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ZWI¥ZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO

Jedno z wiêkszych przedsiêwziêæ kulturalnych, podej-
mowanych przez nasze miasto, w niedzielê dobieg³o

koñca.
"Buchta" jak zwykle rozpoczê³a siê w pi¹tek, przedostat-

niego tygodnia roku szkolnego. Mimo trudno�ci obiektyw-
nych (transmisje meczów Mistrzostw Europy, relacje koncer-
tów z Opola), Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa zgro-
madzi³a wielu koneserów muzyki. Przed mieszkañcami Helu
i jego go�æmi wyst¹pi³ bowiem zespó³ wyj¹tkowy, zespó³,
który go�ci³ ostatnio w naszym mie�cie przed ponad trzy-
dziestu laty. Organizatorzy "Buchty" postanowili rozpocz¹æ
festiwal, daj¹c mieszkañcom mo¿liwo�æ obcowania z muzyk¹
w najlepszym wykonaniu, zapraszaj¹c Reprezentacyjny Ze-
spó³ Artystyczny Wojska Polskiego - Orkiestrê Koncertow¹.

Ponad godzinny wystêp orkiestry i jej solistów, prowadzo-
ny z werw¹ przez urocz¹ konferansjerkê, zakoñczy³ siê go-
r¹c¹ owacj¹ s³uchaczy. Dyrektor zespo³u dziêkowa³ organiza-
torom za wspania³e przyjêcie, obiecuj¹c czê�ciej odwiedzaæ
nasz gród.

Dope³nieniem wyj¹tkowego  wieczoru, by³ pokaz sztucz-
nych ogni, który zgromadzi³ na Bulwarze Nadmorskim wielu
widzów.

Sobota to tradycyjnie dzieñ konkursowy festiwalu. Jury
w sk³adzie: Ewa Borzêcka (przewodnicz¹ca JURY), Barbara
Cie�lak oraz Alina Wiekiera, oceni³o prace plastyczne dzieci
i m³odzie¿y, nades³ane z ca³ego powiatu puckiego, a tak¿e
z Wejherowa. Jak zwykle gro nagród odebra³y dzieci ze �wie-
tlicy szkolnej oraz z "Bocianiego Gniazda". W�ród laureatów
s¹ zdobywcy pierwszego miejsca: Natalia Lisiecka, Jaros³aw
Skwarliñski, Milena Rudzik, Klaudia Mirek. Drugie miejsce
w kategorii dzieciêcej otrzymali: Marta Makowska, Alicja
Skwarliñska, Patryk Bednarczyk, natomiast trzecie miejsce
zajê³a Monika Koc.

Przyznano tak¿e wyró¿nienia Cezaremu Otockiemu, Ma-
teuszowi Jusypenko, Joannie Czelej. Wystêpy wokalne oce-
nia³o jury w sk³adzie: Irena Sojecka (Przewodnicz¹ca JURY),
Daria Zió³kowska, Joanna Albecka-Maszota, £ukasz Nowicki.

Pierwsze miejsce w kategorii duety otrzyma³ zespó³:
"ALMAR" z Gdyni w sk³adzie: Aleksandra Kóról, Marta K³o-
dziñska,  drugie "Kasia i Kasia" .równie¿ z Gdyni  w sk³adzie:
Katarzyna K³odziñska, Katarzyna Patron, natomiast trzecim
miejscem uhonorowano duet "Wojtek i Damian" z Rumi
w sk³adzie: Wojciech Miotke (junior), Damian Kunikowski.

Jubileuszowy Festiwal Piosenki Morskiej
oraz Humoru i Satyry  "Buchta" ju¿ po raz ósmy

Wyró¿niono te¿ solistkê o wyj¹tkowo mocnym g³osie, mimo
drobnej postury, czyli Dominikê Tabor z Helu, oraz maryna-
rza, Daniela Glembina z Pucka, który ma zaszczyt odbywaæ
s³u¿bê zasadnicz¹ w Helu. Nagrodzony zosta³ tak¿e zespó³
"Siebie Warci" z  Hufca ZHP z Rumi.

Niedziela to popisy laureatów. Od godziny jedenastej
w Hali Sportowo-Widowiskowej mogli�my wys³uchaæ naj-
lepszych wokalistów i muzyków oraz uczestniczyæ w ich
nagradzaniu. Publiczno�æ mia³a mo¿liwo�æ obejrzenia wystê-
pu zespo³u dzieciêcego "ALGA" z Ogniska Baletowego przy
Pañstwowej Szkole Muzycznej w Pucku. Wystêp komento-
wa³ pan Romuald £ukowicz, wprowadzaj¹c widzów w arkana
tañców kaszubskich. Szczególne emocje budzi³ wystêp przed-
szkolaków, nale¿¹cych do ogniska, które niejednokrotnie nie
mog¹c doczekaæ koñca wystêpów starszych kole¿anek i kole-
gów, tañcowa³y obok sceny. Na zakoñczenie festiwalu wyst¹-
pi³ zespó³ szantowy: "Hals" z Gdyni, który bawi³ publicz-
no�æ , wci¹gaj¹c j¹ do wspólnego wykonywania szant, a tak¿e
prezentuj¹c w³asne teksty i kompozycje przed helsk¹
publiczno�ci¹.

Czê�æ uczestników spoza naszego powiatu mia³a mo¿li-
wo�æ uczestniczenia w wycieczce krajoznawczej po naszym
starostwie odwiedzaj¹c Rzucewo, Puck a tak¿e Rozewie.
Wszyscy uczestnicy "Buchty" odwiedzili tak¿e go�cinne
Muzeum Obrony Wybrze¿a, które uczestnikom festiwalu
otworzy³o swoje podwoje bezp³atnie. Organizatorzy impre-
zy wyra¿aj¹ szczególne podziêkowanie w³adzom Helu oraz
Starostwu puckiemu za ogromne wsparcie finansowe przed-
siêwziêcia. To dziêki Pañstwu mogli�my pokusiæ siê o otwar-
cie festiwalu przez zespó³ reprezentuj¹cy najwy¿sz¹ jako�æ
wokaln¹ i instrumentaln¹, a tak¿e zakoñczyæ trzydniowe �wiê-
to na poziomie reprezentowanym przez zespó³ szantowy
z Gdyni. Dziêkujemy tak¿e pani dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Helu Irenie Sojeckiej, która nie tylko go�ci³a
w swej placówce uczestników festiwalu, lecz wziê³a udzia³
w pracach jury muzycznego, mimo licznych obowi¹zków
zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cy siê koñcem roku szkolnego.

Dziêkujemy tak¿e sami sobie, czyli: pomys³odawcy
i kierownikowi muzycznemu  festiwalu, druhowi podharcmi-
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strzowi Zbyszkowi Wiekierze, spiritus movens ca³ego zamie-
szania, druhnie harcmistrz Gra¿ynie Borkowskiej oraz wszyst-
kim tym, którzy opiekowali siê m³odzie¿¹, zorganizowali jej
�wietn¹ zabawê podczas dyskoteki oraz czuwali nad aprowi-
zacj¹ uczestników "Buchty".

Rozmawiaj¹c z przedstawicielami naszych telewizji regio-
nalnych, organizatorzy festiwalu obiecali w przysz³ym roku
wystêpy kabaretów m³odzie¿owych i niespodzianki zwi¹za-
ne ze sceneri¹ imprezy. My�l¹ bowiem o zorganizowaniu
wystêpów laureatów na scenie z kryt¹ widowni¹. Marzy im
siê tak¿e wystêp wyj¹tkowych go�ci muzycznych w hali nie
tylko sportowej, ale i widowiskowej z podwieszanym sufi-
tem i kotar¹ zas³aniaj¹c¹ drabinki, stanowi¹ce dotychczasowe
t³o dla artystów. Pewnie taki zamys³ istnieje w zamierzeniach
niezwykle prê¿nej  Rady Miasta.

Organizatorzy "Buchty" ³¹cz¹ siê zatem z innymi animato-
rami kultury w Helu w oczekiwaniu na miejsce, które w pe³ni
zast¹pi nam zamkniêty kinoteatr i obiecuj¹ Mieszkañcom
Naszego Grodu jeszcze szereg niezwyk³ych doznañ estetycz-
nych na wysokim poziomie artystycznym.

Organizatorzy
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KARTY HISTORII

W dniu 8 grudnia 1910 w gazecie "Berliner Morgen-
post" pojawi³a siê notatka o eksplozji stacji sygna³o-

wej. Ta sensacyjna wiadomo�æ dotyczy³a stacji sygna³ów mg³o-
wych na Helu. Wydarzenie mia³o miejsce w dniu 8 grudnia
1910 oko³o godziny 17.00. W zwi¹zku z mg³¹, stacja sygna-
³ów mg³owych rozpoczê³a nadawanie sygna³ów akustycznych,
czyli strzelanie ze specjalnych dzia³ znajduj¹cych siê miêdzy
wydmami. Oko³o godziny 17.00 dosz³o do eksplozji, w wyni-
ku której stacja wylecia³a w powietrze.  Cia³o obs³uguj¹cego
dzia³o latarnika, zosta³o znalezione w pobli¿u ruin stacji sy-
gna³owej, na wydmach, gdzie zosta³o wyrzucone si³¹ wybu-
chu. Odpowiedzialna za stan oznakowania nawigacyjnego
Hafenbauinspektion w Gdañsku natychmiast wys³a³a paro-
wiec, którego za³oga mia³a zorientowaæ siê w sytuacji.

W celu wyja�nienia wydarzenia dokonano przes³uchania
drugiego latarnika Karla Wernera, który zosta³ zmieniony przy
obs³udze dzia³ na pó³ godziny przed eksplozj¹. Jego stanowi-
sko przy nadawaniu sygna³ów zaj¹³ latarnik May, który zgin¹³
podczas eksplozji.

Stacja sygna³ów mg³owych na Helu obs³ugiwana by³a przez
latarników, którzy obok obs³ugi latarni morskiej, w czasie mg³y,
mieli dodatkowo nadawaæ sygna³y ostrzegawcze, czyli strze-
laæ ze specjalnie do tego przeznaczonych, zainstalowanych w
rejonie wydm dwóch dzia³: wschodniego i zachodniego (rys.).
W grudniu 1910 roku  dzia³a przeciwmg³owe s³u¿¹ce do nada-
wania sygna³ów, czasowo zosta³y zast¹pione przez dzia³a
polowe kalibru 90 mm, model 73 firmy Böhleschen odlane
w królewskiej ludwisarni w Spandau. Strzela³y one �lepymi
nabojami, a jedynym ich zadaniem by³o ostrzeganie hukiem
wystrza³ów, przep³ywaj¹cych w pobli¿u helskiego brzegu
rybaków i ¿eglarzy, o niebezpieczeñstwie. Dzia³a ustawione
by³y w pewnego rodzaju szopie nazywanej Kanonenhaus,
co pozwala³o latarnikom na  wygodniejsz¹ ich  obs³ugê. Przed
przyst¹pieniem do strzelania musieli oni równie¿ sami nape³-
niaæ ³uski nabojów czarnym prochem, jeden ³adunek to oko³o
0,7 kg prochu. Jak uda³o siê ustaliæ komisji badaj¹cej przyczy-
ny wypadku, w prochowni, umieszczonej w piwnicy, w po-
bli¿u stanowiska dzia³, znajdowa³o siê 12 beczu³ek z pro-
chem, z których 4 zosta³y otwarte i napoczête. Latarnik May
przyszed³ na stanowisko dzia³ oko³o godziny 15:45 i do 16:30
nape³ni³ prochem od 30 do 35 ³adunków, które nastêpnie umie-
�ci³ na zachodnim stole stacji. Czynno�æ ta by³a typow¹ czyn-
no�ci¹, jak¹ wykonywali latarnicy po zdaniu s³u¿by przy
utrzymuj¹cej siê mgle. Natomiast latarnik Werner po zakoñ-
czonym dy¿urze uda³ siê do swojej kwatery, obiecuj¹c przyj�æ
oko³o 19:00.

DLACZEGO ZGIN¥£
LATARNIK MAY z HELU w 1910 r.

Wokó³ tematyki historii Latarni Morskiej Hel spotyka siê ró¿ne opowie�ci, dotycz¹ce dzia³ania samej latarni
morskiej, jak równie¿ pracy obs³uguj¹cych j¹ latarników. Jedna z legend g³osi, i¿ na starej  latarni dzia³aj¹cej do
wrze�nia 1939 roku, straszy³ duch. Zwi¹zane to by³o z wypadkiem, jaki mia³ miejsce na Helu w roku 1910.
Wydarzenie to dotyczy³o wybuchu dzia³a sygnalizacyjnego, obs³ugiwanego przez latarników, a s³u¿¹cego do
nadawania sygna³ów d�wiêkowych w czasie mg³y. Prowadz¹c badania w niemieckich i polskich archiwach,
uda³o siê ustaliæ fakty opisuj¹ce zdarzenie.

