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Od czwartku do niedzieli 1-4 maja trwa³a helska majów-
ka. Promocja Miasta przygotowa³a wiele atrakcji.

Przez kilka dni (mimo niesprzyjaj¹cej pogody) mo¿na by³o
pos³uchaæ muzyki, potañczyæ, wzi¹æ udzia³ w konkursach
oraz zapoznaæ siê z tradycjami kaszubskimi.

W tegorocznej majówce ka¿dy móg³ znale�æ co� dla siebie.
Go�cili�my s³ynnego muzyka z Irlandii - James'a Bell'a, mu-
zyków z Litwy - Summer Music, Kaszubianki oraz helski
zespó³ Limith.

HELSKA  MAJÓWKA

Majówka w Helu
W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta przez cztery dni od-

bywa³y siê przedstawienia dla dzieci, które cieszy³y siê ogrom-
nym zainteresowaniem, poza tym wokó³ mo¿na by³o spotkaæ
u�miechniête dzieciêce buzie umorusane wat¹ cukrow¹.

1 maja nast¹pi³o uroczyste otwarcie stanowiska nr 4 Baterii
m. H. Laskowskiego, 3 maja w �wiêto Konstytucji RP z³o¿o-
ne zosta³y kwiaty pod pomnikiem Obroñcom Helu.

Odby³o siê tak¿e otwarcie boiska pi³karskiego ze sztuczn¹
nawierzchni¹. Z tej okazji rozegrany zosta³ mecz Polska
- Niemcy czyli Hel - Hermeskeil (nasze partnerskie miasto).
Po meczu pi³karze zaproszeni zostali przez Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ na kie³baski z ogniska i dyskotekê zorganizowan¹
w ramach obchodów �wiêta Dnia Stra¿aka, które przypada³o
w dniu 4 maja.

Na kortach tenisowych odby³ siê turniej o Puchar Rady
Miasta Helu.

1, 2, 3 maja to dni, w których na ¿ywo nadawana by³a
prognoza pogody w TVN Meteo. Oprócz tego relacje pogo-
dowe i informacyjne kilkukrotnie nadawane by³y z Helu
w TVN 24 i Dzieñ Dobry TVN.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom "majówki" za uczest-
nictwo i ju¿ dzi� zapraszamy na kolejne imprezy.

Pracownicy promocji Miasta Helu
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HELSKA  MAJÓWKA

W Muzeum Obrony Wybrze¿a do ostatnich chwil
przygotowali�my wystawê do umieszczenia na sa-

mym Cyplu - na odrestaurowanym si³ami MOW i miêdzy
innymi za pieni¹dze sponsora - Poczty Polskiej stanowisku
nr 4 baterii im. Heliodora Laskowskiego.

Niestety, poniewa¿ ci¹gle nie mamy zgody na po³o¿enie
wzd³u¿ brukowanej drogi kabla elektrycznego, wiêc jedyne
o�wietlenie daje zasilany benzyn¹ agregacik.

1 maja, w dniu otwarcia wystawy wykañczali�my j¹ od
samego �witu, bo o 1000 mieli nadej�æ przedstawiciele W³adz
miasta jako pierwsi  honorowi go�cie, którzy nastêpnie mieli
oceniæ nasz¹ pracê.

Nie by³o wielkiej uroczysto�ci - przedstawiciel MOW
powita³ przyby³ych go�ci, poinformowa³ krótko o historii
obiektu i zaprosi³ do zwiedzania.

Wystawê otworzyli�my wraz z pierwsz¹ m¿awk¹ - potem
by³o ju¿ tylko mokrzej�

Na baterii pojawi³a siê ekipa TVN i wraz z red. Tomaszem
Zubilewiczem zaprosili�my telewidzów z ca³ej Polski  na nasz¹
wystawê.

Ruszy³a sprzeda¿ cegie³ek, które s¹ w ca³o�ci przeznaczone
na utrzymanie ³adu i porz¹dku na tym stanowisku baterii,
a je�li frekwencja dopisze - to i na renowacjê dalszych obiek-
tów na Cyplu.

Frekwencja pierwszych dni by³a naprawdê ogromna,
do zwiedzania komór amunicyjnych ustawia³a siê chwilami
kolejka. Ju¿ drugiego dnia mimo sta³ego nadzoru baterii,
pojawi³a siê grupka wyrostków, która wlaz³a tam na oczach
wszystkich przez ogrodzenie bezmy�lnie go niszcz¹c. Z obaw¹
my�limy, co bêdzie w miesi¹cach, gdy nadzór nad wystaw¹
os³abnie...

W. Szarski

LASKOWSKI
akcja �RATUJEMY POLSKIE ZABYTKI MILITARNE� rozpoczêta
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Zarz¹d Muzeum sk³ada serdeczne podziêkowania
W³adzom Miasta Helu za ufundowanie agregatu
wykorzystywanego obecnie do o�wietlania wnêtrza
baterii i za³o¿enie sygnalizacji alarmowej.
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W  maju 1925 roku Minister Rolnictwa nie znaj¹c
zapewne ca³ej zawi³ej  sprawy zwi¹zanej z odlesie-

niem terenów na koloniê ryback¹ w Helu, skierowa³ do podle-
g³ego mu Departamentu Lasów pismo, w którym delikatnie
poleca - w zwi¹zku z zakoñczeniem wszelkich prac przygo-
towawczych - koniczno�æ wydzier¿awiania rybakom poszcze-
gólnych dzia³ek, ze wzglêdu na rozpoczêcie sezonu budowla-
nego. Jednocze�nie zaleci³, by czynsz dzier¿awny za parcele
w Helu nie by³ zbyt wysoki.

Wyceniono go na przeciêtnie 20 z³ rocznie, co odpowiada³o
wówczas mniej wiêcej warto�ci 100 kg ¿yta za dzia³kê o pow.
700-800 m2 i by³o równe warto�ci przyjêtej przy wydzier¿a-
wianiu parcel kolonizacyjnych w Gdyni. Jednocze�nie w Mor-
skim Urzêdzie Rybackim przygotowywano wzór kontraktu
dzier¿awnego.

Jednak do jesieni tego roku nadal nic siê nie zmieni³o. Pod
koniec listopada naczelnik Morskiego Urzêdu Rybackiego re-
lacjonowa³ wojewodzie, ¿e parcele s¹ nadal w³adno�ci¹ lasów
pañstwowych, wiêc do momentu ich przepisania na MUR
kontrakty dzier¿awne mog¹ zawieraæ rybacy jedynie z dy-
rekcj¹ lasów. Dosta³a ona wzór takiego kontraktu, lecz do-
tychczas ¿adnej umowy nie zawar³a.

Przepisanie parcel na MUR póki co nie nast¹pi³o, gdy¿:
nadal nie s¹ oznaczone wszystkie dzia³ki na gruncie przezna-
czonym na osadnictwo. Ta sytuacja dotyczy nawet budynku
schroniska zbudowanego przez starostwo powiatowe.

Naczelnik MUR donosi³ równie¿, ¿e do dyrekcji lasów zo-
sta³y przes³ane dwie pro�by o dzier¿awê gruntów pod osad-
nictwo: Leona Lewandowskiego z Helu oraz Józefa Konkola
III z Jastarni. Lewandowski mia³ ju¿ nawet wyznaczona dzia³-
kê i zwieziony na ni¹ materia³. Po podpisaniu umow, od razu
móg³by zacz¹æ budowê. Jednak przez nastêpny, kolejny rok
to siê nie sta³o. W sierpniu 1926 wojewoda ponownie zapyta³
Departament Le�nictwa: dlaczego siê przewleka sprawa za-
warcia kontraktów dzier¿awnych? W sumie w roku 1926 uda-
³o siê zbudowaæ w Helu na dzia³ce lasów pañstwowych tylko
jedn¹ willê w pobli¿u Starego Helu. Nie uda³o siê natomiast
-  póki co - zbudowaæ niczego na gruntach prywatnych.

Wobec przeci¹gaj¹cego siê okresu stagnacji, Minister Rol-
nictwa i Dóbr Pañstwowych poleci³ pismem z wrze�nia 1926
roku wydelegowaæ w najbli¿szym czasie komisjê, z³o¿on¹
z przedstawiciela Departamentu Le�nictwa i Departamentu
Rolnictwa celem ostatecznego i definitywnego za³atwienia
sprawy kolonizacji na Helu. Komisja ta mia³a za zadanie
ustalenie i wytyczenie parceli oraz  przygotowanie wniosku
w sprawie przekazania wytyczonego terenu Ministerstwu
Reform Rolnych, które wedle posiadanych wiadomo�ci prze-
widzia³o w bud¿ecie 1927 kredyty kolonizacyjne dla ryba-
ków.

cz. 150

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

Do zadañ komisji nale¿eæ mia³o równie¿ przygotowanie
wniosków w sprawie nale¿ytego zabezpieczenia w umowie
dzier¿awnej z Wydzia³em Puckim w Pucku przeznaczenia
domów Wydzia³u Powiatowego, pobudowanych na parceli
kolonizacyjnej, na schronisko dla rybaków.

Naczelnik Morskiego Urzêdu Rybackiego by³ w tym czasie
ju¿ mocno zaniepokojony brakiem postêpów w wydzier¿a-
wianiu gruntów le�nych dla polskim rybaków, gdy¿ powodo-
wa³o to wycofywanie siê wielu ochotników.

W czerwcu 1927 roku pisa³ do Wojewody Pomorskiego:
Stworzenie koloni na razie nieurzeczywistnione z ró¿nych
powodów. Biedni rybacy nie mog¹ sami rozpocz¹æ budowy-
konieczne s¹ po¿yczki. Zamo¿niejsi, którzy mogli sami posta-
wiæ dom, liczyli na dzia³ki nie za schroniskiem, lecz bli¿ej
wsi. Na co le�nictwo nie chce daæ zgody, gdy¿  zajête s¹ one
zwiezion¹ ¿yzn¹ ziemi¹ potrzebn¹ dla kultur le�nych. Wielu
rybaków z powodu przeci¹gaj¹cych siê formalno�ci ju¿ zrezy-
gnowa³o. Pozosta³ tylko jeden Lewandowski i ten po 2 latach
doczeka³ siê, ¿e dzia³ka, na której pozwolono mu z³o¿yæ mate-
ria³ zosta³a mu wydzier¿awiona. Obecnie osiedle stanê³o
w martwym punkcie i urz¹d nie wie jaki jest los nielicznych
wniosków. Z powodu odst¹pienia kandydatów urz¹d ju¿ nie
selekcjonuje ich i pozwala na zasiedlanie domków nieryba-
kami byle by w 3 lata postawi³ dom. Maj¹c nadzieje, ¿e gdy
bêdzie kilka domów, dalsze powstania szybciej i dojdzie do
powstania polskiego osiedla.

Wreszcie 9 wrze�nia 1927 r. Dyrekcja  Lasów skierowa³a do
Ministerstwa Rolnictwa pro�bê o zaakceptowanie pierwszej
umowy dzier¿awnej z Józefem Konkolem. Zaznaczaj¹c jed-
nak, ¿e istnieje ju¿ sprzeciwu oddz. III Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego przeciwko prowadzeni parcelacji na Helu.
Rzeczywi�cie kolejnym silnym graczem w walce o grunty
helskie staje siê wojsko. Ju¿ w pi�mie z dnia 26.XI 1926 r.,
kierowanym do Ministerstwa Rolnictwa Sztab Generalny
wnosi³ - po raz pierwszy - pewne zastrze¿enia, co do parcela-
cji gruntów i kolonizacji rybackiej na wybrze¿u morskim,
a zw³aszcza w Helu. Na szczê�cie by³y to jeszcze jedynie
zastrze¿enia. Gdyby budowa kolonii rybackiej przeci¹gniêto
do po³owy lat 30. XX wieku wojsko, zapewne nie pozwoli³o-
by na jej powstanie.

KONTRAKT DZIER¯AWNY
Miêdzy Skarbem Pañstwa Polskiego, zast¹pionym przez

Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Toruniu, jako wydzier-
¿awiaj¹cym, a, p. Józefem Konkelem zamieszka³ym
w Helu jako dzier¿awca, zawiera siê nastêpuj¹cy kon-
trakt dzier¿awny.
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§ : 1.
Wydzier¿awia siê teren budowlany na

przeci¹g trzydziestu lat od dnia 1 pa�-
dziernika 1927 do dnia 30 wrze�nia
1957 r. w celu wybudowania domu
rybackiego.

Powy¿szy teren o przestrzeni 966 me-
trów kwadr., oznaczony na do³¹czonym
planie sytuacyjnym L 22 stanowi czê�æ
parceli ................na Helu i zapisany jest
do ksiêgi wieczystej .................

§ : 2.
Jako rok dzier¿awny liczy siê czas od

1 pa�dziernika do 30 wrze�nia. Roczny
czynsz dzier¿awny wynosi 20 z³. s³ownie:
dwadzie�cia z³. i jest z góry p³atny
w pierwszym dniu ka¿dego roku dzier-
¿awnego.

§ : 3.
Dzier¿awcy zezwala siê na wzniesie-

nie w wymienionym w § 1 terenie bu-
dynków i wykonanie urz¹dzeñ po po-
przedniem przedstawieniu do zatwier-

dzenia wydzier¿awiaj¹cemu projektów
technicznych.

Zatwierdzenie powy¿sze nie zwalnia
dzier¿awcy od obowi¹zków sk³adania
projektów odno�nej w³adzy budowlanej.

§ : 4.
Dzier¿awcy zezwala siê na sadzenie

na dzier¿awionym gruncie pojedyn-
czych lub w grupach drzewek, krzewów
i innych ro�lin.

§ : 5.
Dzier¿awca zobowi¹zuje siê do po-

noszenia wszystkich chwilowych lub
sta³ych ciê¿arów na nieruchomo�ci
obecnie istniej¹cych lub w czasie
dzier¿awy powsta³ych jakiejkolwiek
normy i z jakiegokolwiek tytu³u wyni-
k³ych.

Dzier¿awca obowi¹zany jest do ubez-
pieczenia budynków i okazywania wy-
dzier¿awiaj¹cemu polisy ubezpiecze-
niowej.

§ : 6.

Szkic polowy podzia³u parceli le�nych na dzia³ki helskiej kolonii rybackiej z 1925 roku.
Teren zaznaczony jako Powiat Pucki, to miejsce z schroniskami dla rybaków kaszubskich, tzw. willi "Krzysia".

Gdyby w okresie trwania umowy stan
przedmiotu wydzier¿awionego uleg³
zmianie, któraby czyni³a go nieprzydat-
nym do kontraktowego u¿ytku, dzier-
¿awca zrzeka siê z tego tytu³u wszelkich
pretensji. W szczególno�ci wydzier¿a-
wiaj¹cy nie bierze na siebie odpowie-
dzialno�ci za wady powierzonego grun-
tu, b¹d� istniej¹ce w chwili zawarcia
umowy, b¹d� w czasie jej trwania po-
wsta³e.

§ : 7.
Je¿eli dzier¿awca zalega z zap³at¹

czynszu dzier¿awnego d³u¿ej, jak jeden
miesi¹c lub wydzier¿awiony grunt bez
zezwolenia wydzier¿awiaj¹cego pod-
dzier¿awi lub bez zezwolenia wydzier-
¿awiaj¹cego zmieni jego przeznaczenie
lub nie dotrzyma któregokolwiek z wa-
runków niniejszego kontraktu, przys³u-
guje wydzier¿awiaj¹cemu prawo kon-
trakt niniejszy wypowiedzieæ bez dotrzy-
mania czasokresu wypowiedzenia.

cd. na str. 6
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§ : 8.
W razie �mierci dzier¿awcy wydzier-

¿awiaj¹cy ma prawo wypowiedzieæ
umowê w sposób przepisany w § 595
ustêp 1 kod. cyw., natomiast prawo to
o wypowiedzenia nie przys³uguje spad-
kobiercom dzier¿awcy. Za zgod¹ wy-
dzier¿awiaj¹cego prawa nabyte przez
dzier¿awcê na mocy niniejszej umowy
mog¹ byæ przelane na dzieci dzier¿awcy,
lecz nigdy na innych spadkobierców.

§ : 9.
Po up³ywie dzier¿awy dzier¿awca zo-

bowi¹zuje siê w razie nieprzed³u¿enia
umowy b¹d� do odst¹pienia postawio-
nych budynków wydzier¿awiaj¹cemu za
op³at¹ ceny oznaczonej przez kompetent-
ny Pañstwowy urz¹d Budowlany, b¹d�
do ich zniesienia.-

Gdyby wydzier¿awiaj¹cy ¿¹da³ znie-
sienia budynków, dzier¿awca jest obo-
wi¹zany wykonaæ to ¿¹daniem ale nad-
to splantowaæ wydzier¿awiony grunt
i wogóle oddaæ go w stanie u¿ywalnym
oraz wszelkie z tem po³¹czone koszta
ponie�æ.

§ : 10.
Na pewno�æ otrzymania warunków

kontraktowych sk³ada dzier¿awca w
Kasie le�nej w Wejherowie, jako kaucjê
trzyletni czynsz dzier¿awny, okre�lony
w § 2 w zamian gotówki wolno dzier-
¿awcy sk³adaæ papiery warto�ciowe, któ-
rych rodzaj zaakceptuje wydzier¿awia-
j¹cy, a których odsetki nale¿¹ do dzier-
¿awcy.

Kaucjê zwraca siê po ukoñczeniu cza-
su dzier¿awy kosztem sk³adaj¹cego kau-
cjê, o ile dzier¿awca wszelkich zobo-
wi¹zañ kontraktowych dope³ni. Je¿eli
w czasie dzier¿awy powstanie z winy
dzier¿awcy jakakolwiek szkoda wydzier-
¿awiaj¹cemu, a dzier¿awca jej nie wy-
nagrodzi, na ten czas wolno wydzier¿a-
wiaj¹cemu z z³o¿onej kaucji szkodê po-
wsta³¹ pokryæ a dzier¿awca obowi¹zany
jest w przeci¹gu miesi¹ca dope³niæ
kaucjê do w³a�ciwej wysoko�ci, w prze-
ciwnym razie przys³uguje wydzier¿a-
wiaj¹cemu prawo umowê wypowiedzieæ
bez dotrzymania czasokresu wypowie-
dzenia.

§ : 11.
Je¿eli w ci¹gu 3 lat od dnia zawarcia

cd. ze str. 5 umowy dzier¿awca nie wzniesie na wy-
dzier¿awionym gruncie domu mieszkal-
nego, wówczas przys³uguje wydzier¿a-
wiaj¹cemu prawo umowê wypowiedzieæ
bez dotrzymania czasokresu wypowie-
dzenia.

§ : 12.
W razie wypowiedzenia umowy b¹d�

to w my�l przepisów powy¿szych § 8, 9,
11, 12 b¹d� to w my�l przepisów kodek-
su cywilnego lub innych ustaw post¹pi
siê z budynkami i urz¹dzeniami wed³ug
zasad wyra¿onych w § 9 niniejszego
kontraktu.

§ : 13.
Wszelkie koszta z tytu³u niniejszego

kontraktu ponosi dzier¿awca.

§ : 14.
Niniejszy kontrakt zawarty jest

w dwóch egzemplarzach dla obu stron.

§ : 15.
Drzewa i krzewy znajduj¹ce siê na

dzier¿awionej parceli stanowi¹ w³asno�æ
Skarbu Pañstwa i zostan¹ opisane
w protokole zdawczo-odbiorczym w dwu
egzemplarzach przez strony podpisanym
i do umowy do³¹czonym. Wszelkie zmia-
ny musz¹ byæ w roku w protokole odno-
towane.

