawienie siê nowej

ryby na naszych sto³ach powstanie

dodatkowego Ÿród³a dochodów dla

polskich rybaków.

Marcin Gawdzik
Foto: Krzysztof E. Skóra

... i pami¹t-
kowych zdjêæ.

Polskie puszki z babk¹ bycz¹, a wœród
nich oryginalna ukraiñska z "byczkami".

Goœcie festiwalu mogli spróbowaæ
przygotowanych specja³ów.
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Z okazji 30-lecia naszego istnienia  serdecznie dziêkujemy mieszkañcom Helu i instytucjom
dzia³aj¹cym na jego terenie za wspieranie powstawania naszej placówki oraz pomoc
w realizacji powierzonych nam zadañ badawczych i edukacyjnych.

Za³oga Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdañskiego w  Helu

PRZYRODA - EKOLOGIA

Obraz z czerwca 1977 roku (3 pomieszczenia na piêtrze by³y zal¹¿kiem naszej placówki).

Obraz z czerwca 2007 roku.
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Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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W niedzielê 27 maja 2007r. odby³ siê w Gdyni  VIII
Piknik Naukowy zorganizowany w ramach V Ba³-

tyckiego Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy Stacja Mor-
ska zorganizowa³a w sali ekspozycyjnej Instytutu Oceano-
grafii UG przy ulicy Pi³sudskiego 46 stoisko pt.  "Ba³tyckie
ssaki - morœwin i foki". Pracownicy Stacji przekazywali wie-
dzê na temat biologii i ekologii 4 gatunków ssaków wystêpu-
j¹cych na sta³e w Morzu Ba³tyckim: morœwina i 3 gatunków
fok (szarej, pospolitej i obr¹czkowanej).

Szanowni Pañstwo,
Z przyjemnoœci¹ informujemy, i¿ od pocz¹tku

maja 2007 roku sklepik fokarium Stacji
Morskiej w Helu ma do zaoferowania
nowy bardzo ciekawy asortyment, m.in.
kurtki przeciwdeszczowe, bezrêkawni-
ki, polary, a tak¿e nowe modele pleca-

ków, kubków, toreb p³óciennych i koszulek itp.

Serdecznie zapraszamy

Morœwin i foki na Festiwalu Nauki
Uczestnicy festiwalu mogli zapoznaæ siê z przygotowany-

mi posterami informacyjnymi prezentuj¹cymi budowê anato-

miczn¹ morœwina i fok, sposoby ochrony oraz historiê wystê-

powania tych gatunków w naszych wodach. Prezentowano

filmy ukazuj¹ce zwyczaje fok i morœwinów, zagro¿enia jakie

czyhaj¹ na te zwierzêta oraz oœrodki badawcze zajmuj¹ce siê

ratowaniem i hodowl¹ tych zwierz¹t. Zorganizowano prezen-

tacjê aparatury stosowanej do akustycznego monitoringu obec-

noœci morœwina  w morzu oraz sposoby jej instalacji. Zapre-

zentowano naturalnej wielkoœci modele morœwinów i ekspo-

naty fok. Rozdawano liczne ulotki i udzielano odpowiedzi na

pytania.

Czêœæ imprezy dotycz¹ca morœwina jest nadal eksponowa-

na i dostêpna dla zwiedzaj¹cych w siedzibie Instytutu jako

wystawa poœwiêcona temu gatunkowi pt. "BA£TYK - DOM

M O R Œ WINA". Mo¿na j¹ ogl¹daæ do pi¹tku 15 czerwca 2007 r.

w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00. Na okres letni

zostanie ona przeniesiona do Stacji Morskiej w Helu.

Marcin Gawdzik
Foto: Monika Konkel
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W arsztaty prowadzi³ i moderatorem

dyskusji byli Garry Burrow z pó³noc-

no-irlandzkiej agencji Environment and

Heritage Service oraz Iwona Kuklik ze

Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii

Uniwersytetu Gdañskiego w Helu.

Na spotkaniu omówione zosta³y m.in.

takie zagadnienia jak: postêpowanie ze

zwierzêtami z³owionymi, system powia-

damiania o fakcie przy³owu, zg³aszanie

faktu przy³owu przez rybaków, wpro-

wadzenie regulacji prawnych umo¿liwia-

j¹cych rybakom dostarczenie posiada-

nych na pok³adzie gatunków chronio-

nych pozyskanych w wyniku przypad-

kowych po³owów odpowiednim pla-

cówkom naukowym do dalszych badañ,

program monitoringowy z udzia³em

rybaków dotycz¹cy wystêpowania

morœwina i przypadkowych po³owów,

wykorzystanie najnowszych informacji

w edukacji w celu uaktualnienia wiedzy

i podniesienia œwiadomoœci spo³ecznej.

Kolejne warsztaty planowane s¹ na

wrzesieñ tego roku.

SM

Morœwin w Naturze 2000
- 3 warsztaty w Gdyni

W dniach 12-13 czerwca 2007 r.
odby³y siê kolejne, trzecie ju¿

warsztaty poœwiêcone tworzeniu krajo-
wego planu ochrony morœwinów na po-
trzeby systemu Unii Europejskiej Na-
tura 2000. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Œrodowi-
ska, Marynarki Wojennej, urzêdów
morskich, rybaków po³awiaj¹cych ³oso-
sie, parków narodowych i krajobrazo-
wych, pozarz¹dowych organizacji pro-
ekologicznych, wojewódzkich funduszy
ochrony œrodowiska oraz naukowcy.

