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RYSZARD KRETKIEWICZ

HEL W STAREJ FOTOGRAFII

Willa �Syrena�, wybudowana na cyplu za kinem DAN, by³a przedwojennym odpowiednikiem
wspó³czesnycch SPA. Kuracjuszy karmiono brukwi¹ i zalecano du¿o ruchu.
W czasie wojny znacznie ucierpia³a i ostatecznie zosta³a rozebrana w latach  40.
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Ma³e, ciche miasteczko gdzie� nad

morzem zaszyte w zielonym

lesie w Niedzielê Palmow¹ têtni ¿yciem.

W barwnych ludowych strojach zje¿d¿aj¹

siê Kaszubi z ca³ej okolicy. Zjawiaj¹ siê

setki turystów ciekawych regionalnego

obyczaju. Przed g³ówn¹ msz¹ o godzinie

11.00 spod ko�cio³a rusza uroczysta pro-

cesja. Kobiety, mê¿czy�ni i dzieci nios¹

w niej ponad sto palm. A palmy s¹ to

niezwyk³e - siêgaj¹ wysoko, do nieba.

Przyci¹gaj¹ oczy ¿yw¹ zieleni¹, koloro-

wymi kwiatami, d³ugimi wst¹¿kami

i ozdobami z bibu³ki. Czy to móg³by byæ

Hel?

Dla chrze�cijan palmy s¹ alegori¹ ra-

do�ci i tryumfu, robi siê je na chwa³ê Boga

i dla uciechy ludzi. Symbolizuj¹ ga³¹zki,

którymi witano Chrystusa wje¿d¿aj¹ce-

go do Jerozolimy. "T³um (�) wzi¹³ ga-

³¹zki palmowe i wybieg³ Mu naprzeciw.

Wo³ali: Hosanna!" (J 12,13). Niedziela

Palmowa pe³ni wa¿n¹ funkcjê w kulturze

miejscowej spo³eczno�ci. Jest przejawem

piêkna i najwy¿szych warto�ci dawnego

zwyczaju - mi³o�ci do ¿ycia, odrodzenia,

wiêzi wspó³czesno�ci z przesz³o�ci¹.

W Niedzielê Palmow¹ w ko�ciele

parafialnym w Helu zosta³ rozstrzygniê-

ty, a organizowany po raz trzeci przez

Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ konkurs

"Na najpiêkniejsz¹ palmê", który pozy-

skuje coraz wiêcej fundatorów nagród.

Szkoda tylko, ¿e grono uczestników

z roku na rok jest coraz skromniejsze.

Palmy podczas obrad jury nie by³y

podpisane, a osoby wybieraj¹ce tê

najpiêkniejsz¹, nie by³y w ¿aden sposób

powi¹zane z uczestnikami konkursu.

Komisja konkursowa pozna³a wykonaw-
ców palm dopiero po og³oszeniu swoje-
go werdyktu. Dziêkujê wszystkim, któ-
rzy podjêli trud oceniania palm: pani Zo-
fii Jarosz, panu Franciszkowi Koszniko-
wi, Ojcu Kosmie i Bratu Dobromi³owi.
Przyznano nastêpuj¹ce miejsca:

- I dla Przedszkola Miejskiego
- II ex-equo dla kl. 3C pod kierun-

kiem pani Barbary Cie�lak oraz dla
sklepu "Klaudia"

- III ex-equo dla "Bocianiego
Gniazda" oraz kl. 3B pod kierunkiem
pani Haliny �wi¹teckiej

- wyró¿nienie dla kl. 3A pod kie-
runkiem pani Aliny Wiekiery

Grupy, które bra³y udzia³ w konkur-
sie, otrzyma³y bardzo atrakcyjne nagro-
dy, takie jak kino domowe z nag³oœnie-
niem i mikrofonami, odtwarzacze DVD,
odtwarzacz MP4, aparat cyfrowy, album

NIEDZIELA PALMOWA

Wziêli ga³¹zki palmowe i wybiegli Mu naprzeciw
"Polska - przewodnik". Fundatorami tych
wspania³ych nagród byli mieszkañcy
Helu. Dla wszystkich dzieci, nawet tych,
nie bior¹cych udzia³u w konkursie, przy-
gotowane by³y s³odycze, które bezp³at-
nie przekazali w³aœciciele sklepów ogól-
nospo¿ywczych.

Bardzo dziêkujê za zaufanie, ¿yczli-
woœæ i hojnoœæ wszystkim fundatorom
nagród: p.p. J. Behmke, D. Bimczok,
B. Borowiec-Pytel, J. Buller, M. Chroñ,
A. Chwirot, H. J. Cieœlak, S. Drewing,
E. M. Dykta,  D. Gafka, R. Groenwald
"Koga Maris", T. Jandeczko, G. Janiak,
Z. Jarosz, B. Kolp, B. Koœcijañska,
M. Konarska, Kuter "Hel-23", K. Le-
wandowska, T. Matuszewska, T. Mich-
niewicz-Borkowska, Cz. Motyka,
E. Mrozik, M. Oniszczuk, L. Pe³echaty,
M. Pingot, I. Radomska, p. J. Chwirot,
D. Romero, W. Sojecki, K. Soldatke,
A. Wilga, P. Wojna, Zrzeszenie Kaszub-
sko Pomorskie Oddzia³ Hel.

Cieszê siê, ¿e wydarzenie religijne,
jakim jest wjazd Chrystusa do Jerozoli-
my, jednoczy mieszkañców naszego mia-
sta, a materialne owoce konkursu s³u¿¹
kszta³ceniu m³odych pokoleñ.

Zapraszam za rok, gdy¿ tym sposo-
bem przekazujemy nie tylko wiarê, ale
i tradycje chrzeœcijañskie i kulturowe.
Mam nadziejê, ¿e wœród uczestników
konkursu znajd¹ siê ministranci, harce-
rze, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie,
Klub Garnizonowy, Urz¹d Miasta. Liczê
równie¿ na wiêksz¹ reprezentacjê Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gra¿yna Rotta
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Jan Pawe³ II zmieni³ �wiat. W �wiadectwach Jego ¿ycia

zawarta jest prawda, nadzieja i mi³o�æ. A jakie jest nasze

¿ycie? Czy nie ma w nim za wiele agresji i hipokryzji, które

powiêkszaj¹ siê z roku na rok. Czy nie stracili�my równowagi,

czy nie wypad³a nam z r¹k busola, która wskazywa³a prawid³o-

wy kierunek?

Zawsze mo¿emy siêgn¹æ do Jego nauk, chocia¿by z têskno-

ty za Nim. Chocia¿by po to, aby jeszcze raz, jakby na nowo

zebraæ to wszystko, co przez tak d³ugi pontyfikat nam pozosta-

wi³. Chocia¿by po to, aby z³o¿yæ ho³d naszemu papie¿owi. Dzisiaj

nie musimy jechaæ do Rzymu, aby prosiæ o audiencjê z Janem

Paw³em II. Mo¿emy spotykaæ siê z Nim w ka¿dym miejscu,

³¹cz¹c siê w modlitwie.

Przeszed³ przez ¿ycie wspaniale, najpiêkniej i najpe³niej.

Jedyne, co mo¿emy zrobiæ, to byæ z Nim. Wyrazem tego by³

zorganizowany przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Klub Gar-

nizonowy koncert "Jan Pawe³ II - wspomnienie". W zdjêciach,

w wypowiedzianych s³owach, w pie�niach, które zosta³y za-

prezentowane, mo¿na by³o odnale�æ historiê niemal 27-letniego

Koncert "Jan Pawe³ II - wspomnienie"
pontyfikatu Ojca Œwiêtego. By³a to historia szczególnego

wzruszenia, które ofiarowa³ nam Wielki Cz³owiek. W 2002

roku w Krakowie ¿egna³ siê z nami s³owami:

"Bóg bogaty w mi³osierdzie niech Wam wszystkim b³o-
gos³awi. Na koñcu, có¿ powiedzieæ, ¿al odje¿d¿aæ�".

Wydaje siê, ¿e tego póŸnego wieczoru jeszcze raz nam to

powiedzia³, pomyœla³ o nas takimi s³owami. A wystarczy³o tyl-

ko jedno spojrzenie, krótkie s³owo - zróbmy to razem, dla Nie-

go, naszego przewodnika, naszego przyjaciela, dla Jana Paw³a

II. Ponad 60 osób odpowiedzia³o na nasze zaproszenie, aby

wci¹¿ ¿ywe by³o to, czego nas nauczy³, aby podziêkowaæ Mu

za to, ¿e pokaza³ nam drogê do Ojca. Dziêkujemy wszystkim.

Mamy w sobie dosyæ ufnoœci, by wierzyæ, ¿e nas wys³ucha³.

Byliœmy przy Nim. W ten kwietniowy wieczór zapali³o siê

œwiat³o, a busola wskaza³a w³aœciwy kierunek.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Gra¿yna Rotta

Grupa wokalna z Klubu Garnizonowego    Ojciec proboszcz

panowie: J. Pawlak,  M. Huryn,  Z. Wiekiera

Zdjêcia: Witold Pisarski
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Wêdrowcy p. M. Ostaszewska z MBP Grupa wokalna kierowana przez
p. H. �wi¹teck¹ i H. Walkusz

Grupa teatralna kierowana przez
p. A. Seletyn

Trio pod kierunkiem p. K. Kamiñ-
skiego

P. Skrypka i p. K. Kamiñski

Paula Skrypka p. Krzysztof Kamiñski Grupa wokalna z Klubu Garnizo-
nowego

Marynarze z Klubu ̄ o³nierskiego p. W³adys³aw Rudek Grupa wokalna pod kierunkiem
p. K. Kamiñskiego

Zespó³ instrumentalny pod kierun-
kiem  p. K. Kamiñskiego

Chór ko�cielny pod kierunkiem
p. I. Szczepankowskiej

Organizatorzy koncertu G. Rotta z
MBP, T. Laskowska i J. Albecka-Ma-
szota z KG
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Z  PRZESZ£O�CI  KASZUB

W strëmiannik? ukôza s? ks¹¿ka z
wszëtczima p?blik?wónyma tekstama
kaszëbsczég?, midzëw?jnowég? pisôrza
Alozég? B?dzysza, jaczi ?znôwóny je za
jednég? z nôbëlnészëch kaszëbsczich
?sôdzców.

Autór nen pisô³ na wszelejaczé ôrtë -
p?wiôstczi, bôjczi, ¿artë, ?pisë
kaszëbsczég? ¿ëcô, wiérztë ë dolmacze-
niô tekstów tikaj¹cëch s? historie Kaszëb.
Tém¹ jeg? dokôzów s¹ swójsczé,
kaszëbsczé krôj?brazë ë lëdze mieszkaj¹-
cy na Kaszëbach - szlachcëce, gb?rzë,
ks?¿a, jaczich cz?sto przedstôwiô na
h?m?risticzny ôrt.

Wszëtczé tekstë ?pracowóné ?sta³ë w
dzysdniowim kaszëbsczim pisënk?.

Alozy B?dzysz, Dokôzë, Wëdôwi-
zna Region, Gdiniô 2007. Zebrô³ ë
zrëchtowô³ Róman Drzé¿d¿ón

rd

Alozy B?dzysz (p?l. Alojzy Bu-
dzisz) ?rodzë³ s? 10 czerwiñca 1874 r. w
Swiecënie na nordze Kaszëb. ?czi³ s? w
gimnazjum w Pelplënie ë w seminarium
szólnëch w Grëdz¹dzu. W 1894 r. zacz¹³
rob?t? jakno szkólny, nôprzód ?czi³ w
Wiôld¿im Dô³mierzu, p?tem? w
Szëmô³dze, Wiczlinie ë Mrzezënie.

P? przeñscu na emeritur? w 1912 r.
¿i³ w Kôrlëk?wie, dze p? sk?ñczenim I
swiatowi w?jnë bé³ szô³tës?. ?d 1923 r.
mieszkô³ w klôsztorze sostrów El¿biétan-
ków w P?ck?. ?mar³ 23 g?dnika 1934 r.
P?ch?wóny ?stô³ w P?ck?.

B?dzysz napisô³ baro wiela dokôzów,
chtërne p?blik?wô³ w midzew?jnowëch
kaszëbsczich cz¹dnikach: "Przyjaciel
Ludu Kaszubskiego", "Bënë ë Buten",
"Vjerny Nasziñc", "Gryf", "Gryf Kaszub-
ski".

rd

Z przesz³oscë Kaszëb
?dwiedzënë pañsczé na Hélu w

rok? 1752
Z hélsczi kroniczi k?scelny

prze³o¿i³ Alózy B?dzysz

?d rok? 1454 stojô³ "l¹d hélsczi", t.j.
dzysészô wies, przedtim miasto Hél a
wioska Bór ab? Gduñskô Jastarniô, té¿

Alozy B?dzysz - pisôrz z Nordë
Hélskô ab? Mô³ô Jastarniô zwónô, p?d
pañstw? miasta Gduñsk. Miescowé za-
rz¹dzenié wëk?na rada, sk³ôdôj¹cô s? z
wójta, b?rméstra a rôdców, chtërny ze
zôrz¹du k?scelnég? wëbróny bëlë, nôdzór
mia "f?nkcëjô" ?bëwatelów gduñsczich,
sk³ôdaj¹cô s? z jednég? gduñsczég?
b?rméstra, dw?ch rôdców, jednég? cz³ón-
ka t.zw. drëd¿ég? ?rding? a dw?ch ?bëwa-
telów-przës?¿nëch. Ten b?rméster
nazéwô³ s? "administratór l¹du Hél" a bé³
nibë panëj¹cy pón. Z jaczima érama taczi
administratór przë ?dwiedzënach w Hélu
przëj?ti bé³, p?kazywô ten przez predisza
Gotfrida Kunkela (1742-1755) w kronik?
k?sceln¹ wpisóny ?pis:

"W rok? 1752 dnia 2 lëpca nowé
?rganë bë³ë p?swi?coné. Przë ti le¿noscy
jô miô³ jak té¿ l¹d hélsczi ?sóbn¹ ér?, jak¹
przede mn¹ ni¿óden predisz ni miô³. B?
dnia 1 lëpca zjawilë s? ten jasno-
wielm?¿ny Friedrich Reyer, wësok za-
s³u¿ony b?rméster miasta Gduñk, wrôz
ze sw?j¹ bia³k¹ ? zéd¿er sódmi w Hélu a
przëprowadzëlë ze sob¹ w trzech k?czach
fórném towarzëstw?, do chtërnég? nôle-
¿alë pón Heinrch Sourmann, s?dza
Stôrég? miasta Gduñsk, wrôz z bia³k¹,
panna Joanna Vendula Breinka, pón se-
kretôrz Jakób Teodór Klein, pón Daniél
Gralath, kwatérméster, pón Zigmuñt Rey-
er, patricëjusz, pón Gotfrid Reyer, pa-
tricëjusz, pón Jón Gotfrid Reyer, pa-
tricëjusz, pón ?mptowi sekretôrz J.D.
Hanck.

Abë to fórném towarzëstw? przëj¹c,
jô wszëtczé m?¿lëwé wëprawienia
wëk?nô³, co nast?p?j¹: 1. Dzewi?c kanón
jô dô³ w jedn¹ rég? p?stawic. 2. Pôr?
szrëtów ?d swég? dom? jô dô³ brómë
érowé zb?dowac, na chtërnëch wiôlgô
flaga z gduñsczim g?d³? wia. 3. Przed
brómama érowëma przë ?b?ch stronach
wia³ë té¿ na dw?ch wësoczich bómach te
czerzwioné flad¿i z gd?ñsczim g?d³?. 4.
P?d tëma brómama érowëma jô p?stawi³
pi?c h?b?jistów z trompétama a waltor-
niama. 5. Przed ?knama ti nowi przédny
jizbë, dze pón administratór ze sw?j¹ bia³k¹
a panna Breinka mielë spac, jô dô³ p?sta-
wic wësoczi dr¹g, na szpëcu wia
przepësznô czerzwionô flaga, 40 ³okcy
ab? 30 sy¿ón d³ugô. 6. Na b?lwark? jô
dô³ wëstawic pëszny nômiot, chtëren jô

dostô³ z Gduñska ?d pana Schwartza,
b?gatég? fabrikañta ³ëszczotk z³ocëstëch,
w tim nômioce wiôld¿i stó³ do jedzeniô
stojô³. 7. Przed tim nômiot? wia té¿ we
wësok?scy pi?knô wiôlgô flaga.
Wszëtczé te wëprawienia bë³ë tak zarz¹-
dzoné, ¿e ju z dôleka bë³ë do widzeniô.

? pó³ sódmi przëbëlë Jimcy wësok
szacowóny a to w tim ?rdning?: 1. Pón
Zimmer, pana b?rggrôfa z P?cka syn, na
k?niu, brun¹ sëkni? z czerzwionym liwk?
ze z³otëma tresama na se, za sob¹ s³ë¿alca
na k?niu w zelony liwréji. 2. Pón Gotfrid
Reyer a pón Zygm?ñt Reyer w karëjólce.
3. Pón J. Heinrich Sourmann, s?dzy, ze
sw?j¹ bia³k¹ w pó³karece. 4. Pón admini-
stratór ze sw?j¹ bia³k¹ a panna Breinka
we wiôld¿i droszce, zaprzëg³i w sztërë
k?nie. Czej jô, stoj¹cë przed brómama
érowëma, p?strzég³ z dôleka to fórném
pañstw?, jô dô³ méstrowi kanón, chtëren
z Gduñska bé³ przëbëti, céch, na co ?n
wszëtk? dzewi?c kanón wëstrzéli³,
chwilk? pózni jesz rôz, a przë weñdzeniu
przez bróm? érow¹ znôw ca³¹ salw?, przë
czim to pi?c h?b?jistów s? dërchnie da³o
czëc z waltorniama a trompétama. Czej jô
miô³ witóné ca³é fórném pañstw? krótk¹
przem?w¹, jô miô³ ér? Jimcy waspana a
jeg? bia³k? w sw?j¹ skrómn¹ plebanij?
wprowadzëc.