Po zmianie obs³ugi s³ychaæ by³o jeszcze przez oko³o
10 minut regularne wystrza³y dzia³a, pó�niej pojedynczy
wystrza³ i eksplozjê. Po jej us³yszeniu Werner natychmiast
uda³ siê w rejon stacji mg³owej. Cia³o latarnika May'a znalaz³
rybak Claudke, który wraz z innymi mieszkañcami Helu przy-
by³ na pomoc, oko³o 20 metrów od ca³kowicie zniszczonej
stacji mg³owej. Pó�niej, sk³adaj¹c wyja�nienia, zezna³ on,
¿e w pomieszczeniu, gdzie by³o dzia³o, pod kuchni¹ nie pali³
siê ogieñ ani te¿ nie by³o prochu.

Stacja sygna³ów mg³owych na Helu posiada³a dwa specjalne
dzia³a do nadawania sygna³ów, przy czym zachodnie, zgodnie
z wypowiedziami latarników, bardzo czêsto ulega³o awariom.
Podobnie by³o i tym razem. W owym czasie wymieniano ele-
menty urz¹dzenia spustowego dzia³a zachodniego, wschodnie
natomiast funkcjonowa³o przez ca³y okres bez zarzutu. Latar-
nicy strzelali ju¿ podczas ubieg³ej nocy oraz rankiem w dniu
wypadku.

Jak zezna³ pomocnik latarnika Grönwaldt - strzela³ on
w nocy z 7 na 8 grudnia od godziny 2:00 do 4:00, a pó�niej do
godziny 5:00 nape³nia³ ³uski prochem - sygnalizacjê prowa-
dzono do godziny 10:00, to jest do czasu, gdy mg³a ca³kowicie
zniknê³a. Pó�niej wraz z latarnikiem Wernerem czy�ci³ dzia³a,
rozk³ada³ zamki, a w dziale zachodnim wymieni³ sprê¿ynê,
koñcówkê iglicy i mocowanie. Po po³udniu oko³o 15:00
nadesz³a kolejna mg³a i latarnik Werner rozpocz¹³ nadawanie
sygna³ów akustycznych.

Przyczyn¹ wypadku, jak sugerowa³a komisja na podstawie
zeznania latarników, móg³ byæ fakt, ¿e dla skrócenia sobie
drogi pomiêdzy stanowiskiem dzia³ i piwnic¹ z prochem, la-
tarnicy czêsto wytaczali beczkê z prochem do przedsionka.
Czynili oni tak zwykle, gdy koñczy³ siê zapas wcze�niej przy-
gotowanych ³adunków dla dzia³. Jednak pomiêdzy piwnic¹
z prochem a przedsionkiem, dla bezpieczeñstwa, znajdowa³y
siê drzwi, które, wed³ug istniej¹cych przepisów, powinny byæ
zamkniête. Jak uda³o siê ustaliæ komisji, równie¿ i tego feral-
nego dnia owe drzwi by³y zamkniête. Wprowadzenie beczki
z prochem do przedsionka by³o niew³a�ciwym obchodzeniem
siê z materia³em wybuchowym i  mog³o byæ przyczyn¹
eksplozji, jednak bezpo�redniej przyczyny wybuchu nie
uda³o siê ustaliæ.

Na ile d³ugotrwa³e strzelanie z dzia³ by³o uci¹¿liwe i niebez-
pieczne, mo¿e dodatkowo �wiadczyæ fakt, ¿e dzia³a te znaj-
dowa³y siê w szopie, w której w czasie wielogodzinnego pro-
wadzenia ognia gromadzi³o siê tak du¿o dymu, i¿ dalsza praca
przy dzia³ach stawa³a siê praktycznie niemo¿liwa.
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We  wcze�niejszych wnioskach z inspekcji z sierpnia 1903

roku, postuluje siê nawet zamontowanie odpowiedniego ka-

na³u wyci¹gu, który mia³by zmniejszyæ poziom zadymienia

w szopie.

Natomiast w protoko³ach z 1906 roku, znajdujemy notatkê

o konieczno�ci zaopatrzenia obs³ugi w urz¹dzenia do nape³-

niania ³usek i wprasowywania sp³onek. Urz¹dzenie takie za-

oferowa³a firma z Berlina za kwotê 500 Marek. Na podstawie

prowadzonych badañ mo¿na przypuszczaæ, i¿ postulaty te

nigdy nie zosta³y zrealizowane.  Poniewa¿ stan techniczny

dzia³a przeciwmg³owego by³ niewystarczaj¹cy, postanowio-

no problem rozwi¹zaæ stosuj¹c, jak wydawa³o siê ówczesnym

w³adzom rozwi¹zanie tañsze, a mianowicie zast¹pienie nie-

sprawnego dzia³a sygna³owego dzia³em polowym. W tym celu

w sierpniu 1903 roku przeprowadzono próby porównawcze

typowego dzia³a przeciwmg³owego i dzia³ polowych kalibru

80 mm. Dzia³o polowe ³adowane by³o 0,5 kg prochu, a s³y-

szalno�æ obu dzia³ oceniano na 1 do 2 mil morskich. Brak

ró¿nic zasiêgu pomiêdzy dzia³ami t³umaczono u³o¿eniem luf.

W dziale przeciwmg³owym u³o¿ona by³a ona poziomo, nato-

miast w dzia³ach polowych lekko podniesiona ku górze. Koszt

pozyskania dwóch dzia³ kalibru 90 mm to kwota 2.300 Marek

za odlanie 1 lufy, a jedna ³uska wykonana zostanie w fabryce

w Magdeburgu za kwotê 10,75 Marki za sztukê, zamówienie

obejmowa³o dostawê 100 sztuk.

O k³opotach z bezpieczn¹ obs³ug¹ dzia³ na Helu pisano te¿

w lutym 1910 roku, w raporcie do Ministra Spraw Publicz-

nych. Pismo to zawiera³o informacjê, ¿e konieczne s¹ nowe

Dzia³o przeciwmg³owe na Helu - stan z 1902 r.

urz¹dzenia do odpalania ³adunków, w których kapiszony

musz¹ byæ montowane przed w³o¿eniem ³adunku, jak te¿

szczególna uwaga latarnika  w czasie wykonywania czynno-

�ci oraz �cis³e przestrzeganie procedur obs³ugi dzia³a.

Po wybuchu problem ponownego wznowienia funkcji sta-

cji przeciwmg³owej na Helu, nie by³ prosty do zrealizowania,

poniewa¿  drugiego specjalnego dzia³a przeciwmg³owego na

Helu nie by³o, pozostawa³y tylko armaty wojsk l¹dowych.

Znajdowa³o siê tam jedno dzia³o przeciwmg³owe i dwa dzia³a

polowe, pierwsze kalibru 80 mm, drugie kalibru 90 mm. Dzia-

³o 90 mm by³o niesprawne, poniewa¿ jego laweta wzór 73

zosta³a zniszczona w czasie wybuchu W magazynach stacji

pozosta³y jeszcze 134 bary³ki prochu, które z powodu rosn¹-

cych cen rynkowych zamierzano przekazaæ do innych stacji

sygna³ów mg³owych. Stan helskiego dzia³a przeciwmg³owego

przedstawia³ siê katastrofalnie i kwalifikowa³ je raczej na eks-

ponat muzealny, ni¿ jako najwa¿niejszy element stacji.

Po wielu badaniach w roku 1911 przedstawiano w³adzom

projekty nowej stacji mg³owej z syren¹ pneumatyczn¹, któr¹

zamierzano zainstalowaæ na Helu. Rozwi¹zanie to mia³o byæ

znacznie bezpieczniejsze ni¿ poprzednie.

Antoni F. Komorowski,

Iwona Pietkiewicz,

Adam Szulczewski

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
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Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�

Kamieñ pami¹tkowy (b³êdnie wpisana data �mierci).



6

FEDERACJA ZIELONYCH GAJA

Cena rynkowa za dorsza ba³tyckiego siêgnê³a dna. 3 z³
50 gr lub 4 z³ - tyle za sprzeda¿ kilograma z³owionej

ryby mo¿e dostaæ aktualnie polski rybak. To bardzo ma³o,
tymczasem w sklepach i restauracjach ceny dorsza przezna-
czonego dla konsumentów s¹ wci¹¿ wysokie. Tak niskie ceny
skupu ryb s¹ spowodowane przede wszystkim zbyt du¿¹
ilo�ci¹ ryb na rynku i trudno�ci¹ z jej przetworzeniem. Fakt
ten nierozerwalnie wi¹¿e siê nielegalnymi po³owami oraz
funkcjonowaniem "szarej strefy". Dlatego w g³ównej mierze,
to nielegalne mechanizmy rybo³ówstwa i zwi¹zanego z nim
rynku przyczyniaj¹ siê do naruszania równowagi gospodarki
rybnej. Dzia³alno�æ rybacka staje siê dla wielu nieop³acalna,
a w po³¹czeniu z wieloma innymi problemami w europejskim
oraz polskim rybo³ówstwie, pog³êbia to tylko dotychczaso-
wy kryzys. Po³owy nielegalne, nieraportowane i nieuregulo-
wane (IUU) s¹ nastawione na maksymalny zysk, naruszaj¹
prawo oraz zasady zrównowa¿onego rybo³ówstwa. To, co
nielegalnie zosta³o od³owione w morzu, w sposób równie nie-
legalny czêsto podlega obrotowi na rynku, burz¹c ca³kowicie
zasady popytu i poda¿y. Dlatego potrzeba wdro¿yæ now¹
i skuteczniejsz¹ strategiê walki z nielegalnymi praktykami
rybackimi oraz handlowymi. Osoby, czerpi¹ce korzy�ci z nie-
legalnych po³owów, nale¿y zdecydowanie pozbawiæ mo¿li-
wo�ci zysku.

Powy¿szy cel mo¿na osi¹gn¹æ za pomoc¹ systemu certy-
fikowania i identyfikowania pochodzenia produktu rybnego.
W ten sposób konsument w ³atwy i czytelny sposób dowie
siê o dacie i miejscu z³owienia danej ryby, a tak¿e o wykorzy-
stanych narzêdziach po³owowych. Przede wszystkim jednak,
bêdzie mia³ pewno�æ, ¿e produkt, który naby³ w danym punk-
cie dystrybucji, jest legalny i pochodzi z po³owów zrówno-
wa¿onych, respektuj¹cych krajowe i unijne prawo z zakresu
rybo³ówstwa. Jest to zgodne z koncepcj¹ monitoringu pocho-
dzenia ryb "od morza do sto³u" g³oszon¹ przez wiele organi-
zacji pozarz¹dowych oraz coraz czê�ciej przez polityków
i decydentów. Jednak, by taki system dzia³a³ dobrze, nale¿y
usprawniæ funkcjonowanie rynku rybnego, który w Polsce
i innych krajach Europy wci¹¿ pozwala na omijanie przepi-
sów. Do tego potrzeba woli politycznej oraz rozs¹dnych de-
cyzji prawnych. Obecnie w Unii Europejskiej trwaj¹ inten-
sywne prace nad wdro¿eniem systemu identyfikuj¹cego pro-
dukty rybne. Potrzebne s¹ efektywne standardy certyfikuj¹ce
- jednakowe we wszystkich krajach cz³onkowskich UE, obej-
muj¹ce swym zakresem równie¿ kraje trzecie, z których pro-
dukty rybne czêsto s¹ importowane. Bez tego walka z niele-
galnymi procederami, zarówno na morzu, jak i na l¹dzie, mo¿e
okazaæ siê zupe³nie nieskuteczna.

Dobrym rozwi¹zaniem jest te¿ scentralizowanie sprzeda¿y
ryb za pomoc¹ Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzeda¿y Ryb
³¹cz¹ce sprzeda¿ bezpo�redni¹ ze sprzeda¿¹ publiczn¹ (au-
kcj¹) i wykorzystanie Systemu Informatycznej Dystrybucji
Ryb (SIDR), gdzie zastosowano by technologie teleinforma-
tyczne w obrocie produktami rybnymi.

Jednak Lokalne Centra Pierwszej Sprzeda¿y Ryb w Polsce,
pomimo przeznaczenia na ten cel znacznych funduszy unij-
nych, praktycznie nie funkcjonuj¹, a w procesie ich powsta-

wania Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a w 2007 r. wiele
ra¿¹cych nieprawid³owo�ci. Niestety, jedna Aukcja Rybna
dzia³aj¹ca obecnie w Ustce nie rozwi¹¿e powa¿nego problemu
manipulacji cenowych i wprowadzania nielegalnej ryby na
rynek. Potrzebna jest sprawnie dzia³aj¹ca sieæ punktów sprze-
da¿y ryb. Aukcja Rybna w s³usznym za³o¿eniu, powinna pe³-
niæ scalaj¹c¹ i wiod¹c¹ rolê w�ród Lokalnych Centrów Pierw-
szej Sprzeda¿y Ryb, a w prze³o¿eniu na ekonomiê - kszta³to-
waæ wysokie ceny ryb. Funkcjonowanie takich punktów u³a-
twi³oby wspomnian¹ identyfikowalno�æ produktów rybnych,
zwiêkszaj¹c zaufanie przetwórców i konsumentów co do ich
pochodzenia oraz zastosowanych metod po³owu. Równie¿
nielegalne praktyki rybackie sta³yby siê nieatrakcyjne, zw³asz-
cza gdy u�wiadomimy sobie, ¿e to wysoka warto�æ z³owionej
ryby powinna przynosiæ zysk rybakom, a nie jej znaczna
ilo�æ wprowadzana do handlu.