§ : 16.
Dzier¿awca odpowiada za ilo�æ od-

danych mu drzew i krzewów na parceli
i za wszelkie uszkodzenia drzew i krze-
wów jak obciosywanie, obcinanie ga³ê-
zi i.t.p. bez wzglêdu na to czy winowaj-
ca bêdzie wykryty, p³aci dobrowolnie
potrójn¹ warto�æ drzewa lub krzewu
wed³ug szacunku nadle�nictwa.

§ : 17.
Kopanie na parceli gliny, piasku i.t.p.

materia³ów budowlanych zezwala siê
tylko dla potrzeb zwi¹zanych z gospo-
darstwem na parceli i reperacji dróg
z warunkiem nastêpnego wyrównania,
kosztem dzier¿awcy, utworzonych przez
takie kopanie do³ów i zabezpieczenia
powierzchni od wywiewu.

§ : 18.
Dyrekcja Lasów mo¿e umowê wypo-

wiedzieæ bez zachowania jakiegokol-
wiek czasokresu, je¿eli siê wyka¿e ¿e
dzier¿awca nie jest obywatelem polskim,

¿e by³ s¹downie karany za przestêpstwa
rybackie, le�ne, ³owieckie, polne i prze-
mytnictwo, je¿eli nie uzyska karty ry-
backiej lub wtenczas, je¿eli w ci¹gu
okresu dzier¿awnego tak dzier¿awca jak
i ktokolwiek z jego rodziny przy nim
zamieszka³ej lub pomocników pope³ni
przestêpstwo przeciw ustawie o rybo³ów-
stwie lub ustawie ³owieckiej, lub prze-
pisom dotycz¹cym ochrony pól i lasów,
albo te¿ pope³ni przestêpstwo przemyt-
nicze a wina s¹downie zostanie stwier-
dzon¹.
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Dzieci ze �wietlicy socjoterapeutycznej "Bocianie Gniaz-
do" uczestniczy³y w sobotê, 10 maja 2008 r. w cieka-

wej wycieczce do Gdyni. Wyprawa 24 dzieci rozpoczê³a siê
wczesnym rankiem zbiórk¹ przed budynkiem �wietlicy i prze-
jazdem autobusem szynowym. Dzieci tak by³y podekscyto-
wane wycieczk¹, ¿e ju¿ od pi¹tej by³y gotowe do wyj�cia
z domu i tylko rodzice ich przed tym powstrzymywali.

Przejazd do Gdyni przebieg³ bez ¿adnych problemów
i tylko opiekunowie, wykonuj¹cy swoj¹ pracê nieodp³atnie
i w ramach swego czasu wolnego,  nara¿eni byli na pytania:
dlaczego tak du¿o jest wiatraków, dlaczego poci¹g tak wolno
jedzie i kiedy wreszcie bêdzie mo¿na wysiadaæ.

Po dotarciu na miejsce grupa przesz³a w ca³o�ci na Skwer
Ko�ciuszki, zwracaj¹c uwagê na zasady poruszania siê po
ulicach miasta, przechodzenia przez ruchliwe ulice i pilnowa-
nia siê nawzajem podczas przej�cia. Pogoda dopisa³a, dlatego
te¿ mo¿na by³o pokazaæ kilka ciekawych miejsc. Obejrzeli-
�my z nabrze¿a okrêt-muzeum "B³yskawica" i zapoznali�my
siê z jego histori¹ pokazan¹ na tablicach informacyjnych, po-
dziwiali�my piêkno statku ¿aglowego "Dar Pomorza" oraz
repliki starego ¿aglowca "Dragon". Dzieci interesowa³y rów-
nie¿ stoiska z pami¹tkami rozlokowane na placu.

Atrakcj¹ wycieczki by³o obejrzenie filmu w kompleksie
Silver Screen. M³odsza grupa obejrza³a film animowany pt.:
"Horton s³yszy Ktosia" , natomiast starsi mieli okazjê zapo-

BOCIANIE  GNIAZDO

"Wielka" wycieczka
znaæ siê z problemami m³odzie¿y przedstawionymi w filmie,
dozwolonym od 12 lat, pt. "Juno". Obie grupy wysz³y zado-
wolone z sal kinowych. Opiekunowie, którzy uczestniczyli
w projekcji filmów z poszczególnymi grupami, równie¿ byli
zadowoleni z zachowania siê dzieci.

Po filmach dzieci uczestniczy³y w niespodziance jak¹ uda³o
siê wykorzystaæ w ramach pobytu w Gdyni.  Ca³a grupa prze-
sz³a ponownie na Skwer Ko�ciuszki, gdzie Morska Grupa
Bojowa Si³ Specjalnych przeprowadzi³a atak na okrêt Mary-
narki Wojennej opanowany przez terrorystów. Obserwowa-
no l¹dowanie ze �mig³owca, atak szybkiej ³odzi motorowej
i du¿o strzelaniny ludzi w czarnych kominiarkach. Wiêksze
zainteresowanie tymi æwiczeniami wykazali ch³opcy, ale
i dziewczynki te¿ by³y zadowolone.

Po tylu atrakcjach i ci¹g³ym ruchu dzieci poczu³y siê lekko
zmêczone, dlatego te¿ przez pó³ godziny odpoczywa³y na
³aweczkach i trawniku w pobli¿u fontanny.  Po krótkim odpo-
czynku przeszli�my do restauracji "Sphinx", gdzie wszyscy
zjedli�my bardzo smaczny posi³ek, zwracaj¹c uwagê na zasa-
dy zachowania siê w miejscu publicznym oraz zachowania siê
przy stole. Dzieci bardzo dobrze dawa³y sobie radê w tym
przedsiêwziêciu co zosta³o docenione przez opiekunów.

Wzmocniona posi³kiem grupa przesz³a pod Pomnik Harce-
rza gdzie zapoznano siê z histori¹ i dzia³alno�ci¹ ZHP,

cd. na str. 12



8

W ci¹gu oko³o 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych wojnê
pe³nili�my na ORP WICHER s³u¿bê patrolow¹ na

po³udniowym Ba³tyku. By³o to uci¹¿liwe zajêcie dla za³ogi.
Utrzymywali�my gotowo�æ bojow¹ w wachcie co 2 godziny
przy obsadzie po³owy uzbrojenia. Wachtê przerywa³y czêste
alarmy bojowe przy ca³kowitej obsadzie artylerii i torped.
Spotykali�my du¿e transporty wojska i sprzêtu wojennego
pod¹¿aj¹ce do Królewca i w rejon K³ajpedy. Codziennie nala-
tywa³y na nasz okrêt 3 wodnop³atowce rozpoznawcze. Od
czasu do czasu dokonywa³y ataków pozorowanych wiêksze
samoloty torpedowe.

Strzelali�my do nich przy u¿yciu specjalnej amunicji ostrze-
gawczej pod rygorem nie sprowokowania konfliktu.

W jêzyku marynarzy by³o to "strzelanie pomarañczami".
W czerwcu wytropili�my w gêstej mgle na granicy wód

terytorialnych pod Or³owem pancernik GNEISENAU. By³y
te¿ czêste wypadki naruszania naszej przestrzeni powietrz-
nej nad Helem przez samoloty transportowe "Ju-52"

Pocz¹tek wojny

1 wrze�nia 1939 roku na ORP WICHER w dryfie na redzie
Oksywia ok. godz 500 w lekkiej porannej mgle us³yszeli�my
od strony pó³nocnej warkot dobrze nam znanych z dotych-
czasowej s³u¿by patrolowej na p³d. Ba³tyku nadlatuj¹cych
niemieckich wodnosamolotów.

Z prawej burty wy³oni³y siê ledwo widoczne 3 wodnosa-
moloty rozpoznawcze, nie dali�my siê zaskoczyæ i mimo za-
strze¿eñ dowódcy, kmdr. por. Stefana deWaldena, nast¹pi³a
prawie jednoczesna wymiana ognia.

Na �rodkowej w szyku maszynie zauwa¿yli�my smugê
dymu, zmieniaj¹cego siê w ogieñ.

Na okrêcie naliczyli�my kilka otworów od pocisków ppanc.
w nadbudówce, ofiar w ludziach nie by³o.

W nastêpnych dniach nadlatywa³y zespo³y jedynie dwóch
hydroplanów rozpoznawczych.

Oko³o godz. 800 strzelali�my w odleg³o�ci oko³o 3000 m do
samolotów "Ju-87", które na niskim pu³apie po zrzuceniu bomb
na port wojenny na Oksywiu pod¹¿a³y wzd³uz brzegu ku
pó³nocy. Kolejne samoloty wskutek naszego ognia oddala³y
siê w zmienionym kierunku w g³¹b l¹du. Od strony Gdañska
dochodzi³y odg³osy detonacji.

Dowiedzieli�my siê z radia o zbombardowaniu Pucka.
Oko³o po³udnia w po³owie Zatoki Puckiej nast¹pi³ du¿y

nalot "Stukasów" na nasz okrêt, a tak¿e towarzysz¹ce nam
tra³owce z dywizjonu minowców kmdr. ppor. Zdzis³awa Bocz-
kowskiego.

Dowódca kmdr deWalden dokonywa³ szeregu uników przy
pomocy steru i maszyn. Mimo oko³o 30. nurkuj¹cych nalo-
tów, atakuj¹ce samoloty nie uzyska³y trafieñ. Po po³udniu
strzelali�my do kilku "Ju-87" bombarduj¹cych port w Helu.

W nocy z 1-go na 2-go wrze�nia wykonali�my patrol

bojowy w os³onie domniemanej operacji minowania ORP
GRYF w Zatoce Gdañskiej.

W nocy z 1. na 2. wrze�nia oko³o godz. 0100 udali�my siê
kutrem roboczym z redy Helu do portu w celu uzupe³nienia
amunicji plot. Poszukuj¹c telefonu spotkali�my w budce
bosmana portu kpt. mar. Romana Borowca z MDLot, który
akurat przylecia³ z W³och na nowym samolocie torpedowym
firmy Cant, lecz bez uzbrojenia.

Po wielkich trudno�ciach uda³o siê nam zmobilizowaæ ko-
biety z zak³adów rybnych do pomocy przy scalaniu amunicji
40 mm w schronach amunicyjnych.

Gdy wracali�my poci¹giem w¹skotorowym o �wicie, zasta-
li�my WICHRA w porcie, zacumowanego lew¹ burta do falo-
chronu, dziobem przy nabrze¿u zachodnim. Po przeciwnej
stronie basenu sta³ ORP GRYF pomiêdzy krawêdzi¹ zanu-
rzonego doku p³ywaj¹cego a miêkkim nabrze¿em przy lesie.
Kurs obu okrêtów oceniam na oko³o NW (315o)

Ca³y dzieñ 2 wrze�nia ciê¿ko pracujemy przy wyokrê-
towaniu broni podwodnej na ³odzie okrêtowe: 2 motorówki
2 ³odzie wios³owe.

Ca³¹ noc trwaj¹ poziome naloty bombowe na port wojenny
na Helu i znajduj¹ce siê w nim ORP GRYF, 3000-tonowy
dok p³ywaj¹cy, tra³owiec MEWA, uszkodzony, oraz ORP
WICHER. Ataki nadchodz¹ z pó³nocy z nad lasu w kierunku
prostopad³ym do naszego okrêtu. Strzelamy ogniem bezpo-
�rednim ze wszystkich luf:

2 lufy 40 mm (40 mm/40 kal wz. 28 Vickers-Armstrong

2 pdr Mk II - przyp.red),
4 lufy 13,2 mm (podwójne nkm Hotchkiss wz. 30 - przyp.red),

2 ckm-y,
1 rkm.
Celujemy na s³uch, wed³ug warkotu nadlatuj¹cych bombow-

ców. Obserwujemy kilkadziesi¹t upadków bomb wewn¹trz
basenu portowego, a tak¿e tuz za falochronem.

Stwierdzamy ko³ysanie siê betonowego, kesonowego falo-
chronu. Nie widzieli�my ¿adnego zestrzelonego samolotu.
Dochodzimy do absurdalnego wniosku, ¿e samoloty s¹ czê-
�ciowo opancerzone. W dotychczasowej technice nie stoso-
wano stalowego opancerzenia samolotów ze wzglêdu na jego
du¿¹ masê, a jednak w kilka dni potem spotkany przeze mnie
ko³o portu kpt. mar Kazimierz Sulisz pokazywa³ mnie znale-
ziony od³amek p³yty ca.(oko³o- przyp.red.) 50 cm x 70 cm
z niezwykle lekkiego stopu. Przekrój p³yty o grubo�ci 10 mm
bardzo drobnokrystaliczna strukturê typowa dla wysoko
utwardzonych p³yt pancernych.

3 wrze�nia oko³o godziny 7-mej od strony Pi³awy poja-
wi³y siê 2 okrêty w odleg³o�ci oko³o 22000 m, id¹ce kursem na
nas. Wed³ug naszego rozpoznania by³y to nowe niszczyciele
klasy LEBERECHT MAASS. Po zmianie kursy w swoj¹
praw¹ stronê okrêty otworzy³y ogieñ. Pierwszy w szyku to-
rowym strzela³ salwami po 5 pocisków w naszym kierunku,

Zbigniew Kowalski kmdr w st. spocz.
- w 1939 roku por. mar. i I oficer artylerii ORP  WICHER

(relacja spisana z kopii rêkopisu otrzymanego przez MOW w 2008 roku)

OBROÑCY  HELU
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odda³ 4 krótkie salwy. Odpowiedzieli�my pierwsz¹ nasz¹
salw¹ na celowniku 18000 m, z tym a¿eby w granicach dono-
�no�ci naszych dzia³ (4 dzia³a 130 mm/40 kal wz. 19/24 Schne-

ider-Creusot Model 1924 - przyp.red) dysponowaæ mo¿liwo-
�ci¹ dokonania poprawki w g³¹b.

Uzyskali�my "nakrycie" w 3-ciej salwie. Przeszli�my na
"ogieñ ci¹g³y".  Chronometra¿ysta  i zarazem obserwator celu,
bosmanmat Danielowski sprawdza³ akuratno�æ naszego ognia
przez dokonanie kilku pomiarów czasu lotu naszych poci-
sków. Po up³ywie kilku minut nieprzyjacielski zespó³ wyko-
na³ jednoczesny zwrot na oddalenie i przy wietrze od rufy
skry³ siê za zas³on¹ dymn¹ wyprodukowan¹ z rufowych
fumatorów. Przerwali�my ogieñ. W pewnym momencie, nad
mg³¹ bojow¹ wy³oni³ siê szczyt rufowego masztu z rej¹.
W jego kierunku posz³o jeszcze 20 pocisków z naszych rufo-
wych dzia³. Zaobserwowali�my wykwity pary i dymu.

Po po³udniu tego dnia  (3 wrze�nia) wykonali�my kil-
ka alarmów bojowych, gdy¿
w miejsce dotychczasowych
przeciwników pojawi³y siê
2 okrêty o podobnych wymia-
rach, które poza zasiêgiem na-
szej artylerii dokonywa³y sze-
regu manewrów. Bli¿ej nato-
miast panowa³ jakowy� ruch
motorówek, ³odzi itp.

Z naszej strony przypusz-
czano, ¿e mo¿e to byæ akcja ra-
townicza. Ognia nie otwierali-
�my.

W powojennych publika-
cjach niemieckich pokaza³y siê wspomnienia kontradmira³a
Lütjensa i komandora Ruge na temat pojedynku artyleryj-
skiego w dniu 3 wrze�nia 1939. Obydwaj oceniaj¹ rozmiary
uszkodzeñ swoich okrêtów, wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e trafie-
nia pochodzi³y od dzia³ okrêtowych.

Uzbrojenie artyleryjskie WICHRA sk³ada³o siê z 4. g³ów-
nych dzia³. By³y to nowoczesne dzia³a morskie produkcji fran-
cuskiej Schneider-Creusot, wzór 24, o prêdko�ci wylotowej
724 m/sek, donosno�ci 19300 m i odrzucie 30 cm. Kaliber
wynosi³ 130 mm.

W centrali artyleryjskiej znajdowa³ siê du¿y aparat elektro-
magnetyczny zwany kon¿ugatorem "Le Prieur", wz. 24" dla
wypracowania ci¹g³ych danych ogniowych do dzia³. Na skrzy-
d³ach pomostu bojowego obok stanowiska dowodzenia arty-
leri¹ przez oficera kieruj¹cego ogniem "OKO" znajdowa³y siê
dwa dwulufowe NKM-y, kalibru 13,2  Hotchkiss kierowane
indywidualnie do celów plot. Z lewej i prawej burty obok
nadbudówki rufowej znajdowa³y siê 2 dzia³ka automatyczne
plot. firmy Vickers kierowane z górnego pomostu rufowego
przy pomocy dalmierza stereo 1,5 m Görtz i rêcznej centrali
kalkulatorów.

Zatopienie WICHRA przez bombowce "Stuka"  Ju-87
w boju 3-go wrze�nia 1939.

Oko³o godziny15.00 pos³yszeli�my znany ju¿ nam warkot
nadlatuj¹cych od strony zatoki bombowców nurkuj¹cych "Ju-
87". Mimo dobrej widzialno�ci samoloty by³y niewidoczne,
ocenili�my nalot z kierunku oko³o 300o na wysoko�ci 3000 m.
Na pomo�cie bojowym czterema lufami 13,2 mm kierowa³
II oficer artylerii ppor. mar. W³adys³aw Mamak, z pomostu

rufowego 2-ma czterdziestkami Vickers'a kierowa³ Zbigniew
Kowalski (por. mar. - I oficer artylerii Wichra - przyp.red.) za
po�rednictwem rêcznej centrali plot. opracowanej w 1936 r.
przez kpt. rez. Mariana Wojcieszka (specjalista art.-plot.)

Ze wzglêdu na brak widocznego celu strzelali�my ogniem
zaporowym na za³o¿onej odleg³o�ci i zarazem wysoko�ci 2000
m, przy skalkulowanym zapalniku (odetkanie) na rozprysk
pocisków (tzw. "odetkanie" by³o to ustawienie d³ugo�ci �cie¿ki

prochowej w zapalniku przez odpowiednie przekrêcenie

go - przyp. red.). Zauwa¿yli�my nad g³owami czarny punkt
szybko rosn¹cy. Oceni³em go jako ok. 300 kg bombê dobrze
wycelowana w kierunku. Nast¹pi³ wybuch w przedniej czê�ci
okrêtu.  Czarny dym i p³omienie siêga³y rei na maszcie tj. na
wysoko�æ 25 m.

W kilka sekund w pionie nad nami pojawi³ siê "Ju-87"
w pozycji dziobem w dó³, strzelaj¹c z kilku luf broni maszy-
nowej. Bombowiec na wysoko�ci ok. 30 m wychodzi³ z wira-

¿u do góry, przy og³uszaj¹cym
ryku silnika i w³¹czonej syre-
nie. Zauwa¿yli�my na kad³ubie
samolotu kilka celnych salw ckm
mata Jana Pelca z pok³adu ru-
fowego. Nast¹pi³y kolejne dwa
lub trzy ataki nurkuj¹cych
bombowców. Okrêt drgn¹³
i zacz¹³ siê jednocze�nie prze-
chylaæ na praw¹ burtê i powoli
zanurzaæ. Strzelali�my do
ostatniego samolotu jeszcze
gdy prawa burta siêga³a po-
wierzchni wody.

