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Pasowanie pierwszoklasistów

W sobotę 29 września 
w Szkole Podstawowej 

w Jastarni obchodzono Świę-
to Szkoły. 

Z tej okazji w szkole odbywały 
się biegi przełajowe, a dla młod-
szych dzieci zaproszono grupę ar-
tystów z żartobliwym przedstawie-
niem o cyrkowym występie. Jednak 
głównym punktem programu było 
pasowanie pierwszaków na ucz-
niów i przyjęcie ich do braci szkol-
nej. Ogółem pasowano 38 dzieci 
(mamy wyraźny niż demograficz-
ny, więcej pierwszaków w naszej 
gminie nie ma), a aktu pasowania 
dokonała Katarzyna Tabor-Brze-
zińska, dyrektorka szkoły. 

– To obowiązek dyrektora szko-
ły, ale jakże przyjemny – wyjaśnia 
pani dyrektor. Teraz, co prawda, 
pasowani są najmłodszymi ucznia-
mi w szkole, ale już za niespełna 
rok na pierwszaków zostaną paso-
wane dzisiejsze „zerówki” i wtedy 
najmłodszymi już nie będą. 

W pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów, dyrektor Brzezińskiej 
asystowała Grażyna Górska, wychowawczyni I a
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Dzień Edukacji Narodowej

Delegacje pierwszych klas ślubują na sztandar

W piątek 12 października 
ślubowanie na sztan-

dar składali uczniowie pierw-
szych klas gimnazjum. 

Chociaż dla nich było to wiel-
kie przeżycie, to nie było ono je-
dynym wydarzeniem tego dnia 
w gimnazjum. 

12 października był Dniem 
Edukacji Narodowej, obchodzo-
nym dawniej jako Dzień Nauczy-
ciela. Z tej okazji nauczyciele tra-
dycyjnie dostawali od uczniów 
kwiaty w podzięce za trud włożo-
ny w ich edukację. Wdzięczność 
za trud nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych przyjmo-
wała zresztą różne formy. Nagro-
dę Burmistrza Miasta przyznano 
Michaeli Gronalewskiej, swoją 
nagrodę przyznała też dyrektor 
szkoły. Otrzymali ją: Stefania 

Sklepik szkolny

W poniedziałek 24 wrze-
śnia w budynku szkoły 

w Jastarni otwarto sklepik.

Podczas przerw lekcyjnych, 
przed sklepikiem przez cały czas stoi kolejka uczniów

Co prawda, znajduje on się  
w części należącej do Szkoły Pod-
stawowej, ale mogą z niego także 

Struck, Małgorzata Hallmann, 
Iwona Lisakowska i Dariusz Żu-
rawski. 

Ponieważ gimnazjum nosi imię 
Jana Pawła II, zostało to także 
uwidocznione w trakcie uroczy-

stości, w czasie której chór gim-
nazjum zaprezentował wiązankę 
wierszy z nim związanych, praw-
dziwy entuzjazm zaś wywołał 
występ taneczny Pauliny Konkol, 
uczennicy III klasy gimnazjum. 

korzystać uczniowie gimnazjum, 
nauczyciele oraz pracownicy ob-
sługi. Dyrekcja szkoły podstawo-
wej wcześniej rozpisała przetarg 
na dzierżawę pomieszczenia prze-
znaczonego na taki sklepik, a wy-
sokość miesięcznej dzierżawy 
ustalono na 500 złotych. Wpłynę-
ła tylko jedna oferta, która auto-
matycznie go wygrała i po przy-
stosowaniu pomieszczenia na 
potrzeby sklepiku, został on otwar-
ty. Przede wszystkim w sklepie są 
sprzedawane artykuły spożywcze, 
jednak jego właścicielka zapowia-
da, że jeśli będzie takie zapotrze-
bowanie, można poszerzyć sprze-
dawany tu asortyment o np. 
przybory szkolne.
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Pożar na „Passacie”

Stacjonujące w jastar-
niańskim porcie jednost-

ki mają w ostatnich latach 
„szczęście” do pożarów.  

Z zewnątrz żadnych uszkodzeń na „Passacie” nie widać.