Siedziba obrad - budynek Instytutu
Oceanografii UG

Plan
a rzeczywistoœæ

Gdy w Gdyni odbywa³y siê warszta-

ty dotycz¹ce planu ochrony morœwinów

w ramach systemu Natura 2000, do Sta-

cji Morskiej dotar³a informacja, i¿ w dniu

12 czerwca 2007 r. pomiêdzy wejœciami

na pla¿e 36 i 37  KuŸnicy zauwa¿ono

na brzegu zw³oki morœwina. Zw³oki

by³y w stanie daleko zaawansowanego

rozk³adu.
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Wszyscy coraz bardziej zwracamy uwagê na nasze oto
czenie. Nikt nie chce ¿yæ i odpoczywaæ wœród œmieci.

Kiedy wyje¿d¿amy na wakacje, równie¿ oczekujemy, ¿e miej-
sca w które siê udajemy s¹ czyste.

W 2005 roku, grupa ludzi, z wszystkich krajów nadba³tyc-
kich rozpoczê³a projekt o nazwie Baltic SeaBreeze (Ba³tycka
Bryza). Chc¹ oni  uœwiadomiæ jak najwiêkszej liczbie osób
o ich powinnoœciach wzglêdem Morza Ba³tyckiego. G³ów-
nym odbiorc¹ s¹ ludzie, którzy maj¹ najwiêkszy kontakt
z morzem (marynarze, rybacy, turyœci). W dniach 14 - 16 maja
br. w Stacji Morskiej IO UG w Helu odby³o siê spotkanie
dzia³aczy tego projektu. G³ównym menad¿erem projektu jest
Henrik Alsén z Keep Sweeden Tidy Foundation, natomiast
Aija Bäckström z Keep the Archipelago Tidy z Estonii by³a
g³ównym koordynatorem spotkania. Podstawowym celem tej

wizyty by³o dopracowanie szczegó³ów zwi¹zanych z wyda-

niem podrêczników dla w³aœcicieli oraz osób korzystaj¹cych

z morskich przystani jachtowych (tzw. "marin"). Ksi¹¿ki bêd¹

przet³umaczone na kilka jêzyków, w tym polski i zostan¹

wydane pod koniec tego roku.

15 maja w helskim fokarium (w projekcie uczestnicz¹ Stacja

Morska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego) odby³o

siê tak¿e spotkanie z w³aœcicielami polskich marin w sprawie

systemu nadawania certyfikatu "B³êkitnej Flagi".  Flaga ta jest

bardzo presti¿owym wyró¿nieniem jakoœci us³ug œwiadczo-

Spotkanie dzia³aczy
Baltic SeaBreeze w Helu

Uczestnicy projektu Baltic SeaBreeze i B³êkitnej flagi.

nych dla morskich turystów (pla¿owiczów, ¿eglarzy). Jachty

które zawitaj¹ do mariny wyró¿nionej tym znakiem, maj¹

gwarancjê, ¿e jest dobrze wyposa¿ona, jest w niej czysto,

sprzyja œrodowisku przyrodniczemu oraz klientom. Spotka-

nie to ukaza³o tak¿e typowe problemy dla polskich przedsiê-

wziêæ które maj¹ dorównaæ europejskim standardom. Roz-

wi¹zania i porady zostan¹ uwzglêdnione równie¿ w wy¿ej

wspomnianym podrêczniku. Czy Hel jest w stanie sprostaæ

podobnym wyzwaniom turystycznego rynku?

Szymon Skura

Przy³ów jest g³ównym zagro¿eniem dla wielu zagro¿o-
nych ssaków morskich, waleni, ¿ó³wi morskich, pta-

ków morskich i niektórych gatunków ryb.
Dlatego WWF i partnerzy stworzyli Miêdzynarodowy

Konkurs na "inteligentne" narzêdzie po³owowe, aby zainspiro-
waæ nowatorskie, praktyczne, op³acalne pomys³y, które
pozwoli³yby rybakom po³awiaæ w sposób bardziej "inteli-
gentny" - aby lepiej okreœlaæ cel ich zamierzonego po³owu,
jednoczeœnie zmniejszaj¹c przy³ów.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich - rybaków, zawodo-
wych producentów narzêdzi po³owowych, nauczycieli, studen-
tów, in¿ynierów, naukowców i indywidualnych wynalazców.

Zwyciêzca konkursu otrzyma nagrodê w wysokoœci 15 tys.
funtów, dwie kolejne osoby - zdobywcy drugiego miejsca
otrzymaj¹ po 5 tys. funtów.

Termin nap³ywania zg³oszeñ up³ywa w dniu 31 lipca 2007 r.
Wiêcej informacji na stronie:  www.smartgear.org,
tam te¿ dostêpne s¹ materia³y dla uczestników.
Aby uzyskaæ dodatkowe informacje, skontaktuj siê z:
smartgear@smartgear.org .

