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Oryginalne zestawienie dwóch malarskich wizji
mórz i oceanów od 17 lipca mo¿na obejrzeæ

w Muzeum Rybo³ówstwa w Helu. Prezentowana tam
bêdzie wystawa "Dwa oceany. Twórczo�æ Paw³a Cichonia
i artystów z Papui-Nowej Gwinei".

Pawe³ Cichoñ urodzi³ siê w 1921 r. na �l¹sku, zmar³ tam¿e
w 1969 r. Prawie ca³e ¿ycie spêdzi³ w rodzinnym mie�cie.
Przyjaciele i s¹siedzi zapamiêtali go jako mê¿czyznê skrom-
nego i cichego, w¹t³ej postury, przewa¿nie z tek¹ rysunków
pod pach¹. Z zawodu by³ malarzem pokojowym, dora�nie
zajmowa³ siê te¿ sztukatorstwem. Jego talent plastyczny ujaw-
ni³ siê ju¿ w dzieciñstwie - w wieku 12 lat publikowa³
w tarnogórskiej gazecie "7 groszy" historyjki obrazkowe, opa-
trzone wierszowanym tekstem w³asnego autorstwa. Po ukoñ-
czeniu szko³y podstawowej rozpocz¹³ naukê zawodu w warsz-
tatach malarstwa pokojowego i dekoracyjnego w Tarnowskich
Górach. Po wybuchu II wojny �wiatowej podzieli³ los wielu
�l¹zaków, ofiar niemieckiego terroru - zosta³ wcielony do Wehr-
machtu i wys³any na front wschodni. Ranny znalaz³ siê
w szpitalu, a pó�niej w trakcie urlopu zdezerterowa³ z zamia-
rem przy³¹czenia siê do lublinieckiej partyzantki. Z³apany
przez Niemców, zosta³ skazany na karê �mierci, zamienion¹
pó�niej na 9 miesiêcy karnej kompanii na froncie wschodnim.
Przeniesiony na front wêgierski, przeszed³ na stronê radzieck¹
i zg³osi³ siê do wojska polskiego. Po wojnie wróci³ na �l¹sk. Na
prze³omie lat 50-tych i 60-tych tworzy³ ekspresyjne rysunki
inspirowane wydarzeniami z okupacji.

Malowa³ najczê�ciej akwarel¹, temper¹ i gwaszem na bry-
stolu, nie stroni³ te¿ od farby olejnej, któr¹ na p³ótnie b¹d�
desce rozprowadza³ palcami i "rze�bi³" drewnianym koñcem
pêdzla. W jego twórczo�ci tematyka fantastyczna przeplata
siê z realistyczn¹. Tworzy³ ilustracje do ba�ni, fantastyczny
cykl o innych planetach, jak równie¿ sceny z ¿ycia górników
i obrazy rodzajowe. Artysta ma równie¿ w swoim dorobku
prace powsta³e pod wp³ywem fascynacji twórczo�ci¹ Pabla
Picassa.

Pozostanie zagadk¹, dlaczego zainteresowa³ siê tematyk¹
morsk¹, tworz¹c w ci¹gu piêciu ostatnich lat ¿ycia cykl "Pod-
wodny �wiat". Jest to tym bardziej frapuj¹ce, ¿e artysta zoba-
czy³ morze po raz pierwszy dopiero w 1968 r., gdy przyby³
do Gdyni na wystawê prac ze wspomnianego cyklu w Klubie
Morskim Zwi¹zku Zawodowego Marynarzy i Portowców.
Spotka³y siê one z du¿ym zainteresowaniem z uwagi na talent
artysty, jak równie¿ niezwyk³¹ wierno�æ jego wizji wobec
rzeczywistych form podwodnego ¿ycia.

Odmienna wizja prezentowana jest na wystawie przez twór-
ców z Papui-Nowej Gwinei, przede wszystkim przez

Z MUZEUM RYBO£ÓWSTWA

DWA OCEANY
Alphonsa Kauage. Ich malarstwo wywodzi siê bezpo�rednio
z ich obyczajów, sztuka wyrasta z tradycji, ale jednocze�nie
siêga po wspó³czesne tematy.

Alphonse Kauage jest m³odszym bratem s³ynnego prymi-
tywisty Mathiasa Kauage, prekursora wspó³czesnego malar-
stwa nowogwinejskiego. Po jego �mierci Alphonse przerwa³
studia na Uniwersytecie w Port Moresby, aby kontynuowaæ
jego dzie³o. Dzi� z dum¹ o�wiadcza, ¿e "by³ pierwszym "stu-
dentem" starszego brata i jest dzi� jednym z bardziej znanych
wspó³czesnych malarzy Papui-Nowej Gwinei". Zarówno on
sam, Mathias, jak i pozostali, nie kszta³cili siê w obcych tech-
nikach malarskich. Prace ich s¹ prost¹ kontynuacj¹ znanych
im sposobów przyozdabiania cia³a. Pokazuj¹ co�, czego nigdy
nie zarejestruje kamera fotograficzna: inny sposób trzymania
pêdzla, charakterystyczny dobór kolorów i niepowtarzalny
rysunek, harmonizuj¹ce z tre�ci¹ kreowanych obrazów.

Alphonse Kauage prezentowa³ swoje prace w Australii, Izra-
elu i Wielkiej Brytanii. W Polsce mo¿emy podziwiaæ je dziêki
polskiemu ksiêdzu-chirurgowi Janowi Jaworskiemu, który od
blisko 25 lat pracuje w szpitalu w Kundiawie, stolicy górskiej
prowincji Simbu. On równie¿ uleg³ urokowi tych nieporów-
nywalnych z niczym prac, bo jak sam mówi "oddaj¹ cz¹stkê
odmienno�ci ich kultury od naszej, europejskiej". Od kilku lat
sukcesywnie gromadzi³ ich zbiór dla Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie, które udostêpni³o swoje zbiory Centralnemu
Muzeum Morskiemu na potrzeby tej wystawy.

Dwa oceany. Twórczo�æ Paw³a Cichonia i artystów
Papui-nowej Gwinei

Muzeum Rybo³ówstwa w Helu
16 lipca - Otwarcie wystawy.
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D-DAY 2007 w Helu
Ju¿ po raz drugi od 9 do 12 sierpnia br. grupy rekonstruk-

cyjne z ró¿nych stron Polski, podzielone na Aliantów
i Niemców, przypomina³y w Helu wydarzenia historyczne
z czasów II wojny �wiatowej.

Du¿e zainteresowanie turystów �wiadczy o tym, ¿e warto
podobne lekcje historii kontynuowaæ w kolejnych latach.

foto: biker

¯YWA HISTORIA
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Ta szalona i niezwyk³a opera uwa¿ana jest za ostatni¹
napisan¹ przez Mozarta. Powstanie "Die Zauberflöte",

dzie³a pe³nego masoñskiej symboliki zosta³o zainspirowana
przez twórcê libretta, Emanuela Schikanedera, w³a�ciciela te-
atru w Wiedniu, a jednocze�nie �piewaka i aktora, zasiadaj¹ce-
go od czterech lat z Mozartem we wspólnej lo¿y masoñskiej.
W czasie wspólnie prowadzonej pracy nad oper¹, wskazówki
Mozarta spowodowa³y znaczne rozbudowanie i pog³êbienie
libretta. Z naiwnej opowiastki ludowej powsta³o dzie³o nie-
zwyk³e, które przemawia do ludzi w ka¿dym wieku i do
wszystkich warstw spo³ecznych. Jest zarówno bajk¹ dla dzieci,
jak i opowie�ci¹ o roli najwy¿szych warto�ci w ¿yciu dla
intelektualistów. W paradoksalnej niezgodzie z zasadami ów-
czesnego wolnomularstwa, uznaj¹cego wy³¹cznie mê¿czyzn,
"Czarodziejski flet" g³osi potêgê mi³o�ci, która zwyciê¿y ka¿d¹
przeszkodê i przetrwa ka¿d¹ próbê. Pe³na posêpnego drama-
tu, ale tak¿e wzruszaj¹cej mi³o�ci i beztroskiego humoru, ope-
ra ta da³a pocz¹tek niemieckiej pie�ni i operze romantycznej.

"Die Zauberflöte" pisa³ krytyk muzyczny i muzykolog
Alfred Einstein - "jest w stanie na równi oczarowaæ dziecko,
jak poruszyæ do ³ez doros³ego, jak zachwyciæ mêdrca. Ka¿dy
cz³owiek i ka¿da epoka znajdzie w nim co� innego; tylko bar-
barzyñcy nie maj¹ tu nic do powiedzenia".

"Czarodziejski flet" doczeka³ siê niezwykle szerokiego gro-
na mi³o�ników, powszechnie jest uznawany za dzie³o genialne
- choæ libretto krytykowane jest czasem za niedorzeczno�ci.
Nawet zawistny i krytyczny kompozytor Ryszard Wagner
nie mia³ dla niego do�æ s³ów uznania. Bajkowa i niezwyk³a
ró¿norodno�æ muzyki tej opery splataj¹ siê w budz¹cej po-
dziw i zachwyt formie artystycznej. Nieustannie przewijaj¹
siê tu maj¹ce swój odrêbny charakter, nastrój, instrumentali-
zacjê i melodykê wirtuozerskie arie, duety, tercety, kwartety
i kwintety, wznios³e chóry i ludowe piosenki, lecz ca³o�æ nie
tylko nie stwarza wra¿enia bez³adnego wodewilu, ale prowa-
dzi s³uchacza przez ca³y czas w tym samym, niepowtarzal-
nym, mozartowskim klimacie.

Prapremiera "Czarodziejskiego Fletu" odby³a siê 30 wrze-
�nia 1791, w teatrze Schikanedera, który nie do�æ, ¿e go wyre-
¿yserowa³, to jeszcze wyst¹pi³ w roli Papagena. Opera ta
sta³a siê ulubionym przez Mozarta dzie³em scenicznym, choæ
nied³ugo móg³ siê nim cieszyæ, zmar³ bowiem nagle zaledwie
dwa miesi¹ce pó�niej, w wieku niespe³na 36-lat, w do dzi�
niewyja�nionych okoliczno�ciach. Ten niezwykle p³odny,
genialny kompozytor wszechczasów, pozostawi³ wspania³¹
i bogat¹ spu�ciznê - warto tu wspomnieæ, ¿e dzi� mo¿na od-
s³uchaæ ka¿d¹ z jego kompozycji na stronie http://www.mo-
zart-archiv.de/.

Pe³ni oczekiwania muzycznej uczty zasiedli�my w licznym
gronie w helskiej sali widowiskowo-sportowej. Uwerturê roz-
poczê³y niezwykle majestatyczne tony orkiestry Gdañskiej
Opery Kameralnej.

VII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ W HELU

Czarodziejski flet
- Wolfgang Amadeusz Mozart

Przygl¹da³em siê z podziwem m³odym, a tak �wietnym mu-
zykom, a potem s³odka melodia Mozarta w tak doskona³ym
wykonaniu wch³onê³a mnie ju¿ bez reszty.

Recytatywy w �piewanej w niemieckojêzycznym oryginale
operze by³y w helskim spektaklu wyg³aszane po polsku - co
u³atwia³o zrozumienie tre�ci, choæ przestronna sala chwilami
t³umi³a g³osy aktorów.

* * *

W pañstwie Królowej Nocy, w nieokre�lonych "bajecznych"
czasach, ksi¹¿ê Tamino (tenor) walcz¹c ze smokiem mdleje
z wysi³ku. Smoka pokonuj¹ trzy wspania³e damy - prawdzi-
wy koncert �piewu, aktorstwa i humoru - cieszy³em siê, ¿e
bêd¹ nam towarzyszy³y a¿ do koñca opery. Pierwsza aria
ksiêcia Tamina zachwyci³a mnie szczególnie - oto �piewak!
oto g³os! - no, a sam Mozart te¿ tu przy³o¿y³ swoje z³ote
palce� Pojawia siê Królowa Nocy, prosi Tamina o pomoc
w odzyskaniu córki, rewelacyjnie przechodzi od b³agañ do
pochlebstw, s³yszymy po raz pierwszy jej ol�niewaj¹ce kolo-
ratury.

Ta pierwsza aria Królowej Nocy zawsze podoba³a mi siê
bardziej, ni¿ ta nastêpna, z drugiego aktu, niew¹tpliwie piêkna
i dramatyczna, i powszechnie wychwalana za iskrz¹ce siê
koloratury i walkê �piewaczki ze skal¹ g³osu.

Ptasznik Papageno (baryton) - wspaniale stworzona przez
autorów "Czarodziejskiego Fletu" postaæ, jak¿e bliska znane-
mu nam sk¹din¹d Papkinowi, przewija siê po scenie niemal
przez ca³¹ operê. W �wietnie zaaran¿owanej scenie walki Ptasz-
nika z lubie¿nym stra¿nikiem Monostatosem (tenor) obaj
pokazuj¹ siê z najlepszej strony.

