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Na helskim cmentarzu w przed-
dzieñ Wszystkich �wiêtych

wiele osób spotka³o siê przy grobach
bliskich, aby nadaæ im od�wiêtny wy-
gl¹d.

Marynarze Garnizonu Hel porz¹d-
kowali zbiorow¹ mogi³ê poleg³ych
Obroñców Helu i groby tych, którzy
odeszli na wieczn¹ wachtê.

W modlitewnym i refleksyjnym
nastroju, panuj¹cym na helskim
cmentarzu,  ³¹cz¹c siê duchowo z tymi,
których zabrak³o w�ród nas, ale na
zawsze pozostan¹ w naszych sercach,
wspominano ich, zapalano znicze
i sk³adano kwiaty.

 W dzieñ 01 listopada o godz. 14.00
na miejscowym cmentarzu odby³a siê
msza, któr¹  koncelebrowa³  proboszcz
Parafii pw. Bo¿ego Cia³a w Helu - o.
Klaudiusz Michalski wespó³ z kape-
lanem parafii wojskowej ks. kanoni-
kiem kmdr. por. Janem Maliszewskim.

Przed msz¹  marynarze z³o¿yli wi¹-
zanki kwiatów, zapalili znicze i od-
dali cze�æ zmar³ym ¿o³nierzom. Do-
wództwo Komendy Portu Wojennego
Hel i ¯andarmerii Wojskowej wysta-
wi³o posterunki honorowe na grobach
kolegów w mundurach.  Asysty hono-
rowe wystawiono tak¿e przy grobie
poleg³ych podczas obrony Helu w 1939 r.
i przy p³ycie pami¹tkowej zaginio-
nych na morzu.

Tekst i fot. B. ALBECKA

HELSKI CMENTARZ

�WIÊTO ZMAR£YCH
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N a helskim cmentarzu w�ród
innych znajduje siê prawie

sze�ædziesiêcioletnia mogi³a budz¹ca za-
interesowanie mieszkañców i turystów.
Znajduje siê w pobli¿u kaplicy cmentar-
nej i widnieje na niej poni¿szy napis.

HELSKI CMENTARZ

Podziêkowanie
Cz³onkinie i cz³onkowie Ko³a Nr 3

Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy Wojska Pol-
skiego w Helu

bardzo serdecznie dziêkuj¹

- Panu kmdr. Micha³owi Gajewskiemu
- Panu kmdr. Dariuszowi Mielnikowi
- Panu st. mar. nadt. Arkadiuszowi

Czerwonka
- Panu st. chor. sztab. Dariuszowi

Tatara (Komendantowi Placówki ¯an-
darmerii Wojskowej w Helu)

oraz podporz¹dkowanym maryna-

rzom i ¿o³nierzom pe³ni¹cym wartê ho-

norow¹ za uczczenie w dniu 1 listopada
2007 r. pamiêci ¿o³nierzy ró¿nych stop-
ni wojskowych, którzy tu s³u¿yli Oj-
czy�nie, dla Garnizonu po�wiêcili swo-
je ¿ycie, wiedzê, umiejêtno�ci, � i zo-
stali tu na zawsze.

Pragniemy, aby ten mi³y zwyczaj -
zapocz¹tkowany przez Pana kontrad-
mira³a Czes³awa Dyrcza kultywowany
by³ corocznie. Jest on bowiem wyrazem
szacunku i zadumy pe³ni¹cych tu s³u¿-
bê ¿o³nierzy dla tych, którym los prze-
rwa³ pasmo wojskowych i ¿yciowych
dokonañ.

Zarz¹d Ko³a

Grób Bohatera

Niektórym nasuwa siê pytanie kim
by³ i jak zgin¹³ ten m³ody cz³owiek�

Dziêki pomocy i dobrej woli wielu
przyjaznych ludzi oraz na podstawie
uzyskanych dokumentów ustali³em,
¿e Zygmunt Skiba urodzi³ siê w £odzi,
gdzie przy ul. Piwnej 53 mieszkali jego
rodzice. Z zawodu by³ poñczosznikiem.
Do Jednostki Wojskowej 2624 z 15 Dy-
wizji Piechoty zosta³ wcielony przez
RKU £ód�.

W dokumentach, do których dotar³em,
napisano: "zgin¹³ w helskim lesie przy

pracy saperskiej podczas rozkrêcania

puszki z prochem". Tak zgin¹³ m³ody
22 letni ¿o³nierz wykonuj¹cy postawio-
ne mu przez Ojczyznê zadanie polega-
j¹ce na usuwaniu resztek strasznej
II wojny �wiatowej w postaci: min,
niewypa³ów, ró¿nego rodzaju pocisków
i amunicji znajduj¹cych siê w du¿ej
ilo�ci w helskiej ziemi.

Dziêki takim ludziom jak Zygmunt
Skiba mo¿emy spokojnie i bezpiecznie
spacerowaæ po helskim lesie.

Przechodz¹c obok jego mogi³y, sk³oñ-
my g³owê w podziêce za ofiarno�æ
i przedwczesn¹ �mieræ tego dzielnego
sapera. Dziêkujemy Ci za to Bohaterze!

by³y saper

Tadeusz Bieniek

Do napisania tego krótkiego artyku³u
pos³u¿y³y mi nastêpuj¹ce dokumenty:

- wyci¹g z opisu przypadku �mierci
sporz¹dzony przez Dowódcê JW. 2624
kpt. Biernata oraz lekarza jednostki por.
lek. Sobata (imion brak) z dat¹ 8.10.1948 r.

- zameldowanie o �mierci skierowane
do Urzêdu Stanu Cywilnego napisane
przez szefa sztabu JW2624 (nazwiska
brak, jest tylko nieczytelny podpis i pie-
czêæ jednostki) z dat¹ Hel dnia 8.10.1948 r.

Betonow¹ p³ytê nagrobn¹ i betono-
wy krzy¿ wykonali koledze saperzy
z surowego betonu. Cement na pewno
uzyskali od saperów - marynarzy z 52
Ko³obrzeskiego Morskiego Batalionu
Saperów, który w tym okresie rozpocz¹³
rozbudowê 13 Baterii Artylerii Sta³ej
na helskim cyplu.

T.B.
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Ju¿ po raz 10 w naszym przedszkolu obchodzili�my �wiê-
to piosenki - "Festiwal Piosenki Przedszkolaka". Impre-

za wymy�lona po to, by prze³amaæ w dzieciach strach, wstyd
i niepewno�æ przed wyst¹pieniem publicznym na dobre wpi-
sa³a siê do  "Przedszkolnego Kalendarza Imprez".

FESTIWAL  PIOSENKI  PRZEDSZKOLAKA

G£OS CZYTELNIKA

Jak zwykle dla rozgrzewki rozpoczêli�my festiwal od pio-
senek wykonywanych przez ca³e grupy. Maluszki z du¿¹
pomoc¹ pani Sylwii i pani Beaty trzymaj¹c w rêkach ulubione
pluszaki za�piewa³y dwie piosenki: "Spacer po dywanie"
i  "Piêæ paluszków", za co otrzyma³y ogromne brawa. Pó�niej
kolejno wystêpowa³y pozosta³e grupy przedszkolne.

Sta³ym elementem wszystkich festiwali jest wystêp pañ
z przedszkola. W tym roku do³¹czy³a do nas pani Jadwiga
Loose. Za�piewa³y�my "S³oneczne przedszkole", piosenkê,
któr¹ znaj¹  ju¿ wszystkie dzieci, bêd¹c¹ niejako hymnem
naszego przedszkola. Jak co roku nasz wystêp wzbudzi³
u dzieci ogromn¹ rado�æ, tym bardziej, ¿e piosenkê �piewa³y
razem z nami.

Nastêpnie rozpoczê³y siê wystêpy solistów i ma³ych grup
wokalnych. By³ mikrofon, odpowiednie nag³o�nienie i atmos-
fera ca³kiem festiwalowa. Ola Maszota swoj¹ piosenk¹

"Mój kask ma cztery rogi" rozbuja³a ca³¹ przedszkoln¹
publiczno�æ. Ka¿dy z uczestników dosta³ okoliczno�ciowy
dyplom i s³odkie ciasteczko.

Barbara Baranowska
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Konstytucja, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
2 kwietnia 1997 r., jest podstawowym dokumentem

ustrojowym naszego kraju. Wesz³a ona w ¿ycie 17 pa�dzier-
nika 1997 r., tak wiêc obowi¹zuje ju¿ ponad 10 lat. Przepis
zawarty w art. 2 Konstytucji stanowi, ¿e Rzeczypospolita

Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywist-

niaj¹cym zasady sprawiedliwo�ci spo³ecznej. Istot¹ ka¿dego
pañstwa prawnego jest oparcie jego funkcjonowania na pra-
wie, a wiêc na zespole regu³ i norm, ustanowionych przez
powo³ane do tego organy, wi¹¿¹cych wszystkich swych adre-
satów, zarówno obywateli, jak i organy pañstwa, egzekwowa-
nych przez w³adze publiczne, nawet przez zastosowanie �róde³
przymusu. Oznacza to dla organów w³adzy publicznej obo-
wi¹zek dzia³ania na podstawie i w granicach prawa, co wynika
bezpo�rednio z art. 7 Konstytucji. Nale¿y tu zwróciæ uwagê
na zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy sytuacj¹ prawn¹ jednostki (oby-
watela), a pozycj¹ prawn¹ organów pañstwowych. Ju¿ we
francuskiej Deklaracji Praw z 1789 r. sformu³owana zosta³a
zasada, w my�l której ka¿dy mo¿e czyniæ to, co nie jest zabro-
nione i co nie utrudnia innym korzystania z ich praw. Pozycja
prawna obywatela kszta³towana jest wiêc przez regu³ê: to, co
nie jest zabronione, jest dozwolone. Ca³kowicie odmienna za-
sada obowi¹zuje organy pañstwa (w³adzy publicznej): tylko
to jest dozwolone, co zosta³o przez prawo przewidziane jako
ich zadanie lub kompetencja. Organ pañstwowy mo¿e dzia³aæ
wy³¹cznie na podstawie prawa i w granicach tych kompeten-
cji, które prawo mu przyznaje - jest to okre�lane jako zasada
praworz¹dno�ci formalnej. W orzecznictwie s¹dów wielokrot-
nie podkre�lano, ¿e kompetencji organu pañstwowego nie
mo¿na domniemywaæ; je�li nie wynikaj¹ one z wyra�nego
przepisu prawnego, to nie istniej¹ one w ogóle.

Tak stanowi Konstytucja, a jak wygl¹da to w praktyce
w naszym mie�cie?

Od wielu lat w okresie letnim (czerwiec - sierpieñ, a nawet
wrzesieñ) na czê�ci ulicy Wiejskiej, na odcinku od ulicy Le�nej
do ulicy Kaszubskiej, wprowadzone zostaje ograniczenie ru-
chu pojazdów przez umieszczenie znaku drogowego B - 1
(zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz tabliczek z napisem,
jakiego rodzaju pojazdów ten znak nie dotyczy. W 2006 r. pod
znakiem drogowym B - 1 umieszczono tabliczkê z napisem
"Nie dotyczy posiadaczy zezwoleñ" oraz tabliczkê T - 22
(nie dotyczy rowerów jedno�ladowych), a w 2007 r. tylko
tabliczkê "Nie dotyczy posiadaczy zezwoleñ".

Na opisanym wy¿ej odcinku ulicy chodniki przebiegaj¹ce
obok lokali gastronomicznych s¹ wydzier¿awiane na ogródki
letnie (stoj¹ tam stoliki z miejscami do siedzenia dla klientów),
a stawki op³aty za dzier¿awê ustala w uchwale Rada Miasta
Helu. Piesi zmuszeni s¹ wiêc do korzystania z jezdni, i dlatego
sama idea ograniczenia ruchu pojazdów jest s³uszna.

Ograniczenia te nie dotycz¹ oczywi�cie w³a�cicieli pojaz-
dów mieszkaj¹cych lub prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹
przy tej czê�ci ulicy, dostawców towarów i us³ug, a tak¿e
innych pojazdów obs³uguj¹cych instytucje tam siê znajduj¹-
ce, np. pocztê, urz¹d miasta, itd.

W¹tpliwo�ci wzbudza jednak fakt wprowadzenia przez
burmistrza Helu instytucji "zezwoleñ" na wjazd na ulicê
Wiejsk¹ od ulicy Le�nej oraz pobierania op³at za ich wydanie

PAÑSTWO PRAWA - MIASTO BEZPRAWIA (?)

Czy w³adza mo¿e wszystko?
niektórym posiadaczom pojazdów, np. dostawcom towarów.
Ustawodawca nie upowa¿ni³ zarz¹dcy dróg gminnych do
ustanawiania "w³asnych" zezwoleñ na korzystanie z tych
dróg, a pobieranie wszelkich op³at z tytu³u korzystania z dróg
publicznych uregulowane zosta³o w art. 13 i nastêpnych usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a tak¿e w
art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym w zakresie dotycz¹cym wydania karty parkingo-
wej. Tymczasem za wydanie zezwolenia niektórzy posiada-
cze pojazdów musieli ui�ciæ w 2006 r. op³atê w wysoko�ci 76
z³, a w roku 2007 - 82 z³ (wydaje siê, ¿e na podstawie ustawy
o op³acie skarbowej). Moim zdaniem, dzia³anie burmistrza
Helu polegaj¹ce na wprowadzeniu pozwoleñ na wjazd na opi-
sany odcinek ul. Wiejskiej oraz pobieranie z tego tytu³u op³at
od niektórych u¿ytkowników tej czê�ci ulicy, jest niezgodne
z prawem, a wiêc nielegalne.

Wróæmy do naszej ustawy zasadniczej. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej w art. 87 okre�la �ród³a powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa: obok Konstytucji wymienia ustawy,
ratyfikowane umowy miêdzynarodowe i rozporz¹dzenia,
a tak¿e akty prawa miejscowego, ustanawiane m.in. przez
organy samorz¹du terytorialnego, a wiêc tak¿e przez rady
miast, na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y.
Warunkiem wej�cia w ¿ycie, a wiêc nabrania mocy obowi¹zu-
j¹cej przez akty powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, jest ich
og³oszenie, co wynika z normy zawartej w art. 88 Konstytu-
cji. Przez og³oszenie aktu normatywnego nale¿y rozumieæ za-
mieszczenie jego pe³nego tekstu w specjalnym wydawnictwie
- dzienniku publikacyjnym, zgodnie z zasadami i trybem okre-
�lonym przez ustawê. Aktualnie obowi¹zuje w tym wzglê-
dzie ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych. Wszystkie
akty prawa miejscowego, ustanawiane na terenie wojewódz-
twa, og³aszane s¹ w dziennikach wojewódzkich, wydawanych
przez wojewodê.

I znowu wracamy do naszej rzeczywisto�ci. W dniu 5 czerw-
ca 2007 r. Rada Miasta Helu podjê³a uchwa³ê Nr IX/66/07
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania, stawek op³at
i op³at dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobie-
rania. Wykonanie uchwa³y powierzono burmistrzowi Helu.
Zgodnie z przepisem zawartym w § 9 rada miasta zdecydo-
wa³a, ¿e przedmiotowa uchwa³a wejdzie w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego. Uchwa³a zosta³a opublikowana w dzienniku
urzêdowym Nr 126 z dnia 7 sierpnia 2007 r. (poz. 2261), co
oznacza, ¿e wesz³a ona w ¿ycie (zaczê³a obowi¹zywaæ) do-
piero od 22 sierpnia 2007 r. Tymczasem czynno�ci polegaj¹ce
na ustanowieniu strefy p³atnego parkowania i pobieraniu op³at
(przez inkasentów) by³y prowadzone ju¿ co najmniej od 28
czerwca 2007 r. Przez okres blisko 2 miesiêcy burmistrz Helu
dzia³a³ wbrew decyzji rady miasta, a tym samym  bez podsta-
wy prawnej, czyli nielegalnie.

Powtórzê raz jeszcze to, co napisa³em wy¿ej. Postêpowa-
niem ludzi sprawuj¹cych funkcje publiczne w Polsce powin-
no rz¹dziæ prawo, a nie ich dobra czy z³a wola.

cd na str. 7
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KARTY HISTORII

cz. 144

Kolonizacja Helu  c.d.

