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Kolejny artyku³ z cyklu "Co warto wiedzieæ
o UE" chcia³bym poœwiêciæ jednej z czterech
podstawowych swobód obowi¹zuj¹cych w kra-
jach cz³onkowskich Unii Europejskiej - swobo-
dzie w przemieszczaniu i wyborze miejsca
zamieszkania. W dzisiejszych rozwa¿aniach
skupiê siê jednak  tylko na swobodzie przemiesz-
czania. Do mo¿liwoœci wyboru miejsca zamiesz-
kania powrócê natomiast w jednym z kolejnych
numerów "Helskiej Blizy".

Jak wspomnia³em w poprzednim numerze
HB, bêdê siê stara³ wskazywaæ wp³yw cz³on-
kostwa Polski w UE dla mieszkañców naszego
rejonu. Warto sobie uœwiadomiæ,  ¿e wst¹pienie
do Unii to nie tylko u³atwienia w poruszaniu siê
po Europie dla Polaków, ale równie¿ u³atwienia
w przekraczaniu polskiej granicy dla obywateli
krajów Unii Europejskiej. Fakt ten, jak równie¿
to, ¿e Polska, bêd¹c cz³onkiem UE bêdzie
postrzegana jako kraj stabilny i w miarê bez-
pieczny, powinien spowodowaæ zwiêkszony
nap³yw turystów równie¿ do naszego regionu,
zw³aszcza ¿e mamy wiele do zaoferowania.
Przede wszystkim pod wzglêdem walorów
przyrodniczych. Nie trzeba równie¿ przypo-
minaæ, ¿e wiêcej turystów,  to wiêksze pieni¹-
dze dla nas, mieszkañców.

Powracaj¹c jednak do tematu mojego artyku-
³u: zacznê od odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
³atwiej bêdzie nam podró¿owaæ po przyst¹pie-
niu Polski do Unii Europejskiej?

Zacznijmy od podstawy prawnej, tj. od art.
18 ust. 1  Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹ (TWE), który stanowi, "... ¿e ka¿dy
obywatel Unii ma prawo do swobodnego pod-
ró¿owania i zamieszkania na terytorium pañstw
cz³onkowskich UE, a jakiekolwiek ograniczenia
tego prawa s¹ okreœlone w Traktacie lub przyjê-
tych na podstawie Traktatu aktach."

Co wynika z takiego zapisu prawnego? Ozna-
cza to, ¿e rz¹d polski bêdzie od 1 maja zobowi¹-
zany do umo¿liwienia ka¿demu obywatelowi
swobody poruszania siê po wszystkich krajach
UE. Oznacza to, ¿e nie mo¿e siê stwarzaæ barier
w przekraczaniu granic wewnêtrznych Wspól-
noty. W zwi¹zku z powy¿szym oraz  z przy-
jêtymi w tym zakresie regulacjami prawnymi
(Dyrektywa EWG Art. 2 Ust. 1. nr 90/364
z 28 czerwca 1990) ka¿dy obywatel pañstwa
cz³onkowskiego mo¿e przekroczyæ granice
wewnêtrzne Unii na podstawie dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoœæ. Takim dokumentem
mo¿e byæ jak dotychczas u¿ywany paszport
(po wst¹pieniu do UE bêdziemy otrzymywaæ
Paszport Europejski, przy czym obecnie u¿y-
wane paszporty s¹ zgodne ze standardami UE
i zachowaj¹ wa¿noœæ) lub te¿ na podstawie
dowodu osobistego. Niestety, jest w tym przy-

padku ograniczenie. Mo¿liwoœæ przekroczenia
granicy bêd¹ mieli posiadacze nowych dowo-
dów osobistych, gdy¿ tylko one s¹ zgodne ze
standardami UE. Niemniej koszt wymiany do-
wodu na nowy (30 z³) jest ni¿szy od kosztu
paszportu (100 z³).

Ponadto Polacy, jako obywatele pañstwa
cz³onkowskiego, bêd¹ korzystaæ z przywileju
uproszczonej odprawy na granicach zewnêtrz-
nych UE.

spowoduje wprowadzenie wiz dla obywateli
Polski udaj¹cych siê do tych krajów. Obowi¹-
zek taki na³o¿ony jest w porozumieniu z Schen-
gen.

Podsumowuj¹c, po wst¹pieniu Polski do UE
³atwiej bêdzie nam podró¿owaæ po krajach Unii.
Nale¿y siê równie¿ spodziewaæ zwiêkszonej
liczby turystów odwiedzaj¹cych Polskê (dowo-
dz¹ tego przyk³ady krajów, które przyst¹pi³y
do UE i porozumienia z Schengen). Niestety,
utrudnione bêdzie podró¿owanie do niektórych
krajów  z poza UE, szczególnie do krajów by³e-
go ZSRR, które nie wst¹pi¹ razem z Polsk¹
do UE (np.: Rosja, Litwa, Bia³oruœ).

Je¿eli maj¹ Pañstwo pytania, proszê o kiero-
wanie ich do mnie za poœrednictwem redakcji,
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych tel
022 523 9000 , Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji tel. (0-22) 601-45-36.

Informacje na ten temat mo¿na równie¿
znaleŸæ w Internecie na stronach ministerstw,
Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej tel.
022 455 54 54.

(www.msz.gov.pl, www.mswia.gov.pl,
www.ukie.gov.pl). Mo¿na równie¿ zwróciæ siê
o pomoc do Gminnego Oœrodka Informacji
Europejskiej, a tak¿e zasiêgn¹æ informacji pod
nr 0 800 387 872 .

Wojciech Mi³osz
(specjalista ds. integracji europejskiej)

Czy po wst¹pieniu do Unii Europejskiej
bêdzie nam potrzebny paszport?

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli
(foto. EAST NEWS)

Czy po wst¹pieniu do UE zniknie kontrola
graniczna?

Niestety nie, z dwóch powodów. Po
pierwsze: Polska stanie siê krajem posiada-
j¹cym granice zewnêtrzne z krajami nie nale-
¿¹cymi do Unii. Takim miejscem jest np. Hel,
w zwi¹zku z tym odprawa celno - paszportowa
w Helu prawdopodobnie bêdzie zachowana.
Drugim powodem, dla którego nie znikn¹, przy-
najmniej od razu, równie¿ granice wewnêtrzne,
np.: polsko - niemiecka jest koniecznoœæ spe³-
nienia warunków porozumienia z Schengen
(z 14.06.1985). Porozumienie  to nak³ada na Pol-
skê obowi¹zek wprowadzenia odpowiednich
standardów kontroli na tzw. granicach zewnêtrz-
nych, a tak¿e wprowadzenia na granicach Sys-
temu Informacji  z Schengen II, który umo¿liwia
weryfikacje osób wje¿d¿aj¹cych na teren UE.
Warunek ten jest, niestety, niezale¿ny od Pol-
ski, gdy¿ nie przygotowano jeszcze systemu
obejmuj¹cego 10 pañstw kandyduj¹cych do UE.

Prawdopodobnie wejœcie Polski do strefy
Schengen (czyli obszaru bez granic wewnêtrz-
nych) bêdzie mo¿liwe od 2007 roku.

Czy na skutek wejœcia Polskie do UE po-
wstan¹ jakieœ utrudnienia w podró¿owaniu?

Niestety tak, bêdzie to dotyczyæ podró¿y
do krajów trzecich np.: Rosja (le¿¹cy blisko nas
obwód Kaliningradzki) i bêdzie zwi¹zane z bar-
dziej rygorystyczn¹ kontrol¹ graniczn¹ przy
przekraczaniu granicy z takimi pañstwami.
Niew¹tpliwie równie¿ utrudnieniem bêdzie
wprowadzenie od 1.07.2003 wiz dla obywateli
niektórych pañstw  nienale¿¹cych do UE, co

Parlament Europejski w Strasburgu
(foto. REUTERS)
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Szko³a

K oniec XIX wieku by³ okresem,
w którym bardzo du¿o dzia³o siê w
Helu. Osada stopniowo wychodzi-

³a z marazmu, który spowodowa³ wczeœniej m.in.
utratê praw miejskich. Bez w¹tpienia g³ówn¹
przyczyn¹ tego o¿ywienia by³o zbudowanie
portu, który przyczyni³ siê do rozwiniêcia siê
nowoczesnego - bardziej dochodowego  rybo-
³ówstwa, a tak¿e spowodowa³ odkrycie Helu
jako znakomitego  miejsca letniskowego. Efek-
tem tych zmian by³y m.in. liczne, przeprowa-
dzone wówczas  inwestycje, jedn¹ z nich by³o
wzniesienie nowego budynku szkolnego. Nim
do tego dosz³o, samorz¹d helski d³ugo boryka³
siê z problemami lokalowymi dla swojej
placówki edukacyjnej.

Dawna szko³a, zbudowana w roku 1817,
bardzo niewiele zewnêtrznie ró¿ni³a siê od zwy-
k³ego, helskiego domu rybackiego.  By³a w niej
zaledwie jedna izba szkolna, do której
uczêszcza³o codziennie ponad 100
dzieci. Z tego powodu, w roku 1842
przeprowadzono rozbudowê obiektu,
przesuwaj¹c go a¿ do muru koœcielnego
cmentarza. Niewielka powierzchnia
nie by³a jedynym problemem, z jakim
borykali siê helscy rajcy. W roku 1870
stan techniczny budynku szkolnego by³
na tyle z³y, ¿e nie myœlano ju¿ o jego
remoncie, lecz o koniecznoœci budowy
nowej siedziby. Gmina rozpoczê³a
starania o zdobycie odpowiednich
œrodków. Nie by³o to ³atwe, samorz¹d
lokalny nie by³ w stanie wygospodaro-
waæ takiej kwoty, a magistrat w Gdañ-
sku, który by³ zwierzchnikiem szko³y,
nie czu³ siê zobowi¹zany do ponoszenia œwiad-
czeñ finansowych na jej rzecz. W roku 1882
stan budynku by³ ju¿ tak z³y, ¿e szko³ê trzeba
by³o zamkn¹æ. Wówczas z inicjatywy tutejsze-
go pastora Blecha i za zgod¹ nadprezydenta
Gdañska zezwolono na zbiórkê pieniêdzy
w formie kwesty w okrêgach wejherowskim
i gdañskim. Przeprowadza³y j¹ wyznaczone
i upowa¿nione dwie osoby w okrêgu od Helu
do Gdañska i jeszcze jedna w samym Gdañsku.
W ten sposób uda³o siê zebraæ 1200 marek, któ-
re zainicjowa³y fundusz budowlany. Do sumy
tej doszed³ finansowy "prezent" królewskiego
rz¹du. Kosztorys nowej szko³y i budynku go-
spodarczego z uwzglêdnieniem kosztów pracy
w³asnej i transportu oszacowano na 18.700 ma-
rek. Realizacji budowy podj¹³ siê przedsiêbior-
ca budowlany Petermann z Wejherowa. Prace
rozpoczêto w czerwcu 1883 r., a zakoñczono
1 wrzeœnia tego samego roku. Na budowê zu¿y-
to 50.000 cegie³, siedem ³odzi kamieni polnych,
jeden ³adunek drewna i wapna. Wszystkie te
materia³y przywieziono szkutami towarowy-
mi z Rewy do Helu, a st¹d na plac budowy do-
starczano go ju¿ transportem w³asnym. Przy
budowie pomaga³o codziennie oœmiu mê¿czyzn
z Helu. Za transport ³odziowy materia³u z Rewy
gmina musia³a zap³aciæ 1150 marek.

W okresie od czerwca do paŸdziernika 1883
roku zajêcia szkolne odbywa³y siê w mieszka-

niu gminnym, za które p³aci³ lokalny samorz¹d.
Musiano znaleŸæ te¿ mieszkanie zastêpcze dla
rodziny nauczyciela. By pokryæ te koszty, z³o-
¿ono u dyrektora krajowego Prus Zachodnich
wniosek o po¿yczkê w wysokoœci 1500 marek
z funduszu pomocowego prowincji. Po¿yczka
ta zosta³a udzielona i od tego czasu gmina by³a
zobowi¹zana do sp³acania pó³rocznych rat
w kwocie 52 marek 50 fenigów  w dniu pierw-
szego kwietnia i pierwszego paŸdziernika, a¿ do
roku 1906.

