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ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
W 1918 roku sta³o siê to, co wydawa³o siê niemo¿liwe. Jednoczesna klêska trzech potêg zaborczych

pozwoli³a Polakom "wybiæ siê na niepodleg³oœæ".
Skoñczy³a siê trwaj¹ca ponad wiek niewola, ci¹¿¹ca tragicznie nad wszystkimi dziedzinami ¿ycia

Polaków. Powsta³o w³asne pañstwo i rozpocz¹³ siê proces integracyjny podzielonych przez zaborców
ziem polskich. Naród odzyska³ mo¿liwoœæ rozwoju w³asnej to¿samoœci i kultury.

Dzieñ 11 listopada zosta³ oficjalnie wpisany do kalendarza œwi¹t pañstwowych ustaw¹
z 23 kwietnia 1937 r. jako Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci. W okresie okupacji hitlerowskiej
i czasach PRL-u jego obchody by³y zakazane. W czasach tych tradycja 11 listopada, ci¹gle
w narodzie ¿ywa, pielêgnowana by³a przez koœció³ katolicki. Dopiero ustaw¹ z 15 lutego 1989 r.
przywrócono Œwiêto Niepodleg³oœci, zwracaj¹c mu odpowiedni¹ rangê i stawiaj¹c obok œwiêta
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w rzêdzie najwa¿niejszych œwi¹t narodowych Polaków.

W tym dniu, tradycyjnie ju¿ od kilku lat, mieszkañcy Helu spotkali siê na manifestacji patriotycz-
nej przy tablicy poœwiêconej Józefowi Pi³sudskiemu, sk¹d udali siê na mszê œw. odprawian¹ w
intencji Ojczyzny, a nastêpnie na capstrzyk w Parku Kaszubskim.
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Marsza³ek Józef Pi³sudski w Helu
W zwi¹zku ze Œwiêtem Niepodleg³oœci pragnê przypomnieæ

czytelnikom naszej gazety 3 zachowane zdjêcia, pochodz¹ce
z prasy miêdzywojennej, przedstawiaj¹ce pobyt Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Helu.

Ówczesna jakoœæ fotografii prasowej sprawia, niestety, ¿e nie s¹
one zbyt czytelne, ale i tak stanowi¹ wa¿ny dokument historyczny
dla dziejów naszego miasta. Przypomnê tylko, ¿e wizyta ta mia³a
miejsce 1 lipca 1928 roku (a wiêc dok³adnie 75 lat temu) i odby³a siê
na zaproszenie ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, który chcia³
uzyskaæ przychylnoœæ Marsza³ka dla projektów rozbudowy Gdyni.
W trakcie wizyty zaproszeni goœcie odbyli wycieczkê morsk¹ stat-
kiem "Gdañsk" z Gdyni do Helu, podczas której zwiedzili latarniê
morsk¹. Józef Pi³sudski - wed³ug relacji Eugeniusza Rummela - wszed³
tylko do pomieszczenia latarnika na parterze wie¿y, gdzie wpisa³
siê do ksiêgi pami¹tkowej. Z³ym stanem zdrowia wykrêci³ siê
od spaceru na jej szczyt.

Ten krótki pobyt by³ jedyn¹ wizyt¹ Marsza³ka na Kaszubskim
Wybrze¿u.

(M.K.)

Na zakoñczenie obchodów Narodowego Œwiêta Niepod-
leg³oœci w naszym mieœcie, w Sali Tradycji Garnizonu Hel
odby³a siê mi³a uroczystoœæ. Dokonano wrêczenia nada-
nych przez Radê Miasta z okazji 40 - lecia odzyskania
praw miejskich oraz 625 - tej rocznicy potwierdze-
nia lokacji Helu jubileuszowych medali oraz tytu³u
"Honorowy Obywatel Miasta Helu".

Przyznany poœmiertnie komandorowi porucznikowi
Zbigniewowi Przybyszewskiemu, dowódcy 31. baterii
artylerii nadbrze¿nej, ws³awionej w walkach w wojnie
obronnej we wrzeœniu 1939 roku, tytu³ "Honorowego
Obywatela Miasta Helu" odebra³a jego wnuczka, pani
Janina Bogus³awska - Narloch. Pani Janina przyjecha³a na
tê uroczystoœæ z pobliskiej Rumi wraz ze swoim mê¿em
Aleksandrem oraz ojcem Tadeuszem Bogus³awskim.

HONOROWY  OBYWATEL   HELU
W trakcie spotkania pan Tadeusz poinformowa³ zgroma-
dzonych, ¿e jego ojciec, porucznik Antoni Bogus³awski,
bra³ równie¿ udzia³ w walkach na Pó³wyspie Helskim w 39
roku. By³ dowódc¹ 41. baterii przeciwdesantowej, maj¹cej
stanowiska niedaleko portu w Jastarni. Okazuje siê, ¿e losy
rodziny pani Janiny Bogus³awskiej - Narloch s¹ silnie zwi¹-
zane z najnowsz¹ histori¹ naszego miasta.

Jubileuszowe medale zosta³y wrêczone Ryszardowi Gro-
enwaldowi i Wies³awowi Staszakowi. Pan Ryszard Groen-
wald odebra³ tak¿e - jako prezes zarz¹du Spó³ki z o.o.
"KOGA MARIS" - przyznany tej firmie medal pami¹tkowy.

Tadeusz   Klajnert

Sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Helu przypo-
mnimy w najbli¿szych numerach „HB”. (red.)

kmdr Z. Przybyszewski
 - foto z oflagu
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W 1972 r. przeprowadzano w Polsce zmiany w strukturach wielu
powiatów. Likwidowano ma³e jednostki administracyjne, przede wszyst-
kim osiedla, takie, jakim wówczas by³a Jastarnia. Na zebraniu komitetu
osiedlowego Frontu Jednoœci Narodu, sekretarz powiatowy PZPR prze-
konywa³, z nakazu Komitetu Wojewódzkiego partii, o koniecznoœci degra-
dacji Jastarni do poziomu wsi. Miejscowi dzia³acze - Kazimierz Miotk,
Henryk Kolubiñski, Karol Morawczyñski, Alfons Groenwald, Zygmunt
Wawrzyñczak, Stefan Kohnke, Gerard Lisakowski, Stanis³aw Rybarczyk
i inni, podjêli próbê realizacji koncepcji uzyskania praw miejskich.

Na nieoficjalnym spotkaniu, w mieszkaniu ówczesnego pos³a na Sejm
- Kazimierza Miotka, proboszcz Parafii w Jastarni, ks. kanonik Wojciech
Kossak-G³ówczewski zaproponowa³, aby w staraniach o prawa miejskie
pomin¹æ szczebel powiatowy i wojewódzki, i szukaæ poparcia w Warszawie.

Tak uczyniono i w efekcie, na pierwszej sesji, ju¿ Miejskiej Rady Na-
rodowej, w 1973 r. najstarszy radny, Alfons Groenwald, uroczyœcie odczyta³
akt o treœci: "Prezes Rady Ministrów nadaje z dniem 1 stycznia 1973 r.
PRAWA MIEJSKIE miejscowoœci Jastarnia w powiecie puckim, woje-
wództwie gdañskim" - podpis Piotr Jaroszewicz.

W sk³ad miasta wesz³y, obok Jastarni: KuŸnica i Jurata. Pierwszym na-
czelnikiem zosta³a Teresa Klim z Helu. Kolejnymi byli: Pawe³ Jendza,
Jerzy Sa³ata, Jerzy Grzegory i - w okresie przejœciowym - Mieczys³aw
Struk. W wyniku reformy z 1990 r., pierwszym burmistrzem zosta³ cie-
sz¹cy siê autorytetem, zaufaniem i sympati¹ mieszkañców - Mieczys³aw

Pod takim has³em, ale nie tylko, wyposa¿eni
w helskie flagi, gwizdki oraz emblematy woje-
wództwa pomorskiego z napisem AUTOSTRADA
WSPÓLNA SPRAWA, wziêliœmy udzia³ 7 listopada
br. w pokojowej manifestacji  w Warszawie.
Razem z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Puckie-
go, Miros³awem Buszem, wiceprzewodnicz¹cym
tej rady, Mieczys³awem Konkolem, burmistrzem
Jastarni, Tyberiuszem Narkowiczem, burmistrzem
Helu, Miros³awem W¹do³owskim, pracownikiem
Urzêdu Miasta w Helu, Janem Pszenicznym oraz
ni¿ej podpisanym, w gronie oko³o pó³ tysi¹ca
Pomorzan, lobbowaliœmy w sprawie rozpoczê-
cia budowy autostrady A - 1. By³o g³oœno, kolo-
rowo i sympatycznie. Happening rozpocz¹³ siê
od gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
a zakoñczy³ pod kolumn¹ króla Zygmunta od-
czytaniem petycji, w której marsza³ek woje-
wództwa pomorskiego, Jan Koz³owski, poprosi³
polskiego króla o wsparcie budowy autostrady
³¹cz¹cej Gdañsk z po³udniem Europy.

Tadeusz   Klajnert

Po pierwsze A1, a nie POL-ne drogi

XXX lat praw miejskich Jastarni
Struk. Wykorzysta³ on w 100% szanse wynikaj¹ce z przemian ustrojo-
wych dla rozwoju miasta. Potwierdza to czo³owe miejsce Jastarni na
liœcie inwestorów w latach 90-tych.

W pierwszych bezpoœrednich wyborach burmistrzem zosta³ wybrany
Tyberiusz Narkowicz.

30 rocznicê miasta obchodzono w Jastarni razem ze Œwiêtem Niepod-
leg³oœci. By³o sk³adanie kwiatów na grobach poleg³ych w obronie Polski,
msza za Miasto i Ojczyznê, uroczysta akademia.

