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Otrzyma³em projekt tej uchwa³y, bêd¹cej
wynikiem wizyty w Helu pos³a Ziemi Puckiej,
Kazimierza Plockego. W ca³oœci popieram ten
projekt, dodaj¹c do niego kilka swoich uwag.

Jeœli po³o¿ymy na wagê obopólne krzywdy,
to krzywdy nasze przechyl¹ szalê w zdecydo-
wany sposób. To nie tylko zbrodnie i gwa³ty.
Nie tylko przymusowe wypêdzenia, straty
materialne naszego kraju i naszych obywateli,
to równie¿, o czym siê rzadko wspomina, zaha-
mowanie indywidualnego rozwoju wielu m³o-
dych Polek i Polaków. Pos³u¿ê siê tu w³asnym
przyk³adem. W maju ‘39 r. zda³em egzamin do
gimnazjum w Inowroc³awiu. Piêæ lat okupacji,
ciê¿ka praca w polu "u bauera", póŸniej w nie-
mieckiej firmie (jako 15-latek nosi³em 100 kg
worki z cukrem), jeszcze póŸniej 10-godz. pracy
w fabryce samolotów "Focke-Wulf"; z takim
dorobkiem usiad³em w kwietniu 45 r. ponownie
w szkolnej ³awce. Ukoñczy³em liceum w syste-
mie semestralnym, tzn. co pó³ roku klasa, bez
podrêczników, bez pomocy naukowych, z ró¿-
nie, czêsto s³abo przygotowan¹ kadr¹ nauczy-
cielsk¹. Jak wiadomo, okupanci ze szczególn¹
gorliwoœci¹ niszczyli polsk¹ inteligencjê. Kiedy
porównywa³em stan swojej wiedzy z przedwo-
jennymi maturzystami, uœwiadomi³em sobie
przepaœæ, jaka nas wówczas dzieli³a. PóŸniej,
ju¿ po studiach, nadrabia³em swoje braki po-
przez samokszta³cenie, jednak jeszcze dzisiaj
ba³bym siê stan¹æ do próbnej matury.

Warszawa, dn. 9 wrzeœnia 2003 r.

Szanowny Pan
W³odzimierz Cimoszewicz
Minister Spraw Zagranicznych

Interpelacja
w sprawie "Centrum Przeciwko Wypêdzeniom"

Szanowny Panie Ministrze,
W dniu 1 wrzeœnia br. uczestniczy³em w spo-

tkaniu z mieszkañcami Helu, w trakcie którego
by³ dyskutowany projekt powo³ania "Centrum
Przeciwko Wypêdzeniom" w Berlinie.

Hel to miasto bohaterskie, które w kampanii
wrzeœniowej broni³o siê najd³u¿ej, stawiaj¹c opór
niemieckim nazistom.

Mieszkañcy Helu, Pomorza Gdañskiego jak
i ca³ej Polski maj¹ szczególne prawo zaj¹æ
stanowisko w sprawie "Centrum Przeciwko
Wypêdzeniom".

Dyskutowana w œrodowiskach niemieckich
koncepcja budowy "Centrum" nie gwarantuje
obiektywnej interpretacji historii, a równocze-
œnie stawia pod znakiem zapytania wysi³ki wielu
osób ze strony polskiej i niemieckiej zaanga¿o-
wane po 1989 r. w proces pojednania polsko
-niemieckiego.

Pose³ Kazimierz Plocke podczas spotkania
z mieszkañczami Helu

PAMIÊÆ  O  HISTORII

Panie Ministrze!
Nale¿ê do tych osób, które by³y i s¹ zaanga-

¿owane w proces pojednania pomiêdzy Polakami
a Niemcami, przyk³adem niechaj bêdzie utwo-

rzona w 1990 r. w gminie Krokowa (woj. po-
morskie), z inicjatywy gminy Krokowa i Rodziny
von Krockow Fundacja Europejskie Spotkania
Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

W œwietle opisywanych sytuacji, zwi¹zanych
z pomys³em utworzenia "Centrum", zmuszeni
jesteœmy do stawiania pytañ o sens naszych
wspólnych dzia³añ.

Panie Ministrze!
29 sierpnia 2003 r. Sejm RP przyj¹³ apel do

"Parlamentarzystów Pañstw Starego Kontynen-
tu i Parlamentu Europejskiego w 64 rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej w sprawie szcze-
gólnego szacunku dla prawdy historycznej jako
wartoœci buduj¹cej pokój w Europie". Wobec
powy¿szych faktów proszê Pana Ministra
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie dzia³ania podejmie Rz¹d RP w sytuacji
podjêcia przez w³adze RFN decyzji o budowie
"Centrum Przeciwko Wypêdzeniom" w Berlinie?

2. Jakie skutki w dobros¹siedzkich stosun-
kach polsko-niemieckich mo¿e rodziæ decyzja
o utworzeniu w/w Centrum?

Z powa¿aniem
Kazimierz Plocke

Klub Poselski
Platforma Obywatelska

Uwagi do uchwa³y Rady
Krajowej Platformy

Obywatelskiej
w sprawie

Centrum Przeciwko
Wypêdzeniom

Dodam jeszcze, ¿e wojna przeszkodzi³a mi
w ew. karierze muzycznej. Po 3 latach gry na
skrzypcach zapowiada³em siê podobno jako nie-
z³y skrzypek, 5 lat ciê¿kiej pracy - i trzeba by³o
od³o¿yæ instrument. Moi niemieccy rówieœnicy
nie ponieœli takich strat, nawet ci wypêdzeni
z Polski. Ich przerwa w nauce trwa³a najwy¿ej
kilka miesiêcy. Moja powojenna nienawiœæ do
Niemców minê³a po kilkunastu latach - by³em
i nadal jestem rzecznikiem pojednania. Apel
polskich biskupów przyj¹³em pocz¹tkowo
z pewna niechêci¹ - dziœ widzê dalekowzroczn¹
m¹droœæ naszego Koœcio³a. Sam zreszt¹ mam
rodzinê w Niemczech, nie ma wiêc we mnie
dawnych upiorów, ale na pomnik niemieckiej
krzywdy nie wyra¿am zgody. Za bardzo
pamiêtam swoj¹.

Precz z moich oczu!... pos³ucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce pos³ucha,
Precz z mej pamiêci!... nie... tego rozkazu
Moja i twoja pamiêæ nie pos³ucha.

Co zrobiæ, aby Mickiewicz nie mia³ racji?

PS. I. Za³¹czam fotografiê (wykonan¹ z nara-
¿eniem ¿ycia) wysiedlenia Polaków z Inowro-
c³awia w Generalnej Guberni zim¹ 1940/41 roku.
Budzono nas w nocy, na spakowanie dawano
15 minut, mogliœmy zabraæ tylko baga¿ osobi-
sty. Porównajmy to z wywózk¹ Niemców z te-
renów Ziem Odzyskanych.

PS. II. Z Fundacji "Pojednanie" otrzyma³em
oko³o 3.000 z³. Obliczy³em, ¿e za godzinê pracy
przymusowej zap³acono mi ok. 10 fenigów.
Wielu, bardzo wielu, nie otrzyma³o nic.

S. Ostrowicki
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(66)
Budowa Portu

(II)

P rzedstawione w opracowaniu E.
Kummera z roku 1888 za³o¿enia tech-
niczne dla planowanego portu w Helu

zak³ada³y stworzenie bezpiecznego basenu por-
towego o powierzchni 2,25 ha, utworzonego
poprzez jego zamkniecie d³ugim, wychodz¹cym
w morze ku po³udniowi falochronem, biegn¹-
cym równolegle do brzegu zatokowego. Mia³ on
byæ wykonany z drewnianych pali obustronnie
ujmuj¹cych fundamentow¹ ³awê, u³o¿on¹ z du-
¿ych kamieni do wysokoœci œredniego poziomu
stanu wody. Mia³ on stanowiæ os³onê przed wia-
trami wiej¹cymi z kierunków:  pó³nocno-zachod-
nich, zachodnich i po³udniowo-zachodnich. Na
tak wykonanej ³awie spocz¹æ mia³y bloki beto-
nowe o d³ugoœci 4 m, a wy¿ej oczep z drewnia-
nych belek, stanowi¹cy podsta-
wê drewnianego pomostu. Ca³-
kowita d³ugoœæ tego falochronu
mia³a osi¹gn¹æ 332 m. Wed³ug
planu Kummera koñcowa g³ów-
ka falochronu znaleŸæ siê mia³a
w miejscu, gdzie g³êbokoœæ mo-
rza przekracza 3 m. Dla os³ony
portu od wiatrów po³udniowo-
wschodnich zak³adano zbudowa-
nie drewnianej ostrogi, biegn¹cej
od brzegu w kierunku zakoñ-
czenia zachodniego falochronu.
D³ugoœæ tej ostrogi mia³a wynieœæ
125 m. Miedzy g³ówkami falo-
chronu i ostrogi umiejscowione
by³o wejœcie do basenu porto-
wego o szerokoœci 50 m. G³êbo-
koœæ wody w wejœciu do portu
mia³a naturalnie przekraczaæ
3 metry, co czyni³oby zbêdnymi kosztowne prace
pog³êbiarskie. Zgodnie z pomiarami batymetrycz-
nymi, w wiêkszej czêœci powierzchni takiego
basenu portowego, w odleg³oœci 50 m od brzegu,
g³êbokoœæ przekracza³aby 2 m. Te naturalne g³ê-
bokoœci by³o zupe³nie wystarczaj¹ce dla przyj-
mowania w porcie niewielkich jednostek rybac-
kich, ograniczaj¹c jednak korzystanie z niego dla
jednostek  o zanurzeniu przekraczaj¹cym 3 m.

Projekt helskiego portu zosta³ przedstawiony
i skonsultowany z tutejszymi rybakami, którzy
jego rozwi¹zania uznali za bardzo dobre, a reali-
zacjê tego planu za spe³nienie ich najwiêkszych
marzeñ. Rybacy jednak byli zbyt biedni, aby
w jakiejkolwiek czêœci uczestniczyæ w kosztach
budowy portu, które szacowano na sumê oko³o
150.000 marek (w rzeczywistoœci wynios³y
znacznie wiêcej). Œrodki te wiêc w ca³oœci mu-
sia³y byæ zabezpieczone przez pañstwo. Zak³a-
dano, ¿e budowa helskiego portu potrwa oko³o
pó³tora roku. Streszczony wy¿ej artyku³
E. Kummera zosta³ uzupe³niony o uwagi zarz¹du
Zachodnio-Pomorskiego Zwi¹zku Rybackiego,
z których wynika³o, ¿e projekt portu w Helu
zosta³ ju¿ przed³o¿ony odpowiednim w³adzom
z wnioskiem jego realizacji. Zwi¹zek wyra¿a³

opiniê, ¿e bez tego przedsiêwziêcia nie bêdzie
mo¿liwy dalszy rozwój rybo³ówstwa w tym
rejonie niemieckiego wybrze¿a.

Nie wiemy dok³adnie, kiedy konkretnie roz-
poczêto w Helu prace przy budowie portu.
Mo¿emy przypuszczaæ jedynie, ¿e nast¹pi³o
to w pierwszej po³owie 1892 roku. Notatki, ja-
kie zamieszczano na ³amach wspomnianego
wy¿ej organu Zachodnio-Pruskiego Zwi¹zku
Rybackiego, zawieraj¹ jedynie informacje doty-
cz¹ce postêpu prac. Z koñcem lata 1892 roku,
roboty przy budowie helskiego portu, kierowa-
ne przez inspektora budownictwa wodnego
Bohde, sz³y "pe³na par¹". Ze œrodków pañstwo-
wych stosunkowo ³atwo - dziêki przedstawio-
nym argumentom - uzyskano na tê inwestycje

sumê 180.000 marek, co wówczas uwa¿ano za
sumê niewiarygodn¹. Na prze³omie lat 1892
-1893 prace w Helu by³ ju¿ tak daleko posuniê-
te, ¿e jednostki rybackie mog³y ju¿ siê chro-
niæ w powstaj¹cym porcie. W ³awie fundamen-
towej zachodniego mola u³o¿ono kamienie, na-
tomiast umieszczenie na tej podstawie bloków
betonowych zak³adano wykonaæ w póŸniejszym
okresie, kiedy kamienie ³awy fundamentowej
odpowiednio osi¹d¹. Dopiero po zakoñczeniu
tych robót mia³ zostaæ wykonany drewniany
pomost z balustrad¹.

