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Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie - naj-
piêkniejsze �wiêto w ca³ym

roku. �wiêto, które niesie nam rado�æ,
pokój i wytchnienie. Patrzê z nadziej¹
na nadchodz¹cy czas i choæ nie oczekujê
cudu, to wierzê, ¿e nadejdzie potrzebne
wszystkim uspokojenie, zwiêkszona
tolerancja i zrozumienie.

Zgodnie ze star¹, piêkn¹, polsk¹ tra-
dycj¹ stawiano na wigilijnym stole jed-
no symboliczne nakrycie wiêcej - dla
kogo�, kto nie móg³ przybyæ, dla nie-
spodziewanego go�cia, dla zab³¹kanego
biedaka.

U mnie w rodzinie by³ zwyczaj, któ-
ry do dzi� podtrzymu-
jemy, ¿e przy wigilii
spotykali siê cz³onkowie
ca³ej rodziny, tak¿e ci,
którzy siê ma³o znali, nie
stykali na co dzieñ lub
nawet nie lubili. Prze³a-
manie siê op³atkiem nie
by³o dla mnie pustym
gestem, to znak zawar-
cia pokoju, rozejmu ze
wszystkimi, to chwila
wyciszenia i zamy�lenia
w koñcu ca³ego zabiega-
nego roku. Wspólnie
�piewane kolêdy przy-
pominaj¹, ¿e w tê wigi-
lijn¹ noc narodzi³ siê
i przyszed³ na �wiat, aby
daæ �wiadectwo praw-
dzie (J 18,37) ten, który
chcia³, aby na ziemi zapanowa³ pokój.

W opublikowanej rok temu Wspólnej
Deklaracji Papie¿a Benedykta XVI
i Patriarchy Ekumenicznego Bart³omieja
I mo¿emy przeczytaæ:

"Gor¹co pragniemy, aby przywróco-
no pokój na tej ziemi, aby umocni³o siê
serdeczne wspó³¿ycie ró¿nych grup lud-
no�ci, Ko�cio³ów i ró¿nych religii, któ-
re siê tam znajduj¹. W tym celu zachê-
camy do ustanowienia bli¿szych stosun-
ków miêdzy chrze�cijanami oraz do
prawdziwego i lojalnego dialogu miê-
dzyreligijnego, aby walczyæ z wszelki-
mi formami przemocy i dyskryminacji."

Zarówno boskie przes³anie Bo¿ego
Narodzenia jak i deklaracje, takie jak
wspomniana s¹ nieustannie nadu¿ywa-

WOJENNE  BO¯E  NARODZENIE

Pokój Bo¿ego Narodzenia
ne i wypaczane. Z imieniem Bo¿ym na
ustach setki tysiêcy ludzi wysy³a siê na
wojnê, kap³ani b³ogos³awi¹ �miercio-
no�n¹ broñ, a przyniesion¹ z tupotem
podkutych butów deklaracjê "Gott mit
uns" zna chyba ka¿dy.

93 lata temu wybuch³a wojna tak
straszna i wielka, ¿e nazwano j¹ �wia-
tow¹. Dopiero po okrucieñstwach na-
stêpnej, II wojny �wiatowej ta poprzed-
nia zosta³a nazwana PIERWSZ¥.

Zakopani w b³ocie zrytym pociskami
i pe³nym rozk³adaj¹cych siê cia³ zabi-
tych stali oko w oko, w wojnie pozy-
cyjnej, ¿o³nierze armii brytyjskiej i nie-

mieckiej, tu¿-tu¿ od siebie, dzieñ i noc
walcz¹c, aby nie daæ siê wyrzuciæ ze
swoich pozycji. Kto ruszy³ do ataku -
gin¹³, kto siê wychyli³ z okopów - gin¹³,
kto zosta³ ranny w pasie ziemi niczyjej,
dogorywa³ czêsto godzinami bez jakiej-
kolwiek pomocy. Dla ludzi zarytych
w gliniastych, ociekaj¹cych wod¹ rowach
nie by³o ochrony, ginêli nieustannie
i masowo. Nie by³o lito�ci nie tylko dla
wroga, ale i dla swoich - s¹dy polowe
wydawa³y nieustannie wyroki �mierci za
najb³ahsze przewinienia.

W rejonie Ypres w Belgii (tam gdzie
trzy lata pó�niej Niemcy u¿yli parz¹ce-
go gazu bojowego nazwanego od tej miej-
scowo�ci IPERYT) nadszed³ wigilijny
wieczór, 24 grudnia 1914 roku. Gdy ju¿

by³o ciemno, niespodziewanie strza³y
zaczê³y przycichaæ. W okopach niemiec-
kich zapalono setki �wiec, rozleg³y siê
kolêdy, coraz rzadziej strzela³a artyle-
ria. Brytyjczycy zaczêli tak¿e �piewaæ
swoje kolêdy. W pewnej chwili zainto-
nowali �redniowieczn¹ jeszcze kolêdê
"Come All Ye Faithful"(przyb¹d�cie
wierni), a Niemcy do³¹czyli siê �piewa-
j¹c tê znan¹ im kolêdê w ³aciñskiej wersji
"Adeste Fideles". Po chwili, nad pasem
ziemi niczyjej poczê³y siê coraz po-
wszechniej rozlegaæ wykrzykiwane do
¿o³nierzy w wrogich okopach ¿yczenia
weso³ych �wi¹t�

Sytuacja rozwija³a siê
samoistnie coraz bardziej.
¯o³nierze obu armii za-
czêli siê coraz �mielej
wzywaæ do wzajemnych
odwiedzin, w koñcu wy-
szli bez broni na pas zie-
mi niczyjej zebrali zabi-
tych i rannych, a potem
zaczêli odwiedzaæ okopy
wroga i sk³adaæ ¿yczenia.
Samoistny rozejm roz-
szerza³ siê wzd³u¿ frontu.

Tak powsta³a niesamo-
wita, zapomniana ju¿ nie-
mal obecnie historia tzw.
"Christmas Truce" - rozej-
mu Bo¿onarodzeniowego.

¯o³nierze obu armii,
którzy na co dzieñ zmu-
szani do nienawi�ci - za-

bijali siê wzajemnie,  okazali siê zwy-
czajnymi, przyjacielskimi lud�mi, ciê¿-
ko do�wiadczonymi przez wojnê i tak
samo zagubionymi w chaosie wojennej
zawieruchy. Wszyscy stali wobec nie-
zwyk³ego dylematu: mieli ju¿ do�æ zabi-
jania, sami nie chcieli umieraæ, a byli do
zabijania zmuszani.

Jak¿e okrutny by³ podtekst tych sk³a-
danych tak szczerze ¿yczeñ, ¿o³nierze
mieli pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e ju¿ nied³ugo
dostan¹ znów rozkazy i znów bêd¹ zmu-
szeni siê wzajemnie zabijaæ.

Ta nieprawdopodobna sytuacja samo-
istnie powsta³ego rozejmu trwa³a w zale¿-
no�ci od odcinka kilka dni, czasami a¿ do
Nowego Roku. By³y miejsca, gdzie spo-
kój przeci¹gn¹³ siê do sze�ciu tygodni!
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 ¯o³nierze odwiedzali siê, dawali so-
bie ma³e prezenty, po¿yczali nawet ³opa-
ty, ¿eby poprawiæ swoje umocnienia.
Po³¹czonymi si³ami chowano zabitych,
wspólnie oddaj¹c im honory wojskowe,
¿o³nierze zawierali znajomo�ci, a nawet
przyja�nie, podobno rozegrano nawet
wspólny mecz pi³karski.

Dowódcy frontów zapowiedzieli, ¿e
wiêcej do takich rozejmów nie do-
puszcz¹. Mimo starañ sztabów, aby nie
powtórzy³y siê takie wydarzenia, mimo
specjalnie zamawianych ostrzeliwañ ar-
tyleryjskich w czasie nastêpnych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia - sporadycznie, lo-
kalnie ¿o³nierze znów wprowadzali
�wi¹teczne rozejmy i w dalszych latach.

To by³ zaledwie pierwszy rok okrut-
nej wojny. A co by³o potem?

W znanym w historii wojskowo�ci
"Memoriale bo¿onarodzeniowym"
(znów przyk³ad nadu¿ycia terminu
"Bo¿e Narodzenie") z 1915 r niemiecki
szef Sztabu Generalnego gen. Erich von
Falkenhayn przedstawi³ plan bitwy
o twierdzê Verdun okre�lan¹ jako "serce
Francji". Armia francuska mia³a zostaæ
doszczêtnie "wykrwawiona" w tym
miejscu tak wa¿nym dla Francuzów,

zarówno pod wzglêdem strategicznym,
jak i psychologicznym. Falkenhayn
twierdzi³, ¿e prognozowane wielkie stra-
ty, pozwol¹ nie tylko wyeliminowaæ
z wojny Francjê, a po�rednio i pozba-
wionych pomocy Brytyjczyków.

Trwaj¹ca prawie rok(!) bitwa nie do-
prowadzi³a do ¿adnego rozstrzygniêcia,
choæ spowodowa³a kolosalne straty.
Niemcy utracili 337 tysiêcy ludzi, Fran-
cuzi grubo ponad 362 tysi¹ce. Morale
obu armii zosta³o powa¿nie nadwerê¿o-
ne, a walki o Verdun sta³y siê nie tylko
symbolem bohaterstwa i po�wiêcenia, ale
i symbolem "piek³a Verdun", wyra¿aj¹-
cym absurd i niezmierzone okrucieñstwo
wojny. Wojna i tak trwa³a dalej, a¿ do
11 listopada 1918 roku,  kiedy to Niem-
cy musia³y siê poddaæ i powsta³a wolna
Polska.

W pó�niejszych latach usi³owano
wdra¿aæ teorie równie idiotyczne jak
"�wiatowej rewolucji" a potem "wojny
o pokój" i znów siê okaza³o, ¿e wojna
do niczego dobrego nie doprowadzi³a.
Podobno ludzie nie umiej¹ siê uczyæ na
b³êdach, a szkoda.

¯artobliwe rozwi¹zanie proponuje
stara czeska komedia "Bardzo smutna

ksiê¿niczka" z Vondraczkow¹ i Necka-
rzem. W dwu walcz¹cych ze sob¹ ksiê-
stwach ludzie maj¹cy do�æ wojny przej-
rzeli w koñcu na oczy i postawili na ryn-
ku ring, na który si³¹ wepchnêli swoich
ministrów wojny - pod¿egaczy i kazali
im siê biæ ze sob¹, skoro tak do boju
wzywaj¹. Te¿ tak czasem chcia³oby siê
zrobiæ, no ale to niestety tylko film!

Postarajmy siê z okazji �wi¹t komu�
wybaczyæ, kogo� zrozumieæ kogo� za-
akceptowaæ. To wa¿niejsze od choinki,
karpia i prezentów, a my to mo¿emy
daæ innym choæ raz, z okazji Bo¿ego
Narodzenia - POKÓJ. Cieszmy siê �wi¹-
teczn¹ rado�ci¹, spokojem, który zosta³
nam dany, doceñmy, jak wielu ludzi nie
ma nawet i tego.

Wszystkim ludziom dobrzej woli
¿yczê z ca³ego serca Weso³ych �wi¹t
i tego co najlepsze - zdrowia i wza-
jemnej mi³o�ci!

A ka¿demu napotkanemu w �wiê-
ta z³ó¿my ¿yczenia "Weso³ych
�wi¹t" - i zróbmy to szczerze.

 W³adys³aw Szarski

"Prawda jest uniwersaln¹ ro�lin¹. Mo¿emy j¹ zakopaæ
pod ska³¹, a mimo to wzejdzie, kiedy nadejdzie czas"

Frank Thiess

Szanowni Mieszkañcy Helu,

Nadchodz¹ce �wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla wszyst-
kich wyj¹tkowym okresem. My�limy, jak okazaæ sobie
wzajemnie serdeczno�æ i czym siê obdarowaæ. Znajomi od
dawna pok³óceni szukaj¹ zgody, obcy ludzie ¿ycz¹ sobie
weso³ych �wi¹t. Ten czas to równie¿ szczególny okres
w moim ¿yciu. Dwa poprzednie miesi¹ce to koszmar,
o którym chcia³bym zapomnieæ jak najszybciej. To czas,
kiedy dozna³em du¿o z³ego: pomówienia, nienawi�æ,
cierpienia, ³zy. Jednak on min¹³ i cieszê siê niezmiernie, ¿e
nie pozwoli³em odebraæ sobie najwa¿niejszego - godno�ci.
Radujê siê z wielkiej mi³o�ci, jaka otacza mnie od mojej
ca³ej rodziny. Radujê siê z sympatii, wsparcia, solidarno-
�ci, jakie otrzymywa³em i otrzymywali przez te dwa mie-
si¹ce moi najbli¿si. Wszystkim Pañstwu i ka¿demu z osob-
na dziêkujê z ca³ego serca za to, ¿e byli�cie ze mn¹,
wspierali�cie moj¹ ¿onê i córki otuch¹, nadziej¹, ¿yczliwo-
�ci¹ i chêci¹ pomocy. To wszystko sprawi³o, ¿e dzi� mogê
byæ z Wami i moimi najbli¿szymi, i równie¿ cieszyæ siê
z nadchodz¹cych �wi¹t. Te dwa miesi¹ce spêdzone w izo-
lacji od �wiata  nauczy³y mnie, aby nie ufaæ politykom,
mediom, fa³szywym i z³ym ludziom.

Nie zachwia³y jednak wiary w spra-
wiedliwo�æ niezawis³ych s¹dów. Cze-
kam, kiedy ca³a Polska dowie siê, ¿e bur-
mistrz Helu jest osob¹ niewinn¹ i zosta-
nie przywrócone mi cze�æ, szacunek
i dobre imiê. Zapewniam Was, ¿e zawsze
dobro naszego Helu i jego mieszkañców
by³o dla mnie celem nadrzêdnym, i za-
wsze stara³em siê pracowaæ rzetelnie
i uczciwie. Tak zosta³em wychowany,
takie zasady wyznajê i w dalszym ci¹gu
chcê i bêdê pracowa³, daj¹c z siebie

wszystko dla naszej przysz³o�ci, dla dobra naszej ma³ej
ojczyzny.

Bo¿e Narodzenie jest �wiêtem dobroci i pokoju. ¯yczê
Pañstwu, aby pokój przepe³nia³ Wasze ¿ycie we wszyst-
kich jego wymiarach. To równie¿ wielkie �wiêto rodziny.
Na Pañstwa rêce sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia dla
Waszych bliskich - rodziców, ¿on i mê¿ów, dzieci. Oby
duch Bo¿ego Narodzenia opromieni³ Wasze �wiêta, wy-
pe³ni³ je mi³o�ci¹ i dobroci¹. Niech pod �wi¹teczn¹ choink¹
znajdzie siê rado�æ, szczê�cie, ¿yczliwo�æ i wzajemne zro-
zumienie. ¯yczê Pañstwu tak¿e spe³nienia wszystkich
marzeñ w zbli¿aj¹cym siê 2008 roku.

Miros³aw W¹do³owski
Burmistrz Helu
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PARTNERSKIE  SPOTKANIE

Oddzia³ Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Helu
po raz kolejny go�ci³ swoich niemieckich cz³onków

z Hermeskeil. Helski part liczy ogó³em 113 osób, w tym
13 z nich to mieszkañcy Republiki Federalnej Niemiec.

Go�cie z partnerskiego miasta przebywali w Helu od
28 listopada do 2 grudnia. W przedostatnim dniu pobytu
helscy zrzeszeñcy spotkali siê z niemieckimi kole¿ankami
i kolegami w checzy kaszubskiej - siedzibie oddzia³u. Na pro�-
bê go�ci przekazano im kotwicê okrêtow¹  wraz z ³añcuchem
kotwicznym oraz metalowy wizerunek gryfa pomorskiego.

Niemieccy Kaszubi w Helu

Cz³onek helskiego oddzia³u ZKP Gerard Mu¿a przekazuje
wizerunek gryfa pomorskiego przewodnicz¹cemu Ko³a
Partnerstwa w Hermeskeil Norbertowi Klaasowi.

Polski solenizant w�ród niemieckich Barbar.

Po¿egnalne zdjêcie.

Przedmioty te, symbolizuj¹ce nadmorski charakter naszego
miasta, maj¹ pos³u¿yæ do wykonania pomnika partnerstwa
miêdzy helskim oddzia³em Zrzeszenia Kaszubsko - Pomor-
skiego i Zwi¹zkiem Krajoznawczym w Hermeskeil. Niemieccy
go�cie uhonorowali Ma³gorzatê Leszman, Bogumi³ê Urbaniak
i Gerarda Mu¿ê dyplomami za wk³ad w rozwój partnerstwa.
W czasie spotkania nie zabrak³o tak¿e akcentów osobistych.

Z okazji zbli¿aj¹cej siê Barbórki z³o¿ono ¿yczenia i wrê-
czono kwiaty Barbarom: Basi Geibel i Basi Gadzieli z Herme-
skeil oraz Basi Pieszak z Helu. W pó�nych godzinach wie-
czornych do³¹czy³ do uczestników spotkania delegat helskiego
oddzia³u na walny zjazd delegatów ZKP, Andrzej Lewandowski,
któremu oprócz ¿yczeñ imieninowych z³o¿ono tak¿e gratula-
cje z okazji wyboru do S¹du Kole¿eñskiego. W mi³ej i przy-
jaznej atmosferze, przy smacznych potrawach kaszubskich,
biesiada trwa³a do pó�nych godzin wieczornych.

Maria Klajnert

W dniu 26 listopada 2007 r. obchodzi³a 91 urodziny Pani
Kazimiera Kasprzycka, jedna z najstarszych mieszkanek
Helu. W imieniu W³adz Miasta jubilatce ¿yczenia z³o¿y³  se-
kretarz miasta pan Marek Dykta, kierownik Miejskiego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej pani Irena Lenc oraz pani Henryka
Grudziñska pracownik socjalny.

Z tej okazji jeszcze raz sk³adamy najserdeczniejsze ¿ycze-
nia zdrowia, pomy�lno�ci oraz pogody ducha na kolejne lata.

91. Urodziny
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Oddzia³owa Komisja Krajoznawcza i Klub Krajoznaw-
ców "IK" O/M PTTK w Gdyni zaprosili gdyñskich

autorów, Romana Rossa, pisarza  i Zbigniewa Jab³oñskiego,
poetê na ostatnie w tym roku spotkanie krajoznawcze w Klubie
Turysty PTTK. Zbigniew Jab³oñski  przeczyta³ ciekawe frag-
menty z ostatniej swojej ksi¹¿ki " Notatnik G³upiego Palanta"
i podpisywa³ wcze�niej wydane, swoje ksi¹¿ki, takie jak:
"Wiersze helskie", "Jeste� morze" i "Wierszem po falach".
Wspominali�my niedawne wodowanie jego ksi¹¿ki 24 listo-
pada 2007 r. na "Darze Pomorza", w którym wziê³o udzia³
prawie 200 osób, w tym 10 krajoznawców z Klubu. Praca nad
ksi¹¿k¹ trwa³a 3 lata. S³uchali�my wspomnieñ autora z ostat-
niej podró¿y do Ameryki Po³udniowej, a tak¿e ogl¹dali�my
zdjêcia, mapy i foldery. Zbigniew Jab³oñski od 10 lat bardzo
chêtnie odwiedza gdyñskich turystów.Bierze te¿ udzia³ w Zlo-
tach im. prof. Kazimierza Demela, którego zna³ osobi�cie
w czasie pracy na Helu. Roman Ross opowiada³  o pocz¹tkach
swojej twórczo�ci i wydanych 8 ksi¹¿kach. Ostatni¹ "Bursz-
tynowe opowie�ci" dedykowa³ turystkom.