Wrêczono pami¹tkowe medale zas³u¿onym organizacjom i instytucjom,
wœród których znalaz³y siê: Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych Ko³o Hel-Jastarnia, Urz¹d Morski w Gdyni, Starostwo
Powiatowe w Pucku, Miasto Hel, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie
O/Jastarnia, Samorz¹d Rybacki w Jastarni, miejscowa Ochotnicza Stra¿
Po¿arna, Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych "Komex" oraz Parafie
w KuŸnicy, Jastarni i Juracie.

W imieniu Miasta Helu wyró¿nienie odebrali przedstawiciele Rady
Miasta - Gra¿yna Janiak i Edward Mrozik.

Uroczystoœci zakoñczy³y wystêpy artystyczne m³odzie¿y, œpiewaj¹-
cej Grupy Toniego Konkela oraz Rybackiej Orkiestry Dêtej.

Materia³ historyczny zebrany przez Agnieszkê Selin
Opracowa³: T.N.
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Przetwórstwo

i handel

Rozwój rybo³ówstwa, jaki nast¹pi³ w
Helu pod koniec XIX wieku, nie by³
zwi¹zany  wy³¹cznie z wprowadza-

niem nowych technik po³owowych. Aby mog³o
ono przynosiæ odpowiedni zysk, musia³ siê rów-
nie¿ rozwin¹æ i przystosowaæ do nowych wa-
runków sposób ich dostarczania do odbiorców.
Tylko szybko sprzedana lub zakonserwowana
ryba  zachowywa³a odpowiedni¹ wartoœæ.
W Helu panowa³a stara zasada, ¿e najwiêksz¹
wartoœæ ma œwie¿y towar, zgodnie z has³em:
"œwie¿e ryby - dobre ryby". Robiono wiêc
wszystko, aby zaraz po po³owie dostarczaæ je
bezpoœrednio do kupca lub wywieŸæ ³odziami
na "fiszmarkt" do Gdañska (Hel pod tym wzglê-
dem by³ w szczêœliwym po³o¿eniu, ¿e posiada³
w miarê blisko du¿y rynek zbytu). Rzadziej
stosowano tu metodê powszechn¹ w ka-
szubskich osadach nadmorskich, gdzie ¿ony
rybaków  przenosi³y po³ów w specjalnych
koszach l¹dem, dostarczaj¹c je odbiorcom
z pobliskich wsi rolniczych. Gdañszczanie
na szczêœcie dla helan byli dobrymi kon-
sumentami i chêtnie kupowali œwie¿¹
rybê, ale w okresach obfitych po³owów
trzeba by³o szukaæ zbytu te¿ w innych
miejscowoœciach lub konserwowaæ rybê.
Gdañskie przetwórnie zabezpiecza³y w ten
sposób cenn¹ rybê: ³ososia i wêgorza (tego
ostatniego dostarczano do Gdañska w sta-
nie ¿ywym), gdy¿ by³o to op³acalne. Kup-
cy potrafili póŸniej sprzedaæ helskiego
wêdzonego ³ososia nawet we Francji, gdzie
dociera³ w specjalnych, wykonanych do
tego celu, pojemnikach. Przy wysokiej ce-
nie ryby taki transport by³ op³acalny, co
stabilizowa³o cenê tych "delikatesowych"
ryb. Zupe³nie inaczej by³o z gatunkami mniej
wartoœciowymi: œledziem, szprotem czy fl¹-
drami. Ich transport z Helu na wiêksz¹
odleg³oœæ by³ zupe³nie nieop³acalny, tym
bardziej, ¿e nie wchodzi³ tu w grê jedyny
pewny wówczas transport kolejowy. He-
lanom pozosta³a wy³¹cznie mo¿liwoœæ
konserwacji na miejscu tanich ryb, które
nie zosta³y skonsumowane na miejscu. Je-
dynym stosowanym w Helu sposobem prze-
twarzania  by³o wêdzarnictwo. Od wieków ro-
biono to w przydomowych piecach - znajduj¹-
cych siê w sieni helskiego domu mieszkalnego
lub pod obszernym dymnikiem. Ka¿dy taki
dymnik posiada³ wnêtrze przystosowane do
zawieszenia kilkunastu metalowych prêtów, na
które nanizywano ryby.  Czêsto bezpoœrednio
pod sufitem helskiej sieni zamocowane by³y
w metrowych odstêpach drewniane dr¹¿ki lub
listwy, równie¿  s³u¿¹ce do umieszczania prê-
tów z rybami.  By³ to sposób na maksymalne
wykorzystanie dymu, który b³¹dz¹c w wê-
dzarni miêdzy rzêdami gêsto zawieszonych
ryb nie od razu znajdowa³ drogê do komina.
By³o to oczywiœcie doœæ nieznoœne dla miesz-
kañców takiego domu, dlatego te¿ od koñca XIX

wieku zaczêto stopniowo przenosiæ wêdzarnie
do specjalnych budynków w obejœciu.

To, z kolei, przyczyni³o siê  stopniowo do za-
nikania tak charakterystycznych dla helskich bu-
dynków piramidalnych kominów. Przeznaczo-
ne do wêdzenia œwie¿e œledzie by³y myte, pa-
troszone, a nastêpnie w iloœci oko³o 30 sztuk
nanizywane na metrowej d³ugoœci zaostrzone
prêty.  Tak przygotowane ryby przez pewien
czas musia³y podsuszyæ siê na powietrzu. Dla-
tego w obejœciach helskich domów - prawie ka¿-
dego dnia - zw³aszcza latem - widaæ by³o wisz¹ce
na specjalnych ramach tysi¹ce b³yszcz¹cych siê
w s³oñcu œledzi. Podobnie te¿ postêpowano
z fl¹drami i wêgorzami, jednak te ryby kon-
serwowane by³y na miejscu w znacznie mniej-
szej iloœci.

Jako materia³u wêdzarniczego u¿ywano
w Helu prawie wy³¹cznie wrzosu, obficie wy-
stêpuj¹cego w pobliskim lesie, a który od wie-
ków mieli prawo rybacy pozyskiwaæ, w odpo-
wiedniej iloœci, spod wydmowych zaroœli. Jed-
nak¿e w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ochrony umac-
nianych wydm, w roku 1899 prawo to zosta³o
cofniête. I chocia¿ za te stare, utarte przywileje,
wyp³acono helanom wysoki ekwiwalent, ryba-
cy byli za³amani i bezradni. Nie tylko nie wie-
dzieli jak zapewniæ materia³ zastêpczy, ale i uwa-
¿ali, ¿e ryby nie wêdzone na wrzosie w ogóle
nie znajd¹ nabywców z powodu znacznie gor-
szego smaku. Starzy ludzie przepowiadali, ¿e
przyczyni siê to do ruiny lokalnego rybo³ów-
stwa. Aby temu zapobiec, rz¹d powo³a³ specjal-
n¹ komisjê, która mia³a sprawdziæ i udowodniæ

przydatnoœæ równie¿ innego materia³u do wê-
dzenia ryb. Dzia³alnoœæ tej komisji opisa³ kró-
lewski nadleœniczy Mantey z Dar¿lubia. Jej
cz³onkowie kolejno przygotowywali ró¿ne ga-
tunki ryb: najpierw wêdz¹c je wrzosem a na-
stêpnie drewnem, by póŸniej wspólnie degusto-
waæ oba produkty. Szczêœliwie uda³o siê prze-
konaæ do liœciastego drewna nawet najbardziej
zatwardzia³ych rybaków. Problemem pozosta³
jednak sposób zaopatrywania Helu w niezbêd-
ny materia³ wêdzarniczy, którego nie by³o
w najbli¿szej okolicy. Koszt transportu wodne-
go by³ zbyt wysoki, aby zapewniæ op³acalnoœæ
tych dzia³añ. Rybakom zaproponowano, aby
zrezygnowali z przetwarzani ryb i skupili siê
na po³owach, które powinni w ca³oœci sprze-
dawaæ kupcom-poœrednikom. Tak te¿ robiono,

chocia¿ niezorganizowana, indywidualna
sprzeda¿ sprzyja³a spekulacjom, na któ-
rych tracili zawsze rybacy. Helscy han-
dlarze byli w³aœciwie tylko agentami, do-
starczaj¹cymi ryby do gdañskich hurtow-
ni, nadzoruj¹c ich za³adunek i transport,
wykorzystuj¹c czêsto w tym celu w³asne
³odzie. Tak siê sk³ada³o, ¿e na Pó³wyspie
takimi agentami byli zazwyczaj w³aœcicie-
le gospod, traktuj¹cy to zajêcie jako do-
datkowe. Wykorzystywali oni natomiast
drogê powrotn¹ do zaopatrywania swo-
ich wyszynków i sklepów.  Miêdzy han-
dlarzami istnia³a ostra konkurencja. Gdy
tylko ³ódŸ rybacka znalaz³a siê u brze-
gu, odbywali formalny wyœcig, aby za-
pewniæ sobie pierwszeñstwo w zakupie.

Jak ju¿ pisa³em, jeden z lokalnych ryba-
ków F. Kohnke postanowi³ za³o¿yæ w Helu
w roku 1896 wêdzarniê, ale - jak on sam
wspomina³ z gorycz¹ - zawistni s¹siedzi
woleli taniej sprzedawaæ rybê poœredni-
kom do Gdañska i po krótkiej dzia³alno-
œci musia³ zamieniæ przetwórniê na obe-
r¿ê. Na czym, zreszt¹, dobrze wyszed³.