11. kwietnia 1922 r. spotka³a siê
w Helu komisja z³o¿ona z wysokich
rang¹  przedstawicieli administracji
wojewódzkiej z Wojewod¹ Pomorskim
Janem Brejskim na czele. W jej sk³ad
weszli tak¿e F. Niekrasz Radca Pomor-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego, starosta
Pucki Józef Lipski, Naczelnik Morskiego
Urzêdu Rybackiego Franciszek Lubecki,
Dyrektor Lasów Pañstwowych Doni-
mirski, Wojewódzki Radca Le�nictwa
Koraszewski, Inspektor Lasów Pañ-
stwowych Kraszewski, Nadle�niczy
z Darzlubia S³omiñski oraz Kierownik
Urzêdu Budowlanego w Wejherowie
�wi¹tkiewicz. Zadaniem tej komisji by³o
dok³adne wyznaczenie i oznaczenie
miejsca pod budowê planowanej koloni
rybackiej w Helu. Komisja przeprowa-
dzi³a wizjê lokaln¹ i spisa³a swoje uwagi
w postaci stosownego protoko³u oraz
planu, który zamieszczamy przy na-
szym artykule. Znalaz³y siê w nim na-
stêpuj¹ce wnioski i uwagi:

1) Teren odpowiedni na rozbudowê
koloni rybackiej znajduje siê na pó³noc-
ny zachód od wsi Hel bezpo�rednio za
miejscem sk³adania mu³u przez Dyrek-
cjê Lasów Pañstwowych. Z terenu tego
nale¿y wyznaczyæ parcelê o przestrze-
ni oko³o 2 ha. Oprócz niej nale¿y wy-
znaczyæ na teren budowlany dla ryba-
ków przestrzeñ oko³o 1 mg z placu zajê-
tego obecnie przez nagromadzony mu³.
Celem oczyszczenia tej przestrzeni
Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Gdañ-
sku winna zu¿ywaæ nagromadzony mu³
w miarê swych potrzeb przede wszyst-
kim z czê�ci granicz¹cej z parcel¹ po-
wy¿ej wspomnian¹.

2) Po zu¿ytkowaniu wy¿ej wymie-
nionych przestrzeni, zabudowa domka-
mi rybackimi ma postêpowaæ w kierun-
ku wsi Hel, w miarê oczyszczenia miej-
sca z nagromadzonego mu³u.

3) Obecny cmentarz dla topielców nie
powinien byæ u¿ywany wiêcej dla cho-
wania zmar³ych.

4) Parcela nale¿¹ca obecnie do firmy
Fischerheim Hela sp. z Gdañska, jest je-
dynym odpowiednim terenem na budo-
wê schroniska dla rybaków. Schronisko
to wobec pal¹cej potrzeby winno byæ
wzniesione jeszcze w bie¿¹cym roku
przed sezonem zimowych po³owów.
W tym celu z braku innych �rodków par-
celê t¹ nale¿a³oby wyw³aszczyæ.

5) Teren na ewentualn¹ budowê fa-
bryki konserw o przestrzeni 1 ? - 2 mg
mo¿na wyznaczyæ naprzeciw dworca
kolejowego po zachodniej strony toru.

6) Na kaplicê katolick¹ nale¿y zare-
zerwowaæ parcelê w pobli¿u zak³adu
karnego.

7) Tereny wymienione w ustêpie 1.
winny byæ zaprojektowane pod budo-
wê koloni rybackiej najpó�niej do 1. lip-
ca b.r. Tak, aby jeszcze w roku bie¿¹-
cym parcele budowlane mog³y byæ od-
dane rybakom pod budowê domów. Pla-
ny zabudowy winny byæ uzgodnione
z ogólnym planem zabudowy wybrze¿a.

8) Tereny wymienione w ustêpie
pierwszym winny byæ wy³¹czone po
zaprojektowaniu ich zabudowy z dwor-
skiego obszaru le�nego i przy³¹czone do
gminy Hel.

Pragn¹c realizowaæ postanowienia
komisji Naczelnik Morskiego Urzêdu
Rybackiego wys³a³ do Wojewody Pomor-
skiego pismo z pro�b¹ o wydanie pole-
cenia wydzia³owi mierniczemu wymie-
rzenia i oznaczenia w terenie parceli prze-
znaczonej pod zabudowê domkami ry-
backimi. Wnioskowa³ równie¿, aby po
wykonaniu tych prac wydaæ polecenie
Wydzia³owi Robót Publicznych wyko-
nania planu zabudowy i podzia³u po-
wy¿szej parceli na dzia³ki budowlane
o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 500 me-
trów kwadratowych. Naczelnik prosi³,
aby prace te nast¹pi³y w jak najszyb-
szym terminie, aby w ci¹gu lata 1922
roku mo¿na by³o przyst¹piæ do zawie-
rania kontraktów na d³ugoletnie dzier¿a-
wy dzia³ek z rybakami reflektuj¹cymi
na przesiedlenie siê do Helu.

Kolejna wa¿na konferencja dotycz¹-
ca przygotowania dzia³añ maj¹cych na
celu realizacjê programu kolonizowania
rybakami polskimi miejscowo�ci Hel,
a tak¿e Gdyni, odby³a siê 11. listopada
1922 r. - w departamencie V Minister-
stwa Rolnictwa i Domen Pañstwowych
w Poznaniu. W obecno�ci urzêdników
ministerialnych poprowadzi³ j¹ - upo-
wa¿niony przez Wojewodê Pomorskie-
go Naczelnik Morskiego Urzêdu Rybac-
kiego dr Franciszek Lubecki. Przedsta-
wi³ on plany utworzenia koloni rybac-
kich w tych miejscowo�ciach, a tak¿e
zaakceptowany przez Wojewodê pro-
jekt kontraktu dzier¿awnego, jaki mia³
byæ przedstawiany rybakom pragn¹cym
otrzymaæ rz¹dow¹ parcelê. Doktor Lu-
becki zapozna³ te¿ zebranych z kon-
cepcj¹ udzielania rybakom po¿yczek
bankowych na cele osadnicze. W pod-
sumowaniu obrad postanowiono przy-
j¹æ nastêpuj¹cy program dalszych dzia-
³añ:

1. Przes³aæ omówione plany do Mini-
sterstwa Robót Publicznych dla apro-
baty i uwzglêdnienia ich przy opraco-
waniu ogólnego planu kolonizacji w Helu
i Gdyni. W tym punkcie zebrani dodali
uwagê, ¿e nale¿y uwra¿liwiæ minister-
stwo na fakt, ¿e kolonizacja rybacka jest
konieczna z racji polskiego interesu na-
rodowego oraz, ¿e nie stoi ona w sprzecz-
no�ci z innymi projektami zabudowy
Helu, np. na potrzeby tworzenia tu
uzdrowiska - a wprost przeciwnie - mo¿e
pos³u¿yæ za punkt wyj�cia i u³atwiæ jego
tworzenie.

2. Uzyskaæ przepisanie parceli prze-
znaczonych na kolonizacjê ryback¹ na
Morski Urz¹d Rybacki, co przygoto-
waæ powinien Wydzia³ Le�nictwa Mini-
sterstwa Rolnictwa.

Odpisy tych decyzji mia³y byæ prze-
s³ane do wiadomo�ci do Wydzia³u Do-
men Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkie-
go oraz do Dyrekcji Lasów Pañstwo-
wych w Gdañsku przy Pomorskim Urzê-
dzie Wojewódzkim w Toruniu.
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3. Przes³aæ przedstawiony przez dr
Lubeckiego projekt kontraktu dzier¿a-
wy parcel rybakom, po wprowadzeniu
pewnych zmian, do Prokuratorji Gene-
ralnej celem zaopiniowania i ewentual-
nej modyfikacji oraz do wydzia³u Le-
�nictwa do wiadomo�ci i ewentualnego
wypowiedzenia siê.

4. Poleciæ Morskiemu Urzêdowi Ry-
backiemu przyspieszenie opracowania
projektu instrukcji w sprawie dyspono-
wania kredytem budowlanym dla ryba-
ków w celu przedstawienia go do za-
twierdzenia przez Ministra Skarbu.

5. Opracowaæ projekt rozporz¹dze-
nia Ministra Rolnictwa w porozumieniu
z Ministrem Robót Publicznych oraz
Ministrem Skarbu o utworzeniu komi-
sji, która by kierowa³a sprawami osad-
nictwa rybaków morskich, przewiduj¹c
w jej sk³adzie obecno�æ nastêpuj¹cych
osób:

1/ Naczelnika Morskiego Urzêdu Ry-
backiego.

2/ Kierownika Urzêdu Budowlanego
w Wejherowie - z ramienia Ministerstwa
Robót Publicznych.

3/ Starosty Puckiego z ramienia Woje-
wody Pomorskiego,

a tak¿e opracowa³aby projekt statutu
dla niej, przewiduj¹c jej dzia³ania w za-
kresie przyznawania parcel oraz po¿y-
czek budowlanych.

Opracowaniem projektu tego rozpo-
rz¹dzenia oraz statutu z uzasadnieniem
do projektu, ³¹czenie z projektem wy¿ej
wzmiankowanej instrukcji mia³ siê zaj¹æ
Morski Urz¹d Rybacki.

Czynno�ci urzêdowe mog¹ byæ podejmowane dopiero wów-
czas, gdy nakazuj¹ to w okre�lonej sytuacji przepisy prawne.
Nie wystarczy wiêc dochowanie w toku czynno�ci urzêdo-
wych wymogu dzia³ania niesprzecznego z prawem, tj. wymo-
gu nienaruszania ¿adnego zakazu. Do podjêcia takiego dzia³a-
nia dochodziæ mo¿e dopiero na podstawie wyra�nych kom-
petencji. Dzia³anie organów pañstwowych jedynie na podsta-
wie i w ramach kompetencji jest tre�ci¹ zasady praworz¹dno-
�ci (legalizmu), bêd¹cej jednym z koniecznych elementów pañ-
stwa prawnego. W³adza publiczna musi te¿ wskazaæ podsta-
wê prawn¹ ka¿dej wydanej decyzji lub te¿ odmowy wydania
decyzji.

S¹dy administracyjne w uzasadnieniach wyroków niejed-
nokrotnie zwraca³y uwagê, ¿e kompetencje organów admini-
stracji musz¹ �ci�le wynikaæ z przepisów prawa i nie mog¹

byæ przedmiotem domniemania, podkre�laj¹c tak¿e, i¿ w dzia-
³aniach organów jednostek samorz¹du terytorialnego nie sto-
suje siê zasady "co nie jest zakazane, jest dozwolone", lecz
regu³ê "dozwolone jest tylko to, co prawo wyra�nie przewi-
duje".

W zwi¹zku z powy¿szym uwa¿am, ¿e wymienione dzia-
³ania burmistrza Helu - jako organu administracji publicznej -
narusza³y zasadê praworz¹dno�ci wyra¿on¹ w art. 7 Konsty-
tucji RP i art. 6 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Tadeusz Klajnert

Moje uproszczone znacznie rozwa¿ania na temat Konstytucji
opar³em na "Polskim prawie konstytucyjnym. Zarys wyk³adu"
prof. Leszka Garlickiego (wyd. 5 Warszawa 2001).

cd ze str. 5

Odrêczny plan zagospodarowania terenów obecnej helskie kolonii rybackiej, wykonany na potrzeby komisji kolonizacyjnej.

1922 rok.
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Dzieñ 11 listopada, zwi¹zany z odzyskaniem przez
Polskê niepodleg³o�ci w 1918 r., zosta³ oficjalnie

wpisany do kalendarza �wi¹t pañstwowych dopiero po bli-
sko 20 latach - ustaw¹ z dnia 23 kwietnia 1937 r. Do wybuchu
II wojny �wiatowej �wiêto Niepodleg³o�ci obchodzono tylko
2 razy - w latach 1937 i 1938. Po zakoñczeniu II wojny �wia-
towej, ju¿ 22 lipca 1945 r. komunistyczne w³adze podjê³y
decyzjê o ustanowieniu Narodowego �wiêta Odrodzenia
Polski w dniu 22 lipca, uchylaj¹c jednocze�nie ustawê z 1937 r.
Podczas okupacji, a tak¿e w czasach Polski Ludowej,

�WIÊTO  NIEPODLEG£O�CI

Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci 2007
obchody �wiêta listopadowego by³y oficjalnie zabronione.
Dopiero w 1989 r., 15 lutego, jeszcze podczas obrad "okr¹g³e-
go sto³u", Sejm PRL dla upamiêtnienia rocznicy odzyskania
przez Naród Polski niepodleg³ego bytu pañstwowego oraz
walk pokoleñ Polaków o wolno�æ i niepodleg³o�æ ustanowi³
dzieñ 11 listopada uroczystym Narodowym �wiêtem
Niepodleg³o�ci. Ten dzieñ oraz �wiêto Narodowe Trzeciego
Maja, zwane tak¿e �wiêtem Konstytucji 3 Maja, to najwa¿-
niejsze �wiêta narodowe Polaków.
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Tegoroczne helskie obchody 89. rocznicy odzyskania nie-
podleg³o�ci, których wspó³organizatorami juz po raz dzie-
wi¹ty by³y Stowarzyszenie �Przyjaciele Helu� oraz Zrzesze-
nie Kaszubsko - Pomorskie Oddzia³ w Helu, rozpoczê³y siê
spotkaniem na placu przy latarni morskiej. Przybyli miesz-
kañcy miasta, cz³onkowie organizacji i stowarzyszeñ, poczet
sztandarowy i kompania honorowa Komendy Portu Wojen-
nego, marynarze i ¿o³nierze ¯andarmerii Wojskowej, poczty
sztandarowe Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Hufca Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, Szko³y Podstawowej oraz helskiego
Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po odegraniu
przez orkiestrê hymnu pañstwowego okoliczno�ciowe prze-
mówienie wyg³osi³ cz³onek Stowarzyszenia �Przyjaciele Helu�,
Wojciech Wa�kowski, a nastêpnie delegacje z³o¿y³y wi¹zan-
ki kwiatów i zapali³y znicze pod tablic¹ upamiêtniaj¹ca pobyt
w Helu twórcy niepodleg³ego Pañstwa Polskiego, Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego.

Po odegraniu pie�ni I Brygady Legionów Polskich, "My,
Pierwsza Brygada", przemaszerowano ulicami Helu do Parku
Kaszubskiego imienia Jana My�lisza. Przy pami¹tkowej ta-
blicy, po od�piewaniu marsza kaszubskiego "Nigdë do zgùbë
nié prziñd¹ Kaszëbë", sylwetkê i zas³ugi syna tej ziemi,

�WIÊTO  NIEPODLEG£O�CI

Kaszuby Jana My�lisza, przedstawi³ Franciszek Kosznik
- honorowy prezes helskich zrzeszeñców. Uroczystej mszy
�w. w intencji Ojczyzny przewodniczy³ kapelan helskiego
garnizonu, ks. kanonik Jan Maliszewski w asy�cie wikariusza
generalnego prowincji, o. Florentyna z Poznania i proboszcza
o. Klaudiusza. S³owo do wiernych wyg³osi³ o. Kosma. Msza
�w. zakoñczy³a siê od�piewaniem pie�ni "Bo¿e co� Polskê".
Na zakoñczenie obchodów zaproszeni go�cie oraz organizato-
rzy spotkali siê w checzy kaszubskiej przy kawie i kuchach.

Organizatorzy uroczysto�ci sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania wszystkim, którzy swoj¹ obecno�ci¹ i dzia³aniem
u�wietnili tegoroczne obchody Narodowego �wiêta Niepodle-
g³o�ci w naszym mie�cie.

Na koniec pragnê podzieliæ siê z refleksj¹, która nie nastraja
optymistycznie: z ka¿dym rokiem liczba uczestników obcho-
dów w Helu tego wa¿nego dla Polaków �wiêta maleje. W tym
roku listopadowa pogoda zachêca³a do zamanifestowania pa-
triotycznej postawy, rado�ci i dumy z ¿ycia w niepodleg³ej
Ojczy�nie, ale niewielu z nas mia³o ochotê to uczyniæ. Mo¿e
czas na zmianê formu³y �wiêtowania?

W imieniu organizatorów

Franciszek Kosznik

Sprostowanie
Do informacji z zebrania sprawozdawczo - wyborczego

helskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego,
zamieszczonej w ostatnim wydaniu "Helskiej Blizy", wkra-
d³y siê dwie nie�cis³o�ci. Medalem "Piêædziesi¹t lat Zrzesze-
nia Kaszubsko - Pomorskiego" uhonorowana zosta³a pani
Ewa Kraiñska, a nie - jak podano - pan Gerard Mu¿a. W�ród
cz³onków zarz¹du oddzia³u nie wymieniono pani Liliany Jeki.
Zainteresowanych i Czytelników "HB" przepraszam.