Stary budynek szko³y zosta³ zakupiony na
otwartej licytacji za 95 marek przez gminê,
nastêpnie przez ni¹ rozebrany i znowu zlicy-
towany, za co uzyskano 600 marek. 95 marek
powiêkszy³o fundusz budowy, a 600 podzielo-
no jako zap³atê za roboty przy rozbiórce. Jak
siê okaza³o, wykonawca z Wejherowa nie by³

zbyt solidny i zrobi³ wiele usterek, co sprawi³o,
¿e w trzy lata po zakoñczeniu budowy w 1886
roku budynek wymaga³ ju¿ napraw i remontów.
Kamienie pod³ogi domu i kuchni by³y starte,
piece nie nadawa³y siê do palenia, pod³oga
w izbie sypialnej nauczyciela by³a ca³kowicie
zagrzybiona, a z drzwi wypada³y klamki i zam-
ki. Poniewa¿ przedsiêbiorca budowlany dawa³
gwarancjê na szeœæ lat, zosta³ wezwany do na-
prawy wszystkiego na w³asny koszt. Bardzo
siê jednak przed tym wzbrania³, dlatego trzeba
by³o go zmusiæ s¹downie. Budowniczy przeka-
za³ wykonanie tych prac na jego koszt zarz¹do-
wi szko³y. Wartoœæ remontu mia³a wynieœæ 190
marek. Wed³ug s¹dowego rozstrzygniêcia budow-
niczy mia³ zap³aciæ 92 marki, a resztê musia³a
pokryæ gmina, poniewa¿ nie mo¿na by³o udo-
wodniæ, ¿e wykonawca zastosowa³ w niektó-
rych miejscach z³e materia³y.

Z tej relacji dowiadujemy siê, ¿e gmina zobo-
wi¹zana by³a do utrzymywania mieszkania dla
nauczyciela w budynku szkolnym. Nauczyciel
korzysta³ te¿ z szeregu innych przywilejów, ale
i lista jego obowi¹zków by³a d³uga, np. stanowi-
sko nauczyciela w Helu by³o od dawnych cza-
sów po³¹czone z prac¹ organisty. Zachowa³ siê
dokument, reguluj¹cy zasady powo³ywania na-
uczyciela w Helu z roku 1855, który okreœla³
Ÿród³a dochodów nauczyciela w naszym mieœcie:

1. Nauczyciel jest zatwierdzany przez Pru-
ski Rz¹d Królewski. Otrzymuje on w wolne
u¿ytkowanie mieszkanie w budynku szko³y
i znajduj¹ce siê przy nim pomieszczenia gospo-
darcze, materia³ opa³owy do ogrzewania szko³y
i izby mieszkalnej, jak równie¿ na potrzeby go-
spodarstwa. Iloœæ materia³u opa³owego ustala³o
siê na podstawie aktualnych potrzeb i by³a
przyznawana w postaci przygotowanych po-
lan i szczap przez gminê miejsk¹ w Gdañsku,
bez op³aty za przewóz. Gmina Hel op³aca³a tyl-
ko  œcinkê.  W roku 1883 dostarczano nauczy-
cielowi z gdañskiej kamery leœnej w Helu 9 i 5/8
metra szeœciennego polan sosnowych. Dodat-
kowo Jastarnia Gdañska (Bór) zobowi¹zana by³a
dostarczyæ jeszcze jeden kubik.

2. Nauczyciel otrzymywa³ w u¿ytkowanie
1 prusk¹ morgê pola, na którym zasiew i prace
najemne wykonywali wszyscy cz³onkowie gmi-

ny w Helu.
3. Nauczyciel otrzymywa³ prawo do

wolnego wypasu byd³a w kamerze le-
œnej w Helu dla tylu sztuk, ile posiada³
(to prawo szko³y w Helu by³o kwestiono-
wane przez magistrat gdañski, poniewa¿
do tej pory nauczyciel mia³ pozwolenie
na wypas w lesie tylko jednej krowy).

4. Nauczyciel otrzymywa³ czesne
kwartalne:

a. za ka¿de dziecko, które czyta i pi-
sze: kwartalnie 3 szylingi 9 fenigów

b. ucz¹ce siê katechizmu: kwartalnie
2 szylingi 9 fenigów.

c. korzystaj¹ce dopiero z elementa-
rza: kwartalnie 1 szyling 9 fenigów.

5. Z funduszu dyspozycyjnego ma-
gistratu corocznie, na pocz¹tku sierpnia, wy-
p³acano nauczycielowi tak zwan¹ dietê podró¿-
n¹ w wysokoœci  8 marek 28 szylingów 11 feni-
gów oraz zamiast wczeœniejszego œwiadczenia
rybami w naturze, zgodnie z decyzj¹ gminy z
31 sierpnia 1819 r., rocznie 31 marek 8 szylin-
gów 7 fenigów w dwóch pó³rocznych ratach:
wiosn¹ i jesieni¹. Pieni¹dze te by³y zbierane od
mieszkañców przez kierownika szko³y i prze-
kazywane nauczycielowi. W ksiêdze rachun-
kowej szko³y zanotowano, ¿e od 1780 nauczy-
ciel sam musia³ odbieraæ od rybaków pieni¹dze
oraz przynale¿n¹ mu zap³atê w naturze czyli
œledzie i fl¹dry. W tym celu utrzymywa³ na koszt
w³asny pos³añca, który dostarcza³ mu ryby.
Nauczyciel otrzymywa³ od ka¿dej kopy œledzi
i fl¹der, które zosta³y z³apane 1 œledzia i jedn¹
fl¹drê. By³o tak do roku 1819, póŸniej postano-
wieniem gminy zamieniono ryby otrzymywane
w naturze na ekwiwalent pieniê¿ny wyp³acany
nauczycielowi.

6. Od ka¿dego rybaka w Helu nauczyciel
otrzymywa³ rocznie 1/2 wêgorza w naturze,
dostarczanego jesieni¹ (zazwyczaj dwóch ryba-
ków dawa³o jednego, œredniej wielkoœci wêgo-
rza). Jeœli rybak nie by³ w stanie dostarczyæ
wêgorza, musia³ zamiast tego zap³aciæ nauczy-
cielowi 1 szyling i 6 fenigów.
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Szanowni ... nawiedzeni !?
W Helu jest nas sporo. Pogl¹dy mamy szcze-

gólne. Tylko nieliczni nale¿¹ do sfery w³adzy.
Mieszkañcy - odmieñcy. Wra¿liwi i przewra¿li-
wieni obywatele o wysublimowanym poczuciu
estetyki, "wariaci" i "zakrêceni". Zwykle nawie-
dzeni w oczach innych, z poczuciem kulturowej
misji, nieg³upi i nie naiwni, lokalnie kreatywni,
pisz¹cy, graj¹cy, maluj¹cy i rysuj¹cy. Pomagacie
innym. Walczycie o smak i s³uch, zabytki
i przyrodê. Nauczacie, myœlicie inaczej w dwój-
nasób i przewrotnie. Proszê Was - nie kupujcie
ró¿owych okularów! Nawet jeœli ktoœ wam je
wciska "w ramach promocji".

Obojêtnie, ilu nas tu jest. Róbmy, co mo¿na,
aby nie by³o byle jak i œrednio. Nie zgadzajmy
siê, by Hel stawa³ siê miastem normalnym
w najgorszym s³owa tego znaczeniu, aby upodab-
nia³ siê do ...................... ......(wpisz dowolne).

Dyskontowanie wy³¹cznie po³o¿enia geogra-
ficznego jako biznesowego magnesu jest upoka-
rzaj¹cym faktem dla waszych zdolnoœci i mo¿li-
woœci. Czyñcie w Helu rzeczy ma³e i du¿e ale
wszystkie oryginalne, autentyczne, estetyczne
i u¿yteczne na ca³e lata, a nie tylko na dziœ. Byle
jakoœæ wielu dzisiejszych inwencji i ich realiza-
cja pora¿a. Psuje opiniê o nas, psuje Hel.

Kto za parê lat tu przyjedzie? Trasa dojazdu
do koñca pó³wyspu jest tak beznadziejnie znisz-
czona krajobrazowo, ¿e oko wypoczywa tylko

w miejscach, gdzie nie próbowano jeszcze po-
prawiaæ naturalnoœci krajobrazu - tego  histo-
rycznego i tego przyrodniczego. Do Helu przy-
je¿d¿a siê coraz bardziej w wyniku desperackiej
koniecznoœci dotarcia na koniec Pó³wyspu. Pod-
ró¿uje siê w zsypie widokowego œmietnika. Set-
ki zas³aniaj¹cych widok bilbordów i tabliczek
"reklamowych", tysi¹ce foliowych woreczków
na ga³êziach drzew, niewyszukana architektura
wzd³u¿ drogi ("piêkno" W³adys³awowa), roz-
je¿d¿one wydmowe i leœne pobocza, "uroczo"
urbanizuj¹ce siê kampingi, ukamienowany i zabe-
tonowany brzeg zatoki, œmieci niemal wszêdzie.

Co zrobiæ, aby goœcie wpadaj¹cy do Helu,
choæby na chwilê, nie mieli wra¿enia, ¿e doje-
chali do kub³a krajobrazowych i architektonicz-
nych odpadków?

To miejsce mo¿e byæ bardziej czystym sani-
tarnie i urbanistycznie. Mo¿e byæ najciekaw-
szym kulturowo, etnograficznie i przyrodniczo
miasteczkiem - nie tylko w okolicy. Wolno mieæ
takie ambicje. Wolno!

 Atrakcje staj¹ siê sob¹, gdy s¹ wysokiej ja-
koœci. U³atwmy promocjê miastu. T¹ instytu-
cjonaln¹ i powszechn¹. Póki promocja jest na-
ci¹ganiem ludzi na tandetê, nie mo¿e byæ trwale
skuteczna. Falsyfikaty gospodarnoœci pro-tury-
stycznej obracaj¹ siê przeciwko nam.

Nieprawdopodobne? A jednak mo¿liwe!
Zapytajcie m³odszych. Przychodzi czas

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO WSPÓLNEGO REDAGOWANIA TEJ RUBRYKI

promowania Helu jego mieszkañcom - aby
chcieli tu mieszkaæ.

Podró¿ oznacza pewn¹ filozofiê ¿ycia, jest
soczewk¹ skupiaj¹c¹ nasze marzenia, potrzeby,
niepokoje i d¹¿enia. Podró¿ wyostrza spojrze-
nie, zwiêksza dystans do naszych codziennych
problemów. To potrzeba konfrontacji z inn¹ rze-
czywistoœci¹, spotkania z innymi ludŸmi.
Wszystko to jednak rozpoczyna siê od marzeñ,
a te s¹ przywilejem dzieci i samotników.

Któ¿ z nas, bêd¹c dzieckiem nie marzy³
o podró¿ach i wêdrówkach przez bezkresne pust-
kowia, oczami wyobraŸni  zdobywa³ szczyty,
daj¹c siê ponieœæ fantazji przep³ywa³ oceany
- no kto tego nie robi³? Powszechnie te¿ wiado-
mo, ¿e wspóln¹ cech¹ wiêkszoœci podró¿ników,
alpinistów, groto³azów oraz innych osób w za-
wansowanym studium idiotyzmu, jest fakt po-
siadania instynktu wêdrowania silniejszego od
nich samych i choæ skazuj¹ siê na ryzyko utraty
¿ycia, walkê z samotnoœci¹, nierzadko zimno
i g³ód, to poniek¹d robi¹ to na w³asne ¿yczenie
i chyba w tym tkwi ich ogromna si³a. Osobo-
woœæ tych ludzi oraz przeœladuj¹cy ich demon
w³óczêgi sprawia, ¿e wbrew logice i zdrowemu
rozs¹dkowi i tak wyrusz¹ w nieznane, nie do-
puszczaj¹c przy tym myœli o niepowodzeniu
wyprawy.

Dlaczego Syberia?
Miejsce wzbudzaj¹ce tak wiele kontrower-

sji, ziemia  przeklêta przez zes³añców, opluwa-
na przez ludzi, pe³na ogromu dzikoœci i niekoñ-

SYBERIA 2003 Hel-Irkuck-Hel    15000 km   podró¿y przez bezdro¿a

Ka¿demu  wedle  marzeñ?
cz¹cych siê przestrzeni. Przez d³ugie lata za-
mkniêta i niedostêpna dla ludzi z zewn¹trz.
Czy mo¿na pokochaæ Syberiê? Ale¿ oczywi-
œcie, nale¿y tylko tam pojechaæ, poznaæ rodo-
witych mieszkañców nie tylko Buriatów, ale
równie¿ wielu Polaków, spróbowaæ kuchni, po-
s³uchaæ pieœni, przespacerowaæ siê brzegami Baj-
ka³u i to powinno wystarczyæ. Jakie¿ to proste,
prawda, jednak historia któr¹ znamy przera¿a
i na sam¹ myœl o bezkresnej tajdze i mroŸnej
tundrze przechodz¹ nas ciarki. Jest to zrozu-
mia³e, setki tysiêcy ludzi wywiezionych wbrew
ich woli daleko od domu, do nieznanej ziemi,
prze¿ywa³o tam  gehennê. Do tej pory tysi¹ce
naszych rodaków mieszka na "koñcu œwiata"
jednak teraz mówi¹, ¿e to ich dom, miejsce, gdzie
pogrzebali swoich bliskich, przyjació³, rodzinê.

Syberia to nie tylko kufajka i woj³oki, to rów-
nie¿ przyjaŸni ludzie i zachwycaj¹ca przyroda
o niespotykanym piêknie.