Przewodnicz¹ca OKK Alicja Wrzosek wspomnia³a sylwet-
kê �p.Romana Klima w 7 rocznicê �mierci i spotkanie tury-
stów wraz z jego rodzin¹ 5 grudnia w Gdañsku Oliwie,
w zabytkowym ko�ciele �w. Jakuba. Zapalono wówczas
znicze na grobach dwóch najwybitniejszych krajoznawców
Pomorza: prof. Franciszka Mamuszki i Romana Klima.

Maria Litwiniak opowiedzia³a o festiwalu Conrada, który
trwa³ od 23.11.2007 do 25.11.2007 w Klubie Filmowym
w Gdyni. Niektórzy tury�ci ogl¹dnêli tylko film pt. "Ja, który
mam podwójne ¿ycie", wy�wietlany tak¿e w trzech czê�ciach,
inni wziêli udzia³ w ca³ym festiwalu. W dokumentach napisano,
¿e Joseph Conrad Korzeniowski urodzi³ siê 3 grudnia 1857 r.,
a on sam twierdzi³, ¿e dwa dni pó¿niej.  Kilka zdañ po�wiêco-
no jego ojcu Apollo Na³êcz Korzeniowskiemu i z ksi¹¿ki Alek-
sandra Krawczuka pt. "Opowie�ci o zmar³ych - Cmentarz
Rakowicki" dowiedziano siê o jego grobie na tym w³a�nie
cmentarzu.

KRAJOZNAWCZY MIKO£AJ '2007 R.
Gdynia, 7 grudnia 2007 r.

U  PRZYJACIÓ£  ZA WOD¥

Pisarz R. Ross wspomnia³  przyjazdy Conrada do Polski
i pobyt w Zakopanem. Na frontonie jednego z domów jest
umieszczona tablica "W tym domu mia³ mieszkaæ J. C. Korze-
niowski", ale nie zd¹¿y³ zamieszkaæ. W Gdyni na Skwerze
Ko�ciuszki jest jedyny pomnik po�wiêcony znakomitemu
pisarzowi. Mimo ¿e pisa³ w jêzyku angielskim, do koñca czu³
siê Polakiem. Rok 2007 og³oszony by³ Rokiem Karola Szyma-
nowskiego. Przy tej okazji wpomniano jego sylwêtkê na pod-
stawie ksi¹¿ki pt. "Zakopiañskie dni Karola Szymanowskiego
1894-1936" wg. Teresy Chyliñskiej.

Podsumowano dzia³alno�æ Klubu i Komisji. Rok obfitowa³
w wiele imprez, a by³o ich ³¹cznie 63 w³asnych i innych orga-
nizatorów. Wziê³o w nich udzia³ 510 osób. Wycieczek pie-
szych, na których 120 uczestników przesz³o oko³o 200 km
by³o 27. Cieszy³y siê powodzeniem zw³aszcza prelekcje, spo-
tkania krajoznawcze i ogólnopolskie imprezy krajoznawcze.
Przewodnicz¹ca Komisji podziêkowa³a za tak ¿yw¹ dzia³al-
no�æ krajoznawcz¹ Instruktorom Krajoznawstwa PTTK i sym-
patykom klubu.

Sprostowanie
W poprzednim numerze �Helskiej Blizy� w podziêkowa-

niu za uczczenie w dniu 1 listopada 2007 r. pamiêci ¿o³-
nierzy spoczywaj¹cych na miejscowym cmentarzu wkrad³
siê b³¹d w imieniu kmdr. Marka Mielnika - Komendanta
Garnizonu Hel.

Serdecznie przepraszamy.

Zarz¹d ZB¯ZiORWP oraz redakcja �HB�

Przed zakoñczeniem spotkania przyby³ Turystyczny
Miko³aj z workiem pe³nym prezentów i obdarowa³ zaproszo-
nych go�ci i krajoznawców. Zaprosi³ na spotkanie za rok.

Alicja Wrzosek



6

cz. 145

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

Wbrew powszechnym oczekiwa-
niom i rz¹dowym planom, za-

nios³o siê, ¿e powstawanie kolonii dla
rybaków polskich w Helu trwaæ bêdzie
przez dobre kilka lat. Zdaniem anoni-
mowego autora w miesiêczniku "Rybak
Polski", trudno�ci te wynika³y z dzia³a-
nia pewnych �rodowisk: które chc¹ wi-
dzieæ ca³e wybrze¿e jako miejsce kura-
cyjne i wypoczynku letniego wyposa¿o-
ne w piêkne budynki i parki, a nie chc¹
dostrzec tak wa¿n¹ stronê gospodarcz¹...

Jak dawniej zim¹, aby nadal uprawiaæ
swój zawód, rybacy kaszubscy musieli
przenie�æ siê ze  sprzêtem do niezama-
rzaj¹cego portu w Helu, sk¹d mo¿na by³o
prowadziæ op³acalne po³owy. Niechêtni
im szczególnie teraz niemieccy tubylcy
(obawiaj¹cy siê kolonizacji) robili
wszystko, aby uprzykrzyæ te pobyty.
Odmawiali wynajmowania kwater lub
stosowali zawy¿one ceny za nocleg.
Przeciêtnie za pokoik na strychu p³acili
Kaszubi w roku 1921 po 1500-2000
marek niemieckich za miesi¹c, co by³o
wysok¹ cen¹. Nie wszyscy mogli sobie

Plan koloni rybackiej z roku 1922 z zaznaczeniem po³o¿enia budynków
schroniska dla rybaków, nazywanego pó�niej will¹ "Krzysia".

na to pozwoliæ lub nie znajdowali odpo-
wiedniego kwaterunku w helskich do-
mach i zmuszeni byli nocowaæ na swo-
ich ³odziach zacumowanych lub zako-
twiczonych w porcie. Ci, którzy nie
posiadali krytych jednostek, szybko re-
zygnowali i wracali do rodzinnych wsi,
trac¹c szanse na dodatkowy dochód.
Spanie na ³odziach nie tylko by³o nie-
wygodne i wymaga³o odporno�ci na ni-
skie temperatury - by³o równie¿ niebez-
pieczne. Zdarza³o siê, ¿e  dochodzi³o do
tragicznych w skutkach wypadków za-
czadzenia siê rybaków, ogrzewaj¹cych
swoje kubryki niewielkimi, ¿eliwnymi
piecykami.

Sytuacjê tê opisa³ w roku 1922 mie-
siêcznik "Rybak Polski": Od dawna
oczekiwane szproty zjawi³y siê na wo-
dach terytorialnych i po³ów ich miêdzy
Hel¹ i Gdyni¹ rozpocz¹³ siê. Niestety, z
obfitych po³owów zimowych szprota nie
mog¹ korzystaæ wszyscy rybacy naszego
wybrze¿a, bo dla ich uprawiania trzeba
mieszkaæ w okresie zimowym w Helu.
Niektórzy rybacy mieszkaj¹ wprost na

swoich ³odziach przy mrozie, inni wy-
najmuj¹ mieszkania od helan. Ci ostat-
ni niechêtnie jednak daj¹ schronienie
przybyszom - Polakom i o ile siê da wy-
zyskuj¹ ich straszne. Pewna Niemka
pobiera od ka¿dego z piêtnastu ryba-
ków, mieszkaj¹cych u niej sumê 300
marek miesiêcznie. Nadzwyczaj wa¿nym
dla rybaków by³oby uzyskanie dzia³ek
na   Helu i przeniesienie siê tam na
sta³e. Gdyby rybak mia³ zapewnion¹
parcelê na Helu, przeniós³by siê tam
od razu, a by³oby to z wielka korzy�ci¹
i dla niego i dla pañstwa, bo stworzy³o-
by przeciwwagê wrogiemu polsko�ci
¿ywio³owi niemieckiemu, a rybakowi
da³oby mo¿no�æ  podnie�æ swój zarobek.

Powtarzaj¹ce siê sytuacje z dyskry-
minowaniem rybaków polskich w Helu,
zmusi³y nasze w³adze rybackie do ener-
gicznego dzia³ania. Postanowiono - póki
co - w sposób dora�ny zabezpieczyæ
zimowe potrzeby noclegowe rybaków.
Morski Urz¹d Rybacki zwróci³ siê z t¹
spraw¹ do Wydzia³u Powiatowego
w Pucku, jako instytucji najbardziej
uprawnionej w tym wzglêdzie. Zadaniem
naczelnika urzêdu, Wydzia³ Powiatowy
z ³atwo�ci¹ móg³by uzyskaæ teren po-
trzebny do realizacji tego celu, otrzy-
muj¹c go na d³ugoletni¹ dzier¿awê od
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pañ-
stwowych, a wobec przyznania przez
Ministerstwo Skarbu kredytu bankowe-
go na kolonizacjê Helu, Wydzia³ Powia-
towy mia³by równie¿ mo¿liwo�æ uzy-
skania z Banku Budowlanego w War-
szawie d³ugoterminow¹, niskooprocen-
towan¹ po¿yczkê na budowê schroni-
ska. Morski Urz¹d Rybacki ze swej stro-
ny zadeklarowa³ chêæ, jak  najdalej id¹cej
wspó³pracy przy dzia³aniach na rzecz
uzyskania odpowiednich parceli, kredy-
tów potrzebnych i przydzia³u drzewa
na budowê schroniska dla rybaków.

W uzasadnieniu pro�by naczelnik
urzêdu zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e
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Willa "Krzysia" na pocztówce z 1926 roku.

budowa takiego obiektu bêdzie zaspo-
kojeniem pal¹cych potrzeb naszych
rybaków i by³aby wykonaniem jednej
z licznych niedotrzymanych obietnic da-
wanych rybakom z ró¿nych stron i przy-
czyni³aby siê w wysokim stopniu do
polepszenia nastroju w stosunku do na-
szych w³adz w�ród ludno�ci wybrze¿a.

Jeszcze w 1922 roku zdecydowano
o rozpoczêciu budowy schroniska-noc-
legowni, które w sezonie letnim mia³o
s³u¿yæ go�ciom z kraju. Istnienie takiego
schroniska nie tylko mia³o u³atwiæ ¿ycie
rybakom, ale wesprzeæ równie¿
przysz³¹ kolonizacjê Helu, stwarzaj¹c
punkt oparcia dla nowych osadników
w czasie budowy ich domów. Od miej-
scowych helan, który byli tym dzia³a-
niom bardzo niechêtni, nie mo¿na by³o
siê spodziewaæ wsparcia w tym wzglê-
dzie. Zgodnie z pierwotnymi za³o¿enia-
mi w schronisku mia³y siê zale�æ miej-
sca noclegowe dla co najmniej 100 osób.
Zdecydowano równie¿, ¿e od rybaków
przyje¿d¿aj¹cych na po³owy lub budu-
j¹cych swoje nowe domy w Helu pobie-
rana by³aby op³ata w wysoko�ci, która
zamortyzowa³aby jedynie koszty budo-
wy schroniska.  Kredyt na wzniesienie
tej budowli  mia³ byæ zaci¹gniêty z przy-
znanej przez rz¹d polski subwencji
na osadnictwo rybackie w wysoko�ci
40 000 000 marek.

Dotychczasowa praktyka pokaza³a,
¿e uzyskanie gruntów budowlanych
z lasów pañstwowych jest trudne i d³u-
gotrwa³e, dlatego postanowiono o wy-
w³aszczeniu parceli nale¿¹cej do firmy
przetwórczej Fischerheim Hela sp.
z Gdañska, która i tak nie u¿ytkowa³a
w tym czasie swojego terenu. Znajdo-
wa³ siê on nad zatokowym brzegiem Pó³-
wyspu oko³o 300 metrów za wsi¹. By³a
to znakomita lokalizacja, gdy¿ s¹siednie
parcele mia³y - zgodnie z planami - byæ
przekszta³cone na dzia³ki budowlane dla
polskich kolonistów.

Do czasu rozstrzygniêcia sprawy
wskazanego terenu Morski Urz¹d Ry-
backi postanowi³ sprawiæ, by udzia³ rz¹-
du niemieckiego w spó³ce "Fischerheim
Hela"  zosta³y przeniesione na rzecz
rz¹du polskiego, co obni¿y³oby koszty
takiego wyw³aszczenia. W czasie przej-
�ciowym na parceli tej mia³ byæ wysta-

wiony prowizoryczny barak, który zim¹
spe³nia³by rolê schroniska. Zak³adano,
¿e koszt jego budowy  mia³by siê za-
mortyzowaæ w ci¹gu 6-ciu lat, dziêki
op³atom pobieranym od rybaków. Pier-
wotnie poczyniono starania o u¿ycie do
tego celu jednego z baraków wojskowych
znajduj¹cych siê na terenie Wejherowa,
lecz gdy tamtejszy Wydzia³ Powiatowy
za¿yczy³ sobie za taki budynek 3.000.000
marek, zrezygnowano z tego pomys³u.
W tej sytuacji Morski Urz¹d Rybacki,
staraj¹c siê o obni¿enie kosztów budo-
wy, wyst¹pi³ do Ministerstwa Rolnic-
twa o zgodê na zakup niezbêdnego do
wystawienia baraku drewna (oko³o 100
m kubicznych) z lasów pañstwowych
po cenach taksy rz¹dowej, znacznie ni¿-
szej od obowi¹zuj¹cych stawek wolno-
rynkowych. Naczelnik Urzêdu dr Fran-
ciszek Lubecki zabiega³ usilnie u Woje-
wody o zaakceptowanie powy¿szych
pomys³ów i wydanie odpowiednich za-
rz¹dzeñ. Przyjêcie propozycji budowy
prowizorycznego schroniska w Helu
wymaga³o bowiem przygotowaniu
przez pañstwowe w³adze budowlane
w porozumieniu z Morskim Urzêdem
Rybackim planu i kosztorysu budowy
takiego baraku, uwzglêdniaj¹cego pro-
ponowany koszt drewna. Dr Lubecki
zak³ada³, ¿e gdyby wyst¹pi³y trudno�ci
z wyasygnowaniem przez rz¹d potrzeb-
nego na budowê kredytu w wysoko�ci
40 milionów marek, zosta³aby utworzo-
na specjalna spó³ka do wzniesienia schro-

niska, która, jako osoba prawna, mia³a-
by mo¿no�æ uzyskania potrzebnego kre-
dytu lub powo³any zosta³by zwi¹zek
celowy (fundacja), który trzeba by by³o
wcze�niej ukonstytuowaæ, co niestety
wymaga³o czasu.

Nie zachowa³y siê dokumenty lub
przekazy �wiadcz¹ce o powstaniu ta-
kiego baraku-schroniska. Jednak po
trzech latach starañ w roku 1925 oddano
do u¿ytku w Helu dwa du¿e budynki,
przeznaczone na zimowy kwaterunek
dla rybaków z kaszubskich wiosek. Jak
napisano w ówczesnej prasie, powsta³y
one z inicjatywy starosty powiatu puc-
kiego Boles³awa Lipskiego. Nie wspo-
mniano w tych relacjach nawet s³owem
o wcze�niejszych zabiegach Franciszka
Lubeckiego przygotowuj¹cego grunt do
ich wzniesienia. Od roku 1923 nie by³
ju¿ naczelnikiem Morskiego Urzêdu
Rybackiego - a liczy³ siê tylko g³os aktu-
alnych decydentów.

Wzniesione wówczas budynki stoj¹
w �rodku kolonii helskiej. Jak podawa³y
dawne opisy: jeden z nich liczy³ 12 po-
koi i 6 kuchni, a drugi 16 pokoi i 7 kuchni
(po co tyle kuchni?), jak zaznaczono
umeblowanych; lecz bez po�cieli. Latem
móg³ je wynajmowaæ kto chcia³, lecz zim¹
kwaterowali tu wy³¹cznie rybacy.

Budynki te nie wiedzieæ czemu nazy-
wane s¹ do dnia dzisiejszego "Krzysia".
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10. LAT PARAFII WOJSKOWEJ

Nasze miasteczko jest niezwyk³e pod wieloma wzglêda-
mi. Nie chcemy wyliczaæ, ¿e Polska zaczyna siê

Helem, ¿e Garnizon Hel odznaczony jest Krzy¿em Virtuti
Militari, ¿e ¿yje w nim spo³eczno�æ wywodz¹ca siê z ca³ego
kraju i st¹d ten tygiel kulturowy oraz zapa³ mieszkañców
w dzia³aniu na rzecz miasta, ¿e co roku odbywa siê u nas wiele
uroczysto�ci o podnios³ym charakterze.

Hel jest tak¿e specyficznym miejscem, je�li wzi¹æ pod uwagê
Parafie Rzymskokatolickie dzia³aj¹ce w mie�cie. W jednej
�wi¹tyni wspó³istniej¹ dwie parafie i w³a�nie jedna z nich ob-
chodzi³a niedawno, bo ósmego pa�dziernika swoje dziesiêcio-
lecie. Mowa o Parafii pod wezwaniem �wiêtego Paw³a z Tarsu
prowadzonej przez ksiêdza kanonika komandora porucznika
Jana Maliszewskiego.

Tego dnia harcerze na zaproszenie ksiêdza kapelana uczest-
niczyli w uroczystym odprowadzeniu z Kaplicy Szpitalnej
do Ko�cio³a, peregrynuj¹cego Obrazu Jezusa Mi³osiernego.
¯egnali go pacjenci i personel 115 Wojskowego Szpitala Gar-
nizonowego z Przychodni¹. Po uroczystym wprowadzeniu
Obrazu do Helskiej �wi¹tyni, rozpoczê³a siê Msza �wiêta.
Wspó³celebrowali J¹ Ojcowie Franciszkanie oraz duchowni,
którzy przybyli do Helu, by wraz z ksiêdzem kapelanem
�wiêtowaæ ten jedyny w swoim rodzaju jubileusz.

Uroczystej oprawy dokona³y Poczet sztandarowy ZHP
oraz Chor¹gwie stowarzyszeñ ko�cielnych. W imieniu ¿o³nie-
rzy i ich rodzin nale¿¹cych do Parafii wojskowej, za odebrane

Jeszcze jeden niezwyk³y dzieñ w Helu
³aski od Jezusa Mi³osiernego, podziêkowa³ komandor Marek
Mielnik w towarzystwie Rodziny. Tego dnia równie¿ mini-
stranci stawili siê w komplecie, raduj¹c serca rodziców i wy-
chowawców uczestnicz¹cych we Mszy. Harcerze Hufca ZHP
w Helu dost¹pili zaszczytu ofiarowania darów. W ten skrom-
ny sposób chcieli wyraziæ sw¹ wdziêczno�æ ksiêdzu kapela-
nowi za wieloletni¹ pos³ugê duszpastersk¹ podczas trwania
obozów letnich. Msze polowe, w których uczestniczyli licze-
ni ju¿ w tysi¹cach harcerze z ca³ej Polski, na zawsze pozo-
stan¹ w pamiêci m³odzie¿y, dziêki specyficznej atmosferze
nabo¿eñstw, gromkiemu radosnemu i charakterystycznemu
Alleluja oraz serdecznym kazaniom ksiêdza kapelana.

Nie obesz³o siê podczas uroczysto�ci jubileuszowych, bez
podziêkowañ m³odzie¿y i ich opiekunów w harcerskich mun-
durach. Niecodzienna Msza �wiêta uzyska³a niezwyk³¹ opra-
wê dziêki przepiêknym g³osom Chóru Parafialnego. S³owem,
wszyscy starali siê by ta uroczysto�æ zapad³a g³êboko w serca
i pamiêæ mieszkañców naszego Grodu.

Ksiêdzu kanonikowi, kapelanowi z Parafii p.w  �w. Paw³a
z Tarsu ¿yczymy wielu parafian, d³ugoletniej pos³ugi duszpa-
sterskiej w naszym specyficznym �rodowisku oraz mi³o�ci
nie mniejszej od tej, któr¹ obecnie Go darzymy.

