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We wtorek, 2 pa�dziernika, obieg³a ca³¹ Polskê szoku-
j¹ca, zw³aszcza dla helan, wiadomo�æ - poprzedniego

wieczoru agenci CBA zatrzymali pod zarzutem korupcji po-
s³ankê PO na Sejm Beatê Sawick¹ z Wroc³awia i burmistrza
Helu Miros³awa W¹do³owskiego.

CBA ujawnia niewiele informacji, o prawdziwo�ci zarzu-
tów wypowie siê s¹d. Najbardziej interesuj¹cy dla osoby po-
stronnej jest termin aresztowania, dziwnie zbie¿ny z kampa-
ni¹ wyborcz¹. Kto wierzy w takie przypadki?

Wiadomo�ci, które podajemy poni¿ej, pochodz¹ z dostêp-
nych ogólnie �róde³ - prasy ogólnopolskiej, radia i telewizji.
Wed³ug tych informacji pos³anka Sawicka tak ostentacyjnie
chwali³a siê swoimi znajomo�ciami i wp³ywami w�ród ludzi
w³adzy, ¿e wzbudzi³o to w koñcu zainteresowanie agentów
CBA. Sawicka poszukiwa³a osób zainteresowanych zakupem
du¿ej, 1,6-hektarowej, atrakcyjnej dzia³ki le�nej w Helu ulo-
kowanej 600 m od morza. Na dzia³ce tej oferowa³a mo¿liwo�æ
budowy kompleksu hotelowo-wypoczynkowego, mimo i¿ ta
dzia³ka nie by³a dotychczas przewidziana w planie zagospo-
darowania pod tak¹ zabudowê. Dzia³kê tê przekaza³a gminie
w 2003 r. stra¿ graniczna. CBA podstawi³a swojego cz³owie-
ka, który przedstawi³ siê Sawickiej jako biznesmen i poprosi³
o pomoc w kontakcie z w³adzami Helu. Sawicka po³knê³a
haczyk.

"Pierwsz¹ czê�æ ³apówki - 50 tysiêcy z³otych Sawicka przy-
jê³a 8 wrze�nia - dzieñ po decyzji parlamentu o samoroz-
wi¹zaniu, na ³awce w parku w pobli¿u gmachu Sejmu.
Drug¹ - równie¿ 50 tysiêcy z³ - w hotelu w Gdañsku. Tam te¿,
chwilê pó�niej, z otrzyman¹ od agenta CBA gotówk¹ zosta³a
zatrzymana przez funkcjonariuszy CBA" - jak poinformowa³
Dyrektor Gabinetu Szefa CBA Piotr Fr¹tczak.

Niemal w tym samym momencie, tak¿e w Gdañsku, agent
CBA wrêczy³ W¹do³owskiemu jako ³apówkê cenny zegarek
i 150 tysiêcy z³otych. Wychodz¹cego do samochodu wraz
z otrzymana gotówk¹ W¹do³owskiego zatrzymali agenci CBA.
Wieczorem  W¹do³owski w asy�cie kilku funkcjonariuszy CBA
przyjecha³ do Helu. Zrobiono rewizjê u niego w mieszkaniu
i w jego gabinecie w urzêdzie miasta. Nastêpnie Burmistrz
zosta³ pó�nym wieczorem przewieziony do Prokuratury Okrê-
gowej w Poznaniu. We wtorek przez ca³y dzieñ by³ przes³u-
chiwany. Tak¿e do wtorkowego wieczora funkcjonariusze CBA
przes³uchiwali w helskim magistracie jego pracowników.

 Za wiedz¹ marsza³ka sejmu Ludwika Dorna zatrzymana
na gor¹cym uczynku pos³anka Sawicka zosta³a zwolniona po
5 godzinach, po przeprowadzonym przeszukaniu. PO niemal
natychmiast podjê³a decyzjê i usunê³o pos³ankê z partii, a ona
sama zrezygnowa³a ze startu w najbli¿szych wyborach.

"Wyst¹pili�my do s¹du z wnioskiem o areszt, poniewa¿
czyn zarzucany burmistrzowi zagro¿ony jest wysok¹ kar¹.
Grozi mu do 10 lat wiêzienia" - mówi prokurator Andrzej

Szok w Helu
Laskowski z poznañskiego Biu-
ra ds. Przestêpczo�ci Zorgani-
zowanej. - "Podejrzany w trak-
cie przes³uchania z³o¿y³ ob-
szerne wyja�nienia. Nie mogê
jednak powiedzieæ, czy przy-
zna³ siê do winy" - dodaje.

4 pa�dziernika poznañski s¹d
nie mia³ w¹tpliwo�ci - dowody
korupcji, jakie dosta³ od proku-
ratury, by³y dla niego na tyle
przekonywuj¹ce ¿e aresztowa³
burmistrza Helu na trzy miesi¹ce.

"Areszt zosta³ zastosowany ze
wzglêdu na obawê matactwa
procesowego ze strony podejrza-
nego oraz wysoki  wymiar kary,
jaki grozi za zarzucane mu przestêpstwo" - powiedzia³ rzecz-
nik S¹du Okrêgowego w Poznaniu sêdzia Jarema Sawiñski.

Jak poinformowa³ sêdzia Sawiñski, posiedzenie s¹du w tej
sprawie trwa³o prawie dwie godziny. S¹d, ze wzglêdu na tajne
materia³y operacyjne CBA, wy³¹czy³ jawno�æ sprawy i dzien-
nikarze nie mogli zapoznaæ siê z uzasadnieniem decyzji.

Prokuratura dotychczas przes³ucha³a wielu �wiadków i prze-
analizowa³a obszerny materia³ przekazany przez CBA. Pro-
kuratorzy nie chc¹ mówiæ o kolejnych zarzutach dla urzêdni-
ków, zas³aniaj¹c siê dobrem �ledztwa.

Prokuratura analizuje materia³y w sprawie pos³anki i przy-
puszczalnie oczekuje, a¿ pos³ance wyga�nie immunitet po
up³ywie tej kadencji Sejmu. Zgodnie z przepisami, immunitet
pos³anki wyga�nie dzieñ przed rozpoczêciem nowej kadencji
Sejmu.

Dla helan aresztowanie Burmistrza jest niew¹tpliwie wiel-
kim szokiem, zw³aszcza dla tych, którzy oddali na Miros³awa
W¹do³owskiego swoje g³osy i zaufali, ¿e to on bêdzie najlep-
szym z kandydatów.

ZESPÓ£ REDAKCYJNY

Foto  burmistrza wykonane
podczas wizyty prof. Zbignie-
wa Brzeziñskiego w MOW
w dniu 1.10.2007 r.

Wybrany w wyborach powszechnych
burmistrz pozostaje na stanowisku do czasu:

- prawomocnego skazania przez s¹d
- za³o¿onej rezygnacji z pe³nienia stanowiska
- zakoñczenia kadencji
- odwo³ania ze stanowiska w wyniku referendum
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Z pocz¹tkiem pa�dziernika br. Hel zosta³ bole�nie do�wiad-
czony. Dosz³o do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieæ
miejsca. Wywo³a³o ono u nas smutek, przygnêbienie i ¿al.

Od wielu dni nasze miasto jest na ustach ca³ej Polski. Jed-
nak nie o tak¹ promocjê naszego Miasta nam chodzi. Zdecy-
dowana wiêkszo�æ mieszkañców, którzy pe³ni¹ lub nie pe³ni¹
¿adnego urzêdu lub funkcji, w codziennej pracy niestrudze-
nie zabiegaj¹, aby nasze Miasto z ka¿dym rokiem by³o coraz
bardziej atrakcyjne dla wczasowiczów i turystów.

W minionych latach powsta³o w naszym Mie�cie szereg
bardzo wa¿nych i kapita³och³onnych inwestycji, które maj¹
sprawiæ, ¿e Hel szybkimi krokami bêdzie dogania³ najbar-
dziej renomowane miejscowo�ci w naszym kraju.

Jednak ka¿dy, kto sprawuje jaki� urz¹d czy funkcjê, musi
zawsze pamiêtaæ, ¿e pe³ni j¹ po to by s³u¿yæ,  a nie po to, aby
jemu s³u¿ono. Kto o tym zapomina choæby na sekundê, to
musi siê liczyæ ze wszystkimi konsekwencjami z podjêcia tak
nieroztropnej decyzji. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e takim po-
stêpowaniem wyrz¹dza siê ogromn¹ krzywdê nie tylko sobie,
ale najbli¿szym i ca³emu Miastu.

Jedyn¹ korzy�æ, jak¹ mo¿e odnie�æ pe³ni¹cy urz¹d czy pe³-
ni¹cy okre�lon¹ funkcjê, to zaszczyt i satysfakcja jak¹ daje
praca na rzecz drugiego cz³owieka i ca³ego Miasta, i w ¿adnej
mierze nie mo¿e byæ nagradzana ¿adn¹ korzy�ci¹, zw³aszcza
dodatkow¹ korzy�ci¹ materialn¹.

Je¿eli dzieje siê inaczej, budzi to mój zdecydowany sprze-
ciw.

Có¿, przychodzi nam teraz czekaæ na pe³ne wyja�nienie
sprawy�

Jestem g³êboko przekonany, ¿e niezawis³y s¹d, który nie
kieruje siê sympati¹ czy antypati¹, zbada dog³êbnie zaistnia³¹
sytuacjê i wyda sprawiedliwy wyrok.

Oby ta bolesna rana zadana naszemu Miastu, mo¿liwie szyb-
ko siê zabli�ni³a.

Je¿eli pan redaktor pyta mnie, co s¹dzê o tej przykrej sytu-
acji - to mój komentarz jest w³a�nie taki�

O komentarze w tej sprawie poprosili�my:

- Przewodnicz¹cego Rady Miasta Edwarda Mrozika

***

- Zastêpcê burmistrza Jaros³awa Pa³kowskiego

Minê³o ju¿ ponad dwa tygodnie od zatrzymania burmi-
strza, a ja ci¹gle nie mogê zrozumieæ jak to siê mog³o staæ.
Jako zastêpca, od 9 lat by³em najbli¿szym wspó³pracowni-
kiem burmistrza i nie mogê zrozumieæ i uwierzyæ, ¿e móg³ siê
on dopu�ciæ zarzucanego mu przestêpstwa. Informacje, które
posiadam w tej sprawie pochodz¹ jedynie z mediów. Od chwi-
li aresztowania burmistrza nie mia³em z nim ¿adnego kon-
taktu. Moim zdaniem niemo¿liwe jest ustawienie przetargu ,
gdy¿ odbywa siê ona jawnie, w drodze licytacji.

***

- Sekretarza Miasta Marka Dyktê

O zatrzymaniu burmistrza dowiedzia³em siê 2 pa�dzierni-
ka oko³o godz. 2130. Wtedy to zapuka³o do mych drzwi dwoje
agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy po-
prosili mnie o otwarcie Urzêdu Miasta.

Przed ratuszem okazali mi nakaz przeszukania. oko³o godz.
2215, wraz z burmistrzem, przyby³o do urzêdu kilkunastu funk-
cjonariuszy, którzy rozpoczêli przeszukiwanie jego gabinetu.
Co dok³adnie tam robili nie wiem, gdy¿ nie by³em obecny
przy prowadzeniu tych czynno�ci. Do innych pomieszczeñ
urzêdu nie wchodzili, korzystali jedynie z udostêpnionej
im, a znajduj¹cej siê w pomieszczeniu sekretariatu kseroko-
piarki.

Dwukrotnie umo¿liwili mi krótki kontakt z burmistrzem.
Ju¿ po zakoñczeniu czynno�ci przez CBA oko³o 320 burmistrz
w ich obecno�ci poinformowa³ mnie o najpilniejszych spra-
wach, które trzeba za³atwiæ. Rozmowa trwa³a oko³o 5 minut
i dotyczy³a jedynie bie¿¹cych spraw miasta. O okoliczno�ciach
i przyczynach zatrzymania burmistrza nie rozmawiali�my.

Podczas pobytu CBA w ratuszu  zosta³em przes³uchany
w charakterze �wiadka na okoliczno�ci zwi¹zane z czynno-
�ciami wykonywanymi przez  CBA w urzêdzie. Pytano mnie
tak¿e o dzia³kê nr 150 przy ul. Le�nej 14/16. Jako by³y radny
by³em zorientowany w tej sprawie i wydrukowa³em dla CBA
3. dotychczasowe uchwa³y rady, które dotyczy³y tego terenu.
ostatnia z uchwa³ z czerwca br. dotyczy³a zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tej dzia³ki. Zezna³em, ¿e
moim zdaniem przedmiotowa dzia³ka mog³aby zostaæ wysta-
wiona na przetarg dopiero w 2009 roku.

Nie znam zarzutów jakie przedstawiono burmistrzowi. Moja
wiedza opiera siê jedynie na informacjach przekazywanych
przez media.

Od chwili aresztowania burmistrza jego obowi¹zki zgod-
nie z ustaw¹ pe³ni zastêpca, tj. Jaros³aw Pa³kowski. Urz¹d
miasta funkcjonuje normalnie. Dotychczas, wg. mojej wie-
dzy, przes³uchano w tej sprawie trzech pracowników urzêdu.

Nie mogê uwierzyæ w to co siê sta³o. Czekam na prawomoc-
ny wyrok s¹du.

Dzia³ka przy ul. Le�nej maj¹ca byæ przedmiotem przetargu
od kilku lat jest w³asno�ci¹ miasta jednak sprawy zwi¹zane
z jej sprzeda¿¹ to jeszcze daleka droga. Po osi¹gniêciu poro-
zumienia dzia³ka zostanie podzielona na trzy czê�ci a stoj¹ce
na niej budynki zostan¹ sprzedane mieszkañcom. Pozosta³a
czê�æ ma zostaæ przeznaczona pod budowê pensjonatow¹.
Wymaga to zmiany planu zagospodarowania przestrzenne-
go, który uchwala Rada Miasta.

Od chwili tymczasowego aresztowania burmistrza, zgod-
nie z przepisami Ustawy o samorz¹dzie gminnym pe³niê jego
obowi¹zki.
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Spaceruj¹c po Helu, czêsto trafiam
w rejon znajduj¹cej siê na cyplu

by³ej XXXI Baterii Artylerii Sta³ej.
Spotykam wielu turystów, którzy py-
taj¹ o znajduj¹ce siê tam obiekty. Chcia³-
bym krótko przypomnieæ mieszkañcom
Helu historiê tej baterii, aby sami mogli,
chodz¹c po terenie cypla, odpowiadaæ
na pytania zainteresowanych.

W latach 30-tych ubieg³ego wieku roz-
poczêto w Helu budowê baterii sta³ej
artylerii ciê¿kiego kalibru. Wybudowa-
no 4 stanowiska ogniowe (SO) wyposa-
¿one w dzia³a kal. 152,4 mm produkcji
szwedzkiej firmy Bofors. Innych, sta-
³ych obiektów do chwili wybuchu woj-
ny nie zdo³ano wybudowaæ. Powsta³y
jedynie konstrukcje prowizoryczne,
zastêpcze.

Mimo tego w pa�dzierniku 1935 r.
bateria cyplowa wykona³a pierwsze
strzelania techniczne, a w 1936 r. odda-
no j¹ do u¿ytku. Nadano jej nr XXXI
BAS oraz nazwê - bateria im. kmdr. He-
liodora Laskowskiego, przedwcze�nie
zmar³ego organizatora artylerii na Pó³-
wyspie Helskim.

Prowizoryczne stanowisko kierowa-
nia ogniem dowódcy baterii wykonano
z drewnianych pali na wzór wie¿y trian-
gulacyjnej, nie maj¹cej ¿adnej os³ony
przed pociskami. Na tej wie¿y 25 wrze-
�nia 1939 r.  w czasie nalotów samolo-
tów niemieckich zosta³ ranny kpt. Zbi-
gniew Przybyszewski. Wie¿a znajdowa-
³a siê na niewielkim wzgórzu, tu¿ przy
stanowiskach ogniowych dzia³..

Centrala artyleryjska stanowi¹ca
"mózg baterii" by³a umieszczona w ba-
raku z blachy falistej Za³oga baterii
w czasie przerw w dzia³aniach bojowych
stara³a siê zabezpieczyæ j¹ przed od³am-
kami bomb lotniczych i pociskami wy-
strzeliwanymi z okrêtów niemieckich .
W tym celu, wykorzystuj¹c znalezione
na terenie szyny kolejki oraz niewyko-
rzystany wcze�niej cement, wykona³a
os³aniaj¹c¹ konstrukcjê ¿elbetow¹ o gru-
bo�ci �cian do 1 m i stropu ok. 80 cm.

Obecnie mo¿na obejrzeæ ten o niew¹t-
pliwej historycznej warto�ci obiekt,
przy którego wej�ciu widnieje nr 1025
(wg. ewidencji Szefostwa In¿. MW). Po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych obiekt

HISTORIA

Zapomniane obiekty militarne�

ten by³ wykorzystywany jako magazyn
podrêczny. Ze stanowisk ogniowych
historycznej baterii wybudowanej
w 1939 r. pozosta³y tylko 3, poniewa¿
SO nr 1 zosta³o zniszczone zaraz po za-
koñczeniu dzia³añ wojennych. Pozosta³
po nim tylko rozwalony wielotonowy
zwa³ betonu oraz le¿¹ce na nim prze-
wrócone dzia³o. Obiekt ten nie nadawa³
siê do odbudowy. Wiosn¹ 1954 roku,
gdy kierowa³em odbudow¹ schronu
(obecnie 1021) dla budowanej baterii
(13 BAS) oraz w 1955 r. budow¹ SO dla
27 BAS, ruiny wspomnianego stanowi-
ska znajdowa³y siê w odleg³o�ci ponad
50 m od brzegu morza, podczas gdy dzi�
s¹ obmywane przez fale. Ruiny stano-
wiska i le¿¹ce na nich dzia³o stwarza³y
powa¿ny k³opot przy budowie SO dla
27 BAS, ale to ju¿ inny temat. Stanowi-
sko ogniowe nr 4 dla 13 BAS zosta³o
wykonane przez saperów z 52 (8) Ko-
³obrzeskiego Batalionu Saperów Mary-
narki Wojennej w 1948 r. Wybudowano
je na wzór przedwojennych stanowisk
baterii im. H. Laskowskiego. W kolej-
nych latach saperzy wybudowali olejne
obiekty baterii niezbêdne do jej funkcjo-
nowania, tj. stanowisko dowódcy bate-
rii do kierowania ogniem, centralê arty-
leryjsk¹ oraz  schrony dla za³ogi baterii -
ka¿dy dla 25 ludzi. Pracami kierowali:
kpt. Kordecki, ppor. Jurkowski i ppor.
Jaraczewski. Tak¿e w 1948 r. ekipa

remontowa z szefostwa Uzbrojenia Mar.
Woj. w sk³adzie: chor. Gwiazda i st.
bosm. Kramer wraz z przydzielonymi
im do prac marynarzami baterii zesta-
wia³a stare dzia³a ze stanowisk (kal. 152,4
mm) i montowa³a nowe o kal. 130 mm.
W tym samym czasie ekipa monta¿owa
z dywizjonu w sk³adzie: chor. mar. Woj-
ciechowski, bsmt Walczak i mat Ambro¿-
ko instalowa³a przyrz¹dy do kierowa-
nia ogniem w nowej centrali artyleryj-
skiej, przy dzia³ach i na nowym poste-
runku kierowania ogniem. Po zakoñcze-
niu prac, 3 sierpnia 1949 roku bateria
mia³a swoje �wiêto. W obecno�ci Mini-
stra ON Marsza³ka Polski Micha³a Roli-
¯ymierskiego i Dowódcy MW kontrad-
mira³a W³odzimierza Steyera 13 BAS
wykona³a swoje pierwsze strzelanie
kalibrowe do celów morskich.

