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Herb Helu
Herb miasta Helu jest w kształcie niebieskiej tarczy, na 
której przedstawiony jest klucz z  dwoma gwiazdami 
po bokach w  kolorze żółtym, powyżej niebieskiego 
pola znajduje się białe pole z nazwą miasta Hel. Gene-
za herbu związana jest z patronem rybaków – świętym 
Piotrem apostołem, którego głównego atrybutem był 
właśnie złoty klucz.

HEL

Godło promocyjne
Godło promocyjne składa się z  symbolu i  logotypu. 
Symbol w swej budowie nawiązuje do charakterystycz-
nego posadowienia miasta, do sylwetki ryb z rodziny 
śledziowatych, które są podstawowym gatunkiem po-
ławianym przez helskich rybaków. Program goHel.pl 
jest identyfikowany kolorystycznie przez sześć barw.
Kolor pomarańczowy został użyty do wyróżnienia lo-
gotypu.
Kolor żółty symbolizuje czysty piasek na plaży, słońce 
oraz zamożność.
Kolor zielony jest symbolem lasów półwyspu.
Kolor błękitny (w trzech odcieniach) symbolizuje nie-
bo oraz czysta wodę morską.

maskotka Helu
Maskotka powstała w celu promocji miasta i uatrakcyj-
nienia pobytu dla najmłodszych. Jest to uśmiechnięta 
gwiazdka trzymająca klucz do magicznych bram mia-
sta Helu.



szanowni państwo,

Hel od dziesiątków lat przyciąga swoim przyrodniczym i  histo-
rycznym bogactwem. Pozostaje ono niezmienione, gdyż rozwój go-
spodarki inwestycyjnej współgra z dbałością o pamiątki przeszłości 
i ochroną dziewiczej natury nieskażonej cywilizacją.

Hel to wyjątkowe miejsce – najbardziej morskie miasto Polski. 
Dziś podejmujemy wyzwania na miarę XXI wieku; nowoczesność 
styka się tu z  zabytkami kulturowymi i  historycznymi związany-
mi zarówno z  kaszubskim dziedzictwem, jak i  tradycjami morski-
mi. Urozmaicona fauna morska przyciąga coraz liczniejsze grono 
amatorów nurkowania. Szczególną atrakcją dla nurków są wraki 
statków, które widać dzięki promieniom słonecznym docierający-
mi do samego dna morza. Możliwość aktywnego odpoczynku na 
ścieżce przyrodniczo – rowerowej prowadzącej od Helu przez cały 
Półwysep Helski, zajęcia sportowo – rekreacyjne na hali sportowo – 
widowiskowej, odkryte korty tenisowe, wędkarstwo, pozwalają na 
czynne wypoczywanie. Gościnność mieszkańców i swoisty kaszub-
ski klimat, zachęcają do odwiedzenia Helu o każdej porze roku.

Burmistrz Helu
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muzeum rybołówstwa mieści się w zabytkowym poewange-
lickim kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, położonym 
w  centrum miasta. Część frontową wieńczy niewysoka, drew-
niana wieża, która pełni funkcję widokową. Zbiory ukazujące 
dzieje rybołówstwa, historię regionu, zrekonstruowany budy-
nek kostnicy oraz skansen łodzi rybackich zaciekawią nawet 
najmłodszego odbiorcę.

Muzeum
Rybołówstwa

drewniana wieża
pełni funkcję widokową
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Muzeum
Obrony Wybrzeża 

muzeum obrony Wybrzeża mieści się w  jednym z  kilkudziesię-
ciu zabytkowych obiektów militarnych przeznaczonych do zwie-
dzania – baterii Schleswig-Holstein. Tutaj można pogłębić wie-
dzę związaną z  historią militarną, zobaczyć różnorodne wystawy 
tematyczne, filmy dokumentalne, widowiska plenerowe, skansen ar-
tyleryjski i  przejechać się wojskową kolejką wąskotorową. Drugim 
obiektem Muzeum Obrony Wybrzeża jest wieża kierowania ogniem 
– wieża Dalmierza, na szczycie której znajduje się taras widokowy. 
W wieży znajdują się wystawy tematyczne. www.helmuzeum.pl

kilkadziesiąt zabytkowych 
obiektów militarnych
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muzeum kolei Helskich jest oddziałem Muzeum Obrony Wybrzeża. W pomiesz-
czeniach jednego z ogromnych, żelbetowych schronów – magazynów amunicyj-
nych poniemieckiej baterii Schleswig-Holstein umieszczono ekspozycje mające 
przypominać historię i rozwój helskich kolei. Do muzeum dowozi jedna z kolejek 
wąskotorowych.