Dodatkowo wszelka dzia³alno�æ na rynku rybnym powin-
na podlegaæ wymagaj¹cej kontroli na l¹dzie. Pozwoli³oby to
na skuteczniejsze zarz¹dzanie rybo³ówstwem i rynkiem ryb-
nym oraz umo¿liwi³o rybakom osi¹ganie wiêkszych zysków,
zniechêcaj¹c jednocze�nie wiele osób od potencjalnego prze³a-
wiania limitów.

Niestety, dopóki k³usownictwo na morzu bêdzie dla niektó-
rych op³acalnym �ród³em dochodu i dopóki bêdzie mo¿na
bezkarnie roz³adowywaæ i sprzedawaæ ryby pochodz¹ce
z nielegalnych po³owów, bardzo ciê¿ko bêdzie wyeliminowaæ
ten destrukcyjny proceder. St¹d potrzeba zmodernizowania
systemu kontroli rybo³ówstwa. System ten powinien byæ jed-
nakowy wobec wszystkich pañstw cz³onkowskich UE oraz
jednostek operuj¹cych na wodach UE z krajów trzecich.
System ten powinien skutecznie uderzaæ wprost w dzia³ania
i elementy patologiczne, naruszaj¹ce przepisy zakresu rybo-
³ówstwa. Krótko mówi¹c, k³usownictwo nie mo¿e byæ op³a-
calne.

Jednocze�nie kontrole powinny zostaæ uzupe³nione wyma-
gaj¹cym systemem identyfikacji produktów rybnych, funk-
cjonuj¹cym na wszystkich etapach: od z³apania ryby, poprzez
jej sprzeda¿ i przetwórstwo, po kontakt z konsumentem.
Pomog³oby to w zwalczaniu po³owów nielegalnych, nieuregu-
lowanych i nieraporowanych (IUU) oraz nieuczciwej konku-
rencji w�ród rybaków. Jak niemal ka¿da kwestia w rybo³ów-
stwie i ta wymaga po�wiêcenia wiele uwagi oraz wykonania
przemy�lanych decyzji.

Droga do osi¹gniêcia sukcesu jest d³uga, a wskutek silnego
oddzia³ywania grup ludzi nastawionych na osi¹gniêcie mak-
symalnego zysku kosztem innych i niezgodnie z obowi¹zuj¹-
cym prawem, niezwykle trudna.

Rados³aw Brzeziñski

DORSZ KRESKOWY
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Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina wznowi³a pro-
jekt "Sekretariat Rybacki" w pa�dzierniku 2007 r. Jej
celem jest promowanie idei zrównowa¿onych po³owów
oraz dzia³añ usprawniaj¹cych funkcjonowanie rybo-
³ówstwa na Morzu Ba³tyckim.

Federacja Zielonych Gaja
Koordynator Projektu "Sekretariat Rybacki"
Rados³aw Brzeziñski

ul. 5 lipca 45, 70-374 Szczecin
tel.: 091 489 42 33
tel. kom.:+48 504 855 716
e-mail: radekb@gajanet.pl
www.gajanet.pl/-Sekretariat-Rybacki-

Projekt "Sekretariat Rybacki" jest realizowany dziêki
pieni¹dzom Unii Europejskiej uzyskanym za po�rednictwem
Fundacji Fundusz Wspó³pracy.

Wycieczka po Ziemi Kaszubskiej

Dziêki sponsoringowi W³adz Samorz¹dowych Helu i ¿ycz-
liwo�ci Dyrektora WZW "Jantar", kmdr. rez. Ryszarda ¯arno
dosz³a do skutku "Integracyjna podró¿ turystyczno - histo-
ryczna po Ziemi Kaszubskiej".

Zorganizowana zosta³a w dniu 14 czerwca przez cz³onkinie
Ko³a Nr 3 Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Ofice-
rów Rezerwy Wojska Polskiego w Helu, panie: Mariê G³o-
dowsk¹ i Barbarê Boruck¹.

Podró¿ by³a niezwykle kszta³c¹ca, ciekawa, dopisa³a pogo-
da i humor uczestników. Trasa wycieczki by³a bardzo prze-
my�lana i obejmowa³a najbardziej charakterystyczne kaszub-
skie miejscowo�ci.

Prezes i Zarz¹d Ko³a ZB¯Z i OR WP serdecznie dziêkuje
W³adzom Samorz¹dowym Helu, Dyrektorowi WZW "Jantar"
i Organizatorom tego wspania³ego przedsiêwziêcia.

E. Konarski

Z  ̄ YCIA  HELSKICH  OGRANIZACJI

W niedzielê 8 czerwca br. w helskim ko�ciele odby³a siê
kolejna Msza �w. w intencji rych³ej beatyfikacji Ojca

�w. Jana Paw³a II oraz bpa Konstantyna Dominika. We Mszy
�w., obok wiernych z Helu, uczestniczy³y delegacje i poczty
sztandarowe oddzia³ów ZK - P z Kartuz, Krokowej, Pucka,
Redy Strzelna i W³adys³awowa, a tak¿e liczna grupa miesz-
kañców z partnerskiego miasta Hermeskeil. W�ród darów ofia-
rowanych w czasie Mszy �w. by³ m.in. Lekcjonarz w jêzyku
kaszubskim "To je s³owò Bò¿é" w t³umaczeniu Eugeniusza
Go³¹bka. Dzie³o to zawiera czytania mszalne na wszystkie
niedziele i �wiêta z ci¹gu roku. Helscy Kaszubi przekazali je
Ojcu Proboszczowi z zapewnieniem:

Zachêceni s³owami Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, pragnie-
my "strzec swojej to¿samo�ci poprzez podtrzymywanie wiêzów
rodzinnych, pog³êbianie znajomo�ci swojego jêzyka i przeka-
zywanie swojej bogatej tradycji m³odemu pokoleniu". MË
TRZYMOMË Z BÓGËM!

Po Mszy �w. delegacje i poczty sztandarowe oddzia³ów
ZK- P spotka³y siê w checzy na poczêstunku.

Maria Klajnert

Kaszubska Msza �w.
w intencji beatyfikacji
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KALENDARIUM WYDARZEÑ
TYGODNIA  PROFILAKTYKI

26 maja
W tym dniu dla uczniów szko³y podstawowej, gimnazjum

i liceum zosta³ zorganizowany apel, podczas którego zapo-
znano wszystkich z programem "Tygodnia Profilaktyki".

Tydzieñ Profilaktyki  w ZSO w Helu
W bie¿¹cym roku szkolnym Tydzieñ Profilaktyki odby³ siê w dniach 26.05.-31.05. 2008 r. pod has³em "Tydzieñ

bez stresu w szkole i w domu".
Zosta³ po�wiêcony propagowaniu zdrowego stylu ¿ycia oraz zagadnieniom zwi¹zanym ze sposobami radzenia

sobie ze stresem. Organizatorami wszystkich przedsiêwziêæ byli nauczyciele ZSO (w szczególno�ci cz³onkowie
Zespo³u Profilaktycznego i Zespo³u Wychowawczego) oraz Pe³nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych. Tydzieñ ten obfitowa³ w ró¿norodne konkursy, spektakle, rozgrywki sportowe, warsztaty
informacyjno-edukacyjne i wychowawcze. Ca³o�æ przedsiêwziêcia mia³a na celu integracjê �rodowiska szkolnego.

Inauguracja tego tygodnia zbieg³a siê z wa¿nym dla ka¿dego
z nas �wiêtem - Dniem Matki. Tego dnia wszystkie dzieci
- zarówno te malutkie, jak i ju¿ ca³kiem doros³e sk³adaj¹ ¿ycze-
nia swoim Mamom, daj¹ im kwiaty i prezenty. Dlatego te¿
uczniowie szko³y podstawowej postanowili uczciæ ten dzieñ

w sposób bardzo uroczysty i wyj¹tkowy organizuj¹c akade-
miê dla Mam. W uroczysto�ci tej wziê³a udzia³ ca³a spo³ecz-
no�æ uczniowska oraz zaproszone Mamy. Pani dyrektor
Jolanta Kliñska w swoim wyst¹pieniu  serdecznie i szczerze
powita³a wszystkie Mamy w Dniu Ich �wiêta. Przypomnia-
³a, ¿e dzieñ ten ustalono po to, aby ludzie u�wiadomili sobie
rolê matki. Mama to osoba najwa¿niejsza w ¿yciu, która uczy³a
nas pierwszych kroków, pierwszych s³ów. Tylko matka po-
trafi zrozumieæ my�li, potrzeby dziecka, wyczuæ jego têskno-
ty i niepowodzenia. Nastêpnie uczniowie klasy IV a, V a i V b
poprowadzili czê�æ artystyczn¹ zorganizowan¹ pod kierun-
kiem Hanny Drewing i Magdaleny Urbanowicz. Trud wielo-
dniowych przygotowañ nie poszed³ na marne. Dzieci w piêk-
nych strojach, w od�wiêtnie udekorowanej sali zrobi³y na
Mamach wielkie wra¿enie. Wszystko uda³o siê znakomicie!!!
Wystêp m³odych artystów, zadeklamowane wiersze, wy�pie-
wane z serca piosenki i przepiêknie odtañczony walczyk
wywo³a³y u Mam ³zy autentycznego wzruszenia, za� ró¿yczka
oraz szczery u�cisk by³y wyrazem g³êbokiej mi³o�ci i podziê-
kowania za codzienn¹ troskê oraz trud.

Po uroczystej akademii uczniowie klasy II b G wraz z wy-
chowawczyni¹ Gabriel¹ Góralsk¹ wystawili przedstawienie
pt. "Humanista z budowlanki" przeznaczone dla gimnazjali-
stów i licealistów. By³a to inscenizacja satyrycznego opowia-
dania o korepetytorze i jego uczniu, który nie tylko �wietnie
zda³ maturê, ale i wybra³ siê na humanistyczne studia...

Po po³udniu rozpoczê³y siê te¿ eliminacje do szkolnego "Ido-
la" trwaj¹ce cztery dni. W rywalizacji wziêli udzia³ chêtni
uczniowie szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum.

Z ̄ YCIA ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
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Ich �piew oraz zachowanie na scenie, ocenia³o jury w sk³a-
dzie: Ma³gorzata Strachanowska, Anita Rzeczkowska i Eli-
giusz Wirwiñski. Wystêpy obserwowa³a tak¿e dosyæ liczna
grupa kolegów i kole¿anek m³odych piosenkarzy. Po za-
koñczeniu ka¿dej z piosenek, jej wykonawca lub wykonaw-
czyni, nagradzani byli rzêsistymi oklaskami. M³odzi arty�ci,
zaprezentowali zebranym swoje interpretacje znanych prze-
bojów, m.in. "Chod�, pomaluj mój �wiat" z repertuaru zespo-
³u "2 + 1", "Jeszcze siê tam ¿agiel bieli" Alicji Majewskiej czy
te¿ "Ch³opcy radarowcy" Andrzeja Rosiewicza. Trzeba przy-
znaæ, ¿e nie by³ to czas stracony, bowiem to, co zaprezento-
wali podczas konkursowych wystêpów m³odzi arty�ci, by³o
naprawdê interesuj¹ce.

27 maja
Tego dnia do szko³y przyjechali terapeuci z Towarzystwa

Profilaktyki �rodowiskowej "Mrowisko" - przeprowadzaj¹c
z uczniami klas I Gimnazjum i LO program edukacyjno-wy-
chowawczy "Spotkania". G³ównym celem zajêæ by³o kszta³-
towanie postaw wolnych od na³ogów, wzorów satysfakcjo-
nuj¹cego ¿ycia, gotowo�ci do radzenia sobie z trudno�ciami
wieku m³odzieñczego oraz promocja zdrowego stylu ¿ycia,
a tak¿e zapoznanie z aktualn¹ ofert¹ organizacji i instytucji na
terenie Trójmiasta, w których mo¿na uzyskaæ pomoc.

Jednocze�nie pozostali uczniowie, nauczyciele i rodzice
mogli uzyskaæ informacjê, ulotkê,  poradê z zakresu zagro¿eñ,
jakie wynikaj¹ z u¿ywania substancji psychoaktywnych, dziê-
ki obecno�ci "Kontakt - Bus" z Towarzystwa Profilaktyki
�rodowiskowej "Mrowisko".

Atrakcj¹ dnia by³ zapewne pokaz iluzjonistyczny, na który
wszyscy uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum czekali
z niecierpliwo�ci¹. W �wiat sztuczek, czarów i magii przenio-
s³a nas pani iluzjonistka. Wyczarowa³a dla nas prawdziwego
go³¹bka i królika. Na scenie tajemniczo pojawia³y siê i znika³y
ró¿ne przedmioty. Pokazywane sztuczki by³y ciekawe, nie-
które nawet z udzia³em publiczno�ci. Wszyscy obserwowali
"czary" z  zaciekawieniem. Ponadto niektórzy uczniowie asy-
stowali w nich z wielkim zaanga¿owaniem. Zabawa by³a przed-
nia i wszyscy mile j¹ wspominaj¹.