Miêdzynarodowy Konkurs WWF
na "inteligentne" narzêdzie po³owowe 2007

Przyk³ad "inteligentnej" sieci przyjaznej delfinom
i morœwinom.
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Wiadomoœæ do Stacji Morskiej dotar³a niemal zaraz po
zdarzeniu, ale dopiero po miesi¹cu otrzymaliœmy  ma-

terialny - filmowy dowód  na to, co w rozmowie telefonicznej
wydawa³o siê niewyobra¿aln¹ sensacj¹. Otó¿ w dniu 27 kwiet-
nia 2007 przed godzin¹ 14.00  grupa ³owi¹cych w rejonie £eby
dorsze wêdkarzy dostrzeg³a p³yn¹ce w znacznej odleg³oœci
cztery walenie. Telefonuj¹cy  do nas pan Krzysztof Wysocki
(autor jedynego dokumentuj¹cego do zdarzenie filmu i zdjêæ)
mia³ w¹tpliwoœci co on i jego koledzy w³aœciwie widzieli
-  morœwiny czy delfiny?

Jak na zwyczaje ba³tyckich morœwinów by³a to bardzo licz-
na grupa, gdy¿ zwykle p³ywaj¹ one w pojedynkê. Z kolei dla
delfinów  taka  iloœæ nie jest  zaskakuj¹ca. Ale w Ba³tyku grupa
delfinów to z kolei wielka rzadkoœæ.  Jeœli pojawiaj¹ siê
w naszym morzu, s¹ to zwykle zab³¹kane pojedyncze osobniki.

A jednak, przys³any nam film ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ
wskazuje, ¿e by³y to delfiny, choæ du¿a odleg³oœæ wykona-
nych ujêæ uniemo¿liwia, jak na razie, precyzyjne oznaczenie
gatunku. Widoczne na filmie  wystaj¹ce ponad powierzchniê
relatywnie wysokie sierpowate p³etwy oraz bardzo jasne po-
wierzchnie boków wynurzaj¹cych siê cia³ wskazuj¹ w³aœnie
na tê rodzinê waleni.  P³etwy morœwinów s¹ krótsze, o kszta³-
cie niemal równobocznego trójk¹ta, a p³yn¹c pokazuj¹ wy-
³¹cznie czarn¹ powierzchniê grzbietu.  Inaczej te¿ wynurzaj¹
siê i nurkuj¹. Czyni¹ to szybciej i w krótszych okresach czasu.

Delfiny, niestety, nie podp³ynê³y do kutra i jak na razie nie
ma ich ujêæ z bliska. To utrudnia ostateczn¹ taksonomiczn¹
identyfikacjê zwierz¹t. Brakuje te¿, co nas niepokoi, kolej-
nych doniesieñ o ich obecnoœci w innych czêœciach morza.

Ostatnie tak masowe pojawienie siê delfinów u naszych
brzegów mia³o miejsce w rejonie Pomorza Zachodniego w 1852
roku. Odnotowano wówczas 5 martwych cia³ delfinów butlo-
nosych. W XIX wieku dwa inne delfiny tego gatunku odnoto-
wano w Zalewie Wiœlanym (w 1885 i  1892). Jeszcze wcze-
œniej dwa takie przypadki mia³y miejsce w XIII wieku.

Z innych gatunków delfinów, których obecnoœæ odnotowa-
no w naszej strefie Ba³tyku nale¿y wymieniæ delfiny zwy-
czajne (w latach  1616 i 1885) oraz kilkukrotnie pojawiaj¹ce

WIZYTA U POLSKICH BRZEGÓW
2007 - ROKIEM DELFINA

Mapka z zaznaczonym rejonem obserwacji delfinów.

siê, szczególnie w ostatnich latach delfiny bia³onose (1862,

1989, 1994, 1995 i 1997), a tak¿e dwie wizyty bia³uch (1979

i 1986).

Do najwiêkszych lokalnych zoogeograficznych sensacji za-

licza siê natomiast dwukrotne stwierdzenie w Zatoce Gdañ-

skiej tropikalnego gatunku delfina prêgobokiego (w latach 1999

i 2000) oraz ostatnie z roku 2006, pierwsze odkrycie w pol-

skiej strefie (a drugie w Ba³tyku) - delfina bia³obokiego.

To mi³o ze strony czwórki dzielnych waleni, ¿e odwiedzi³y

nas w czasie, gdy og³oszono, ¿e rok 2007 jest Rokiem Delfina:

 www.yod2007.org i www.ascobans.org

Stacja Morska UG prosi wszystkie osoby, które mog¹ do-

starczyæ dodatkowych informacji o zaobserwowaniu ¿ywych

lub z³owieniu oraz znalezieniu na brzegu martwych cia³ waleni

(delfinów,  morœwinów)  o kontakt telefoniczny (ca³¹ dobê):

(058) 675-08-36 lub 0601-88-99-40 b¹dŸ poczt¹ elektro-
niczn¹: e-mail: hel@univ.gda.pl

 Iwona Kuklik
Krzysztof E. Skóra

Trzy dokumentalne kadry z filmu wykonanego 27 kwietnia 2007 r.

 (autor: Krzysztof Wysocki z Ko³a)



20

KOLOR

PRZYRODA - EKOLOGIA

W dniach 29 - 31 maja 2007r. Stacja Morska uczestni-
czy³a w Miêdzynarodowych Targach Przetwórstwa

i Produktów Rybnych POLFISH 2007, które odby³y siê
w Gdañsku.