Szczê�æ Bo¿e Ksiê¿e Kapelanie na nastêpne dziesiêciolecia.

Gra¿yna Michniewicz - Borkowska
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Zdrowych i radosnych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i ³ask Bo¿ych
w nadchodz¹cym Nowym 2008 roku
¿ycz¹

Ojcowe Franciszkanie

To jest nasze Bo¿e Narodzenie.
Tak pragnê aby� poczu³, ¿e jeste� inny. ¯e inna jest

ziemia, na której ¿yjesz, inny helski wiatr na twarzy.
Niech inaczej biegn¹ twoje rozmowy z lud�mi, niech inne
g³osy dochodz¹ do Twych uszu. Ten cud musia³ siê staæ,
bo przecie¿ to jest równie¿ Twoje narodzenie.

To jest nasze nowe narodzenie,
gdy s³uchasz Ewangelii o tym, co sta³o siê w Betlejem,

gdy gapisz siê jak dziecko w ¿³óbek i �piewasz kolêdy,
kiedy dr¿¹c¹ rêkê z op³atkiem zbli¿asz siê do Braci.
Ro�nie w Tobie �wiat o innych wymiarach, w którym
panuj¹ prawa PRZEBACZENIA i MI£O�CI.

Ile¿  za nami takich Bo¿ych Narodzeñ? Ale przez nie
ro�niemy ku pe³ni

Chrystusowego �wiata w wieczno�ci.

Wszystkim mieszkañcom naszego Miasta, helskim Marynarzom i Rybakom
-  £ask Wszelakich Nowonarodzonego Pana przyzywam i serdeczne ¿yczenia
sk³adam.

ks. kmdr por. Jan Maliszewski - kapelan helski

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczymy wszystkim

Mieszkañcom Helu szczê�cia i spokoju.
Serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszelkiej

pomy�lno�ci przesy³amy:
¿o³nierzom zawodowej s³u¿by wojskowej,

pracownikom wojska, emerytom i renci-
stom wojskowym oraz ich rodzinom.

Niech Nowy Rok - 2008 pozwoli spe³niæ
plany i zamierzenia, niech obfituje w
nowe osi¹gniêcia i sukcesy.

Zarz¹d Ko³a Nr 3
Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych

i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Helu

Gdzie  kaszëbsci  bije  dzwon...
Noc  pasterki  pokój  w  serca niesie

Szanownym Mieszkañcom sk³adamy
serdeczne ¿yczenia zdrowych i weso³ych

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Niechaj bêd¹ one prawdziwie polskie
- rodzinne, ciep³e, radosne,
pe³ne wzajemnej ¿yczliwo�ci.

      w imieniu
Zarz¹du ZK-P w Helu

Prezes
Tadeusz Mu¿a
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ODPOWIEDZI    OPINIE   KOMENTARZE   LISTY

W dziesi¹tym numerze "Helskiej Blizy" ukaza³ siê bul-
wersuj¹cy mnie artyku³ szanowanego mieszkañca

Naszego Grodu - pana Kazimierza Rotty, zatytu³owany:
"Domniemanie a honor(arium)". Nie mogê zatem pozostawiæ
tej odpowiedzi bez echa.

Pan Rotta wywodzi, ¿e tacy jak ja, czyli Komitet Wybor-
czy "Morskie Przymierze 2020 i W¹do³owski" to ludzie s³abi,
porywaj¹cy siê na wielkie czyny, które koñcz¹ siê nieodmien-
nie wynikami na miarê naszych mo¿liwo�ci. Mandat w naszej
kieszeni nie powinien chroniæ nas przed mandatem z kieszeni,
¿e ³atwo usprawiedliwiamy nieuczciwo�æ bo z niej ¿yjemy, ¿e
powinni�my zrezygnowaæ z mandatów radnych i przeprosiæ
za zaistnia³¹ sytuacjê naszych wyborców. Najpiêkniejszym
"kwiatkiem", czyli figur¹ stylistyczn¹ przytaczanej we frag-
mentach wypowiedzi, jest stwierdzenie, ¿e tylko jedna pani
radna ma moralne prawo pozostaæ radn¹, poniewa¿ wybrano
j¹ z innego komitetu, a jej uroda idzie w parze z intelektem.
A¿ siê ci�nie na usta pytanie co stanie siê z intelektem pani,
gdy wiek nie oszczêdzi jej urody? Nie mówi siê kobiecie tak
nieprzemy�lanych komplementów, zw³aszcza, gdy osoba ta
rzeczywi�cie jest jedn¹ z pere³ek naszej rady.

Bez wzglêdu na konsekwencje, tak jak bez wzglêdu na kon-
sekwencje obra¿a³ nas pan Rotta, chcia³abym zapytaæ, kto
panu Kazimierzowi da³ moralne prawo do prawienia nam
mora³ów. Kto panu Rotcie da³ moralne prawo oskar¿ania nas
o to, ¿e ¿yjemy z nieuczciwo�ci? Dlaczego twierdzi Pan,
¿e postêpujemy nieprzyzwoicie, nie ustêpuj¹c z Rady Mia-
sta i nie przepraszaj¹c mieszkañców za pana W¹do³owskiego?

Nie wybra³ nas do rady pan W¹do³owski. Wybrali nas miesz-
kañcy Helu, znaj¹c nasz dotychczasowy dorobek w dzia³al-
no�ci publicznej, spo�ród wielu kandydatów. Nie odstrasza³o
ich nazwisko burmistrza Helu. Przeciwnie. Tak jak i dla nas,
nazwisko to stanowi³o gwarancjê dobrego gospodarowania,
szybkiego rozwoju miasta i polepszenia warunków bytowych
jego mieszkañców. Id¹c dalej tokiem rozumowania pana Kazi-
mierza Rotty, nale¿a³oby wyszydziæ tych mieszkañców, któ-
rzy g³osowali na pana W¹do³owskiego w wyborach na burmi-
strza i poprosiæ ich, by honorowo opu�cili nasze miasto. My-
�lê, ¿e nikt nie czuje siê bardziej zawiedziony zaistnia³¹ sytu-
acj¹ ni¿ my, cz³onkowie naszego Komitetu Wyborczego Bo to
w³a�nie my czujemy siê oszukani najbardziej, kojarz¹c swoje
nazwiska i wieloletni dorobek spo³eczny z nazwiskiem, które

W numerze 10 "Helskiej Blizy" ukaza³ siê artyku³ "Do
mniemanie a Honor(arium)", którego autorem jest Pan

Kazimierz Rotta. Artyku³ ten nas¹czony jest przypuszcze-
niem i domniemaniem z wyj¹tkiem jednej prawdy, o której
wspomnê ni¿ej.

Pragnê odnie�æ siê do tych czê�ci, które dotycz¹ mnie oso-
bi�cie i radnych, których mam zaszczyt reprezentowaæ. Wszy-
scy mieszkañcy Helu, którzy s¹ najemcami mieszkania komu-
nalnego maj¹ prawo do jego wykupu. Moja ¿ona, która od
ponad 20 lat jest etatowym pracownikiem Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i ja, by³y wieloletni dyrektor szko³y,
z³o¿yli�my do w³adz gminy wniosek o wykup zajmowanego
przez nas lokalu mieszkalnego. Wniosek zosta³ pozytywnie
rozpatrzony, podobnie jak wnioski wszystkich mieszkañców,
którzy taki lokal zajmowali.

W dniu 26 wrze�nia 2007 roku zajmowane przez nas miesz-
kanie zosta³o wykupione. I tyle na ten temat.

Je¿eli chodzi o "w³a�ciw¹ postawê" Radnego a przede
wszystkim Przewodnicz¹cego Rady, uprzejmie informujê, ¿e
jawno�æ ¿ycia publicznego wymaga podejmowania okre�lo-
nych dzia³añ. W 1998 roku, kiedy powsta³o "Morskie Przy-
mierze Hel 2020" a jego przedstawiciele, w tym ja, znale�li siê
w Radzie Miasta na jednej z pierwszych sesji przeg³osowali
zasadê imiennego g³osowania. Do ka¿dej uchwa³y podejmo-
wanej przez Radê Miasta do³¹czona jest lista z nazwiskami
Radnych, informuj¹ca, jak ka¿dy Radny g³osowa³.

I mo¿na to w ka¿dej chwili sprawdziæ, czy Radny aby nie
g³osowa³ "na specjalne" ¿yczenie kogokolwiek. Ten tryb g³o-
sowania obowi¹zuje nadal.

Równie¿ zasada jawno�ci i przejrzysto�ci ¿ycia publiczne-
go wymaga, aby Komitety Wyborcze wskazywa³y osobê lub
osoby z którymi chc¹ wspó³pracowaæ. To �wiête prawo ka¿-
dego wyborcy.

Czy Autor artyku³u s¹dzi, ¿e jakikolwiek Komitet popar³-
by jakiegokolwiek kandydata na jakikolwiek urz¹d czy funk-
cjê, gdyby wiedzia³, jak taka osoba zachowa siê za dziesiêæ
miesiêcy? Czy osoba pe³ni¹ca urz¹d czy funkcjê by³aby szczê-
�liwa, gdyby dowiedzia³a siê, ¿e popar³ j¹ kto�, kto po wielu
miesi¹cach zachowa siê nieroztropnie?

Przecie¿ to absurd. Nikt z nas jeszcze umiejêtno�ci jasno-
widzenia nie posiada.

¯aden Radny nie sprzeniewierzy³ siê �lubowaniu, jakie z³o-
¿y³ na pierwszym posiedzeniu Rady Miasta, dlatego nie ma
¿adnego powodu, aby ktokolwiek podawa³ siê do dymisji i nie
ma to nic wspólnego z honorem czy sumieniem.

Jedyna prawda w tym artykule, z któr¹ zgadzam siê w stu
procentach to ta, ¿e Radni, którzy weszli do Rady Miasta
z innych Komitetów, a wiêc Pani Teresa Matuszewska i Pan
Marek Chroñ to wspania³e osoby.

Dodam jeszcze, ¿e to bardzo dobrzy Radni, m¹drzy, kre-
atywni, pe³ni ciekawych pomys³ów, potrafi¹cy wspó³praco-
waæ w zespole i bardzo lubiani.

Muszê jednak zmartwiæ Autora artyku³u, bo w³a�nie Ci
Radni z w³asnej i nieprzymuszonej woli w niespe³na dwa

miesi¹ce po wyborach przyst¹pili do Klubu "Morskie
Przymierze Hel 2020" i trwaj¹ w nim do dnia dzisiejszego.

O tym, który z nas przedstawi³ fakty, a kto tylko snu³
przypuszczenia i domniemania, niech rozstrzygn¹ czytelnicy
a zarazem wyborcy.

Pozostajê z nale¿nym szacunkiem
Edward Mrozik

Kilka uwag do artyku³u
�Domniemania a Honor(arium)�

Domniemanie
a kara za pomówienia
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Ad vocem

Zamieszczony w listopadowym wydaniu "Helskiej Bli
zy" tekst pana Kazimierza Rotty "Domniemanie a Ho-

nor(arium)" prowokuje do dyskusji. Podzielaj¹c tezy autora,
w tym wydaniu naszej lokalnej gazety, ograniczê siê do przy-
toczenia cytatów innych, bardziej znanych autorów, które -
moim zdaniem - pasuj¹ do postawy niektórych osób, wspo-
mnianych w artykule. Na pocz¹tek kilku zdañ z felietonu
Miros³awa ¯ukowskiego, zamieszczonego w "Rzeczpospoli-
tej" z 13-15 sierpnia 2005 r.:

"Obróbka g³askaniem":
"Jak uczy historia, s¹ ludzie z marmuru, ludzie z ¿elaza

i ludzie z wazeliny. Tych ostatnich zawsze by³o najwiêcej
i nikt tego nie zmieni, ale chodzi o to, by nie tworzyæ warun-
ków, w których wazelina jest podstawowym motorem dzia³ania."

Na koniec za� niezrównany Stanis³aw Tym, w swoim felie-
tonie zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" z 21-22 stycznia
2006 r., przypomina sytuacjê sprzed wieków, jak¿e aktualn¹
dzisiaj w polskich samorz¹dach:

"A ja na zakoñczenie, korzystaj¹c z ksi¹¿ki Stanis³awa
Kalinkowskiego "Anegdoty Greków i Rzymian", zacytujê
Waleriusza Maksymusa, który w "Czynach i s³owach god-
nych pamiêci" tak¹ przed wiekami zapisa³ anegdotê: Przed
wyruszeniem przeciw Grecji Kserkses zwo³a³ radê perskiej
arystokracji i powiedzia³: "Wezwa³em was, aby nie wydawa³o
siê, ¿e postêpujê wedle w³asnej woli. Pamiêtajcie jednak,
¿e waszym obowi¹zkiem nie jest radziæ, ale s³uchaæ".

(Kserkses, syn Dariusza Wielkiego, by³ perskim królem 2,5
lat temu. Dariuszowi nie uda³o siê podbiæ Grecji i Kserkses

pozna³a ca³a Polska. Sugerowanie nam, ¿e uczestniczyli�my
w domniemanej dzia³alno�ci burmistrza, ¿e ¿yjemy z nieuczci-
wo�ci, ¿e powinni�my ponie�æ kary finansowe (owe "manda-
ty z kieszeni"), ¿e porywamy siê na rzeczy ponad nasze mo¿-
liwo�ci, ¿e uczestniczymy w procederach, w których "moral-
no�æ zast¹piono profesjonalnymi uk³adami" powinno zostaæ
przyk³adnie ukarane. Zatem Komitet nasz powinien wyst¹-
piæ na drogê s¹dow¹, poniewa¿ zosta³ publicznie pomówiony
o czyny karalne. Ca³e szczê�cie, ¿e u wiêkszo�ci z nas intelekt
nie idzie w parze z urod¹, lecz w wielu przypadkach znacznie
j¹ przewy¿sza, dlatego te¿ wszelkie pomówienia ze strony
"Sumienia Mieszkañców Helu", jakim pragn¹³ siê obwo³aæ pan
Kazimierz Rotta, potraktujemy jako domniemane. Ewentu-
alne za� dalsze komentarze, zapewne pe³ne uszczypliwo�ci
i obelg pod naszym adresem, zbêdziemy milczeniem i rzeteln¹
prac¹ na rzecz mieszkañców ca³ego Helu, a szczególnie tych
z Pañstwa, którzy nam zaufali oddaj¹c swój g³os w³a�nie na nas.

W imieniu Komitetu Wyborczego "Morskie Przymierze
2020 i W¹do³owski" oraz naszych Wyborców, z wyrazami
szacunku dla mojego Respondenta

Rzeczywista nie domniemana, honorowa i odpowiedzialna
za swoje s³owo

Teresa Michniewicz -Borkowska

ODPOWIEDZI    OPINIE   KOMENTARZE   LISTY

bardzo chcia³ pokazaæ ojcu, ¿e mo¿na. Niestety, po klêskach
pod Salamin¹ i Platerami, i po straszliwym g³odzie i zarazie,
jakich dozna³y jego wojska w marszu przez Hellespont,
Kserkses w koñcu zrezygnowa³, bo co mia³ robiæ.)"

 Tadeusz Klajnert

5 grudnia br. podczas uroczystej gali w gdañskim Dworze
Artusa zosta³y wrêczone nagrody i wyró¿nienia XIII edy-
cji pomorskiej nagrody Bursztynowego Mieczyka, która jest
najbardziej cenion¹ coroczn¹ nagrod¹ przyznawan¹ dla po-
morskich organizacji pozarz¹dowych.

Mi³o jest nam donie�æ, ¿e w�ród wyró¿nionych organizacji
zalaz³o siê i nasze stowarzyszenie. Jak podkre�lono w wer-
dykcie jury, "Przyjaciele Helu" dostali tê nagrodê za d³ugolet-
nie, konsekwentne zabiegi maj¹ce na celu zachowanie �rodo-
wiska naturalnego i kulturowego Pó³wyspu Helskiego oraz
wód go okalaj¹cych oraz aktywizacjê spo³eczno�ci lokalnej
w celu realizacji projektów dotycz¹cych ochrony �rodowiska.

Stowarzyszenie "Przyjaciele
Helu" wyró¿nione w XIII-ej edycji
Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Nagrodê Bursztynowego Mieczyka ustanowi³ w 1994 r.
Maciej P³a¿yñski, ówczesny wojewoda gdañski, przy wspó³-
pracy Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Orga-
nizacji Pozarz¹dowych. Od 1999 r. przedsiêwziêciu patronu-
je Marsza³ek Województwa Pomorskiego.  Przyznawana jest
ona za promowanie najlepszych rozwi¹zañ w sferze polityki
spo³ecznej i ochrony �rodowiska, tzw.: dobrych praktyk, re-
alizowanych przez organizacje pozarz¹dowe. Nagroda zosta-
³a ufundowana przez Wojewodê Pomorskiego, Marsza³ka Wo-
jewództwa Pomorskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Tegoroczna edycja
adresowana by³a do organizacji pozarz¹dowych wojewódz-
twa pomorskiego dzia³aj¹cych w obszarze polityki spo-
³ecznej i ochrony �rodowiska.

(M.K.)



12

Koñczy siê kolejny rok, który by³ bogaty w radosne
wydarzenia, mi³e prze¿ycia, lecz na pewno te¿ odli-

czyli�my w ci¹gu roku smutki, troski i ma³e rozczarowania,
jak to w ¿yciu bywa.

Czasami w naszym subiektywnym odczuciu, byli�my
przez innych nieobiektywnie ocenieni lub zostali�my przez
los �le potraktowani. Ci inni mo¿e dzi� tego bardzo ¿a³uj¹,
mo¿e teraz z perspektywy czasu nie dopu�ciliby do takiego
zachowania, które mog³o wynikaæ z ich s³abo�ci, poczucia
niespe³nienia, frustracji czy, niestety, z chêci odreagowania,
czy z powodu cierpienia albo w ogólnym tego s³owa znacze-
niu z zawistnej zazdro�ci.

Kiedy spotykam siê z dra¿liwo�ci¹, uszczypliwo�ci¹,
arogancj¹ czy pod³o�ci¹ w�ród ludzi, a s¹dzê, ¿e ka¿dy tego
do�wiadczy³, to czêsto zadajê sobie ró¿ne pytania. Z czego to
mo¿e wynikaæ? Co jest przyczyn¹ takich ludzkich postêpo-
wañ? Psychologowie g³osz¹, ¿e "(�) negatywne uczucia uak-
tywniaj¹ my�li, wspomnienia i dzia³ania zwi¹zane ze z³o�ci¹
i agresj¹. Kiedy wiêc dopadaj¹ nas negatywne emocje, towa-
rzyszy im gotowo�æ odczuwania z³o�ci oraz podejmowania
rozmaitych agresywnych kroków." (R.E. Franken, Psycholo-

gia motywacji 2006, s. 288)

Na co dzieñ przebywam z lud�mi chorymi, niepe³nospraw-
nymi i chwilowo zale¿nymi od drugich osób. Dlaczego jedni
s¹ bardzo pogodni mimo swego nieszczê�cia i s¹ wdziêczni za
trud w sprawowaniu nad nimi opieki, a inni potrafi¹ "daæ siê
we znaki"? Na pewno wynika to z roz¿alenia, bezradno�ci
i poczucia krzywdy, ale granica miêdzy opiekuj¹cymi siê
chorymi a cierpi¹cymi jest tak niewielka. Nigdy nie wiemy, co
jutro nas zaskoczy?, czego my niebawem doznamy?, jakie nas
mo¿e dotkn¹æ nieszczê�cie?

