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Nasze Muzeum Obrony Wybrze¿a mo¿e odnotowaæ na
swoim koncie kolejny sukces. Na stulecie urodzin

Komandora Przybyszewskiego, patrona naszego Muzeum
zgotowali�my mu szczególny prezent. Na odrestaurowanym
w³asnymi si³ami naszego Muzeum stanowisku baterii Laskow-
skiego ods³oniêto 22 wrze�nia, dok³adnie w stulecie urodzin,
tablicê ku czci wielkiego Polaka i znakomitego oficera, który
mimo swoich wielkich zas³ug, fachowo�ci i nieustannych awan-
sów, zosta³ wyrwany z ¿ycia i zamordowany w 1952 roku
przez Informacje - wojskow¹ wersjê Bezpieki.

Z udzia³em kompanii honorowej, przedstawicieli Garnizo-
nu, W³adz naszego miasta z Burmistrzem p. Miros³awem
W¹do³owskim na czele, z udzia³em wielu delegacji i licznie
zgromadzonych go�ci odby³a siê podnios³a uroczysto�æ ku
czci naszego Komandora. Po oficjalnym otwarciu ceremonii
przez prowadz¹cego Komendanta Garnizonu Hel kmdr ppor.
Marka Mielnika, Wojciech Wa�kowski wyg³osi³ przemówie-
nie na�wietlaj¹ce historiê baterii Laskowskiego, a W³adys³aw
Szarski opowiedzia³ zebranym o owocnym i �wiec¹cym przy-
k³adem, a tak tragicznie zakoñczonym ¿yciu Komandora Przy-
byszewskiego. Honorowymi go�æmi, którzy zaszczycili tê
uroczysto�æ i którzy po odegraniu hymnu pañstwowego od-
s³onili tablicê pami¹tkow¹ byli: stryjeczny wnuk Komandora
Zbigniew Przybyszewski i jeden z niewielu ¿yj¹cych Obroñ-
ców Helu Pan Józef Horniak.

Salwy kompanii honorowej i z³o¿enie kwiatów przez
poszczególne delegacje zakoñczy³y uroczysto�æ, po której
zebrani zwiedzili bateriê i jej wnêtrze tymczasowo o�wietlone
z przeno�nego generatora MOW. Podstawiony autobus od-
wióz³ nastêpnie zgromadzonych do Muzeum, gdzie czeka³
ufundowany przez Burmistrza Helu poczêstunek - wojskowa
grochówka i bezp³atne w tym szczególnym dniu zwiedzanie
Muzeum.

Trzeba tu podkre�liæ, ¿e rekonstrukcjê stanowiska baterii
uda³o siê przeprowadziæ dziêki dotacji przedsiêbiorstwa Pocz-
ta Polska przeznaczonej w³a�nie na ten cel. Przez wiele tygo-
dni nie udawa³o nam siê rozpocz¹æ prac przy rekonstrukcji.
Firma, która podjê³a siê prac zwodzi³a nas z dnia na dzieñ
a czas nieub³aganie mija³� Nie uda³o siê nam mimo wielu
starañ i pró�b doprowadziæ energii elektrycznej do stanowi-
ska. W koñcu, w obliczu za³amania siê wszelkich poprzednich
planów, Zarz¹d Muzeum podj¹³ decyzjê wykonania prac w³a-
snymi si³ami. W rozpaczliwej sytuacji braku pr¹du byli�my
zmuszeni zakupiæ z w³asnych �rodków dwa generatory zasi-
lane silnikiem benzynowym i wszystkie si³y zosta³y na wiele
dni skierowane do pracy na Cypel, na stanowisku baterii.

Dziêki wytê¿onej pracy ca³ego personelu oraz wysi³kowi
i dobrej woli wielu wspó³pracuj¹cych osób - które trzeba
w tym miejscu szczególnie pochwaliæ, bo naprawdê dawa³y
z siebie wszystko - na stulecie urodzin stanowisko by³o goto-
we do uroczysto�ci. Armata by³a odrdzewiona i pomalowana
podk³adowo, ca³e stanowisko by³o oczyszczone i izolowane
od przecieków, wnêtrze stanowiska by³o oczyszczone, od-
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wodnione i odmalowane, urz¹dzenia podajników amunicyj-
nych odrdzewione, pomalowane i przywrócone do funkcjo-
nalno�ci.

Nie chcieli�my fikcyjnego zakoñczenia prac na stulecie
- chcemy to zrobiæ solidnie, a wiêc prace bêd¹ trwa³y dalej,
ju¿ bez nerwowo�ci i po�piechu, tak aby przed zim¹ je zakoñ-
czyæ. Spraw¹ dalej otwart¹ jest doprowadzenie energii elek-
trycznej, bez której nie mo¿na sobie wyobraziæ zwiedzania
pomieszczeñ baterii w sezonie turystycznym i planowanego
przez nas zorganizowania tam wystawy.

Liczymy w dalszym ci¹gu na pomoc i poparcie W³adz na-
szego Miasta, które obieca³y doprowadzenie energii elektrycz-
nej do obiektu i dziêki którym realizacja naszych zamierzeñ
staje siê mo¿liwa. Jeste�my dobrej my�li, poniewa¿ Pan Bur-
mistrz osobi�cie zaanga¿owa³ siê w ten projekt. Liczymy tak-
¿e na pomoc i ¿yczliwo�æ ze strony Marynarki Wojennej i Nad-
le�nictwa Wejherowo.

Ju¿ obecnie, licznie odwiedzaj¹cy bateriê Laskowskiego tu-
ry�ci mog¹ przeczytaæ o historii baterii, dowiedzieæ siê losów
jej dowódcy komandora Zbigniewa Przybyszewskiego i za-
dumaæ siê nad minion¹ histori¹. Nich Jego ¿ycie bêdzie dla nas
nie tylko wzorem i przyk³adem do na�ladowania, ale i ostrze-
¿eniem przed tym, aby doj�cie do g³osu zbrodniczej ideologii
i brak kontroli w³adzy ju¿ nigdy siê nie wydarzy³y.

Zarz¹d MOW w Helu
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KARTY HISTORII

cz. 142

Le�na kolejka normalnotorowa, jaka
zaczê³a kursowaæ z Helu do Ja-

starni od roku 1928 w okresie jesienno-
zimowym pomog³a równie¿ w rozwi¹-
zaniu innego problemu. Od lutego roku
1920, czyli od chwili zajêcia wybrze¿a
przez administracjê polsk¹, obiecywa-
no, ¿e w trybie priorytetowym powsta-
nie w Helu kolonia dla polskich ryba-
ków. Gdy wreszcie, po wielu d³ugotrwa-
³ych dyskusjach i sporach za³atwiono
i uregulowano sprawê gruntów i znale-
ziono na ten cel pieni¹dze - okaza³o siê -
¿e na wytypowanym obszarze zalegaj¹
poka�ne zwa³y mu³u, których objêto�æ
szacowano na 1900 m3. Mu³ ten  groma-
dzony by³ przez lata i s³u¿y³ do u¿y�-
niania terenów wydmowych �wie¿o ob-
jêtych zalesianiem. Dostarcza³ on nasa-
dzanym ro�linom tak niezbêdne substan-
cje od¿ywcze oraz stabilizowa³ piasz-
czyste pod³o¿e. Program zalesiania hel-
skich wydm w roku 1927 by³ ju¿ prak-
tycznie zakoñczony, ale mu³ pozosta³
i sta³ siê przeszkod¹ dla budowniczych
kolonii rybackiej. Na szczê�cie, Dyrek-
cja Lasów Pañstwowych obieca³a, ¿e po
uruchomieniu le�nej drezyny motorowej
z jej pomoc¹ usunie go natychmiast i tak
rzeczywi�cie siê sta³o - zosta³ on wy-
wieziony zim¹ 1928 roku - jeszcze przed
rozpoczêciem nowego sezonu budowla-
nego. Mo¿na by³o przyst¹piæ wreszcie
do realizacji prac budowlanych. Jak
³atwo mo¿na obliczyæ - pomimo priory-
tetu rz¹dowego - formalno-prawne przy-
gotowanie do budowy kolonii w Helu
trwa³o 8 lat. Wynik wcale nie imponuj¹-
cy, ale znaj¹c nawet wspó³czesne pol-
skie realia musimy przyj¹æ go ze zrozu-
mieniem, tym bardziej, ¿e na drodze do
wzniesienia budynków kolonii stanê³y
interesy ró¿nych grup biznesowo-admi-
nistracyjnych. Warto przypomnieæ hi-
storiê tej niezaradno�ci - wszak na b³ê-
dach powinni�my siê uczyæ.

Pierwsze oficjalne pismo do rz¹du II
Rzeczpospolitej uzasadniaj¹ce potrze-

bê kolonizacji Helu zosta³o przygoto-
wane przez Józefa Poznañskiego Naczel-
nika Urzêdu Marynarki Handlowej na
wybrze¿u Pomorskim w sierpniu 1921
roku. Pismo to by³o wynikiem kilku spo-
tkañ i konferencji po�wiêconych rozwo-
jowi polskiego wybrze¿a. Konieczno�æ
osadzenia w Helu wiêkszej liczby ryba-
ków Polaków motywowa³ on nastêpu-
j¹cymi wzglêdami (pisownia oryginalna):
"Niezbêdnym warunkiem dla bezpie-
czeñstwa i normalnego rozwoju polskie-
go wybrze¿a morskiego jest, aby lud-
no�æ nadmorska stanowi³a �rodowisko
lojalne i narodowo usposobione. W cza-
sie obecnym, jak to dowiod³a masowa
opcja m³odszych rybaków na rzecz
Niemiec, ten warunek jeszcze nie istnie-
je - trzeba go stworzyæ. Pomijaj¹c zada-
nia o charakterze pañstwowo-organiza-
cyjnym, jak udoskonalenie administra-
cji, u³atwienia natury gospodarczej,
utworzenia nale¿ytego szkolnictwa,
organizacja samorz¹du i.t.p. pierwszym
zadaniem Pañstwa  musi byæ parali¿o-
wanie rozk³adowych wp³ywów niemiec-
kich, bez czego ¿adne poczynania nie
zdo³aj¹ przywi¹zaæ ludno�ci do Polski.

Ze wzglêdu na geograficzne po³o¿e-
nie naszego wybrze¿a propaganda nie-
miecka przes¹cza siê z obydwu krañ-
ców: ze strony Pomorza niemieckiego
i z Wolnego Miasta Gdañska obieraj¹c
sobie za bazy zniemczone miasta Puck
i Wejherowo, najdogodniejszym jednak
o�rodkiem tej propagandy jest Hel.
W Helu sta³a ludno�æ sk³ada siê wy³¹cz-
nie Niemców, nie ma tam po za policj¹
ani jednego Polaka. Gdy trzeba by³o za-
mianowaæ so³tysa, jedynym kandydatem
- Polakiem okaza³ siê tam przesiedlony
przez Urz¹d Marynarki Handlowej
z Boru dozorca rybo³ówstwa Barlasz.
Helanie s¹ organicznie zwi¹zani z Gdañ-
skiem, poprzez ³atwo�æ komunikacji s¹
z tym miastem w sta³ych i o¿ywionych
stosunkach. Gdañszczanie oczywi�cie
wszelkimi sposobami staraj¹ siê ³¹czno�æ

z Helem podtrzymaæ i wyzyskaæ to
skupienie niemczyzny  jako ognisko
wp³ywów niemieckich na naszem wy-
brze¿u. Je�li zwa¿yæ, ¿e Hel jest najda-
lej wysuniêtym w morze cyplem pol-
skiego wybrze¿a i jako taki przedstawia
wa¿ny ze wzglêdów strategicznych
punkt, to konieczno�æ spolszczenia jego
przedstawia siê jako sprawa niecierpi¹-
ca zw³oki. Jednym z najracjonalniejszych
sposobów, zd¹¿aj¹cych ku temu celowi
jest przesiedlenie do Helu mo¿liwie
wiêkszej ilo�ci rybaków - Kaszubów.
Aby osi¹gn¹æ po¿¹dany skutek nale¿y
to uczyniæ planowo i systematycznie.

Kaszubi - rybacy, którzy zg³osiliby
¿yczenie przesiedlenia siê do Helu mu-
sza ulec filtrowaniu: przesiedleni mog¹
byæ tylko tacy, którzy w swej rodzinie
nie mieli optantów i, którzy s¹ przy tem
znani jako dobrzy Polacy. W przeciw-
nym razie zosta³by osi¹gniêty skutek
wrêcz niepo¿¹dany, gdy przesiedleni do
Helu nieu�wiadomieni Kaszubi nie tyl-
ko nie spolszczyliby Helu, lecz sami by
siê rych³o zniemczyli. Z tego wzglêdu
nie nadaj¹ siê do przesiedlenia rybacy
z Boru, a po czê�ci z Jastarni. Lepiej siê
przedstawiaj¹ rybacy z Kuzweldu (Ku�-
nicy). Po¿¹danym natomiast elementem
s¹ rybacy Z CH³apowa, Wielkiej Wsi,
Tupade³ i z ca³ej zatoki Puckiej ze stro-
ny l¹du za wyj¹tkiem Kolibek, Or³owa
(Niemcy) a po czê�ci i Gdyni. Zupe³nie
niezbêdnem jest wybudowanie dla osad-
ników kaplicy katolickiej. Miejscem dla
osadnictwa mo¿e s³u¿yæ brzeg zatoki na
pó³nocny-zachód od obecnej wsi. Cy-
pel helu jest o�rodkiem rybo³ówstwa
w Zatoce Gdañskiej. Po³o¿enie tego cy-
pla daje mo¿liwo�æ zamieszka³ym tu ry-
bakom z wielk¹ ³atwo�ci¹ przenosiæ siê
z ³odziami z zatoki na otwarte morze
i odwrotnie w zale¿no�ci od kierunku
w jakim p³yn¹ g³ówne masy poszcze-
gólnych rodzajów ryb. W pobli¿u Helu
odbywaj¹ siê obfite po³owy ³ososi, �le-
dzi i szprotek, tote¿ w okresach po³owu
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do Helu nap³ywali rybacy z niemieckie-
go Pomorza, od Gdañska i nawet od Kró-
lewca. Przybywali tu te¿ na po³owy ry-
bacy Kaszubi z obecnego polskiego
wybrze¿a, lecz zwykle upo�ledzono ich
pod ka¿dym wzglêdem i traktowano
bardzo niechêtnie. Niemieckie w³adze
faworyzowa³y wszelkimi sposobami
rybaków Niemców, udzielaj¹c im tanie-
go kredytu na zakup motorowych ku-
trów i dostarczaj¹c im wszelkich udo-
godnieñ. Przy tem wie� Hel przestawia
doskona³e miejsce k¹pielowe i coroczny
nap³yw go�ci i turystów wzbogaca miej-
scow¹ ludno�æ ryback¹. To te¿ rybacy
helscy s¹ bez porównania  zasobniejsi
w narzêdzia rybackie i maj¹ znacznie

wiêksze dochody i obfitsze po³owy, ni¿
rybacy Kaszubi. S¹ te¿ od nich o wiele
wy¿ej pod wzglêdem kulturalnym.

Józef Poznañski pierwszy Naczelnik
Urzêdu Marynarki Handlowej, jeden
z twórców koncepcji polonizacji Helu.

S¹ przy tem dobrze zorganizowani
posiadaj¹ zwi¹zki zawodowe, �piewac-
kie, szkolne itp. Obecnie nasta³ czas
kiedy i rybacy - Kaszubi, dot¹d zanie-
dbywani i upo�ledzeni przez Niemców,
musz¹ zaznaæ dobrodziejstwa opieki
rz¹dowej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku
jest przesiedlenie Kaszubów z miejsco-
wo�ci nieobfituj¹cych w rybê i niedo-
godnie po³o¿onych do bogatego po-
³owami i zaopatrzonego w port Helu.

C.d.n.

Zapisy do Helskiej Sekcji
Kick-Boxingu

Klubu Sportowego "MAXIMUS"
Chêtnych zapraszamy do Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej ul. Wiejska

(ko³o szko³y)
Zajêcia prowadzone s¹:
Wtorek i czwartek
1700- 1800 do 14lat - zajêcia ogólnorozwojowe z technikami Kick-Boxingu
1800 - 1930 od 15lat
zapraszamy na stronê internetow¹ www.kick-boxing.pl e-mail  p.k.maxi-

mus@wp.pl
tel. 0501 191 908
Trenerem klubu jest mgr Piotr Kohnke absolwent AWF, trener Kick Boxingu

1 DAN, trener Judo 1 DAN, Instruktor Samoobrony,  Reprezentant Polski, Mistrz
Polski Seniorów w Kick-Boxingu w latach 1999, 2001, 2002. Srebrny medalista
Pucharu �wiata w Kick-boxingu Wêgry 19-21.05.2000, wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski, Mistrz Europy w ALL Style Karate 2004 r. Mistrz Polski
w ALL Style Karate w latach 2003, 2004, 2005.