Po po³udniu do rywalizacji przyst¹pili uczniowie klas pi¹-
tych. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla
nich turniej sportowy. Dziewczêta rywalizowa³y w unihoke-
ju, za� ch³opcy w pi³ce no¿nej. Turniej ten by³ zwieñczeniem

zajêæ terapeutycznych prowadzonych w drugim semestrze
w tych klasach przez terapeutê Janusza Stanka. Podczas tych
zajêæ wy³oniono "Mistrzów logicznego my�lenia". Uczestni-
kom zmagañ sportowych kibicowali rodzice, nauczyciele oraz
kole¿anki i koledzy. Przy aplauzie publiczno�ci uczniowie
z zaanga¿owaniem pokonywali przydzielone im zadania. Tur-
niej odby³ siê w doskona³ej atmosferze, przy nieustaj¹cym
dopingu oraz przy wielkim zaanga¿owaniu uczestników.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udzia³u w zawodach.
Bardzo podoba³y im siê konkurencje sportowe. Turniej wy-
gra³a klasa V b, jednak w tej rywalizacji nie by³o ani wygra-
nych, ani przegranych, liczy³a siê bowiem dobra zabawa.

28 maja
Dzieñ ten rozpoczê³y zajêcia sportowe pt. "Mamo, tato

poæwicz ze mn¹" przeznaczone dla uczniów klas I - III i przy-
gotowane przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej Beatê
Janick¹. W spotkaniu tym wziêli udzia³ uczniowie, rodzice
i nauczyciele.

W pierwszej czê�ci przeprowadzono aerobic dla wszyst-
kich uczestników. By³y to zajêcia typu Hi - Low. Uczestnicy
nauczyli siê podstawowych kroków, wykonywali æwiczenia
aerobowe zwiêkszaj¹ce wytrzyma³o�æ i pojemno�æ odde-
chow¹. Druga czê�æ spotkania to zajêcia pokazowe w wyko-
naniu uczniów uczêszczaj¹cych na gimnastykê korekcyjn¹.

cd. na str. 18
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PRZYRODA - EKOLOGIA

Profesor Uniwersytetu
Gdañskiego Krzysztof

Skóra zosta³ tegorocznym
laureatem Szwedzkiej Nagro-
dy Ba³tyku (Swedish Baltic
Sea Water Award). Jest ona
przyznawana za wybitny
wk³ad w ochronê wód Ba³ty-
ku oraz za dzia³ania prowa-
dz¹ce do poprawy ekologicz-
nego stanu morza.

Krzysztof Skóra jest dy-
rektorem Stacji Morskiej UG
na Helu, powsta³ej w 1992 r.

W Szwecji 19 a w Polsce 20 czerwca 2008 r.
agencje prasowe poda³y:

Polski Profesor otrzymuje
Szwedzk¹ Nagrodê Ba³tyku 2008

Firma AMICA zadecydowa³a w oryginalny sposób po³¹-

czyæ swoje pro-ekologiczne i komercyjne poczynania

ze wsparciem dla ochrony gatunku, który wielu kojarzy siê

z lodem i ch³odem, a  mianowicie fokami. W ten sposób nasz

projekt odtworzenia kolonii fok na polskim wybrze¿u uzy-

ska³ nowego sojusznika.

W  dniu 2 czerwca 2008 roku we w³adys³awowskim hotelu

Velaves zaprezentowano wprowadzany na rynek nowy, bar-

dzo proekologiczny i doskona³y od strony u¿ytkowania oraz

wzornictwa produkt - seriê lodówek typu Elegance (odwied�

stronê w internecie: www.lodowkielegance.pl). Podczas tej

imprezy zlicytowano czê�æ nowego sprzêtu, a dochód prze-

znaczono na wspomo¿enie helskiego fokarium. Licytuj¹cy

darczyñcy, bêd¹cy w istocie dostawcami sprzêtu firmy AMI-

CA na rynek, byli niezwykle hojni. Uzyskano w sumie 21 tys.

z³. Kwota ta przeznaczona zostanie na zabezpieczenie wete-

rynaryjne ratowanych i rehabilitowanych fok oraz na op³aty

transmisji danych z nadajników satelitarnych, w jakie s¹ wy-

posa¿ane foki wypuszczane na wolno�æ. Dodatkowo, Zarz¹d

firmy AMICA postanowi³ wesprzeæ infrastrukturê laborato-

ryjn¹ Stacji Morskiej trzema najnowszymi modelami lodówek

z proekologicznej serii Elegance.

Foki i lodówki
Nowoczesny sprzêt gospodarstwa domowego to mniejsze

zu¿ycie energii oraz bezpieczniejsza technologia zapobiegaj¹-

ca zmianom klimatu i tworzeniu siê dziury ozonowej. Nowe

lodówki firmy AMICA wype³niaj¹ te wymagania i s¹  najbar-

dziej nowoczesnymi na polskim rynku. Im takich urz¹dzeñ

bêdzie wiêcej, tym bezpieczniejsze bêd¹ np. zasoby ba³tyc-

kich fok obr¹czkowanych, dla których zanikanie lodu i �niegu

oznacza problemy z rozrodem. One po prostu musz¹ rodziæ

siê w �nie¿nych jamach, na przybrze¿nej morskiej krze. Ocie-

plenie klimatu  oznacza  dla nich brak potomstwa i powolne

wymieranie.

Lubimy, gdy ochronê przyrody siê realizuje wprost, tak jak

poprzez swoje nowoczesne produkty serii Elegance czyni to

firma AMICA.

Krzysztof E. Skóra

W stacji tej prowadzi siê min. prace nad przywróceniem
populacji szarych fok na polskim wybrze¿u

Wrêczenie nagrody odbêdzie siê w Sztokholmie 22 sierpnia,
podczas �wiatowego Dnia Wody. Laureat otrzyma j¹ z r¹k
Gunilli Carlsson, ministra wspó³pracy miêdzynarodowej
i rozwoju.

Nagroda zosta³a ustanowiona w 1999 r. przez rz¹d szwedz-
ki a jej przyznawanie pozostaje w gestii Ministra Spraw
Zagranicznych. Jest ona czêsto nazywana "Wodnym Noblem".

�ród³o: PAP
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Do odwiedzania Pó³wyspu Helskiego nikogo ju¿ nie trze-
ba zachêcaæ. W ostatnich latach sta³ siê on jednym

z popularniejszych miejsc turystycznych w Polsce. Szkoda
tylko, ¿e wiêkszo�æ osób przyje¿d¿a na pó³wysep w lipcu
i sierpniu. W miesi¹cach letnich t³ok jest wszêdzie: na pla¿ach,
na campingach, w restauracjach i na jedynej drodze prowadz¹-
cej przez pó³wysep, gdzie obserwuje siê niekoñcz¹cy siê sznur
samochodów. Niezbyt dobrze wypoczywa siê w takich wa-
runkach, a najgorsze, ¿e cierpi na tym równie¿ przyroda
i nastêpuje przyspieszona degradacja �rodowiska. Powierzchni
pó³wyspu nie da siê powiêkszyæ, ale mo¿na zmieniæ termin
urlopu. Nie wszyscy przecie¿ maj¹ dzieci w wieku szkolnym,
nie wszyscy musz¹ braæ urlop w lipcu lub sierpniu.

Pó³wysep Helski i Zatoka Pucka s¹ piêkne o ka¿dej porze
roku, a walory przyrodnicze tego rejonu zosta³y potwierdzo-
ne poprzez w³¹czenie go do systemu ochrony NATURA 2000.
Fakt ten jest niezwykle ma³o znany w�ród spo³eczeñstwa
oraz ma³o doceniany przez zarz¹dzaj¹cych przestrzeni¹ tego
obszaru i jego przyrodniczymi zasobami Nie docenia siê skut-
ków gigantycznej, letniej antropopresji na lokalne walory. Tylko
nieliczni wiedz¹, ¿e rozpoczyna siê praktyczne wdra¿anie
nowego, unijnego prawa ochrony przyrody, a rola informacji
i edukacji w tym procesie jest uznawana za kluczow¹.

Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" wspólnie ze Stacj¹
Morsk¹ Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego
podjê³o trud zwrócenia uwagi spo³eczeñstwa, zarówno tury-
stów jak i mieszkañców, na fakt, ¿e Pó³wysep Helski i Zatoka
Pucka jest obszarem chronionym NATURA 2000 o szczegól-
nych, naturalnych walorach. ̄ eby skutecznie zapobiec degra-
dacji tego miejsca i jednocze�nie móc je nadal trwale rozwijaæ
cywilizacyjnie, nale¿y podj¹æ próbê zmniejszenia antropo-
presji w okresie lata.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Billboard w ochronie natury

W tym celu zosta³a podjêta specjalna akcja informacyjna
z wykorzystaniem tak popularnych obecnie no�ników wiel-
koformatowych - plakatów reklamowych. Nie chcieli�my
zwiêkszaæ ich liczby, bo i tak wystêpuj¹ w nadmiarze, bardzo
czêsto zas³aniaj¹c naj³adniejsze fragmenty krajobrazu, ale wy-
korzystali�my czê�æ istniej¹cych no�ników. Wynajêli�my na
terenie Pó³wyspu Helskiego, dziêki dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañ-
sku, 12 tablic o wymiarach 2,52m x 1,19m oraz 6 no�ników
o wymiarach 5,04m x 2,38m. Ju¿ na pocz¹tku czerwca na
mniejszych no�nikach zosta³y umieszczone plakaty przypo-
minaj¹ce mieszkañcom oraz wszystkim przyjezdnym, ¿e s¹ na
terenie NATURA 2000, który nale¿y umiejêtnie u¿ytkowaæ.

Takie plakaty spotkamy w Cha³upach (1szt.), w Ku�nicy
(2szt.), w Jastarni (2szt.), w Juracie (2szt.) i w Helu (6szt.).
Bêd¹ nam przypomina³y o konieczno�ci ochrony przyrody
pó³wyspu i zatoki do koñca sierpnia br. W lipcu w Ku�nicy
zostanie umieszczony nasz plakat na du¿ym no�niku,
a w sierpniu pojawi¹ siê nastêpne w Cha³upach, Jastarni,
we W³adys³awowie i dwa w Helu.

Ten sezon traktujemy jako testowy dla naszej akcji. Z uwa-
gi na mnogo�æ tre�ci informacyjno- edukacyjnych, jakie t¹ drog¹
mo¿na i nale¿y spo³eczeñstwu przekazaæ, planujemy konty-
nuacje projektu w kolejnych sezonach, przy jednoczesnej
zmianie projektu graficznego billboardów i ich tre�ci.

Anna ¯uchowska
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W niedzielê 1 czerwca 2008 r.
odby³ siê IX Piknik Naukowy

bêd¹cy czê�ci¹ VI Ba³tyckiego Festiwa-
lu Nauk. Obie te imprezy propaguj¹ na-
ukê w�ród zwyk³ych ludzi, którzy nie
zawsze wiedz¹, czym zajmuj¹ siê insty-
tucje o niezrozumiale czêsto brzmi¹cych
nazwach. Jak co roku, Piknik Naukowy
odbywa³ siê na Skwerze Ko�ciuszki
w Gdyni, który odwiedzany jest przez
ca³e rodziny, wybieraj¹ce go na miejsce
spacerów w s³oneczne dni.

Tegoroczne obchody tego¿ pikniku
zbieg³y siê z Dniem Dziecka, dziêki cze-
mu na deptaku pojawi³o siê znacznie
wiêcej ludzi, którzy uczestniczyli tak¿e
w innych imprezach przygotowanych
na ten szczególny dzieñ.

O mor�winach s³ów kilka do ludzi...

Wej�cie do namiotu

Uroczystego otwarcia IX Pikniku
Naukowego dokonali dyrektor Dyrekcji
Generalnej ds. Badañ w Komisji Euro-
pejskiej pan José Manuel da Silva Ro-
driguez oraz pani minister prof. Maria
El¿bieta Or³owska - sekretarz stanu w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego. Wyg³osili oni krótkie przemo-
wy, w których podziêkowali wszyst-
kim organizatorom za zaanga¿owanie i
trud w³o¿one w przygotowanie stoisk
edukacyjnych, a tak¿e zachêcili wszyst-
kich obecnych na Skwerze Ko�ciuszki
do zwiedzania festiwalowych namiotów.
Nastêpnie sami obejrzeli stoiska przy-
gotowane z tej okazji, dyskutowali z ich

organizatorami, gratuluj¹c realizacji tak wa¿nego przedsiêwziêcia. Szacowni go�cie
odwiedzili miêdzy innymi stoisko edukacyjno - informacyjne, przygotowane przez
pracowników Stacji Morskiej IO UG w Helu. Otrzymali od nich skromne poda-
runki, ale tak¿e sporo wiedzy na temat ochrony ma³ych waleni w Ba³tyku.