Ksiê¿niczka Pamina (sopran), ol�ni³a mnie od momentu
pojawienia siê na scenie. Jej boski g³os, bardziej d�wiêczny
ni¿ najbardziej czarodziejskie dzwonki �miesznego Papagena,
porywa³ i wzrusza³ widzów do g³êbi, a jej aktorstwo i �wie-
¿o�æ przyci¹ga³y wzrok.

Gdy ukaza³ siê kap³an Sarastro (bas),  w jego duecie z Pa-
min¹ spotka³y siê dwa tak wspania³e i zgrane g³osy, ¿e a¿ siê
nie chcia³o, aby ich �piew siê kiedykolwiek skoñczy³. Nigdy
nie s³ysza³em tego duetu w wykonaniu tak wspania³ej, zgranej
pary. To by³ ICH �piew, który tylko uzupe³nili wspaniale
zarówno Monostatos, jak i chór.

W przerwie spektaklu nie mieli�my do�æ s³ów zachwytu
dla ca³ego zespo³u - i czekali�my z niecierpliwo�ci¹ na ci¹g
dalszy.

W drugim akcie, po majestatycznym "Marszu kap³anów"
Sarastro przemówi³ w swoim wielkim recytatywie. Ale jak
przemówi³! Nagle niczym okaza³y siê akustyczne problemy
sali i jej wielko�æ. Potê¿ny, przeczysty bas Sarastra, wyposa-
¿onego ponadto w perfekcyjn¹ dykcjê, przyku³ uwagê wszyst-
kich widzów i chwilami trudno by³o zawyrokowaæ, czy Sara-
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stro piêkniej przemawia, czy �piewa.  Oznajmi³ nadej�cie ciê¿-
kich prób dla ksiêcia Tamina, który tylko tak mo¿e staæ siê
godny ksiê¿niczki Paminy. Oczywi�cie, Ksi¹¿ê dzielnie spro-
sta³ zadaniom dziêki zdecydowaniu i odwadze wspieranej
przez d�wiêki zaczarowanego fletu, a  Ksiê¿niczka Pamina
nie da³a siê namówiæ do podstêpnego zamordowania Sarastra
i wytrwa³a w mi³o�ci do Tamina.

Przyszed³ czas na najpiêkniejsz¹, moim zdaniem, ozdobê
tego przedstawienia- przewspania³y tercet Paminy, Sarastra
i Tamina - trzech najwspanialszych g³osów tego przedstawie-
nia, g³osów, dla których nie mam do�æ s³ów uznania.

Rozgrzany akcj¹ Papageno b³ysn¹³ w swojej pe³nej humoru
arii, pokazuj¹c na ile go staæ. Nagrodê za to otrzyma³ od samego

Mozarta - oto na scenie pojawi³a siê Papagena przebrana za
skrzecz¹c¹ staruszkê i zaczê³a go uwodziæ. Szpakami karmio-
ny Ptasznik pozna³ siê jednak w koñcu na oszustwie i oczy-
wi�cie natychmiast zakocha³ siê bez opamiêtania.

No i po wielkich i licznych perturbacjach - nast¹pi³ wielki
fina³. Tamino po³¹czy³ siê z Pamin¹, nieudolny Papageno do-
sta³ w koñcu swoj¹ prze�liczn¹ i d�wiêczn¹ jak dzwoneczek
Papagenê i wszyscy poczuli siê szczê�liwi�. Nawet Królo-
wa Nocy, zapominaj¹c o urazach, przytuli³a siê do Sarastra!

Oklaskom nie by³o koñca, dziêkowali�my i wspania³ym
�piewakom-aktorom, i doskona³ej orkiestrze, i jej dyrygento-
wi - no i, przede wszystkim, schowanemu w cieniu animato-
rowi ca³ego festiwalu - niezrównanemu Dariuszowi Paradow-
skiemu. Rozchodz¹cy siê ulicami Helu t³um widzów jeszcze
d³ugo, entuzjastycznie komentowa³ �wietne przedstawienie.

Wyst¹pili:
Tamino, ksi¹¿ê egipski (tenor) - Karol Koz³owski
Pamina, ksiê¿niczka, córka Królowej Nocy (sopran) - Joanna

Makowska
Królowa Nocy, matka Paminy (sopran koloraturowy) - Dorota

Bronikowska
Papageno, ptasznik (baryton) - Jerzy Michno
Papagena (sopran) - Kamila Dunajko
Sarastro, kap³an Izydy i Ozyrysa (bas) - Szymon Kobyliñski
Monostatos, Maur (tenor) - Wojciech Dowgia³³o
Damy: Magdalena Molendowska, Mira Kazimierczak, Agata

Citko
Ch³opcy: Katarzyna Rabczuk, Ewelina Kuc, Justyna Dereñ

W³adys³aw Szarski
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KARTY HISTORII

cz.141

Jednym z ciekawszych pomys³ów,
jaki chce zrealizowaæ wspólnie

z samorz¹dem miasta zarz¹d obecnego
Muzeum Obrony Wybrze¿a jest próba
odtworzenia czê�ci trasy dawnej helskiej
kolejki w¹skotorowej, aby uczyniæ z niej
kolejn¹ atrakcjê turystyczn¹.

O historii tej kolejki, która powsta³a
w roku 1909 pocz¹tkowo, po to, by
dowoziæ pracowników i materia³ nie-
zbêdny do zalesiania wydm na ob-
szarze pomiêdzy Helem a Jastarni¹
pisali�my ju¿ w naszym cyklu. Za-
rz¹dzaj¹ce taborem i infrastruktur¹
kolejow¹ przed I wojn¹ �wiatow¹
niemieckie Le�nictwo Rewiowe Hel
posiada³o w sumie 13 km u³o¿onego
toru o szeroko�ci 750 mm (oko³o
4 km zakupione zosta³y w 1909 roku,
a 9 km w latach 1913-15), po któ-
rym porusza³ siê parowóz ze sk³a-
dem osobowo-towarowym oraz
oko³o 6 km toru o szeroko�ci 600
mm dla kolejki u¿ywanej przez ze-
staw ci¹gniêty za pomoc¹ koni lub
si³y ludzkiej. Ten wê¿szy tor by³
czêsto przenoszony i uk³adany
w nowym miejscu w zale¿no�ci od
rejonu prowadzonych prac.

Korzystanie z helskiej kolejki
le�nej polega³o zasadniczo na dowie-
zieniu ludzi i materia³ów po torze
750 mm do wybranego rejonu trasy
Hel-Jastarnia (po tej linii przebiega
obecnie istniej¹cy tor kolei normalnoto-
rowej), a st¹d bezpo�rednio w obszar
prowadzonych prac po torach 600 mm.
Oko³o 3 km torowiska 600 mm zosta³o
podczas wojny zdemontowane i wywie-
zione z Helu w g³¹b Niemiec. Prawie ca³y
tor o szeroko�ci 750 mm rozebrano na
pocz¹tku lat 20. XX wieku na polecenie
ju¿ naszej Gdañskiej Dyrekcji Kolei,
by na jej gotowych podk³adach u³o¿yæ
tor kolejki normalnotorowej budowane-
go po³¹czenia Puck-Hel. Jeszcze w trak-
cie budowy od 1921 roku zacz¹³ siê to-
czyæ spór pomiêdzy dyrekcjami lasów
i kolei o u¿ytkowanie tej trasy. Dyrek-

cja lasów uwa¿a³a, ¿e jako dawny w³a-
�ciciel linii powinna posiadaæ mo¿liwo�æ
nieograniczonego korzystania z niej do
wspierania prac zalesieniowych. W tym
celu stara³a siê o nieodp³atnie pozyska-
nie od kolei odpowiedniej drezyny lub
wagonu motorowego. Le�nicy uwa¿ali,
¿e i tak bêdzie to niezbêdne, gdy tylko
zaczn¹ siê k³opoty zwi¹zane z zasypy-

waniem torów przez ruchome piaski
wydmowe, jakich by³o jeszcze du¿o na
przestrzeni od Jastarni do Helu. Tylko
oni byli w stanie ten proces powstrzy-
maæ. W tym czasie do ograniczonego
transportu le�nego mogli oni u¿ywaæ je-
dynie 3. kilometrowe torowisko o sze-
roko�ci 600 mm. Ze wzglêdu na zbêd-
no�æ utrzymywania taboru i z³o¿onego
na terenie le�nictwa torowiska kolejki 750
mm w roku 1925 postanowiono o od-
p³atnym odst¹pieniu go Spó³ce Kolei
Le�nych z Katowic. W tym celu 27 maja
1925 zosta³ sporz¹dzony protokó³
zdawczo-odbiorczy tego maj¹tku. Z do-
kumentu tego mo¿emy dowiedzieæ siê,

¿e le�nictwo Hel posiada³o wówczas
m.in. sze�æ lorek (wagoników) zakupio-
nych w latach 1909-1915 oraz znaczn¹
ilo�æ zwrotnic i progów ¿elaznych. Oce-
niono, ¿e stopieñ zu¿ycia szyn wynosi³
wówczas oko³o 10%, a pozosta³ych ele-
mentów 50%. Le�nictwo Hel by³o jesz-
cze tak¿e posiadaczem dwóch lokomo-
tyw w¹skotorowych z silnikami spali-

nowymi (parowych ze wzglêdu na
zagro¿enie po¿arem nie mo¿na by³o
tu u¿ywaæ)  przystosowanych do
pracy na torze 750 mm: "Deutza"
model I-12, zakupionej w roku 1909
(data produkcji nie by³a znana) o sile
16 KM i wadze 5.300 kg oraz
"Oberursel" zakupionej w roku
1917 i posiadaj¹cej si³ê ocenion¹ na
25 KM. Ich posiadanie by³o ju¿
wówczas zbêdne, wiêc w roku 1926
postanowi³ o ich sprzeda¿y. Zosta-
³o to ostatecznie sfinalizowane po
przetargu odbytym 29 listopada
1928 r. Stan tych maszyn musia³ byæ
na tyle z³y, ¿e odsprzedano je na
z³om. Aby zapewniæ dowóz swoich
pracowników i materia³ów na teren
prac Le�nictwo Hel zakupi³o w pa�-
dzierniku 1928 roku normalnoto-
row¹ drezynê motorow¹. W celu jej
eksploatacji spisany zosta³ w dniu
11 grudnia 1928 r. Akt Administra-

cyjny pomiêdzy Dyrekcj¹ Kolei Pañ-
stwowych w Gdañsku a Dyrekcj¹ La-
sów Pañstwowych w sprawie kursowa-
nia lokomotywy motorowej le�ników na
trasie Jastarni-Hel, linii Puck-Hel dla
przewozu robotników i organów nad-
zorczych oraz materia³ów niezbêdnych
do wykonywania prac przy umacnianiu
wybrze¿y oraz niesienia pomocy w wy-
padku po¿aru lasów. Kursowanie loko-
motywy motorowej stanowi¹cej w³a-
sno�æ le�ników na trasie kolejowej
z Pucka do Helu odbywa³o siê pod na-
stêpuj¹cymi warunkami. Mog³a ona kur-
sowaæ tylko w okresie od 1 pa�dzierni-
ka do 14 maja na wyznaczonych i

Jedno z nielicznych zdjêc przedstawiaj¹cych
budowê linii normalnotorowej do Helu w roku
1921. Na zdjêciu charakterystyczna drezyna motoro-
wa powszechnie stosowana w tamtym okresie.
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wzajemnie uzgodnionych sta³ych tra-
sach. Do le�nej lokomotywy motoro-
wej mog³y byæ doczepione nie wiêcej
ni¿ dwa wagony, a prêdko�æ jazdy loko-
motywy przodem nie mog³a przekraczaæ
30 km/godz., za� przy pchaniu z ty³u
- 15 km/godz. Uruchomienia lokomoty-
wy dokonywa³ zawiadowca stacji Hel
na ka¿dorazowe zg³oszenie administra-
cji Lasów Pañstwowych w Helu, przy
czym zg³oszenie takie mia³o byæ przed-
stawione przynajmniej godzinê przed
czasem jej uruchomienia. Wszelkie szko-
dy powsta³e dla zarz¹du kolei i jego pra-
cowników zwi¹zane z prowadzeniem
ruchu na tym szlaku przez Dyrekcjê
Lasów Pañstwowych mia³y byæ napra-
wione niezw³ocznie w ca³o�ci na jej
koszt.

Motorniczy lokomotywy le�nej by³
pracownikiem kolei op³acanym i utrzy-
mywanym (musia³ mieæ zapewnione
mieszkanie) przez dyrekcjê lasów. Pra-
cownik ten pod wzglêdem administra-
cyjnym i dyscyplinarnym podlega³ jed-
nak administracji kolejowej. Zarz¹d ko-
lejowy sprawowany by³ równie¿ nad
nadzorem technicznym lokomotywy,
która mia³a stacjonowaæ na prywatnej
bocznicy nale¿¹cej do dyrekcji lasów w
Helu. Za u¿ywanie torów le�nicy mu-
sieli p³aciæ dyrekcji kolei 30 z³otych mie-
siêcznie, a tak¿e op³acali na ogólnych
warunkach wynajmowane wagony.
Lasy pañstwowe zosta³y tylko zwol-
nione z tzw. przewo�nego, czyli op³aty
za przewo¿enie okre�lonego tona¿u ma-
teria³ów.