Trener wielu Mistrzów Polski.

WYKAZ
KWATER

WOJSKOWYCH

W dniu 10.09.2007 roku na stronie
www.wam.net.pl (w zak³adce kwate-

ry) zosta³a opublikowana informacja do-
tycz¹ca wykazu kwater stanowi¹cych
w³asno�æ Skarbu Pañstwa.

Zosta³y tam ujête kwatery znajduj¹ce
sie tak¿e w Helu, tzn.:ul. Le�na 7ABCD,
ul. ̄ eromskiego 2,4,6, które to na dzieñ
dzisiejszy s¹ przeznaczone wy³¹cznie
na zakwaterowanie ¿o³nierzy zawodo-
wych.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

Szko³a Rodzenia
zajêcia warsztatowe

Pod koniec wrze�nia br. rozpoczn¹
siê zajêcia w ramach "Szko³y Rodzenia".

Szczegó³owych informacji udziela:
Pani Izabela ̄ eglicz
tel. 058 675 66 17,
0 696 437 112
W pa�dzierniku br. rozpoczn¹ siê

w Helu oraz w Jastarni zajêcia warszta-
towe dla rodziców:

1. "Jak radziæ sobie z problemami wie-
ku dorastania"- dla rodziców nastolatków

2. "Jak radziæ sobie z trudnymi zachowa-
niami u dzieci"- dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym i m³odszym szkolnym.

Szczegó³owych informacji udziela:
Pan Janusz Stanek
tel. 0504 622 149

Pilnie sprzedam jacht w Helu.
Szczegó³y na stronie:

www.oferty.freehost.pl
tel. 058 675 0113
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Có¿, zawsze trzeba liczyæ siê z tym, ¿e to, co dobre
szybko siê koñczy�niestety, za szybko. Zaczê³y siê

wrze�niowe dni, lecz wci¹¿ powracam my�lami do lata mile
spêdzonego w Helu. Têskniê, przepe³niona westchnieniami,
do wstydliwie w tym roku �wiec¹cego s³oñca, do kropli desz-
czu dr¿¹cych w przemokniêtym powietrzu, do nieba, które
barwê od b³êkitu po fiolety w czas pogody zmienia³o, do tej
nadmorskiej pla¿y z ciep³ym piaskiem owianym letni¹ bryz¹,
do pierzastych traw na licznych wydmach, do drzew wynio-
s³ych, dumnie z cieniem wiruj¹cych.

Zawita³am do Helu w pierwszych dniach lipca, a poniewa¿
tam jest ju¿ od niedawna mój drugi "dom", to zaczê³am od
spraw b³ahych, jak to w domku bywa.

Sta³ym rytua³em przywita³am siê z przechodniami, wiele
osób tu znam i przyjació³ mam. Pomknê³am potem ulic¹
Wiejsk¹, zagl¹daj¹c do wszystkich sklepów, butików oraz
wszelkich helskich zakamarków. Pok³oni³am siê Zatoce Gdañ-
skiej, któr¹ dyskretnie widzê z okien mojego mieszkanka
i przespacerowa³am siê po molo, gdzie mewy i inne ptactwo
pozdrawia³o mnie krzykiem swobody i wolno�ci�

Ka¿da spokojna noc budzi³a kolejny pe³en wra¿eñ dzieñ,
gdzie troski odchodzi³y gdzie� w cieñ, a ja wo³a³am w my�lach
"carpe diem". Up³ywa³y mi w b³ogo�ci helskich pejza¿y wspa-
nia³e chwile, gdzie tañczy³am ze s³oñcem na pla¿y, doskonali-
³am wraz z najbli¿szymi i znajomymi grê w siatkówkê, za-
¿ywa³am k¹pieli nie tylko s³onecznej, podziwiaj¹c prawie
codziennie zmieniaj¹ce siê dno morza, jak równie¿ lazur
morskich g³êbin.

W lipcu, kiedy s³onko siê rozleniwi³o i czasami zbyt wcze�nie
zachodzi³o lub gdy inne wyzwania mnie czeka³y, to wraca³am
sobie z pla¿y do domu przez las us³any krzewami dzikiej
ró¿y i runa kwieciem. Dziwne, lecz prawdziwe, ¿e ju¿ w sierp-
niu helskie lasy pokry³y siê kwitn¹cymi wrzosowiskami.
W Helu jest dróg powrotnych wiele, ja lubiê te le�ne dró¿ki nr
65 i nr 66 wiod¹ce nad Ba³tyk. Wêdrowa³am te¿ innymi �cie¿-
kami, które prowadz¹ do Latarni Morskiej i Baterii im. kmdr
H. Laskowskiego. Znam ju¿ tyle skrótów, by dotrzeæ do Cypla
lub doj�æ wzd³u¿ morza do portu rybackiego albo  dostaæ siê
do centrum miasta, gdzie od rana do pó�nych godzin têtni³o
¿ycie, jak w edenie.

Odpocz¹æ mo¿na w Helu wszêdzie: w pubie, w kawiarence,
na skwerku czy na bulwarze, u przyjació³, gdzie wspomnienia
i marzenia ukrywa³am s³odko w fili¿ance czarnej kawy.

Syn, jako wolontariusz zadomowi³ siê w Muzeum Obrony
Wybrze¿a (MOW), które dzia³a przy Stowarzyszeniu "Przy-
jació³ Helu", dziel¹c siê ze mn¹ nowymi prze¿yciami i cieka-
wostkami, o tym, ¿e przyby³o w MOW wiele nowych po-
mieszczeñ, eksponatów, tablic, gablot, planszy. Tak, Muzeum
Obrony Wybrze¿a to po prostu kopalnia wiedzy, dziêki cze-
mu coraz wiêcej dowiadujemy siê o czasach II wojny �wiato-
wej, a przede wszystkim o tamtych 32 dniach obrony wy-
brze¿a, pe³nych niepokoju, trwogi, ¿alu i zarazem wiary

LATO MINÊ£O

Ma³e i du¿e têsknoty,
duszy szemranie i serca ³opoty�

w zwyciêstwo, gdy ¿o³nierz polski broni³ ka¿dego kawa³ka
Pó³wyspu Helskiego.

Córka,  wolne chwile spêdza³a z foczkami i ju¿ odmierza
czas, kiedy te¿ bêdzie mog³a udzielaæ siê w helskim Fokarium
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañ-
skiego, w ramach wolontariatu.

W Helu w sezonie letnim mia³o miejsce wiele uroczysto�ci
jak chocia¿by: rekonstrukcja wydarzeñ historycznych z cza-
sów II wojny �wiatowej pod nazw¹ "D-Day Hell 2007"
w dniach 9-12 sierpnia br. Te barwne widowiska plenerowe na
terenie miasta Hel, pla¿y i w obrêbie fortyfikacji helskich wraz
z parad¹ odby³y siê tu ju¿ po raz drugi, podkre�laj¹c koniecz-
no�æ kontynuowania takich pokazowych lekcji historii w na-
stêpnych latach.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o uroczystym sk³adaniu, jak co
roku, wi¹zanek kwiatów przy Pomniku Obroñców Helu
w dniu 15 sierpnia z okazji Dnia Wojska Polskiego w rocznicê
"Cudu nad Wis³¹" i  1 wrze�nia w zwi¹zku z obchodami
68 rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej, która odcisn¹wszy
siê tak dotkliwie, tak¿e w tym krajobrazie, wyry³a trwale
blizny w naszej pamiêci.

Godnymi uwagi okaza³y siê koncerty muzyki klasycznej
w Ko�ciele Parafialnym Bo¿ego Cia³a zorganizowane w ra-
mach VII Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu,
pod dyrekcj¹ Dariusza Paradowskiego - znakomitego soprani-
sty, które urzek³y mnie pieczo³owitym artyzmem, kunsztem
¿ywo i czysto brzmi¹cych g³osów artystów oraz majesta-
tycznych d�wiêków Orkiestry Kameralnej Nordica.

Finezj¹ lipca by³o te¿ przedstawienie operowe, które obej-
rza³am 21 lipca br. w helskiej sali widowiskowo-sportowej,
pod batut¹ dyrygenta Przemys³awa Stanis³awskiego melodyj-
nie prowadz¹c¹ flety, kontrabasy, skrzypce, wiolonczele i inne
instrumenty Orkiestry Gdañskiej Opery Kameralnej. T¹ jak-
¿e okaza³¹ muzyczn¹ fet¹ rozkoszowa³am siê wraz ze znajo-
mymi, podziwiaj¹c talenty m³odego pokolenia �piewaków
operowych i muzyków, do których tak jak i do mnie bogato
przemawia muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Znów
przekona³am siê, ¿e dobro zawsze zwyciê¿a z³o, a pokora,
cierpliwo�æ, uczciwo�æ, wytrwa³o�æ i mi³owanie to cechy, któ-
re warto pielêgnowaæ, szlifowaæ jak diamenty, bo bez takiego
bogactwa duszy ¿ycie nie mia³oby sensu.

Uczestniczy³am te¿ w kilku wystêpach Rosjanina Paw³a
Samokhina - trêbacza i lidera zespo³u "Samokhin Band", który
z ogromnym zaanga¿owaniem, wen¹ �piewa³ i gra³ na tr¹bce
dla publiczno�ci zgromadzonej nad zatok¹, a szum wody jak-
by chcia³ wple�æ siê w te tony. Ca³okszta³t twórczo�ci "Samo-
khin Band" to elementy jazzu z akcentami wschodniej muzyki
folkowej, która by³a owacyjnie przyjmowana ze wzglêdu na
oryginalno�æ inscenizacyjn¹ podczas koncertowania.

Hel od niedawna sta³ siê modny - ku mojemu wielkiemu
zaskoczeniu spotka³am na ulicy w�ród wielu innych znanych
i nieznanych tak¿e Jerzego Zelnika - odtwórcê wielu pamiêt-
nych ról, w tym historycznych, jak w filmie �Faraon�.
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LATO MINÊ£O

Natomiast inny polski znakomity aktor Olgierd £ukasie-
wicz - obecnie ju¿ mieszkaniec Helu wystawi³ w helskiej remi-
zie OSP monodram wg Stanis³awa Wyspiañskiego "A KAZ
TYZ TA POLSKA, A KAZ?". Tote¿ dziêki poetyckim stro-
fom znów mo¿na by³o przekonaæ siê jak ponadczasowe zna-
czenie ma twórczo�æ Wyspiañskiego.

Natomiast 31 sierpnia br. zago�ci³a równie¿ w Helu wci¹¿
pe³na wdziêku Irena Jarocka, która tak ³atwo nawi¹zuj¹c kon-
takt z otaczaj¹cymi j¹ widzami, dla nich �piewa³a oraz tañczy-
³a tak, jakby to by³o po raz pierwszy, jedyny i niepowtarzal-
ny.  I. Jarocka swoim repertuarem przeplatanym ciekawymi
anegdotkami i doznaniami z licznych podró¿y i koncertów
zakoñczy³a sezon kulturalno-rozrywkowy w Helu. To jak
prezentowa³a swoje stare przeboje, powtarzaj¹c, ¿e "prze-
trwa³y próbê czasu" i te ca³kiem nowe te¿ przemawiaj¹ce do
wielopokoleniowego t³umu s³uchaczy od dzieci, (które artyst-
ka nawet zaprosi³a na scenê) do tych jak Ty czy ja, zostan¹ na
zawsze w mej pamiêci�A "�piewam pod go³ym niebem" bêdê
wci¹¿ nuciæ, dodaj¹c - kocham morze i tê ziemiê. S³ynne "Ka-
wiarenki" odp³ynê³y wraz z piêknym g³osem piosenkarki, ale
wspomnienia zostan¹, zw³aszcza, gdy dzieli siê je we dwoje.

I tak cudownie odliczy³y siê radosne momenty, ka¿dej doby
w Helu.

W tym ostatnim sierpniowym dniu, gdy siedzia³am na pla-
¿y, deszczyk p³aka³ nade mn¹, bo ¿egna³am siê z morzem na
d³u¿szy czas. Nikt d³ugo nie dochodzi³ do nas, byli�my sami,
wiêc prowadzi³am z Ba³tykiem rozmowê, a morze odpowia-
da³o mi pluskiem i szeptem wzburzonej fali. W takim klimacie
zaczê³am pisaæ na piasku s³owa wiersza, którego tre�ci¹
pragnê podzieliæ siê w³a�nie teraz�

"Tylko morzu mogê zwierzyæ siê�"

Ofiarowane mi ze s³onecznej pomarañczy promienie
codziennie ogrzewaj¹ mnie i ciebie.
Kryjesz w sobie tyle tajemnic,
¿e nawet nie próbujê ich wszystkich zg³êbiæ.
Moc¹ kropli wzburzonej fali
przypominasz, ¿e jeste�my przy tobie tacy mali.

Wci¹¿ porywasz i oddajesz z³ocisty piaseczek
- ja�niej¹cy, jak na niebie plejada gwiazdeczek.
A ka¿de ziarenko wci¹gane w g³êbiny otch³ani
otulone jest naszymi wspomnieniami.
Ten piasek chêtnie podzieli siê z morsk¹ toni¹
cz³owieka têsknotami i marzeñ woni¹.

B³yszczysz i kusisz lazuru odcieniami,
mieni¹c siê w�ród czterech pór roku wieloma barwami.
Z przyjaznego brzegu czêstujesz jedwabist¹ muszelk¹,
g³adkim patyczkiem, alg¹ lub czasem mgie³k¹.
Na drogê sypniesz szczê�liwym kamykiem.
Na per³y nie liczê! - bo ty jeste� pere³k¹ zwan¹ Ba³tykiem!

Zapach porannej m¿awki i rze�kie powietrze
Wo³aj¹ - wiej szumny wietrze.
Za� welon l�ni¹cych w s³oñcu mew
uk³ada siê wraz z tob¹ w niepowtarzalny na co dzieñ �piew.
Nosisz w sobie muzykê wabi¹c¹ wonnymi d�wiêkami,
wyciszaj¹c mnie, tul¹c do snu pod wynios³ymi wydmami.

Odbijasz w tafli wody jutra zdarzenia,
Bo twe oblicze noc¹ w lustro siê zmienia.
Jeste� zwiastunem zawsze dobrej pogody
- nawet, gdy dr¿¹cy deszczyk spadnie tu dla och³ody.
Wtopi³y siê w twój krajobraz krzewy dzikiej ró¿y,
które zawita³y tu z orszakiem meduz z dalekiej podró¿y.

Obdarowujesz mnie natury odg³osami
Ko³yszesz m¹ duszê drobnostkami.
Jutrzenki �wit moje zmys³y wiecznie pragnie budziæ
A ja ciê muszê, niestety niebawem porzuciæ
Lecz dla ka¿dego wêdrowca tu przystañ powstanie,
bo to sprawia twe powracaj¹ce falowanie.

Wiêc siê ju¿ nie smucê i nie martwiê,
w takim nastroju ciê wyczekiwaæ jest ³atwiej.
Wiem, na szczê�cie, ¿e za chwilkê tu powrócê.
Sieæ utkan¹ z rado�ci i nadziei na ciebie zarzucê.
Opowiem te¿, co robi³am tam w oddali.
I poproszê chyba z³ot¹ rybkê, aby�my siê nigdy nie rozstawali�

Jednak wa¿ne s¹ te¿ te dni, które wci¹¿ w Helu przed Tob¹,
przede mn¹, przed nami. Zamykaj¹c oczy, przywo³ujê w pamiê-
ci marzenia i minione wra¿enia. Czujê, ¿e nastêpnym razem
znów siê co� przydarzy. Wiem, ¿e powrócê tu  niebawem�

Lara Ridibunda
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Po raz pi¹ty od pocz¹tku istnienia partnerstwa miedzy
miastami Hel i Hermeskeil tzn. od piêciu lat dosz³o do

spotkania z niemieck¹ m³odzie¿¹. W tym roku przyjecha³a
ona do naszego miasta. Przygotowania do tego spotkania za-
czê³y siê ju¿ w styczniu, gdy strona niemiecka poda³a dok³ad-
ny termin przyjazdu. Zosta³a zorganizowana grupa polskiej
m³odzie¿y z gimnazjum i liceum. Spotykali�my siê po zajê-
ciach w szkole, opracowywali�my program pobytu (pomy-
s³ami tryska³a Pani W³odarska), wyliczali�my koszty, redago-
wali�my pytania do ankiety dla naszych kolegów z Niemiec.
Z Hermeskeil otrzymali�my zdjêcia cz³onków grupy, która
mia³a przyjechaæ oraz ich adresy. Rozpoczêli�my korespon-
dencjê u³atwiaj¹c¹ nam pó�niejszy kontakt.