Dlaczego  samochodem ?
Bo  przelecieæ samolotem nad Syberi¹, nie

dotykaj¹c jej stopami, to tak jak przejœæ przez
¿ycie bez sensu. W jaki inny sposób mo¿na ze-
tkn¹æ siê z syberyjsk¹ rzeczywistoœci¹ i samym
sob¹? Chcemy te¿ czêœciowo powtórzyæ trasê
naszego mentora, kolegi  Romualda Koperskie-
go, który przemierzy³ trasê z Zurychu do No-
wego Jorku  przez Syberiê, cieœninê Beringa,
rozklekotanym land-roverem, który ostatnio po-
wróci³ z kolejnej wyprawy znad jeziora Bajka³.
W po³owie czerwca pi¹tka  œmia³ków na prze-
kór losowi i braku zrozumienia, wyruszy w  kie-
runku Azji samochodem, by przez blisko mie-
si¹c zmagaæ siê z niewiadomym. W chwili obec-
nej koñczymy przygotowanie oraz przegl¹d sa-
mochodu, za³atwiamy te¿ sprawy  pozwoleñ,
wiz w Konsulacie Rosyjskim, ubezpieczeñ oraz
potencjalnych sponsorów. W nastêpnym arty-
kule przybli¿ê plan trasy, pobytu oraz przed-
stawiê sk³ad  osobowy ekspedycji, miejsce i czas
wyjazdu. Wszystkie osoby, stowarzyszenia, or-
ganizacje zainteresowane nasz¹ wypraw¹ tudzie¿
wsparciem merytorycznym czy materialnym,
proszê o kontakt z redakcj¹ w celu dalszych
informacji.

Hiob

Zbli¿a siê lato - czas oglêdzin Helu przez
goœci z innych miejsc Polski i Œwiata. Zróbmy,
co tylko mo¿liwe, aby miasto i okolica nie tylko
sprawia³y wra¿enie lepsze, ale i lepsze by³y
autentycznie. Zróbmy tak, aby by³o i nam przy-
jemnie tu mieszkaæ.

Przegramy jakoœæ w³asnego ¿ycia jeœli inni
przehandluj¹ nasze trwa³e mo¿liwoœci za doraŸny
grosz.
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Wprowadzenie nowych zasad Wspólnej Polityki Rybackiej Unii
Europejskiej, po zamkniêciu negocjacji i po podpisaniu Traktatu Akce-
syjnego, w istotny sposób zmieni³o warunki i zasady tak kiepsko wyne-
gocjonowanego stanowiska R.P. w rozdziale "Rybo³ówstwo". Potwierdza
to moje przekonanie, ¿e Polska podpisa³a czek inblanko.

U.E. w istotnym stopniu zmieni³a warunki wykorzystywania fundu-
szy strukturalnych (FIFG), z których - obiecuje siê, bêdzie mog³o korzy-
staæ polskie rybo³ówstwo po 1 maja 2004 r. Najistotniejszym jest, aby
polskie rybo³ówstwo po pierwszym okresie zwi¹zanym z redukcj¹
i ewentualn¹ modernizacj¹ czêœci rybackiej, mog³o korzystaæ ze œrodków
publicznych (FIFG) nie tylko na modernizacjê floty,  ale równie¿ na zastê-
powanie starych wys³u¿onych jednostek nowymi i nowoczesnymi, taki-
mi, jakimi dysponuj¹ inne kraje cz³onkowskie Unii. Zmodernizowa³y one
swoj¹ flotê ryback¹ w ostatnim dziesiêcioleciu, na co polskiego rybo³ów-
stwa nie by³o staæ i d³ugo nie bêdzie, bez pomocy œrodków publicznych.
Nowe zasady Wspólnej Polityki Rybackiej stanowi¹ elementy  zagro¿e-
nia dla polskiego rybo³ówstwa. WPR przewiduje mo¿liwoœæ udzielania
pomocy publicznej z FIFG na odnowê floty tylko do dnia 31 grudnia
2004 r., co pozwala przypuszczaæ, ¿e po tym okresie U.E. wycofa siê z
dop³at na odnowê floty rybackiej. Wówczas polscy armatorzy nie bêd¹
mieli mo¿liwoœci skorzystania z tych funduszy, co stawia ich w wyj¹t-
kowo niekorzystnej i niekonkurencyjnej sytuacji w stosunku do innych
pañstw cz³onkowskich, które zd¹¿y³y ju¿ odnowiæ swoj¹ flotê ryback¹.

Kolejnym problemem, który musi zostaæ rozwi¹zany, jest wymaganie
U.E. dotycz¹ce sposobu pomiaru tona¿u jednostek, konieczne jest poda-
nie tona¿u  GT wg. Konwencji Londyñskiej, przynajmniej od momentu
przyst¹pienia Polski do U.E. Obecnie tylko ok. 20% polskiej floty rybac-
kiej posiada pomiary zgodne z  Konwencj¹ Londyñsk¹, a tona¿ pozosta³ej
jej czêœci jest podany wg. zasad Konwencji z Oslo. Ponowny pomiar
wszystkich kutrów jest trudny i bardzo kosztowny. Kto za to zap³aci?
Obowi¹zek zainstalowania na polskich kutrach urz¹dzeñ VMS (Satelitar-
ny System Monitorowania Kutrów) przes¹dza o tym, ¿e polscy armato-
rzy bêd¹ musieli wydaæ sporo w³asnych œrodków na instalowanie takich
urz¹dzeñ. Polska nie zd¹¿y z instalacj¹ tego typu sprzêtu do 1 maja 2004
r. Brak urz¹dzeñ VMS wyeliminuje statki rybackie z po³owów po wejœciu
do Unii.  Polska bêdzie w tym czasie przeprowadza³a proces restruktu-
ryzacji floty rybackiej i konieczne s¹ specjalne rozwi¹zania w czêœci
dotycz¹cej instalacji urz¹dzeñ systemu VMS odbiegaj¹ce od wprowadzo-
nych zasad, w szczególnoœci zwiêkszenia stopnia finansowania z fundu-
szu strukturalnego zakupu tych urz¹dzeñ poprzez wprowadzenie finan-
sowania armatorów, którzy nie wycofaj¹ kutrów do roku 2006  i umo¿li-
wienia eksploatacji tych kutrów, których armatorzy zadeklaruj¹ chêæ z³o-
mowania kutrów w latach 2004 - 2006  bez koniecznoœci instalacji tych
urz¹dzeñ. Ca³kowicie  niejasne s¹ regulacje, mówi¹ce o stosowaniu pomo-
cy publicznej  na odnowê statków tylko do 31 grudnia 2004 r. Bez jed-
noznacznego stanowiska Komisji Europejskiej, pozostajemy  w wielkiej
niewiadomej. Nale¿a³oby wyst¹piæ o zmianê stanowiska negocjacyjnego
i o zagwarantowanie dla Polski stosowania zasad, jakie by³y w momencie
zakoñczenia negocjacji w dziale "Rybo³ówstwo". Koniecznym jest rów-
nie¿ wyjaœnienie, czy wieloletni plan ochrony dorsza w Ba³tyku ustano-
wiony  przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Rybo³ówstwa Morza Ba³tyc-
kiego (MKRMB) bêdzie zatwierdzony przez Radê Europejsk¹.

W wykazie obowi¹zuj¹cych w Unii planów ochrony i odbudowy
zasobów niektórych gatunków ryb, nie ujêto planu odbudowy zasobów
dorsza przyjêtego przez MKRMB. Unia Europejska jest cz³onkiem
MKRMB i delegacja U.E. zaakceptowa³a ten plan. W sytuacji, kiedy
prawie 90% Morza Ba³tyckiego bêdzie wodami U.E., nale¿a³o wyjaœniæ tê
sytuacjê przed podpisaniem Traktatu Akcesyjnego. Po analizie skutków
zmian wprowadzonych we Wspólnej Polityce Rybackiej U.E. po podpi-
saniu przez Polskê Traktatu Akcesyjnego, nasuwa siê coraz wiêcej w¹t-
pliwoœci wymagaj¹cych zdecydowanych wyjaœnieñ. Nowa Polityka Ry-
backa Unii zosta³a przygotowana dla pañstw cz³onkowskich i nie bra³a
pod uwagê problemów pañstw kandyduj¹cych. Mam nadziejê, ¿e Polska
wyst¹pi do Komisji Europejskiej o okres dostosowawczy niektórych prze-
pisów wynikaj¹cych z WPR., co po ewentualnym wejœciu do U.E. umo¿-
liwi nam dalsz¹ egzystencjê, modernizacjê, jak i odnowê floty rybackiej
tak, by mog³a ona w pe³ni konkurowaæ z innymi pañstwami Unii Europej-
skiej. S³u¿ba rz¹dowa jest zobowi¹zana do spe³niania g³ównych powinno-
œci  tj. formu³owanie polityki gospodarczej i zabezpieczania warunków
do jej realizacji, tworzenia, poprawiania i uchylania prawa, nadzorowa-
nia rybaków, by prawo by³o przez nich  przestrzegane, ale i przestrzegaæ
prawa w stosunku do rybaków. S³u¿ba rz¹dowa jest finansowana z fundu-
szy ogó³u podatników, wp³acanych do bud¿etu, a wspó³finansowana rów-
nie¿ przez rybaków.

Cz³onek Sztabu Kryzysowego Rybo³ówstwa
Kazimierz Rotta

Stanowisko Rybaków Morskich   Sz.K.R.
w sprawie zagro¿eñ wynikaj¹cych z wprowadzenia zasad

nowej Wspólnej Polityki Rybackiej  Unii Europejskiej

Opracowywany Sektorowy Program Operacyjny "Rybo³ówstwo"  na
lata 2004 - 2006, przewiduje co prawda œrodki na modernizacjê i odnowê
floty, ale wykorzystanie tych œrodków na odbudowê floty bêdzie prak-
tycznie niemo¿liwe.   S.P.O. - "Rybo³ówstwo", mo¿e byæ przes³any przez
Polskê do Komisji U.E. dopiero po uzyskaniu cz³onkostwa, czyli ewentu-
alnie po dniu 1 maja 2004 r. Proces zatwierdzania tego programu to okres
co najmniej 5 miesiêcy. ¯aden z armatorów zainteresowanych budow¹
nowego kutra nie bêdzie w stanie po ewentualnym  zatwierdzeniu  SPO
za³atwiæ dokumentacji, podpisania umowy na budowê nowego kutra
i formalnoœci zwi¹zanych z wyst¹pieniem o udzielenie pomocy z FIFG na
budowê nowej jednostki. Wycofanie siê U.E. ze wspó³finansowania budo-
wy nowych kutrów praktycznie przekreœla jakiekolwiek szanse rozwoju
polskiego rybo³ówstwa  po roku 2004. Ograniczenie zakresu stosowania
wspó³finansowania z FIFG, do modernizacji kutrów rybackich, do popra-
wy bezpieczeñstwa, nawigacji, higieny, jakoœci ryby-surowca, poprawy
warunków pracy rybaków oraz dzia³añ maj¹cych poprawiæ selektyw-
noœæ sprzêtu po³owowego, pozbawi tych armatorów, którzy nie zdecy-
duj¹ siê na wycofanie (z³omowanie) swoich kutrów po wejœciu do U.E.
mo¿liwoœci skorzystania z tej formy pomocy, jak¹ posiadaj¹ armatorzy
dotychczasowych cz³onków Unii Europejskiej.

Wprowadzono zasadê, ¿e kutry rybackie, które chcia³yby korzystaæ
z pomocy publicznej w ramach FIFG, musz¹ wystêpowaæ w Unijnym
Rejestrze Statków Rybackich, co najmniej od  piêciu lat. Taki zapis mo¿e
pozbawiæ polskie statki rybackie mo¿liwoœci modernizacji i odnowy
floty na bardzo d³ugi czas. St¹d te¿ koniecznym jest uzgodnienie inter-
pretacji, ¿e w przypadku nowych krajów cz³onkowskich, narodowe reje-
stry w Polskim Rejestrze Statków bêd¹ ekwiwalentne do Unijnego Reje-
stru. Nowa W.P.R. zmienia dotychczasowe zasady wyp³acania premii za
transfer w ramach wspólnego przedsiêwziêcia z 50% maksymalnej kwoty
za z³omowanie do 30%  tej kwoty.  Wycofuje siê równie¿ mo¿liwoœæ
wyp³acania odszkodowañ za zmianê przeznaczenia kutra rybackiego.
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Mleko matki jest najlepszym po¿ywieniem,
jakie powinno otrzymywaæ ma³e dziecko.
Pokarm kobiecy jest zawsze œwie¿y, ja³owy,
ciep³y i "pod rêk¹". Karmienie piersi¹ niesie
olbrzymie korzyœci zarówno dla zdrowia dziec-
ka jak i matki. Fenomenem mleka kobiecego jest
jego zmiennoœæ. Jest ono idealnie dostosowane
do potrzeb dziecka w poszczególnych okresach
jego ¿ycia. Po porodzie przez pierwsze dni
z piersi kobiety wyp³ywa ¿ó³ty gêsty p³yn zwa-
ny m³odziwem albo siar¹. Jest to ¿ywa szcze-
pionka, poniewa¿ w swoim sk³adzie zawiera
du¿¹ iloœæ przeciwcia³, które posiadaj¹ zdolnoœæ
niszczenia bakterii i wirusów.