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�

Wydawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".
 Adres redakcji: ul. Helska16, 84-150 Hel. tel. (058) 675 74 88; tel. kom.:  0 697 888 583;   e-mail: helskabliza@go2.pl

Zespó³ redakcyjny: Miros³aw Kuklik - red. naczelny, Wojciech Wa�kowski - red. odpowiedzialny, sk³ad,
Miros³aw Oniszczuk - fotoreporter,   biker - fotoreporter, Ryszard Kretkiewicz.

Gazetê dofinansowuje bud¿et miasta Helu.
Nak³ad: 400 egz. Strona internetowa: www.przyjacielehelu.org/hb.htm

Wydawnictwo: "MS"- tel. 672 51 53  Druk: Drukarnia "EWA-DRUK"- tel. 672 67 71
Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i listów. Anonimy wrzucamy do kosza.

Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

Podziêkowanie
Zarz¹d helskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego oraz uczestnicy wyjazdu do Gdyni na film pt "Katyñ"
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Panu dr. Adamowi Kohn-
ke, prezesowi Polskiego Zwi¹zku Fitness & Wellness, za spon-
sorowanie autokaru.

Maria Klajnert
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Greckim terminem "stigma" -oznaczaj¹cym znamiê, piêt-
no, albo punkt - okre�lano w czasach staro¿ytnych

znak wypalany ¿elazem na skórze przestêpcy, albo niewolni-
ka1, aby oznaczyæ, czyj¹ jest w³asno�ci¹ Dopiero w �rednio-
wieczu znaczenie rozszerzono na okre�lenie ludzi u których
wystêpuj¹ rany odpowiadaj¹ce ranom zadanym Chrystusowi.

W chrze�cijañstwie stygmat jest symbolem szczególnego
zwi¹zku z Bogiem. Stygmaty2  - widzialne lub ukryte, trwa³e
lub okresowo powtarzaj¹ce siê (zw³aszcza w pi¹tek, w Wiel-
kim Tygodniu), bole�nie odczuwane pojawienie siê ran Chry-
stusa na ciele. Cz³owiek u którego takie rany wystêpuj¹ nazy-
wany jest stygmatykiem.

Stygmaty by³y przyczyn¹ wielu kontrowersji w�ród kato-
lików, g³ównie dotycz¹cych ich autentyczno�ci oraz mo¿li-
wo�ci kontrolowania przez naznaczonego. Pozostawanie styg-
matykiem ma co najmniej dwa wymiary: pierwszy - oznacza,
ze dana osoba jest wybrana przez Boga do noszenia tak szcze-
gólnych znaków; drugi - to odczuwanie ci¹g³ego bezmiaru cier-
pieñ zwi¹zanych w³a�nie z wystêpowaniem stygmatów.

Tworzenie jednostkowej to¿samo�ci to z³o¿ony proces,
w którym wymiar osobisty przeplata siê ze spo³ecznym.
Cechy, jakimi obdarzony jest cz³owiek, te naturalne, jak kolor
skóry i p³eæ oraz nabyte, jak wykszta³cenie, nawyki, jêzyk
s¹ tylko cegie³kami, z których powstaje jednostka. Z tych
samych cegie³ek mog¹ powstaæ zupe³nie odmienne konstruk-
cje, wszystko zale¿y od budowniczego, czyli otaczaj¹cego
cz³owieka spo³eczeñstwa. To ono poszczególnym znakom,
cechom i zachowaniom nadaje sens i orzeka: tak jeste� cz³on-
kiem naszej grupy! Lub te¿ podejmuje okrutn¹ decyzjê: nie
chcemy ciê, ró¿nisz siê od nas.

Ta wykluczaj¹ca ró¿nica to piêtno, znamiê przekleñstwa,
stawiaj¹ce cz³owieka poza spo³ecznym marginesem.

Wychodz¹c od greckiego, pierwotnego, znaczenia s³owa
w psychologii oraz pedagogice rozwinê³o siê pojêcie stygma-
tyzacji. Stygmatyzacja (etykietowanie, naznaczanie), w jê-
zyku naukowym, jest to proces nadawania okre�leñ w katego-
riach zachowania jednostkom, grupom spo³ecznym czy kate-
goriom spo³ecznym w wyniku czego przyjmuj¹ one nadane
im cechy i zaczynaj¹ dzia³aæ zgodnie z przypisanymi im ety-
kietami. Mówi¹c bardziej przystêpnie jest to proces, w któ-
rym specyficzn¹ "etykietê" nadaje siê osobom nie spe³niaj¹-
cym oczekiwañ innych - nietypowym w wygl¹dzie, zacho-
waniu, pogl¹dach, odmiennym kulturowo lub rasowo, niechêt-
nym lub nieumiej¹cym zachowywaæ siê zgodnie z przyjêtymi
normami spo³ecznymi. Normami, które s¹ kulturowo ukszta³-
towanymi definicjami zachowania uznawanego za po¿¹dane3.
Okre�laj¹ one, jakie zachowania wynikaj¹ z roli spo³ecznych
np. ojca rodziny, opiekuna, pracownika, nauczyciela, ucznia,
dyrektora (pracodawcy) itp.

Spo³eczne naznaczanie, przypisywanie etykiet nietypowym
zachowaniom to zjawisko powszechne we wspó³czesnym
�wiecie. Ka¿dy z nas ma stereotyp lekarza, narkomana, stu-
denta, alkoholika, nauczyciela czy ucznia, ka¿dy z nas potrafi
osobom tym przypisaæ spo³ecznie okre�lone etykietki - do-
konaæ spo³ecznego naznaczenia tych osób.

Charakter dewiacyjno�ci (odmienno�ci) okre�lonym zacho-
waniom nadaj¹ osoby znacz¹ce, autorytety, ci, którzy maj¹
w³adzê, a ich definicje nabieraj¹ spo³ecznej wagi. Postêpowa-
nie jednostki - nieadekwatne do spo³ecznie obowi¹zuj¹cych
norm - zostaje przez otoczenie uznane za dewiacyjne. Nie
spe³nia ona oczekiwañ najbli¿szego otoczenia, rodziny, przy-
jació³, s¹siadów, szko³y czy innych instytucji i organizacji
spo³ecznych, dlatego jej napiêtnowanie wydaje siê konieczne.
Bywa jednak i tak ¿e indywidualna ocena zachowania przez
"toksyczn¹ osobê" przek³ada siê na spo³eczn¹ ocenê jednostki4.

Naruszenie spo³ecznych regu³ poprzez pope³nienie czynu
dewiacyjnego poci¹ga za sob¹ okre�lone reakcje otoczenia
w stosunku do naznaczonego. Na³o¿eniu piêtna dewianta czê-
sto towarzysz¹ okre�lone rytualne ceremonie, podczas któ-
rych publicznie pozbawia siê jednostkê jej dotychczasowego
statusu spo³ecznego (np. podczas rozprawy s¹dowej). Wy-
starczy pope³niæ tylko jeden czyn sprzeczny z obowi¹zuj¹-
cymi normami, by otoczenie na d³ugo przypisa³o jednostce
okre�lony stygmat (tak siê dzieje np. w przypadku z³odzieja).
Otoczenie nie wierzy w zmianê postêpowania jednostki.
Jeden negatywny spo³ecznie czyn zostaje przeniesiony na jej
inne spo³ecznie nieakceptowane zachowania (nastêpuje tzw.
symboliczna generalizacja). Zdarza siê, i¿ spo³eczna etykieta
pozbawia jednostkê mo¿liwo�ci wykonywania dotychczaso-
wych czynno�ci.

Stygmatyzacja wp³ywa zwrotnie na sposób my�lenia "tego
innego" o sobie w kategoriach zawartych w stygmacie, jed-
nostka zaczyna wierzyæ w dysponowanie przypisywanymi
w³a�ciwo�ciami, uto¿samiaæ siê z nimi i zachowywaæ zgodnie
z tre�ci¹ stygmatu, spe³niaj¹c oczekiwania spo³eczne. Styg-
matyzacja mo¿e poci¹gn¹æ lêk i za¿enowanie oraz nisk¹ samo-
ocenê, która najczê�ciej ma swój pocz¹tek w pojedynczym
incydencie. Wraz ze spadkiem poziomu samooceny i poczu-
cia w³asnej warto�ci mo¿e u niektórych osób pojawiæ siê na-
strój depresyjny. Bardzo czêsto na skutek stygmatyzacji ist-
niej¹ce zaburzenie pog³êbiaj¹ siê, nastêpuj¹ zmiany w ¿yciu
naznaczonej jednostki.

Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce poziomy stygmatyzacji:
1. Wytypowanie jednostki której zachowanie odbiega od

norm danej grupy. Jednostka czuje siê bezradna i bezsilna
z powodu braku wsparcia dla jego dzia³añ antystygmatyzuj¹-
cych.

2. Zmiana pozycji spo³ecznej. Jednostka otrzymuje od grupy
lub osoby komunikaty o nieufno�ci, strachu, podejrzliwo�ci.

3. Odrzucenie przez otoczenie spo³eczne.
4. Obni¿enie poczucia w³asnej warto�ci, poczucia bezpie-

czeñstwa i zaufania do siebie i innych, wzrost poczucia zagro-
¿enia. Prowadzi to do zachowañ, maj¹cych na celu pokazanie
siê z innej strony, tym bardziej wzrasta podejrzliwo�æ otocze-
nia, co jednostka interpretuje w kategoriach "wszystko co ro-

biê jest z³e".

5. Wyuczona bezradno�æ - my�lenie o sobie i swoim zacho-
waniu w kategoriach braku wp³ywu staje siê regu³¹. Dochodzi
do izolacji spo³ecznej, obni¿enia nastroju i motywacji do
zmiany sytuacji.

Stygmaty i stygmatyzacja
Z ̄ YCIA WZIÊTE
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6. Efekt Golema - samospe³niaj¹ce siê proroctwo dotycz¹ce
negatywnych warto�ciowañ w³asnej osoby. Jednostka zaczy-
na my�leæ o sobie jako "innym, odszczepieñcu, nienormal-

nym".

Stosuj¹c siê do jednego z powiedzeñ które mówi: "nie mów
komu� tego co Tobie niemi³e" powinni�my wszyscy staraæ siê
panowaæ nad swoimi emocjami oraz jêzykiem. Niech jêzyk
mówi to co najpierw przemy�li g³owa a nie tylko to co �lina na
jêzyk przyniesie. Inne porzekad³o mówi, ¿e "s³owo wylatuje
wróbelkiem ale powraca wo³em". Nie kreujmy wiêc pochop-
nie negatywnych opinii o innych bo to mo¿e oznaczaæ, ¿e my
sami chcemy tworzyæ normy spo³eczne, odpowiadaj¹ce tylko
nam, bez konsultacji z innymi uczestnikami grupy.

1 S³ownik wyrazów obcych, PWN 1980
2 "Stygmaty" na stronie internetowej: www.1oaza1.za.p
3 Psychologia kliniczna pod red. Heleny Sêk, PWN 2005,

str. 57
4 Pierre Haineault, Toksyczni ludzie, Klub Dla Ciebie, War-

szawa 2006, str. 71-98

Z ̄ YCIA WZIÊTE

Nale¿y d¹¿yæ do wytworzenia swoistego lobby które
pokazywa³oby spo³eczeñstwu ¿e inno�æ te¿ istnieje czêsto
blisko nas. Uczmy siê wiêc tolerancji ucz¹c jej innych.

Izabela Wasilewska

Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
Ko³o Nr 3 Hel
Zarz¹d

Dotyczy: zasobu mieszkaniowego w garnizonie Hel (pismo

nr 493/8/07).

Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia Zarz¹du Zwi¹zku By³ych ¯o³-
nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
Ko³a nr 3 w Helu, w sprawie zasobu mieszkaniowego prze-
znaczonego do prywatyzacji na terenie garnizonu Hel uprzej-

Szanowni Mieszkañcy lokali WAM

Przedstawiamy tre�æ pisma Prezesa WAM - Pana Krzysztofa
Dziêcielskiego. Dotyczy ono zasobu mieszkaniowego w
Garnizonie Hel. Omawia problem jêzykiem jasnym i zrozu-
mia³ym. Identyczne pisma - oprócz Zarz¹du helskiego Ko³a
Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezer-
wy Wojska Polskiego - otrzymali: wiceminister Obrony Naro-
dowej i Dyrektor Oddzia³u Regionalnego WAM w Gdyni.

Do przedstawionego tekstu nale¿y przytoczyæ jeszcze
stanowisko Dyrektora OR WAM w Gdyni. Sugeruje, aby
nie przyspieszaæ ustalonego przez niego systemu sprzeda¿y
lokali mieszkalnych w Helu.

Z koñcem stycznia bêdzie móg³ udzieliæ przy sprzeda¿y
pe³nej bonifikaty. Chodzi konkretnie o wybudowan¹ elektro-
ciep³owniê. W styczniu bowiem mijaj¹ trzy lata eksploacji tej
elektrociep³owni i przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych nie
bêdzie ona brana pod uwagê (nie bêdzie podra¿a³a ceny 1m2

powierzchni mieszkania).
Skoro wreszcie nad Helem zapali³o siê zielone �wiat³o, opa-

nujmy emocje, przyspieszaj¹ce sprzeda¿ lokali mieszkalnych.

Zarz¹d Ko³a

mie informujê, ¿e Minister Obrony Narodowej w dniu
27.08.2007 r. zatwierdzi³ wykazy kwater, zgodnie z art. 23
ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych z dnia 22 czerw-
ca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398 z pó�n. zm.).

W aktualnie obowi¹zuj¹cym  wykazie kwater w miejsco-
wo�ci Hel umieszczono lokale mieszkalne po³o¿one w budyn-
kach przy ul. Le�nej 7A, 7B, 7C, 7D oraz w budynkach przy
ul. ̄ eromskiego 2A-D, 4A-C, 6A-D. Informacja w tym zakre-
sie znajduje siê na stronie internetowej Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej (www.wam.net.pl).

Pozosta³e lokale mieszkalne, mieszcz¹ce siê w budynkach
przy ul. Kapitañskiej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10; Komandor-
skiej 3, 4, 5, 7, 9; Obroñców Helu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0A-
C, 11, 13A-C; Przybyszewskiego 2A-B, 4A-B; 6A-B; Stey-
era 4A-D, 6A-D, 8A-C, 10A-D; 12A-C; Wiejskiej 58; Le�nej
6B-D, 8A-B uznane zosta³y za zbêdne na zakwaterowanie
¿o³nierzy s³u¿by sta³ej.

Zgodnie z art. 57 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
RP, dyrektor oddzia³u regionalnego Agencji na podstawie wy-
kazów, o których mowa w art. 23 ust. 4 tej ustawy, ustala
roczny plan sprzeda¿y lokali mieszkalnych. Je¿eli lokal miesz-
kalny umieszczony jest w rocznym planie sprzeda¿y, dyrek-
tor oddzia³u regionalnego Agencji na pisemny wniosek osoby
uprawnionej dokonuje w drodze umowy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych.

Szczegó³owych informacji w zakresie prywatyzacji lokali
mieszkalnych na terenie Helu mo¿e udzieliæ jedynie w³a�ciwy
miejscowo i rzeczowo dyrektor oddzia³u regionalnego Agen-
cji, w tym przypadku - Dyrektor Oddzia³u Regionalnego
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni, z siedzib¹ przy
ul. M. Curie Sk³odowskiej 19, 81-23 1 Gdynia.

Krzysztof DZIÊCIELSKI

Otrzymuje:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Pan Jacek KOT AS
Dyrektor Oddzialu Regionalnego WAM w Gdyni
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Z wielk¹ przyjemno�ci¹ przekazujê informacjê, która do-
tar³a do naszego miasta w ostatnich dniach z Warsza-

wy. My�lê, ¿e ucieszy ona nie tylko sympatyków Letniego
Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu. Znakomity artysta,
wieloletni dyrektor artystyczny festiwalu, pan Dariusz
Paradowski, w dniu 29 pa�dziernika br. obroni³ pracê habili-
tacyjn¹ wydaj¹c ksi¹¿kê pt. "Warsztat kompozytorski W.A.
Mozarta w partiach kastratów na podstawie wybranych
dzie³ operowych".

Dyrektor Festiwalu doktorem habilitowanym
W imieniu cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego

oraz osób zaanga¿owanych w organizowanie letnich
koncertów przesy³am z tej okazji panu dr. hab. Dariuszowi
Paradowskiemu serdeczne gratulacje.