To ju¿ koniec historii, wracam do
tera�niejszo�ci�

Mam nadziejê, ¿e opisuj¹cy znajdu-
j¹ce siê na cyplu obiekty nie bêd¹ pope³-
niali ra¿¹cych b³êdów dotycz¹cych ich
oznakowania.

Cieszê siê, ¿e Stowarzyszenie "Przy-
jaciele Helu" rozpoczê³o renowacjê jed-
nego ze stanowisk baterii im. Heliodora
Laskowskiego  i ods³oni³o tablicê po�wiê-
con¹ jej wojennemu dowódcy kmdr. Zbi-
gniewowi Przybyszewskiemu. Wierzê,
¿e przyjdzie kolej na kolejne obiekty,
nie tylko tej baterii. My�lê, ¿e warto
czyniæ starania, aby na jedno ze stano-
wisk powróci³o historyczne dzia³o,
z Muzeum Wojska Polskiego lub te¿
z Muzeum Marynarki Wojennej.

¯yczê sukcesów i licznych sponso-
rów w realizacji dalszych zamierzeñ sto-
warzyszenia.

Dodatkowa uwaga:
- Projekt taktyczno-fortyfikacyjny

rozmieszczenia XXXI baterii opracowa³
mjr Rudolf Fryszkowski wspólnie z in¿.
Henrykiem Wagnerem, a projekt tech-
niczny por. in¿.. Do³êga Otocki. Budo-
wê czterech stanowisk baterii cyplo-
wej - jak j¹ popularnie nazywano - wy-
kona³a prywatna firma polska Jaskól-
skiego i Brygiewicza za kwotê 400 tys.
przedwojennych z³.

Tadeusz  Bieniek

Wie¿a Zapasowego Punktu
Kierowania Ogniem.
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Wybory do Parlamentu
WYBORY 2007

21 pa�dziernika br., w przedterminowych wyborach
wybierali�my naszych przedstawicieli do Parlamentu RP.

W trzech helskich okrêgach wyborczych frekwencja

wynios³a 57%. Na 3333 osoby uprawnione do g³osowania
oddano na senatorów 1876 g³osów wa¿nych i 25 niewa¿nych,
a na pos³ów 1852 g³osy wa¿ne i 48 niewa¿nych.

I tak: na senatorów (z list wybierano 1-3 senatorów) odda-
li�my 3927 g³osów, z czego najwiêcej g³osów otrzymali:

Edmund Wittbrodt (PO)- 961,
Kazimierz Kleina (PO)- 932
Dorota Arciszewska-Milewczyk (PiS) - 413 g³osów.

Na kandydatów do sejmu (wybierali�my 2 pos³ów)
oddali�my 1852 g³osy wa¿ne. Poszczególne Komitety (Partie

Polityczne) otrzyma³y nastêpuj¹c¹ ilo�æ g³osów:

Platforma Obywatelska - 992 g³osy (53,56%)
Prawo i Sprawiedliwo�æ - 367 g³osów (19,82%)
Lewica i Demokraci - 349 g³osów (18,84%)
Polskie Stronnictwo Ludowe - 79 g³osów (4,27%)
Liga Polskich Rodzin - 23 g³osy (1,24%)
Polska Partia Pracy - 21 g³osów (1,13%)
Samoobrona RP - 21 g³osów (1,13%)

Z kandydatów na pos³ów najwiêcej g³osów otrzymali:
Kazimierz Plocke (PO) - 368 g³osów
Marek Biernacki (PO)- 362 g³osy
Jolanta Szczypiñska (PiS)- 185 g³osów

Kandyduj¹cy z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego
starosta pucki Artur Jab³oñski otrzyma³ 34 g³osy.

Opracowa³  W.W.
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2 pa�dziernika, przed zbiorow¹ mogi³¹ 31. bohaterskich
Obroñców Helu uczestniczyli�my w ¿ywej historii - w uro-
czysto�ci obchodów 68. rocznicy zakoñczenia walk obron-
nych na Pó³wyspie Helskim.

Staraniem Ko³a Nr 3 w Helu Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego zakoñ-
czono renowacjê mogi³y Obroñców.

W uroczysto�ciach wziêli udzia³ m.in.: przedstawiciele
Dowództwa Marynarki Wojennej na czele z admira³em floty
Romanem Krzy¿elewskim, Starosta Pucki, Artur Jab³oñski,
w³adze Miasta Helu i Jastarni, funkcjonariusze Stra¿y Gra-
nicznej, ̄ andarmerii Wojskowej, Policji, m³odzie¿ i mieszkañ-
cy Helu oraz kombatanci - w tym Obroñcy Helu.

W swoim wyst¹pieniu sekretarz Ko³a Eugeniusz Konarski
powiedzia³ m.in.:

Jeste�my tu , aby uhonorowaæ i upamiêtnisz czyn zbrojny
oraz bohaterstwo polskiego marynarza. Aby oddaæ nale¿ny
ho³d  poleg³ym w walce i spoczywaj¹cym tu na zawsze. Aby
z³o¿yæ niski uk³on i szacunek ¿yj¹cym jeszcze obroñcom tej
nadmorskiej reduty.

Na kartach historii odnotowano z³otymi zg³oskami, ¿e lu-
dziom podporz¹dkowanym komandorowi W³odzimierzowi
Steyerowi i kontradmira³owi Józefowi Unrugowi nigdy nie
brakowa³o bojowego ducha, odwagi i woli walki. Pomimo
braku amunicji, ¿ywno�ci i leków Obroñcy Helu wyró¿niali
siê przyk³adnym zachowaniem i waleczno�ci¹ - i ta cecha
charakteryzowa³a zarówno najwy¿szego dowódcê, marynarza
i szeregowca. Presti¿ dowódców by³ w tym piekle walki pod-
staw¹ dyscypliny i wysokiego morale.

Nale¿y tak¿e przypomnieæ o pryncypialnej decyzji oraz roz-
kazie Dowódcy Rejonu Umocnionego dotycz¹cych rozfor-
mowania pod koniec tamtego wrze�nia pododdzia³ów sk³a-
daj¹cych siê z rezerwistów pochodz¹cych z tego terenu. Decy-
zja ta zosta³a przyjêta z godno�ci¹ ale w sposób bardzo zró¿-
nicowany. Uchroni³a jednak tych ¿o³nierzy przed niewol¹,
a ich najbli¿szych i rodziny - przed represjami ze strony hitle-
rowskiego agresora.

Tamtego wrze�nia bohaterscy obroñcy Samotnego Pó³wy-
spu byli m³odzi, nasyceni mi³o�ci¹ do Polski a nienawi�ci¹
do wroga. Dzisiaj s¹ ju¿ w wieku dojrza³ym. Ówcze�ni boha-
terowie nierównej walki, przez 32. dni i noce, s¹ dzi� w cen-
trum naszej uwagi. Smutno, ¿e jest ich coraz mniej. 2 pa�-
dziernika 2005 roku - podczas uroczysto�ci po�wiêcenia od-
restaurowanej �rodkowej czê�ci tego nagrobnego pomnika
go�cili�my 11. Obroñców Helu: 9 mê¿czyzn i 2 panie - ówcze-
sne sanitariuszki.

Od tego czasu odeszli od nas: Julian Ochman, Marian
Burczyk, a parê dni temu najstarszy z nich - 99. letni
Jan £ukaszewicz.

Dzi� podczas uroczysto�ci po�wiêcenia odrestaurowanych
dwóch czê�ci pomnika, bardzo z³y stan zdrowia uniemo¿liwi³
byæ tu, razem z nami: Leonowi Jasnochowi, Tadeuszowi
Kosid³o, Józefowi Maruszewskiemu i Zbigniewowi Kowal-
skiemu.

W dalszej czê�ci swego wyst¹pienia E. Konarski podziêko-
wa³ wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do odre-
staurowania nagrobnego pomnika. Przypomnia³ tak¿e o krze-

Uroczysto�ci rocznicowe
ROCZNICA  ZAKOÑCZENIA OBRONY HELU

wieniu patriotyzmu w prowadzonym przez Stowarzyszenie
"Przyjaciele Helu" Muzeum Obrony Wybrze¿a oraz o nie-
dawnej uroczysto�ci ods³oniêcia tablicy na odrestaurowywa-
nym przez stowarzyszenie stanowisku nr 4 baterii im. Helio-
dora Laskowskiego - w 100. lecie urodzin jej dowódcy kpt.
mar. Zbigniewa Przybyszewskiego.

Dalej mówi³ o roli pe³nionej przez ZB¯Z i OR WP�
ZB¯Z  i OR WP jest organizacj¹ po¿ytku publicznego,

apolityczn¹, kultywuj¹c¹ najlepsze tradycje orê¿a Narodu
Polskiego w jego walce o wolno�æ i niezale¿ny byt pañstwo-
wy. Traktuje w szczególny sposób zmagania Polaków w wal-
kach o odzyskanie niepodleg³o�ci Ojczyzny - zarówno w do-
bie powstañ narodowych, jak i walk ¿o³nierza polskiego na
wszystkich frontach I i II wojny �wiatowej, tak¿e w ruchu
oporu oraz powojennej i obecnej s³u¿bie krajowi. Nasze szczyt-
ne statutowe dzia³ania potwierdza obecno�æ tu, obok siebie:
Obroñców Helu, ¿o³nierza spod Monte Cassino, ³¹czniczki
z Batalionów Ch³opskich, partyzanta z Armii Krajowej,
¿o³nierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego.

Prze�wiadczeni jeste�my, ¿e krew ¿o³nierza polskiego prze-
lana na bitewnych polach, na wszystkich frontach - czy to na
Wschodzie, czy na Zachodzie - jest tak samo czerwona. Bo
to krew synów tej samej Matki nosz¹cej najpiêkniejsze imiê
- POLSKA!

Synowie tej Matki walczyli o jej godno�æ, niezawis³o�æ,
suwerenno�æ, za ni¹ odnosili rany, nara¿ali ¿ycie, prze¿ywa-
li niedostatki i cierpienia, ginêli�

S³owa te powinni zrozumieæ wybrañcy Narodu i trzymaj¹-
cy w swych rêkach ster RP! Powinni zaniechaæ dyskrymina-
cji, podzia³ów, robienia krzywdy!

Na koniec swego wyst¹pienia E. Konarski zaapelowa³  do
Dowódcy Marynarki Wojennej o wpisanie daty 2. pa�dzier-
nika do kalendarza sta³ych uroczysto�ci obchodzonych przez
Marynarkê Wojenn¹ RP.

Zebrani uczestniczyli w mszy polowej odprawionej przez
kapelana - ks. kanonika kmdr Jana Maliszewskiego i probosz-
cza helskiej parafii - ojca Klaudiusza Michalskiego.

W uroczysto�ciach uczestniczy³a Kompania Reprezenta-
cyjna i orkiestra Marynarki Wojennej.

Po z³o¿eniu kwiatów na mogile Obroñców Helu uczestnicy
uroczysto�ci przeszli pod pomnik Obroñców Helu i pod obe-
lisk Korpusu Ochrony Pogranicza gdzie równie¿ z³o¿ono wi¹-
zanki kwiatów i zapalono znicze.

W. Wa�kowski
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Dominik Stanis³aw          r. 1950      zm. 10.11.2006 r.

Wi�niewska Anna            r. 1963       zm. 16.11.2006 r.

Makuszewski Kazimierz r. 1934     zm. 19.11.2006 r.

Rzepecki Stanis³aw         r. 1936      zm.  04.11.2006 r.

Boczyñska Bronis³awa    r. 1928r.    zm. 11.12.2006 r.

Makuszewska Eugenia    r. 1935      zm. 15.01.2007 r.

Mu¿a Danuta                   r. 1949       zm. 25.02.2007 r.

Ciesielski Stanis³aw        r. 1945      zm. 01.03.2007 r.

Gre�likowski Marcin       r. 1939      zm. 04.03.2007 r.

Sienkiewicz Marianna    r. 1930      zm. 05.03.2007 r.

Dahl Roman                     r. 1944       zm. 22.03.2007 r.

Sankiewicz Konstanty     r. 1924      zm. 27.03.2007 r.

Kêpka Mieczys³aw           r. 1952      zm. 29.03.2007 r.

Odeszli od nas... Ruszel Marian                 r. 1918       zm. 06.04.2007 r.

Biernacka £ucja              r. 1925       zm. 14.04.2007 r.

Barlasz Stefan                 r. 1923       zm. 21.04.2007 r.

Dolmierski Alfons           r. 1939       zm. 20.05.2007 r.

Kowal Jerzy                     r. 1931       zm. 25.05.2007 r.

Ko³owski Stanis³aw         r. 1946      zm. 01.06.2007 r.

Werêgowski Franciszek  r. 1946      zm. 15.06.2007 r.

Panfil Zofia                      r. 1927       zm. 30.06.2007 r.

Lisakowski Andrzej         r.1969        zm. 10.06.2007 r.

Stró¿niak Janina             r. 1946      zm. 21.07.2007 r.

Katkiewicz Stefan           r. 1935      zm. 11.07.2007 r.

Dolmierska Gra¿yna       r. 1953      zm. 09.08.2007 r.

Lenz Gerard                     r. 1941       zm. 26.08.2007 r.

Ostrowicka Halina          r. 1928       zm. 11.09.2007 r.

Budzisz Jerzy                   r. 1929      zm. 28.09.2007 r.
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W niedzielne popo³udnie 7 pa�dziernika br. odby³o siê
w Checzy Kaszubskiej Walne Zebranie Sprawozdaw-

czo - Wyborcze cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomor-
skiego w Helu. Helski oddzia³ Zrzeszenia liczy 113 cz³onków,
w tym 13 z nich to mieszkañcy partnerskiego miasta Herme-
skeil. W zebraniu uczestniczy³o 59 Zrzeszeñców oraz zapro-
szeni go�cie: prezes ZK - P, Artur Jab³oñski, i zastêpca burmi-
strza Helu, Jaros³aw Pa³kowski. Sprawozdanie z trzyletniej
dzia³alno�ci w latach 2004 - 2007 przedstawi³ prezes zarz¹du
oddzia³u, Tadeusz Mu¿a. A oto niektóre tezy zawarte w spra-
wozdaniu:

Zgodnie z uchwa³¹  Walnego Zebrania Cz³onków Oddzia³u
w 2004 roku oraz planami pracy na poszczególne lata minio-
nej kadencji realizowali�my nastêpuj¹ce zadania:

- Aktywnie uczestniczyli�my w ¿yciu Zrzeszenia Kaszub-
sko - Pomorskiego. Cz³onkowie i sympatycy licznie repre-
zentowali nasz oddzia³  w kolejnych zjazdach Kaszubów:
w 2005 r. w £ebie, w 2006 r. w Gdyni i w roku bie¿¹cym
w oddalonych Brusach. Uczestniczyli�my w spotkaniach
z okazji Dnia Jedno�ci Kaszubów 19 marca 2006 i 2007 r.
w Gdañsku, pielgrzymkach morskich na ³odziach i kutrach
z Helu do Pucka na odpust �w. Piotra i Paw³a, mszach �wiê-
tych odbywaj¹cych siê w innych oddzia³ach w intencji rych³ej
beatyfikacji biskupa Konstantyna Dominika i Ojca �w. Jana
Paw³a II, w historycznej 25. pielgrzymce kaszubskiej z Helu
do Zakopanego i na Giewont w 2006 r., a tak¿e w uroczysto-
�ciach jubileuszowych 50 - lecia Zrzeszenia w Gdañsku,
Kartuzach i Gdyni.

- Przy udziale �rodków finansowych z bud¿etu miasta wy-
konali�my remont dachu i ocieplenie strychu naszej siedziby.
Wyremontowany zosta³ Park Kaszubski im. Jana My�lisza.
Zakupili�my flagi kaszubskie i koszulki z nadrukiem herbu
Helu, w których cz³onkowie Zrzeszenia promowali nie tylko
swoj¹ organizacjê, ale przede wszystkim nasze miasto. Od
2005 r. przywracamy tradycjê obchodów "helskiej sobótki".
Wielkim sukcesem sta³y siê koncerty  Letniego Festiwalu
Muzyki Kameralnej w Helu, którego inicjatorami byli�my
ponad 7 lat temu i tyle¿ lat jeste�my jego wspó³organizatora-
mi. Pozyskali�my znaczne �rodki finansowe od samorz¹du
powiatowego i wojewódzkiego, wspieraj¹c dzia³alno�æ dyrek-
tora artystycznego festiwalu, Dariusza Paradowskiego.

- Byli�my widoczni w ¿yciu spo³ecznym i religijnym na-
szego miasta, Ziemi Puckiej i regionu pomorskiego. Ka¿dego
roku licznie uczestniczyli�my wraz z pocztem sztandarowym
w obchodach �wi¹t 3 i 8 Maja oraz 15 Sierpnia, a tak¿e rocznic
wydarzeñ wa¿nych w historii naszej ma³ej i wielkiej Ojczy-
zny: 1 Wrze�nia, 2 Pa�dziernika, 11 Listopada oraz 10 Lutego
z okazji rocznicy Za�lubin Polski z Morzem w Pucku. Ze
sztandarem i chor¹gwi¹ brali�my udzia³ w pielgrzymkach do
Matki Bo¿ej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie oraz
w procesjach Bo¿ego Cia³a po ulicach naszego miasta.

- W 2006 r., w roku jubileuszu 50 - lecia powstania Zrzesze-

nia Kaszubsko - Pomorskiego, obchodzili�my tak¿e swoj¹
skromn¹ 15. rocznicê utworzenia naszego Oddzia³u. Docenio-
na zosta³a spo³eczna praca wielu cz³onków Zrzeszenia. Na
wniosek zarz¹du oddzia³u, za wieloletni¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹
w ZK - P,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³
odznaczenia pañstwowe naszym dwóm cz³onkom. Wrêcze-
nie Z³otego Krzy¿a Zas³ugi Franciszkowi Kosznikowi oraz
Br¹zowego Krzy¿a Zas³ugi Gerardowi Mu¿y mia³o miejsce
w Ratuszu Staromiejskim w Gdañsku. Medalem 50 lecia
ZK-P uhonorowano: Franciszka Kosznika, Wandê Bycz-
kowsk¹, Tadeusza Mu¿ê, Piotra My�lisza, Lilianê Jekê,
Mariê Klajnert i Gerarda Mu¿ê. Wrêczenia pami¹tkowych
medali dokona³ na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym
prezes Zrzeszenia, Artur Jab³oñski.

- Naszym najwiêkszym skarbem jest siedziba oddzia³u
- Checz Kaszubska, w której mamy mo¿liwo�æ eksponowania
haftu kaszubskiego, porcelany ze wzorem kaszubskim, sprzêtu
rybackiego oraz innych przedmiotów u¿ywanych w ¿yciu
codziennym przez naszych ojców. Jest równie¿ bogata kroni-
ka. Staramy siê pozyskiwaæ ciekawe wydawnictwa dotycz¹-
ce naszego regionu. W okresie sezonu checz jest odwiedzana
przez bardzo liczn¹ rzeszê turystów. Naszym zadaniem jest
przypominanie o korzeniach i pokazywanie historii miasta
i Kaszubów.

- Dzia³alno�æ naszego stowarzyszenia w minionej kadencji
by³a bardzo owocna i przynios³a nam du¿¹ satysfakcjê.
Wspó³pracowali�my z organami samorz¹dowymi, instytu-
cjami wojskowymi, innymi stowarzyszeniami s³u¿¹c godnie
miastu i jego mieszkañcom.