Dopiero uzyskanie regularnego, codzien-
nego i dotowanego przez pañstwo po³¹-
czenia morskiego Helu z Gdañskiem, pro-
wadzonego przez parowce Towarzystwa

¯eglugowego "Wis³a", sprzyja³o dostarczaniu
do naszego miasta, w miarê taniego, drewna
liœciastego odpowiedniego do wêdzenia ryb.
Z tym transportem mo¿na chyba ³¹czyæ po-
wstanie w Helu pierwszej wêdzarni przemy-
s³owej, wzniesionej przez Hallmanna i Wolffa
w roku 1904, która przetrwa³a wiele lat, daj¹c
dobry dochód w³aœcicielom.

Wkrótce potem, bo w roku 1906, powsta³a
druga s³ynna przetwórnia helska, prowadzona
przez Barlascha i Wolffa. Zbudowano je na
wschód od osady, a ich charakterystyczne ko-
miny na d³ugo urozmaici³y lokaln¹ zabudowê.

Wêdzarnia helska Hallmanna i Wolffa. Rok 1918.
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JAK  BÊDZIE  WYGL¥DA£A  ŒCIE¯KA  PRZYRODNICZO - MILITARNA NA
CYPLU?   W  DU¯EJ  MIERZE  BÊDZIE  TO  ZALE¯A£O  OD  NASZEJ  POMYS£OWO-
ŒCI  ORAZ  MO¯LIWOŒCI  FINANSOWYCH.

Czêœæ przyrodnicz¹ œcie¿ki opisze, mam
nadziejê, dr Skóra w kolejnym odcin-
ku. Chcia³bym przedstawiæ swoj¹

wizjê szlaku zabytków militarnych Wojska
Polskiego.

Zabytki militarne Helu mo¿na podzieliæ
na dwie grupy: obiekty przed i powojenne
wybudowane przez Polskie Si³y Zbrojne oraz
obiekty niemieckie wybudowane w czasie
II wojny œwiatowej. Ta ostatnia
grupa, Schleswig Holstein, jest objêta
planem zagospodarowania dla celów
turystycznych. Jest ona od kilku lat
dostêpna do zwiedzania, jednak z bra-
ku informacji i promocji, tylko nie-
wielu turystów odwiedza te unikalne
zabytki. Obecne starania w³adz miasta
z pewnoœci¹ zmieni¹ ten stan rzeczy.

Mnie interesuje bardziej grupa
pierwsza, choæby dlatego, ¿e jest
to historia Polskich Si³ Zbrojnych.
To w³aœnie tutaj ginêli ci, których
prochy spoczywaj¹ na helskim
cmentarzu. To tego skrawka Polski
broniono najd³u¿ej w kampanii wrze-
œniowej. To w helskim lesie od³amki
niemieckich bomb i pocisków artyle-
ryjskich tak nafaszerowa³y pnie
drzew, ¿e przez d³ugie lata ¿aden tartak
nie chcia³ ich przyjmowaæ, poniewa¿
³amano na nich zêby pi³. O tym
wszystkim s³yszeliœmy i czytaliœmy
w podrêcznikach historii. Teraz jest
okazja, ¿eby pokazaæ te miejsca
tysi¹com turystów z kraju i zagranicy.

Nie tylko wycieczki szkolne bêd¹
w tym miejscu poznawa³y historiê
Polski. Po akcesie Polski do UE rusz¹
turyœci z zachodu. Musimy opracowaæ
wielojêzyczne wiadomoœci o helskich
atrakcjach turystycznych, w tym
równie¿ o zabytkach militarnych
oraz zadbaæ o to, ¿eby znalaz³y siê one w ka¿-
dym przewodniku europejskim opisuj¹cym
Polskê. Musimy równie¿ wys³aæ wszystkim
wydawnictwom zajmuj¹cym siê przewodnikami
turystycznymi, propozycjê bezp³atnego
wykorzystania naszych opracowañ i fotografii
promuj¹cych Hel. W ka¿dym przewodniku czy
monografii, jak¹ wydamy o naszym mieœcie,
musi znajdowaæ siê choæby skrócona wersja w
jêzyku niemieckim i angielskim.

Nie wystarczy jednak reklamowanie milita-
riów, trzeba je przede wszystkim odpowiednio
przygotowaæ i wyposa¿yæ. Minê³y ju¿ czasy,
gdy budowano ekspozycje muzealne, usta-
wiaj¹c w rzêdzie wszystkie rodzaje armat

z przytwierdzonymi do nich tabliczkami
objaœniaj¹cymi jaki maj¹ kaliber, ciê¿ar i zasiêg.
Przyk³ad takiej wystawy militarnej mo¿emy
ogl¹daæ w "ogródku militarnym" obok kasyna.

Jak¿e inaczej wygl¹da³yby armaty ustawione
na stanowiskach ogniowych przy schronach
i transzejach. ̄ eby je obejrzeæ, trzeba wejœæ pod
siatkê maskuj¹c¹. Mo¿na spojrzeæ  przez

celownik, pokrêciæ przyrz¹dami, wzi¹æ do rêki
³uskê od naboju, w po¿yczonym he³mie i bluzie
¿o³nierskiej zrobiæ sobie zdjêcie.

O wiele lepiej bêdzie siê prezentowa³a torpeda
na nadmorskiej pla¿y, ni¿ na przystrzy¿onym
trawniku poœród dziesi¹tków innych militariów.
Turysta zwiedzaj¹cy cypel musi odkrywaæ
poszczególne stanowiska bojowe, a broñ artyle-
ryjska musi wygl¹daæ na sprawn¹ bojowo.

Pamiêtam armaty umieszczane na dziedziñcach
powa¿nych muzeów militarnych. Przyspawane
wszystkie ruchome czêœci, zaczopowana lufa
oraz pomalowana brzydk¹ farb¹, podobna do starej
mumii, budzi³a niesmak.Trzeba zaproponowaæ
turyœcie nie kiosk z plastikowymi pami¹tkami,

tylko prawdziw¹ kantynê, w której kupi równie
prawdziwe wyposa¿enie wojskowe, od ³y¿ki,
mena¿ki i czêœci umundurowania, po ³uski
pocisków wystrzelonych przez obroñców
Helu i guziki marynarskie. Kto zechce, zamówi
sobie nieœmiertelnik - ¿elazn¹ blaszkê z imieniem
i nazwiskiem - swoisty dowód to¿samoœci ¿o³-
nierzy w czasie dzia³añ wojennych. Inny kupi
metalowy kubek z wybitym emblematem

Marynarki Wojennej.
Maj¹c do zwiedzenia kilkanaœcie

obiektów wojskowych, mo¿na
dok³adnie poznaæ historiê artylerii
nadbrze¿nych i uzbrojenia. W jednym
pomieszczeniu zrekonstruowano
pokój dowódcy, w innym izbê
sanitarn¹, w jeszcze innym mo¿na
obejrzeæ film o obronie Helu i pre-
lekcjê ilustrowan¹ zdjêciami.

Zwiedzaj¹c schron, turysta zobaczy
izby ¿o³nierskie z poœcielonymi ³ó¿-
kami, szafkami, w których trzyma
siê ¿o³nierskie wyposa¿enie, w zbro-
jowni obejrzy broñ, he³my i maski
p-gaz. Bêdzie mia³ wra¿enie,
¿e ¿o³nierze przed chwil¹ opuœcili
schron. Gdy zg³odnieje, kucharz,
w mundurze ¿o³nierskim, zaserwuje
mu grochówkê prosto z kot³a
opalanego drzewem. Ca³a obs³uga
techniczna ubrana w mundury
spowoduje, ¿e turysta bêdzie siê czu³
jak goœæ w jednostce wojskowej.

O okreœlonych godzinach, m³odzi
mieszkañcy Helu przebrani w polskie
mundury przedwojenne, wezm¹
udzia³ w inscenizacji walk obronnych.
Strza³y karabinowe i wybuchy
pirotechniczne przyci¹gn¹ setki
turystów, którzy kamerami i apara-
tami fotograficznymi uwieczni¹ ten
atrakcyjny pokaz.

Na strzelnicach, innych dla dzieci, innych dla
doros³ych, mo¿na, przy pomocy wiatrówki,
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci strzeleckie.
Ka¿dy otrzymuje przestrzelone tarcze na
pami¹tkê.

Nawet ci, których niezbyt interesuj¹ militaria,
odwiedz¹ je po drodze na cypel, zachêceni
bogat¹ ofert¹ przedstawion¹ w sposób inteli-
gentny i atrakcyjny.

Proszê wszystkich, którzy maj¹ ciekawe
pomys³y na ten temat, o skontaktowanie siê
z redakcj¹ i przedstawienie swojej wizji  projektu
„Cypel”.