W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e Dariusz Paradow-
ski jest nauczycielem akademickim na dwóch uczelniach: Aka-
demii Muzycznej w Gdañsku i we Wroc³awiu. Jest równie¿
za³o¿ycielem i dyrektorem Gdañskiej Opery Kameralnej.

Obok dzia³alno�ci pedagogicznej prowadzonej na uczelniach
i w operze kameralnej, jako wybitny artysta, �wiatowej s³awy
sopranista, koncertuje w kraju i poza jego granicami. W³ada
w mistrzowski sposób swoim niezwyk³ym g³osem, �piewaj¹c
na setkach scen w przeró¿nych miejscach kuli ziemskiej.
Jest ambasadorem kultury polskiej w �wiecie. Od 2001 roku
Dariusz Paradowski tworzy w swoim rodzinnym mie�cie - w
Helu - Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. Jest jego inicjato-
rem, organizatorem i dyrektorem artystycznym, wspieranym
przez w³adze miasta, nasz¹ parafiê, dyrekcjê Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdañsku oraz organizacje pozarz¹dowe.

Ten charyzmatyczny artysta, fenomen �wiatowej wokali-
styki, �piewak o niebywale wype³nionym kalendarzu wystê-
pów, od sze�ciu lat dzieli siê z helsk¹ publiczno�ci¹ swoim
umi³owaniem do muzyki prezentuj¹c to, co w sztuce najpiêk-
niejsze i ponadczasowe. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Letni Festiwal
Muzyki Kameralnej podnosi rangê naszego miasta. Tej klasy
wydarzenia muzyczne, kontynuowane przez d³u¿szy czas,
nobilituj¹ miejsca, w których siê odbywaj¹, nie tylko w skali
krajowej. S¹ tak¿e wielk¹ promocj¹ Helu.

Jeszcze raz gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów w ¿yciu
osobistym i zawodowym, wierz¹c, ¿e mi³o�æ do muzyki i do
miejsca, w którym odbywaj¹ siê te koncerty sprawi, ¿e pan
Dariusz Paradowski na trwale wpisze siê w historiê naszego
miasta.

Maria Klajnert

MUZYKA KAMERALNA

SPORT

NOWE BOISKO

W przeddzieñ �wiêta Odzyskania Niepodleg³o�ci
na sztucznej murawie helskiego boiska trzy ze
spo³y (dwa z Helu i jeden z Jastarni) rozegra³y

ze sob¹ mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. Gór¹ byli zawod-
nicy z Jastarni, którzy dwukrotnie pokonali naszych pi³karzy
2:0 i 5:1.

Ka¿dy z pojedynków 7. osobowych dru¿yn trwa³ 2x25
min. Na budowê boiska o sztucznej nawierzchni uzyskano
pieni¹dze z programu "Blisko boisko".
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W dniach 29.10 - 1.11.2007 r. w Niemieckim Muzeum
Oceanograficznym w Straslundzie odby³o siê cieka-

we sympozjum i seminarium. Jego temat brzmia³: "Rok delfi-
na w Europie   - ochrona ma³ych waleni i obszarów morskich"

Pierwszy dzieñ spotkania naukowców z ca³ej niemal Euro-
py po�wiêcono omawianiu problemów dotycz¹cych tworze-
nia, funkcjonowania i zarz¹dzania morskimi obszarami chro-
nionymi dla waleni. Mówiono zarówno o tych po³o¿onych
w pobli¿u wybrze¿y niemieckich jak i odleg³ych wodach rejo-
nu Morza �ródziemnego. Do�wiadczeniem dzielili siê naukow-
cy z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji oraz Irlandii.

Du¿o uwagi po�wiêcono badaniom biologii i ekologii ma-
³ych waleni na rzecz skuteczniejszej ich ochrony. Szczególnie
ciekawym tematem w kontek�cie dyskusji o znaczeniu sie-
dlisk i obszarów wystêpowania mor�winów by³a prezentacja
dotycz¹ca wykorzystywania telemetrii satelitarnej jako mo¿-
liwie najlepszej metody poznania tras ich migracji i miejsc
bytowania. Przedstawiano te¿ postêpy w monitorowaniu
obecno�ci tych zwierz¹t np. przy pomocy urz¹dzeñ nas³u-
chowych. Poruszano problem wzrastaj¹cego zagro¿enia ha³a-

CIEKAWE  SYMPOZJUM
sem w �rodowisku wodnym oraz ryzyka na jakie s¹ nara¿one
mor�winy z powodu detonowania ³adunków wybuchowych
w tym amunicji pozosta³ej w morzach po II wojnie �wiatowej.
Mówiono o zderzeniach waleni ze statkami, postêpach w ho-
dowli mor�winów, metodach zmniejszenia �miertelno�ci tych
zwierz¹t z racji gro�nego przy³owu. Przedstawiono stan za-
wansowania planu odtworzenia mor�winów w Morzu Pó³-
nocnym.

Wa¿nym punktem sympozjum by³ referat omawiaj¹cy
wszystkie miêdzynarodowe dokumenty prawne dotycz¹ce
powinno�ci ochrony waleni w Unii Europejskiej.

W ostatnim dniu odby³o siê seminarium po�wiêcone spra-
wom ba³tyckich mor�winów. W�ród omawianych tematów
znalaz³y siê: ocena wdra¿ania Planu ASCOBANS dotycz¹ca
odtworzenia ba³tyckich zasobów tych zwierz¹t (tzw. Plan
Jastarnia), wyniki analiz genetycznych struktury populacji
mor�winów w Ba³tyku, a tak¿e problemy badañ ich rozrodu,
wieku i stanu zdrowotnego. Poruszano kwestiê stworzenia
interaktywnej bazy danych dotycz¹cych ba³tyckich mor�wi-
nów i szeroko zakrojonego projektu badawczego s³u¿¹cego
monitorowaniu ich obecno�ci w Morzu Ba³tyckim przy u¿y-
ciu akustycznych urz¹dzeñ rejestruj¹cych.

Uczestnicy seminarium wystosowali do w³adz Unii Euro-
pejskiej apel o podjêcie rewizji zapisów zarz¹dzenia 812/2004
dotycz¹cego stosowania w rybo³ówstwie �rodków na rzecz
ochrony ba³tyckich zasobów mor�winów.

Spotkanie zorganizowane by³o przez Federalne Minister-
stwo �rodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeñstwa Nu-
klearnego Niemiec (BMU), Niemieck¹ Federaln¹ Agencjê Ochro-
ny �rodowiska (BFN) oraz Niemieckie Muzeum Oceanogra-
ficzne (DMM), a patronowa³y mu Sekretariat Konwencji
Boñskiej (CMS) oraz Program Ochrony �rodowiska Naro-
dów Zjednoczonych (UNEP).

Tatiana Mikiciuk i Krzysztof E. Skóra

Trzy przyk³adowe prezentacje referatów, które wyg³oszono na seminarium dedykowanym ochronie i badaniom mor�winów

w Ba³tyku, ktore dotyczy³y: struktury genetycznej populacji, stanu zdrowotnego, wieku i reprodukcji oraz monitoringu

akustycznego.

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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W szwedzkim miasteczku rybackim Simrishamn w
dniach 29 i 30 pa�dziernika 2007 r. odby³o siê "KIMO

Baltic Sea Forum". By³o to de facto spotkanie za³o¿ycielskie
przedstawicieli gmin ba³tyckich z ró¿nych krajów w celu stwo-
rzenia sieci wspó³pracy na rzecz ochrony �rodowiska morza
przed jego degradacj¹.

Ba³tyckie KIMO

W porcie i na rynku Simrishamn pojawi³y siê flagi pañ-

stwowe uczestników KIMO Baltic Sea Forum. Tutejsza ma-

rina od tego roku szczyci siê  miêdzynarodowym certyfikatem

"B³êkitnej flagi" i  szwedzk¹ z³ot¹ oznak¹ portu najwy¿szej

jako�ci. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Obrady forum otwar³a wiceprzewodnicz¹ca regionalnego

samorz¹du Skandii -Pani Britta Edlund. Foto: Iwona Kuklik.

Inicjatywa ta powsta³a na przyk³adzie do�wiadczeñ po-
dobnej, istniej¹cej ju¿ od 1990 roku nad Morzem Pó³nocnym.
KIMO (Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon Local
Authorities International Environmental Organisation)[1] to g³os
lokalnych samorz¹dów na temat problemu zanieczyszczeñ,
to wola walki o czysto�æ, o zdrowe oraz bogate zasoby mórz.
Znane s¹ jej akcje przeciwko rosn¹cym gro�bom katastrof

tankowców, niebezpiecznemu transportowi gro�nych ³adun-
ków czy za�miecaniu morza. Ta ostatnia, znana pod nazw¹
"Fishing for Litter" czyli "Po³owy �mieci" jest skierowana do
rybaków, aby z³owione przeró¿ne odpadki m.in. butelki, opo-
ny czy fragmenty starych sieci nie wyrzucali do morza, ale
aby je przywozili do portu w celu ostatecznej utylizacji. Ma
to zapobiegaæ przedostawaniu siê fragmentów plastiku do
organizmów morskich (ryb, ptaków, ssaków), ma te¿ prze-
ciwdzia³aæ niepotrzebnej �mierci w starych dryfuj¹cych frag-
mentach sieci fok, waleni, ptaków i ryb. To projekt bardzo
podobny do "Ba³tyckiej Bryzy" (Ba³tic SeeBrezze)[2] -  miê-
dzynarodowego projektu, który w Helu realizuj¹ Stacja
Morska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

Uczestnicy forum na historycznej sali miejscowego ratu-

sza, w czasie obrad. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Pami¹tkowe zdjêcie za³o¿ycieli ba³tyckiej samorz¹dów

sieci KIMO. Foto: Marie Carlberg.

Na Ba³tyckie Forum KIMO ze strony polskich samorz¹-
dów zaproszone zosta³y Ko³obrzeg, £eba, Puck i W³adys³a-
wowo. Wprowadzaj¹ce do konferencji referaty wyg³osili:
Krzysztof E. Skóra - pt. "Ekologiczne cechy Morza Ba³tyc-
kiego - problem przyrody czy cz³owieka?", Hans Hanson -
pt. "Planowanie i gospodarowanie w strefie brzegowej morza"
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oraz  Jonas Fejes - pt. "Bezpieczny transport na Morzu Ba³tyc-
kim". Dyskusja panelowa wskaza³a, jak wa¿na jest jako�æ
i bezpieczeñstwo �rodowiska przyrodniczego morza i jego
lokalnych walorów w sytuacjach, gdy samorz¹dy poszukuj¹c
dodatkowych lub uzupe³niaj¹cych zysków przy samoograni-
czaj¹cym siê rybo³ówstwie, musz¹ ich szukaæ w rozwoju
biznesu turystycznego. Wiedz¹, ¿e tury�ci z du¿ych miast
poszukuj¹ do odpoczynku miejsc nie zanieczyszczonych, nie
zdegradowanych przyrodniczo oraz ³adnych krajobrazowo
i architektonicznie. Aby to im zapewniæ, trzeba umieæ zarz¹-
dzaæ tym co natura dla cz³owieka stworzy³a. Naturalnych za-
sobów przyrody musi starczyæ i na nastêpne pokolenia. Jak
to robiæ? Przede wszystkim nale¿y umieæ monitorowaæ stan
posiadania - cenne siedliska, gatunki i wa¿ne dla jako�ci ¿ycia
ekologiczne procesy. Trzeba umieæ to chroniæ i wykorzysty-
waæ jednocze�nie, poszukuj¹c u innych chocia¿by lepszych
recept. Powinno siê te¿ jednoczyæ dla wzmocnienia politycz-
nego oddzia³ywania na forach miêdzynarodowych oraz wza-
jemnie sobie pomagaæ. Temu ma s³u¿yæ ba³tyckie KIMO. Jak
dzia³a matczyna organizacja nad Morzem Pó³nocnym przed-
stawi³ John Mouat z sekretariatu  KIMO International, które
zrzesza ju¿ 128 gmin z 10 krajów.

Architektura centrum Simrishamn urzeka swoj¹ prost¹

estetyk¹. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Czysto�æ i dba³o�æ o autentyczno�æ wszystkiego co histo-

ryczne widaæ na ka¿dym niemal kroku. W ca³ym mie�cie

nie widaæ ¿adnych krzykliwych reklam. Foto: Krzysztof E.

Skóra.

A¿ 35 tysiêcy jab³ek z³o¿y³o siê w tym roku na portret wiel-

kiego szwedzkiego biologa - Linneusza. Takie obrazy po-

wstaj¹ tu ka¿dego roku �ci¹gaj¹c rzesze turystów. W tym roku

na ods³oniêciu tego oryginalnego i nietrwa³ego dzie³a by³a

nawet królowa Szwecji. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Simrishamn sta³o siê ojcem pomys³u ba³tyckiego KIMO.
Miasto i gmina tego najwiêkszego szwedzkiego portu rybac-
kiego na Ba³tyku szuka nadal nowych szans na trwa³y rozwój.
W rybo³ówstwie i przetwórstwie stawia na �ledzia i to mimo,
¿e w herbie ma dorsza. Ograniczenia w po³owach tego ostat-
niego s¹ przyjmowane z mieszanymi uczuciami, ale konsu-
menci nie bardzo tej ryby tu ju¿ szukaj¹ maj¹c na uwadze
konieczno�æ jego ochrony.

Port w Simrishamn jest ci¹gle pe³en kutrów, ale ich ilo�æ

stopniowo maleje. Te najwiêksze specjalizuj¹ siê w po³owach

�ledzia, który jest pierwszoplanowym obiektem lokalnego

przetwórstwa. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Mniejsze jednostki po³awiaj¹ g³ównie dorsza i p³astugi.

Foto: Krzysztof E. Skóra.

cd. na str. 14
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Nieliczne jednostki  specjalizuj¹ siê w po³owach haczyko-

wych ³ososia i morskiej troci. Foto: Krzysztof E. Skóra.

Jane jest w³a�cicielem ma³ej ³odzi. Kiedy� ³owi³ ³ososie,  te-

raz dochód przynosz¹ mu g³ównie wêgorze. Ten sezon uwa¿a

za najlepszy od czterech lat. Foto: Krzysztof E. Skóra.

W Simrishamn ju¿ od dawna prawie nie ³owi siê przemys³o-
wo ³ososi. U¿ywania ³ososiowych p³awnic zakaza³ rz¹d i UE
z uwagi na potrzeby ochrony tutejszych mor�winów.  Przeto
zasoby tych  najbardziej szlachetnych ryb zostawiono do
dyspozycji wêdkarzom.

W marinie cumuj¹ g³ównie ³odzie wêdkarskie do po³owu

³ososi, troci i dorszy. Jachtów jest ma³o. Foto: Krzysztof E.

Skóra.

Wêdkarze z ³owiska wracaj¹ do Simirhamn o zachodzie

s³oñca. Ju¿ po ciemku, ale jeszcze w porcie oprawiaj¹ swoje

trofea. Do domu pojad¹ ju¿ z wypatroszonymi rybami.

Dziennie ka¿demu wolno z³owiæ zaledwie 2 sztuki ³ososia.

Foto: Krzysztof E. Skóra.

Po³owy tej królewskiej ryby na wêdkê sta³y siê flagowym
znakiem poza sezonowej turystyki[3] w Simrishamn. Po³udnie
Zatoki Hano i przesmyk pomiêdzy Skani¹ a Bornholmem s¹
ju¿ �wiatowej s³awy wêdkarskim ³owiskiem ba³tyckich ³ososi.

Nie dziwi zatem desperacja w³adz Simrishamn, aby ocaliæ
dobry stan ba³tyckiego ekosystemu. Pieczo³owicie zachowa-
na architektura, okoliczne sady, liczne galerie artystów, to ka-
pita³owy posag gminy. £¹cz¹c te walory w proturystyczny
pakiet  ofert  promuj¹cych pod wspólnym mianownikiem
umiejêtno�æ pielêgnowania harmonii przyrody, historii i go-
spodarki. Licz¹c na rozwój coraz bardziej subtelnych form
turystyki stawiaj¹ na swoje eko- i  etnowalory, chc¹ tak¿e
budowaæ o�rodek morskiej edukacji przyrodniczej.

Czy uczestnicy Baltic Sea Forum i w³adze gminy w Simri-
shamn zara¿¹ swym pomys³em innych? Zobaczymy. Szcze-
gólnie wa¿ne, aby chcia³y z tego skorzystaæ i wnie�æ swój
wk³ad do ba³tyckiego KIMO równie¿ polskie gminy nadmorskie.