Przeprowadzone wybory nowych w³adz przynios³y kilka
zmian. W sk³ad zarz¹du wybrani zostali:

- Tadeusz Mu¿a - prezes,
- Maria Klajnert - I wiceprezes,
- Krystyna Lewandowska - II wiceprezes,
- Barbara Pieszak - sekretarz,
- Wanda Smereka - skarbnik,
- Barbara Hermann, Ewa Kraiñska, Eugenia Lider, Jolanta

Rydz,  Bogumi³a Urbaniak Barbara i Gerard Mu¿a - cz³onkowie.
 Sk³ad komisji rewizyjnej pozosta³ niezmieniony:
- Wanda Byczkowska - przewodnicz¹cy,
- Teresa Rzepko - zastêpca przewodnicz¹cego,
- Maria Rybarczyk - cz³onek.

Delegatami na Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko -
Pomorskiego zostali wybrani: Barbara Hermann, Barbara
Pieszak, Andrzej Lewandowski, Tadeusz Mu¿a, Piotr
My�lisz i Kazimierz Rotta.

Nowo w³adze zosta³y wybrane, aby s³u¿yæ cz³onkom Zrze-
szenia, spo³eczno�ci kaszubskiej i wszystkim mieszkañcom.
Niech to bêdzie mottem przewodnim naszego dzia³ania.

Maria Klajnert

ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego
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ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

�WIÊTO PATRONA SZKO£Y

LICEUM  i  GIMNAZJUM

W tym roku szko³y stanowi¹ce zespó³  helskiej uczelni
obchodzi³y uroczysto�ci zwi¹zane z Dniem Patrona

przez trzy dni odpowiadaj¹ce ró¿nym �wi¹tecznym rytua³om.
Ju¿  w pi¹tek 28 wrze�nia m³odzie¿ naszego Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego  z zaprzyja�nionym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
nr 6 z Gdañska �wiêtowa³y Dzieñ Patrona-OBROÑCÓW
HELU. Uroczysto�ci rozpoczê³o �lubowanie klas pierwszych
LO z Gdañska, przekazanie sztandaru i wspomnienie tradycji
obchodów tego¿ �wiêta w³a�nie w Helu. M³odzie¿  obu szkó³
wspólnie od�piewa³a hymn narodowy, z³o¿y³a wi¹zanki przy
pomniku OBROÑCÓW HELU, zapali³a symboliczne �wiat³a
pamiêci o tych, którzy oddali ¿ycie za wolno�æ ojczyzny.
Helskie Liceum jeszcze nie posiada w³asnego sztandaru, dlate-
go �lubowanie zast¹pi³o przyrzeczeniem d¹¿enia do szlachet-
nych idea³ów- niesienia pomocy potrzebuj¹cym i pamiêci
o poleg³ych za nasz¹ wolno�æ. Na sztandarze Liceum z Gdañ-
ska widnieje Hel, w centralnej jego czê�ci .Hel-  ziemia na
wodach Ba³tyku, na której dzi� ¿yjemy czêsto nie pamiêtaj¹c
o jej zaszczytnym miejscu  w historii. Dlatego w zadumie
przygl¹dali�my siê gdañszczanom oddaj¹cym cze�æ

obroñcom Helu i wywiedli�my z tego spotkania  prawdziw¹
lekcjê patriotyzmu.

Wspólne �wiêtowanie nie skoñczy³o siê tylko na uroczy-
sto�ciach �ci�le zwi¹zanych z pamiêci¹ o patronach, m³odzie¿
obu liceów przyst¹pi³a do ceremonia³u symbolicznych otrzê-
sin, obejrza³a program artystyczny w wykonaniu grupy te-
atralnej LO z Gdañska, wykona³a prace plastyczne o tematyce

cd. na str. 13
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Po ostatnich wydarzeniach - 10.10.2007 protest ryba-
ków w Warszawie, kolejny zapowiadany na  25.10.2007,

budzi moje w¹tpliwo�ci. Czy s¹ to metody na kompleksowe
rozwi¹zanie problemu?

Czy by³a to sprowokowana przez Rz¹d akcja przedwybor-
cza i przerost ambicji niektórych liderów zwi¹zków rybac-
kich?  Sk³aniam siê do tej drugiej tezy.

Rybacy, poprzyjcie nas  w wyborach, a my wam za to - nie
bójcie siê. Dowodem na taki scenariusz by³o niespodziewane
kandydowanie do sejmu, jednego z liderów zwi¹zkowych,
w³a�nie z listy dot¹d panuj¹cych. Nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿
rybacy - prawdziwi rybacy, zaniepokojeni s¹ patologiczn¹
sytuacj¹ zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem "szarej strefy" tole-
rowanej przez panuj¹c¹ pañstwow¹ administracjê morsk¹,
w obrocie rybami po³awianymi w polskiej strefie Morza Ba³-
tyckiego, oraz realizowan¹ przez czê�æ �rodowisk rybackich
ha³a�liw¹ kampani¹ polegaj¹c¹ na ostentacyjnym przekracza-
niu limitów po³owowych dorszy w celu udowodnienia, ¿e
rzeczywiste zasoby dorszy s¹ wiêksze od szacowanych przez
Morski Instytut Rybacki  w Gdyni i zak³adanych przez Uniê
Europejsk¹. Nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e sposób walki czê�ci
rybaków o w³asne interesy polegaj¹cy na ostentacyjnym ³ama-
niu ograniczeñ sprowokowa³ komisarzy unijnych do kontroli
a nastêpnie na³o¿enia sankcji na wszystkich rybaków (zbior-
cza odpowiedzialno�æ) polegaj¹cych na nakazie ca³kowitego
wstrzymania po³owów dorszy dla statków pod polsk¹ ban-
der¹, do koñca 2007 r. Ta kuriozalna sytuacja o�miesza nas
i godzi w interesy polskiego sektora rybackiego. Sytuacja ta,
równie¿, zra¿a do nas spo³eczno�ci innych krajów, np: Szwe-
cji, Danii i Niemiec g³o�no oskar¿anych przez naszych ryba-
ków o nieprzestrzeganie limitów po³owowych. Zawsze sta-
³em na stanowisku, ¿e zasoby wymagaj¹ racjonalnej eksplo-
atacji w trosce o jako�æ �rodowiska i przysz³e pokolenia
a polskie pañstwo, jako takie, powinno realizowaæ politykê
rybo³ówstwa, wp³ywaj¹c poprzez przynale¿ne mu instru-
menty na dynamiczny a zarazem harmonijny rozwój tego sek-
tora. Moim zdaniem, wymaga to systemowego patrzenia na
gospodarkê morsk¹,  w dokumentach okre�lanych przez nasz¹
administracjê morsk¹, mianem strategii. Tolerowanie przez
pañstwo "szarej strefy" w rybo³ówstwie, "nabieranie wody
w usta" i brak argumentów wobec organów UE jest jedno-
znaczne z przyzwoleniem na ³amanie prawa oraz potwierdze-
niem nieposiadania przez nasz sektor morski prawdziwej stra-
tegii. Z punktu widzenia perspektywicznego mo¿e to przy-
nie�æ tylko szkody. Wiadomo, ¿e UE nie zaakceptuje takiej
sytuacji i trzeba j¹ zmieniæ. W ramach tych rozwi¹zañ powin-
no siê doprowadziæ do realizacji ca³ego obrotu rybami oraz
jego ewidencjonowania  poprzez lokalne centra pierwszej sprze-
da¿y, których potencja³ powinien byæ rozs¹dnie skalkulowa-
ny. Dotychczasowe inwestycje, realizowane przede wszyst-
kim z funduszy unijnych s¹ albo za du¿e, albo niedokoñczone
(niedoinwestowane) i nie spe³niaj¹ swojego zadania. Rozwi¹-
zania wymaga sprawa wzmocnienia organizacji producenc-
kich, potencjalnych, obok samorz¹dów, zarz¹dców centrów

sprzeda¿y. Zarz¹dzanie tymi centrami nie jest przecie¿ rol¹
pañstwa a docelowo, równie¿, samorz¹dów wojewódzkich.
Obecnie s¹ to czêsto struktury zwi¹zkowe ze zmienion¹ nazw¹
sugeruj¹c¹ organizacjê producenck¹.  Nie dysponuj¹ one kapi-
ta³em ani zdolno�ci¹ kredytow¹ na dokoñczenie rozpoczê-
tych i realizacjê nowych inwestycji jak równie¿ kapita³em
obrotowym na realizacjê obrotu rybnego.

Bez wzmocnienia tych organizacji, miêdzy innymi poprzez
wprowadzenie systemu porêczeñ finansowych, po¿yczek,
partycypacji w ryzyku, organizacje te nie bêd¹ w stanie sku-
tecznie zarz¹dzaæ centrami. W ramach systemowych rozwi¹-
zañ konieczne jest zorganizowanie funduszy, za pomoc¹ któ-
rych pañstwo rekompensowa³oby rybakom straty wynikaj¹-
ce z decyzji Unii Europejskiej zmierzaj¹cych do odbudowania
zasobów dorszy ba³tyckich. Jednocze�nie pañstwo, dziêki ba-
daniom zasobów i sprawnemu systemowi ewidencjonowania
po³owów powinno dysponowaæ na forum UE argumentami
merytorycznymi podczas rozstrzygania o stopniu eksploata-
cji jak równie¿ argumentami chroni¹cymi dobrze pojête intere-
sy polskiego sektora rybackiego. Wymienione rozwi¹zania
systemowe wymagaj¹ odpowiednich zapisów ustawowych
oraz przepisów wprowadzaj¹cych. Ufam, ¿e pañstwowa ad-
ministracja morska podejmie pilne kroki w celu naprawy tej
trudnej sytuacji i zadeklaruje wolê �cis³ej wspó³pracy z ryba-
kami zmierzaj¹cej do wypracowania racjonalnych rozwi¹zañ.
W innym przypadku dla ochrony gatunku dorsza zlikwiduje-
my "gatunek" Rybak.

 Kazimierz Rotta

RYBO£ÓWSTWO

"Zakaz wykonywania zawodu - Rybak"
Stanowisko w sprawie zakazu po³owów dorszy przez polskich rybaków

Morza Ba³tyckiego

"W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ w rybo³ówstwie ba³tyc-
kim polegaj¹cym na zachêcaniu przez Rz¹d RP do ³amania
rozporz¹dzeñ KE zakazuj¹cych po³owów dorsza na ³owiskach
wschodniego Ba³tyku, Zarz¹d G³ówny ZRM - OP apeluje do
cz³onków naszej organizacji o pozostanie w portach i prze-
strzeganie obowi¹zuj¹cego prawa.

Rz¹d Polski reprezentowany przez Panów Marka Gróbar-
czyka i Grzegorza Ha³ubka Ministrów Gospodarki Morskiej
dopuszcza siê k³amstwa, deklaruj¹c zachowanie bezkarno�ci
polskim rybakom ³ami¹cym obowi¹zuj¹ce prawo. Do dnia
dzisiejszego nie przedstawiono ¿adnych pisemnych gwaran-
cji ochrony rybaków.

Niniejsze o�wiadczenie zwi¹zane jest równie¿ z dymisj¹
Dyrektora Naukowego Morskiego Instytutu Rybackiego pana
dr Zbigniewa Karnickiego. Pismo Ministra Marka Gróbarczy-
ka sugeruj¹ce jego zwolnienie za niezale¿ne pogl¹dy i brak
porozumienia ze �rodowiskiem rybaków jest oszczercze i nie-
prawdziwe. �rodowiska zwi¹zane z rybo³ówstwem, zarówno
w Polsce jak i w Europie uznaj¹ Pana Dyrektora Zbigniewa
Karnickiego za autorytet w tej dziedzinie.

O�WIADCZENIE  ZARZ¥DU  GLÓWNEGO
ZRZESZENIA  RYBAKÓW  MORSKICH
-  ORGANIZACJI  PRODUCENTÓW *
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Komisja Europejska przedstawi³a wniosek dotycz¹cy
wielko�ci dopuszczalnych po³owów i zwi¹zanych

z nimi warunków dla niektórych stad rybnych w Morzu Ba³-
tyckim na rok 2008.  Zdaniem Komisji, stan obydwu stad
dorsza wci¹¿ dostarcza powa¿nych powodów do niepokoju,
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e silniejsze do niedawna stado za-
chodnie, po raz kolejny przekroczy³o bezpieczne granice bio-
logiczne. Naukowcy ostrzegaj¹, ¿e wspó³czynnik prze¿ywal-
no�ci m³odego ³ososia  równie¿ ulega pogorszeniu i zalecaj¹
wprowadzenie ograniczeñ w po³owach. Dobr¹ wiadomo�ci¹
jest jednak fakt, ¿e stada �ledzia ba³tyckiego utrzymuj¹ siê na
satysfakcjonuj¹cym poziomie. Zaproponowane wysoko�ci do-
puszczalnych ca³kowitych po³owów oraz dzia³ania odnosz¹-
ce siê do stad dorsza opieraj¹ siê na postanowieniach przyjê-
tego przez Radê w czerwcu br. planu wieloletniego dotycz¹ce-
go odbudowania i utrzymania stad dorsza ba³tyckiego. Wnio-
sek dotycz¹cy wielko�ci dopuszczalnych po³owów, zostanie
poddany dyskusji na pa�dziernikowym posiedzeniu Rady ds.
Rybo³ówstwa. Joe Borg, komisarz ds. rybo³ówstwa i gospo-
darki morskiej, stwierdzi³: "Zachêcam pañstwa cz³onkowskie
do �ci�lejszej wspó³pracy z przemys³em rybnym, a Komisjê,
aby dopilnowa³a pe³nego wykonania planu wieloletniego, gdy¿
od tego w znacznej czê�ci bêdzie zale¿a³o odbudowanie stad
dorsza i, co siê z tym wi¹¿e, przysz³o�æ floty rybackiej Mo-
rza Ba³tyckiego." Uwzglêdniaj¹c najnowsze zalecenia Miê-
dzynarodowej Rady Badañ Morza (ICES) oraz opiniê dzia³a-
j¹cego w ramach Komisji Komitetu Naukowego, Techniczne-
go i Ekonomicznego ds. Rybo³ówstwa (STECF) i pogl¹dy
zainteresowanych stron, w szczególno�ci Regionalnego Ko-
mitetu Doradczego ds. Morza Ba³tyckiego zostanie zmniej-
szena o 23% unijna kwota po³owu wschodniego stada dorsza
ba³tyckiego, tj. z 40 805 ton do 31 561 ton, oraz o 33% po³o-
wu zachodniego stada dorsza ba³tyckiego  z 26 966 ton do

Czy niezbêdne jest obciêcie kwot po³owowych
³owisk Morza Ba³tyckiego w 2008 r.

17 930 ton. Przedstawione propozycje pokrywaj¹ siê z wie-
loletnim planem  zmierzaj¹cym do ograniczenia �miertelno�ci
po³owowej o 10% rocznie a jednocze�nie powa¿nie podchodz¹
do ostatnich ostrze¿eñ naukowców, które usprawiedliwiaj¹
przekroczenie 15% ustalonego zakresu wahañ warto�ci ca³ko-
witych dopuszczalnych po³owów. W czerwcu ICES og³osi³a
apel o ca³kowite zamkniêcie wschodnich ³owisk dorsza, zale-
caj¹c równie¿ 50% obni¿enie TAC zachodniego stada dorsza.
U podstaw wymienionych kwestii le¿y problem polegaj¹cy
na  niedostarczaniu pe³nych informacji na temat po³owów na
wymienionych ³owiskach. Sytuacja ta powinna ulec znacznej
poprawie z chwil¹ wdro¿enia przez pañstwa cz³onkowskie
�rodków kontroli zawartych w wieloletnim planie na rzecz
dorsza ba³tyckiego, przyjêtym przez Radê latem tego roku.
Zaproponowany szereg �rodków technicznych dotycz¹cych
³owisk dorsza równie¿ wpisuje siê w dzia³ania tego planu.
Obejmuj¹ one 10% ograniczenie nak³adu po³owowego w od-
niesieniu do dennych narzêdzi po³owowych i zmniejszenie
ca³kowitych dopuszczalnych po³owów. Zainteresowane pañ-
stwa cz³onkowskie mog¹ udzieliæ wsparcia podmiotom
dotkniêtym wskutek zastosowania wymienionych �rodków
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. ICES zwróci-
³a równie¿ uwagê na niepokoj¹cy rozwój  sytuacji panuj¹cej
w stadzie ³ososia w g³ównym basenie, gdzie u m³odych ryb
obserwuje siê bardzo niski wspó³czynnik prze¿ywalno�ci.
W wyniku zaobserwowanych zmian doros³a populacja tego
stada jest skazana w znacznej czê�ci na wyginiêcie w ci¹gu
kolejnych kilku lat. W zwi¹zku z tym Komisja proponuje
zmniejszenie TAC ³ososia o 15%, tj. z 428 697 osobników
w 2007 r. do 364 392 w 2008 r.  Zagadnienie to ma byæ równie¿
przedmiotem dalszych dzia³añ Komisji w ramach zainicjowa-
nego w bie¿¹cym roku przegl¹du planu dzia³ania na rzecz ³oso-
sia ba³tyckiego. Wymieniony plan dzia³ania na rzecz ³ososia
zosta³ po raz pierwszy przyjêty przez Miêdzynarodow¹
Komisjê Rybo³ówstwa Morza Ba³tyckiego (IBSFC) w 1997 r.
Od lat 2003-2004, poziom liczebno�ci uzupe³nienia stad pela-
gicznych osi¹ga³ wysokie warto�ci, liczebno�æ narybku do³¹-
czaj¹cego do stada powróci³a do normy.  Zachowuj¹c ostro¿ne
podej�cie oraz d¹¿¹c do ustabilizowania poziomu po³owów
w perspektywie d³ugoterminowej, Komisja proponuje obni-
¿enie TAC szprota i �ledzia w Zatoce Ryskiej oraz na podob-
szarach 30 i 31. Ma ono zostaæ czê�ciowo zrównowa¿one
podniesieniem o 11% TAC centralnego stada �ledzia, którego
istnienie nie jest zagro¿one. Zachodnie stado �ledzia ba³tyc-
kiego jest zmieszane ze stadem Morza Pó³nocnego, które
w ostatnich latach wykazuje bardzo nisk¹ liczebno�æ uzu-
pe³nienia. W zwi¹zku z tym Komisja proponuje zmniejsze-
nie o 20% TAC na zachodnim Ba³tyku, tj. z 49 500 ton do 39
600 ton. W �wietle planowanego zawarcia z Rosj¹ nowej dwu-
stronnej umowy w sprawie rybo³ówstwa Komisja wymieni³a
z tym krajem nieformalne opinie na temat TAC oraz kwot jak
i zwi¹zanych z nimi �rodków zawartych we wniosku. Poro-
zumienie to ma zast¹piæ Miêdzynarodow¹ Komisjê Rybo-
³ówstwa Morza Ba³tyckiego (IBSFC), z której Unia Europej-
ska wyst¹pi³a z koñcem 2005 r. w nastêpstwie przyst¹pienia
Polski, Litwy, £otwy i Estonii do Unii. Europejskiej.

Kazimierz Rotta

Zarz¹d ZRM - OP uwa¿a, ¿e s¹ to wy³¹cznie populistycz-
ne dzia³ania zwi¹zane z nachodz¹cymi wyborami.

Opinie przedstawiane przez uznane nadba³tyckie organiza-
cje rybackie, potêpiaj¹ nielegalne polowy. Odpowiedzialni
i uczciwi rybacy naszej organizacji reprezentuj¹ takie samo
stanowisko.