Noworodek przez pierwszy miesi¹c swoje-
go ¿ycia praktycznie nie wytwarza w³asnych
przeciwcia³, wiêc tylko nasz pokarm chroni go
przed wieloma chorobami. Po oko³o 2-3 tygo-
dniach nasze kobiece mleko przekszta³ca siê
w tzw. mleko dojrza³e. Na pocz¹tku karmienia
jest ono prawie przezroczyste, niczym woda
i jest dla dziecka napojem. Jest to mleko pierw-
sze. Dopiero póŸniej, po kilku minutach ssania,
dziecko otrzymuje pokarm o du¿ej zawartoœci
energii, tzw. mleko wtórne.

Dlatego te¿ nawet w upalne lato dzieci kar-
mione piersi¹ nie musz¹ byæ przepajane wod¹
lub herbat¹.

Pokarm kobiecy zmienia siê równie¿ w cza-
sie trwania doby. Dziecko w dzieñ otrzymuje
60% dobowej iloœci pokarmu, resztê w nocy.
Karmienia nocne s¹ bardzo wa¿ne dla rozwoju
ma³ego dziecka, poniewa¿ w³aœnie wtedy w mle-
ku kobiecym znajduje siê du¿a iloœæ dobrych
nienasyconych kwasów t³uszczowych, które
buduj¹ mózg i s¹ Ÿród³em energii dla naszego
dziecka. Dlatego te¿ dzieci karmione piersi¹ maj¹
wy¿szy iloraz inteligencji i lepiej radz¹ sobie
z nauk¹ w szkole. S¹ te¿ bardziej zrównowa¿o-
ne. Mleko kobiece zawiera oprócz du¿ej iloœci
przeciwcia³ Slg A wiele czynników, które
korzystnie wp³ywaj¹ na ca³y system odporno-
œciowy u dziecka.

S¹ to:
lizozym (enzym do walki z bakteriami)
laktoferyna (noœnik ¿elaza)
czynnik bifidogenny (stymuluje rozwój

korzystnej flory jelitowej)
lactofelicylina (naturalny antybiotyk zwal-

czaj¹cy zaka¿enia uk³adu pokarmowego)
laktoza (cukier mleczny, który jest materia-

³em energetycznym i bierze udzia³ w prawid³o-
wym dojrzewaniu uk³adu nerwowego).

Karmienie piersi¹ jest przede wszystkim
decyduj¹cym elementem w wytworzeniu
prawid³owej wiêzi matka - dziecko, która
ma odzwierciedlenie w ca³ym ¿yciu dziecka.
Noworodek rodzi siê z silnym odruchem ssania.
Dziecko po porodzie, po³o¿one na brzuchu mat-
ki, szuka piersi i "pe³za" w jej kierunku. Matka
pod wp³ywem hormonów uwolnionych podczas
porodu tzw. endorfin (endorfina - jest to natu-
ralna wewn¹trzustrojowa morfina, która ³agodzi
ból porodowy i wyzwala laktacjê; nazywana jest
te¿ hormonem szczêœcia i mi³oœci), jest w stanie

euforii. Zapomina o trudach porodu, a jedynym
jej pragnieniem jest przytulenie ma³ego dziecka
i podarowanie mu swego pokarmu. Noworodek
oddzielony od swojej matki strasznie p³acze.
Dziecko znajduje siê w ogromnym stresie.
Czuje siê opuszczone, a g³oœny krzyk jest je-
dyn¹ mo¿liw¹ form¹ jego protestu i wo³aniem
- "jest mi bardzo Ÿle".

Jeœli ma³y cz³owiek zostanie przytulony do
piersi, od razu uspokaja siê, poniewa¿ w trakcie
aktu ssania zaspakaja nie tylko podstawow¹
potrzebê g³odu, ale czuj¹c ciep³o matki, s³ysz¹c
bicie jej serca, zyskuje ogromne poczucie bez-

Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci (UNICEF) stworzy³y inicjatywê na-
gradzania tym zaszczytnym tytu³em szpitali
po³o¿niczych na ca³ym œwiecie realizuj¹cych
program:

"100 KROKÓW
DO UDANEGO KARMIENIA"

1. Sporz¹dziæ na piœmie zasady postêpowa-
nia, sprzyjaj¹ce karmieniu piersi¹ i zapoznaæ
z nimi ca³y personel;

2. Przeszkoliæ wszystkich pracowników tak,
aby mogli realizowaæ powy¿sze zasady;

3. Informowaæ wszystkie kobiety ciê¿arne
o korzyœciach wynikaj¹cych z karmienia piersi¹
i postêpowaniu podczas karmienia;

4. Pomagaæ matkom w rozpoczêciu karmie-
nia piersi¹ w ci¹gu pó³ godziny po urodzeniu
dziecka;

5. Praktycznie nauczyæ matki (zademonstro-
waæ) jak nale¿y karmiæ piersi¹ i jak utrzymaæ
laktacjê, nawet jeœli bêd¹ oddzielone od nowo-
rodków;

6. Nie dokarmiaæ i nie dopajaæ noworodków
niczym poza pokarmem kobiecym z wyj¹tkiem
szczególnych wskazañ medycznych;

7. Stosowaæ system romming-in umo¿liwia-
j¹cy matce przebywanie w pokoju razem z dziec-
kiem od urodzenia i przez ca³¹ dobê;

8. Zachêciæ i u³atwiaæ karmienie piersi¹ na
¿¹danie;

9. Nie podawaæ smoczka niemowlêtom kar-
mionym piersi¹;

115 Szpital Wojskowy
z Przychodni¹

SP.Z.O.Z. P.O.Z Hel

jako placówka s³u¿by zdrowia sprawuj¹ca
opiekê nad matk¹ i dzieckiem wspiera program
upowszechniania karmienia piersi¹ poprzez:

1) kierowanie kobiet w ci¹¿y przez lekarza
ginekologa na spotkania Grupy Wsparcia
Matek Karmi¹cych Piersi¹.

Spotkania prowadzone przez po³o¿n¹
dostarczaj¹ przysz³ej mamie, która z ró¿nych
przyczyn nie mo¿e dotrzeæ do Szko³y Rodze-
nia w Pucku, rzetelnej i aktualnej wiedzy na
temat naturalnego karmienia.

2) wspó³pracê lekarza pediatry z Grup¹
Wsparcia, szybkie "przekazanie" niedoœwiad-
czonej mamy kobietom doœwiadczonym w kar-
mieniu piersi¹, aby wspólnie przezwyciê¿yæ
indywidualne trudnoœci.

3) w³¹czenie siê w pracê Grupy Wsparcia
personelu medycznego szpitala.

Organizowanie prelekcji dla m³odych matek
nt.:

- planowania rodziny;
- prawid³owego od¿ywiania ciê¿arnej, a póŸ-

niej karmi¹cej kobiety;
- znaczenia szczepieñ ochronnych dzieci itd.

MLECZNA  DROGA
Dla niemowlêcia - pierœ matki.
Gruczo³ mleczny daje tyle mleka ile od niego ¿¹daj¹.
Ka¿da matka mo¿e karmiæ, ka¿da ma dostateczn¹ iloœæ pokarmu; tylko niezna-

jomoœæ techniki karmienia pozbawia j¹ przyrodzonej zdolnoœci.
Bo karmienie jest dalszym ci¹giem ci¹¿y, "jeno dziecko z wewn¹trz przenios³o siê na

zewn¹trz, odciête od ³o¿yska pochwyci³o pierœ, nie czerwon¹, a bia³¹ krew pije":
Janusz Korczak

pieczeñstwa. Matka zaœ pod wp³ywem uwal-
nianych podczas ssania piersi przez dziecko
hormonów (prolaktyny i endorfiny) staje siê
spokojniejsza, bardziej cierpliwa, zaczyna czu-
le przemawiaæ do dziecka. Czuje siê potrzebna
dziecku i silniej siê z nim zwi¹zuje. Ostatnie
badania dowiod³y, ¿e tzw. zimny chów dzieci
i moda na sztuczne karmienie w latach 60, 70-
tych wprowadzi³y zaburzenia w rozwoju oso-
bowoœci cz³owieka. Wœród m³odych ludzi ¿y-
wionych w dzieciñstwie sztucznym mlekiem
zaobserwowano sk³onnoœci do depresji, na³ogów,
agresji, i takich chorób jak cukrzyca i nadciœnie-
nie. Wszystkie te choroby prawdopodobnie maj¹
zwi¹zek z tym, i¿ wiele dzieci w tamtym okre-
sie nie mia³o zaspokojonych podstawowych
potrzeb emocjonalnych.

Na szczêœcie, od kilkunastu lat Œwiatowa
Organizacja Zdrowia rozpoczê³a na ca³ym
œwiecie wielk¹ kampaniê na rzecz powrotu
naturalnego karmienia.

Dziêki inicjatywie Szpitala Przyjaznego
Dziecku, wszystkie m³ode mamy maj¹ za-
pewniony dobry start w kierunku karmienia
naturalnego swoich dzieci.

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Œwiatowego Tygo-
dnia Karmienia Piersi¹ na zaproszenie pani mgr
Danuty Bolek uczestniczy³am w zajêciach
z Przysposobienia do ¿ycia w rodzinie. Przed-
stawi³am m³odzie¿y z kl. IV LO w Helu nastê-
puj¹ce zagadnienia:

- Mechanizmy rz¹dz¹ce laktacj¹
- Wp³yw karmienia piersi¹ na zdrowie dziecka

i matki
- Korzystny wp³yw karmienia naturalnego

na rozwój emocjonalny matki, dziecka i ojca.

M. Zawadzka

Szpital Przyjazny Dziecku
10.   Anga¿owaæ siê w tworzenie i pracê grup

kobiet wspieraj¹cych siê w karmieniu piersi¹
i kierowaæ do nich karmi¹ce matki wypisywane
ze szpitala lub bêd¹ce pod opieka przychodni.
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Dn. 28.05. 2003 r. (œroda) o godz.
1700 w Przedszkolu Miejskim przy
ul. ¯eromskiego 16 odbêdzie siê
spotkanie poœwiêcone naturalnemu
karmieniu

Plan prelekcji:
1. Karmienie piersi¹, a zdrowie

jamy ustnej dziecka - lek. stomatolog
A. Junak

2. Skuteczne sposoby karmienia
piersi¹ - po³o¿na M. Zawadzka

Na ostatnim spotkaniu Grupy Wsparcia
Matek Karmi¹cych Piersi¹ goœciliœmy leka-
rza pediatrê, p. J. Gr¹dkiewicza.

Pan doktor w bardzo ciekawy sposób
omówi³ zjawisko coraz czêstszego wystêpo-
wania alergii i nietolerancji pokarmowych
wœród dzieci.

Serdecznie dziêkujemy za przybycie.
W imieniu Grupy

M. Zawadzka

26 maj - 1 czerwiec

Œwiatowy Tydzieñ
Karmienia Piersi¹

Podziêkowanie

Ewa urodzi³a syna w Szpitalu Przyjaznym
Dziecku w Gdyni. Ma³y Piotruœ od pocz¹tku
mia³ trudnoœci z uchwyceniem piersi ze wzglê-
du na tzw. p³askie brodawki. Dziecko ju¿ w szpi-
talu by³o karmione pokarmem matki, który po-
dawano mu z kieliszka (w szpitalach po³o¿ni-
czych, którym przyznano tytu³ "Szpital Przy-
jazny Dziecku" nie u¿ywa siê do karmienia dzieci
butelek i smoczków, aby nie zburzyæ odruchu
prawid³owego ssania piersi).

Przed planowanym wyjœciem Ewy do domu
po³o¿na nauczy³a rodziców karmiæ ma³ego Pio-
trusia za pomoc¹ metody palec i strzykawka.

W domu Ewa dzielnie odci¹ga³a co 2 godz.
pokarm rêcznym odci¹gaczem, a jej m¹¿ karmi³
dziecko strzykawk¹. Oczywiœcie ca³y czas ro-
dzice próbowali dostawiaæ dziecko do piersi.
Niestety, ma³y Piotruœ na widok piersi strasznie
krzycza³, wali³ pi¹stkami i w ogóle by³ bardzo
nieszczêœliwy. Ewa wpad³a w depresjê, gdy¿
do³¹czy³ do tego wszystkiego nawa³ mleczny.
Piersi okropnie bola³y. W prawej piersi, w miej-
scu blizny po wczeœniejszym usuniêciu w³ók-
niaka, zrobi³ siê zastój miejscowy. Pierœ by³a
zaczerwieniona. Ewa czu³a siê coraz gorzej,
a temp. wzros³a do 38oC. Ewa przyjmowa³a
doraŸnie Paracetamol, a po dobie walki z zapa-
leniem (delikatny masa¿, ciep³y ok³ad na pierœ
przed odci¹gniêciem pokarmu, zimne ok³ady

Historia jednego karmienia

z kapusty po odci¹gniêciu pokarmu) uda³a siê
do lekarza, który przepisa³ antybiotyk. Po 5
dniach wszystko wróci³o do normy, tzn. Ewa
ju¿ nie gor¹czkowa³a, nadal odci¹ga³a pokarm,
m¹¿ karmi³ strzykawk¹ ma³ego Piotrusia, który

nadal traktowa³ pierœ jako swojego najwiêkszego
wroga. Brodawki Ewy ju¿ wyraŸnie uwypukli-
³y siê i nie powinno byæ problemu z ich uchwy-
ceniem przez dziecko.