Krzysztof E. Skóra

Zajrzyj na stronê:
[1] http://www.kimointernational.org/
[2] http://www.hel.univ.gda.pl/balticseabreeze/Baltic-

SeaBreeze.htm
[3] http://www.simrishamnstrolling.se/

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!!!
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W pa�dzierniku br. zaczê³y docieraæ z ró¿nych �róde³
informacje o licznym pojawieniu siê niedaleko pol-

skich wybrze¿y Morza Ba³tyckiego obcego gatunku bezkrê-
gowca (http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/zebro-
plawy.htm). Jest  to ¿ebrop³aw - Mnemiopsis leidyi, który nie
posiada polskiej nazwy gatunkowej.

M. leidyi jest gatunkiem rodzimym dla atlantyckich wy-
brze¿y Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej. Tam ¿yje w estu-
ariach wód umiarkowanych, ale i subtropikalnych. Naturalny
zasiêg jego wystêpowania rozci¹ga siê od 40oN do 46oS, prefe-
ruje on siedliska przybrze¿ne. Doros³e osobniki maj¹ oko³o
10 cm d³ugo�ci.

O naszych ¿ebrop³awach

Mapa pochodzi  z http://www.zin.ru/projects/invasions/

gaas/mnelei_w.htm zmodyfikowana w czê�ci dotycz¹cej

Morza Ba³tyckiego.

¯ebrop³awy (Ctenophora), zwane te¿ nieparzyde³kowca-
mi, s¹ krewnymi kr¹¿kop³awów (np. meduz) i zamieszkuj¹
g³ównie morza. Najczê�ciej p³ywaj¹ swobodnie, nale¿¹c do
planktonu otwartego morza, choæ nieliczne pe³zaj¹ po pod³o-
¿u lub s¹ organizmami osiad³ymi. Cia³o ich przypomina wo-
rek, jest przezroczyste, lekko mleczne z ró¿owym odcieniem.
Tak jak cia³o meduz jest ono galaretowate, woda stanowi po-
nad 99% zawarto�ci tkanek ¿ebrop³awów. To znacz¹co zmniej-
sza ciê¿ar ich cia³a, u³atwiaj¹c zarazem unoszenie siê osobni-
ków w okre�lonej warstwie wody. Mog¹ one zamieszkiwaæ
zarówno powierzchniowe jak i g³êbsze (do 3000 m) strefy
mórz. Pr¹dy morskie przenosz¹ ¿ebrop³awy na znaczne odle-
g³o�ci i czêsto nagromadzaj¹ w jednym miejscu olbrzymie ich
ilo�ci.

Nazwa tej grupy jamoch³onów pochodzi od specyficznych
8 ¿eberek, które znajduj¹ siê na powierzchni cia³a tych organi-
zmów i biegn¹ jak po³udniki: od otworu gêbowego w kierunku
przeciwleg³ego koñca cia³a. Na ¿eberkach tych osadzone
s¹ g³ówne narz¹dy ruchu Ctenophora - p³ytki wiose³kowe.
S¹ one przezroczyste, cienkie i rozszczepione na koñcu.

Uderzaj¹c w wodzie w jednym kierunku, dzia³aj¹ jak wielka
liczba maleñkich wiose³ek. ̄ ebrop³awy poruszaj¹c siê �wiec¹
�wiat³em bioluminescencyjnym1, które jest widoczne zw³asz-
cza w nocy. Zwierzêta te p³ywaj¹ otworem gêbowym zwró-
conym do przodu, co umo¿liwia im efektywne polowanie.
¯ebrop³awy s¹ bowiem ¿ar³ocznymi drapie¿nikami - ¿ywi¹
siê drobnymi skorupiakami, miêczakami, ikr¹ i larwami ryb.
Do polowañ, podczas których obezw³adniaj¹ i chwytaj¹ na-
wet do�æ du¿e zwierzêta, s³u¿y im jedna para czu³ków. Maj¹
one postaæ d³ugich, rozga³êzionych ramion zaopatrzonych w
lepi¹ce komórki czepne - kolloblasty. Komórki te s¹ odpo-
wiednikami knidoblastów - komórek parzyde³kowych u me-
duz, ¿ebrop³awy bowiem parzyde³ek nie posiadaj¹. Przy ze-
tkniêciu siê potencjalnej zdobyczy z czu³kiem Ctenophora,
komórki czepne zawieraj¹ce ziarna klej¹ce przywieraj¹ do ofia-
ry. Po pewnym czasie ruchy upolowanego zwierzêcia ustaj¹,
co mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e drapie¿nik wydziela jakie� tru-
j¹ce substancje. Polowanie oraz po³ykanie du¿ych ofiar u³a-
twia fakt, ¿e czu³ki jednocentymetrowego osobnika Pleuro-
brachia mog¹ byæ wyci¹gane na odleg³o�æ 75 cm, a otwór gêbo-
wy i gardziel mog¹ siê znacznie rozszerzaæ przy po³ykaniu.

 Mniemiopsis leidyi z Zatoki Puckiej

¯ebrop³awy posiadaj¹ komórki nerwowe oraz narz¹d
równowagi, po³o¿ony na biegunie przeciwleg³ym do tego, na
którym znajduje siê otwór gêbowy.

¯ebrop³awy s¹ obup³ciowe (hermafrodytyzm), tak wiêc
w ich cia³ach znajduj¹ siê zarówno mêskie, jak i ¿eñskie narz¹-
dy rozrodcze. Uwalniaj¹ one produkowane przez siebie game-
ty do wody, gdzie dochodzi do zap³odnienia. Nie stwierdzono
u Ctenophora rozmna¿ania bezp³ciowego, lecz ich cia³a wyka-
zuj¹ wprost fenomenalne w³a�ciwo�ci regeneracyjne - po utra-
cie pewnych elementów cia³a mog¹ je odtworzyæ w ca³o�ci.

Ca³kowita ilo�æ produkowanych jaj zale¿y od dostêpno�ci
pokarmu oraz temperatury. Dziennie jeden osobnik wytwa-
rza od 2 do 3000 jaj. Z zap³odnionych jaj wykluwa siê larwa,
która dojrzewa bez przeobra¿enia i przybiera postaæ doros³e-
go osobnika. Brak jest u tych organizmów form przetrwal-
nych (u�pionych), poniewa¿ ¿ebrop³awy s¹ bardzo toleran-

cd. na str. 16
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cd. ze str. 15

1 Bioluminescencja - �wiecenie ¿ywych organizmów zwi¹zane
z utlenianiem substancji zwanej lucyferyn¹; wystêpuje miêdzy
innymi u �wietlików i niektórych ryb g³êbinowych.

cyjne w stosunku do warunków �rodowiskowych. Maj¹ sze-
roki zakres tolerancji na zasolenie (od 3� - Morze Azowskie
do 39� - wschodnia czê�æ Morza �ródziemnego), temperatu-
rê (od 4oC zim¹ do 31oC latem), a nawet warunki jako�ciowe
wody.

Te cechy umo¿liwiaj¹ ¿ebrop³awom szybk¹ i efektywn¹
ekspansjê, czego przyk³adem jest inwazja Mnemiopsis leidyi

do Morza Czarnego, Kaspijskiego czy Azowskiego pod ko-
niec ubieg³ego stulecia. W 1982 r. po raz pierwszy odnotowa-
no jego obecno�æ w Morzu Czarnym, a w 1989 r. w tym
samym akwenie pojawienie siê olbrzymiej biomasy tego ga-
tunku zbieg³o siê w czasie i by³o powi¹zane ze znacznym
spadkiem, a nawet za³amaniem po³owów sardeli europejskiej
(Engraulis encrasicholus). Za³amanie zasobów ryb w tym
akwenie, które zbieg³o siê w czasie z pojawieniem siê ¿ebro-
p³awa, zosta³o przypisane w³a�nie inwazji tego jamoch³ona.
Jednak¿e dr Daskalov z Europejskiej Agencji �rodowiska od-
powiedzialno�ci¹ za znaczny spadek zasobów ryb obarcza
uprzednie prze³owienie w tym morzu. Jego hipoteza zak³ada,
¿e prze³owienie i za³amanie populacji planktono¿ernej sardeli
stworzy³o dla ¿ebrop³awa sprzyjaj¹ce warunki rozwoju.

Ponadto olbrzymi wzrost masy tego gatunku Ctenophora
by³ rezultatem zagêszczenia zooplanktonu (potencjalny po-
karm dla M. leidyi), który licznie siê rozwija³, gdy¿ nie by³
wy¿erany przez ryby (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/
nature/6719965.stm).

Jaki by jednak nie by³ udzia³ tego jamoch³ona w za³amaniu
bioró¿norodno�ci Morza Czarnego, jedno jest pewne: gatunek
ten, rozmna¿aj¹c siê w zastraszaj¹cym tempie i nie napotyka-
j¹c na wiêksze przeszkody, mo¿e staæ siê przyczyn¹ proble-
mów ekologicznych w Ba³tyku.

W naszym morzu Mnemiopsis leidyi zosta³ po raz pierw-
szy zaobserwowany w Zatoce Kiloñskiej rok temu. Pó�niej
pojawi³ siê on u wybrze¿y Finlandii i Szwecji, a w pa�dzierni-
ku br. - w Zatoce Gdañskiej i jej czê�ci, Zatoce Puckiej. Przy-
by³ do Ba³tyku w wodach balastowych statków i/lub niesiony
pr¹dami z Morza Pó³nocnego, gdzie ju¿ wcze�niej odnotowa-
no jego obecno�æ.

Monika Konkel

Zakres obowi¹zków obejmuje m.in:
- prowadzenie zajêæ z zakresu biologii i ekologii Morza Ba³-

tyckiego g³ównie dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimna-
zjów i liceów,

- opracowywanie materia³ów dydaktycznych, w tym pre-
zentacji multimedialnych, na potrzeby prowadzonych zajêæ,

- organizacjê imprez publicznych o charakterze edukacyjnym.
- opiekê nad ekspozycjami i eksponatami dydaktycznymi.

Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze przyrodnicze: biologia morza,

oceanografia lub pokrewne,
- bardzo dobra znajomo�æ jêzyka angielskiego,
- umiejêtno�æ pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,
- wysokie zdolno�ci organizacyjne,
- znajomo�æ pakietu MS Office,
- dyspozycyjno�æ.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego poszukuje pracownika na stanowisko:

EDUKATORA
dla projektu p.n. "B³êkitna Szko³a" realizowanego w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego w Helu.

¯yciorys wraz ze zdjêciem i listem motywacyjnym oraz
dopisan¹ klauzul¹  "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustaw¹
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr 133 poz. 883" prosimy kierowaæ na adres
hel@univ.gda.pl: lub za po�rednictwem poczty:

Stacja Morska IOUG
ul. Morska 2, 84-150 Hel

z dopiskiem "EDUKATOR"

Ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.12.2007 r.

Wybrani kandydaci zostan¹ powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
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Domniemanie  a  Honor(arium)
"W³adza jest nie tylko dorobkiem cennym, ale i kosz-

townym."
BURMISTRZ - to s³owo, które obros³o w szereg konotacji.

Dla mnie ma jeden prosty wymiar - to cz³owiek, którego próg
odpowiedzialno�ci jest z definicji podwy¿szony. Mam na my�li
odpowiedzialno�æ za to, co mówi, o czym mówi i jak to siê ma
do tego, co zrobi³.

Zwykle w�ród zaistnia³ych okoliczno�ci plotka poprzedza
fakty.

Kilka dni przed tymczasowym aresztowaniem (25 wrze-
�nia? br.) Miros³aw W. sprzeda³ Radnemu i Przewodnicz¹ce-
mu Rady mieszkanie w szkole. I nie by³oby w tym nic dziw-
nego, gdyby przez kilka poprzednich lat Burmistrz nie chcia³
sprzedaæ tego mieszkania, byæ mo¿e z powodu przepisu
w ustawie - Karta Nauczyciela, który to przepis mówi, ¿e
mieszkania znajduj¹ce siê w szkole (na terenie szkó³) mog¹
zajmowaæ wy³¹cznie nauczyciele i pracownicy szkó³. A nowy
w³a�ciciel mo¿e mieszkanie sprzedaæ lub darowaæ osobie, któ-
ra nie jest ani nauczycielem, ani pracownikiem szko³y. Kla-
syczne obej�cie prawa. Ustawa nie zosta³a zmieniona w tym
wzglêdzie, dyrektorzy szko³y (by³y i obecny), byli sprzeda-
¿y przeciwni, wiêc dlaczego mieszkanie zosta³o sprzedane?

Byæ mo¿e chodzi³o o "w³a�ciw¹ postawê" i Radnego,
a przede wszystkim Przewodnicz¹cego Rady, przy podejmo-
waniu decyzji w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzia³ki Nr 150 (teren by³ej pla-
cówki WOP). Sprzedano te¿ drugie mieszkanie, osobom, któ-
re maj¹ ju¿ inne mieszkanie w Helu, ale chyba tylko dlatego,
¿eby odrzuciæ wszelkie podejrzenia w sprawie pierwszej
wymienionej transakcji.

Czy Wyborcom (przyp. podatnikom) Burmistrza Naszego
Miasta nie nale¿y siê wyja�nienie, z ust samego Burmistrza,
odno�nie "domniemanej" sytuacji korupcyjnej, nawet, je¿eli
jest to miejsce tymczasowego odosobnienia? Tak¹ mo¿liwo�æ,
jak mniemam, "Twój Burmistrz - Nie ryzykuj!" ma, chocia¿-
by na ³amach "Helskiej Blizy", czy w biuletynie Urzêdu Mia-
sta. Jestem przekonany, ¿e ocenzurowany tekst mo¿na prze-
s³aæ, nawet z miejsca tymczasowego odosobnienia. "Przepra-
szam swoich Wyborców za moj¹ s³abo�æ" - chcieliby us³yszeæ
nie tylko ci, którzy podczas wyborów postawili krzy¿yk
przy jego nazwisku, ale i pozostali mieszkañcy Helu.  Poza t¹
kwesti¹ mam szereg w¹tpliwo�ci, co do czysto�ci sumieñ nie-
których Radnych Naszego Miasta wybranych z Komitetu
Wyborczego "Morskie Przymierze Hel 2020 i W¹do³owski",
zw³aszcza tych z poprzedniej kadencji Rady Miasta. Kiedy
s³abi ludzie porywaj¹ siê na wielkie czyny, koñczy siê to
nieodmiennie uzyskaniem wyników na miarê wykonawców.
W takiej sytuacji ludzie honorowi, moim zdaniem, powinni
zawiesiæ swoj¹ dzia³alno�æ w Radzie Miasta do czasu wyja-
�nienia ca³ej sprawy. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nawet tam,
gdzie nie dzia³a prawo, pozostaje jeszcze sumienie. Najlepsze
prawo nie zast¹pi moralno�ci.

Moralno�æ wrêcz nakazywa³aby takie zachowanie. S³usz-
nie kto� zauwa¿y³, ¿e takie pojêcie jak honor ju¿ nie istnieje,
a jedynie honor(aria)? "Za wielkie pieni¹dze chêtnie miastem

zarz¹dzê." Matematyka nie posiada symboli na mêtne my�li.
Partykularyzm w tej sytuacji prawdopodobnie przewy¿szy³
intelekt. Mandat w kieszeni nie powinien nikogo chroniæ przed
mandatem z kieszeni. Moralne prawo do pe³nienia obowi¹z-
ków Radnego maj¹ tylko ci Radni, którzy weszli do Rady
Miasta z innych Komitetów Wyborczych. Radnymi, którzy
maj¹ moralne prawo do pe³nienia obowi¹zków Radnego z czy-
stym sumieniem, s¹:, Pani Teresa Matuszewska z Komitetu
Wyborczego "Nasza Ma³a Ojczyzna", u której intelekt idzie
w parze z urod¹ i, Pan Marek Chroñ z Komitetu Wyborczego
"Niezale¿ni", u którego uniwersalizm idzie w parze z inteli-
gencj¹. Na d³u¿sz¹ metê najlepsza polityka polega na tym, ¿e
siê postêpuje przyzwoicie.