Muzeum
kolei Helskich 

do muzeum dowozi
jedna z kolejek
wąskotorowych
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Chëcz
kaszubska 

chëcz kaszubska jest siedzibą Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w  Helu pielęgnującego historię i  kulturę kaszubską. Stary zrekonstruowany do-
mek rybacki o budowie ryglowej, który jest pozostałością po budownictwie ka-
szubskim z przełomu XVIII i XIX wieku. Charakteryzuje się tym, że ma drewniany 
szkielet i ciemne belki wypełnione białymi fragmentami ścian.

Zrzeszenie pielęgnuje historię
i kulturę kaszubską
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latarnia morska wybudowana została według planów 
niemieckich w  1942 roku przez miejscowych Kaszubów. 
Jest to ośmiokątna wieża z  czerwonobrunatnej licowa-
nej cegły, zwężająca się ku górze, zakończona galerią pod 
stożkowym dachem. W 1999 roku wmurowano w ścianę 
latarni tablicę. Upamiętnia ona wizytę Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (1 lipca 1928 roku). Obok latarni znajduje 
się niewielka tablica, umieszczona na postumencie z  ka-
mieni, upamiętniająca śmierć latarnika Maya, który zgi-
nął w grudniu 1910 roku w wypadku podczas oddawania 
strzału z armaty, używanej jako sygnał mgłowy.

Latarnia
morska 

Ośmiokątna wieża
z czerwonobrunatnej
licowanej cegły
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Fokarium 

Fokarium jest miejscem wspomagania 
ochrony fok szarych i  upowszechniania 
o  tym gatunku wiedzy. Okresowo prze-
bywają w nim osobniki, które przechodzą 
kwarantannę i  rekonwalescencję, by po 
odzyskaniu sił wrócić do swego natural-
nego środowiska. Zainicjowany przez hel-
ską Stację Morską projekt doprowadzić 
ma do odtworzenia na naszym wybrzeżu 
niewielkiego stada tych bardzo rzadkich 
obecnie zwierząt. Owocem tych starań są 
narodziny foczek, które wypuszczane są 
na wolność. www.fokarium.pl 

miejsce wspomagania 
ochrony fok szarych
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dom morświna zlokalizowany jest na terenie „Błękitnej 
wioski”. Zamieszczone w  nim ekspozycje informują o  se-
kretach biologii morświnów, przedstawiają historię ich eg-
zystencji, a także omawiają współczesne dla nich zagroże-
nia i sposoby ochrony. Znajdziemy tu również informacje 
o delfinach i wielorybach, które w ostatnich latach zaob-
serwowano w polskiej części Morza Bałtyckiego. Na tere-
nie „Błękitnej wioski” znajduje się park wydmowy i pomo-
sty spacerowe, z których możemy podziwiać Zatokę Pucką.

Dom morświna

ekspozycje informują 
o sekretach biologii
morświnów

8



Port w Helu 

port w  Helu osłonięty jest od strony wód Zatoki 
Gdańskiej dwoma falochronami pełniącymi jedno-
cześnie od wewnątrz funkcję nabrzeży: falochronem 
zachodnim i  południowym. Wewnątrz portu jest 
basen jachtowy, w  którym zainstalowano pomosty 
pływające dla jednostek sportowych oraz basen we-
wnętrzny i zewnętrzny. Znajduje się tu również ma-
rina z  zapleczem sanitarnym dla jachtów, placówka 
Straży Granicznej, Bosmanat Portu i  Inspektorat Ry-
bołówstwa Morskiego. Stąd odbywają się rejsy jed-
nostkami pasażerskimi, skuterami wodnymi i  tram-
wajami wodnymi. www.porthel.home.pl

W porcie znajduje się
marina z zapleczem
sanitarnym dla jachtów
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kuter łącznikowy „bryza” k-18 jest atrakcją turystyczną przygo-
towaną specjalnie dla amatorów nurkowania. W dniu 16.08.2009 
roku na Zatoce Puckiej, w pobliżu portu Hel, posadowiono na dnie 
kadłub wycofanego ze służby okrętu MW „Bryza” (K-18). Leży na 
pozycji: φ = 54º 36’ 21.697” N; λ = 018º 47’ 39.075” E. Głębokość 
maksymalna w pobliżu wraka – 21.7 m, głębokość nad wrakiem – 
10.5 m. Dziób wraku skierowany jest w kierunku plaży. We wraku 
Bryzy zostało ukrytych 99 okolicznościowych medali.