Stacja Morska na targach Polfish

Na stoisku Stacji, oprócz ogólnej prezentacji helskiej

placówki, zosta³y przedstawione aktualne projekty

priorytetowe, takie jak: - promocja konsumpcji babki byczej

(Neogobius melanostomus), która ma na celu ograniczenie
liczebnoœci populacji tej ryby w naszych wodach, a poprzez

pojawienie siê nowej ryby na naszych sto³ach powstanie

dodatkowego Ÿród³a dochodów dla polskich rybaków,

- program "Ryby dla Zatoki", którego celem jest odtworze-

nie i ochrona ryb Zatoki Puckiej,

- projekt reintrodukcji fok szarych w po³udniowym Ba³tyku,

który ma  na celu m.in. przywrócenie ekosystemowi drapie¿-

nika najwy¿szego rzêdu oraz odtworzenie naturalnej ró¿no-

rodnoœci gatunkowej w rejonie po³udniowego Ba³tyku,

- projekt czynnej ochrony morœwina, który ma zapobiec

wyginiêciu tego gatunku.

Stoisko wzbudzi³o du¿e zainteresowanie goœci targów,

którzy mogli zobaczyæ m.in. naturalnej wielkoœci modele

morœwinów i eksponat foki, pingery (odstraszacze) oraz film

o ich zastosowaniu na rybackich sieciach. Pracownicy Stacji

odbyli setki rozmów na temat projektów realizowanych przez

Stacjê, udzielili odpowiedzi na wiele pytañ.

MG

Babce byczej poœwieciliœmy spor¹ czêœæ stoiska. Promowaliœmy nowy produkt "Smaczn¹ babkê".

Równie du¿o miejsca poœwiêciliœmy morœwinowi  (po prawej w tle fragment filmu o pingerach).
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20 maja na kortach tenisowych "Ba-

rakuda" w Helu odby³o siê zakoñczenie

V Edycji Helskiej Ligi Tenisa Ziemnego

Halowego.

Wyniki:
Kategoria Seniorów

1. Piotr Kohnke  z Helu

2. Mateusz Zab³ocki z Helu

3. W³adys³aw ̄ aczek  ze Strzelna

Kategoria kadetów

1. Marcin KoŸluk z Helu

2. Filip Œwitakowski z Helu

3. Krystian Koz³owski z Helu

P.K.
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Zakoñczenie V Edycji Helskiej Ligi Tenisa Ziemnego

Kwietny Bieg
Sztafeta dooko³a

granic Polski w Helu

Kwietny Bieg to Sztafeta dooko³a
granic Polski zosta³ zorganizo-

wany dla upamiêtnienia Pierwszej Piel-
grzymki Ojca Œwiêtego do Ojczyzny.

Od momentu startu w dniu 26 maja
2006 o godzinie 1700 do zakoñczenia
w dniu 10 czerwca 2006 o godzinie 1700

bieg trwa³ bez zatrzymywania przez 24
godziny na dobê. Podczas biegu poko-
nano 3530 km przez 14 dni.

7/8 czerwca bieg odbywa³ siê na tere-
nie gminy Hel. Trasê z Juraty do Helu
i z powrotem w formie sztafety poko-
nali:  Sebastian Niemoth, Mateusz
Kubicki, Filip Œwitakowski, Andrzej
Polak, Dominika Tabor, Barbara Tabor,
Karina Boszke, Adrian Banaszek,
Klaudia Mirek  £ukasz Rusajczyk,
Feliks Erbach, Pawe³ Listewnik,
Miros³aw Bruhn, Patryk Waleryœ,
Kszysztof Michalski, Mateusz Zab³oc-
ki, Andrzej Dawid, Borys Zió³kowski,
Patrycja Bednarek, Marek Dykta, Piotr
Kohnke, Maciej Garda, Wies³aw Wój-
cik, Robert Mazur, Andrzej Koz³owski.

Bieg  odbywa³ siê w godzinach noc-
nych.  O 2220 od biegaczy z Jastarni
otrzymaliœmy bia³o czerwon¹ flagê oraz
flagê kwietnego biegu i biegliœmy do
Helu.  Zrobiliœmy pêtle w naszym mie-
œcie biegn¹c  wzd³u¿ ulicy Steyera a¿ do
Leœnej i wracaliœmy ulic¹ Wiejsk¹.

Flagi oddaliœmy 8 czerwca o godzinie
020 w Juracie.

Wiêcej informacji o biegu mo¿na zo-
baczyæ na stronie www.kwietnybieg.pl

W ysi³ki na trasie, naszemu Przewod-
nikowi na "D³ugim Dystansie" - Janowi
Paw³owi II, w ho³dzie sk³adamy.

Piotr Kohnke
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KASZUBSKI RZE•BIARZ

22 czerwca br. minê³o 15 lat od œmierci Leona Golli,
twórcy ludowego nazywanego "rzeŸbiarzem rybackiego
œwiata", przez wiele lat zwi¹zanego z Helem.
Urodzi³ siê 13.08.1923 roku w Wielkiej Wsi. Jego ojciec,