? pó³ dzewi¹ti, czej k?chôrz, chtërnég?
jô z Gduñska prosy³, bé³ g?towi z
môltëch?, jô dô³ nakrëc stó³ w nômioce a
Jimcy waspanowie a ca³é fórném pañstw?
szlë przë zw?k? trompétów a waltorniów
w nien. Przë weñdzeniu w nômiot z
wszëtczich dzewi?c kanón bë³o strzéloné,
tej wszëtcë so sadlë do sto³u, nasta-
wionég? rozmajitëma dobrze przëpra-
wionëma jôdama, a jedlë z wiôlg¹ ?cech¹,
p?dczas dërch? trompétë, waltornie a
h?b?je m?zyk?wa³ë. Czedë na zdrowié
bë³o pité, bë³o strzéloné: Czedë pilë na
zdrowié Jimcy wësok-szacowónég? pana
administratora, strzéli³ méster z wszëtczich
dzewi?c kanón, czedë na zdrowié Jimcy
jasnoszacowóny bia³czi, ze szesc a czedë
na zdowié tëch jinëch panów, k?¿di rôz z
trzech. P? jednôsti jimcy jasno-wielm?¿ny
pón sk?ñczi³ jedzenié, przë czim wszëtczé
kanónë bë³ë sp?szczoné, a czej waspón z
tim fórném towarzëstw? szpacérowónym
jesz cok?lwiek so ?dp?cz?lë, ?ni s? ?dalë
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1 kwietnia na Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej
w Helu odby³o siê uroczyste zakoñczenie V Edycji Helskiej
Halowej Pi³ki No¿nej

Wyniki:

1. Herkules
2. Hydra
3. Œmigaj¹ca Piêœæ
4. Snajperzy
5. Polaris International
6. Mewa
7. Wstrzyczasomywacze

SPORT

do ?dp?czink?, przë czim jesz rôz m?zy-
ka wieczornô przëjemnie zw?cza³a.

W niedzel?, dnia 2 lëpca, czej jimcy
waspanowie ?cucëlë, przed jich jizb¹ p?d
?kn? piesniô p?rénnô s? m?zyk?wa³a.
Czej ti a to ca³é fórném t?warzëstw? bëlë
?blek³i, ?dalë s? wszëtcë w ten nômiot,
dze harbata a kawa ju stoja³a parôt, a
wëpilë cëch?. ? 8 zw?ni³ë wszëtczé zw?në
a tim nôb?¿éñstw? s? zacz?³o. ? pó³ dze-
wi¹ti ?dô³ s? Jimcy jasno-?wielbiony ze
sw?j¹ bia³k¹ a ca³im fórném towarzëstw?
w k?scó³, dze nôb?¿éñstw? a swi?cenié
nowëch ?rganów w taczi sp?sób s? sta³o:
Nôprzód bë³o próné na ?rganach ze
sek?ñdowanim trompétów, waltorniów a
h?b?jów. Tej spiéwalë: "Tak pi?knie
swiécy gwiôzda renô". P? sk?ñczeniu jô
jintonowô³ przed wô³tôrz?: "chwô³a b¹dz
B?g? w niebiosach". Czej ch?r
?dp?wiedzô³, më zaspiéwalë: "Cebie,
B?¿e, chwôlimë". P? sk?ñczeniu ti piesni
jô ?dczëtô³ jewangelëj¹ rocznicë nawie-
dzeniô Marije, chtërna prawie przëtrafi³a
a do teg? aktu dobrze pasowa³a, tej më
spiéwalë: "Wierz? w B?ga". P?tim jô,
Gotfrid Kunkel, nieg?dny s³ëga Pañsczi,
wed³ug swi skrómny zdolnoscë kôzanié
trzimô³, p? sk?ñczeniu wszëtcë spiéwalë:
"Dzëk?jta wszëtcë B?g?".

P? nôb?¿éñstwie Jimcy wësokszaco-
wóny pón administratór, jeg? jasno-
wielm?¿nô bia³ka a to ca³é fórném
t?warzëstw? szlë troszk? szpacér¹. Czej
?ni wrócëlë, wszëtcë s? ?dalë do nômiotu
a jedlë ?biôd z wiôlg¹ wieso³osc¹, przë
czim trompétë, waltornie a h?b?je
m?zyk?wa³ë. Czedë na zdrowié bë³o pité,
bë³ë sp?szczoné kanónë a to, jak nast¹-
piô: Na zdrowié waspañsczi

przepësznoscë pana administratóra bë³o
strzéloné dzewi?c razy, na zdrowié
wësok-wielm?¿ny a przem¹dri radë mia-
sta Gduñsk dzewi?c razy, na zdrowié
wësok szacowóny bia³czi pana admini-
statóra szesc razy, na zdrowié przejasnég?
s¹du Prawég? a Stôrég? miasta Gduñsk
dzewi?c razy, na zdrowié s³awetnég?
trzecég? ?rdning? dzewi?c razy, na zdro-
wié jinëch panów p? trzë razë.

P? môltëch? g?sce përzn? kôrtolalë a
pilë kaw? a harbat?. P? tim Jimcy waspa-
nowie jachalë do hôk? blizowég?, a z
nima ca³é towarzëstw?, a ?bezdrzelë bliz?.
P? nawróceniu ?ni znôw w kôrtë szpelo-
walë ja¿ do wieczerzë, chtërna zôs we-
strzód m?zyk?waniô trompétów a wal-
torniów a strzélaniô kanón ?cesznie bë³a
trzimónô. ? pó³ jednôsti dô³ Jimcy wësok-

szacowóny rozkôz, zaniécëc ten fajerwerk,
co s? zarô sta³o. Tej ca³i l¹d s? m?cno
zadzëw?wô³, b? teg? ôrtu tu jesz nic nie
bë³o widzóné. Czej ten bé³ spôlony, przë
czim dërch? m?zyka gra³a, ti fórném pa-
nowie s? ?dalë do spik?.

P?niedzô³k, 3 lëpca, bé³ té¿ dzéñ so-
lenny, ?soblëwie z prziczinë znômiennég?
aktu, chtëren na Hélu dotëchczôs s? nie
stô³. B? nôwë¿szi pón administratór we-
lowô³ nowég? wójta, nowég? b?rméstra,
dw?ch nowëch rôdców, trzech nowëch
zarz¹dców: 1. Daniél Hallmann, wójt 2.
Salomón Wedel, b?rméster, 3. Krësztof
Kaschin, rôdca, 4. Gotlib Semel, dito, 5.
Môrcyn Walk?witz, zarz¹dca, 6. Jón Zuch,
dt., 7. Gotlib Wedel, dto.

We wtórk, dnia 4 lëpca, m?ji fórném
g?scowie té¿ bëlë barzo wieso³i,
?soblëwie jimcy wësok-szacowónô
Przepësznosc pón administratór wëdzeli³
pieni¹dze dzecóm ca³ég? l¹du.

Dnia 5 lëpca ? czwiôrti p?rnë ?ni
?drézowalë z nôwiksz¹ ?cech¹ westrzód
strzélaniô kanón. P? pô³niu ? pi¹ti ?ni
przëszlë na zómk w P?ck? a bëlë ?d még?
starka, pana J.S. Aziemera, patentiro-
wónég? b?rggrôfa, jak nôlepi ?g?szczo-
ny, co s? ju dnia 30 czerwca sta³o".

To bé³ ten jeden jediny rôz, ze
b?rméster Reyer z Gduñska jak? admini-
stratór na Hélu bé³, b? ju za rok ?n ?mar³.
Ju nôblë¿szi wpis predisza Kunkela w
hélsczi kronice brzëmi: "W 1753 dnia 12
lëpca ?mar³ pón b?rméster jasno-
wielm?¿nô Przepësznosc pón Fridrich
Reyer w b³og?s³awieñstwie Pañsczim na
wiôld¿i sm?tk miasta a l¹du Hél".

(BëB, nr 3/1930)

Zakoñczenie V Edycji Helskiej Halowej Pi³ki No¿nej

Najlepszy strzelec:
Jacek Zagórski.

Najlepszy bramkarz:
Wies³aw Siêbor.

Najwszechstronniejszy
pi³karz:
Szymon Œniegocki
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ZB̄ Z i OR WP w Helu po¿egna³o 10 kwietnia 2007 roku
w g³êbokim ¿alu - najstarszego cz³onka Ko³a

pp³k. w st. spocz. Mariana Ruszela

Najstarszego, co po-
twierdzaj¹ prze¿yte lata.
Nadzwyczaj aktywnego
i oddanego naszemu Stowa-
rzyszeniu od dnia powsta-
nia Ko³a.

Odejœcie Mariana
op³akuje ca³a Jego rodzina
- szczególnie ¿ona Teresa,
córka Gra¿yna, syn
S³awomir, ziêæ  Grzegorz
i wnuczka Karolinka.

Ho³d Pu³kownikowi
oddali tak¿e kole¿anki i ko-
ledzy z Ko³a Zwi¹zku
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych RP, które-
go by³ wiceprezesem oraz

cz³onkowie Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP. Ostatni¹ po-
s³ugê oddali Mu tak¿e w³adze Miasta i Rady Miasta Helu,
przedstawiciele KPW Hel, Komendy Garnizonu, ̄ W, Szko³y
i zebrani na cmentarzu mieszkañcy Helu.

Pu³kownik Marian Ruszel by³ cz³owiekiem niezwy-
k³ym, uczciwym i pracowitym. Skromnym, a jednoczeœnie
bardzo doœwiadczonym, dysponuj¹cym rozleg³¹ wiedz¹.
Takim ukszta³towa³a Go przedwojenna rzeczywistoœæ rzeszow-
skiej wsi, rodzina, a szczególnie starszy brat W³adys³aw
- aktywny dzia³acz spo³eczny i polityczny.

Charakter �.P. Mariana kszta³towa³ siê tak¿e w struktu-
rach Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej "Wici".

W mundurze zakochany by³ od dzieciñstwa. Prawdziwy
mundur wojskowy za³o¿y³ 1 wrzeœnia 1937 roku. Zamustro-
wa³ siê wówczas do Szko³y Kadetów we Lwowie.

Ju¿ dwa lata póŸniej od 1 wrzeœnia 1939 roku walczy³
w obronie Katowic przed hitlerowskim agresorem w sk³adzie
24. Pu³ku Artylerii Lekkiej. Tam - za dzieln¹ i bohatersk¹
postawê - odznaczony zosta³ Medalem "Za Udzia³ w Wojnie
Obronnej 1939 roku".

Po zakoñczeniu dzia³añ obronnych narodu polskiego
w 1939 roku - trafi³ do niemieckiej niewoli. W Stalagu 11 "A"
w Baden - Baden wiêziony by³ a¿ do udanej ucieczki - w maju
1943 roku.

Prawie natychmiast rozpoczyna s³u¿bê - z broni¹ w rêku
- w oddziale partyzanckim walcz¹cym z okupantem w rejonie
Tarnowa.

1 lipca 1944 roku - ju¿ jako ¿o³nierz II Armii Wojska
Polskiego - rozpoczyna bitewny szlak od Warszawy do Berlina.

Ten cichy i nadzwyczaj skromny, ale waleczny ¿o³nierz
by³ wzorem patrioty i Polaka. Wyzwala³ kolejne regiony pol-
skiej ziemi, forsowa³ Odrê i Nysê, bra³ udzia³ w szturmie
Berlina. Proch w¹cha³ codziennie. Ka¿dego ciê¿kiego, wojen-
nego dnia œmieræ zagl¹da³a Mu w oczy.

Za frontowe dokonania odznaczony by³:
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Zas³ugi,  Krzy¿em Party-
zanckim, Medalem "Zas³u¿ony na Polu Chwa³y", Meda-
lem "Za Odrê, Nysê i Ba³tyk",  Medalem "Za walki
o Berlin",  Medalem "Zwyciêstwa i Wolno�ci" oraz wielo-

ma powojennymi odznaczeniami: wojskowymi, cywil-
nymi i zwi¹zkowymi -nadanymi Mu za pracê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹.

W wyzwolonej OjczyŸnie ukoñczy³ szko³ê oficersk¹. Pe³-
ni³ funkcje dowódcze, doceniano Jego fachow¹ wiedzê
i zdolnoœci organizacyjne. Gdy by³  u szczytu zawodowej
kariery, nagle coœ siê zmieni³o. Niespodziewanie przyszed³
czas rozstania z mundurem oficerskim. Spowodowa³a to
restrukturyzacja Si³ Zbrojnych - nazywana wówczas redukcj¹,
w wyniku której jednostka uleg³a rozformowaniu, a kadrê
przeniesiono do rezerwy.

Do koñca 1957 roku Marian Ruszel rozpocz¹³ nowy
rozdzia³ ¿ycia. Zaistnia³e okolicznoœci spowodowa³y, ¿e za-
mieni³ mundur oficera WP na mundur leœnika. Zosta³ wów-
czas leœniczym rewirowym w Nadleœnictwie Wejherowo,
a nastêpnie leœniczym w Helu. Tutaj tak¿e by³ zauwa¿ony,
nagradzany i odznaczany.

Mieszkañcy Helu zapamiêtaj¹ Go jako cz³owieka ¿yczli-
wego, uczynnego, uœmiechniêtego i pe³nego ciep³a.

6 kwietnia br. odszed³ od nas niespodziewanie, po cichu
- podczas snu.

Drogi Marianie!
W tych kilku s³owach chcemy oddaæ Ci nale¿ny ho³d

i szacunek, na który zas³u¿y³eœ i zapracowa³eœ przez ca³e
swoje niestrudzone ¿ycie.

Sercach najbli¿szych, przyjació³ oraz kole¿anek i kole-
gów z trzech Zwi¹zków pozostaniesz na zawsze Cz³owie-
kiem niezwyk³ej pokory, skromnym, cichym i serdecznym
dla innych.

Œpij spokojnie!
Niech helski las, który by³ Twoim drugim domem,

szumi Ci bez przerwy!
Niech nadmorski porywisty wiatr wygrywa Ci Twoje

ulubione melodie!
Przy dŸwiêkach Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki

Wojennej i salwach Kompanii Reprezentacyjnej MW
¿egnamy Ciê na zawsze Pu³kowniku Marianie Ruszel.

Czeœæ Twojej pamiêci.!

Zarz¹d Ko³a Nr 3 ZB̄ Z i OR WP w Helu

Podziêkowanie

Serdeczne podziêkowania za udzia³ w nabo¿eñstwie
¿a³obnym i ceremonii pogrzebowej

�.p. pp³k w st. spocz. Mariana Ruszela

oraz za okazan¹ ¿yczliwoœæ, pomoc i wyrazy wspó³czucia
Zarz¹dowi Ko³a Nr 3 ZB̄ Z i OR WP w Helu, w³adzom

Miasta i Radzie Miasta Helu, przedstawicielom KPW Hel,
Komendzie Garnizonu, ̄ andarmerii Wojskowej, Dyrekcji
i Gronu Pedagogicznemu ZSO w Helu, przyjacio³om, s¹sia-
dom i znajomym

sk³ada
¿ona, syn i córka z rodzin¹
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Teatr nale¿y do najstarszych rodzajów sztuki. Znany ludz-ko�ci jest od kilku tysiêcy lat. Pe³ni³ rozmaite funkcje:

religijne, spo³eczne, ludyczne, spo³eczne, wreszcie terapeutycz-

ne. W czasach antycznych uwa¿ano, ¿e powinien wywo³ywaæ

u widzów doznania wewnêtrznego oczyszczenia - katharsis.

Obecnie równie¿ dostarcza widowni, nie daj¹ce siê niczym zast¹-

piæ, prze¿ycia, a ponadto kszta³tuje opinie, pogl¹dy i nastroje.

Magia teatru polega na tym, ¿e wywo³uje on zarówno

u jego twórców, jak i odbiorców, prze¿ycia metafizyczne spo-

wodowane tre�ci¹ przedstawienia.

Edukacja teatralna ma wprowadziæ m³odego cz³owieka

w �wiat kultury, w którym jest on jednocze�nie odbiorc¹, jak

i twórc¹. W przypadku m³odzie¿y, która mieszka w ma³ym mia-

steczku, daleko po³o¿onym od centrum kulturalnego, jakim jest

Trójmiasto, jest to szczególnie wa¿ne. Z tego wzglêdu Szkolny

Teatrzyk spe³nia dwa zasadnicze zadania: po pierwsze - wy-
zwala w uczniach mo¿liwoœci kreacyjnych w æwiczeniach i za-
bawach o charakterze teatralnym, czyli tworzenie przedstawieñ
teatralnych, a po drugie - przygotowuje m³odzie¿ do odbioru
sztuk.

Nadrzêdnym celem jest wykorzystanie terapeutycznej roli
teatru. Dziêki zajêciom w kole teatralnym nastêpuje naturalny
rozwój dzieci, które stopniowo prze³amuj¹ tremê, oswajaj¹ siê z
publicznoœci¹, poznaj¹ tajniki dykcji i gry aktorskiej. Ponadto
æwicz¹ pamiêæ, wyrabiaj¹ w sobie odwagê i œmia³oœæ. Praca
nad przestawieniami wykszta³ca u dzieci obowi¹zkowoœæ i od-
powiedzialnoœæ za losy ca³ego przedsiêwziêcia. Czas spêdzony
na próbach pog³êbia wiêŸ uczniów ze szko³¹, w której chêtniej
spêdzaj¹ wolne chwile. To powoduje tworzenie siê œciœlejszych
relacji personalnych (np. nawi¹zanie pozaklasowych przyjaŸni).

Wa¿ne jest to, ¿e cotygodniowe spotkania pozwalaj¹ od-
dzia³ywaæ na uczniów poprzez pozytywne bodŸce. Dziêki
temu uczestnicy zajêæ pozbywaj¹ siê kompleksów, prze³amuj¹
nieœmia³oœæ. W ten niezauwa¿alny sposób przebiega proces
budowania pozytywnego obrazu w³asnej osoby. Przedstawie-
nia wystawiane przez Szkolny Teatrzyk zwykle podobaj¹ siê
szkolnej i pozaszkolnej publicznoœci. D³ugo s¹ dyskutowane,
odbij¹ siê echem wœród lokalnej spo³ecznoœci, staj¹ siê wiêc
wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y, co dodatkowo zwiêksza
poczucie w³asnej wartoœci wystêpuj¹cych i zachêca ich do dal-
szej pracy.