Mia³am pacjentkê, która w moim personelu medycznym
wybiera³a sobie tzw. ofiary. By³y to najczê�ciej pielêgniarki
m³odsze od niej, ³adne i wykszta³cone, wykwalifikowane
z charakterystycznymi uwarunkowaniami fizycznymi w�ród
innych znanych i lubianych pielêgniarek. Pacjentka prawdo-
podobnie z powodu bolesnych do�wiadczeñ (choroba, roz-
wód, brak zainteresowania ze strony bliskich) drêczy³a upa-
trzony sobie personel, chc¹c wmówiæ im brak kompetencji,
niedoci¹gniêcia w trakcie codziennych czynno�ci pielêgniar-
sko-opiekuñczych, u¿ywaj¹c przy tym obra�liwy s³ów go-
dz¹cych w autorytet cz³owieka. W takiej sytuacji musia³am
wstawiæ siê za moimi pracownikami i mimo wewnêtrznego
zaniepokojenia próbowa³am zrozumieæ postawê chorej, to taki
bunt bezsilno�ci, bezbronno�ci, mszczenie siê za byæ mo¿e
jakie� poni¿enie zaznane w przesz³o�ci. Zapyta³am j¹ kiedy�
w koñcu - kto jej tak dokuczy³ w ¿yciu, ¿e tak traktuje mój
personel? - i chyba j¹ zawstydzi³am, bo pop³aka³a siê, choæ nie
takich emocji spodziewa³am siê i nie chcia³am wywo³aæ w niej
¿adnych doznañ upokorzenia.

Mam te¿ s¹siadkê, która pragnie mnie zastraszyæ, robi¹c mi
na ka¿dym kroku widowiskowe awantury, najczê�ciej na �rod-
ku klatki, przed blokiem, nieraz kilka razy w ci¹gu dnia (jakby

PRZED�WI¥TECZNE REFLEKSJE

Gdy pierwsza gwiazdka zab³y�nie�
by³a ¿¹dna sensacji), wykrzykuj¹c, ¿e niestosownie siê w nocy
zachowujê: k¹pi¹c siê po 2300, przyjmuj¹c go�ci (s³ychaæ
ka¿dy mój i znajomych krok), puszczaj¹c wodê zbyt g³o�no
w kuchni czy rzekomo zalewaj¹c jej pokój, sugeruj¹c mi jakie�
remonty hydrauliczne w domu, których nigdy nie poczyni³am
(mieszkam tam od niedawna i tymczasowo). Staram siê, prze-
chodz¹c ko³o tej roztrzêsionej pani, niczego nie komentowaæ.
Ale czy tej kobiecie ul¿y³o, jak sobie pokrzycza³a, nawymy-
�la³a mnie czy innym?

Natomiast ta sama osóbka w ogóle nie zauwa¿a, ¿e noc¹ lub
wczesnym rankiem wyk³óca siê ze swoim synem, który nie
bêd¹c jej d³u¿nym, zamienia jej nieprzebrany w s³owach mo-
nolog w potok dalszych niecenzuralnych wywodów, których
mimowolnie wys³uchuj¹ moje dzieci wraz z nami i okoliczni
s¹siedzi.

W konsekwencji, pewien s¹siad nies³usznie pos¹dzi³ mnie
o wulgaryzmy i awanturnictwo rozpowiadaj¹c o tych zdarze-
niach "zza �cian" w�ród moich znajomych i przyjació³ no i tak
powstaj¹ plotki, ploteczki, (�) ¿e ten kto� ponoæ s³ysza³, ¿e kto�
inny s³ysza³, jak on mówi³ dzisiaj (�) - o takich w³a�nie po-
g³oskach �piewa wokalistka Kayah w przeboju "Na jêzykach".

Szykanowanie, brak poszanowania ludzkiej godno�ci, opie-
ranie siê na fa³szywych wyobra¿eniach lub na przypuszcze-
niach, pomówieniach czy na prawdzie "wyssanej z palca" po
prostu boli, bo jeste�my "na jêzykach", odczuwaj¹c niepokój,
rozgoryczenie i g³êbok¹ niesprawiedliwo�æ z powodu bezrad-
no�ci, niemocy.

Niestety, wielu z nas ma takie nieodparte potrzeby zapo-
mnienia siê, czasami i dokuczenia, co mo¿e byæ przez innych
przyjête jako dotkliwe zdarzenie, obra�liwa krytyka lub z³o-
�liwo�æ czy nawet zniewa¿enie.

I choæ wiemy, i¿ niekiedy wypowiedzenie jednego s³owa,
mo¿e zamieniæ w gruzy najwy¿sze warto�ci w ¿yciu cz³owie-
ka takie jak: mi³o�æ, ufno�æ, przyja�ñ, tak pieczo³owicie pielê-
gnowane latami, to pope³niamy b³êdy, poddajemy siê atmos-
ferze chwili, wrêcz zgubnej ekspresji. I czasem nawet nie umie-
my siê do tego przyznaæ, wypowiedzieæ w zado�æuczynieniu
trudne, a jak¿e zbawienne s³owo - przepraszam.

Có¿, mo¿e jest okazja, w Wigiliê nawet zwierzêta mówi¹
ludzkim g³osem, a mo¿e ludzie powinni uczyæ siê od zwierz¹t
³agodno�ci, szczero�ci, bezinteresownej przyja�ni, szlachet-
nej postawy i prawdziwej mi³o�ci.

Ostatnio kto� zapyta³ mnie, ku mojemu zaskoczeniu - sk¹d
u mnie taka ¿yczliwo�æ - czy to z urodzenia, czy raczej jest to
cecha nabyta. Odpowiedzia³am spontanicznie, ¿e byæ mo¿e
mia³am dobry podk³ad genetyczny, na pewno zawdziêczam
to cudownym rodzicom, którzy nauczyli mnie tak ¿yæ (mimo
zmagania siê w ¿yciu z niejedn¹ przeciwno�ci¹). Wskazówka
jest prosta - doceniam to, co mam, cieszê siê tym, co dobre
jeszcze przede mn¹ i d¹¿ê do tego, by nie straciæ tego, co
posiadam, przy wsparciu danym mi od innych, odp³acaj¹c
u�miechem, porad¹ i zaufaniem.



13

W tym nastroju �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i wigilijnego
pojednania oraz poszukiwania w zbli¿aj¹cym siê Nowym 2008
Roku wiary w tylko ju¿ lepsze dni i cieplejsze relacje miêdzy-
ludzkie przytoczê s³owa kolejnej piosenki, tym razem "Czer-
wonych Gitar" pt. "Jest taki dzieñ" (muzyka te¿ ³agodzi
obyczaje i kontakty z lud�mi), która brzmi jak kolêda�

Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y, choæ grudniowy

Dzieñ, zwyk³y dzieñ, w którym gasn¹ wszystkie spory

Jest taki dzieñ, w którym rado�æ wita wszystkich

Dzieñ, który ju¿ ka¿dy z nas zna od ko³yski

Niebo ziemi, niebu ziemia

Wszyscy wszystkim �l¹ ¿yczenia

Drzewa ptakom, ptaki drzewom

Tchnienie wiatru p³atkom �niegu

Jest taki dzieñ, tylko jeden raz do roku

Dzieñ, zwyk³y dzieñ, który liczy siê od zmroku

Jest taki dzieñ, gdy jeste�my wszyscy razem

Dzieñ, piêkny dzieñ, dzi� nam rok go sk³ada w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia

Wszyscy wszystkim �l¹ ¿yczenia.

A gdy wszyscy usn¹ wreszcie

Noc igliwia zapach niesie.

Dlatego niech iskierk¹ nadziei na zmiany w naszych
postawach i odrodzenie siê w nas najwra¿liwszych zalet
bêdzie ten dekalog.

Dekalog bo¿onarodzeniowy

1. Staraj siê ¿yæ z u�miechem na twarzy, ludzie którzy s¹
pogodnego z usposobienia, ¿yj¹ d³u¿ej. Ju¿ dawno temu
Hipokrates spostrzeg³ koj¹cy wp³yw weso³ego nastawienia
ducha w obliczu niepogody duszy.

2. Rozwi¹zuj problemy polubownie, bez zbêdnych emocji
nie wchod� w konflikty zw³aszcza z b³ahych spraw, niewa¿-
nych sporów. Je�li jednak musisz podj¹æ rozmowê, bo nadal
czujesz dyskomfort psychiczny, to prowad� dialog, ale bez

zbytniej ekspresji, bo o wszystkim mo¿na dyskutowaæ wg
maksymy "chcesz byæ us³yszanym - nie krzycz".

3. Naucz siê s³uchaæ, i dostrzegaæ innych woko³o, którzy
maj¹ co� do powiedzenia - przecie¿ lubimy, gdy kto� nas
us³yszy i wys³ucha, a czasami pos³ucha.

4. Spójrz w lustro, jaki/a jeste� i czy nie masz sobie nic
do zarzucenia. Mo¿e zacznij nad sob¹ pracowaæ, szlifowaæ
swoj¹ nieokie³znan¹ osobowo�æ albo szanuj siebie takim,
jakim jeste�, kochaj¹c swoje wady, a zw³aszcza zalety, ¿yj¹c
tak, aby nikt przez ciebie nie p³aka³, ale p³aka³ po stracie ciebie
czy mnie.

5. Akceptuj innych wokó³ siebie i ich pogl¹dy, nie kryty-
kuj, lecz chroñ zarazem swojego zdania i b¹d� bardziej tole-
rancyjny.

6. Je�li spotka ciê przejaw agresji skierowany na ciebie lub
innych, nie odp³acaj agresj¹ (choæ to takie trudne, wiem�),
ust¹p, je�li nie grozi ci niebezpieczeñstwo, omiñ, nie prowo-
kuj, ale czasami walcz s³owem, argumentami.

7. Przyjmij, ¿e �wiat nie jest taki z³y, a ludzie w otoczeniu,
zw³aszcza tym najbli¿szym, jak i spo³ecznym, nie s¹ nam
obojêtni, choæ czasami mog¹ wzbudzaæ w tobie i we mnie lêk,
lito�æ, irytacje - mo¿e warto o tym z nimi porozmawiaæ,
co czujemy, czego od innych oczekujemy, a czego inni pragn¹
od ciebie, ode mnie.

8. Nie b¹d� zazdrosny zw³aszcza w sferze materialnej,
bo wiecznie bêdziesz ¿yæ w kontek�cie postrzegania dobro-
dziejstwa dóbr innych, nie doceniaj¹c swojego dziedzictwa.
Zacznij ka¿dy dzieñ bez szukania powodów do roz¿alenia,
bo zawsze znajdziesz jak¹� drzazgê, która bêdzie k³uæ i sty-
mulowaæ twoje nadwra¿liwe "ego".

9. Wybaczaj sobie i innym pope³nione gafy, i próbuj na
pope³nionych b³êdach uczyæ siê postêpowaæ ju¿ bardziej roz-
wa¿nie w zgodzie z w³asnym sumieniem, i obowi¹zuj¹cymi,
choæ nie zawsze akceptowanymi normami.

10. W nat³oku zmartwieñ i k³opotów codzienno�ci odnajduj
w ka¿dym dniu jakie� szczególnie szczê�liwe chwile i na tych
wspomnieniach buduj przysz³o�æ, z radosnym zadumaniem,
refleksj¹, ogl¹daj¹c siê wstecz - wiêcej optymizmu i satysfak-
cji z drobnostek.

I tym optymistycznym akcentem w oczekiwaniu pierw-
szej gwiazdki i nadchodz¹cego Nowego 2008 Roku ¿yczê
Pañstwu a tak¿e i sobie zdrowia i szczê�cia oraz licznych
pozytywnych wra¿eñ w gronie najbli¿szych, ¿yczliwych
i dobrych znajomych.

Podzielmy siê op³atkiem z tym, o którym w³a�nie
my�limy, choæ nie okazali�my jeszcze tego uczucia
i tak¿e z ka¿dym, kto wyci¹gnie do nas d³oñ, i stanie obok
w klimacie zrozumienia, umi³owania i powa¿ania - po
prostu na taki gest nigdy nie jest za pó�no�

Wszystkiego najlepszego�

Lara Ridibunda
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OPIEKA PALIATYWNA

Prezes Stowarzyszenia Puckie Hospicjum Domowe ks.
dr Jan Kaczkowski wraz z cz³onkiem Zarz¹du Stowa-

rzyszenia Arkadiuszem Gawrychem, w dniu 11 grudnia 2007 r.,
wspólnie przekonywali radnych Rady Miasta Hel do dzia³añ
w ramach poparcia i wsparcia dzia³alno�ci hospicjum w Pucku.

Dzia³aj¹ce od ponad dwóch lat Stowarzyszenie prowadzi
opiekê paliatywn¹ chorych i wsparcie dla rodzin na terenie
powiatu puckiego. Wed³ug szacunków Stowarzyszenia w naszym
regionie takiej opieki potrzebuje oko³o 40 osób. Obecnie Puckie
Hospicjum Domowe pw. �w. Ojca Pio objê³o opiek¹ paliatywn¹
blisko 20 nieuleczalnie chorych (w tym dwie osoby z Helu).

Rozwijaj¹c swoj¹ statutow¹ dzia³alno�æ Stowarzyszenie
wybudowa³o w Pucku obiekty hospicjum stacjonarnego, któ-
re w nied³ugim czasie zostan¹ udostêpnione potrzebuj¹cym.

Powa¿ne choroby przewlek³e, takie jak niektóre postacie
choroby nowotworowej lub AIDS, powoduj¹ ogromne cier-
pienie i pogarszaj¹ jako�æ ¿ycia pacjentów. Opieka hospicyjna,
okre�lana równie¿ mianem paliatywnej (od ³aciñskiego s³owa
"palium" oznaczaj¹cego p³aszcz), oznacza aktywn¹ i wszech-
stronn¹ opiekê nad osobami cierpi¹cymi na postêpuj¹ce, prze-
wlek³e choroby o niekorzystnym rokowaniu. Opieka palia-
tywna zapewnia zespo³ow¹ pomoc pacjentowi i jego rodzinie.
Obejmuje pomoc lekarza, cz³onków rodziny chorego i innych
pracowników ochrony zdrowia oraz opiekê socjaln¹. Opieka
hospicyjna, która zajmuje siê zapewnieniem pomocy chorym
i ich rodzinom w czasie ostatniego okresu ¿ycia pacjenta, jest
istotn¹ czê�ci¹ opieki paliatywnej.

Hospicjum to instytucja opieki paliatywnej funkcjonuj¹ca
w ramach systemu opieki zdrowotnej. Oznacza to ¿e jest to
element który zapewnia okre�lone us³ugi (dzia³ania na rzecz
chorego oraz wsparcie rodziny) w zakresie ochrony zdrowia
w szczególnych przypadkach (nieuleczalne choroby w ostatnim
okresie oddzia³ywania na chorego).

Istniej¹ dwa zasadnicze rodzaje dzia³ania hospicjum jako
instytucji:

* Pierwszy z nich, najbardziej typowy, to hospicjum do-
mowe, czyli opieka hospicyjna prowadzona w domu chorego.
Zespó³ hospicyjny wspó³pracuj¹c z rodzin¹ roztacza opiekê
nad chorym w jego domu, zwykle w sytuacji, gdy jest on ju¿
wypisany ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczaj¹cych
chorobê, jakie mo¿na by³o przeprowadziæ z medycznego punktu
widzenia. Hospicja takie zajmuj¹ siê równie¿ wypo¿ycza-

Hospicjum w Pucku
niem specjalistycznego sprzêtu, szkoleniem rodziny w pielê-
gnacji i postêpowaniu z chorym.

* Drugi model opieki hospicyjnej odnosi siê do prowadze-
nia opieki w szpitalu, w którym przebywa pacjent b¹d�
w hospicjum stacjonarnym, czyli osobnym budynku, prze-
znaczonym tylko do tego typu opieki. Hospicjum stacjonarne
jest przeznaczone g³ównie dla pacjentów, którzy wymagaj¹
- ze wzglêdu na ciê¿ki przebieg nowotworu - sta³ej specjali-
stycznej opieki medycznej (dotyczy to g³ównie pacjentów
z tzw. nowotworami p³ynnymi, jak bia³aczka, choæ nie wy-
³¹cznie). Ten rodzaj opieki mo¿e byæ stosowany równie¿
wobec osób samotnych, nieposiadaj¹cych bliskich.

Opieka roztoczona nad chorym przez hospicjum jest bezp³atna
chocia¿ ponoszone s¹ koszty zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹.
Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na tak¹ opiekê oko³o
200 z³otych na ka¿d¹ osobê bêd¹c¹ "pod p³aszczem" tej instytu-
cji. Szacunkowy mieszêczny koszt ca³kowity sprawowanej opieki
wynosi jednak oko³o 1 100 z³otych co oznacza, ¿e pozosta³¹
cze�æ kosztów hospicjum musi pozyskaæ z innych �róde³.

W przypadku hospicjum w Pucku �rodki te pochodz¹ ze
sk³adek cz³onków Stowarzyszenia, dobrowolnych datków
i darowizn, �rodków przekazanych przez organizacje i/lub
instytucje w ramach wsparcia dzia³alno�ci oraz z dofinanso-
wania przekazanego przez samorz¹dy zlecaj¹ce sprawowanie
opieki nad szczególnymi chorymi dla hospicjum.

Dlatego te¿ przebywaj¹cy z wizyt¹ w Helu cz³onkowie
w³adz, dzia³aj¹cego pod patronatem archidiecezji gdañskiej,
Stowarzyszenia Puckie Hospicjum Domowe prosz¹ wszystkich,
którzy maj¹ otwarte serca na cierpienie i los chorych nieuleczal-
nie ludzi, którym medycyna daje niekorzystne rokowania
w leczeniu, o pomoc i wsparcie dalszej dzia³alno�ci hospicjum.

Wszystkich zainteresowanych bli¿szymi informacjami na
temat hospicjum w Pucku odsy³am na stronê internetow¹:
www.puckiehospicjum.go.pl, gdzie mo¿na znale�æ zarówno
informacje dotycz¹c¹ historii hospicjum jak i mo¿liwo�ci kontaktu,
a tak¿e numer konta na, który  mo¿na wp³acaæ dobrowolne datki.

Mottem dzia³alno�ci hospicjum w Pucku s¹ s³owa papie¿a
Jana Paw³a II: "�pieszmy z pomoc¹ cierpi¹cym". Je¿eli
w g³êbi siebie, w g³êbi serca, uwa¿amy ¿e tak w³a�nie nale¿y
postêpowaæ  mamy otwarte szerokie pole do dzia³ania.

M.A.O.
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Zaskakuj¹c¹ sensacj¹ w dniu 17 listopada 2007 roku oka-
za³a siê barwena, jak¹ do Stacji Morskiej UG w Helu

dostarczy³ Pan Miros³aw Kubicki z firmy "Baltic Sea Foods".
Rybê z³owi³ kuter W£A-291 kierowany  przez szypra Krzysz-
tofa Mas³owskiego. Wpad³a we w³ok pelagiczny ci¹gniony
tu¿ przy dnie w poszukiwaniu koncentracji szprota. Dzia³o
siê to w po³udniowej czê�ci Zatoki Gdañskiej, na ³owisku T4,
w toni wody o g³êboko�ci 56-70 m.

Je�li wierzyæ istniej¹cej w Stacji Morskiej IOUG zawarto-
�ci naukowej dokumentacji, nikt jeszcze w granicach polskiej
strefy ekonomicznej Ba³tyku tej ryby nie z³owi³ ani nie
udokumentowa³ jej obecno�ci.

CUDOWNA BARWENA

Miejsce z³owienia barweny.

Barwena  to subtropikalny,  przydenny, oceaniczny gatu-
nek zamieszkuj¹cy wschodni¹ czê�æ Atlantyku wzd³u¿ brze-
gów Afryki, Morze �ródziemne, Morze Czarne, zachodnie
wybrze¿a Europy a¿ po Bergen w Norwegii.