W poniedzia³ek 9 lipca 2007r. na lotnisko im. Lecha Wa³êsy
w Gdañsku przylecia³a siedemnastoosobowa grupa m³odzie-
¿y, w tym dwóch opiekunów: Barbara Gadziala, pe³ni¹ca rolê
t³umacza i Bernd Hermesdorf, który do Helu przyjecha³ ju¿
po raz dziesi¹ty. Autokarem w godzinach nocnych przyjecha-
li�my do Helu, nast¹pi³o zakwaterowania, kolacja i u³o¿enie
do snu, aby nastêpnego dnia rozpocz¹æ realizacjê pe³nego nie-
spodzianek planu.

Wtorek 10 lipca by³ dniem integracyjnym. Po �niadaniu za-
czêli�my pokazywaæ nasze miasto, ale te¿ próbowali�my prze-
³amywaæ barierê jêzykow¹, która nas dzieli³a. Nauka szkolna
nie zawsze idzie z praktyk¹. W planie mieli�my zwiedziæ
fokarium, port rybacki, latarniê morsk¹, pla¿ê i cypel oraz
Muzeum Rybackie. Szczególnym zainteresowaniem naszych
niemieckich kolegów cieszy³o siê karmienie fok i wej�cia na
latarniê morsk¹ oraz wie¿ê widokow¹ muzeum. Wieczorem
odby³o siê ognisko integracyjne. Po ognisku wspólna dysko-
teka na du¿ej pla¿y.

Nastêpnego dnia przed po³udniem udali�my siê do Mu-
zeum Obrony Wybrze¿a, gdzie Pan Nowak bardzo dok³adnie
opowiada³ o historii stanowiska artyleryjskiego Schlezwig
Holstein. Z uwag¹ i skupieniem m³odzie¿ wys³ucha³a mini
wyk³adu i obejrza³a ekspozycjê. Po obiedzie umówili�my siê
na ma³ej pla¿y, gdzie rozdali�my ankiety z pytaniami o histo-
rii, tera�niejszo�ci i tradycji Helu i Kaszubów. W czasie czy-
tania ankiet by³o wiele emocji, wszyscy od razu przyst¹pili
do pisania odpowiedzi. Niektóre odpowiedzi wymaga³y sa-
modzielnego spacerowania po mie�cie i rozmów z mieszkañ-
cami. Wieczorem mia³o byæ ognisko, ale ulewny deszcz prze-
szkodzi³ nam wiêc rozeszli�my siê do domów.

W czwartek odwiedzili�my Urz¹d Miasta Helu. Niestety
najwa¿niejsza osoba - Burmistrz Miasta -  by³a nieobecna. W
Jego imieniu przyj¹³ nas Sekretarz Miasta Pan Marek Dykta.
Przedstawi³ nam funkcjonowanie polskiej administracji tery-
torialnej. Oprowadzi³ grupê po wszystkich biurach, przedsta-
wi³ pracowników i omówi³ zakres ich dzia³alno�ci. M³odzie¿
niemiecka mia³a okazjê porównaæ zakresy dzia³añ i funkcjono-
wanie polskiej  i niemieckiej administracji lokalnej. W podziê-
kowaniu niemieccy koledzy wrêczyli Panu Dykcie skromny
upominek. Po obiedzie zgodnie z planem udali�my siê do por-
tu rybackiego, gdzie czeka³ na nas kuter wycieczkowy "Capi-

tan Morgan". Tego dnia pogoda p³ata³a nam figle: raz s³oñce,
raz deszcz. Wsiadaj¹c na kuter la³o jak z cebra, w czasie rejsu
przesta³o padaæ i nasi niemieccy koledzy mogli obejrzeæ cypel
helski od strony morza. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody widoki
by³y przepiêkne. Podsumowaniem dnia mia³o byæ ognisko,
lecz znowu psotny deszcz przeszkodzi³ w realizacji tego punktu
programu. Skoñczy³o siê na wspólnej pizzy a potem ju¿ tylko
indywidualne rozmowy i zabawy na dyskotece polskich i nie-
mieckich kolegów.

Pogoda w pi¹tek by³a wymarzon¹ na rejs katamaranem do
Gdañska. Dla niektórych z niemieckiej m³odzie¿y by³o nie
lada prze¿yciem pó³toragodzinny rejs. Gdañsk przywita³ nas
s³oñcem i ciep³em. Przez zat³oczone nadbrze¿e dotarli�my do
¯urawia, nastêpnie do najpiêkniejszej uliczki - Mariackiej, któr¹
przeszli�my do Kontrkatedry Bazyliki Mariackiej. Po zwie-
dzeniu Ko�cio³a odwa¿ni weszli na wie¿ê widokow¹. Gdy ju¿
zeszli, to bardzo ¿ywio³owo opowiadali swoje wra¿enia. Prze-
szli�my na D³ugi Targ. Przepiêkne kamieniczki onie�mieli³y
naszych go�ci. Jak zwykle bywa na takich wycieczkach, mu-
sia³ byæ "czas wolny". Nie by³o go zbyt du¿o, bowiem musie-
li�my wróciæ ostatnim katamaranem do Helu. Po powrocie
zjedli�my obiadokolacjê i w ma³ych grupkach rozeszli�my siê
po mie�cie, aby odpocz¹æ po do�æ intensywnym dniu a jesz-
cze nale¿a³o wykonaæ powierzone zadania.

W sobotê trasa wycieczki przewidywa³a przejazd poci¹-
giem do W³adys³awowa sk¹d piechot¹ poszli�my do Cetnie-
wa. Tam Alej¹ Gwiazd Sportu dotarli�my do pla¿y. Zasko-
czy³a nas ogromna ilo�æ wczasowiczów, przebywaj¹cych na
niej. W³a�ciwie to utrudnione by³o doj�cie do brzegu. Gdy
przecisnêli�my siê przez t³um ludzi, skierowali�my siê w stronê
Rozewia widocznego w oddali. Spacerkiem, brzegiem morza,
obserwuj¹c zmieniaj¹cy siê krajobraz, dotarli�my do rozewskiej
latarni morskiej. Widoki by³y fantastyczne i zachwyci³y nie-
mieck¹ m³odzie¿. Po krótkim odpoczynku - powrót, ale ju¿
nie pla¿¹, tylko "Weso³ym Piêtrusem" - oryginalnym londyñ-
skim autobusem, który zawióz³ nas pod Lunapark we W³ady-
s³awowie. Korzystaj¹c z chwili czasu do odjazdu poci¹gu nie-
mieccy ch³opcy skorzystali z atrakcji Lunaparku. Do Helu
wrócili�my w godzinach wieczornych. Po pó�nym posi³ku
mieli�my czas wolny, który wykorzystali�my na odpoczy-
nek, prac¹ nad ankiet¹ czy wspólnym spacerem i zabaw¹ na
Bulwarze.

W niedzielê pogoda jak na zamówienie. Po dwóch dniach
wyczerpuj¹cych wycieczek mieli�my "lu�niejszy" dzieñ.
Mogli�my wykorzystaæ czas na opalanie i k¹piele w morzu.
Niestety, nie by³ to a¿ tak wolny dzieñ, musieli�my pracowaæ
nad ankietami - a wiêc wywiady z turystami i mieszkañcami
miasta itp.. Po obiedzie ci¹g dalszy pracy nad ankiet¹. Wie-
czorem, na kolacjê niemiecka m³odzie¿ zosta³a zaproszona do
domów polskich kolegów. Gdy pó�nym wieczorem spotkali-
�my siê w Marinie, opisywali swoje wra¿enia bardzo sponta-
nicznie.  Silne s³oñce niektóre osoby mocno opali³o, wiêc udali
siê na spoczynek, ale czê�æ zosta³a na dyskotece.

MIÊDZYNARODOWE PARTNERSTWO

WYMIANA M£ODZIE¯Y Z PARTNERSKICH  MIAST

 HEL - HERMESKEIL
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Poniedzia³ek by³ dniem "wycieczkowym". Rowerami,
�cie¿k¹ rowerow¹ pojechali�my do Jastarni. W wêdzarni Pana
Mariana Strucka m³odzi niemieccy ludzie zobaczyli obróbkê
ryby od dostarczenia z kutra do wysy³ki na sprzeda¿. Czeka-
³a na nas niespodzianka w postaci wêdzonych fl¹der i makreli.
Degustacjê tych ryb przenie�li�my na kolacjê w chatce ka-
szubskiej ZK-P. Tutaj Pani Krystyna Lewandowska przy-
gotowa³a zawody poszukiwaniu bursztynu w morskim pia-
sku i wypl¹taniu muszelek z sieci. Ka¿dy z uczestników wyko-
nywa³ zadanie na czas a to, co wy³owi³, by³o jego. Emocji
i �miechu by³o co nie miara.

Ostatni dzieñ programu (wtorek) po�wiêcony by³ podsu-
mowaniu, podzieleniu siê spostrze¿eniami i wra¿eniami
z pobytu. W tym roku spotkanie odby³o siê w szkolnej czy-
telni. Przez trzy godziny niemiecka m³odzie¿ czyta³a swoje
prace, odpowiedzi na pytania, jakie zadawa³ im ich niemiecki
opiekun. W trakcie referowania wywi¹zywa³a siê dyskusja
z polsk¹ m³odzie¿¹, która na niektóre uwagi ze strony nie-
mieckiej prostowa³a. Dotyczy³y one wspó³czesnej historii
Polski jak te¿ obecnych pogl¹dów m³odych ludzi. Na zakoñ-
czenie spotkania ka¿dy uczestnik otrzyma³ bia³¹ koszulkê
z przodu, której widnieje napis "Wymiana m³odzie¿y - Jugen-
daustausch", herby nazwy miast Hel i Hermeskeil, na plecach
jest wydrukowane "Faine kumpel". Odziani w takie koszulki
zrobili�my sobie wspólne zdjêcie, jako dowód kolejnej wy-
miany miêdzy polsk¹ a niemieck¹ m³odzie¿¹. Po pracowitym
przedpo³udniu obiad, czas wolny na zakup pami¹tek, a wie-
czorem po¿egnalny grill. W czasie tego wieczoru wymienili-
�my siê pami¹tkami i sprawdzili�my jak niemieccy przyjacie-
le wykonali zadanie - wype³nili otrzyman¹ na pocz¹tku spo-
tkania ankietê. Musieli na wyrywki odpowiadaæ na pytania.
Ka¿da prawid³owa odpowied� nagradzana by³a miniatur¹
¿aglowca "Dar M³odzie¿y". Zaanga¿owanie niemieckiej m³o-
dzie¿y by³o du¿e a wszystkie odpowiedzi prawid³owe.

Po kolacji odby³ siê mecz towarzyski w pi³kê no¿n¹ Niemcy
- Polska. Wynik meczu 5:2 dla dru¿yny niemieckiej. Mamy
nadziejê, ¿e nastêpnym razem bêdzie rewan¿. Spotkanie skoñ-
czy³o siê bardzo pó�no, wiêc udali�my siê na zas³u¿ony od-
poczynek.

�roda by³a dniem odjazdu. M³odzie¿ niemiecka musia³a spa-
kowaæ swoje baga¿e, wykorzystaæ ostatnie chwile na pla¿y,
zakupy, wykonaæ ostatnie zdjêcia. Wspólnie zjedli�my ostat-

ni obiad i autokarem odjechali�my do Gdañska na lotnisko. Po
odprawie baga¿owej po¿egnali�my siê z przyjació³mi. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku, kiedy my pojedziemy do
nich, spotkamy siê w takim samym gronie.

Chcieli�my podziêkowaæ wszystkim osobom, które bardzo
pomog³y nam  w organizacji tego przedsiêwziêcia, trwaj¹cego
dziewiêæ dni. W szczególno�ci: Burmistrzowi Miasta - Panu
Miros³awowi W¹do³owskiemu, Sekretarzowi Miasta - Panu
Markowi Dykcie, Skarbnikowi Miasta - Pani Teresie Rzepko,
Dyrektorowi Szko³y - Panu Marianowi Ha³as, Pani Zofii Thiel,
Pani Jolancie Gafka, Pani Krystynie Lewandowskiej, Pani
Danucie Gafka, Panu Adamowi Dempc, Panu Wojciechowi
Wa�kowskiemu, Pani Ma³gorzacie Leszman oraz Panu Maria-
nowi Struck - w³a�cicielowi wêdzarni w Jastarni.

Je¿eli kogo� pominêli�my, to serdecznie przepraszamy
i dziêkujemy za bezinteresown¹ pomoc. Jeste�my pe³ni na-
dziei, ¿e gdy znowu staniemy przed zadaniem zorganizowa-
nia wymiany m³odzie¿y, bêdziemy mogli liczyæ na wasz¹
pomoc i chêtnych do wspó³pracy bêdzie wiêcej.

Z pozdrowieniami od m³odzie¿y z Hermeskeil i ich opieku-
nów dla mieszkañców Helu

M³odzie¿ z Helu z opiekunkami
pp. Gabriel¹ W³odarsk¹ i Renat¹ Ha³as
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Z wielkim zadowoleniem �rodowisko rybackie przyjê³o
propozycjê Pana Komisarza Joe Borga dotycz¹ca zin-

tensyfikowania i pog³êbienia naszych kontaktów w sprawie
po³owów dorsza na Morzu Ba³tyckim. ¯a³owaæ nale¿y tylko,
¿e sprawa ta nie zosta³a rozpoznana i za³atwiona wcze�niej,
a szczególn¹ do tego okazj¹ by³a wizyta  Pana Komisarza
w Polsce i spotkanie ze �rodowiskiem rybaków w kwietniu
2005 roku. Polscy rybacy s¹ g³êboko przekonani, ¿e instytu-
cja odpowiedzialna za europejskie rybo³ówstwo, któr¹ kieruje
Pan Borg da sobie z tym problemem radê. Poprzez rzeczowe
i rzetelne rozpoznanie przedstawionych dokumentów i in-
nych informacji, podjête zostan¹ decyzje umo¿liwiaj¹ce dzia-
³anie ba³tyckiego rybo³ówstwa w oparciu o prawdê i naukow¹
rzetelno�æ. Dotychczasowe stanowisko w sprawie wprowa-
dzonego tylko wobec polskich rybaków zakazu po³owów
dorsza, nasuwa spostrze¿enia, ¿e wiele faktów i informacji
by³o i jest  ukrywane. Wydaje siê, ¿e Komisja Europejska
(KE) w niezbyt wystarczaj¹cy sposób analizuje dostarczane
do niej informacje, zarówno naukowe jak  i ekonomiczne. In-
formacje i dokumenty, które jednoznacznie �wiadcz¹ o tym,
¿e Komisja Europejska  i ICES nie otrzymuj¹ prawdziwych
informacji o po³owach poszczególnych pañstw Morza Ba³-
tyckiego, a w zwi¹zku z tym ca³y proces szacowania zaso-
bów ryb i zwi¹zany z tym system ochrony dorsza jest niepra-
wid³owy. Dzia³alno�æ ta ma miejsce od wielu lat i odbywa siê
na du¿¹ skalê we wszystkich Pañstwach UE. W celu uzdro-
wienia sytuacji KE powinna jak najszybciej okre�liæ stan fak-
tyczny, a ca³y ten mechanizm zlikwidowaæ. Zdaniem polskich
rybaków, z racji tego, ¿e sprawa jest do�æ delikatna i wra¿liwa,
mo¿e byæ za³atwiona tylko podczas spotkania, na którym
rybacy przedstawi¹ stosowne dokumenty i inne informacje
w tej sprawie. Dlatego jak najszybszy przyjazd Pana Joe Borga
do naszego kraju w celu wyja�nienia tej trudnej, ale niepo-
trzebnej sytuacji jest konieczny. Obecny problem polskiego
rybo³ówstwa jest w prostej linii konsekwencj¹ tej nieprawdo-
podobnej sytuacji, a sprawy te dotycz¹ wszystkich bez wyj¹t-
ku pañstw Morza Ba³tyckiego. Istnienie tego mechanizmu
i jego kontynuacja jest tak¿e pewnego rodzaju komplikacj¹ dla
samej UE, która tworzy akty prawne wobec ba³tyckich ryba-
ków w oparciu o nieprawdziwe informacje. Polscy rybacy
uwa¿aj¹,  ¿e jest jeszcze mo¿liwe bezkonfliktowe porozumie-
nie siê w tej sprawie z KE. Wymaga to jednak niezw³ocznego
spotkania w celu przedstawienia odpowiednich dokumentów
i analiz, które potwierdz¹ przedstawiony stan rzeczy. Konse-
kwencj¹ przekonania Pana Joe Borga do rybackich racji by³y-
by nastêpuj¹ce propozycje, które w sposób kompleksowy
i bezkonfliktowy rozwi¹zywa³yby ww. problemy wspólne
dla wszystkich krajów ba³tyckich. -Wycofanie rozporz¹dze-
nia zakazu jako warunek niezbêdny do uratowania przed ban-
kructwem i nieodwracalnym upadkiem ca³e polskie rybo³ów-
stwo i przemys³ przetwórczy. - Zawieszenie rozporz¹dzenia
o zakazie, na okre�lony czas, w którym nast¹pi³aby analiza
i rozpoznanie przedstawionych dokumentów i informacji.
- Odst¹pienie od wyznaczania kwot po³owowych na Ba³tyku
jako g³ównej przyczyny problemów wszystkich krajów i za-
st¹pienie tej regulacji innymi dzia³aniami,  które zastosowane
razem spowoduj¹ skuteczn¹ i kompleksow¹ ochron¹ dorsza.