Edukacja teatralna w szkole podstawowej
czyli czego siê ucz¹ i jak spêdzaj¹ czas dzieci na zajêciach

ko³a teatralnego.

TEATRZYK  ZSO

cd. na str. 11
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KARTY HISTORII

Tak jak wspominali�my w po-

przednim odcinku, przedstawio-

ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr

Pañstwowych schemat organizacyjny

Morskiego Laboratorium Rybackiego w

Helu, który zobowi¹zywa³ tê placówkê

do prowadzenia g³ównie badañ stosowa-

nych na potrzeby rybo³ówstwa, wywo³a³

bardzo du¿o napiêæ pomiêdzy admini-

stracj¹ rz¹dow¹ a naukowcami, dla któ-

rych by³o to odej�cie od pierwotnych za-

³o¿eñ programowych morskiej stacji ba-

dawczej. Innego rodzaju kon-

flikt zwi¹zany z MLR rozgry-

wa³ siê równie¿ miêdzy Mor-

skim Urzêdem Rybackim

a Starostwem w Pucku, które

ro�ci³o pretensje do sprawowa-

nia kontroli nad ca³ym rybo-

³ówstwem w  powiecie  mor-

skim, w tym tak¿e nad pla-

cówk¹ badawcz¹ zwi¹zan¹ z t¹

dziedzin¹ gospodarki.

Do czasu rezygnacji

z funkcji kierownika Morskie-

go Laboratorium Rybackiego

profesor Antoni Jakubski

ogranicza³ swoje wizyty w

Helu jedynie do bardzo ko-

niecznych - na sta³e zamiesz-

kuj¹c w Poznaniu. Wynika³o

to m.in. z faktu, ¿e zgodnie

z kontraktem nie nale¿a³ siê mu jakikol-

wiek zwrot kosztów podró¿y oraz utrzy-

mania w ramach pe³nionej funkcji. Przy-

jazdy i pobyty w Helu musia³ wiêc finan-

sowaæ on ze �rodków w³asnych, a by³y

to - zw³aszcza w sezonie letnim - znaczne

sumy. W podobnej sytuacji znalaz³ siê

równie¿ drugi zatrudniony w roku 1923

asystent MLR parazytolog i mikrobiolog

dr W. G¹dzikiewicz. Jedynym przeby-

waj¹cym na sta³e w Helu w pocz¹tko-

wym okresie istnienia placówki pracow-

nikiem naukowym by³ zoolog mgr Kazi-
mierz Demel. Powo³any on zosta³ na sta-
nowisko adiunkta MLR z dniem 1 kwiet-
nia 1923 roku. Dla mo¿liwoœci prowa-
dzenia badañ morza porzuci³ on pracê

w Stacji Limnologicznej nad Wigrami
i 7 kwietnia 1923 roku przyby³ do Helu.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e od momentu jego przy-
bycia do tej miejscowoœci rozpoczê³a siê
formalnie dzia³alnoœæ badawcza labora-
torium oceanograficznego, a co za tym
idzie i polskich badañ morza. Jak sam
zrelacjonowa³, w spisanych po wojnie
wspomnieniach, po przybyciu do Helu
zasta³ tu zupe³nie nie przygotowane po-
mieszczenie przysz³ej pracowni i brak
bazy socjalnej dla niego samego.

Zmuszony wiêc zosta³ do wynajêcia
pokoju w hotelu. Nie zra¿aj¹c siê jednak
powszechn¹ "prowizork¹" i ogromn¹ ilo-
œci¹ nierozwi¹zanych spraw, przyst¹pi³ do
pracy. Zacz¹³ od zagospodarowywania
jedynego przydzielonego placówce po-
koju o wymiarach 3,7 m na 4,6 m, a nieco
póŸniej i drugiego - wiêkszego, który
zwolni³ siê przy okazji zmiany na stano-
wisku dozorcy rybackiego. O pierwszym
okresie dzia³alnoœci badawczej Kazimierz
Demel wspomina³: W roku 1923 z chwil¹
uruchomienia MLR. jako jedynej na-
szej naukowej placówki nadmorskiej,
faktycznie o morzu naszym nic nie wie-
dziano. Praca pionierska rozpoczê³a siê
z konieczno�ci. Nale¿a³o w pierwszej

kolejno�ci poznaæ co mamy w naszym
morzu: jaki jest sk³ad ichtiofauny, jaki
materia³ biologiczny znajdziemy w  pol-
skich wódach Ba³tyku, z konieczno�ci
g³ównie w pobli¿u Helu, a tak¿e, jakie
metody ³owu stosuj¹ nasi rybacy, jakie
s¹ tereny ³owu i gdzie siê one znajduj¹.
Efekty tych pocz¹tkowych prac doceni³
w swoim sprawozdaniu prof. A. Jakub-
ski, pisz¹c: ...lokal ten zdo³a³ pan Kazi-
mierz Demel  w sposób nader praktycz-
ny (...) przekszta³ciæ, do tego stopnia, ¿e

od pocz¹tku letniego sezonu
(1923) Laboratorium w dziale
morfologicznym mog³o byæ czê-
�ciowo uruchomione. Pokój
pierwszy zosta³ przeznaczony
na muzeum, bibliotekê i kan-
celariê, pokój drugi za� na pra-
cowniê biologiczn¹. W tym
okresie w laboratorium zatrud-
niona by³a jeszcze jedna osoba,
mieszkaj¹cy tu rybak kaszubski
A. Kohnka (w 1928 r. zast¹pi³
go póŸniejszy pisarz Augustyn
Necel), do którego zadañ nale-
¿a³o utrzymywanie kontaktów
z lokalnymi rybakami oraz ob-
s³uga niewielkiej motorówki
"Zorza" przydzielonej na potrze-
by stacji badawczej. Z powodu
braku innych mo¿liwoœci, po re-

zygnacji z funkcji kierownika MLR przez
prof. Jakubskiego, na stanowisku tym
zast¹pi³ go niedoœwiadczony i pozbawio-
ny jakichkolwiek wp³ywów Kazimierz
Demel, który - od tej chwili - zmuszony
zosta³ do wykonywania równie¿ wszel-
kich prac administracyjnych.

Za wa¿n¹ helsk¹ datê w dziedzinie
polskich badañ morza nale¿y uznaæ dzieñ
9 maja 1923 roku, kiedy to Kazimierz
Demel wraz z ichtiologiem dr. Borysem
Dixonem z Morskiego Urzêdu Rybac-
kiego wyp³ynêli na wody Zatoki Puckiej
na pok³adzie kutra dozorczego "Tryton"
i w okolicy Jastarni po³awiali do analiz
m³odociane p³astugi. Wyprawê tê mo¿na
uznaæ, ze pierwszy polski rejs badawczy.

Kaziemierz Demel, najwa¿niejszy naukowiec
miêdzywojennej Stacji Morskiejw Helu. Rok 1925.
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Od 2001 r. w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych dla dzieci
ze szko³y podstawowej prowadzê ko³o teatralne. Przygoda z
Teatrzykiem Szkolnym zaczê³a siê od spotkania z niezwyk³¹
klas¹, której wychowawczyni¹ by³a wówczas p. M. Mrozik.
Obserwuj¹c na lekcjach jêzyka polskiego potencja³ dzieci, po-
stanowi³am spróbowaæ razem z nimi wystawiæ sztukê pt. "Kubuœ
Puchatek i jego przyjaciele". Przedsiêwziêcie to ca³kowicie po-
wiod³o siê. Do dziœ pamiêtam, z jakim zapa³em m³odzi adepci
sztuki teatralnej przychodzili na próby, uczyli siê swoich ról,
nierzadko nawzajem maj¹c do siebie pretensje, ¿e któryœ z nich
nie opanowa³ tekstu. Przedstawienie oprócz szkolnej m³odzie-
¿y, obejrza³y równie¿ przedszkolaki z miejskiego i wojskowe-
go przedszkola. Od pocz¹tku istnienia Teatrzyku Szkolnego
zespó³ czterokrotnie goœci³ w helskich przedszkolach. Oprócz
"Kubusia Puchatka i jego przyjació³" wystawi³ tak¿e "Baœñ o
panowaniu króla Zdrówka". W czasie przedstawieñ Teatrzyk
Szkolny zawsze spotyka³ siê z mi³ym, pe³nym ciep³a odbiorem
dzieciêcej widowni. Na buziach przedszkolaków za spraw¹ Ku-
busia Puchatka czy te¿ Królewicza Z¹bka pojawia³ siê uœmiech.
Rozeœmiane buzie milusiñskich by³y najwiêksz¹ nagrod¹ dla
wystêpuj¹cych uczniów.

To by³ pocz¹tek, i tak a¿ przez kolejnych piêæ lat, ko³o
teatralne wystawia³o przedstawienia, nierzadko dwie sztuki
w ci¹gu roku. Oto tytu³y:

Dla doros³ej widowni:
- Monta¿ poetycko-s³owny "Herbatka u Babci i Dziadka" -

2002 r.
- Inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dziadka "Wspó³czesna

baœñ o Czerwonym Kapturku" - 2003 r

Na charakter prowadzonych w MLR
prac od samego pocz¹tku próbowa³ wp³y-
waæ najbardziej znany polski autorytet w
dziedzinie badañ morza w tym okresie
prof. Micha³ Siedlecki. Wyrazi³ on w roku
1924 wraz z prof. H. Hoyerem swoje
postulaty dotycz¹ce dzia³alnoœci tej pla-
cówki w artykule: "Opinia w sprawie
Stacji Zoologiczno-Rybackiej na Helu",
stwierdzaj¹c m.in.: Zarówno po³o¿enie
tej stacji, która jest umieszczona na sa-
mym koñcu Helu i ma dostêp do Ma³e-
go i Wielkiego Morza, jako te¿ warunki
faunistyczne, a zw³aszcza ekonomiczne
wysuwaj¹ jako zadania tej stacji na
pierwszy plan badania naukowych pod-
staw rybactwa na polskiem morzu.
W uzasadnieniu tego, odmiennego od
zdania innych naukowców, bo nastawio-
nego przede wszystkim w na badania sto-
sowane wniosku, wyjaœnia³, ¿e: Fauna
Ba³tyku, w ogóle bardzo uboga, jest
w polskiej strefie brzegowej bardzo sk¹-
pa. Nie ma w niej przewa¿nej czê�ci zwie-
rz¹t tak bardzo charakterystycznych dla
wielkich oceanów (...). Nale¿y za� pod-

kre�liæ, ¿e w³a�nie wymienione powy¿ej
zwierzêta s¹ najlepszym materia³em do
badañ naukowych i na nich wykonano
wiele zasadniczych prac o pierwszorzêd-
nem znaczeniu dla rozwoju bilologji.
Jest natomiast w polskiem morzu �wiat
ryb, maj¹cy wielkie znaczenie ekono-
miczne. Dlatego te¿ - zdaniem opinio-
dawców - Morskie Laboratorium Rybac-
kie na Helu: powinno spe³niaæ podwój-
ne zadanie: po pierwsze: musi ono daæ
naukowe podstawy rybactwa, po dru-
gie: musi daæ przytu³ek czysto nauko-
wej pracy i kursom o pedagogicznym
znaczeniu. W opinii tej zaznacza³o siê
wyraŸne niedocenianie Ba³tyku jako cie-
kawego i wartoœciowego poligonu ba-
dawczego dla prac z dziedziny biologii
morza, co przyczyni³o siê - na pewien
czas - do ograniczania znaczenia helskiej
placówki dla oceanograficznych badañ
podstawowych: na pierwszy plan musz¹
byæ wysuniête wzglêdy, pozostaj¹ce
w zwi¹zku z opiek¹ rybactwa morskie-
go. Jak siê jednak doœæ szybko okaza³o,
g³ównie dziêki pracom Kazimierza

Demel, Ba³tyk, ze wzglêdu na swoja wy-
j¹tkowoœæ, jest morzem bardzo ciekawym
pod wzglêdem badawczym. Naukowiec
ten w roku 1926 ukoñczy³ i wyda³ ksi¹¿-
kê "Biologia Morza", która by³a jednym
z pierwszych polskich podrêczników,
przedstawiaj¹cych warunki ¿ycia w mo-
rzach i oceanach, wspominaj¹cych o ro-
dzimym akwenie.

Dziêki swoim badaniom i obserwa-
cjom Kazimierz Demel sta³ siê wkrótce
jednym z najwiêkszych polskich autory-
tetów w dziedzinie badañ morza, a jego
póŸniejsze prace: "̄ ycie Morza", "Nasz
Ba³tyk", "Morza i Oceany", "Morze jego
¿ycie i zasoby" sta³y siê podstawow¹ li-
teratur¹, na której wychowa³y siê kolejne
pokolenia polskich oceanografów.
Zwieñczeniem jego 15-letniego okresu
badawczego w Helu by³ pierwszy polski
doktorat "morski" obroniony w roku
1938 na Uniwersytecie Jagielloñskim.

- Przedstawienie pt."W œwiecie Narnii" z okazji 5-lecia
Teatrzyku Szkolnego dla rodziców, dyrekcji szko³y, emeryto-
wanych nauczycieli, Zarz¹du i Rady Miasta Helu - 2007 r.

Dla dzieciêcej i m³odzie¿owej widowni:
- Przedstawienie "Kubuœ Puchatek i jego przyjaciele" - 2002 r.
- Przedstawienie "Straszny dwór, czyli godzina duchów

i upiorów szkolnych" - 2003 r.
- Przedstawienie "Baœñ o panowaniu króla Zdrówka" - 2003 r.
- Kabaret "Kabaretowe spotkania" - 2005 r.
- Przedstawienie "Kopciuszek" - 2006 r.
- Przedstawienie "Calineczka" - 2006 r.
- Przedstawienie "W œwiecie Narnii" -2007 r.
Uroczysto�æ szkolne:
- "Magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia" - inscenizacja s³owno-

muzyczna - 2003/2004 r.
- "Spotkanie w Pary¿u..." - inscenizacja w ramach szkol-

nych dni Unii Europejskiej - 2004 r.
Konkursy recytatorskie:
- Wiosenny Konkurs Recytatorski - szkolny -2002 r.
- Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Wandy Cho-

tomskiej z udzia³em samej poetki - 2003 r.
 Obecnie ko³o teatralne w³¹czy³o siê w przygotowania

do koncertu poœwiêconego wielkiemu Polakowi - Janowi Paw-
³owi II, któremu patronuj¹ Biblioteka Miejska i Klub Garni-
zonowy. Uroczystoœæ odby³a siê w rocznicê œmierciPapie¿a,
2 kwietnia br., w helskiej œwi¹tyni.

 Aleksandra Seletyn

cd. ze str. 9



12

Zmar³ ostatni z wielkiego rodu.
Dnia 28 marca 2007

roku, w mieœcie Trier -
Nadrenia Palatynat, zmar³
w wieku 93 lat Albrecht
Otto Ernst von der Wic-
kerau Graf von Krockow.

Albrecht Graf von
Krockow urodzi³ siê
2 wrzeœnia 1913 roku
w bardzo zamo¿nej rodzi-
nie ziemiañskiej Döringa
Grafa von Krockow
w miejscowoœci Krockow,
Bezirke Danzig West-
preu?en (obecnie Kroko-
wa powiat pucki). By³ jed-
nym z czworga dzieci
Döringa Grafa von Kroc-
kow, mia³ siostrê Cecyliê

oraz braci Heinricha i Ulricha.
Szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Zoppot (obecnie Sopot) a na-

stêpnie studiowa³ nauki rolnicze w Heidelbergu.
Jego dwaj bracia zginêli podczas II wojny œwiatowej na fron-

cie wschodnim (Urlich w 1943 roku a Heinrich w roku 1944).
Rodzinn¹ miejscowoœæ (Heimat) opuœci³ w marcu 1945

roku i wraz z ¿on¹ Grafin¹ Add¹ von Borcke, emigrowa³ do
landu Nadrenia - Palatynat, gdzie ostatecznie osiedli³ siê w miej-
scowoœci Föhren gmina Schweich przy ulicy Hofstrasse 17.

Podobnie jak Marion von Dönhoff (szefowa Die Zeit)
by³ jednym z pionierów pojednania z Polakami.

Z Jego inicjatywy utworzono na bazie zamku w Kroko-
wej fundacjê: Kaszubskie Centrum Kultury - Stiftung
Europäische Begegnung - jako organizacjê pozarz¹dow¹
prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ proeuropejsk¹.

Równie¿ z Jego inicjatywy Pani Ilona König, jaku bur-
mistrz gminy Hermeskeil oraz Pan Miros³aw W¹do³owski
jako burmistrz Helu podpisali umowê partnersk¹, która trwa
do dzisiaj. I rozwija siê wzorowo.

Podczas grudniowej wizyty w Hermeskeil, Pan W¹do-
³owski oraz ja mieliœmy ostatni kontakt z Grafem Albrechtem
von Krockow przy pomocy Pana Ryszarda Bawelskiego.
Niestety ostatni.

Mia³em zaszczyt i przyjemnoœæ wspó³pracowaæ z Grafem
Albrechtem von Krockow.

Nie zapomnê nigdy Jego bardzo m¹drych rad.
Zapyta³ mnie, kiedyœ czy potrafiê zdefiniowaæ szczêœcie.

Po d³ugim namyœle odpowiedzia³em, ¿e nie potrafiê.
A On na to: Szczê�cie to brak nieszczê�cia. To najkrótsza

definicja szczêœcia. Nale¿y siê zachwycaæ ka¿dym prze¿ytym
dniem. Ka¿da chwila mo¿e byæ magiczna. Cieszyæ siê nale¿y
nawet z tego, ¿e rano mo¿na znowu wyjrzeæ przez okno.

Zapyta³em kiedyœ Grafa von Krockow, czym dla niego
jest szlachectwo?

- Szlachectwo to g³ównie odpowiedzialnoœæ za rodzinê,
pracowników, s³u¿bê, przyjació³, znajomych wed³ug regu³y:
Noblesse obligo (szlachectwo zobowi¹zuje) oraz Verbum
nobile debet esse estabile (s³owo szlacheckie winno byæ
dotrzymane). W herbie moja rodzina posiada³a inskrypcjê:

Non omnis moria (nie wszystek umrê)

Albrecht Graf von Krockow nie ¿yje
In Deo spero (w Bogu nadzieja). A wiêc "w Bogu nadzieja",
sumienna praca i dostatni ¿ywot wed³ug zasady protestantów:
Labora et ora (Pracuj i módl siê).