Ju¿ wiosn¹ 1893 roku port helski sta³ siê miej-
scem skupiaj¹cym ³odzie miejscowych i oko-
licznych rybaków. Z zachowanych dokumen-
tów wiemy, ¿e w dniu 6 kwietnia 1893 roku
chroni³o siê w nim a¿ 110 ró¿nych jednostek
rybackich. Trudno równie¿ - na podstawie ist-
niej¹cych informacji - okreœliæ œcis³¹ datê ca³ko-
witego zakoñczenia budowy portu helskiego.
Brak jest równie¿ jakiekolwiek doniesieñ, mó-
wi¹cych o tym, czy w ogóle i kiedy ewentualnie
mia³a miejsce uroczystoœæ jego otwarcia i ofi-
cjalnego uruchomienia. Nie pope³niaj¹c du¿ego
b³êdu mo¿na przyj¹æ, ¿e zacz¹³ on spe³niaæ swoj¹
rolê ju¿ wczesn¹ wiosn¹ 1893 r. Przypuszczalnie

nieco póŸniej, nie dalej jak z pocz¹tkiem lata
tego¿ roku, port helski zacz¹³ tak¿e przyjmo-
waæ statki ¿eglugi przybrze¿nej. Œwiadczy o tym
miêdzy innymi og³oszenie zamieszczone
w ukazuj¹cej siê w Gdañsku gazecie "Danziger
Allgemeine Zeitung", nr 151 z 30 czerwca
1893 roku, które w dziale reklam informowa³o,
¿e parowiec "Putzig" /Puck/ ma siê udaæ
do Helu w dniu 2 lipca, o ile bêd¹ wówczas
panowa³y sprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne.
Statek ten odbywa³ rejsy wycieczkowe.

W miesiêczniku p.t. "Mittheilungen des
Deutschen Seefische-reivereins" /Doniesienia
Niemieckiego Zwi¹zku Rybo³ówstwa Morskie-
go/ opublikowano w lutym 1895 roku artyku³
p.t. „Budowa portu rybackiego w Helu”, napisa-

ny przez nastêpcê E. Kummera na
stanowisku inspektora budowy
portów w Nowym Porcie - Wil-
heimsa. Tekst ten odnotowuje
zmiany, jakie zosta³y dokonane
w trakcie budowy helskiego portu
w stosunku do projektu E. Kum-
mera. By³o to m.in. wyd³u¿enie
mola zachodniego o 24 metry - do
d³ugoœci 356 m, zast¹pienie
planowanej ostrogi po³udniowym
falochronem portu o d³ugoœci 124 m
i konstrukcji podobnej do zasto-
sowanej w falochronie zachodnim.
Nasadê tego falochronu przesu-
niêto o oko³o 15 m w stronê po³u-
dniow¹, uzyskuj¹c w ten sposób
powiêkszenie basenu portowego.
Dodatkowo ³awy fundamentowe
jednego i drugiego falochronu

posadowiono na faszynowych podk³adach o gru-
boœci 50 cm, co mia³o zapobiegaæ zbyt du¿emu
osiadaniu kamieni. Pog³êbiono równie¿ podej-
œcie go portu na d³ugoœci 85 m, co pozwoli³o na
wp³ywanie do helskiego portu parowców o wiêk-
szym ni¿ zak³adano zanurzeniu. Pierwotnie,
drewniane pale formuj¹ce falochrony zamierza-
no wpuszczaæ w dno przy pomocy urz¹dzenia
wtryskuj¹cego pod ciœnieniem wodê w pod³o¿e
i wyp³ukuj¹cego odpowiedni otwór. Technolo-
gia taka okaza³a siê jednak ma³o przydatna
z uwagi na zbyt gruboziarniste osady dna
i w zwi¹zku z tym zastosowano nowoczesny,
parowy katar do wbijania pali. Du¿e kamienie,
a w³aœciwie g³azy (o œrednicy siêgaj¹cej l m),
u¿yte do wykonania ³aw fundamentowych,
wydobywano z dna morza  przy wybrze¿ach
klifowych przez przystosowane do tego celu
szkuty. Dostarcza³y je one nastêpnie do Helu
i opuszcza³y bezpoœrednio pomiêdzy pale
falochronów. Port zdo³ano zbudowaæ zgodnie
z za³o¿onym wczeœniej harmonogramem.

Przekroje  falochronów  projektowanego  portu  w  Helu  wg  E.  Kummera  1887 r.
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Zgodnie z zasad¹: niech chwal¹ nas inni, my

krytykujmy to, co mo¿na poprawiæ, przedstawiam

swoje spostrze¿enia, dotycz¹ce przygotowania

naszego miasta do sezonu turystycznego. Przed-

stawione poni¿ej problemy mo¿na usun¹æ bez

du¿ych nak³adów finansowych i nowych inwesty-

cji. Wystarczy odrobina dobrej woli i wyobraŸni.

DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO ...

Jak zwiedziæ najwiêksze targowisko na Pó³wy-
spie? Id¹c od wejœcia do Fokarium przeciskamy
siê - wzd³u¿  ogrodzenia - pomiêdzy straganami.
Zwróæmy uwagê na najwiêkszy p³ot futrzany
na œwiecie. Przy ulicy Morskiej targowisko
rozdwaja siê na czêœæ lew¹, tzw. Stare Targowisko
oraz jego praw¹ odnogê - tê bli¿sz¹ zatoki.
Kiedyœ by³ tu Bulwar dla turystów, ³¹cz¹cy molo
z Ma³¹ Pla¿¹. Teraz pomiêdzy ³awkami (po co ³awki
na targowisku), w miejscu,
gdzie kiedyœ ros³a trawa,
stoj¹ p³ócienne namioty.
Planowano, ¿e bêd¹ to
stoiska bursztynników.
Jednak ¿aden szanuj¹cy siê
bursztynnik nie bêdzie
sprzedawa³ swoich wy-
robów na targowisku.
Dlatego zamiast z³ocistego
jantaru, sprzedaje siê
rêczniki frotte z Harrym
Potterem i piersiastymi
blondynami. S¹ te¿ chipsy,
materace dmuchane i jedna
ma³olata ze skrzyneczk¹
srebra.  W ten sposób
dotarliœmy do tzw. sceny
plenerowej. W tym miejscu
targowiska usytuowane s¹
punkty gastronomiczne.
Po zjedzeniu zapiekanki
i wypiciu kufelka piwa (lub kawy mro¿onej
za 12 z³.) przechodzimy  do kolejnej czêœci
targowiska, zwanej kiedyœ ulic¹ ¯eglarsk¹.
Tu, wokó³ ratusza, roz³o¿y³y siê najprzeró¿niej-
sze stragany. Tylko grubasy maj¹ trudnoœci
z przejœciem pomiêdzy nimi. Dochodzimy do
ulicy Wiejskiej. Tylko miejscowi wiedz¹, ¿e znaj-
dujemy siê na g³ównej, zabytkowej ulicy Helu.
Turysta przechodz¹cy obok straganów nawet
tego nie zauwa¿y. Tê czêœæ ulicy miasto wy-
dzier¿awi³o straganiarzom z poza Helu. Sprze-
daje siê tu kadzide³ka, torby, œwieczniki, my-
d³o, figurki - wszystkie te charakterystyczne
dla Helu pami¹tki bêd¹ przypomina³y tury-
stom to najbardziej morskie z miast Polski.
Targowisko koñczy siê ko³o restauracji
"Fiszeria". Dlaczego siê koñczy? Bo nie by³o
w tym roku wiêcej chêtnych straganiarzy. Je¿eli
w przysz³ych latach dopisz¹, to ustawi siê stra-
gany na ulicy Leœnej, a dalej do Pla¿y Ba³tyckiej.
Mo¿e wreszcie doczekamy siê TARGOWISKA
OD MORZA DO MORZA.

£Y¯KA DZIEGCIU

Jestem dumny z helskiego Festiwalu Muzyki
Kameralnej. Uwa¿am, ¿e - proporcjonalnie
do liczby mieszkañców - jest on wa¿niejszy

od Sopockiego czy Opolskiego. Nie mogê jednak
darowaæ organizatorom, ¿e umieœcili, a dyrekcji
Muzeum Rybo³ówstwa, ¿e pozwolili zeszpeciæ
wie¿ê zabytkowego koœcio³a tablicami sponsorów.
Myœla³em, ¿e bardziej nie mo¿na zeszpeciæ
bulwaru ni¿ dotychczas. Okazuje siê, ¿e mo¿na...

UCI¥¯LIWY S¥SIAD

Gdy zrobi³em mini sondê wœród mieszkañców
Helu na temat helskich placówek gastronomicz-
nych i handlowych okaza³o siê, ¿e najbrzydszym
sklepem by³ sklep wielobran¿owy bez nazwy
(dawny Polfrost), który wystawi³ na chodnik
wszystko, co mia³ w magazynie: ubrania, buty,
zabawki, pami¹tki itp. Przy tym ba³aganie
rumuñskie stoisko na targowisku to wzorcowa
placówka handlowa. Najsmutniejsze jest to,
¿e s¹siednia kawiarenka Armada straci³a mnóstwo

klientów, którzy nie zajmowali stolików przy
firankach z majtek i biustonoszy.

Za posesjami 125 - 127, przy ul. Wiejskiej,
le¿y przez ca³y sezon góra gruzu. Wiadomo,
¿e gruz ten trzeba usun¹æ. Dlaczego nikt nie
pomyœla³, ¿eby zrobiæ to przed sezonem
turystycznym? Widok gruzowiska cieszy³ oko
turystów parkuj¹cych od ul. Leœnej i mieszkañców
pobliskiego bloku.

M¥DRY POLAK ...

Na prze³omie lipca i sierpnia stra¿acy œciêli
ko³o restauracji "Leœna" drzewo, które zagra¿a³o
upadkiem. Drzewo znajduje siê za p³otem,
a wiêc na terenie Stacji Meteorologicznej. Nikt
jednak nie czuje siê zobowi¹zany do uprz¹tniêcia
pociêtego pnia.

Niektóre drzewa i uschniête konary na trasie
do latarni morskiej i na pla¿ê Ba³tyck¹, zagra-
¿aj¹ od kilku lat. S³u¿by porz¹dkowe zajmuj¹
siê nimi dopiero po sztormach, kiedy zatarasuj¹
przejazd. Mo¿e by tak usun¹æ to zagro¿enie
PRZED SZKOD¥?

Nikt te¿ nie czuje potrzeby wyrównania,
na tej samej ulicy, kilkunastu p³yt, które wy-
pchniête korzeniami drzew sta³y siê pu³apk¹ dla

setek tysiêcy turystów, udaj¹cych siê na pla¿ê
Ba³tyck¹. Pomimo ¿e pisaliœmy o tym przed
rokiem - brak jest jakiegokolwiek odzewu.

MEBELKI

Równie¿ na drodze do pla¿y Ba³tyckiej wko-
pano du¿e pnie topolowe - jako sto³y, a wokó³
nich mniejsze, sosnowe - jako sto³ki. "Sto³ki"
maj¹ œrednicê 11 cm. Prosimy wykonawcê
o zademonstrowanie, jak mo¿na na tym
usiedzieæ i nie skoñczyæ jak Azja Tuhajbejowicz.
Zreszt¹, gdyby siê to komuœ uda³o, to i tak nie
wytrzyma³by smrodu od pe³nych koszy
z odpadkami, które zosta³y wkopane w odle-
g³oœci zaledwie 60 cm od tego "zestawu tury-
stycznego".

WOLNOÆ TOMKU ...

Do helskich "kolorystów", maluj¹cych swoje
domy landrynkowymi kolorami, do³¹czy³y
Polskie Koleje Pañstwowe. Uzna³y one, ¿e domki
kaszubskie z pruskiego muru s¹ zbyt monotonne

w swojej czerni i bieli,
dlatego pomalowa³y œciany
stacji kolejowej w Helu
na kolor pistacjowy, a belki
na br¹zowy. Ciekawe, czy
Wojewódzki Konserwator
Zabytków, dbaj¹cy o za-
chowanie odpowiedniego
charakteru naszego miasta,
zatwierdzi ten nowatorski
styl?

GOŒCIU, SI¥D• POD
MYM  LIŒCIEM ...

W upalne dni, jakich by³o
wiele tego lata, tysi¹ce
turystów przemierzaj¹cych
ulicê Wiejsk¹ nadaremnie
wzdycha³o do mi³ego ch³odu.
Drzewa, ostrzy¿one  "na skina",
dawa³y tyle cienia, ile

latarnie uliczne. Jak piêknie wygl¹da³a ulica
ocieniona wiekowymi lipami, mo¿emy zoba-
czyæ tylko na starych pocztówkach. Na ulicy
Lipowej i Rybackiej stoj¹ jeszcze lipy z tam-
tych czasów. Tak mog³aby wygl¹daæ ulica Wiej-
ska, gdyby nie zakusy helskich "fryzjerów".