Ten, kto zwyciê¿a innych, jest silny. Ten, kto zwyciê¿a
samego siebie, jest potê¿ny. W kampanii wyborczej na Burmi-
strza Helu i do Rady Miasta w 2006 roku, podczas jednej
z debat miêdzy kandydatami na Burmistrza, do wszystkich
kandydatów pad³o pytanie z sali: "Jaki powinien byæ Bur-
mistrz?" Obecny Burmistrz rozpocz¹³ swoj¹ prezentacjê od
s³ów: cyt. "Proszê pañstwa, Burmistrz Powinien byæ przede

wszystkim UCZCIWY." Obecni na spotkaniu kandydaci na
Radnych z Komitetu Wyborczego "Morskie Przymierze
Hel 2020 i W¹do³owski", gdzie moralno�æ zast¹piono perso-
nalnymi uk³adami, po tych s³owach owacyjnie nagrodzili go
oklaskami, zw³aszcza jeden z kandydatów, który zosta³ wy-
brany na Radnego, a wkrótce zrezygnowa³ z tej zaszczytnej
funkcji na rzecz lepszej "fuchy", zreszt¹ wcze�niej uzgodnio-
nej. Bardzo ³atwo jest usprawiedliwiæ nieuczciwo�æ, je¿eli siê
z niej ¿yje. Nagranie tego spotkania by³o emitowane w telewi-
zji "Nasza" i "Pó³wysep". Ja wiem, ¿e do czasu wyja�nienia
ca³ej sprawy istnieje zasada domniemanej niewinno�ci. Takim
zachowaniem jednak dowiedliby�cie Pañstwo Radni z "Mor-
skiego Przymierza 2020 i W¹do³owski", ¿e odcinacie siê od
"domniemanej sytuacji", a "Twój Burmistrz - Nie ryzykuj!"
zawiód³ was, podobnie jak wszystkich tych, którzy na niego
g³osowali i ¿e przepraszacie za to swoich wyborców. To praw-
da, ¿e nie istnieje odpowiedzialno�æ zbiorowa, ale istnieje:
sumienie, rzetelno�æ, moralno�æ i HONOR. Przypuszczam,
¿e sami siê zawiedli�cie, ale zawiedli�cie równie¿ wyborców,
którzy obdarzyli was zaufaniem i zdecydowali siê oddaæ swój
g³os w³a�nie na was.

Tylko, czy Was na to staæ?
Odpowiedzialno�æ nie jest afirmacj¹ czego� zewnêtrznego,

jest zwyk³ym wymogiem logicznym wyp³ywaj¹cym z oso-
bowo�ci. Nie mo¿na udawaæ, ¿e siê nic nie sta³o!

Cyt. "Miros³aw W. twierdzi, ¿e nie wiedzia³ o tym, ¿e

w torbie, któr¹ przekazali mu rzekomi biznesmeni, by³y pie-

ni¹dze. My�la³, ¿e znajduje siê tam jaki� kalendarz czy inne

firmowe gad¿ety".

Mo¿e wystarczy je wpisaæ w "Rejestr korzy�ci", tak jak
zrobi³ to z zegarkiem? Omega, i po sprawie.

Kazimierz Rotta
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P od koniec wrze�nia Miejska Biblioteka Publiczna
uzyska³a dotacjê na zakup nowo�ci wydawniczych

w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego "Promocja czytelnictwa" - Prio-
rytet 1 "Rozwój ksiêgozbiorów bibliotek".

Nasza instytucja otrzyma³a dofinansowanie ze �rodków
finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 2.732,00 z³.
Jednymi z g³ównych celów tego programu s¹: poprawa jako-
�ci zbiorów bibliotecznych, dostêp do zbiorów oraz zwiêk-
szenie zainteresowania ksi¹¿k¹.

W ramach w/w programu zakupi³y�my 89 egzemplarzy
nowo�ci wydawniczych. Wiêksz¹ czê�æ pozyskanych �rod-
ków przeznaczy³y�my na wydawnictwa popularnonaukowe
i podrêczniki akademickie. Nie pominê³y�my jednak¿e litera-
tury piêknej dla dzieci i m³odzie¿y oraz beletrystyki dla doro-
s³ych.

Mimo ¿e od pa�dziernika Biblioteka jest nieczynna,
nie oznacza to, ¿e jeste�my na urlopie. Przygotowujemy dla
naszych u¿ytkowników i wszystkich mieszkañców miasta
niespodziankê. Jedn¹ z nich s¹ nowe ksi¹zki, które po opraco-
waniu trafi¹ do wypo¿yczalni, a stamt¹d do r¹k czytelników.
Trochê w trudniejszych warunkach przysz³o nam teraz pra-
cowaæ, gdy¿ trwaj¹ca nadbudowa Biblioteki niesie ze sob¹
ha³as, kurz, ch³ód itp. Nasze dzia³ania skupiaj¹ siê w chwili
obecnej na tworzeniu baz danych dotycz¹cych ksiêgozbioru
bibliotecznego, opracowywaniu formalnym i rzeczowym
nowych tytu³ów i przygotowaniu ich do wypo¿yczania,
i na innych zadaniach.

Z nowo zakupionych ksi¹¿ek, które ju¿ czekaj¹ na naszych
czytelników na szczególn¹ uwagê zas³uguje powie�æ francu-
skiej pisarki Anny Gavaldy "Kocha³em j¹", napisana
w formie rozmowy miêdzy porzucon¹ przez mê¿a Chloe a jej
te�ciem. Jej akcja, tak charakterystyczna dla francuskich pro-
dukcji, rozgrywa siê wolno, w specyficznym klimacie, na po-
cz¹tku przez sw¹ monotematyczno�æ mo¿e wydawaæ siê nud-
na, ale tak naprawdê jest niesamowita. To opowie�æ przy ko-
minku, przy winie, przy trzaskaj¹cym ogniu �"Podziwiam

tych, którzy maj¹ odwagê spojrzeæ w swoje odbicie w lustrze

i powiedzieæ g³o�no: Mam prawo do b³êdu. Tylko kilka s³ów,

a ile trzeba mieæ w sobie si³y, ¿eby spojrzeæ na w³asne ¿ycie

z otwart¹ przy³bic¹ i zobaczyæ je takim, jakie ono jest. Z czego

to wynika, ¿e jedni maj¹ odwagê rozbiæ wszystko, zrujnowaæ,

a inni s¹ tej odwagi pozbawieni? Z egoizmu? Co takim cz³o-

wiekiem powoduje? Instynkt przetrwania? Trze�wo�æ my�le-

nia? Strach przed przemijaniem? Mieæ odwagê spojrzeæ praw-

dzie w oczy, zmierzyæ siê ze sob¹. Stawiæ czo³o sobie samemu.

W³a�nie sobie. Prawo do b³êdu - kto ci je przyzna³? Kto poza

tob¹ samym?" W tym cytacie zawiera siê ca³y problem tej
ksi¹¿ki, która daje obraz konsekwencji tych odwa¿nych i tych
tchórzliwych.

Warte uwagi s¹ powie�ci Vargasa Llosy, znakomitego peru-
wiañskiego pisarza od wielu lat typowanego na laureata lite-
rackiej nagrody Nobla. W "Szelmostwach niegrzecznej
dziewczynki" mie�ci siê to wszystko, co jest zwi¹zane

z natur¹ cz³owieka - instynkt, seks, namiêtno�æ, tak¿e ta
duchowa, marzenia, które kszta³tuj¹ nasze relacje, sprawiaj¹,
¿e jeste�my lepszymi b¹d� gorszymi lud�mi. Inne tytu³y to:
"Kto zabi³ Palomina Molero?", "Pantaleon i wizytantki".

Wspania³¹ powie�ci¹, pe³n¹ dramatycznych przygód, opi-
suj¹c¹ autentyczn¹ historiê koñca XIX wieku w Afryce jest
"Daleko od Mombasy" Franka Coates'a. Jej g³ówny boha-
terom Afryka przynosi najwiêksz¹ przygodê ¿ycia, która zmie-
nia ich osch³e ma³¿eñstwo w pe³ny namiêtno�ci zwi¹zek. Czar-
ny L¹d przedstawiony przez autora jest niezwykle piêkny
i zaskakuj¹cy, ale jednocze�nie gro�ny, m�ciwy i nieobliczalny.

Panowie bêd¹ mogli wybieraæ spo�ród powie�ci W. E. B.
Griffina, T. Williama, czy T. Pratcheta.

Studenci kierunków administracji i prawa uciesz¹ siê z bar-
dzo dobrych opracowañ prawa konstytucyjnego - "Prawo
konstytucyjne" pod. red. Z. Witkowskiego, "System rz¹-
dów Rzeczypospolitej Polskiej" pod. red. M. Grzybow-
skiego, R. Mojak "Parlament a rz¹d w ustroju trzeciej
Rzeczypospolitej Polskiej", "System organów pañstwo-
wych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" pod red.
H. Ziêby-Za³uckiej. A mi³o�nicy Waldemara £ysiaka znajd¹
wiele nowych tytu³ów tego nie reklamowanego prawie w ogó-
le w mediach, a ciesz¹cego siê ogromn¹ poczytno�ci¹ polskie-
go pisarza, krocz¹cego swoj¹ drog¹ indywidualisty, niechêt-
nemu wszelkiemu establishmentowi - "Ostatnia kohorta",
"Salon: Rzeczpospolita k³amców" i inne.

Z pewno�ci¹ wielu czytelników ze smakiem skusi siê na
poradnik kulinarny Nigelli Lawson, znanej angielskiej prezen-
terki programu o gotowaniu, który emitowany jest w polskiej
telewizji TVN Style. Ksi¹¿ka "Nigella gryzie" - to poradnik
kulinarny podpowiadaj¹cy jak w nieskomplikowany, orygi-
nalny sposób przygotowaæ smakowite dania, dziêki którym
po ca³ym dniu pracy mo¿na zrelaksowaæ siê w kuchni i przy
minimum wysi³ku osi¹gn¹æ maksimum przyjemno�ci. To
z pewno�ci¹ najlepszy poradnik na jesienne depresje.

Inne tytu³y z nowo zakupionych ksi¹¿ek:
Literatura popularna:
Ackman J.: Awans zawodowy nauczyciela
Beattie M.: Koniec wspó³uzale¿nienia
Beile M.: Chleb w³asnego wypieku
Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu
Dzikowska E.: Groch i kapusta czyli Podró¿uj po Polsce!
Gaworecki W.: Turystyka
Grobstein R. H.: Wszystko o raku piersi
Hofmann C.: Bia³a Masajka
Kapu�ciñski R.: Jeszcze dzieñ ¿ycia
K³ady: Okaleczona
K³odkowski P.: Doskona³y smak Orientu
Oleksyn T.: Zarz¹dzanie kompetencjami
Runkel H.E.: Wychowanie bez krzyku
Szcze�niak A. L.: Katyñska zbrodnia
Wolska H.: Fototerapia
Zaorski A.: Rêka, noga, mózg na �cianie

NOWO�CI  W  MIEJSKIEJ  BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ

Dofinansowano ze �rodków MKiDN
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XIX Otwarte Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sportach Budo
27 i 28 pa�dziernika 2007 w Ciep³owodach odby³y siê XIX

Otwarte Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski w All Style
Karate Semi-Contact organizowane  przez Polski Zwi¹zek
Sportów Budo  Na Mistrzostwach startowa³y kluby kick-
boxingu, karate, tea-kwon-do, kung fu, jet kwon do, ju jitsu i
inne.7 osobowa reprezentacja Helskiej Sekcji Klub Kick-Bo-
xingu "Maximus" zdoby³a 4 medale: 2 z³ote i 2 srebrne medale.

Dru¿ynowo MAXIMUS zaj¹³ II miejsce uleg³ Krapkowi-
com, którzy mieli a¿ 29 zawodników w kategoriach, w któ-
rych MAXIMUS nie mia³ reprezentantów, III m. zaj¹³ klub
z Ciep³owodów.

I miejsca tytu³ Mistrza Polski zdobyli w kategorii
seniorów:

Piotr Borucki -90 kg który wygra³ cztery walki., a ponadto
wystartowa³ w drugiej kategorii wagowej -80 kg, gdzie zaj¹³
II miejsce, wygra³ trzy pojedynki uleg³ w finale swojemu klu-
bowemu koledze Grzegorzowi Kwidziñskiemu z Wejherowa.

Piotr Kohnke +90kg,  który wygra³ trzy walki przed czasem.
II miejsce i  tytu³ Vice- Mistrza Polski zdoby³ Andrzej

Dawid w kategorii seniorów +90 kg ,  który wygra³ dwie walki
i uleg³ w finale swojemu trenerowi Piotrowi Kohnke.

Mateusz Duda w kategorii junior starszy do 70 kg debiuto-
wa³ w zawodach wygra³ pierwsz¹ walkê  i uleg³ w nastêpnej.

Marcin Burchacki w kategorii seniorów -70 kg wygra³
pierwsz¹ walkê  i uleg³ w æwieræ finale.

W pierwszych walkach odpadli:
Wiktor Formella w kategorii juniorów m³odszych 13-15 lat-63kg
Maciej Garda startowa³ w kategorii seniorów -90 kg.

Wyjazd na mistrzostwa dofinansowa³ Urz¹d Miasta Helu.
M³odzi sportowcy serdecznie dziêkuj¹ za udzielon¹ pomoc.

Piotr Kohnke

SPORT

Literatura piêkna dla doros³ych:
Coelho P.: Czarownica z Portobello
Flynn K.: Legalna fryzjerka
Lelord F.: Hektor i tajemnice mi³o�ci
Lynch S.K.: Biesiada z anio³ami
Mankell H.: Mê¿czyzna, który siê u�miecha³
Menzel I.: W poszukiwaniu zapachu snów
Murakami H.: Po zmierzchu
Pamuk O.: Nazywam siê Czerwieñ
Tolkien J.R.R.: Dzieci Hurona
Weinberger L.: Diabe³ ubiera siê u Prady
Zweig S.: Ksiê¿niczka Sissi

Literatura dla dzieci i m³odzie¿y:
Casals A.: Pi-Pi odwa¿ny kurczaczek
Katschake J.: Ju¿ one to za³atwi¹!
Stollwerck K.: Taka doros³a córka

Je¿eli uwa¿acie drodzy czytelnicy, ¿e jakiej� ksi¹¿ki braku-
je w naszej Bibliotece, przysy³ajcie propozycje pod adres
mbp-hel@wp.pl W miarê mo¿liwo�ci postaramy siê uwzglêd-
niæ przy kolejnych zakupach nades³ane tytu³y.

Gra¿yna Rotta

Dyrektor MBP w Helu
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O agresji i pos³uszeñstwie
czyli samo ¿ycie - cd.

Tak¹ form¹ agresji mia³aby wiêc byæ tak¿e chorobliwa,
maniacka pracowito�æ zwana pracoholizmem, przerost

ambicji, bezkompromisowo�æ a¿ do realizacji w praktyce twier-
dzenia, ¿e �cel u�wiêca �rodki� czy obsesyjna ¿¹dza w³adzy.

Rozumowanie takie wydaje siê wprowadzaæ jednak zbyt
szerok¹ definicjê agresji. Stawianie w ten sposób znaku rów-
no�ci miêdzy aktywno�ci¹ twórcz¹ i wysokimi osi¹gniêciami
a wrogo�ci¹ i okrucieñstwem jest kompletnym pomieszaniem
pojêæ. Mo¿na rozwi¹zaæ problem naukowy lub zdobyæ wie-
dzê, nie krzywdz¹c innego cz³owieka i nie stawiaj¹c rywaliza-
cji jako celu samego w sobie. Mo¿na i nale¿y próbowaæ zredu-
kowaæ przemoc, nie redukuj¹c ciekawo�ci cz³owieka ani jego
d¹¿enia do rozwi¹zywania problemów. Faktem jest, niestety,
¿e, te sprawy czêsto siê ze sob¹ wi¹¿¹�

Jak ju¿ wspomnia³em, bezcelowa agresywno�æ i destrukcja
s¹ niemal niespotykane w przyrodzie poza gatunkiem dumnie
okre�laj¹cym siê Homo sapiens i dlatego zawsze gor¹co prote-
stujê przeciwko nazywaniu zachowania agresorów bydlêcym,
bestialskim czy zezwierzêconym. To jest, proszê Pañstwa,
zniewaga dla zwierz¹t � zwierzêta tak nie postêpuj¹!

Jedno z najbardziej k³amliwych powiedzeñ: �¿r¹ siê jak pies
z kotem� wymy�lono niew¹tpliwie w�ród têpych mieszczu-
chów. Na wsi zwierzaki czêsto �pi¹ zgodnie w jednej budzie
i ani im w g³owie ludzkie przes¹dy. To tzw.�ludzie� szczuj¹
zwierzêta na siebie, to tzw.�ludzie� zachwycaj¹ siê, gdy po-
szczute zabijaj¹ siê wzajemnie na arenie lub sami je rytualnie
zabijaj¹ przez przy aplauzie t³umów. (Ja jestem zawsze po
stronie byka!)