Nasze stoisko, zatytu³owane "�wiat
ba³tyckich mor�winów" znajdowa³o siê
co prawda w jednym z namiotów, ale
wiedzê na temat problemów, z jakimi
mor�winy spotykaj¹ siê, ¿yj¹c w na-
szym morzu, mo¿na by³o zdobyæ jesz-
cze zanim siê do niego wesz³o. Na od-
wiedzaj¹cych w ten s³oneczny, niedziel-
ny dzieñ Skwer Ko�ciuszki turystów
czeka³a bowiem plenerowa wystawa
posterów promuj¹cych realizowany
przez Stacjê Morsk¹ projekt czynnej
ochrony mor�winów. Zosta³a ona umiej-
scowiona w pobli¿u pomnika mor�wi-
na, dziêki czemu jeszcze intensywniej
oddzia³ywa³a na wyobra�niê przechod-
niów. Ponadto w trakcie trwania impre-
zy mo¿na by³o obejrzeæ wystawê
"Okiem Mewy", która wisia³a na barier-
kach ogradzaj¹cych namioty. By³a to
mobilna ekspozycja fotogramów, kopia
tej, która znajduje siê na murze fokarium,
o czym pisali�my w naszym serwisie
internetowym ju¿ w ubieg³ym roku
(http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2007/
okiemmewy.htm).

Pani minister prof. Maria El¿bieta Or³owska - sekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz pani prof. Anna Szaniawska - prorektor
UG ds. kszta³cenia z uwag¹ s³uchaj¹ o ochronie mor�winów.

Wystawa "Okiem mewy"

Apogeum atrakcji czeka³o jednak zwie-
dzaj¹cych po wej�ciu do namiotu. Ju¿
od progu wita³a wszystkich zwiedzaj¹-
cych wielka sieæ rybacka, w któr¹ za-
pl¹tany by³ mor�win oraz ca³a ³awica

Wystawa przy pomniku mor�wina
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�ledzi. Z dalszej czê�ci sali p³ynê³y
w stronê zapl¹tanego zwierzêcia jesz-
cze cztery ma³e walenie. Oczywi�cie by³a
to jedynie inscenizacja, jednak oddzia-
³ywa³a ona bardzo na wyobra�niê osób
j¹ ogl¹daj¹cych, obrazuj¹c nie tylko wy-
gl¹d tych sympatycznych ssaków, ale
i zagro¿enia jakie na nie czyhaj¹. Innymi
elementami wystroju by³y tak¿e pod-
wieszone w okolicy sieci POD-y, czyli
akustyczne wykrywacze mor�winów
oraz pingery, czyli urz¹dzenia maj¹ce
chroniæ te zwierzêta przed przy³owem.
Zarówno POD-y jak i pingery s¹ ele-
mentami wspomnianego ju¿ wy¿ej pro-
jektu, którego realizatorem, przy finan-
sowym wsparciu Narodowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej, jest Stacja Morska IOUG
w Helu. Projekt ten ma na celu ochronê
zagro¿onej wyginiêciem ba³tyckiej po-
pulacji mor�winów przed zjawiskiem
przy³owu. Przy³ów to przypadkowe,
niecelowe zapl¹tywanie siê w sieci ry-
backie organizmów, które nie s¹ celem
po³owu. To w³a�nie on jest najwiêkszym
niebezpieczeñstwem, z jakim musz¹ siê
dzi� borykaæ ¿yj¹ce w naszym morzu
mor�winy. Projekt zak³ada stworzenie
specjalnej bariery akustycznej, która za-
myka³aby mor�winom wej�cie do Zato-
ki Puckiej, gdzie najczê�ciej gin¹ w sie-
ciach. Barierê tak¹ stworzono by na pod-
stawie wcze�niejszego monitoringu aku-
stycznego, prowadzonego na linii Hel -
Gdynia. Umieszczone zostan¹ tam spe-
cjalne podwodne mikrofony, zwane
POD-ami, czyli wykrywaczami mor�wi-
nów. Nastêpnie, gdy ju¿ bêdzie wiado-
mo w jakich okresach zwierzêta te poja-
wiaj¹ siê w zatoce, mo¿na bêdzie przej�æ
do nastêpnego etapu projektu, umiesz-
czenia na wy¿ej wymienionej linii pin-
gerów. Pingery to urz¹dzenia, które wy-
daj¹ nies³yszalne dla ludzi oraz ryb, ale
nieprzyjemne dla ma³ych waleni d�wiê-
ki. Dziêki temu nie bêd¹ one wp³ywaæ
do Zatoki Puckiej licznie zastawionej nie-
bezpiecznymi dla nich sieciami.

Po podej�ciu do stoiska mo¿na by³o
obejrzeæ krótki film o mor�winach,

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

poznaæ zasadê dzia³ania POD-ów i pin-
gerów oraz dowiedzieæ siê wiele szcze-
gó³ów z ¿ycia tych stworzeñ, podczas
rozmowy z obs³ug¹ stoiska. Dyskuto-
wano o sytuacji ma³ych waleni w Ba³ty-
ku, zastanawiano siê w jaki sposób mo¿-
na by im pomagaæ. Na pami¹tkê wizyty
przy stoisku Stacji Morskiej ka¿dy od-
wiedzaj¹cy dostawa³ zestaw ulotek, aby
móg³ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê w domu,
oraz puszkê ekologicznych szprotów
w oleju, które zosta³y z³owione metod¹
bezpieczn¹ dla mor�winów.

Dla dzieci przeznaczone by³y naklej-
ki, pocztówki oraz plakaty z wizerun-
kami mor�winów. Milusiñscy, którzy
wyj¹tkowo siê czym� wyró¿nili dosta-
wali specjalne nagrody - kredki, ekolo-
giczne torby, karty do gry w morskiego
"Piotrusia" lub kolorowanki o ¿yciu
w Morzu Ba³tyckim.

Poza stoiskiem mor�winowym na
zwiedzaj¹cych czeka³o tak¿e du¿o atrak-
cji. Wiele innych instytucji naukowych
oraz ich zak³adów wystawi³o swoje re-
prezentacje. Mo¿na by³o ogl¹daæ miê-
dzy innymi ¿ywe skorupiaki czy ryby
w akwariach.

Przeprowadzano eksperymenty na-
ukowe i konkursy z nagrodami. Mo¿na
by³o tak¿e dokonaæ degustacji szprota
z fasol¹. Jednym s³owem Ba³tycki
Festiwal Nauk to impreza, któr¹ warto
kontynuowaæ.

Joanna Krzak, Monika Konkel

Foto: Krzysztof E. Skóra
Anna ¯uchowska

Nasza obecno�æ na Ba³tyckim
Festiwalu Nauki by³a mo¿liwa dziê-
ki wsparciu finansowemu ze strony
m.in.: Narodowego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku, którym serdecz-
nie dziêkujemy.
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Co roku w dniu 8 czerwca obchodzony jest �wiatowy Dzieñ Oceanów. Zosta³ on
ustanowiony na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i jest okazj¹ do zwróce-
nia uwagi na nasze oceany, problemy organizmów w nich ¿yj¹cych i podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu ich ochronê.

W tym roku postanowili�my szczególnie uczciæ ten dzieñ w³a�nie w Helu.
W niedzielê, 8 czerwca 2008 roku, miasto Hel uroczy�cie otoczy³o swoj¹ opiek¹
dwóch ambasadorów fauny, która powszechnie zamieszkuje pó³nocn¹ czê�æ Wszech-
oceanu. S¹ to dwie urodzone w tym roku w helskim fokarium foki szare, Hel i Hela,
które, zgodnie z realizowanym przez Stacjê Morsk¹ projektem reintrodukcji tego
gatunku na obszar po³udniowego Ba³tyku (http://www.fokarium.pl/fokarium/pro-
jekt.htm), zostan¹ w najbli¿szym czasie wypuszczone na wolno�æ.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Hel i Hela adoptowani

Hel, ur. 01.03.2008r.                                      Hela, ur. 5.03.2008r.

Portrety adoptowanego rodzeñstwa powêdrowa³y do urzêdu
Miasta Helu, za� czek w imieniu szczeniaków odebra³
prof. Krzysztof Skóra.

Uroczyste obchody �wiatowego Dnia
Oceanów w helskim fokarium rozpoczêli
pañstwo Sylvie i Krzysztof Derdacki
organizatorzy wystawy "Planeta Ocean
- Odkrywaj¹c �wiat morskiej bioró¿no-
rodno�ci", o której pisali�my ju¿ wcze-
�niej na naszych stronach www (http://
hel.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/
planetaocean.htm).

Opowiedzieli wszystkim obecnym
o swojej inicjatywie, zwracaj¹c szcze-
góln¹ uwagê na istotno�æ ochrony eko-
systemów mórz i oceanów. Potrzeba
ochrony tych ekosystemów jest dzi�
szczególnie wa¿na, a nieznane zazwy-
czaj ¿ycie podwodnych krain, którego
namiastkê w postaci barwnych zdjêæ
mieli�my okazjê obejrzeæ, godne najwy¿-
szej uwagi.

Nastêpnie g³os zabra³a p. Iwona Ku-
klik ze Stacji Morskiej w Helu. Opowie-
dzia³a o biologii i statusie fok ¿yj¹cych
wspó³cze�nie w Morzu Ba³tyckim, pro-
blemach, z którymi na co dzieñ siê spo-
tykaj¹, a tak¿e nakre�li³a rolê helskiego
fokarium w niesieniu im pomocy.

Wyk³ad ten uzupe³ni³ prof. Krzysztof
Skóra, podejmuj¹c szerzej temat dzia³al-
no�ci naszej placówki. Swoj¹ prezenta-
cjê zakoñczy³ niezmiernie wa¿nym ak-
centem, którym by³o przybli¿enie
wszystkim go�ciom realizowanego przez
Stacjê Morsk¹ projektu czynnej ochrony
mor�winów.

cd. na str.

Wspólne zdjêcie uczestników niedzielnej uroczysto�ci.
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cd. ze str.

Projekt ten ma na celu ochronê zagro¿onej wyginiêciem ba³-
tyckiej populacji mor�winów przed zjawiskiem przy³owu,
czyli ich przypadkowym zapl¹tywaniem siê w sieci rybackie.
Projekt ten realizowany jest na obszarze Zatoki Puckiej przy
finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a zak³ada on stworzenie "ekra-
nu" akustycznego zamykaj¹cego mor�winom wej�cie do tego
akwenu.  Taka d�wiêkowa przeszkoda bêdzie umieszczana na
linii Hel - Gdynia jedynie w okresie, w którym te zwierzêta
pojawiaj¹ siê w Zatoce Puckiej i gdy najczê�ciej gin¹ w sie-
ciach.

Po otrzymaniu sporej dawki wiedzy wszyscy uczestnicy
niedzielnej uroczysto�ci udali siê na dziedziniec fokarium, gdzie
sfinalizowano akt adopcji Hela i Heli przez w³adze samorz¹-
dowe miasta Hel. Na znak tego uroczystego "przejêcia" szcze-
niaków, miasto przekaza³o na rêce Kierownictwa Stacji Mor-
skiej czek o warto�ci 10.000 z³, który zostanie przeznaczony
na zakup nadajników satelitarnych dla zaadoptowanego ro-
dzeñstwa. Pracownicy fokarium zrewan¿owali siê samorz¹-
dowcom, ofiarowuj¹c pami¹tkowe obrazy z wizerunkiem Hela
i Heli oraz drobne "focze" podarunki. Obecni go�cie mogli
tak¿e nakarmiæ p³ywaj¹ce w najg³êbszym basenie maluchy,
wrzucaj¹c im foczy przysmak - �ledzie. Kolejnym punktem
programu by³o wspólne ogl¹danie karmienia i treningu me-
dycznego stada rozrodczego fok szarych, a tak¿e wys³uchanie
prelekcji odbywaj¹cej siê w jego trakcie.

W imieniu Hela i Heli serdecznie dziêkujemy za podjêt¹
przez miasto Hel inicjatywê. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ona
trwa³a do momentu zakoñczenia sukcesem wspomnianego
wcze�niej projektu reintrodukcji fok szarych w Ba³tyku
po³udniowym.

Monika Konkel
Foto: Krzysztof Derdacki

Foka w Mielnie
PRZYRODA - EKOLOGIA

Wiosna to czas, w którym foki szare liniej¹. Zmiana
futra odbywa siê u nich tylko jeden raz w roku

i w tym okresie naj³atwiej te zwierzêta, zazwyczaj p³ywaj¹ce
daleko od brzegów, spotkaæ na pla¿y.