ZARZ¥DZENIE

Najbardziej kuriozalnym zakazem by³ zakaz
fotografowania,  bez zgody w³aœciciela,
z drewnianej platformy - kawiarni na bulwarze.
Niestety, nie uda³o mi siê ustaliæ, czy w³aœciciel
pobiera³ op³aty za prawo do robienia zdjêæ,
czy te¿ wydawa³ specjalne certyfikaty tylko dla
kawoszy. Niew¹tpliwie, tablica z tym zakazem
by³a najczêœciej fotografowanym obiektem tego
lata. Szkoda tylko, ¿e jednoczeœnie œwiadczy³a
o zaœciankowoœci Helu.

ODPRACOWAÆ D£UGI ...

... mogli mieszkañcy s¹siedniej gminy. Ci, którzy
nie mog¹ p³aciæ za czynsz i grozi im eksmisja,
mogli odpracowaæ swoje zobowi¹zania wobec
gminy przy pracach porz¹dkowych. Dziêki temu
jastarnickie lasy s¹ czyste, chocia¿ turyœci œmiec¹
równie intensywnie, jak u nas. A mo¿e by
tak u nas ...

G£OS W DYSKUSJI
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ZAPASZEK

Ulica Wiejska œmierdzi! Zw³aszcza, gdy
spadnie ciœnienie atmosferyczne. Smród wdziera
siê równie¿ rurami kanalizacyjnymi do miesz-
kañ. W³aœciciele kawiarni i pubów uszczel-
niaj¹ studzienki kanalizacyjne plastelin¹,
lepikiem i ... zaciskaj¹ zêby ze z³oœci, gdy wi-
dz¹ turystów pospiesznie opuszczaj¹cych ich
stoliki. Wiedz¹ o tym mieszañcy, wiedz¹ rów-
nie¿ w³adze miasta. Podobno brak jest insta-
lacji odpowietrzaj¹cej. Komentarze naszych
goœci: "Nie wstyd wam pobieraæ op³atê klima-
tyczn¹?", "Jak to siê ma do opisu w waszym
przewodniku, o zapachu olejków eterycznych
helskiej sosny?"

EPILOG

¯eby nie byæ malkontentem, który widzi
wszystko, co z³e, podam kilka pozytywnych
przyk³adów:

Najlepsze ciastka piecze "S³oneczna", najlepsze
gofry robi¹ "W ogródku", najlepszego kucharza
ma "Maszoperia", najlepsz¹ zupê z ³ososia
gotuje "Norda", naj³adniejszy pensjonat to
"Helios", naj³adniejszy stragan sta³ przed
sklepem pana Brukalskiego, najlepsze obiady
domowe s¹ "Pod brzózk¹", najlepiej nastrój
morskiej tawerny oddaje pub "Kaptain Morgan",
a puby "Kuter 90", „Z³ota Rybka i "Admira³
Nelson"  dokona³y prze³omu: dziêki nim mieli-
œmy w tym roku nocne ¿ycie. Ich wieczorna
dzia³alnoœæ zape³nia³a równie¿ stoliki w s¹sied-
nich kawiarniach i restauracjach, za co s¹siedzi
s¹ im na pewno wdziêczni.

W zwi¹zku z tym nasunê³o mi siê ciekawe
spostrze¿enie: Na scenê przy bulwarze
wchodzi³ ka¿dy, kto nie mia³ wielkich wymagañ
finansowych, bo "œpiewaæ ka¿dy mo¿e". Do pubu
zapraszani byli jedynie ci, którzy potrafili przy-
ci¹gn¹æ i rozbawiæ goœci. Potwierdza to zasadê,
¿e ma³e pieni¹dze prywatne potrafi¹ zrobiæ
wiêcej, ni¿ du¿e spo³eczne.

Jeszcze jedno pozytywne spostrze¿enie:
helanie dbaj¹ o wizerunek swojego miasta.
Pozamiatane (czêsto równie¿ umyte) chodniki
przed swoimi posesjami, mnóstwo kwiatów, od-
nowione elewacje. To samo mo¿na powiedzieæ
o straganach: przy leœniczówce sta³y dwa
stragany z pami¹tkami. Ten, prowadzony przez
helankê, by³ przykryty sieci¹ ryback¹ z wplecio-
nymi rozgwiazdami. W³aœciciel drugiego straganu
nie przejmowa³ siê, ¿e spod sto³u wystaj¹
obskurne kartony. Wieczorem zwija³ swój
kramik, pozostawiaj¹c na œrodku chodnika
wielkie betonowe p³yty, do obci¹¿ania parasola.
Wykorzysta je nastêpnego dnia. To, ¿e w nocy
ktoœ mo¿e na nie wpaœæ (znane mi s¹ dwa wy-
padki, gdy turyœci musieli udaæ siê do szpitala po
pomoc medyczn¹), nic go nie obchodzi. Nie ob-
chodzi to równie¿ naszych s³u¿b miejskich.

Zacz¹³em od wpisu do przewodnika
turystycznego. Zakoñczê podobnie. Turysto!
Je¿eli jesteœ zadowolony z pobytu w Helu
- poleæ nas swoim przyjacio³om, je¿eli nie
- poleæ nas swoim wrogom.

Ryszard Kretkiewicz

Chocia¿ wszelki komentarz jest zbêdny, gdy
widzi siê pozostawione na Bulwarze Nadmor-
skim szopy, zabite deskami i pap¹, to jednak tak
bulwersuj¹cy to fakt, ¿e nie sposób pomin¹æ
go milczeniem. Dla turystów, odwiedzaj¹cych
Hel po sezonie, jesteœmy barbarzyñcami, któ-
rzy nie przywi¹zuj¹ wagi ani do estetyki, ani do
architektury przestrzeni, ani do eksponowania
walorów swojego miasta, ani (o wstydzie!) do
poprawnoœci jêzyka polskiego. Skoro w centrum
Helu, pod Urzêdem Miejskim, wisz¹ du¿e
tablice na obitej dykt¹ kawiarni "wejœcie na taras
grozi upadkowi", to wygl¹da na to, ¿e jesteœmy
analfabetami.

GWA£T  NA  ROZUMIE

Wniosek nasuwa siê jeden -  jako gospodarze
tego miasta nie przejmujemy siê regu³ami
gramatycznymi b¹dŸ ich nie znamy. Mówimy
i piszemy „po polskiemu” i nic nikomu do tego.

Pytam wiêc, czy tak ma wygl¹daæ promocja
naszego miasta? Wycisn¹æ Hel jak cytrynê przez
dwa miesi¹ce sezonu letniego, a potem zostawiæ
œmietnik w centrum miasta na nastêpne dziesiêæ
miesiêcy? Jak mo¿e samorz¹d miejscowoœci,
która pretenduje do miana kurortu, b³ogos³awiæ
takiej dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych
z poza Helu, nie rozumiem. Nie mieœci mi siê
w g³owie, ¿e mo¿na zezwoliæ na to, by na
promenadzie - szlaku spacerowym, pozosta³y
na ca³y rok ohydne "zabudowania" szpec¹ce
krajobraz, zas³aniaj¹ce widok na Zatokê i na za-
bytkowy budynek z XV wieku, najpiêkniejszy
i najstarszy, jakim mo¿emy siê pochwaliæ.

Czy tak ma wygl¹daæ m¹dra polityka protury-
styczna? Godne wejœcie do Europy? Nie doœæ,
¿e w sezonie letnim zamieniono Bulwar w cen-
trum kiczu, to jeszcze pozwolono, aby przez
ca³y rok, do nastêpnego sezonu letniego, królo-
wa³y na helskim, nadmorskim deptaku - blacha,
deski, dykta i papa! To gwa³t na rozumie,
mówi¹ ludzie.

Takie dzia³anie jest dzia³aniem na szkodê
naszego miasta i zas³uguje na ostry protest spo-
³eczny. Uwa¿am, ¿e nale¿y ¿¹daæ usuniêcia tych
"zabudowañ" w trybie natychmiastowym. Pro-
szê radnych, ¿eby przypomnieli sobie o swoich
programach wyborczych i obietnicach sk³ada-
nych nam, mieszkañcom  Helu. Odwo³ujê siê
do sumieñ helskich decydentów i ich zdrowego
rozs¹dku. Jest bowiem karygodne i niedopusz-
czalne, ¿eby wydawano takie pozwolenia wbrew
rozumowi i opinii publicznej.

Od lat t³umaczê i alarmujê, ¿e daleko Helowi
do standardów dobrej polityki proturystycznej,
któr¹ realizuj¹ z powodzeniem inne miejscowo-
œci turystyczne - ot, choæby najbli¿szy s¹siad-
Jurata.

Od lat wskazujê na przyczyny i skutki tego
stanu rzeczy, ale niestety, wci¹¿ daremnie. Zmie-
ni³ siê(?) samorz¹d, a problemy pozosta³y te
same. Turystyka i strategia rozwoju miasta,
owszem, ale tylko na papierze i przed wyborami.

Dopóki nie bêdzie w naszym samorz¹dzie
ludzi autentycznie zainteresowanych rozwojem
turystyki w Helu, dopóki nie bêdzie fachow-
ców z profesjonalnym przygotowaniem oraz
samych przedsiêbiorców (gastronomików,
hotelarzy, handlowców), dopóty bêdziemy dla
turystów zapyzia³ym koñcem Polski, gdzie czas
siê zatrzyma³ w epoce PRL-u,  jak widaæ na
za³¹czonym obrazku.

Tylko od nas, helan, zale¿y, czy pozwolimy,
aby nasze miasto zamieniono w œmietnik, czy
te¿ wszyscy staniemy solidarnie w jego obronie.

Iwona Rusajczyk
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Fikcja  i rzeczywistoœæ

PÓ£KOWNIK
TADEUSZ KLAJNERT

Pó³kownik - wed³ug "Ma³ego s³ownika
jêzyka polskiego" Wydawnictwa Na-
ukowego PWN z 1997 r. - to film nie-

dopuszczony do rozpowszechniania (od³o¿ony
na pó³kê), g³ównie ze wzglêdów politycznych.
Stosuj¹c pewn¹ swobodê interpretacyjn¹, takie
okreœlenie mo¿na zastosowaæ do wszelkich in-
nych dzie³, bêd¹cych wytworem ludzkiej myœli:
ksi¹¿ek, publikacji, obrazów itp., które z ró¿-
nych wzglêdów (nie tylko politycznych) nie s¹
dopuszczone do krêgu odbiorców, albo nie s¹
stosowane w praktyce ¿ycia codziennego. Po
wykonaniu s¹ po prostu odk³adane na pó³kê.
Takim pó³kownikiem w naszym mieœcie okaza³
siê "Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Hel" (pisownia oryginal-
na), zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/44/90 Miej-
skiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12 marca
1990 r. Plan taki stanowi akt prawa miejscowego,
jest wiêc - zgodnie z przepisem artyku³u 87 ust. 2
Konstytucji RP - Ÿród³em powszechnie obowi¹-
zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na
obszarze naszego miasta. Jak wiêc to prawo
funkcjonuje w praktyce?

W dniu 29 sierpnia 2002 r. Rada Miasta Helu
podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Decyzja ta dotyczy³a
obszaru dzia³ki oznaczonej numerem 138/10,
o ³¹cznej powierzchni 7.314 m2, po³o¿onej
w Helu przy ul. Adm. Steyera. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym w tym czasie, wspomnianym ju¿
"Miejscowym planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Hel", dla dzia³ki tej
przewidziano nastêpuj¹ce przeznaczenie:

- czêœæ dzia³ki oznaczonej w planie jako 37 ZP
- o powierzchni terenu 0,42 ha. Projektowany

teren zieleni publicznej (w³aœciwie powinno byæ:

parkowej) w  s¹siedztwie Klubu Oficera. Wyma-

gane powi¹zanie przestrzenne i kompo- zycyjne

obu terenów.

-czêœæ dzia³ki oznaczonej w planie jako 38 MZ
-  o powierzchni terenu 0,24 ha. Istniej¹cy obiekt

hotelu robotniczego - P.P. "Hydrobudowa".

Adaptacja. Docelowo obiekt winien byæ w³¹czony

do oœrodka wypoczynkowego ogólnodostêpnego

(tzn. do oœrodka wczasowo - wypoczynkowego
MON).