Z pomostu rufowego wdrapa³em siê na wystaj¹c¹ nad wodê
czê�æ lewej burty; stamt¹d zszed³em przy pomocy p³ywaj¹-
cego trapu przy falochronie. Za mn¹ pod¹¿a³ dalmierzysta
mat Jan Wójcik, który jeszcze zdo³a³ podaæ moj¹ maskê
przeciw gazow¹ zawi¹zan¹ nieprzepisowo na relingu rufo-
wego pomostu.

W kilkana�cie minut po ataku ostatniego nurkowca, od pó³-
nocy nad lasem pojawi³y siê kolejno 3 lub 4 "Ju-78", które
bezkarnie, lec¹c nisko nad zatopionym WICHREM, najwi-
doczniej po zrzuceniu bomb, ostrzeliwa³y rozbitków w wo-
dzie i na falochronie z broni pok³adowej nowego typu. Odg³os
salw przypomina³ rozdzieranie p³ótna.

Le¿¹c na falochronie, zostali�my obsypani okruchami beto-
nu z mocno ostrzelanego parapetu.

Chcê nadmieniæ, ¿e w ksi¹¿ce p.t.: "Korpus oficerski Mary-
narki Wojennej II Rzeczypospolitej" na stronie 104 i 105
autor Dariusz Nawrot przytacza wersjê zatopienia WICHRA
niezgodn¹ z prawd¹.

Nie zastosowano nowej taktyki walki z okrêtami i nie doko-
nano zaskakuj¹cego ataku samolotów nurkuj¹cych z Träger-
staffel (niem. "eskadra lotnicza" - przyp. red.) z niskiego lotu
nad ORP WICHER.

Po zatoniêciu WICHRA dowódca kmdr por. Stefan deWal-
den organizowa³ akcjê ratownicz¹. Ciê¿ko rannego bosman-
mata Danielowskiego zanie�li�my na ciê¿arówkê, któr¹ jako
zaimprowizowan¹ sanitarkê obs³ugiwa³y gdyñskie harcerki.

Z ton¹cego kutra MDLot marynarze wydostali nowy
pistolet "Vis", który powiesili mi na szyjê, �ciskaj¹c z rado�ci,
"¿e ¿yjesz!"

cd. na str. 10
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Skierowano nas do Juraty. Po dwudniowym kamiennym
�nie w pustych domkach kampingowych WDW. wyszuka³
mnie osobi�cie komandor Stefan Frankowski dowódca MOW
(Morska Obrona Wybrze¿a - przyp.red.) i rozkaza³, aby wraz
z grup¹ marynarzy zg³osiæ siê do dyspozycji Dywizjonu Ar-
tylerii Nadbrze¿nej ("DAN"). Nowy dowódca kmdr ppor.
Stanis³aw Kukie³ka postanowi³, aby wraz z grup¹ trzydziestu
kilku marynarzy z WICHRA i dwoma marynarzami z GRYFA
sformowaæ now¹ bateriê przeciwdesantow¹. Do pomocy doda³
jeszcze ppor. mar. Janusza Szczepanowskiego z GRYFA,
jako zastêpcê dowódcy baterii oraz szefa baterii, bosmanmata
Zembatego z DAN-u (Dywizjon Artylerii Najciê¿szej).

Wskazano nam na mapie miejsce przysz³ej baterii ko³o góry
Szwedów na le�nej wydmie w odleg³o�ci oko³o kilku kilome-
trów od portu rybackiego w Helu, gdzie mia³y znajdowaæ siê
2 armaty 75 mm (dzia³a Schneider wz. 97 kal. 75 mm (2 x I)  -

przyp. red.) i 2 ckm-y (2 karabiny maszynowe Maxim wz.

1908 (2 x I) - przyp. red.) wymontowane z  zatopionej kano-
nierki ORP Gen. HALLER. (3 wrze�nia podczas nalotu na

Hel Gen. HALLER zosta³ uszkodzony bliskim wybuchem bom-

by, który zerwa³ czê�æ poszycia. Dopiero na skutek kolejnego

nalotu 6 wrze�nia 1939, okrêt zaton¹³. - przyp. red.),

Bateria przeciwdesantowa 2 x 75 mm
(Bateria ta otrzyma³a nr taktyczny 44, o czym jej twórca

i zarazem dowódca zosta³ poinformowany dopiero po wojnie

- przyp. red.)

Na moje pytanie, jakiej pomocy technicznej mo¿emy
siê spodziewaæ przy transporcie dzia³ i budowie sta³ej baterii
ko³o góry Szwedów, dowódca DAN odpowiedzia³, ¿e nie
ma ¿adnych �rodków i zadanie nale¿y wykonaæ "systemem
egipskim".

Wyszed³em od dowódcy DAN-u g³êboko rozczarowany.
Spotkali�my na le�nej drodze ciê¿arówkê dostawcz¹ z na-

pisem "mleczarnia Luzino" z ppor. mar. Rudolfem Syczy³o
(promocja 1938, Wydzia³ Administracyjny), który zatrzyma³
siê, aby mnie pozdrowiæ: "Cieszê siê, ¿e ¿yjesz".

Wymusili�my na Syczyle kilkudniow¹ "po¿yczkê" ciê¿a-
rówki.

Ko³o góry Szwedów, na grzbiecie wysokiej wydmy czê-
�ciowo zalesionej, zajêli�my dla naszych celów eksponowan¹,
piêtrow¹ willê, obecnie opuszczon¹. Do niedawna mie�ci³ siê
w niej punkt obserwacyjny (Marynarki Wojennej - przyp. red.).
Poni¿ej wydmy by³a betonowa studnia z "wod¹ nie do picia",
w willi znale�li�my czynny telefon. Nieopodal le¿a³a zwalona
wie¿a obserwacyjna, która dla nas sta³¹ siê cennym �ród³em
budulca i opa³u. Na otwartej, ni¿szej wydmie w pobli¿u pla¿y
znajdowa³o siê wytyczone miejsce dla naszej baterii. Wydma
by³a czê�ciowo poro�niêta kêpkami sztywnej wysokiej
trawy zwanej mietlic¹. Rozpoczêli�my mozolny transport
2 armat 75 mm oraz 2 ckm wymontowanych z kanonierki
Gen. HALLER, czê�ciowo zatopionej w porcie rybackim na
Helu. (Transportu z portu w pobli¿e góry Szwedów dokonano

przy pomocy ciê¿arówki - przyp. red.) Na prowizorycznych
saniach, przy pomocy lin holowali�my poszczególne czê�ci
dzia³ przez g³êboki, kopny piasek wydmowy. Pracowali�my
g³ównie w nocy.

W dzieñ stosowali�my metodê tzw. "czystego nieba".

W pobli¿u linii brzegowej patrolowa³y samoloty rozpoznaw-
cze i posiewa³y ogniem maszynowym do wszystkiego co siê
rusza.

Gdy obserwator wo³a³: "Uwaga, nadchodzi", holuj¹cy ciê-
¿ar marynarze zdwajali wysi³ki aby jak najdalej zaci¹gn¹æ np.
lufê dzia³a, zanim padnie komenda: "Padnij, kryj siê". W ten
sposób powtarzaj¹ce siê naloty utrudnia³y nam pracê, a jed-
nocze�nie stanowi³y bodziec do szybszego wykonania zada-
nia. Przy budowie fundamentów podstaw armatnich skorzy-
stali�my z konsultacji por. rez. in¿. Longina Bielawskiego.
Szef baterii bosmanmat Zembaty postara³ siê o ³opaty, du¿e
pi³y i kilka siekier. Marynarze przytaszczyli kilka fragmen-
tów zardzewia³ej siatki maskowniczej (by³a to stara, nieu¿y-

wana ju¿ siatka z bat. Laskowskiego - przyp. red.). Pracowali
ambitnie, wykazuj¹c nieznane dot¹d uzdolnienia.

(Bateriê zlokalizowano ok.200 m od góry Szwedów w kie-

runku Cypla. Fundamenty wykonano z bali drewnianych

zbitych klamrami i zakopanych w piachu - przyp. red.).

I tak np. mat Jan Pelc by³ nie tylko celowniczym dzia³a 130
mm, do�wiadczonym mechanikiem zbrojeniowym, ale okaza³
siê równie¿ zrêcznym cie�l¹. Dwaj marynarze z GRYFA do-
konywali wypadów do portu wojennego po "zaopatrzenie".

Z pal¹cego siê jeszcze GRYFA wydobyli czê�ciowo uszko-
dzone koce. Z zatopionego du¿ego holownika minowego
SMOK uratowali ciep³y pó³p³aszcz podoficerski, który ofia-
rowali mnie jako swemu dowódcy.

Ów pó³p³aszcz pomóg³ mi przetrwaæ sze�æ mro�nych zim
spêdzonych w obozach jenieckich.

Bosmanmat Zembaty postara³ siê o zaprowiantowanie
baterii, tak ¿e codziennie dy¿urni marynarze przynosili
2 wiadra z s¹siedniej baterii plot. z jednym posi³kiem dla nas
wszystkich.

W po³owie wrze�nia, gdy bateria ju¿ by³a zmontowana,
przyby³a inspekcja kmdr. Stefana Frankowskiego ze sztabem.
Szef fortyfikacji wybrze¿a mjr in¿. Mieczys³aw Kruszewski
zaliczy³ nasz¹ bateriê jako przeciwdesantow¹ w pó³nocnym
sektorze baterii cyplowej. Wyrazi³ uznanie dla dobrej i facho-
wej roboty. W tym czasie rozpoczê³o siê dzienne ostrzeliwa-
nie rejonu Cypla przez artyleriê 280 mm pancerników
SCHLESWIG HOLSTEIN i SCHLESIEN. Z powodu po-
jawienia siê pobliskich wielkich lejów wype³nionych wod¹
i zwalonymi sosnami, znale�li�my siê w rejonie upadku
"d³ugich".

Nieprzyjaciel usi³owa³ w nocnych nalotach spaliæ las na
pó³wyspie. Mimo wysuszonego podglebia nie uzyskano za-
mierzonego celu.

W pobli¿u baterii znale�li�my kilkana�cie bomb zapalaj¹-
cych czeskiej produkcji, które okaza³y siê niewypa³ami. Czê-
ste naloty rozpoznawcze utrzymywa³y obroñców w ci¹g³ym
napiêciu. Marynarze baterii stanowili na ogó³ zwart¹ grupê.
Dyscyplina panowa³a dobra. Narzekano jedynie na brak osobi-
stego uzbrojenia. Na ca³y stan baterii otrzymano tylko
3 karabiny do s³u¿by wartowniczej. Marynarze czuli siê
bezbronni.

Dowództwo baterii utrzymywa³o ci¹g³y kontakt z pod-
w³adnymi. Dzia³oczyny, konserwacja dzia³a i ckmów, czyn-
no�ci gospodarcze oraz nocne patrole i wachta bojowa wype³-
nia³y czas. W przerwach marynarze ci¹gle prali, gdy¿ trzyma-
no siê zasady: "Je�li mam zgin¹æ, to w czystej koszuli".

cd. ze str. 9
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Pod koniec wrze�nia marynarze meldowali o kilku przy-
padkach namawiania ich przez cz³onków patroli nocnych
z s¹siedniej kompanii przeciwdesantowej do odmówienia po-
s³uszeñstwa swoim dowódcom. Przesy³ane wy¿ej meldunki
nie odnosi³y skutku. W nocy 28. na 29. wrze�nia nieprzyjaciel
dokona³ zrzutu z samolotów masy ulotek wzywaj¹cych do
wywieszenia bia³ych flag i poddania siê. Od wczesnego rana
zauwa¿yli�my w rejonie s¹siaduj¹cej z nami od pó³nocy kom-
panii przeciwdesantowej kilka prze�cierade³ rozpiêtych wy-
soko na koronach sosen.

Poruszeni tym faktem marynarze usi³owali dokonaæ wypa-
du w kierunku wywieszonych bia³ych flag, lecz brak uzbroje-
nia ostudzi³ ich zapa³.

Oko³o godz. 800 od strony pó³nocnej pojawi³a siê w lesie
regularna tyraliera z³o¿ona z kilkudziesiêciu strzelców posu-
waj¹cych siê wolno w kierunku willi stanowi¹cej nasz¹
kwaterê.

Gdy wyszed³em przed willê i zapyta³em: "Co oznaczaj¹
powy¿sze manewry?", w odpowiedzi krzyczano: "Maryna-
rze, rzuæcie go� i chod�cie z nami!".

Ustawieni na pozycjach ko³o willi marynarze samorzutnie
otworzyli ogieñ z trzech karabinów. Z okna na parterze
wystawa³ ckm zdjêty z pla¿y do dziennej konserwacji.
Wywi¹za³a siê bez³adna
strzelanina z udzia³em 2
ckmów i 1 rkmu ustawio-
nych na pozycjach w lesie.
Po up³ywie oko³o godziny
strza³y ucich³y (na szczê-

�cie obie strony strzela³y

wy³¹cznie na postrach -

przyp. red.).

Zauwa¿yli�my od stro-
ny portu w Helu grupê
uzbrojonych nowych na-
pastników.

Szli tzw. "rojem", z wy-
gl¹du przypominali party-
zantów. Wybieg³em na ich
spotkanie. O�wiadczyli
butnie, ¿e chc¹ do³¹czyæ do
buntu i pomóc w zlikwidowaniu opornej baterii. Powsta³o
zamieszanie, z którego skorzystali marynarze. Zaczêto roz-
brajaæ porannych napastników. W lesie, w pobli¿u naszej
kwatery natrafili�my na czê�ciowo okopane pozycje dwóch
ckmów i jednego rkmu. Marynarze skwapliwie zaopatrywali
siê w zdobyczne karabiny. Bunt za³ama³ siê. Starsi rezerwi�ci
na kolanach prosili o darowanie ¿ycia. Wziêto do niewoli
52 strzelców, przypuszczalnie z s¹siedniej kompanii prze-
ciwdesantowej. Zdobyto 52 karabiny, ponadto sto granatów
obronnych, 2 ckmy i 1 rkm. Wiêksza ilo�æ buntowników ucie-
k³a w kierunku Juraty. Nowi sojusznicy zbuntowanej kompa-
nii rozproszyli siê w lesie. Ko³o po³udnia pojawi³ siê major
Wi�niewski z KOP-u, który uzbrojony w pistolet i szpicrutê
samodzielnie poszukiwa³ buntowników. W tym czasie zamel-
dowa³ siê starszy wachmistrz z pododdzia³em ¿andarmerii,
który jak siê okaza³o zaj¹³ pozycje od strony wsi Hel od wcze-
snych godzin rannych i czeka³ na rozwój wypadków. Pod
eskort¹ ¿andarmerii odes³ali�my 52 jeñców do dyspozycji pp³k.
Micha³a Wyrostka przewodnicz¹cego s¹du wojennego.

Zatrzymali�my zdobyte karabiny i ckmy.

1 pa�dziernika 1939 r. na krótkiej odprawie dowódca
DAN-u kmdr ppor. Stanis³aw Kukie³ka oznajmi³ dowódcom
podleg³ych baterii o zawieszeniu broni i wszczêciu rokowañ
kapitulacyjnych. Rano 2 pa�dziernika w dniu kapitulacji roz-
sadzili�my dzia³a przez oddanie strza³ów przy zaczopowanej
lufie (lufê zaczopowano pniem �ciêtej sosny, oddano kilka strza-

³ów d³ugim sznurem spustowym, nim uzyskano tzw. tulipan -

przyp. red.). Trzeba przyznaæ, ¿e te niezdarte maj¹ce ponad
5000 strza³ów siedemdziesi¹tki pi¹tki z I wojny �wiatowej,
przyczyni³y siê do wyszkolenia kilku roczników marynarzy.

W po³udnie z miejsca zbiórki w pobli¿u baterii Cyplowej,
pod eskort¹ m³odych, zmêczonych marynarzy niemieckich
w oporz¹dzeniu desantowym, skierowano nas do portu wo-
jennego Hel. W basenie pojawi³y siê p³awy wrakowe wokó³
zatopionych okrêtów. Na wodzie panowa³ o¿ywiony ruch.
Z redy portu wchodzi³y eskortowce oraz inne mniejsze okrê-
ty niemieckie. Na nabrze¿u zachodnim, gdzie nas oddzielono
od szeregowych, t³oczy³o siê mnóstwo oficerów marynarki
i lotnictwa o wygl¹dzie i zachowaniu ciekawych turystów.

W pewnym momencie z g³o�ników okrêtowych zabrzmia³a
komenda: "Achtung!".

 Na nabrze¿u pojawi³ siê
kontradmira³ Józef Unrug,
który zwróci³ siê do nas z krót-
kim przemówieniem po¿e-
gnalnym. Na koñcu powie-
dzia³: "Sied�cie i nie polity-
kujcie, dla nas s³oñce jeszcze
za�wieci."

Przewieziono nas statkami
¿eglugi WMGdañska (Wolne-

go Miasta Gdañska- przyp.

red.) do Nowego Portu w
Gdañsku na wielki liniowiec
pasa¿erski zamieniony na
wojenny statek szpitalny
o nazwie WILHELM GU-
STLOFF. Na pok³adzie ko³o
trapu rozpoznali�my kapela-

na Marynarki Wojennej ksiêdza W³adys³awa Miegonia w mun-
durze majora WP.

Po drodze do przeznaczonych dla nas pomieszczeñ poka-
zano nam wielk¹ salê jadalna zamienion¹ na szpitaln¹, kom-
pletnie wype³nion¹ rannymi z obrony Oksywia.

Pod wieczór zgromadzono nas w westybulu. Naprzeciwko
usadowi³a siê wieloosobowa komisja badawcza z³o¿ona z ofi-
cerów marynarki.

Wzywanym kolejno oficerom zadawano mnóstwo pytañ
przy pomocy t³umaczy. Pó�no w nocy badania przerwano.

(Komandor Kukie³ka podekscytowany publicznym badaniem

jeñców na Gustloffie oznajmi³ autorowi tej relacji, ¿e Niemcy

s¹ bardzo ¿li z powodu zniszczenia przez nas dzia³  i ¿e mog¹

siê m�ciæ. - przyp. red.).

Kolejny wezwany przed komisje kpt. marynarki Karol
Mizgalski (promocja 1929) (Karol Feliks Mizgalski-Bniñski

- obroñca Helu - przyp. red.) p³ynn¹ niemczyzn¹ oznajmi³,

Autor  wspomnieñ z admira³em Floty Romanem Krzy¿elewskim.

cd. na str. 12



12

¿e odmawia zeznañ w przekonaniu, ¿e na jego miejscu post¹-
pi³by tak ka¿dy z tu obecnych oficerów Kriegsmarine.

(Jak opowiada autor relacji - Niemcy w odpowiedzi na to

wyst¹pienie wstali i oddali kpt. Mizgalskiemu honory, dla oka-

zania, jacy s¹ "rycerscy" i sytuacja czasowo uspokoi³a siê -

przyp. red.)

cd. ze str. 11

W czwartek, 1 maja, w wieku 96 lat zmar³ w Gdyni jeden z ostatnich, nielicznych ju¿ obroñców Helu, najstarszy oficer
polskiej Marynarki Wojennej, komandor w stanie spoczynku Zbigniew Kowalski.

Zbigniew Kowalski urodzi³ siê 1912 roku na Wo³yniu. Mianowany oficerem Marynarki Wojennej w 1933 roku, jej
w³a�nie po�wiêci³ wiêkszo�æ swojego ¿ycia.