S¹ to rozwi¹zania stosowane skutecznie na wielu akwenach

G£OS RYBAKA

ZAPROSZENIE   RYBACKIE
rybackich �wiata. Nale¿y podkre�liæ, ¿e je¿eli nie rozwi¹¿e siê
teraz tego problemu, to dyskusja w tym temacie bêdzie dalej
trwa³a, a nawet nast¹piæ mo¿e gwa³towna jego eskalacja, która
bêdzie wynikiem poczucia niesprawiedliwo�ci i dyskrymina-
cji polskich rybaków.

Fakt, ¿e system kwotowania po³owów, s³abo�æ doradztwa
naukowego oraz likwidacjê europejskiej floty rybackiej kry-
tykuje tak¿e ostatnio Parlament Europejski, który jako insty-
tucja europejska powinien byæ tak¿e wys³uchany. Przyk³ad
dorsza nie jest jedyny, który wzbudza w¹tpliwo�ci, co do
dzia³ania KE w sprawie Ba³tyku. Drugim takim przyk³adem
jest zakaz u¿ywania p³awnic ³ososiowych od 2008 roku, rze-
komo maj¹cych wp³yw na �miertelno�æ mor�winów.  Po prze-
prowadzeniu w Polsce specjalnego programu obserwatorów
okaza³o siê, ¿e na ok. 300 obserwacji nie zosta³ z³owiony ani
jeden mor�win. Jak to jest mo¿liwe, ¿e w KE jest do wykona-
nia okre�lony lobbing, którego efektem jest uzyskanie rozpo-
rz¹dzenia, nie maj¹cego nic wspólnego z rzeczywisto�ci¹.

Jednak mor�winowy program obserwatorów jest jednocze-
�nie faktem bardzo dobrze �wiadcz¹cym o KE. Okazuje siê,
¿e instytucja UE w celu poznania prawdy i podjêcia w³a�ci-
wych decyzji jest w stanie kompleksowo rozpoznaæ sytuacjê
i od wyników badañ uzale¿niæ ostateczn¹ decyzjê. W sprawie
ba³tyckiego dorsza, szacowania zasobów i dostarczania infor-
macji po³owowych przez poszczególne kraje powinno siê
zastosowaæ identyczne dzia³anie. Nie jest niczym wstydli-
wym i nagannym pope³niæ b³¹d, ale niedopuszczalne jest za-
mykanie oczu na ewidentne nieprawid³owo�ci i ich dalsze
utrwalanie. Nale¿y zwróciæ uwagê bardzo istotny fakt, który
w oczywisty sposób potwierdza to, o czym rybacy mówi¹
od dawna. Je¿eli bowiem uznaæ przeprowadzon¹ w Polsce
kontrolê za rzeteln¹, to oprócz samego faktu ewentualnego
przekroczenia kwot po³owowych nasuwaj¹ siê istotne pyta-
nia. Jak ustalony jest system kwot po³owowych, skoro w tak
krótkim czasie nastêpuje tak znaczne ich przekroczenie? Jak
wygl¹da faktyczny stan zasobów dorsza, skoro dochodzi do
tak ³atwego przekroczenia kwot po³owowych w tak krótkim
czasie? Jak wygl¹daj¹ po³owy w innych pañstwach ba³tyc-
kich, skoro dorsz warunkuje 80% dochodów dla wszystkich
rybaków we wszystkich krajach? Nie jest rol¹ polskich ryba-
ków okre�lanie wielko�ci po³owów w innych krajach. Rybacy
uwa¿aj¹, ¿e problem ten powinna zbadaæ sama KE. Powinna
to zrobiæ nie w celu podobnego karania, jak ma to miejsce
w przypadku Polski, lecz w celu poznania prawdy i wyci¹-
gniêcia wniosków  z dotychczasowej dzia³alno�ci, która nie
przynosi chluby K.E. Polska ma dzi� szczególny tytu³ do
pro�by o rozwi¹zanie tego problemu, poniewa¿ w spo³ecz-
nym odczuciu zosta³a z³amana zasada solidaryzmu europej-
skiego. Polscy rybacy wielokrotnie wykazywali, ¿e kwestia
ochrony �rodowiska morskiego oraz ¿ywych zasobów morza
le¿y im g³êboko na sercu, czego jednak niezbêdnym warun-
kiem jest analiza prawid³owych informacji, dotycz¹cych sta-
nu zasobów i po³owów. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, rybacy
wierz¹, ¿e Pan Komisarz Joe Borg pochodz¹cy z morskiego
kraju, jakim jest Malta, uzna poruszone kwestie za bardzo
wa¿ne i wyrazi chêæ jak najszybszego spotkania siê z polski-
mi rybakami i wspólnego rozwi¹zania tych problemów.

Kazimierz Rotta
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"¯ycie choæ piêkne, lecz kruche jest
Ojczulku nasz kochany, módl siê za nami"

Pragniemy podziêkowaæ krewnym, s¹siadom i znajomym za pomoc i ogromn¹ ¿yczliwo�æ w ciê¿kich dla nas chwilach.
Wyrazy podziêkowania wszystkim uczestnikom za wspóln¹ modlitwê i obecno�æ podczas ostatniej ziemskiej drogi

�tp.

Gerarda Lenz
pogr¹¿eni smutku

¿ona Gizela, córki Beata i Kasia z rodzinami, syn Mariusz z rodzin¹

Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie po¿egna³o
swoj¹ d³ugoletni¹

Cz³onkiniê

�p. Halinê
Ostrowick¹

�p.  Ha l ina  z  domu
Dawidowska urodzi³a siê
w Ku�nicy, gdzie od wielu
pokoleñ zamieszkiwa³a Jej rodzina ze strony matki.
Ojciec by³ Kaszub¹ z Banina.

W 1930 roku rodzice przeprowadzili siê do naszego
miasta, do swojego domu na Osiedlu Rybackim.

Lata wojenne rodzina Dawidowskich spêdzi³a w Ku�-
nicy.

Halinka po maturze wyjecha³a do Poznania na studia.
Tam Pozna³a swojego przysz³ego mê¿a. Po �lubie za-
mieszkali w Poznaniu i Gdañsku, ale Halinka zawsze
my�la³a o powrocie do Tatczyzny. Uda³o siê to dopiero
w 1983 roku.

Nigdy nie zapomnia³a o swoich kaszubskich korze-
niach. Uczy³a swego mê¿a i dzieci ceniæ i szanowaæ Ka-
szubów. By³a jednym z inicjatorów powo³ania Oddzia³u
Zrzeszenia w Helu. W pierwszej kadencji pe³ni³a funkcjê
cz³onka zarz¹du i skarbnika. Aktywna tak¿e w latach
pó�niejszych, bra³a czynny udzia³ w ¿yciu Zrzeszenia.
Zawsze chêtna do pracy, pomocy innym, lubiana przez
kole¿anki i kolegów.

  D³uga i ciê¿ka choroba wyczerpa³a Jej si³y. Odesz³a
od  nas, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach
i naszej pamiêci.

Droga Halinko
Niech Ci ta kaszubska ziemia lekk¹ bêdzie
Spoczywaj w pokoju

Cz³onkowie i zarz¹d
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Helu

Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie po¿egna³o swo-
jego kolegê

�p.
Gerarda Lenza,
którego na zawsze zacho-

wamy w naszej pamiêci.
Gerard Lenz urodzi³ siê

12 marca 1941 roku w Ja-
starni w rodzinie, w której
dziadek, ojciec i bracia trud-
nili siê rzemios³em rybac-
kim.

�p. Gerard pracowa³ w Przedsiêbiorstwie Po³owów
i Us³ug Rybackich "Koga" od 1961 roku do przej�cia na
emeryturê w 1996 roku, zdobywaj¹ kwalifikacje szypra
i kierownika jednostek rybackich. By³ wielokrotnie
wyró¿niany za sumienno�æ i pracowito�æ.

W 1965 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z ukochan¹
Gizel¹ i zamieszkali w Helu. Wspólnie wychowali dwie
córki i syna. Ciê¿ko pracowa³ na morzu, ale na l¹dzie
ka¿d¹ woln¹ chwilê po�wiêca³ rodzinie. Wspiera³ swoj¹
¿onê podczas ciê¿kiej choroby .

W sobotnie popo³udnie �p. Gerard uda³ siê do miejsca
wybranego przez Pana. Tam musia³ siê stawiæ. By³ cz³o-
wiekiem g³êbokiej wiary w Boga, a szczególnie zawie-
rzy³ Matce Bo¿ej Królowej Polskiego Morza w Swarze-
wie, do której pielgrzymowa³ blisko 50 razy. Przed jej
wizerunkiem wyprasza³ ³aski dla swojej rodziny  dla sie-
bie. Morze dla rodziny Lenzów dotychczas nie by³o ³aska-
we - sta³o siê miejscem wiecznego spoczynku dziadka,
ojca, brata, wujków i bratanka. Patronka rybaków i pol-
skiego morza wys³ucha³a tych pró�b, bo choæ morze ode-
bra³o mu ¿ycie, to wróci³o jego cia³o, które spoczê³o na
helskim cmentarzu.

�p. Gerard by³ aktywnym cz³onkiem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹, zachowuj¹c
pogodê ducha, ¿yczliwo�æ, u�miech i dobre s³owo dla
przyjació³, s¹siadów i znajomych.

W tych kilku zdaniach oddajemy Mu ho³d i szacunek,
na które zapracowa³ przez ca³e ¿ycie. Nie ma Go w�ród
nas, ale zawsze bêdziemy o Nim pamiêtaæ.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia³ w Helu
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OFERTA PRACY

POLOmarket to najwiêksza sieæ supermarketów o wy³¹cz-
nie polskim kapitale, posiadaj¹c¹ 215 w³asnych placówek
handlowych zlokalizowanych w 14 województwach. Nasze
sklepy odwiedza ponad 7. 000. 000 klientów miesiêcznie.
Potwierdzeniem naszej pozycji jest 135 miejsce na li�cie naj-
wiêkszych rodzimych przedsiêbiorstw wed³ug tygodnika
Polityka. Ponad 600 producentów artyku³ów spo¿ywczych
i przemys³owych dostarcza swoje produkty do naszego cen-
trum logistycznego. Swoje dotychczasowe sukcesy za-
wdziêczamy przede wszystkim sprawnie zorganizowane-
mu, kompetentnemu zespo³owi pracowników tworz¹cych
nasz¹ firmê. Obecnie jeste�my pracodawc¹ daj¹cym zatrud-
nienie prawie 7.000 osobom.

W zwi¹zku z otwarciem nowej placówki na Helu zatrudnimy:

KIEROWNIK SUPERMARKETU
Oczekujemy:
Wykszta³cenia minimum �redniego
Atutem bêdzie do�wiadczenie w handlu
Znajomo�ci obs³ugi komputera
Do�wiadczenia w zarz¹dzaniu zespo³em
Dyspozycyjno�ci zwi¹zanej z prac¹ zmianow¹

ZASTÊPCA KIEROWNIKA
Oczekujemy:
Wykszta³cenia minimum �redniego
Atutem bêdzie do�wiadczenie w handlu
Znajomo�ci obs³ugi komputera
Umiejêtno�ci zarz¹dzania zespo³em
Dyspozycyjno�ci zwi¹zanej z prac¹ zmianow¹

KASJER-SPRZEDAWCA / MAGAZYNIER
Oczekujemy:

Wykszta³cenia minimum zawodowego
Atutem bêdzie do�wiadczenie w handlu
Dyspozycyjno�ci zwi¹zanej z prac¹ zmianow¹

Oferujemy:
Profesjonalne szkolenia z zakresu obs³ugi systemy kompu-

terowego Market
Profesjonalne szkolenia z obs³ugi klienta i kasy fiskalnej
Atrakcyjn¹ pracê w m³odym zespole
Mo¿liwo�æ awansu na kierownika supermarketu i kierow-

nika regionu

Zapewniamy:
Sta³e zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Atrakcyjne wynagrodzenie uzale¿nione od wyników
Atrakcyjny system motywacyjny
Szkolenia i rozwój zawodowy

Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie CV i Listu
motywacyjnego na adres:

POLOmarket Sp.z o.o.,  Ul. ¯wirki i Wigury 2a, 86-105
�wiecie lub e-mail: kadry500@polomarket.pl, www.polomar-
ket.pl

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel.: 601 540 729
 Prosimy o umieszczenie na przesy³anych dokumentach na-

stêpuj¹cej klauzuli:
"O�wiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich

danych osobowych do celów rekrutacji teraz i w przysz³o�ci,
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)"

Jednocze�nie informujemy, ¿e zapewniamy pe³n¹ dyskre-
cjê i skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami.

Agresja jest czym� tak powszechnym w naszym ¿yciu
� ¿e warto wiedzieæ o niej co� wiêcej. Cz³owiek jest

istot¹ wyj¹tkowo agresywn¹, a krañcowym przejawem tej
agresji s¹ morderstwa i wojny. Z wyj¹tkiem niektórych gryzo-
ni szalej¹cych z przegêszczenia, ¿adne inne zwierzê nie zabija
pobratymców w³asnego gatunku z tak¹ konsekwencj¹ i upodo-
baniem dla samego zabijania.

Wbrew pozorom i obiegowym pogl¹dom, pojecie agresji
jest bardzo trudne do zdefiniowania. No, bo choæ atakuj¹cego
swoje ofiary okrutnego mordercê z pewno�ci¹ mo¿emy na-
zwaæ agresywnym, to przecie¿ k³ótliwe ma³¿eñstwo, pi³karz
walcz¹cy o pi³kê, namolny domokr¹¿ca sprzedaj¹cy �cudow-
ne� towary czy nawet dzieciak broni¹cy pazurami swojego
w³asnego wiaderka czy ³opatki � te¿ mog¹ byæ uwa¿ani za
agresywnych. Biern¹ agresj¹ mo¿e byæ nazwane nawet de-
monstracyjne obra¿anie siê na bliskich (tzw. �ciche dni�).

O agresji i pos³uszeñstwie
czyli samo ¿ycie

Widaæ ju¿, ¿e pojêcie agresji mo¿e byæ niezwykle pojemne
i wbrew pozorom zagmatwane. Mówi¹c o agresji zwracamy
na ogó³ uwagê na sam widoczny czyn, a nie na jego motywy,
tzn. czy przynosi ono szkodê innym czy nie.

A motywy s¹ niezwykle istotne! Przyk³adowo, je�li maleñ-
kie dziecko usi³uje biæ babciê (oczywi�cie nie sprawiaj¹c jej
bólu, bo jest za s³abe) � jest to niew¹tpliwie agresja, choæ
jeszcze(!)  niepowoduj¹ca skutków, a je�li doros³y przypad-
kiem uderzy kogo� bole�nie ³okciem w oko � to agresj¹ nie jest,
bo choæ szkoda powsta³a, ale nie by³a zamierzona.

Agresja mo¿e byæ te¿ albo celem samym w sobie � np. taki
podpity miê�niak chce komu� �przywaliæ�  bez ¿adnych istot-
nych przyczyn i celów, albo mo¿e mieæ pod³o¿e instrumental-
ne � np. celowe spowodowanie kontuzji przeciwnika na bo-
isku, aby przez jego usuniêcie wygraæ mecz.

cd. na str. 27
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M³ody samiec foki pospolitej imieniem Dêbek, który
od 31 lipca br. przechodzi rehabilitacjê w Stacji Mor-

skiej, ma siê coraz lepiej. Wa¿y aktualnie 20 kg. Nauczy³ siê
ju¿ samodzielnie je�æ ryby. W sobotê 8 wrze�nia zosta³ prze-
niesiony z foczego szpitalika, który mie�ci siê w budynku
g³ównym Stacji, do izolatki na terenie fokarium. Do czasu
wypuszczenia na wolno�æ mo¿na ogl¹daæ go z okien muzeum.
Czê�ciow¹ refundacjê kosztów rehabilitacji Dêbka zadeklaro-
wa³a redakcja "Niezale¿nej Gazety Polskiej".