Zgodnie z podjêt¹ ponad rok temu uchwa³¹,
Rada Miasta wyrazi³a zgodê na zmianê wy¿ej
wymienionych zapisów planu, z zamiarem prze-
znaczenia tego terenu pod zabudowê mieszka-

niow¹ wielorodzinn¹ z elementami infrastruktury
technicznej do obs³ugi zasobu mieszkaniowego.
Decyzja ta wesz³a w ¿ycie po jej og³oszeniu, co
by³o równoznaczne z wydaniem wyroku na ist-
niej¹cy na czêœci dzia³ki hotel, bêd¹cy w zarz¹-
dzie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Nieza-
le¿nie wiêc od tego, co kto dzisiaj g³osi publicz-
nie (a s¹ jeszcze tacy, którym adrenalina nie opa-
d³a), ten kto g³osowa³ za podjêciem tej uchwa³y,
g³osowa³ za rozbiórk¹ hotelu. Logicznie rozu-
muj¹cemu obywatelowi wydawa³o siê jednak,
¿e najpierw powinien byæ sporz¹dzony i przy-
jêty przez Radê Miasta Helu miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zawieraj¹cy
nowe przeznaczenie tej dzia³ki, a dopiero po-
tem mo¿na rozebraæ istniej¹cy obiekt i zbudo-
waæ w tym miejscu elektrociep³owniê o mocy
blisko 2 megawatów, w dodatku zasilan¹ gazem.

Nic z tego. Hotel rozebrano w kilka tygodni po
podjêciu uchwa³y o przyst¹pieniu  do sporz¹-
dzania nowego planu.

Po up³ywie blisko roku od wymienianej ju¿
uchwa³y Rady Miasta, w dniu 27 sierpnia 2003 r.
ukaza³o siê obwieszczenie Burmistrza Helu
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru dzia³ki, na czêœci której sta³ ju¿ obiekt
elektrociep³owni wraz ze zbiornikiem na gaz.
To ju¿ przerasta ludzk¹ wyobraŸniê. Kilkana-
œcie lat zajmowa³em siê podczas s³u¿by woj-
skowej planowaniem, w tym planowaniem szko-
lenia. Plan zawsze zawiera³ przedsiêwziêcia
(czynnoœci, æwiczenia) do realizacji w okreœlo-
nych miejscach i warunkach. Ale dotyczy³ przy-
sz³oœci! Opis tego, co zosta³o zrealizowane, co
siê odby³o, zawiera³o sprawozdanie. Skoro wiêc
na czêœci tej dzia³ki wykonana  zosta³a inwesty-
cja i to bez uchwalenia nowego planu, bez zmia-
ny poprzedniego przeznaczenia terenu, to jaki

sens ma dzisiaj obwieszczenie o przyst¹pieniu
do sporz¹dzania planu. Skoro zaœ wybudowano
taki obiekt jak elektrociep³ownia bez w³aœciwych
zapisów w planie, to niech inwestor buduje dalej.

Blok mieszkalny jest nie tylko inwestycj¹
bardzo potrzebn¹, ale i zapewne du¿o bezpiecz-
niejsz¹ dla œrodowiska. Szkoda czasu, a przede
wszystkim pieniêdzy, na procedury zwi¹zane
z nowym planem zagospodarowania prze-
strzennego: trzeba go sporz¹dziæ, daæ og³osze-
nie w prasie o posiedzeniu rady miasta, na któ-
rym projekt planu bêdzie rozpatrywany, odbyæ
sesjê. A przecie¿ mog¹ zdarzyæ siê jakieœ sprzeci-
wy! To tylko wyd³u¿y i zwiêkszy koszty
ca³ej operacji. Lepiej wiêc budowaæ dalej bez
planu, tak jak wybudowano elektrociep³owniê.
Zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na przecie¿
przeznaczyæ na inne cele.

I ju¿ na koniec jeszcze jedna sprawa. Podob-
no, powtarzam: podobno, bo niestety, nie do-
tar³em do dokumentów Ÿród³owych, dzia³ka
wraz ze stoj¹cym na niej hotelem mia³a zostaæ
przekazana naszemu miastu przez "Hydrobu-
dowê" w zamian za odst¹pienie od obowi¹zku
rekultywacji terenu przy ulicy Portowej. Tam
bowiem znajdowa³y siê obiekty i urz¹dzenia
wykorzystywane przez przedsiêbiorstwo
w czasie jego dzia³alnoœci w Helu. Ciekawe, jak
to siê sta³o, ¿e dzia³ka wraz z hotelem, prawdo-
podobnie w 1996 r.,  znalaz³a siê w zarz¹dzie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej? Do dnia dzi-
siejszego obszar po by³ej "Hydrobudowie" nie
zosta³ zagospodarowany,  gmina nie dysponuje
dzia³k¹, o rozebranym hotelu ju¿ nie wspomi-
nam. Mo¿e ktoœ wyjaœni tê tajemnicz¹ sprawê?

foto: arch. Redakcji
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Tradycyjnie, 1 wrzeœnia zainaugurowano nowy rok szkolny w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie
1000 w miejskiej hali sportowo-widowiskowej. Wczeœniej, z inicjatywy
naszych duszpasterzy, odprawiona zosta³a msza w intencji uczniów
i nauczycieli rozpoczynaj¹cych rok szkolny.

W miejskiej hali sportowo-widowiskowej zebrali siê uczniowie naszej
szko³y, nauczyciele, zaproszeni goœcie oraz wielu rodziców, szczególnie
uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê od wprowadzenia sztandaru oraz wys³uchania hymnu pañstwowego.
Nastêpnie dyrektor przywita³ wszystkich zebranych na uroczystoœci,
w szczególny sposób zwracaj¹c siê do rozpoczynaj¹cych naukê uczniów

pierwszych klas szko³y podstawowej. Przypomnia³ te¿ o wydarzeniach
sprzed 64 lat, gdy zamiast dzwonka na rozpoczêcie roku szkolnego rozle-
g³y siê dŸwiêki syren i odg³osy wybuchaj¹cych bomb.

Po przemówieniu dyrektora g³os zabra³ burmistrz Helu - Pan Miros³aw
W¹do³owski, który ¿yczy³ uczniom i nauczycielom sukcesów w nadcho-
dz¹cym roku szkolnym. Przewodnicz¹cy Rady Miasta - Pan Tadeusz
Klajnert, wraz z Przewodnicz¹cym Komisji Spo³ecznej Rady Miasta
- Panem Rafa³em Szczykutowiczem, wrêczyli uczniom naszej szko³y
decyzje o przyznaniu przez Radê Miasta stypendiów dla najlepszych
uczniów gimnazjum i liceum, na pierwszy semestr roku szkolnego
2003/2004.

Na zakoñczenie uroczystoœci dyrektor przedstawi³ wicedyrektorów
szko³y oraz nowych nauczycieli w ZSO i odczyta³ nazwiska wychowaw-
ców poszczególnych klas. Po zakoñczeniu uroczystoœci uczniowie wraz
z wychowawcami rozeszli siê do swoich sal lekcyjnych.

Dzieñ 1 wrzeœnia 2003 roku zapisze siê w historii szko³y jako dzieñ
w³¹czenia w sk³ad ZSO Przedszkola Miejskiego w Helu. Przedszkole
usytuowane zosta³o w czêœci pomieszczeñ znajduj¹cych siê w najstarszej
czêœci budynku szko³y, które zosta³y odnowione i przystosowane na
potrzeby przedszkola.

O godzinie 1200 przedstawiciele klas, nauczyciele i dyrekcja uczestni-
czyli w uroczystoœci sk³adania wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem "Obroñ-
ców Helu".

Obecny rok szkolny rozpoczê³o 353 uczniów w 17 klasach szko³y
podstawowej, 176 uczniów w 9 klasach gimnazjum i 119 uczniów
w 6 klasach liceum ogólnokszta³c¹cego dla m³odzie¿y. Brak kandydatów
spowodowa³, ¿e nie dokonano naboru do liceum ogólnokszta³c¹cego dla
doros³ych.

Dyrektor ZSO

Dnia 25 lipca, o godz. 530, na dworcu w Türkismühle, rozpoczê³a siê
nasza podró¿ do Helu. Grupa liczy³a 11 osób wraz z opiekunem, panem
Berndtem Hermersdorfem. Niektórzy uczestnicy sceptycznie podcho-
dzili do tej wyprawy, jednak¿e ich obawy i uprzedzenia okaza³y siê bez-
podstawne.

D³uga podró¿ nie odby³a siê bez przeszkód. Po pierwsze, przegapili-
œmy poci¹g. Nastêpnie, na dworcu "Zoo" w Berlinie zgubi³ siê nasz kolega,
który wysiad³ z poci¹gu, by kupiæ papierosy i nie zd¹¿y³ wróciæ na czas.
Na szczêœcie, nastêpnego dnia byliœmy ju¿ w  komplecie. Zmêczeni i
wyczerpan dotarliœmy o 3 w nocy do naszego pensjonatu w Polsce. Mia-
sto Hel zrobi³o na nas ogromne wra¿enie. Byliœmy oczarowani t¹ nadmor-
sk¹ miejscowoœci¹. Wydawa³o nam siê, ¿e wszyscy mieszkañcy zostali
poinformowani o naszym pobycie. Wszêdzie, gdzie przebywaliœmy, spo-
tkaliœmy siê z goœcinnoœci¹ i uprzejmoœci¹.

Bardzo szybko nawi¹zaliœmy kontakt z polsk¹ m³odzie¿¹, która towa-
rzyszy³a nam ca³y czas. Wspólnie spêdzaliœmy ka¿d¹ chwilê - w ci¹gu
dnia, podczas realizacji programu - i wieczorami, gdy spotykaliœmy siê na
pla¿y czy w helskich pubach.

Nasz pobyt by³ bardzo dobrze zorganizowany. Poznaliœmy elementy
historii i kultury Helu. Szczególnie utkwi³o nam w pamiêci piêciogodzinne
zwiedzanie bunkrów z czasów II wojny œwiatowej.

Podró¿ do Helu Nie by³o nikogo spoœród uczestników wyprawy, kogo nie zachwyci³
swoim urokiem Hel. Spo³ecznoœæ polska podejmowa³a nas zawsze bardzo
mi³o, z uœmiechem, poczuciem humoru (zw³aszcza wspomnieæ tu trzeba
pana Wojciecha, który rozœmiesza³ nas nie tylko niemieckimi dowcipami).

Jestem przekonany, ¿e dla wiêkszoœci z nas nie by³a to ostatnia podró¿
do Polski. Podczas tego tygodnia zawi¹za³o siê wiele przyjaŸni. Wielu z
nas z niecierpliwoœci¹ czeka na przyjazd do Hermeskeil naszych przyja-
ció³ z Polski, w listopadzie br.

Niels Gröber
T³umaczy³a Katarzyna Rak

Rada Miasta Helu, dyrekcja Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych oraz
Rada Rodziców zapraszaj¹ na obchody Dnia Patrona Szko³y Podstawo-
wej im. Obroñców Helu z udzia³em kombatantów walk w obronie Pó³-
wyspu Helskiego w 1939 r. w czwartek,  2  paŸdziernika  2003 r.:

godz.  9.00  - Msza œw. w koœciele parafialnym w intencji Obroñców
Helu, z udzia³em kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych

godz. 10.00 - Sk³adanie kwiatów pod pomnikiem Obroñców Helu
z udzia³em kompanii honorowej, pocztów sztandarowych, uczniów
Szko³y Podstawowej im. Obroñców Helu oraz delegacji

godz. 11.00 - Œlubowanie pierwszych klas Szko³y Podstawowej
w kinie "Wicher"

godz. 12.00 - Spotkanie kombatantów z uczniami Szko³y Podstawo-
wej w ZSO

godz. 13.00  - Wrêczenie tytu³ów Honorowych Obywateli Helu
i jubileuszowych medali z okazji 40 - tej rocznicy przywrócenia
praw miejskich w GKO oraz zwiedzanie Sali Tradycji Garnizonu Hel

godz. 14.45 - Z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ Marsza³ka Pi³sudskiego
godz. 15.20 - Z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ Korpusu Ochrony

Pogranicza
godz. 16.15 - Uroczysty capstrzyk na Cmentarzu Komunalnym

przy mogile Obroñców Helu

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Tadeusz  KLAJNERT

OBCHODY  ŒWIÊTA
PATRONÓW

SZKO£Y  PODSTAWOWEJ

Rok
szkolny

2003/2004
rozpoczêty

W.W.
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Przejête przez Polskê, w wyniku ustaleñ Traktatu Wersalskiego,
wybrze¿e morskie, nie posiada³o ¿adnych sta³ych obiektów obronnych.
Spowodowa³o to w okresie wojny polsko-rosyjskiej koniecznoœæ wyko-
nania umocnieñ polowych wykorzystuj¹cych broñ piechoty i dzia³a polo-
we kal. 76,2-152 mm. Zgrupowano je w trzech dyonach Pu³ku Artylerii
Nadbrze¿nej. W 1921 r. Departament dla Spraw Morskich zamierza³
zakupiæ (za kwotê 24 mln marek ) dla sta³ych baterii 8 dzia³ (Vickers
kal. oko³o 350 mm), jednak ze wzglêdów ekonomicznych nie otrzymano
preliminowanych kwot.