Umowa ta wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 1929 r. i obowi¹zywa³a - oczy-
wi�cie z aneksami cenowymi do roku
1935. Do tego czasu na szlaku Jastarnia
- Hel le�nicy utrzymywali w uzgodnio-
nym okresie i w dniach pracy 4 kursy
na dzieñ. Z Helu wyjazdy odbywa³y siê
o godzinach 700, 930, 1400 i 1650, a przy-
jazdy z Jastarni o godzinach 900, 1100,
1540 i 1830. Z przewozów tych, w wago-
nach pasa¿erskich, mogli warunkowo ko-
rzystaæ równie¿ mieszkañcy i tury�ci.
Wprowadzenie obostrzeñ zwi¹zanych
ze utworzeniem na obszarze helskim
Rejonu Umocnionego zakoñczy³o osta-
tecznie funkcjonowanie helskiej kolejki
le�nej.

Minister Gospodarki Morskiej,
Pan Rafa³  Wiechecki, poinfor-

mowa³ polskich rybaków o wszczêciu
przez Komisjê Europejsk¹ procedury w
sprawie ochrony i zrównowa¿onej eks-
ploatacji zasobów rybo³ówstwa w ra-
mach Wspólnej Polityki Rybo³ówstwa
UE - "zakaz po³owu dorsza" ba³tyckie-
go przez statki p³ywaj¹ce pod bander¹
Polski.

S³u¿by Komisji Europejskiej przepro-
wadzi³y szereg inspekcji we wszystkich
nadba³tyckich pañstwach cz³onkow-
skich. Inspekcje potwierdzi³y istnienie
ró¿nic  miêdzy deklarowanymi po³owa-
mi dorsza a faktycznymi wy³adowany-
mi ilo�ciami dorsza we wszystkich pañ-
stwach cz³onkowskich. "Miêdzynarodo-
wa Rada Badañ Morza (ICES) stwier-
dza niezg³oszone po³owy dorsza stada
wschodniego". Bior¹c pod uwagê, ¿e
w pañstwach cz³onkowskich, nieprze-
strzegaj¹cych �rodków kontroli i wdra-
¿ania, szacunkowe po³owy prawdopo-
dobnie wynosz¹ 84.000 ton lub osi¹-
gaj¹ poziom oko³o dwukrotnie wy¿szy
od ca³kowitych dopuszczalnych po-
³owów ustanowionych na 2007 rok.

"Jedyne, co mo¿e zrobiæ Komisja,
to zakazaæ dokonywania po³owów
przez Polskê" ???

RYBO£ÓWSTWO

Trumna dla Rybaków polskich
Rybacy polscy nie zgadzaj¹ siê z tak¹

decyzj¹, uwa¿aj¹c j¹,  za krzywdz¹c¹
i niesprawiedliw¹. Propagowane infor-
macje, jakoby Kwota Narodowa Polski
- dorsza, stada wschodniego, zosta³a
wy³owiona w wysoko�ci 294% jest nie-
prawdziwa i niezgodna z prawd¹.

Zrzeszenie Rybaków Morskich, jako
jedna z organizacji rybackich, zrzesza
armatorów 132 statków rybackich,
w tym 65 kutrów. Wiadomo, ¿e jedynie
50 statków rybackich tej organizacji za-
notowa³o w tym roku po³owy dorszy.
Kwota po³owowa cz³onków ZRM wy-
nosi ³¹cznie 2.811 ton. Kutry Z.R.M.
nie z³owi³y do pierwszej po³owy roku
przyznawanej ca³ej kwoty dorszowej.
W szacunku uwzglêdniono okresy
ochronne 1-7 stycznia, 1-6 maja, 5-10
kwietnia i od 18 czerwca do dnia dzisiej-

szego, postoje spowodowane awariami
i uwarunkowaniami pogodowymi. Zgod-
nie z za³o¿onym przez UE znacznym
prze³owieniem, �rednio ka¿dy z kutrów
cz³onków ZRM z³owi³ w 1- po³owie
roku oko³o 165 ton!!!.

Stwierdzenie to graniczy nie tylko
z cudem, ale tak¿e  podwa¿a g³oszone
przez naukowców i Komisjê Europejsk¹
zagro¿enie stanu zasobów dorszy stada
wschodniego. Skorelowane przez UE
i urzêdników Komisji Europejskiej bar-
dzo wysokie wydajno�ci po³owowe
wskazuj¹ na doskona³y stan zasobów???.
Brak rozwagi w podejmowaniu decyzji i
rozwa¿aniu postulatów �rodowiska ry-
backiego przez KE oraz tak drastyczne
restrykcje spowoduj¹ zapa�æ gospo-
darcz¹ regionów zale¿nych od rybo³ów-
stwa i tragedie wielu rodzin w naszym

regionie.
Na podstawie czterech wyrywko-

wych kontroli przeprowadzonych
przez unijnych inspektorów w pol-
skich portach Komisja stwierdzi³a, ¿e
polskie kutry w I pó³roczu bie¿¹cego
roku trzykrotnie przekroczy³y przy-
znany Polsce limit dorsza, co nie jest
zgodne z prawd¹.

cd. na str. 8
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Nie przedstawiono rybakom ¿adnych
dowodów rzekomych przekroczeñ ani
metodologii wyliczeñ. Rybacy czuj¹ siê
po prostu oszukani.

Polska flota rybacka w ostatnich dwu
latach zosta³a zez³omowana w 40 %,
przy czym znaczna czê�æ jednostek li-
kwidowanych by³y to kutry  w dobrym
stanie technicznym, a te jednostki, które
pozosta³y, nie zd¹¿y³y siê jeszcze zmo-
dernizowaæ (wykorzystano tylko 3%
�rodków na ten cel przeznaczonych do
koñca 2006 roku). W I pó³roczu tego
roku by³o bardzo du¿o dni sztormowych
- w styczniu i lutym kutry praktycznie
nie ³owi³y, a ³odzie nie chodzi³y w mo-
rze do marca w³¹cznie. Wiêksze kutry
mia³y w ci¹gu I pó³rocza �rednio 95 dni
³owczych, t.j. o oko³o 12 dni mniej ni¿
w analogicznym okresie ubieg³ego roku.
W portach by³y przeprowadzane za-
ostrzone kontrole przez inspektorów ry-
bo³ówstwa.

Wiêkszo�æ kutrów by³a kontrolowa-
na przy ka¿dym zej�ciu do portu, przy
po³owach dorsza. Wszystko to unie-
mo¿liwia³o przekraczanie limitów dor-
sza, o które oskar¿a siê polskich ryba-
ków przez Komisjê Europejsk¹. Nag³y
niezapowiadany zakaz po³owów dorsza
postawi³ polskie rybo³ówstwo, w tym
zw³aszcza przybrze¿ne, w obliczu ban-
kructwa. Dorsz dla wiêkszo�ci polskich
rybaków jest gatunkiem strategicznym
i podstawowym �ród³em dochodu. Za-
kaz ten powoduje gro�bê bankructwa nie
tylko dla w³a�cicieli kutrów, ale te¿ prze-
twórni rybnych oraz wielu innych firm
zwi¹zanych z rybo³ówstwem, a dla ich
pracowników utratê miejsca pracy. Pol-
scy rybacy respektuj¹ rozszerzone okre-
sy ochronne dla dorsza, wprowadzili
bardziej selektywne sieci, zale¿y im na
ochronie zasobów ryb w Ba³tyku. Nie
mo¿na jednak stosowaæ odpowiedzial-
no�ci zbiorowej: na podstawie incyden-
talnych przypadków, stwierdzonych
przez inspektorów unijnych nieprawi-
d³owo�ci, karaæ tak dotkliwie wszyst-
kich polskich rybaków.

40% armatorów polskich kutrów ry-
backich podjê³o decyzjê o likwidacji
swoich jednostek, a tym samym  miejsc
pracy rybaków. Ci, którzy pozostali,
chcieli kontynuowaæ dzia³alno�æ po³o-
wow¹ licz¹c, ¿e bêdzie lepiej. ¯e bêd¹
mogli zmodernizowaæ swoje jednostki,

¿e bêd¹ mogli ³owiæ - aby polskie rybo-
³ówstwo mog³o przetrwaæ.

Decyzja o zakazie po³owów jest bez-
zasadna i niesprawiedliwa. Metodologia
zastosowana przez K.E do obliczenia
"faktycznego"??? wykorzystania kwo-
ty po³owowej dorsza, to farsa. Zdziwie-
nie budzi fakt, ¿e raporty kontrolne nie
zawieraj¹ informacji o metodzie doboru
próby statków poddanych kontroli, na
podstawie których dokonano obliczeñ
skali nieraportowanych po³owów.
Najprawdopodobniej by³y to przy-
padkowe kutry, które w dniach inspek-
cji dokona³y wy³adunków w wybranych
portach (próba losowa). Podej�cie takie
spowodowa³o, ¿e parametry próby (cha-
rakterystyka techniczna statków) nie
odzwierciedlaj¹ cech ca³ej populacji (pró-
ba jest niereprezentatywna), co uniemo¿-
liwia wnioskowanie (na podstawie
otrzymanych wyników), o ca³ej flocie
dorszowej ogó³em. Oceny reprezenta-
tywno�ci doboru próby dokonano
na podstawie ró¿nic miêdzy �rednimi
parametrów technicznych statków, (po-
jemno�ci w GT oraz mocy silników kW)
w wybranych próbach oraz w ca³ej po-
pulacji jednostek po³awiaj¹cych dorsze.

W tym celu wykorzystano staty-
styczny test  "t-Studenta", który spraw-
dza czy pobrana z populacji próba losowa
daje warto�æ �redniej, która nie odbiega

znacz¹co od �redniej populacji. Zasad¹
jest, ¿e nie ma znacz¹cych ró¿nic (95%
przedzia³ ufno�ci) je�li �rednia popula-
cji mie�ci siê w przedziale wyznaczo-
nym wspó³czynnikiem +/- 1,96 odchy-
lenie standardowe w próbie. Dlatego je-
¿eli warto�æ sprawdzianu "t" znajduje
siê w obszarze wyznaczonym przez
warto�ci +/- 1,96 próba uwa¿ana jest za
reprezentatywn¹, przy za³o¿eniu, ¿e
rozk³ad w populacji jest normalny.
Zastosowanie tej metody do oceny re-
prezentatywno�ci próby statków rybac-
kich wybranych do kontroli przez in-
spektorów UE wskazuje, ¿e dobrane
statki w przeprowadzonych kontrolach
by³y niereprezentatywne pod wzglêdem
parametrów technicznych w stosunku
do ca³ej polskiej floty rybackiej. Dodat-
kowo reprezentatywno�æ badania pod-
wa¿a ilo�æ tzw. próbek, na które powo-
³uje siê Komisja Europejska - to 337 na
53.117 mo¿liwych to daje 0,65%  a za-
wê¿aj¹c tylko do po³owów dorsza -
19.637 to daje 1,71%. Wnioski KE,
a zw³aszcza metodologia rozszerzenia
wyników na ca³¹ polsk¹ flotê ryback¹
na podstawie ilo�ci dokonanych inspek-
cji i zbadanych formularzy, budz¹ oba-
wy, ¿e konkluzje KE s¹ nieobiektywne
i trudne do zaakceptowania.

Kazimierz Rotta

TAM ZA PROGIEM

Zapewne ka¿dy helanin wie, gdzie
le¿y Rumia, ale pewnie nie wszy-

scy wiedz¹, ¿e wizytówk¹ miasta jest,
NAJWIÊKSZA w Polsce, Kaktusiarnia.
Kilkaset tysiêcy okazów, nale¿¹cych do
ponad 6 tys. gatunków, rozmieszczono
w 7 szklarniach o ³¹cznej powierzchni
1000 m2. W upalny dzieñ temperatura
w �rodku dochodzi do 50-60 stopni (!)
-stwarzaj¹c raj dla ro�lin, a piek³o dla
ludzi. Kaktusy maj¹ od 1 cm do kilku
metrów wysoko�ci. Dziêki uprzejmo�ci
w³a�cicieli, bogactwo kszta³tów i odcie-
ni zieleni mo¿emy podziwiaæ bezp³at-
nie. Kaktusiarnia istnieje ju¿ 40 lat, ale
wci¹¿ jest wzbogacana o nowe, egzo-
tyczne okazy, które mo¿emy równie¿
kupiæ.