Flaga rodu von Krockow o czarnej i z³otej barwie ozna-
cza³a trud pracy w uprawianiu czarnej ziemi i radoœæ z zas³u-
¿onego zysku. To idea³y filozofii protestanckiej. Has³o: "Kto
nie chce pracowaæ, niech te¿ nie je" pochodzi z biblijnego listu
Paw³a do mieszkañców Tesalonik. Tylko po¿yteczna praca
czyni cz³owieka wolnym. W rodzinie von Krockow by³a to
regu³a zasadnicza.

Wed³ug kronik rodzinnych, rodzina von Krockow wy-
wodzi siê bezpoœrednio od rycerza nadreñskiego Olbrachta
von Wickerau (Wickerode), który przyby³ na Pomorze
z Hermannem von Salza w roku 1232.

Na zakoñczenie tego memoria³u przytoczê opiniê jednego
z polskich pisarzy o Albrechcie Grafie von Krockow: Nikt
kto chce dochowaæ wierno�ci prawdzie, nie zaprzeczy, ¿e
Polska dozna³a od Niemiec nieopisanych krzywd. Ale to
jeszcze nie znaczy, ¿e ka¿dy Niemiec ponosi³ t¹ sam¹ i tak¹
sam¹ winê, albo ¿e nie by³o w narodzie niemieckim ludzi,
którzy ¿ywili przyja�ñ, szacunek, a nawet przywi¹zanie do
Polaków.

Nie zapomnieæ, lecz przebaczyæ jest celem dla nas wszyst-
kich najwa¿niejszym.

Los Albrechta Grafa von Krockow tego dowiód³.

ȳcie jest jak p³omieñ pal¹cej siê �wiecy. Zostanie
zdmuchniêty lub dotrwa do koñca. I zga�nie.

Andrzej Buliñski

Jedna godzina bole�ci
uczy nas wiêcej
ni¿ 100 dni rado�ci.

Z ogromnym smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ o œmierci
Albrechta von Krockowa, który z takim oddaniem wspiera³
partnerstwa miast polsko-niemieckich. Mia³em przyjemnoœæ
i zaszczyt spotkaæ siê z nim i  rozmawiaæ o sprawach partner-
stwa podczas moich  wizyt w Niemczech.

Straciliœmy jednego z najwiêkszych przyjació³ w Niem-
czech i ogromnie jego stratê odczujemy. To naprawdê smutna
chwila. Sk³adam na rêce rodziny g³êbokie wyrazy wspó³czu-
cia tak w moim w³asnym, jak w imieniu wszystkich miesz-
kañców Helu. Proszê, przekazaæ te uczucia jego Najbli¿szym.

Jak ptak przelotny niebosk³onem frun¹³
Tak drzwi za sob¹ zatrzasn¹³ na amen
Na wiekuiste radowanie Panem
Z najszczerszymi wyrazami ¿alu

Burmistrz Helu
Ko³o Partnerskie Hel - Hermeskeil
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
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Odkryæ nowy gatunek ryby w Ba³tyku jest trudno. Je�li

siê to zdarza, to okazjê ku temu powoduje zazwyczaj

niefrasobliwe zawleczenie go przez cz³owieka. Zjawisku sprzyja

wspó³czesny handel gatunkami ozdobnymi, a w³a�ciwie jego

nieroztropni uczestnicy. To oni powoduj¹ wsiedlenia do na-

szych wód niekiedy bardzo egzotycznych organizmów. Me-

chanizm jest raczej prosty. Otó¿, nie mog¹c poradziæ sobie

z niechcianymi podopiecznymi - uros³y zbyt du¿e lub z braku

mo¿liwo�ci nad nimi opieki - daruj¹ im dalsze ¿ycie przez uwol-

nienie ...  do naszych rzek i naszego morza.

Nie da siê inaczej wyt³umaczyæ faktu z³owienia w rejonie

Mierzei Wi�lanej du¿ej, po³udniowoamerykañskiej (!) pielê-

gnicy pawiookiej (Astronotus ocellatus cf.). To oczywiœcie
jednostkowy przypadek i zadomowienie, a co gorsze, ba³tycka
inwazja tego gatunku nam nie grozi. To gatunek s³odkowodny.

Astronotus
w Ba³tyku

Z³owiony w Zatoce Gdañskiej okaz pielêgnicy pawiookiej -
Astronotus ocellatus cf.

Astronotus zosta³ z³owiony w lecie 2006 roku na wodach
Zatoki Gdañskiej u brzegów Mierzei Wiœlanej. Sta³o siê to po-
miêdzy 5 a 9 sierpnia, gdy w odleg³oœci oko³o 700 metrów od
brzegu, na g³êbokoœci 7-10 m jedna z jantarskich ³odzi rybac-
kich - JAN-1 - wystawi³a swoje sandaczowe sieci. Sztormowe
warunki tamtych trzech dni uniemo¿liwia³y ich wczeœniejsze
sprawdzenie. Dlatego wyci¹gniêta na pok³ad ³odzi ryba, by³a
w dniu po³owu (9.08.2006r.) ju¿ martwa, a jej cia³o i p³etwy
nosi³y œlady uszkodzeñ. Dotar³a jednak do Stacji Morskiej
w wystarczaj¹co dobrym stanie, aby j¹ zbadaæ, zakonserwowaæ
i w³¹czyæ do muzealnej kolekcji.  Jej ca³kowita d³ugoœæ wyno-
si³a 27 centymetrów a masa 800 gram.

Tekst i foto: Krzysztof E. Skóra

W dniu 29.03.2007 r. w Stacji Morskiej IO UG odby³o

siê spotkanie konsultacyjne z mieszkañcami domów

przy ulicy Portowej w sprawie rewitalizacji zaplecza wydmo-

wego tzw. Ma³ej Pla¿y -  przysz³ego parku wydmowego.

Mieszkañcy zostali poinformowani o dzia³aniach, jakie zo-

stan¹ podjête w trakcie realizacji I etapu projektu. Po zakoñczo-

nej prezentacji Krzysztofa E. Skóry, rozpoczê³a siê dyskusja,

zadawano pytania, na które kieruj¹cy projektem udzielali odpo-

wiedzi i wyja�nieñ. W trakcie spotkania zainteresowani mogli

równie¿ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ dotycz¹c¹ tego obszaru:

tj. - "Planem  rewitalizacji zdegradowanych zespo³ów wydmo-

wych", a tak¿e opracowaniem pt. "Flora i ro�linno�æ projekto-

wanego parku wydmowego w Helu - diagnoza stanu".

W sprawie Parku
Wydmowego

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

Spotkanie przebiega³o w bardzo ¿yczliwej atmosferze. Mi-
³ym akcentem by³y zdjêcia przyniesione przez pana Sylwestra
Ostrowskiego, przedstawiaj¹ce tereny przy ul. Portowej z lat
trzydziestych. Obok prezentacji przedstawionej przez kierow-
nika Stacji Morskiej by³y one kolejnym Ÿród³em informacji, jak
ten obszar wygl¹da³ w czasach przesz³ych i jak¹ rolê bêdzie
odgrywa³ w przysz³oœci.

"Park Wydmowy" jest czêœci¹ wiêkszego projektu pod nazw¹
"B³êkitna Wioska".

Tatiana Mikiciuk
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Ju¿ parê tysiêcy lat temu, gdy zacz¹³ siê tworzyæ Pó³wy-sep Helski i powstawa³a wewnêtrzna czê�æ Zatoki Puc-

kiej, gêste zaro�la trzcin oraz innych ro�lin bagiennych okala³y

praakwen w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ to wspó³cze�nie

pamiêtamy. Latem i zim¹ oraz wiosn¹ i jesieni¹ ³any trzcin stabi-

lizowa³y zatokowe brzegi i bogaci³y j¹ zró¿nicowanym rybo-

stanem.

Trzcina to nasza najokazalsza trawa, mo¿na j¹ spotkaæ w³a-

�ciwie na ca³ym terytorium Polski, od Ba³tyku po ni¿sze partie

gór. Jest niezwykle kosmopolitycznym gatunkiem. Ta najpopu-

larniejsza - trzcina pospolita (Phragmites australis) jest roœlin¹
tak ekspansywn¹, ¿e zwykle dominuje w tworzonych przez
siebie zbiorowiskach. Towarzysz¹ jej nieliczne gatunki innych,
podobnych roœlin. Tego rodzaju zbiorowisko ma nawet spe-
cjaln¹ nazwê - szuwar trzcinowy (Phragmitetum australis).
Choæ stanowi je g³ównie ta typowa bagienna i nadwodna roœli-
na, to dziêki jej szerokiej tolerancji ekologicznej mo¿e ono pora-
staæ zarówno tereny wodne jak i l¹d. Co wiêcej - trzcinê spoty-
kamy na ró¿nych typach pod³o¿y: od piaszczystego po torfia-
ste, od zasadowego po kwaœne czy zasolone. Jednak jest tylko
jedno takie miejsce w Polsce, w którym roœnie ona w warun-
kach wód morskich. Miejscem tym s¹ przybrze¿ne wody Zato-
ki Puckiej, a co szczególnie osobliwe - brzegi Pó³wyspu Hel-
skiego, gdzie nie ma przecie¿ ¿adnych ujœæ wodnych cieków.
Trzcinowiska mo¿na tu spotkaæ od W³adys³awowa a¿ po Jura-
tê, mimo ¿e zasolenie tutejszych wód waha siê od 6,5 do 7,5‰.
Niestety, powierzchnia tych wyj¹tkowych siedlisk za spraw¹
nierozwa¿nego u¿ytkowania ulega krañcowemu zmniejszeniu.

D³ugie, podwodne i nadwodne ³odygi trzciny oraz obecne-
go tu równie¿ sitowia, a tak¿e gatunki nale¿¹ce do roœlinnoœci
zanurzonej tworz¹ wysoce specyficzny ekoton - strefê przej-
œciow¹ na granicy ekosystemów - l¹dowego i wodnego. To
niezwykle wa¿ne siedlisko dla szeregu gatunków fauny i flory,
które mog¹ ¿yæ tylko w tych warunkach, poniewa¿ ca³a ich
ewolucyjna droga przebiega³a w kierunku uzyskania takich przy-
stosowañ, które umo¿liwi³yby im wykorzystanie specyficznych,
przybrze¿nych siedliskowych nisz.

Zielone umocnienia brzegu
i ekosystemu

Najbardziej morskie z trzcinowisk pó³wyspu. Sit i trzciny
na odcinku brzegu pomiêdzy Jastarni¹ a Jurat¹.

Trzcinowiska Pó³wyspu Helskiego to bardzo wa¿ne miej-
sce rozrodu nadmorskich zwierz¹t: w p³ytkich i ciep³ych przy-
brze¿nych wodach odbywaj¹ tar³o gatunki ryb, zamieszkuj¹ce
okoliczne wody. Tu te¿ szuka schronienia i ¿eruje ich narybek.
Stanowi¹ w koñcu lokum tak¿e dla drobnych gatunków ryb
chronionych: wê¿ynki, igliczni i babek: ma³ej, piaskowej i czar-
nej.

Miêdzy ³odygami trzcin wij¹ gniazda nadmorskie ptaki.
Szuwary to miejsce, w którym gniazduje lub zimuje typowe
ptactwo zaroœlowe: pieg¿a, cierniówka i kuku³ka, ale spotkaæ
mo¿na równie¿ ptaki wodne: ohara, kaczkê krzy¿ówkê, g¹go³a,
lodówkê, szlachara, ³abêdzia czy kormorana.

Wœród morskich trzcinowisk ¿yje wiele organizmów, o któ-
rych istnieniu, z racji ich niewielkich rozmiarów, przeciêtny
cz³owiek nie ma pojêcia. Niektóre zasiedlaj¹ dno, inne poru-



15

PRZYRODA - EKOLOGIA

szaj¹ siê pomiêdzy ³odygami. Jeszcze inne (perifiton) porastaj¹
podwodne ich czêœci lub martwe elementy biotopu.

Wystarczy zanurzyæ siê w paru centymetrach przybrze¿nej
wody, aby dostrzec bogactwo ¿ycia morskich szuwarów. Jest
to miêdzy innymi œwiat skorupiaków - du¿ych krewetek i gar-
neli, a tak¿e lasonogów, drobnych kie³¿y i podwoików. S¹ tu
tak¿e œlimaki: rozdepka, drobniutkie wodo¿ytki oraz ma³¿e:
wielka ma³giew i drobna sercówka, czasami trafia siê omu³ek
i rogowiec. Z dna wyjdzie niekiedy piêkna, kilkucentymetrowa
nereida lub jakiœ sk¹poszczet.

Wszystkie te organizmy s¹ pokarmem ryb, a co szczególnie
wa¿ne tak¿e tych, które sami lubimy ³owiæ i jeœæ: wêgorzy,
p³oci, okoni, m³odych szczupaków, a kiedyœ równie¿ cert. Eg-
zystuj¹ tu równie¿ organizmy znacznie mniejsze, które staj¹ siê
pokarmem narybku zaraz po jego wykluciu. Ich obecnoœæ od-
krywa cz³owiekowi dopiero powiêkszaj¹ce szk³o. S¹ to mikro-
skopijne orzêski, wrotki, nicienie oraz nale¿¹ce do skorupia-
ków wid³onogi i wioœlarki. Bywaj¹ te¿ larwy chruœcików, wa-
¿ek, jêtek i ochotek oraz pijawki. Liczne s¹ glony - g³ównie
zielenice i okrzemki.

To one wraz z roœlinami, które porastaj¹, powoduj¹, ¿e
przybrze¿ne trzcinowiska tworz¹ wielki i skuteczny biolo-
giczny reaktor do unicestwiania wielu zanieczyszczeñ. Dodat-
kowo dziêki swoim d³ugim podziemnym k³¹czom i systemowi
korzeniowemu, trzciny stwarzaj¹ idealne warunki do rozwoju
bakterii, grzybów, glonów oraz pierwotniaków. Kompleks tych
organizmów tworzy g³ówn¹ si³ê tej naturalnej oczyszczalni.
Likwiduj¹ one substancje zanieczyszczaj¹ce wodê przybrze¿-
nego pasa, rozk³adaj¹c je na zwi¹zki proste. Te z kolei s¹
wychwytywane przez trzciny i wspó³bytuj¹ce z nimi roœliny.
Im wiêcej trzcin porasta przybrze¿n¹ strefê zbiornika, tym mniej
tzw. biogenów zostaje dla sinic i nitkowatych brunatnic,
których nadmierny rozrost przysparza wspó³czesnemu
cz³owiekowi wiele k³opotów - powoduje zamykanie k¹pielisk,
uniemo¿liwia prowadzenie wydajnych po³owów.

Ponadto zwarte k³¹cza i korzenie trzcin wzmacniaj¹ brzeg,
chroni¹c go przed abrazj¹  - rozmywaniem, a tak¿e rozwiewa-
niem. Tam, gdzie wywo³ane czêstymi sztormami falowanie
mog³oby zagroziæ ludzkim domostwom, "zielona" zapora zdaje
swój egzamin na 5. Trzciny bowiem bardzo dobrze znosz¹ falo-
wanie, a nawet trwa³e podtopienie, zniszczone w znacznym
stopniu, s¹ zdolne do samoodtwarzania. Dlatego te¿ trzcinowi-
ska stanowi¹ idealn¹, naturaln¹ ochronê brzegów zatoki, pod-
czas gdy umocnienia techniczne s¹ nie tylko elementem obcym,
ale tak¿e nietrwa³ym. Podmywane lub rozbite nie potrafi¹ siê
same naprawiaæ. Trzeba przeto ci¹g³ych nak³adów finansowych,
aby taki sztuczny brzeg utrzymaæ.

Trzcinowiska maj¹ jeszcze jedn¹ wa¿n¹, szczególnie dla
rybo³ówstwa, zaletê. Nie dopuszczaj¹, aby oderwane sztormem
od dna rosn¹ce g³êbiej roœliny, na których ryby z³o¿y³y swoj¹
ikrê, zosta³y wyrzucone na brzeg. Gêsto stoj¹ce w wodzie ³ody-
gi trzcin dzia³aj¹ jak wielowarstwowy p³ot. Dziêki wielkiej gê-
stoœci, trzcinowa bariera utrzymuje w wodzie, zbli¿aj¹ce siê do
brzegów, a p³ywaj¹ce na powierzchni, fragmenty roœlin. Umo¿-
liwia to dalsz¹ inkubacjê ikry a¿ do wyklucia larw. Gdyby trzcin
nie by³o, fale niechybnie wyrzuci³yby dryfuj¹ce roœliny na brzeg,
a ikra uleg³aby wysuszeniu. Tysi¹ce ryb w ten sposób unika
przedwczesnej œmierci.

Mimo tak wielu korzyœci z obecnoœci zwartych ³anów trzci-
ny pospolitej w Zatoce Puckiej, s¹ one systematycznie niszczo-
ne. Najwiêkszy cios zadaj¹ im osoby zarz¹dzaj¹ce brzegiem
pó³wyspowych kempingów. Zainteresowani uatrakcyjnieniem
pobytu letników oraz maksymalizacj¹ swoich zysków, nie bar-
dzo patrz¹ na straty sprawiane innym u¿ytkownikom przyrod-
niczych i krajobrazowych walorów Zatoki Puckiej i Pó³wyspu
Helskiego.

Zagro¿one trzcinowiska pomiêdzy dwoma kempingami.

Trzebienie trzcinowisk w rejonie jednego z kempingów.
cd. na str. 16
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Nierozwa¿ne zarz¹dzanie w strefie brzegowej. Pozbycie
siê cennego trzcinowiska kosztem pozyskania terenu pod kem-
pingi.

Karczowane spychaczami, zasypywane pla¿owym piaskiem
i gruzem, a tak¿e rozdeptywane, z roku na rok coraz bardziej
gin¹.