W wyniku nastêpuj¹cej po wojnie 1920 r. demobilizacji , jesieni¹ 1921 r.
Rozwi¹zano Pu³k Artylerii Nadbrze¿nej, a sprzêt i ludzi odes³ano do
innych jednostek w g³êbi kraju. Likwidacja jednostki zakoñczona zosta³a
w lutym 1922 r.

W latach dwudziestych opracowano wiele planów i koncepcji obrony
wybrze¿a przy pomocy ca³ego systemu baterii artylerii ró¿nych kalibrów
(75-305 mm). W 1929 r. zapad³a decyzja szefa Sztabu G³ównego i Szefa
KMW o wykorzystaniu cypla Pó³wyspu Helskiego do celów budownic-
twa wojskowego. Pierwszym obiektem realizowanym na cyplu mia³a byæ
bateria armat, jednak z powodu braku uruchomienia kredytów IV transzy
po¿yczki francuskiej, nie dosz³o do ich zakupu. Wówczas to kontradmira³
Œwirski zwróci³ uwage na czeskie armaty polowe kal. 149,1 mm których
partiê zamierza³o zakupiæ MSWojsk.  W dniu 4 lutego 1931 r. Szef Sztabu
G³. gen. T. Piskor zarz¹dzi³, aby przydzieliæ baterie tych armat do obrony
wybrze¿a, jednak nie zamówiono tych armat, ani te¿ alternatywnych 155
mm armat francuskich. Wykonane pomiary (na podstawie danych tech-
nicznych i balistycznych) armat czeskich w po³¹czeniu z ukszta³towa-
niem terenu wykaza³y powstawanie martwych pól ostrza³u na ma³ych
dystansach od strony otwartego morza. Wymaga³o to ustawienia dodatko-
wych baterii lekkich armat.

Szefostwo MW zainteresowa³o siê równie¿ zakupionymi w 1928 r.
w ramach francuskiej po¿yczki (za sumê 6 390 000 fr) 2 armatami kal. 105
mm (nierozbieralne, tzw "greckie"), 2 armatami kal. 105 mm (rozbieralne
na 2 jednostki marszowe, tzw"duñskie") i armatami  SB kal. 75 mm. Po
przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych stwierdzono, ¿e s¹ one dzia³ami
o du¿ej donoœnoœci (17 700 m), ale zbyt ciê¿kimi i za ma³o mobilnymi
przy wykorzystaniu trakcji konnej. Dlatego te¿ dla wojsk l¹dowych
zamówiono l¿ejsze armaty wz. 29, tzw "argentyñskie", dostarczono je
w dwóch partiach po 56 i 40 szt., a nastêpnie rozpoczêto ich produkcjê
w kraju. Niepotrzebne ju¿ piechocie dzia³a kal. 105mm szef Sztabu
Generalnego (na podstawie studium opracowanego przez Oddz. I Szt.
G³. i w wyniku usilnych nalegañ szefa KMW) przydzieli³ MW do obrony
wybrze¿a.

Przekazane armaty wraz z oprzyrz¹dowaniem i pozosta³¹ po próbach
amunicj¹ dotar³y do Gdyni wiosn¹ 1931 r. W bud¿ecie MW na 1931/32 r.
zarezerwowano 200 tys. z³ na budowê schronów i dzia³obitni obu baterii
lekkich, lecz przekazano tylko 148 200 z³. Projekt i kosztorys dwóch
baterii powsta³ wiosn¹ 1931 r. w Szefostwie Fortyfikacji Wybrze¿a Mor-
skiego. Wg projektu, ka¿da bateria posiada³a stanowisko zasadnicze od
strony pe³nego morza ("duñska"- przy punkcie obserwacyjnym MW,
"grecka" na p³n-zach od latarni Hel-Bór) - mapka. Stanowiska zapasowe
dla armat "duñskich" usytuowano miêdzy portem rybackim a cyplem
pó³wyspu, dla armat "greckich" na p³n-zach od projektowanego portu
marynarki wojennej. Ka¿de stanowisko zasadnicze sk³adaæ siê mia³o
z dwóch betonowych dzia³obitni, umo¿liwiaj¹cych prowadzenie ognia
okrê¿nego, 4 schronów amunicyjnych dla 400 pocisków i 400 ³adunków,
betonowego punktu obserwacyjnego z pomieszczeniami dla dowódcy,
sprzêtu pomiarowego i kierowania ogniem oraz obs³ugi. Osobne dwa schro-
ny ¿elbetowe mia³y byæ przeznaczone dla dzia³onów. Stanowiska zapaso-
we mia³y mieæ tylko dzia³obitnie, a w baterii "greckiej" dodatkowo dwa
schrony na pociski i dwa na ³adunki. Stanowiska mia³y byæ po³¹czone
drogami ¿u¿lowymi o d³ugoœci oko³o 5 km.

BATERIE  GRECKA  i  DUÑSKA
ROMAN B¥KOWSKI  i  WALDEMAR NADOLNY cz. I

Wybudowane w 1931 r. Baterie "grecka" i "duñska" stanowi³y zal¹¿ek przysz³ego R.U. "Hel". Jak do tej pory, nie
doczeka³y siê ¿adnego monograficznego opracowania. Poni¿szy artyku³ jest  jego prób¹, na pewno obarczon¹ wielo-
ma b³êdami, jak równie¿ (ze wzglêdu na brak materia³ów archiwalnych) nie wyczerpuj¹c¹ tematu do koñca.

Latem i jesieni¹ 1931 r. wykonano podstawowe prace na stanowiskach
zasadniczych. Wybudowano po dwa schrony dla obs³ugi dzia³ oraz po
dwie dzia³obitnie. Postêp prac umo¿liwi³ ustawienie armat na stanowi-
skach wiosn¹ 1932 r.

Dla potrzeb budowy a nastêpnie obs³ugi obu baterii, utworzono pod
koniec 1931 r. kompaniê artylerii nadbrze¿nej. Jej pierwszym dowódc¹
zosta³ por.mar. Jan Grudziñski,  po nim do 1934 r. dowodzi³ por. mar.
Bohdan Mañkowski, póŸniej, a¿ do czasu likwidacji jednostki, dowódc¹
by³ por. mar. Karol Mizgalski. Kompania do wiosny 1933 r. podlega³a
bezpoœrednio Dowódcy Floty, a od kwietnia 1933 r. D.Wyb. Morskiego.
Jednostkê pocz¹tkowo zakwaterowano w baraku Nadleœnictwa Hel,
póŸniej przeniesiono ja do wilii "Jantarowa Checz".Stosowane do czasu
rozwiazania kompanii nazwy baterii "duñska" i "grecka", by³y nazwami
nieoficjalnym.

W po³owie 1933 r. decyzj¹ szefa MW utworzono now¹ specjalnoœæ
wojskow¹ - artylerzysty nadbrze¿nego. Wyszkolenie specjalistów nastê-
powa³o na kursach 6-cio miesiêcznych, pierwszy kurs rozpocz¹³ siê w
lipcu 1934 r., z pominiêciem 2 miesiêcznego wyszkolenia strzeleckiego.
Ka¿dego roku prowadzono szkolenie ogniowe, strzelaj¹c do tarcz artyle-
ryjskich holowanych przez ORP"Smok".

W 1935 r., w zwi¹zku z budow¹  nowoczesnej baterii 152 mm, kompa-
nia artylerii nadbrze¿nej zosta³a przekszta³cona w bateriê kadrow¹. Stano-
wiæ mia³a ona  kadrê powsta³ego (zarz¹dzeniem Min. Spraw Wojsk. z dnia
25.06.1935r.) Dywizjonu Artylerii Nadbrze¿nej. W sk³ad Dywizjonu
wchodzi³y baterie Nr 1 (cyplowa 152 mm), Nr 11("grecka"), Nr 12 ("duñ-
ska") i Nr 13 ("Cannet").
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Z dniem 01.08.1935 r., dowództwo nad bateri¹ Nr 11 obj¹³
por. mar. Karol Mizgalski, a dowódc¹ baterii Nr 12 z dniem 24.08.1935 r.
zosta³ por. mar. W³adys³aw Trzciñski. Obsada ka¿dej baterii sk³ada³a siê
z: 1 oficera, 37 podoficerów i marynarzy (w tym 11 osób obs³ugi na
dzia³o). Zarz¹dzeniem szefa KMW nr 22 z dnia 31.12.1936 r. zmieniono
dotychczasow¹ numeracje baterii nadbrze¿nych. I tak: bat. cyplowa
otrzyma³a nr 31, bat. "grecka" nr 32, bat. "duñska" nr 33.

W 1939 r., dowódc¹ baterii nr 32 by³ por. mar. Kazimierz Wnorowski
a dowódc¹ baterii nr 33 por. mar. Adam Rychel. W tym samym roku
poprawiono warunki bytowe obsad baterii w pobli¿u stanowisk zasadni-
czych, wybudowano koszary typu barakowego z kuchni¹,  której jednak
nie zd¹¿ono zainstalowaæ do wybuchu wojny.

W czasie mobilizacji w bateriach wykonano zasieki, stanowiska broni

Schrony (wiêkszy i mniejszy) baterii „duñskiej” (foto wspó³czesne)

maszynowej, rowy dobiegowe i przeciwod³amkowe. Rozwa¿ano te¿
mo¿liwoœæ odes³ania 32 baterii do wsparcia stanowisk zlokalizowanych
u nasady pó³wyspu.

Opis schronów i dzia³obitni
Schrony wbudowano w naturalne wydmy, w niewielkiej odleg³oœci od

dzia³obitni (12-18 m). Ze wzglêdu na brak wiarygodnych informacji Ÿró-
d³owych trudno jest dziœ ustaliæ funkcjê, jak¹ w bateriach spe³nia³y oby-
dwa schrony. Prawdopodobnie mia³y to byæ obiekty chroni¹ce obs³ugê
dzia³  lub schrony amunicyjne. Mo¿liwe, ¿e z powodu braku funduszy lub
zmiany koncepcji rozwoju artylerii nadbrze¿nej wybudowano tylko te
obiekty (zamiast planowanych 5 obiektów w ka¿dej baterii), traktuj¹c
dalsz¹ rozbudowê tych¿e baterii za nie perspektywiczn¹ i nieop³acaln¹.

cdn.

Bateria "duñska"
-schron wiêkszy (rys 1,2); o wymiarach zew. 9,5x6,2 m, sk³ada

siê z przedsionka (d³. 3,05 m) z którego wchodzi siê przez stalowe drzwi
(gr. 10 mm) do pomieszczenia o wym. 3,0x2,5 m, za œciank¹ dzia³ow¹
(gr. 100 cm) znajduje siê drugie pomieszczenie o wym. 3,0x4,0 m.

 W œcianach bocznych wykonano kominki wentylacyjne (o œr. 20 cm),
zamykane staliwnymi klapkami o wym. 30x30 cm. Wnêtrze schronu chroni¹
œciany o gruboœci 120 cm (boczne i tylna) i 100 cm (czo³owa), a od góry
strop gruboœci 130 cm. Wysokoœæ wszystkich pomieszczeñ wynosi 210 cm.

-schron mniejszy (rys 3,4); o wymiarach zew. 7,2x6,4 m sk³ada
siê z przedsionka (d³. 4,0 m), z którego wchodzi siê przez stalowe drzwi
(gr 10 mm) do pomieszczenia o wymiarach 3,0x4,0 m.

Tak jak w poprzednim schronie, w œcianach bocznych wykonano
kominki wentylacyjne. Wnêtrze schronu chroni¹ œciany i strop o takiej
samej gruboœci jak w poprzednim.

1. 3.

4.

2.
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O leczeniu pawiana z uzale¿nienia od alkoho-
lu, koniecznoœci trzymania za rêkê goryla, gdy
umiera na gruŸlicê i o tym, dlaczego utratê oka
przyjmuje siê jak b³ogos³awieñstwo, przeczy-
tamy w "Ksiêdze z san Michele" Szweda Axe-
la Munthego. Nie by³ weterynarzem, lecz wziê-
tym lekarzem paryskich markiz, którym tajem-
nicze dolegliwoœci odbiera³y chêæ do kaprysów i
przeja¿d¿ek po mieœcie. Oprócz tego za darmo
zagl¹da³ do zapajêczynionych izdebek emigran-
tów, ratowa³ chorych na cholerê w Neapolu,
przywraca³ zdrowie psom arystokratek, widzia³
w Laponii krasnoludka, wygrzeba³ siê na wpó³
¿ywy spod lawiny w Alpach.