W czasie wybuchu wojny w 1939 roku by³ jako porucznik marynarki I oficerem i dowódc¹ artylerii na niszczycielu
ORP WICHER. Po zatopieniu WICHRA przez niemieckie bomby w dniu 3 wrze�nia 1939 roku wraz z podleg³¹ mu
za³og¹ otrzyma³ zadanie sformowania baterii przeciwdesantowej z dwu dzia³ 75 mm Schneider wz. 97 kal. wymontowa-
nych z kanonierki Gen.  HALLER i ulokowanie jej w rejonie Góry Szwedów. Po upadku Helu trafi³ do niewoli niemiec-
kiej, w której przebywa³ do 3 stycznia 1945 r. Po powrocie do kraju ponownie wst¹pi³ do Marynarki Wojennej, w której
s³u¿y³ a¿ do 1951 roku bêd¹c m.in. zastêpc¹ Attache Morskiego w Londynie, specjalist¹ w Sztabie G³ównym MW oraz
wyk³adowc¹ artylerii morskiej i wiedzy okrêtowej w Oficerskiej Szkole MW. Po przej�ciu do rezerwy pracowa³
w Kapitanacie Portu Gdynia jako oficer nawigacyjny. W latach 1955-1960 by³ kierownikiem dzia³u ratownictwa
w Polskim Ratownictwie Okrêtowym. Jako kapitan ¿eglugi wielkiej p³ywa³ na statkach ró¿nych bander. By³ ponadto
d³ugoletnim ³awnikiem w Izbie Morskiej w Gdyni oraz ekspertem w dziale awarii nawigacyjnych Polskiej Izby Handlu
Zagranicznego.

Za wojnê obron¹ w 1939 roku zosta³ odznaczony orderem Virtuti Militari.

W listopadzie ubieg³ego roku nawi¹za³em kontakt z kmdr. Zbigniewem Kowalskim. Pozna³em Go jako osobê niezwykle
ciep³¹ i sympatyczn¹, która pomimo wieku i trapi¹cych chorób nie traci humoru i pogody ducha.

Na moj¹ pro�bê kmdr Kowalski spisa³ relacjê z obrony Helu - szczegó³y obrony, które dotychczas by³y nieznane.
Mimo wieku cechowa³a Go �wietna pamiêæ i zawsze bêdê wspominaæ Go jako doskona³ego, b³yskotliwego i jednocze-
�nie rzeczowego rozmówcê. Umawiali�my siê na spotkanie, do którego niestety nie dosz³o. W ostatnich tygodniach si³y
zaczê³y Go opuszczaæ, nie chcia³ wracaæ do bolesnych, wojennych wspomnieñ. Nag³e pogorszenie stanu zdrowia
wyrwa³o go z zacisznego domu do szpitala. Tu¿ przed �mierci¹, mimo wielkich trudno�ci w mówieniu, przypomina³
¿onie, aby 2 maja nie zapomnia³a wywiesiæ flagi narodowej, schowanej w jego pokoju.

On na zawsze pozostanie w naszej pamiêci, bo dopóki przywo³ujemy tamten czas, dopóki czcimy dni naszej historii
-  kmdr Zbigniew Kowalski jest z nami�

W³adys³aw Szarski MOW

W nastêpnych dniach poci¹giem podmiejskim przewiezio-
no nas do Gdyni, a nastêpnie przez Szczecin, Hanower wy³a-
dowano w obozie przej�ciowym, w Nienburgu nad Wezer¹,
gdzie do³¹czy³a do nas liczna grupa obrony Warszawy i Mo-
dlina.

Tu rozpocz¹³ siê ponad piêcioletni pobyt w obozach jeniec-
kich w Niemczech.

(opracowa³: W. Szarski)

a nastêpnie schodami, na wy�cigi, wesz³a na platformê wido-
kow¹ na Kamiennej Górze. Po obejrzeniu panoramy miasta
i portu Gdynia dzieci bawi³y siê, biegaj¹c po terenach spacero-
wych. Opiekunowie zorganizowali równie¿ kilka zabaw gru-
powych, szczególnie z m³odsz¹ grup¹ dzieci. By³o du¿o
wysi³ku, ale i tyle samo �miechu i zadowolenia.

Po dwóch godzinach zabawy i odpoczynku grupa zesz³a do
przystani i statkiem ¯eglugi Gdañskiej powróci³a do Helu.

Na statku mo¿na by³o zauwa¿yæ, jak trudy wycieczki po-
woli daj¹ znaæ o sobie. Po pocz¹tkowej krz¹taninie i zaintere-
sowaniu podczas wyp³ywania z portu dzieci powoli cich³y,
a pod koniec ju¿ siedzia³y cicho wewn¹trz. W Helu ca³a grupa
po¿egna³a siê pod Urzêdem Miasta i pod opiek¹ rodziców
lub starszych dzieci rozesz³a siê do domów.

Opiekunowie, omawiaj¹c przebieg wycieczki, uznali, ¿e
za³o¿one cele zosta³y zrealizowane, wypracowane zosta³y

wnioski do realizacji kolejnych wycieczek a postawa dzieci
zosta³a oceniona bardzo pozytywnie.

Izabela Wasilewska

cd. ze str. 7
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Sesja przeprowadzona w dniu 24
kwietnia 2008 roku by³a przede

wszystkim sesj¹ absolutoryjn¹, jednak
zajmowano siê i innymi zagadnieniami
wa¿nymi dla codziennego ¿ycia miasta.

Radni zostali zapoznani z informacja-
mi dotycz¹cymi zrealizowanych przed-
siêwziêæ w ramach gminnego programu
profilaktyki alkoholowej oraz  przeciw-
dzia³ania narkomanii za 2007 rok. Pe³-
nomocnik burmistrza opisa³ skalê zja-
wisk w tym zakresie wskazuj¹c jedno-
cze�nie niektóre zagro¿enia. Przedsta-
wi³ równie¿ szereg  przedsiêwziêæ zre-
alizowanych w ramach  problematyki
profilaktycznej. Na rea³izacjê przedsiê-
wziêæ wydano ³¹cznie 144.767,11 z³.

Kierowniczka �wietlicy socjoterapeu-
tycznej ,,Bocianie Gniazdo" zapozna³a
z mo¿liwo�ciami �wietlicy, obsad¹ per-
sonaln¹ wychowawczyñ oraz ogóln¹
charakterystyk¹ dzieci uczêszczaj¹cych
do �wietlicy. Przedstawione zosta³y
g³ówne kierunki pracy �wietlicy, pod-
czas których podopieczni przygotowy-
wani byli do pozytywnego patrzenia na
otaczaj¹cy �wiat, w³a�ciwego reagowa-
nia w sytuacjach trudnych i konflikto-
wych oraz w³a�ciwego rozumienia
w³asnej warto�ci i warto�ci innych
osób. Wskazano na osi¹gniête postê-
py w zachowaniu podopiecznych oraz
w ich poczuciu warto�ci spo³ecznych.

G³ównym punktem XXII sesji Rady
Miasta by³o przyjêcie sprawozdania
z realizacji bud¿etu miasta w 2007 roku
i udzielenie absolutorium burmistrzowi.
Przypomniano wszystkim obecnym na
sesji, ¿e podczas procesu absolutoryj-
nego ocenia siê wy³¹cznie realizacjê bu-
d¿etu, a nie dzia³alno�æ indywidualn¹
osoby, która to wykonuje. Ocena dzia-
³alno�ci indywidualnej burmistrza pod-
lega innej procedurze. Tylko negatywna
ocena realizacji bud¿etu za poprzedni

RADA MIASTA HELU

Sesja Rady Miasta Helu
rok mo¿e byæ podstaw¹ nieudzielania
absolutorium burmistrzowi.

Po przedstawieniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu swoje pozytyw-
ne uwagi przedstawi³y sta³e komisje
Rady Miasta, a nastêpnie odczytana
zosta³a opinia Komisji Rewizyjnej,
w której ujêto, ¿e sprawozdanie z reali-
zacji bud¿etu miasta w roku 2007 zosta-
³o przygotowane prawid³owo. Równie¿
Regionalna Izba Obrachunkowa przygo-
towa³a pozytywn¹ ocenê sprawozdania
z realizacji bud¿etu miasta za 2007 rok.

Dyskusja nad sprawozdaniem poka-
za³a, ¿e zosta³o przygotowane w spo-
sób rzetelny, jasny dla czytelnika
i zgodny z nakazanymi normami. Rada
Miasta pozytywnie oceni³a przedsta-
wione materia³y i podjê³a uchwa³ê
o przyjêciu sprawozdania z wykonania
bud¿etu.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie absolutorium burmi-
strzowi oraz pozytywnej opinii tego
wniosku przez Regionaln¹ Izbê Obra-
chunkow¹ przeprowadzono dyskusjê
nad wykonaniem bud¿etu w poprzed-
nim roku.

Wskazano na w³a�ciwe dzia³ania or-
ganu wykonawczego, dyscyplinê bud¿e-
tow¹ oraz racjonalne gospodarowanie
�rodkami finansowymi miasta. Rada
Miasta pozytywnie oceni³a realizacjê
bud¿etu i na tej podstawie podjê³a
uchwa³ê o udzieleniu absolutorium bur-
mistrzowi.

Poza dwoma uchwa³ami zwi¹zanymi
z procedur¹ absolutoryjn¹ radni rozpa-
trzyli projekty i podjêli uchwa³y w na-
stêpuj¹cych sprawach:

l. zmian w bud¿ecie miasta na rok
2008;

2. przyjêcia Programu Wspó³pracy
Miasta Helu z Organizacjami Pozarz¹-
dowymi na 2008 rok;

3. nie wyra¿eniu zgody na umorzenie
nale¿o�ci pieniê¿nej gminy Hel;

4. zmiany uchwa³y Nr XVI/103/07
Rady Miasta Helu z dnia 20 grudnia
2007 roku;

5. odwo³ania delegata do Zwi¹zku
Miast i Gmin Morskich;

6. wyboru delegata do Zwi¹zku Miast
i Gmin Morskich;

7. sprzeda¿y nieruchomo�ci w trybie
bezprzetargowym na rzecz pañstwa
Pa�dziorskich.

Wiêcej szczegó³ów mo¿a znale�æ na
stronie internetowej miasta w zak³adce
�Rada Miasta�.

Miros³aw Oniszczuk
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta

Helu

Kolejny zeszyt
Ukaza³ siê ósmy Zeszyt Helski zaty-

tu³owany �Morskie tragedie ewakuacji
Zatoki Gdañskiej 1945 - trzy grobow-
ce� - autorstwa W³adys³awa Szarskiego.

Zeszyt do nabycia w MOW i w punk-
tach sprzeda¿y prasy w Helu.
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Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przed naszym kra-
jem stanê³o wiele zadañ, lecz najwa¿niejszym by³o roz-

minowanie, które mog³o zapocz¹tkowaæ budowanie na nowo
¿ycia, poczucia spo³ecznego bezpieczeñstwa oraz odbudowê
gospodarki kraju.

Na Wybrze¿u od Oksywia w³¹cznie z Pó³wyspem Helskim
a¿ do Odry znajdowa³o siê du¿o zniszczonego, porzuconego
przez hitlerowców sprzêtu wojennego oraz niedok³adnie
oczyszczonych pól minowych, min morskich, torped, poci-
sków i bomb lotniczych. Te problemy nale¿a³o jak najszybciej
rozwi¹zaæ. Realizowano je przy u¿yciu wojsk saperskich, tych
frontowych, które nadal nara¿aj¹c swoje ¿ycie wykonywa³y
te zadania. W³adze pañstwowe i wojskowe zdawa³y sobie
sprawê z ogromu zadañ wykonywanych przez saperów. Dla-
tego te¿ 4 kwietnia 1946 r., w uznaniu zas³ug ¿o³nierzy wojsk
saperskich, zarówno w czasie wojny, jak i równie¿ po jej za-
koñczeniu, a szczególnie w czasie rozminowania oraz w celu
upamiêtnienia walk nad Odr¹ i Nys¹, rozkazem nr 105 Na-
czelny Dowódca WP gen. broni Micha³ Rola-¯ymierski dzieñ
16 kwietnia, tj. dzieñ forsowania Odry w 1945 r. ustanowi³
�wiêtem Wojsk Saperskich. �wiêto to obchodzone jest do dnia
dzisiejszego.

W tym samym czasie w celu  kontynuowania rozminowa-
nia Wybrze¿a, Dowództwo MW zwróci³o siê do Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego o przydzia³ na sta³e jednostek
in¿ynieryjno - saperskich do Marynarki Wojennej. Jednocze-
�nie w celu sprawnego dzia³ania w czasie akcji rozminowania
(oczyszczania terenu z materia³ów niebezpiecznych), w dniu
22.03.1946 r. utworzono Szczeciñski Obszar Nadmorski
(SON), którym od 1 kwietnia 1946 r. dowodzi³ kmdr W³odzi-
mierz Steyer.

Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowództwa WP
nr 024/org. z dnia 9 sierpnia 1946 r. zosta³ utworzony 52
Ko³obrzeski Morski Batalion Saperów na bazie 8 batalionu
saperów 1 Warszawskiego Pu³ku Saperów, odznaczonego
za dzia³ania wojenne Orderem Krzy¿a Virtuti Militari V klasy,
a który stacjonowa³ wówczas w Brzegu nad Odr¹. Tym sa-
mym rozkazem zosta³a utworzona 1-sza Samodzielna Kom-
pania Morskich Saperów na bazie 4 pu³ku saperów 16 Dywi-
zji Piechoty stacjonuj¹cej w Poznaniu.

52 Ko³obrzeski Morski Batalion Saperów z lokalizacj¹
w Wejherowie mia³ zabezpieczaæ bazê g³ówn¹ si³ Marynarki
Wojennej. Natomiast 1-sza Samodzielna Kompania Morskich
Saperów z siedzib¹ w Janogrodzie ko³o Miêdzyzdrojów,
mia³a zabezpieczaæ Szczeciñski Obszar Nadmorski.

O potrzebie istnienia tych jednostek saperskich niech
�wiadcz¹ krótkie fakty dotycz¹ce dzia³alno�ci 52 Ko³obrze-
skiego Morskiego Batalionu Saperów.

1 listopada 1946 r. 1 kompania tego batalionu rozpoczê³a
prace minerskie w rejonie Oksywia, Ob³u¿a i Babich Do³ów.
Do 20 grudnia 1946 r. przeszuka³a odcinek o pow. 2,7 km2, na
którym zebrano i unieszkodliwiono 48 min ppiech. 100 min
pczo³g. 640 pancerzownic, 30 bomb lotniczych, 457 poci-
sków mo�dzierzowych, 817 granatów rêcznych, 15480 szt.
pocisków i ró¿nej amunicji.

5 czerwca 1952 r. marynarze 3 kompanii tego batalionu
przy pomocy saperów II Okrêgu Wojskowego skontrolowali
i oczy�cili do dnia 15 lipca 1953 r. teren Pó³wyspu Helskiego
od cypla do Jastarni w³¹cznie. Podczas tych prac wykryto
i zniszczono 1840 szt. ró¿nego rodzaju amunicji, 475 poci-
sków mo�dzierzowych, 340 pancerzownic, 380 granatów rêcz-
nych, 8 bomb lotniczych i 80 kg materia³ów wybuchowych.

Podajê tylko nieliczne, suche fakty i liczby �wiadcz¹ce
o potrzebie dzia³ania marynarzy - saperów. W czasie wyko-
nywania tych obowi¹zków wielu saperów zginê³o lub te¿ do-
zna³o powa¿nych zranieñ. Trudno dzi� szukaæ w dostêpnych
publikacjach informacji na ten temat.

Tak¿e na helskim cmentarzu znajduje siê zapomniana mogi³¹,
o której wszyscy zapomnieli. Wykonana z surowego betonu,
prawdopodobnie przez kolegów saperów, którzy rozpoczêli
wykonywanie niezbêdnych obiektów dla tworzonej 13 BAS,
która powstawa³a w miejscu historycznej 31 Baterii Artylerii
Sta³ej im. Heliodora Laskowskiego.

Na p³ycie nagrobnej wykonany niewprawn¹ rêk¹ napis in-
formuje, ¿e spoczywa tu saper Zygmunt Skiba (o grobie tym

pisali�my w numerze 240 HB w listopadzie 2007 r. - przyp.

red.). Ten m³ody 22-letni ch³opak zgin¹³ wykonuj¹c zadania
bojowe przy rozminowaniu helskiego lasu. Odda³ swoje ¿ycie
po to, aby�my mogli dzi� po tym lesie bezpiecznie spacero-
waæ.

Do tej pory nikt o tej mogile nie pamiêta³, dopiero w tym
roku po raz pierwszy, w dniu �wiêta Sapera mogi³a zosta³a
uporz¹dkowana i zapalono na niej znicze oraz z³o¿ono wi¹-
zanki kwiatów od wdziêcznych w³adz Miasta i mieszkañców
Helu.

Moim ¿yczeniem jest, aby  mogi³a ta objêta zosta³a patro-
natem i oby w przysz³o�ci zawsze o niej pamiêtaæ. T¹
pamiêci¹ i trosk¹ bêdziemy mobilizowaæ obecnych maryna-
rzy - saperów wykonuj¹cych nadal niebezpieczn¹ pracê
zwi¹zan¹ z rozminowaniem Pó³wyspu Helskiego.

W "Dzienniku Ba³tyckim" z dnia 22-24 marca 2008 r. prze-
czyta³em wiadomo�æ zatytu³owan¹ "Saperzy wracaj¹ do re-
zydencji": - "Po �wiêtach saperzy wróc¹ do rezydencji prezy-
denta RP w Helu. W ukrytym w lesie o�rodku bêd¹ szukaæ
niewypa³ów z czasów II wojny �wiatowej. Specjali�ci z Mary-
narki Wojennej musz¹ przeczesaæ niemal ca³y, blisko stuhek-
tarowy obszar helskiego o�rodka".

Ta wiadomo�æ sk³oni³a mnie do napisania tego artyku³u.
Saperzy s¹ nadal potrzebni!

W dniu �wiêta Sapera, stoj¹c przed mogi³¹ naszego helskie-
go bohatera, pomy�la³em o tych, którzy  obecnie wykonuj¹
podobne, niebezpieczne zadania w rezydencji Pana Prezy-
denta.

Niech pracuj¹ rozwa¿nie i szczê�liwie wróc¹ do swych
domów!

Im tak¿e, w chwili gdy wykonuj¹ to niebezpieczne zadanie
CZE�Æ i CHWA£A!

Tadeusz Bieniek

BOHATERSCY  SAPERZY

�WIÊTO WOJSK SAPERSKICH
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Tegoroczn¹ - 63. rocznicê zakoñczenia II wojny �wiato-
wej w Europie obchodzili�my w Helu dwuetapowo.

Pocz¹tkiem by³a msza �w. odprawiona 8 maja, punktualnie
o godz. 1500 w intencji 55. milionów istnieñ ludzkich - ofiar
II wojny �wiatowej poleg³ych, zamordowanych i zmar³ych
- w tym ponad 6 mln Polaków.

Mszê przy zbiorowej mogile 31. bohaterskich Obroñców
Helu w 1939 roku odprawili: kapelan Garnizonu Hel i W³ady-
s³awowo ksi¹dz kanonik kmdr Jan Maliszewski i pro-
boszcz miejscowej Parafii rzymskokatolickiej ojciec
Klaudiusz Michalski.