Uwaga! Wg przes¹du, kaktusów nie
powinno siê wrêczaæ w prezencie, gdy¿
grozi to tym, ¿e relacje z obdarowanym
stan¹ siê tak ostre jak kolce tej ro�liny!
Jest jeden wyj¹tek: te�ciowa na pewno
ucieszy siê z kaktus nazwanego niejako
na jej cze�æ, Fotelem te�ciowej ; ) Nie-
które jego odmiany dorastaj¹ do 2 m wy-
soko�ci i 1 m �rednicy. Pewne odmiany
Echinokaktusów (od ³aciñskiego s³owa
echinus oznaczaj¹cego je¿a)  s¹ jadalne.

W jednej ze szklarni na dzieci czeka
niespodzianka: mini-zoo, z kilkoma eg-
zotycznymi ptakami i kud³at¹ �wink¹
morsk¹, która jest ulubienic¹ zwiedzaj¹-
cych, gdy¿ wygl¹da tak uroczo, ¿e nie
sposób przej�æ obok niej obojêtnie.

Miasto kaktusów

cd. ze str. 7
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Ciekawostki:
Stolic¹ kaktusów jest Meksyk, w którym

wystêpuje najwiêcej gatunków tych ro�lin.
Nastêpne w kolejno�ci s¹ Argentyna, Boliwia,
Brazylia i Peru.

Najwiêkszy kaktus drzewiasty, SAGUARA,
ro�nie na pustyniach Arizony, Kalifornii.
Ma 17,7 m wysoko�ci.

Ewa Czopek

29 czerwca odby³a siê pielgrzymka
rybacka na odpust �w. aposto³ów Piotra
i Paw³a. Ta pielgrzymka jest niezwy-
czajna w Europie, a mo¿e i w �wiecie.
Powsta³a z ¿arliwo�ci marynarskiego
serca niezwyk³ego cz³owieka, szkutnika
naszego brzegu, ¿eglarza, p. Aleksandra
Celarka. Jego spontaniczna potrzeba
wspólnej modlitwy dziêkczynnej
za wielokrotne ocalenie ¿ycia na mo-
rzach i oceanach, wykreowa³a taki w³a-
�nie pomys³ zwo³ania rybaków i mary-
narzy do wspólnego czczenia ich nie-
zwyk³ego trudu.

Ju¿ po raz czwarty cz³onkowie hel-
skiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, wraz z Prezesem Tade-
uszem Mu¿¹, dziêki hojno�ci armato-
rów rybaków, wziêli udzia³ w tej nie-
zwyk³ej uroczysto�ci  na Ma³ym Morzu.
W  pielgrzymce wraz z cz³onkami Zrze-
szenia wzi¹³ udzia³ o. Patryk, który nie-
d³ugo po¿egna Parafiê w Helu. Z pew-
no�ci¹  w Jego sercu na zawsze pozosta-
nie pamiêæ o tym barwnym wydarzeniu
religijnym. Pielgrzymów wioz³y dwie
motorówki: HEL 4 - Paw³a £uczaka
oraz LU�KA -Zygmunta Milewskiego.

 W tym roku pielgrzymka mia³a wy-
j¹tkowy, podnios³y i uroczysty charak-
ter, poniewa¿ wziê³o w niej udzia³
ponad trzystu duszpasterzy ludzi mo-
rza z ca³ego �wiata. Przybyli Oni do
Polski na �wiatowy Kongres Duszpa-

27 Pielgrzymka ludzi morza
sterzy Ludzi Morza. Powitanie szacow-
nych go�ci nast¹pi³o na wodach Zatoki
Puckiej.

W ten dzieñ aura nie by³a ³askawa dla
ma³ych ³odzi. Niezbyt wysoka, lecz
ostra i stroma fala Zatoki rzuca³a ³upin-
kami kad³ubów, do�wiadczaj¹c pielgrzy-
mów. Jednak dyskretne i milcz¹ce mo-
dlitwy o ³askawo�æ zosta³y wys³ucha-
ne. Po godzinie wiatr przycich³ i nastêp-
na godzina drogi up³ynê³a rado�nie.  Gdy
zacumowali�my do miasteczka ³odzi,
po³¹czonych cumami,  poczuli�my siê
zupe³nie bezpieczni. Odgrodzeni od fali

Zatoki Mielizn¹ Rybitwi¹, falowali�my
³agodnie z innymi ³odziami ozdobiony-
mi kwiatami i krzy¿ami jak kolorowy
p³ywaj¹cy dywan. Udzieli³a siê nam nie-
zwyk³a radosna atmosfera. St¹d wszyst-
kie ³odzie ruszy³y do puckich portów.
W Pucku uczestniczyli�my w sumie
odpustowej, odprawianej pod ko�cio³em
aposto³ów Piotra i Paw³a, celebrowanej
przez ks. abp Tadeusza Goc³owskiego.
Po mszy, we wspania³ych nastrojach
i przy piêknej pogodzie wrócili�my
szczê�liwie do domu.

Barbara Pieszak
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Górale
w Helu

Na pocz¹tek Polski dotarli Górale
pielgrzymuj¹cy spod Giewontu

do Swarzewa. W Helu zapewniono im
mnóstwo atrakcji.

Go�cie zwiedzili cypel, fokarkim Mu-
zeum Rybo³ówstwa i Obrony Wybrze-
¿a, odbyli morski rejs.Posmakowali woj-
skowej grochówki i wêdzonych ryb.

Pe³ni wra¿eñ powrócili na po³udnie
z zamiarem podtrzymywania nawi¹za-
nych kontaktów i przyja�ni.

fot: Ewa Czopek
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W dniu 5 lipca br. poranny tele-
fon z k/h HESTIA postawi³ na

nogi pracowników Stacji Morskiej. Pó³-
torej mili od Helu w kierunku Gdañska
zaobserwowano p³yn¹ce dwa ma³e wa-
lenie. Nie uda³o siê zrobiæ zdjêcia. Ob-
serwatorzy jednak nie byli pewni, czy
zauwa¿yli delfiny, czy mor�winy. Po-
twierdzenia tej obserwacji wyczekiwa-
no ca³y dzieñ. Mimo komunikatu radio-
wego, nikt nie zg³osi³ podobnego faktu.

Delfiny
ci¹gle tu s¹

Foto delfina z rejonu K³ajpedy.
/dziêki uprzejmo�ci Arunasa Grusasa/

Tymczasem przysz³a wiadomo�æ
z Litwy. Arunas Grusas, szef fokarium
w K³ajpedzie nades³a³ wiadomo�æ o za-
obserwowaniu dwóch delfinów. Natra-
fili na nie rybacy ³owi¹cy w rejonie wsi
Nemirseta (20 km na pó³noc od K³ajpe-
dy). W odleg³o�ci ok. 6  km od brzegu na
g³êboko�ci 20-24 m zwierzêta wyskaki-
wa³y nad wodê, nawet na ca³¹ d³ugo�æ
cia³a i czêsto p³ywa³y pod ³odzi¹. Wiel-
ko�æ ich oceniono na ok. 2,5 i ok. 1,5
metra.

Czy¿by mama z delfini¹tkiem odwie-
dzi³a tê czê�æ Ba³tyku? A mo¿e, widzia-
ne w okolicy £eby w kwietniu tego roku
cztery delfiny, w miêdzyczasie roz³¹-
czy³y siê?

KES

OD REDAKCJI

O bezstronno�ci i narzekaniu
Zaczepi³a nas niedawno na ulicy

pewna Pani, z lekk¹ pretensj¹, ¿e
nasze Muzeum Obrony Wybrze¿a pro-
muje tylko jeden z helskich lokali � a jej
lokalu nie. Usi³owali�my tej Pani wyt³u-
maczyæ, ¿e z rado�ci¹ witamy KA¯DE-
GO sponsora, ale nie jeste�my w stanie
fizycznie, osobi�cie, prosiæ ka¿dej oso-
by w Helu o pomoc.

Taki sponsor, który sam wyka¿e ini-
cjatywê, który zainteresuje siê napraw-
dê helskim muzeum i sam wymy�li, jak
nam najlepiej pomóc � bêdzie promo-
wany bardziej, ni¿ darczyñca, któremu
trzeba wszystko �podaæ na tacy� � to
te¿ chyba oczywiste. Jedynym sposo-
bem na odwdziêczenie siê darczyñcy jest
powszechne promowanie jego ofiarno-
�ci � tak, ¿e dla ka¿dego ta droga stoi
otworem.

Nasza mi³a rozmówczyni zawaha³a siê
nieco, po czym o�wiadczy³a:

- O takim postawieniu sprawy po-
winni�cie helan zawiadamiaæ, a nie dzia-
³aæ tak, ukradkiem!

- Przecie¿ ci¹gle zamieszczamy infor-
macje i apele o pomoc na WWW i w
�Helskiej Blizie�!

- A ja �Blizy� nie czytujê, bo nie jeste-
�cie bezstronni!� -

o�wiadczy³a owa Pani i szybko siê
po¿egna³a�

Drodzy Czytelnicy! � o�wiadczam
niniejszym, ¿e NIE JESTEM BEZ-
STRONNY i, co wiêcej, nigdy nie bêdê!
Ka¿dy normalnie my�l¹cy cz³owiek ma
wyrobione opinie na ró¿ne tematy
i uwa¿am, ¿e by³oby zak³amaniem ze
strony osób pisz¹cych do �Blizy� uda-
waæ, ¿e jest inaczej.

Czy wiêc �Bliza� jest pismem z³ym,
bo stronniczym?

Z t¹ opini¹ siê absolutnie nie zgadzam.
Nie by³o jeszcze przypadku, aby Re-
dakcja odmówi³a publikacji czyjego�
listu czy artyku³u, je�li tylko autor  ujaw-

ni siê przed redakcj¹ i nie u¿ywa �s³ów
uwa¿anych powszechnie za obra�liwe�.
Kto z Was, Drodzy Narzekaj¹cy Na Ja-
ko�æ Blizy, napisa³ do niej choæby jedn¹
notatkê? (nie mówiê tu o listach o tre�ci
�Bliza jest do kitu, nieciekawa, wszyst-
ko jest �le� � bo taka tre�æ niczego czy-
telnikowi nie daje).

Czy¿by szanowni helanie zapomnie-
li wpajanej w szko³ach sztuki pisania
ciekawych wypracowañ � bo czego� ta-
kiego oczekuj¹ w³a�nie czytelnicy? Czy
naprawdê w Helu nic siê nie dzieje?

Zburzono w Helu przedwojenny, hi-
storyczny budynek na kolonii oficer-
skiej, na terenie ko³o Domu Rybaka bu-
duje siê wielki apartamentowiec � a pra-
wie nikt z helan nie chce podzieliæ siê
z nami swoimi refleksjami na te czy inne
tematy, wspomnieniami czy oczekiwa-
niami.

Nawet najwiêkszy przeciwnik �Hel-
skiej Blizy� nie jest w stanie zarzuciæ
nam, ¿e wstrzymali�my druk jakiego�
materia³u, z powodu prezentowanych w
nim pogl¹dów. A wiêc wypominany brak
bezstronno�ci �Blizy� wynika wy³¹cz-
nie z tego, ¿e za w¹ski jest kr¹g osób
pisz¹cych do niej, wynika z powszech-
nej niechêci do publicznego wypowia-
dania siê � w domu sobie ponarzekam,
na ulicy sobie ponarzekam, przy piwie
tez sobie ponarzekam � ale nie napiszê
do �Blizy�, jak wed³ug mnie powinno
byæ, jak by³o kiedy�, co czêsto wspomi-
nam z nostalgi¹, a co ze smutkiem czy
z³o�ci¹.

Czy kto� z Szanownych Czytelników
s³ysza³ o czymkolwiek, co zosta³o stwo-
rzone wy³¹cznie przez narzekanie?  Wiêc
nie narzekajcie i we�cie siê do pióra!

Mimo woli sta³em siê agresywny...,
ale o agresji napiszê nieco pó�niej.

W³adys³aw Szarski

Nowe W³adze Stowarzyszenia

Na zebraniu sprawozdawczo wy-
borczym wybrano nowe w³adze

stowarzyszenia �Przyjaciele Helu�.
Prezesem zosta³ ponownie Miros³aw

Kuklik.
Na stanowisko wiceprezesa wybrano

Ryszarda Kretkiewicza a cz³onkami
zarz¹du zostal i :  Tadeusz Mu¿a,

W³adys³aw Szarski i Wojciech Wa�kowski.
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyj-

nej wybrano Mariê Sosnowsk¹, a S¹dem
Kole¿eñskim kierowaæ bêdzie Edward
Mrozik.