Marcin Gawdzik
Foto: Krzysztof E. Skóra

PRZYRODA - EKOLOGIA

Dêbek - kolejny krok ku wolno�ci

Szanowni Pañstwo,
Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿  sklepik foka-

rium Stacji Morskiej w Helu ma do zaoferowania
nowy bardzo ciekawy asortyment, m.in.
kurtki przeciwdeszczowe, bezrêkawni-
ki, polary, a tak¿e nowe modele pleca-
ków, kubków, toreb p³óciennych, koszu-
lek itp.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Na pocz¹tek wra¿enia Konrada Falêckiego - �wiadka
i autora czê�ci zdjêæ z niezwyk³ego spotkania, jakie

z kolegami prze¿y³ u polskich brzegów Morza Ba³tyckiego:

 /14 lipca 2007, godzina 21.10/.  Spotkanie mia³o miejsce
4 mile na zachód przed wej�ciem do portu w Ko³obrzegu.
P³ynêli�my jachtem Sun Odysey 35  "Malu" z Dziwnowa do
Ko³obrzegu z  prêdko�ci¹ 4 wêz³y. O godzinie 21.05 Konrad
Falêcki dostrzeg³ na horyzoncie daleko dziwne  wynurzaj¹ce
siê kszta³ty... pierwsza my�l -  co� tam jest...pojawia siê wynu-
rza i nurkuje...foka...? nie by³o wiadomo... co to jest... spokoj-
nie mówiê zobaczcie co�  tam jest... kapitan Jerzy Ordy³ow-
ski... �mieje siê i mówi ee tam ... jakie�  �miecie...

Niezwyczajne spotkanie
czyli delfiny zwyczajne w Polsce

... za moment wszyscy /Przemo, Pogoria, Jurek/ patrz¹
siê i zaczynaj¹ krzyczeæ... to delfiny...

Maksymalne podniecenie i rado�æ...  podp³ywaj¹ szybko
do naszego jachtu...

 Malu...to piêkna i szczê�liwa nazwa... krzyczymy z pod-
niecenia... skacz¹ i bawi¹ siê z nami...

p³yn¹ przed dziobem jachtu.... pokazuj¹  siê i u�miechaj¹...
zabawa trwa ok. 20 minut.

Koledzy Jurek i Przemo wskakuj¹ do wody, i bawi¹ siê
z delfinami zaczepieni na rufowej cumie... /niestety nie
widaæ tego na zdjêciach... trochê s³aby aparat z opó�nion¹
migawk¹/  delfiny chyba szczê�liwe... pokaza³y siebie i bawi-
³y siê z nami... to nieprawdopodobne prze¿ycie i szczê�cie...
spotka³y kogo� na pustej przestrzeni Ba³tyku... pó�niej pop³y-
nê³y dalej na wschód...

Przybywa zatem informacji o wizytach delfinów u brze-
gów Po³udniowego Ba³tyku. Dziêki relacji, któr¹ cytujemy
powy¿ej, a tak¿e otrzymaniu dobrej dokumentacji fotogra-
ficznej uda³o siê ustaliæ taksonomiczn¹ przynale¿no�æ obser-
wowanych zwierz¹t. Zatem by³y to "delfiny zwyczajne". Tak
w³a�nie nazywa siê ten gatunek, którego ³aciñska nazwa brzmi
Delphinus delphis. Nie sposób go pomyliæ z innymi, o ile jest
okazja popatrzyæ na bok jego cia³a, a takie w³a�nie ujêcie uda³o
siê  panu Konradowi Falêckiemu zrobiæ. Porównajmy zatem
rysunek ze zdjêciem wykonanym z pok³adu jachtu.
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Data                          Rejon           Ilo�æ osobników         Foto    Oznaczenie taksonomicznie        Uwaga

27.04.2007      Na p³n. od £eby                   4                      Tak                              Nie dokonano
05.07.2007     Hel/Zat.Gdañska          2                       Nie         Nie dokonano           Przypuszczano,

                                    ¿e to mor�winy
14.07.2007    Rej. Ko³obrzegu          2                      Tak                  Delphinus delphis
23.07.2007      Rej. K³ajpedy                      2                      Tak                     Nie dokonano

Delfin zwyczajny (Delphinus delphis, Linnaeus 1758)

Foto: Konrad Falêcki, rys. M.Camm, �ród³o: www.asco-
bans.org

Jak widaæ, trudno mieæ w¹tpliwo�ci. Kszta³t g³owy, ubar-
wienie a szczególnie charakterystyczny uk³ad plam na boku
cia³a wskazuje na ten w³a�nie gatunek.

Delfiny zwyczajne zamieszkuj¹ g³ównie wody tropikalne
oceanów Atlantyckiego,  Indyjskiego  i Pacyfiku, ale s¹ te¿
licznie spotykane w wodach umiarkowanych. Wyró¿nia siê
przynajmniej trzy podgatunki tych waleni. Tworz¹ niekiedy
stada licz¹ce setki a nawet tysi¹ce osobników. Szybko p³yn¹c
czêsto siê wynurzaj¹, towarzysz¹c statkom i jachtom w ich
rejsach. Od¿ywiaj¹ siê rybami pelagicznymi i kalmarami. Kie-
dy� by³y obiektem polowañ, dzi� czêsto gin¹ w rybackich
sieciach. W Atlantyku gin¹ g³ównie we w³okach, p³awnicach
na tuñczyki i skrzelowych sieciach stawnych.

Z powodu drastycznych zmian �rodowiskowych, polowañ
oraz przy³owu ich czarnomorska populacja prawie wyginê³a.
Wysok¹ �miertelno�æ tych delfinów na innych morzach uda³o
siê powstrzymaæ po og³oszeniu w 1993 roku przez ONZ
�wiatowego moratorium na wycofywanie z u¿ycia tuñczyko-
wych p³awnic. Do redukcji �miertelno�ci przyczyni³o siê te¿
zastosowanie na sieciach akustycznych odstraszaczy (pinge-
rów). Na rynku pojawi³y siê wówczas konserwy rybne z tuñ-
czyka zaopatrzone w charakterystyczne znaki - atesty okre-
�laj¹ce, ¿e ryby bêd¹ce w puszce z³owiono sieciami bezpiecz-
nymi dla delfinów.

Konsumenci, kupuj¹c w sklepach te a nie inne produkty,
uratowali setki tysiêcy tych zwierz¹t przed niechybn¹ i nie-
potrzebn¹ �mierci¹.

W obecnych granicach polskiej strefy Ba³tyku delfiny zwy-
czajne do roku 2007 zaobserwowano dwukrotnie: 7 lipca 1616
roku oraz w roku 1885. Obie obserwacje pochodz¹ z rejonu
Gdañska. Zatem pojawienie siê tego gatunku w naszych pol-
skich wodach jest nie lada sensacj¹. Stacja Morska UG w Helu
wyczekuje na nastêpne doniesienia o ich zaobserwowaniu.

Przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie zaobserwowane w tym roku
na Po³udniowym Ba³tyku delfiny wywodz¹ siê z grupy czte-
rech osobników zaobserwowanych po raz pierwszy 27 kwiet-
nia na pó³noc od £eby, dysponujemy w sumie zaledwie
4 raportami (patrz tabela i mapa) o miejscu i czasie ich prze-
bywania.

Widziana w kwietniu grupa delfinów z³o¿ona by³a z 4 osob-
ników. Zwierzêta prawdopodobnie  siê rozdzieli³y na grupy
2+2 lub 2+1+1. Czy wszystkie ¿yj¹, nie wiadomo. Na razie
trudno jest je osobniczo zidentyfikowaæ, gdy¿ brakuje zdjêæ
zrobionych z bardzo bliska. Je�li czê�ciej siê bêd¹ pokazywa-
³y, na pewno uda siê to zrobiæ.

cd. na str. 16
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Na razie chyba unikaj¹ szlaków, z któ-
rych korzysta cz³owiek. A mo¿e to za-
³ogi jachtów i statków s¹ mniej spostrze-
gawcze. Wyposa¿one w elektroniczn¹
nawigacjê czuj¹ siê do�æ bezpiecznie na

cd. ze str. 15 morzu i rzadziej ni¿ kiedy� obserwuj¹
wodê na kursie swych jednostek.

Jak widaæ og³oszony obecnie "Rok
Delfina" niesie w sobie niespodziewane
rzeczywiste atrakcje delfinowe nawet w
Polsce. Warto obserwowaæ morze. Je�li
nawet nie poka¿¹ siê delfiny, to mo¿e

Pierwszy komunikat nadszed³ oko-
³o godziny ósmej via oddzia³

Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Gdyni: "...zauwa¿ono dwa
delfiny przed portem gdyñskim ...".
Wiadomo�æ pochodzi³a z jachtu, który
przekaza³ j¹ do centrum nadzoru ruchu
statków VTS na Zatoce Gdañskiej. Ko-
lejne nap³ywaj¹ce informacje z wêdkar-
skiego kutra "Passat VII" i wodolotu
"Merlin II" potwierdza³y fakt obecno-
�ci tych ssaków. Najwiêcej szczê�cia
mia³a za³oga jachtu "Free.Dom". Delfi-
ny towarzyszy³y im oko³o godziny i to
im uda³o siê zrobiæ najlepsze zdjêcia.
Rozstali siê z nimi dopiero niedaleko
Helu.

Teraz u nas

Stacja Morska UG
dziêkujê Stoczni Ustka
za udostêpnienie ³odzi

do prowadzenia
monitoringu

Zatoki Gdañskiej

By³y to delfiny zwyczajne (Delphi-
nus delphis) i zapewne pochodzi³y
z  grupy czterech, po raz pierwszy od-
notowanej w koñcu kwietnia na pó³noc
od £eby, a pó�niej jeszcze w paru in-
nych miejscach po³udniowego Ba³tyku.

Obecnie, dziêki wykonanym zdjê-
ciom, uda³o siê przypisaæ indywidualne
cechy  jednemu (wiêkszemu) z osobni-
ków. Pozwol¹ na  identyfikacjê tego osob-
nika w innych miejscach jego obserwa-
cji.

Otó¿ na jego p³etwie grzbietowej
wystêpuj¹ wyra�ne ubytki tkanki po
odniesionych zranieniach, które, choæ ju¿
zabli�nione, bêd¹ mu towarzyszyæ do
koñca jego ¿ycia. Stanowi¹ one dla bada-

wynurzy siê nasz rodzimy mor�win?

Stacja Morska czeka na wszelkie
raporty dotycz¹ce morskich ssaków
w polskiej czê�ci Morza Ba³tyckiego.

Iwona Kuklik, Krzysztof E. Skóra

czy delfinów znak identyfikacyjny da-
nego osobnika. Cecha ta powêdruje do
bazy identyfikacyjnych danych (ID)
waleni, które nauka od paru lat ju¿ kata-
loguje.

Tak jak wielorybom fotografuje siê
p³etwy ogonowe lub szramy na ciele,
fokom - ubarwienie futra na bokach g³ów,
tak, dla identyfikacji delfinów, czêsto
wzór brzegu p³etwy grzbietowej jest t¹
cech¹, która pozwala na nadanie mu oso-
bistego imienia lub (i) numeru. Ten uzy-
ska³ imiê "Free (1)".

Krzysztof E.Skóra, Iwona Kuklik

Delfiny przy burcie s/y "Free. Dom"

P³etwa grzbietowa wiêkszego z delfinów z charakterystycznym klinowym wyciê-
ciem u jej podstawy oraz nieco postrzêpion¹ tyln¹ czê�ci¹ jej szczytu.

Autorzy zdjêæ z dnia 18.08.2007 r.:
Teresa, Monika i Wies³aw Cybulscy -
za³oga s/y "Free.Dom"
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W dniu 4 sierpnia br. obchodzony by³ w Helu po raz
kolejny Dzieñ Ryby. Z tej okazji w³adze miasta zor-

ganizowa³y szereg atrakcji, maj¹cych na celu przybli¿enie
wszystkim bior¹cym udzia³ w tej cyklicznej imprezie walo-
rów ba³tyckiej bioró¿norodno�ci. Bulwar Nadmorski w Helu
przyci¹ga³ jak magnes mieszkañców oraz turystów, na któ-
rych czeka³y konkursy i degustacje.

Stacja Morska IO UG w Helu w³¹czy³a siê w obchody Dnia
Ryby poprzez organizacjê okoliczno�ciowej akcji informa-
cyjnej. W barach, sklepach i restauracjach, a tak¿e na terenie
portu rozwieszono plakaty edukacyjne promuj¹ce has³o:
"Morze ¿ywi i bogaci, gdy jest czyste". Warto bowiem pamiê-
taæ, ¿e zanieczyszczaj¹c Ba³tyk, zagra¿amy organizmom, które
w nim ¿yj¹, a których bardzo czêsto jeste�my konsumentami.
W oknach niektórych helskich budynków pojawi³y siê ³awice
papierowych �ledzi.

Promowanie postaw i zachowañ proekologicznych w�ród
osób przebywaj¹cych na sta³e, jak i tymczasowo nad morzem
jest tak¿e jednym z g³ównych celów projektu "Baltic SeaBre-
eze" (Ba³tycka Bryza). Wype³niaj¹c zadania, jakie nak³ada Unia
Europejska na wszystkich realizuj¹cych ten projekt, Stacja
Morska przeprowadzi³a tak¿e stosown¹ kampaniê edukacyjn¹.
By³a ona po�wiêcona tzw. "biologicznym �mieciom", czyli
gatunkom inwazyjnym, wypieraj¹cym miejscowe organizmy
z nich naturalnego �rodowiska. Ich obecno�æ w ekosystemach
jest równie szkodliwa, jak tradycyjnie rozumianych �mieci.
Przyk³adem takiego gatunku w Zatoce Gdañskiej jest babka
bycza, ryba bêd¹ca silnym konkurentem dla naszych, rodzi-
mych gatunków ichtiofauny. Ide¹ kampanii by³o wypromo-
wanie babki byczej jako ryby bardzo smacznej, a wiêc atrak-
cyjnej pod wzglêdem kulinarnym. Zwiêkszenie zainteresowa-
nia konsumpcj¹ tej ryby mog³oby spowodowaæ wzrost jej
po³owów. Od³awianie babki przez rybaków dla handlu i prze-
twórstwa, a nie jej wyrzucanie za burtê, co obecnie czêsto ma
miejsce, mo¿e byæ skutecznym sposobem walki z tym nota
bene bardzo smacznym intruzem. Z tego te¿ powodu rozda-

Dzieñ Ryby w Helu

Plakaty ze �ledziami pojawi³y siê tak¿e w wielu barach,
sklepach i restauracjach.

wano ulotki pt. "Smaczna babka", bo to  chyba jedyny "�mieæ",
jaki warto zje�æ.

Ponadto, w ramach u�wiadamiania spo³eczeñstwu, ¿e to od
nas samych zale¿y jako�æ tego, co oferuje nam Morze Ba³tyc-
kie, do "Helskiej Blizy", która pojawi siê w najbli¿szym cza-
sie, do³¹czono ulotkê o jednoznacznym tytule "Nie za�miecaj-
my Ba³tyku". Wa¿ne jest bowiem, aby�my zdawali sobie spra-
wê z tego, ¿e warunki ¿ycia organizmów morskich oraz nas
- mieszkañców wybrze¿a - zale¿¹ w du¿ej mierze od wszyst-
kich Polaków. Zanieczyszczenia sp³ywaj¹ do Ba³tyku wraz
z wodami wszystkich rzek i strumieni, które znajduj¹ w nim
swoje uj�cie. Pamiêtajmy o tym zawsze, a szczególnie w naj-
bli¿szym czasie i w³¹czmy siê w miêdzynarodow¹ akcjê sprz¹-
tania Morza Ba³tyckiego.

Monika Konkel

Martwy mor�win
w Kopaniu

W czwartek 30 sierpnia 2007 r. otrzymali�my zg³oszenie.
Ornitolodzy obserwuj¹cy w tym rejonie ptaki, zauwa¿yli, ¿e

morze wyrzuci³o na
brzeg martwego
mor�wina (Phoco-
ena phocoena).
Zw³oki  doros³ego
samca le¿a³y na pla-
¿y w miejscowo�ci
Kopañ w gminie
Dar³owo.

MG

Kolejny martwy mor�win
W pi¹tek 14 wrze�nia 2007r. dotar³a do Stacji Morskiej

informacja od pra-
cowników MOSIR-
u w Mielnie o za-
uwa¿eniu na brzegu
martwego mor�wina
. Po przybyciu na
miejsce naszego pra-
cownika okaza³o siê,
i¿ zw³oki s¹ w sta-
nie rozk³adu.