OBCHODY ROCZNICOWE
DZIEÑ ZWYCIÊSTWA

W uroczysto�ci uczestniczyli: w³adze administracyjne mia-
sta z wiceburmistrzem Helu mgr. in¿. Jaros³awem Pa³kow-
skim i sekretarzem miasta mgr. Markiem Dykt¹; kadra kierow-
nicza, pododdzia³ marynarzy ze sztandarem oraz pracownicy
Punktu Bazowania Hel.

Ponadto poczty sztandarowe organizacji, harcerze Hufca
ZHP ze sztandarem, m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych ze sztandarem, weterani, emeryci i renci�ci wojskowi,
mieszkañcy Helu i wczasowicze. Referat okoliczno�ciowy
wyg³osi³ przedstawiciel Ko³a Nr 3 Zwi¹zku By³ych ¯o³nie-
rzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Z³o¿enie wi¹za-
nek kwiatów i zapalenie zniczy zakoñczy³y program obcho-
dów tego dnia.

9. maja po po³udniu, na terenie WDW �OW w Helu, Zarz¹d
Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP zorganizowa³ spotkanie integracyj-
ne przy ognisku z okazji 63. rocznicy kapitulacji III Rzeszy.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go�cie - przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych, wojska, organizacji pozarz¹dowych
oraz cz³onkowie i cz³onkinie naszego Zwi¹zku.

Eugeniusz Konarski
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Celem konkursu "Cz³owiek Roku Polskiej Ekologii" jest
promocja osób i popularyzacja dzia³añ szczególnie wa¿nych
dla ochrony �rodowiska przyrodniczego w Polsce oraz pre-
zentacja autorytetów w tej dziedzinie.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. odby³o siê posiedzenie Kapitu³y
Konkursu "Cz³owiek Roku 2007 Polskiej Ekologii", og³oszo-
nego z okazji obchodów �wiatowego Dnia Ziemi 2008.

Kapitu³a w sk³adzie:, Jacek Bo¿ek
- laureat konkursu "Cz³owiek Roku
2001", Przemys³aw Czajkowski - lau-
reat konkursu "Cz³owiek Roku 2006",
Wojciech G¹sienica-Byrcyn - laureat
konkursu "Cz³owiek Roku 2000",
Piotr Gliñski - socjolog, PAN, Gra-
¿yna Hodun - koordynator obchodów
Dnia Ziemi 2007, Anna Kalinowska -
laureatka konkursu "Cz³owiek Roku
2002", Andrzej Kassenberg - laureat
konkursu "Cz³owiek Roku 2005", S³a-
womir Kuczmierowski - sekretarz,
Mira Stanis³awska - Meysztowicz -
laureatka konkursu "Cz³owiek Roku
2004" zapozna³a siê ze zg³oszeniami
i postanowi³a przyznaæ tytu³ "Cz³o-
wieka Roku 2007 Polskiej Ekologii"
dla prof. UG, dr hab. Krzysztofa
Skóry. Og³oszenie wyników konkur-
su odby³o siê na konferencji praso-
wej Dnia Ziemi 2008 r. w dniu 23
kwietnia 2008 r. w Sali Darczyñców Biblioteki Narodowej
w Warszawie.

Uzasadnienie: Wiod¹cy temat Dnia Ziemi 2008 to zapobie-
ganie zmianom klimatu, a nikt nie wspomina, jak wa¿ny dla
poch³aniania dwutlenku wêgla jest dobry stan mórz, a tak¿e
jak gro�ne zjawiska wynikaj¹ce z niefrasobliwej dzia³alno�ci
cz³owieka obserwuje siê w Ba³tyku. Tak wygl¹da, jakby wiêk-
szo�æ ekologów wojuj¹cych o �rodowisko i przyrodê zatrzy-
ma³a siê na l¹dzie, a przyrodnicza mapa Polski koñczy³a siê na
konturze brzegów! Ba³tyk jako niezwykle cenny obszar przy-
rodniczy wci¹¿ nie mo¿e zaistnieæ w �wiadomo�ci Polaków.

 W tej sytuacji, jak g³os wo³aj¹cego na puszczy, (nawet nie
ma okre�lenia: g³os wo³aj¹cego na morzu) - brzmi przes³anie
prof. Krzysztofa Skóry ze Stacji Morskiej UG na Helu: " ...
polska przyroda nie koñczy siê na brzegu!". ¯ywy �wiat
Ba³tyku rzeczywi�cie wymaga gwa³townej pomocy.

Morski Cz³owiek Roku 2007
Polskiej Ekologii

* * *
Krzysztof Skóra jest nie tylko "s³ownym", ale i czynnym

ambasadorem Ba³tyku. To dziêki jego energii i ogromnemu
samozaparciu powsta³ polski projekt restytucji i ochrony ba³-
tyckich ssaków oraz fokarium. To niezwyk³e, jedyne w Pol-
sce hodowlano-edukacyjne przedsiêwziêcie przyci¹ga dzie-
si¹tki tysiêcy zwiedzaj¹cych i pokazuje im, ¿e badania s³u¿¹-

ce ochronie fauny Ba³tyku mog¹
byæ te¿ atrakcj¹ turystyczn¹,
a czas nad morzem mo¿na spê-
dzaæ nie tylko wyleguj¹c siê na
pla¿y. Niezwyk³e s¹ te¿ akcje
profesora Krzysztofa Skóry,
wci¹gaj¹ce do dzia³añ na rzecz
ochrony fauny Ba³tyku wa¿ne
grupy zawodowe -  marynarzy
czy rybaków. To w³a�nie dziêki
ich zaanga¿owaniu mo¿na groma-
dziæ informacje dotycz¹ce wystê-
powania mor�winów i fok.

W dzia³aniach na rzecz Ba³ty-
ku  Krzysztof Skóra  nie ma wielu
sojuszników, jako ¿e ma³o kto za-
biera na ten temat g³os, bo polskie
organizacje ekologiczne czêsto
morza nie dostrzegaj¹ tak jak i fak-
tu, ¿e bardzo nam brakuje mor-
skich rezerwatów jak i lepiej wy-
znaczonych obszarów Natury

2000. Wiele problemów z ochron¹ morskiej przyrody pojawi-
³o siê ostatnio tak¿e na samym Helu.

W tej sytuacji dzia³ania edukacyjne, inwestycyjne i badaw-
cze na rzecz ochrony przyrody Ba³tyku prowadzone z tak¹
determinacj¹ przez Krzysztofa Skórê wymagaj¹ ogólnopol-
skiego wsparcia. Bardzo dobrym, nag³o�nionym przez media
sygna³em mo¿e byæ przyznanie mu tytu³u Cz³owieka Roku
2007. Uhonorowali�my onegdaj walkê o Tatry - teraz kolei na
Ba³tyk!

Anna Kalinowska

Wiêcej o przebiegu Dnia Ziemi i Konkursie tu:
www.dzienziemi.org.pl/2008/
www.lp.gov.pl/Members/puls/przed-centralnymi-obcho-

dami-dnia-ziemi
www.mmtrojmiasto.pl/1631/2008/4/23/naukowiec-z-ug-

czlowiekiem-roku-polskiej-ekologii

PRZYRODA - EKOLOGIA

Corocznie, od roku 2000 Fundacja Nasza Ziemia og³asza konkurs na "Cz³owiek Roku Polskiej Ekologii". W
roku obecnym patronami jego byli: Prezes Rady Ministrów, Minister �rodowiska, Wojewoda Mazowiecki, Mar-
sza³ek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Prezes WFO�iGW w Warszawie oraz  Dyrektor
Generalny Lasów Pañstwowych.
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PRZYRODA - EKOLOGIA

Szybko�æ i przyrodnicze konsekwencje jakie wywo³uje
w Ba³tyku rozprzestrzenianie siê obcego gatunku pon-

to-kaspijskiej ryby, zwanego potocznie babk¹ bycz¹, wzbu-
dzaj¹ niepokój szwedzkich ekologów. Uwa¿aj¹c, ¿e nie do�æ
wiedzy na ten temat, postanowili aktywnie w³¹czyæ siê
w badania nad biologi¹ i ekologi¹ tego gatunku w naszym mo-
rzu. W oparciu o umowê o wspó³pracy pomiêdzy helsk¹ pla-
cówk¹ a Instytutem Badañ Strefy Przybrze¿nej w Orgerund,
szwedzki ichtiolog Gustaf Almqvist realizowa³ cykl badañ na
wodach Zatoki Puckiej. Zakoñczone w 2007 roku prace znala-
z³y swój fina³ w postaci obronionego, w dniu 25 kwietnia
2008 r., na Uniwersytecie Sztokholmskim doktoratu pt.:
"Round goby Neogobius melanostomus in the Baltic sea
- Invasion Biology in practice".

Szwedzkie przygotowania
do inwazji...

Niniejszym Stacja Morska UG pragnie serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim rybakom znad Zatoki Puckiej, którzy po-
magali w po³owach ryb bêd¹cych przedmiotem powy¿szych
badañ.

SM

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

Szanowni Pañstwo,
Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿

sklepik

fokarium Stacji

Morskiej w Helu ma

do zaoferowania

nowy bardzo cieka-

wy asortyment, m.in.

kurtki przeciwdesz-

czowe, bezrêkawniki, polary, a tak¿e

nowe modele plecaków, kubków,

toreb p³óciennych, koszulek itp.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Jubileusz 50-lecia
W dniu 17 kwietnia w Urzêdzie

Stanu Cywilnego w Helu �wiê-
towali�my jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego Pañstwa:

Józefy i Stanis³awa B¹k,
Benedykty i Henryka Kasjaniuk oraz
Barbary i Stanis³awa Tomaszewskich.
Medalem za d³ugoletnie po¿ycie ma³-

¿eñskie w imieniu Prezydenta RP ude-
korowa³ dostojnych jubilatów starosta
pucki Artur Jab³oñski. ¯yczenia z³o¿y-
li: zastêpca Burmistrza Helu Jaros³aw
Pa³kowski, przewodnicz¹cy Rady Mia-
sta Helu Edward Mrozik i ni¿ej podpi-
sana.

Dostojnym Jubilatom ¿yczymy, aby
w zdrowiu doczekali dalszych jubile-
uszy, cieszyli siê szczê�ciem swoich
dzieci i wnuków.

Kierownik USC
Gra¿yna Mu¿a

Prezentujemy pañstwu obraz przedstawiaj¹cy �Port rybacki
w Helu� autorstwa p. Orelskiego (prawdziwe nazwisko mala-
rza - Potorka) o wym. 97x65 cm.

Schorowany w³a�ciciel obrazu zamieszka³y w Szczawnie
Zdroju chce go sprzedaæ za kwotê 7500 z³. Dane w³a�ciciela
obrazu dostêpne w siedzibie redakcji "Helskiej Blizy".

OFERTA

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE

48  OGÓLNOPOLSKI  ZLOT  PTK
48 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Tury-

styki Kolarskiej PPTK "Kaszuby 2008" dotar³ do Helu. Roz-
pocz¹³ siê 17 maja w Wie¿ycy, a dzieñ pó�niej nast¹pi³o jego
oficjalne otwarcie w Kartuzach. Jego 500 osobowa grupa
uczestników ka¿dego dnia musia³a pokonaæ wybrany etap
licz¹cy od 60-90 km. W rajdzie uczestniczy³ przyjaciel pol-
skich turystów z Czech - Stanis³aw Martiniec.

Czê�æ grupy pop³ynê³a promem do Karlskrony, a pozostali
przejechali dumnie ul. �wiêtojañsk¹ w Gdyni.

II Baza dla kolarzy za³o¿ona zosta³a we W³adys³awowie,
sk¹d tury�ci mogli rozje¿d¿aæ siê w ró¿nych kierunkach.

24 maja uczestnicy Zlotu dotarli do Helu, gdzie zwiedzili
najciekawsze miejsca pocz¹tku Polski.  Kilkusetosobow¹ grup¹
dotarli równie¿ do MOW. Okoliczno�ciowa piecz¹tka

Muzeum, któr¹ wbija³ do ksi¹¿eczki ka¿dy z uczestników,
"t³uk³a szk³o" na ladzie sklepiku.

Na g³odnych czeka³a pachn¹ca lasem grochówka, a ¿¹dni
wra¿eñ mogli skorzystaæ ze strzelnicy. Chêtnych nie brako-
wa³o.

WW
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Dlaczego w krajach Zachodu, gdzie ludzie pracuj¹ tak
samo jak u nas, maj¹ du¿o wiêksze wyp³aty, du¿o

lepsze �wiadczenia medyczne i du¿o lepsze warunki do ¿ycia?
Co jest takiego przeklêtego w tym katolickim kraju, ¿e lu-

dzie klepi¹ tak¹ biedê? Umieraj¹ z powodu braku lekarstw
i zamykania szpitali, pomimo prawie dwudziestu lat zwyciê-
stwa Solidarno�ci.

Czym zwyk³y polski robol, ró¿ni siê od zwyk³ego robola
z Irlandii, Niemiec czy Francji?

Tamci pracuj¹ krócej, natomiast zarabiaj¹ du¿o wiêcej.
Kto w Polsce kogo okrada, ¿e jest taka bieda oraz zawi�æ

i upodlenie w miejscu pracy?
Wyt³umaczcie mi - prostemu komuni�cie.
Tego typu wypowied� us³ysza³em od znajomego z Helu.
Podejmê siê odpowiedzieæ.
Pod koniec dekady Gierka i "budowy II Polski" - zobowi¹-

zania ³¹czne Polski wynios³y 24 mld dolarów (USD). I wiado-
mo czym to siê dla nas skoñczy³o. Nastêpnie Jaruzelski
wprowadzi³ w Polsce zamordyzm. Na pó³kach w sklepie
ocet i musztarda. Wódka na kartki i tylko od 13-tej godziny.
Ale d³ugu nie powiêkszano (ros³y jedynie odsetki).

Kilka dni temu Narodowy Bank Polski poda³ dane o zad³u-
¿eniu Polski na koniec III kwarta³u 2007 roku.

546 mld 187 mln z³, czyli po 14 tys. 373 z³ i 10 gr. na osobê
- tyle, ¿e ka¿dy Polak, wliczaj¹c w to starców i niemowlêta,
jest winien zagranicznym bankom, funduszom inwestycyj-
nym, spó³kom i innym instytucjom finansowym. To zaiste
rekordowy wynik. To 222 mld 930 mln USD.

Ale najbardziej interesuj¹ca jest struktura polskiego d³ugu.
Na konie listopada 2007 roku, skarb pañstwa polskiego by³

winien wierzycielom 496 mld 203 mln z³ - w tym zagranicz-
nym 122 mld 383 mln z³ (�ród³a: komunikat NBP).

Reszta - 373 mld 820 mln z³, to d³ug przedsiêbiorstw
i obywateli prywatnych.

Szczególnie musi niepokoiæ wzrost zad³u¿enia krótkoter-
minowego - z 32 mld 642 mln USD na koniec II kwarta³u 2006
roku do 50 mld 747 mln USD w koñcu III kwarta³u 2007 roku
(�ród³o: komunikat NBP).

Zad³u¿enie krótkoterminowe to w wiêkszo�ci kapita³ spe-
kulacyjny, który mo¿e b³yskawicznie z Polski odp³yn¹æ.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e do�wiadczenie historyczne na-
uczy³o nas, czym grozi zaci¹ganie nadmiernych zobowi¹zañ.
Niestety, niczego nas nie nauczy³o. Polki i Polacy to naród
odporny na wiedzê ekonomiczn¹. A najbardziej zdumiewa to,
dlaczego Polska jeszcze nie upad³a i stoczy³a siê - jak niedaw-
no Argentyna. Tamtejsza gospodarka rozpad³a siê przy zad³u-
¿eniu w wysoko�ci 100 mld USD.

Bior¹c pod uwagê tempo zad³u¿enia Polski, po zwyciê-
stwie Solidarno�ci - na koniec 2010 roku, skarb pañstwa pol-

LISTY, OPINIE, KOMENTARZE...

Wybacz mi - prostemu komuni�cie�
skiego, prywatne firmy i obywatele tego piêknego kraju, bêd¹
winni zagranicznym wierzycielom oko³o 300 mld USD.
A w roku 20012 - 400 mld USD.

Nale¿y tylko zadaæ sobie pytanie: kto nam tak "¿yczliwie"
po¿ycza pieni¹dze? I w jakim celu? Kto to jest?

Atrakcyjnych firm i banków do sprzeda¿y ju¿ nie mamy.
Mamy jeszcze jedynie ziemiê. A co dalej z Polakami? Jaki
bêdzie w dalszej przysz³o�ci ich los?

Najprawdopodobniej ziemiê wezm¹ za d³ugi a Polaków prze-
mieszczê do rezerwatów.

Pewien znany profesor stwierdzi³ niedawno, ¿e w Polsce
nie istnieje tzw. "problem �wiñ przy korycie". Zdaniem pro-
fesora istnieje inny bardzo wa¿ny problem - "samego koryta".
Je¿eli usuniemy koryto - zabraknie przy nim �wiñ.

Byli prezydenci: Lech Wa³êsa i Aleksander Kwa�niewski
ci¹gle powtarzaj¹, ¿eby pisaæ i mówiæ o ogromnym dorobku
III RP. Natomiast ekonomi�ci i socjologowie przestrzegaj¹,
¿e mo¿na pisaæ i mówiæ nie o "dorobku elit III RP" a jedynie
o "urobku elit III RP". Budujemy bowiem spo³eczeñstwo
o strukturze 10/90, a wiêc 10% ma wszystko natomiast 90%
spo³eczeñstwa wegetuje na skraju nêdzy. Podobnie jak to czy-
ni Meksyk.

Na zakoñczenie odpowiedzi, taka oto refleksja.
Chcia³bym by�my potrafili tak budowaæ nasz¹ przysz³o�æ,

aby w niej by³ obecny nurt refleksji, która nie boi siê zakwe-
stionowañ, która krytykê uznaje nie za blu�nierstwo, ale
za naturalny sposób docierania do prawdy. Nie chodzi wiêc
o jak¹� z³o�liwo�æ, ale o rzetelno�æ.

Przywódca Aten - Perykles powtarza³ czêsto:
"tajemnic¹ szczê�cia jest wolno�æ,
a tajemnic¹ wolno�ci jest odwaga".
By robiæ to co uwa¿amy za s³uszne. czy mamy wp³yw

na stan zad³u¿enia Polski? Mamy - poprzez wybory.

Andrzej Buliñski

AGENCJA  OCHRONY  FIZYCZNEJ
OSÓB  i  MIENIA  "OMEGA"
FILIA  HEL  ul.  BOCZNA  9/7

OFERUJE US£UGI W ZAKRESIE:
ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia im-

prez masowych, ochrony elektronicznej i monitorin-
gu, kontroli dostêpu i systemów alarmowych, patroli
zmotoryzowanych grup interwencyjnych.

Zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 501-850-587.
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Rybo³ówstwo na Ba³tyku jest jednym z najbardziej roz-
winiêtych na �wiecie. Morze Ba³tyckie, przez wielu

traktowanych jak du¿e jezioro, do�wiadcza obecnie nadzwy-
czajnej presji po³owowej cz³owieka, co odbija siê na ¿yciu
morskich organizmów oraz strukturze ³añcucha pokarmowe-
go w ca³ym ba³tyckim ekosystemie. Najwa¿niejszymi gatun-
kami pod wzglêdem ekonomicznym w Ba³tyku s¹ dorsz i ³oso�.
To ich po³ów jest najbardziej op³acalny dla rybaków, równo-
cze�nie to z ich po³owem zwi¹zane s¹ najwiêksze problemy
i spory. Jednak najliczniej po³awiane przez rybaków wszyst-
kich nadba³tyckich krajów ka¿dego roku s¹ szproty (powy¿ej
300 tys. ton) i �ledzie (powy¿ej 200 tys. ton). Dorsz, szprot
i �led� to ryby po³awiane najintensywniej przez Daniê, Pol-
skê oraz Szwecjê. W po³owach szprota i �ledzia wa¿n¹ rolê
odgrywa te¿ Estonia i Litwa. W�ród konfliktów o wielko�ci
kwot po³owowych na dorsza, po³owy pelagiczne szprota
i �ledzia czê�ciowo odzwierciedlaj¹ kolejne, niebezpodstawne
napiêcia pomiêdzy rybakami z ró¿nych pañstw. Dodatkowo,
unijne przyzwolenie na nieodpowiedzialne po³owy tych ryb,
prowadzone na Ba³tyku g³ównie przez pañstwa skandynaw-
skie, jest spostrzegane jako efekt istnienia silnych interesów
ró¿nych grup ludzi. Ukazuje to swego rodzaju europejsk¹ nie-
udolno�æ administracyjn¹ w ramach Wspólnej Polityki Ry-
backiej, która nie potrafi w sposób zdecydowany uregulowaæ
kolejnej spornej kwestii. W�ród wielu problemów obecnego
rybo³ówstwa ba³tyckiego, tak zwane "po³owy paszowe"
wydaj¹ siê stanowiæ zagro¿enie zarówno dla populacji dorsza
jak i ca³ego �rodowiska Morza Ba³tyckiego.

Po³owy "na paszê" to specyficzna forma pozyskiwania ryb,
której celem jest dostarczenie ma³o cennego surowca rybnego
punktom przetwórczym, przerabiaj¹cym go nastêpnie na pro-
dukt paszowy i oleje. Na Morzu Ba³tyckim chodzi oczywi-
�cie o szprota i �ledzia. Ryby te, w wyniku mniejszego zaso-
lenia wody w Ba³tyku, osi¹gaj¹ mniejsze rozmiary ni¿ przed-
stawiciele tego samego gatunku w Morzu Pó³nocnym, dlatego
te¿ ba³tyckie szproty i �ledzie s¹ spostrzegane jako mniej
atrakcyjne pod wzglêdem konsumenckim - trudniej znale�æ

dla nich rynek zbytu, zatem bardziej op³acalne jest przezna-
czaæ z³owione ryby na paszê. Po³ów ten budzi jednak wiele
kontrowersji, zw³aszcza w obszarze wra¿liwego Morza Ba³-
tyckiego, gdzie nieodpowiedzialne i niekontrolowane dzia³a-
nia ludzi s¹ w stanie wyrz¹dziæ wiele z³ego w krótkim okresie
czasu. �rodowisko rybackie w Polsce w sprawie "po³owów
paszowych" wydaje siê mówiæ jednym g³osem. Rybacy ape-
luj¹ o zaprzestanie takich po³owów lub przynajmniej podjêcie
rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich zracjonalizowanie. "Po³owów
paszowych" na Ba³tyku dokonuj¹ zazwyczaj wielkie, nierzadko
80 metrowe jednostki oceaniczne, g³ównie z Danii i Szwecji.
Tak du¿e statki wy³awiaj¹ wszystko, co znajdzie siê w zasiê-
gu ich ogromnych sieci o drobnych oczkach, niszcz¹c przy
tym narybek cennego dorsza. Wp³ywa to negatywnie na stan
populacji tej ryby, pog³êbiaj¹c przy okazji dorszowy kryzys.
Zdaniem wielu, tak du¿e jednostki nie powinny mieæ prawa
funkcjonowania na tak ma³ym morzu, jakim jest Ba³tyk,
a narzêdzia po³owowe przez nie stosowane, nios¹ niesamowite
spustoszenie w ba³tyckich wodach - od dna morza po po-
wierzchniê. Pomimo tak negatywnych opinii, mechanizmy
bezpo�rednio zwi¹zane z "po³owami paszowymi" s¹ jak do-
t¹d niezagro¿one. Osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie
twierdz¹, ¿e "po³owy paszowe" to jedna z niewielu form po-
³owów, niepowi¹zanych z nielegaln¹ i k³usownicz¹ dzia³alno-
�ci¹ ryback¹. Udowadniaj¹ równie¿, ¿e takie po³owy s¹ ³atwe
do kontrolowania, a przy³ów niewymiarowego dorsza jest
znikomy lub nawet zerowy, bez wp³ywu na straty w ekosys-
temie - wrêcz przeciwnie - ich zdaniem po³owy paszowe re-
guluj¹ w pozytywny sposób stan populacji ryb pelagicznych,
a po�rednio dorsza, którego ikra stanowi pokarm szprota
i �ledzia. Zatem, gdzie le¿y prawda? Jak to mo¿liwe, ¿e wy-
stêpuj¹ tak znacz¹ce ró¿nice zdañ? Czy nie jest tak, ¿e
z "po³owami paszowymi" zwi¹zane s¹ du¿e pieni¹dze, a ad-
ministracja unijna nie jest w stanie zwróciæ siê przeciwko silnym
wp³ywom osób i firm zwi¹zanych z przemys³em paszowym?

Paszowy problem Ba³tyku

Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina wznowi³a pro-
jekt "Sekretariat Rybacki" w pa�dzierniku 2007 r. Jej
celem jest promowanie idei zrównowa¿onych po³owów
oraz dzia³añ usprawniaj¹cych funkcjonowanie rybo-
³ówstwa na Morzu Ba³tyckim.

Federacja Zielonych Gaja
Koordynator Projektu "Sekretariat Rybacki"
Rados³aw Brzeziñski

ul. 5 lipca 45, 70-374 Szczecin
tel.: 091 489 42 33
tel. kom.:+48 504 855 716
e-mail: radekb@gajanet.pl
www.gajanet.pl/-Sekretariat-Rybacki-

Projekt "Sekretariat Rybacki" jest realizowany dziêki
pieni¹dzom Unii Europejskiej uzyskanym za po�rednictwem
Fundacji Fundusz Wspó³pracy.

FEDERACJA  ZIELONYCH  GAJA
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1 Particularly Sensitive Sea Area - status Szczególnie Wra¿liwego
Obszaru Morskiego przyznawany przez Miêdzynarodow¹ Orga-
nizacjê Morsk¹ (IMO). Otrzymuj¹ go akweny o szczególnym
znaczeniu ekologicznym, spo³ecznym, kulturalnym lub nauko-
wym, które s¹ bardzo wra¿liwe i mog¹ ulec zniszczeniu.

Z punkt widzenia ekologii, "po³owy paszowe" s¹ niebez-
pieczne dla ba³tyckiego ekosystemu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
Morze Ba³tyckie jest unikatowym zbiornikiem wodnym, któ-
remu nadano status "Szczególnie Wra¿liwego Obszaru Mor-
skiego" (PSSA1). Niemal zamkniêty charakter, niski poziom
zasolenia wody i stosunkowo ma³a g³êboko�æ sprawiaj¹, ¿e
wra¿liwo�æ Ba³tyku na wszelk¹ dzia³alno�æ ludzk¹, w tym
po³owy, jest bardzo wysoka. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e po³o-
wy pelagiczne szprota i �ledzia nale¿¹ do typowej dzia³alno-
�ci rybackiej. Dodatkowo  Polska juz od wielu lat nie w pe³ni
wykorzystuje swoje kwoty po³owowe na szprota i �ledzia
w Ba³tyku. Jednak skala i metody po³owów, z których ryby
s¹ przeznaczane na paszê, z ca³¹ pewno�ci¹ powinny zostaæ
ograniczone, zracjonalizowane i �ci�le kontrolowane pod
wzglêdem przy³owu m³odego dorsza. Du¿e - czêsto zbyt du¿e
- jednostki rybackie nie powinny mieæ prawa funkcjonowania
na wra¿liwym Morzu Ba³tyckim. To wszystko powinno
zostaæ podparte m¹drym prawem, gwarantuj¹cym rybakom
racjonalne wykorzystywanie ba³tyckich zasobów rybnych oraz
ochronê ekosystemu.

W tym celu nale¿a³oby uruchomiæ szeroko zakrojone dzia³a-
nia lobbingowe, rozpoczynaj¹c od administracji krajowej,
a na unijnej koñcz¹c. Ró¿ne organizacje ekologiczne, mog³yby
na tym polu uzyskaæ sprzymierzeñców w postaci wiêkszo�ci
rybaków oraz osi¹gn¹æ dobre rezultaty. Nie bêdzie to jednak
zadanie ³atwe, gdy¿ wiele wskazuje na to, i¿ strony zaanga¿o-
wane w "po³owy paszowe" posiadaj¹ siln¹ i ugruntowan¹
pozycjê, pozwalaj¹c¹ na skuteczna ochronê swych w³asnych
interesów.

Rados³aw Brzeziñski

   Noc muzealna w
W noc muzealn¹ z 17/18 maja odwiedzi³o nas kilkana�cie

osób. O nietypowej, nocnej porze mo¿na by³o obejrzeæ
gigantyczne stanowisko armaty i ekspozycje Muzeum.

By³ równie¿ czas na pogawêdki przy ognisku i pieczon¹
kie³basê.

(MOW)
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Wiele kontrowersji budzi wykorzystywanie utworów
muzycznych w dzia³alno�ci gastronomicznej, han-

dlowej i us³ugowej. Przedsiêbiorcy dziwi¹ siê, ¿e musz¹ p³aciæ
jakie� tantiemy, z kolei autorzy narzekaj¹, ¿e wielokrotnie ich
twórczo�ci¹ podpiera siê dzia³alno�æ zarobkow¹ i gospodarcz¹,
bez zap³aty nale¿nych im wynagrodzeñ. A jak to wygl¹da
w �wietle przepisów prawa autorskiego?

W 1994 roku  Sejm uchwali³ now¹ ustawê o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ustaw¹ autorzy po-
siadaj¹ dwie grupy uprawnieñ:

* niegasn¹ce autorskie prawa osobiste oraz
* autorskie prawa maj¹tkowe (gasn¹ 70 lat po �mierci auto-

ra) czyli prawo do korzystania z utworu, rozporz¹dzania nim
i prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez
innych na wszystkich polach eksploatacji (art.17 ustawy).

 Prawa autorskie maj¹ charakter praw wy³¹cznych, czyli
ich ograniczenie mo¿e byæ tylko wynikiem zgody autora lub
przepisu ustawy. P³ynie st¹d generalna zasada: na wszystkie
formy korzystania z utworu, czy na ¿ywo, czy poprzez
�rodki techniczne z no�ników, autor musi udzieliæ zgody
i nale¿y mu siê oddzielne wynagrodzenie, bez wzglêdu
na to, czy korzystaj¹cy na tym zarabia, czy te¿ nie.

Autorowi np. s³ów (piosenki) i kompozycji nale¿eæ siê bê-
dzie oddzielne wynagrodzenie za nagranie na p³ytê, oddzielne
za wykonanie jej przez jaki� zespó³ na zabawie, oddzielne od
telewizji za nadanie, oddzielnie z radia za nadanie, oddzielnie
od wszystkich odbiorców, którzy odebrali piosenkê z radia
lub TV umieszczonych w miejscu, w którym ³¹czy siê to
z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ zarobkow¹ (np. restauracji, skle-
pie, pubie, hotelu, klubie itd.), oddzielnie od wszystkich, któ-
rzy odtworzyli je publicznie np. podczas dyskoteki, zabawy,
w kawiarni, w klubie, w sklepie, w czasie æwiczeñ np. areobi-
ku itd.

Ustawa nie wy³¹cza z obowi¹zku zap³aty wynagrodzeñ
autorskich, za którekolwiek z tych pól eksploatacji, ¿adnego
podmiotu, nawet wojska, policji stra¿y po¿arnej, organów
w³adzy i samorz¹du, ko�cio³a. Jedynie korzystanie w ramach
ustawowego tzw. dozwolonego u¿ytku chronionych utwo-
rów zwalnia, choæ nie zawsze, z zap³aty wynagrodzenia, cza-
sami tylko z obowi¹zku uzyskania zgody autora. Na ten do-

zwolony u¿ytek sk³ada siê: u¿ytek prywatny,(w domu w krê-
gu krewnych, powinowatych, przyjació³), korzystanie dla
celów informacji przez  prasê, korzystanie w trakcie naucza-
nia i badañ naukowych, w trakcie ceremonii religijnych, im-
prez szkolnych i akademickich, oficjalnych uroczysto�ci pañ-
stwowych, ale gdy arty�ci wykonawcy nie otrzymuj¹ wy-
nagrodzenia i nikt nie osi¹ga choæby po�rednio korzy�ci.

Wielokrotnie prowadz¹cy dzia³alno�æ handlow¹ lub us³u-
gow¹ odtwarzaj¹ w swoim lokalu muzykê z p³yt czy kaset
(z magnetofonu, wie¿y, magnetowidu, szafy graj¹cej) w taki
sposób, ¿e trafia ona do klientów - musz¹ na to uzyskaæ zgodê
i zap³aciæ wynagrodzenie autorskie. Tu nale¿y od razu wyja-
�niæ, ¿e zakup w detalu lub hurcie kasety czy p³yty nie upraw-
nia do publicznego ich odtwarzania.

Czêsto w lokalu handlowym, gastronomicznym, us³ugowym
odbierane s¹ programy z radia lub telewizji tak, ¿e mog¹ ogl¹-
daæ i s³uchaæ je klienci. Na publiczny odbiór utworów t¹ drog¹
i w taki sposób, tak¿e trzeba mieæ zezwolenie i zap³aciæ wy-
nagrodzenie twórcom.

W takim razie, jak legalnie odtwarzaæ muzykê?
Aby legalnie korzystaæ z przedmiotów prawa autorskiego,

m.in. poprzez publiczne odtwarzanie, nale¿y uregulowaæ
kwestiê zgody na wykorzystanie poszczególnych utworów,
a tak¿e ³¹cz¹ce siê z tym wynagrodzenie za wykorzystanie.
Powszechnie autorzy powierzaj¹ swoje prawa w zbiorowy
zarz¹d odpowiedniej organizacji zbiorowego zarz¹dzania,
w tym przypadku Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, które
dzia³a na rzecz i w imieniu autorów. W³a�ciciel lokalu (u¿yt-
kownik, dzier¿awca) powinien podpisaæ umowê licencyjn¹
z t¹ organizacja. W tym celu powinien skontaktowaæ siê
z przedstawicielem ZAiKS-u  ( tel. 058 551 13 43: kom. 0600
427 470). ZAiKS udzieli licencji na wykorzystanie praw, któ-
re reprezentuje poprzez podpisanie stosownej umowy licen-
cyjnej, za co pobieraæ bêdzie op³aty dla uprawnionych auto-
rów utworów s³owno-muzycznych, zwane tantiemami.

Warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, wykorzystanie utworu muzycz-
nego bez zgody  ZAiKS-u  jest zagro¿one sankcjami karnymi
w postaci kar finansowych albo pozbawienia wolno�ci.

PRAWO

JAK LEGALNIE ODTWARZAÆ MUZYKÊ
w SKLEPIE, BARZE, RESTAURACJI?

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

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

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

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

Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�
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Dnia 29.04.2008 r. odby³y siê re-
jonowe mistrzostwa pierwszej

pomocy powiatu puckiego. Tak jak

i w minionym roku rozegrano je w Mu-
zeum Obrony Wybrze¿a w Helu.

Organizatorami zawodów byli cz³on-
kowie GRM Wejherowo, którzy na miej-

REJONOWE MISTRZOSTWA
POWIATU PUCKIEGO

RATOWNICTWO  MEDYCZNE

sce przybyli w 8- osobowym sk³adzie:
Bartek Paupa, Bartek B³oszyk, Ania Ste-
fanowska, Kamil Gorzelic, Marcin
Krzak, Krystian Lankauf, Grzesiu Cey-

nowa oraz ja (Monika Sikora). Pomogli
nam te¿: Piotr i Mateusz (�wie¿o po
kursie:)).

Zaraz po dotarciu do tak odleg³ego

miejsca zwiedzili�my muzeum, przy
okazji rozmieszczaj¹c scenki. Nastêp-
nie rozdzielili�my miêdzy sob¹ przy-
padki, dobrali�my pozorantów i oczeki-

wali�my na przybycie dru¿yn. Oko³o
godziny 9 przyby³y piêcioosobowe re-
prezentacje szkó³ wraz ze swoimi opie-
kunami oraz kibicami. Zaraz po oficjal-

nym otwarciu Mistrzostw, kapitanowie
dru¿yn rozlosowali nr startowe i ekipy

przyst¹pi³y do dzia³ania. Uczniowie
zmierzyli siê z 5 scenkami z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz na

jednej zapoznali siê ze sprzêtem, jakim
dysponuje stra¿ po¿arna. Poziom jaki
reprezentowa³y dru¿yny by³ bardzo
wyrównany, jednak¿e kto� musia³ zwy-

ciê¿yæ. Ale zanim nast¹pi³o og³oszenie
wyników, jeszcze kilka wywiadów do
TV, grochówka i wys³uchanie kilku s³ów

o historii miejsca, w którym siê znajdo-
wali�my.

A teraz pora na wyniki (tradycyjnie
zaczniemy od koñca:)):

VI miejsce: ZSP Puck (256 punktów)
V miejsce: ZS Rzucewo (267 punk-

tów)

IV miejsce: ZSP K³anino (281 punk-
tów)

III miejsc: ZSO Hel (288 punktów)
II miejsce: ZSP W³adys³awowo (293

punkty)
I miejsce: LO Puck (322 punkty)

GRATULUJEMY:)! LO Puck bêdzie

reprezentowa³o powiat pucki na Okrê-
gowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy 17 maja w Gdañsku.

¯yczymy powodzenia:).

Monika Sikora
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Przypuszczenie o niedok³adno�ci w dzia³aniu zmusza do
powtórzeñ ca³ego ci¹gu zadañ bez osi¹gniêcia celu i  za-

znania spokoju. Rytualny aspekt, czêstokroæ o wyd�wiêku
magicznym, sprawiaj¹c wra¿enie odczyniania, prawdopodob-
nie staje siê tarcz¹ obronn¹ przed lêkami. Dziêki takim zabie-
gom natê¿enie lêku zmniejsza siê, ale nie opuszcza chorego.
Zlekcewa¿enie zasad rytua³u ceremonialnego budzi w cz³o-
wieku dotkniêtym nerwic¹ natrêctw przykre napiêcie i stan
niepokoju czy te¿ wiecznych w¹tpliwo�ci, wiec si³a przymu-
su powoduje powrót do wykonania zbêdnych czynno�ci na-
wet kosztem nara¿enia siê na krytykê i negatywne reakcje ze
strony bliskich, znajomych i obecnych. Do�æ znanymi i czê-
sto obserwowanymi s¹ kompulsje w postaci pojedynczych
dziwnych gestów, w tym ruchów g³owy, r¹k, jak równie¿ za-
mykania powiek, jak tak¿e z³o¿one czynno�ci natrêtne tj.:
przymus mycia r¹k, ci¹g³y nawyk sprawdzania zamkniêcia
drzwi, wy³¹czania gazu, ¿elazka, kontrolowania rachunków
czy pedantycznego porz¹dkowania i uk³adania przedmiotów
w ich miejscu przeznaczenia - czyli kompulsje poddaj¹ce siê.
Zdarzaj¹ siê tak¿e kompulsje kontroluj¹ce, zmierzaj¹ce do za-
pobiegania jakiemu� nieszczê�ciu poprzez np.: zapamiêtywa-
nie jakich� zdarzeñ i epizodów, czy przeliczanie przedmio-
tów, co ma zahamowaæ przyp³yw natrêtnych my�li o wyko-
naniu jakiego� haniebnego, ohydnego czynu - np.: napastowa-
nia seksualnego dziecka.