Z trzcinami zanika siedlisko wielu organizmów. Ich unice-
stwianie jest równoznacznie z podpisaniem wyroku nie tylko
na przybrze¿n¹ roœlinnoœæ, p³ytkowodn¹ faunê denn¹, narybek
i ptactwo wodne. To tak¿e umniejszanie szans przetrwania przy-
brze¿nego rybo³ówstwa oraz ograniczenie po¿ytków innych
u¿ytkowników estetyki naturalnego krajobrazu.

Proces deficytu trzcinowisk na Pó³wyspie Helskim utrwala
istnienie paru kilometrów betonowo - kamienistych opasek.

Ówczesnym in¿ynierom umyka³a z pola widzenia ekologiczna
funkcja p³ytkiego ekotonu brzegowego. Przy tworzeniu, nawet
potrzebnych niekiedy umocnieñ brzegowych, pog³êbiano na
ich przedpolu dno do g³êbokoœci uniemo¿liwiaj¹cej m.in. ¿ycie
trzcin. Warto wiêc siê dzisiaj zastanowiæ, czy niektórych odcin-
ków nie mo¿na by rewitalizowaæ, usypuj¹c do stosownej g³ê-
bokoœci dna odpowiedni dla trzcin substrat. Kamienie, beton
i piasek nie zast¹pi¹ ekosystemowi trzcinowisk, przeto nie ma
szans, by jakakolwiek roœlinolubna ryba przeprowadzi³a w tak
sztucznych warunkach efektywne tar³o.

Typowa dla tego rodzaju brzegu fauna i flora jest zale¿na od
specyficznych siedlisk oraz od zachowania naturalnej dynamiki
brzegowej. Ingeruj¹c nierozwa¿nie w nadmorski ekosystem,
zak³ócamy jego wewnêtrzn¹ równowagê, której odtworzenie
sprawia niema³y problem. Nasza Zatoka Pucka i Pó³wysep
Helski, bêd¹ce od lat elementami Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego, zosta³y objête systemem unijnej ochrony. Obowi¹-
zuj¹ nas zatem nowe zasady u¿ytkowania zasobów przyrodni-
czych. System Natura 2000 zobowi¹zuje ka¿dego do takiej ich
ochrony, aby korzyœci z ich posiadania móc czerpaæ trwale. Nie
wolno zatem nikomu egoistycznie niszczyæ tego, co ma atut
publicznego kapita³u.

Bez trzcinowisk - mateczników ichtiofauny - nie ma mowy
o rozkwicie przybrze¿nego rybo³ówstwa i wêdkarstwa. Dlate-
go m.in. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody rozpatruje do-
datkowe sposoby prawnego przeciwdzia³ania niszczeniu mor-
skich brzegów Pó³wyspu Helskiego.

Tekst: Krzysztof E. Skóra, Monika Konkel
Zdjêcia lotnicze: D. Bógda³
Pozosta³e zdjêcia: archiwum SMIOUG

Coraz wiêcej mówimy o zagro¿onym dziedzictwie przy-

rodniczym Pó³wyspu Helskiego i jego ochronie. Naj-

czê�ciej jednak odnosi siê to do ¿ycia skrytego przed naszymi

oczami pod powierzchni¹ fal - naprawdê zwi¹zanego nie z Pó³-

wyspem, ale z otaczaj¹cymi go wodami. Czytamy o mor�wi-

nach, kolejnych przychówkach fok w Stacji Morskiej, o nieco-

dziennych gatunkach ryb, jakie zab³¹kaj¹ siê czasem w sieci

helskich rybaków, o gin¹cych ³¹kach podwodnych Zatoki Puc-

kiej � O ¿yciu na helskim l¹dzie mówi siê niewiele. Czasem

wspomni siê o odwiedzaj¹cych ten izolowany zak¹tek Polski

ptakach. Fachowa literatura zawiera szczegó³owe opisy szaty

ro�linnej - muraw, wrzosowisk i piêknie zachowanych borów

ba¿ynowych porastaj¹cych helskie wydmy. Niemal ka¿dy ze-

tkn¹³ siê z symbolem ochrony gatunkowej ro�lin polskiego

wybrze¿a - miko³ajkiem nadmorskim. O wielu grupach ro�lin

i zwierz¹t zamieszkuj¹cych Pó³wysep nie wiadomo jednak prak-

tycznie nic. Do takich organizmów nale¿¹ równie¿ jedyne ssaki

obdarzone zdolno�ci¹ aktywnego lotu - nietoperze.

Kryj¹ce siê w ciemnych schronieniach, lataj¹ce za� w nocy

nietoperze, sta³y siê obiektem absurdalnych mitów i legend.

Nietoperze - skrzydlate duchy nocy

Borowiec wielki. foto: Anna Bia³a

Oskar¿ano je o wpl¹tywanie siê we w³osy, wypijanie krwi
i inne bzdury. W rzeczywistoœci te sympatyczne, pokryte miêk-
kim futerkiem zwierz¹tka nie zagra¿aj¹ niczym cz³owiekowi,
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nie wyrz¹dzaj¹ ¿adnych szkód jego gospodarce, co wiêcej s¹
dla niej bardzo po¿yteczne. W Polsce stwierdzono, jak dot¹d, a¿
24 gatunki nietoperzy i wszystkie one od¿ywiaj¹ siê wy³¹cznie
owadami (od komarów po æmy i chrab¹szcze), ewentualnie
innymi stawonogami, np. paj¹kami. Choæ ssaki te nie s¹ œlepe,
w ciemnoœciach nocy poluj¹, pos³uguj¹c siê echolokacj¹ - wy-
sy³aj¹ nies³yszalne dla ucha ludzkiego ultradŸwiêki, które odbi-
jaj¹ siê od przeszkód i cia³ ofiar, po czym wracaj¹ do zwierzêcia,
tworz¹cego sobie na podstawie echa dok³adny obraz otoczenia.
Wiele owadów padaj¹cych ofiar¹ skrzydlatych ³owców uwa¿a-
nych jest za tzw. szkodniki w gospodarce leœnej lub rolnej.
Najwy¿sza pora, byœmy przyjaŸniej spojrzeli na te interesuj¹ce
zwierzêta - wiêkszoœæ z nich jest powa¿nie zagro¿ona przez
dzia³alnoœæ cz³owieka, z którym tak silnie w przesz³oœci siê
zwi¹za³y. Europejskie nietoperze powszechnie wykorzystuj¹ jako
kryjówki budowle wznoszone przez cz³owieka, a niektóre - jak
pospolity w Polsce mroczek póŸny (Eptesicus serotinus)
- spotykany jest wy³¹cznie na strychach i w szczelinach œcian
naszych domów, tote¿ bez obecnoœci cz³owieka prawdopodob-
nie wygin¹³by zupe³nie. Teraz silny zwi¹zek z cz³owiekiem mœci
siê na tych nocnych ssakach, przegrywaj¹cych z rosn¹cym za-
nieczyszczeniem chemicznym, œrodkami owadobójczymi,
wreszcie niszczeniem kryjówek i zwyk³ymi aktami wandali-
zmu. Dlatego wszystkie polskie nietoperze objête s¹ œcis³¹
ochron¹ prawn¹. Podobnie, jak ma³ym waleniom (w tym mor-
œwinom),1  dedykowane nietoperzom jest specjalne miêdzyna-
rodowe porozumienie ochronne Konwencji Boñskiej - EURO-
BATS.

Gacek brunatny. foto: Jaromir Wrosz.

Latem samice nietoperzy gromadz¹ siê w tzw. kolonie roz-
rodcze, licz¹ce dziesi¹tki, a nawet setki osobników, skupione
razem na strychach domów, pod dachówkami, w dziuplach sta-
rych drzew a nawet budkach dla ptaków. Czêsto mieszkañców
kolonii widzimy dopiero o zmierzchu, gdy wylatuj¹ jeden
za drugim spod naszego dachu czy rynny. W miejscach takich
- ciep³ych i suchych - samice rodz¹ swoje m³ode, zwykle tylko
jedno w roku, rzadko dwójkê. M³ode uzyskuj¹ zdolnoœæ lotu
ju¿ po czterech tygodniach. Samice karmi¹ je do tego czasu
wy³¹cznie mlekiem, zaœ samce nie bior¹ w ogóle udzia³u
w wychowaniu potomstwa. Na jesieni niektóre gatunki odby-
waj¹ dalekie wêdrówki, niekiedy do 2000 kilometrów; np. bo-
rowce wielkie (Nyctalus noctula) odlatuj¹ na zimê z Polski do
Niemiec, na S³owacjê i Wêgry. Wówczas odbywaj¹ siê te¿ gody
nietoperzy, jednak po kopulacji samica przechowuje spermê
w drogach rodnych a¿ do wiosny i zostaje ni¹ zap³odniona
dopiero po obudzeniu ze snu zimowego. Sen ten jest jedyn¹
szans¹ na przetrwanie zimy dla tych gatunków, które spêdzaj¹
mroŸne miesi¹ce w naszym kraju - trudno wówczas o jakikol-
wiek pokarm. Wiele gatunków kryje siê wówczas w wilgot-
nych i ch³odnych (ale wolnych od mrozu!) schronieniach,
takich jak jaskinie, bunkry, forty, tunele, ale te¿ ma³e przydomo-
we piwnice i studnie; inne nietoperze spêdzaj¹ ciê¿ki zimowy
okres w przewodach wentylacyjnych i œcianach domów, a na-
wet w dziuplach grubych drzew. Tempo bicia serca spada
z 450-750 uderzeñ na minutê do zaledwie 40-100, zaœ tempera-
tura cia³a zrównuje siê niema z temperatur¹ otoczenia. Taki stan
nazywa siê hibernacj¹ i polega na powolnym spalaniu zapasów
t³uszczu nagromadzonych jesieni¹. Zapasy te musz¹ nietope-
rzowi starczyæ a¿ do wiosny - mo¿e on co jakiœ czas wybudzaæ
siê, np. w celu wypicia skapuj¹cej ze œciany wody, ale ka¿de
przebudzenie kosztuje go tyle zapasów snu, ile starczy³o by mu
na 16 dni hibernacji. Pamiêtajmy o tym, spotykaj¹c œpi¹cego
nietoperza w naszej piwnicy!

Chiropterolodzy (bo tak nazywaj¹ siê naukowcy badaj¹cy
nietoperze) omijali jak dot¹d Pó³wysep Helski, dlatego nie wia-
domo jakie gatunki lataj¹cych ssaków zamieszkuj¹ ten unikalny
teren. Tylko w KuŸnicy znaleziono w 1996 roku koloniê roz-
rodcz¹ karlika wiêkszego (Pipistrellus nathusii), która ukry³a
siê na strychu jednego z domów w okolicy koœcio³a. Wiosn¹
2006 roku jednego osobnika tego gatunku znaleziono równie¿
na podwórzu w centrum Helu, niestety zwierzê pad³o i zosta³o
dostarczone do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego.
Karlik wiêkszy jest nietoperzem wêdrownym, wiosn¹ i jesieni¹
setki tych zwierz¹tek przelatuje przez w¹ski korytarz Mierzei
Wiœlanej. Niewykluczone, ¿e dzieje siê tak równie¿ na Helu,
bêd¹cym przecie¿ znanym "workiem", do którego wpadaj¹ mi-
gruj¹ce brzegiem Ba³tyku ptaki. Jesieni¹, w po³udniowej Szwe-
cji, obserwowano karliki wiêksze i borowce wielkie, jak opusz-
czaj¹ l¹d i kieruj¹ siê na otwarte morze w drodze na po³udnie.
Czy docieraj¹ one do odleg³ego Pó³wyspu Helskiego? Pytania
te pozostaj¹ bez odpowiedzi, podobnie jak to, czy w helskich
domach kryj¹ siê jakiekolwiek kolonie rozrodcze tych interesu-
j¹cych zwierz¹t? Zim¹ spenetrowaliœmy szereg bunkrów, pozo-
sta³ych tu po II Wojnie Œwiatowej i zlokalizowanych tu w po-
wojennych latach jednostkach wojskowych, jednak nie znaleŸ-

cd. na str. 18
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liœmy ¿adnych, hibernuj¹cych nietoperzy.  A przecie¿ na Pomo-
rzu Gdañskim odnotowano dot¹d a¿ 17 gatunków tych ssaków.

 Bêdziemy niezwykle wdziêczni przedstawicielom lokalnej
spo³ecznoœci, jeœli pomog¹ nam w gromadzeniu danych na
temat wystêpowania nietoperzy na obszarze Pó³wyspu
Helskiego - w roku 2007 chcielibyœmy rozpocz¹æ ich wstêpn¹
inwentaryzacjê. Pomo¿e to w ochronie kolejnego, byæ mo¿e
zagro¿onego ju¿ elementu helskiej przyrody.

Osoby, które znajd¹ chorego lub rannego nietoperza, pro-
szone s¹ o niechwytanie go go³ymi rêkami, gdy¿ jak ka¿de
dzikie zwierzê mo¿e nas ugryŸæ we w³asnej obronie. Koniecz-
nie za³ó¿my rêkawiczki i umieœæmy nietoperza w kartonowym

pude³ku, a nastêpnie zanieœmy go do Stacji Morskiej Instytu-
tu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego (ul. Morska 2,
84-150 Hel, tel. (058) 675-08-36). W sytuacji, gdy nie jest to
mo¿liwe, proszê o osobisty kontakt ze mn¹ (dr Mateusz Cie-
chanowski, Akademickie Ko³o Chiropterologiczne Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", Katedra
Ekologii i Zoologii Krêgowców Uniwersytetu Gdañskiego,
al. Legionów 9, 80-441 Gdañsk, e-mail: mat-
ciech@kki.net.pl, tel. komórkowy 0606-221-993). Do mnie
te¿ lub do pracowników Stacji, proszê kierowaæ wszelkie in-
formacje o spotkaniach z nietoperzami na terenie Pó³wyspu,
np. o koloniach rozrodczych na strychach domów. Umo¿liwi to
naszym specjalistom - w przypadku uzyskania zgody w³aœci-
ciela budynku - dotarcie do interesuj¹cych stanowisk i okreœle-
nie, jakie gatunki nietoperzy tam wystêpuj¹.

Mateusz Ciechanowski

Mopek.  foto: Jaromir Wrosz

  1 Tzw. Konwencja Boñska to "Konwencja o ochronie ga-
tunków wêdrownych dzikich zwierz¹t" W jej ramach stworzo-
no dwa specjalne porozumienia dla najbardziej zagro¿onych
gatunków w Europie, które ratyfikowa³a tak¿e Polska: EURO-
BATS - "Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie" oraz
ASCOBANS - "Porozumienie o ochronie ma³ych waleni Ba³-
tyku i Morza Pó³nocnego" (przyp. red.)

cd. ze str. 17

Projekt czynnej ochrony nietoperzy w wojewódz-
twie pomorskim finansowany jest przez
Fundusz na Rzecz Globalnego �rodowiska
(GEF) Narodów Zjednoczonych oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdañsku.

Chocia¿ okazjonalnie o obecno�ci samog³owów - Mola
mola (Linnaeus, 1758) w zachodniej czêœci Ba³tyku

czasami raportowano, to w polskiej strefie ryby tego gatunku
nikt jeszcze nie widzia³. Przeto wielk¹ sensacj¹ by³o jej pierw-
sze tu odnotowanie w 2000 roku.

Mola mola - po raz drugi
Jak poda³ "G³os Szczeciñski" (nr 252/16758 z dn.

27.10.2000r.) samog³ów ów wpad³ w ³ososiowe sieci  kutra
UST-31. Sta³o siê to na ³owisku O-10. Masa ryby wynosi³a
14,5 kg, d³ugoœæ ok. 70 cm a szerokoœæ pó³ metra.

Niedawno okaza³o siê, ¿e ów przypadek nie by³ ostatnim.
Do Stacji Morskiej UG trafi³a w³aœnie informacja, ¿e tak¹ sam¹
rybê znaleziono na pla¿y w Pogorzelicy.

Natkn¹³ siê na ni¹ w dniu 17 listopada 2005 roku, spaceru-
j¹cy po pla¿y pan S³awomir Kulesza. Le¿a³a nieco powy¿ej linii
wody, wyrzucona falami nocnego sztormu. Znalazca okazu
wykona³ mu parê zdjêæ, ale nie mog¹c oznaczyæ gatunku zwró-
ci³ siê z tym problemem do helskiej placówki. Fotografia nie
pozostawia³a w¹tpliwoœci - ¿adna inna ryba nie jest podobna do
Mola mola. Znaleziony na brzegu samog³ów by³ mniejszych
rozmiarów ni¿ z³owiony w 2000 roku. Mia³ 47 cm d³ugoœci,
29 cm szerokoœci i ok. 75 cm rozpiêtoœci koñców p³etw grzbie-
towej i analnej.Miejsca odnotowania samog³owów w polskiej strefie Ba³-

tyku.   1. £owisko O-10,    2. Brzeg w Pogorzelicy.
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Samog³ów na brzegu w Pogorzelicy

Samog³ów to gigantyczna oceaniczna ryba. Jej d³ugoœæ siê-
ga 2,5 metra a masa 2 ton. To najbardziej p³odny gatunek wœród
przedstawicieli ichtiofauny. Jednorazowo sk³ada do 300 milio-
nów ziaren ikry. Mieszkaniec wód pelagicznych strefy ciep³ej

i umiarkowanej. Du¿e osobniki ¿ywi¹ siê g³ównie drobnymi
skorupiakami i g³owonogami. Miêso uznaje siê za niejadalne
a wnêtrznoœci za wrêcz truj¹ce.

Nazwa tej ryby w innych krajach odnosi siê najczêœciej do
jej kszta³tu okreœlaj¹c j¹ jako: rybê-s³oñce (np. sunfish)  lub
czêœciej jako rybê-ksiê¿yc (np. moonfish, mondfisch, pesce-
luna, poissson lune, ³una-ryba). Jednak nazwa ³aciñska pocho-
dzi od nazwy m³yñskiego ko³a.