Przed dwoma laty spłonął cu-
mujący tu jacht, teraz pożar 
wybuchł na wędkarskim „Pas-
sacie”. W piątek 28 września 

Laureatka konkursu papieskiego

w godzinach rannych w Jastar-
ni rozległa się syrena strażac-
ka. Okazało się, że strażacy są 
tym razem wzywani do pożaru, 
który wybuchł w porcie rybac-
kim. Ogień pojawił się w ma-
szynowni statku „Passat”, któ-
ry odbywa rejsy wędkarskie. 
Akcję strażacką przeprowadzo-
no z użyciem piany gaśniczej, 
gdyż wybuch pożaru w maszy-
nowni wykluczał użycie wody. 
Pożar został wkrótce ugaszony, 
a jego skutki ograniczyły się 
wyłącznie do miejsca jego wy-
buchu, czyli maszynowni stat-
ku, poza nią żadnych szkód nie 
stwierdzono. W Jastarni mówi 
się, że było to umyślne podpa-
lenie, gdyż w maszynowni po-
dobno znaleziono butelkę po 
rozpuszczalniku.

Oliwia Borkowska, uczen-
nica Gimnazjum w Ja-

starni, została laureatką VII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Papieskiego.

Uczniowie biorący w nim 
udział musieli napisać rozpraw-
kę na jeden z tematów zbieżnych 
z nauką Jana Pawła II. W kon-
kursie mogli wziąć udział 
uczniowie wszystkich rodzajów 
szkół. Celem konkursu było po-
głębianie zainteresowania mło-
dzieży osobą i nauczaniem Jana 
Pawła II, a także Benedykta 
XVI. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Jego Eminen-
cja Kardynał Stanisław Dziwisz 
oraz Minister Edukacji Narodo-
wej. Oliwia Borkowska została 

Pani Monika i Oliwia już myślą o przyszłorocznym konkursie

jedną z laureatek konkursu w ka-
tegorii gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych, Monika Harbul 

zaś otrzymała nagrodę dla na-
uczyciela, który najlepiej przy-
gotował uczniów do konkursu. 
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Gimnazjum chce mieć swój radiowęzeł

Sadzenie drzewek

Ostatnimi laty na terenie 
naszej gminy wycina się 

coraz więcej drzew, przede 
wszystkim pod realizowa-
ne tu inwestycje lub domy 
mieszkalne. 

Dlatego coś wręcz przeciwne-
go, sadzenie drzew, należy odno-
tować ze zrozumiałą satysfakcją.

W sobotę 20 października 
z inicjatywy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Jastarni zorganizowa-
no akcję sadzenia drzewek. Dzię-
ki współpracy z Leśnictwem 
w Jastarni, udało się pozyskać 
około 200 sadzonek sosny wy-
hodowanej w szkółce leśnej 
w Mieroszynie. – Sadzonki te 
zostały wyhodowane z szyszek 
zebranych na Półwyspie Hel-
skim, a więc są odporne na pa-
nujące tu warunki – wyjaśnił Ja-
cek Konieczny, leśniczy 
tutejszego Leśnictwa. 

System korzeniowy każdej 
sadzonki współpracuje sym-
biotycznie z grzybami, dzięki 
czemu można je sadzić w dość 
ekstremalnych warunkach, 
czyli w naszym przypadku na 

piaszczystym podłożu. Wła-
śnie teren wybrany do obsa-
dzenia drzewkami, miejsce 
w lesie przy placu zabaw na 
ulicy Wydmowej, posiadało 
taki charakter.

Dzięki uczestnictwu młodzie-
ży z miejscowego Gimnazjum, 
których w sadzeniu drzewek 
wzięło udział kilkanaście osób, 
cała akcja trwała tylko nieco po-
nad godzinę.

Samorząd Uczniowski Gim-
nazjum w Jastarni ogłasza 

zbiórkę puszek aluminiowych. 
Z pozoru w tej wiadomości nie 

ma nic nowego, w Gimnazjum 
co rusz ogłaszane są jakieś zbiór-
ki: a to zakrętek od butelek pla-
stikowych, a to zepsute telefony 
komórkowe czy też zużyte bate-

rie, więc zbiórka puszek alumi-
niowych nie jest tu niczym no-
wym. Rzeczywiście, sama 
zbiórka może i nie, ale jej cel jak 
najbardziej. Za zebrane pienią-
dze uczniowie chcą kupić sprzęt 
nagłaśniający, który zostanie wy-
korzystany w zaplanowanym 
szkolnym radiowęźle.