Wy¿ej wymienionym czynno�ciom dana osoba nie umie siê
przeciwstawiæ, nie mo¿e ich zaprzestaæ, co powoduje bez-
produktywn¹ i nadmiern¹ aktywno�æ, zak³ócaj¹c¹ wykonanie
s³usznych, zalecanych, koniecznych innych dzia³añ. Sprzeci-
wienie siê przymusowi czy te¿ nieustanne uleganie natrêc-
twom sprowadza na chorego cierpienie.

Tre�ci okrutnych my�li wzbudzaj¹ bunt, boja�ñ czy obrzy-
dzenie, poniewa¿ s¹ niezgodne z rzeczywistymi normami
postêpowania przez chorego (np.: obsesje o mo¿liwo�ci po-
pe³nienia zabójstwa na bliskiej osobie czy rozwa¿ania o blu�-
nierstwach). Je�li magia zabiegów (np.: patrzenie na dany przed-
miot) nie zredukuje lêku, chory wytycza sobie zajêcia kom-
pulsyjne np.: zaczyna chowaæ ostre narzêdzia z podrêcznej
torby (pilnik, no¿yczki), no¿e z szuflady, przed³u¿acze, sznury
od bielizny itp.

Czasem te rozmy�lania wywo³uj¹ ró¿nego rodzaju natrêtne
w¹tpliwo�ci, które nie pozwalaj¹ podj¹æ zwyk³ych decyzji.
Na przyk³ad obawy o swoje zdrowie, czysto�æ i porz¹dek
w powracaj¹cych my�lach, d¹¿¹cych do zapobiegania zatru-
ciom lub chorobom zaka�nym i innym, prowadz¹ do starañ
o zachowanie sterylno�ci wokó³ siebie, bliskich i otoczenia, co
jest czasoch³onne i wyczerpuj¹ce. Czêstokrotnie domownicy
s¹ zmuszani do brania udzia³u w tych rytua³ach, a tak¿e do
wspó³udzia³u w wykonywaniu czynno�ci natrêtnych razem
z chorym lub zastêpuj¹c go, co doprowadza do konfliktów
z otoczeniem. Reasumuj¹c, obsesyjne w¹tpliwo�ci to ci¹g³e

Wiosna - mo¿e to czas, by bli¿ej
poznaæ siebie � (c.d)
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analizowanie podjêtych wcze�niej decyzji bez koñcowej ak-
ceptacji swoich postanowieñ, czêstokroæ z akcentem agresji
skierowanej na najbli¿szych, kochanych i szanowanych.

Zdarzaj¹ siê te¿ my�li o tre�ci emocjonalnie obojêtnej, takie
jak na przyk³ad przymus ci¹g³ego liczenia, przeliczania,
klasyfikowania, co w konsekwencji przeradza siê w kompul-
syjne sk³onno�ci do uk³adania, sprz¹tania, pozyskiwania sy-
metryczno�ci, ukazuj¹c obsesyjne poczucie b³êdu i sugestie
pomy³ek, uchybieñ.

Dostrzegane i szokuj¹ce s¹ zaburzenia obsesyjne dotycz¹ce
tre�ci religijnych, Bogactwo tych prze¿yæ jest diametralnie
ró¿ne od przekonañ i tradycji, w jakich ¿yje chory. Osoba
ow³adniêta takim natrêctwem nie potrafi dokoñczyæ w ciszy
i skupieniu modlitwy, nie szanuje czasami symboli religijnych
i dopuszcza siê przekleñstwa, choæ za wszelk¹ cenê próbuje
unikn¹æ sytuacji, w których mog³yby ponownie wykazaæ prze-
jaw arogancji, blu�nierstwa kultu �wiêto�ci. Przyk³adem mo¿e
byæ unikanie kontaktu z mediami, nastawienie siê, na pozosta-
wanie w domu, by nie rozbudziæ my�li przez skojarzenia (np.:
spacer blisko ko�cio³a). Osoby na tle obsesji religijnych mog¹
odczuwaæ tak¿e niespe³nienie w sytuacjach intymnych. Zna-
ne jest te¿ natrêctwo kontrastowe, które objawia siê w postaci
scen erotycznych wywo³anych na widok pos¹gów, obrazów,
malowide³ �ciennych, które najczê�ciej obra¿aj¹ uczucia reli-
gijne chorego.

 W obsesjach mo¿na te¿ rozwin¹æ motyw poczucia winy,
czyli tzw. przesadnego uczucia odpowiedzialno�ci za pope³-
nione przez innych czyny czy maj¹ce miejsce zdarzenia, na
które nie mamy ¿adnego wp³ywu (klêski ¿ywio³owe, wypad-
ki, katastrofy, gwa³ty, agresja). Chory obwinia siebie za te
wydarzenia i wrêcz karze siebie za niedopatrzenie czego�, czy
sprowadzenie na siebie i innych jakiego� nieszczê�cia, o któ-
rych osoba s³ysza³a, lub w których bra³a udzia³, co ujawnia siê
w zaburzeniach kompulsyjnych licznymi urazami, okalecze-
niami.

Tematyka natrêctw mo¿e siê równie¿ koncentrowaæ wokó³
ustawicznego rozpamiêtywania i sprawdzania siebie, co, jak,
i czy dobrze zosta³o zrobione? Kontrolowanie rozci¹ga siê tu
do niewyobra¿alnych rozmiarów. Obiekcje nak³aniaj¹ chorego
do ci¹g³ego powtarzania pewnych aktów. Niepokój w¹tpli-
wo�ci jest niezaspokojony. Obsesj¹ s¹ te¿ dociekania, które
przy stabilnej równowadze psychicznej nie zainteresowa³y-
by cz³owieka, a dotycz¹ najczê�ciej codziennych, schematycz-
nych wydarzeñ, pytañ filozoficznych, jak równie¿ natrêtnych
wspomnieñ z przesz³o�ci. Chory im szybciej chce siê uwolniæ
od tych natrêctw, tym szybciej dane my�li go ponownie
nachodz¹, w konsekwencji stara siê przerzuciæ uwagê na inne
zajêcia, które wykonuje ma³o sumiennie, nieprecyzyjnie,
nielogicznie i wpada w niemoc.

Objawy o cechach obsesji w�ród wielu pojawiaj¹ siê ju¿
we wczesnym okresie dojrzewania. Nastêpnie okresowo siê
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nasilaj¹ i dochodz¹ do nich kompulsje. Zatem zachowania kom-
pulsyjne nale¿y ³¹czyæ z zachowaniami obsesyjnymi, bo s¹
one czêsto ich nastêpstwem, czyli kompulsje s¹ zewnêtrz-
nym odbiciem i konsekwencj¹ pewnych obsesji. Choroba bywa
przewlek³a. Mo¿e siê zdarzyæ i tak, ¿e pocz¹tek zaburzeñ
obsesyjno- kompulsyjnych jest nag³y, poprzedzony urazem
fizycznym lub psychicznym czy nabytym zaka¿eniem.

W tych okoliczno�ciach przebieg jest zwykle krótszy
i znacznie ³agodniejszy. Natrêctwa stopniowo wyciszaj¹ siê,
a u osób zbyt ma³o pewnych siebie mog¹ utrzymywaæ siê
czasami d³u¿ej, ale z prawdopodobnie ma³ym nasileniem.

Bywa i tak, ¿e chorzy izoluj¹ siê od ma³o przychylnego
(w ich mniemaniu) spo³eczeñstwa, spêdzaj¹c wiele godzin na
dokonywaniu zadañ przymu-
sowych, co grozi wyczerpa-
niem, tendencj¹ do uszkodze-
nia cia³a, zadania sobie bólu
wskutek skrupulatnego mycia
d³oni silnymi detergentami,
wyrywania w³osów, okalecza-
nia siê z poczucia bezradno�ci
i lêków (autoagresja). Inter-
wencja z krêgu najbli¿szych
czy otoczenia nasila niepokój
umys³u chorego, co wzmaga
agresjê.

Pacjenci dotkniêci zaburze-
niami obsesyjno-kompulsyj-
nymi najczê�ciej odczuwaj¹
obni¿enie nastroju. Bezgra-
nicznie d¹¿¹ do zmniejszenia
lêku i niektórzy uzale¿niaj¹ siê
od substancji odurzaj¹cych,
u¿ywek, w tym tak¿e od al-
koholu..

 Jednostkowe i zazwyczaj
ustêpuj¹ce symptomy tej cho-
roby bez remisji s¹ zjawiskiem
powszechnym, zauwa¿alnym tak¿e u ludzi zdrowych.

Przypominam sobie, jak kiedy� w dzieciñstwie panicznie
ba³am siê czarnego kota, który przebieg³ mi drogê do szko³y
(czarny kot zwiastowa³ w opinii lokalnej - z³y dzieñ, niepo-
wodzenia szkolne). Te same lêki wywo³ywa³o u mnie przej-
�cie pod s³upem wysokiego napiêcia, który by³ w kszta³cie
liter "A" czy upuszczenie ksi¹¿ki lub zeszytu przedmiotowe-
go przed dan¹ lekcj¹, (gdzie redukcj¹ stresu by³o przydepniê-
cie trzykrotne le¿¹cych na pod³odze przedmiotów).

Natomiast moi najbli¿si: syn i bratanek bali siê w wieku
sze�ciu lat przechodziæ po pêkniêtych p³ytach chodnikowych
czy z³¹czeniach miêdzy p³aszczyznami takimi jak parkiet,
panele, p³yty betonowe, dziwnie te¿ reagowali na szpary
w �cianach muru. Córka, jeszcze do niedawna obsesyjnie pa-
kowa³a do koszyka z zakupami rzeczy tylko z g³êbi pó³ki,
pod pretekstem uzyskania towarów o d³u¿szej gwarancji, ale
w gruncie rzeczy te artyku³y by³y po prostu mniej nara¿one
na dotyk innych nieznanych osób. Ona przyzna³a mi siê te¿
kiedy�, ¿e zawsze czuje niepokój, gdy dokarmia zim¹ ptac-
two, martwi¹c siê, czy wszystkie ptaki dosta³y po równo
ziarno itp. Znam tak¿e moich rówie�ników i innych znajo-

mych, którzy w wieku kilkunastu lat natrêtnie poprawiali za-
dania szkolne lub liczyli s³upy telegraficzne, numery domów
albo mieli nieodparte chêci zadawaæ nietaktowne pytania oso-
bom starszym czy znanym (np.: na tematy intymne). Mam
te¿ kolegê, który nie znosi widoku wê¿a na fotografii, ale
w bezpo�rednim kontakcie ze zwierzêciem ten lêk zanika.

Wiadomo tak¿e, ¿e u ok. 50% ludzi mo¿na stwierdziæ siê
osobowo�æ anankastyczn¹, której mianem okre�la siê ludzi
pedantycznych, uwa¿nych, sumiennych, czêsto surowych
wzglêdem siebie i innych, d¹¿¹cych do perfekcjonizmu, mi³u-
j¹cych porz¹dek, ³ad, czysto�æ i przesadne poczucie odpo-
wiedzialno�ci, jak i obowi¹zku, kieruj¹cych siê sztywno�ci¹
zasad moralnych, wysokim poziomem aspiracji, czasem

sk¹pych i bez przejawiania
oznak poczucia humoru, wynio-
s³ych, nieczu³ych wobec otocze-
nia przy czêstym te¿ braku pew-
no�ci siebie.

Bowiem, ¿yj¹ w�ród nas lu-
dzie, dok³adni i funkcjonuj¹cy w
sposób bardzo uporz¹dkowany.
Zawsze cechuje ich punktual-
no�æ. Ubiór jest przemy�lany,
pieczo³owicie dobrany. Styl mó-
wienia jest wyszukany i wysu-
blimowany. Osoby te zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na drobiazgi
i nie znosz¹ braku symetrii. Mie-
waj¹ okre�lony styl my�lenia,
przejawiaj¹cy siê ogromnym
skoncentrowaniem. Tworz¹
i wspó³dzia³aj¹ w sposób plano-
wany, usystematyzowany.
Oczekuj¹ od siebie i innych g³ê-
bokiego zaanga¿owania i samo-
kszta³cenia siê. I dopóki te oso-
by s¹ z siebie dumne, lubi¹ i ak-
ceptuj¹ swe zachowania i tole-

ruj¹ je inni, to te ww. cechy s¹ dla nich wska�nikiem wysokiej
samooceny. Natomiast ludzie dotkniêci zaburzeniem obsesyj-
no-kompulsyjnym bêd¹ dopatrywaæ siê w tych charaktery-
stycznych cechach czego� niepokoj¹cego i  zwiastuj¹cego uczu-
cie strachu, stresu, udrêki.

Uwa¿am równie¿, ¿e u niektórych osób pewien stopieñ
obsesyjnych zachowañ jest po¿¹dan¹ reakcj¹. Dziêki racjo-
nalnej skrupulatno�ci wielu ludzi wykona sumiennie i bardzo
rzeczowo, a nawet precyzyjnie zadanie wymagaj¹ce dok³ad-
no�ci - np.: ksiêgowy, projektant. Wa¿ne jest, aby w d¹¿eniu
do doskona³o�ci nie towarzyszy³ lêk, bo wtedy  mog¹ pojawiæ
siê zachowania emituj¹ce przestrach, co w konsekwencji mo¿e
niekorzystnie wp³yn¹æ na koncentracjê i jako�æ danej pracy
czy zadania.

Osoba zdrowa, u której powracaj¹ czasami jakie� natrêtne
my�l, potrafi z ³atwo�ci¹ odwróciæ od nich swoj¹ uwagê
i zaczyna my�leæ o czym� innym. Natomiast chory z zabu-
rzeniami zachowania na tle obsesji i kompulsji cierpi czêsto
skrycie, ¿e nie mo¿e sobie z tym poradziæ.

cd. na str. 26
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cd. ze str. 25

Z licznych �róde³ niepopularnych wynika, ¿e pierwsze
wzmianki o zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych ukaza³y
siê oko³o 1838 r. Jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX wieku
traktowano obsesje i kompulsje jako zaburzenia w zasadzie
rzadkie, dotycz¹ce 0,05% populacji ogó³em. Jednak wyniki
badania populacyjnego ujawni³y, ¿e rozpowszechnienie tej ner-
wicy natrêctw wynosi od 1,9% do 2,5% i prawie 2/3 doro-
s³ych zetknê³o siê z tym schorzeniem przed 15 rokiem ¿ycia.

Nerwice natrêctw wystêpuj¹ zarówno u kobiet jak i u mê¿-
czyzn, choæ z autopsji wynika, ¿e prawdopodobnie kobiety
bardziej s¹ podatne na obsesje i kompulsje ni¿ mê¿czy�ni.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne s¹ ju¿ do�æ dobrze opisa-
ne i rozpowszechnione. Brutaln¹, ale oczekiwana diagnozê,
otrzymuje 2-3% osób doros³ych, które znaj¹c ju¿ swoje
sk³onno�ci przyst¹pi¹ u boku lekarza psychiatry oraz psy-
chologa i terapeuty zajêciowego do ¿mudnych prób wyj�cia
z impasu choroby poprzez psychoterapiê, autoterapiê, czê-
sto wspomagan¹ farmaceutyczne czy poprzez leczenie neu-
rochirurgiczne (przerwanie szlaków nerwowych odpowied-
nich obszarów mózgu), czy inne techniki odreagowywuj¹ce.

Na szczê�cie ju¿ dzi� istnieje wiele metod leczenia nerwic,
w tym natrêctw, w postaci zachowañ obsesyjno-kompulsyj-
nych: farmakoterapia, metody behawioralne,  psychoterapia,
psychoanaliza, leczenie hipnoz¹ ,technika odreagowania,
fizykalne (somatyczne) metody leczenia, leczenie neurochi-
rurgiczne.

Pomimo, ¿e wiele leków niesie za sob¹ niepo¿¹dane objawy
takie jak: senno�æ lub bezsenno�æ, spadek apetytu, os³abienie,
nudno�ci, zawroty i bóle g³owy, zaburzenie rytmu serca, pro-
blemy seksualne, nadmiern¹ potliwo�æ, czy uczucie sucho�ci
w gardle i inne, to niestety ich zastosowanie staje siê czêsto
konieczno�ci¹, przy uwzglêdnieniu skutków ubocznych.

O nerwicy, choæ mo¿e w innej terminologii wspominano ju¿
za Hipokratesa. Galen te¿ studiowa³ jej tajniki. O¿ywiony
g³os w tej sprawie mo¿na przypisaæ tak¿e takim s³awom jak:
J.M. Charcot, J.F.F. Babiñski i S. SZ. Freud, czy I. P. Paw³ow.

Cz³owiek w XXI wieku te¿ musi umieæ radziæ sobie z wie-
loma przeciwno�ciami losu, co mo¿na uznaæ za sztukê i nale-
¿y chroniæ tej niew¹tpliwej umiejêtno�ci jak skarbu.

Kto dozna zbyt silnego prze¿ycia i nie ma w danej chwili
poczucia spe³nienia, satysfakcji, a w dodatku coraz czê�ciej
ogarnia go lêk, musi podj¹æ próby walki lub skorzystaæ z po-
rad specjalistów w dziedzinie psychiatrii, psychologii i to jak
najszybciej, by nie dopu�ciæ do skrajnego wyczerpania orga-
nizmu czy tragedii. Przy obecnej medycynie i technice mo¿na
liczyæ na uzyskanie efektów w leczeniu nerwic natrêctw
i zachowañ obsesyjno-kompusyjnych, by ponownie ¿yæ po-
godnie u boku najbli¿szych i przyjaznego otoczenia nawet,
je�li czasami trzeba bêdzie znów stawiæ czo³a kolejnym
troskom i k³opotom w ¿yciu codziennym. ¯ycie jest piêkne,
nie mo¿na o tym nigdy zapomnieæ.

Lara Ridibunda

Warszawa 12.05.2008 r.

Pan Marek Chroñ
Radny Miasta Helu

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wp³ynê³a skarga Rad-
nych Miasta Helu: Pana Marka Chroñ i Pani Gra¿yny Janiak
na postêpowanie Oddzia³u Regionalnego Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w Gdyni przy dokonywaniu podzia³u
gruntów zwi¹zanych z budynkami przy ul. Obroñców Helu,
Komandorskiej i Kapitañskiej w Helu.

Z tre�ci nades³anej korespondencji wynika, ¿e podzia³ ten
zosta³ przeprowadzony w taki sposób, ¿e do budynków
z kilkoma mieszkaniami (6 i 8) przypisane s¹ dzia³ki o bardzo
du¿ej powierzchni, która nie jest konieczna do korzystania
z budynków. W zwi¹zku z faktem, ¿e w �wietle postanowieñ
art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 41, poz. 398 ze zm.) pomniejszeñ przewidzianych w art.
58 ust. 2 tej ustawy nie stosuje siê do sprzeda¿y prawa w³a-
sno�ci lub u¿ytkowania wieczystego u³amkowej czê�ci gruntu
przypadaj¹cej na sprzedawany lokal mieszkalny, osoby zain-
teresowane wykupieniem na w³asno�æ zajmowanych miesz-
kañ bêd¹ zmuszone zrezygnowaæ z ich nabycia, gdy¿ s¹ to
w wiêkszo�ci emeryci wojskowi, których nie staæ na zap³acenie
ceny rynkowej przypisanego do mieszkania udzia³u w gruncie.