Komisja Europejska w zamian za drastyczn¹ ochronê dor-
szy przeznaczy³a dla Pañstw Cz³onkowskich �rodki finanso-
we na rekompensaty. Niestety Rz¹d Polski w ci¹gu ostatnich
dwóch lat nie potrafi³ stworzyæ odpowiedniego systemu ochro-
ny polskich rybaków.

Ocena dwóch lat zarz¹dzania rybo³ówstwem nie pozosta-
wia w¹tpliwo�ci, ¿e polskim rybakom zbudowano trumnê.
Za obecne poczynania Rz¹du Polskiego zap³ac¹ wy³¹cznie
rybacy i ich rodziny.

Dzia³ania Ministerstwa Gospodarki Morskiej s¹ skrajnie
nieodpowiedzialne i Zarz¹d G³ówny ZRM -OP ca³kowicie
odcina siê od polityki kreowanej przez obecny rz¹d w spra-
wie rybo³ówstwa.

Zrzeszenie Rybaków Morskich -Organizacja Producentów
dzia³a od 60 lat i reprezentuje armatorów 148 statków rybac-
kich".

 Przedruk Z.R.M. - O.P.
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Tradycyjnie, 2 pa�dziernika helska podstawówka uroczy-
�cie obchodzi³a �wiêto Patrona Szko³y. Uczniowie pod

opiek¹ wychowawców i p. dyrektor J. Kliñskiej udali siê pod
pomnik "Obroñcom Helu", by z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów, za-
paliæ znicze i uczciæ pamiêæ poleg³ych chwil¹ ciszy i skupie-
nia. Po pe³nej powagi i zadumy czê�ci oficjalnej nadszed³ czas
na zabawê. Ten bowiem dzieñ jest tak¿e �wiêtem wszystkich
pierwszoklasistów, którzy sk³adaj¹ uroczyste �lubowanie.

Ceremonia �lubowania i pasowania uczniów klas pierwszych
na pe³noprawnych cz³onków spo³eczno�ci szkolnej wywodzi
siê ze �redniowiecznej tradycji rycerskiej. M³ody cz³owiek,
który mia³ wej�æ w grono rycerskiej braci, musia³ najpierw
przej�æ pewne egzaminy, wykazaæ siê mêstwem, umiejêtno-
�ci¹ w³adania broni¹, a dopiero pó�niej, podczas uroczystej
ceremonii sk³ada³ �lubowanie na wierno�æ swojemu królowi
i by³ nastêpnie pasowany na rycerza., Podczas tej uroczysto-
�ci otrzymywa³ rycerski pas, zbrojê i miecz. Zmieni³y siê
czasy, zmienili ludzie, ale echa dawnej tradycji pozosta³y do
dzi�. W rolê ksiêcia lub króla wciela siê dzi� dyrektor szko³y,
za� "giermkami", którzy maj¹ byæ pasowani, s¹ uczniowie
klas pierwszych.

Tak te¿ by³o w przypadku helskich pierwszaków. Dzieci
przez ponad miesi¹c poznawa³y zasady obowi¹zuj¹ce w szko-
le i zespole klasowym, nawi¹zywa³y znajomo�ci.

W koñcu nadszed³ ich wielki dzieñ. 2 pa�dziernika w po-
czet uczniów Szko³y Podstawowej im. Obroñców Helu wst¹-
pi³o 52 uczniów klas pierwszych. Na tê chwilê najm³odsi
uczniowie czekali z utêsknieniem. Zdaj¹c sobie sprawê z po-
wagi i rangi czekaj¹cej ich uroczysto�ci starali siê do niej przy-
gotowaæ jak najlepiej. Pomog³y im w tym panie: H. �wi¹tecka
i B. Cie�lak.

W uroczysty nastrój wprowadzi³ wszystkich wspólnie za-
�piewany hymn Polski. Dla m³odszych kole¿anek i kolegów
program artystyczny przygotowa³y klasy drugie razem
z wychowawczyniami: p. B. Pieszak i p. H. Walkusz. Potem
najm³odsi uczniowie naszej szko³y prezentowali swoje talen-
ty wokalne. I tylko rumieñce na ich twarzach oraz lekko dr¿¹-
ce g³osy zdradza³y ogromn¹ tremê, która im towarzyszy³a. Ta
sama trema i przejêcie udzieli³o siê tak¿e obecnym na uroczy-
sto�ci rodzicom, babciom i dziadkom. Najwa¿niejszy moment
uroczysto�ci poprzedzi³o wprowadzenie sztandaru. Potem
nast¹pi³o to, na co wszyscy czekali i do czego tak d³ugo siê
przygotowywali - pierwszoklasi�ci z³o¿yli uroczyste �lubo-
wanie oraz zostali pasowani na uczniów. �wiadkami tego donio-
s³ego wydarzenia byli zaproszeni go�cie, a w�ród nich: Prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta p. Edward Mrozik, który wspólnie
z p. dyrektor ZSO w Helu I. Sojeck¹ dokona³ aktu pasowania
oraz Sekretarz Miasta p. Marek Dykta, który wrêczy³ gospo-
darzom klas pierwszych Akty Nadania Klas. Na pami¹tkê tej
pierwszej, donios³ej, szkolnej uroczysto�ci wszyscy pierw-
szoklasi�ci otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Od tego dnia sta-
li siê �wiadomi swoich praw i obowi¹zków wynikaj¹cych
z pe³nienia roli ucznia.

Na koniec by³y prezenty. Uczniowie otrzymali drobne upo-
minki przygotowane przez kole¿anki i kolegów z klas trze-
cich pod opiek¹ p. K. Zaborowskiej i I. Jab³onowskiej.

�WIÊTO PATRONA SZKO£Y

SZKO£A  PODSTAWOWA

Piszê to 15 pa�dziernika, ale w druku to bêdzie ju¿ po
wyborach. Pañstwo znaj¹ ju¿ ich wynik - ja jeszcze

nie�
Niemniej IDÊ NA WYBORY - ZDECYDOWANIE! - dla-

czego? -  choæby na z³o�æ politykom! Drodzy Pañstwo, wiêk-
szo�ci politykom wcale nie zale¿y na wysokiej frekwencji w
wyborach. Wrêcz przeciwnie, robi¹ wszystko, by nas do tego
po cichutku zniechêciæ. Wielu partiom jest na rêkê, by do
wyborów poszed³ tylko ich karny elektorat, bo wtedy w³adza
bêdzie ich i bêd¹ z ni¹ robili, co zechc¹.

Te wybory s¹ dla na wszystkich wyj¹tkowo wa¿ne. Od
dawna nie by³o w Polsce tak silnych podzia³ów, takiej niena-
wi�ci i szczucia. Ka¿dy z wyborców ma szanse to zmieniæ lub
ten stan utrwaliæ.

G³osowanie to moje prawo i przywilej, jedno z niewielu
praw, którego nigdy nie dam siê pozbawiæ.

Ci¹gle wielu wyborców nie rozumie, ¿e to ONI wybieraj¹,
a nie jacy� Talibowie z Klewek. Je�li wybierzemy g³upich czy
nieudolnych polityków - to nasza wina - ale przede wszyst-
kim wina tych, co z lenistwa lub g³upoty (nie waham siê u¿yæ
tego s³owa! -  tak wypowiedzieli siê tak¿e teologowie z KAI)
nie wykorzystali swojego prawa g³osu.

Kto nie poszed³ na wybory - za niego rozstrzygnêli inni.
Wielu Polaków ci¹gle nie rozumie warto�ci swojego g³osu,

a zas³ania siê twierdzeniem, ¿e siê nie interesuje polityk¹.
Argument, ¿e "¿adna partia czy polityk nie zas³uguje na to,

aby podaæ mu rêkê, a co dopiero aby oddaæ na nich mój g³os",
jest idiotyczny. Kto� przecie¿ tê w³adzê dostanie, wiêc je�li
komu� by³o wszystko jedno i nie wybiera³ - to nie ma prawa
narzekaæ!

Je�li pójdê do sklepu kupiæ co� do jedzenia a tam nie mogê
znale�æ niczego apetycznego- to albo co� kupiê z tego, co jest
- albo nie bêdê jad³ - to proste!

Do wyborów wzywali biskupi, "Ko�ció³ powinien bez prze-
rwy przypominaæ, ¿eby do wyborów pój�æ, ale bez wskazy-
wania na konkretne partie" - podkre�la³ abp Kazimierz Nycz.

Mimo tego pod wzglêdem frekwencji wyborczej Polska od
wielu lat znajduje siê "w ogonie" demokratycznych pañstw.

Popatrzmy dzi� na ilo�æ oddanych g³osów i na ilo�æ tych,
które u nas nie zosta³y oddane, przepad³y. Gdyby je oddaæ na
dowoln¹ z partii, ta wygra³aby bez problemu! To prosta aryt-
metyka�A nieobecni stracili prawo g³osu, tak¿e teraz, po
wyborach.

Jednak nie posz³o wielu � szkoda�. Mo¿na by ich zmusiæ
tylko si³¹ - obowi¹zkiem g³osowania jak to jest w wielu kra-
jach. Tylko wtedy wybór by³by odzwierciedleniem pogl¹dów
wszystkich obywateli. Ale nasi politycy na obowi¹zek wy-
borczy siê nie zgodz¹, to nie jest w ich interesie.

W³adys³aw Szarski

WYBORY 2007

Dlaczego poszed³em
na wybory?
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Za� rodzice ogromnymi, kolorowymi ro¿kami wype³nio-
nymi ³akociami os³odzili im zakoñczenie beztroskiego dzie-
ciñstwa i przyjêcie szkolnych obowi¹zków.

By³ to wa¿ny dzieñ dla wszystkich. Moment sk³adania �lu-
bowania na sztandar szko³y oraz akt pasowania na ucznia
zapewne pozostanie na d³ugo w pamiêci dzieci i ich rodziców.
Za� wykonane zdjêcia wywo³aj¹ pewnie po latach u�miech na

twarzy, przywo³aj¹ sentymentalne wspomnienia, a byæ mo¿e
w niejednym oku zakrêci siê ³ezka ...

Pierwszoklasistom ¿yczymy, by ka¿dy dzieñ w ich szkol-
nej karierze by³ taki pogodny, jak ten. Niech nauka bêdzie dla
Was rado�ci¹. B¹d�cie dobrymi uczniami!

Hanna Drewing
Nauczyciel ZSO

zwi¹zanej z protestem przeciw wojnom i, dziêki uprzejmo�ci
Muzeum Obrony Wybrze¿a, wys³ucha³a  krótkiego wyk³adu
na temat obrony Helu w 1939 r.

�wiêto szkó³ wspominaj¹cych tego samego patrona zakoñ-
czy³a go�cinna grochówka i obietnica kolejnych  spotkañ.

W poniedzia³ek 1.10.2007 r. �wiêtowa³o helskie Gimnazjum.
Pierwsze klasy  ponadpodstawowe  uroczy�cie przyjmowa-
no w kr¹g gimnazjalistów. Gimnazaliom  patronowali pani
dyrektor Irena Sojecka, za-ca burmistrza pan Jaros³aw Pa³-
kowski i przewodnicz¹cy Rady Miasta pan Edward Mrozik.
Pierwszoklasi�ci przygotowali krótki program - turniej w aran-
¿acji taneczno- wokalnej, którym prezentowali siê, wkupo-
wali w  ³aski starszych kolegów. Publiczno�æ  ogl¹da³a próby
subtelnego walca i bawi³a siê przy dyskotekowych rytmach
uczniowskiej interpretacji tañców i piosenek. Po czê�ci roz-
rywkowej pani dyrektor Irena Sojecka wraz z go�æmi pasowa-
³a pierwszoklasistów  na uczniów gimnazjum i wrêcza³a im
niebieskie birety, które od tej pory zak³adaæ bêd¹ na ka¿d¹
oficjaln¹ uroczysto�æ. �wiêto  zakoñczy³o od�piewanie hym-
nu  gimnazjum. Dodatkow¹ atrakcj¹ dnia by³o spotkanie
z panem Zbigniewem Brzeziñskim, wieloletnim doradc¹
amerykañskiego prezydenta Cartera. M³odzie¿ gimnazjum
poprosi³a o pami¹tkowe zdjêcie i wpis do kroniki.

2.10.2007 r. - m³odzie¿ Gimnazjum i Liceum wziê³a udzia³
w miejskich obchodach dnia upamiêtniaj¹cego kapitulacjê Helu
w 1939 r. Delegacje klas z³o¿y³y  wi¹zanki kwiatów pod po-
mnikiem poleg³ych za ojczyznê i zapali³y symboliczne zni-
cze. Uroczysto�æ  wspiera³ szkolny poczet sztandarowy.

Dyrekcja ZSO

cd. ze str. 9

Prof. Zbigniew Brzeziñski  w Muzeum Obrony Wybrze¿a.
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K lub Krajoznawców "IK"
 i  Oddzia ³owa Komi s j a

Krajoznawcza O/M PTTK w Gdy-
ni zaprosili w sobotê 22 wrze�nia

2007 r. gdyñskich turystów na  JUBILEUSZOWY XX ZLOT
IM. PROF. KAZIMIERZA DEMELA z okazji �wiatowego
Dnia Turystyki.

Miesi¹c wcze�niej, 24 sierpnia b.r. w Helu go�cili krajo-
znawcy z ca³ej Polski, którzy przybyli na XXXVII Centralny
Zlot Krajoznawców CZAK - "Ziemia Gdañska". Z³o¿ono
wówczas to  ho³d prof. K.Demelowi, sk³adaj¹c wi¹zankê kwia-
tów i zapalaj¹c znicze pod tablic¹ wielkiego uczonego, jaka
znajdujê siê na budynku Stacji Morskiej UG. Ponad 300 uczest-
ników Zlotu przesz³o bulwarem im. prof. Demela do Foka-
rium.

Z uwagi  na udzia³ m³odych turystów z "Klubu Mi³o�ników
Przygód", dzia³aj¹cego w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. �w. Rodziny spotkanie odby³o sie przy Ko�ciele NMP
przy ul. �wiêtojañskiej w Gdyni. Uczestnicy przeszli ulic¹
10 lutego do siedziby  Morskiego Instytutu Rybackiego
w Gdyni.W czasie pieszej wêdrówki przewodnicz¹ca OKK
Alicja Wrzosek przybli¿y³a uczestnikom Zlotu historiê
Gdyni i omówi³a wybrane obiekty na trasie przemarszu.

PAMIÊCI PROF. KAZIMIERZA DEMELA

�wiatowy Dzieñ Turystyki 2007  w Gdyni

Sala im.prof.K. Demela w MIR.

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�

Wydawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".
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Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

W Morskim Instytucie Rybackim, w sali im. prof. K. De-
mela  przywita³ turystów uczeñ profesora, przewodnik
trójmiejski Henryk Ganowiak. Przybli¿y³ on sylwetkê prof.
K. Demela (1888-1978) opowiadaj¹c ciekawe historyjki z jego

¿ycia. Pokaza³ ksi¹¿ki Profesora z osobist¹ dedykacj¹ i wrê-
czy³ uczestnikom teczki z materia³ami promocyjnymi MIR.

Tury�ci przeszli przez dzielnicê Dzia³ki Le�ne, ul. Szcze-
ciñsk¹, na której znajduj¹ siê trzy ciekawe domy z drewniany-
mi werandami z 1946 r. do Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego. Tam otrzymali rêkawiczki i worki plastykowe, w celu
uprz¹tniêcia �mieci, pozosta³ych z akcji Sprz¹tanie �wiata
z poprzedniego tygodnia. Wdychaj¹c �wie¿e powietrze i po-
dziwiaj¹c piêkno natury dotarli�my do Cmentarza Witomiñ-
skiego. Pierwsze znicze zapalono nagrobie wspania³ego krajo-
znawcy, opiekuna M³odzie¿owego Klubu Turystycznego
"Watra" Zbigniewa ̄ ochowskiego. Nastêpne znicze zapalono
na grobie trzeciego prezesa Oddzia³u PTK w Gdyni Bole-
s³awa Polkowskiego i Kapitana ̄ eglugi Wielkiej  Kazimierza
Jurkiewicza. W pierwszej Alei Zas³u¿onych pochowany jest
prof. Kazimierz Demel - pionier polskich badañ  na morzu,
najwybitniejszy polski znawca flory i fauny Ba³tyku, twórca
polskiej oceanografii biologicznej i tu równie¿ zapalono zni-
cze. W drodze powrotnej zatrzymali�my siê przy grobie za³o-
¿ycielki Szpitala Miejskiego w Gdyni Natalii S³owikowskiej
oraz przy grobie matki obecnego proboszcza ko�cio³a NMP,
Edmunda Wierzbowskiego. Znicze zapalono przy symbolicz-
nym grobie uczestników katastrofy statku "LEROS' z 1997 r.
i przy krzy¿u Gryfa Pomorskiego. W zlocie wziêli udziali
tak¿e  cz³onkowie  Klubu ESPERANTO. Uczestnicy Zlotu
zdobyli punkty do odznaki krajoznawczej i turystyki pieszej
oraz otrzymali pami¹tkowe plakietki.

Alicja Wrzosek, Gdynia
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W poniedzia³ek 1 pa�dziernika 2007 r. Stacja Morska

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego

go�ci³a profesora Zbigniewa Brzeziñskiego, w latach 1977-

1981 doradcê do spraw bezpieczeñstwa prezydenta USA  Jim-

my'ego Cartera.

Profesor  Zbigniew Brzeziñski i foki

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, bezrêkawniki,

polary, a tak¿e nowe modele plecaków,

kubków, toreb p³óciennych, koszulek

itp.

Serdecznie zapraszamy!!!

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

Dostojnego go�cia podejmowali Prorektor UG ds. Studenc-

kich dr Jacek Taraszkiewicz oraz szef helskiej placówki prof.

UG dr hab. Krzysztof E. Skóra, który oprowadzi³ go�cia po

terenie i obiektach, opowiedzia³ o pracach badawczych oraz

zadaniach edukacyjnych uniwersyteckich oceanografów. Pan

profesor Brzeziñski zwiedzi³ równie¿ fokarium, gdzie akurat

trwa³y przygotowania m³odych fok do wypuszczenia (zna-

kowanie i przyklejanie nadajników).

Go�æ by³ ¿ywo zainteresowany charakterem i funkcj¹ miej-

sca, gdy¿ posiadaj¹c dom letni na wybrze¿u najdalszej, pó³-

nocno-wschodniej czê�ci USA w stanie Maine dzieli pasjê

swoich wnuków dotycz¹c¹ ¿ycia tamtejszych fok. Profesor

Brzeziñski z uwag¹ s³ucha³ informacji o morskiej specyfice

realizowanych tu projektów i problemach ochrony przyrody

Ba³tyku.

Uwieñczeniem wizyty by³y wpisy do pami¹tkowych ksi¹g

Uniwersytetu Gdañskiego i jego helskiej placówki.

MG
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W dniach od 11 do 20 sierpnia
2007 r. po raz kolejny zorgani-

zowano w Helu obóz naukowy "B³êkit-
ne Lato". Wziêli w nim udzia³ studenci
ochrony �rodowiska lub kierunków po-
krewnych, bêd¹cy stypendystami Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Zanim jednak zjawili siê w Helu, spê-
dzili tydzieñ w B³êkitnej Szkole, dzia³a-
j¹cej przy Zarz¹dzie Nadmorskiego Par-
ku Krajobrazowego we W³adys³awowie.
Tam dokonali miêdzy innymi wnikliwej
inwentaryzacji Karwieñskich B³ot oraz
�wieciñskich £¹k. Ponadto zbadali spo-
sób rekreacyjnego u¿ytkowania malow-
niczo po³o¿onego rezerwatu Mecheliñ-
skie £¹ki. W ramach zajêæ przeprowa-
dzanych we W³adys³awowie stypendy�ci
WFO�iGW ocenili równie¿ sposób u¿yt-
kowania kempingów usytuowanych na
trasie W³adys³awowo - Cha³upy oraz ich

Smutne obserwacje z "B³êkitnego Lata"

Archiwalne zdjêcie brzegu pola na-
miotowego wykonane latem 1995 roku
(foto. Z. Grabowiecki).

wp³yw na �rodowisko Zatoki Puckiej
i Pó³wyspu Helskiego, kontynuuj¹c tym
samym problematykê ubieg³orocznego
obozu.