MGMartwy mor�win w Mielnie (�ród³o:

MOSIR Mielno).
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W Helu zabytki gin¹. Niszczeje
oryginalna, materialna spu�ci-

zna historii miasta. Powstaj¹ce budyn-
ki, drogi, nasadzenia s¹ sukcesywnie
pozbawiane historycznej autentyczno-
�ci. Na warte po�wiêcenia uwagi i tro-
ski historyczne dziedzictwo nie zwra-
ca siê uwagi. Zag³ada w centrum mia-
sta ma charakter totalny. Czy dba³o�æ
o zachowanie choæby historycznego
detalu nie jest a¿ tak wielk¹ potrzeb¹
w naszym spo³eczeñstwie jak ma to miej-
sce w Skandynawii lub Niemczech?  Czy
etno-korzenie wspó³czesnych helan s¹
a¿ tak obce tej ziemi? Nie czuj¹ siê
historycznie zobowi¹zani  do dba³o�ci
o pozosta³o�ci materialnej kultury tych
którzy byli tu przed nami.

Mo¿e dopiero zabudowania "B³êkit-
nej Wioski"  uzmys³owi¹,  co z roku na
rok tracili�my na prze³omie XX i XXI
wieku, jak wiele z proturystycznych
walorów historycznych zabytków bez-
powrotnie zaginê³o. Aby tak nie by³o,
aby daæ przyk³ad Stacja Morska rozpo-

Drugie ¿ycie le�nego gospodarstwa?

Oko³o piêædziesi¹t metrów od fo-
karium Stacji Morskiej Uniwer-

sytetu Gdañskiego w Helu, 31 sierpnia
2007 r.,  o godzinie 21-ej, odby³ siê wiel-
ki pokaz sztucznych ogni. Kilka minut
trwa³a og³uszaj¹ca kanonada wybuchów
i rozb³ysków. Akustyczna fala detona-
cji powodowa³a dr¿enie budynków
i basenów, gdzie od paru lat z nale¿yt¹
trosk¹ hoduje siê foki dla celów ich od-
twarzania oraz poznania biologicznych
i ekologicznych uwarunkowañ ich zdro-
wotnego stanu.

G³uszenie fok!

czyna starania o uratowanie gospodar-
czego budynku helskiej le�niczówki. Jego
stan, z uwagi na bezpieczeñstwo ludzi
i zagro¿enie przeciwpo¿arowe  zmusza
w³a�ciciela do rozbiórki obiektu.

Z inspiracji Dyrektora Muzeum Zie-
mi Puckiej i prezesa stowarzyszenia
"Przyjaciele Helu"  - Miros³aw Kuklika
oraz dziêki  porozumieniu Nadle�nictwa
Wejherowo i Stacji Morskiej UG mo¿li-
we staæ siê  mo¿e  przeniesienie tego
obiektu na teren B³êkitnej Wioski i nada-
nie mu nowej funkcji.

Je�li uda siê znale�æ fundusze i je�li
przyjazne tej idei decyzje bêd¹ zapa-
daæ szybko, uda siê go uratowaæ.
W nowym miejscu bêdzie móg³ byæ
miejscem zaplecza socjalnego i narzê-
dziowego dla pracowników i wolon-
tariuszy pomagaj¹cych  w rewitaliza-
cji terenu "Parku wydmowego"  i foka-
rium. Planuje siê tak¿e, aby w nim lub
przy nim pokazaæ tak¿e historiê hel-
skich le�ników, którzy s¹ autorami tak

wspania³ych i zdrowych dzi� lasów Hel-
skiego Pó³wyspu.

Wszystkich chc¹cych nam pomóc
w tym dziele zapraszamy do wspó³pra-
cy i prosimy o decyzyjn¹ i finansow¹
pomoc. Liczymy tak¿e na poparcie
mieszkañców Helu dla tej i innych po-
dobnych akcji. Za parê lat, z dum¹ bê-
dziemy mogli cieszyæ siê wspania³ym
widokiem i po¿yteczno�ci¹ uratowane-
go obiektu, stoj¹cego w�ród nowych
nasadzeñ nadmorskich sosen.

Tekst i foto: Krzysztof Skóra

Kto� z organizatorów pokazu, czy-
ni¹c przyjemno�æ sobie i widzom za-
pewne mia³ k³opoty z kojarzeniem
regu³ fizyki i biologii oraz ograniczone
zdolno�ci przemy�lenia lokalizacji im-
prezy, okoliczno�ci i jej skutków. Za-
brak³o mu ca³kowicie wyobra�ni, co dzie-
je siê z d�wiêkiem wybuchu, gdy prze-
nosi siê on z powietrza do wody, czym
to grozi subtelnemu uk³adowi s³uchu fok
- zwierz¹t, dla których jest on podsta-
wowym organem podwodnej orientacji.
Je�li tego nie wie - niech zatem sam wej-
dzie do wody i za¿yczy sobie detonacji
petard lub rac kilkadziesi¹t metrów od
siebie - nad i pod wod¹. Jak mo¿na by³o
nie wiedzieæ, jakim stresem bêd¹ rozb³y-
ski rac nad g³owami helskich fok, szcze-
gólnie u tych tegorocznych, m³odych,
przygotowywanych do wypuszczenia
maluchów?

 Wpadanie czê�ci resztek ognistych
rac do wody, uderzenia d�wiêkowej fali
wybuchów w powierzchniê wody, dr¿e-
nie konstrukcji basenów, g³êboki stres

zafundowano naszym fokom na zakoñ-
czenie sezonu wakacyjnego, w którym
one same odda³y miastu ponad przeciêt-
ne us³ugi w jego promocji i wzro�cie eko-
nomicznych przychodów.

Mo¿e warto te¿ zadaæ pytania: dla-
czego nikt opisanej imprezy nie konsul-
towa³ z pracownikami Stacji Morskiej
UG, czy w³adze miasta nie czuj¹ siê od-
powiedzialne za przestrzeganie na tere-
nie gminy zasad ochrony przyrody
i dobrostanu zwierz¹t, ponadto dlacze-
go nie zorganizowano tego spektaklu
w innym miejscu, których w Helu prze-
cie¿ nie brakuje?

Czekamy na odpowied�.

Krzysztof E. Skóra
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Dziennik Ba³tycki we wk³adce

"Trójmiasto" w dniu 2 sierpnia
2007 roku przypomnia³ znan¹ najstar-

szym gdynianom historiê z lat 30-tych

XX wieku o licznej obecno�ci mor�wi-
nów w basenach budowanego wówczas

portu. Tak¿e mnie przed laty mama opo-

wiada³a jak w tamtych, przedwojennych
latach, spaceruj¹c z moim dziadkiem po

Skwerze Ko�ciuszki widywa³a mor�wi-

ny w Basenie Prezydenta.
O ba³tyckich mor�winach - dzi� skraj-

nie zagro¿onych wyginiêciem, a kiedy�

sta³ych i licznych mieszkañcach naszych
wód wie ju¿ nie wielu. Gdynia - miasto,

które tak jak mor�winy ¿yje dziêki wa-

lorom morskiego �rodowiska upamiêt-
ni³o wizerunek tego uroczego walenia

wspania³¹ rze�b¹. Od 2006 roku stoi ona

na koñcu Skweru Ko�ciuszki i ma za
zadanie przypominaæ rodakom, ¿e mor-

�winy chc¹ tu nadal ¿yæ. Jak widaæ ta-

kich symboli ci¹gle za ma³o, gdy¿ w re-
dakcji Dziennika Ba³tyckiego pomylo-

no rodzime mor�winy z delfinami. Mo¿-

na by wybaczyæ to rodakom z g³êbi kra-
ju lub dziennikarzom z lat 30, gdy wszy-

scy uczuli siê dopiero morza, ale tu

i teraz  w gazecie o takim tytule ...?

Utrapienie z wiedz¹ o morzu?

Rze�ba mor�wina przy Skwerze Ko-
�ciuszki w Gdyni.

Zamieñmy zatem w stosownym frag-

mencie opublikowanego tekstu s³owa:

delfin, delfiny i delfina na mor�win, mor-
�winy i mor�wina. Otrzymamy w ten

sposób cenny historyczny przekaz

o historii przyrody naszego regionu i na-
szego doñ stosunku.

Z konieczno�ci przypomnijmy, ¿e

delfiny i mor�winy nale¿¹ do waleni uzê-
bionych. W jej obrêbie jest 9 rodzin wa-

leni w tym rodzina delfinowatych z 32

gatunkami. Natomiast w rodzinie mor-
�winowatych jest tylko 6 gatunków mor-

�winów. To najmniejsze walenie �wiata.

Ten nasz w jêzyku ³aciñskim nazywa
siê Phocoena phocoena.

Oto fragment tekstu opublikowanego

w Dzienniku Ba³tyckim wraz z sugero-
wanymi  poprawkami:

Tytu³ artyku³u:

Kiedy delfin mor�win staje siê utra-
pieniem.

Port rybacki w Gdyni

Fragment tekstu:

(...) Budowê portu rybackiego ukoñ-

czono w Gdyni w grudniu 1930 r., czte-

ry lata po uzyskaniu praw miejskich.

Przyczyni³ siê on do rozwoju rybo³ów-

stwa morskiego, a z czasem dalekomor-

skiego. Budowano go przez kilka lat,

powsta³ niemal rok pó�niej ni¿ przewi-

dywa³a umowa. Po�lizg spowodowany

by³ zmianami w planie inwestycji, m.in.

budow¹ przez magistrat oczyszczalni

miejskiej Imhoffa. Gdyñski port rybac-

ki upodoba³y sobie... delfiny mor�winy,

które w roku 1933 nawiedza³y go ca³y-

mi stadami. Dla rybaków by³y prawdzi-

wym utrapieniem. £owili oko³o 30

sztuk tygodniowo i narzekali, jakimi s¹

szkodnikami, bo wyjadaj¹ du¿o ryb

i niszcz¹ sieci. W³adze portu próbowa³y

problem rozwi¹zaæ i za ka¿dego od³o-

wionego delfina mor�wina wyp³aca³y

rybakom 5-z³otow¹ premiê. Oprócz tych

pieniêdzy rybacy z delfinów mor�winów

po¿ytku nie mieli - wytapiali jedynie

z nich t³uszcz, którego u¿ywali do sma-

rowania butów i skórzanych uprzê¿y.

W latach 30. jednak ³owiono nie tylko

delfiny mor�winy. Tylko w marcu 1935

roku rybacy z obwodu gdyñskiego wy³o-

wili ponad 664 tony ryb. Lwi¹ ich czê�æ

stanowi³y szproty, ale ³owiono te¿ �le-

dzie, ³ososie, szczupaki, wêgorze. �red-

nia cena kilograma ryby w tym czasie

oscylowa³a w granicach 16 groszy (...).

Dzi� mor�winy s¹ pod �cis³¹ ochron¹.

Ba³tyckie - prawie wyginê³y. Okaza³o

siê w miêdzyczasie, ¿e nie s¹ konkuren-
tami rybaków do bazy surowcowej, gdy¿

jedz¹ drobne ryby z gatunków, których

w morzu dla rybo³ówstwa nie brakuje.
Jak podaje gazeta w latach 30 ubieg³ego

wieku 30 sztuk mor�winów ka¿dego

tygodnia wpada³o w polskie sieci rybac-
kie. Pod koniec wieku, jak wyliczono na

podstawie badañ Stacji Morskiej UG

w Helu, w latach 90 liczba ta spad³a do
6-7 mor�winów rocznie ! Spadek zaso-

bów szacuje siê na stukrotny - ale do-

k³adne obliczenia ci¹gle trwaj¹. Mor�win
zatem nadal jest "utrapieniem" Jest go

tak ma³o, ze s¹ powa¿ne obawy o zdol-

no�æ ich przetrwania w Ba³tyku. Nie
³atwo go zobaczyæ. Dzi� w Polsce naj-

czê�ciej bywa widziany martwy, gdy fale

wyrzuc¹ go na brzeg lub gdy nieopatrz-
nie zapl¹ta siê w rybackie sieci.

Krzysztof E. Skóra
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Finwal (Balaenoptera physalus).
�ród³o: "Wieloryby, delfiny i mor�wi-

ny", P. Gill, L. Gibson.

Finwal (Balaenoptera physalus)
nale¿y do grupy waleni zwanej

fiszbinowcami lub fa³dowcami. W prze-
ciwieñstwie do swoich krewnych wale-
ni zêbowych (kaszalota, orek, delfinów
i mor�winów) jego górna szczêka wy-
posa¿ona jest nie w zêby, ale w tzw.
fiszbiny (Foto 1 i 2). S¹ to u³o¿one jedna
za drug¹ rogowe p³yty o miote³kowa-
tych zakoñczeniach spe³niaj¹ce dla zwie-
rzêcia rodzaj cedzaka. Jest ich od 260 do
480 po ka¿dej ze stron. S¹ ciemne, prze-
barwione ja�niejszymi poziomymi smu-
gami.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Finwal - co o nim wiemy?

Foto 1: Szkielet walenia fiszbinowe-
go w Niemieckim Muzeum Morskim
w Stralsundzie.

Foto 2: Fiszbiny.
Finwale to ogromne zwierzêta, st¹d

wielu ludziom jest tak ciê¿ko uwierzyæ,
¿e ich pokarm stanowi plankton (drob-
ne skorupiaki, w tym najwa¿niejszy to
kryl), chocia¿ ¿ywi¹ siê te¿ takimi ryba-
mi jak np. �ledzie. Podczas ¿erowania

zwierzê p³ynie z szeroko otwartym
pyskiem i nabiera do jamy gêbowej wodê
z planktonem lub rybami. Fa³dy na pod-
gardlu, (od nich wywodzi siê nazwa fa³-
dowce) po rozci¹gniêciu znacznie zwiêk-
szaj¹ pojemno�æ gardzieli. Fa³dy te wy-
stêpuj¹ w liczbie od 50  do 100 i jak
wszystko u du¿ych waleni, s¹ odpowied-
nio wielkich rozmiarów tzn. siêgaj¹, kto
by siê spodziewa³ ... a¿ do pêpka. Po
zamkniêciu pyska woda jest zeñ wypy-
chana za pomoc¹ ogromnego jêzyka, ale
na fiszbinach, wewn¹trz przepastnej
jamy gêbowej, jak na cedzaku zostaj¹
organizmy planktonowe lub ryby, które
po odcedzeniu s¹ zlizywane i po³ykane.

Finwala charakteryzuje smuk³a,
o op³ywowym kszta³cie sylwetka. Jest
do�æ prawdopodobne pomylenie finwa-
la z innymi gatunkami: p³etwalem b³ê-
kitnym, sejwalem, p³etwalem Bryde'a,
a nawet z wielorybem kar³owatym.
W celu odró¿nienia go od pozosta³ych
trzech pierwszych wymienionych gatun-
ków, nale¿y uwa¿nie przyjrzeæ siê ubar-
wieniu cia³a, kszta³towi g³owy, kszta³-
towi i umiejscowieniu p³etwy grzbieto-
wej. G³owa finwala, patrz¹c z góry, jest
bardziej spiczasta ni¿ p³etwala. Nato-
miast p³etwa grzbietowa finwala jest po-
³o¿ona bli¿ej ty³u cia³a i wyrasta pod
mniejszym k¹tem ni¿ u sejwala i p³e-
twala Bryde'a. Jednak najbardziej wy-
ró¿niaj¹c¹ finwala cech¹ jest jego cha-
rakterystyczne ubarwienie (patrz rys.).

Od strony grzbietu i po bokach cia³o
jest czarne lub ciemnobr¹zowo - szare,
a poni¿ej tj. tam gdzie podgardle, brzuch,
spodnie strony p³etw piersiowych i p³e-
twy ogonowej wystêpuje kolor bia³y.
Jego g³owê cechuje niesymetryczna
pigmentacja: lewa czê�æ ¿uchwy jest
w wiêkszo�ci ciemna, prawa jej czê�æ
jest przewa¿nie bia³a. Z ty³u, za g³ow¹
mo¿e wystêpowaæ na skórze kilka cha-
rakterystycznych jasnoszarych wzorów
w kszta³cie litery V.

Finwale posiadaj¹ podwójny otwór
nosowy (foto 3). "Fontanna", któr¹ cza-
sem widzimy na zdjêciach, rysunkach,
to strumieñ powietrza wydmuchiwany
przez nozdrza z du¿¹ si³¹ (foto 4).
U finwala taki "�lad wydechu" tworzy
raczej "chudy", wysmuk³y i wysoki

obiekt nad jego g³ow¹, o d³ugo�ci od 4 - 6
m. Te zjawisko mo¿na obserwowaæ, kie-
dy zwierzê siê wynurza. Je�li jest zim-
no, para wodna w oddechu walenia skra-
pla siê i tworzy ob³ok. Jest oczywi-
stym, ¿e z racji olbrzymich rozmiarów
zarówno strumienia wody, jak i ob³oku
pary wodnej, mo¿na takie niecodzienne
widoki ogl¹daæ z du¿ej odleg³o�ci.

Foto 3: Podwójny otwór nosowy fin-
wala.