Krzysztof E. Skóra

Fotografie: S³awomir Kulesza ( www.dzafar.ta.pl )

Któ¿ z nas nie pamiêta zmagañ z polsk¹ pisowni¹? Przy-

wo³uje w my�li obrazy niekoñcz¹cych siê dyktand,

zawi³ych regu³, wyj¹tków, pu³apek ortograficznych. Spêdzaj¹

one sen z oczu zarówno uczniom, jak równie¿ nauczycielom,

którzy szukaj¹ skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania or-

tografii. Proces uczenia siê poprawnej pisowni naszego jêzyka

jest skomplikowany, d³ugotrwa³y i nie³atwy. Aby zmotywowaæ

i zdopingowaæ dzieci i m³odzie¿ do nauki, zorganizowano

w szkole podstawowej konkurs ortograficzny o tytu³ "Mistrza

ortografii". Postanowiono wykorzystaæ zapa³ oraz umiejêtno-

�ci m³odych "u¿ytkowników" jêzyka i pozwoliæ im zmierzyæ

siê z rówie�nikami. Uczniowie mogli siê wykazaæ bogat¹ wiedz¹

ortograficzn¹ zdobywan¹ w ci¹gu ca³ego roku szkolnego.

Celem konkursu o tytu³ "Mistrza ortografii" by³o przestrze-

ganie poprawno�ci ortograficznej w zakresie poznanych zasad

poprawnej pisowni oraz podniesienie poziomu kompetencji

ortograficznych uczniów. Rywalizacja przebiega³a na poziomach

klas: II, III, IV, V, VI.

Konkurs mia³ formê testu. Uczniowie rozwi¹zywali

krzy¿ówki, rebusy, zagadki, ³amig³ówki ortograficzne, utrwa-

laj¹c w ten sposób pisowniê trudnych wyrazów. Stopieñ trud-

O ORTOGRAFICZNEJ RYWALIZACJI S£ÓW KILKA

noœci dyktand i æwiczeñ by³ dostosowany do mo¿liwoœci uczest-
ników.

Organizacj¹ konkursu zajê³y siê panie: Iwona Jab³onow-
ska, Barbara Cie�lak, Hanna Drewing, Aleksandra Sele-
tyn i Ma³gorzata Strachanowska.

Tytu³ "Mistrza ortografii" zdobyli na poziomach klas:
kl. II - Natalia Olek (IIa) i Bart³omiej Fiedorczyk (IIa)
kl. III - Adrian Ko�cik  (kl. IIIb) i Krzysztof Wilczyñski

(kl. IIIc)
kl. IV -  Adrianna Dr¹g (IVb)
kl. V -    Agnieszka Wo³oszyk (Vc)
kl. VI -   Karolina Twardowska (VIa)
Zwyciêzcy otrzymali  pami¹tkowe  dyplomy oraz nagrody

ufundowane przez Radê Rodziców.
Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu sk³adamy

wyrazy uznania oraz ¿yczenia dalszych sukcesów w ortogra-
ficznych zmaganiach.

Hanna Drewing
nauczyciel ZSO

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego

zaprasza do sklepiku fokarium. Hel, ul.Morska 2.

Ten znaczek to certyfikat upominków, których zbyt wspomaga projekt

ratowania ba³tyckich fok i mor�winów.

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

Oferujemy m.in.:

zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze na kasetach VHS, kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki i maskotki.
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Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zor-

ganizowania tego wydarzenia.

Dziêkujemy w³adzom Miasta Helu, pracownikom Urzêdu

Miasta Helu, kierownictwu i pracownikom Klubu Garnizo-

nowego w Helu, pani Violecie Niewiarowskiej, rodzicom

�Wêdrowców�, a szczególnie telewizji "Nasza TV" za nagra-

nie i wyemitowanie materia³u Video z wystêpu, a tak¿e zorgani-

zowanie pokazu Foto-video  w czasie koncertu �Wêdrowców�.

Mamy nadziejê, ¿e chwile spêdzone z nami i wys³uchanie

naszych piosenek przysporzy³o Wam wiele muzycznych wra-

¿eñ, (wra¿eñ zwi¹zanych z naszym miastem, naszym wyj¹tko-

wym Pó³wyspem, letni¹ kaniku³¹, bryz¹ od morza) i pozwoli³o

oderwaæ siê w ten wieczór od spraw dnia codziennego, przy-

krych wydarzeñ, otrz¹sn¹æ siê ze smutnych my�li, a odtwarza-

nie w domu naszej p³yty przypomni Wam pozytywne i pogodne

nastroje naszego wystêpu.

Je¿eli chcecie podzieliæ siê wra¿eniami i opiniami dotycz¹-

cymi p³yty, zespo³u lub innych tematów zwi¹zanych z �Wê-

drowcami zapraszamy na nasz¹ stronê;

WWW.wedrowcy.cypel.pl

Pierwsze /�wie¿e/ wra¿enia �Wêdrowców�:

Dziêkujemy Klubowi Garnizonowemu za udostêpnienie

nam sali i umo¿liwienie promocji naszej p³yty. Atmosfera by³a

bardzo sympatyczna. Przysz³o sporo znajomych osób, m.in.

Burmistrz, któremu pragniemy z³o¿yæ osobne podziêkowania.

/Ola =)/

Chcia³am serdecznie podziêkowaæ przyby³ym goœciom na

promocjê naszej p³yty. Dziêki Wam stworzy³a siê mi³a atmosfera,

w której chêtnie chcieliœmy œpiewaæ. Dziêkujemy równie¿ tym,

którzy kupili nasze p³yty i przy okazji ¿yczê mi³ego s³uchania!!

/Paulina/

W Ê D R O W C Y

24 marzec 2007 rok - Klub Garnizonowy w Helu

Wystêp zespo³u "Wêdrowcy" promuj¹cy p³ytê "MiszHelMasz"

Promocja p³yty by³a bardzo fajna. Odby³a siê w gronie zna-

jomych i wiernych s³uchaczy. Dziêkujemy bardzo wszystkim

za obecnoœæ.

/Ola/

Na promocji naszej p³yty by³o bardzo weso³o. Myœlê, ¿e

wszyscy dobrze siê bawili . Pokazywano nawet nasze zdjêcia

z festiwalu w Tarnobrzega i z wielu innych naszych wyjazdów.

/Kasia/

Wed³ug mnie promocja naszej p³yty by³a udana. Atmosfera

by³a przyjemna, du¿o znajomych twarzy. . .  Sprzeda³yœmy

sporo kr¹¿ków. By³ to mój pierwszy wystêp z „Wêdrowcami”

w Helu, na pewno go zapamiêtam.

/Patrycja/

By³o fajnie, cieszymy siê, ¿e mog³yœmy wyst¹piæ w na-

szym rodzinnym mieœcie, dziêkujemy wszystkim za pomoc.

/Ola/

Zapraszamy wszystkich do kupowania naszej p³yty, mo¿na

przegraæ j¹ sobie i innym  na MP3-jki, ale to nie zast¹pi "orygi-

nalnej "p³yty w domowej fonotece.

P³yta jest ju¿ dostêpna w Helu w siedzibie "Majestic" oraz

"Kioskach Ruchu", Muzeum Obrony Wybrze¿a w Helu i ró¿-

nych sklepach.

Chêtnych do dystrybucji  p³yty w Helu i poza nim zaprasza-

my do wspó³pracy.

Pozdrawiamy wszystkich by³ych (a by³o ich niema³o)

i przysz³ych „Wêdrowców”!!!

/Obecni/  �Wêdrowcy�
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OGL¥DAJ SERIALE

Kiedy� przypadkiem, skacz¹c po kana³ach, w³¹czy³em

na TV4 film, który mnie oczarowa³ i na d³ugo przyku³

uwagê. Jak tylko gdzie� wymieniê jego tytu³ - ju¿ s³yszê okrzy-

ki oburzenia i niedowierzania  (nikt z moich zgorszonych roz-

mówców nie widzia³ ani kawa³ka) - to argentyñska telenowela

"Sos mi vida" - czyli "Jeste� moim ¿yciem".

Có¿ takiego zauwa¿am w tym gniocie, co poci¹ga mnie do

ogl¹dania dalszych odcinków i reklamowania go znajomym?

Otó¿, film nakrêcony jest w rzadko spotykanej konwencji kla-

sycznej commedii dell'arte - powsta³ej w XVI wieku b³azeñ-

skiej komedii ludowej. W podobnym stylu nakrêcone by³o s³yn-

ne, uwielbiane "'Allo 'Allo!" - lecz tam rzesza widzów by³a

o wiele szersza, bo nikogo nie odrzuca³a etykietka telenoweli

latynoamerykañskiej.

A obejrzeæ "Sos mi vida"  warto! - tak¿e dlatego, ¿e nie ma

tam okropnych amerykañskich œmiechów z taœmy nadawanych

w momentach wskazywanych przez re¿ysera, a œmiech widza

powoduje wy³¹cznie cudowna, karykaturalna gra aktorska sche-

matycznych postaci komicznych, które w  commedii dell'arte

zwano s³usznie "maskami"  To pe³na humoru, ale i dramaty-

zmu, zaskakuj¹ca nieustannie niespodziewanymi zwrotami ak-

cji burleskowa opowieœæ, której wrz¹cy wydarzeniami scena-

riusz jednego, jedynego odcinka móg³by obdzieliæ pomys³ami

ca³y d³ugi polski serial.

G³ówny bohater, kierowca wyœcigowy i bogaty biznesmen,

Martin Quesada to istny Comico inamorato - nudny i bezbarw-

ny kochanek, wokó³ którego krêci siê plejada innych postaci.

Dwie walcz¹ce o niego kobiety - okrutna, podstêpna i zdra-

dziecka Constanza zwana przez wszystkich Mumi¹ i s³odka,

szlachetna romantyczna bokserka(sic!) Esperanza Monita barw-

na, szalona Kolombina - to dwie wspania³e role skrz¹ce siê

humorem i huœtawk¹ nastrojów.

Dwa œwiaty, w których na co dzieñ porusza siê Martin - to

jego dom z przybranymi dzieæmi i niekochan¹ ¿on¹ Constanz¹

- oraz jego firma zaludniona barwnymi postaciami - poczynaj¹c

od Monity przez brawurow¹, urocz¹ recepcjonistkê Mercedes

i na lilipuciej kochliwej Paragwajce (coœ jak u nas Ukrainka)

Kimberly bynajmniej nie koñcz¹c.

Jest jeszcze czynszówka - niezwyk³y dom Monity i jej zna-

jomych - "slums" jak okreœlaj¹ to stale bohaterowie serialu,

niezwyk³y z racji przewijaj¹cych siê tam postaci i niesamowi-

tych sytuacji. Kluczow¹ postaci¹ tego "mieszkaniowca"  jest

Cz³owieku, ¿ycie jest straszne, u�miechnij siê!
istny Arlekin - zwariowany Quique, nerwowo gestykuluj¹cy

neurastenik, pleciuch, tchórz i paso¿yt ¿eruj¹cy na swojej mat-

ce, podstarza³ej, lecz kochliwej Nieves, wpl¹tuj¹cy nieustannie

siebie i innych w nieprawdopodobne sytuacje bez wyjœcia - z

których, oczywiœcie dziêki konwencji, wychodz¹ nieustannie

bez draœniêcia.

Bohaterowie opowieœci byli ju¿ ranni, oœlepieni, truci a na-

wet zabijani, lecz zawsze okazywa³o siê, ¿e dziêki jakiemuœ

trikowi scenariusza wrócili do zdrowia. Rolê Scapino  pe³ni

tutaj dwu przera¿aj¹cych - ale i œmiesznych bandytów, którzy s¹

jednoczeœnie "znajomymi-krewnymi-wspó³lokatorami-przyja-

ció³mi" swoich ofiar. Falucho i Eduardo nieustannie wymyœlaj¹

krwio¿ercze plany godne bandytów z "Kevin sam w domu"

- ale o niebo lepiej zagrane i zaaran¿owane.

W tle wszystkich niemal wydarzeñ przewija siê maj¹cy wiele

z Poliszynela  Alfredo, podstarza³y, czasami nieudolnie pod-

stêpny, ale zawsze pe³en uroku i nieustannie rozkochuj¹cy po

kolei w sobie wszystkie bohaterki.

Œwietnych postaci jest tu bez liku i nie mam zamiaru wy-

mieniaæ wszystkich. Wiêkszoœæ z nich to prawdziwe pere³ki

aktorstwa, daj¹ce brawurowe obrazy naszych codziennych,

ale przedstawionych w krzywym zwierciadle zachowañ. Tu

niemal ka¿da z postaci musi wejœæ w konflikt z ka¿d¹, ale musi

siê tak¿e w niej zakochaæ (lub chocia¿ g³êboko zaprzyjaŸniæ,

jeœli nie jest p³ci odmiennej), prze¿yæ chwile uniesienia i gorycz

odtr¹cenia. Jeœli zaakceptujemy ju¿ umownoœæ tego filmu,

to bêdziemy siê nim œwietnie bawiæ i stwierdzimy, ¿e jego

postaci, mimo przyjêtej sztampy, bynajmniej nie s¹ papierowe,

¿e maj¹ g³êbokie prze¿ycia, które nas na zmianê œmiesz¹ do ³ez

i wzruszaj¹ do g³êbi.

Ten serial jest wspania³¹ odtrutk¹ na okrucieñstwa dzisiej-

szych czasów, na og³upiaj¹ce polityczne skandale, na panuj¹c¹

g³upotê i zak³amanie. Ten serial przedstawia wszechobecne z³o

i tragedie ¿ycia, ale tak, ¿e mo¿emy siê z nimi pogodziæ i cieszyæ

siê tym, ¿e z ka¿dej sytuacji jest wyjœcie, ¿e ka¿dego durnia

i zak³amanego œwiêtoszka dosiêgnie w koñcu zas³u¿ona kara,

¿e ka¿de z³o wyrz¹dzone dobrym ludziom zostanie odwrócone

i zemœci siê na jego animatorach.

To mi³oœæ, a nie nienawiœæ zwyciê¿a u bohaterów tego filmu

i to przes³anie powinniœmy wzi¹æ sobie g³êboko do serc.

A ¿ycie traktowaæ z humorem, bo ponuracy s¹ zaka³¹ ludzkoœci….

Valle
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Mam dok¹d powracaæ�

Obieca³am sobie i innym, ¿e gdy odnajdê ju¿ swoje miej-

sce na ziemi, to opiszê, co mnie tam fascynuje,

zachwyca, cieszy i niestety muszê te¿ dodaæ, co mnie szokuje�

Nikt nie wybiera sobie miejsca narodzin, jednak jedni nie

mog¹ oprzeæ siê widokom gór i nie zawsze dostêpnych szczy-

tów, inni wol¹ st¹paæ po dolinach, a s¹ i tacy, których tylko

uspokaja szum morskiego wiatru czy fali�

Urodzi³am siê w centrum Polski, a pragnienie o nieodgad-

nionym, cudownym ¿yciu w�ród takich darów natury jak od-

g³osy wody, d�wiêki przejmuj¹cego lub przyjaznego wiatru,

furkot skrzyde³ ptaków w locie nigdy mnie nie opu�ci³o�

Od najm³odszych lat w g³êbi mojej wyobra�ni pojawia³o siê

oczekiwanie na wielk¹ podró¿ do krajobrazów nadba³tyckich,

które tak piêknie opisywali polscy poeci, zaszczepiaj¹c w nas

mi³o�æ do ojczyzny i jej tajemnic przyrody od morza a¿ po

góry�

Jeden z wierszy K. K. Baczyñskiego, pt. "Morze wracaj¹-

ce" przybli¿y urok tych nadmorskich pejza¿y�

"Pamiêtasz? By³o kiedy� morze
szkliste w falistych linii ³ukach,
morze, którego cieni mo¿na
w obrazach szklanych dni poszukaæ...
Morze czasami wzbieraj¹ce
roznosem huku na poszumach,
szelestem w dali zamykanym
na stoodleglych górskich tumach.
Morze pl¹cz¹ce �wistem deszczu
i perlopiawiam pianorodne,
dalekie, ciche, smutne g³êbi¹
jak moje oczy twoich g³odne.
Morze przebite noc¹ w gwiazdy
powraca czasem cicho, ja�nie,
morze potêgi i mi³o�ci,
które w twych oczach cicho ga�nie..."

Uleg³am fascynacji Morzem Ba³tyckim, znaj¹c je z opowie-
œci, legend. Podziwia³am  je po raz pierwszy, bêd¹c na wcza-
sach w wieku 10 lat.

Zauroczona wspomnieniami z niezapomnianych wakacji,
wêdrowa³am w myœlach do tych miejsc, a dorastaj¹c powtarza-
³am sobie w nadziei, ¿e kiedyœ mój drugi dom bêdzie  gdzieœ
tam, w zak¹tku jeszcze bli¿ej nieokreœlonym, lecz na pewno
bogatym w soczyst¹ zieleñ, otulonym ¿ó³ciutkim, drobnym pia-
skiem pla¿y i wci¹¿ powracaj¹c¹ toni¹ w barwach lazuru, nad
któr¹ kr¹¿y urokliwe ptactwo.

Marzyæ ka¿dy mo¿e, marzenia czasami siê spe³niaj¹ i tak siê
sta³o... Ju¿ od stycznia 2007 r. mam dok¹d powracaæ - w Helu
znalaz³am zaciszn¹ ostojê.

O tym, ¿e bêdzie to w³aœnie Hel, zadecydowa³y moje dzieci,
choæ wszyscy sk³anialiœmy siê ku tej decyzji. Nasi przyjaciele
i znajomi pierwsi pokazali nam, gdzie s¹ najpiêkniejsze okolice
na "ma³ej" czy "du¿ej" pla¿y, gdzie mo¿na smacznie coœ przek¹-
siæ, jakie tajemnice kryje Ba³tyk i helski las, zw³aszcza z okresu
II wojny œwiatowej,

Fokarium sta³o siê dla mojej córki miejscem codziennych

spacerów, w têsknocie za doznaniami p³yn¹cymi ze spotkañ

z foczkami. Mój syn œledzi kolejne etapy rozkwitu Muzeum

Obrony Wybrze¿a w Helu, ja wci¹¿ nie mogê nacieszyæ siê

grzebieniami morskiej fali i helskiej bryzy, a m¹¿ ju¿ od dawna

z wielkim zapa³em dopieszcza nasze nowe "gniazdko".