Zapraszamy Mieszkañców Helu do
uczstnictwa w pracach stowarzyszenia.

zarz¹d
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Problemy �rodowiska naturalnego morza, a zw³aszcza
zagro¿eñ dla ekosystemu strefy brzegowej, s¹ czêsto

nieznane nawet mieszkañcom tych terenów. Naprzeciw spo-
³ecznym potrzebom poznawczym wysz³o Stowarzyszenie
Przyjaciele Helu, organizuj¹c przy wspó³pracy Stacji Mor-
skiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego wy-
stawê zatytu³owan¹ "Okiem mewy". Na ekspozycjê tê sk³a-
daj¹ siê 34 fotogramy z rejonu Pó³wyspu Helskiego i Zatoki
Puckiej wykonane z perspektywy ptasich oczu. Tu, na po-
trzeby wystawy, umowna i pospolita mieszkanka tego rejonu
- "mewa" pokazuje obrazy zastanej rzeczywisto�ci z wyso-
ko�ci swych powietrznych lotów oraz z bliska - z l¹du lub
z wody.

PRZYRODA - EKOLOGIA

"PTASIM  OKIEM"
wystawa fotograficzna w Helu

 Mewa - baczny obserwator helskiego wybrze¿a. foto: Biker

Autorzy fotografii: Biker (4 zdjêcia), Dariusz Bógda³ (8),
Zygmunt Grabowiecki (2), Agnieszka Arciuch (4), Piotr Wy-
socki (1), Jaros³aw Augustyniak (1) oraz Krzysztof  E. Skóra
(14) przedstawili na nich przyrodê Pó³wyspu Helskiego oraz
otaczaj¹cych go akwenów - Zatoki Puckiej i Zatoki Gdañskiej,
a tak¿e starali siê unaoczniæ jej wysok¹ wra¿liwo�æ na antro-
popresjê.

Wszystkie zdjêcia s¹ opatrzone komentarzem, stanowi¹-
cym opis stanu i zagro¿eñ przyrody. Sk³adem i edycj¹ zaj¹³ siê
Marcin Rakowski z firmy NATAL, za� g³ównym donatorem
�rodków finansowych by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Pozosta³e koszty
wykonania wystawy pokryli: Przyjaciele Helu, Stacja Mor-
ska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

Premierowa ekspozycja ma miejsce w Helu na zewnêtrznej
�cianie fokarium Stacji Morskiej i ju¿ teraz cieszy siê bardzo

du¿ym powodzeniem. Spaceruj¹cy nadmorskim bulwarem
tury�ci, ale tak¿e mieszkañcy Helu, z wyra�nym zaciekawie-
niem zapoznaj¹ siê z t¹ ekspozycj¹, która stanowi nie lada
konkurencjê dla trywialnych na ogó³ ulicznych banerów czy
billboardów. Plansze te nie tylko wzbudzaj¹ zainteresowanie,
ale tak¿e edukuj¹, stanowi¹ bowiem przekaz informacyjny,
wymowniejszy ni¿ dane rozpowszechniane przez media, a jed-
nocze�nie trwalszy ni¿ przelotne kadry reporta¿u w telewizji.

Choæ w chwili obecnej "Okiem mewy" sk³ada siê z 34 wiel-
koformatowych fotogramów, jednak ekspozycja ta jest roz-
wojowa, mo¿e zostaæ rozszerzona o kolejne zdjêcia lub byæ
prezentowana w dowolnym miejscu, by zwiêkszaæ zaintere-
sowanie spo³eczeñstwa przyrodniczymi problemami naszego
regionu.

Miejscem premierowej ekspozycji wystawy jest zewnêtrzna
�ciana fokarium Stacji Morskiej.

Foto: Monika Konkel

Nawet padaj¹cy deszcz i silny wiatr nie przeszkadza
w ogl¹daniu wystawy.

Foto: Marcin Gawdzik

Wkrótce elektroniczna wersja wystawy "Okiem mewy"
zostanie ulokowana tak¿e na naszych stronach internetowych.

Monika Konkel
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Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego obchodzi³a jubileusz 30 - lecia swojego po-

wstania. Z tej okazji, 25.06.2007 r., w Helu odby³o siê uroczy-
ste posiedzenie Rady Naukowej macierzystego Instytutu.
W czê�ci obrad omawiano bie¿¹ce sprawy Instytutu. Zade-
cydowano o warunkach najbli¿szego kolokwium habilitacyjnego,
przyjêto kolejn¹ rozprawê doktorsk¹ oraz zamkniêto prze-
wód doktorski, a tak¿e dyskutowano na temat form egzami-
nów licencjackich, programu studiów III stopnia oraz rozwa-
¿ano kandydaturê na cz³onka korespondenta Polskiej Akade-
mii Nauk.

PRZYRODA - EKOLOGIA

30 LAT PRACY dla BA£TYKU

Rozbiórka kominów dawnej wêdzarni.

Nastêpnie wszyscy uczestnicy przeszli na miejsce, gdzie
w przysz³o�ci powstan¹ nowe obiekty. Tam, kilka minut po
godzinie 12, dyrektor IOUG, prof. UG. dr hab. Adam Krê¿el
powita³ przyby³ych go�ci. Wówczas rozpoczê³a siê druga,
uroczysta czê�æ posiedzenia Rady Naukowej, kiedy to wszy-

Pocz¹tek lat 80.
Etap przej�ciowy w tworzeniu Stacji Morskiej.

scy zgromadzeni wys³uchali wyk³adu, dotycz¹cego przesz³o-
�ci, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci jubileuszowej placówki.

W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê zarówno przedsta-
wiciele w³adz macierzystej Uczelni, cz³onkowie Rady Insty-
tutu Oceanografii oraz jego pracownicy, jak równie¿ osoby
reprezentuj¹ce w³adze pañstwowe i samorz¹dowe oraz dawni
i obecni pracownicy helskiej placówki. Nie zabrak³o tak¿e
przedstawicieli �ci�le wspó³pracuj¹cej ze Stacj¹ Morsk¹ Fun-
dacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, jak równie¿ w³adz
S³owiñskiego Parku Narodowego oraz Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Swoj¹ obecno�ci¹ zaszczycili nas tak¿e:
przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej oraz osoby
reprezentuj¹ce sponsorów, jak równie¿ przedstawiciele Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej, Pañstwowej Akademii Nauk, Urzêdu Morskiego
w Gdyni i EkoFunduszu.

Przemawia i wita go�ci prof. UG dr hab. Adam Krê¿el,
jeden z pierwszych studentów goszcz¹cych w helskiej placów-
ce w 1977 roku - dzi� Dyrektor Instytutu Oceanografii.
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Wyk³ad o przesz³o�ci, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci Stacji
Morskiej w Helu.

Po zakoñczeniu wyk³adu przyst¹piono do czê�ci warszta-
towej. Na wolnym powietrzu  w mi³ej i przyjaznej atmosferze
przybyli go�cie napawali siê widokiem nad  wyraz spokoj-
nych wód Zatoki Puckiej i brali udzia³ w degustacji walorów
ba³tyckiej bioró¿norodno�ci.

Podczas warsztatów dokonano oceny rzeczywistych
walorów ba³tyckiej ichtiofauny. Przeprowadzono równie¿ za-
jêcia praktyczne, podczas których na talerzu zapoznawano
siê z osteologi¹ okazów wiod¹cych gatunków ryb.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Obecnie Stacja Morska stoi przed kolejnym skokiem roz-
wojowym, zwi¹zanym z realizacj¹ projektu B³êkitna Wioska.
Jest on odpowiedzi¹ na wzmo¿ony rozwój turystyki i jej
antropopresji na morski brzeg, a jednocze�nie ma poszerzyæ
mo¿liwo�ci edukacji, k³ad¹c nacisk zw³aszcza na sposoby
m¹drego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr przyrody.

Monika Konkel
Foto: Archiwum SMIOUG

Go�cie zajmuj¹ miejsca za sto³ami.

Za umo¿liwienie zobrazowania przyk³adów finezyjnego wykorzystania ba³tyckiej bioró¿norodno�ci serdecznie
dziêkujemy: pani Annie Chwirot i restauracji "Maszoperia", panu Marianowi Struck z Przedsiêbiorstwa Handlu
Rybami "Ba³tyk", panu Ryszardowi Groenwald i "Koga - Maris" oraz firmie Rybo³ówstwo Morskie Jacka Schomburga.

Ju¿ od 30 lat Stacja Morska, terenowa placówka naukowo
- dydaktyczna Instytutu Oceanografii Uniwersytetu

Gdañskiego, uczy, jak umiejêtnie korzystaæ z walorów pol-
skiego morza. O po³owê krócej trwa "foczy element" eduka-
cyjnej dzia³alno�ci helskiej placówki, który rozpocz¹³ siê wraz
ze znalezieniem 31 marca 1992 roku, na pla¿y w Juracie, nie-
spe³na miesiêcznego szczeniaka p³ci mêskiej, nale¿¹cego do
gatunku foka szara. Kilka lat pó�niej, dydaktyczna oferta Sta-
cji Morskiej zosta³a wzbogacona o prelekcje przeprowadzane
podczas karmienia fok, które maj¹ za zadanie rozpowszech-
nianie w�ród odwiedzaj¹cych fokarium informacji o dzia³alno-
�ci Stacji oraz biologii i ekologii fok.

Jak siê okazuje, wysi³ek ten nie idzie na marne, o czym
przekonali�my siê niedawno za spraw¹ Julianny i Ady. Dziew-
czynki odwiedzi³y wraz z rodzicami helskie fokarium i tak
bardzo przejê³y siê losem naszych podopiecznych, ¿e posta-
nowi³y zaapelowaæ do turystów odwiedzaj¹cych pla¿ê w Helu.
U³o¿y³y z patyków na piasku napisy, maj¹ce zachêcaæ wszyst-
kich pla¿owiczów do niesienia pomocy fokom. Ten nieco-
dzienny sposób przekazu tak wa¿nych informacji bardzo nas
ucieszy³, bowiem stanowi niezbity dowód na to, ¿e nie tylko
zawodowi przyrodnicy s¹ szczerze zainteresowani losem tych
morskich ssaków. Mamy  nadziejê, ¿e tak¿e inne osoby,

w bardzo prosty, dostêpny dla siebie sposób, potrafi¹ wyra-
ziæ wolê pomocy ba³tyckiej przyrodzie.

Piaskowy apel  Julianny i Ady Chyl skierowane do space-
ruj¹cych po helskiej pla¿y turystów.

Po¿¹dana, przyrodnicza alternatywa dla nat³oku "banero-
wych" reklam z polskich pla¿.

Monika Konkel
Foto: Marcin Chyl

Apel na piasku!
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Na terenie przysz³ego Parku  Wydmowego zosta³o zbu-
dowane czasowe ogrodzenie. Jest to bariera os³aniaj¹ca

wydmy, która ma na celu powstrzymanie swobodnego dostê-
pu osób do terenu odtwarzanej i chronionej przyrody. Unie-
mo¿liwia wcze�niejsze wydeptywanie ro�linno�ci przez oso-
by przechodz¹ce przez nie na pla¿ê i z powrotem. Zabezpie-
cza i odzwyczaja tak¿e od traktowania tego miejsca  jako prze-
bieralni i toalety. Walcz¹c z tym z³ym obyczajem, dla wygody
turystów, w pobli¿u wej�cia na pla¿ê ustawiono kontenerow¹
toaletê.

PARK WYDMOWY
- na pocz¹tek ochrona

Ogrodzenie ochraniaj¹ce wydmy od strony pla¿y.

Zamontowana  od paru dni kamera monitoringu TV pozwa-
la na zdalny nadzór nad terenem. Posiada zdolno�æ rejestracji
wszelkich zdarzeñ w promieniu kilkudziesiêciu metrów, na-
wet w nocy .

Kamera monitoringu TV.

Na ogrodzeniu zosta³y zamontowane tablice informacyjne
(w tym tablice porz¹dkowe Urzêdu Morskiego w Gdyni).
Wszystkie one wskazuj¹, ¿e jest to obszar chronionej przyro-
dy, nie nale¿y go niszczyæ oraz zawieraj¹ informacje o prze-
prowadzanym odtwarzaniu ro�linno�ci wydmowej. Wymie-
nieni s¹ na nich partnerzy w realizacji projektu, �ród³a finan-
sowania. Sygnuje je logo "B³êkitnej Wioski" jako nadrzêdnego
celu projektu.

Tablica informacyjna zamontowana na ogrodzeniu.

Wydzielono te¿ i zabezpieczono dora�nymi ogrodzeniami
stanowiska gatunków chronionych i zagro¿onych tj. miko³aj-
ka nadmorskiego, turzycy piaskowej.

Miko³ajek nadmorski - typowy przedstawiciel ro�linno�ci
wydmowej.

Po okresie ok. 3 lat, kiedy naturalne zespo³y ro�linno�ci
wydmowej zostan¹ odtworzone i zostan¹ zbudowane pomo-
sty dla pieszych, planuje siê zdemontowanie istniej¹cych ogro-
dzeñ.
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W sobotê 18 sierpnia br., odby³ siê miêdzynarodowy
dzieñ sprz¹tania Ba³tyku, którego g³ównym organi-

zatorem by³a Fundacja Nasza Ziemia. Ta jednodniowa akcja
mia³a przyczyniæ siê nie tylko do zmniejszenia zanieczysz-
czeñ u wybrze¿y Ba³tyku ale te¿ mia³a sk³oniæ do zmiany
zachowania ludzi którzy nie dbaj¹ o �rodowisko. Pamiêtajmy,
¿e woda ze wszystkich, nawet najmniejszych rzek i strumy-
ków wpada do morza. To w³a�nie nimi, �mieci s¹ sp³awiane
jak tratwy do Morza Ba³tyckiego.