To, co siê dzieje na pierwszych kilo-
metrach Pó³wyspu Helskiego, wo³a
o szybk¹ reakcjê kompetentnych czyn-
ników. Procesy niszcz¹ce lokaln¹ przy-
rodê narastaj¹. W³a�ciciele kempingów
chyba nie rozumiej¹ skutków obecnych
sposobów swojej dzia³alno�ci. O rozwi-
janym i wprowadzanym standardzie
europejskich kempingów "Zielony
Klucz" nie s³ysza³ chyba ¿aden. Je�li tak
dalej pójdzie (a jest to tak¿e obszar sys-
temu UE - Natura 2000), nie bêdzie
mowy o pozyskiwaniu �rodków Unii
Europejskiej na nasz regionalny rozwój.

Warto przytoczyæ jedn¹ z charakte-
rystycznych i zatrwa¿aj¹cych obserwa-
cji studentów. To kemping "Ekolaguna"
systematycznie pozyskuj¹cy dla siebie

tereny kosztem niszczenia trzcinowisk
Zatoki Puckiej - miejsca ¿ycia ptaków,
rozrodu ryb i schronienia narybku.

Poni¿ej sekwencja zdjêæ archiwalnych
z 1995 i maja 2006 roku w porównaniu
ze zdjêciami z sierpnia 2006 i lipca 2007
roku, jakie przeanalizowano w ramach
obu obozów B³êkitnego Lata. Jest ona
a¿ nadto wymowna.

Z baga¿em podobnych do�wiadczeñ
i wiedzy z pierwszego tygodnia studen-
ci "B³êkitnego Lata" przybyli do Helu,
aby stawiæ czo³a tutejszym problemom
przyrodniczym. Mieli tu do zrealizo-
wania nie lada zadanie, którego ogólny
temat brzmia³: "Antropogeniczne zagro-
¿enie przyrodniczych walorów Helskie-
go Cypla". Zanim jednak dowiedzieli siê,
co ich czeka, zostali wyposa¿eni w wie-
dzê, która mia³a pomóc w realizacji
powierzonych im zadañ. Wys³uchali
4 wyk³adów wyg³oszonych przez na-
ukowców z Uniwersytetu Gdañskiego
i Akademii Morskiej, dotycz¹cych: przy-
czyn degradacji bioró¿norodno�ci Ba³-
tyku (prof. K.E. Skóra), genezy polskie-
go wybrze¿a i jego ochrony (dr E. Gerst-

mann), ssaków morskich jako wa¿nego

Zarejestrowany postêp degradacji na kempingu Ekolaguna. Kwadratem zaznaczono najbardziej charakterystyczny fragment
degradowanego przyrodniczo brzegu (foto. D. Bógda³).

elementu zarz¹dzania stref¹ brzegow¹
(mgr I. Kuklik) oraz wp³ywu zagospo-
darowania przestrzennego na �rodowi-
sko i krajobraz Helskiej Kosy (prof. M.

Kistowski). �wiadomi unikalno�ci tere-
nu, na którym przysz³o im pracowaæ,
rozpoczêli parodniowe badanie ró¿nych
aspektów poziomu antropopresji
na Pó³wyspie Helskim, m.in. obserwu-
j¹c natê¿enia ruchu turystycznego
na jego Cyplu oraz problem niszczenia
publicznej przestrzeni komercyjnymi
reklamami.

Na Helskim Cyplu, w wyznaczonych
miejscach, rozstawiono trzy punkty
obserwacyjne. Przez cztery dni skrupu-
latnie odnotowywano ilo�æ osób wcho-
dz¹cych na pla¿ê i j¹ opuszczaj¹cych.

Teren badañ na Helskim Cyplu.
Oznaczenie: p1, p2, p3 - punkty obser-
wacyjne (foto: D.Bógda³).

Badania ruchu pieszych, przeprowa-
dzone w ró¿nych warunkach pogodo-
wych, wydaj¹ siê byæ reprezentatywne.
Zauwa¿ono, ¿e mimo zró¿nicowanej
aury (dwa dni ch³odne i wietrzne, dwa
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s³oneczne), ruch w wyznaczonych punk-
tach by³ niemal identyczny.

Niezale¿nie od panuj¹cych warunków
atmosferycznych miejscem, w którym
odnotowano najwiêksz¹ ilo�æ wchodz¹-
cych i wychodz¹cych turystów, by³
punkt nr 2, czyli wej�cie bêd¹ce przed-
³u¿eniem g³ównej drogi prowadz¹cej na
pla¿ê. W poniedzia³ek liczba wchodz¹-
cych tu na pla¿ê osób przekroczy³a na-
wet 4.5 tys.

Rys. Ilo�æ odnotowanych osób wcho-
dz¹cych na Helski Cypel w punktach:
p1, p2, p3.

Oszacowano, ¿e dziennie Helski Cy-
pel odwiedza od 4 do 6 tysiêcy osób, co
w sezonie letnim (lipiec - sierpieñ) daje
w sumie liczbê oko³o 300 tys.! Jak na
tak wra¿liwe przyrodniczo miejsce licz-
ba ta jest bardzo wysoka.

Uczestnicy �B³êkitnego Lata� zwra-
cali m.in. uwagê na ilo�æ wprowadza-
nych rowerów, wózków dzieciêcych oraz
psów. Dziennie na badane odcinki pla¿y
wje¿d¿a³o oko³o 50 wózków dzieciêcych
i tyle¿ samo rowerów, liczba wprowa-
dzanych psów oscylowa³a wokó³ 35.
Zdecydowana wiêkszo�æ osób odwie-
dzaj¹cych Helski Cypel w ci¹gu dnia to
pla¿owicze, wieczorami dominowali
spacerowicze i� wêdkarze. Najwiêcej
ludzi z g³ównego wej�cia korzysta
w godzinach oko³o po³udniowych.

Oczywi�cie nie sama ilo�æ odwiedza-
j¹cych Helski Cypel osób jest tu gro�na,
ale ich zachowanie oraz ochronne przy-
gotowanie szlaków spacerowych i wra¿-
liwych na antropopresjê siedlisk. ̄ e jest
problem, to widaæ. Teraz nale¿y spo-
rz¹dziæ stosowny plan zarz¹dzania ru-
chem turystycznym oraz stworzyæ za-
bezpieczenia przed przyrodnicz¹ degra-
dacj¹ nadbrze¿nych i le�nych siedlisk.

¯e jest to potrzebne, pokaza³y m.in.
obserwacje z patrolowania wydm i lasu,
bêd¹cych zapleczem cyplowej pla¿y.
Uzyskane obserwacje nie napawaj¹
optymizmem. Zdecydowana wiêkszo�æ
osób korzystaj¹cych z tych terenów to
co prawda spacerowicze (niespe³na

70%) i zwiedzaj¹cy obiekty militarne
(prawie 20%), jednak prawie 5% (czyli
1.5 tys. osób) wykorzystuje le�ne za-
drzewienia i zaro�la jako toaletê. Zaob-
serwowano tak¿e inne ewidentne przy-
k³ady dewastacji krajobrazu jak: rozdep-
tywanie wydm, rozje¿d¿anie ich rowe-
rami, parkowanie w miejscach niedo-
zwolonych. Okazuje siê te¿, ¿e "toalet¹"
nie jest wy³¹cznie zaplecze wydm. T¹
funkcjê pe³ni¹ tak¿e ustawione na pla-
¿ach drewniane przebieralnie. Ku zasko-
czeniu odnotowano tak¿e znaczn¹ ilo�æ
przypadków spo¿ywania alkoholu
na dzikich �cie¿kach helskiego cypla
i ³aweczkach g³ównej drogi doj�cia.

* *.*

Czwartek by³ dniem po�wiêconym na
opracowanie zebranych danych, przy-
gotowanie podsumowuj¹cych prezenta-
cji, a ju¿ w pi¹tek na studentów czeka³o
kolejne, interesuj¹ce zadanie. Tym razem
zostali wyposa¿eni w rowery, na któ-
rych, podzieleni na 5 grup, przemierzali
trasê od Pucka do Helu, badaj¹c ilo�æ
i rozmieszczenie reklam wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej nr 216 oraz przy wej-
�ciach na pla¿e. Reklamy podzielono na
trwa³e i nietrwa³e, o powierzchni do 1m2

oraz powy¿ej, znajduj¹ce siê w mie�cie
i poza nim oraz przy ulicy i wej�ciach
na pla¿e. Okazuje siê, ¿e najwiêksza ilo�æ
reklam koncentruje siê na odcinkach
W³adys³awowo - Cha³upy oraz Jastar-
nia - Hel, ponadto bardzo czêsto s¹ one
umieszczane w miejscach do tego nie-
przeznaczonych (np. znaki drogowe czy
tablice informacyjne).

Rys. Ilo�æ stwierdzonych reklam
o powierzchni ponad 1m2 znajduj¹cych
siê na terenach administracyjnych miast
i osiedli. Oznaczenie: czarne- trwa³e,
bia³e-nietrwa³e.

Drzewa s³upami og³oszeniowymi? Te

ostatnie wymy�lono kilkadziesi¹t lat

temu, aby nie obklejaæ afiszami drzew

i fasad budynków. Na nic. Dzi� plakaty

umieszczane s¹ na wielu helskich drze-

wach i to warstwowo. Tych nieaktual-

nych nikt nie usuwa.

Kto wydaje pozwolenie na co� takiego?

Lub kto nie egzekwuje prawa zakazu?

Gmina? W³a�ciciel pobocza drogi?

Kto? Bo kto wiesza, to zwykle widaæ na

plakacie.

Dlaczego przyje¿d¿aj¹cy na koniec

Pó³wyspu Helskiego turysta jest skaza-

ny na taki widok?

Bramy do lasu, bramy na dzikie pla-

¿e, bramy do morza? Po co to? Kto

wpad³ na pomys³ i kto zezwoli³ na umiesz-

czanie ogromnych bram i reklam w miej-

scu, gdzie cz³owiek chce (i powinien) wi-

dzieæ tylko przyrodê? To¿ to Nadmorski

Park Krajobrazowy, a Helski Cypel to

unikatowe miejsce w Europie. Oklejanie

go tego typu obrazkami jest bezgu�ciem

i g³upot¹ na skalê kontynentu. Tam, gdzie

do�æ urody przyrody i to ona powinna

byæ przedmiotem podziwu i kultu, poja-

wia siê co�, co zwykle kojarzy siê z prze-

strzeni¹ zurbanizowan¹.

Jak tak dalej pójdzie, to nied³ugo na

pla¿ach bêd¹ wisia³y tak¿e wyborcze pla-

katy.

cd. na str. 16
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Absurd w który brniemy z zagospo-

darowywaniem rodzimego krajobrazu

wyró¿nia nas w Europie bardzo. Ta ory-

ginalno�æ nie mo¿e byæ jednak powodem

dumy.

Obciach! - zauwa¿yli studenci.

cd. ze str. 15
Swoj¹ drog¹ jak reklamodawcy, spece od  marketingu (tu na przyk³adzie

Fiata) mog¹ pozwoliæ, aby ich reklamy przyczynia³y siê do takiej degrada-
cji krajobrazu w tak cennym przyrodniczo i urokliwym miejscu Europy
jakim jest Pó³wysep Helski? Dla ludzi wra¿liwych na piêkno natury (Fiat
szczególnie szczyci siê wysublimowanym estetycznie wzornictwem swo-
ich produktów) jest to wielki dysonans.

 Spragniony piêkna naturalnego kra-

jobrazu turysta co krok natyka siê na

kolejn¹ reklamê. Nawet w lesie ogromne

szmaciane banery nie daj¹ odpocz¹æ

uciekaj¹cym od nat³oku reklam miejskich

wczasowiczom.

Centrum W³adys³awowa. Rondo Jana

Paw³a II. Wizytówka miasta?

Reklama "goni" reklamê, producenci

towarów prze�cigaj¹ siê nawzajem

w krzykliwo�ci i wielko�ci reklamowych

powierzchni. Banery zas³aniaj¹ budynki

i drzewa. Jak d³ugo i daleko przyjdzie

nam przesuwaæ kolejne granice przy-

zwoito�ci dla takiej formy informowania

nas o czymkolwiek?

Jak widaæ pla¿a, miejsce rekreacji

i odpoczynku, staje siê "czytelni¹ reklam".

Czy przyje¿d¿aj¹cy nad morze tury�ci

tego w³a�nie oczekuj¹? Formy reklamy

zaczynaj¹ byæ coraz bardziej agresyw-

ne. Oto reklamowy samochód, który, jak

ustalono, bez zgody Urzêdu Morskiego

znajdowa³ siê w tym miejscu i rozje¿d¿a³

inicjalne stadia wydm, zakopa³ siê w pla-

¿owym piasku. Kto� inny zachêca do

je¿d¿enia po pla¿y i helskich lasach

quadami. Co bêdzie dalej?

 Dochodzi do absurdów. Wiêksi zas³a-

niaj¹ mniejszych, a wszyscy razem za-

s³aniaj¹ przyrodê i na dodatek rozpra-

szaj¹ uwagê kierowców. To tylko jeden

z przyk³adów o�mieszaj¹cych zarz¹dza-

j¹cych publiczn¹ przestrzeni¹ w Helu.

Opracowane dane oraz wnioski sty-
pendy�ci przedstawili na specjalnym,
podsumowuj¹cym spotkaniu, które od-
by³o siê w Helu. Przybyli na nie przed-
stawiciele WFO�iGW oraz przedstawi-
ciele samorz¹dów, instytucji zajmuj¹cych
siê administracj¹ nadmorskich terenów,
policji, stra¿y miejskiej, mediów, a tak-
¿e pracownicy Stacji Morskiej IOUG.
Zebrani go�cie dyskutowali nad zauwa-
¿onymi przez studentów problemami,
nierzadko obarczaj¹c siê nawzajem od-
powiedzialno�ci¹ za ich powstanie. Nie
wszyscy zgromadzeni byli do koñca
przekonani o wa¿no�ci rozpatrywanych
kwestii.

Wydaje siê, ¿e najwy¿szy ju¿ czas,
aby zaj¹æ siê problemem postêpuj¹cej
antropopresji na walory przyrody i kra-
jobrazu Pó³wyspu Helskiego. Niestety,
ze strony zarz¹dzaj¹cych tym terenem
nie pad³y ¿adne wi¹¿¹ce obietnice ani
deklaracje.

Krokiem ku lepszej przysz³o�ci
powinno byæ d¹¿enie do powstania

spo³ecznie przedyskutowanej, proprzy-
rodniczej strategii zarz¹dzania publiczn¹
przestrzeni¹. Miejsce to, bêd¹c tak cen-
nym dla rozwoju turystyki, nie powin-
no byæ niszczone przez najbardziej pry-
mitywne komercyjne formy jej spo¿yt-
kowywania. Je�li kto� chce szpeciæ swo-
je mieszkanie, to robi to na swój rachu-
nek i oddaje siê ocenie odwiedzaj¹cych
go znajomych. Jednak¿e przestrzeñ pu-
bliczna to nie to samo i nie powinna byæ
niszczona gustami osób niekompetent-
nych. Traci na tym nie tylko nasze oso-
biste poczucie piêkna, ale trac¹ na war-
to�ci nasze domy i dzia³ki (kto je kupi,
gdy wokó³ brzydko?), tracimy te¿ ma-
gnes na przyci¹ganie turystów z wiel-
kich miast, szukaj¹cych estetyki przy-
rodniczo naturalnej, miejsc nieska¿onych
tym, co na co dzieñ dopada ich na uli-
cach i w mediach.

Aby temu zapobiegaæ i naprawiæ, po-
trzebna jest pomoc urbanistów, archi-
tektów i wyspecjalizowanych pracow-
ników pañstwowej administracji. Jednak
samorz¹dowcy musz¹ chcieæ o tym roz-
mawiaæ. Seminarium "B³êkitnego Lata"
pokaza³o, ¿e rokowania nie s¹ dobre.
Zauwa¿ono przepa�æ w rozumieniu
wa¿no�ci problemów pomiêdzy dysku-
tantami. Niestety potrzeba utrzymania
w³a�ciwej estetyki w krajobrazie, jako
wizytówki mówi¹cej o poziomie kultu-
ry lokalnej spo³eczno�ci, nie jest koja-
rzona z niew³a�ciwym gospodarowa-
niem publiczn¹ przestrzeni¹.

* * *
To ju¿ drugie takie seminarium pod-

sumowuj¹ce letni obóz stypendystów
WFO�iGW. Od poprzedniego min¹³ rok
i niewiele siê chyba zmieni³o. Mo¿e to
kolejne, raz jeszcze obrazuj¹c proces
degradacji przyrodniczych walorów
Pó³wyspu Helskiego, wzbudzi refleksjê
i poczucie wstydu u u¿ytkowników lo-
kalnego �rodowiska. Mo¿e zdopinguje
podmioty administracyjne do efektyw-
nego rozwi¹zywania, bardzo niepokoj¹-
cych ju¿ problemów.  Zebrane przez stu-
dentów dane, mimo ¿e wycinkowe, s¹
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wiarygodne i rzetelne. Mo¿na je powtó-
rzyæ lub rozszerzyæ. Mog¹ byæ u�ci�lo-
ne, ale innego trendu nie da siê, przynaj-
mniej na razie, odnotowaæ.

Czy zebrane obserwacje maj¹ szansê
staæ siê inicjuj¹cym czynnikiem dla opra-
cowywania planów zrównowa¿onego

Morza s¹ w centrum �wiatowej
opinii spo³ecznej. Ich wp³yw

na klimat, postêpuj¹ca  degradacja znaj-
duj¹ca wyraz w zniszczeniu zasobów
ryb zaprz¹taj¹ umys³y organizacji miê-
dzynarodowych, rz¹dów poszczegól-
nych pañstw, a tak¿e zwyk³ych u¿yt-
kowników morskich walorów i zasobów
np. rybaków i turystów.  Co gorsza,
ma³o jest pozytywnych przyk³adów
dobrej ochrony morskich gatunków i ich
siedlisk. Zewsz¹d docieraj¹ informacje
alarmuj¹ce. Rodzimy przyk³ad dyskusji
nad stanem zasobów ba³tyckiego dorsza
jest wymowny. Nie uda³o siê nam, pañ-
stwom z nad Ba³tyku, tak zarz¹dzaæ jego
zasobami i ochron¹, aby dzi� by³o go
dostatecznie du¿o i rybacy mogliby go
bez przeszkód ³owiæ. Tymczasem nara-
sta obawa, ¿e nied³ugo zabraknie tego
gatunku w naszym morzu i rybacy utrac¹
swoje dochody z jego eksploatacji. Jed-
nocze�nie prze¿y�nienie morza (eutro-
fizacja) nie maleje, k¹pieliska atakuj¹ si-
nice, �ledzie s¹ coraz mniejsze, zanikaj¹
przybrze¿ne tarliska ryb, maleje ilo�æ
wêgorzy, wzrasta ilo�æ obcych gatun-
ków, gin¹ mor�winy, poziom dioksyn
w rybach wzrasta. Jest jednak i przy-
k³ad pozytywny podjêtych dzia³añ
ochronnych w Ba³tyku.