Odnotowywana czasami u wej�cia do Morza Ba³tyckiego
w cie�ninach Skagerrak i Kattegat, ale w 1991 roku z³owiona
przez r/v Argos na g³êboko�ci 47 m tak¿e w rejonie duñskiej
wyspy Bornholm (Kullander S.O., www.fishbase.org, ver.
10/2007).

Jej przemieszczenie siê do Ba³tyku ku po³udniowym brze-
gom Zatoki Gdañskiej mog³o byæ spowodowane zasobem wód
o wy¿szym zasoleniu, które z Morza Pó³nocnego, przy dnie
Ba³tyku przedar³y siê a¿ do tego miejsca.

Barwena nale¿y do ryb okoniokszta³tnych i jest wspaniale
ubarwiona ryb¹. Jej grzbiet jest niemal purpurowy, a boki
nieco ja�niejsze, czerwono - pomarañczowe. Przednia czê�æ
g³owy i pysk te¿ ja�niejsze. Brzuch ma ró¿owo-bia³y.

Boki cia³a w okresie tar³a zdobi¹ ¿ó³te, równoleg³e 3-4 pasy.
Jej du¿e, cienkie, koliste, l�ni¹ce ³uski ³atwo odpadaj¹.

Przeciêtna d³ugo�æ cia³a barweny wynosi  30-40 cm, ale s¹
okazy i 50 centymetrowe. Rozradza siê od maja do lipca, ikrê
ma pelagiczn¹. M³ode wykluwaj¹ siê ju¿ po 3-4 dniach.

Od¿ywia siê g³ównie dennymi skorupiakami- krewetkami
i krabami, poszukuj¹c ich w piasku przy pomocy dwóch
pod¿uchwowych w¹sów. Jest ryb¹ jadaln¹ i smaczn¹.

Tekst i foto: Krzysztof E. Skóra

Barwena (Mullus surmuletus, Linnaeus 1758), okaz z³o-
wiony w Zatoce Gdañskiej, w czê�ci grzbietowej pozbawiony
³atwo odpadaj¹cych ³usek mia³ 22,5 cm d³ugo�ci ca³kowitej
i wa¿y³ 156 gram.
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Unia Europejska postanowi³a byæ �wiatowym liderem
w ochronie mórz dla trwa³ych mo¿liwo�ci ich eksplo-

atacji. W dniach 27 - 28.11.2007r. odby³a siê w Brukseli kon-
ferencja p.n. "Blue Planet Forum - Acting together for the
future of EU Maritime Policy"(Forum B³êkitnej Planety - dzia-
³ania na rzecz przysz³ej polityki morskiej Unii Europejskiej).

JAK  ¯YÆ  Z  MORZA?

Budynek Komitetu Regionów UE, w którym odbywa³o siê
Blue Planet Forum.

Organizatorem spotkania by³ Komitet Regionów Unii Eu-
ropejskiej, Generalna Dyrekcja Komisji Europejskiej do Spraw
Rybo³ówstwa i Polityki Morskiej, przy wspó³pracy francu-
skiego akwarium NAUSICAA oraz �wiatowej sieci - World
Ocean Network. Wziêli w niej udzia³ mieszkañcy wybrze¿y
krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej, reprezentuj¹cy miê-
dzy innymi wy¿sze uczelnie, ogrody zoologiczne, muzea,
akwaria, szko³y oraz szereg innych organizacji i instytucji za-
interesowanych stworzeniem przysz³ej Dyrektywy Morskiej
UE. Na rozpoczynaj¹cej Forum sesji plenarnej zabierali g³os
m.in. przedstawiciele UNESCO, GREENPEACE, cz³onko-
wie Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz europo-
s³owie. Zaproszeni te¿ byli ludzie m³odzi, którzy reprezento-
wali ró¿ne kraje - Francjê, Belgiê, Niemcy, Rosjê, Rumuniê,
Maltê, Wielk¹ Brytaniê, Portugaliê oraz Polskê. Uznano,
¿e platforma dyskusyjna pomiêdzy regionami powinna byæ
lepszym forum wymiany do�wiadczeñ i postulatów ni¿ kon-
ferencja miêdzypañstwowa. W istocie rzeczy - nadbrze¿ne
regiony poszczególnych pañstw wielokrotnie wiêcej ³¹czy ni¿
bli¿ej i dalej po³o¿one regiony jednego pañstwa.

W pierwszym dniu forum odby³y siê warsztaty prowadzo-
ne równolegle w kilku miejscach, na których dyskutowano
miêdzy innymi na temat zrównowa¿onej i odpowiedzialnej
konsumpcji ryb i innych organizmów morskich, redukcji za-
nieczyszczeñ w morzach, oceanach oraz strefie przybrze¿nej,
znaczeniu jako�ci informacji, które docieraj¹ do potencjalnego
odbiorcy, ochrony bioró¿norodno�ci mórz, poprawy sposo-
bów komunikacji pomiêdzy naukowcami, politykami oraz
spo³eczeñstwem.

Seminarium na sali plenarnej w pierwszym dniu Blue
Planet Forum

W drugim dniu konferencji zorganizowano seminarium, pod-
czas którego przedstawiciele poszczególnych grup warszta-
towych przedstawili efekty swojej pracy pozosta³ym gru-
pom oraz reprezentantom Komitetu Regionów, za� popo³u-
dniu - eurodeputowanym na sesji plenarnej Parlamentu Euro-
pejskiego.

Problemy, które poruszano podczas Blue Planet Forum oraz
ich mo¿liwe rozwi¹zania, bêd¹ brane pod uwagê podczas kon-
struowania przysz³ej Dyrektywy Morskiej Unii Europejskiej
- nowego prawa, które wejdzie niebawem w codzienne ¿ycie
mieszkañców i u¿ytkowników mórz naszego kontynentu.
W�ród najwa¿niejszych kwestii poruszanych podczas forum
znalaz³ siê miêdzy innymi problem kszta³cenia morskich eduka-
torów oraz wspó³pracy miêdzy sektorem prywatnym i pu-
blicznym, miêdzy naukowcami, politykami, rybakami, pro-
ducentami i przetwórcami a reszt¹ spo³eczeñstwa. Wszystko
to na po¿ytek morza - skarbca ¿ywno�ci i innych bogactw
naturalnych narodów Europy.

W dyskusjach i prezentacjach k³adziono silny nacisk na
pe³niejsze w³¹czenie szkó³ w proces edukacji morskiej dzieci
i m³odzie¿y oraz omawiano rolê �rodków masowego przeka-
zu w tej¿e edukacji. Niejednokrotnie podkre�lano problem nie-
legalnych po³owów i nadmiernej eksploatacji zasobów mor-
skich oraz potrzeby stworzenia wiêkszej ilo�ci morskich ob-
szarów chronionych. Postulowano wykupywanie z prywat-
nych r¹k przez rz¹dy pañstw terenów przybrze¿nych, w celu
ich skutecznej ochrony. We Francji np. sta³o siê to ju¿
powszechn¹ praktyk¹.

Zauwa¿ono, ¿e wiedza dzisiejszych spo³eczeñstw o mo-
rzu, o ¿yj¹cych w nich organizmach, czy problemach, które s¹
zwi¹zane z ich eksploatacj¹, jest dalece niewystarczaj¹ca.
Wnioskowano, aby sprzedawana ¿ywno�æ pochodzenia
morskiego by³a zaopatrzona w rzeteln¹ informacjê dotycz¹c¹
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statusu gatunku, kraju lub morza jego pochodzenia oraz spo-
sobu jego pozyskania. Zauwa¿ono, ¿e potencjalny konsument,
nawet gdyby chcia³, nie jest dzi� w stanie dowiedzieæ siê
w sklepie czy restauracji czy to, co kupuje, jest gatunkiem
chronionym, zdrowym, mog¹cym byæ od³awianym i sprzeda-
wanym bez ograniczeñ i w tym w³a�nie terminie. Takie dane
powinny byæ szeroko rozpowszechniane i systematycznie
uaktualniane, a kontrola nad standardami produktów morskich
powinna przebiegaæ na poziomie miêdzynarodowym.

Aaron McLoughlin Dyrektor Europejskiego Programu
Morskiego Fundacji WWF

Bioró¿norodno�æ mórz, zdaniem uczestników forum, nie
jest dostatecznie brana pod uwagê w zarz¹dzaniu eksploatacj¹
morza. Uwaga ta dotyczy wszystkich szczebli decyzyjnych
i nale¿y to zmieniæ.

Pojawi³ siê tak¿e, wysuniêty przez m³odzie¿, edukacyjny
pomys³ utworzenia szeregu kawiarenek, w których mo¿na by
by³o porozmawiaæ z naukowcami na tematy zwi¹zane np. ze
sprawami morskimi. S¹ ju¿ kraje, gdzie takie spotkania s¹
realizowane.

Niejednokrotnie wspominano tak¿e o potrzebie u�wiada-
miania osobom mieszkaj¹cym na wybrze¿u o wielkiej atrak-
cyjno�ci tych miejsc dla turystyki i potrzebie kreowania
takich sposobów zarabiania na tym, aby by³o to harmonijne
z wytrzyma³o�ci¹ przyrody i �rodowiska.

Podkre�lano tak¿e, ¿e wiedzê nale¿y rozpowszechniaæ rów-
nie¿ w�ród mieszkañców obszarów po³o¿onych z dala od
wybrze¿y, poniewa¿ zanieczyszczenia z wielkich miast usy-
tuowanych w g³êbi l¹du tak¿e maj¹ wp³yw na �rodowisko
mórz i oceanów. Rozmawiano na temat roli licznych po³o¿o-
nych z dala od morza ogrodów zoologicznych, muzeów oraz

akwariów i innych podobnych placówek, jako instytucji
mog¹cych w znacznym stopniu rozpowszechniaæ wiedzê
przyrodnicz¹ (w tym g³ównie morsk¹) w�ród osób je odwie-
dzaj¹cych.

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

M³odzie¿ podczas warsztatów w drugim dniu forum

M³odzie¿ porusza³a równie¿ kwestie biodegradacji i recy-
klingu u¿ytkowanych na statkach i nad morzem opakowañ
oraz czysto�ci wspó³czesnych pla¿, stworzenia internetowe-
go forum dla osób zainteresowanych sprawami morskimi, ujed-
nolicenia przepisów dotycz¹cych ochrony mórz dla miesz-
kañców pañstw po³o¿onych nad tymi samymi akwenami, za-
pobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu we wczesnych fa-
zach tego procesu, wspólnej odpowiedzialno�ci wszystkich
mieszkañców pañstw nadmorskich za wiedzê z biologii i eko-
logii  morskich organizmów oraz stan ich zasobów.

W kontek�cie obchodzonego ju¿ 8 czerwca �wiatowego Dnia
Oceanu pojawi³ siê pomys³ cyklicznego nominowania spo-
�ród miast portowych - Europejskiej Stolicy Morskiej.

Jak ju¿ wcze�niej zaznaczono, finalnym rezultatem spotka-
nia by³o wyg³oszenie na forum Europejskiego Parlamentu opra-
cowanej deklaracji, która by³a podsumowaniem wniosków
eksperckiej i m³odzie¿owej czê�ci Forum B³êkitnej Planety.

W tym samym czasie, gdy w Komitecie Regionów UE dys-
kutowano jak ratowaæ morza, by móc z ich bogactwa dobrze
¿yæ, na ulicy, u wrót budynku stanê³y autokary, którymi przy-
jechali reprezentanci niektórych polskich organizacji rybac-
kich, aby zaprotestowaæ przeciw zakazowi po³owów dorsza
we wschodniej czê�ci Ba³tyku.

Tekst: Monika Konkel
Zdjêcia: Krzysztof E. Skóra
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Po raz kolejny w Poznaniu odby³y
siê Miêdzynarodowe Targi Eko-

logiczne POLEKO. W ci¹gu czterech dni
targów (20 - 23.11.2007r.) spotka³o siê
w jednym miejscu kilka tysiêcy fachow-
ców - osób zwi¹zanych zawodowo
z ochron¹ �rodowiska oraz gospodark¹
komunaln¹. Wystawcy prezentowali, ale
tak¿e, tak jak pozostali zwiedzaj¹cy,
poznawali najnowsze rozwi¹zania i osi¹-
gniêcia w dziedzinie ochrony �rodowi-
ska. Mieli równie¿ mo¿liwo�æ nawi¹za-
nia kontaktów biznesowych, wymiany
wiedzy i do�wiadczeñ.

POLEKO

Targi POLEKO by³y miejscem spotka-
nia wielu osób zwi¹zanych zawodowo
z ochron¹ �rodowiska i gospodark¹
komunaln¹

Program POLEKO by³ bardzo bogaty,
nie sposób by³o dok³adnie zapoznaæ siê
z ofertami ponad 1000 wystawców, któ-
rzy reprezentowali firmy z ponad 20
krajów. W kilku pawilonach o ³¹cznej
powierzchni oko³o 17.000 m2 swoje sto-
iska mia³y m.in.: parki krajobrazowe
i narodowe, Polski Klub Ekologiczny,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Naro-
dowy Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej, oczyszczalnie
�cieków, Lasy Pañstwowe, Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej, Depar-
tament Infrastruktury i �rodowiska
w Ministerstwie �rodowiska, Krajowy
Zarz¹d Gospodarki Wodnej, regionalne
Centra Edukacji Ekologicznej, adekwat-
ne wydzia³y urzêdów miejskich i gmin-
nych, Pañstwowy Instytut Geologicz-
ny i wiele innych.

W ramach targów odby³a siê tak¿e
szeroko pojêta prezentacja dorobku nauki
polskiej na rzecz ochrony �rodowiska

pn. "Nauka dla �rodowiska". Pawilony,
w których ulokowane by³y stoiska, zo-
sta³y podzielone na grupy tematyczne:
Odpady i Gleba, Salon Recyklingu,
Energia, Powietrze, Woda i �cieki, Ha³as
i Wibracje oraz wiele innych.

Widok na stoiska w czê�ci edukacyjnej

W osobnym pawilonie zorganizowa-
no czê�æ stricte edukacyjn¹ - Eko Media
Forum, imprezê ekologiczn¹ o zasiêgu
ogólnopolskim i charakterze edukacyj-
nym. Forum to jest skierowane do
wszystkich osób, które s¹ zaintereso-
wane edukacj¹ ekologiczn¹. Uczestniczy-
li w nim zatem lokalni edukatorzy pro-
ekologiczni, nauczyciele biologii, geogra-
fii i przyrody, dzieci, m³odzie¿ szkolna
oraz studenci, a tak¿e przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych.

W ramach Eko Media Forum na tar-
gach POLEKO zaistnia³a równie¿ Stacja
Morska UG w Helu. Sta³o siê to po�red-
nio dziêki obecno�ci w Poznaniu stano-
wiska wystawowego Centrum Informa-
cji i Edukacji Ekologicznej w Gdañsku.
Na tym¿e stoisku wszyscy zwiedzaj¹-
cy mogli zaopatrzyæ siê w ulotki, za-
wieraj¹ce informacje na temat projektów
helskiej placówki.

Stoisko Centrum Informacji i Edu-
kacji Ekologicznej w Gdañsku

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê warsztaty dla nauczycieli, dotycz¹-
ce aktywnych metod edukacji przyrod-
niczej. Na poszczególnych stoiskach mo-
gli siê oni zaopatrzyæ w ró¿nego rodzaju
materia³y informacyjne, w tym koloro-
wanki i  komiksy, które w bardzo przy-
stêpny, nawet dla najm³odszych, spo-
sób obrazowa³y problemy ochrony
przyrody.

Na targach mo¿na by³o spotkaæ nie
tylko wystawców oraz osoby na co
dzieñ zajmuj¹ce siê problemami ochro-
ny �rodowiska i gospodarki komunal-
nej, lecz tak¿e dzieci i m³odzie¿ szkoln¹.
Najm³odsi zwiedzaj¹cy mogli wzi¹æ
udzia³ w pokazach mody pro-ekologicz-
nej, przegl¹dzie filmów przyrodniczych
oraz przedstawieñ teatralnych, ale te¿
zachêcali oni innych do segregacji odpa-
dów poprzez dynamiczny happening
pt. "Zapraszamy do zabawy w ekolo-
giê". Na w¹skich uliczkach pomiêdzy
stoiskami mo¿na by³o spotkaæ dzieci
rozdaj¹ce karteczki z wypisanymi na
nich has³ami: "Nawet ma³e dzieci segre-
guj¹ �mieci", "�mieci mniej - ziemi l¿ej",
"Zdrowa gleba matka naszego chleba",
"Wprowadzamy now¹ modê, od dzi�
dbamy o przyrodê" i wiele, wiele innych.

Stoiska na Eko Media Forum
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
dzieci i m³odzie¿y

Uczestnictwo w MTE POLEKO by³o
okazj¹ do zdobycia nowych do�wiad-
czeñ oraz przyjrzenia siê z bliska orga-
nizacji stoisk i ekspozycji. Pomo¿e to
w owocnym udziale Stacji Morskiej UG
w ich przysz³orocznej edycji.

Tekst i zdjêcia: Monika Konkel
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Trwaj¹ ¿mudne prace nad odtwa-
rzaniem wydmowej ro�linno�ci

na zapleczu tzw. Ma³ej Pla¿y, bêd¹cej
terenem rozbudowy Stacji Morskiej Uni-
wersytetu Gdañskiego. Pod koniec pa�-
dziernika pracownicy uczelni oraz Urzê-
du Morskiego w Gdyni przeprowadzili
seriê stosownych pieleñ oraz wsiedleñ
rodzimych, nadmorskich traw. Zgodnie
z zaleceniami specjalistów z dziedziny
botaniki nasadzenia zosta³y przeprowa-
dzone w ch³odniejszym i wilgotniejszym
okresie pa�dziernika. Aby zwiêkszyæ
skuteczno�æ nasadzeñ, sadzonki pozy-
skane przez Urz¹d Morski grupowano
po 6 - 7 �d�be³. Nasadzenia przeprowa-
dzono zarówno w rejonach, które zosta-
³y ju¿ zabezpieczone czasowym ogro-
dzeniem, jak i tych nieogrodzonych.

B³êkitna Wioska - Park Wydmowy
Wraca rodzima ro�linno�æ

Nowe stanowiska w sadzonkach sk³a-
daj¹cych siê z 6 - 7 �d�be³.

Obecnie, po przeprowadzeniu ¿mud-
nych, ale niezbêdnych czynno�ci prze-
targowych Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytetu Gdañskiego podpisa³a umowê
z firm¹ "Regmal" na dalsz¹ rewitalizacjê
tego terenu. Firma ta podjê³a siê zarówno

Nasadzenia przeprowadzone w ogro-
dzonym rejonie przysz³ego Parku Wy-
dmowego.

Nasadzenia przeprowadzone w nie-
ogrodzonym rejonie przysz³ego Parku
Wydmowego.

nasadzenia nowych ro�lin, jak i sprz¹ta-
nia terenu oraz wycinki i karczowania
gatunków obcych temu siedlisku.

Dotychczasowy sposób gospodaro-
wania tym obszarem narazi³ lokaln¹ bio-
cenozê na powa¿n¹ degradacjê. Typowe
gatunki traw wydmowych -  wydmu-
chrzyca piaskowa i piaskownica zwy-
czajna - uleg³y daleko id¹cemu przetrze-
bieniu. Nieliczne ich stanowiska, które
przetrwa³y, by³y niszczone przez za-
deptuj¹cych je ludzi albo te¿ nie mog³y
w ogóle zaistnieæ z uwagi na pokrycie
terenu betonowymi p³ytami i masowe
"nawo¿enie" gleby organicznymi odpad-
kami i �mieciami.

Zniszczone i zadeptane stanowiska
traw wydmowych.