Wydarzenie to mia³o zjednoczyæ wszystkich ludzi którzy
chc¹, aby Ba³tyk by³ czysty, ludzi, którzy uwa¿aj¹ ¿e czas,
aby wreszcie zadbaæ o nasze morze, a nie tylko z niego korzy-
staæ.

Istnieje kilka organizacji i projektów, które zajmuj¹ siê ci¹g³¹
walk¹ o powiêkszenie �wiadomo�ci ludzkiej o stanie wód Ba³-
tyku. Staraj¹ siê znale�æ najlepsze, ekologiczne rozwi¹zania
dla ludzi którzy bezpo�rednio korzystaj¹ z zasobów naszego
morza, czyli dla rybaków, ¿eglarzy, marynarzy, w³a�cicieli
³odzi wypoczynkowych itd. Jednym z nich jest projekt Ba³-
tycka Bryza (Baltic SeaBreeze), lecz dnia 18 sierpnia ka¿dy
móg³ pokazaæ jak zale¿y mu na losie naszego morza.

KONIEC SP£AWIANIA �MIECI
G³ównym punktem tego dnia by³o sprz¹tanie pla¿. W nie-

których miejscowo�ciach do³¹czyli do nas ¿eglarze, rybacy,
a nawet p³etwonurkowie, którzy oczyszczali dno morskie
z odpadów. Natomiast Stacja Morska IO UG zorganizowa³a
sprz¹tanie wydm na "Ma³ej pla¿y" od strony Zatoki Puckiej.

 Czê�æ pracowników oraz studenci, którzy w tym czasie
przebywali w Stacji Morskiej, wysprz¹tali wydmy oraz
wypielili du¿¹ czê�æ gatunków ro�lin, których byæ tam nie
powinno.

Usuniêcie tych "biologicznych �mieci" mia³o na celu przy-
gotowanie terenu pod projektowany park wydmowy, który
bêdzie czê�ci¹ B³êkitnej Wioski. Oba projekty s¹ opisane na
stronie Stacji Morskiej (www.hel.univ.gda.pl).

 Stacja Morska IO UG oraz Morze Ba³tyckie dziêkuje
wszystkim, którzy nie s¹ obojêtni na le¿¹ce na pla¿y �mieci.

 Szymon Skura

Pe³en kosz i 14 worków zebranych �mieci Stos wyrwanych chwastów

3 lipca na p³atnym odcinku autostrady A2 w Wielkopol-
sce przeprowadzono do�æ nietypow¹ akcjê, o której

mo¿na by³o us³yszeæ tego dnia w Faktach RMF FM oraz
przeczytaæ 15.07.2007 r. w "Angorze". Akcja ta by³a czê�ci¹
kampanii na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na drogach. Kie-
rowcom przeje¿d¿aj¹cym tamt¹ tras¹ rozdano 6,5 tys. spe-
cjalnych gwizdków, emituj¹cych ultrad�wiêki. Gdy samochód
porusza siê z prêdko�ci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 60 km/h, gwizdek
zaczyna wydawaæ d�wiêki odstraszaj¹ce zwierzêta.

Czy wiesz, ¿e:  zaledwie 15% odpadków le¿y na
morskim brzegu, 15% p³ywa na powierzchni morza
lub w jego toni, a a¿ 70% spoczywa na dnie.

Pod wod¹ u¿ywanie takich "klaksonów" jest niemo¿liwe,
jednak podobny efekt uzyskuje siê dziêki zastosowaniu od-
straszaczy akustycznych - "pingerów". S¹ one bardzo sku-
tecznym narzêdziem ochrony mor�winów przed zjawiskiem
przy³owu. Przypadkowe zapl¹tywanie siê tych ma³ych wale-
ni w sieci rybackie jest dzi� najwiêkszym zagro¿eniem dla ich
przetrwania.

Monika Konkel

"Klaksony" chroni¹ ¿ycie zwierz¹t
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31 lipca br., po godzinie 20-tej, do Stacji Morskiej drog¹
telefoniczn¹ dotar³a informacja, ¿e na pla¿y w Dêbkach le¿y
niezwykle ma³a foczka. Niespe³na 2 godziny pó�nej ekipa ze
SMIOUG, zaniepokojona relacjami o stanie znalezionego
zwierz¹tka, wyruszy³a na pomoc maleñstwu. Po przyje�dzie
do Dêbek okaza³o siê, ¿e jest to m³odziutka foka pospolita,
ewenement na polskim wybrze¿u. Przez kilka godzin, do
momentu przyjazdu pracowników Stacji, dy¿urowali przy
niej ludzie, dbaj¹c o zapewnienie zwierzêciu wzglêdnego spo-
koju i nie dopuszczaj¹c psów. Malucha zabrano czym prêdzej
do Helu, gdy¿ jego wygl¹d i stan ogólny wskazywa³ na to, ¿e
straci³ prawdopodobnie kontakt z mam¹.

Gdzie jest mama?

M³ody samczyk foki pospolitej znaleziony na pla¿y w Dêb-
kach.

W foczym szpitaliku na terenie Stacji Morskiej zbadano
m³od¹ fokê. Okaza³o siê, ¿e jest to urodzony w tym roku
samczyk, wa¿¹cy zaledwie 10 kg. Maleñstwo (90 cm) jest
os³abione i zostanie poddane  badaniom diagnostycznym. Trze-
ba go nakarmiæ i popracowaæ nad jego kondycj¹ zdrowotn¹.
Na razie jego stan nie napawa optymizmem opiekunów.

Wszystkie foki znajdowane na wybrze¿u, a nastêpnie przy-
wo¿one do Stacji Morskiej na leczenie i rehabilitacjê, otrzy-
muj¹ imiona, pochodz¹ce od nazwy miejscowo�ci, w której
zosta³y znalezione. Tak wiêc i w tym przypadku post¹pili-

�my podobnie - malec otrzyma³ imiê Dêbek. Mamy nadziejê,
¿e uda siê nam mu pomóc i jego stan zdrowia ulegnie poprawie.

Foka pospolita jest jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych gatunków p³etwonogich na �wiecie, lecz polskie brzegi
odwiedza nieczêsto. W Ba³tyku ¿yje w rejonie po³udniowego
cypla szwedzkiej wyspy Olandii (Cie�nina Kalmarska). Na-
sze wybrze¿e od pewnego czasu zamieszkuje tylko jedna foka
pospolita - Cêtka. Pojawia siê wiêc pytanie: Gdzie jest matka
opuszczonego samczyka? Czy malec przep³yn¹³ odleg³o�æ
ponad 200 km, aby w koñcu znale�æ siê na pla¿y w Dêbkach,
czy te¿ przyszed³ na �wiat gdzie� na polskim brzegu? Je¿eli
urodzi³ siê tutaj, byæ mo¿e jego matk¹ jest Cêtka... Mno¿¹ siê

pytania, na które
brak odpowiedzi.
Jedno jest pewne:
maluchowi trzeba
pomóc, trudno to
jednak uczyniæ, nie
znaj¹c przyczyny
jego krytycznego
stanu zdrowia.

Monika Konkel

Foto: KES

We wszystkich krajach Unii Europejskiej prawo naka-
zuje chroniæ mor�winy. Ba³tycka populacja tych ma-

³ych waleni jest szczególnie zagro¿ona wyginiêciem. Jej wiel-
ko�æ szacuje siê zaledwie na kilkaset osobników. S¹siednia,
z Cie�nin Duñskich, mimo ¿e wielokrotnie liczniejsza,  jest
niemniej zagro¿ona. Przeto na obu akwenach prowadzone s¹
intensywne obserwacje odnotowuj¹ce ich wystêpowanie oraz
wêdrówki (patrz http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2007/maly-

Oczy na wodê!
walen.htm). Czynione s¹ znacz¹ce wysi³ki badawcze, aby
poznaæ biologiê mor�winów oraz tworzy siê plany ochrony
i odtwarzania ich zasobów. Ka¿da informacja o nich jest wa¿-
na i niemal ka¿dy ma szansê wspomóc instytucje naukowe
w tym dziele.

W rejonie zachodniego Ba³tyku i Cie�nin Duñskich nabiera
coraz wiêkszej popularno�ci akcja zbierania raportów o za-
obserwowaniu mor�winów w trakcie odbywanych rejsów.
Usilnie promuje j¹ inicjatywa pn. "Sailors on the Lookout for
Harbour Porpoises" ("¯eglarze wypatruj¹cy mor�winów").
Zosta³a ona przygotowana przez niemieck¹ organizacjê GSM
- Gesellschaft zum Schutz der Merressäugetiere (www.gsm-

Dêbek w foczym szpitaliku SMIOUG w Helu.
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ev.de), stawiaj¹c¹ sobie za cel m.in. podnoszenie �wiadomo�ci
opinii publicznej na temat merytorycznych przes³anek doty-
cz¹cych ochrony tych morskich ssaków.

Akcja GSM jest skierowana nie tylko do ¿eglarzy, ale te¿ do
innych osób maj¹cych szansê na, choæby przypadkowe, za-
obserwowanie mor�wina - rybaków, marynarzy, a nawet pla-
¿owiczów. System raportowania o dokonanych spostrze¿e-
niach propagowany by³ przez to stowarzyszenie w lokalnych
mediach, magazynach ¿eglarskich, na stronach internetowych,
w ulotkach i broszurkach. Uczestnicz¹ce w tej akcji jednostki
otrzymuj¹ specjalny proporzec, który w czasie prowadzenia
obserwacji wci¹gaj¹ pod top swojego masztu.

Dane o fakcie zaobserwowania mor�wina wpisuje siê
w specjalny formularz (dostêpny on line w Internecie)1 .
Obserwator proszony jest o podanie m.in. liczby zaobserwo-
wanych mor�winów oraz dnia, godziny, warunków i miejsca
zdarzenia. Raporty mog¹ byæ wysy³ane elektronicznie albo
faksem. Mo¿na tak¿e w tej sprawie po prostu zadzwoniæ do
biura GSM. Kampania, anga¿uj¹c wielu ¿eglarzy, ju¿ odnios³a
du¿y sukces, a GSM zosta³o m.in. za tê akcjê nagrodzone2

przez ASCOBANS3.
Realizowany projekt ma oczywi�cie charakter miêdzyna-

rodowy. Raporty do GSM nadsy³aj¹ ¿eglarze z wielu krajów.
S¹ te¿ zg³oszenia z polskich jednostek. Zazwyczaj trafiaj¹ one
wprost do centrali akcji, ale s¹ i takie, które wpierw otrzymuje
Stacja Morska IOUG w Helu, która przygotowuje siê do
wykonania stosownej kampanii informacyjnej w polskich
portach i przystaniach.

Mor�winy jednak nie czekaj¹ i ju¿ natrafiaj¹ na polskich
¿eglarzy. Ci, �wiadomi warto�ci takiego niecodziennego spo-
tkania, z chêci¹ dziel¹ siê t¹ informacj¹ ze specjalistami. Szczê-
�cie jest pe³ne, gdy do informacji s³ownych do³¹czona jest
fotograficzna dokumentacja. To trudne zadanie, gdy¿ nie za-
wsze na pok³adzie jest gotowy do natychmiastowej akcji apa-
rat lub kamera, a mor�winy najczê�ciej nie czekaj¹ na wykona-
nie stosownych zdjêæ.

15 lipca br. jednak siê uda³o. Pan dr Marcin Palacz odbywa³
w³a�nie rodzinny rejs jachtem "Lotta", gdy w pobli¿u duñ-
skiej wyspy Falster dostrzeg³ wynurzaj¹ce siê stadko mor-
�winów. U boku jednego z wiêkszych osobników lub tu¿ za
nim p³yn¹³ znacznie mniejszy. To prawdopodobnie zesz³o-
roczny przychówek, towarzysz¹cy swojej mamie. Wynurza-
j¹c siê co kilkadziesi¹t sekund, przez oko³o pó³ godziny, zwie-
rzêta raz po raz pojawia³y siê przy burtach jachtu. Zniknê³y
wraz z nadej�ciem lekkiego szkwa³u.

Taka, jak opisana wy¿ej informacja, mimo ¿e nie pochodzi
z planowanego wcze�niej rejsu badawczego, jest bardzo cen-
na. Szczególnej warto�ci nabiera, gdy zostaje zwielokrotnio-
na. U�ci�la to bardzo wiedzê o obecno�ci i rozmieszczeniu
mor�winów w ró¿nych rejonach ich bytowania.