Krasnoludek  na  lichtarzu
Osiad³ na Anacapri, gdzie o cesarzu rzym-

skim Tyberiuszu plotkowano, jakby umar³ wczo-
raj. Dom do kochania budowa³ bez architekta,
przy pomocy s¹siadów, tak jak dzieci wznosz¹
domy z klocków, tu dodaj¹c, tam ujmuj¹c, ¿eby
wydobyæ ze sk³adanki spodziewan¹ harmoniê.

Wykarmi³a go w surowej okolicy na wpó³ zdzi-
cza³a piastunka. W jego pokoju znajdowa³y
przytulisko ropuchy, wê¿e i nietoperze. Jako
dziecko pod pierzyn¹ wysiadywa³ jaja z porzu-
conych przez ptaki gniazd, choæ dostawa³ ciêgi
za jajecznicê w poœcieli. Ugryz³ ojca, kiedy ten
go bi³ i w dodatku wcale chapniêcia nie ¿a³owa³.

Pracowa³ przez pewien czas w domu dla ob³¹-
kanych. Drwi³ sobie z ostrze¿eñ przed wariata-
mi. Pad³, kiedy pacjent, kowal, zdzieli³ go m³ot-
kiem w czerep. Szwed o krzepie niedŸwiedzia
wnet wyliza³ siê z fizycznych ran, ale wrodzo-
n¹ ufnoœæ wobec ¿ycia postrada³. Dopóty, do-
póki nie powiedzia³ sobie, ¿e rzecz nie w m³ot-
ku, lecz w g³owie.

Dzia³o siê to wszystko dawno temu, przed
wiekiem. Proza Munthego jest wiêc staroœwiec-
ka - jak lichtarz misternej roboty. W sam raz dla
konesera œwiat³a w oprawie, której mody nie
pozbawi¹ powabu.

Agnieszka Gr¹dkiewicz

2003-07-19, 13:50, Hel:

Wycisz siê. Uspokój. Wtedy zaczniesz dostrzegaæ magiê "ma³ych
spraw". Przyjdzie do Ciebie rudy kocur - i skory do pieszczot. Dostrze-
¿esz ³obuzerskie miny zachwyconych chwil¹ psiaków. Wêdzona ryba
zyska nowy, g³êbszy smak, sny stan¹ siê naprawdê ciekawe. Wype³ni Ciê
moc. Si³a ¿ycia.

Prowadzê leniw¹, nadmorsk¹ egzystencjê. Szerokim ³ukiem omijam
kafejki internetowe (notatki robiê w szesnastokartkowym szkolnym
zeszycie w kratkê - cena 60 gr.). Œpiê na pla¿y, gapiê siê na przep³ywaj¹ce
stateczki, leczê poparzone s³oñcem cz³onki i wszystkie sprawy wydaj¹
mi siê niewielkie i bezpieczne. Wczoraj po raz pierwszy od nie wiem jak
dawna spokojnie s³ucha³am zarabiaj¹cego (na œrodku ulicy Wiejskiej
w Helu) na ¿ycie gitarzysty. Czas s¹czy³ siê nieœpiesznie... Bardzo podo-
ba³ mi siê ten moment, "teraz" by³o piêkne i spokojne, a "przysz³e" nie
powodowa³o parali¿u i konfliktu "chciejstwa" z dojmuj¹cym poczuciem
bezsilnoœci...

Samolot przelecia³. Nisko, blisko, g³oœno. ¯aglowce na horyzoncie.
Leniwi, zdystansowani wczasowicze. Och! Tak, to siê ¿yæ chce.

2003-07-20, 15:30, Hel:

Z ¿alem konstatujê, ¿e z okien mojego pokoju w Helu nie widzê ani
kawa³ka morza. Za to codziennie ogl¹dam parê czarnych, m¹drych oczu,
krzywe uszy i smêtny ogon. Za ogrodzeniem s¹siedniego domu w budo-
wie, posesji pilnuje czarny pies. Ca³ymi dniami, czy s³oñce, czy deszcz,
przebywa samotnie na dziesiêciu metrach kwadratowych, gdzie jego jedy-
n¹ rozwiewaj¹c¹ nudê czynnoœci¹ jest oszczekiwanie przechodz¹cych
ludzi, których nawet nie mo¿e zobaczyæ, bo od œwiata dzieli go pó³tora-
metrowej wysokoœci drewniany parkan. Patrz¹c z góry na psi¹ nudê, na
bezsensowne wêdrówki i przetaczanie siê z boku na bok, chêtnie rozwie-
wam smutek egzystencji "zwirzoka", wrzucaj¹c mu czasem z okna pach-
n¹c¹ skórê z ³ososia albo kawa³ek wêdzonej kie³baski... b³yszcz¹ce oczy
patrz¹ wtedy do góry, cicho ¿ebrz¹c o nastêpn¹ chwilê uwagi.

Dziœ wreszcie przyjechali "jego ludzie"! Ch³opiec skoncentrowany na
zabawie z psiakiem, chêtnie rzucaj¹cy plastikow¹ butelkê do przynosze-
nia. Bezmiar szczêœcia! Jednak nie chodzi o ¿arcie... Czasem zdecydowa-
nie chodzi o mi³oœæ.

Dziœ œpiewam koncert w helskim koœciele. Mi³e miejsce, Szef Arty-
styczny III Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej, Dariusz Paradowski,
to utalentowany kontratenor z sukcesami- wie jak traktowaæ swoich goœci,
by czuli siê komfortowo. Dba o nas, jest czaruj¹cy i uprzejmy. Lubiê
przebywaæ w koj¹cym towarzystwie Osób O Naprawdê Dobrych
Manierach. Ceniê sobie tzw. "kulturê osobist¹" - której nie wiem czy
mo¿na siê nauczyæ.

Wspomnienia z Helu

2003-07-21, 15:15, poci¹g Gdynia G³.- Warszawa:

Wracam z Helu. ̄ yczê sobie wiêcej takich mi³ych, œwietnie zorganizo-
wanych koncertów w magicznych miejscach. Pó³wysep Helski to w ca³o-
œci inny œwiat - szkoda, ¿e morze zjada go codziennie po troszeczkê...

Spotka³am tu po wielu latach Darka Paradowskiego, prawdziwego
Rajskiego Ptaka. Urós³ w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Ze "z³otego m³o-
dzieñca" przemieni³ siê w Marsjasza. Przebywanie z Nim by³o przyjem-
noœci¹, a zetkniêcie z Jego nieznanym mi dot¹d drugim obliczem - rzutkie-
go, skutecznego organizatora - doprawdy niespodziank¹ z duuuuu¿ym
gazem.

Dziêki, Darku, ¿e da³eœ mi okazjê nieczêst¹ w moim artystycznym
¿yciu - œpiewa³am to, co kocham, w niezwyk³ym miejscu, w którym
czu³am siê bezpiecznie.

No i... taka wspania³a Publicznoœæ! - komu za to dziêkowaæ?

Monika Cichocka (salome@asceta.tpi.pl) lipiec 2003

Monika Cichocka i Dariusz Paradowski

ZGUBIONO
Okulary  lecznicze  w  etui  (szkocka  kratka).

Znalazcê  czeka  nagroda.   Tel. 675 04 26
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V. Nowak cz. IV

SAPERZY  -  DO  ZABIJANIA
CZY  RATOWANIA  ̄ YCIA?

Wrzesieñ 1939 r. zaciête walki o utrzymanie
Oksywia, Helu - bomby spadaj¹ na lasy, pla¿e,
do morza...

Maj 1945. po konferencji w Poczdamie roz-
poczyna siê demilitaryzacja. Rosyjskie barki
z broni¹ chemiczn¹ wyp³ywaj¹ z portów
Wolgast i Peenmunde w kierunku Bornholmu.
Wiele z nich nie dociera do miejsca zrzutów,
gubi¹c ³adunek wzd³u¿ polskich brzegów...

Ile "niespodzianek" kryj¹ g³êbie Ba³tyku?
Ile ton zardzewia³ej œmierci czeka na dnie morza
na nieœwiadomych zagro¿enia rybaków, p³ywa-
ków, nurków, ¿eglarzy... Co jakiœ czas telefon
alarmowy stawia na nogi za³ogê patrolu rozmi-
nowania w Hel Borze: znów znalezisko, wyma-
gaj¹ce sprawdzenia, rozbrojenia, detonacji. Znów
sekundy- minuty- godziny, w czasie których
trzeba zapomnieæ o lêku, skupiæ uwagê, podj¹æ
ryzyko.

14 sierpnia 2003. Osada Rybacka, Gdynia
Oksywie. Dwójka k¹pi¹cych siê zwraca uwagê
na metalowe przedmioty, niedaleko brzegu, na
g³êbokoœci oko³o 1 metra. Zawiadamiaj¹ policjê.

 15 sierpnia. Dzieñ Wojska Polskiego- œwiêto
¿o³nierzy. Saperzy nie maj¹ czasu na uroczyste
obchody. Jad¹ na wezwanie. Wydobywaj¹
73 poniemieckie pociski artyleryjskie kalibru
40, 75, 88 i 105 mm. Przeszukuj¹ teren do g³ê-
bokoœci 1,5 m. Niewybuchy podejmuj¹ z dna
w pojedynkê, ¿eby zmniejszyæ ryzyko - jeœli
dojdzie do eksplozji, zginie tylko (?) je-
den...Odje¿d¿aj¹ po zakoñczeniu akcji. Jeszcze
nikt nie wie, ¿e kolejne niewybuchy, na skutek
silnych pr¹dów morskich, znajd¹ siê kilkadzie-
si¹t metrów dalej.

Kolejne zg³oszenie-
tym razem poprzez
redakcjê "Dziennika
Ba³tyckiego". Znów
saperzy ruszaj¹ do ak-
cji, tym razem wspól-
nie z grup¹ minersko-
morsk¹ MW, do której
zadañ nale¿y rozpo-
znawanie, zabezpie-
czenie i oczyszczanie
dna morskiego do g³ê-
bokoœci 40 m. Znajdu-
j¹ nie tylko pociski. Na
g³êbokoœci 3 m spo-
czywa³a 11- metrowa
torpeda o œrednicy oko-
³o 60 cm. Jej transport
by³ zbyt ryzykowny.
Zosta³a zdetonowana
na poligonie morskim.

Reszta znaleziska pojecha³a na poligon w Strzep-
czu. Emocje powoli opadaj¹. Zdziwienie gapiów
budzi fakt, ¿e nowe pociski by³y tak blisko tere-
nu, poprzedniego dnia oczyszczonego przez sa-
perów. Znawcy t³umacz¹, ¿e si³a pr¹dów mor-
skich powoduje ci¹g³e przemieszczanie siê
wody, piasku i tego, co kryje siê na dnie. Ju¿
nied³ugo teren, dziœ sprawdzony, mo¿e ujawniæ
kolejne wojenne pozosta³oœci. Dlatego tak wa¿-
ne jest, by informowaæ o ka¿dym, podejrza-
nym metalowym przedmiocie, znalezionym  czy
zauwa¿onym: w lesie, w morzu, na pla¿y. Hel-
scy saperzy w tym roku nara¿ali swoje ¿ycie
ju¿ prawie 200 razy. Mamy wrzesieñ, do

koñca roku daleko... Na szczêœcie, jak dot¹d
nie by³o ofiar. I niech tak zostanie. Liczba ofiar
wojny jest wystarczaj¹co wielka.

Kolejne wezwania - zg³oszenia o niewybu-
chach, w tym kilka z Helu w ostatnich dniach.
Obszerniejszy materia³ w kolejnej HB.

HISTORII CI¥G DALSZY...

... powojennej...
Tu¿ po wojnie nie zabrak³o zadañ dla wojsk

in¿ynieryjnych, wrêcz przeciwnie. Trzeba by³o
przede wszystkim rozminowaæ szlaki komuni-
kacyjne, drogowe i obiekty, miasta, osiedla. Naj-
wiêksz¹ akcj¹ by³o rozminowanie Warszawy,
w którym wziê³o udzia³ 136 plutonów (400
-700 grup saperskich) - 4500 saperów i ofice-
rów. Tylko w okresie od 17.01. do 10.03.1945 r.,
zdjêto i unieszkodliwiono 14950 min, 2807
bomb, 743265 pocisków artyleryjskich, 1318200
sztuk ró¿nej amunicji oraz oko³o 66 ton materia-
³ów wybuchowych. W trzyetapowym procesie
rozminowania terytorium Polski oczyszczono
³¹cznie oko³o 250 tys. km, 29502 miejscowoœci,
1033 obiekty o znaczeniu pañstwowym,169669
km dróg ko³owych, 5205 mostów, 13527 km
linii kolejowych, 39 lotnisk. Unieszkodliwiono
9576291 min, 20352643 pocisków i bomb lot-
niczych. Najbardziej zaminowane tereny to:
Pojezierze Mazurskie, brzegi Biebrzy, Narwi,
Kana³u Augustowskiego, Wis³y od Sandomie-
rza do Modlina, Œl¹sk, tereny nad Odr¹ i Nys¹
£u¿yck¹. Oficjalne rozminowanie kraju zakoñ-
czono w 1956r., dalej dzia³aj¹ jednak patrole
oczyszczania, co roku wykonuj¹c oko³o 10000
zg³oszeñ i niszcz¹c ok. 500000 niewypa³ów
i niewybuchów.