podobnie jak i dziadek, by³ rybakiem ³odziowym, naturaln¹

kolej¹ rzeczy by³o wiêc, ¿e i ich synowie przygotowywani

byli do pracy na morzu. Leon ju¿ w wieku 9 lat musia³ wycho-

dziæ na brzeg, by pomagaæ w czyszczeniu sieci i wybieraniu

z nich po³owu. Na pocz¹tku lat 30. XX wieku ca³a rodzina

wyprowadzi³a siê do Helu i osiedli³a na kolonii rybackiej, przy

obecnej ulicy Bocznej 1. Jako najstarszy z rodzeñstwa zacz¹³

wyp³ywaæ z ojcem na morze ju¿ od 14. roku ¿ycia. W tym

wieku musia³ on jeszcze dzieliæ pracê z nauk¹ w szkole, wobec

czego czêsto zdarza³o mu siê zasn¹æ w ³awce w ciep³ej izbie

szkolnej za co by³ karcony przez nauczyciela. Praca by³a ciê¿-

ka - na po³ów wyp³ywali na zwyk³ej ³odzi wios³owej. Odczu-

wa³ j¹ póŸniej w rêkach przez ca³e swoje ¿ycie. W Helu Leona

zasta³a wojna. Gdy osi¹gn¹³ pe³noletnioœæ, zosta³, podobnie

jak wielu innych Kaszubów, wcielony do niemieckiej s³u¿by

wojskowej i skierowany na okrêty Kriegsmarine. Po zakoñ-

czeniu wojny, obawiaj¹c siê powrotu do Polski, odwleka³ swój

przyjazd. Myœla³ ju¿ nawet o pozostaniu w Niemczech. Ale

uleg³ usilnym b³aganiom matki, która wzywa³a go w drama-

tycznych listach do powrotu. Do Polski dotar³ w 1949 roku,

gdy szala³ ju¿ komunistyczny terror. Ten spóŸniony powrót

sta³ siê przyczyn¹ jego d³ugoletnich szykan ze strony s³u¿b

bezpieczeñstwa. Dokuczano mu tak bardzo, ¿e nie ukrywa³

przed rodzin¹, ¿e ¿a³uje powrotu. Na dodatek mia³ wówczas

sporo problemów z mówieniem po polsku, poniewa¿ bardzo

d³ugo pos³ugiwa³ siê wy³¹cznie niemieckim i czêsto przekrêca³

s³owa.  Co tydzieñ musia³ siê meldowaæ w siedzibie S³u¿by

Bezpieczeñstwa w W ejherowie. Na zawsze zablokowano mu

awans zawodowy w rybo³ówstwie. Móg³ byæ tylko prostym

rybakiem, chocia¿ umiejêtnoœci i kwalifikacje mia³ znacznie

Rocznica œmierci
"rzeŸbiarza rybackiego œwiata"

wiêksze od niejednego szypra. Mo¿e dlatego praca na morzu

przesta³a go cieszyæ. Nie chcia³ te¿, by jego synowie, pomimo

rodzinnej tradycji, zostali rybakami - tak zreszt¹ te¿ siê sta³o.

 W roku 1950 poznaje w Helu swoj¹ przysz³¹ ¿onê Janinê.

To, ¿e siê spotkali, by³o, jak zazwyczaj w ¿yciu, szczêœli-

wym przypadkiem. W ybra³a siê ona na wycieczkê kolejow¹

do Helu z kole¿ank¹ mamy, która by³a spokrewniona z Golla-

mi. W trakcie wizyty dosz³o do jej spotkania z Leonem, który

od razu uleg³ urokowi i zapragn¹³ siê z ni¹ zwi¹zaæ.  Pobrali siê

w paŸdzierniku 1951 roku. W Helu nie mieszka³o siê wów-

czas ³atwo, dlatego i oni wzorem innych rybaków postanowili

siê wyprowadziæ. W styczniu 1952 zamieszkali w wynajmo-

wanym mieszkaniu we W³adys³awowie. Tu na œwiat przy-

sz³y ich dzieci. Przez prawie 30 lat wynajmowali mieszkanie

przy ulicy Gdañskiej, by wreszcie pod koniec lat 70. prze-

nieœæ siê do wymarzonego w³asnego domu przy ulicy M³yñ-

skiej. Leon w tym czasie ju¿ nie p³ywa³ i móg³ wiêcej czasu

poœwiêciæ na rzeŸbienie, które zawsze bardzo go poch³ania³o.

Sam twierdzi³, ¿e rzeŸbiæ zacz¹³ ju¿ jako trzynastoletni ch³o-

pak. W tym czasie koledzy nie mogli siê nadziwiæ, ¿e zamiast

graæ w pi³kê wola³ siedzieæ w k¹cie i rzeŸbiæ. Nalega³ wówczas

na ojca, ¿eby go odda³ w termin do stolarza. Tradycja rodzinna

wymaga³a jednak, aby zosta³ rybakiem. Z kozikiem nie roz-

stawa³ siê nigdy. Zawsze stara³ siê mieæ pod rêk¹ równie¿

kawa³ek lipowego drewna. Na rzeŸbienie wykorzysta³ ka¿d¹

woln¹ chwilê, nawet gdy p³ywa³, potrafi³ podczas dobrej po-

gody rzeŸbiæ, stoj¹c przy sterze. Pocz¹tkowo tworzy³ tylko

dla siebie, póŸniej zacz¹³ wykonywaæ prezenty dla krewnych

albo zabawki dla dzieci. Nikt mu wówczas nie mówi³, ¿e jest

twórc¹. Robi³ wszystko, co by³o potrzebne: kwiaty, talerze

z p³askorzeŸbami, zabawki, motylki, kogutki, wózeczki.

Z czasem jednak sam stwierdzi³, ¿e wszystko to znaczy nic.