Jachting ¿aglowy i motorowy, jako nowoczesne formy tu-
rystyki, nie znaj¹ granic. Ten rodzaj aktywnego obcowania
z morsk¹ przyrod¹ cechuje zwykle ludzi wra¿liwych na jej
urok. ¯eglarze polscy ju¿ nieraz zaobserwowali mor�winy
poza granicami naszego kraju, mo¿e inni, którzy p³yn¹ do
naszych portów, zaobserwuj¹ te rzadkie zwierzêta u nas. Sta-
cja Morska zawsze chêtnie przyjmie dane o takich zdarze-
niach i prze�le je do centrum akcji. Sama tak¿e zamierza ten
rodzaj zbierania informacji szeroko rozpropagowaæ na pol-
skim wybrze¿u.

Warto, aby powierzchnia morza prócz naukowców i ryba-
ków by³a pod tym k¹tem obserwowana tak¿e przez za³ogi
jachtów i motorówek, pasa¿erów statków wycieczkowych i
promów. Nie bez szans spotkania mor�wina pozostaj¹ tak¿e
osoby p³ywaj¹ce na windsurfingowych deskach.

Monika Konkel, Krzysztof E. Skóra

1 http://www.gsm-ev.de/AC%2010%208_OpportSigh-
tings.PDF

2 http://www.cms.int/news/PRESS/nwPR2007/05_May/
asc_award.htm

3 http://www.ascobans.org/index0101.html

Miejsce, gdzie zaobserwo-
wano kilka osobników mor-
�winów zwyczajnych z pok³a-
du jachtu "Lotta"
15.07.2007 r.

Mor�winy zaobserwowane w pobli¿u duñskiej wyspy Fal-
ster.         Foto: Agata, Krzysztof i Marcin Palacz.

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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W dniu 19 czerwca 2007 roku, na
w w w. t h e l o c a l . s e / 7 6 4 9 /

20070619/ prezentuj¹cym wiadomo�ci
ze Szwecji w jêzyku angielskim, ukaza³a
siê informacja o pojawieniu siê wielory-
ba  w pobli¿u szwedzkiego wybrze¿a.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Znowu na Ba³tyku

Wieloryb u wybrze¿y Archipelagu
Troso.

(Zdjêcie pochodzi z www.aftonbla-

det.se/)

W dniu 17.06.2007 r. zauwa¿ono wie-
loryba p³ywaj¹cego u wybrze¿y Archi-
pelagu Trosa na wschodnim wybrze¿u
Szwecji. Za³oga badaczy morza podró-

¿owa³a pomiêdzy wyspami Askö
i Persö, kiedy zauwa¿yli ssaka.

"Wieloryby nie s¹ powszechne
w Morzu Ba³tyckim. Mia³o miejsce
przedtem kilka sytuacji, kiedy je widzia-
no, ale z pewno�ci¹ nie jest to co�, co
zdarza siê ka¿dego dnia" powiedzia³ The

Local Dr Hans G. Hansson z Wydzia³u
Ekologii Morza Uniwersytetu w Go-
thenburgu.

Susann Eriksson i jej wspó³pracownicy
z Laboratorium w Askö, stacji morskiej
nale¿¹cej do Centrum Badañ Morza
w Sztokholmie, spostrzegli przez mo-
ment wieloryba blisko l¹du w Käftudde.

Siedmiometrowej d³ugo�ci ssak poja-
wia³ siê potem ponownie jeszcze kilka
razy podczas rejsu w niedzielny poranek.

"Opuszczali�my nabrze¿e Uttervik,
kiedy nasz szyper nagle zobaczy³ wie-
loryba. Na statku by³o z nami 4 bada-
czy, wiêc jest to wiarygodna informa-
cja", powiedzia³a Södermanlands Ny-
heter Eriksson.

Za³oga nie potrafi³a okre�liæ dok³ad-
nie, jaki rodzaj wieloryba zaobserwowali.

Miejsce odkrycia wieloryba u brze-
gów Szwecji.

Historia ta bierze swój pocz¹tek
28 lipca 2007 roku, a mo¿e i 6

tygodni wcze�niej, bo 19 czerwca.
Otó¿ w ow¹ lipcow¹ sobotê Stacja

Morska UG w Helu odebra³a niepraw-
dopodobny meldunek z helskiego bos-
manatu o pojawieniu siê u wrót do Zato-
ki Puckiej wieloryba. Obserwacjê zg³o-
si³ jacht "Wunio". Natychmiastowe wy-
p³yniêcie badawczej motorówki nie
przynios³o jednak rezultatu. Informacja
zosta³a wprawdzie odnotowana w ra-
portach, ale brak by³o jej udokumento-
wanego potwierdzenia.

Kolejny dziwny sygna³ dotar³ z bos-
manatu portu jachtowego w Gdyni. Jed-
na z ³ódek 11 sierpnia donios³a, ¿e
spotka³a w rejonie Gdyni mor�wina (!?).
I tej obserwacji te¿ nie uda³o siê potwier-
dziæ. ¯adna z za³óg nie zd¹¿y³a zrobiæ
zdjêæ obiektowi obserwacji.

Dzieñ pó�niej (12.08.2008)  raport,
który dotar³ do Stacji Morskiej UG ju¿

nie budzi³ w¹tpliwo�ci. Wiadomo�æ
przekazana przez oficera dy¿urnego
Kapitanatu Portu w Gdañsku pochodzi³a
z jednostki Urzêdu Morskiego k/h TU-
CANA. Za³oga informowa³a bardzo kon-
kretnie. "Jest wieloryb na Zatoce Gdañ-
skiej..,  p³ywa przy nas..., robimy zdjê-
cia...,  podajemy pozycjê: 54o23 N,
18o45,7 E ..., przyjedziecie?" Zatem nie-
daleko Górek Wschodnich k/Gdañska,
niemal u samego uj�cia Wis³y �mia³ej.

Decyzjê o wyruszeniu we wskazany
rejon podjêto natychmiast. Parê minut
zajê³o przygotowanie fotograficznego
sprzêtu, skolekcjonowanie za³ogi i b³y-
skawiczny czarter najszybszej jednost-
ki p³ywaj¹cej w Helu - Formoza-RIB.
Mkn¹c pneumatyczna ³odzi¹ 90 km/go-
dzinê po ok. 25 minutach byli�my ju¿
na miejscu. Wieloryb przywita³ nas
wynurzeniem i g³o�nym sapniêciem
wypuszczanego nozdrzami powietrza
i pary wodnej. Od ok. godziny 11 do

WIELORYB U UJ�CIA WIS£Y

Ekipa badawcza na pok³adzie For-
mozy-RIB w drodze do rejonu badañ.

Wy³aniaj¹cy siê nad powierzchniê
wody wieloryb na tle Portu Pó³nocnego.
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pó�nego popo³udnia wykonywali�my
szczegó³ow¹ dokumentacje fotograficzn¹
jego cia³a, obserwowali�my zachowanie.
Po ok. 2 godzinach obserwacji z ponto-
nu, now¹ baz¹ dla ekipy Stacji Morskiej
sta³ siê pok³ad k/h Tucany. Teraz mogli-
�my obserwowaæ go jak nale¿y, nawet
z wysoka, gdy¿ z nadbudówki nad ka-
pitañskim mostkiem. Rozpoczêli�my
pomiary czasu jego nurkowania z most-
ka, a dziêki automatycznemu systemo-
wi nawigacji oraz rejestracji naszej i wie-
loryba pozycji, uzyskali�my obraz tra-
sy jego parogodzinnej wêdrówki. Nie
mia³ rewelacyjnych osi¹gów. P³ywa³
wolno, ospale. Zanurza³ siê nieregular-
nie, czasami na kilkadziesi¹t sekund, ale
te¿ i na 4-5 minut. Gdy wy³ania³ siê na
powierzchniê, ukazywa³ jak bardzo po-
wa¿ne zmiany chorobowe ma na skórze
grzbietu oraz bokach cia³a. Ponadto za
jego p³etwa grzbietow¹ widaæ by³o rz¹d
równoleg³ych blizn po cieciach wyko-
nanych najprawdopodobniej przez �rubê
jakiej� motorówki. Nie wyskakiwa³
z wody, nie podnosi³ te¿ ponad po-
wierzchniê p³etwy ogonowej. W do�æ
mêtnej wi�lanej wodzie nie widaæ by³o
jego piersiowych p³etw. Nie pokazywa³
nam boków g³owy ani brzucha. Ozna-
czenie jego taksonomicznej przynale¿-
no�ci by³o trudne. Wstêpnie, prowadz¹c
ci¹gle w³asne obserwacje in situ, zdali-
�my siê na przypuszczenia kolegów

Wyprawa, wykonanie dokumenta-
cji i ca³odniowe dozorowanie wielo-
ryba mog³o byæ zrealizowane wy³¹cz-
nie dziêki pomocy trzech instytucji,
które ad hoc przysz³y z pomoc¹
Stacji Morskiej UG w Helu.

By³y to:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony

�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku,

- Urz¹d Morski w Gdyni  i za³oga
kutra hydrograficznego "Tucana",

-  Formoza-RIB i jej za³oga,
- Policjanci z patrolu na ³odzi

P-N-05.

ze Szwecji, którzy widzieli wieloryba
w rejonie Sztokholmu 19 czerwca i te¿
w trybie przypuszczaj¹cym okre�lili go
jako wieloryb kar³owaty (Balaenoptera
acutorostrata). Ostateczn¹ jednak decy-
zjê jego taksonomicznej przynale¿no�ci
nale¿a³o od³o¿yæ do czasu, gdy bêdzie
mo¿na na spokojnie i uwa¿nie porów-
naæ jego zdjêcia z ilustracjami ksi¹¿ko-
wych i elektronicznych kluczy do ozna-
czania tych zwierz¹t. Wieloryb kar³o-
waty to najbardziej pospolity fiszbino-
wiec na �wiecie. No, ale w rachubê mo-
g³y wchodziæ bywaj¹ce w naszych eu-
ropejskich szeroko�ciach geograficznych
jeszcze gatunki znacznie od niego rzad-
sze finwal i sejwal. Jego wielko�æ ok. 12
metrów nie rozstrzyga³a o wyborze.
Wykluczali�my natomiast dwukrotnie
wiêkszego i najwiêkszego na �wiecie
wieloryba jakim jest p³etwal b³êkitny.

Dozór ekipy naukowej Stacji Mor-
skiej i za³ogi k/h Tucany trwa³ niemal do
wieczora. Uda³o siê zrobiæ kilkadziesi¹t
zdjêæ i nakrêciæ film.

Rozpoczêto prace nad dokumentacj¹.
Zdjêcia s¹ porównywane z opisami
atlasowymi,  przegl¹dane s¹ stop klatki
z filmu. Coraz wiêcej cech wskazuje na
finwala (Balaenoptera physalus) - gatu-
nek, który ju¿ nasze wody w przesz³o-
�ci odwiedza³.

Do�wiadczenie uczy, ¿e zwierzêtom

tym trudno jest prze¿yæ w wodach Ba³-
tyku. Dwa ostatnie raporty o martwych
finwalach na niemieckim brzegu w 2005
i 2006 roku nie napawaj¹ optymizmem.

Iwona Kuklik, Krzysztof E. Skóra

Zbli¿enie nozdrzy wieloryba. Zmiany dermatologiczne na grzbiecie.

Zbli¿enie p³etwy grzbietowej.

Miejsca i daty raportów dotycz¹cych
finwali we wspó³czesnych granicach
polskiej czê�ci Ba³tyku.

�lady zranieñ w okolicy p³etwy
grzbietowej wieloryba.

Szlak wêdrówki wieloryba wg syste-
mu nawigacyjnego k/h Tucana.
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Zwyciêzcy turnieju tenisa sto³owego.

Pomimo znieczulicy jaka generalnie ogarnia spo³eczeñ-
stwo na ca³ym �wiecie wobec spraw innych ludzi ist-

niej¹ jeszcze wyj¹tki w tym wzglêdzie. Równie¿ w naszym
mie�cie mo¿na spotkaæ ludzi których bezinteresowne dzia³a-
nie skierowane jest wobec drugiego cz³owieka co jest szcze-
gólnie cenne je¿eli dotyczy m³odego pokolenia. W³a�nie dziêki
ich przychylno�ci dzieci korzystaj¹ce w miesi¹cu lipcu
ze �wietlicy Socjoterapeutycznej "Bocianie Gniazdo" mia³y
ciekawie zorganizowane zajêcia.

Ju¿ 19 lipca grupa dzieci wraz z wychowawczyniami, za
zgod¹ kierownictwa Muzeum Obrony Wybrze¿a, nieodp³at-
nie mia³a mo¿liwo�æ obejrzenia obu obiektów baterii "Schle-
swig-Holstein". Dla wiêkszo�ci by³o to pierwsze spotkanie
z takim specyficznym miejscem w którym zgromadzono tyle
ciekawych eksponatów. Ciekawi³o ich wszystko, od spraw
militarnych ("Jak¹ broñ mieli w tamtym czasie ¿o³nierze?")
poprzez bytowe ("Patrzcie, oni mieli tutaj kibel!") a¿ do
budownictwa ("Ciekawe kto im tyle betonu przygotowa³?).
Na zakoñczenie pobytu, przy ³awach stoj¹cych pod sosnami,
wspólnie spo¿yli, przygotowane wcze�niej i przyniesione ze
sob¹, kanapki i soczki.