Fakt, ¿e na okre�lenie karygodnego zachowania cz³onków
rodzaju ludzkiego brakuje nam czêsto przymiotników, ale ludzkie
okrucieñstwo, bezmy�lna destrukcja i zdziczenie (chyba znów nie-
szczê�liwy termin!) przekraczaj¹ pojemno�æ naszych s³owników.

Jeste�my z pewno�ci¹ najokrutniejszym i najbardziej bez-
litosnym gatunkiem ¿ywych istot, jaki kiedykolwiek istnia³.
I chocia¿ ka¿dy siê wzdryga, s³ysz¹c o strasznych czynach,
jakich ludzie dopuszczaj¹ siê wobec ludzi, to w g³êbi duszy
ka¿dego z nas tkwi¹ te same dzikie impulsy, które prowadz¹
od nienawi�ci do zemsty, okrucieñstw, tortur i wojen.

Nauka nie umie przedstawiæ rozstrzygaj¹cych dowodów,
które pozwoli³yby ustaliæ, czy agresja ma charakter wrodzo-
ny, instynktowny czy te¿ nie. Wielu badaczy twierdzi, ¿e
agresja u cz³owieka pierwotnego, �dzikiego�, istnia³a w stanie
szcz¹tkowym, a rozwinê³a siê dopiero, gdy ludzie zaczêli upra-
wiaæ ziemiê i zainteresowali siê posiadaniem i w³asno�ci¹ dóbr.

Tak¿e nieco lepsza znajomo�æ historii dowodzi, ¿e przed
wkroczeniem �cywilizacji� wiele ludów ¿y³o w pokoju obok
siebie, nie maj¹c powodów do zabójczej rywalizacji. Wojny
Irokezów z Hugonami, tak barwnie opisywane w literaturze,
wywo³a³a dopiero wszechobecno�æ bia³ych i spowodowana
przez nich rywalizacja o handel futrami, zamienianymi na
artyku³y przemys³owe.

Jak¿e g³êbok¹ my�l o ludzkiej naturze niesie anegdotka
o �pobo¿nym� rolniku, którego Pan Bóg postanowi³ uhonoro-
waæ, spe³niaj¹c jego jedno dowolne ¿yczenie, pod warunkiem,
¿e s¹siad zza p³otu dostanie to samo, ale w dwójnasób. I ten
�pobo¿ny� rolnik po przemy�leniu poprosi³ w koñcu: �dobry
Panie Bo¿e, o�lep mi jedno oko!�

Agresja wystêpuj¹ca w�ród dzikich zwierz¹t ma niemal
wy³¹cznie znaczenie praktyczne � to walka o samice, o trofea,
o przywództwo w stadzie. W ustabilizowanym stadzie walki
poza okresem godowym s¹ rzadko�ci¹ � zwierzêta, jak widaæ,
pos³uguj¹ siê sensowniejsz¹ logik¹ ni¿ rodzaj ludzki. W wyniku
tej �praktycznej� agresji to najsilniejsze samce przekazuj¹ swe
geny dalszym pokoleniom, a s³absze osobniki musz¹ wygin¹æ.

Agresja w cywilizowanym rodzaju ludzkim wydaje siê nie-
potrzebna i szkodliwa, lecz jednocze�nie musimy mieæ �wia-
domo�c, ¿e cywilizacja i rozwój medycyny zniszczy³y natu-
ralny dobór ulepszaj¹cy pokolenia. Teraz ju¿ nie tylko bogaty
lub lepiej uzbrojony s³abeusz mo¿e zabiæ herosa, ale i tak¿e
najs³abszy i najchorowitszy osobnik przeka¿e ze wsparciem
lekarzy swoje chore geny dalej�

Mo¿emy okre�liæ trzy zasadnicze sposoby roz³adowania
energii agresywnej:

l) obrócenie agresji na aktywno�æ fizyczn¹ - wydatkowanie
nadmiernej energii w postaci sportu lub aktywno�ci takiej jak:
gry, biegi, skoki, walenie piê�ciami w worek bokserski itd.

2) �agresja w wyobra�ni� - niedestrukcyjna forma agresji,
np. jak¿e czêste marzenia o zbiciu, skrzywdzeniu kogo� lub
napisanie opowiadania o nim, pe³nego gwa³tu i przemocy.

3) bezpo�rednia agresja - zwymy�lanie nielubianej osoby, wy-
rz¹dzenie jej krzywdy, sprawienie jej k³opotów, opowiadanie
oszczerstw na jej temat � a¿ do uczynienia jej krzywdy fizycznej.

Sposób pierwszy mo¿e wbrew pozorom owocowaæ pod-
niesieniem poziomu agresji, bowiem zawodnicy rozpaleni
wspó³zawodnictwem przenosz¹ czasem agresjê na grunt pry-
watny. Bójki zawodników hokejowych sta³y siê ju¿ niemal
norm¹. O tzw.�kibolach� sportowych nawet nie wspomnê �
ich poziom agresji przekracza ka¿d¹ miarê.

Drugi sposób na ogó³ redukuje agresjê, ale te¿ nie jest lekar-
stwem na wszystko.

Czêsto jednak �wykrzyczenie� ¿alów pod czyim� adresem
poziom agresji istotnie zmniejsza. Tu widaæ wielk¹ rolê spo-
wiedników, psychoterapeutów i przyjació³, chc¹cych roz¿a-
lonego cz³owieka wys³uchaæ.

Mo¿na tu do³¹czyæ ogl¹danie przemocy na ekranie. Nieste-
ty, badania dowodz¹, ¿e niewielu z mocn¹ psychik¹ to wyci-
sza, ale wielu, niestety, pobudza i prowokuje.

Trzeci sposób � na co dzieñ spotykany pod pozornie ³agodn¹
postaci¹ plotek i oszczerstw, mo¿e byæ zabójczo gro�ny dla
ofiary, doprowadziæ j¹ nawet do samobójstwa, a i sam na ogó³
wcale agresji nie likwiduje.

Liczne badania i eksperymenty, dotycz¹ce tych zagadnieñ, nie
udowodni³y bezkrytycznie niemal ¿adnej z badanych tez, nie
doprowadzi³y do niemal ¿adnych rozwi¹zañ praktycznych.

Jednym z ciekawszych badañ psychologicznych z tym zwi¹-
zanych by³y badania pos³uszeñstwa wobec autorytetów, roz-
poczête w 1961 roku przez Stanleya Milgrama �amerykañ-
skiego psychologa spo³ecznego. Bada³ on sk³onno�ci do po-
s³uszeñstwa i wywo³ywanej nim agresji w�ród �zwyczajnych�
ludzi � pozwalaj¹ce zrozumieæ (ale nie usprawiedliwiæ!) okru-
cieñstwa ¿o³daków ró¿norakich armii, stra¿ników obozów
koncentracyjnych i tym podobnych.

Do eksperymentu nazwanego �wp³yw kar na pamiêæ� bra-
no zwyczajnych ludzi z og³oszenia � bez ró¿nicy wieku. Drog¹

O AGRESJI
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oszustwa wmawiano im, ¿e wylosowali rolê �nauczyciela�,
a �uczniem� jest te¿ wylosowany ochotnik z og³oszenia
(w rzeczywisto�ci by³ to wspó³eksperymentator). Prowadz¹cy
badanie wmawia³ �nauczycielowi� niezwykle wa¿n¹ rolê
eksperymentu, mówi¹c jednak tak¿e, ¿e mo¿e go przerwaæ
w ka¿dej chwili i zatrzymaæ wynagrodzenie, ale eksperyment
poniesie przez to szkodê. Rol¹ �nauczyciela� by³o ra¿enie
znajduj¹cego siê za szyb¹ �fa³szywego ucznia� pr¹dem elek-
trycznym, je�li nieprawid³owo odpowiada³ na zadane mu py-
tania. Mimo i¿ �uczeñ� za szyb¹ krzycza³ z udawanego bólu
i wi³ siê w symulowanych mêczarniach, prawdziwy, wziêty z
og³oszenia ochotnik, zachêcany s³ownie przez prowadz¹cego
eksperyment, podawa³ ofierze coraz silniejsze impulsy elek-
tryczne. Niemal NIKT nie przerywa³ eksperymentu, nie zwa-
¿aj¹c na ból i cierpienie obcej osoby, w imiê urojonych warto-
�ci naukowych. W opisanym eksperymencie najsilniejszy szok
elektryczny zaaplikowa³o 65% badanych. Nikt nie wycofa³
siê, gdy ofiara wyra�nie o to prosi³a, ani wtedy, gdy zaczê³a
wo³aæ o pomoc. Nawet wtedy, gdy wydawa³a okrzyki pe³ne
bólu. 80% uczestników kontynuowa³o wstrz¹sy, mimo ¿e
ofiara wspomina³a, ¿e ma k³opoty z sercem i krzycza³a �Po-
zwólcie mi st¹d wyj�æ!�

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w tym eksperymencie nie by³o
przymusu i zagro¿enia kar¹ dla �nauczyciela�, poza namawia-
niem go przez prowadz¹cego eksperyment do kontynuacji,
a jednak wiêkszo�æ doprowadza³a pozornie okrutny ekspery-
ment do koñca.

Badacze byli zaskoczeni i zaszokowani tak wysokim od-
setkiem osób w pe³ni ulegaj¹cych cudzym poleceniom. Wyni-
ki nie zmienia³y siê ze wzglêdu na wiek uczestników, nie od-
grywa³a roli tak¿e p³eæ (kobiety i mê¿czy�ni ulegali w ten sam
sposób) ani narodowo�æ.

Stwierdzono ca³kowit¹ nietrafno�æ przewidywañ zarówno
psychiatrów jak i studentów i udowodniono brak �wiadomo-
�ci kolosalnej presji, jak¹ wywieraj¹ osoby z autorytetem.

 A teraz wyobra�my sobie m³odych, nieopierzonych ¿o³-
nierzy zatruwanych przez lata jadem propagandy i straszo-
nych - czasem nawet �mierci¹ - za niewykonanie rozkazów�
Straszliwe psychologicznie wyniki tego eksperymentu nie s¹
oczywi�cie ¿adnym usprawiedliwieniem dla tych, którzy praw-
dziwe okrucieñstwa czy mordy pope³niali. Pozwala on tylko
na zrozumienie psychologicznego pod³o¿a tego niezwyk³ego
�lepego pos³uszeñstwa, któremu oprzeæ siê mo¿na, ale trzeba
byæ osob¹ zdecydowan¹ i �wiadom¹.

I nie pocieszajmy siê my�l¹, ¿e to by³o kiedy�, w innych
narodach i w czasie wojny. Czy my�licie Pañstwo, ¿e dzisiej-
sze dzieci s¹ ulepione z innej gliny? A co siê wydarzy³o
w spokojnej, europejskiej Jugos³awii, gdy do g³osu dopusz-
czono fanatyków i szowinistów? Niestety, jak wiemy, tak¿e
dzi� wiêkszo�æ m³odych ludzi, wychowanych przez nieudolne
szko³y i leniwych rodziców ma psychikê na takie mechanizmy
nader podatn¹, a pok³ady agresji te¿ s¹ u nich niewyczerpane�

Wartym wspomnienia zagadnieniem z dziedziny agresji jest
teoria �sprawiedliwej wojny, która zakoñczy wszystkie inne
wojny�. Termin ten by³ wylansowany przez komunizm (s³yn-
na �wojna o pokój�), a obecnie jest u¿ywany powszechnie
w ideologii terrorystów � tutaj agresja czynna ma �co�� poka-
zaæ �wiatu, jak wmawiaj¹ chorzy z nienawi�ci ideolodzy �
�uzdrowiæ go i ulepszyæ przez przelew krwi�.

Otwórzmy szerzej oczy � ¿yjemy, niestety, w �wiecie
wszechobecnej agresji i zagro¿enia. Czy¿by by³ kto� taki
w�ród Pañstwa, kto siê z agresj¹ nie zetkn¹³?

Panie Bo¿e, chroñ nas przed fanatykami, przed agresj¹
i przed tymi, którzy szerz¹ i rozbudzaj¹ nienawi�æ.

Bo inaczej - s¹siad zabije s¹siada �bo jest inny�, bo rozum
ludzki s³aby jest i sam siê nie obroni�.

W³adys³aw Szarski

Mam 24 lata, mieszkam na Helu od urodzenia. Od kilku
lat gram na gitarze w kapelach rockowych: najpierw

punk rockowym Grampy Bone, potem hrdcore'owej Stracie
Czasu, od trzech lat w metalowym Maroon Quince.

26.10 zagrali�my w Helskiej Marinie koncert. Oprócz
Maroon Quince wyst¹pi³y te¿ zespo³y Zakrystia z Helu/Puc-
ka i Only One Desire z Pucka. Przysz³o sporo ludzi, w tym
oko³o dwudziestu z poza Helu. Zapowiada³a siê naprawdê
fajna impreza.

Kilkana�cie minut po rozpoczêciu koncertu na salê wesz³o
dwóch, znanych mi i prawdopodobnie pañstwu równie¿ osob-
ników. Mocno zalani najpierw zaczêli krzyczeæ "Arka Gdy-
nia", potem obra¿aæ ludzi, ci¹gn¹æ ich za w³osy i biæ. W koñcu
zostali si³¹ usuniêci z lokalu.

Gdy koledzy z Pucka przed koncertem pytali mnie, czy na
Helu jest bezpiecznie, odpowiada³em, ¿e tak. ¯e kiedy� mo¿e
i mo¿na by³o dostaæ po twarzy za d³ugie w³osy, ale to ju¿
zamierzch³e czasy, ¿e wszyscy zadymiarze albo siê wypro-
wadzili, albo siedz¹ w wiêzieniu. Ci dwaj idioci po pierwsze:
zepsuli wszystkim zebranym na koncercie zabawê; po drugie:
dziêki nim to by³ ostatni koncert Maroon Quince i prawdopo-
dobnie ostatni koncert muzyki alternatywnej w Helu na d³ugie
lata; po trzecie: wyszed³em na k³amcê; a po czwarte: wysta-
wili Helowi opiniê najgorsz¹ z mo¿liwych, która niew¹tpliwie
rozniesie siê po Polsce, dlatego ¿e ludzie, którzy przyjechali
tego dnia do Helu, je¿d¿¹ na koncerty do innych miast, maj¹
wielu znajomych i korzystaj¹ z internetu.

Jedno pytanie do tych panów: Jeste�cie zadowoleni?
Bo ja nie. I je�li jeszcze kiedy� podam któremu� z nich rêkê,

to poczujê siê tak, jakbym wsadzi³ j¹ do sedesu.
Micha³ Bleja

LISTY

11. listopada trwa³y w najlepsze prace przy modernizacji

budynku biblioteki - poinformowa³ nas zbulwersowany

czytelnik.
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Rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej, zakazuj¹ce
po³owów dorsza na Ba³tyku wschodnim do koñca 2007

roku kutrom pod polsk¹ bander¹, nie by³o oparte na danych
pozwalaj¹cych na uzasadnione wprowadzenie go w ¿ycie.

Wed³ug informacji, zebrane dane w trakcie kontroli nie da-
wa³y ¿adnych podstaw do stwierdzenia, ¿e polskie statki ry-
backie wy³owi³y przyznany limit dorsza na Ba³tyku wschod-
nim. Opieranie siê na wypowiedziach prasowych niektórych
rybaków, nieprzestrzegaj¹cych obowi¹zuj¹cych przepisów
i k³usuj¹cych wbrew stanowisku wiêkszo�ci polskich organi-
zacji reprezentuj¹cych rybaków nie mo¿e stanowiæ podstawy
do szacowania ca³kowitych po³owów dorsza w tym rejonie.