Jego pragnieniem sta³o siê rzeŸbienie ludzi, których zna³

z pracy i s¹siedztwa. Zacz¹³ tworzyæ "rzeŸbion¹ historiê

Leon Golla w swojej wladyslawowskiej pracowni. 1986 r.
RzeŸba przedstawiaj¹ca dawny helski slipu portowy

wykonana przez Leona Gollê.
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dawnych kaszubskich rybaków". Od
tego czasu praktycznie ca³e swoje twór-
cze ¿ycie poœwiêci³ tematyce rybackiej.
O jego pracach mówi³o siê, ¿e przebija
w nich smutek nadmorskiego pejza¿u.
Nie unika³ tematów tragicznych, np. ry-
baków nios¹cych na noszach owiniête
p³ótnem zw³oki swojego kolegi czy roz-
pacz kobiet po utracie ukochanego mê¿a
b¹dŸ ojca. Takie obrazy zawsze zostaj¹
na d³ugo w pamiêci i musia³ je równie¿
dobrze zapamiêtaæ Leon Golla. Ten smut-
ny wyraz twarzy rzeŸbionych przez
niego postaci to tak¿e wyraz ich spe³-
nienia w godnym ¿yciu i ci¹g³ym zmaga-
niu siê z potê¿nym ¿ywio³em.
Tworzy³ w surowym drewnie, nie la-

kieruj¹c ani nie maluj¹c swoich postaci.
Dziêki temu w jego rzeŸbach widoczny
jest kunszt artysty - ka¿dy fa³szywy
ruch by³ w tym wypadku nie do ukry-
cia. Z bliska daje to efekt chropowato-
œci, który jednak, jak u impresjonistów,
zanika, gdy patrzy siê z dystansu. Czê-
sto zdarza³o siê, ¿e po kilku ruchach d³u-
tem, wyrzuca³ niedokoñczon¹ rzeŸbê
i pali³, widz¹c, ¿e nic z niej ju¿ nie
wydobêdzie.
Pocz¹tkowo nie chwali³ siê swoimi

pracami - wstydzi³ siê, ba³ siê œmieszno-
œci. Sytuacja zmieni³a siê, gdy przypad-
kiem odwiedzi³y go w po³owie lat 50.
XX wieku dwie etnografki z W arszawy

poszukuj¹ce wyrobów bursztyniarskich.

W skrzynce z zabawkami jego dzieci

"odkry³y" jego figurki. Wtedy - po raz

pierwszy - zosta³ nazwany rzeŸbiarzem

ludowym.

RzeŸbienie by³o jego autentyczn¹

potrzeb¹ ¿yciow¹ i pasj¹. Najlepiej

odpoczywa³ przy struganiu, siedz¹c

przy swoim ma³ym stoliku, w którego

szufladkach pe³no by³o no¿y, no¿yków

oraz d³ut zazwyczaj w³asnej roboty.

Chcia³, by jego prace by³y ogl¹dane,

dlatego niechêtnie je sprzedawa³. By³o

to jednak konieczne. Jego rzeŸby by³y

cenione jako oryginalne prezenty, które

wêdrowa³y po ca³ym œwiecie. Najlepiej

sprzedawa³y siê i to za granic¹ jego piêk-

ne szachy. Figury tworzy³ zgodnie ze

swoim widzeniem œwiata: królem by³

Neptun, królow¹ syreny, pionki to ry-

bacy, wie¿e latarnie morskie, a lauframi

koniki morskie.

Po raz pierwszy prace Golli zosta³y

wystawione w Helu w roku 1957, na

s³ynnej ekspozycji przygotowanej przez

bibliotekarkê W andê Zapo³owsk¹. PóŸ-

niej uczestniczy³y one w wielu wysta-

wach, przynosz¹c s³awê i uznanie twór-

cy. Ta najs³ynniejsza, prawie wymarzo-

na mia³a miejsce w latach 1983-1986

w pawilonie ko³o dworca kolejowego

we W³adys³awowie.

Œmieræ dosiêg³a go za wczeœnie,

w czerwcu 1992 roku. Do tego czasu

prawie nie chorowa³. Zaczê³o siê od

silnych bólów w piersiach, które jak

okaza³o siê po przeœwietleniu by³y

skutkiem silnie zawansowanej choroby

nowotworowej. Lekarze nie dawali

mu szans. Zgas³ w niespe³na pó³ roku od

tej diagnozy pozostawiaj¹c w planach

tyle niezrealizowanych prac. Za¿yczy³

sobie, by na jego nagrobku wyryto

napis "rzeŸbiarz ludowy".
Szczêœliwie siê sta³o, ¿e jego pasjê

podzieli³ syn Piotr, który jest obecne

uznanym twórc¹, a i dzieci Piotra wyka-

zuj¹ wrodzony talent. W ten sposób

nazwisko Gollów jest ci¹gle obecne na

wystawach kaszubskich twórców ludo-

wych.

W 15. rocznicê œmierci na domu rzeŸ-

biarza przy ulicy M³yñskiej 14 we W³a-

dys³awowie ods³oniêto tablicê pami¹t-

kow¹ wykonan¹ przez syna Piotra. Jej

czêœæ stanowi niedokoñczona, mahonio-

wa rzeŸba Leona Golli przedstawiaj¹ca

rybaków ci¹gn¹cych sieæ. W ten sposób

jego twórczoœæ zaistnia³a równie¿ na

tablicy mu poœwiêconej.