Foki w okresie linienia szczególnie potrzebuj¹ spokoju
i zacisznego miejsca na l¹dzie. Jest to proces poch³aniaj¹cy
wielkie ilo�ci energii, gdy¿ w bardzo krótkim czasie (zazwy-
czaj trwaj¹cym oko³o 2 tygodni) zwierzê musi wymieniæ futro
na ca³ym ciele. Dlatego te¿ do wody wchodzi bardzo rzadko,
prawie wcale nie pobiera pokarmu korzystaj¹c ze zgromadzo-
nych w organizmie rezerw t³uszczu, gros czasu spêdzaj¹c na
wypoczynku na pla¿y i oszczêdzaj¹c w ten sposób energiê.
Foki w czasie linienia nie wygl¹daj¹ "urodziwie": futro maj¹
szaro-matowe (st¹d pewnie nazwa gatunkowa - foka szara),
nastroszone. Oczy s¹ za³zawione (u fok ³zy produkowane
s¹ permanentnie), a w nozdrzach widoczna jest spora ilo�æ

wydzieliny. O ile ogólna kondycja zwierzêcia jest dobra,
wszystko to jest normalne w okresie zmiany sier�ci. Tak w³a-
�nie jest z doros³¹ samic¹ foki szarej, która za miejsce odpo-
czynku obra³a sobie pla¿ê w Mielnie. Zwierzê to jest w dobrej
kondycji i jedyne, czego potrzebuje, to zapewnienie spokoju
w miejscu, w którym odpoczywa. Gdy zakoñczy okres linie-
nia odp³ynie, a pla¿a w ca³o�ci znów powróci do pla¿owi-
czów.

Dlatego apelujemy o zapewnienie spokoju wszystkim
fokom, jakie napotykacie Pañstwo nad brzegiem Ba³tyku!
Potrzebuj¹ one ciszy i miejsca do spokojnego odpoczynku.
Pamiêtajmy, ¿e pla¿a i wody Ba³tyku to przede wszystkim
ich dom. My jeste�my tu tylko go�æmi. Uszanujmy to!

Równocze�nie dziêkujemy wszystkim, którzy informuj¹
Stacjê Morsk¹ o obecno�ci fok i mor�winów na polskim
wybrze¿u.

Wszelkie zg³oszenia o ssakach morskich (¿ywych czy mar-
twych) prosimy zg³aszaæ pod czynne ca³¹ dobê numery tele-
fonów:  058/675-08-36 lub 0601-88-99-40 lub na adres e-ma-
ilowy: hel@univ.gda.pl.

Joanna Skeris-Gruchal

Foka w Mielnie (31.05.2008r.). Foto: Dominika Kubiak
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Jak poda³ Dziennik Ba³tycki z  dnia 3.06.2008 r.[1] Grze-
gorz Szomborg - rybak z Jastarni najpierw wezwa³ Ko-

misjê Europejsk¹ do dzia³ania, a potem z³o¿y³ skargê do S¹du
w Strasburgu, ¿e nie przypilnowa³a wykonania na czas jedne-
go z artyku³ów rozporz¹dzenia Rady (Wspólnoty Europej-
skiej) w sprawie oceny skutków u¿ywania ró¿nych sieci na
¿ycie waleni.

MANEWR

Orygina³ Artyku³u 27 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2187/
2005 do którego odnosi siê skarga brzmi:

Do zapisu, w istocie pro-ochronnego odwo³uje siê obywa-
tel, który na co dzieñ neguje wystêpowanie ba³tyckich mor-
�winów oraz przypadki ich giniêcia w sieciach. Nie dziwi prze-
to tre�æ doniesienia w/w gazety, z której dowiadujemy siê,
¿e intencj¹ z³o¿enia skargi nie jest ów brak dzia³ania Komisji
Europejskiej, ale próba cofniêcia zakazu u¿ywania p³awnic
- sieci dryfuj¹cych do po³owu ryb ³ososiowatych.

Cytuj¹c za Dziennikiem Ba³tyckim: "Chodzi o wprowa-
dzony w styczniu tego roku zakaz po³owu ³ososia p³awnica-
mi. Okazuje siê bowiem, ¿e unijni urzêdnicy przed wprowa-
dzeniem zakazu mieli wykonaæ badania, które wskaza³yby,
czy p³awnice zagra¿aj¹ bêd¹cym pod ochron¹ mor�winom.
Badañ, od których zale¿a³o wprowadzenie zakazu, nie wyko-
nano, ale UE zakaz na p³awnice wprowadzi³a. Zdaniem
Szomburga, który zajmuje siê g³ównie po³owami ³ososia,
unijni urzêdnicy z³amali prawo."

Sam rybak przedstawia to tak: (cyt.) "W specjalnych roz-
porz¹dzeniach wydanych przez Komisjê Europejsk¹ unijni
urzêdnicy sami zobligowali siê do wykonania odpowiednich
badañ, przed wprowadzeniem zakazu po³owu ³ososia
p³awnicami - wyja�nia Grzegorz Szomburg - Kiedy okaza³o
siê, ¿e wprowadzono zakaz bez badañ, napisa³em wniosek

o usuniêcie b³êdów, czyli w tym przypadku wykonanie
badañ. Tak siê jednak nie sta³o."

Autorowi wniosku, jego prawnikom i redaktorowi umkn¹³
uwadze fakt, ¿e rozporz¹dzenie zakazuj¹ce od 1 stycznia 2008
roku stosowanie sieci dryfuj¹cych (p³awnic) wydano w Unii
Europejskiej nim Polska do niej wesz³a (26 kwietnia 2004)
czyli na pó³tora roku przed decyzj¹ o zapisach Rozporz¹dze-
nia Rady (WE) nr 2187 z 21 grudnia 2005 roku.

Rz¹d Polski, któremu jako pañstwu akcesyjnemu przys³u-
giwa³o prawo derogacji  przez trzy i pó³ roku, nie potrafi³ dla
tego aktu prawnego jej uzyskaæ i polscy rybacy (ju¿ jako
unijni) z dniem 1 stycznia 2008 r. zmuszeni zostali do respek-
towania ustanowionego wcze�niej zakazu.

Niestety, nie jest te¿ prawd¹ to, ¿e wprowadzenie zakazu
stosowania p³awnic w dniu 1 stycznia 2008r. by³o uwarunko-
wane wykonaniem "Artyku³u 27". On sam zreszt¹ jest wyra-
zem stosowania zasady wykonywania reprezentatywnych
badañ i ocen eksperckich przed podejmowaniem tego typu
regulacji.

Jednak opinia o tym, ¿e sieci dryfuj¹ce szkodz¹ waleniom,
przewa¿a³a w�ród odpowiedzialnych za rybo³ówstwo mini-
sterstw pañstw "starej unii" przy wprowadzeniu Rozporz¹-
dzenia Rady (WE) nr  812/2004, dlatego pojêli wówczas sto-
sown¹ do tych pogl¹dów tak¹ decyzjê.

Przy jej tworzeniu nie wykorzystano w³a�ciwie istniej¹-
cych polskich wyników badañ Stacji Morskiej IOUG  w Helu,
gdy¿ ówczesnej polskiej reprezentacji rybo³ówstwa, jak i or-
ganom wystêpuj¹cym o derogacjê pos³u¿enie siê tym rodza-
jem wiedzy, wydawa³o siê zbêdne. Zignorowano tak¿e zalece-
nia ró¿nych cia³ eksperckich, które rekomendowa³y rozpatry-
wanie potrzeb takich zakazów w sposób lokalny.

Rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 2187 z 21 grudnia 2005r.
Komisja by³a zobligowana do oceny skutków u¿ywania wszel-
kich innych narzêdzi obecnie stosowanych. I tu polski rybak
ma racjê, ¿e Komisja na czas nie zrobi³a tego do czego by³a
zobowi¹zana. Wiedzieliby�my ju¿ teraz, jak chroniæ te nie-
liczne zwierzêta przed �miertelnym przy³owem oraz jak mo¿na
by³oby raz jeszcze w sposób formalny otworzyæ na forach
unijnego sektora rybo³ówstwa dyskusjê, jakimi metodami na-
le¿y dzi� ³owiæ, aby nie degradowaæ zasobów waleni w Ba³ty-
ku i na innych morzach UE. Tym sposobem mo¿e uda³oby siê
unikn¹æ tak s³abo merytorycznie uzasadnionych decyzji jak
Rozporz¹dzenie Rady (WE) 812/2004.

Wyzwaniem wspó³czesnego czasu jest, aby polski rybak
potrafi³ formu³owaæ inaczej intencje swojego dzia³ania. Byli-
by�my wówczas wspania³ym przyk³adem eksploatatora mo-
rza, który troszczy siê o zrównowa¿ony sposób i naukowe
podstawy prawnych zasad korzystania z przyrodniczych za-
sobów na po¿ytek swój i przysz³ych pokoleñ. Marzy siê
tak¿e, aby równolegle dojrzewa³a do rozwi¹zywania tego typu
problemów pañstwowa administracja, umiej¹ca w spo³ecz-
nym dialogu wypracowywaæ zasady ochrony i eksploatacji
Ba³tyku, a tak¿e w sytuacjach bez wyj�cia na czas stwarzaæ
socjaln¹ ochronê dla ludzi, którzy nie z w³asnych przyczyn
pozbawiani s¹ mo¿liwo�ci zarobkowania.

Krzysztof E. Skóra

* ROZPORZ¥DZENIE RADY (WE) NR 2187/2005 z dnia
21 grudnia 2005r. w sprawie zachowania zasobów po³owo-
wych w wodach Morza Ba³tyckiego, cie�nin Be³t i Sund po-
przez zastosowanie �rodków technicznych oraz zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie (WE) nr 1434/98 i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie
(WE) nr 88/98.

[1] http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/860172.html

PRZYRODA - EKOLOGIA
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Historyczny moment w Helu. Lokalne Centrum Pierw-
szej Sprzeda¿y Ryb (LCPSR) zosta³o przekazana
we w³adanie Zrzeszenia Rybaków Morskich.

Infrastrukturê Prezesowi najstarszej i najwiêkszej w Polsce
rybackiej organizacji, Panu Piotrowi Neclowi przekaza³ pe³-
ni¹cy obowi¹zki Burmistrza Miasta Pan Jaros³aw Pa³kowski.
Przemawia³ tak¿e obecny na uroczysto�ci i odpowiedzialny
za tê bran¿ê narodowej gospodarki Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke. Nastêpnie u wjazdu
do g³ównej hali uroczy�cie przeciêto wstêgê a Proboszcz Hel-
skiej Parafii o. Klaudiusz Michalski po�wiêci³ obiekt, ¿ycz¹c
u¿ytkownikom oczekiwanych korzy�ci z jego posiadania.

Gdy obiekt otworzono, sztaplarka wwioz³a specjalny pre-
zent dla lokalnych rybaków - nowe skrzynki do ryb, jakie na
wniosek Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego sfinanso-
wa³ Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach projektu czynnej ochronnego mor�winów
na Zatoce Puckiej.

Powstanie takiego centrum jest wielk¹ szans¹ dla helskich
rybaków w trudnej obecnie rynkowej walce z produktami
importowanymi oraz rybami pochodz¹cymi z szarej strefy.
Maj¹c nowoczesne miejsca sk³adowania ryb, w którym bêd¹

LOKALNE  CENTRUM  PIERWSZEJ  SPRZEDA¯Y  RYB

DLA  RYB  I  RYBAKÓW
obowi¹zywaæ bardzo restrykcyjne re¿imy sanitarne, z³owio-
ne przez helskich rybaków ryby, czekaj¹c na kupca lub trans-
port do miejsca zamra¿ania czy przetwórni bêd¹ mia³y szansê
nie traciæ na jako�ci. Utrzymuj¹c tak¿e w³a�ciwe standardy
ich pozyskiwania, bêdzie mo¿na powalczyæ o wy¿sz¹ ni¿
tradycyjna cenê sprzeda¿y.

Analizy rynku wykazuj¹, ¿e popyt na �wie¿¹ rybê powi-
nien wzrastaæ. Ale bêd¹ to ju¿ produkty innej klasy, ni¿ te, do
których siê przyzwyczaili�my. Posiadaj¹c stosowne certyfi-
katy oraz informacje identyfikuj¹ce je w zakresie sposobu,
miejsca po³owu i drogi od rybaka do pó³ki sklepowej, z powo-
dzeniem bêd¹ mog³y konkurowaæ z innymi rybami w Europie
i na �wiecie. LCPSR jest niezbêdnym elementem systemu
wspomagania rybo³ówstwa, ale tak¿e ogniwem kontroli nad
efektywnym wykorzystywaniem zasobów ³owionych ryb.
Dobr¹ zasad¹ bêdzie chyba i to, ¿e pieczê nad LCPSR bêd¹
sprawowaæ sami rybacy.

Pozostaje szczerze ¿yczyæ, aby uda³o siê im dobrze u¿yt-
kowaæ ten do pewnego stopnia publiczny podarunek na po-
my�lno�æ ich nowoczesnej maszoperii, jak¹ jawi siê Zrzesze-
nie Rybaków Morskich.

Red. HB

F
O
T
O

. W
o
jc

ie
ch

 W
a�

ko
w

sk
i



18

Mia³y one na celu przybli¿enie podstawowych æwiczeñ
korekcyjnych. Spotkanie zakoñczy³o siê æwiczeniami odde-
chowymi.