BOCIANIE GNIAZDO

ZWIEDZANIE MUZEUM,
REJS MORSKI ORAZ NOWE PI£KI

Tydzieñ pó�niej, 26 lipca ¿yczliwo�æ i bezinteresowne dzia-
³anie pana Jacka Chwirota pozwoli³o zorganizowaæ i zrealizo-
waæ, dla grupy podopiecznych �wietlicy, godzinny rejs mor-
ski statkiem "Cpt. Morgan". Na ten rejs dzieci czeka³y z utê-
sknieniem od pierwszej informacji uzyskanej od wychowaw-
czyñ. Wiêkszo�æ widzia³a jak takie statki odp³ywaj¹ z tury-
stami lecz sama nie uczestniczy³a w takim przedsiêwziêciu.
Taki rejs to dopiero by³a atrakcja. S³owa uznania nale¿y skie-
rowaæ równie¿ wobec cz³onków za³ogi statku którzy bardzo
¿yczliwie podeszli do ma³ych pasa¿erów.

Ch³opcy, szczególnie ze starszej grupy podopiecznych
�wietlicy byli bardzo zadowoleni kiedy otrzymali od pana
Paw³a Golika z Bazy Nurkowej Nr 1 dwie nowe pi³ki do gry
w pi³kê no¿n¹. Pozwoli to na urozmaicenie zajêæ grupowych
na wolnym powietrzu w czasie ciep³ych jesiennych dni.

Dzieci oraz wychowawczynie �wietlicy Socjoterapeutycz-
nej bardzo dziêkuj¹ wymienionym wy¿ej osobom i instytu-
cjom których dzia³anie pozwoli³o na zorganizowanie i realiza-
cje takich ciekawych zajêæ poza terenem �wietlicy.

W ramach zajêæ zewnêtrznych realizowano elementy socjo-
terapii w zakresie: wspó³pracy w ramach grupy, odpowie-
dzialno�ci za siebie i innego cz³onka wycieczki, zachowania
bezpieczeñstwa podczas pobytu na statku oraz w miejscu
publicznym, kulturalne zachowanie siê podczas pobytu
grupy w�ród ludzi.

Izabela Wasilewska
foto: Miros³aw Oniszczuk
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W dniach 21/22 lipca rozegrano na kortach "Barakuda"
Turniej o Puchar Burmistrza Helu.

W  zawodach uczestniczy³o wielu turystów i mieszkañców
Trójmiasta. Pojedynki rozgrywane na dwóch kortach ziem-
nych sta³y na bardzo dobrym poziomie. Zwyciê¿y³ turysta
z Bydgoszczy, Roland Bielawski, pokonuj¹c w finale 7/5, 6/2
Dawida Wie³³owicza z Gdyni.

Dwa równorzêdne 3 miejsca zajêli: Piotr Kohnke z Helu
i Wojciech Malanowski z Gdyni .

Bardzo zaciête pojedynki toczy³y siê w turnieju pocieszenia,
gdzie Micha³ Kaszewski z Jeleniej Góry pokona³ Mateusza
Soldatke z Helu.

Zwyciêzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, rozlo-
sowano równie¿ nagrody dla pozosta³y uczestników turnieju.

Jerzy O¿óg

W dniach 11/12 sierpnia  na kortach "Barakuda" w Helu
odby³ siê Turniej o Puchar Pos³a RP Kazimierza Plocke.

W zawodach uczestniczyli zarówno starsi, jak i m³odzie¿
oraz panie, wielu turystów i mieszkañców Trójmiasta.
Pojedynki, rozgrywane na dwóch kortach ziemnych, sta³y na
bardzo dobrym poziomie.

Turniej wygra³ turysta z Warszawy, Wies³aw Wieczorek,
który pokona³ w finale Jerzego O¿oga z Gdyni 7/5, 6/4.

Dwa równorzêdne 3 miejsca zajêli: Jerzy Conradi z Gdyni
i Tomasz Lanczewski z Krakowa.

W turnieju pocieszenia zwyciê¿y³ Filip �witakowski,
pokonuj¹c w finale Grzegorza Sobczaka, obydwaj z Helu.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ w�ród pañ by³a Agnieszka Kohnke
z Helu, a najlepszym kadetem - Marcel Jagie³³o z Warszawy.

Zwyciêscy otrzymali od pos³a puchary i nagrody rzeczowe
oraz kosmetyki od firmy z Sopotu. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali upominki.

 By³ to pi¹ty, ostatni w tym sezonie turniej  na kortach
ziemnych. Fundatorami pucharów i nagród w tym roku byli:
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, pose³ Kazimierz
Plocke, Burmistrz Helu Miros³aw W¹do³owski i Rada Miasta
Helu.

Dziêkujemy wszystkim, którzy wspierali turnieje na kor-
tach "Barakuda" w Helu.

W dalszym ci¹gu tocz¹ siê rozgrywki I i II ligi helskiej na
kortach ziemnych. Zakoñczenie przewidziane jest w po³owie
wrze�nia.

 Jerzy O¿óg

Otwarte Turnieje Tenisa Ziemnego
SPORT

 "BARAKUDA IV-2007"
o Puchar Burmistrza Helu

"BARAKUDA V-2007"
o Puchar Pos³a RP Kazimierza Plocke

W dniu 22.07.2007 r. w Miejskiej Hali Sportowo -
Widowiskowej w Helu odby³ siê Otwarty Turniej

Tenisa Sto³owego.

Wyniki:
w  kategorii dziewcz¹t:
1. Karolina Dusza z Helu
2. Alicja �liwa z Krakowa
3. Anna Hyjek  z Helu
w kategorii kadetów:
1. Krystian Koz³owski z Helu
2. Oskar Rybczyñski  z Helu
3. Rafa³ Panek z Gdyni
w kategorii Open:
1. Ryszard �liwiñski z W³adys³awowa
2. Alojzy Golla z W³adys³awowa
3. Mariusz Grzesiak z D¹browy Górniczej

P.K.

Otwarty Turniej Tenisa
Sto³owego
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HELSKIE ROZMAITO�CI

W dniach od 08-29 lipca 2007r.
odby³ siê w Helu VII Letni

Festiwal Muzyki Kameralnej pod
patronatem Pani Prezydentowej Marii
Kaczyñskiej oraz Metropolity Gdañskiego
Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego.
Dyrektorem artystycznym festiwalu,
jak co roku, by³ znakomity sopranista
Dariusz Paradowski.

4 sierpnia godz. 1130 na pla¿y od
strony morza przeprowadzono konkurs
budowania rze�by z piasku - oczywi-
�cie w kszta³cie ryb.

O godzinie 1300 w czterech miejscach
naszego miasta mo¿na by³o wzi¹æ udzia³
w malowaniu na p³ótnie. Jaki by³ temat?
Oczywi�cie Ryby:) Dzieci chêtnie prze-
lewa³y swoje fantazje na p³ótno, nie za-
brak³o równie¿ osób doros³ych i m³o-
dzie¿y bior¹cych udzia³ w zabawie.

O godz. 1400 na wielkiej patelni usta-
wionej na bulwarze usma¿ono 200 kg
storni.

O godz. 1700 rozpocz¹³ siê konkurs
kulinarny a w szranki stanêli helscy re-
stauratorzy. Tematem tegorocznego kon-
kursu by³ ³oso�. Jak co roku g³ównym
jurorem by³ Karol Okrasa znany wszyst-
kim z audycji "Kuchnia z Okras¹". Zwy-
ciêska restauracja "Maszoperia" odebra³a
nagrodê z r¹k burmistrza Helu. Wszy-
scy restauratorzy otrzymali plakietê
z podziêkowaniem za udzia³ w konkur-
sie. Podczas trwania konkursu kulinar-
nego odbywa³y siê równie¿ inne kon-
kursy z nagrodami. Promocja Miasta
Helu rozda³a w tym dniu tysi¹ce czape-
czek firmuj¹cych imprezê Dnia Ryby,
na bulwarze przewa¿a³ ¿ó³ty kolor.

Podczas tegorocznych koncertów
mogli�my podziwiaæ m.in. takie s³awy
jak: Jerzy Zelnik - recytacja, Dariusz
Paradowski - sopran, Gabriela Silva
- sopran, Florian Skulski - baryton,
Andrzej Nanowski - organy, Karol Hill
- organy, Orkiestra Kameralna Nordica
oraz m³ode talenty polskiej wokalistyki.

z internetowej strony miasta

VII Festiwal
Muzyki Kameralnej

Przez tydzieñ, na prze³omie lip-
ca i sierpnia br. znakomity aktor

Olgierd £ukaszewicz prezentowa³
w helskiej remizie OSP monodram wg.
Stanis³awa Wyspiañskiego.

A KAZ TYZ TA POLSKA, A KAZ?

Dzieñ Ryby w Helu Rozdano równie¿ wiele innych nagród
i gad¿etów.

Dzieñ zakoñczy³y koncerty na scenie
plenerowej.

z internetowej strony miasta

Mieszkañcy Helu i tury�ci mogli
podziwiaæ kunszt aktorski naszego no-
wego mieszkañca i mogli przekonaæ siê
o ponadczasowym znaczeniu tekstów
Wyspiañskiego.



23

Wyniki:
Kategoria ch³opców do 15 lat   rocznik/czas/
1. Przystalski Micha³       93        Toruñ                     8:39,9
2. Marczyñski Pawe³            93       LKS Puck                        8:43,9
3 .Wójtowicz Damian             92        Toruñ                                      8:54,4
4. Plotke Gracjan                  92        Wierzchucino             9:02,4
5. Pilarski Marek              92      S³uchowo                 9:06,2

Kategoria dziewcz¹t do 15 lat
1. Dettlaff Aleksandra   94     LKS Puck/Strzelno      9:32,4
2. Dettlaff Ma³gorzata     95       LKS Puck/Strzelno         9:46,7
3. Maciejewska Iga            42     Wolin                                10:19,6
4. Elwart Klaudia                   96       LKS Puck                            10:22,1
5. Mislisz Jagoda                 93    LKS Puck/Os³onino     10:43,6

Kategoria mê¿czyzn do 30 lat
1. Labudda Andrzej       85        LKS Puck               16:24,8
2. Struk Adam                    90        Bliza W³adys³awowo  17:03,3
3. Bullmann Dawid          89        LKS Puck\K³anino      17:13,9

Kategoria mê¿czyzn do 45 lat
1. Jarosz Bogdan                     67        Wroc³aw                     15:53,2
2. Elwart Roman                      72        LKS Puck                   16:41,0
3. Hajduk Ireneusz               69    W³adys³awowo         19:25,8

Kategoria mê¿czyzn do 65 lat
1. Kwiatkowski Mariusz    58        Jelenia Góra                 16:28,8

SPORT

BIEGOWE GRAND PRIX
POWIATU PUCKIEGO

HEL 14.07.2007

W terenach le�nych Helu odby³ siê Biegowy  Grad Prix Powiatu Puckiego. Biegi odbywa³y siê na
dwóch dystansach, ch³opcy i dziewczêta do lat 15  startowali  na dystansie 2500 m, a pozostali

na 5000 m. Na starcie stanê³o 64 zawodników w tym 18 kobiet

2. Sporny Boles³aw              50        Doker Gdynia              19:05,3
3. Murañski Józef                  45        Jastarnia Bór                19:58,9

Kategoria mê¿czyzn powy¿ej 65 lat
1. Adolph Florian                         40    LKS Puck                   21:37,6
2. Majszak Józef                          40     Gdynia                         22:44,7
3. Poæwiardowski Zygmunt     35        Puck                            23:23,3
4. Bandurski Jacek                  35        Sopot                  25:06,5

Kategoria kobiet open
1. Jarosz El¿bieta                         71       Wroc³aw                    17:35,3
2. Hildebrandt Krystyna           81        LKS Puck                   21:15,6
3. Hajduk El¿bieta              65     W³adys³awowo    22:09,9

Kategoria helskich uczestników do 15 lat
1. Banaszek Adrian            92        Hel       9:55,2         VII Ch³.
2. Nowak Tomasz            97      Hel      12:47,0        XI Ch³.

Kategoria helskich uczestników powy¿ej 15 lat
1. Nowak Miros³aw          67  Hel    21:23,0     VI    M 45
2. Sobieski Jaros³aw         76   Hel    22:01,4    VII       M45
3. Waszak Pawe³                  69   Hel    23:12,6      IX       M45
4. Ciesielczyk Krzysztof  55    Hel   23:36,5      V       M65

Piotr Kohnke
Foto: TV Pó³wysep

Uczestnicy biegu po og³oszeniu wyników i wrêczeniu nagród.