Ostatnio nawet - ktoœ nieznajomy powiedzia³ mi szczerze

"dzieñ dobry", a to takie mi³e, ¿e ju¿ i inni mieszkañcy kojarz¹

mnie z tym miastem, gdzie nawet w herbie mo¿na doszukaæ siê

symbolu domu - klucza.

Jednak to, co uda³o mi siê osi¹gn¹æ, nie by³o ³atwe i tak

oczywiste. Tylko dziêki przyjacio³om i ich wsparciu oraz nieod-

partej woli d¹¿enia do celu mogê uto¿samiaæ siê z tym miej-

scem.

Hel znam i bywam tutaj od 2000r. Pierwsze plany zakupu

ziemi, mieszkania lub apartamentu narodzi³y siê jeszcze w 2004 r.,

gdy dotarliœmy w odwiedziny do Helu, do naszych znajomych.

Koñczy³ siê sezon letni, ale jeszcze nie opustosza³y skwery,

restauracje i puby. Nadal na ulicy Wiejskiej, w porcie i na œcie¿-

kach czy w alejkach oraz duktach leœnych prowadz¹cych do

morza czu³o siê ten przyci¹gaj¹cy uwagê i pobudzaj¹cy wspo-

mnienia klimat.

Pocz¹tkowo szukaliœmy ziemi na rynku wtórnym i pewni

pañstwo przyst¹pili z nami do rozmów o  zakupie ma³ej dzia-

³eczki. Ustalenie ceny by³o szybkie, konkretnie sprecyzowane,

bez negocjacji z naszej strony i trwa³o dos³ownie kilka dni.

Jednak do uwieñczenia sukcesu podpisaniem jakiejkolwiek

umowy nigdy nie dosz³o! W ci¹gu kilku  straconych, nerwo-

wych miesiêcy nie uda³o siê - nie z naszej winy - ustaliæ terminu

spotkania, celem choæby podpisania umowy przedwstêpnej,

wniesienia czêœci zap³aty za nieruchomoœæ (a ka¿dy argument

by³ dobry-"m¹¿ w delegacji, mama chora, wietrzna pogoda,

œwiêta"). Potem nawet nie odbierano telefonów, brak by³o

odpowiedzi na maile. I tak w oczekiwaniu na jakikolwiek znak

od osób podobno zainteresowanych sprzeda¿¹, doczeka³am siê

telefonu z insynuacjami, o rzekomych pogró¿kach wysy³anych

przeze mnie smsami. PóŸniejsze informacje wyjaœni³y, ¿e ta

pani obiecywa³a tê sam¹ ziemiê nie tylko mnie, lecz tak¿e

innym.

Zaniepokojona pocz¹tkowymi niepowodzeniami kontynu-

owa³am dalsze przegl¹danie rynku. Okaza³o siê, ¿e s¹ mieszka-

nia, apartamenty w Helu, jedne za drogie dla mnie, a inne ma³o

atrakcyjne. Wróci³am wiêc ponownie do pomys³u zakupu ziemi

i znów w pierwszym momencie widzia³am œwiate³ko w tunelu,

bo na wielkich portalach internetowych widnia³o kilka ofert,

lecz po d³u¿szym okresie okaza³o siê, ¿e w 5 przypadkach to

wci¹¿ ta sama oferta tej pani, z któr¹ mia³am "przyjemnoœæ"

wstêpnie pertraktowaæ, wiêc znów utraci³am jak¹œ szansê i czas.

Ciekawym sta³ siê fakt, ¿e w miarê zainteresowania zaku-

pem gruntu w³aœcicielka cenê podbija³a i w koñcu ponownie

odst¹pi³a od sprzeda¿y. Dziœ ta ziemia w centrum Helu straszy

- poroœniêta chwastami.

Na "mgliste" szczêœcie liczy³am te¿ w staraniach w pozy-

skaniu ma³ego miejsca w oparciu o rynek pierwotny, bior¹c

udzia³ w przetargu we wrzeœniu 2005 r. zorganizowanym przez

Urz¹d Miasta w Helu.

LISTY
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I tu prze¿y³am jeszcze wiêksze rozczarowanie - licytacja

ziemi w Helu odby³a siê tak szybko ¿e nawet nie poczu³am

dreszczyku podwy¿szenia siê adrenaliny w tracie aukcji, lecz

zyska³am nowy baga¿ doœwiadczeñ, ¿e s¹ ludzie m³odsi ode

mnie, a operuj¹cy du¿ym maj¹tkiem. I to im los podarowa³ coœ,

po co nadal ja siêga³am w marzeniach.

Zdesperowana trafi³am tez do biura nieruchomoœci w Puc-

ku w listopadzie 2005 r., gdzie dowiedzia³am siê  jeszcze jedne-

go, ¿e klienci traktowani s¹ ró¿nie, w zale¿noœci od tego, jakie

pieni¹dze chc¹ zainwestowaæ na zakup ziemi. Poza tym, mnie

szukaj¹c¹ ziemi lub mieszkania tylko w Helu, przekonywano,

¿e wykupienie ma³ego domu w Pucku - jest transakcj¹ roku

Nale¿y te¿ wspomnieæ o braku szacunku do interesanta.

Prowadz¹cy ze mn¹ rozmowê, nie pytaj¹c o moj¹ zgodê, zapala³

jednego papierosa za drugim i z lekka drwi³ sobie ze mnie, ¿e

szukam ziemi za cenê do 200 tysiêcy z³otych…" w takim Helu!?"

Wy¿ej opisane zdarzenia zakoñczone fiaskiem jeszcze bar-

dziej utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e nadal muszê liczyæ na

jakiœ zwrot wydarzeñ i czekaæ na lepsz¹ passê, dzia³aæ oraz

myœleæ pozytywnie i nie zra¿aæ siê, o czym wci¹¿ mi przypomi-

nali przyjaciele.

W styczniu 2006 r. spisa³am wiêc wszystkie adresy miesz-

kañ zaoferowanych  przez portale internetowe do sprzedania

i znów ruszy³am do Helu. Moje nadzieje zmniejsza³y siê, gdy

ceny nieruchomoœci ci¹gle wzrasta³y. Czas nie by³ moim sprzy-

mierzeñcem…

Kiedy zdecydowa³am siê na kupno wybranego mieszkania

(dzisiaj to jest ju¿ moje mieszkanko), za podan¹ cenê, (nie pod-

legaj¹c¹ ¿adnym negocjacjom, bo wed³ug zapewnieñ sprzeda-

j¹cych lokal posiada dodatkowe wyposa¿enie, w tym rolety

i drzwi antyw³amaniowe, nowe okna, garderobê wmontowan¹

w przedpokój), to niestety znów dotknê³o mnie wiele przykroœci.

W³aœcicielka ju¿ na wstêpie nadmieni³a, ¿e niechêtnie sprze-

daje mieszkanie, ale sytuacja rodzinna j¹ zmusza do takich po-

czynañ. Pierwsza wstêpna rozmowa z ustnymi zapewnieniami

o zawarciu umowy przedwstêpnej w przysz³oœci bli¿ej nieokre-

œlonej, zakoñczy³a siê nawet mi³o.

Ju¿ siê cieszy³am, ¿e jestem po pewnych ustaleniach, teraz

tylko formalnoœci i niestety znów zaczê³o siê jak w powtórce

z rozrywki - choæ mnie do œmiechu ju¿ nie by³o…

Owszem pani by³a chêtna do sporz¹dzenia wstêpnej

umowy, ale albo mê¿a nie by³o w domu, albo jeszcze nie wróci³

z dalekiej podró¿y, a potem jeszcze rodzinne k³opoty zdrowotne

i w koñcu umowê przedwstêpn¹ sporz¹dziliœmy dopiero po

kilku tygodniach. Nie chcia³am "sp³oszyæ atmosfery", wiêc nie

wpisa³am w umowie przedwstêpnej tego, co wczeœniej pañ-

stwo uwa¿ali za "dodatkowe wyposa¿enie" mieszkania. Nie

okaza³am swojego niezadowolenia nawet wtedy, gdy to dopie-

ro przy podpisaniu ww. umowy ma³¿onkowie oœwiadczyli, ¿e

nie mog¹ tego mieszkania sprzedaæ jeszcze przez kolejne kilka

miesiêcy ze wzglêdów na status prawny. Przysz³o mi oczeki-

waæ na moje mieszkanie, w 90 % op³acone i potwierdzone

aktem notarialnym przez kolejne 10 miesiêcy, co obarczy³o mnie

wy¿szymi op³atami.

Nastêpnie w wymijaj¹cych rozmowach telefonicznych tu¿

przed próbami ustalenia terminu umowy sprzeda¿y, pojawi³y

siê zamiast zobowi¹zañ pretensje, dotycz¹ce wyegzekwowania

ode mnie rzekomo zbyt niskiej kwoty i sugestie zwrotu pieniê-

dzy po 10 miesi¹cach operowania nimi i wycofania siê ze sprze-

da¿y. Mija³y dni, tygodnie i w takiej niepewnoœci ¿y³am oko³o

miesi¹ca, kiedy nagle dotychczasowa w³aœcicielka poprosi³a

mnie o wynajêcie "mojego" mieszkania, po zaakceptowaniu

w koñcu terminu sprzeda¿y. Próbowa³am nie burzyæ nastroju

przedœwi¹tecznego, ale przyjê³am asertywn¹ postawê i nie wy-

razi³am zgody na wynajem. W przysz³oœci mia³y te¿ miejsce

bezwzglêdne ¿¹dania dop³aty za "dodatki" (które w myœl ust-

nych sprzed roku postanowieñ i zapewnieñ mia³y byæ tym szcze-

gólnym argumentem, na podstawie którego nie mia³am prawa

negocjowaæ œciœle okreœlonej ceny).  Poczu³am siê jak oszuka-

na i trochê jak osaczona.

I tu ku przestrodze - ¿yczê wszystkim, aby byli szczegó³o-

wymi, skrupulatnymi, dociekliwymi formalistami i aby nigdy

nie doznali tego, co mnie i moj¹ rodzinê spotka³o w poszukiwa-

niu radoœci pod wiecznie b³êkitnym i zawsze s³onecznym

niebem, w którym odbija siê lazur Morza Ba³tyckiego tak nie-

powtarzalny, jak tylko w Helu.

Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e wœród ¿yczliwych i dziêki uœmie-

chom losu… ach jak piêknie jest ¿yæ i œniæ w Helu. I ju¿ tylko

wracam do szczêœliwych chwil, które tu zd¹¿y³am prze¿yæ

i które s¹ jeszcze przede mn¹, przed nami.

Tylko nad morzem odpoczywam i tu wytyczam sobie wci¹¿

nowe œcie¿ki.

Hel marzec 2007 r.

Lara Ridibunda
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Choæ niewielka by³a Spartan dru¿yna
Do dzi� siê ich bohaterstwo wspomina

Gotfryd V.Gray

14 paŸdziernika 1939 roku, po trwaj¹cej 6 tygodni ba³tyc-
kiej epopei ORP Orze³ - zbudowana w Holandii ³ódŸ podwod-
na, jak siê mówi³o wtedy, wszed³ bezpiecznie do brytyjskiego
portu Rosyth i ju¿ wkrótce po przezbrojeniu rozpocz¹³ patrole
na pó³nocnym Atlantyku.

Oko³o po³udnia dnia 8 kwietnia 1940 roku, ORP Orze³,
patroluj¹cy wzd³u¿ wybrze¿y Norwegii, zauwa¿y³ ciê¿ko za³a-
dowany, podejrzany transportowiec nienios¹cy ¿adnej bandery.
Po zbli¿eniu siê uda³o siê odczytaæ przez peryskop nazwê stat-
ku Rio de Janeiro i niewyraŸnie zamalowany port macierzysty
Hamburg. Zgodnie z ówczesnymi procedurami Orze³ wynu-
rzy³ siê i nada³ sygna³, nakazuj¹cy zatrzymanie maszyn i przy-
bycie kapitana z dokumentami, na co niemiecki statek zwiêk-
szy³ prêdkoœæ, kieruj¹c siê ku brzegom norweskim. Nasz okrêt
ruszy³ w pogoñ i odda³ dwie serie ostrzegawcze z karabinu
maszynowego. Rio de Janeiro zatrzyma³ siê, nadaj¹c jedno-
czeœnie przez radio sygna³y wzywaj¹ce pomoc. Dowódca Or³a
nakaza³ za³odze niemieckiego statku opuœciæ pok³ad w ci¹gu
5 minut, gdy¿ przystêpuje do odpalenia torpedy. Niemiecki
dowódca gra³ dalej na zw³okê, rozsy³aj¹c alarmy przez radio,
jednoczeœnie powiadamiaj¹c Or³a, ¿e ju¿ - ju¿ wysy³a moto-
rówkê z oficerem, ale nie robi³ nic. W tej sytuacji odpalono
torpedê, która o godz.12.05 trafi³a w praw¹ burtê Rio de Jane-
iro. Po ataku na pok³adzie statku pojawi³ siê t³um ¿o³nierzy
ukrytych wczeœniej w ³adowniach, dziób i rufa storpedowane-
go statku zape³ni³y siê ludŸmi w szarozielonych mundurach.
Wybuch³a panika, panika, jak¹ rzadko siê widzi. Statek zacz¹³
powoli chyliæ siê na prawa burtê, ¿o³nierze zaczêli gor¹czkowo
opuszczaæ statek. Poniewa¿ od strony brzegu zauwa¿ono nad-
p³ywaj¹ce jednostki i samoloty, Orze³ zanurzy³ siê i odpali³
drug¹ torpedê. By³a ona celna i trzy minuty po trafieniu o godz.
13.18 Rio de Janeiro zaton¹³. Po ataku, kpt. Grudziñski po-
wiadomi³ admiralicjê o okolicznoœciach zatopienia, nastêpnie
polski okrêt oddali³ siê kontroluj¹c dalej swój sektor. O godz.
23.00 angielskie radio poda³o komunikat:

" Dzi� w po³udnie patroluj¹cy angielski okrêt podwodny
zatopi³ przez storpedowanie niemiecki 6800-tonowy statek Rio
de Janeiro przed Lillesand na po³udniowym wybrzezu nor-
weskim. Statek pochodzi³ z Hamburga, mia³ na pok³adzie
oko³o 400 ¿o³nierzy i sprzêt wojenny. Wiêksza czê�æ ¿o³nierzy
zatonê³a ze statkiem".

Co u wybrze¿y Norwegii robi³ niemiecki transportowiec
pe³en ukrytego wojska?

W³aœnie tej nocy -  8/9 kwietnia 1940 r. Norwegia zosta³a
niespodzianie zaatakowana przez potê¿ne desanty morskie i lotni-
cze wojsk niemieckich. Nad ranem flota niemiecka maj¹ca
w sk³adzie m.in. dwa potê¿ne pancerniki wp³ynê³a do fiordu,

na którego koñcu znajduje siê stolica Norwegii - Oslo. Wejœcia
do tego fiordu broni³a stara twierdza Oscarsborg.

Pierwsze fortyfikacje w naturalnej cieœninie os³aniaj¹cej Oslo
od morza - Drøbaksundet zosta³y zbudowane w 1643 roku. Po
modernizacjach i wizycie króla Oskara I Szwedzkiego w 1855
roku twierdza otrzyma³a sw¹ obecna nazwê Oscarsborg.
W 1892 roku zainstalowano tam trzy nowe dzia³a 280 mm
nazwane "Aron", "Johua" i "Moses" produkcji niemieckiej
firmy Krupp, podwodn¹ zaporê w poprzek cieœniny i stacjo-
narn¹ wyrzutniê torped, a ponadto kilka dzia³ mniejszego kali-
bru - 150 mm i 57 mm.

W momencie niespodziewanego ataku niemieckiego uzbro-
jenie twierdzy Oscarsborg by³o ju¿ mocno przestarza³e, a za-
³og¹ twierdzy byli œwie¿o powo³ani rekruci - jedno z dzia³ na-
wet w ogóle nie mia³o za³ogi.

W panuj¹cym w momencie ataku zamieszaniu, 65-letni pu³-
kownik Birger Eriksen choæ utraci³ ³¹cznoœæ ze sztabem armii
norweskiej i nie otrzyma³ jednoznacznych rozkazów, lecz podj¹³
samodzieln¹ decyzjê. Najpierw wys³a³ naprzeciw wchodz¹ce-
mu do cieœniny pancernikowi, 10.000 tonowemu
BLÜCHER'owi ³ódŸ patrolow¹ i nakaza³ jej oddaæ strza³y
ostrzegawcze. Niemcy odpowiedzieli ogniem. Wtedy p³k. Bir-
ger wyda³ rozkaz oddania salw bojowych przez fort. Dwa dzia-
³a odda³y o 5:20 salwy z dystansu 1800 m. Pancernik zacz¹³
p³on¹æ i próbowa³ siê wycofaæ.

Niezwyk³y sukces Norwegów

HISTORIA

W£ADYS£AW SZARSKI

Na kolejny rozkaz wystrzelono z fortecznej wyrzutni dwie
torpedy (40-letnie, produkcji Austro-Wêgierskiej) w kierunku
nieprzyjaciela, co dobi³o BLÜCHERA i spowodowa³o o godz.
7:23 jego zatoniêcie wraz z przebywaj¹cymi na pok³adzie szta-
bami: 163 Dywizji Piechoty, Kriegsmarine i Luftwaffe. Z okrê-
tem zatonê³o 830 osób z za³ogi.
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Forteca uszkodzi³a ponadto ogniem dzia³ 150 mm pancer-
nik kieszonkowy LÜTZOW (wczeœniejsza nazwa
DEUTSCHLAND)  osi¹gaj¹c trzykrotne trafienie.

Dziêki temu niespodziewanemu oporowi historycznej ju¿
fortecy, niemiecka flota zosta³a na kilkanaœcie godzin zatrzyma-
na, co pozwoli³o na ewakuacjê króla, rz¹du i rezerw norweskie-
go z³ota do Wielkiej Brytanii. Król Haakon VII zdecydowanie
odrzuci³ propozycjê wspó³pracy z niemieckim okupantem i przez
ca³¹ okupacjê patronowa³ norweskim si³om zbrojnym przeby-
waj¹c w Londynie.