Ryszard Kretkiewicz
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Nie koñcz¹ siê k³opoty z po³owami dorsza
ba³tyckiego. We wrzeœniu 2002 roku Miêdzy-
narodowa Komisja Rybo³ówstwa Morza Ba³-
tyckiego ( M.K.R.M.B.) utrzyma³a trzymie-
siêczny zakaz po³owów tego gatunku, podnio-
s³a wymiar ochronny z 35 cm do 38 cm i nakaza-
³a wprowadzenie od  01 wrzeœnia 2003 roku
w³oków o wiêkszych oczkach (Polska pod naci-
skiem organizacji. rybackich w tym Z.R.M  tego
zalecenia nie przyjê³a), to na pocz¹tku kwietnia
2003r. Komisja Europejska wprowadzi³a jedno-
stronnie, w stosunku  do swoich krajów cz³on-
kowskich, ca³kowity zakaz po³owów dorsza
w³okami tra³owymi niezale¿nie od tego, czy maj¹
zastosowane panele typu "Bacoma", czy te¿
stosuj¹ tradycyjne materia³y sieciowe  o oczku
w kszta³cie rombu 130 mm w przeœwicie, (by³o
120 mm) do dnia 01 czerwca 2003 roku, to zna-
czy do dnia rozpoczêcia trzymiesiêcznego, let-
niego, ca³kowitego zakazu po³owów dorsza.
Przyczyn¹ tak restrykcyjnej decyzji s¹ infor-
macje statystyczne podawane przez instytuty
naukowe, w tym nasz Morski Instytut Rybacki
(.M.I.R.) i departamenty rybo³ówstwa pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej o wystêpowa-
niu w po³owach dorsza bardzo du¿ych iloœci
niewymiarowego, m³odocianego dorsza, który
jest nastêpnie wyrzucany za burtê, a w naszym
kraju nielegalnie wprowadzany na rynek han-
dlowy. Kontynuowanie tak nieselektywnych
po³owów i zachowañ niektórych rybaków  pro-
wadzi w prosty sposób do powa¿nego prze³o-
wienia nieco lepszych roczników m³odego dor-
sza i zagra¿a skutecznoœci d³ugoterminowego
planu odbudowy stad dorsza, przyjêtego przez
M.K.R.M.B. Koniecznoœæ natychmiastowego
zaprzestania po³owów  tzw. "BOLKA" czyli
m³odocianego dorsza wydaje siê byæ oczywista,
dla dobra samych rybaków. Nikt rozs¹dny nie
podcina ga³êzi, na której siedzi.  Komisja Euro-

pejska wyst¹pi³a o pilne zwo³anie nadzwyczaj-
nego posiedzenia M.K.R.M.B. w Krakowie???
podaj¹c doœæ enigmatyczn¹ propozycjê progra-
mu tej nasiadówki. Moim zdaniem, Komisja Eu-
ropejska posz³a prawdopodobnie nieco za dale-
ko w forsowaniu worka dorszowego  w ca³oœci
typu "Bakoma", ustalaj¹c wielkoœæ oczka na 120
mm w przeœwicie. Niska ³ownoœæ w³oka  z wor-
kiem o oczku "Bakoma" 120 mm, ze wzglêdu na

Dorszowe k³opoty
noœci do po³owów dorsza na Ba³tyku w³okami
z workami lub panelami typu "Bacoma" ("Ba-
coma" jest to materia³ sieciowy bezwêze³kowy
o oczku otwartym w kwadracie) w tym przy-
padku, o którym piszê, jest to kwadrat o boku
oczka  o wymiarach   60 mm x 60 mm wewn¹trz.
Mo¿liwe jest, ¿e chc¹c osi¹gn¹æ swój cel,  Ko-
misja Europejska zgodzi siê na zmniejszenie
oczka w workach "Bakoma" ze 120 mm na 110
mm w przeœwicie. Bêdzie jednak przeciwna
wprowadzeniu polskiego worka o oczkach 120
mm w przeœwicie obróconych o 90o. Worek ten
spe³nia selektywnoœæ "Bacomy", a przy tym
jest trudniejszy do wprowadzania w nim "ulep-
szeñ" zmniejszaj¹cych jego selektywnoœæ. Nade
wszystko jednak jest kilkakrotnie tañszy i ma-
teria³ jest produkowany w naszym kraju.
"Bacomy" w Polsce nie produkujemy. Komu na
tym zale¿y?? Jedynym producentem tego ma-
teria³u  jest Japonia. Tak wiêc czekaj¹ nas cieka-
we, a zarazem trudne rozmowy - negocjacje, któ-
re bêd¹ siê odbywa³y nie na sesjach M.K.R.M.B.
jak to bywa³o przed referendum w sprawie wst¹-
pienia naszego kraju do U.E., lecz na Komisji
Europejskiej, której teraz jesteœmy partnerem
na spotkaniach koordynacyjnych wspólnie ze
Szwedami, Duñczykami  i  Niemcami. Mam na-
dziejê, ¿e bêdziemy mocnym i trudnym partne-
rem, a nasze interesy bêd¹ nale¿ycie chronione
i bronione. To g³ównie o dorsza tocz¹ siê boje
w rybo³ówstwie ba³tyckim, nie tylko w Polsce,
ale i we wszystkich krajach maj¹cych dostêp
do morza ba³tyckiego. Najwiêksz¹ trudnoœci¹,
wystêpuj¹c¹ przy ocenie stanu zasobów, jest
niekompletnoœæ statystyki po³owowej (zani¿a-
nie rzeczywistej wielkoœci po³owów dorszy)
zjawisko to dotyczy w ró¿nym stopniu wszyst-
kich pañstw nadba³tyckich.

Pozwólcie Czytelnicy, ¿e podzielê siê z wami
pewn¹ refleksj¹. Chodzê ulicami naszego miasta
i ze zdziwieniem stwierdzam, ¿e nie wiem, kie-
dy je zbudowano. Kiedy powsta³y takie inwe-
stycje jak: ul. Steyera, Kaszubska, Bulwar Nad-
morski, który z gospodarzy Helu o to zabiega³,
kto ³ama³ administracyjne bariery, stara³ siê
o œrodki, o które przecie¿ nigdy nie by³o ³atwo?

Dowiedzia³em siê ostatnio, ¿e np. Steyera
powsta³a w czasie, kiedy naczelnikiem Miasta
by³ p. Panasewicz, a Bulwar Nadmorski zbudowa-
no za rz¹dów Przewodnicz¹cej PRN p. Ryniak.

Ta ostatnia inwestycja powsta³a jednak w cza-
sie tzw. interregnum. P. Ryniak, jako matka
chrzestna statku "m/s Hel", wiosn¹ 71 roku wy-
jecha³a w pó³roczny rejs. Funkcjê Przewodni-
cz¹cego obj¹³ spo³ecznie cz³onek Prezydium p.
Jerzy ¯ychowski, ówczesny g³ówny energetyk
Kogi. Teren od falochronu zachodniego po ulicê
Portow¹ zabezpieczony by³ drewnian¹ palisad¹
wype³nion¹ faszyn¹. Po ka¿dym, nawet s³abym
sztormie, woda podmywa³a tor kolejowy. Pro-
jekt Urzêdu Morskiego przewidywa³ narzuce-
nie na tê konstrukcjê betonowych gwiazdoblo-
ków. Poniewa¿ wczeœniej wykonane podobne

zabezpieczenie brzegu na terenie Kogi, za falo-
chronem p³d w kierunku cypla, okaza³o siê nie-
przydatne (gwiazdobloki po krótkim czasie za-
pada³y siê w morze), Koga opracowa³a doku-
mentacjê budowy nabrze¿a betonowego. W opar-
ciu o tê dokumentacjê p. ¯ychowski próbowa³
przekonaæ GUM do wprowadzenia podobnych
zmian przy ma³ej pla¿y. Nie uzyska³ jednak ak-
ceptacji Urzêdu Morskiego dla swojego pomy-
s³u, trzeba wiêc by³o szukaæ pomocy na samej
górze.

Interwencja ówczesnego ministra ¯eglugi,
Szopy odnios³a skutek. Biuro Projektów Bu-
downictwa Morskiego szybko wykona³o nowy
projekt, GUM go zatwierdzi³ i przyst¹piono do
budowy. Zanim to jednak nast¹pi³o, trzeba by³o
pokonaæ nowe progi. Nie³atwo by³o przekonaæ
radnych, poniewa¿ inwestycja mia³a byæ reali-
zowana w czasie sezonu, a piasek do wype³nia-
nia terenu palisady a¿ do torów kolejowych trze-
ba by³o dowoziæ z du¿ej pla¿y. Betonowe p³y-
ty na drodze prowadz¹cej na tê pla¿ê le¿¹ tam
do dziœ. Protestowali te¿ inni: WOP, Instytut
Meteo, prasa. Budowa trwa³a jednak bardzo
krótko, co w tamtych czasach œlimacz¹cych siê
inwestycji by³o wydarzeniem. Ówczesne
emocje dawno ju¿ opad³y, a dziœ trudno sobie
wyobraziæ Hel bez Bulwaru im. Prof. Demela.

S. Ostrowicki

PS. Jerzego ¯ychowskiego, w Helu od 57 r.,
energetyka Kogi, kierownika Wydzia³u Po³owów,
wieloletniego radnego i cz³onka Prezydium oraz
Zarz¹du Miasta, "ojca" Bulwaru nie odnalaz³em
na listach odznaczonych medalem 40-lecia.

od³owienie w minionych latach populacji du¿ego
dorsza na Ba³tyku, zmusza rybaków do "ulep-
szeñ", które drastycznie zmniejszaj¹ selektyw-
noœæ tego w³oka. Podobnie rzecz siê ma  z w³o-
kami, z workiem o oczkach rombowych 130 mm,
które uznaje siê za odpowiednik worów typu
"Bacoma" co do selektywnoœci. Doprowadzi³o
to do protestu rz¹dów pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej. Jest to przyk³ad braku rów-
nowagi pomiêdzy wprowadzanymi wymiarami
ochronnymi i ocen¹ socjoekonomiczn¹ ze stro-
ny sektora rybo³ówczego. Wprowadzanie zbyt
rygorystycznych zmian bez ekonomicznej re-
kompensaty doprowadza do obchodzenia prze-
pisów i ucieczki w szar¹ strefê.

Co z tego wyniknie??  Moim zdaniem na nad-
zwyczajnej sesji M.K.R.M.B. komisja europej-
ska bêdzie d¹¿y³a do przeforsowania wy³¹cz-

Krótka historia helskiego Bulwaru

bulwar w deszczu...
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Z roku na rok obserwowany jest systematyczny wzrost zainteresowa-
nia ofert¹ B³êkitnej Szko³y - projektu realizowanego w budynku fokarium
przez Stacjê Morsk¹ UG i Fundacjê Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

W 2001 roku tê nietypow¹ szko³ê odwiedzi³o 90 grup uczniowskich,
tzn. 2343 uczniów. Rok póŸniej liczba grup wzros³a do 123 a uczniów do
3288. Ten rok równie¿ zapowiada dobr¹ frekwencjê. Od pocz¹tku istnie-
nia projektu do dnia dzisiejszego odwiedzi³o nas ponad 8,5 tys. m³odych
s³uchaczy. Nie liczymy tu tych, jeszcze liczniejszych wycieczek, które
odwiedzi³y wy³¹cznie fokarium i z lekcji nie korzysta³y, gdy¿ po prostu
nie by³o ju¿ wolnych terminów.

Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników "b³êkitnych lekcji" to szko³y
z województwa pomorskiego. Dla nich zajêcia s¹ prowadzone bezp³atnie,
gdy¿ projekt dofinansowywany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Pojawiaj¹ siê i ucznio-
wie z innych regionów. Regularnie zagl¹daj¹ tu grupy m.in. z Warszawy,
£odzi, Krakowa czy Szczecina.

Zim¹ B³êkitna Szko³a szczególnie chêtnie otwiera swoje podwoje dla
m³odzie¿y z Pó³wyspu Helskiego. Wpadaj¹ po naukê tak¿e marynarze
z helskiego garnizonu.

Tematyka lekcji z zakresu ekologii, ochrony przyrody i œrodowiska
morskiego jest w miarê mo¿liwoœci dostosowana do aktualnych progra-
mów poszczególnych szkó³ w zakresie nauczania przyrody, geografii
i biologii oraz œcie¿ek miedzyprzedmiotowych, zorientowana na przyk³a-
dy typowych gatunków, siedlisk i procesów ekologicznych œrodowiska
strefy brzegowej morza i jego wód otwartych.

B³êkitna Szko³a oferuje zajêcia dwugodzinne lub kursy jedno i dwudnio-
we. Bogata tematyka wyk³adów kierowana jest zarówno dla klas podsta-
wowych, gimnazjalnych jak i licealnych. S¹ równie¿ zajêcia w formie za-
baw dla klas zerowych. Mo¿emy pochwaliæ siê nowoczesnym zapleczem
pomocy dydaktycznych. Ciekawe prezentacje multimedialne, filmy

Po sezonie?

Ma³y turysta - du¿e korzyœci
Nadmorskie miejscowoœci

podczas wakacji s¹ masowo ob-
legane przez turystów z ró¿nych
rejonów Polski. Poza sezonem,
kiedy aura i brak urlopów nie
pozwalaj¹ na rodzinny wypoczy-
nek, w miejscach tych pojawia
siê znacznie mniejsza liczba go-
œci, a co za tym idzie i korzyœci
dla turystycznego biznesu. W
nielicznych miejscowoœciach ten
sezonowy deficyt poprawiany
jest przez szkolne wycieczki,
które kieruj¹ siê do miejsc edu-
kacyjnie ciekawych. Hel ma
w³aœnie taki atrybut.

video, interesuj¹ce okazy fauny i flory naszego morza sprawiaj¹, ¿e zajê-
cia w B³êkitnej Szkole to niezapomniana przygoda. Cieszy nas równie¿
fakt, i¿ szko³y czêœciej wybieraj¹ zajêcia kursowe ni¿ krótkie dwugodzin-
ne prelekcje. Œwiadczy to o chêci g³êbszego poznania zagadnieñ zwi¹za-
nych z biologi¹ i ekologi¹ morza. Tematy ciesz¹ce siê najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ wœród uczniów dotycz¹ g³ownie ssaków ba³tyckich oraz fauny
i flory Ba³tyku. Nadzór merytoryczny nad B³êkitn¹ Szko³¹ sprawuj¹
pracownicy naukowi Stacji Morskiej UG.

Kwiecieñ, maj, czerwiec i paŸdziernik to miesi¹ce, w których kursanci
najczêœciej i najliczniej przyje¿d¿aj¹ na nasze warsztaty. Jednak B³êkitna
Szko³a to nie tylko zajêcia od wrzeœnia do czerwca. Równie¿ podczas
wakacji w okresie letnim codziennie, podczas popo³udniowego karmienia
fok, prowadzone s¹ prelekcje na temat biologii, zwyczajów i programu
reintrodukcji tych ssaków. Odbiorcami tych informacji s¹ turyœci indywi-
dualni oraz kolonie dzieci i m³odzie¿y odwiedzaj¹ce fokarium. W okresie
wakacji dziennie przybywa do nas nawet oko³o 4 tys. osób, a najwiêksza
frekwencja przypada w³aœnie podczas popo³udniowego karmienia. Pod-
czas tegorocznych wakacji, w ramach  B³êkitnej Szko³y odby³ siê po raz
pierwszy studencki obóz  edukacyjno- naukowy pt. "B³êkitne Lato 2003".

Na æwiczeniach z monitoringu ryb

B³êkitne Lato 2003 - na wyk³adach

B³êkitna Szko³a

Najbardziej cieszy nas fakt, ¿e B³êkitna Szko³a zatacza coraz to wiêksze
krêgi swej popularnoœci. Jesteœmy znani ju¿ nie tylko na Pomorzu, ale
docieramy do szkó³ z dalszych rejonów Polski. Jak pokazuj¹ nasze do-
tychczasowe doœwiadczenia, problematyka morska jest t¹, któr¹ m³odzie¿
interesuje siê szczególnie i szczerze. A na nas, ludzi z wybrze¿a, spoczy-
wa obowi¹zek jeszcze intensywniejszego dzia³ania na rzecz rozpowszech-
nienia wiadomoœci o morzu, zw³aszcza wœród ludzi m³odych, od których
w du¿ej mierze zale¿y przysz³oœæ Ba³tyku.

Z B³êkitnej Szko³y korzystaj¹ te¿ mieszkañcy Helu. Helskie sklepy,
parkingi, kioski i restauracje przy okazji mog¹ zarobiæ wiêcej, gdy¿ wy-
cieczka do B³êkitnej Szko³y czy fokarium koñczy siê zazwyczaj zakupa-
mi pami¹tek i czegoœ do jedzenia. Grupy z oddalonych stron Polski za-
trzymuj¹ siê na d³u¿ej, korzystaj¹c z tutejszych noclegów. W okresie poza
letnim sezonem "turysta edukacyjny", mo¿e byæ wiêc lekarstwem na pewn¹
poprawê bud¿etu domowego wielu Helan.

Jednak, aby interes siê krêci³ nadal, trzeba byæ mi³ym dla m³odych goœci
oraz ich opiekunów i stwarzaæ coraz lepsze warunki dla dalszego rozwoju
pro-edukacyjnej uczniowskiej turystyki. Milsze uczniowskiej kieszeni
musz¹ staæ siê w Helu tak¿e ceny posezonowych us³ug i towarów.

Agnieszka Zaleœna
Wiêcej o "B³êkitnej Szkole" na naszej stronie internetowej
www.fokarium.com
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Te strony, stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych, m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

S³ynna "anchois1" - sardela europejska (Engraulis encrasicolus
(Linneus 1758)) to pelagiczna ryba z rzêdu œledziokszta³tnych.
W Polsce notowana niezwykle rzadko. Ostatni egzemplarz

Stacja Morska odnotowa³a w 1997 roku, 31 paŸdziernika, na pok³adzie
Hel 135 w czasie pelagicznego po³owu szprota w okolicy Helskiego Cypla.
Minê³o 6 lat i 2 listopada za³oga tego¿ kutra zameldowa³a o doœæ licznym
po³owie tych ryb. Tak¿e i tym razem by³ to przy³ów w trakcie po³owów
szprotowych. Do Stacji Morskiej trafi³o kilka egzemplarzy tego niezwy-
kle rzadkiego gatunku. D³ugoœæ najwiêkszych przekracza³a 19 cm.

Jak podaje literatura fachowa, sardela dojrzewa przy d³ugoœci 12-13 cm
ju¿ w drugim roku ¿ycia. Maksymalna iloœæ jaj, jak¹ mo¿e z³o¿yæ samica,
wynosi  20 000. Sardela nie ¿yje jednak d³u¿ej ni¿ trzy lata. Najliczniej
wystêpuje w Morzu Œródziemnym, Czarnym oraz Azowskim. Jest te¿
u pó³nocnych wybrze¿y Francji i Hiszpanii. Na po³udniu siêga tropikal-
nych wód zachodniej Afryki. W kanale La Manche nie jest ju¿ liczna, choæ
w Morzu Pó³nocnym wystêpuje. Do Ba³tyku trafiaj¹ tylko pojedyncze
egzemplarze. Dociera do okolic Sztokholmu i jak widaæ do Zatoki
Gdañskiej. W ostatnich latach obserwuje siê rozszerzanie obszaru wystê-
powania sardeli w czêœci europejskiej. £¹czone jest to z postêpuj¹cymi
zmianami klimatycznymi w naszym rejonie.

Sardele trudno pomyliæ. Tak wielkiego i tzw. "dolnego" pyska nie ma
¿adna z naszych ryb. Ró¿ni siê wyraŸnie od ba³tyckich szprotów i œledzi.

Przypuszcza siê, ¿e tak liczne pojawienie siê sardeli w naszych wodach
jest rezultatem odnotowanego w tym roku silnego wlewu do Ba³tyku mas
s³onej wody z Morza Pó³nocnego. Jeœli tak jest w rzeczywistoœci,
to powinny pojawiæ siê i inni przedstawiciele oceanicznych wód.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego
zaprasza do sklepiku fokarium Hel, ul.Morska 2.

   Ten znaczek to certyfikat upominków, których zbyt wspomaga projekt ratowania ba³tyckich fok i morœwinów.

Chcesz pomóc fokom
- kupuj upominki ...  z g³ow¹ !

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze na kasetach VHS,

kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki i maskotki.