Warto przeto z okazji obchodzonego
w dniu 28 wrze�nia 2007 r. Miêdzyna-
rodowego Dnia Morza o nim wspomnieæ.

zarz¹dzania nasz¹ przestrzeni¹ i, co bar-
dzo istotne, ograniczenia degradacyjnych
skutków �le zarz¹dzanego ruchu tury-
stycznego? Mo¿e. O ile bêdzie siê chcieæ
rozumieæ, co siê dzieje. Reszta jest kwe-
sti¹ poczucia osobistej odpowiedzialno-
�ci rz¹dz¹cych i rz¹dzonych.

Tekst: Monika Konkel, Krzysztof E.
Skóra

Pozosta³e ryciny i zdjêcia: uczestnicy

obozu "B³êkitne Lato 2007".

Prezent na Miêdzynarodowy Dzieñ Morza

Tym bardziej, ¿e najnowsza optymi-
styczna informacja pochodzi z Polski.
Otó¿ w 1988 roku Komisja Helsiñska
zaleci³a pañstwom znad Morza Ba³tyc-
kiego szczególn¹ troskê o ochronê i od-
budowywanie zasobów fok szarych.
By³o ich w tych latach zaledwie ok. 4,5
tysi¹ca osobników (ze 100 tys. na po-
cz¹tku XX wieku). Ba³tyk traci³ wa¿ne-
go  drapie¿nika regulatora harmonii w
ekosystemie. Wiele krajów przyst¹pi³o
przeto do czynnej ochrony tego gatun-
ku. Dlatego m.in. i u nas, w Helu po-
wsta³o fokarium - o�rodek badañ, hodow-
li i rehabilitacji fok przy Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego. Stopniowo fok szarych

zaczê³o w Ba³tyku przybywaæ. Osza-
cowania z ubieg³ego roku wykaza³y, ¿e
jest ich ju¿ ok. 20,5 tys. Foki zaczê³y siê
w koñcu pokazywaæ i u polskich brze-
gów. Wpierw, 3 lata temu zamieszka³a
u nas, na pla¿y w Niechorzu foka Dep-
ka. Potem pojawi³a siê Cêtka.

A teraz, na Mewiej £asze (rezerwat
ornitologiczny) u uj�cia Wis³y widuje siê
ju¿ ma³e stadko. W po³owie sierpnia ob-
serwowano tam harem fok licz¹cy  czte-
ry osobniki, a we wrze�niu ju¿ sze�æ
sztuk. Wszystkie z gatunku foka szara.
W obu przypadkach foki te zosta³y sfo-
tografowane, dziêki czemu mamy tê sy-
tuacjê ju¿ wstêpnie udokumentowan¹.
Potwierdzi³y siê wcze�niejsze doniesie-
nia rybaków i ornitologów o obserwo-
waniu w tym rejonie fok, ale zwykle
donoszono nam o jednym lub dwóch
osobnikach.  Brakowa³o zdjêæ. Teraz s¹.
S¹ fotografie, s¹ foki. Czy zostan¹ tu na
sta³e i dochowaj¹  siê potomstwa? Zo-
baczymy. Projekt odtworzenia kolonii
fok tak¿e na P³d. Ba³tyku, w tym i na
polskim wybrze¿u, wydaje siê zmierzaæ
do zrealizowania postawionego celu.

Je¿eli tak bêdzie, rejon ten zyska jesz-
cze jedn¹ atrakcjê turystyczn¹. Sezon na
foto - polowania ju¿ siê rozpocz¹³.

Krzysztof E. Skóra

Foki na Mewiej £asze u uj�cia Wis³y.   Foto: Micha³ Radziszewski
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We wtorek 2 pa�dziernika 2007 r. pracownicy Stacji
Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego w Helu wypu-

�cili na terenie S³owiñskiego Parku Narodowego 4 m³ode foki,
W tej grupie by³y trzy m³ode foki szare - Glada, Gryf i Gafel
oraz jedna foka pospolita o imieniu Dêbek.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Ku wolno�ci
Kolejna grupa fok wyruszy³a na Ba³tyk

Czo³pino. Roz³adunek skrzyñ z fokami i przemarsz na pla¿ê.

Otwarcie skrzyñ. Pierwsze reakcje fok na widok morza.

Pierwszy ku wodzie ruszy³ Gafel (otrzyma³ zielony nadaj-

nik)

M³ode foki szare, które przysz³y na �wiat w fokarium Sta-
cji Morskiej  na prze³omie lutego i marca,  s¹ siódmym foczym
przychówkiem helskiego stada, które zasili ba³tycki ekosys-
tem w ramach projektu reintrodukcji fok szarych na po³udnio-
wym Ba³tyku, który ma na celu odtworzenie populacji tego
gatunku na po³udniowych wybrze¿ach Morza Ba³tyckiego.
Z kolei Dêbek to foka znaleziona ranna i wycieñczona na pla-
¿y w miejscowo�ci Dêbki w dniu 31 lipca br. Po przej�ciu
rehabilitacji m³ody samczyk, który przyszed³ na �wiat na prze-
³omie czerwca i lipca br., jest gotowy do powrotu do Ba³tyku.

Na pierwszym planie Dêbek (zaopatrzony w prze�roczysty

nadajnik), w tle Glada (z czerwonym nadajnikiem)

Wypuszczane w tym roku foki, podobnie jak to mia³o to
miejsce w poprzednich latach, otrzyma³y specjalne satelitarne
nadajniki, które zosta³y przyklejone im do sier�ci na karku.
Aby obserwowaæ trasê wêdrówki fok wystarczy zajrzeæ na
stronê internetow¹ www.fokarium.pl , gdzie pod has³em "�le-
dzimy nasze foki" znajduje siê mapka, która przedstawia tra-
sy ich wêdrówek. Foki bêdzie mo¿na �ledziæ przez kilka
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miesiêcy, dopóki nie wyczerpi¹ siê ba-
terie nadajników. Te z kolei odpadn¹
wraz z sier�ci¹ liniej¹cej w kolejnym se-
zonie foki. Dziêki sygna³om z satelity
mo¿liwe jest kontrolowanie losu wy-
puszczonych zwierz¹t. W tym roku foki
zosta³y wyposa¿one w transmitery sa-
telitarne dziêki Wojewódzkiemu Fundu-
szowi Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku oraz firmom: PO-
LKOMTEL  (operator sieci PLUS),
TIKKURILA POLSKA  (producent
farb) i nowemu sponsorowi - NORDEA
BANK POLSKA, którego serdecznie
witamy w gronie sojuszników ochrony
przyrody Ba³tyku.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Gryf  i Glada w towarzystwie uczest-
ników akcji.

Ponadto foki posiadaj¹ numery wy-
mro¿one na boku cia³a oraz elektronicz-
ne mikroczipy z zakodowanymi nume-
rami, wszczepiane u nasady ich ogona.
S³u¿¹ one do identyfikacji fok, nawet po
ich �mierci. Czytnik mikroczipów pozy-
skali�my dziêki Polsko - Szwedzkiej
Izbie Gospodarczej z Gdañska.

Gryf i Glada wêdruj¹ce wzd³u¿ brzegu.

Foki, które wypu�cili�my do Ba³ty-
ku, posiadaj¹ swoje imiona. Te, które
przychodz¹ na �wiat w helskim foka-
rium, co roku otrzymuj¹ imiona rozpo-
czynaj¹ce siê na kolejn¹ literê alfabetu,
zwi¹zane zwykle z terminologi¹ morsk¹,
czêsto w jêzyku kaszubskim. Z kolei

osobniki znalezione chore i ranne na pol-
skich brzegach otrzymuj¹ imiona od miej-
sca znalezienia.

Gryf i Glada wyruszy³y razem na
Ba³tyk.

Jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego stule-
cia foka szara by³a w Ba³tyku reprezen-
towana bardzo licznie - jej populacjê
oszacowano wówczas na ok. 100 tys.
osobników, a w samym tylko rejonie
Pomorza Gdañskiego ¿y³o ich ok. 1 tys,
sztuk. Niestety, w wyniku m.in. inten-
sywnych polowañ, a tak¿e zanieczysz-
czeñ, ich ilo�æ spad³a drastycznie w po-
³owie lat 80 - tych XX wieku do ok. 4,5
tys. osobników. Pañstwa nadba³tyckie
chc¹c ratowaæ foki przed zag³ad¹ wpro-
wadzi³y prawn¹ ochronê wszystkich
ba³tyckich gatunków fok (szarej, pospo-
litej i obr¹czkowanej), w tym m.in. za-
kaz polowañ na Ba³tyku, a tak¿e czynn¹
ochronê, m.in. tworz¹c dla nich specjal-
ne rejony chronione. Realizuj¹c zadania
wynikaj¹ce z zaleceñ zarówno Komisji

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników akcji wypuszczania fok.

Helsiñskiej, jak i Konwencji Boñskiej,
utworzono w Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego
w Helu o�rodek badañ, hodowli i rehabi-
litacji fok - fokarium.

Stopniowo fok szarych zaczê³o
w Ba³tyku przybywaæ. Oszacowania
z ubieg³ego roku wykaza³y, ¿e jest ich
ju¿ ok. 20,5 tys. Foki zaczê³y siê w koñ-
cu pokazywaæ i u polskich brzegów.
Wpierw, 3 lata temu zamieszka³a na pla-
¿y w Niechorzu, urodzona w helskim
fokarium, foka Depka (z gatunku foka
szara). Potem pojawi³a siê Cêtka (foka
pospolita). Obecnie, na Mewiej £asze
(rezerwat ornitologiczny) u uj�cia Wi-
s³y widuje siê ju¿ ma³e stadko. W po³o-
wie sierpnia br. obserwowano tam ha-
rem fok licz¹cy  cztery osobniki, a we
wrze�niu ju¿ sze�æ sztuk. Wszystkie
z gatunku foka szara. W obu przypad-
kach foki te zosta³y sfotografowane,
dziêki czemu sytuacja ta jest wstêpnie
udokumentowana. A jest  to jeden
z dwóch naturalnych rejonów wystêpo-
wania foki szarej na Zatoce Gdañskiej.
Drugim, jeszcze wiêkszym terytorialnie,
jest Ryf Mew. Projekt odtworzenia kolo-
nii fok tak¿e na P³d. Ba³tyku, w tym
i na polskim wybrze¿u, wydaje siê zmie-
rzaæ do zrealizowania postawionego celu.

Marcin Gawdzik
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Atakuj¹ nas ¿ebrop³awy?
W  dniu 17 pa�dziernika 2006

roku, w Zatoce Kiloñskiej, po
raz pierwszy odkryto obecno�æ obcego
dla Morza Ba³tyckiego gatunku ¿ebro-
p³awa o ³aciñskiej nazwie Mnemiopsis
leidyi. Jego zagêszczenie by³o znaczne
i wynosi³o ok. 30 osobników w 1 m3

wody. W lecie 2007 r. ¿ebrop³awy te
zauwa¿ono tak¿e w innych rejonach,
m.in. w �rodkowej i pó³nocnej czê�ci
Morza Ba³tyckiego u wybrze¿y szwedz-
kich i fiñskich.

Pierwsze osobniki ¿ebrop³awa Mne-
miopsis leidyi (ok. 10 osobników)
w Zatoce Gdañskiej zosta³y zaobserwo-
wane 3.10.2007 roku w Juracie w okolicy
molo przez mgr Macieja Dubiñskiego
podczas prowadzenia prac podwodnych.
Ich wielko�æ nie przekracza³a 2,5 cm [1].
Natomiast, 14 pa�dziernika 2007 r.,
wspó³pracuj¹cy ze Stacj¹ Morska UG,
twórca wielu podwodnych filmów
o Ba³tyku - Jerzy Abramowicz zawia-
domi³ nas, ¿e zauwa¿y³ i sfilmowa³ te
organizmy w wewnêtrznej czê�ci Zato-
ki Puckiej. Nurkowa³ w rejonie Rzuce-
wa i na g³êboko�ci 1,5-2 metrów, w polu
widzenia szkie³ maski widzia³ ich po kilka
sztuk. Najwiêksze osobniki mia³y ok. 6 cm.

Dwa dni pó�niej mgr in¿. B. Arciszew-
ski ze Stacji Morskiej nurkuj¹c w tym
samym miejscu, z³owi³ ich kilkadziesi¹t.
Dostarczone do akwariów naszej pla-
cówki sta³y siê obiektem obserwacji
i fotograficznych zdjêæ. By³y w�ród nich
osobniki siêgaj¹ce 6 - 7 cm d³ugo�ci.
W tym samym czasie kolejnych obser-
wacji ¿ebrop³awów dokona³a grupa nur-
ków napotykaj¹c je na g³êboko�ci ok.
40 metrów przy le¿¹cych na dnie w re-
jonie Helu wrakach.

Z ilo�ci zaobserwowanych zwierz¹t
wynika, ¿e mo¿na ju¿ mówiæ o znacz¹-
cej ich liczebno�ci. To nie jest dobra wia-
domo�æ. Je�li ekspansja tego nowego
gatunku bêdzie mia³a charakter inwazji
dotknie ona swymi skutkami przede
wszystkim rybo³ówstwo. Czy jest to
ten sam gro�ny i agresywny  gatunek,
który w latach 80 XX wieku zaatakowa³
Morze Czarne tego jeszcze nie wiemy,
ale wszystko na to wskazuje.

Jego ojczyzn¹ s¹ przybrze¿ne wody
wschodniego wybrze¿a Ameryki Pó³-
nocnej i Po³udniowej. Mnemiopsis le-
idyi jest gatunkiem polimorficznym
o du¿ej tolerancji dla czynników �rodo-
wiskowych. Wytrzymuje np. zasolenie
od oko³o 3 do 32 � (w Zatoce Puckiej
wynosi ono ok. 7 �) i temperaturê od
4 do 31 st. C. Zatem temperatura i zaso-
lenie wód Ba³tyku nie s¹ barier¹ dla jego
rozmna¿ania.

Jego zwleczenie z którego� rejonu
Ameryki do Europy nast¹pi³o w latach
80 XX wieku. Prawdopodobnie dosta³
siê tu w wodach balastowych statków.
Pierwsze inwazj¹ zosta³o dotkniête
Morze Czarne, a pó�niej tak¿e Azow-
skie i Kaspijskie. Gatunek ten przedo-
sta³ siê tak¿e do Morza Marmara i Egej-
skiego. Jego masowy rozkwit w Morzu
Czarnym i Azowskim by³ g³ówn¹ przy-
czyn¹ wyeliminowania ze �rodowiska
kilku wa¿nych dla rybo³ówstwa gatun-
ków ryb. Straty poniesione z tego tytu-
³u wynios³y w latach 90 ok. 300 milio-
nów dolarów.

¯ebrop³aw Mnemiopsis leidyi osi¹ga
10 cm d³ugo�ci i jest drapie¿nikiem. Jego
galaretowate cia³o jest niemal prze�ro-
czyste jak u meduzy. Poruszaj¹c siê
�wieci migotliwym �wiat³em ruszaj¹cych

Zdjêcie ¿ebrop³awa Mnemiopsis leidyi

cf wykonane w Zatoce Puckiej  w rejo-
nie Rzucewa w dniu 14.10.2007 r. (foto

Jerzy Abramowicz) i w akwarium (foto.

Krzysztof E. Skóra).

siê rzêsek. Efekt ten jest szczególnie
dobrze widoczny noc¹. ¯ebrop³awy to
zwierzêta obup³ciowe. Je�li w �rodowi-
sku jest do�æ pokarmu, a temperatura
utrzymuje siê na poziomie 21-25 st. C,
du¿y osobnik mo¿e wyprodukowaæ
dziennie �rednio ok. 3 tysi¹ce jaj (maks.
ok. 7 - 10 tys.), które zwykle ok. 1-2
godziny w nocy wydala do wody. Je�li
lato jest ciep³e do jesieni w morzu poja-
wiaæ siê mog¹ tzw. "zakwity" ¿ebrop³a-
wów. Ich koncentracje tworz¹ wówczas
setki i tysi¹ce osobników  w metrze sze-
�ciennym wody. Mnemiopsis leidyi
od¿ywia siê mniejszymi od siebie orga-
nizmami zooplanktonowymi tj. drobnymi
skorupiakami, ikr¹ i larwami ryb. Bêd¹c
bardzo licznym mo¿e zje�æ nie tylko
du¿o potencjalnego pokarmu plankto-
no¿ernej ichtiofauny, ale potrafi te¿ za-
atakowaæ i same ryby, zjadaj¹c ich pela-
giczn¹ ikrê i najm³odsze stadia wylêgu.

Wp³yw masowej obecno�ci Mne-
miopsis leidyi na ekosystem naszych
wód jest na razie trudny do przewidze-
nia, choæ mo¿e byæ bardzo gro�ny. Ba³-
tyk jest niezwykle czu³y na zmiany
naturalnej struktury gatunkowej. Wiele
z ¿yj¹cych tu organizmów nie ma duble-
rów dla podtrzymania ich ekosystemo-
wych funkcji. Je�li nowi przybysze za-
czn¹ masowo zjadaæ zooplankton, któ-
ry natura przeznaczy³a dla rodzimych
gatunków ryb, a ich pelagiczna ikra oraz
larwy stan¹ siê obiektem polowañ ¿ebro-
p³awów, to mo¿emy siê spodziewaæ dal-
szego spadku zasobów ryb u¿ytkowych.
Przy k³opotach naszych rybaków z za-
sobami dorsza mo¿e dodatkowo uderzyæ
ich stopniowe obni¿enie siê zasobów
szprota i �ledzia.

Biologiczne inwazje gatunków obcych
to jedno z piêciu najwa¿niejszych
zagro¿eñ dla naturalnej ró¿norodno�ci
gatunkowej Ba³tyku. Jak na ironiê losu,
11 pa�dziernika  2007 r. w Centrum Tech-
niki Okrêtowej w Gdañsku obradowano
nad problemem niebezpieczeñstw jakie
dla ekosystemu Zatoki Gdañskiej niesie
brak kontroli nad wodami balastowymi
przybywaj¹cych tu statków. Mnemiop-
sis leidyi "okaza³ siê" byæ szybszy - ju¿
przyby³.

Krzysztof E. Skóra
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W dniu 2 pa�dziernika 2007 r. Stacja Morska UG w
Helu przeprowadzi³a zarybienie Zatoki Puckiej na-

rybkiem pstr¹ga têczowego. W przybrze¿nej strefie Zatoki
wypuszczono ok. 18000 kilkunastocentymetrowych ryb.

Akcja zarybieniowa jest kontynuacj¹ dzia³añ podjêtych
w 2005 r. w ramach programu "Ryby dla Zatoki". Realizacja
projektu ma odtworzyæ utracon¹ ró¿norodno�æ rybostanu
Zatoki Puckiej i przywróciæ ekologiczne, gospodarcze i tury-
styczne znaczenie akwenu. Jednym z zadañ os³onowych pro-
jektu jest ograniczenie ilo�ci ryb ciernikowatych, które maso-
wo ¿eruj¹ na ikrze i wylêgu innych ryb i tym samym stanowi¹
du¿e zagro¿enie dla os³abionych populacji gatunków takich
jak szczupak i p³oæ.

M³ode pstr¹gi w s³onawych wodach Zatoki Puckiej bêd¹
szybko przyrastaæ i wkrótce w sk³ad ich pokarmu wejd¹  cier-
niki i cierniczki. Intensywne ¿erowanie mo¿e zmniejszyæ do-
minacjê ryb ciernikowatych, a same pstr¹gi  w ci¹gu 2-3 lat

Kolejne pstr¹gi w Zatoce
stan¹ siê atrakcyjn¹ zdobycz¹ po³owów rybackich i wêdkar-
skich.