Foto 4: Fontanna pary wodnej two-
rz¹ca siê podczas wydechu.

Na pó³kuli po³udniowej samce finwa-
li osi¹gaj¹ dojrza³o�æ p³ciow¹ przy d³u-
go�ci cia³a 19,2 m, a samice - 19,9 m. Na
pó³kuli pó³nocnej zwierzêta te dorastaj¹
do mniejszych rozmiarów: samce doj-
rzewaj¹ p³ciowo przy d³ugo�ci 17,7 m,
a samice przy 18,3m. Doros³e osobniki
osi¹gaj¹ maksymalnie 27 m na pó³kuli
po³udniowej, ale na pó³nocnej nie prze-
kraczaj¹ 24 m. Wiêksze osobniki mog¹
osi¹gaæ masê do 75 t.

Finwale zamieszkuj¹ g³ównie wody
oceaniczne obu pó³kul. Widuje siê je tak-
¿e w pobli¿u wybrze¿y, najczê�ciej tam
gdzie g³êbokie wody stykaj¹ siê z brze-
giem. Wystêpuj¹ zarówno w wodach tro-
pikalnych, umiarkowanych, jak i stre-
fach polarnych wszystkich oceanów.
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Ich wêdrówki s¹ sprzê¿one z por¹ roku i ilo�ci¹ pokarmu
dostêpn¹ w �rodowisku.

Ci¹¿a u finwali trwa oko³o 11 miesiêcy. M³ode rodz¹ siê
w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej w �rodku zimy.
Na �wiat przychodzi pojedyncze cielê i taki noworodek mie-
rzy, bagatela, od 6 do 6,5 m (!). Po zakoñczeniu okresu godo-
wego, kiedy m³ode ju¿ podrosn¹, finwale p³yn¹ w strefy wód
polarnych, które jako wody ch³odniejsze s¹ bardziej zasobne
w pokarm. Tam intensywnie ¿eruj¹ i odnawiaj¹ zapasy t³usz-
czu. W strefie polarnej ich pokarm stanowi¹ g³ównie olbrzy-
mie ilo�ci kryla, którego tam jest pod dostatkiem.

Finwale potrafi¹ osi¹gaæ du¿e prêdko�ci, nawet do 37 km/h,
co czyni je jednymi z najszybszych zwierz¹t w�ród du¿ych
waleni. Zbieraj¹ siê w stada licz¹ce od 2 do 7 osobników lub
wiêcej. Mog¹ te¿ ¿yæ samotnie.

W historii wielorybnictwa finwale równie¿ do�wiadczy³y
nadmiernej eksploatacji: po zmniejszeniu zasobów p³etwala
b³êkitnego, wielorybnicy przenie�li swoje zainteresowanie na
ten w³a�nie gatunek. Ich populacje wszêdzie zosta³y znacznie
zmniejszone. Wspó³cze�nie zagro¿enie stanowi¹ dla nich:
zanieczyszczenie �rodowiska, zniszczenie ich siedlisk i ha³as
w �rodowisku. Co do polowañ na wieloryby dla celów komer-
cyjnych w skali, która absolutnie nie mo¿e siê kwalifikowaæ
jako zrównowa¿ona eksploatacja, niestety nadal ma to miejsce.

Miêdzynarodowa Komisja Wielorybnicza oszacowa³a,
¿e w Pó³nocnym i Centralnym Atlantyku oraz w zachodniej
czê�ci Grenlandii ¿y³o na prze³omie XX i XXI wieku jeszcze
ok. 25 - 46 tys. finwali. Precyzyjnych oszacowañ zasobów
finwali w innych czê�ciach �wiata brakuje.

Tatiana Mikiciuk

Tekst przygotowano na podstawie nastêpuj¹cych �róde³:

1.Jefferson T. A., Leatherwood S., Webber M. A., FAO spe-
cies identification guide. Marine mammals of the world. FAO,
Rzym, 1993, s tr.: 52 - 53,

2. Klinowska M., Dolphins, Porpoises and Whales of the
World, The IUCN Red Data Book, IUCN, Gland, Switzerland
and Cambridge, 1991, str.: 409 - 415

3. Gill P., Gibson L., Wieloryby, delfiny i mor�winy,
CIBET, 1998, str. 56,

4. B³achuta J., Karnas L., Szypu³a H., Ssaki morskie,
Wydawnictwo Dolno�l¹skie, 1995, str.: 4 - 5.

5. www.iwcoffice.org
Fotografie:  Krzysztof E. Skóra

(zdjêcia finwala na Zatoce Gdañskiej wykonano
12.08.2007 roku)

W dniu 19 lipca 2007 r. pani  Jesica Rauh (http://www.hva
ler.dk/) sfotografowa³a w Zatoce Wismarskiej wielo-

ryba, który skazami na skórze swojego grzbietu bardzo przy-
pomina tego, który by³ obserwowany na wodach Zatoki Gdañ-
skiej 12 sierpnia br.

Krzysztof Skóra

Nasz finwal?

Miejsca obserwacji finwala w Zatoce Wismarskiej i Zatoce
Gdañskiej.

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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W dniu 8 sierpnia br. na stronie internetowej duñskiego
o�rodka badañ nad zachowaniem mor�winów Fjord

and Baelt Center pojawi³a siê bardzo wa¿na informacja.
Po kilkugodzinnym porodzie przyszed³ tam na �wiat ma³y
mor�win p³ci ¿eñskiej. Jest to pierwszy na �wiecie urodzony
w hodowli i ¿ywy (!) ma³y waleñ.

Do niedawna hodowla nawet doros³ych osobników mor-
�winów by³a niemal niemo¿liwa, uda³a siê ona jedynie duñ-
skim naukowcom. We Fjord and B?lt Center utrzymywane
by³y dot¹d 3 osobniki (dwa z nich od 1997 roku, jeden od
1999), a teraz do³¹czy³a do nich m³oda samiczka.

Poni¿ej przedstawiamy przet³umaczon¹ na jêzyk polski
informacjê ze strony Fjord and Baelt Center.

Doniesienie prasowe
"Kerteminde, dnia 8 sierpnia 2007r.

Po d³ugim czasie oczekiwania samica mor�wina, Freja
z Fjord & Baelt w Kerteminde urodzi³a ma³ego mor�winka.
Poród rozpocz¹³ siê we wtorek popo³udniu i zakoñczy³ o go-
dzinie 2 w nocy, kiedy to na �wiat przysz³a samiczka o wadze
7 - 8 kg.

Narodziny przebieg³y podrêcznikowo, zarówno mama jak
i dziecko maj¹ siê obecnie dobrze. Pomimo wielu godzin
skurczy Freja by³a bardzo silna i ci¹gle zwraca³a uwagê, aby
pomóc maluchowi w drodze w szeroki �wiat. Najm³odszy miesz-
kaniec mor�winarium musi siê teraz przyzwyczaiæ do nowego
otoczenia, a przede wszystkim nauczyæ siê ssaæ mleko matki.
Równie¿ po dumnym ojcu, Egilu mo¿na wyczuæ zmiany
w basenie Fjord & Baelt. Czêsto zaciekawiony podp³ywa

Pierwszy mor�winek!

Nowonarodzona samiczka razem z matk¹ w Fjord and Baelt
Center w Danii.

i bada oddzielony basen, gdzie mama z córeczk¹ musi prze-
bywaæ do czasu, gdy sytuacja bêdzie ju¿ stabilna.

Udany poród mor�wina, taki jak Freji, jest wydarzeniem na
skalê �wiatow¹, poniewa¿ nigdy wcze�niej nikomu nie uda³o
siê w niewoli utrzymaæ przy ¿yciu nowonarodzonego malu-
cha. Ryzyko, ¿e m³oda samiczka nie prze¿yje, jest nadal wiel-
kie, przed nami jest jeszcze wiele wyzwañ, z którymi musimy
sobie poradziæ. Obecny stan jest jednak obiecuj¹cy, zarówno
Freja, jak i jej córeczka zdaj¹ siê czuæ bardzo dobrze (...)".

oprac. Monika Konkel

W dniu 3 sierpnia 2007 r. z bia³ogardzkiego Inspektora
tu Towarzystwa Ochrony Zwierz¹t "Animals" do-

tar³a do Stacji Morskiej IO UG w Helu wiadomo�æ. Jego Pre-
zes, Jerzy Char³acz poinformowa³ nas, ¿e morze wyrzuci³o na
brzeg martwego mor�wina. Le¿a³ na pla¿y pomiêdzy Mielen-
kiem a Ch³opami. Lokalna Stra¿ Gminna i MOSiR zabezpie-
czy³y cia³o zwierzêcia. Dzieñ pó�niej przywieziono je do Helu.

Jego stan wskazywa³, ¿e zgin¹³ ju¿ parê dni wcze�niej i ku
brzegom dryfowa³ w ciep³ej morskiej wodzie, która spowodo-
wa³a inicjacjê rozk³adu powierzchniowych tkanek. W momen-
cie �mierci mor�win by³ raczej w dobrej kondycji, a specjali�ci
z ogólnego jego stanu s¹ sk³onni przypuszczaæ, ¿e przyczyn¹
jego �mierci nie by³a ¿adna choroba.

KES

BA£TYK WYRZUCA MOR�WINY?
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HB.: Zdecydowa³ siê pan na start kampanii wyborczej
do Sejmu RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Co o tym zadecydowa³o?

AJ.: Zosta³em zaproszony do kandydowania w przyspie-
szonych wyborach przez Zarz¹d Powiatowy i Wojewódzki
PSL ju¿ dawno. Niemniej jednak, jako prezes Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego mia³em wra¿enie, ¿e cz³onkowie tej
organizacji w ca³ym naszym województwie oczekuj¹ ode mnie
wspó³pracy z Platform¹ Obywatelsk¹ b¹d� - mo¿e w mniej-
szym stopniu - z PiS-em. Dlatego podj¹³em rozmowy rów-
nie¿ z tymi partiami. W przypadku PO mia³em tak¿e nadziejê
na poszerzenie istniej¹cej koalicji "Ziemia Pucka" - PSL
w Radzie Powiatu Puckiego. Dosta³em niez³¹ polityczn¹ lek-
cjê i wcale tego nie ukrywam. Powiatowi dzia³acze partyjni
PO i PiS ³¹cznie ze swoimi liderami Kazimierzem Plocke
i Adamem �liwickim zrobili wszystko, by w³adze ich organi-
zacji odrzuci³y moj¹ kandydaturê.

HB.: Jak to zrobi³y wszystko? Co to znaczy?

AJ.: W PiS przyprawiono mi gêbê libera³a, który w dzia³al-
no�ci samorz¹dowej wyprzedaje publiczny maj¹tek "prywa-
ciarzom". Chodzi oczywi�cie o prywatyzacjê szpitala po-
wiatowego. Tak jakby ich w³asny rz¹d nie podj¹³ m.in. de-
cyzji o prywatyzacji Stoczni Gdañskiej! Przecie¿ je�li co�
mo¿e funkcjonowaæ lepiej w prywatnych rêkach, to czemu
tego nie zrobiæ? ¯e bêdzie lepiej w przypadku szpitala, nie
mam w¹tpliwo�ci. Z kolei PO zarzuci³a mi ataki i brak wspó³-
pracy z ich klubem radnych w Radzie Powiatu. Przewrotno�æ
tych ludzi przechodzi ludzkie pojêcie! Przecie¿ s¹ protoko³y
z sesji i nagrania, i ka¿dy mo¿e sprawdziæ, ¿e by³o dok³adnie
odwrotnie. To radni PO byli niejednokrotnie przeciwko tak
wa¿nym inwestycjom, jak dokoñczenie modernizacji portu
w Helu, budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Pucku czy mo-
dernizacje i remonty dróg powiatowych.

HB.: Nie chce pan chyba powiedzieæ, ¿e pana decyzja
o starcie w kampanii wyborczej z listy PSL, to próba rewan¿u
na PO i PiS?

AJ.: Ale¿ sk¹d. Po prostu poszed³em po rozum do g³owy.
W powiecie puckim, gdzie jestem od 9 lat starost¹ z ramienia
Komitetu Wyborczego Wyborców "Ziemia Pucka", wspó³-
rz¹dzimy w koalicji z PSL. Moje klubowe kole¿anki i koledzy
w decyzji, któr¹ podj¹³em, widz¹ szansê na jeszcze lepsz¹
wspó³pracê z Ludowcami dla dobra naszego powiatu. Ja te¿
to wreszcie zrozumia³em.

HB.: Ale przecie¿ PSL w sonda¿ach jest sytuowany poni¿ej
5% progu daj¹cego miejsce partii w parlamencie?

AJ.: Takie sonda¿e to bzdura! Te magiczne 5% to zaledwie
600 tysiêcy osób, spo�ród oko³o 14 milionów, które bior¹
udzia³ w wyborach. Partia, która ma tradycje i struktury
w ca³ej Polsce zdecydowanie osi¹gnie ten próg. Spójrzmy

chocia¿by na wybory samorz¹dowe. Polskie Stronnictwo
Ludowe ma ponad 4000 radnych, wójtów i burmistrzów, a na
tych ludzi g³osowa³o oko³o 1 miliona 800 tysiêcy obywateli
tego kraju.

HB.: A jakie s¹ szanse PSL i pana w okrêgu gdyñsko-
s³upskim?

AJ.: Wobec tego, co siê dzieje na scenie politycznej, tej
szarpaniny i niezgody, wierzê, ¿e has³o "Porozumienie S³u¿y
Ludziom" odniesie skutek. Liczê na dwa mandaty PSL w na-
szym okrêgu. Na naszej li�cie s¹ wypróbowani samorz¹dow-
cy, mocno zakorzenieni w swoich �rodowiskach dzia³acze
O�rodków Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej. Listê
otwiera Stanis³awa Bujanowicz, niegdy� wójt gminy £êczyce
i dyrektor Pomorskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa s³u¿¹cej równie¿ rybakom. Gra
w takiej dru¿ynie musi przynie�æ dobry efekt.

HB.: Kogo oprócz pana z powiatu puckiego znajdziemy na
li�cie PSL?

AJ.: Przede wszystkim jest na niej wicestarosta El¿bieta
Gniazdowska z Karwieñskich B³ot w Gminie Krokowa, która
jednocze�nie sprawuje funkcjê prezesa Zarz¹du Powiatowego
PSL. Bardzo mocnym kandydatem jest tak¿e Zenon Bistram
ze Strzelna w Gminie Puck, który drug¹ ju¿ kadencjê pozosta-
je prezesem Pomorskiej Izby Rolniczej. Wszyscy liczymy na
pañstwa wsparcie i g³osy!

HB.: Dziêkujemy za rozmowê.
M. Kuklik

Jestem starost¹ puckim oraz prezesem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i Stowarzyszenia Ziemia Pucka. Proszê
o Wasze g³osy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Kandydujê z listy nr 10 Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Wieloletnie do�wiadczenie w pracy samorz¹do-
wej i spo³ecznej chcê wykorzystaæ w parlamencie, aktywnie
dzia³aj¹c na rzecz wszystkich mieszkañców Pomorza. W Sej-
mie bada tak samo dbol o nasz¹ môl¹ ë wiôlg¹ tatczëzna. Polskô
brëkuje Kaszëbów, a Kaszëbi brëkuj¹ Polsczi!

Artur Jab³oñski

Z list PSL do Senatu w naszym okrêgu kandyduje Stanis³aw
Jank ze S³upska. Znany weterynarz, dzia³acz spo³eczny i cz³o-
nek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rekomendowany
przez Zarz¹d G³ówny ZKP. Stanis³aw Jank jest m.in. autorem
ksi¹¿ki "Weterynaria ludowa na Kaszubach", inicjatorem wznie-
sienia 10 obelisków ku czci Jana Paw³a II na kajakowym szla-
ku rzeki S³upi oraz wieloletnim dzia³aczem samorz¹dowym
powiatu s³upskiego.

Materia³ zosta³ zlecony i op³acony przez Komitet
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

WYBORY DO SEJMU

Porozumienie S³u¿y Ludziom
Rozmowa ze starost¹ puckim Arturem Jab³oñskim
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Tradycj¹ helskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Po
morskiego sta³y siê jesienne wycieczki w ró¿ne rejony

województwa pomorskiego. W tym roku, w sobotê 8 wrze-
�nia, grupa 45 cz³onków i sympatyków  naszego stowarzy-
szenia wyruszy³a do £eby. Po drodze zwiedzili�my ko�ció³
Zespo³u Klasztornego w ¯arnowcu. Jego historiê przybli¿y³a
nam siostra Weronika z klasztoru benedyktynek. Najwiêksz¹
atrakcj¹ podczas pobytu w £ebie by³y przejazdy melek-
sem i piesza wspinaczka na Górê £¹ck¹, sk¹d podziwiali�my
ruchome wydmy. W Gniewinie, z wysokiej na  44 m wie¿y
"Kaszubskiego Oka", ogl¹dali�my panoramê Jeziora ¯arno-
wieckiego, sztuczny zbiornik i elektrowniê szczytowo-pom-
pow¹ w Czymanowie oraz francuskie ogrody. Ostatnim eta-
pem wycieczki by³o zwiedzanie Gbursczi Chëczë w Nadolim.
Tutaj, dziêki go�cinno�ci dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej
Miros³awa Kuklika oraz cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Nadolu z jej przewodnicz¹c¹ Jadwig¹ Warmbir, mieli�my
okazjê odpocz¹æ po trudach ca³odziennej wêdrówki. Biesia-
dowali�my przy sto³ach z pyszn¹ grochówk¹, chlebem pro-
sto z gburskiego pieca, dro¿d¿ówk¹ � i nie tylko. Tañce przy
orkiestrze trwa³y do pó�nych godzin nocnych. Do Helu wró-
cili�my zmêczeni, ale zadowoleni.