Kartoflisko na Pó³wyspie Helskim
Nienaruszona Natura, du¿o zieleni, czyste niezabudowane pla¿e to kapita³, który

jest nieszanowany i niedoceniony. Natura, ekologia czy ochrona œrodowiska - to
s³owa, które w Jastarni kojarz¹ siê z czymœ negatywnym. Burmistrz oraz Radni
bezwzglêdnie praktykuj¹ swoj¹ politykê "piêkna kiczowata, g³oœna i zaœmiecona
Gmina".

MÓZGI NA URLOPIE, czyli "kartoflisko" na pó³wyspie.
Moje ¿ycie w przeœwiadczeniu, ¿e mieszkam na unikatowym w skali europejskiej

kawa³ku Ziemi, jest obci¹¿one nadzwyczajn¹ wra¿liwoœci¹ na wszystko to, co uro-
kowi tego miejsca zagra¿a. Czêsto jednak muszê siê przekonywaæ, ¿e nie wszyscy
podzielaj¹ taki w³aœnie stosunek do Pó³wyspu Helskiego, jego przyrodniczych wa-
lorów oraz potrzeb ochrony. W ielu ho³duje i powtarza komfortow¹ dla swojego

sumienia tezê, i¿ to letnia "turystyczna stonka" niszczy nam otoczenie, choæ roz-
tropnym wiadomo, ¿e to pó³prawda. Wœród osób goœcinnie bywaj¹cych na pó³wy-
spie bardzo czêsto s³yszê opiniê, i¿ TU zaczyna byæ strasznie. Po czym padaj¹
pytania - czemu nie chronicie rzeczy oryginalnych, kto za tym stoi, czy ktoœ za
to odpowiada, dlaczego zabytki kultury materialnej nikn¹, kto pozwala na takie
spustoszenia w krajobrazie, budowê szpetnych obiektów, dlaczego œrodowisko

przyrodnicze jest dewastowane a przybrze¿ne rybo³ówstwo zanika? Ka¿dy pro-
blem i jego wyjaœnienie godne s¹ zapewne wyk³adu lub seminarium, ale w sprawach
prostych by³aby to strata czasu. Jak niektóre sprawy siê przedstawiaj¹, widaæ
go³ym okiem.

kaniad <kaniad@wp.pl>

LISTY

115 Szpital Wojskowy z Przychodni¹
Samodzielny Publiczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej
84-150 Hl  ul. Boczna 10

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki
Narodowej 0688H
Certyfikat Jakoœci ISO 9001:2000

Dyrektor

115 Szpitala W ojskowego z Przychod-

ni¹ SP ZOZ w Helu sk³ada serdeczne po-

dziêkowania dla Burmistrza Miasta oraz

Rady Miasta Helu, którzy pomogli

w dostosowaniu oddzia³u wewnêtrznego

do obowi¹zuj¹cych przepisów.

Dyrektor
mgr Weronika NOWARA

Podziêkowanie
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W obsadzie "Kopciuszka" wyst¹pili:
Kopciuszek - p. Izabela Parniawska
Wró¿ka        - p. Irena Komorowska
Królewicz   - p. Andrzej Dzikowski
Macocha     - p. Barbara Ptak - Formela
Haneczka     - p. Stanis³awa Erbach
Kasieñka      - p. Dorota Romero
Herold      - p. Gra¿yna Dzikowska
(tak¿e oprawa muzyczna)

Trêbacz        - p. Andreas Erbach
Dworki:       - Melanie Erbach
- uczennica klasy IV B
- Damroka Formela  - uczennica klasy III B
Stra¿nicy:   -Alex Romero-uczeñ kl.  IV A
- Bartosz Formela  (tak¿e w roli

Sklepikarza) - uczeñ klasy IV A
Narrator  - Iwona Jab³onowska
Pragnê podziêkowaæ wszystkim

rodzicom i uczniom za poœwiêcony czas
oraz bezinteresowne zaanga¿owanie
w realizacjê tego przedsiêwziêcia.

Opiekun grupy - Iwona Jab³onowska

1 CZERWCA - RODZICE DZIECIOM

Po raz drugi ju¿ z okazji Dnia Dziecka grupa teatralna sk³adaj¹ca siê g³ównie z rodziców naszych uczniów zaprezentowa³a
siê w spektaklu baœniowym pt. " Kopciuszek" (w ubieg³ym roku wystawiono baœñ pt. "Kot w butach").

Wszyscy wspaniale siê bawili - zarówno aktorzy, jak i widownia, która zas³uguje na szczególne uznanie za akceptacjê oraz
wyrozumia³oœæ dla pocz¹tkuj¹cych i czêsto bardzo zapracowanych aktorów.

TEATRZYK  W ZESPOLE SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
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26.05.2007 r. w Miñsku Mazowieckim odby³ siê Otwarty

Puchar Polski w ALL Style Karate w Semi-Contact.

W Pucharze startowa³y kluby kick-boxingu, karate,

tea-kwon-do, kung fu, jet kwon do, ju jitsu i inne.

Klub Kick-boxingu "Maximus"  sekcja w Helu zdoby³a

2 z³ote i 1 srebrny medal.

I miejsca zdobyli:
w kategorii seniorów:

Piotr Borucki - 90 kg i  Piotr Kohnke +90 kg, który wystar-

towa³ po dwuletniej przerwie.