Czê�æ wypuszczonych ryb zosta³a oznakowana i posiada
przy p³etwie grzbietowej niebieskie i zielone znaczki identy-
fikacyjne. Dziêki temu,  po otrzymaniu znaczka wraz z infor-
macj¹ o miejscu z³owienia, masie, d³ugo�ci i po przeprowa-
dzeniu analizy zawarto�ci ¿o³¹dka mo¿emy poznaæ losy wy-
puszczonych ryb i ich wp³yw na populacje ciernika i ciernicz-
ka. Uzyskane informacje pozwol¹ na dok³adniejsze planowa-
nie zakresu kolejnych zarybieñ.

Dlatego te¿ Stacja Morska prosi rybaków i wêdkarzy,
którzy z³owi¹ pstr¹gi têczowe w Zatoce Puckiej o przekazy-
wanie informacji o tym fakcie naszej placówce. W zale¿no�ci
od ilo�æ danych przekazanych wraz ze znaczkiem, wyp³aca-
my nagrodê w wysoko�ci 10 lub 20 z³.

Bart³omiej Arciszewski
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W niedzielê 30 wrze�nia 2007 r.

na szlaku z przyl¹dka Darss ku

wyspie Hiddensee  za³oga statku nie-

mieckiej stra¿y granicznej przez cztery

godziny obserwowa³a przed dziobem

swojej jednostki parê delfinów. Bez-

wietrzna pogoda, stan morza "0" i do-

skona³a przezroczysto�æ wody pozwo-

li³y marynarzom na zrobienie �wietnych

zdjêæ i filmu. Otrzymali�my je w³a�nie

od dr Ursuli Verfus  z niemieckiego Mu-

zeum Morskiego w Stralsundzie (Deut-

sches Meeresmuseum Museum für Me-

ereskunde und Fischerei).  Dyrektor tej

placówki dr Harald Benke w rozmowie

telefonicznej potwierdzi³ nam, ¿e dziêki

identyfikacyjnym znakom jakie uda³o

nam siê przypisaæ jednemu z delfinów,

które w lecie tego roku obserwowano

u polskich brzegów wiadomo teraz,

¿e mamy do czynienia z t¹ sam¹ par¹

osobników delfinów zwyczajnych. Tak-

¿e on przypuszcza, ¿e jest to samica

z m³odym. Za³oga statku twierdzi na-

wet, ¿e widzia³a jak ma³e ssa³o matkê.

Wg dr. Benke wskazuje to na to, ¿e m³o-

de ma nie wiêcej ni¿ rok.

Nasze delfiny p³yn¹ na zachód

Delfiny w rejonie wyspy Hiddensee

w dniu 30.09.2007 r. (foto: funkcjona-

riusze Bundespolizeiamt).

Historia obserwacji grupy
delfinów w Ba³tyku w 2007

roku:

Zatem delfinica "Free (1)" jak nazwa-

li�my wówczas wiêkszego z nich, wraz

ze swym m³odym p³ynie na zachód. Czy

zamierza opu�ciæ Ba³tyk przed zim¹

i czy siê to jej uda, tego jeszcze nie wia-

domo.

P³etwa grzbietowa "Free (1)" w Za-

toce Gdañskiej w dniu 18.08.2007 r.

(foto: Teresa, Monika i Wies³aw Cybul-

scy - za³oga s/y "Free.Dom")

P³etwa grzbietowa Free(1) w rejonie

wyspy Hiddensee w dniu 30.09.2007 r.

(foto: funkcjonariusze Bundespolizeiamt)

Stacja Morska czeka na wszelkie

raporty dotycz¹ce morskich ssaków

w polskiej czê�ci Morza Ba³tyckiego.

Krzysztof  E. Skóra, Iwona Kuklik

Wcze�niejsze informacje

o delfinach:

Wizyta u polskich brzegów

Delfiny ci¹gle tu s¹

Niezwyczajne spotkanie czyli delfi-

ny zwyczajne w Polsce

Teraz u nas
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Pa�dziernik jest miesi¹cem wyj¹tkowym, je�li chodzi
o ochronê zwierz¹t. W jego pierwszym tygodniu

obchodzony jest �wiatowy Tydzieñ Zwierz¹t, za� ca³y pa�-
dziernik uznany jest Miêdzynarodowym Miesi¹cem Dobroci
dla Zwierz¹t. Z tej w³a�nie okazji w Galerii Handlowej Madi-
son w Gdañsku odby³a siê ca³odzienna impreza "Zwierzaki
w Madisonie". Królowa³y w niej psy, mo¿na by³o bowiem
zobaczyæ pokazy strzy¿enia i czesania swoich pupilów,
pokazy psiej mody, zorganizowano Konkurs Psów Rasowych
i Nierasowych oraz pokazy psów pracuj¹cych.

Ale tego dnia w gdañskim Madisonie nie zabrak³o równie¿
morskiego akcentu. Przygotowa³a go Stacja Morska IO UG,
która zorganizowa³a akcjê "Ratujmy Ba³tyckie Mor�winy".
By³a to doskona³a okazja dla mieszkañców Trójmiasta do
zapoznania siê z biologi¹, ekologi¹, ochron¹ mor�wina i istnie-
j¹cymi zagro¿eniami dla tego gatunku.

Mor�winy w Madisonie

 Przy stoisku informacyjnym mo¿na by³o "wyposa¿yæ siê
w wiedzê" oraz materia³y edukacyjne.

Przez ca³y czas trwania imprezy funkcjonowa³o stoisko
informacyjne z ulotkami. Osoby zainteresowane mog³y zoba-
czyæ model mor�wina (odlew naturalnej wielko�ci). Model
okaza³ siê bardzo przydatny do przedstawienia wielko�ci
mor�wina. Czêste rozczarowanie, ¿e "jest taki ma³y", ustêpo-
wa³o po wyja�nieniach, i¿ te naprawdê olbrzymie wieloryby
pojawiaj¹ siê w naszym morzu do�æ rzadko i wiêkszo�æ z nich
koñczy swój ¿ywot tutaj tragicznie. Przy stoisku mo¿na by³o
te¿ zasiêgn¹æ informacji na temat biologii tego gatunku oraz
problemu przy³owu.

Najciekawsz¹ czê�ci¹ naszej akcji by³y prezentacje multi-
medialne i konkursy dla dzieci, dotycz¹ce szeroko pojêtego
¿ycia w Morzu Ba³tyckim. Spotka³y siê one tak¿e z zaintere-
sowaniem ze strony osób doros³ych, które z uwag¹ i zaintere-
sowaniem s³ucha³y przygotowanych wyk³adów. Dzieci uczest-
nicz¹ce w konkursach otrzymywa³y zestawy nagród m.in.
pluszowe mor�winy, które szczególnie je cieszy³y.

Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y i ogl¹da³y prezentacjê
o mor�winach.

G³ówna gwiazda imprezy, Cezary ¯ak, prezentuje prace
plastyczne dzieci.

Podczas tej imprezy rozstrzygniêto równie¿ konkurs
plastyczny pt. "Ratujmy ba³tyckie mor�winy". Autor nagro-
dzonej pracy, Szymon, otrzyma³ odtwarzacz mp3. Ponadto
bêdzie móg³ przyjechaæ razem ze swoj¹ klas¹ na zajêcia do
B³êkitnej Szko³y w Helu.

Mamy nadziejê, ¿e równie¿ takie mniej typowe akcje edu-
kacyjno - informacyjne dobrze spe³ni¹ swoj¹ rolê. Wiedza
dotycz¹ca problemów Ba³tyku i jego mieszkañców powinna
dotrzeæ tak¿e do najm³odszych, by móc w przysz³o�ci zapro-
centowaæ. Ponadto starali�my siê podczas tej imprezy wy-
promowaæ Hel jako miejsce, gdzie poprzez realizacjê szeregu
projektów edukacyjnych szerzy siê wiedzê z zakresu biologii,
ekologii i ochrony Ba³tyku.

Tekst: Monika Konkel, Tatiana Mikiciuk
Zdjêcia: Szymon Skura
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Baza harcerska "ALBATROS" od wielu lat prowadzi
letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Hufca ZHP

Hel dla m³odzie¿y z domów dziecka i rodzin zastêpczych.
Swoim podopiecznym oferuje pe³ne zakwaterowanie, wy¿y-
wienie i wachlarz atrakcji dostosowanych do wieku jak i upodo-
bañ m³odych obozowiczów. Nad pe³n¹ organizacj¹ pieczêæ
sprawuje Komendant Hufca ZHP Hel Pani hm. Teresa Mich-
niewicz-Borkowska wraz ze sztabem m³odych ludzi, którzy
w ramach wolontariatu daj¹ z siebie wszystko, by wakacje
spêdzone na wy¿ej wymienionym biwaku by³y dla jego uczest-
ników niezapomniane. Jedn¹ z takich osób by³a Kinga Stareñ-
czak, która swoim zaanga¿owaniem dba³a o porz¹dek i atmos-
ferê podczas nieobecno�ci Pani Komendant. Nie mo¿na oczywi-
�cie zapomnieæ o pracy jak¹ wykonywali Pañstwo Anna
i Wies³aw Mielczarek. Pani Ania by³a szefem kuchni i dba³a
o to by ¿o³¹dki obozowiczów nigdy nie by³y puste, a Pan
Wies³aw nosi³ miano "z³otej r¹czki", gdy¿ wraz z kwatermi-
strzem bazy "ALBATROS" Mariuszem Stareñczakiem byli
w stanie rozwi¹zaæ ka¿dy napotkany problem techniczny.

Co niedzielê w obozo-
wej sto³ówce by³y od-
prawiane msze polowe
przez ks. kapelana Ko-
mandora Jana Maliszew-
skiego, który swoim po-
dej�ciem do tych m³o-
dych osób by³ w stanie
trafiæ do najtwardszego
odbiorcy. Jego kazania
potrafi³y roz�mieszyæ,
wzruszyæ a przede
wszystkim sprawiæ, ¿e
jego odbiorcy wyci¹gaj¹
mora³, co mo¿e zaowo-
cowaæ w ich pó�niej-
szym postêpowaniu.

Na obozie prowadzo-
ne by³y ró¿nego rodzaju zabawy, konkursy m.in. "neptuna-
lia", a od bie¿¹cego roku zasta³ wprowadzony proekologiczny
program Eko-skaut.

Jego celem jest u�wiadomienie m³odzie¿y, jak cenn¹ rolê

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

w ¿yciu ka¿dego cz³owieka odgrywa ochrona �rodowiska. Lek-
cje z edukacji ekologicznej cieszy³y siê ogromnym zaitereso-
waniem w�ród najm³odszych uczestników biwaku. Zajêcia
koordynowa³ mgr Micha³ Latawiec i mgr Agnieszka Piskorz
z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warsza-
wie. Do atrakcji programu "Eko-skaut" mo¿na zaliczyæ wy-
cieczkê do Fokarium, zwiedzanie Muzeum Rybo³ówstwa,
sprz¹tanie obozu i zapoznanie siê z podstawami segregacji
odpadów, wycieczki po lesie i rozpoznanie terenu przyrodni-
czego, ekologiczn¹ sztafetê, konkurs artystyczny pod tytu-
³em "pocztówka z wakacji", próbê stworzenia w³asnego obo-
zowego filtru wody oraz zabawy z serii "¿wirek kontra mu-
chomorek" czy "m³ody artysta".

Uczestnicy biwaku pod-
czas wycieczki do Fokarium
mieszcz¹cym siê w Helu po-
znawali ssaki morskie
mieszkaj¹ce w wodach Ba³-
tyku. Uczyli siê rozpozna-
waæ i rozró¿niaæ foki i mor-
�winy. Zapoznawali siê z ich
zachowaniem, zwyczajami
oraz niebezpieczeñstwami
zagra¿aj¹cymi ¿yciu i zdro-
wiu tych zwierz¹t. Mia³o to
u�wiadomiæ m³odzie¿y
o potrzebê zachowania czy-
sto�ci pla¿y i wody Zatoki
Gdañskiej oraz otwartego
Morza Ba³tyckiego.

Obozowicze bior¹cy
udzia³ w wycieczce do miej-
scowego Muzeum Rybo-

³ówstwa zapoznawali siê z histori¹ tradycyjnej gospodarki
rybackiej w regionie Pó³wyspu Helskiego. Uczyli siê fauny
i flory wystêpuj¹cej w akwenie Morza Ba³tyckiego. Zada-
niem takiej formy zajêæ jest u�wiadomienie m³odzie¿y zagro-
¿eñ wód Ba³tyku oraz mo¿liwo�ci ich zapobiegania. W mu-
zeum Ba³tyk ukazany jest nie tylko od strony przyrodniczej,
ale równie¿ jako miejsce dzia³añ wojennych.

Podczas kolejnych zajêæ osoby mieszkaj¹ce na biwaku czy-
�cili teren swojego obozowiska. Dzieci sprz¹ta³y obszar przy-
leg³y do w³asnych namiotów jak równie¿ ich wnêtrza. Jest to
dobra okazja, by opowiedzieæ im, na czym polega segregacja
odpadów i dlaczego warto j¹ wprowadzaæ w ¿ycie. Osoby
chêtne porz¹dkowa³y tak¿e teren boisk do siatkówki i pi³ki
no¿nej, które pos³u¿y³y jako nieocenione miejsce wielu gier
i zabaw. Takie inicjatywy ucz¹ zachowania czysto�ci w miej-
scu zamieszkania, a wszystko wed³ug zasady "My�l global-
nie-dzia³aj lokalnie".

Dzieci zwiedza³y równie¿ pobliskie tereny le�ne Pó³wy-
spu Helskiego. Wycieczka obejmowa³a przej�cie przez sosno-
wy las, a nastêpnie doj�cie do fragmentu spalonego lasu. Tam
uczestnicy dowiadywali siê o zagro¿eniach, jakie niesie tury-
styka na tego typu kompleksach le�nych.

Eko-skaut czyli proekologiczny program
na bazie harcerskiej "ALBATROS
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Uczyli siê, jak nale¿y zachowywaæ siê w lesie i na czym
polega sukcesja wtórna. Po powrocie z wycieczki chêtni  ry-
sowali dodatkowo las naturalny i zniszczony lub cokolwiek
innego jako "pocztówkê z wakacji". Wtedy jeszcze nie zda-
wali sobie sprawy, ¿e ich prace bêd¹ oceniane przez uczestni-
ków obozu, a dla trzech najlepszych przewidziane by³y sma-
kowite nagrody.

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Najm³odsi uczestnicy biwaku z wielkim entuzjazmem bra-
li udzia³ w zabawach typu "ekologiczna sztafeta" czy "¿wirek
kontra muchomorek". Tego rodzaju gry wzbogacaj¹ ich s³ow-
nictwo ekologiczne, rozwijaj¹ wyobra�niê, poprawiaj¹ koor-
dynacjê ruchow¹, a przede wszystkim s¹ �wietnym sposo-
bem integracji kadry z podopiecznymi.

Zadaniem dla m³odzie¿y by³o w³asnorêczne wykonanie
filtru do wody. W odpowiednio spreparowanej butelce plasti-
kowej (lub baniaku) warstwowo uk³adane by³y sk³adniki filtru
wodnego takie jak: wata, piasek, ¿wir, ma³e kamyczki oraz
w miarê mo¿liwo�ci wêgiel aktywny. Celem takiej lekcji by³o
zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczonej wody i po-
trzebê oszczêdzania czystej, która ka¿demu z nas jest nie-

zbêdna do ¿ycia. Zajêcia takie rozwijaj¹ tak¿e zdolno�ci ma-
nualne ich uczestników.

Mo¿na jeszcze wymieniaæ wiele innych przedsiêwziêæ ja-
kie by³y organizowane na bazie "ALBATROS" m.in. "m³ody
artysta" czy pokazy mody zakoñczone cennymi nagrodami.
Niestety i tak nie odda to specyficznego, rodzinnego klimatu,
jaki panowa³ na tym obozie. �wiadczy o tym fakt, i¿ wiele
osób przyje¿d¿a tu ju¿ regularnie, gdy¿ nie wyobra¿aj¹ sobie
swoich wakacji bez Helu, Pani Komendant i wielu innych osób,
które tworz¹ dzieciakom drugi dom. Stanowi¹ odskocznie od
problemów ¿ycia codziennego. By to móc zrozumieæ, nale¿y
prze¿yæ to na w³asnej skórze.

W trzecim turnusie harcerze tutejszego Hufca ZHP Hel
byli równie¿ uczestnikami obozu. Wraz z czterdziestoma stra-
¿akami z Bystrej stacjonowali na bazie "ALBATROS". Mimo
i¿ by³o to w ramach rekreacyjnych, mogli �wieciæ przyk³adem
pozosta³ym obozowiczom. By³ to idealny sposób integracji
dru¿yn harcersko-po¿arniczych. Oby zdrowie dopisa³o, to
w przysz³ym roku Pani hm. Teresa Michniewicz-Borkowska
i pe³ni¹cy obowi¹zki Komendanta Stra¿y OSP druh
Arkadiusz Wirwiñski bêd¹ próbowali osi¹gn¹æ takie same lub
uzyskaæ wy¿sze wyniki w wychowaniu m³odzie¿y.

Agnieszka Piskorz
Zdjêcia: Micha³ Latawiec

W dniu 8.09.2007 w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej
w Helu odby³ siê VI Otwarty Turniej Halowej Pi³ki No¿nej.
W turnieju uczestniczy³o 6 dru¿yn.

Klasyfikacja koñcowa:
I m  Herkules
II m Snajperzy
III m Gdynia
IV m �migaj¹ca Piê�æ
V m  Play boy
VI m Hydra - junior
Najlepszym strzelcem zosta³ Igor Formella
Najlepszym bramkarzem - Krzysztof Kazimierczak.

SPORT

VI Otwarty
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
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W poprzednim odcinku przedsta-
wiali�my pierwsz¹ czê�æ po-

ufnego pisma  z sierpnia 1921 roku Na-
czelnika Urzêdu Marynarki Handlowej
na Wybrze¿u Pomorskim Józefa Po-
znañskiego kierowanego do rz¹du II
Rzeczpospolitej, w którym uzasadnia³
on  potrzebê przyst¹pienia do koloni-
zowania Helu osadnikami polskimi.
Jako, ¿e by³ to pierwszy powa¿ny apel
w tej sprawie, przedstawiê tak¿e jego
drug¹ czê�æ.

Istnienie portu (w Helu) da³oby
mo¿no�æ rybakom - osadnikom ko-
rzystaæ z kutrów motorowych, gdy
tymczasem we wsiach po³o¿onych
nad otwartym morzem lub w wiêk-
szo�ci nad zatok¹ jest to prawie nie-
mo¿liwe: w pierwszym wypadku dla
braku schroniska w drugim - z po-
wodu nadzwyczajnej p³ytko�ci wy-
brze¿a. O ile za� ci¹gniêcie sieci
i wyjazd w morze na motorkach
u³atwia rybo³ówstwo w porównaniu
do wios³owania lub ¿aglownia, nie
potrzebujê chyba nadmieniaæ. Miej-
sca dla osadnictwa rybackiego w Helu
jest bardzo wiele. Na pó³nocny-zachód
od obecnej osady, wzd³u¿ zatoki ci¹gnie
siê brzeg, poro�niêty lasem doskonale
nadaj¹cym siê dla budowy zagród ry-
backich. Teren nale¿y do Rz¹du (Nad-
le�nictwo Darzlubskie) i dysponowanie
nim nie jest niczem ograniczone. Znacz-
na czê�æ budulca jest na miejscu. Do-
wóz reszty jest u³atwiony przez wybudo-
wanie kolei Hel - Puck.