Sadzenie drzewek przebiegało nadzwyczaj sprawnie
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Latarnia morska w Borze

Wody przybrzeżne Bał-
tyku w okolicach Pół-

wyspu Helskiego były zawsze 
trudne do nawigacji. Wiele 
statków rozbijało się w tym 
miejscu, wpadając na oko-
liczne mielizny. 

W celu zapobieżenia takim 
przypadkom, w Helu od wieków 
znajdowała się latarnia morska. 
Niestety, okazała się ona niewy-
starczająca i w 1872 roku wybu-
dowano latarnię morską w Bo-
rze. Nie była to jedynie sama 
wieża latarni morskiej, znajdo-
wały się tutaj także zabudowania 
gospodarskie, które nierozerwal-
nie były związane z funkcją la-
tarnika. Działała ona do 1936 
roku i została zastąpiona przez 
latarnię na Górze Szwedów. 
Ostatnim jej latarnikiem był Al-

fons Dettlaff. Los samej latarni 
dobiegł końca 19 IX 1939 roku, 
kiedy to na rozkaz komandora 
Steuera dowodzącego obroną 
Helu, została ona wysadzona 
przez polskich saperów, aby 
utrudnić koordynowanie ognia 
artylerii niemieckiej ostrzeliwu-
jącej Półwysep Helski.

Obecnie, gdy od tamtych cza-
sów minęło ponad 70 lat, odna-
lezienie miejsca, gdzie stała la-
tarnia morska, nie jest wcale 
takie łatwe, jednak przy pewnej 
dozie uporu w poszukiwaniach, 
całkowicie możliwe. Otóż wy-
starczy wysiąść z autobusu na 
przystanku Hel-Bór i dojść do 
torów kolejowych. Następnie po 
ich północnej stronie iść w kie-
runku Helu, szukając śladów 
leja po wysadzonej latarni. Jeże-

li skojarzymy sobie, że w obej-
ściu każdego gospodarstwa do-
mowego zazwyczaj sadzono 
drzewa liściaste, owocowe lub 
ozdobne, nasze zadanie stanie 
się łatwiejsze. Po kilkunastomi-
nutowych poszukiwaniach moż-
na rzeczywiście znaleźć miej-
sce, gdzie rośnie kilka drzew 
liściastych (w lesie sosnowym 
to rzuca się w oczy), a w nieda-
lekim ich sąsiedztwie znajduje 
się zarośnięty dół, w którym 
można się dopatrzeć leja po wy-
buch sprzed kilkudziesięciu lat. 
Tak więc w ten sposób można 
odnaleźć miejsce usytuowania 
latarni morskiej  w Borze, uczu-
cie obcowania z historią na pew-
no wynagrodzi nam wszelkie 
niedogodności związane z do-
tarciem w to miejsce.

Nieistniejąca już latarnia morska w Borze Ostatni latarnik latarni morskiej w Borze, 
Alfons Dettlaff z rodziną
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Poetyckim okiem
***
To morze nauczyło mnie obcowania z ciszą
Jak z nią żyć, rozmawiać, przebywać,
przestać się jej bać.
Cisza ma tylko rozmówcy znaną twarz.
Ma adres, wiek, swoje uczucia, marzenia.
Przeżywam ją w skupieniu.
Zachwycam się nią wciąż od nowa.
Zna moje troski, zwątpienia,
umie się ze mną weselić.
Jest przy mnie w małych zwycięstwach
i bólu porażek.
Często wspominamy miniony czas.
Nauczyłem się jej i dziś jest mym
powiernikiem, bywa spowiednikiem,
została mym przyjacielem.

***
Przeszłość rozpłynęła się jak świeca w ogniu,
zabrano mi ją. Dałem się z niej ograbić.
Przyszłości się boję, jest niepewna,
zamglona, wymagająca zmian.
W głowie miliony pytań i to najbardziej
nurtujące z nich: kim jestem?
Kroplą w morskich odmętach?
ziarenkiem morskiego piasku?
Oddechem wiejącej bryzy?
Tęsknotą, która boli bardziej niż życie?
Snem wczorajszym co przeminął?
Latami, które stały się westchnieniem?
Istotą ludzką, w której mieszka dobro i zło,
prawdą, która zmaga się z fałszem?
Sumieniem? I oby nie było ono moim piekłem!