Nie by³o ¿adnych podstaw do wprowadzania zbiorowej
odpowiedzialno�ci i karania osób, które nie narusza³y prawa.
Uzasadnionymi s¹ wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu weryfi-
kacjê sposobu i metodologii naliczenia kwot "przekroczenia"
po³owów dorsza przez polskich rybaków w 2007 roku "stwier-
dzonych" przez unijnych inspektorów w celu zweryfikowa-
nia wielko�ci po³owów polskich statków rybackich. Zasadne
s¹ równie¿, dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia rzeczywistych
zasobów dorsza w Ba³tyku w oparciu o po³owy przemys³o-
we prowadzone przez wytypowane statki rybackie, w tym
równie¿ zmiana metodologii szacowania zasobów  ze staty-
stycznej na biologiczn¹. Niezasadne jest kreowanie wizerun-
ku polskich rybaków rzekomo masowo ³ami¹cych obowi¹zu-
j¹cy zakaz po³owów dorsza. Ogromna ich wiêkszo�æ podpo-
rz¹dkowa³a siê zakazowi i oczekuje na jego zniesienie. £ama-
nie przepisów unijnych, w tym i zakazu po³owów dorsza
mo¿e tylko pogorszyæ sytuacjê, w jakiej znale�li siê polscy
rybacy. Obecny konflikt spowodowany jest wieloletnim za-
niedbaniem badañ stanu zasobów ryb przez instytuty naro-
dowe pañstw rejonu M. Ba³tyckiego i podawanie do organiza-
cji do badañ morza (ICES) b³êdnych informacji o jego zaso-
bach wszystkich ¿yj¹cych w nim gatunków ryb, a to z kolei
skutkowa³o ca³kowicie oderwanymi od rzeczywisto�ci biolo-
gicznej decyzjami: rz¹dów, wcze�niej Komisji Ba³tyckiej a te-
raz UE. W wyniku b³êdnych informacji oraz wadliwego syste-
mu szacowania zasobów w oparciu o dane statystyczne zaso-
by dorsza by³y niedoszacowywane, a zasoby ryb pelagicz-
nych przeszacowywane, za� wiêkszo�æ floty ba³tyckiej we-
pchniêta zosta³a w szar¹ strefê po³owow¹ ze wzglêdu na po-
siadan¹ nadwy¿kê potencja³u po³owowego nad dostêpnymi
zasobami. W Polsce, z powodu zaniechania dzia³añ w zakresie
restrukturyzacji floty przez kolejne rz¹dy, pocz¹wszy od
1985r., ca³kowitego braku polskiej polityki rybackiej i dzia³añ
centralnej administracji rybackiej zezwalaj¹cych na powstanie
bezkarnej grupy armatorów po³awiaj¹cych dorsza wbrew
wszelkim obowi¹zuj¹cym zasadom i przepisom oraz stoso-
waniu przez administracjê zasady  "jako� to bêdzie", braku
os³on socjalnych wobec kolejnych restrykcji po³owowych,
problem wystêpuje najostrzej ze wszystkich krajów nadba³-
tyckich, poniewa¿ posiadamy bardzo du¿y segment floty ukie-
runkowanej wy³¹cznie na po³owy dorsza  Do chwili obecnej
rybakom nie przedstawiono alternatywy wobec prezentowa-
nej przez w³adze RP zasady, "³amaæ zakaz po³owu dorsza".
Rozpaczliwe szukanie sposobu wyj�cia z sytuacji w sposób
niezgodny z prawem UE, nie jest rozwi¹zaniem problemu,
szczególnie ¿e s¹ �rodki na os³onê ca³ego sektora. Opubliko-

wany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, tzw. Polski
program ochrony ryb, jest tekstem autorskim ministrów
Gróbarczyka i Ha³ubka, (PiS),  który nie ma nic wspólnego
z dobrem polskiego rybo³ówstwa i polsk¹ racj¹ stanu. Intere-
sem polskiego rybo³ówstwa ba³tyckiego jest od³owienie przy-
znanych limitów. Polska jako jedyne pañstwo w Unii Euro-
pejskiej w tak znacznym stopniu nie wykonuje przyznanych
limitów po³owowych co w najbli¿szym czasie mo¿e zakoñ-
czyæ siê odebraniem limitów szprota oraz �ledzia i przekaza-
niem ich innym krajom. Propozycje by³ego ministerstwa do-
tycz¹ce polskiego programu ochrony ryb prócz zamêtu nie
wnosz¹ niczego do istniej¹cej sytuacji i nale¿a³oby siê z niego
natychmiast wycofaæ, póki nie sta³o siê nic z³ego. W celu upo-
rz¹dkowania dzia³añ i umo¿liwienia wiêkszo�ci armato-
rom nie chc¹cych ³amania zakazu po³owu, nale¿a³oby w try-
bie pilnym "odkupiæ" od armatorów przez Skarb Pañstwa
niewy³owionych przez nich kwot dorsza. W zwi¹zku z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ rybacy powinni domagaæ siê pilnej wyp³aty
dotychczas niewyp³aconych odszkodowañ za zawieszenie
dzia³alno�ci po³owowej w 2006 roku w ramach  "SPO Rybo-
³ówstwo 2004-2006". Z informacji wynika, ¿e wielu armato-
rów nie otrzyma³o jeszcze pieniêdzy za 2006 r., choæ by³y
"minister"  A. Lepper obiecywa³ je wyp³aciæ do koñca 2006 r.
Pilnego wydania rozporz¹dzenia wykonawczego, aby urucho-
miæ odszkodowania za zawieszenie dzia³alno�ci po³owowej
(za wprowadzone dodatkowe dni zakazu po³owów dorsza
w 2007 r.).  W ramach "SPO Rybo³ówstwo 2004-2006" pozo-
sta³o na to dzia³anie jeszcze 18 mln z³, a rybacy nie mog¹ ich
otrzymaæ ze wzglêdu na brak rozporz¹dzenia. Udzielenie po-
mocy finansowej armatorom rybackim zgodnie z rozporz¹-
dzeniem.  Pilnego odblokowania �rodków pomocowych z UE
w ramach SPO "Rybo³ówstwo 2004 - 2006" na z³omowanie
jednostek o d³ugo�ci do 19 m, zw³aszcza starych,  po³awiaj¹-
cych g³ównie dorsza. Zablokowania rejestracji nowych jedno-
stek oraz wyja�nienia wszystkich przypadków rejestracji
nowych kutrów po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej. Za-
blokowania importu pó³produktów i surowców rybnych nie-
spe³niaj¹cych standardów sanitarnych i wprowadzanych na
rynek polski po cenach dumpingowych, co powoduje, ¿e po-
³owy w Ba³tyku innych ryb ni¿ dorsze staj¹  siê ma³o op³acal-
ne. Wy³¹czenie spod jurysdykcji UE pasa wód terytorialnych
z przeznaczeniem na po³owy sektora rybo³ówstwa ³odziowe-
go przybrze¿nego. Stworzenie mechanizmu finansowania na-
uki w celu szacowania zasobów ryb w Morzu Ba³tyckim.
Rozpoczêcia konsultacji ze �rodowiskiem rybackim i nie tyl-
ko, w sprawie stworzenia POLSKIEJ POLITYKI RYBAC-
KIEJ, która bêdzie zrêbem do zbudowania nowych uregulo-
wañ,  tj.  Ustawy o rybo³ówstwie i Ustawy o rynku rybnym.

Mamy kwoty na 2008 rok. Limit po³owów dorsza na Ba³-
tyku wschodnim w przysz³ym roku bêdzie pomniejszony
o 5 proc. (95 proc. po³owów odbywa siê w³a�nie w tym akwe-
nie). Dla polskich rybaków przypada 10,25 tys. ton, przy
jednoczesnym ograniczeniu dni po³owowych o 20 %., do 178
dni. Na Ba³tyku zachodnim dorsz pomniejszony o 28 %, mamy
prawo wy³owiæ 2,24 tys. ton.

Wprowadzono zakaz po³owu ³ososia, dryfuj¹cymi narzê-
dziami po³owowymi - p³awnicami w 2008 roku.

 Kazimierz Rotta

G£OS  RYBAKA

Ci¹g dalszy rybackich "k³opotów"
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SPORT

17 listopada na Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej
w Helu odby³y Mistrzostwa Polski M³odzie¿owców w Kick-
Boxingu w formu³ach Semi/Light Contact oraz Mistrzostwa
Polski w Formach przy muzyce. Na starcie stanê³o 98 zawod-
ników i zawodniczek z 15 klubów z ca³ej Polski.

10 osobowa  reprezentacja Klub Kick-Boxingu MAXIMUS
zajê³a dru¿ynowo I miejsce. MAXIMUS, który posiada sek-
cje w Gdyni, Wejherowie i Helu  zdoby³: 5 z³otych, 6 srebr-
nych i 3 br¹zowe medale,

II miejsce zaj¹³ UKS G³ogów z Dolno�l¹skiego, a III m.  klub
WDA �wiecie.

W�ród reprezentantów byli równie¿ zawodnicy sekcji w Helu.
I miejsce oraz tytu³ Mistrza Polski M³odzie¿owców w

Semi Contact zdoby³ Piotr Borucki z Helu w kategorii
wagowej - 79 kg. Piotr kolejno pokona³ Bart³omieja �wi¹tka
z Fight Club Zielona Góra, £ukasza Wichowskiego z KS Nad-
staw, a w finale wygra³ z klubowym koleg¹ Krzysztofem
Skowronem.

II miejsce oraz tytu³ Wicemistrza Polski M³odzie¿ow-

Mistrzostwa Polski M³odzie¿owców
w Kick-Boxingu Hel 2007

Najlepsza dru¿yna  KS  MAXIMUS.

ców w Semi i Light Contact zdoby³ Andrzej Dawid z Helu
w kategorii wagowej -94kg.

Organizacje Mistrzostw sfinansowa³ Urz¹d Miasta Hel.

Piotr Kohnke

Po mie�cie kr¹¿y plotka, ¿e nad Bibliotek¹ budujemy
sobie mieszkania. My�l ciekawa i niejednego kieruj¹ce-

go instytucj¹ samorz¹dow¹ na pewno by zadowoli³a, ale nie-
stety nierealna. Niestety, b¹d� na szczê�cie, gdy¿ inwestycja
mo¿e przynie�æ wiêcej po¿ytku dla helskiej spo³eczno�ci.

Dziêki staraniom w³adz lokalnych uda³o siê pozyskaæ dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu 150 tys. z³ z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizacjê
czê�ci budynku z przeznaczeniem na szeroko rozumian¹ dzia-
³alno�æ biblioteczn¹. Poci¹ga to za sob¹ konieczno�æ czasowe-
go wy³¹czenia i ograniczenia dostêpu do Biblioteki.

Zastany przez nas stan górnej kondygnacji nie spe³nia³ pod-
stawowych wymogów pomieszczeñ u¿ytkowych: nie posia-
da³ ocieplenia, dostatecznego ogrzewania i wentylacji, o�wie-
tlenia oraz zaplecza sanitarnego, st¹d lokal nie móg³ byæ wy-
korzystany do ¿adnego rodzaju dzia³alno�ci. Wraz z planem
bud¿etowym na rok 2007 przedstawi³am Burmistrzowi Helu
projekt programu dotycz¹cy adaptacji poddasza na nowe po-
mieszczenia dla Biblioteki, który zosta³ w pe³ni zaakceptowa-
ny. Utrzymywanie pustostanu i wyremontowanie tylko da-
chu oraz orynnowania, przekre�li³oby wszelkie nadzieje na
mo¿liwo�æ promowania kultury w naszym mie�cie.

Przedmiotem projektu s¹ prace modernizacyjno-adaptacyjne
w budynku Biblioteki przy ul. Komandorskiej 2. Wymagaj¹

one przeprowadzenia robót budowlano-remontowych oraz
instalacyjnych (instalacja wodnokanalizacyjna, c.o., elektrycz-
na i inne). Realizacja projektu sk³ada siê z etapów: przygoto-
wania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realiza-
cji zakresu rzeczowego inwestycji.

W pozyskanych pomieszczeniach planujemy uruchomie-
nie szeregu nowych us³ug i zadañ z zakresu zajêæ ogólnoro-
zwojowych, a tak¿e czytelni, sali konferencyjnej, galerii itp.
W roku 2008 bêdziemy stara³y siê pozyskaæ kolejne fundusze
na wyposa¿enie sal w niezbêdny sprzêt, meble, pomoce dy-
daktyczne. Poszerzenie oferty dzia³alno�ci kulturalnej bêdzie
siê wi¹za³o z uruchomieniem nowego etatu.

Modernizacja Biblioteki przebiega zgodnie z harmonogra-
mem, st¹d zakoñczenie inwestycji przewidywane jest na ko-
niec grudnia. Nie jeste�my jednak w stanie przewidzieæ nie-
spodziewanych przeszkód, dlatego poinformujemy o termi-
nie otwarcie Biblioteki.

Jeste�my otwarte na wszelkie propozycje zwi¹zane z ocze-
kiwaniami mieszkañców Helu co do zakresu wykorzystania
dodatkowych pomieszczeñ, które prosimy kierowaæ na adres
mailowy Biblioteki: mbp-hel@ wp.pl

Gra¿yna Rotta

Dyrektor MBP w Helu

"MIESZKANIA" nad  BIBLIOTEK¥
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OSIEMDZIESI¥T  TRZY  LATA  TEMU

Rybacy wszyscy wzrostu têgiego,
dzielni, odwa¿ni i silni. Zaprawieni
w trudach i niewygodach potrafi¹ na
zimnie i o g³odzie przebywaæ w ³odzi
pó³torej doby w�ród nieustannej pra-
cy i mocowania siê z wiatrem. Kto
nigdy nie widzia³ tego ¿ycia nietylko
w chacie rybackiej, ale na morzu, na
którem ka¿dy rybak przebywa
wiêksz¹ czê�æ ¿ycia, ten nie mo¿e
nabraæ jasnego pojêcia i wyobra¿e-
nia o niem. Lud to szczery i mi³y, jak
wogóle wszyscy Kaszubi, zaraz
siê zaprzyja�nia, gdy siê zbli¿yæ do

niego. Zdrowia jest czerstwego; nie-
raz siê spotyka staruszków stulet-
nich, przewa¿nie o w³osach jasnych,
mê¿czy�ni nosz¹ do ³owienia wyso-
kie buty po pas, nazwane "skór¿nia-
mi", kaftan obcis³y; w �wiêta wk³a-
daj¹ elegackle  surduty i kapelusze.
Rybaczki nosz¹ na g³owach czepce
o nastrzêpionych brzegach, jak wo-
góle  Kaszubki; suknie ich ulubione
modre. Dziewczêta nadzwyczaj prêd-
ko wyrastaj¹, ch³opców rodzi siê wiê-
cej (z wyj¹tkiem Ku�nicy, gdzie za-
chodz¹ ma³¿eñstwa ju¿ sobie pokrew-
ne; dzieci przez to nêdzne i prêdko

umieraj¹), ale potem na okrêtach i
przy ³owieniu niema³o ich ginie.

Ka¿dy rybak potrafi wszystko sam
sobie zrobiæ, zreszt¹ kupiæ mo¿e ka¿-
dego dnia w Pucku. Na ca³ym pó³-
wyspie niema ani jednego p³uga, ani
konia, a ma³e kawa³eczki kilkunasto-
metrowej powierzchni, pólka pod Ja-
starni¹, Ku�nic¹ i Helem uprawiane
s¹ rêk¹ ludzk¹. Sadzi siê warzywa
i ziemniaki, a ¿yto jare mo¿na spo-
tkaæ jedynie pod samym Helem i to
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bardzo marne. Wszystko robi¹ sobie
sami, rydlem piaski przekopi¹, za-
sadz¹ i - ro�nie. Je�li bêdzie co�kol-
wiek z tego, to dobrze, je�li nie, to
drugie dobrze. Rybak helski poddaje
siê z zupe³n¹ rezygnacj¹ losowi. Po-
bo¿ni nadzwyczaj wszystko zdaj¹ na
wolê Bosk¹ i spokojnie id¹ spaæ, gdy
na dworze nieraz huczy w�ciek³y wi-
cher i rozbijaj¹ siê olbrzymie ba³wa-
ny o brzeg tu¿ w pobli¿u chaty, która
a¿ siê wstrz¹sa w posadach.

Czemu nie opuszcz¹ tej ziemi i nie
przenios¹ siê do bezpieczniejszej
okolicy? Choæby im dawano jak naj-
lepsze warunki ¿ycia na l¹dzie, "swej
pó³wyspy", jak mówi¹, nigdy nie
opuszcz¹, gdzieby bowiem siê uda-
li? Czy znale�liby gdzieindziej ten
spokój, jaki tu posiadaj¹?  Nie mogli-
by pracowaæ na roli, w rzemio�le czy
fabryce - z czego¿by ¿yli? Kochaj¹
morze, choæ tak nieraz niedobre dla
nich i nielito�ciwe, ¿yj¹ z morza i ³owi¹

ryby bez koñca, od zarania dzieciñ-
stwa po stare lata �

oprac. eRKa

* - pisownia oryginalna