Kuter
łącznikowy

We wraku Bryzy zostało ukrytych

99 okolicznościowych medali
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We wraku Bryzy zostało ukrytych

99 okolicznościowych medali

cypel helski jest najdalej wysuniętą w morze częścią półwyspu, wyjątko-
wą pod względem przyrodniczym. Do tego malowniczego miejsca można 
dojść pomostami spacerowymi od strony zatoki podziwiając miejsca najcen-
niejsze krajobrazowo i przyrodniczo, m.in. park wydmowy oraz drogą leśną 
gdzie warto zwrócić uwagę na trzy zachowane stanowiska 31 baterii nad-
morskiej im. Heliodora Laskowskiego. Na stanowisku nr 4 bat. Laskowskiego 
w podziemiach umieszczona jest galeria. 

Do tego malowniczego 
miejsca można dojść
pomostami spacerowymi

Cypel helski
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pomnik jana myślisza. W  centralnej części Parku Kaszubskiego 
znajduje się niewielki pomnik upamiętniający postać Jana Myślisza, 
Kaszuba z dziada pradziada, który za męstwo w wojnie z bolszewi-
kami w roku 1920 otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Po powrocie z woj-
ska osiadł on w Helu, pełniąc przez wiele lat funkcję latarnika.

pomnik stefana Żeromskiego. Niewielki pomnik w kształcie żagla 
poświęcony został Stefanowi Żeromskiemu, wybitnemu pisarzowi, 
który trzykrotnie w latach 1022-24 przybywał w celach kuracyjnych 
do Helu. W trakcie tych pobytów pisarz stworzył m.in. poetycką 
opowieść „Międzymorze” opowiadającą o Półwyspie Helskim i jego 
mieszkańcach.

Zbiorowa mogiła poświęcona bohaterom obrony Helu poległym we 
wrześniu 1939 roku, którym nadano tytuł „Honorowy Obywatel Miasta 
Helu”. Znajduje się w centralnym punkcie cmentarza komunalnego.

kopiec kaszubów – kamienny obelisk symbolizujący jedność spo-
łeczności kaszubskiej możemy zobaczyć idąc pomostami spacerowy-
mi na cypel helski.

pomnik poświęcony kontradmirałowi stefanowi Frankowskiemu 
Dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża w Wojnie Obronnej 1939 roku.

pomnik poświęcony żołnierzom IV batalionu korpusu ochrony 
pogranicza. IV Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza utworzony 
z kompanii: c.k.m., odwodowej KOP „Sienkiewicze”, piechoty z pułku 
KOP „Sarny” oraz Straży Granicznej komisariatów „Hel” i „Goszczyno”, 
pod dowództwem mjr Jana Wiśniewskiego w dniach od 1 września 
do 2 października 1939 roku stawiał opór przeważającym siłom 
agresorów hitlerowskich.

pomnik obrońcom Helu. Hel stanowił jeden z najdłużej bronią-
cych się obszarów Polski. Niewielki garnizon helski dzielnie walczył 
z silniejszymi i lepiej uzbrojonymi wojskami niemieckimi. Pomnik 
Obrońcom Helu usytuowany jest w parku, w centrum miasta, upa-
miętnia owe wydarzenie jednocześnie będąc miejscem patriotycz-
nych uroczystości.

kopiec kaszubów
symbolizuje jedność
społeczności
kaszubskiej

Pomniki
i miejsca pamięci
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kopiec kaszubów
symbolizuje jedność
społeczności
kaszubskiej

ImPRezy 

majówka to początek sezonu letniego w Helu. Odbywają się 
festyny rodzinne, występy artystyczne, konkursy, gry i zabawy, 
a także uroczystości państwowe związane z 1 i 3 maja oraz świę-
tem flagi RP.

początek sezonu
letniego w Helu

1-4 maja – majówka
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Na plaży od strony zatoki
następuje przywitanie
Neptuna z Prozerpiną