Toni !

Stowarzyszenie Otwartych Serc - SOS

W lipcu bieżącego roku zo-
stało zarejestrowane są-

downie nowe stowarzyszenie 
mające swą siedzibę w Jastar-
ni. „Stowarzyszenie Otwartych 
Serc – SOS”. 

Jego cele statutowe można okre-
ślić przede wszystkim jako działal-
ność charytatywno-opiekuńczą oraz  
promowanie zdrowego stylu życia, 
wspomaganie rozwoju wspólnot  

i społeczności lokalnych, uczestni-
czenie w życiu społeczno-kultural-
nym, przeciwdziałanie bezrobociu, 
wspieranie i rozpowszechnianie 
kultury fizycznej oraz promocja  
i organizacja wolontariatu.

Osoby wchodzące w skład Sto-
warzyszenia rozpoczęły swoje 
działania jeszcze w sierpniu ubie-
głego roku, kiedy to zorganizowa-
ły Festyn Charytatywny na rzecz 

Oliwii Rumpca. Właśnie wtedy 
zrodził się pomysł zalegalizowania 
społecznego i nieformalnego ru-
chu. Podjęte w tym kierunku dzia-
łania zostały uwieńczone sukcesem 
– w lipcu Stowarzyszenie zostało 
wpisane do rejestru stowarzyszeń. 
Dzięki temu, organizując kolejny 
Festyn Charytatywny, mogli oni 
już występować jako pełnoprawne 
stowarzyszenie.

STUDIO TAŃCA
„DANCE FLOW”

DZIAŁAJĄCE PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE  
PUBLICZNEJ W HELU ZAPRASZA NA KURSY 

TAŃCA TOWARZYSKIEGO.

W każdą środę, czwartek i piątek

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 
6–10 LAT, MŁODZIEŻ 

ORAZ OSOBY DOROSŁE. 
Zajęcia prowadzi trener
 p. DANIEL CHOIŃSKI

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Helu 

oraz pod numerem tel. 58 675 09 67.

90 lat minęło
13 października pani Wanda Kohnke ob-

chodziła 90 urodziny. Jubilatka wychowała 3 
dzieci, 7 wnucząt i 3 prawnucząt.
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Taneczne sukcesy Pawła

Paweł Struck ze swoją partnerką, Natalią Hermann

Biegali dla papieża

W sobotę 20 październi-
ka w powiecie puckim 

odbywały się biegi uliczne  
o Memoriał Jana Pawła II. 

Celem imprezy jest uczcze-
nie 34 rocznicy wyboru na 
papieża naszego rodaka -kar-

Paweł Struck ma 9 lat  
i kilkanaście trofeów zdo-

bytych na turniejach ran-
gi okręgowej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej. 

Od dwóch lat trenuje taniec to-
warzyski w parze z Natalią Her-
mann w Studiu Tańca DANCE 
FLOW w Helu. Właśnie 6 paź-
dziernika wzięli oni udział w Mi-

strzostwach Polski Północnej, 
które odbywały się w Korono-
wie. Zajęli tam drugie miejsce  
w swojej kategorii wiekowej. 
Ostatnio do swojej bogatej ko-
lekcji pucharów zdobytych w ta-
necznych turniejach, Paweł do-
rzucił jeszcze jeden zdobyty za 
III miejsce podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu Tańca Balic 

Cup odbywającego się 20 paź-
dziernika w Elblągu.