G³ówn¹ atrakcj¹ dnia by³ mecz pi³ki siatkowej pomiêdzy
dru¿yn¹ nauczycieli (Irena Sojecka, Beata Gregorczyk, Justy-
na Erdman, Olga Fikus, Karina Boszke, Ma³gorzata Fromella,
Norbert Górski, Eligiusz Wirwiñski) i dru¿yn¹ uczniów (Anna
Englisch, Paulina Krzak, Klaudia Panek, Jakub Górski, Piotr
Gromowy, Krystian Koz³owski). Gra odbywa³a siê zgodnie
z przepisami pi³ki siatkowej. Spotkanie sta³o na wysokim
poziomie.

Mecz by³ zaciêty, obie dru¿yny walczy³y do ostatniej pi³-
ki. Widaæ by³o na boisku, jak i poza nim du¿e zaanga¿owanie
zawodników ka¿dej z dru¿yn. Wola walki i chêæ zwyciêstwa
dawa³a siê odczuæ na ka¿dym kroku. Walczyli zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele - ka¿dy chcia³ siê pokazaæ z jak najlep-
szej strony. Atmosfera spotkania by³a wy�mienita. Jego losy
wa¿y³y siê do ostatnich sekund. Pomimo dobrej formy i du¿ej
aktywno�ci nauczycielom na boisku nie uda³o siê pokonaæ
uczniów. Po trzech zwyciêskich setach uczniów, sêdziuj¹cy
spotkanie gwizdkiem obwie�ci³ koniec meczu.

W tym dniu rozpoczê³a siê te¿ rywalizacja w uk³adaniu
tangramów zorganizowana przez nauczyciela matematyki
Beatê Gregorczyk. Jest to chiñska gra, której celem jest u³o¿e-
nie wiêkszego obrazka / figury wed³ug przygotowanego wzor-
ca. Tangram to kwadrat, który sk³ada siê z 7 czê�ci (tan):
dwóch du¿ych trójk¹tów, jednego �redniego trójk¹ta i dwóch
ma³ych trójk¹tów, jednego kwadratu i jednego równoleg³obo-
ka. Przy zabawie z tangramem uczniowie musieli wykorzy-
staæ wszystkie czê�ci tak, by stworzy³y wymagan¹ figurê i by
wszystkie elementy le¿a³y obok siebie, ale nie nachodzi³y na
siebie.

29 maja
Podczas trwania Tygodnia Profilaktyki odby³ siê w naszej

szkole egzamin na Kartê Rowerow¹, do którego przyst¹pili
uczniowie klas czwartych i pi¹tych.

Po rozgrywkach wszyscy zgodnie podali sobie rêce. Dru-
¿yna nauczycieli zg³osi³a chêæ rewan¿u, a wiêc ... pi³ka pozo-
staje dalej w grze. Najwa¿niejsze by³o jednak to, ¿e wszyscy
�wietnie siê bawili i mi³o spêdzili czas. Wygranym i przegra-
nym serdecznie gratulujemy!!!

Pomog³a go przeprowadziæ Stra¿ Miejska, Policja, ¯andar-
meria Wojskowa i pedagog Marta Koc. Egzamin poprzedzony
by³y wcze�niejszymi przygotowaniami. Uczniowie  uczest-
niczyli w zajêciach teoretycznych prowadzonych przez Bar-
barê Pieszak, podczas których poznawali przepisy ruchu dro-
gowego.

cd. ze str. 9
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Egzamin teoretyczny przeprowadzony zosta³ tydzieñ wcze-
�niej w formie testu. Uczniowie musieli siê wykazaæ podczas
niego znajomo�ci¹ przepisów ruchu drogowego, znaków i sy-
gna³ów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania siê
po drogach. Osoby, którym uda³o siê zdobyæ odpowiedni¹
ilo�æ punktów, mog³y przyst¹piæ do czê�ci praktycznej z jaz-
dy rowerem. Egzamin praktyczny polega³ na: przygotowaniu
do jazdy i ruszaniu z miejsca, je�dzie po wyznaczonym torze,
prawid³owym hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu w wy-
znaczonych miejscach, w³a�ciwym reagowaniu na znaki i sy-
gna³y drogowe oraz sygnalizowaniu zmiany kierunku jazdy.
Uprawnienia do kierowania rowerem uzyskali wszyscy zda-
j¹cy. Czwarto- i pi¹toklasistom gratulujemy zdanego spraw-
dzianu.

Tego dnia odby³ siê tak¿e konkurs recytatorski. By³ on
adresowany do uczniów klas III - VI. Jego celem by³o rozwi-
janie zainteresowania poezj¹, odkrywanie i rozwijanie zdol-
no�ci recytatorskich, przygotowanie dzieci i  m³odzie¿y do
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Rywalizacja przebiega³a
w dwóch kategoriach: kl. III - IV i V - VI. Konkurs dla uczniów
klas III - IV nosi³ tytu³ "Dzieci o ... dzieciach". Uczniowie
mieli do wyboru wiersze Jana Brzechwy ("K³amczucha",
"Leñ", "Pytalski", "Samochwa³a", "Skar¿ypyta", "Stefek Bur-
czymucha") i Juliana Tuwima ("Dyzio Marzyciel", "Gabry�",
"Idzie Grze�", "O Grzesiu K³amczuchu", "Zosia Samosia").
Natomiast uczniowie klas V - VI zmierzyli siê z tematem "Ja
i moja rodzina", wybieraj¹c utwór nawi¹zuj¹cy do szeroko
rozumianego pojêcia "rodziny". Widzowie mogli wiêc pos³u-
chaæ oryginalnych interpretacji tekstów znanych polskich
poetów. Wprawi³y one w zachwyt wszystkich zgromadzo-
nych w szkolnej czytelni. Przy ocenie recytacji komisja kon-
kursowa - w sk³adzie: Jolanta Kliñska, Hanna Drewing, Mag-
dalena Urbanowicz, Monika Stêpniewska-Szmit oraz Dorota
Jankowska - bra³a pod uwagê stopieñ opanowania pamiêcio-
wego tekstu, prawid³ow¹ i wyrazist¹ artykulacjê, w³a�ciwe
przestankowanie oraz trafn¹ interpretacjê wiersza. Komisja
zgodnie stwierdzi³a, ¿e wszyscy uczestnicy prezentowali
wysoki poziom przygotowania do konkursu. W recytator-
skiej rywalizacji wziê³o udzia³ 15 uczniów klas III - VI.

Tego dnia odby³y siê równie¿ zespo³owe rozgrywki w roz-
wi¹zywaniu Sudoku. Do rywalizacji przyst¹pili uczniowie
razem z nauczycielami. Sudoku to matematyczna gra logiczna.
Diagram sudoku sk³ada siê z 81 pól w uk³adzie 9 x 9 i zosta³
podzielony na 9 mniejszych kwadratów o uk³adzie 3 na 3
ka¿dy. £amig³ówka ma tylko jedno rozwi¹zanie, do którego
mo¿na doj�æ za pomoc¹ logiki. Rozwi¹zanie polega na umiesz-
czeniu w ka¿dym wierszu, ka¿dej kolumnie i ka¿dym z dzie-
wiêciu mniejszych kwadratów wszystkich cyfr od 1 do 9.
Sztuka polega na takim wype³nieniu kwadratu diagramu cy-
frami, aby nie powtarza³y siê one w ¿adnej kolumnie i ¿adnym
wierszu. Niby ³atwe, ale bez cierpliwo�ci i umiejêtno�ci lo-
gicznego my�lenia rozwi¹zanie jest "naje¿one" trudno�ciami.
Jakby tego by³o ma³o, organizatorzy: W³adys³awa Budzisz -
Nadolska, Ma³gorzata Strachanowska i Jolanta Kliñska posta-
nowili utrudniæ ¿ycie uczestnikom zabawy. Zespo³y dosta³y
"puste" diagramy. Aby umie�ciæ liczby w odpowiednich miej-
scach, musieli siê najpierw wykazaæ rozleg³¹ wiedz¹ z ró¿-
nych dziedzin. Mogli przy tym korzystaæ z encyklopedii,

ksi¹¿ek, leksykonów, atlasów. Konkurs mia³ na celu popula-
ryzacjê ³amig³ówek liczbowych w�ród m³odzie¿y szkolnej,
rozwijanie logicznego my�lenia, przewidywania, dostrzegania
zwi¹zków pomiêdzy poszczególnymi etapami rozumowania,
a tak¿e wykazanie siê wiedz¹ z ró¿nych dziedzin.

Po po³udniu chêtni uczniowie przyst¹pili do zawodów
w uk³adaniu puzzli na czas prowadzonych przez Martê
Koc i turnieju szachowego zorganizowanego przez Eligiusza
Wyrwiñskiego i Barbarê Pieszak.

Atrakcj¹ tego dnia okaza³a siê wystawa zwierz¹t domo-
wych zatytu³owana "Nasi milusiñscy" przygotowana przez
Renatê Dempc i Ewê Skórê oraz uczniów, którzy przynie�li
do szko³y swoich pupili.
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Mo¿na by³o podziwiaæ koty, papu¿ki, szynszyle, tchórzo-
fretki, rybki, myszki, króliki. Klatki ustawiono na specjalnie
przygotowanych stolikach. Dzieci mia³y okazjê poznaæ ró¿ne
gatunki zwierz¹t domowych, ich sposób poruszania siê i od¿y-
wiania, porównaæ wygl¹d ró¿nych przedstawicieli tego same-
go gatunku. Dowiedzia³y siê, jakie s¹ potrzeby tych zwierz¹t
i w jaki sposób cz³owiek je zaspokaja.

Dla wielu by³a to pierwsza okazja do bezpo�redniego kon-
taktu ze zwierzêtami. Hodowcy opowiadali o swoich zwie-
rzêtach: o ich zwyczajach, ulubionym po¿ywieniu, wspól-
nych zabawach.

30 maja
Uczniowie liceum pod opiek¹ Anity Rzeczkowskiej i Beaty

Janickiej przygotowali pokaz i szkolenie w zakresie ratownic-
twa medycznego przeznaczony dla uczniów szko³y podsta-
wowej. Uczestnicy spotkania mieli mo¿liwo�æ poznania ogól-
nych zasad udzielania pierwszej pomocy, sposobów postê-
powania w nag³ych wypadkach, a tak¿e przyjrzenia siê mode-
lowej akcji ratunkowej.

W tym dniu,  w bardzo silnej  obsadzie, reprezentacja gim-
nazjum przyst¹pi³a do meczu pi³ki no¿nej z dru¿yn¹ liceali-
stów. Spotkanie prowadzone by³o w przyjacielskiej atmosfe-
rze sportowej zabawy i w celu upowszechniania aktywnego
spêdzania wolnego czasu. Nale¿y dodaæ, i¿ poziom obu dru-
¿yn by³ wyrównany.

Dru¿yna gimnazjalistów stawia³a bardzo zaciêty opór prze-
ciwnikom, jednak spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem
przedstawicieli liceum.

Podczas Tygodnia Profilaktyki nauczyciele jêzyka polskie-
go (Gabriela Góralska, Gra¿yna Ruszel - Dusza i Ma³gorzata
Strachanowska) analizowa³y zebrane prace uczniów konkur-
su polonistycznego. Uczniowie gimnazjum zmierzyli siê
z tematem "Strach ma wielkie oczy". W dowolnej formie mieli
podzieliæ siê w³asnymi refleksjami na temat sposobów radze-
nia sobie ze stresem. Natomiast liceali�ci podjêli temat "Oswa-
jam swoje kompleksy".

Na koniec dnia za�piewali laureaci konkursu "Szkolny Idol".
Sadz¹c po reakcji widowni, dostarczyli im ogromn¹ porcjê
rado�ci i u�miechu.

Podsumowanie ca³ego tygodnia odby³o siê w 31 maja pod-
czas imprezy z okazji Dnia Dziecka na Bulwarze Nadmor-
skim.

Podczas tego spotkania wrêczono okoliczno�ciowe dyplo-
my i nagrody. Wszystkie przedsiêwziêcia oraz nagrody finan-
sowane by³y przez Urz¹d Miasta ze �rodków przeznaczo-
nych na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.

Nauczyciel w ZSO
Hanna Drewing

foto: ZSO

LAURECI KONKURSÓW
TYGODNIA PROFILAKTYKI

SZKOLNY "IDOL"
I miejsce: Adrian Ko�cik (kl. IV a) i Krzysztof Wilczyñski

(kl. IV a)
Wyró¿nienia:
Krystian Koz³owski (kl. III a G) i Sebastian Niemoth (kl. III

b G), Kalina Wirwiñska (kl. II b G), Dominika Tabor (kl. VI b),
Sandra Pe³echaty (kl. II b G)

TURNIEJ KLAS PI¥TYCH
Zwyciêstwo: klasa V b
Tytu³y "Mistrza logicznego my�lenia":
Inga Jankowska, Klaudia Behmke, Bartosz Formela, Karoli-

na Smarzyñska, Emilia Wirwiñska, Paulina Sudo³

KONKURS RECYTATORSKI
kl. III - IV SP
I miejsce:Adriana Skrzoska (kl. III b)
II miejsce: Justyna Salamucha (kl. III a)
III miejsce: Ma³gorzata Magnuska (kl. IV b)

Kl. V - VI SP
I miejsce: Adrianna Pokrzywka (kl.VI a)
II miejsce: Anna Balcerek (kl. V b)
III. miejsce: Inga Jankowska (kl. V b)

KONKURS LITERACKI
Gimnazjum
I miejsce: Patrycja Gospodarek (kl. III a G)
Wyró¿nienia: Monika Ja�kowska (kl.III b), Sandra Pe³e-

chaty (kl.II b), Miros³awa Ceynowa (kl. II b)
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LISTY

Hel, dnia 13 czerwca 2008 roku
Dotyczy: spotkania z przedstawicielami WAM w dniu

10.06.2008 r.