Noc Świętojańska
Sobótka 

Zabawa sobótkowa rozpoczyna się prze-
marszem ulicami Helu orkiestry dętej, 
której towarzyszy orszak świtezianek i dia-
błów, a  także wszystkich chętnych do za-
bawy. Na plaży od strony zatoki następuje 
przywitanie Neptuna z  Prozerpiną, którzy 
przybywają drogą morską, aby wziąć udział 
w zabawie i przeprowadzić chrzest morski 
lądowym szczurom. Podpalanie beczki, 
puszczanie wianków przez panny, a na ko-
niec zabawa przy muzyce.
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cykliczna impreza miejska, która odbywa się na scenie 
przy Bulwarze Nadmorskim. Jest to dzień, w  którym sta-
ramy się promować helskie talenty, które mają okazję po-
kazać się na scenie szerszej publiczności. Imprezę kończy 
występ gwiazdy wieczoru. Podczas Święta Miasta odbywa 
się wiele konkursów i zabaw z nagrodami.

cykliczna impreza
na scenie przy Bulwarze
Nadmorskim

29 czerwca
Święto miasta
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Przedstawienia odbywają się 

w remizie strażackiej 

Teatr
w Remizie 

Pomysłodawcami teatru są Olgierd Łukaszewicz z żoną Graży-
ną Marzec, dyrektorem artystycznym jest Pan Wiesław Geras. 
To przedsięwzięcie trwa już kilka lat, w ciągu których mogliśmy 
oglądać m.in. takich aktorów jak: Wiesław Komasa, Mieczy-
sław Franaszek, Ewa Dałkowska, Joanna Bogacka oraz samego 
mistrza Olgierda Łukaszewicza. Przedstawienia odbywają się 
w  remizie strażackiej i  są nieodpłatne, ale z  powodu ograni-
czonej ilości miejsc potrzebna jest wcześniejsza rezerwacja. Od 
dwóch lat w kawiarni Słoneczna prowadzone są także spotka-
nia z aktorami oraz  „Salon Wiejska 82” – to spotkania, na któ-
rych wspominamy nieżyjących polskich aktorów.
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letni międzynarodowy Festiwal kultury i sztuki w Helu. 
Dyrektorem artystycznym jest Pan Dariusz Paradowski, 
światowej sławy sopranista pochodzący z  Helu. Patronat 
nad festiwalem obejmuje Pani Prezydentowa oraz Arcy-
biskup Metropolita Gdański. Podczas festiwalu można po-
słuchać koncertów sław światowych. Koncerty są nieod-
płatne i odbywają się w helskim kościele oraz w Muzeum 
Rybołówstwa.

Podczas festiwalu
można posłuchać koncertów

sław światowych

Letni Międzynarodowy
Festiwal kultury

i Sztuki
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dla uczestników zabawy

przygotowywane jest danie rybne

Dzień Ryby

dzień ryby to sztandarowa impreza Helu. 
W  tym dniu odbywa się konkurs budowania 
rzeźby z piasku, dla uczestników zabawy przy-
gotowywane jest także danie rybne, którego 
degustacja jest darmowa. Imprezę kończą kon-
certy zespołów oraz konkursy z nagrodami.
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Impreza ma na celu propagowanie tzw. „żywej 
historii” poprzez plenerowe widowiska histo-
ryczne przeprowadzone przez tzw. Grupy re-
konstrukcji historycznej. Członkowie tych grup 
posiadają odpowiednie przygotowanie mery-
toryczne, techniczne oraz sprawność fizyczną 
potrzebną dla prowadzenia dynamicznych wi-
dowisk plenerowych. Widowiska historyczne 
tego typu są realizowane z  powodzeniem już 
od kilku lat i  ze względu na swoją plenerową 
formę cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Są wielką atrakcją dla publiczności, która może 
„na żywo” oglądać obrazki dotąd znane tylko 
z  kronik dokumentalnych, może przyjrzeć się 
wyposażeniu, umundurowaniu oraz podziwiać 
wspaniale zrekonstruowane i  nadal działają-
ce pojazdy z tamtych lat. Imprezy te posiadają 
duży walor edukacyjny; ożywiają historię; po-
kazują młodemu pokoleniu jaki wysiłek młode 
pokolenie tamtych lat podjęło dla obrony war-
tości takich jak wolność. Uczą szacunku do dzie-
dzictwa historycznego i materialnego.

Plenerowe widowiska historyczne

D-DAY Hel
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urząd miasta Helu
ul. Wiejska 50, 84-150 Hel

tel. 58 677 72 40, fax 58 677 72 77
www.goHel.pl
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