Paweł trenuje od początku pod 
kierownictwem wspaniałego 
trenera pana Daniela Choińskie-
go, którego podopieczni zdobyli 
już około 70 złotych medali na 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych turniejach. W przypadku 
Pawła, na pierwsze sukcesy nie 
trzeba było czekać zbyt długo, 
pierwszy medal zdobył już po 
3 miesiącach trenowania. – 
Uczestnicząc w turniejach ta-
necznych, lubię spotykać się 
z różnymi ludźmi, którzy mają 
tę samą pasję co ja, jednak naj-
bardziej lubię w tych turniejach 
wygrywać – zdradził nam Pa-
weł. Z uwagi na jego młody 
wiek, musi on jeździć z opieku-
nem, najczęściej są to jego 
dziadkowie oraz rodzice. W cza-
sie występów siedzą na sali i de-
nerwują się chyba nawet bar-
dziej niż sam młody tancerz.

dynała Karola Wojtyły, ale 
także promowanie sportu oraz 
trzeźwego i zdrowego stylu 
życia. Najważniejszym bie-
giem rozgrywanym tego dnia 
był półmaraton rozgrywany 
na trasie Jastarnia–Władysła-

wowo. Start honorowy tego 
biegu nastąpił przy obelisku z 
tablicą pamiątkową ku czci 
Jana Pawła II przy Gimna-
zjum w Jastarni, start zwy-
czajny zaś kilkaset metrów 
dalej na ścieżce rowerowej.

Zaproszenie

Jedno z kół zainteresowań 
działających w Gimna-

zjum, mianowicie Koło Ra-
towników, zaprasza miesz-

kańców Jastarni na program 
słowno-muzyczny „Zaduszki 
listopadowe”. 

Kameralne spotkanie przy ka-
wie i ciastku odbędzie się 12 li-
stopada o godz. 17.00 w szkole.
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Siłacze na Mistrzostwach

Zawodnicy Jastarni na Mistrzostwach, 
wraz z opiekunami i sędziami zawodów

W dniach 12–14 października 
w Kielcach odbyły się Mi-

strzostwa Polski juniorów i senio-
rów w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Z Jastarni pojechała tam ekipa zło-
żona z pięciu zawodników i jednej 
zawodniczki sekcji siłowej MOKSiR 
Jastarnia. Kamila Lorek w kategorii 
seniorek zdobyła medal brązowy,  
Jakub Konkel zaś w kategorii junio-
rów wywalczył srebrny medal, Pa-
tryk Wójcicki zdobył medal brązowy. 
– Przede wszystkim cieszy fakt, że 
zdobywcy tych medali są jeszcze 
młodzikami i spodziewamy się po 
nich jeszcze kilku dobrych wyników 
– powiedział Henryk Kohnke, jeden 
z instruktorów sekcji. – Poza tym Ja-
kub Konkel i Michał Gwardzik po-
prawili swoje rekordy życiowe,  
a więc prezentują stały postęp swoich 
możliwości.

MOKSiR w listopadzie
14 listopada organizujemy wyjazd do Polskiej Fil-

harmonii Bałtyckiej im. Chopina w Gdańsku na spek-
takl ANDROPAUZA Zapisy i wpłaty w MOKSiR do 
26.10.2012 r., tel. 58 675 20 97. Koszt wyjazdu 85 zł 
(bilet 60 zł i transport autokarem 25 zł). Zbiórka ul. 
Stelmaszczyka o godz. 15.15, wyjazd o godzinie 
15.30.

****

Zapraszamy także na kabaretowe Andrzejki, które 
odbędą się 30 listopada o godz. 18.00 na hali wido-
wiskowo – sportowej w Jastarni. W programie wy-
stęp kabaretów SMILE i CIACH.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji zaprasza na uroczysty koncert 

z okazji obchodów Święta Niepodległości, 
który odbędzie się 11 listopada o godz. 17.00 
w Hali Sportowej w Jastarni.

Zespół ARTIS – Sopran (Emilia Zielińska),  
I skrzypce, II skrzypce, puzon, fortepian

Program koncertu: „O mój rozmarynie” – pieśń pa-
triotyczna

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj” – pieśń patriotyczna
W. Killar: Walc z filmu „Ziemia Obiecana” 
W. Kazanecki: Temat z filmu „Dom” 
oraz Walc Barbary z filmu: „Noce i Dnie”  
„Rozkwitały pąki białych róż” – pieśń patriotyczna 
F. Schubert: „Ave Maria”
J.S. Bach – Aria na strunie G
J. Pachelbel – „Kanon D – dur”
A.Vivaldi; Koncert a-moll op. 3 nr 6 cz. I
F.Chopin – Nokturn Es – dur op. 9 nr 2
H. Wieniawski – „Obertas”