Z tre�ci nades³anej korespondencji wynika równie¿, ¿e za-
interesowani mieszkañcy oraz Radni Miasta Helu podejmowali
w tej sprawie interwencje u Dyrektora O.Reg. WAM w Gdyni.

Ponadto zastêpca Burmistrza Helu w pi�mie z dnia 13 grud-
nia 2007r. zadeklarowa³ Dyrektorowi OReg WAM w Gdyni
gotowo�æ zatwierdzenia nowego podzia³u geodezyjnego grun-
tu oraz przejêcia przez Miasto nieruchomo�ci stanowi¹cych
tereny miêdzy budynkami i utrzymywania tych terenów jako
terenów zieleni publicznej oraz rekreacji i wypoczynku, co
umo¿liwia³oby z jednej strony zapewnienie osobom upraw-
nionym realn¹ mo¿liwo�æ wykupienia zajmowanych lokali
mieszkalnych, a z drugiej strony zabezpieczenie interesu Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej.

Interwencje te okaza³y siê jednak bezskuteczne.

Z uwagi na wy¿ej wskazane okoliczno�ci, dzia³aj¹c na
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147),

Rzecznik zwraca siê z pro�b¹ o zbadanie sprawy oraz poin-
formowanie Rzecznika o zajêtym stanowisku. Rzecznik Praw
Obywatelskich nie kwestionuje faktu, ¿e podzia³ geodezyjny
gruntu winien byæ zgodny z przepisami ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 ze zm.), a w szczególno�ci z zawart¹ wart.
4 pkt 3a definicj¹ dzia³ki budowlanej, wydaje siê jednak, ¿e
argumenty podnoszone przez Skar¿¹cych zas³uguj¹ na roz-
wa¿enie.

Z powa¿aniem

mgr Dorota Zmijewska
G³ówny specjalista

LISTY, KOMENTARZE, OPINIE
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3 Maja na boisku ze sztuczn¹ na
wierzchni¹ w Helu rozegrane zo-

sta³y towarzyskie mecze pi³karskie.
W turnieju wyst¹pi³y reprezentacje
zaprzyja�nionych, partnerskich miast
Hel i Hermeskeil.

Wyniki spotkañ:
Hel seniorzy-Hermeskeil I 2:0
Hermeskeil II-Hel junior  0:3
Hel junior-Hermeskeil I  1:0
Hermeskeil II-Hel senior  0:3

Wszystkie mecze zakoñczy³y siê
zwyciêstwami reprezentantów Helu.
Go�cie z Niemiec mieli kilka doskona-
³ych sytuacji do zdobycia bramki, jed-
nak na przeszkodzie stawa³y s³upki, no
i wy�mienita dyspozycja polskich bram-
karzy. Po zakoñczeniu zmagañ sporto-
wych zwyciêskie zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe koszulki ozdobione herba-
mi zaprzyja�nionych miast. Go�cie
z Hermeskeil otrzymali pami¹tkowe,

Miêdzypañstwowe  rozgrywki

Hel, dnia 21 maj 2008 roku

WOJSKOWA AGENCJA MIESZ-
KANIOWA

Oddzia³ Regionalny w Gdyni

Dotyczy:
Terminu rozpoczêcia wykaszania

terenów zielonych osiedla przy ul.
Obroñców Helu

W zwi¹zku z panuj¹cymi warunkami
atmosferycznymi oraz bujnym rozwo-
jem traw na osiedlu przy ulicach: Obroñ-
ców Helu, Komandorskiej, Kapitañskiej
zwracam siê z pytaniem:

W jakim terminie WAM OT Gdynia
planuje rozpoczêcie koszenie traw na w/w
terenach zielonych? Nadmieniam, ¿e
pierwsze koszenie traw prowadzone
przez ZZOM Hel dobieg³o koñca nato-
miast tereny naszego osiedla s¹ wrêcz
straszakiem i psuj¹ wizerunek osiedla jak
równie¿ miasta. Dodaæ nale¿y, ¿e roz-
poczê³o siê ju¿ pierwsze pylenie traw
i nie koszenie w/w ma bardzo negatyw-
ny wp³yw na osoby choruj¹ce na astmê
i alergiê.

Jest to problem  coroczny, co �wiad-
czy o lekcewa¿eniu mieszkañców Helu.
Odpowied� na zapytanie proszê wys³aæ
na adres zwrotny e-mail.

LISTY, KOMENTARZE, OPINIE

SPORT

Pozwoli to oszczêdziæ pieni¹dze po-
datników na przesy³kê polecon¹, jak
równie¿ natychmiastowy druk odpowie-
dzi w celu poinformowania mieszkañ-
ców o stanowisku WAM Gdynia
poprzez wywieszenie odpowiedzi na
tablicy og³oszeñ.

Zaznaczam, ¿e w przypadku nasile-
nia siê objawów alergicznych i astma-
tycznych dzieci, mieszkañców osiedla
wyst¹pimy na drogê s¹dow¹ w celu uzy-
skania odszkodowañ za  poniesione
koszty, zw³aszcza, ¿e identyczna sytu-
acja mia³a miejsce rok temu.

Z wyrazami szacunku

Marek CHROÑ

pi³karskie statuetki ufundowane przez
Salon Fryzjerski - Danuta Gafka.

W imieniu gospodarzy - Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego statuetki

wrêcza³  Andrzej Lewandowski, by³y
pi³karz, bramkarz podstawowego
sk³adu dru¿yny "Koga Hel".

W.  Wójcik
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SPORT

W dniu 16.03.2008 na Miejskiej
Hali Sportowo-Widowiskowej

w Helu odby³ siê I Otwarty Turniej
w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t Gimna-
zjum.

Wyniki:
I miejsce - UKS Jastarnia dru¿yna I
II m. - UKS Jastarnia dru¿yna II
III m. - Gimnazjum Hel

Organizatorem turnieju by³ instruktor
pi³ki siatkowej Andrzej Koz³owski.

Piotr Kohnke

4 maja w Miejskiej Hali Sportowo-
Widowiskowej w Helu  odby³o

siê zakoñczenie VI  Edycji Helskiej
Ligi w Tenisie Sto³owym.

Gry tenisowe rozpoczê³y siê w pa�-
dzierniku 2007 i trwa³y przez 8 miesiêcy.

Prowadzone by³y w czterech oddziel-
nych grupach - kategoriach wiekowych:

OPEN  - jest to kategoria g³ównie dla
juniorów i seniorów

KADECI  -  szko³a podstawowa
i I klasa gimnazjum

DZIEWCZÊTA - kategoria dla dziew-
cz¹t

M³odzie¿owa-Rekreacyjna

Wyniki
w kategorii dziewcz¹t:
1. Paulina Krzak
2. Karolina Dusza
3. Dominika Ka�mierczak

w kategorii juniorów:
1. Grzegorz Rudecki
2. Krystian Koz³owski
3. Adrian Banaszek

w kategorii OPEN:
1. Grzegorz Dusza

I Otwarty Turniej w Pi³ce
Siatkowej Dziewcz¹t - Gimnazjum

2. Artur Juziuk
3. Miros³aw Bruhn

w kategorii M³odzie¿owo-Rekre-
acyjnej:

1.  Paulina Krzak
2. Oskar Rybczyñski
3. Karolina Dusza

Zakoñczenie VI Edycji Helskiej Ligi
w Tenisie Sto³owym - Hel 2007-2008

Uwaga!
29 czerwca w Miejskiej Hali Sporto-

wo-Widowiskowej w Helu odbêd¹ siê
VII Otwarte Mistrzostwa Helu w Teni-
sie Sto³owym.

Kontakt: (058) 675 13 21
Serdecznie zapraszamy

P.K.
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4 maja w Miejskiej Hali Sportowo -Widowiskowej w Helu
odby³o siê zakoñczenie VI  Otwartych Mistrzostw Helu

w Tenisie Ziemnym-Halowym.

Wyniki koñcowe:
Kategoria OPEN:
1. W³adys³aw ¯aczek ze Strzelna
2. Piotr Kohnke z Helu
3. Krystian Koz³owski z Helu
Kategoria kobiet:
1. Dominika Derybowska
2. Katarzyna Pietkiewicz
3. Dorota Rudecka

PK

4 maja w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
odby³o siê zakoñczenie Mistrzostw Helu w szachach.

Mistrzem Helu 2008 zosta³ Ireneusz Gruba.
PK

SPORT

VI Otwarte Mistrzostwa
Helu

w Tenisie Ziemnym

Mistrzostwa Helu
w Szachach

Piotr Borucki z Helu Akademickim
Mistrzem Polski w Kick-Boxingu

17 maja w Warszawie odby³y siê Akademickie Mistrzo-
stwa Polski w Kick-Boxingu na starcie stanê³o 138 zawodni-
ków z 25 uczelni.

Klub Kick-Boxingu "MAXIMUS" Gdynia oraz AWFiS
Gdañsk reprezentowa³ Piotr Borucki, który wywalczy³ tytu³
Akademickiego Mistrza Polski.

AKADEMICKIE
MISTRZOSTWA

POLSKI

Piotr startowa³ w kategorii semi-contact w kat. wagowej
- 84 kg. W pierwszej walce przed czasem pokona³ 13-3 Woj-
ciecha Urbañskiego z WSG w Bydgoszczy, a w finale równie¿
przed czasem pokona³ Dariusza Szczerbiñskiego z WSH
w Gdañsku.

Udzia³ w zawodach sfinansowa³a firma Balic-Sport Hotel.

PK
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Ia gimnazjum
- wychowawczyni
p. Olga Fikus

Bednarczyk Paula
Buller Martin
Dzikowska Angelika
Goryñska Anna
Hildebrandt Sebastian
Hyjek Anna
Ja�kiewicz Paulina
Kleina Kamil
Kurpet Ma³gorzata
Kwiecieñ Micha³
Malinowska Ilona
Mirek Szymon
Nowak Rafa³
Ostrowski Mateusz
Rybczyñski Oskar
S³upek Krystian
Smarzyñski Micha³
Twardowska Karolina
Wazdr¹g Bart³omiej
Witkowska Patrycja
Zagórska Dominika

Ib gimnazjum
- wychowawczyni
p. Justyna Erdman

Od pocz¹tku marca Muzeum Obrony wybrze¿a porz¹dkuje teren wokó³ stanowiska artylerii Schleswig Holstein B3 oraz
zabezpiecza obiekt przed dalsz¹ dewastacj¹.

9 maja na terenie stanowiska m³odzie¿ z helskiego gimnazjum  klas Ia oraz Ib pomog³a nam w pracach porz¹dkowych wokó³
obiektu, sprz¹taj¹c �góry� �mieci.

 Po zakoñczonej pracy zafundowali�my pracowitej m³odzie¿y pieczone kie³baski i napoje.
Dziêkujemy serdecznie za pomoc w porz¹dkowaniu okolic stanowiska B2. Wierzymy ¿e by³o to nie tylko sprz¹tanie, ale

tak¿e bezpo�redni kontakt z histori¹ i lekcja patriotycznego wychowania.
(MOW)

LEKCJA  HISTORII  I  PATRIOTYCZNEGO  WYCHOWANIA

Porz¹dki na �bunkrach�

10 maja na tym samym obiekcie pracowli harcerze
15 HDH oraz 12 HDH - dwóch dru¿yn Hufca ZHP Hel
Szczepu Jastarnia.

Poni¿ej lista m³odych spo³eczników:

Augustyniak Andrzej
Bona Sandra
Chroñ £ukasz
Cichy Dawid
Drews Arkadiusz
Formella Igor
Gawe³ Milena
Godlewski Andrzej
Górski Jakub

Hermann Aleksander
Hincke Natalia
Kliñska Sylwia
Kubryñ Maciej
Mirek Patryk
Mraczek Paulina
Nowak Monika

Panek Klaudia
Przybylski £ukasz
Sk³odowska Olga
�wietliñski Kamil
Wirwiñski Arkadiusz
¯eglicz Julita
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OSIEMDZIESI¥T  CZTERY  LATA  TEMU

Od Helu drog¹ przez las 15klm, Od
Jastarni, poczty i stacji kolejowej 1 klm,
od Ba³tyku 500 m. Miêdzy Helem a
Borem wycieczki do góry Bocianiej lub
Szwedzkiej nad Ba³tykiem, do Czarnej
lub Krowiej nad zatok¹. Prawie w po³o-
wie drogi na pó³noc od toru kolejowego
wznosi siê na szczycie wydmy latarnia
morska, zwana przez kaszubskich ry-
baków "Jastarnick¹ bliz¹".

Wie� le¿y rozproszona na wydmo-
wym piasku wydmowym. Chaty po-
ustawiane bez planu, jak i innych wsiach
kaszubskich, wszystko bardzo nisko nad
morzem (najwy¿sze miejsca 3 m n.p.m.),
które tutaj jest bardzo p³ytkie (zatoka)
tak, ¿e kutry i inne statki rybackie musz¹
staæ na kotwicy daleko od brzegu. Wszê-
dzie piaski ruchome, dróg ¿adnych nie-
ma; w pobli¿u wielki, gêsty bór, pod-
szyty g¹szczami. Fale zatoki szumi¹ tu¿
u stóp drzew; niema tu ¿adnej pla¿y ani
wysokich wa³ów wydmowych. Linia
brzegowa czêsto siê przerzuca to w tê,
to w ow¹ stronê. We wsi chaty spra-
wiaj¹ mi³y wygl¹d, ale mieszkaæ tu przez
d³u¿szy czas niezdrowo z powodu ob-
fitej wilgoci gruntu. Dlatego lepiej, by
d³ugo tam na letnisku nie przebywaæ. W
samym �rodku wioski w pobli¿u Ma³e-
go morza, przed szko³¹ wznosi siê piêk-
na kapliczka �w. Rozalji z Palermo, do
której 4 wrze�nia corocznie udaje siê pro-
cesja uroczysta z Jastarni. Kapliczka w
tym dniu ginie w�ród kwiecia i zieleni.
Warto widzieæ tê uroczysto�æ i �piewy
rybackie us³yszeæ. Obok le�niczówki i
przez tor kolejowy przej�æ mo¿na na
pla¿ê. Na wysokich wydmach docho-
dz¹cych tu do 13 m. stan¹wszy widok
otwarty na morze i dalek¹ dooko³a prze-
strzeñ. Prócz lekkiego szumu fali przy-
brze¿nej nie s³ychaæ nic. Na pla¿y pust-
ka. W powietrzu tylko mewy �nie¿ne
w�ród chmur siê ko³ysz¹.

W czasie wakacji r. 1923 by³o tu bar-
dzo du¿o letników, jak w ogóle po
wszystkich wsiach nadmorskich. W tro-
sce, by umo¿liwiæ inteligencji naszej
powrót w te strony w latach nastêp-
nych, zawi¹zano koñcem lata Towarzy-

stwo mi³o�ników Jastarni i Boru, które-
go siedzib¹ w miesi¹cach zimowych jest
Warszawa. Takie zrzeszenia, powstaj¹-
ce w poszczególnych letniskach, mog³y-
by wiele zdzia³aæ po�rednicz¹c w sto-
sunkach z ludno�ci¹, hamuj¹c j¹ w zapê-
dach do nadmiernego zysku, przepro-
wadzaj¹cym swym nak³adem lub wp³y-
wem urz¹dzenia sanitarne i kulturalne.
Bo je�li wartoby rybakom dostarczyæ
ksi¹¿ek polskich, to letnikom trzeba cho-
cia¿by ostrze¿eñ przed nierozs¹dn¹ k¹-
piel¹ w miejscach o wci¹¿ zmieniaj¹cym

zabra³o im ju¿ dwie najbli¿sze chaty, to
przyznamy s³uszno�æ ich narzekaniom.
Czy¿ nie mo¿naby wa³ami sztucznymi
ochroniæ Bór od fal Ma³ego morza? Tu¿
za wsi¹ le¿y na pagórku stary cmentarz,
na którym ju¿ siê nie chowa. Cmentarz
ten jest w wielkim niebezpieczeñstwie
sp³ukania i zmycia przez morze. Przed
kilkunasty laty starali siê go rybacy za-
bezpieczyæ belkami i kamieniami, ale kto
wie, czy przypadkiem po pewnym cza-
sie, mo¿e ju¿ w najbli¿szych latach fale
wszystkiego nie podmyj¹ i nie zabior¹
prochów ich dziadów i pradziadów do
g³êbin morskich.

siê dnie i braku �rodków ratunku dla to-
n¹cych. �mieræ dwóch panienek z Kra-
kowa w Ba³tyku pod Wielk¹ wsi¹, a licz-
ne wypadki nie koñcz¹ce siê tak tragicz-
ne, winny byæ ostrze¿eniem tem bar-
dziej, ¿e przecie¿ brak w przewa¿nej
czê�ci miejscowo�ci pobrze¿nych opie-
ki i pomocy lekarskiej.

Mieszkañcy Boru skar¿¹ siê bardzo
na Ma³e morze. "Ujada" ono zawsze
przy wiatrach zachodnich, które s¹ tutaj
bardzo dokuczliwe. Gdy wiej¹ one d³u¿-
szy czas, ca³¹ prawie wioskê oblewa
woda morska, która nieraz i do chat za-
gl¹da. Pewien starzec, wskazuj¹c na ku-
try stoj¹ce na morzu zdala od brzegu z
powodu p³ytko�ci, powiedzia³ raz z go-
rycz¹:

- Tam by³a ³¹ka mojego ojca, tam pa-
sa³em jako ma³y ch³opak krowy�

Gdy jeszcze dowiemy siê od Boro-
wian, ¿e morze post¹pi³o tak daleko, i¿

RYS HISTORYCZNY
W czasach dawniejszych Bór le¿a³

na wyspie jak i Jastarnia, a chocia¿ tak
blisko niej po³o¿ony, nale¿a³ do Gdañ-
ska wraz z Helem. W czasie reformacji
Lutra pastor z Helu przybywa³ tu co
czwart¹ niedzielê, dlatego wie� prêdko
siê zlutrzy³a i zniemczy³a. Z biegiem
czasu mieszkañcy Boru popadli w spo-
ry z Jastarni¹ i antagonizm ten trwa³ a¿
do pocz¹tku XIX wieku. \dopiero gdy
przymus religijny usta³, mieszkañcom
Boru zaczê³o byæ niewygodnie chodziæ
do Helu dwie mile na nabo¿eñstwa lu-
terskie i chodziæ zaczêli do Jastarni do
ko�cio³a katolickiego. Wnet wiêc ca³a
osada siê spolszczy³a i przesz³a na ka-
tolicyzm. Tak¿e i ¿ony zaczêli pojmo-
waæ z Jastarni i inne stosunki zawierali,
gospodarcze, rybackie, i.t.d. Dzi� anta-
gonizmu niema ¿adnego, a w Boru nie
znajdziemy ani jednego niemieckiego ani
luterskiego rybaka. Dot¹d jeszcze w
szkole zachowuje siê na pami¹tkê biblia
luterska, z której pastor czytywa³. Bór
posiada dzi� oko³o 500 mieszkañców.

oprac. eRKa
* - pisownia oryginalna