Niehelskie anchovies

Sardele i szproty

Charakterystyczny pysk sardeli

Stacja Morska prosi rybaków o zg³aszanie z³owienia ka¿-
dego rzadkiego gatunku ryby. Dane te pomagaj¹ w badaniach
ich biologii oraz stanu ba³tyckiego ekosystemu.

Nasz telefon 0-601 88 99 40 lub (58 ) 67 59 836. Czynny 24 h.

Pokarmem sardeli s¹ organizmy zooplanktonowe. Ona sama bywa
pokarmem morskich ptaków, delfinów i innych ryb. Cz³owiek spo¿ywa j¹
g³ównie w stanie solonym. Proces konserwowania solonej sardeli trwa
kilka lat. Miêso ma delikatne, o ciemno czerwonym zabarwieniu i nieco
ostro-gorzkim smaku. Doskona³e do konserw, marynat i wêdzenia. Czêsto
bywa przerabiana na m¹czkê i olej. Jest tak¿e sk³adnikiem s³ynnego
sosu "worcestershire".

Dziêkujemy Panu Kazimierzowi Rotta za przekazanie z³owionych
okazów do naszej kolekcji, a KODZE - MARIS za udany, s³awi¹cy Hel
produkt.

Krzysztof E. Skóra

1S³ownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojêzycznych W³adys³awa
Kopaliñskiego podaje: anchois fr., [wym.ãszua], anchovy (1mn.-vies)ang.,
[wym. änczewi (-wiz)]; sardela, ryba, zw³. w konserwach, ostro przyprawiona.

Nazwa "anchovies" jest znana nam helanom te¿ z innej strony. To
s³owo zawieraj¹ nazwy flagowego produktu KOGI - MARIS. Jak
mo¿emy wyczytaæ na internetowej stronie firmy: (...) "Anchovis
helskie" niejednokrotnie mylone s¹ z ich podobnymi w nazwie solony-
mi filecikami z sardeli europejskiej - po³awianej na Morzu Œródziem-
nym i u zachodnich wybrze¿y Europy. Sardela (...) - nazwa francu-
ska "anchois" (wym. anszua) jest ryb¹ ró¿ni¹c¹ siê sposobem przygo-
towania i smakiem (...).
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Dok³adnie trzy lata temu stowarzyszenie
„Przyjaciele Helu” rozpoczê³o projekt pod nazw¹
"RATUJMY ¯YCIE ZATOKI". Jego celem jest
wykonanie cyklu dwunastu pro-przyrodniczych
filmów, zatytu³owanego "¯YCIE ZATOKI". To
naturalna kontynuacja wczeœniejszych dzia³añ
w zakresie morskiej edukacji, ochrony œrodowi-
ska przyrodniczego i zachowania dziedzictwa
kulturowego Zatoki Gdañskiej i Puckiej. W re-
alizacji zdjêæ podwodnych uczestnicz¹ wolon-
tariusze z piêciu klubów nurkowych, a bazê
i opiekê merytoryczn¹ zapewnia przyjaciel
wszystkich p³etwonurków - ekologów - Stacja
Morska UG w Helu.

Organizmy wystêpuj¹ce w naszym morzu,
które trudno  zauwa¿yæ spaceruj¹c pla¿¹, budz¹
zdziwienie i zainteresowanie œródl¹dowych
Polaków. St¹d zrodzi³ siê pomys³, aby poprzez
œrodki artystyczne ukazaæ piêkno podwodnego
œwiata Ba³tyku i  propagowaæ w ten sposób
wiedzê o jego ¿yciu. Jak dot¹d, nie zrealizowano
filmów tak szeroko prezentuj¹cych podwodne
bogactwo polskiej przyrody.

Autorzy poszczególnych odcinków w prosty
sposób przedstawiaj¹ niekiedy z³o¿one zale¿-
noœci pomiêdzy poszczególnymi organizmami.
Ukazuj¹ jednoczeœnie ich œcis³e ekologiczne po-
wi¹zania i wp³yw jednostkowych degradacji na
ca³y ekosystem morza, nie wykluczaj¹c z niego
cz³owieka. Staraj¹ siê, aby projekt mia³ nie tylko
wartoœæ edukacyjn¹, ale równie¿ istotne znacze-
nie dla rozwoju badañ o stanie œrodowiska
polskiej strefy przybrze¿nej Ba³tyku i ochrony
jego przyrodniczych walorów. We wspó³pracy
z naukowcami rejestrowany jest aktualny stan
podwodnego œwiata polskiego morza. To swo-
isty filmowy monitoring, który da siê porównaæ
z obrazami rejestrowanymi zarówno w prze-
sz³oœci jak i przysz³oœci.

Znacz¹cy wk³ad finansowy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku œwiadczy o potrzebie poka-
zywania podwodnej przyrody i negatywnych

ZAPRASZAMY POD WODÊ

skutków oddzia³ywania nieprzemyœlanych
poczynañ cz³owieka. Filmy pokazuj¹ rozpoczê-
te dzia³ania naprawcze i mówi¹ o koniecznych
krokach zapobiegaj¹cych dalszemu ubo¿eniu
podmorskiego skarbca.

Realizatorzy filmów s¹ przekonani, ¿e ich
dzia³ania nios¹ korzyœci zarówno dla przyrody
jak i dla mieszkañców naszego regionu. Nie za-
brak³o zatem i 25 minutowego odcinka dofinan-
sowanego przez Hel. Odcinek siódmy serialu
wydobywa z g³êbin ma³o znane morskie atrybu-
ty tego miasta. Przedstawia podwodne wraki,
kamienne "rafy" i najwiêksze g³êbie Helu. S³awi
podmorskie krajobrazy tego miejsca. Upo-
wszechnia tym samym dodatkow¹ turystyczn¹
atrakcjê, która mo¿e przynieœæ wymierne ko-
rzyœci mieszkañcom i uczyniæ miasto morsk¹
stolic¹ polskich p³etwonurków.

Ukoñczone odcinki serialu

Ukoñczone 9 odcinków na kasetach VHS
sprzedaje Sklepik Fokarium i Fundacja Rozwo-
ju Uniwersytetu  Gdañskiego (www.frug.gda.pl)
a fragmenty f i lmów prezentuje s trona
internetowa Stacji Morskiej pod adresem:
www.hel.univ.gda.p/fokarium/kasety.

Zatem w zimowe wieczory, bezpiecznie przed
telewizorem, mo¿na daæ nura w g³êbiny naszego
morza, ogl¹daj¹c ¯ycie Zatoki. Mo¿na te¿ wy-
s³aæ "podwodny Hel" przyjacio³om, rodzinie lub
kooperuj¹cym firmom w g³êbi kraju. Promocji
prawdziwych atutów naszego miasta nigdy nie
za du¿o. Tak¿e w prywatnym wymiarze.

Gdyby Œwiêty Miko³aj ¿y³ dzisiaj, na pewno
rozdawa³by i takie prezenty.

Jurek "Nurek" Abramowicz
Krzysztof E. Skóra

Przed³u¿enie sezonu

Jest mi przykro, ¿e redakcja "HB" zamieœci³a relacjê p. Jaros³awa
Pisalskiego na temat nieudzielenia pomocy jego dziecku w helskim
szpitalu, bez wys³uchania racji drugiej strony - mówi dyrektor 115 SzWzP
dr Piotr Drabarek.

Gdy J. Pisalski przyby³ z dzieckiem do szpitala, dy¿uruj¹cy lekarze
reanimowali ofiarê wypadku drogowego.

¯aden z nich nie móg³ wiêc udzieliæ natychmiastowej pomocy dziecku
p. Pisalskiego. By³ to czas, w którym dy¿uruje w Helu placówka POZ
(sobota, godziny po³udniowe), w zwi¹zku z czym pielêgniarka poinfor-
mowa³a zainteresowanego, aby tam uda³ siê po pomoc medyczn¹, której
ona nie mog³a udzieliæ (brak uprawnieñ). Kleszcz nie jest ostrym przy-
padkiem chirurgicznym, wymagaj¹cym natychmiastowej interwencji
lekarza, dlatego pacjenta skierowano do placówki POZ, a poza tym,
jak ju¿ powiedzia³em, dy¿urni lekarze walczyli w tym czasie o ¿ycie
pacjenta.

Wys³ucha³: WW

O kleszczu raz jeszcze...
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Harcerze Hufca ZHP Hel sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom naszego

piêknego jubileuszu - 20-lecia Hufca im. kontradm. W³odzimierza Steyera.
Cieszymy siê, ¿e mo¿emy na Was liczyæ nasi Przyjaciele, nie tylko podczas pracy, ale i w czasie

wspólnego œwiêtowania. To dziêki Wam jesteœmy wci¹¿ gotowi do dalszej pracy w s³u¿bie wycho-
wania m³odzie¿y.

Ukoronowaniem wspólnych przedsiêwziêæ by³o wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ dla najbar-

dziej aktywnych instruktorów naszego Hufca oraz cz³onków Rady Przyjació³ Harcerstwa.
Nie zabrak³o najwy¿szych odznaczeñ harcerskich, przyznanych przez w³adze naczelne ZHP.

Otrzymali je:
- Z³oty Krzy¿ Za Zas³ugi dla ZHP - hm. Aleksandra Górecka
- Srebrny Krzy¿ Za Zas³ugi dla ZHP: kontradm. Andrzej Rosiñski - Dowódca Garnizonu Hel,

kmdr por. Marek Patulski - Dowódca J.W. 2254, kmdr ppor. Jacek Gabriel - Dowódca J.W. 1832,
Miros³aw W¹do³owski - Burmistrz Miasta Helu.

- Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê Przyjació³ Harcerstwa: wiceadm. Tomasz Mathea - Szef Generalnego
Zarz¹du Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP, Piotr Borucki - Leœniczy.

Po uroczystoœciach oficjalnych w kinie "Wicher", gdzie zebrani mogli min. obejrzeæ wystêpy

zespo³ów harcerskich, spotkaliœmy siê na wspólnej kolacji w goœcinnym OWT "Kormoran.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

hm. T. Michniewicz-Borkowska
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Kolejnym etapem wspó³pracy partnerskich
miast: Hel i Hermeskeil jest wyjazd helskiej m³o-
dzie¿y do Niemiec w dniach 8-16 XI 2003.

Pierwsze spotkanie organizacyjne uczestni-
ków wyjazdu wraz z rodzicami odby³o siê 4 VI
2003. W trakcie spotkania sporz¹dzono wstêpn¹
listê uczniów wycieczki.

Oto lista uczestników:
1. Albecki Adrian
2. Borkowska Dominika
3. Ciê¿kowski Grzegorz
4. Dempc Daniel
5. Juziuk Monika
6. Kobielak Kamil
7. Kubiak Krzysztof
8. Kubicki Mateusz
9. Kucharska Anna
10. Lewandowski Mariusz
11. Lisakowski Jakub
12. Loose Ksenia
13. Niewiarowski Wiktor
14. Oniszczuk Ma³gorzata
15. Orszewska Marta
16. Patora Agnieszka
17. Przygoda Klaudia
18. Siwek Damian
19. Soldatke Mateusz
20. Szulc Judyta
21. Œwi¹tczak Daniel
22. Œwitakowska Adriana
23. Wêgrzyn Agnieszka
24. Wêgrzyn Aleksandra
25. Wróbel Maciej
26. Ziêtara Karolina
Opiekunowie:
1. Irena Sojecka
2. Renata Ha³as
3. Katarzyna Rak

Organizatorzy wyjazdu zwrócili siê o pomoc
finansow¹ do sponsorów. Oprócz tego m³odzie¿
ponios³a koszty, przygotowuj¹c w wiêkszoœci

Dnia 29 paŸdziernika br., z inicjatywy pani
dyrektor gimnazjum mieliœmy okazjê obejrzeæ
przedstawienie pt."¯ywa lekcja historii: staro-
¿ytnoœæ (Grecja i Rzym)". Prowadzi³ je pomy-
s³odawca, re¿yser, scenarzysta corocznej in-
scenizacji bitwy pod Grunwaldem, Krzysztof
Górecki z  Chor¹gwi Komturstwa Gniewskiego.
W przedstawieniu tym mogliœmy zobaczyæ, jak
ubierano siê w staro¿ytnoœci. W roli modeli
wyst¹pi³o kilku naszych kolegów i kole¿anka.
Doskonale pokazano nam ró¿nice w kszta³ceniu

Wyjazd do Hermeskeil...

M³odzie¿ z nauczycielami i p. Wojciechem Konkelem w koszulkach przekazanych przez
niemieckich przyjació³.

w³asnorêcznie wykonane upominki promuj¹ce
nasze miasto. Zapoznani zostaliœmy z planem
dotycz¹cym pobytu w Hermeskeil... Jak wia-
domo, nasi zachodni s¹siedzi musz¹ mieæ
wszystko dok³adnie zaplanowane i zapiête na
przys³owiowy ostatni guzik. I tak jest! Czeka
nas wiele niespodzianek i atrakcji!

M³odzie¿ tak¿e z du¿ym entuzjazmem szy-
kuje siê do wyjazdu. Powo³ano ju¿ zespo³y: re-
dakcyjny oraz filmowo-fotograficzny, które bêd¹
na bie¿¹co rejestrowaæ przebieg naszej wizyty.
A tak¿e zespó³ do spraw unijnych, w zwi¹zku
z planowanym pobytem w Brukseli.

Mamy nadziejê, ¿e mi³o i po¿ytecznie
spêdzimy czas w Niemczech, a o szczegó³ach

pobytu i wra¿eniach POINFORMUJEMY
PAÑSTWA PO POWROCIE!

    Na koniec pragniemy podziêkowaæ:
- Burmistrzowi Helu, p.Miros³awowi

W¹do³owskiemu za wsparcie finansowe;
-  9 FOW za ulotki i gad¿ety promuj¹ce

Marynarkê Wojenn¹;
- Rodzicom, którzy bez wiêkszych obaw

pozwalaj¹ nam odbyæ tê ciekaw¹ podró¿, zasi-
laj¹c nasze kieszenie Euro na drobne wydatki.

  DZIÊKUJEMY!!!
DO ZOBACZENIA PO POWROCIE!!!

 Agnieszka Patora, kl. Ib LO

Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
dr Kazimierz Plocke (Klub Poselski Plat-
forma Obywatelska), zaprasza mieszkañców
Helu na spotkanie w dniu 2 grudnia 2003 r.
(wtorek) w sali konferencyjnej w Urzêdzie
Miasta. Pocz¹tek dy¿uru o godzinie 17.00.
Po zakoñczeniu istnieje mo¿liwoœæ spotka-
nia z pos³em w sprawach indywidualnych.

asystent spo³eczny pos³a
Tadeusz Klajnert

¯ywa lekcja historii
Ateñczyków i Spartan oraz uzbrojenie i taktykê
walki ich wojsk. Wszystkim bardzo podoba³a
siê walka gladiatorów zaprezentowana przez
aktorów. To przedstawienie da³o nam pe³ny ob-
raz staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Mamy nadzie-
jê, ¿e bêdziemy mogli goœciæ jeszcze nie raz
przedstawicieli Chor¹gwi Komturstwa Gniew-
skiego w naszej szkole.

Redakcja  "Gazety szkolnej"

Dy¿ur

pos³a
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KRYMINA£KI

Sk³adam najserdeczniejsze podziêkowania
moim s¹siadom, Danucie i Witoldowi Grygow-
skim, którzy udaremnili w³amanie do mojego
mieszkania w czasie gdy wyjecha³am na groby
swoich bliskich. Sp³oszyli oni z³odziei, zanim
ci  zd¹¿yli mnie okraœæ.

Za pomoc w zabezpieczeniu mieszkania dziê-
kujê równie¿ helskim ¿andarmom i funkcjona-
riuszom Policji z Komisariatu w Juracie, a szcze-
gólnie  Komendantowi, który osobiœcie przyby³
na miejsce zdarzenia.

Anna Buszman

Od redakcji:
Jak uczy ¿ycie, najlepsz¹ ochron¹ naszych

mieszkañ s¹ ¿yczliwi s¹siedzi. Szkoda, ¿e nie
zawsze tak bywa. Jak s³yszeliœmy w ostatnim
okresie dokonano w naszym mieœcie kilku
w³amañ, min. do kawiarni i sklepu. Tam jednak
s¹siedzi niczego nie widzieli i nic nie s³yszeli.

Pomogli

s¹siedzi

W ostatnim okresie na ulicach osiedla rybac-
kiego, oznaczonych znakami zakazu zatrzymy-
wania i postoju, parkuj¹ du¿e iloœci samocho-
dów kadry i pracowników cywilnych wojska.
Stanowi to utrudnienie w ruchu, szczególnie na
ul. Bocznej - drodze dojazdowej do helskiego
szpitala. S³u¿by porz¹dkowe zmuszone s¹ do
podejmowania interwencji i sankcjonowania
naruszaj¹cych przepisy kierowców.

Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest wprowa-
dzenie ograniczeñ dotycz¹cych wjazdu na teren
Komendy Portu Wojennego. Jest to szczególnie
dotkliwe dla osób spoza Helu, doje¿d¿aj¹cych
do pracy  w jednostkach wojskowych. W spra-
wie tej Burmistrz Helu wystosowa³ pismo do
Dowódcy 9 FOW, z proœb¹ o podjêcie dzia³añ,
maj¹cych na celu odblokowanie ulic osiedla. W
piœmie sugeruje zorganizowanie parkingu na te-
renie portu lub te¿ wynajêcie jednego z istniej¹-
cych parkingów w pobli¿u jednostki. Le¿y to
nie tylko w interesie miasta lecz przede wszyst-
kim w interesie kadry i pracowników cywilnych
wojska.

BK

£amane

zakazy

Skansen na ko³ach
Na pocz¹tku 1920 r. import towarów do Polski

odbywa³ siê miêdzy innymi drog¹ morsk¹ przez
utworzone wtedy Wolne Miasto Gdañsk. Jego
niemieckie w³adze od pocz¹tku demonstrowa³y
swoje niechêtne wobec Polski stanowisko, czy-
ni¹c ró¿nego rodzaju trudnoœci w czasie wy³a-
dunku kierowanych z Francji transportów woj-
skowych. Zrodzi³a siê wtedy myœl wy³adunku
statków w porcie helskim, a nastêpnie ich trans-
port w g³¹b kraju lini¹ kolejow¹. Do budowy
linii kolejowej Swarzewo - Hel przyst¹piono
latem 1920 r., a jej budowê ukoñczono w 1921
roku. W listopadzie 1922 roku uruchomiono po-
³¹czenie kolejowe na trasie Puck - Hel. Nowo
otwarta linia kolejowa spowodowa³a wzrost go-
spodarczy regionu i przyczyni³a siê do wzmo-
¿enia ruchu turystycznego, a tak¿e u³atwi³a
transport materia³ów do budowy obiektów for-
tyfikacyjnych póŸniejszego Rejonu Umocnio-
nego Hel. W 1939 roku do Helu przyje¿d¿a³o
11 pasa¿erskich poci¹gów dalekobie¿nych
z Lwowa, Krakowa, Katowic, £odzi, Poznania
i Warszawy. Turyœci ju¿ wtedy potrafili doce-
niæ piêkno naszego regionu.