Szanowny Panie Ministrze
W dniu 10 czerwca 2008 roku, o godzinie 11:00, zgodnie

z ustaleniami z dnia 28 maja 2008 roku, w sali konferencyjnej
Ratusza Miasta Hel odby³o siê spotkanie w sprawie ponowne-
go podzia³u gruntów tzw. �Starego Osiedla", czyli ulic:
Komandorskiej, Kapitañskiej oraz Obroñców Helu.

W spotkaniu uczestniczyli:
-Strona miasta: Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,

Przewodnicz¹cy Rady Miasta, Radni oraz przedstawiciele
mieszkañców

- Strona WAM: Z-ca: Prezesa Piotr Kluczyñski, Dyrektor
oddzia³u w Gdyni: Andrzej Siemoñski, Z-ca Dyrektora
oddzia³u Gdynia: Krzysztof Kuraczyk oraz geodeta WAM
Gdynia.

Informacje i decyzje przedstawione przez przedstawicieli
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej rozczarowa³y i jednocze-
�nie zastraszy³y mieszkañców.

1. W sprawie ponownego podzia³u geodezyjnego:
Pan Dyrektor Andrzej Siemoñski poinformowa³ nas, ¿e prze-

prowadzenie ponownego podzia³u jest niemo¿liwe a je�li ju¿,
to procedura ponownego podzia³u potrwa oko³o jednego roku.
Po przedstawieniu opinii Prezesa WAM, ¿e jest to przedsiê-
wziêcie sze�ciomiesiêczne stwierdzi³, ¿e �Prezes pewnie siê
pomyli³". Kiedy ustalili�my, ¿e jest mo¿liwo�æ przeprowa-
dzenia ponownego podzia³u, za po�rednictwem swojego geo-
dety i swoimi s³owami przekonywa³ nas, ¿e ponowny po-
dzia³ to ponowna wycena i w zwi¹zku z tym cena za metr
gruntu bêdzie zdecydowanie wiêksza, co spowoduje wzrost
kwoty wykupu. Reasumuj¹c; im mniejsza dzia³ka przypisana
do budynku, tym wy¿sza jego cena, mo¿liwo�æ zastosowania
wyceny developerskiej, wyliczenie ceny metra ziemi wg cen
rynku nieruchomo�ci, wymagana zgoda wszystkich osób, które
naby³y lokale na ponowny podzia³ potwierdzona notarialnie.
Taka postawa Pana Dyrektora powa¿nie wystraszy³a miesz-
kañców. W tym miejscu muszê przypomnieæ sytuacjê, któr¹
przedstawi³em na spotkaniu u Pana Ministra Pi¹tasa. Po po-
informowaniu Pana Prezesa WAM, ¿e mieszkañcy otrzymuj¹
�dziwne" telefony ze strony WAM Gdynia o potrzebie szyb-
kiego podpisania umowy wykupu lokalu, Pan Prezes stwier-
dzi³, ¿e �jest to niemo¿liwe".

Wracaj¹c z Warszawy otrzyma³em trzy tego typu informa-
cje. Nawet w dniu spotkania o godzinie 09:45 by³a u mnie
wystraszona Pani Maria K., która otrzyma³a podobn¹ infor-
macjê. (Na ¿yczenie Pana Ministra mogê udostêpniæ dane osób,
które otrzyma³y podobne informacje telefoniczne). Jest to
istotne, bo Pan Dyrektor, Siemoñski, omawiaj¹c problemy
ponownego podzia³u geodezyjnego, argumentowa³ jako prze-
szkodê fakt wykupu niektórych mieszkañ. Jak wynika z listy
wykupionych lokali, jest to jedno mieszkanie w jednym blo-
ku. Zaznaczam, ¿e w blokach, w których kto� wcze�niej podj¹³
decyzjê o wykupie, takich incydentów nie by³o.(Jako przy-
k³ad: mój blok). W budynkach, w których dokonano sprzeda-
¿y, natychmiast podniesiono op³aty czynszowe o oko³o 40%,
argumentuj¹c to powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych.
Doprowadza to do sytuacji, o których mówi³em Panu Mini-
strowi w czasie przysz³ym, czyli ju¿ zaistnia³a sytuacja,
w której mieszkanka osiedla prosi³a w³adze WAM Gdynia o
przeniesienie na inne mieszkanie w zwi¹zku z brakiem mo¿li-
wo�ci utrzymania mieszkania, a tym bardziej jego wykupu.
Po przedstawieniu mieszkañcom ustaleñ z wizyty u Pana
Ministra zapanowa³a rado�æ i nadzieja, w�ród, g³ównie senio-
rów naszego osiedla, jednak po wizycie przedstawicieli WAM
a g³ównie WAM Gdynia zapanowa³a apatia i niepokój oraz
wielkie rozczarowanie. Najbardziej dziwi mnie, ¿e przedsta-
wiciele WAM Gdynia czêsto podwa¿ali prawdziwo�æ ustaleñ
ze spotkania u Pana Ministra Pi¹tasa i nader czêsto musia³em
powo³ywaæ siê na �wiadectwo Pani Gra¿yny Janiak. Na spo-
tkaniu byli przedstawiciele Dziennika Ba³tyckiego, Radia
Kaszëbe oraz TVP INFO oddzia³ w Gdañsku, wiêc bez trudu
pracownicy Pana Ministra mog¹ odtworzyæ przebieg spotkania.

2. W sprawie rozliczeñ, CO za 2007 rok:
Pan Dyrektor stwierdzi³, ¿e takowa problematyka do niego

nie dotar³a, ale zaprasza ka¿dego mieszkañca do siedziby
WAM Gdynia (bagatela; 76 km w jedn¹ stronê). Jednak tego
dnia w tej sprawie, w siedzibie WAM Gdynia przebywa³a
moja s¹siadka. Pracownicy WAM Gdynia byli doskonale po-
informowani i przygotowani w w/w tematyce.

W dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2008 roku, na pro�bê
Radia Gdañsk odby³o siê spotkanie z mieszkañcami naszego
osiedla, z wej�ciem �na ¿ywo" na antenê dotycz¹ce proble-
matyki podzia³u gruntów i prywatyzacji mieszkañ. My�lê,
¿e i w tym przypadku Pañscy pracownicy bez trudu do-
starcz¹ Panu Ministrowi materia³ ze spotkania.

Z wyrazami szacunku
Marek Chroñ

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
I miejsce: Paulina Cichoñ (kl.II)
Wyró¿nienie: Aleksandra Kêpczyñ-

ska (kl. II)

TANGRAMY
Szko³a Podstawowa
I miejsce: Sylwia Pe³echaty (kl. VI b)

i Jolanta Biernacka (kl. VI c)
Wyró¿nienie: Klaudia Jandeczko

(kl. V b)
Gimnazjum

I miejsce: Jakub Cichoñ (kl. III b)
Wyró¿nienia: Dawid Lewandowski

(kl. III b), Krystian S³upek (kl. I a)

SUDOKU
Wygra³a dru¿yna licealistów

w sk³adzie: Kamila Walaszka, Anna
�miglarska, Kacper Barcz, Micha³
Chrapczyñski, Marcin Lewandowski

PUZZLE
I miejsce: Klaudia Sztankier (kl. VI a)

II miejsce: Pawe³ Gromowy (kl. V b)
III miejsce: Klaudia Redo (kl. IV b)

SZACHY
I miejsce: £ukasz Zawistowski (kl.

II LO)
II miejsce: Monika Koc (kl. IV b)
III miejsce: Wiktoria Wronka (kl. IV a)

i Ma³gorzata Magnuska (kl. IV b)
IV miejsce: Wiktoria Mañko (kl. IV a)

Nauczyciel w ZSO
Hanna Drewing
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Dnia 13 czerwca 2008 r. o godz. 1100 w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

w Helu przy ul. Szkolnej 1 odby³ siê wojewódz-
ki fina³ X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pod has³em "112 w trudnej sprawie-
nie u¿ywaj przy zabawie". Na etap wojewódzki
nades³ano 285 najlepszych prac reprezentuj¹cych
powiaty naszego województwa, z czego nagro-
dzono 20 oraz 2 przyznano wyró¿nienia. Celem
konkursu jest uczenie dzieci i m³odzie¿y bez-
piecznych zachowañ w tym zasad wykorzysta-
nia numeru alarmowego 112. Wybrane prace bêd¹
reprezentowa³y nasze województwo na elimina-
cjach centralnych, gdzie co roku odnosili�my suk-
cesy.

W Helu na laureatów konkursu czeka³y nagro-
dy, dyplomy oraz mnóstwo atrakcji takich jak.
zwiedzanie fokarium, Muzeum Rybo³ówstwa
Morskiego oraz dla chêtnych zwiedzanie Mu-
zeum Obrony Wybrze¿a. Podczas uroczysto�ci
Wojewodê Pomorskiego reprezentowa³ Dyrek-
tor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego (WBZK) Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku - W³adys³aw

112 W TRUDNEJ SPRAWIE - NIE U¯YWAJ PRZY ZABAWIE

KONKURS  PLASTYCZNY

Ryszard Sulêta. Wzi¹³ w niej udzia³ równie¿ przedstawiciel Starosty Puc-
kiego- pan Andrzej Ropel, Burmistrz Helu - Jaros³aw Pa³kowski oraz Dy-
rektor szko³y - pani Irena Sojecka. Organizatorami konkursu byli: WBZK
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Starostwo Powiatowe w Pucku,
Urz¹d Miasta Helu, Kuratorium O�wiaty w Gdañsku, Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdañsku.

Katarzyna Widomska

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie 6 czerwca br. po raz
kolejny go�ci³o w swojej siedzibie przebywaj¹cych

w Helu mieszkañców partnerskiego miasta Hermeskeil z Re-
publiki Federalnej Niemiec. W�ród nich byli tak¿e cz³onkowie
helskiego oddzia³u, szczególnie zaanga¿owani w umacnianiu
wzajemnych przyjaznych stosunków: Norbert Klaas, dr Karl
Heege, Ursula i Karl - Heinz Dahlke oraz Willi Auler. Go�ciom
bardzo smakowa³y podane na stó³ potrawy przyrz¹dzone

Wizyta go�ci z Hermeskeil
przez cz³onkinie ZK - P, szczególnie tradycyjny polski bigos
oraz danie regionalne - s³ony �led� w �mietanie i cebuli z ziem-
niakami w mundurkach, na Kaszubach zwane �led� z pulkami.
Uczestnicy spotkania mieli tak¿e okazjê posmakowaæ kaszub-
skie ciasto, czyli sêkacza.

Maria Klajnert

(zdjêcia ze zbiorów w³asnych: W. Smreka, M. Klajnert, Karl-
Heinz Dahlke)

Z ̄ YCIA ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
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Tr¹ba powietrzna nad Helem

W bezwietrzn¹ noc z 11/12 czerwca, przy  �cie¿ce rowerowej z Helu do Boru �my�l¹cy inaczej� zdewastowali czê�æ tablic
i znaków informacyjnych. £awki te¿ im przeszkadza³y...

18 czerwca w Oddziale Rybo³ówstwa Centralnego Muzeum
Morskiego otwarto wystawê fotograficzn¹.

Wystawa, to niemal trzydzie�ci wielkoformatowych czar-
no-bia³ych zdjêæ polskiego fotografika i wydawcy Roberta
Gauera z Ko³obrzegu. Ich przedmiotem i tematem jest orygi-
nalne i twórcze spojrzenie autora na po³udniowe wybrze¿e
Ba³tyku. a w szczególno�ci na strefê. w której morze spotyka
siê z l¹dem, a to co stworzone przez naturê przenika siê
z tym, co stworzone przez cz³owieka.

MOJA PLA¯A
WYSTAWA W MUZEUM RYBO£ÓWSTWA

Pe³ne niezwyk³ego klimatu, poetyckie prace, nios¹ nie
tylko tre�ci dos³owne, ale tak¿e wiele malarskich konotacji
i spo³ecznych odniesieñ. Artystyczny poziom i wyraz tych
fotografii wpisuj¹ Roberta Gauera w poczet takich twórców
polskiej szko³y fotografii krajobrazu jak: Sunderland,
Sempoliñski czy Hartwig.

Wystawa by³a ju¿ prezentowana w wielu renomowanych
galeñach i muzeach Polski, Niemiec. Danii i Szwecji.

Ekspozycjê przygotowa³a Agencja Zegart. zeg-art@wp.pf
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