Ma³y Piotruœ skoñczy³ 3 tygodnie i nadal nie
ssa³ piersi. Rodzice byli ju¿ u kresu wytrzy-
ma³oœci fizycznej i psychicznej. Poprosili mnie
o pomoc. Razem próbowaliœmy dostawiaæ Pio-
trusia do piersi. Bez efektu. Dziecko tylko chcia-
³o jeœæ odci¹gniêty pokarm podawany strzykaw-
k¹. Wpadliœmy na pomys³ zmuszenia dziecka
do ssania poprzez wydawa³oby siê drastyczn¹
metodê: "nie dam ci wiêcej palca i strzykawki,
bo masz wspania³¹ pierœ i jesteœ na tyle du¿y
i silny, ¿e mo¿esz j¹ opró¿niæ".

Zadzia³a³o!
Ma³y Piotruœ po 5 godzinach g³odówki nie

mia³ innego wyjœcia ni¿ chwyciæ mamin¹ pierœ,
któr¹ wspaniale zacz¹³ ssaæ i tak robi do dnia
dzisiejszego.

A minê³o ju¿ od tamtych wydarzeñ 11 mie-
siêcy.

M.  Zawadzka

Ka¿da kobieta mo¿e karmiæ piersi¹.
Pierwsze karmienia mog¹ byæ trudne. Ewa
dziêki swojemu uporowi, wierze w siebie,
a przede wszystkim zaanga¿owaniu mê¿a
w karmienie - zwyciê¿y³a.

Zbieranie zapisów osób chêtnych na ca³odo-
bowy dostêp do Internetu trwa. Szybka sieæ
komputerowa z dostêpem do Internetu ma szan-
sê naprawdê zaistnieæ w naszym mieœcie. Im
szybciej zbierzemy 30-40 osób tym szybciej
bêd¹ mogli Pañstwo korzystaæ z zasobów glo-
balnej sieci.

Abonament miesiêczny za ³¹cze do 128
Kbps to 100 z³ + 7% VAT (istnieje mo¿liwoœæ
przy³¹czenia szybszego-dro¿szego lub tañsze-
go-wolniejszego ³¹cza, lecz iloœæ abonentów us³u-
gi "wolniejszej" jest ograniczona ze wzglêdu na
zbyt du¿e obci¹¿enie sieci), wpisowe to 300 z³.
Koszt instalacji jest ustalany indywidualnie dla
ka¿dego klienta, jest on ni¿szy im wiêksza iloœæ
chêtnych w okolicy o promieniu do kilkudzie-
siêciu metrów (najkorzystniejszym rozwi¹za-
niem jest przy³¹czanie bloków). Ka¿da firma
korzystaj¹ca z naszej us³ugi zostanie automa-

Zachêcamy do umieszczania w Internecie
og³oszeñ o wynajmowaniu kwater prywatnych
oraz o instytucjach gospodarczych oferuj¹cych
miejsca noclegowe. Oferujemy reklamê na stro-
nach serwisu www.hel.org.pl w trzech katego-
riach:

1) reklama kwatery prywatnej (mieszkania,
domki na dzia³ce, pokoje w mieszkaniu/domu
mieszkalnym, itp.) - 50 z³

2) reklama  dzia³alnoœci gospodarczej (pen-
sjonaty, pokoje goœcinne, wille, hotele, itp.)
- 150 z³

3) witryna internetowa (samodzielny serwis
www + og³oszenie z punku 2) - od 600 z³

!!! Nie pobieramy ¿adnej prowizji od zre-
alizowanych rezerwacji !!!

OG£OSZENIA  NOCLEGOWE W INTERNECIE

INTERNET - TO NIE JEST ̄ ART !!!
tycznie dodana do katalogu helskich firm w prze-
budowanym serwisie www.hel.org.pl, oraz
otrzyma specjalny rabat na stronê internetow¹
firmy w przypadku wyra¿enia w przysz³oœci
takiej chêci.

UWAGA!!! 40 u¿ytkownik zamyka pulê
przy³¹czanych abonentów w pierwszej fazie
budowy sieci, a termin póŸniejszego rozsze-
rzenia jest na tê chwilê nieznany. Niestety
wiêkszej liczby osób przy³¹czyæ nie mo¿e-
my, gdy¿ jak z za³o¿enia wynika, ma to byæ
szybki dostêp do Internetu.

*** W chwili pisania tego og³oszenia
mamy 15 zadeklarowanych osób ***

kontakt:
tel kom. 609 809 001
tel. 675 06 56
e-mail: hel@hel.org.pl
GG: 1504250

Nasz serwis odwiedza³o w zesz³ym sezonie
letnim œrednio 200 osób dziennie, aktualnie -
przed sezonem - odwiedza nas kilkadziesi¹t osób
dziennie. Nasi klienci otrzymuj¹ rezerwacje na
noclegi nawet w okresie zimowym. To napraw-
dê dzia³a. Niektórzy ju¿ siê o tym przekonali...

Kontakt:
Og³oszenia prosimy sk³adaæ,  w Sklepie

Odzie¿owym "Anna" przy ulicy Kaszubskiej 2
w Helu

tel kom. 609 809 001
tel. 675 06 56

M.S.

fot. Stock Market/Piêkna
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W oczekiwaniu na swobodne i szczêœliwe ¿ycie w Ba³tyku m³ode foki
szare z nostalgi¹ w oczach ¿egna³y baseny hodowlane Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego w Helu.

MAJ  OZNACZA  WOLNOŒÆ

To ju¿ majowa tradycja. Na wolnoœæ powêdrowa³o kolejne szeœæ sztuk.
By³y to: urodzone w heskiej placówce  Cypel i Cuma oraz cztery znajdy:
Pucek, Stegny, Oksyw i Ustka 2, które, z powodzeniem przesz³y tu
okres  rekonwalescencji.

Wszystko zaczê³o siê dzieñ wczeœniej w godzinach porannych. Woda
w basenie, w którym przebywa³y m³ode foki, zosta³a spuszczona.

Pojedynczo wy³apywane przenoszono w miejsce wa¿enia, mierzenia
i znakowania.

Od tej chwili ich futro zdobi³  zewnêtrzny numer identyfikacyjny.
Bezbolesny zabieg wykonano sch³odzonym w ciek³ym azocie znaczni-
kiem.  Litera "P" oznacza, kraj wypuszczenia zaœ cyfra jest kolejnym
numerem spoœród uwalnianych na wolnoœæ osobników tego gatunku.
Poniewa¿ w roku ubieg³ym numer P1 przypad³ Adamowi a Bojka dosta³a
P2, w tym roku numeracje rozpoczêto od trójki. Zatem P3 otrzyma³
Cypel a Cuma P4. Kolejnymi by³y Pucek P5, Stegny P6, Oksyw  P7
i Ustka 2 P8.

Rozpoznanie tak oznaczonej foki nie stanowi problemu nawet dla nie-
specjalisty. Jednak dla pewnoœci oprócz w/w znaczków foki zosta³y
tak¿e wyposa¿one w mikrochipy - swoiste elektroniczne dowody osobiste.

Przy pomocy specjalnej strzykawki umieszczono je pod skór¹ nasady
ogona ka¿dej z fok.

Tylko czytnik  umo¿l iwia
rozpoznanie numeru, który jest
niepowtarzalny.

Oznakowane, ostatni¹ noc
spêdzi³y w p³ytkich basenach
rehabilitacyjnych  helskiej stacji.

Dnia nastêpnego, rano, foki
zosta³y zapakowane do skrzynek
i przetransportowane na miejsce
wypuszczenia.
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Jad¹c samochodami, dobrze znios³y 150 kilometrów z Helu do
S³owiñskiego Parku Narodowego - miejsca wypuszczenia. Wiêkszoœæ
zasnê³a ju¿ na pocz¹tku trasy i spa³a prawie do koñca jazdy.

Wy³adowane w pobli¿u historycznego budynku stacji ratownictwa
morskiego,  musia³y trochê poczekaæ, na Cypla i Cumê, które tu wyposa-
¿ano w satelitarne nadajniki.

Te nowoczesne satelitarne urz¹dzenia z antenami zakupione zosta³y
przez szwedzk¹ firmê IL Recycling.

Nadajniki przyklejono do sierœci, tu¿ przy karku, specjalnym klejem.
Przetrwaj¹ tu do najbli¿szego linienia, po czym odpadn¹ ze star¹ sierœci¹.
Bateria wystarczy na oko³o 4 do 6 miesiêcy pracy urz¹dzeñ. W chwili,
gdy ich anteny bêd¹ wynurzone ponad powierzchnie wody, sygna³y
o geograficznej pozycji fok zidentyfikuj¹ kr¹¿¹ce nad Ziemi¹ satelity.

Dziêki temu miejsce przebywania Cypla i Cumy jest znane na bie¿¹co.
Na stronie internetowej www.fokaszara.pl mo¿liwe jest obejrzenie mapki
z trasami wêdrówek ka¿dej z fok. Tak¿e tych wypuszczonych w tym
roku na szwedzkim wybrze¿u - Smilli i Gilberta.

Przygotowane do wêdrówki foki przeniesiono na czo³piñsk¹ pla¿ê. Na
znak otworzono jednoczeœnie skrzynki i ... ... foki ruszy³y ku Ba³tykowi.

Dla Cumy i Cypla to by³o pierwsze spotkanie z "wielk¹ wod¹". Po
krótkim namyœle po¿egna³y jednak piaszczysty brzeg.

Wybra³y, i s³usznie ... wolnoœæ!
Na pla¿y pozostawi³y spore stadko przyjaznych im osobników

Homo sapiens.
 Warto zauwa¿yæ, ¿e sprawny i pomyœlny przebieg tej fazy projektu

nie by³by mo¿liwy gdyby nie instytucje wspieraj¹ce to przedsiêwziêcie
organizacyjnie i finansowo. Dziêkujemy zatem z pomoc: S³owiñskiemu
Parkowi Narodowemu oraz sponsorom projektu: Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Œrodowiska w Gdañsku, szwedzkiej firmie IL
Recycling, operatorowi sieci telefonów komórkowych Plus GSM
i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

Pracownicy
Stacji Morskiej

Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdañskiego

Tekst. A.Opanowski i KES
Foto. KES

05.05.2003

Cuma, niestety, zginê³a. 8 maja, po trzech dniach wolnoœci,
wpad³a w sieci w okolicy Rowów.
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Te strony stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnejw Gdañsku

oraz Globalnemu Funduszowi Œrodowiska (GEF/SGP).

W ostatnim tygodniu kwietnia, w Helu,

odby³y siê obrady miêdzynarodowego work-

shopu poœwiêconego sposobom implementacji

metod ekohydrologii w zrównowa¿onym go-

spodarowaniu zlewniami rzek, dla potrzeb har-

monijnego funkcjonowania ekosystemu strefy

brzegowej morza. W Helu spotka³a siê nieliczna

grupa wybitnych specjalistów z Australii,

Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii i Wielkiej

Brytanii. Obradom przewodniczy³ profesor

Eric Wolañski z Australian Institute of Marine

Sciences - naukowiec s³ynny w swoim kraju i  na

œwiecie z tego, ¿e wyjaœni³ mechanizm zanika-

nia raf u wybrze¿y Australii. Spotkanie firmo-

wa³o Europejskie Biuro UNESCO, a zorgani-

zowa³o je Miêdzynarodowe Centrum Ekologii

PAN z Warszawy oraz Stacja Morska IO UG.

NAPRAWA  EKOHYDROLOGI¥

Ekohydrolodzy na helskim brzegu.

W Helu pracowano g³ównie nad wytyczny-

mi dla specjalistycznej publikacji UNESCO

z dziedziny ekohydrologii. Z jednej strony,

opisane zostan¹ przyczyny degradacji stref

brzegowych mórz œwiata w wyniku b³êdów

u¿ytkowania rzek i ich najbli¿szego otoczenia.

Z drugiej,  wypracowywane zalecenia dla unika-

Profesor Eric Wolañski

- przewodnicz¹cy obrad

Profesor Maciej Zalewski - inicjator

spotkania ekohydrologów w Helu.

nia pomy³ek w zarz¹dzaniu. Publikacja ma pod-

kreœlaæ socjo-ekonomiczne aspekty przedsiê-

wziêæ ochronnych i racjonalnego u¿ytkowania

walorów przyrodniczych dla stanu ujœæ rzecz-

nych i strefy przybrze¿nej morza. To od tego,

co dzieje siê w zlewisku morza, zale¿y jakoœæ

jego ¿ycia - poziom zasobów ryb, stan ich sie-

dlisk, p³ynnoœæ i trwa³oœæ naturalnych proce-

sów ekologicznych, dobrobyt ludzi.