Silny atak niemiecki praktycznie zala³ po³udniow¹ czêœæ
Norwegii. W obliczu zajêcia Oslo przez desant spadochronowy
Niemców, twierdza Oscarsborg 10 kwietnia podda³a siê. Nor-
wegia skapitulowa³a po ciê¿kich walkach wspieranych przez
wojska alianckie w dniu 10 czerwca, po ewakuacji resztek od-
dzia³ów alianckich z Narviku, w czym walnie pomaga³y jed-
nostki Polskiej Marynarki Wojennej.

Wybór nazwy okrêtu: BLÜCHER okaza³ siê dla Niemców
po raz trzeci pechowy;

- Pierwszym BLÜCHEREM by³a zwodowana w 1877 roku
korweta, która zosta³a wycofana ze s³u¿by w 1907 po eksplozji
kot³a.

- Drugi, SMS BLÜCHER zwodowany w 1908 roku kr¹-
¿ownik pancerny zdo³ali unieruchomiæ, a nastêpnie zatopiæ
ogniem artylerii okrêtowej Brytyjczycy w czasie bitwy na Dog-
ger Bank w 1915.

- Trzeci BLÜCHER, najnowszy ciê¿ki kr¹¿ownik hitle-
rowskiej Kriegsmarine zatopi³y w pierwszym dniu inwazji na
Norwegiê dwa przestarza³e dzia³a 280 mm norweskiej fortecy
Oscarsborg.

Niemcy postawili na brzegu fiordu upamiêtniaj¹cy zatopie-
nie BLÜCHERA pomnik, przy którym a¿ do koñca okupacji
sta³a warta honorowa. Po wyzwoleniu pomnik rozebrano.

Pu³kownik Birger Eriksen nie mia³ ³atwego ¿ycia po tej
brawurowej akcji i choæ zmar³ w 1958 roku ju¿ jako bohater
narodowy, to wczeœniej wielokrotnie zarzucano mu, ¿e z³ama³
neutralnoœæ Norwegii decyduj¹c siê pierwszy na oddanie strza-
³ów do Niemców. Obecnie jednak kwestia, ¿e to Niemcy by³y
agresorem jest rozstrzygniêta jednoznacznie.

Niemcy zdyskontowali niezwyk³y sukces nadbrze¿nej ar-
tylerii fortyfikuj¹c wybrze¿a Norwegii ogromn¹ iloœci¹ ciê¿-
kich baterii ukrytych w betonowych kazamatach, w tym dwu
baterii 406 mm.  Tzw. Wa³ Atlantycki przed³u¿ono a¿ do po³u-
dniowego krañca Francji. W tej czêœci Europy najpotê¿niejsz¹
bateri¹ by³a bateria Lindemann zbudowana nieopodal Sangate
-  by³y to trzy dziala 406 mm zabrane z Helu z by³ej baterii
Schleswig-Holstein.

Linia norweskich ciê¿kich baterii spe³ni³a swoj¹ rolê od-
straszaj¹c¹ - ani nigdy nie by³a atakowana, ani nigdy jej armaty
nie ostrzeliwa³y przeciwnika. Bateria Lindemann - jako jedyne
dzia³a 406 mm oddawa³a strza³y bojowe, ostrzeliwuj¹c nad
kana³em La Manche tereny Anglii.

Rada Miasta Helu podczas sesji w dniu 28 marca

2007 r. zatwierdzi³a taryfê na zbiorowe zaopatrzenie

w wodê i odprowadzanie �cieków, okre�lon¹ przez

Zespó³ Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu.

Ustalono nastêpuj¹ce ceny za 1 m3:

- z tytu³u dostawy wody 1,41 z³ plus nale¿ny VAT

- z tytu³u odprowadzania �cieków 4,27 z³ plus nale¿ny

VAT, w tym za oczyszczanie �cieków na oczyszczalni 3,11

z³ plus nale¿ny VAT.

Zatwierdzone taryfy obowi¹zuj¹ w okresie od 1 maja

2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku.

- osoby do pracy w biurze, wymagane:

staranno�æ, samodzielno�æ,  podstawy obs³u-

gi komputera, edytor Word, mile widziana zna-

jomo�æ Excela.

- dziewczyny o mi³ej prezencji do prowadze-

nia sprzeda¿y w sklepie.

Proszê o wiadomo�æ na tel. 0-697-888-582

Do wiadomo�ci

Mieszkañców Hel
Muzeum Obrony Wybrze¿a

poszukuje:
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Reforma samorz¹dowa dokonana 17 lat temu zmieni³a
wygl¹d polskich miast i miasteczek. Równie¿ nasze

miasto ma dzi� zupe³nie inne oblicze ni¿ przed laty. Jego gospo-
darze, wszyscy dotychczasowi, maj¹ w tym swój udzia³, jedni
wiêkszy, drudzy mniejszy, nikomu jednak nie mo¿na odmówiæ
dobrej woli. Niekiedy pope³niali b³êdy- któ¿ jednak jest od nich
wolny. Chwalê równie¿ wiele poczynañ dzisiejszej w³adzy,
muszê jej jednak wytkn¹æ pewien powa¿my b³¹d. Nie zgadzam
siê z decyzj¹ likwidacji budynku przy ul. Przybyszewskiego,
dawnego Klubu Marynarza. Wiem, ¿e sprzeda¿ tego terenu
podleg³ego Agencji Mienia Wojskowego jest poza kompeten-
cjami Urzêdu Miasta, ale nie uwierzê, ¿e wyciêciu wielu 100-
letnich sosen i zniszczeniu budynku nie mo¿na by³o zapobiec,
Podobno zadecydowa³ o tym interes spo³eczny. Na tym terenie
powstanie du¿y obiekt handlowy, a odszkodowanie za wyciête
drzewa pos³u¿y modernizacji parku.

W obszernym artykule "Cel-Hel" zamieszczonym w Poli-
tyce z dn.17 marca czytamy.

"Samorz¹d bêdzie mia³ wp³yw na wygl¹d powojskowych
terenów tylko po�rednio, poprzez plan zagospodarowania prze-
strzennego i decyzje administracyjne. Agencja nie og³osi prze-
targów, dopóki miasto nie uchwali planów."

I dalej: "By³oby �le, gdyby te tereny wystawiono na sprze-
da¿ przed uchwaleniem planów. Niestety, w ca³ej Polsce ob-
serwuje siê, ¿e na obszarach o najwiêkszej presji inwestor-
skiej gminy wol¹ podejmowaæ decyzje cz¹stkowe. bez planów."

Chyba wiêc w naszym przypadku podjêto tak¹ w³aœnie de-
cyzjê cz¹stkow¹, decyzjê wed³ug mnie b³êdn¹. No có¿, powro-
tu nie ma, mleko siê ju¿ rozla³o.

Ale Agencja ma do sprzedania jeszcze du¿o innych tere-
nów. W³adze miasta powinny siê g³êbiej zastanowiæ nad podjê-
ciem wa¿nych dla nas decyzji. Nie proponujê referendum
w ka¿dej sprawie - to nie Szwajcaria ani Kalifornia, ale mo¿e
jednak czasami warto zapytaæ obywateli.

I kto wie, czy to nie jest przysz³oœæ naszej wci¹¿ u³omnej
demokracji.

Przypomnê, ¿e w nie tak odleg³ej przesz³oœci Komitet Oby-
watelski "Solidarnoœæ" og³osi³ ankietê z wa¿nymi dla rozwoju
miasta pytaniami dot. wolnego przejazdu drog¹ publiczn¹
i odzyskania dla mieszkañców cypla. Uzyskaliœmy ponad 1.100
podpisów z poparciem. Dzisiaj nie bêdê og³asza³ ankiety "czy
wolisz stary dom, czy te¿ supermarket z tanimi produktami".
Wiem, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ helan zaakceptuje decyzje

PO¯EGNANIA
samorz¹du. Jednak czêœæ mieszkañców, a rozmawia³em z wie-
loma, ¿a³uje tego Klubu.

Poza merkantylizmem istnieje coœ, co okreœlamy przywi¹-
zaniem do miejsca, do widoku, do przesz³oœci. Od lat 50-tych
chodzi³em do Klubu na potañcówki, na szachy i brid¿a. ̄a³ujê,
¿e bêd¹c burmistrzem nie postara³em siê aby dla tych kilku
przedwojennych domów wojskowej kolonii z lat 1935-tych nie
uzyskaæ statusu obiektów zabytkowych, chronionych prawem.

Wracam do sosen. Mówi¹ niektórzy - có¿ znaczy te kilka-
naœcie drzew, jest ich w naszym mieœcie jeszcze bardzo du¿o.
S³ysza³em jednak i tak¹ opiniê: cienk¹ igl¹ wbit¹ w serce mo¿na
zabiæ cz³owieka.

Drzewa wyciêto w³aœnie w sercu miasta. Podobno za wy-
r¹b zap³acono sporo pieniêdzy, za które renomowany zostanie
park ko³o koœcio³a.

Z jednej strony to cieszy, ale z drugiej strony... Przed kilku-
nastu laty z bagnistego ugoru, sporym wysi³kiem Kaszubów
wytyczono œcie¿ki, zasadzono wiele drzew i  krzewów. Praco-
wali pp. Kosznikowie, Maryla G³odowska, Z³oty Jan, praco-
wali Ostrowiccy i wielu innych, Teraz przy okazji renowacji
parku, podobnie jak obok pomnika Obroñców Helu, wszystko
to siê wytnie, wykarczuje. Ju¿ nie bêdê móg³ powiedzieæ wnu-
kom - patrzcie, te œwierki sadzi³em ja, te drzewa wasza babcia.

Wytnijcie panowie wszystko, do diabla z g³upimi senty-
mentami. Mój negatywny stosunek do wycinania drzew kwitu-
je siê takim argumentem: - przy remoncie ulicy Pla¿owej te¿
bêdzie trzeba wyci¹æ dwa kasztany.

Wybaczcie czytelnicy, ¿e znów muszê pisaæ o sobie.
Pierwszym prywatnym domem wybudowanym po wojnie

by³ mój dom, drugim dom dr. Krawczuka. Razem stanowiliœmy
wa¿n¹ czêœæ w³adzy tego miasta i bez wiêkszych k³opotów
mogliœmy wyremontowaæ "nasz¹" ulicê. Nie zrobiliœmy tego
z dwóch wzglêdów: z uwagi na opiniê publiczn¹, oraz na to, ¿e
¿al nam by³o tych kasztanów, a nie widzieliœmy  innych rozwi¹-
zañ na remont ulicy z równoczesn¹ ochron¹ drzew.

Zmieni³y siê czasy, dziœ jesteœmy bardziej pragmatyczni,
sentymenty na bok. Koñcz¹c powtórzê za Poet¹:

Ale nie depczcie przesz³o�ci o³tarzy
Choæ macie sami doskonalsze wznie�æ.
Na nich siê jeszcze �wiêty ogieñ ¿arzy
I mi³o�æ ludzka stoi tam na stra¿y,
I wy winni�cie im cze�æ.

S.Ostrowicki

HISTORIA?!?
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16 marca przesta³o biæ serce zas³u¿onego oficera,

Boles³awa Kozie³a,

wspó³organizato-
ra i cz³onka naszego
Zwi¹zku.

Bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ Jego œmierci by³a
choroba, której do koñca
przeciwstawia³ siê z ol-
brzymi¹ determinacj¹
i ofiarnoœci¹, wierz¹c, ¿e
bataliê tê wygra - w czym
wspiera³a Go ca³y czas
¿ona Stanis³awa, synowie,
synowe i wnuki, pozosta-
³a rodzina oraz ludzie wiel-
kiego serca.

Urodzi³ siê daleko od
morza - na lubelskiej zie-
mi. Kultywowane od po-

koleñ rodzinne patriotyczne tradycje wywar³y szczególny
wp³yw na Jego dzieciñstwo.

Mê¿nia³ w latach II wojny œwiatowej. Wtedy te¿ m³ody
Boles³aw - i ca³a rodzina - wspó³dzia³a³ z ruchem oporu,
konkretnie z Batalionami Ch³opskimi. Obserwacje i prze¿y-
cia z tego okresu ukszta³towa³y osobowoœæ m³odego wiej-
skiego ch³opca.

Zaraz po wyzwoleniu w³¹czy³ siê w odbudowê zniszczo-
nej wojn¹ Ojczyzny.

Wch³on¹³ Go wielki przemys³ Górnego Œl¹ska.

Drugi etap w ¿yciu Boles³awa stanowi s³u¿ba wojsko-
wa. Ukoñczy³ oficersk¹ szko³ê we Wroc³awiu, która umo¿li-
wi³a podjêcie nowych wyzwañ na stanowiskach dowódczych
w wojskach l¹dowych.

Nastêpnie zmiana munduru na granatowy i s³u¿ba
w strukturach Marynarki Wojennej - w ówczesnej Komen-
dzie Pó³wyspu Hel i innych jednostkach stacjonuj¹cych
na Mierzei Helskiej.

Jednoczeœnie ci¹g³e kursy doskonal¹ce i podnoszenie kwa-
lifikacji, które pozwala³y na obejmowanie wy¿szych stano-
wisk s³u¿bowych - a¿ do funkcji pierwszego Komendanta
Garnizonu Hel.

Etap trzeci - od 1956 roku - stanowi s³u¿ba i praca po
zdjêciu munduru.

Na pocz¹tku w Stoczni Marynarki Wojennej, potem na
stanowisku kierownika biura Zarz¹du Powiatowego LOK w Pucku.

To tak¿e pocz¹tek szeroko zakrojonej dzia³alnoœci spo-
³ecznej: w Zwi¹zku Oficerów Rezerwy, Komitecie Kultury
Fizycznej i Turystyki, Obronie Cywilnej, Froncie Jednoœci
Narodu, Spo³ecznym Komitecie Budowy Szkó³ Tysi¹clecia,
Polskim Czerwonym Krzy¿u.

Równolegle dzia³alnoœæ w partiach politycznych oraz
w strukturach samorz¹dowych i administracyjnych pañstwa.
Zamyka ten rozdzia³ ¿ycia funkcj¹ Przewodnicz¹cego
Miejskiej Rady Narodowej w Helu.

Na wszystkich zajmowanych stanowiskach - wojsko-
wych i cywilnych - wykazywa³ aktywn¹ postawê, s³u-
¿y³ rad¹ i pomoc¹, przekazuj¹c swoj¹ bogat¹ wiedzê i do-
œwiadczenie.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Zmar³y to tak¿e cz³owiek pióra -
autor wielu wierszy oraz ksi¹¿ki "Okruchy ¿ycia. Boczny nurt".

Boles³aw by³ aktywnym cz³onkiem dwóch stowarzy-
szeñ: Zwi¹zku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP
oraz ZB̄ Z i OR WP.

Sw¹ uczciwoœci¹, skromnoœci¹ i ofiarnoœci¹ w wype³-
nianiu obowi¹zków statutowych zyska³ przyjaŸñ i zaufanie
cz³onkiñ i cz³onków tych stowarzyszeñ. Za osi¹gniêcia
w s³u¿bie i zas³ugi dla obronnoœci kraju oraz dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ i zwi¹zkow¹ wyró¿niany by³ licznymi odzna-
czeniami cywilnymi i wojskowymi.

Najwa¿niejsze z nich to: Krzy¿ Kawalerski OO Polski,
z³oty i srebrny Krzy¿ Zas³ugi, srebrny i br¹zowy medal
"Za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju", medal "Za Zas³ugi
dla ZB̄ Z i OR WP" oraz jubileuszowy medal XXV-lecia
naszego Zwi¹zku.

Od dziœ nie bêdzie Go ju¿ wœród nas.
Major w st. spocz. Boles³aw Kozie³ spocznie w pokoju

w tej nadmorskiej ziemi, w obronie której s³u¿y³ w naszych
marynarskich szeregach, któr¹ pokocha³ i zwi¹za³ z ni¹ ca³e
swoje doros³e i niezwykle aktywne ¿ycie.

ēgnaj Boles³awie!
ēgnamy Ciê w imieniu kole¿anek i kolegów z naszego

Zwi¹zku.
Czeœæ Twojej pamiêci, Majorze Wojska Polskiego.

Zarz¹d Ko³a Nr 3 ZB̄ Z i OR WP w Helu

Od pocz¹tku maja 2006 nasze Muzeum Obrony Wy-

brze¿a przyci¹ga niezliczone rzesze zwiedzaj¹cych.

Popularno�æ zaskoczy³a nawet najbardziej optymistycznych

spo�ród jego twórców. Przez okres zimowy w otwartym tylko

kilka godzin dziennie Muzeum trwa³a ca³y czas wytê¿ona pra-

ca. Istniej¹ce wystawy by³y przenoszone i rozbudowywane.

Powsta³o wiele ca³kowicie nowych wystaw, a do rozpoczêcia

sezonu letniego przybêdzie jeszcze wystaw, bêd¹cych dopiero

w przygotowaniu. Nowe wystawy znajd¹ swoje miejsce tak¿e

w wie¿y kierowania ogniem. Dzia³a ju¿ wystawa "Ciekawostki

artyleryjskie", na ukoñczeniu s¹ wystawy dotycz¹ce Polskiej
Floty we wrzeœniu 1939 roku oraz wystawa o Morskim Dywi-
zjonie Lotniczym zilustrowana wspania³ymi modelami wodno-
samolotów. Powsta³a bardzo ciekawa ekspozycja "medycyna
w wojsku", znacznie rozbudowa³a siê ekspozycja ³¹cznoœci.
Pomieszczenia zosta³y zradiofonizowane, co pozwoli m.in. na
stworzenie w Muzeum t³a dŸwiêkowego. Wiêkszoœæ naszych
inwestycji sfinansowano z wp³ywów za bilety wstêpu, lecz
mamy tak¿e grono wspieraj¹cych nas wiernie sponsorów.

Osoby wspó³pracuj¹ce z Muzeum to pasjonaci, poœwiêca-
j¹cy swój prywatny czas, umiejêtnoœci a czasem i w³asne pie-
ni¹dze, aby nasze wspólne dzie³o by³o coraz ciekawsze.

Zapraszamy serdecznie!
Zarz¹d MOW

MOW po roku