... i najnowszej.
Do zadañ jednostek saperskich w czasie po-

koju nale¿y miêdzy innymi udzia³ w akcjach
przeciwlodowych i przeciwpowodziowych,
w czasie których to saperzy dziêki sprzêtowi,
wyszkoleniu i ofiarnoœci ratuj¹ ludzkie ¿ycie
i mienie. Nie do pominiêcia jest tak¿e wk³ad sa-
perów w odtwarzanie i tworzenie komunikacji
krajowej - w okresie powojennym wojska in¿y-
nieryjne zbudowa³y i odda³y do eksploatacji
15459 km mostów i 255 km dróg. Na przestrze-
ni minionych lat saperzy przeprowadzili tysi¹-
ce prac wyburzeniowych: starych, bezu¿ytecz-
nych hal fabrycznych, wiaduktów i mostów;
rozsadzanie ska³ w rejonie Gdañska i Wroc³awia,
budowa falochronu w porcie Gdyni i Gdañska.
Maj¹ te¿ swój udzia³ saperzy w budowie,
rozbudowie i odbudowie zak³adów przemys³o-
wych: zbiorników wodnych Dêbe na Bugu,
W³oc³awek na Wiœle i Solina na Sanie; w 1972 r.
odtworzenie mocy produkcyjnej zak³adu
"Rokita" w Brzegu Dolnym po awarii urz¹dzeñ
i po¿arze; w 1973 r. budowa stacji pomp i ru-
roci¹gu baza- stanowisko prze³adunku ropy
w porcie gdañskim. Wa¿nym aspektem pracy
saperskiej jest udzia³ w likwidacji klêsk ¿ywio-
³owych: usuwanie skutków huraganu w maju
1958, wytrysku ropy latem 1965, przerwania
wa³ów ochronnych na zbiorniku wodnym
w 1969, powodzi w 1997.

Pokryte  rdz¹  niewypa³y  i  niewybuchy  ci¹gle  zagra¿aj¹  ¿yciu.

Pokaz sprzêtu saperskiego
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Trudno uwierzyæ, ¿e w chwili, kiedy miliony
ludzi na œwiecie próbuj¹ rozpaczliwie uchroniæ
siê od œmierci g³odowej, inni umieraj¹ z powodu
narzuconej sobie g³odówki. S¹ oni ofiarami rzad-
kiej, chronicznej i prawie niemo¿liwej do wyle-
czenia, wyniszczaj¹cej choroby, zwanej anore-
xia nervosa. Tymi ofiarami swej niekontrolowa-
nej decyzji, by przestaæ ¿yæ, s¹ prawie wy³¹cz-
nie dziewczêta, czêsto inteligentne i dobrze sy-
tuowane, w wieku od kilkunastu do dwudziestu
paru lat. Niepojête, ¿e dziewczêta z zamo¿nych
rodzin mog¹ umieraæ z g³odu. Nasza kultura
wynosi pod niebiosa zalety szczup³oœci i w ten
sposób usilnie popiera cechy fizyczne zwi¹za-
ne z wczesnymi stadiami anoreksji.

•ród³a powstania anoreksji, tak zreszt¹ jak i
bulimii, upatruje siê w psychice jednostki. Czê-
sto jakieœ niepokoj¹ce zdarzenie zdaje siê wy-
wo³ywaæ podjêcie decyzji o zaprzestaniu jedze-
nia. Nie jest to œwiadoma, racjonalna decyzja,
ale w pewnym sensie narzucona cia³u przez psy-
chikê. Takim niepokoj¹cym zdarzeniem mo¿e
byæ: niepomyœlne zakoñczenie silnie prze¿ywa-
nej mi³oœci, oddzielenie od domu rodzinnego,
nadmierna zale¿noœæ od jednego z rodziców na-
wet po uzyskaniu pe³noletnoœci. Czasami na-
wet mo¿e to byæ przypadkowa uwaga o "t³usz-
czyku".

Czêsto wczeœniej u tych dziewcz¹t pojawiaj¹
siê sk³onnoœci autopunitywne (do karania siebie

samej) oraz przed wyst¹pieniem anoreksji nad-
mierne zainteresowanie pokarmami i unikanie
oty³oœci.

Wszystko zaczyna siê czêsto w sposób ba-
nalny i zdradliwy. Dziewczyna niezadowolona
ze swoich kszta³tów, wprowadza - jak wiele jej
rówieœniczek - dietê odchudzaj¹c¹, ta zaœ z cza-
sem opanowuje ca³¹ jej egzystencjê. Nie wiado-
mo, w którym momencie sprawy wymykaj¹ siê
spod kontroli i wymóg mody przeradza siê w
obsesyjne d¹¿enie do czystoœci czy w negacjê
cielesnoœci jako takiej.

Anorektyczka ¿yje w panicznym lêku przed
utyciem; pomimo wychudzenia widzi swoje cia³o
w przesadnych rozmiarach. Idea³em jest dla niej
cia³o prawie niematerialne, bez odrobiny t³usz-
czu, wrêcz bez miêœni. Kobiece kszta³ty, piersi i
biodra budz¹ jej obrzydzenie, odrzuca ca³kowi-
cie seksualnoœæ, ustanie miesi¹czki zaœ przyj-
muje z ulg¹. Niekiedy znienawidzone cia³o pod-
dawane jest specjalnie katuszom: lodowatym
k¹pielom, wyczerpuj¹cym marszom itp. Ma to
zdyscyplinowaæ i ujarzmiæ cia³o, podporz¹dko-
waæ je woli, aby duch w koñcu móg³ siê od niego
oderwaæ.

Pokarm widziany jest przez chore jako za-
nieczyszczenie organizmu, anorektyczka ¿ywi
siê przewa¿nie ma³ymi porcjami nabia³u, suszo-
nymi owocami i s³odyczami, które wed³ug niej
nie wytwarzaj¹ odchodów. Normalne posi³ki
s¹ zakazane.

Pu³apka odchudzania - ANOREKSJA
Niedo¿ywienie zaczyna siê w koñcu odbijaæ

na organizmie. Pierwszym objawem jest ustanie
miesi¹czek. Szczup³oœæ przeradza siê w wychu-
dzenie, potem wyg³odzenie, oczy i policzki za-
padaj¹ siê, w³osy staj¹ siê suche i coraz rzadsze,
paznokcie pr¹¿kowane i ³amliwe, zêby zaczy-
naj¹ siê chwiaæ. Dalszy przebieg jest ró¿ny. Nie-
kiedy dobry lub z³y, a nierzadko koñczy siê
œmierci¹. G³ównie z powodu ogólnego wycieñ-
czenia czy wrêcz wyniszczenia ca³ego organi-
zmu. Przyczyn¹ œmierci bywa zachwianie rów-
nowagi poziomu wody i soli mineralnych, zabu-
rzenia kardiologiczne lub neurologiczne, infek-
cje os³abionych organów czy powa¿ne powi-
k³ania ¿o³¹dkowe w wyniku bulimii lub zbyt
gwa³townego powrotu do jedzenia. W mniej
skrajnych przypadkach anoreksja przeradza siê
w stan przewlek³y. Anorektyczka nie uwa¿a siê
jednak za chor¹, odcina siê od innych. Jest po-
ch³oniêta sprawami swojego od¿ywiania, roz-
wija w sobie czêsto dziwaczne urojenia o cha-
rakterze magicznym, mistycznym lub megalo-
mañskim.

Beata Zaustowska

Bibliografia:
P.G.Zimbardo, F.L.Ruch, Psychologia i ¿ycie,

PWN, Warszawa 1995,

G.Apfeldorfer, Anoreksja, bulimia, oty³oœæ,

Domino "Ksi¹¿nica", Katowice 1999.

Szczêœliwa 13-tka, mówi mieszkaniec Helu
Jaros³aw Pisalski.

Tego dnia, oko³o po³udnia, wybra³em siê
z 6-letnim synem na spacer do lasu. W pewnym
momencie zauwa¿y³em na szyi dziecka przy-
czepionego kleszcza. Wiele s³ysza³em o zagro-
¿eniu, jakie ten pajêczak mo¿e stwarzaæ nie tyl-
ko dla zdrowia, ale i ¿ycia ludzi. Mo¿e on prze-
nosiæ ró¿ne drobnoustroje chorobotwórcze, min.
wirusy kleszczowego zapalenia mózgu.
W zwi¹zku z tym szybko uda³em siê do najbli¿-
szego punktu medycznego, tj. do 115 SzW z P.
w Helu.

W Izbie Przyjêæ Szpitala przebywa³y dwie
pielêgniarki. Poinformowane o celu mojej wizy-
ty, zaczê³y wypytywaæ o Kasê Chorych, w któ-
rej jest ubezpieczone dziecko. By³o to pytanie
pozbawione sensu, gdy¿ jedna z pielêgniarek
- matka dzieci - doskonale mnie zna³a i wiedzia-
³a, ¿e leczymy siê w Niepublicznym ZOZ

S³u¿ba Zdrowia po reformie...

w Helu. Nastêpnie pad³a propozycja zap³aty za
wizytê 38 z³. Nie mia³em przy sobie pieniêdzy
- wraca³em ze spaceru w lesie. ¯adna z pielê-
gniarek nie udzieli³a mojemu dziecku pomocy,
nie spojrza³a nawet na przyczepionego do szyi
dziecka kleszcza. Nie poprosi³a równie¿ leka-
rza, gdy¿ nie mia³em pieniêdzy. Próbowa³em

t³umaczyæ i pytaæ co by by³o gdybym przy-
szed³ do szpitala z obcym, nieznanym mi dziec-
kiem, które wymaga³oby pomocy medycznej
i nie uzyska³em ¿adnej odpowiedzi.

Czy¿by "kasa" by³a najwa¿niejsza? Czy
usuniêcie kleszcza jest skomplikowanym zabie-
giem wymagaj¹cym specjalistycznego sprzê-
tu i nara¿aj¹cym Szpital na wielkie koszty?
A co z etyk¹ w wykonywanym przez Was
zawodzie?

Pielêgniarka poradzi³a mi, abym przespacero-
wa³ siê do pani dr Borowiec - Pytel. Tak te¿
zrobi³em. Pani Doktor, która na szczêœcie by³a
na miejscu, usunê³a kleszcza, zbada³a dziecko
i po sprawie...

Po reformie S³u¿by Zdrowia mia³o byæ
inaczej, czy¿by wraca³o STARE?

Szpital wojskowy, dziecko cywila - p³aæ,
albo do domu - mówi J. Pisalski.

A co na to Dyrekcja szpitala? Czekamy
na odpowiedŸ.

Redakcja

Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, dr Kazimierz PLOCKE,
zaprasza mieszkañców na spotkanie
w dniu 6 paŸdziernika br. o godzinie 1700

do sali konferencyjnej w Urzêdzie
Miasta w Helu.

 Asystent spo³eczny pos³a
Tadeusz  Klajnert

W szufladzie ka¿dego "okularnika" z czasem przybywa szkie³ z którymi nie ma co
zrobiæ. Zbêdne dla Ciebie okulary przynieœ do Szko³y Podstawowej. Zbiórkê organizuj¹
Panie J. S³upecka i K. Zaborowska w klasie nr 1.

Wszystkie dostarczone okulary, za poœrednictwem ksiê¿y misjonarzy werblistów
z Pieniê¿na zostan¹ wys³ane do Ghany. W Afryce s¹ regiony, gdzie jeden lekarz
okulista przypada na 2 mln mieszkañców. Osoby z wad¹ wzroku nie maj¹ szans na zakup
okularów. Te okulary, które wyœlemy z Helu, bêd¹ starannie dobierane i przekazane
osobom potrzebuj¹cym.

Termin zbierania okularów do 30 wrzeœnia 2003 r.
Za Pañstwa hojnoœæ i wyrozumia³oœæ dziêkujemy!!!