W ostatnich latach jakoœæ wody estuariów

i strefy przybrze¿nej mórz uleg³a radykalnemu

pogorszeniu, prowadz¹c do radykalnych zmian

bioró¿norodnoœci, produktywnoœci siedlisk

i zmniejszenia wydajnoœci ³owisk. Pokazuje to

wyraŸnie, ¿e nale¿y pilnie opracowaæ nowe stra-

tegie odtworzenia zniszczonego œrodowiska oraz

zmieniæ sposoby korzystania z zasobów wod-

nych rzecznych i strefy przybrze¿nej. Podkre-

œlano, ¿e mo¿liwoœæ zrównowa¿onego i trwa³e-

go gospodarowania na akwenach estuariów

i przybrze¿nej strefy morza zale¿¹ w du¿ym

stopniu od biofilnoœci dzia³añ gospodarczych

w zlewniach rzek i ich otoczeniu.

Analizowano przyczyny i skutki anty-eko-

logicznej antropopresji na newralgicznych dla

¿ycia morza odcinkach wybrze¿y. Umocnienia

nad Zatoka Puck¹ s¹ szczególnie wymownym

tego przyk³adem.

Nowa koncepcja ekohydrologicznego podej-

œcia do w/w problemów zak³ada nie tylko moni-

torowanie procesów fizycznych i biologicznych

zachodz¹cych na badanym obszarze. Zaleca

posi³kowanie siê biologicznymi i ekologicznymi

komponentami przyrody, w celu kontroli

hydrologicznych procesów na rzecz polepsze-

nia jakoœci œrodowiska, do stopnia gwarantuj¹-

cego trwa³¹ i zrównowa¿on¹ eksploatacjê jego

walorów. Zakres zale¿noœci naturalnych zjawisk

i sk³adników ekosystemu ³¹czy w takich bada-

niach i dzia³aniach praktycznych specjalistycz-

n¹ wiedzê m.in. biologów, biochemików, hy-

drologów, geologów, ekologów i oceanografów.

Warto podkreœliæ, ¿e podstawy  koncepcji

zosta³y sformu³owane w Polsce w ramach reali-

zacji Miedzynarodowego Programu Hydrolo-

gicznego UNESCO, a jego autorem jest Prof.

dr hab. Maciej Zalewski, szef Miêdzynarodo-

wego Centrum Ekologii w Warszawie - wspó³-

organizator helskiej konferencji.

Na spotkaniu podjêto problematykê sposo-

bów integracji tej wiedzy dla osi¹gniêcia mo¿li-

wie uniwersalnych, trafnych i praktycznie u¿y-

tecznych wniosków. Identyfikowano i ustalano

hierarchiê przydatnoœci ekologicznych metod

stosowanych w dorzeczach dla zmniejszenia

degradacji i odtworzenia zasobów w ujœciach

rzecznych i wodach przybrze¿nych mórz.

Omówiono zakres naukowej wspó³pracy nie-

zbêdny  dla wprowadzenia zasad ekohydrologii

w zarz¹dzanie zasobami przyrodniczymi rzek

dla socjo-ekonomicznych potrzeb cz³owieka

w strefie przybrze¿nej morza. Spróbowano wy-

znaczyæ miejsca dla zintegrowanych i porów-

nawczych badañ. Wskazano na koniecznoœci

edukacyjne dla implementacji zasad ekohydro-

logicznego podejœcia do zarz¹dzania œrodowi-

skiem rzek.
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ZapowiedŸ cyklu artyku³ów w H.B. przez
Pana Wojciecha Mi³osza "specjalistê w dziedzi-
nie Integracji Europejskiej", wprawi³a mnie
w pewne zdziwienie i nie mogê nie odnieœæ siê
do zapocz¹tkowanego artyku³u ""RYBACY
w Unii Europejskiej" z dnia 09-05-2003, po jego
bardzo uwa¿nym przeczytaniu. Pan Wojciech,
"specjalista", pisze, cyt. "Bêdê siê stara³ przy-
bli¿yæ Pañstwu to, co mo¿e przynieœæ ewentu-
alne przyst¹pienie Polski do U.E. Mieszkañ-
com Pó³wyspu Helskiego.........Niewiele siê mó-
wi......O problemach tej spo³ecznoœci, licz¹cej
ok.33 tys. osób ¿yj¹cych z po³owów, przetwór-
stwa i handlu rybami" koniec cyt.

Mój komentarz do tego mo¿e byæ tylko je-
den.

Na Pó³wyspie Helskim nie mieszka tylu lu-
dzi, chyba ¿e razem z umar³ymi, licz¹c od 1945
roku. W ca³ym polskim przemyœle rybnym
i wspó³pracuj¹cych, ocenia siê szacunkowo na
oko³o 40 tys. zatrudnionych ludzi. Rybaków
czynnych i tych z przygotowaniem zawodo-
wym - rezerw¹, bezrobotnych,  jest w naszym
kraju  oko³o 8 tys. Po wst¹pieniu do U.E. po³o-
wa z nich zapomni o zawodzie Rybak morski.

Dalej pan Wojciech, "specjalista", pisze, cyt.
"Dowodem na to niech bêdzie opracowany przez
Ministerstwo Rolnictwa plan zmian w rybo³ów-
stwie na lata 2004-2006" koniec cyt. Otó¿ ten
plan okaza³ siê byæ knotem prawnym i niereal-
nym, po sprawdzeniu go przez administracjê
unijn¹. Obecnie trwaj¹ prace nad opracowaniem
nowego S.O.P. (sektorowy program operacyj-
ny) z udzia³em œrodowiska rybackiego w tym
Zrzeszenia Rybaków Morskich.

F.I.F.G. (fundusz unijny) jest mo¿liwy, ale
pod warunkiem oko³o 30% wk³adu z bud¿etu
naszego pañstwa??? i nie mo¿e byæ przezna-
czony na budowê nowego kutra ani moderniza-
cjê, która podnios³aby jego zdolnoœæ po³owo-
w¹, zwiêkszaj¹c tym samym nak³ad po³owowy.
S³usznie pan Wojciech - "specjalista" pisze,
¿e dla zmodernizowania kutra, ale tylko w jego
czêœci socjalnej, konieczny jest wk³ad w³asny
armatora, ale a¿ w 60%.

Frustracje rybaków s¹ spowodowane nie za-
miarem wejœcia do U.E., bo rybacy dawno ju¿
tam s¹, tylko fataln¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ wy-
nikaj¹c¹ z braku polityki morskiej, a w szcze-
gólnoœci  rybackiej, obecnego rz¹du.

To samo dotyczy w¹tpliwych œrodków na
restrukturyzacjê floty rybackiej w takiej wyso-
koœci jak podaje "specjalista" w tabelce opraco-

RYBACY w Unii Europejskiej?!?
wanej przez U.K.I.E. (Urz¹d Komitetu Integra-
cji Europejskiej). Najpierw trzeba wyasygno-
waæ oko³o 30% œrodków z bud¿etu pañstwa???
I od tej kwoty uzale¿nione bêdzie pozosta³e 70%
ewentualnej dop³aty ze œrodków unijnych na
restrukturyzacjê floty rybackiej. Celem U.E. jest
zmniejszenie nak³adu po³owowego polskiego
rybo³ówstwa, a tym samym zwiêkszenie po-
da¿y dla rybaków pañstw wiod¹cych w Unii
Europejskiej.

Liczymy na fundusze unijne, tak, tylko, kto
napisze programy operacyjne wydatkowania
tych ewentualnych pieniêdzy, bez których nie
ma mowy o ¿adnym dofinansowaniu - mo¿e pan
Wojciech - "specjalista", tym bardziej, ¿e U.E.
w swojej polityce zmierza do wycofywania siê
z jakichkolwiek dop³at do rybo³ówstwa. Nasu-
wa mi siê pytanie, gdzie i kiedy pan Wojciech
zdoby³ "specjalizacjê", doœwiadczenie w zakre-
sie Integracji Europejskiej zw³aszcza w zakresie
rybo³ówstwo. Dlaczego pan Wojciech "specja-
lista" odsy³a mnie po szczegó³owe informacje
do Departamentu Rybo³ówstwa w M.R.i R.W.,
a nie poda swojego kontaktowego numeru tele-
fonu, adresu lub emalia. Ze "specjalist¹ w dzie-
dzinie Integracji Europejskiej" chêtnie  pody-
skutujê, ale tylko na temat rybo³ówstwa, bo pan
Wojciech Mi³osz, moim zdaniem, nie ma o tym
pojêcia, w aspekcie przyst¹pienia rybaków do
Unii Europejskiej.

Otwieranie ³owisk, granic, znoszenie barier,
wspólny rynek, w pe³ni wolna konkurencja s¹
korzystne dla silnych, nie dla s³abych. Po ponad
dziesiêciu latach stowarzyszenia, Polska "klê-
czy" u wrót Unii Europejskiej jako kraj os³abio-
ny, z dziurawym bud¿etem, gigantycznym bez-
robociem, pozbawiony niemal rodzimego kapi-
ta³u oraz w³asnego miejsca w miêdzynarodowym
podziale pracy. Im bardziej widaæ, ¿e dotych-
czasowa polityka rz¹du pozbawia kraj perspek-
tyw, tym mocniej odpowiedzialne za ni¹ elity
polityczne naciskaj¹ na przy³¹czenie Polski do
Unii. Mo¿e w obawie przed odpowiedzialno-
œci¹?? £udz¹ niezorientowanych strumieniem
pieniêdzy z Brukseli. Nie mówi¹ tylko, ¿e % to
bêd¹ nasze w³asne pieni¹dze, wypompowane
z kraju przez przejêcie rynku, kapita³u, ³owisk
i ziemi. Nie na funduszach strukturalnych wy-
ros³a zamo¿noœæ zachodu, lecz na protekcyjnej
polityce pro gospodarczej, pro handlowej i pro
rozwojowej. Taka w³aœnie polityka pozwoli³a-
by dziœ Polsce na odrobienie dystansu wobec
krajów Unii Europejskiej. Mam nadziejê, ¿e pan
Wojciech Mi³osz ("specjalista w dziedzinie
Integracji Europejskiej") swoim zaanga¿owa-
niem przyczyni siê do tego.

Tymczasem Rz¹d podpisa³ w Kopenhadze
czek INBLANKO, na którym teraz U.E. wpi-
suje cyfry, zmieniaj¹c w miêdzyczasie zasady
wspólnej polityki rybackiej krajów cz³onkow-
skich i kandyduj¹cych.

Tyle tylko, ¿e kraje piêtnastki cz³onkowskiej
doprowadzi³y swoje rybo³ówstwo do obecnego
stanu ze œrodków w³asnych i strukturalnych,
z których U.E. zamierza siê stopniowo wyco-
fywaæ w niedalekiej przysz³oœci.

Podsumowuj¹c - Rybacy Polscy s¹ za przy-
st¹pieniem w struktury Unii Europejskiej jed-
nak na równych warunkach z rybakami Unii
Europejskiej. Co do jednego nie mam w¹t-
pliwoœci, zmieni siê obowi¹zuj¹ce prawo
i trzeba go bêdzie przestrzegaæ. Mam tak¹
nadziejê!?

Namawiam do wziêcia udzia³u w referendum
w dniach 07-08.06.2003 r., jednak wybór na
TAK lub NIE proszê rozwa¿yæ we w³asnym
sumieniu zgodnie z przekonaniem, rozwa¿aj¹c
wszystkie za i przeciw.

Wierzê w wielk¹ m¹droœæ helskiej spo³ecz-
noœci rybackiej i ich rodzin.

Prezes  Zrzeszenia Rybaków Morskich O/HEL
Kazimierz Rotta

Chyba wiêcej ni¿ dziesiêæ lat temu, na posie-
dzeniu ówczesnej Miejskiej Rady, zg³osi³em po-
stulat ujarzmienia u³añskiej fantazji niektórych
kierowców metod¹ budowy sztucznego garbu
na jezdni. Pomys³ zyska³ aprobatê co do meto-
dy i miejsca posadowienia przeszkody. O ile
pamiêtam, by³o nawet w tej sprawie g³osowanie
i wpis do protoko³u.

Po pewnym czasie pojawi³a siê metalowa
szyna w poprzek ulicy Admira³a Steyera. By³
to pierwszy helski tzw. "le¿¹cy policjant", a ra-
czej "policjantka". Swoj¹ rolê spe³nia³a chyba
u³omnie, gdy¿ jakiœ czas póŸniej zamieniono j¹
na solidn¹ konstrukcjê drogow¹, która w sposób

zdecydowany odkszta³ca³a profil drogi i samo-
chody musia³y zwalniaæ.