Plan osadnictwa przedstawia siê na-
stêpuj¹co:  co rok przesiedla siê od 5 do
10 reflektuj¹cych rodzin. Ka¿da z nich
otrzymuje 1500 m2 na wystawienie za-
grody i na ogródek. Osada zaczyna siê
bezpo�rednio przy ostatnim domostwie
obecnym. Przek³ada siê ona jedn¹ sze-

dowi Osadniczemu w Poznaniu. Szki-
ce projektowanych domów rybackich
Urz¹d przes³a³ ju¿ poprzednio do De-
partamentu Spraw Morskich przez
technika Wietrzyñskiego.

Na zakoñczenie Urz¹d Marynarki
Handlowej przedk³ada konieczno�æ
przyj�cia rybakom osadnikom z rz¹-
dow¹ pomoc¹ ku nabyciu przez nich
kutrów motorowych, aby wytworzyæ dla
nich te same warunki, z których korzy-

staj¹ miejscowi Niemcy. Typ moto-
rów mo¿e byæ opracowany i wyko-
nany przez istniej¹ce ju¿ w kraju
fabryki "Perkun" lub Ursus. Fabry-
ka "Perkun" wyrabia motory ropo-
we, które przy pewnych konstrukcyj-
nych zmianach bêd¹ mog³y obs³u-
giwaæ ³odzie rybackie.

Podpisany Naczelnik Urzêdu:

Kmdt. ppor. Poznañski.

Jak siê pó�niej okaza³o, scenariusz
kolonizacji zrealizowany zosta³ pra-
wie dok³adnie z wytycznymi Józefa

Poznañskiego. Pomimo jednak deklara-
cji zrozumienia i pomocy wypowiada-
nych przez ró¿ne, bardzo wa¿ne osoby
ze sfer rz¹dowych, sprawy posuwa³y
siê bardzo wolno. Pierwszy powa¿ny
odzew na pismo Poznañskiego nast¹pi³
w kwietniu 1922 roku. W tym samym
czasie polscy rybacy morscy przedsta-
wili spis w³asnych "najwa¿niejszych
i najpilniejszych potrzeb rybaków Ka-
szubów na Pó³wyspie Hel", których
realizacja mia³aby u³atwiæ ich egzysten-
cjê.

W punkcie 6. wnioskowali o przy-
znanie im gruntów na osiedlenie siê w
Helu: "Wobec tego, ¿e w zimie Ma³e
Morze zamarza i na ten czas wszyscy

KARTY HISTORII

cz. 143

Kolonizacja Helu  c.d.

rok¹ ulic¹ (10 - 12 metr), która stanowi
dalszy ci¹g istniej¹cej. Zagrody buduj¹
siê po obydwóch jej stronach - ka¿da
z nich ma 25. metrów d³ugo�ci i 60 me-
trów g³êboko�ci. Na wybrze¿u pozosta-
wia siê pas o szeroko�ci 15 metrów dla
wyci¹gania mniejszych ³odzi i suszenia
sieci. Wyznacza siê miejsce na kaplicê
katolick¹ oraz szko³ê polsk¹, dla tej
ostatniej w odleg³o�ci nie przekraczaj¹-
cej 200 metrów od obecnej osady nie-
mieckiej, aby ci rodzice polscy, których

domy granicz¹ bezpo�rednio z nie-
mieck¹ osad¹ nie mieli pokusy posy³aæ
dzieci do bli¿ej po³o¿onej szko³y nie-
mieckiej. Domy osadników musz¹ byæ
wygodniejsze od obecnych domów nie-
mieckich, aby zarobek od letników, wy-
najmuj¹cych pokoje u rybaków wzbo-
gaca³ Polaków. Co do pokrycia kosztów
budowy zagród, jak równie¿ kalkulacji
finansowej dotycz¹cej sp³aty, Urz¹d Ma-
rynarki Handlowej uwa¿a, ¿e rybakom
- osadnikom musz¹ przys³ugiwaæ dale-
ko id¹ce udogodnienia ze strony Rz¹-
du. Do opracowania chocia¿by pobie¿-
nego projektu pod tym wzglêdem Urz¹d
Marynarki Handlowej nie uwa¿a sobie
za fachowo kompetentnego i proponuje
oddaæ rozstrzygniêcie tej sprawy Urzê-

 Brzeg zatokowy w Helu jeszcze przed powstaniem
budynków �kolonii rybackiej� oko³o 1925 r.
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Na helskim cmentarzu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie po¿egna³o swojego kolegê

�p. Jerzego Budzisza,

którego na zawsze zachowamy w naszej pamiêci
Jerzy Budzisz urodzi³

siê 18 stycznia 1929 r.
w Cha³upach w rodzinie
rybackiej. Od najm³od-
szych lat  z ojcem i braæ-
mi uczy³ siê rybackiego
rzemios³a..

W 1945 roku rodzinê
Budziszów wywieziono
do prac przymusowych
do Niemiec w okrêgu
Schleswig Holsztyn.

We wrze�niu tego same-
go roku Budziszowie po-
wrócili w rodzinne strony. Niestety, ich dom by³ spalony,
co zmusi³o ich do zmiany miejsca zamieszkania. Przyje-
chali wiêc do naszego miasta, w którym zamieszkali. Ojciec
z rodzeñstwem podjêli pracê na morzu, przyst¹pili do od-
budowy swego domu w Cha³upach, do którego siê wkrótce
wyprowadzili.

Jerzy pozna³ swoja przysz³¹ ¿onê i pozosta³ w Helu.
Jego ¿ycie pokaza³o, jak skomplikowane by³y losy Po-

laków i Kaszëbów w okresie powojennym. W maju 1951 r.
Jerzego wcielaj¹ do batalionów górniczych i do lutego
1952 r. pracuje w kopalni "Wujek" w Katowicach.

We wrze�niu tego samego roku wraca do pracy na morzu
w PPiUR "Arka", a nastêpnie "Koga" zdobywaj¹c kolejne
kwalifikacje, do stanowiska szypra w³¹cznie.

W 1983 r. przechodzi na zas³u¿on¹ emeryturê, jednak
nie rozstaje siê z morskim rzemios³em. P³ywa³ na ³odziach
motorowych, naprawia³ sieci, robi³ nowe ¿aki. Wiele
jego mini ¿aków znajduje siê w Muzeum Rybo³ówstwa,
Checzy Kaszubskiej oraz u prywatnych kolekcjonerów.

Po �w. Jerzym w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
pozosta³a pustka. By³ wspania³ym gawêdziarzem, którego
mo¿na by³o s³uchaæ ca³ymi godzinami.. Bêdziemy mile wspo-
minaæ jego ciekawe opowie�ci i anegdoty. Dzielnie znosi³
ciosy, których nie szczêdzi³o mu ¿ycie osobiste, rodzinne
i zawodowe. Mimo tych prze¿yæ zachowa³ pogodê ducha
i zawsze s³u¿y³ dobrym s³owem kierowanym do przyja-
ció³ i s¹siadów.

Za to mu dziêkujemy i takim na zawsze pozostanie
w naszej pamiêci.

Niech Mu helska ziemia lekk¹ bêdzie.
Niech spoczywa w pokoju.

cz³onkowie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Helu

Zgodnie z wol¹ swoich cz³onków, Zarz¹d Ko³a zorgani-
zowa³ 12. pa�dziernika uroczyste zebranie celem

uczczenia 64. rocznicy bitwy pod Lenino 1 Armii Wojska
Polskiego im. Tadeusza Ko�ciuszki (obchodzonym przed
transformacj¹ jako �wiêto Wojska Polskiego).

Rangê zebrania podnios³a obecno�æ Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Helu Pana mgr. Edwarda Mrozika i Sekretarza Miasta
Pana mgr. Marka Dykty.

Historyczne uwarunkowania bitwy pod Lenino przedsta-
wi³ Prezes Ko³a Roman Malinowski. Omówione zosta³y tak-
¿e sprawy zwi¹zane ze sprzeda¿¹ przez WAM lokali miesz-
kalnych w Helu oraz pomocy paliatywnej najbardziej potrze-
buj¹cym emerytom i rencistom wojskowym.

Wrêczono legitymacje cz³onkowskie: Pani Danucie Czer-
niak i Panu Markowi Dykcie

Chwile spêdzone przy muzyce, pieczeniu kie³basek i piwie
wype³ni³y pozosta³¹ czê�æ tego nadzwyczaj uroczystego
wieczoru. Sponsorami tej drugiej czê�ci wieczoru byli: Bry-
gida i Jan Holender (w³a�ciciele Zak³adu Przetwórstwa Miê-
snego we W³adys³awowie) oraz Teresa i Pawe³ Jendza z Helu.
Za zorganizowanie czê�ci kulinarnej odpowiedzialny by³ cz³o-
nek Zarz¹du Ko³a Pan Zbigniew S³ugocki.

Zarz¹d Ko³a serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy przy-
czynili siê do zorganizowania tewgo szczególnego dla nas dnia.

Eugeniusz Konarski

Obchody 64. rocznicy
Bitwy pod Lenino w Kole nr 3

ZB¯Z i OR WP w Helu

zdatni do pracy rybacy z Ku�nicy, Jastarni i Boru przenosz¹
siê do Helu, gdzie im Niemcy odnajmuj¹ za bardzo wysok¹
op³at¹ stodo³y, chlewy i.t.p. na pomieszczenie i, ¿e po³ów �le-
dzi i szprotów odbywa siê bli¿ej do Helu ni¿ do Boru i Jastar-
ni, ju¿ nie mówi¹c o Ku�nicy i poniewa¿ w Helu jest port,
niektórzy rybacy Kaszubi chcieli z obecnie zamieszkiwanych
osad przenie�æ siê do Helu, co by³oby nader po¿¹danem nie
tylko z wy¿ej wymienionych wzglêdów, ale te¿ i ze wzglêdów
politycznych (konieczno�æ rozbicia niemieckiej wyspy w Helu).
Pewna ilo�æ Kaszubów rybaków czyni³a w tym wzglêdzie za-
biegi, jadnakowo¿ dotychczas nie otrzymali oni ¿adnej odpo-
wiedzi. Poniewa¿ w Helu s¹ rz¹dowe grunta nad brzegiem
morza (obok dzi� istniej¹cej osady w stronê starego Helu)

najzupe³niej nadaj¹ce siê dla budowy domów, nale¿a³oby
przyspieszyæ sprawê przydzia³u gruntów dla rybaków Kaszu-
bów."

 Odpowiedzi¹ na to by³a wizja lokalna przeprowadzona
w Helu dnia 11 kwietnia 1922 roku na polecenie Wojewody
Pomorskiego. Mia³a ona orzec o przydatno�ci wskazywanych
gruntów do celów kolonizacyjnych.
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Na cmentarzu w Jastarni, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddzia³ w Helu, po¿egna³ swojego kolegê,

�p. Brunona Bizewskiego
Brunon Bizewski urodzi³ siê 18 kwietnia 1918 roku w Jastarni, w rodzinie wielodzietnej.

Lata dzieciñstwa i m³odo�ci spêdzi³ z rodzicami pomagaj¹c im w wychowaniu rodzeñstwa
i pracy na roli z ojcem.

Rodzina Bizewskich by³a g³êboko religijna, wychowana w duchu patriotycznym,
i takim cz³owiekiem by³ te¿ Brunon - twardym, pracowitym i dumnym, a honor i umi³o-
wanie Ojczyzny przek³ada³ nad w³asne ¿ycie. W 1939 roku, kiedy ciemne chmury zbiera-
³y siê nad Polsk¹ z³o¿y³ podanie do Rejonowej Komisji Uzupe³nieñ w Gdyni z pro�b¹
o przyjêcie w szeregi Wojska Polskiego.

Podczas okupacji by³ uznawany przez w³adze niemieckie za szpiega i zmuszany przez
gestapo do podpisania tzw. listy narodowo�ciowej, której jednak nigdy nie podpisa³.
Ratowa³ siê ucieczk¹ z kraju do Hiszpanii, a nastêpnie do Francji, gdzie dosta³ siê do
niewoli, a pó�niej wyrokiem s¹du skazany zosta³ na 9 miesiêcy wiêzienia. Po wyzwoleniu  Francji w 1944 r. przez wojska
alianckie odzyska³ wolno�æ i zg³osi³ siê do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, gdzie zosta³ przydzielony do sztabu
II Korpusu genera³a Andersa, który znajdowa³ siê we W³oszech.

�p. Brunon bra³ czynny udzia³ w walkach o zdobycie Monte Cassino. Ju¿ po ich zakoñczeniu, podczas usuwania
zniszczonych czo³gów i pojazdów wojskowych, wóz warsztatowy, w którym jecha³ Brunon najecha³ na minê. Ranny
w wyniku wybuchu trafi³ na leczenie do szpitala w Anglii, gdzie przebywa³ a¿ do powrotu z tu³aczki wojennej.

Po powrocie do Jastarni podj¹³ pracê w rodzinnej wêdzarni. Za³o¿y³ tak¿e w³asn¹ rodzinê zawieraj¹c zwi¹zek ma³¿eñski
z ukochan¹ Zofi¹. W ¿yciu �p. Brunona przybywa³o obowi¹zków i odpowiedzialno�ci, a praca w wêdzarni ryb przecho-
dzi³a ró¿ne koleje losu. By³ to bardzo trudny okres dla przedsiêbiorców i w³a�cicieli prywatnych - w³adza ludowa pragnê³a
bowiem mieæ nad wszystkim kontrolê. Stosowano ró¿ne szykany, którym nie poddawa³ siê Brunon Bizewski, podejmu-
j¹c kolejno pracê jako palacz w kot³owni w Helu i w Borze, sk¹d przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.

Swoj¹ sumienn¹ prac¹ zyska³ szacunek i uznanie nie tylko prze³o¿onych, ale i podw³adnych. By³ wielokrotnie wyró¿-
niany i nagradzany.

�p. Brunon by³ przez d³ugie lata cz³onkiem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jastarni i cz³onkiem Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego helskiego oddzia³u. S³u¿y³ rad¹ i pomoc¹, wspiera³ finansowo nasz¹ dzia³alno�æ, zachowuj¹c pogodê ducha
i ¿yczliwo�æ. Uczestniczy³ w licznych spotkaniach patriotycznych i religijnych, które odbywa³y siê w Helu.

Dzisiaj to my przyjechali�my do Ciebie do Jastarni, aby podziêkowaæ za Twój udzia³ w wydarzeniach helskiej spo³ecz-
no�ci,  oddaæ nale¿ny Ci ho³d i szacunek, na który pracowa³e� przez ca³e ¿ycie. Nie ma Ciê ju¿ w�ród ¿ywych, ale
bêdziemy o Tobie pamiêtaæ w naszych modlitwach.

Na koniec przypomnê Twoje s³owa ze wspomnieñ "PROSTA DROGA jak ...":
"Mimo wzniesieñ i upadków trzeba nieustannie i�æ dalej. Prostowaæ drogi i �cie¿ki. I�æ wci¹¿ trzeba drog¹ prawdy

i mi³o�ci. W ten sposób dojdzie siê daleko. Tylko prawd¹ idzie siê szczê�liwie i wówczas siê nie zb³¹dzi. ̄ ale pró¿ne nale¿y
niebu zleciæ a samemu naprzód w dal i�æ i �wieciæ. Drogi bardziej bezpiecznej dla dobra ludzko�ci nie ma. Dobro z³o
zwyciê¿a. Tak id¹c, narody i poszczególni ludzie zobacz¹ oczyma swoimi jak daleko zaszli. Czasu jest do�æ, aby�my
wszyscy poddali siê refleksji. Wierzê w prawo�æ. W niej jest zwyciêstwo i zgoda po�ród narodów. Prawda jest na równi
z cnot¹ i mi³o�ci¹ i winna s³u¿yæ oraz uszczê�liwiaæ ludzko�æ."

Drogi Brunonie!
Niech Ci ta kaszubska ziemia lekk¹ bêdzie!
�pij w spokoju!

                                                                               Cz³onkowie helskiego oddzia³u
Jastarnia, 17 pa�dziernika 2007 r.                                            Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego

Dziêkujê ca³emu personelowi 115 Szpitala Wojskowego z Przychodni¹ w Helu za pomoc medyczn¹
i opiekê szpitaln¹ w ka¿dym momencie oraz w ostatnich chwilach mojego ukochanego mê¿a

Jerzego Budzisza
pogr¹¿ona w smutku i ¿a³obie

¿ona i córki Ewa, Monika i Ma³gosia
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Za dawnych, polskich czasów
miasto, za okupacji pruskiej wie�, od
1920 roku znowu miastem. Le¿y na
po³udniowym krañcu pó³wyspu, od
strony zatoki, jak zreszt¹ wszystkie
inne miejscowo�ci Helu, od Ba³tyku
10 minut pieszej drogi. Jest to raczej
wielka osada rybacka po³¹czona ze
zdrojowiskiem letniem, urz¹dzonem
wed³ug nowoczesnego komfortu.
Po³¹czenia z l¹dem bardzo dobre,
choæ na pierwszy rzut mog³oby siê
zdawaæ, ¿e Hel jest zupe³nie odciêty
i "zabity deskami" od �wiata. Od
czerwca do wrze�nia codziennie kur-
suj¹ trzy poci¹gi do Pucka, w innych
miesi¹cach dwa lub jeden (nawet tyl-
ko raz na dwa dni w najgorszej porze

klimatycznej). Z Gdañska, Sopotu,
Gdyni i Pucka przybywaj¹ tu regu-
larnie statki kilka razy tygodniowo,
któremi mo¿na w parê godzin dostaæ
siê na l¹d sta³y. Oprócz tego wygod-
nie jest odbyæ spacerem drogê do
Helu z Jastarni czy to brzegiem Ma-
³ego morza (bli¿ej o 3 klm) czy sze-
rok¹ pla¿¹ nad Ba³tykiem (a¿ 20 klm),
zdrowe nogi), czy wreszcie drog¹
przez Bór i las w pobli¿u toru kolejo-
wego (15 klm).

Hel nabiera ju¿ rozg³osu miêdzy-
narodowego, bowiem koresponden-
cje z niego ukaza³y siê ju¿ nawet
w czasopismach francuskich. Fran-
cuzi chwal¹ urz¹dzenie letniska i za-
chwycaj¹ siê wspania³¹ pla¿¹, mimo

posiadania w³asnych jeszcze piêk-
niejszych. Lasy wokó³ urocze, spa-
cery po alejach, po cyplu tej ziemi
krañcowej, koncerty i bujne ¿ycie to-
warzyskie ka¿demu tu umilaj¹ pobyt.
Uradowany ze swoich sukcesów, Hel
dumny jest z wybitnych go�ci, jacy
tam przyje¿d¿aj¹. Obok wielkich na-
zwisk z polskiej arystokracji zje¿d¿aj¹
tam na wakacje wybitni przedstawi-
ciele stronnictw, rz¹du, prasy nauki
i.t.d. W mie�cie poczta, kilka sklepów,
restauracji i kawiarñ, wszêdzie dostaæ
mo¿na ¿¹danych przedmiotów,
a elektrownia, liczne studnie, rzetel-
na obs³uga i czysto�æ po³¹czona
z porz¹dkiem - wszystko to �ci¹ga
tysi¹ce go�ci i wycieczkowców.
Wygoda i swoboda znamionuj¹ ¿ycie
wewnêtrzne na letnisku.

oprac. eRKa

* - pisownia oryginalna
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