Gatunki wydmowych traw maj¹ klu-
czowe znaczenie dla stabilizacji piasku,
a co z tym siê wi¹¿e - ochron¹ struktury
wydm przed wp³ywem wiatru. Piaskow-
nica zwyczajna stabilizuje ruchome pia-
ski. Jest ro�lin¹ pioniersk¹ siedlisk wy-

dmowych i jako pierwsza porasta ob-
szar w procesie tworzenie wydm, st¹d
zadbanie o powszechno�æ jej wystêpo-
wania w obszarze tworzenia parku jest
tak wa¿ne dla pomy�lnego zrealizowa-
nia projektu. Piaskownica natomiast
porasta nisko po³o¿ony brzeg, gdzie
wydmy chroni¹ l¹d przed oddzia³ywa-
niem wody. £any tych traw po prostu
zatrzymuj¹ ruchomy piasek, co mo¿e
byæ szczególnie wa¿ne dla mieszkañców
po³o¿onych w pobli¿u pla¿y ogrodów
i domostw. Drugi z gatunków - wydmu-
chrzyca zwyczajna szybko porasta nie-
stabilne wydmy i równie¿ je utrwala.
Porastaj¹c wydmy, przyczynia siê do
ich umocnienia, tym samym zapobiega
ich ³atwemu niszczeniu. Obie te ro�liny
w znacznym stopniu wyhamowuj¹ prêd-
ko�æ przygruntowego wiatru - po pro-
stu zatrzymuj¹ ruch wydm.

Trzebienia starej, zbêdnej ro�linno�ci
bêd¹ odbywaæ siê sekwencyjnie, tak aby
nie spowodowaæ "ucieczki" piasku z te-
renu, który bêdzie zagospodarowywa-
ny pod nowe funkcje. Odkrywane po³a-
cie gruntu bêd¹ sukcesywnie pokrywa-
ne nasadzeniami utrwalaj¹cymi pia-
skow¹ powierzchniê. Za parê lat ten
�ródmiejski fragment zatokowego brze-
gu bêdzie przyrodniczo naturalny i chy-
ba zdecydowanie ³adniejszy ni¿ jest to
dzisiaj.

Tekst: Tatiana Mikiciuk
Foto: K. E. Skóra
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Partnerstwo "Razem" dzia³aj¹ce w ramach Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w oparciu o �rod-

ki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego EFS zorganizowa-
³o konferencjê pn. "Wioski Tematyczne". Odby³a siê ona
w dniach 5-7 grudnia 2007r. w Kr¹gu k/Polanowa w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Do udzia³u w niej zostali
zaproszeni przedstawiciele samorz¹dów wiejskich, organiza-
cji dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju wsi oraz wszystkie osoby
zainteresowane dzia³aniami Partnerstwa "Razem" i ide¹ tzw.
"wiosek tematycznych". Program konferencji obejmowa³ sze-
reg wyk³adów oraz sesji warsztatowych, na których dyskuto-
wano miêdzy innymi o roli obszarów wiejskich i ma³ych mia-
steczek w gospodarowaniu wiedz¹, emocjami, ideami i pro-
mocj¹ kreatywno�ci ich mieszkañców. Brzmi to nieco dziw-
nie, ale jest wspania³¹ recept¹ na uczynienie z miejsca swojego
¿ycia czego� oryginalnego, atrakcyjnego, ugruntowuj¹cego
kulturow¹ to¿samo�æ i na dodatek zapewnienie sobie dodat-
kowego ekonomicznego dochodu.

Dyskutowano zatem, jak i co w dobie szalonej ofensywy
reklam przez �rodki informacyjnego przekazu oraz masowej
pogoni ludzi za dobrami materialnymi ma do zaoferowania
innym i sobie polska wie� czy niewielkie miasteczko.

Zaprezentowano zatem �wie¿y i piêkny pomys³ uczynie-
nia z ma³ego miejsca swojego zamieszkania tematycznego,
pro-turystycznego produktu - do zwiedzania, do podziwia-
nia, fascynacji i edukacji, a tak¿e do zarabiania pieniêdzy.
Warunek to byæ tematycznie innym ni¿ okoliczni s¹siedzi, ale
te¿ tworzyæ z nimi, czyli z innymi miejscowo�ciami, mozaikê
lokalnych atrakcji, które by³yby np. magnesem dla szkolnych
wycieczek - jesieni¹, zim¹ i wiosn¹, a latem przynêt¹ dla
turystów.

Wioska tematyczna - pomys³ na ¿ycie?

Stary budynek gospodarski zaadaptowany na galeriê "Pod
kogutem" we wsi Iwêcino.

Rozmawiano zatem i analizowano wspó³czesne czynniki
rozwoju ma³ych miasteczek i obszarów wiejskich, a w ramach

æwiczeñ opracowywano ofertê w³asnej wioski tematycznej.
Oferty nie by³y oderwane od rzeczywisto�ci, lecz bazowa³y
na tym, co ju¿ siê posiada i co mo¿na udoskonaliæ, aby wyeks-
ponowane intrygowa³o i inspirowa³o. Rozmawiano te¿ o spo-
sobach dofinansowywania takich przedsiêwziêæ.

Trzydniowa konferencja zawiera³a te¿ podró¿ studyjn¹ szla-
kiem piêciu istniej¹cych ju¿ wiosek tematycznych powiatu
s³awieñskiego: Sierakowa, Paprot, Iwêcina, D¹browy oraz
Podgórek. Mieszkañcy zaprezentowali nam nowe sposoby
wykorzystania istniej¹cych budynków oraz naturalnych
walorów krajobrazowo - kulturowych.

I tak kolejne odwiedzane przez nas wsie to:
Sierakowo S³awieñskie - Wioska Hobbitów
Paproty - Wioska Labiryntów i �róde³
Iwêcino - Wioska Koñca �wiata
D¹browa - Wioska Zdrowego ¯ycia
Podgórki - Wioska Bajek i Rowerów

Wizyta w Sierakowie, gdzie powsta³a Wioska Hobbitów.

Podsumowanie konferencji w Kr¹gu, które po³¹czono z eks-
perckimi konsultacjami i zajêciami integracyjnymi by³o okazj¹
do wymiany do�wiadczeñ i formu³owania wniosków na przy-
sz³o�æ. Pozwoli³o to uczestnicz¹cym w nim osobom na naby-
cie lub udoskonalenie umiejêtno�ci twórczego rozwi¹zywania
trudnych problemów w �rodowiskach przez los zapomnia-
nych.

Czy przekonaj¹ swoich ziomków, ¿e jest dobrym protury-
stycznym kapita³em bycie miejscowo�ci¹ oryginaln¹, kultu-
rowo autentyczn¹ oraz estetyczn¹ w ogl¹dzie i wizerunku?
Zobaczymy. W powiecie s³awieñskim s¹ na to ju¿ pierwsze
przyk³ady.

Tekst i zdjêcia: Monika Konkel

PRZYRODA - EKOLOGIA
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Od lipca ubieg³ego roku istnieje w Ko³obrzegu za³o¿ona
przez pana Karola Torcza Szkó³ka P³ywacka "Dep-

ka"[1]. Swoj¹ do�æ nietypow¹ nazwê[2] zawdziêcza foce szarej
o tym samym imieniu, urodzonej 16 lutego 2004 r. w naszym
fokarium[3]. Depka to do niedawna jedyna foka zamieszkuj¹ca
polskie wybrze¿e Ba³tyku. Najczê�ciej widywana by³a w re-
jonie Niechorza. Pan Karol Torcz, chc¹c w niebanalny sposób
nazwaæ swoj¹ szkó³kê p³ywack¹, skorzysta³ z imienia foki,
któr¹ z reszt¹ osobi�cie nieraz widywa³ na pla¿y w pobliskim
Pobierowie. Od wrze�nia tego roku w szkó³ce uczy siê p³y-
waæ i doskonali tê umiejêtno�æ oko³o 250 osób.

W ko³obrzeskiej Hali Milenium, 8 grudnia 2007 "focz¹"
szkó³kê nawiedzi³ �w. Miko³aj. W imprezie wziê³o udzia³
blisko 100 dzieci. Trenerzy i ratownicy z "Depki" podczas
licznych konkursów i zabaw w wodzie wykorzystali okazjê
do sprawdzenia umiejêtno�ci p³ywackich dzieci.

�wiêty Miko³aj, jak przysta³o na okoliczno�ci, pojawi³ siê
w p³etwach i okularach p³ywackich, rozdaj¹c wszystkim dzie-
ciom drobne upominki i pami¹tkowe dyplomy.

PRZYRODA - EKOLOGIA

WODNY �W. MIKO£AJ

Dzieci s³uchaj¹ce i ogl¹daj¹ce prezentacjê o fokach.

Wodne Miko³ajki w Ko³obrzegu by³y drug¹ po "Zwierza-
kach w Madisonie"[4] specjaln¹, plenerow¹ akcj¹ edukacyjn¹,
która, jak mamy nadziejê, osi¹gnê³a swój cel. Uwa¿amy
bowiem, ¿e problemy Ba³tyku i ¿yj¹cych w nim zwierz¹t
powinny byæ dobrze znane tak¿e najm³odszym obywatelom
naszego kraju. Dziêki pomys³owo�ci organizatora okaza³o siê,
¿e wiedzê o fokach i ich ¿yciu dobrze rozpowszechnia siê
w tak nietypowym otoczeniu i okoliczno�ciach jak zajêcia
i zawody na p³ywackim basenie.

Tekst i zdjêcia: Monika Konkel i Tatiana Mikiciuk

[1] Szkó³ka P³ywacka "Depka" www.depka.com.pl

 [2] Depka - s³owo to oznacza "g³êbinkê" pomiêdzy Ryfem

Mew a Rewskim Szpyrkiem na Zatoce Puckiej; zosta³o prawdo-

podobnie zapo¿yczone z jêzyka holenderskiego - "diep" lub an-

gielskiego - "deep" czyli  g³êboki; czasami s³owo to miejscowi

rybacy u¿ywaj¹ w liczbie mnogiej "depki" maj¹c zapewne na my�li

okre�lone g³êbinki na kursie ³odzi lub w miejscu po³owów.
[3] www.fokarium.pl/newsyfoki/newsyfoki.htm
[4] www.hel.univ.gda.pl/aktu/2007/morsmadis.htm

�wiêty Miko³aj przy pomocy ratowników rozdaje prezenty.

Dzieci z wielkim zaciekawieniem wys³ucha³y prezentacji
o patronkach swojej szkó³ki - czyli fokach. Przygotowali
i poprowadzili j¹ pracownicy Stacji Morskiej Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu, bêd¹cy edukatorami helskiej "B³êkitnej
Szko³y". Zainteresowanie dzieci przeros³o wszelkie oczeki-
wania - do konkursu, który zosta³ przygotowany dla trzech
uczestników, zg³osi³o siê kilkana�cie osób. Dla wszystkich,
którzy nie mieli mo¿liwo�ci wziêcia w nim udzia³u, przygo-
towano zestawy ulotek informacyjnych o morskich ssakach
i dzia³alno�ci uniwersyteckiej placówki. Zosta³y one te¿ roz-
dane rodzicom, którzy z trybun �ledzili z zainteresowaniem
zmagania swoich pociech startuj¹cych w poszczególnych
konkurencjach.

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!!!



22

HELSKI  DEPTAK

Dobrze zaprojektowane i zrealizowane ci¹gi komunikacyj-
ne miasta - drogowe, szynowe i piesze - maj¹ du¿o zalet.
Coraz wiêcej miast w Polsce podejmuje tak¿e decyzje o wpro-
wadzaniu na niektórych ulicach znacznych ograniczeñ w ru-
chu ko³owym i przekszta³caniu ich w miejsca spacerowe. Za-
sadniczym celem tych zabiegów jest - okresowe lub ca³orocz-
ne - powiêkszenie przestrzeni dla pieszych, co sprzyjaæ ma
¿yciu towarzyskiemu. S³u¿¹ temu nie tylko sezonowe ka-
wiarenki, restauracje, ogródki piwne, ale tak¿e uliczne kon-
certy i wystêpy artystyczne. Mieszkañcy i tury�ci korzy-
staj¹ z tych bulwarów spacerowych ze wzglêdu na wiêksze
bezpieczeñstwo ruchu, swobodê przemieszczania siê i wyko-
rzystanie tych przestrzeni jako miejsca spotkañ. Osoby za-
mieszkuj¹ce lub pracuj¹ce przy tych ulicach zyskuj¹ na kom-
forcie ¿ycia z powodu zmniejszenia uci¹¿liwo�ci ruchu drogo-
wego (ha³as, drgania, spaliny). Takie rozwi¹zania s¹ równie¿
korzystne dla substancji miejskiej, która jest mniej nara¿ona
na szkodliwe oddzia³ywania ruchu ko³owego, np. mechanicz-
ne uszkodzenia lub zniszczenia.

PAÑSTWO PRAWA - MIASTO BEZPRAWIA (?) (2)

Tak te¿ dzieje siê od kilku lat w naszym mie�cie. Pisa³em
o tym w listopadowym numerze "Helskiej Blizy", ale teraz
chcia³bym sprawê nie tyle  przypomnieæ, co przedstawiæ
w nieco innym �wietle, a tak¿e poddaæ pod rozwagê wprowa-
dzenie nowych rozwi¹zañ. Musz¹ jednak zostaæ spe³nione
pewne warunki.

Po pierwsze: Zaprzestaæ nale¿y nielegalnych dzia³añ pole-
gaj¹cych na bezprawnym ustanawianiu i wydawaniu zezwo-
leñ na ruch pojazdów na tej czê�ci ulicy i pobieraniu za nie
op³at. ¯aden lokalny kacyk nie mo¿e nak³adaæ takich obo-
wi¹zków i danin bez ustawowego upowa¿nienia. Nie nama-
wiam i nie zachêcam, ale osoby, które zap³aci³y za wydanie
zezwolenia, mog¹ za¿¹daæ w urzêdzie miasta zwrotu wniesio-
nych op³at. Urzêduj¹cy aktualnie jako burmistrz Helu, pan
Jaros³aw Pa³kowski, jest z wykszta³cenia równie¿ prawni-
kiem, wiêc nie powinno byæ z tym problemów. W ostateczno-
�ci pozostaje droga s¹dowa.

Po drugie: Rozpatrzyæ trzeba mo¿liwo�æ ograniczenia ru-
chu pojazdów tak¿e na dalszej czê�ci ulicy Wiejskiej, tj. od ul.
Kaszubskiej do ul. Morskiej, a mo¿e nawet do skrzy¿owania

z ulicami kmdr. por. Przybyszewskiego i Sikorskiego. Nale¿y
tu jednak wzi¹æ pod uwagê interes osób prowadz¹cych w tej
czê�ci miasta parkingi i zastanowiæ siê nad ewentualn¹ rekom-
pensat¹ poniesionych strat z powodu wprowadzonych utrud-
nieñ.

Po trzecie: Ograniczenia ruchu wszelkich pojazdów powin-
ny byæ oznaczone tylko przez umieszczenie znaku drogowe-
go B-1 (zakaz ruchu wszelkich pojazdów w obu kierunkach)
oraz tabliczek z napisem, jakiego rodzaju pojazdów ten znak
nie dotyczy:

- pojazdów mieszkañców (i ich go�ci) oraz prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹ przy ul. Wiejskiej od nr � do nr �,

- dostawców towarów i us³ug.
I na tym koniec. S³u¿by komunalne mieszcz¹ siê w tym

ostatnim pojêciu, a pojazdy uprzywilejowane i tak nie musz¹
stosowaæ siê do ograniczeñ w ruchu. Przy okazji przypomi-
nam, ¿e pojazd helskiego urzêdu miasta, u¿ywany tak¿e przez
Stra¿ Miejsk¹ nie mo¿e byæ w ¿adnym przypadku uznany za
pojazd uprzywilejowany.

Po czwarte: Tê czê�æ ulicy Wiejskiej, która ma s³u¿yæ latem
za deptak, nale¿y oznakowaæ jako strefê zamieszkania, a wiêc
obszar obejmuj¹cy drogê publiczn¹, na której obowi¹zuj¹ szcze-
gólne zasady ruchu drogowego; w strefie zamieszkania pie-
szy korzysta z ca³ej szeroko�ci drogi i ma pierwszeñstwo
przed pojazdami (przepisy art. 2 pkt 16 i art. 11 ust. 5 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, tj.
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pó�n. zm.).

Po pi¹te: W okresie funkcjonowania tych ograniczeñ wszel-
ka jazda rowerami, skuterami, motocyklami, meleksami, itd.
powinna byæ bezwzglêdnie zwalczana przez Policjê i Stra¿
Miejsk¹. Proponujê decydentom wybraæ siê na najs³ynniej-
szy deptak w Polsce, popularny Monciak w Sopocie, aby
zobaczyæ t³umy spacerowiczów, poruszaj¹cych siê bezstre-
sowo, na których nikt nie tr¹bi, nie dzwoni, nie naje¿d¿a,
nawet na ³y¿worolkach. Po prostu strefa wy³¹cznie dla  pie-
szych, w ca³o�ci zostaje wy³¹czona z ruchu pojazdów. A wiêc
mo¿na i tak!

Wprowadzenie wymienionych ograniczeñ, nawet na okres
2 - 3 letnich miesiêcy, bêdzie zapewne dla niektórych z nas
uci¹¿liwe, ale je�li mamy byæ miastem przyjaznym turystom,
takie rozwi¹zania s¹ konieczne.

HEL PRZYJAZNY TURYSTOM?

W listopadowym numerze "Helskiej Blizy" pisa³em rów-
nie¿ o uchwale, któr¹ podjê³a w dniu 5 czerwca 2007 r. Rada
Miasta Helu w sprawie ustalenia na ul. Kaszubskiej strefy
p³atnego parkowania, stawek op³at i op³at dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Takie uprawnienia
daje przepis zawarty w art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pó�n. zm.). Zgodnie z przepisem zawartym w ust. 2
tego art. "strefê p³atnego parkowania ustala siê na obszarach
charakteryzuj¹cych siê znacznym deficytem miejsc postojo-
wych, je¿eli uzasadniaj¹ to potrzeby organizacji ruchu, w celu
zwiêkszenia rotacji parkuj¹cych pojazdów samochodowych
lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególno�ci
w celu ograniczenia dostêpno�ci tego obszaru dla pojazdów
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samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komuni-
kacji zbiorowej." Konia z rzêdem temu, kto z warunków
tu opisanych wyprowadzi logiczne uzasadnienie co do ko-
nieczno�ci wprowadzenia strefy p³atnego parkowania na ul.
Kaszubskiej. Je¿eli za� do tego dodamy przepis zawarty w
§ 7 ust.1 pkt 1 uchwa³y mówi¹cy, ¿e ustala siê zerow¹ stawkê
op³aty za parkowanie pojazdów nale¿¹cych do mieszkañców
Helu, to jedynym narzucaj¹cym siê wyt³umaczeniem jest
wyszarpanie jak najwiêcej pieniêdzy z kieszeni odwiedzaj¹-
cych nasze miasto turystów, czyli obcych. Jaka jest bowiem
ró¿nica w tym, ¿e na ulicy Kaszubskiej parkuje pojazd bêd¹-
cy w³asno�ci¹ kogo�, kto udokumentuje posiadanie statusu
mieszkañca Helu lub bêd¹cy w³asno�ci¹ mieszkañca innej miej-
scowo�ci naszego albo innego kraju? Jaki dokument po�wiad-
cza posiadanie statusu mieszkañca Helu: dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy? Dla mnie zrozumia³y by³by zapis
w uchwale, zwalniaj¹cy od op³at mieszkaj¹cych przy ul. Ka-
szubskiej lub prowadz¹cych przy tej ulicy dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, nawet je�liby nie posiadali statusu mieszkañca Helu -
ale wszystkich mieszkañców? I ju¿ na koniec tej kwestii: Jak
siê do tego ma przepis zawarty w art. 32 ust. 1  Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej; "Wszyscy s¹ wobec prawa równi.
Wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze
publiczne." Hel przyjazny turystom?