I znowu minê³o trochê czasu, gdy t¹ sam¹
ulicê uzbrojono w drugiego "œpi¹cego funkcjo-
nariusza". Ten by³ s³ynnym helskim tajniakiem.
Czyha³ pomiêdzy "Kasynem" a koœcio³em. Nie-
oœwietlony i niewidoczny, nie wymusza³ za-
wczasu redukcji szybkoœci. Kara³ nieœwiado-
mych istnienia przeszkody, jad¹cych z zewn¹trz
goœci, ³amaniem resorów, rozbiciem ³adunku lub
wpadaniem w poœlizg. Dopiero po pewnym
czasie jego stoki zaczêto malowaæ bia³¹ farb¹,
gdy¿ o obecnoœci przeszkody zapominali po-
noæ sami jego twórcy.

Do ilu razy sztuka?
Ca³kiem niedawno, na tej samej trasie dojaz-

du do centrum miasta, ale na ulicy Komandora
Przybyszewskiego, leg³ "œpi¹cy policjant" trze-
ci. Ma niewiele roboty, gdy¿ na tej prostej, po-
miêdzy zakrêtami, nikt nie zdo³a w sposób za-
sadniczy zmieniæ prze³o¿enia i rozpêdziæ swe-
go pojazdu. Przepraszam rowerzystów - im siê
to uda na pewno.

Najdziwniejsze w tej sprawie jest to, ¿e mój
postulat (formalnie przyjêty do realizacji) do-
tyczy³ innej ulicy ...Wiejskiej -  przy budynku
Kapitanatu Portu (!). To tu w³aœnie, jad¹ce i rozpê-
dzone od strony Urzêdu Miasta auta, nabiera³y
i nabieraj¹ prêdkoœci najbardziej niebezpiecznej.

Ci e  r   p    l     i      w       o        œ         c         i ...

Krzysztof  E. Skóra
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CZÊŒÆ II - MALI I ŒREDNI
PRZEDSIÊBIORCY

Od pocz¹tku lat 90-tych, kilka tysiêcy pol-
skich przedsiêbiorstw skorzysta³o z ró¿nych
rodzajów pomocy ze strony Unii Europejskiej.
Programy unijne daj¹ wiele mo¿liwoœci wspie-
rania dzia³añ i inwestycji podejmowanych przez
przedsiêbiorstwa. Maj¹ one na celu podniesie-
nie konkurencyjnoœci polskich firm i przygoto-
wanie ich do dzia³añ na Wspólnym Rynku Unii
Europejskiej. Dotyczy to zarówno niektórych
aspektów dzia³alnoœci bie¿¹cej firm, jak te¿
przedsiêwziêæ o charakterze modernizacyjnym.

G³ównym Ÿród³em finansowania dla ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce ze œrodków
Unii Europejskiej jest program Phare. Dostêp
do tych œrodków okreœlaj¹ zasady programów
wdra¿anych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci (PARP) przy wspó³pracy
z regionalnymi instytucjami finansowymi (sieæ
wyselekcjonowanych podmiotów wspó³pracu-
j¹cych z PARP oraz z urzêdami marsza³kowski-
mi przy realizacji programu Phare Spójnoœæ Eko-
nomiczno-Spo³eczna). Ma³e i œrednie przedsiê-
biorstwa otrzymuj¹ pomoc w postaci: us³ug
konsultacyjno - doradczych, szkoleñ, kojarze-
nia firm, wspierania rozwoju eksportu, finan-
sowania udzia³u w targach i wystawach oraz
w ramach dotacji inwestycyjnych. Co roku na
ten cel UE przeznacza kilkadziesi¹t milionów
euro.

Firmy, które pragn¹ uzyskaæ tego rodzaju
pomoc, nie mog¹ mieæ ¿adnych zaleg³ych zo-
bowi¹zañ finansowych wobec pañstwa. W za-
le¿noœci od rodzaju przedsiêwziêcia i Ÿród³a
finansowania, inwestycje musz¹  byæ w ró¿-
nym stopniu uzupe³nione œrodkami w³asnymi
przedsiêbiorstw (od 40 do 75 proc. wartoœci
przedsiêwziêcia).

PROGRAM PHARE

Przedsiêbiorcy mog¹ skorzystaæ z nastêpu-
j¹cych bezzwrotnych dotacji, które pochodz¹
ze œrodków Phare:

· dotacja na specjalistyczne szkolenia -Pro-
gram Rozwoju Przedsiêbiorstw Phare 2000,

· dotacja na wdra¿anie systemów jakoœci
-Wstêp do Jakoœci Phare 2000,

· dotacja na wdra¿anie nowych technologii
-Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiê-
biorstw Phare 2000,

· Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare
2000,

· dotacje w Programie Rozwoju Przedsiê-
biorstw Eksportowych Phare 2000.

Od 2003 r. uruchamiane s¹ dotacje z Progra-
mu Phare 2001:

· Fundusz Dotacji Inwestycyjnych,
·  dotacja w ramach Programu Rozwoju Przed-

siêbiorstw,
· dotacja w Programie Rozwoju Nowych

PROGRAMY POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ
DLA POLSKI - ODBIORCY POMOCY

Przedsiêbiorstw Internetowych,
· dotacje w Programie Rozwoju Przedsiê-

biorstw Eksportowych.
W ramach ogólnokrajowego Programu Pro-

mocji Ma³ych i Œrednich Firm, który stanowi
element programu Phare Spójnoœæ Ekonomicz-
no-Spo³eczna  2001, przewidziane s¹ dotacje dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przeznaczo-
ne na:

· inwestycje w sprzêt, linie technologiczne,
maszyny - do 25 proc. kosztów inwestycji (pla-
nowane wsparcie dla 700-900 przedsiêbiorstw),

· szkolenia i doradztwo dla przedsiêbiorstw,
maj¹ce na celu podniesienie poziomu ich konku-
rencyjnoœci,

· doradztwo, promocjê, szkolenia w zakresie
promocji eksportu,

· szkolenia i us³ugi doradcze zwi¹zane z wdra-
¿aniem zaawansowanych technologii telekomu-
nikacyjnych i informatycznych.

Dotacje bêd¹ udzielane za poœrednictwem
regionalnych instytucji finansowych. W woje-
wództwie pomorskim jest to Agencja Rozwoju
Pomorza S.A., ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdañsk,
tel.(058) 323 31 10;323 31 00; 323 32 00.

PROGRAM SAPARD

Ma on na celu zró¿nicowanie dzia³alnoœci
gospodarczej na obszarach wiejskich (miasta
poni¿ej 7 tys. mieszkañców). Pomaga w two-
rzeniu nowych miejsc pracy przez firmy roz-
szerzaj¹ce zakres swojej dzia³alnoœci gospodar-
czej (poza aktywnoœci¹ typowo rolnicz¹).
Umo¿liwia podejmowanie lub rozwijanie dzia-
³alnoœci polegaj¹cej na us³ugach dla rolnictwa,
us³ugach dla ludnoœci (np. us³ugi budowlane, ra-
chunkowe, internetowe itp.), rzemioœle i rêko-
dzielnictwie, dzia³alnoœci turystycznej, pozy-
skiwaniu i przetwarzaniu surowców naturalnych,
takich jak ¿wir, piasek. Dotacje mog¹ obejmo-
waæ budowê, modernizacjê i adaptacjê budyn-
ków, zakup maszyn i urz¹dzeñ, zagospodaro-
wanie terenu, koszty marketingu, promocji, stu-
diów wstêpnych oraz dokumentacji technicz-
nej. Dofinansowanie mo¿e siêgaæ 50 proc. war-
toœci inwestycji, nie wiêcej jednak ni¿ 35 tys. z³
na jedno nowe miejsce pracy i maksymalnie 210
tys. z³ na pojedyncz¹ firmê.

PROGRAMY WEWNÊTRZNE UE

Wa¿n¹ form¹ pomocy dla polskich instytucji
i przedsiêbiorstw jest mo¿liwoœæ udzia³u w we-
wnêtrznych programach Unii Europejskiej.

Kluczowym, z punktu widzenia polityki
Komisji Europejskiej wobec sektora ma³ych
i œrednich firm, jest Wieloletni Program dla Przed-
siêbiorstw i Przedsiêbiorczoœci. Jego najwa¿niej-
szym elementem jest funkcjonowanie w Polsce
sieci 12 oœrodków Euro Info Centre. Atutem
centrów Euro Info jest ich jednoczesny kontakt
z przedstawicielami Komisji Europejskiej
i przedsiêbiorcami z ca³ej Europy. Euro Info Cen-
tres s¹ naturalnym poœrednikiem, umo¿liwiaj¹-
cym instytucjom centralnym Unii Europejskiej
pe³niejsz¹ orientacjê w potrzebach ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, zaœ przedsiêbiorcom
s³u¿¹ jako dostêpne Ÿród³o informacji o unijnych
programach i mo¿liwoœciach ich wykorzysta-
nia.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e programy wewnêtrz-
ne UE s¹ przede wszystkim programami wspó³-
pracy, a nie programami pomocowymi w po-
tocznym tego s³owa znaczeniu. Udzia³ w nich

u³atwia jednak sfinansowanie miêdzynarodo-
wego projektu edukacyjnego, badawczego czy
technologicznego.

KREDYTY

Unia Europejska wspiera równie¿ rozwój
przedsiêbiorstw za poœrednictwem instytucji
finansowych. Europejski Bank Inwestycyjny
(European Investment Bank , EIB)
www.eib.eu.int, czyli jedna z agend Wspólnot
Europejskich, przeznacza swoje zasoby finan-
sowe na kredyty dla ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw.

Kredyty pochodz¹ce ze œrodków EIB s¹
udzielane w Polsce przez nastêpuj¹ce banki:

· BRE Bank SA (Commerzbank Group),
· Bank Przemys³owo-Handlowy PBK S.A,
· Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
· ABN Amro Bank (Polska) S.A.,
· Kredyt Bank S.A.,
· Citileasing Sp. z o.o,
· BRE Leasing Sp. z o.o.
Równie¿ Europejski Bank Odbudowy i Roz-

woju stworzy³ instrumenty finansowe z myœl¹
o ma³ych i œrednich przedsiêbiorcach. SME
Finance Facility to kredyty, które s¹ w Polsce
udzielane przez cztery banki:

· Bank Zachodni WBK S.A.,
· ING Bank Œl¹ski S.A.,
· Fortis Bank Polska S.A,
· Pekao S.A.
Podobnie konsorcjum Banku Rozwoju Rady

Europy i Kreditanstalt fuer Wiederaufbau uczest-
niczy w programie SME Finance Facility we
wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska.

Agnieszka Dytkowska ¯anna Sêpiñska
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                               POLECAMY:

      GAZONY OGRODOWE
20 cm 25 cm  25 cm

Wysokoœæ

szary 13 z³ 12 z³ 19 z³
czerwony 16 z³ 15 z³ 22 z³

      KOSTKA BRUKOWA
Szara gr. 6 cm 24.80 z³, czerwona 29,80 z³
Obrze¿a 100 x 8 szare - 8 z³

       czerwone - 12 z³
P³yta a¿urowa MEBA  60x40x10
         szara 8 z³
czerwona 10 z³

     Ceg³y klinkierowe WIENERBERGER

Pomerania 1,45 z³

* zaprawy do murowania i fugowania wyrobów klinkierowych

   quick-mix

 WYROBY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ
     Z DREWNA

                                     2,85 z³

 180x180    16/110x180         sztacheta
 157,90 z³     33,80 z³         2x8x100
*ceny producenta Holz Komplex Orle

SYSTEM  ORYNNOWANIA  Z   uPVC "EXTRA"

Rynna "125" 4mb br¹z 38,30 z³
Rura "100"    4mb br¹z  44,94 z³

· Pianka TYTAN 750 ml 13,50 z³
· Klej do p³ytek morozoodporny 25 kg - 16 z³
· klej do styropianu 25 kg - 15 z³
· klej do siatki 25 kg - 19,80 z³
· farba akrylowa bia³a wewn. POKÓJ 10 l - 29.70 z³
· tynki akrylowe firmy TERMOVERS
kornik i baranek od 3,75 z³/kg;
zu¿ycie: gr.2 mm 3kg/m2; 2,5 mm 3,5 kg/m2

ZAPRASZAMY
    od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

w soboty od 8.00 do 12.00

tel. (058) 6752-407; fax (058) 6753-017

Redakcja 'HB"
Odniesienie do artyku³u "Sztandar dla 43 Batalionu Saperów w Helu"

- rys historyczny 43 BS 9 FOW (HB nr 9 z 9.05.2003 r.)
 W tekœcie artyku³u s³usznie zaznaczono udzia³ 43 BS w budowie

pomnika "Obroñcom Helu". U osób nie znaj¹cych historii powstania
pomnika mo¿e powstaæ wra¿enie, ¿e pomnik zbudowali wy³¹cznie sape-
rzy 43 BS. Wra¿enie takie nie tylko by³oby nies³uszne, ale krzywdzi³oby
inne osoby i instytucje zaanga¿owane w powstanie pomnika.

Nie ujmuj¹c nic z zas³ug 43 BS, w³aœciwym by³oby u¿ycie stwierdzenia
- wspó³uczestniczyli w budowie pomnika, zamiast u¿ytego wyrazu
- zbudowali.