Po II wojnie œwiatowej Pó³wysep Helski
nadal przyci¹ga licznych wczasowiczów.

Jego atrakcjê doceni³y Polskie Koleje Pañstwowe,
które "budowa³y" tu swoje oœrodki wczasowe,
przytaczaj¹c coraz to nowe wagony adaptowa-
ne na pomieszczenia mieszkalne. W Jastarni,
a póŸniej w Helu rozrasta³y siê one do kolosal-
nych rozmiarów. W s¹siedniej gminie poradzo-
no sobie z tym problemem, stawiaj¹c w miejsce
starych wagonów domki campingowe. U nas,
z jednego pocz¹tkowo oœrodka, powsta³o ich
ponad 20. Tak, tyle w³aœnie podmiotów gospo-
darzy tzw. wczasami wagonowymi za dworcem
PKP w Helu. Próbowa³em policzyæ, ile wago-
nów tam stoi, lecz zawsze traci³em rachubê.
Byæ mo¿e ktoœ w naszym mieœcie zna ich liczbê?

Wœród wagonów oœrodka s¹ prawdziwe
"pere³ki", co uzmys³owili helskim mi³oœnikom
historii koledzy ze Œl¹ska. Stoi tam wagon z XIX

wieku i wagony z okresu miêdzywojennego.
Pewnie niejedno muzeum kolejowe chcia³oby je
mieæ w swoich zbiorach. Mamy wiêc w Helu
skansen na ko³ach i zastanawiam siê czy gdy
przyjdzie kiedyœ pora likwidacji oœrodka
(a przyjdzie na pewno) znajdzie siê ktoœ, kto
uratuje najcenniejsze z wagonów przed zez³o-
mowaniem. A czy znajdzie siê w³aœciciel, który
zechce sprz¹tn¹æ resztê ba³aganu?

Znaczna czêœæ oœrodka nie jest skanalizowa-
na, co budzi niepokój czêœci mieszkañców, gdy¿
znajduje siê przy nim miejskie ujêcie wody wraz
ze stacj¹ uzdatniania.

¯eby by³a jasnoœæ... - nie jestem wrogiem - jak
mawiaj¹ niektórzy - "tanich wczasów wagono-
wych", do których przyje¿d¿aj¹ w lecie liczni
turyœci daj¹cy zarobiæ prowadz¹cym dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w naszym mieœcie.

Uwa¿am jednak, ¿e znaczna czêœæ kompleksu
oœrodka nie nadaje siê do u¿ytkowania (fatalne
warunki, brak kanalizacji, zanieczyszczanie œro-
dowiska itd.). Zmiana tego stanu rzeczy (czyt.
podniesienie standardu), by³aby korzystna nie
tylko dla Helu, ale i równie¿ dla kolejowych
turystów spêdzaj¹cych urlopy w naszym
mieœcie.

W. Waœkowski

6 grudnia 2003 r., o godz. 1500

œw. Miko³aj
tradycyjnie spotka siê z dzieæmi

w sklepie spo¿ywczym
"Beata"

- ul. Kaszubska 3 w Helu.
ZAPRASZAMY!!!
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 Tabela:

1. Dragonfly        4    12    38: 3
2. Albatros             5    11    22:12
3. Naukowiec       4     10   21:10
4. Beniaminek       4     7     14:16
5. SF Ewa               2    6      12: 2
6. Hydra                 3    6      15: 7
7. Pocztowiec       3    6     12: 8
8. Helmix                   3    6      10:11
9. Apacz                       4    3      15:14
10. Wicher               4    3       8 :33
11. MT Sola            3    2       8 :13
12. Bia³oczarni      4    0       6 :17
13. No Name         4    0       8 :24
14. Kameleon        3    0       5 :23

Junior M³odszy

1. Pitbull               5   12  10  :  2
2. Ventus / Dzikie Byki 4  6  5 :  7
3. Pioruny                5    3     1  :  7
.

Klasyfikacja strzelców:

1. Mieczkowski   3
2. Wielowiejski    2
    Witkowski       2
3. Dubacki            1
    Górski              1

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki  No¿nej

- Miejska Hala

Sportowo-   Widowiskowa

HEL 2003/2004

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów

Starszych i M³odszych w Miejskiej

Hali Widowiskowo - Sportowej

Hel 2003/2004

Plan rozgrywek:
1500-1505 - wystêp zespo³u chirleaderek
1505-1530 - mecz pi³ki no¿nej dziewcz¹t
1530-1600 - mecz pi³ki no¿nej przedszkolaków
1600-1605 - wystêp zespo³u chirleaderek
1605-1620 - zabawa ze Œw. Miko³ajem
1620-1700 - mecz oldbojów Jastarnia - Hel
1700-1900 - mecze pi³ki no¿nej seniorów: Naukowiec-Hydra i MT Sola

-Beniaminek.
W trakcie rozgrywek przeprowadzona zostanie charytatywna zbiórka,

przeznaczona na prezenty gwiazdkowe dla dzieci z rodzin potrzebuj¹-
cych.

Serdecznie zapraszamy kibiców
 Komisja sêdziowska

IV runda:
Wyniki IV rundy spotkañ:
Helmix - Pocztowiec  5:3, strzelcy bramek: Szczepaniak 3,

Andrearczyk 2 - W³odarczyk, Œliwa ,Kosyk .
Apacz - Kameleon 9:1, bramki: Piasecki 4, Danielczak 3, Œwigoñ,

Patulski - Karczewski P.
Bia³oczarni - Wicher 3:4, bramki: Szlêk, Kêplin, Krzeszewski

- Laskowski A. 2, Listewnik 2.
Dragonfly - Beniaminek  10:0, bramki Srokosz 3, Waszak, Szymañski 3,

Froniewski 2, Sobieski.
Noname - Naukowiec 3:5, bramki:  Wiœniewski, Kowalski, Staniszewski

- Wysocki P. 4, Bielak..
MT Sola - Albatros 5:5, bramki: Lewandowski P. 4, Lewandowski T.

-Mucha 4, Elmiœ.

Klasyfikacja  strzelców:

1. Wysocki P.      Naukowcy   15
2. Srokosz           Dragonfly   14
3. Mucha            Albatros        10
4. Szymañski      Dragonfly       9
5. Danielczak      Apacz           8
6. Œniegocki         Beniaminek    5
    Kuczerski        Dragonfly      5
    Sêkowski          SF Ewa        5
    Waszak               Dragonfly    5
    Lewandowski P.   MT Sola    5

 Stan na dzieñ 17.11.2003 rok

Tabele  po II rundzie  spotkañ

Junior Starszy
1. FC Orkan            4   9   13 : 8
2. Rydelhouse            4   4   11 : 10
3. Helskie Byki         3   4    8 :  8
4. Snajperzy               3   3    5 : 11

Klasyfikacja strzelców:
1. Bobrowski       6
2. Ziemak             4
     WoŸnicki         4
4.  Pawlak            3
5.  Œled¿               2
     Duda               2
     Drews             2
     Denisiuk          2
     Œniegocki         2
     Witschenbach  2

 Stan na dzieñ 17.11.03

Szóstki pi³karskie wyst¹pi¹ 30 listopada w II Halowym Turnieju
Mistrzów o Puchar Prezesa Hirsch-Polu.

Mistrzowie Lig z: Poznania, Pi³y, Chojnic, Warszawy, Szczecina, Trój-
miasta, Krakowa, Helu, Gostynia, Kalisza, Wrzeœni, P³ocka, ¯nina,
Nak³a, Grudzi¹dza, Torunia, Solca Kujawskiego, Wojnowa, Mosiny,
Olsztyna, Tomaszowa Mazowieckiego i Bydgoszczy spotkaj¹ siê we
wspania³ej hali £uczniczanki w Bydgoszczy. Ten oddany do u¿ytku rok
temu obiekt mieœci 5300 miejsc siedz¹cych, dwa boiska o wymiarach
40x20 metrów i jest najnowoczeœniejszym tego typu w Polsce.

Patronat prasowy nad turniejem sprawuje "Gazeta Wyborcza", radiowy
zaœ "Radio PiK". Zaawansowane s¹ rozmowy z TV3. Zaproszonymi
goœæmi specjalnymi s¹ reprezentanci Polski z Grodziska - Andrzej
Niedzielan, Sebastian Mila i Rados³aw Sobolewski.

Helscy reprezentanci poszukuj¹ sponsorów, którzy mogliby dofinan-
sowaæ ich wyjazd na zawody. W chwili obecnej pomog³y W³adze Miasta,
wp³acaj¹c wpisowe za udzia³ w turnieju w wysokoœci 600 z³.

Ewentualni darczyñcy mog¹ kontaktowaæ siê z Wies³awem Wójcikiem,
Edwardem Popkiem lub kierownikiem Hali Sportowej w Helu.

E.P.

II edycja Turnieju Mistrzów

W zwi¹zku z turniejem tenisa ziemnego (halowego) w dniach
21-23.11.2003 r., przesuniêciu ulegaj¹ terminy n/w zajêæ:
- Koszykówka z dnia 21 i 22.11.2003 r. - przeniesiona na dzieñ
 28.11.2003 r.  godz. 1900-2100

- Siatkówka z dnia 22.11.2003 r. - przeniesiona na dzieñ
30.11.2003 r. godz. 1400-1500

- Pi³ka no¿na oldboyów z dnia 22.11.2003 r.
- przeniesiona na dzieñ 30.11.2003 r. godz. 1700-1800.

Kierownik Hali

Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa

Hel  06.12.2003 r. godz 1500-1900

zaprasza na

Miko³ajkowy

Turniej Pi³ki No¿nej
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ZE ZBIORÓW TERESY WÓJTOWICZ

ZE ZBIORÓW R.K.



16