Id�my dalej. Wykonanie uchwa³y powierzono burmistrzo-
wi Helu. Zgodnie z przepisem zawartym w § 9 rada miasta
zdecydowa³a, ¿e przedmiotowa uchwa³a wejdzie w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa 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 obo-
wi¹zywaæ) dopiero od 22 sierpnia 2007 r. Tymczasem czyn-
no�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 miesiê-
cy burmistrz Helu dzia³a³ wbrew decyzji rady miasta, a tym
samym  bez podstawy prawnej, czyli nielegalnie. Przez taki
w³a�nie okres odwiedzaj¹cy nasze miasto zmotoryzowani tu-
ry�ci byli zmuszani do bezprawnych op³at. Co na to rada
miasta i komisja rewizyjna? Hel przyjazny turystom?

Ale istota sprawa nie le¿y tylko w bezprawnym dzia³aniu
burmistrza Helu. W § 2 uchwa³y rada miasta zdecydowa³a, ¿e
za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych
miejscach parkingowych w strefach p³atnego parkowania
pobiera siê op³aty w dni robocze od poniedzia³ku do soboty
w godzinach od 9.00 do 20.00. W obowi¹zuj¹cym w Rzeczy-
pospolitej Polskiej prawie pró¿no szukaæ okre�lenie pojêcia
"dzieñ roboczy"; nie ma go ani w Kodeksie pracy, ani w in-

nych ustawach. Dlaczego zatem rada miasta zdecydowa³a, ¿e
sobota jest dniem roboczym - nie wiadomo. Tylko dla przy-
pomnienia podam, ¿e ¿¹danie ustanowienia wszystkich sobót
wolnych od pracy, a wiêc nie dni roboczych, sformu³owane
zosta³o w nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 r. przez Miêdzyza-
k³adowy Komitet Strajkowy, który pó�niej przekszta³ci³ siê
w Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy "Solidar-
no�æ". By³ to postulat Nr 21, co mo¿na sprawdziæ w "Proto-
kóle porozumienia zawartego przez Komisjê Rz¹dow¹ i Miê-
dzyzak³adowy Komitet Strajkowy w Gdañsku 31 sierpnia
1980 r."  W Polsce piêciodniowy tydzieñ pracy wprowadzo-
ny zosta³ z dniem 1 maja 2001 r.; wolna jest i sobota, i niedzie-
la. Nasz kraj od 1 maja 2004 r. jest w Unii Europejskiej. Obo-
wi¹zuje wiêc nas tak¿e prawo unijne. Rozporz¹dzenie Rady
Wspólnot Europejskich z dnia 3 czerwca 1971 r. okre�laj¹ce
zasady maj¹ce zastosowania do okresów, dat i terminów sto-
sowania w rozdziale I w art. 2, ust. 2, zawiera przepis, który
stwierdza, ¿e dla celów rozporz¹dzenia za "dni robocze" uwa-
¿a siê wszystkie inne dni ni¿ ustawowo wolne od pracy,
niedziele i soboty (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej
01/t. 1 PL 51). Je¿eli pewnych okre�leñ nie ma w prawie
polskim, zawsze mo¿na siêgn¹æ do wzorców unijnych. Tym-
czasem w Helu rada miasta uchwala, ¿e sobota jest dniem
roboczym! Jeste�my wiêc w tej Unii czy nie jeste�my? Hel
przyjazny turystom?

I ju¿ zupe³nie na koniec. Do wielu ¿yczeñ �wi¹tecznych
i noworocznych wydrukowanych na ³amach "Helskiej Blizy"
do³¹czam moje: mieszkañcom Helu i sobie ¿yczê uczciwych,
nieskorumpowanych rz¹dów, dbaj¹cych o dobro wspólne
- w Polsce i w naszym mie�cie.

Tadeusz Klajnert
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Hel, dnia 12 grudnia 2007 roku

DYREKTOR
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Oddzia³ Regionalny w Gdyni
ul. M. C. Sk³odowskiej 19
81-231 Gdynia

Dotyczy: ponownego przeprowadzenia podzia³u geodezyj-

nego dzia³ek przeznaczonych do prywatyzacji

   Szanowny Panie Dyrektorze.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-

nych i Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. W sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkalnych przez Zarz¹d Zasobów Miesz-
kaniowych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji (Dz. U. Z dnia 4 lipca 2005 r.), Ustawy o Zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych oraz rozdzia³ I dzia³u IV ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. O gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

W imieniu mieszkañców osiedla przy ulicach: Obroñców
Helu, Komandorskiej i Kapitañskiej zwracam siê z wnioskiem
do Pana Dyrektora o ponowne przeanalizowanie dokonanego
podzia³u geodezyjnego gruntów przypisanych do budynków
przeznaczonych do prywatyzacji przy w/w ulicach oraz spo-
rz¹dzenie nowego ich podzia³u, maj¹c na uwadze, oprócz ra-
chunku ekonomicznego WAM Gdynia, równie¿ rachunek eko-
nomiczny mieszkañców osiedla a tak¿e uwarunkowania, spe-
cyficzny charakter demograficzny miejscowo�ci, jak¹ niew¹t-
pliwie jest miasto Hel. Obecnie obowi¹zuj¹cy podzia³ geode-
zyjny poprzez przypisanie tak du¿ych dzia³ek do budynków
6 oraz 8 rodzinnych uniemo¿liwi wykup mieszkañ oko³o 80%
lokatorów. Jest to spowodowane przepisami niepozwalaj¹-
cymi stosowania bonifikaty przy sprzeda¿y gruntu analo-
gicznej do bonifikaty  stosowanej przy prywatyzacji miesz-
kañ. Podzia³, który zastosowano, dzieli ca³o�æ gruntów osie-
dla na pomniejsze acz skonsolidowane dzia³ki przypisane
poszczególnym budynkom w sposób nielogiczny z punktu
widzenia mieszkañców, a jak najbardziej ekonomiczny dla
Agencji. Powstaje paradoks, który polega na zaistnieniu sytu-
acji, w której do takiego samego powierzchniowo budynku
czy mieszkania przypisane s¹ ró¿ne powierzchnie dzia³ek,
a ró¿nice siêgaj¹ w niektórych przypadkach kilkudziesiêciu
metrów. W �wietle obowi¹zuj¹cego prawa nie istniej¹ przepi-
sy okre�laj¹ce wielko�æ dzia³ki, która ma byæ przypisana do
prywatyzowanego budynku poza obrêb obejmuj¹cy tzw. "po-
dzia³ po obrysie budynku". Ustawa okre�la jedynie przypisa-
nie do prywatyzowanego mieszkania u³amkowej czê�ci sk³a-
dowej dzia³ki, na której usytuowany jest budynek oraz wy³¹-
czenie z prywatyzacji ci¹gów komunikacyjnych, dróg dojaz-
dowych i ewakuacyjnych. Zastosowanie wykonanego podzia-
³u geodezyjnego w obecnej formie przyniesie WAM iluzo-
ryczny zysk finansowy. Osoby zainteresowane wykupem
przy przypisaniu tak du¿ych dzia³ek ze wzglêdów finanso-
wych bêd¹ zmuszone zrezygnowaæ z wykupu. Przeprowa-
dzenie nowego podzia³u bêd¹cego jednocze�nie w zgodzie
z obowi¹zuj¹cym prawem pozwoli sprywatyzowaæ nawet
99% mieszkañ bêd¹cych przeznaczonych przez WAM Gdy-
nia do sprzeda¿y i osi¹gn¹æ faktyczny zysk finansowy Agen-
cji. Ponadto w³adze miasta Hel deklaruj¹ chêæ przyjêcia na
siebie kosztów utrzymania terenów zielonych, co pozwoli³o-

LISTY  OPINIE   KOMENTARZE

by miastu zainwestowaæ �rodki finansowe w budowê boisk
i placów zabaw. W zaistnia³ej sytuacji najlepszym rozwi¹za-
niem dla WAM Gdynia, mieszkañców osiedla i w³adz miasta
Hel jest ponowne przeprowadzenie podzia³u geodezyjnego
dzia³ek z wyodrêbnieniem budynków mieszkalnych i przypi-
saniem im gruntów po tzw. "obrysie budynku". Tak¹ formê
przygotowania lokali do prywatyzacji stosuje siê powszech-
nie w ca³ym kraju. Przedstawione rozwi¹zanie jest poparte
opini¹ Firmy: Niezale¿ni Eksperci Maj¹tkowi S.A. ul. Gro-
chowska 217/15; 04-077 Warszawa, która przeprowadza ana-
lizy i wyceny najwiêkszych banków, przedsiêbiorstw i in-
nych instytucji w stolicy.

Panie Dyrektorze, w imieniu mieszkañców i interesie WAM
Gdynia jeszcze raz proszê o ponown¹ analizê i przychylne
ustosunkowanie siê do niniejszego wniosku.

Z wyrazami szacunku
Marek CHROÑ

Podziêkowanie
Ja, Anna Rzepecka, nie potrafiê wyraziæ s³owami tego co

zrobi³ dla mnie Pan Komandor Leszek Smarzyñski.
Bêd¹c przykut¹ do inwalidzkiego wózka nigdy nawet nie

�ni³am, ¿e istniej¹ jeszcze tacy szlachetni ludzie. Dziêkujê
Panu Komandorowi najmocniej jak potrafiê za przeprowa-
dzony remont w otrzymanym od WAM lokalu mieszkalnym.
dziêkujê za przeprowadzenie mnie do nowego mieszkania. To
dziêki Panu Komandorowi sta³am siê osob¹ szczê�liw¹. Tchn¹³
Pan we mnie nadziejê i wiarê, ¿e wraz z wiosn¹ pojadê moim
wózkiem do miasta, do sklepu, na grób mê¿a.

Panie Komandorze, dziêkujê za ludzk¹ postawê. dziêkujê,
¿e w naturze Pana tkwi bezinteresowne s³u¿enie s³abym, cho-
rym i potrzebuj¹cym pomocy.

¯yczê, aby dobry Bóg obdarzy³ Pana Komandora zdro-
wiem i szczê�ciem. Aby siêgn¹³ Pan po najwy¿sze stanowiska
i honory wojskowe.

Korzystaj¹c z okazji ¿yczê Panu i wszystkim Czytelni-
kom "Helskiej Blizy" zdrowych, pogodnych i weso³ych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Aby Nowy Rok obfitowa³
we wszystko co najlepsze.

Anna Rzepecka

Podziêkowanie
Zarz¹d Ko³a Nr 3 Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodo-

wych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Helu sk³ada
najszczersze ¿o³nierskie podziêkowania Panu kmdr. mgr.
Leszkowi Smarzyñskiemu za bezinteresown¹ pomoc oka-
zan¹ Annie Rzepeckiej.

Dziêki wysi³kowi Pana Komandora, podleg³ych Panu Pra-
cowników i Marynarzy niepe³nosprawna wdowa po by³ym
¿o³nierzu zawodowym mog³a zamieszkaæ w przygotowanym
i dostosowanym do jej potrzeb lokalu mieszkalnym.

Nasza wdziêczno�æ jest tym wiêksza, gdy¿ sami nie mieli-
by�my mo¿liwo�ci tego wszystkiego zrobiæ

Zarz¹d Ko³a
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W dniach 30.11. � 02.12 2007 r. przebywaj¹cy w na-
szym mie�cie Przyjaciele z Hermeskeil, w szczegól-

nie ginekolog � cytolog Dr KRANTZ podarowa³ naszemu
gabinetowi ginekologiczno � po³o¿niczemu aparat USG, bar-
dzo dobrej klasy firmy Kretz � Combison 310 A, w którego
wyposa¿eniu jest g³owica transvaginalna (dopochwowa)
o czu³o�ci 7,5 MHz. Aparat w znacznym stopniu skróci czas
diagnostyki i rozwieje w¹tpliwo�ci pocz¹tku leczenia chorób
w obrêbie narz¹du rodnego i chorób miednicy mniejszej Na-
szych kobiet. Dar pozwala naszemu kierownikowi Gabinetu

CENNY  DAR
PARTNERSKIE  SPOTKANIE

Ginekologiczno � Po³o¿niczego � lek. med. Markowi Berendt,
wprowadziæ gabinet na poziom typowo europejski.

Podczas tego pobytu Dr Krantz z³o¿y³ na rêce Pani Dyrek-
tor zaproszenie do wizyty w jego oddziale w szpitalu w Her-
meskeil. Mo¿e to byæ dla nas wspania³ym, milowym krokiem
do wspólnej wspó³pracy gabinetów ginekologiczno � po³o¿-
niczych na rzecz dobra i korzy�ci kobiet ca³ego Pó³wyspu
Helskiego.

�Wir herzliche danken Herr Doctor !�
mgr  Weronika NOWARA

W dniu 09.12.2007 w Miejskiej Hali Sportowo -Wido-
wiskowej w Helu odby³y siê V Otwarte Mistrzo-

stwa Helu w Tenisie Ziemnym-Halowym.
Na starcie stanê³o 8 zawodników, zawody rozegrane zosta³y

systemem ka¿dy z ka¿dym w dwóch grupach po cztery osoby.
Pó³fina³y zosta³y rozegrane na krzy¿. W pierwszym pó³finale

Krystian Koz³owski pokona³ 6:4 W³adys³awa ¯aczka,
a w drugim Piotr Kohnke  pokona³  6:0 Jerzego O¿óg.

W finale 6:1 zwyciê¿y³ Piotr Kohnke.
Na wyró¿nienie zas³uguje 15 letni Krystian Koz³owski,

który do chodz¹c do fina³u pokona³ bardziej utytu³owanych
i do�wiadczonych zawodników.

Wyniki koñcowe:
1. Piotr Kohnke z Helu
2. Krystian Koz³owski z Helu
3. Jerzy O¿óg z Gdyni
3. W³adys³aw ¯aczek ze Strzelna

SPORT

V Otwarte Mistrzostwa Helu
w Tenisie Ziemnym

5. Andrzej Koz³owski z Helu
   Stanis³aw Zab³ocki z Helu

P.K.
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29 listopada 2007 roku, podczas kolejnej, XV sesji, Rada Miasta Helu uchwali³a podatki
obowi¹zuj¹ce w 2008 r., przyjmuj¹c m. in. nastêpuj¹ce uchwa³y:

PODATKI W 2008 ROKU

Nr XV/84/07
w sprawie: okre�lenia stawek op³aty od posiadania psów

i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty
§ 1.

Okre�la siê stawkê op³aty od posiadania psów w mie�cie
Helu w wysoko�ci - 45,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.

Nr XV/85/07
w sprawie:  okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nie-

ruchomo�ci.
§ 1.

Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci dla poni¿szych
przedmiotów opodatkowania:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków -  0,71 z³ od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,74 z³  od  1 ha powierzchni,

c)  pozosta³ych - 0,35 z³ od 1m2  powierzchni.
2) od budynków lub ich czê�ci:
a)  mieszkalnych - 0,59 z³ od 1 m2  powierzchni
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 18,17 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,86 z³
od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych - 2,20 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,

e)  pozosta³ych - 6,37 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) od budowli - 2% ich warto�ci.

Nr XV/86/07
w sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek op³aty targowej i unor-

mowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w mie�cie Helu.
§ 1.

1. Okre�la siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej od osób fi-
zycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowo�ci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
obno�nej i obwo�nej na terenie miasta Helu.

2. Za prowadzenie handlu obno�nego i obwo�nego pobiera-
ne s¹ stawki dzienne op³aty targowej, w nastêpuj¹cy sposób:

1) sprzeda¿ obno�na z rêki, z koszyka, z wózka, z ³awy,
z ziemi i obwo�na z samochodów osobowych do 2,5 ton ³adow-
no�ci wynosi:

a) w okresie od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09. do 31.12. -20,00 z³
b) w okresie od 15.06. do 31.08. - 40,00 z³
2)  sprzeda¿ obwo�na z samochodu powy¿ej 2,5 ton ³adow-

no�ci - 50,00 z³

Nr XV/87/07
w sprawie:  okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rod-

ków transportowych
§ 1.

Podatek od �rodków transportowych wynosi ³¹cznie:
1) Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-

kowitej powy¿ej 3,5 t i poni¿ej 12 t:
a) powy¿ej 3,5 t  do 5,5 t w³¹cznie - 676,20 z³;
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie - 1.128,10 z³;
c) powy¿ej 9 t  i  poni¿ej 12 t - 1.353,72 z³.
2) Od samochodu  ciê¿arowego o dopuszczalnej  masie  ca³-

kowitej  równej lub wy¿szej ni¿  12 t - 2.583,31 z³.
3) Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej
12 t - 1.579,33 z³.

4) Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:

a) do 36 t w³¹cznie - 1.996,71 z³;
b) powy¿ej  36 t - 2.583,31 z³.
5) Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem

silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i
poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 1.353,72 z³.

6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 t w³¹cznie - 1.579,33 z³;
b) powy¿ej 36 t - 1.996,71 z³.
7) Od autobusu, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1.579,33 z³;
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.996,71 z³.

Nr XV/88/07
w sprawie: ustalenia wysoko�ci op³at za umieszczenie

plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu.
§ 1.

1. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê reklamow¹ o po-
wierzchni do 1 m2 w³¹cznie  wynosi  - 242,00 z³.

2. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê reklamow¹ o po-
wierzchni powy¿ej 1 m2 wynosi  - 242,00 z³  za 1m2.

3. Wymienione w ustêpach 1 i 2 stawki zawieraj¹ podatek VAT.
Nr XV/89/07

w sprawie: ustalenia wysoko�ci stawek za dzier¿awê grun-
tu po³o¿onego na terenie miasta Helu.

§ 1.
Op³atê za dzier¿awê gruntów po³o¿onych na terenie miasta

Helu ustala siê wg stawek podanych  w  § 2, przy uwzglêdnie-
niu dalszych postanowieñ niniejszej uchwa³y.
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§ 2.
1. Miesiêczne stawki za 1m2 powierzchni, wynosz¹ za tereny

u¿ytkowane  na:
1) gara¿e - 0,94 z³ + 0,21 z³ (VAT) =  1,15 z³
2) cele gastronomiczne:
a) w m-cach I,II,III,IV,V,X,XI,XII - 1,48 z³ + 0,33 z³ (VAT) =  1,81 z³
b) w m-cach VI,VII,VIII,IX - 26,57 z³+5,84 z³ (VAT)= 32,41 z³
3) pola namiotowe - 2,16 z³ + 0,47 z³ (VAT) =  2,63 z³
4) parkingi - 4,88 z³ + 1,07 z³ (VAT) =  5,95 z³
5) us³ugi - 1,60 z³ + 0,35 z³ ( VAT) =  1,95 z³
6) inne cele nie wymienione w pkt. 1-5 - 2,22 z³+0,49 z³ (VAT)=2,71 z³
2. Roczne stawki za 1m2 powierzchni p³atne jednorazowo w

ci¹gu roku do dnia 31 marca wynosz¹ za tereny u¿ytkowane na cele:
1) upraw warzywniczych  - 1,05 z³ + 0,23 z³ (VAT) = 1,28 z³
2)  tereny zagospodarowane na zieleñce  przyleg³e do bu-

dynków - 2,53 z³ + 0,56 z³ (VAT) = 3,09 z³
3. Stawka miesiêczna za ruchome punkty sezonowe - za 1

punkt do 4 m2 powierzchni, wnoszon¹ jednorazowo za ca³y
okres trwania dzier¿awy, najpó�niej w dniu podpisania umo-
wy wynosi:  - 1229,51 z³ + 270,49 z³ (VAT) = 1500,00 z³

4. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego pod
punkt us³ugowy zwi¹zany z wykonywaniem tatua¿u arty-
stycznego o powierzchni do 1 m2 wynosi: - 542,05 z³ + 119,25 z³
(VAT) = 661,30 z³

5. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego przez
towar, wystawiany przed sklepem lub lokalem, zwi¹zany
z charakterem prowadzonej dzia³alno�ci, o powierzchni do
2 m2, wynosi: - 274,39 z³ + 60,36 z³ (VAT) = 334,75 z³

6. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego przez zabawki
mechaniczne, gry zrêczno�ciowe, sprzeda¿ gad¿etów z automatów,
za 1 sztukê, wynosi: - 122,95 z³ + 27,05 z³ (VAT) = 150,00 z³

7. Stawka miesiêczna od jednego stolika (maksymalnie

4 osobowego)  dotycz¹cego  gastronomii, wynosi: - 45,90 z³ +
10,10 z³ (VAT) = 56,00 z³

8.  Op³aty, o których mowa w ustêpach 3,4,5,6,7 pobiera
siê za miesi¹ce: czerwiec, lipiec,  sierpieñ.

§ 3.
Dzier¿awcy, którzy prowadz¹ ca³oroczn¹ dzia³alno�æ handlow¹

lub gastronomiczn¹, p³aciæ bêd¹ miesiêczn¹ stawkê za 1 m2 po-
wierzchni gruntu w wysoko�ci: 8,11 z³+1,78 z³  (VAT) = 9,89 z³

Nr XV/90/07
w sprawie: ustalenia wysoko�ci stawek za najem i dzier¿a-

wê lokali u¿ytkowych po³o¿onych na terenie miasta Helu.
§ 1.