Projekt opracowa³, nadzorowa³ wykonanie poszczególnych elemen-
tów i monta¿ pomnika Pan Adam B³a¿ejowski - artysta plastyk. Sponso-
rem w u¿yczeniu materia³ów i miejsca na wykonanie elementów pomnika
by³a Komenda Portu Wojennego MW w Gdyni, przy osobistym zaanga-
¿owaniu ówczesnego Komendanta Portu kmdr Jana Fursewicza. Skiero-
wa³  on te¿ niezbêdn¹ iloœæ osób do wykonania elementów. Uczestniczy³
w rozmowach z przedstawicielami w³adz Helu i dyrekcji Stoczni Mary-
narki Wojennej. Znacznie przyczyni³ siê do korzystnego ulokowania
zamówienia na elementy odlewnicze. Monta¿ elementów pomnika w Helu
rzeczywiœcie wykona³ 43 BS 9 FOW przy u¿yciu swego sprzêtu tech-
nicznego.

Szerzej o historii powstania pomnika pisa³em w nr 4 Helskiej Blizy
z 22 lutego 2002 r.  w art. "Dwa Krzy¿e - historia".

Boles³aw Kozie³

Minê³o ju¿ kilka dni od wystêpu kabaretu "Lwia Jama",  a my ci¹gle
jesteœmy pod wra¿eniem. Sz³yœmy na ten spektakl trochê z "dusz¹
na ramieniu". Ba³yœmy siê, ¿e bêdzie to "niewypa³". A tu nie "niewypa³",
ale "bomba"!

Zupe³ne zaskoczenie, ju¿ dawno tak siê nie bawi³yœmy. Nie przy
"kawa³ach o blondynkach"... (cytat), ale przy polskiej klasyce. Wymieni-
my tylko takie nazwiska jak: W. Szymborska, Grodzieñska, J. Tuwim,
K. I. Ga³czyñski... To te nazwiska œwiadcz¹ o wysokim poziomie literac-
ko-artystycznym.

Tyle na temat repertuaru, a teraz przejdŸmy do wykonawców, nie
zostawimy na nich suchej nitki!!!

Wszyscy byli po prostu... wspaniali, brak nam s³ów. Nie s¹dzi³yœmy,
¿e takie talenty aktorskie mieszkaj¹ w Helu. Jesteœmy pe³ne uznania
i podziwu dla Waszej odwagi i zaanga¿owania, Bardzo chcia³ybyœmy, aby
to przedsiêwziêcie nie zakoñczy³o siê na tym spektaklu, ale by³o konty-
nuowane.

Brawo! Brawo! Bis!!!
Prosimy o wiêcej!

Brunetka (z miedzianym po³yskiem)
Blondynka (bez po³ysku).

Nazwiska znane redakcji

P.S. A mo¿e w Helu jest wiêcej talentów, którym brakuje odwagi?

***

biker
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W dniu 11.05.2003 w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
zakoñczono rozgrywki  I edycji Ligi Badmintona. Liga rozgrywana by³a
w trzech kategoriach: juniorek, juniorów i seniorów.

Ogó³em startowa³o 37 zawodniczek i zawodników

Wyniki:
Juniorki:
1. Karolina Ziêtara
2. Anna Syposz
3. Anna Andrearczyk
4. Zuzanna Paw³owska
5. Weronika Szczepaniak
6. Paulina Mirek
7. Marta Chêciñska
8. Jagna Skóra
9. Monika Godlewska
10. Joanna Sobieska

Juniorzy:
1. Tomasz D¹browski
2. Artur Juziuk
3. £ukasz Milkowski
4. Damian Siwek
5. Edyta Dempc
6. Krzysztof Zaleszczyk
7. Marcin Laskowski
8. Martin Kohnke
9. Kamil Kobielak
10. Pawe³ Fiszer

Seniorzy:
1. Edward Popek
2. Konrad WoŸniak
3. Mateusz Soldatke
4. Arkadiusz Sobieraj
5. Roman Twardowski
6. S³awomir Franczak
7. Józef Salski

Na zakoñczeniu ligi badmintona czo³owych
zawodników i zawodniczki  uhonorowano
pucharami, medalami i dyplomami.

Warto podkreœliæ, ¿e rywalizacja sportowa
odbywa³a siê w mi³ej i przyjaznej atmosferze,
a w koñcowej fazie bardzo zaciêtych pojedyn-
ków, decyduj¹cych o zajêciu trzech pierwszych
miejsc w kategorii.

Wyró¿nienia przyznano najm³odszemu
zawodnikowi Jakubowi Wadas.

Na wyró¿nienie zas³uguje Edyta Dempc,
która startowa³a w kategorii Juniorów i zajê³a
V miejsce.

Instruktor Badmintona
Edward Popek

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Helu

z dnia 2 maja 2003 r.

w sprawie obwodów g³osowania w referendum ogólnokrajowym.

Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo-
wym (Dz. U. Nr 57., poz. 507) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach
i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w których odbêdzie siê g³osowanie w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyra¿enia zgody na
ratyfikacjê Traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

*lokal g³osowania dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych

G³osowanie odbêdzie siê w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. w siedzibach Obwodowych
Komisji do Spraw Referendum w godzinach od 6:00 do 20:00 ka¿dego z tych dni.

                                                                                                           Burmistrz
                                                                                               /-/ Miros³aw W¹do³owski

Numer
obwodu

  Granice obwodu
Siedziba Obwodowej
Komisji do Spraw
Referendum

1*
Ulice: Admira³a Steyera 20, 38, 40, Ba³tycka,
Kuracyjna, Leœna, Sosnowa, Wiejska 24-143,
¯eromskiego 8abc, 12, 14, 16, 24b

Urz¹d Miasta w Helu

2* Ulice: Admira³a Steyera bez nr 20, Boczna, Dworcowa,
Kapitañska, Komandora Przybyszewskiego,
Komandorska, Lipowa, Morska, Obroñców Helu,
Pla¿owa, Portowa, Rybacka, Szkolna, Sikorskiego,
Wiejska 2-23, ̄ eromskiego 2abcd, 4abc, 6abcd

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
w Helu

3* Szpital 115 Szpital Wojskowy
z Przychodni¹-SPZOZ
w Helu

ZB¯Z i OR informuje, ¿e 20 maja o godz.
1700, w Klubie Garnizonowym w Helu odbê-
dzie siê spotkanie z pos³em na Sejm RP
Andrzejem Ró¿añskim. Tematem spotkania
bêd¹ sprawy zwi¹zane z rentami i emerytu-
rami wojskowymi, ustaw¹ o Zakwaterowaniu
w Si³ach Zbrojnych (wykup mieszkañ), s³u¿-
b¹ zdrowia dla s³u¿b mundurowych itp.

W spotkaniu uczestniczyæ bêd¹ dyrektor
WAM O/Gdynia i dyrektor helskiego szpitala.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Og³oszenie:
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Cypel Helu jest miejscem niezwyk³ym. Nie tylko dla uroku tego
miejsca i wspania³ej pla¿y, ale równie¿ dla swojego znaczenia
wojskowego a poœrednio równie¿ dla badaczy fortyfikacji.

Zalety militarne tego miejsca zosta³y dostrze¿one na d³ugo przed II
wojn¹ œwiatow¹, jako potencjalne miejsce do ustawienia baterii artylerii
nadbrze¿nej zdolnej kontrolowaæ akwen Zatoki Gdañskiej. Pierwsze kon-
kretne prace zosta³y przeprowadzone przez Polsk¹ Marynarkê Wojenn¹
dopiero w po³owie lat trzydziestych. By³ to zakup w szwedzkiej firmie
Bofors 4 nowoczesnych armat kalibru 152,4 mm. Zosta³y one ustawione
na ¿elbetowych schronach  dzia³obitniach, kryj¹cych wewn¹trz komory
amunicyjne w miejscu, sk¹d mo¿na ostrzeliwaæ ogniem bezpoœrednim cele,
zarówno od strony otwartego morza, jak i Zatoki Gdañskiej. Bateria,
nazwana od nazwiska wielkiego orêdownika jej budowy i faktycznego
twórcy Bateri¹ im. Heliodora Laskowskiego, zapisa³a jedn¹ z piêkniej-
szych kart w historii naszej Marynarki Wojennej, walcz¹c skutecznie we
wrzeœniu 1939 roku.

Po zdobyciu Helu Niemcy, doceniaj¹c znaczenie i zalety taktyczne tego
miejsca, uruchomili uszkodzone, czêœciowo podczas dzia³añ wojennych,
czêœciowo przez za³ogê baterii w przeddzieñ kapitulacji dzia³a i w³¹czyli
j¹ do swojego systemu obrony, której rdzeñ mia³a stanowiæ nie ukoñczona
ostatecznie bateria kalibru 406 mm.

Równie¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej cypel nic nie straci³ ze
swego militarnego znaczenia. Pocz¹tkowo myœlano o przywróceniu zdolno-
œci bojowej armat Bofors, jednak ostatecznie w 1948 roku postanowiono
oprzeæ powstaj¹cy w³aœnie system obrony wybrze¿a wy³¹cznie na sprzêcie
produkcji radzieckiej. Armaty zosta³y zdemontowane i na ich miejscu,
po uprzedniej przebudowie stanowisk, ustawiono 4 nowe kalibru
130 mm. Rozbudowano równie¿ zaplecze nowo organizowanej baterii,
przy czym prace trwa³y jeszcze w latach 50-tych. Dobudowano g³ówne
i zapasowe stanowisko kierowania ogniem, centralê artyleryjsk¹,
elektrowniê, dwa schrony dla za³ogi baterii i jako ostatni¹ stacjê radaru
artyleryjskiego.

Bateria, po strzelaniach technicznych przeprowadzonych w marcu
1949 roku wesz³a w sk³ad 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrze¿nej (31 DAN).

Przeprowadzona w drugiej po³owie 1950 reorganizacja 31 DAN
polega³a na jego rozwi¹zaniu i utworzeniu samodzielnych Baterii
Artylerii Sta³ej (BAS). Bateria helska otrzyma³a numer 13 (13 BAS).

Nieco wczeœniej, 24 lutego szef  Sztabu Generalnego WP zaaprobowa³
za³o¿enia planu artyleryjskiej obrony wybrze¿a wykonane przez

Pó³wysep Helski z lokalizacj¹
27 baterii artylerii sta³ej
i rozmieszczeniem stanowisk
artyleryjskich.

cz.I

Dowództwo Marynarki Wojennej. Przewidywa³ on utworzenie oprócz
kolejnych baterii kalibru 130 mm, równie¿ cztery baterie tzw. "przeciw-
kutrowe" z dzia³ami kalibru 85-100 mm. Ostatecznie jednak minister
Obrony Narodowej wyda³ wytyczne, w których poleci³ sformowaæ
w okresie pokoju tylko dwie baterie tego kalibru. Decyzja da³a pocz¹tek
pracom nad utworzeniem baterii, która jest tematem naszego opracowa-
nia i wesz³a w sk³ad Marynarki Wojennej (MW) jako 27 BAS. Zarówno
historia powstania, jak równie¿ obiekty fortyfikacyjne tej baterii s¹
stosunkowo ma³o znane, pozostaj¹c w cieniu s³ynnej "starszej siostry"
- baterii im H. Laskowskiego.

Wnioski dotycz¹ce lokalizacji  obu baterii, zwanych popularnie "prze-
ciwkutrowymi" lub "sztyletowymi" specjalna komisja Dowództwa Ma-
rynarki Wojennej (DMW) przedstawi³a na pocz¹tku 1955 roku. Obie
mia³y zostaæ umieszczone w rejonie Bazy G³ównej w Gdyni. Wybrano dla
nich miejsca na krawêdzi wysokiego klifu, na pó³noc od portu wojennego
na Oksywiu oraz na cyplu pó³wyspu Helskiego, od strony wejœcia do
portu rybackiego. O ile pierwsza lokalizacja nie budzi³a wiêkszych
kontrowersji, do helskiej komisja mia³a pocz¹tkowo wiele zastrze¿eñ.
Najwa¿niejszym by³a bezpoœrednia bliskoœæ stanowisk 13 BAS i czynne-
go punktu obserwacyjnego. Niski, piaszczysty i odkryty teren stanowi³
powa¿ne utrudnienie w maskowaniu stanowisk. Dlatego komisja sugero-
wa³a sformowanie w miejsce stacjonarnej, baterii ruchomej. Rozstrzygaj¹-
cy g³os w sprawie mia³ ówczesny dowódca MW, kontradmira³ A. Wino-
gradow. Nie przyj¹³ przedstawionych zastrze¿eñ i w marcu 1955
roku zatwierdzi³ lokalizacje dla obu BAS-ów.

cdn.

Marcin Dudek, Waldemar Nadolny

Widoczne trzy stanowiska 27 BAS.
Na pierwszym planie ruiny stanowiska nr 1 baterii im. Heliodora

Laskowskiego (zdjêcie lotnicze z 2002 r).
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