II miejsce zdoby³ Piotr Borucki w kategorii seniorów -80
kg,  który startowa³ w dwóch kategoriach wagowych

W  pierwszej walce odpad³ debiutuj¹cy Andrzej Dawid  starto-

wa³ w kategorii seniorów -90 kg. Uleg³ po wyrównanej walce 4:5.

Transport na zawody ufundowa³ Burmistrz Helu.

Sportowcy dziêkuj¹ za wsparcie.

Piotr Kohnke

Otwarty Puchar Polski w ALL STYLE  KARATE

Wyniki:

4 stopieñ uczniowski, czyli niebieski pas, uzyska³
Przemys³aw Ziemianin

8 stopieñ uczniowski, czyli ¿ó³ty pas, uzyska³a Daria Kohnke

9 stopieñ  uczniowski, czyli bia³y pas z ¿ó³tym zakoñcze-
niem, uzyskali:

Mateusz Duda
£ukasz Chroñ

Kick-Boxingu w Helu
W dniu  25.06.2007 podczas zajêæ grupy dzieci do lat

13 odby³o uroczyste wrêczenie dyplomów za zdany
egzamin na stopnie szkoleniowe w kick-boxingu.

W  kick-boxingu jak w karate s¹ pasy, czyli stopnie uczniow-

skie, które œwiadcz¹ o stopniu wtajemniczenia oraz o pozio-

mie wyszkolenia.

W kick-boxingu s¹ one niezbêdne do startu w zawodach.

Trzeba posiadaæ dla m³odzików i juniorów m³odszych 7'

uczniowski a juniorów, m³odzie¿owców i seniorów 5' uczniow-

ski. Aby zdaæ egzamin trzeba: wykazaæ siê wysok¹ technik¹

Pawe³ Struga³a
Aleksander Czajka
Pawe³ Kaczorowski
Fabian Piskorski
Aleksandra Górska

oraz zaliczyæ testy sprawnoœciowe, a póŸniejszych stopniach

trzeba stoczyæ walki zadaniowe.

 Sympatyków sportów walki zapraszamy na zajêcia kick-

boxingu, które odbywaj¹ siê w Miejskiej Hali Sportowo-Wi-

dowiskowej w Helu we wtorki i czwartki  w godzinach 1700-1800

- I grupa dzieci do lat 13, a w godzinach 1800-1930 - II grupa od 14 lat.
Zajêcia w I grupie do lat 13 sk³adaj¹ siê g³ównie z æwiczeñ

ogólnorozwojowych, gier, zabaw   po³¹czonymi z elementami
techniki kick-boxingu.

Wszystkich chêtnych po wakacjach serdecznie zaprasza-
my. Tel. 501 191 908.

 Trener kick-boxingu mgr Piotr Kohnke

Benita Bry³ka
Mateusz Kustusz
Karolina Budzisz
Jakub Szankier
Katarzyna Chroñ

10 stopieñ uczniowski, czyli bia³y pas, uzyskali: F
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W dniu 24.06.2006 na Miejskiej Hali Sportowo-Wido-
wiskowej  w Helu odby³y siê V Otwarte Mistrzo-

stwa Helu w Tenisie Sto³owym.

Wyniki:
w kategorii kadetów:

 Mistrzem  Helu zosta³ Krystian Koz³owski  z Helu

wicemistrzem Helu zosta³ Rafa³ Panek  z Gdyni

III miejsce zaj¹³ Micha³ Konarski  z Gdyni

w kategorii OPEN

Mistrzem  Helu zosta³ Adam Dziemieszkiewicz  z Tychów

wicemistrzem Helu zosta³ Grzegorz Dusza z Helu

III miejsce zaj¹³ Miros³aw Bruhn z Helu

w kategorii open m³odzie¿owy:

 Mistrzem  Helu zosta³a Karolina Dusza z Helu

wicemistrzem Helu zosta³ Anna Hyjek z Helu

III miejsce zaje³a Magda Jeleñ z Nowej Rudy

TENIS STO£OWY
VI Otwarte Mistrzostwa Helu

w Tenisie Sto³owym

Zakoñczenie V Edycji Helskiej Ligi
w Tenisie Sto³owym

Hel 2006-2007

W Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu  od-
by³o siê zakoñczenie III Edycji Helskiej Ligi w Teni-

sie Sto³owym.
Gry tenisowe rozpoczê³y siê w paŸdzierniku 2005 i trwa³y

przez 8 miesiêcy.
Gry by³y prowadzone w czterech oddzielnych grupach -

kategoriach wiekowych:
OPEN  - jest to kategoria g³ównie dla juniorów i seniorów
KADECI- szko³a podstawowa i 1 klasa gimnazjum
DZIEWCZÊTA- kategoria dla dziewcz¹t
M³odzie¿owo-Rekreacyjna

w kategorii dziewcz¹t:

1.  Paulina Krzak

2.  Karolina Dusza

3.  Anna Hyjek

w kategorii kadetów:

1. Krystian Koz³owski

2.  Adrian Banaszek

3.  Grzegorz Rudecki

w kategorii OPEN:

1.  Grzegorz Dusza

2.  Miros³aw Bruhn

3.  Ryszard Brzeziñski

 w kategorii M³odzie¿owo

-Rekreacyjnej:

1.  Paulina Krzak

2. Karolina Dusza

3. Oskar Rybczyñski

Wyniki:

Zakoñczenie ligi.

Kategoria OPEN.

Kategoria dziewcz¹t i m³odzie¿y.
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