Ustala siê stawki czynszu w skali miesiêcznej za 1m2

powierzchni lokalu u¿ytkowego przeznaczonego na cele:
1) handlowe i gastronomiczne - 16,38 z³ + 3,60 z³ (VAT) =  19,98 z³
2) us³ugowe - 5,43 z³ + 1,19 z³ (VAT) =  6,62 z³
3) magazynowe - 4,80 z³ + 1,05 z³ (VAT) =  5,85 z³
4) pomieszczenia gospodarcze, piwnice  - 1,80 z³ + 0,40 z³

(VAT) =  2,20 z³
5) gara¿e - 1,90 z³ + 0,42 z³ (VAT) =  2,32 z³

Nr XV/91/07
w sprawie: ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenc-

kiej z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku jej
podzia³u.

§1.
Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z tytu³u

wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku jej podzia³u w
wysoko�ci 30 % ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ nieruchomo�ci po
podziale i warto�ci¹ przed podzia³em geodezyjnym.

To w³a�nie tego wieczoru,
gdy mróz l�ni, jak gwiazda na dworze,
przy sto³ach s¹ miejsca dla obcych,
bo nikt byæ samotny nie mo¿e.

To w³a�nie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny �niegiem dmucha,
w serca z³amane i smutne
po cichu wstêpuje otucha.

To w³a�nie tego wieczoru
z³o ze wstydu umiera,
widz¹c, jak silna i piêkna
jest Mi³o�æ, gdy piê�ci rozwiera.

To w³a�nie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolêdy
Bóg rodzi siê w cz³owieku.

Emilia Wa�niowska

Szanowni Pañstwo,
z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku
pragniemy z³o¿yæ wszystkim
Mieszkañcom Helu ¿yczenia:

Oby wszystkie trudne sprawy porozkrêca³y
siê jak supe³ki,

w³asne ambicje i urazy zaczê³y �mieszyæ
jak kukie³ki.

Aby w nas z³o�liwe jêdze pozamienia³y siê
w owieczki,

a w oczach m¹dre ³zy stanê³y, jak na choince
barwnej �wieczki.

z-ca burmistrza Helu
przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu
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W sobotê 24.11.2007 r. odby³o siê na pok³adzie ¿aglowca
muzeum "DAR POMORZA" zacumowanego przy

Skwerze Kosciuszki w Gdyni o godz.14.30 wodowanie ksi¹¿-
ki Zbigniewa komandora Jab³oñskiego 'NOTATNIK G£UPIE-
GO PALANTA'. Obrazki z ¿ycia (wojsko - seks - medycy-
na). Imprezê poprowadzi³a niepowtarzalna indywidualno�æ
telewizyjna, s³ynna wró¿ka Benita Cempel. Matk¹ chrzestna
ksi¹¿ki jest Maria Grodzicki  z Nowego Jorku. Aktorka Ur-
szula Kowalska wraz z autorem czyta³a fragmenty ksia¿ki
Solista Teatru Muzycznego skrzypek Leszek Boliboska wyko-
na³ wiazankê znanych melodii. Ksi¹¿kê mo¿a by³o nabyæ
u pisarza gdyñskiego Romana Repecia, a nastêpnie ustawiæ
siê w d³ugiej kolejce po autograf do urokliwego Autora. Ksi¹¿-
ka zosta³a wydana przez Centralne Muzeum Morskiw w Gdañ-
sku Wydawnictwo Finna przy udziale 8 sponsorów. Zbigniew
Jab³oñski  wyda³ 8 tomików poetyckich i opowiadanie o te-
matyce marynistyczno-sportowej. W wierszach opiewa³  uni-
katowy region nadmorski, Pó³wysep Helski, wydarzenia z lat
80-tych oraz  refleksje z licznych podró¿y zagranicznych m.in.
do Egiptu, Chin, Hiszpanii czy Turcji. Jako lekarz  pracowa³
w szpitalach w M³awie, MW w Helu, sanatorium Bryza
w Juracie oraz w szpitalach ONZ w Egipcie i Libanie P³d.
"Notatnik G³upiego Palanta" to druga pozycyjna proza po:
"Przez Ba³tyk po rekord �wiata" Poligraf 1995 oraz tomikach
poetyckich: "Pustynne Piaski" MON 1982, "Helskie Pory
Roku" KAW 1987, "Gin¹cy Pó³wysep" KAW 1989, "Helskie
Listopady" KAW 1991, "Wiersze Helskie" Bellona 1993,"

Wodowanie ksi¹¿ki

"�wiat jest tak wielki i bogaty
a ¿ycie tak pe³ne ró¿norodno�ci
¿e nigdy nie brak okazji do wierszy"

  Johann Wolfgang von Goethe

S³owa te przy�wieca³y organizatorom I Szkolnego Kon-
kursu Recytatorskiego, który odby³ siê 28 listopada 2007 r.

w Szkole Podstawowej w Helu. W czasach upadku kultury
s³owa, wszechobecno�ci wulgaryzmów, nieumiejêtno�ci po-
s³ugiwania siê jêzykiem ojczystym postanowiono przybli¿yæ
dzieciom i m³odzie¿y piêkno mowy polskiej.

Konkurs adresowany by³ do uczniów klas III - VI. Jego
celem by³o rozwijanie zainteresowania poezj¹, odkrywanie
i rozwijanie zdolno�ci recytatorskich, przygotowanie dzieci
i  m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Rywali-
zacja przebiega³a w dwóch kategoriach: kl. III - IV i V - VI.

Regulamin konkursu zobowi¹zywa³ wykonawców do za-
prezentowania wybranego utworu z repertuaru: Juliana Tu-
wima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Wandy Chotom-
skiej, Joanny Kulmowej, Danuty Wawi³ow, Jana Kochanow-
skiego, Ignacego Krasickiego, Tadeusza Ró¿ewicza, ks. Jana
Twardowskiego. Widzowie mogli wiêc pos³uchaæ oryginalnych
interpretacji tekstów znanych polskich poetów. Wprawi³y one
w zachwyt wszystkich zgromadzonych w szkolnej czytelni.

Przy ocenie recytacji komisja konkursowa - w sk³adzie
p. Gabriela Góralska, p. Iwona Jab³onowska, p. Izabela Szcze-

I SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

KOLEJNA KSI¥¯KA

Rapsodia Gdyñska" 1995 MW, "Jeste� Morze" Bellona 2001,
"Wierszem po falach" Piêkny �wiat 2003. Publikowa³ m.in.
w "Literaturze", "Poezji", "Dzienniku Ba³tyckim", "Wiado-
mo�ciach Gdyñskich", "Kurierze Gdyñskim", "S³u¿bie Zdro-
wia" i "Banderze". Zbigniew Jab³oñski bardzo chêtnie przyj-
muje zaproszenia gdyñskich turystów i kilkakrotnie zaszczy-
ci³ swoj¹ obecno�ci¹ udzia³ w sesjach po�wiêconych znakomi-
temu badaczowi morza profesorowi Kazimierzowi Demelowi
w Klubie Turysty O/M PTTK w Gdyni. Mo¿na by³o uzy-
skaæ autograf autora na jego ksi¹¿kach. "Dar Pomorza" by³
pe³en zaproszonych go�ci, m.in. przewodników i instrukto-
rów krajoznawstwa z PTTK Gdyni i Gdañska wielbicieli twór-
czo�ci Zbigniewa Jab³oñskiego.

Alicja  Wrzosek Gdynia

pankowska, p. Hanna Drewing, p. Monika Stêpniewska - Szmit
oraz p. Jolanta Kliñska - bra³a pod uwagê stopieñ opanowania
pamiêciowego tekstu, prawid³ow¹ i wyrazist¹ artykulacjê,
w³a�ciwe przestankowanie oraz trafn¹ interpretacjê wiersza.
Komisja zgodnie stwierdzi³a, ¿e wszyscy uczestnicy prezen-
towali wysoki poziom przygotowania do konkursu.

W recytatorskiej rywalizacji wziê³o udzia³ 16 uczniów klas III-VI.
Komisja konkursowa wy³oni³a zwyciêzców:
w kategorii klas III - IV:
I miejsce - Adriana Skrzoska (kl. III b)
II miejsce - Adrian Ko�cik (kl. IV a)
III miejsce - Daria Kohnke - (kl. III b)
w kategorii klas V - VI:
I miejsce - Agnieszka Wo³oszyk (kl. VI a)
II miejsce - Anna Balcerek (kl. V b)
III miejsce - Adrianna Pokrzywka - (kl. VI a)
Poza tym jury przyzna³o dwa wyró¿nienia: Ewelinie

Chmurze (kl. VI a) i Sandrze Milkowskiej (kl. VI a).
Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali pami¹tkowe

dyplomy, a najlepsi nagrody ksi¹¿kowe.
Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu sk³adamy

wyrazy uznania oraz ¿yczenia dalszych sukcesów w recyta-
torskich zmaganiach. Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w kolejnych
edycjach tego konkursu stanie siê mi³ym zwyczajem.

Hanna Drewing nauczyciel ZSO
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02 lipca 1957 r. zawarli zwi¹zek ma³-
¿eñski Pañstwo Wanda i Stefan BRUHN.

Dostojni Jubilaci zaprosili nas na te uro-
czysto�æ do domu, gdzie burmistrz Helu
udekorowa³ Jubilatów medalem "Za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie", ¿yczenia
z³o¿y³ równie¿ przewodnicz¹cy Rady
Miasta Helu Edward Mrozik i kierownik
USC Gra¿yna Mu¿a.

Pañstwo Bruhn wychowali 4 dzieci,
maj¹ 8 wnucz¹t i 2 prawnuczki.

¯yczymy Dostojnym Jubilatom, aby
w zdrowiu i rado�ci doczekali dalszych
jubileuszy.

Rat.

Z£OTE
 GODY

W dniu 03.12.2007 w Jastarni odby³ siê Turniej Miko-
³ajkowy o PUCHAR DYREKTORA MOKSiR.

Mecze odbywa³y siê systemem ka¿dy z ka¿dym 2x7 minut.
W turnieju prócz zwyciêzców zespo³u Hel, wyst¹pili

gospodarze oraz ekipy W³adys³awowa i Szemudu.
Po rozegraniu wszystkich meczy najlepsz¹ dru¿yn¹ zosta³

Hel przed W³adys³awowem, Szemudem oraz Jastarni¹ (nie-
zwykle go�cinn¹ ekip¹).

Oto wyniki poszczególnych meczy oraz tabela koñcowa:
Hel - W³adys³awowo 2:1 (Bramki: Igor Formella 2x

- Damian Zagórski);
Szemud - Jastarnia 2:0 (Br. A. Filipek 2x);
Hel - Jastarnia 6:0 (Br. Oskar Rybczyñski 4x, Bartosz  Chrza-

nowski, Marcin Brzozowski);
W³adys³awowo - Szemud 4:2 (Br. Damian Zagórski 2x,

Pawe³ Styn, Przemek Jarzyna -M. Dampc, A. Filipek);
W³adys³awowo - Jastarnia 6:0 (Br. Arek Proena 2x, Damian

Zagórski 2x, Przemek Jarzyna, Pawe³ Styn);
Hel - Szemud 6:3 (Br. O. Rybczyñski 3x, M. Brzozowski 2x,

I. Formella -M. Dampc 3x).

SPORT

TURNIEJ MIKO£AJKOWY
Tabela koñcowa turnieju:
1. HEL 9 pkt. Br.14:5
2. W£ADYS£AWOWO 6 pkt. Br.11:4
3. SZEMUD 3 pkt. Br.7:10
4. JASTARNIA 0 pkt. Br.0:14

Lista najlepszych strzelców turnieju:
1. Oskar Rybczyñski - 7 Br. Hel
2. Damian Zagórski - 5 Br.W³adys³awowo (mieszkaniec Helu)
3. Marcin Dampc - 4 Br. Szemud
  -  Igor Formella - 3 Br. Hel
  -  Marcin Brzozowski - 3 Br. Hel
  -  Andrzej Filipek - 3 Br. Szemud

Dru¿yna Helu wyst¹pi³a w sk³adzie:
Oskar Rybczyñski, Marcin Brzozowski, Igor Formella,

Kamil Stawiarski, Jakub Rodziewicz, Oskar Jasiñski, Bartek
Pawlak, Bartosz Olczak, Kamil Chrzanowski.

Opiekun inst.: Wies³aw Wójcik
Jacek Zagórski
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Dzwonki dzwoni¹,
Miko³aj za progiem,
Znów siê przywitamy z narodzonym Bogiem.
I pod choink¹ w�ród krewnych i bliskich,
Zapomnimy na chwilê o instynktach niskich.

Przez te dni kilka wznie�my siê duchowo,
Pogód�my siê z bliskimi, zacznijmy na nowo
To, co nam nie sz³o� I z now¹ nadziej¹
Do której ju¿ teraz me oczy siê �miej¹,
Uczcijmy te �wiêta nie kosztownym prezentem -
Lecz czym� od niego dro¿szym - ¿yczliwo�ci �wiêtem!
Niech nas szczerze obchodz¹ losy naszych bliskich,
Niech szczê�cie im siê zdarzy, a nie tylko przy�ni,
Niech nie zostan¹ samotni w potrzebie
A wtedy Bóg dobry nagrodzi i Ciebie.

Niech to spotkanie rodzin pod choink¹
Sp³ynie na nasze ¿ycie szczê�cia odrobink¹.
Niech bêdzie kolêdy s³ychaæ dooko³a.
Pos³uchaj!
To Bóg nas wo³a�

                         Gotfryd V.Gray

Wszystkim Mieszkañcom Helu
Radosnych i pogodnych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomy�lno�ci w Nowym 2008 Roku
¿yczy

redakcja �Helskiej Blizy�

"Partnerstwo jest nie tylko darem
 lecz równie¿ zadaniem"

Drodzy Helanie,
drodzy nasi przyjaciele.

 I dar i zadanie by³o naszym osobistym
zobowi¹zaniem w czasie naszych odwiedzin
w koñcu listopada i na pocz¹tku grudnia
tego roku.

Chcieli�my tymi odwiedzinami zasygna-
lizowaæ nasz¹ solidarno�æ z Wami  równie¿
w czasach zmian politycznych i w trudnej
sytuacji w³adz komunalnych Waszego
miasta.

Przekazali�my Wam prezent s³u¿¹cy
zachowaniu zdrowia i ¿yczymy Wam
bogobojnych zdrowych i weso³ych �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia!

Wrócili�my z Helu zadowoleni i jak
zwykle pod wra¿eniem Waszej serdeczno-
�ci i go�cinno�ci.

¯yczymy Wam wszystkim Szczê�liwego
Nowego Roku 2008!

12 miesiêcy szczê�cia i zadowolenia,
366  dni zdrowia i sukcesów w ¿yciu

osobistym i zawodowym!

Ko³o Niemiecko-Polskiego Partnerstwa
miêdzy miastami Hel i Hermeskeil

Norbert Klaas
Przewodnicz¹cy

W�ród nocnej ciszy,
W stajence ubogiej
Narodzi³o siê Dzieciê�

                          W�ród nocnej ciszy
                          Przy bia³ym stole
                         Dzi� serca nam odnawia�

Najlepsze ¿yczenia �wi¹teczne wszystkim
mieszkañcom Helu,
szczególnie dzieciom i rodzicom,
z noworocznym pozdrowieniem
sk³ada

Dyrekcja, Grono pedagogiczne
i Pracownicy Zespo³u

Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu

Jak obyczaj stary ka¿e,
Wedle ojców naszej wiary,
Pragniemy z³o¿yæ Wam ¿yczenia,
W dniu Bo¿ego Narodzenia.

Niech ta Gwiazda Betlejemska,
Która �wieci nam o zmroku
Zaprowadzi Was do szczê�cia
W nadchodz¹cym Nowym 2007 roku

Zdrowych i pogodnych �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz szczê�cia i rado�ci
w Nowym 2008 Roku rado�ci ¿ycia.
¿ycz¹ Mieszkañcom Helu

Kierownik i Pracownicy ZZOM
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OSIEMDZIESI¥T  TRZY  LATA  TEMU

Domy Helu zbudowane s¹
wzd³u¿ szerokiej, piaszczystej
ulicy, na której ro�nie rz¹d sta-
rych drzew, wszystkie przewa¿-
nie bokiem i szczytem dachu
zwrócone do ulicy. Ciekawy to
bardzo typ. W �rodku znajduj¹
siê drzwi, których górn¹ czê�æ
mo¿na otworzyæ szeroko,
a przez taki okienny otwór
widzi siê wnêtrze d³ugie o �cia-
nach bia³ych, ozdobionych
wisz¹cymi na sznurkach malo-
wanymi talerzami. W �rodku
ziemi znajduje siê ogromny
komin, siêgaj¹cy wysoko ponad
dach, sko�nemi �cianami zwê-
¿aj¹cy siê ku górze i w koñcu
�ciêty, przypominaj¹cy w ten
sposób �ciêt¹ piramidê (ochro-
na przed wiatrami), a w tyle
ukryte drzwi do tylnych i bocz-
nych izb.

Nad drzwiami zwykle okien-
ko od facjatki, obok drzwi okna
wiêksze nieco, bardzo niskie,
czasami okna i z boku, a wszyst-
ko to bardzo ma³e, mi³e wra¿e-
nie sprawiaj¹ce, tak czyste i we-
so³e. Wszêdzie kwiaty i ozdoby.
Kilka nowszych domów stoi
frontem do ulicy, miêdzy niemi
poczta, prawie tu¿ naprzeciw
ko�cio³a luterskiego. Sam ko-
�ció³ z ceg³y murowany, o pu-
stem prawie wnêtrzu, stoi na
cmentarzu, na którem rzêdami
ustawione nagrobki z mnóstwem
wonnych kwiatów i z napisami
niemieckimi. Bia³e lilje i ró¿e,
hodowane pieczo³owicie, rozko-
³ysa³ wiatr od morza id¹cy,

Obok plebanii droga do portu.

oprac. eRKa
* - pisownia oryginalna