Helanie na
ruchomych wydmach

Artur Jab³oñski ma 37 lat.
Od urodzenia zwi¹zany

z ziemi¹ puck¹. Z wykszta³-
cenia jest historykiem. Ukoñ-
czy³ Wydzia³ Filologiczno-Hi-
storyczny Uniwersytetu
Gdañskiego. By³ dziennika-
rzem gdañskiego o�rodka TVP
S.A. Jesieni¹ 1998 roku zosta³
radnym powiatu puckiego
i nieprzerwanie od tego czasu
sprawuje urz¹d starosty puc-
kiego. Trzykrotnie w tym cza-
sie powiat pucki zdobywa³
laury w konkursie "Inwesty-
cje Powiatowe" organizowanym przez dwutygodnik
samorz¹dowy "Wspólnota". Docenione w ten sposób
zosta³y takie inwestycje, jak  wart 29 milionów z³otych
projekt  "Rozbudowa i modernizacja pirsów, falochronów
i nabrze¿y w porcie rybackim w Helu" czy budowa sali
sportowo-rekreacyjnej w Pucku warta prawie 8 milionów
z³otych. Ogromne do�wiadczenie w pozyskiwaniu �rod-
ków z UE przyniós³  mu ponad 60 milionowy projekt
"Modernizacja drogi wojewódzkiej 216 wraz z drog¹ po-
wiatow¹ z Gnie¿d¿ewa do Jastrzêbiej Góry", w którym
powiat jako partner samorz¹du województwa pomorskie-
go partycypowa³ kwot¹ ponad 8 milionów z³otych.

W 2003 roku za³o¿y³ Stowarzyszenie Ziemia Pucka,
a rok pó�niej dzia³aj¹ce pod jego egid¹ Radio Kaszëbë.
W 2004 roku zosta³ prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego i pe³ni tê funkcjê do dzi�. Jest wspó³pomys³o-
dawc¹ i organizatorem Zjazdów Kaszubów.

Kandydat na Pos³a

Uczestnicy wycieczki dziêkuj¹ organizatorom: Franciszko-
wi Kosznikowi i Lilianie Jece oraz kierowcy Marianowi
Bijakowi z WZW �Jantar� za szczê�liw¹ podró¿.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdziemy równie¿
mieli okazjê poznawaæ piêkne zak¹tki naszego regionu.

Maria Klajnert
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O jeden stopieñ za wysoko !
W maju przewodnicz¹cy Rady Miasta Pan Mrozik zapro-

si³ mnie na posiedzenie tej¿e rady. Zabieraj¹c g³os bardzo pro-
si³em, ¿eby przy WC kolo muzeum wyci¹æ podjazd i ustawiæ
TOI TOI dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidz-
kich. O ten podjazd prosi³em równie¿ poprzedniego prze-
wodnicz¹cego. Minê³o 5, 6 lat i nic. A takie sytuacje, które s¹
na poni¿szym zdjêciu, zdarzaj¹ siê od maja do pa�dziernika
raz, dwa a nawet kilkakrotnie w ci¹gu tygodnia. WC nie jest
przystosowany dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwa-
lidzkich, dlatego osoby towarzysz¹ce musz¹ na rekach wno-
siæ niepe³nosprawnych. Proszê Pana Przewodnicz¹cego i Radê
Miasta Helu, w imieniu wszystkich osób niepe³nosprawnych,
o rychle rozwi¹zanie tego problemu. Zdjêcie zrobione w po³o-
wie sierpnia - jest to m³odzie¿ z okolic Pruszcza Gdañskiego,
wycieczkê zorganizowa³ ksi¹dz Stanis³aw Lady z Pruszcza
Gdañskiego.

W imieniu osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich
Zbigniew Rotta

G£OS CZYTELNIKÓW

"O bezstronno�ci i narzekaniu"
Pana W³adys³awa Szarskiego

Pan W³adys³aw Szarski w swoim artykule, H.B. Nr 7
(237) od redakcji: nawo³uje spo³eczno�æ naszego miasta

do wpajanej w szko³ach  sztuki pisania ciekawych wypraco-
wañ. "Wiêc nie narzekajcie i we�cie siê do pióra!" - konkludu-
je. "Nie by³o jeszcze przypadku, aby Redakcja odmówi³a pu-
blikacji czyjego� listu czy artyku³u, je�li tylko autor ujawnia
siê przed redakcj¹ i nie u¿ywa "s³ów uwa¿anych powszechnie
za obra�liwe". "Nawet najwiêkszy przeciwnik "Helskiej Bli-
zy" nie jest w stanie zarzuciæ nam, ¿e wstrzymali�my druk
jakiego� materia³u, z powodu prezentowanych w nim pogl¹-
dów.

Otó¿ nie Panie W³adys³awie - mija siê Pan z prawd¹. We
wrze�niu ubieg³ego roku przes³a³em do redakcji H.B. artyku³
pt. - W³adza interesuje mnie tylko z punktu widzenia filozo-
ficznego. S¹dzi³em, ¿e zostanie opublikowany  w wydaniu
Nr 18(227) z dnia 10.11.2006.. Niestety, by³ niewygodny
dla decydenta dofinansowuj¹cego gazetê i po prostu go nie
opublikowano.

Zdarza³o siê równie¿, ¿e nie opublikowano za³¹cznika do
przes³anego artyku³u.

W moim artykule pt. - 60 lat minê³o -  H.B. Nr 5 (235)z maja
2007 za³¹czy³em listê obecno�ci uczestników spotkania.
Niestety nie zmie�ci³a siê. I nie by³ to przypadek, poniewa¿
z tekstu wykre�lono zdanie  �w za³¹czeniu lista obecno�ci�.
Uczestnicy tego spotkania mieli do mnie o to pretensje, za co
ich szczerze przeprosi³em. Pozostali jednak zniesmaczeni.

Poza tym na stronie internetowej H.B. w linku BAZA AR-
TYKU£ÓW zamieszcza siê tylko wybiórczo artyku³y bez-
krytyczne w stosunku do decydentów. Bezstronno�æ,  której
nikt z nas nie ma, nie oznacza jednak cenzurowania. Cenzura
jest to reklama na koszt spo³eczno�ci. Nie mo¿na ludziom
nak³adaæ kagañca swojej o�wiaty. Wielko�æ cenzury jest
zawsze najlepszym wyk³adnikiem s³abo�ci decydentów.

Co prawda wydawca Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i listów, ale zmia-
na dwutygodnika w miesiêcznik powoduje dezaktualizacjê
tematów.

Co do meritum poruszanej przez Pana sprawy, zgadzam siê
z Panem. A to, ¿e prawie nikt z Helan nie chce siê podzieliæ
swoimi refleksjami, wynika z powszechnej niechêci do
publicznego wypowiadania siê, ¿eby siê nie naraziæ w³adzy.
Krytyczne uwagi, nie s¹ mile widziane.

P.S.
Przy okazji artyku³u  Pana W³adys³awa H.B. Nr 7 (237)

z sierpnia, dowiedzia³em siê, ¿e w Helu istnieje dzielnica
"kolonia oficerska"? Dotychczas by³o to osiedle wojskowe,
a jedynie istnia³a i istnieje "Kolonia Rybacka" wybudowana
w latach 1928 - 1930 jako osiedle helskich rybaków, zwane
Koloni¹..

Mimo woli nie sta³ siê Pan agresywny�. tylko subiektyw-
ny. O agresji pisz¹c nieco pó�niej, proszê o wiêkszy obiekty-
wizm.

 Kazimierz Rotta

Szanowny Panie Kazimierzu
W numerze 225 HB (str. 5) redakcja zamie�ci³a informacjê,

¿e w kolejnych numerach poprzedzaj¹cych wybory do samo-
rz¹dów lokalnych, nie bêdziemy zamieszaæ ¿adnych materia-

Od redakcji:

³ów dot. preferencji wyborczych obywateli, poza tymi, które
przekazane bêd¹ przez przedstawicieli zarejestrowanych
Komitetów Wyborczych. Ustalenia zaaprobowane zosta³y
przez wszystkie zarejestrowane Komitety, które nawi¹za³y
kontakt z redakcj¹. Pana równie¿ osobi�ci o tym fakcie poin-
formowa³em. No, ale skoro Pan wie lepiej dlaczego pañski
artyku³ siê nie ukaza³, to wie Pan wiêcej ni¿ ja... - gratulujê!

Za³¹cznik z uczestnikami "spotkania po latach" przes³any
na mój adres emailowy po prostu siê nie otwiera³ i dlatego te¿
wyci¹³em z opublikowanego tekstu "w za³¹czeniu lista obec-
no�ci". W majowym numerze na dwóch pierwszych stronach
zamie�ci³em materia³ ze spotkania, ale je�li uczestnicy spotka-
nia nie byli tym usatysfakcjonowani, to nie zamierzam za to
przepraszaæ. Listê uczestników gotów by³em zamie�ciæ w ko-
lejnym numerze HB. Z przedstawionej przeze mnie propo-
zycji Pan nie skorzysta³ - no i pozosta³ niesmak�

Jest Pan najczê�ciej publikowanym mieszkañcem Helu, wiêc
my�lê, ¿e nie ma Pan szczególnych powodów, aby narzekaæ
na wspó³pracê z redakcj¹ "HB".

Redaktor odpowiedzialny
Wojciech Wa�kowski
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Dnia 31 sierpnia 2007 roku od godz. 13:00 do pó�nych
godzin wieczornych mo¿na by³o bawiæ siê na imprezie

"Dzieñ otwartych serc" - spotkajmy siê w Helu. Stowarzy-
szenie "Studio Integracji" z £odzi pod kierownictwem Krzysz-
tofa Cwynara i Aleksandry Nowickiej poprowadzi³o konkur-
sy, przedstawi³o spektakle pt.: "Opowie�ci o drodze", "Ma-
lu�kiewicz po co Ci wieloryb". Rewie piosenek wykona³
"Krzysztof Cwynar i przyjaciele". Wyst¹pi³y tak¿e Warszta-
ty Terapii Zajêciowej z Tczewa i Pucka, ukazuj¹c swoje umie-
jêtno�ci muzyczne, teatralne i plastyczne.

OTWARTE SERCA

Dzieñ Otwartych Serc
Pomoc ludziom niepe³nosprawnym czyni ¿ycie ludzi godniejszym i warto�ciowym

Koncert muzyczny, pokaz jazdy na rowerze i strzelanie z
³uku zaprezentowa³ wszechstronnie uzdolniony niewidomy
12-letni Patryk Kis³o z Legnicy. Gwiazd¹ wieczoru by³a Irena
Jarocka, która przedstawi³a repertuar z dawnych i obecnych
lat. Rozbawiona publiczno�æ nie pozwala³a zej�æ piosenkarce
ze sceny. Dalsz¹ czê�æ wieczoru bawi³ publiczno�æ m³odzie-
¿owy zespó³ CZAD wykonuj¹cy miêdzy innymi utwory ka-
szubskie i piosenkê Ireny Jarockiej pt. "Kawiarenki". Zakoñ-
czenie imprezy u�wietni³ pokaz sztucznych ogni wykonywa-
ny przy specjalnie dobranej muzyce.

ze strony internetowej Miasta Hel
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GO�CIE Z PÓ£NOCY

W dniach 21-24 wrze�nia nasze muzeum zaszczyci³
pan Harald Isachsen z ma³¿onk¹. Pan Isachsen jest

wieloletnim pracownikiem koncernu turystycznego "Destina-
tion Harstad" sprawuj¹cego m.in. nadzór nad muzealn¹ bateri¹
406mm "Theo" ulokowan¹ w pobliskim Trondenes. Harstad
to miasto licz¹ce 23 tysi¹ce mieszkañców, le¿¹ce na dalekiej
pó³nocy, na najwiêkszej wyspie Norwegii - Hinn?ya. W swo-
jej pracy p. Isachsen styka siê codziennie z setkami turystów
z ca³ego �wiata odwiedzaj¹cymi, mimo wielkiej odleg³o�ci tê
zabytkow¹ bateriê, bli�niacz¹ do helskiej baterii "Schleswig-
Holstein",  na której obiektach ulokowane jest nasze Muzeum
Obrony Wybrze¿a.

Pan Isachsen przywióz³ nam niezwykle wiele informacji o
szczegó³ach dotycz¹cych norweskich baterii, na temat któ-
rych mieli�my moc niewyja�nionych w¹tpliwo�ci.

Wizyta ta zacie�ni istniej¹ce ju¿ od dwu lat kontakty po-
miêdzy bateri¹ Trondenes a naszym Muzeum. Nasi go�cie
z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem wziêli udzia³
w patriotycznej ceremonii ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej na
baterii Komandora Przybyszewskiego, podkre�laj¹c wielokrot-
nie braterstwo broni, które ³¹czy Norwegów i Polaków.
Naszych go�ci oprowadzili�my po obiektach militarnych
helskiego Cypla zapoznaj¹c ich z histori¹ Rejonu Umocnione-
go Hel i jego g³ównymi bohaterami.

Wizyta z Norwegii

Po dwukrotnym - na w³asne ¿yczenie- zwiedzeniu naszego
Muzeum, p. Isachsen przekazywa³ nam wielokrotnie wyrazy
uznania za w³o¿ony w ekspozycje muzealne trud, inwencje
i pomys³owo�æ i podkre�la³ wielokrotnie wysok¹ profesjonal-
no�æ naszych wystaw.

Pañstwo Isachsen obejrzeli ponadto ca³y Hel i odwiedzili
Fokarium. Byli pod wra¿eniem uroku miasta - mo¿e to i do-
brze, ¿e nie byli u nas w sezonie, gdy handlowe budy w pla-
stikowym ch³amem zas³aniaj¹ widok na niemal wszystko, co
w Helu ciekawe.

Nasi go�cie ruszyli w d³ug¹, licz¹c¹ ponad 2 tysi¹ce kilome-
trów podró¿ pe³ni wra¿eñ i mi³ych wspomnieñ wywo¿¹c
z naszego Muzeum wiele materia³ów informacyjnych, które
bêd¹ szerzyæ w�ród odwiedzaj¹cych, tam w Norwegii na dale-
kiej pó³nocy.

W³adys³aw Szarski

Dawni filozofowie utopijni, poczynaj¹c od J.J.Rousseau,
twierdzili, ¿e wrodzona natura cz³owieka jest ³agodna i dobra,
a agresjê wytwarza w nim wy³¹cznie spo³eczeñstwo przez
swoje nieustanne nakazy i zakazy. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w³a-
�nie na tej bazie rozwinê³y siê teorie anarchistyczne � neguj¹ce
i odrzucaj¹ce wp³yw w³adzy pañstwowej czy jakiejkolwiek
innej na cz³owieka.

Przeciwne stanowisko prezentowa³ zarówno s³ynny Zyg-
munt Freud jak i wiêkszo�æ obecnie pisz¹cych filozofów twier-
dz¹cych, ¿e cz³owiek z natury jest istot¹ z³¹ i jego agresywna
natura musi siê wy³adowaæ albo na zewn¹trz w wrogo�ci, sk³on-
no�ciach niszczycielskich i morderstwach, albo do wewn¹trz
� prowadz¹c do depresji psychicznych, katowania samego
siebie (psychicznie lub fizycznie) a w skrajnym przypadku
do samobójstwa.

Twierdzenia Freuda mog¹ przeraziæ. Twierdzi³ on, ¿e je�li
nie da siê uj�cia wrodzonej agresji, to skumulowana i nie wy-
zwolona energia spowoduje u cz³owieka chorobê! Jedyn¹ re-
aln¹ ucieczkê przed tymi okropieñstwami widzia³ Freud w
modeluj¹cej roli spo³eczeñstwa, które tak¹ agresjê mo¿e ukie-
runkowaæ w kierunku twórczym i spo³ecznie u¿ytecznym.

cd. ze str.12

W³adys³aw Szarski cdn. w nastêpnym numerze