UWAGA "OKULARNICY" DY¯UR
POSELSKI
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W minionym tygodniu m³odzi eksploratorzy
m.in. z Komisji Ochrony Zabytków Militarnych
odkryli i odkopali rzadkie, interesuj¹ce przed-
mioty pochodz¹ce z II wojny. Wœród nich znaj-
dowa³a siê laweta od niemieckiej armaty prze-
ciwlotniczej Flak 43 kal. 37mm oraz le¿¹ce
kilkadziesi¹t metrów dalej ko³o z si³ownikiem

FLAK 43 kal. 37mm
hydraulicznym od zestrzelonego amery-
kañskiego bombowca typu B-24 "Libe-
rator". Wykonano obszern¹ doku-
mentacjê fotograficzn¹ i filmow¹. Po
oczyszczeniu i zakonserwowaniu, wy-
kopane militaria, jak setki innych przed-
miotów, oczekiwaæ bêd¹ na swoje miej-
sce w przysz³ym helskim muzeum mili-
tarnym.

Przy okazji sk³adam podziêkowanie
wszystkim, którzy bezinteresownie,
poœwiêcaj¹c swój wolny czas,  pomogli
w wydobyciu i ustawieniu ich na terenie
jednej z jednostek wojskowych. By³o to mo¿-
liwe dziêki uprzejmoœci dowódcy 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a, kontradm. Andrzeja Rosiñ-
skiego, który nie pierwszy raz udzieli³ nam ¿ycz-
liwej pomocy w znalezieniu miejsca do sk³ado-
wania pami¹tek z II wojny œwiatowej.

Szczególne podziêkowania sk³adam tak¿e
dowódcy i saperom z JW 1832, bez których
operacja wydobycia i przewiezienia by³aby
praktycznie niewykonalna.

R. Nowak

ORGANIZATORZY i WSPÓ£ORGANI-
ZATORZY KONFERENCJI:

· Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³
Fortyfikacji

· Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
· Urz¹d Miasta Helu
· Urz¹d Miasta Jastarnia
· 9 Flotylla Obrony Wybrze¿a

TERMINY ORAZ MIEJSCA SPOTKAÑ:
· 9 paŸdziernika 2003 r. (czwartek) - przyjazd

do WZW „Jantar” - zakwaterowanie Uczestników.
· 10 paŸdziernika 2003 r. (pi¹tek) - obrady

(referaty wprowadzaj¹ce), wycieczka - fortyfi-
kacje Helu, imprezy towarzysz¹ce.

· 11 paŸdziernika 2003 r. (sobota) - obrady
(referaty, komunikaty), wycieczka - fortyfika-
cje Jastarni, imprezy towarzysz¹ce.

· 12 paŸdziernika 2003 r. (niedziela) - zwie-
dzanie zabytków Helu (Kolonia Rybacka, Port
Rybacki, Muzeum Rybo³ówstwa, Latarnia
Morska oraz Stacja Morska i Fokarium),
wyjazd.

INFORMACJA WSTÊPNA
W 1999 r. Zarz¹d G³ówny Towarzystwa

Przyjació³ Fortyfikacji zainicjowa³ cykl konfe-
rencji naukowych, poœwiêconych problematyce
ochrony, konserwacji i rewaloryzacji zabytko-
wych zespo³ów i dzie³ fortyfikacji - jako euro-
pejskiego dziedzictwa kultury. Kolejne spotka-
nia odbywaj¹ siê w ramach kampanii "Europa
- Wspólne Dziedzictwo" przygotowanej przez
Radê Europy.

Tematem przewodnim cyklu jest has³o "Forty-
fikacje europejskim dziedzictwem kultury".
Ide¹ przewodni¹ ca³ego projektu jest przedsta-
wienie ró¿norodnoœci koncepcji obronnych i dzie³
nowszej fortyfikacji, wystêpuj¹cych na obsza-
rze Polski oraz podkreœlenie fenomenu teryto-
rium naszego kraju, jedynego w swoim rodzaju
"otwartego muzeum fortyfikacji europejskiej".

Polska jest szczególnym miejscem w Euro-
pie, rodzajem skansenu, w którym zachowa³y
siê ró¿norodne pod wzglêdem pochodzenia
i czasu powstania budowle obronne. Ze wzglêdu

MIÊDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA  HEL,  JASTARNIA  10 -  12  PA•DZIERNIKA   2003 r.

FORTYFIKACJE - EUROPEJSKIM DZIEDZICTWEM KULTURY
FORTYFIKACKJE  NADBRZE¯NE  W  POLSCE

ZASÓB,  MO¯LIWOŒCI  ZAGOSPODAROWANIA
na uwarunkowania historyczne, na obszarze
Polski splataj¹ siê i krzy¿uj¹ wp³ywy europej-
skiej myœli fortyfikacyjnej, poczynaj¹c od bu-
dowli starszych, wznoszonych zgodnie z w³o-
sk¹, holendersk¹ i francusk¹ tradycj¹, a koñcz¹c
na  umocnieniach z okresu II wojny œwiatowej
czy nawet wspó³czesnych, zwi¹zanych z dok-
tryn¹ Uk³adu Warszawskiego. Mo¿emy tu œle-
dziæ rozwój nie tylko polskiej myœli fortyfika-
cyjnej, ale tak¿e pruskiej, rosyjskiej, austriac-
kiej, niemieckiej oraz radzieckiej. Umocnienia
te, warunkowane rozwojem technologii oraz
strategicznym znaczeniem obszaru naszego kra-
ju, reprezentuj¹ dzisiaj najcenniejsze walory hi-
storyczne i poznawcze, w pe³ni predestynuj¹-
ce je do miana uniwersalnego, europejskiego
dziedzictwa kultury.

Bogactwo i zró¿nicowanie architektury mili-
taris uzyskuje nowy wymiar w dobie jednocz¹-
cej siê Europy. Ochrona tego dziedzictwa wy-
maga miêdzynarodowej wspó³pracy, wspólnych
badañ i wymiany doœwiadczeñ, tym bardziej,
¿e granice pañstwowe dziel¹ niektóre z syste-
mów obronnych.

Cykl konferencji organizowanych przez To-
warzystwo Przyjació³ Fortyfikacji w ramach
kampanii "Europa - Wspólne Dziedzictwo"
wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Obejmuje
spotkania, których celem jest podsumowanie i
upowszechnienie dotychczas prowadzonych
badañ i dzia³añ konserwatorskich oraz formu³o-
wanie strategii ochrony dzie³ nowszej fortyfi-
kacji przy wspó³udziale organizacji pozarz¹-
dowych. Do tej pory odby³o siê piêæ spotkañ
dotycz¹cych walorów fortyfikacji rosyjskich
(Twierdza Dêblin), austriackich (Twierdza Prze-
myœl), pruskich (Twierdza K³odzko), umocnieñ
dwudziestowiecznych (Frysztak) oraz walorów
fortyfikacji jako potencja³u turystycznego
Polski (Borne Sulinowo).

Celem kolejnego spotkania z cyklu Fortyfi-
kacje Europejskim Dziedzictwem Kultury jest
prezentacja oraz promocja czêsto niedocenia-
nych i nieznanych ogó³owi spo³eczeñstwa for-
tyfikacji nadmorskich, znajduj¹cych siê w Pol-
sce, podjêcie próby okreœlenia zasobu i walo-

rów tych budowli. Umocnienia nadbrze¿ne po-
chodz¹ z ró¿nych okresów historycznych
i zwi¹zane s¹ przede wszystkim z polsk¹ i nie-
mieck¹ wojskow¹ technik¹ obronn¹. Wa¿nym
celem konferencji jest równie¿ promocja umoc-
nieñ obronnych Pó³wyspu Helskiego oraz dzia-
³añ w³adz samorz¹dowych i Stowarzyszenia
"Przyjaciele Helu" na rzecz turystycznego
wykorzystania tych budowli w powi¹zaniu
z walorami przyrodniczymi obydwóch gmin.
Zachowane budowle obronne Helu mog¹ sta-
nowiæ potencja³ turystyczny i wa¿ny czynnik
rozwoju lokalnego.

UCZESTNICY KONFERENCJI:
· W konferencji przewidywany jest udzia³

przedstawicieli œrodowisk naukowych, stowa-
rzyszeñ, s³u¿b konserwatorskich, w³adz samo-
rz¹dowych, instytucji i organizacji zajmuj¹cych
siê promocj¹ turystyki oraz przedstawicieli
Ministerstw: Kultury, Gospodarki Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej, Obrony Narodowej, Edukacji
Narodowej i Sportu oraz Œrodowiska.

FORMA KONFERENCJI:
· Sesje tematyczne - referaty wprowadzaj¹ce

(organizatorzy przewiduj¹ od 6 do 8 zamówio-
nych referatów) i komunikaty ukazuj¹ce zasób
fortyfikacji nadbrze¿nych w Polsce, walory hi-
storyczne, naukowe, techniczne tych obiektów
oraz mo¿liwoœci ich turystycznego zagospoda-
rowania ze szczególnym uwzglêdnieniem zespo³u
pofortyfikacyjnego Pó³wyspu Helskiego, obej-
muj¹cego polskie i niemieckie budowle obronne
z czasów II Wojny Œwiatowej oraz zespo³y
obronne zwi¹zane z doktryn¹ Uk³adu Warszaw-
skiego.

· Wycieczki terenowe - zwiedzanie wybranych
polskich zespo³ów fortecznych Helu i Jastarni z
okresu miêdzywojennego i powojennego oraz
helskich umocnieñ niemieckich z czasów II woj-
ny œwiatowej.

UWAGA:
Zainteresowani warunkami uczestnictwa w

konferencji mog¹ kontaktowaæ siê z Romualdem
Nowakiem lub Wojciechem Waœkowskim.

W.W.
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Zapisy do Halowej Ligi Pi³ki No¿nej przyjmowane bêd¹ do dnia
1.10.2003 r.

Start Ligi w drugiej po³owie paŸdziernika - w 4 kategoriach wie-
kowych.

·Kategoria zasadnicza - seniorzy - rocznik 1987 i starsi.
Rozgrywki w czwartki i soboty (ew. wtorki, w przypadku du¿ej

liczby dru¿yn) czas trwania spotkañ 2x20 min.
·Kategoria oldboj - rocznik 1963 i starsi.
Rozgrywki w œrody i soboty, czas trwania spotkañ 2x15 min.
·Kategoria junior starszy - rocznik 1988-1991.
Rozgrywki wtorki i czwartki, czas trwania spotkañ 2x12,5 min.
·Kategoria junior m³odszy - rocznik 1992-1995.
Rozgrywki wtorki i czwartki, czas trwania spotkañ 2x12,5 min.

We wszystkich kategoriach obowi¹zuje œcis³y podzia³ wiekowy.

Sk³ady zespo³ów:  od 7 do 10 zawodników - w tym bramkarz.
W sk³adach dru¿yn mile widziane bêd¹ dziewczêta.
Mecze w Helskiej Lidze Pi³ki No¿nej odbywaæ siê bêd¹ systemem

"ka¿dy z ka¿dym" - mecz i rewan¿.
Spotkania kapitanów dru¿yn w celu zapoznania siê z przepisami

i szczegó³owym regulaminem rozgrywek odbêd¹ siê w dniu 4.10.2003 r.:
godz. 18:00-18:15 - Liga Oldbojów
godz. 18:15-18:30 - Liga juniorów m³odszych
godz. 18:30-18:45 - Liga juniorów starszych
godz. 18:45-19:15 - Helska Liga Pi³ki No¿nej

Zapisy oraz szczegó³owe informacje - Wies³aw Wójcik tel.
- 6757601, e-mail : ewa-hela@wp.pl lub w ka¿dy wtorek, czwar-
tek i sobotê osobiœcie w Miejskiej Hali Sportowo- Widowiskowej
w Helu.

Osoby prowadz¹ce zajêcia:
Pi³ka No¿na     - instruktor Wies³aw Wójcik
Tenis Sto³owy   - instruktor in¿. S³awomir Franczak
Tenis Ziemny   - opiekun Arkadiusz Sobieraj

Harmonogram Wykorzystania
Hali Sportowo - Widowiskowej

WSZYSTKICH  CHÊTNYCH  ZAPRASZAMY !

ROZK£AD ZAJÊÆ

PONIEDZIA£EK     WTOREK                ŒRODA          CZWARTEK          PI¥TEK                 SOBOTA               NIEDZIELA

Pi³kaSiatkowa
16.00-17.30

Pi³ka No¿na
Do 14 lat
16.00-17.00

TenisSto³owy
16.00-18.00

Pi³ka No¿na
Do 14 lat
16.00-17.00

Tenis
Sto³owy
16.00-18.00

Pi³ka
Koszykowa
14.00-15.00

Tenis
Sto³owy
12.00-14.00

Badminton
17.30-19.00

Klub Sportowy
 "MAXIMUS"
 Kick-Boxing
Do 13 lat
17.00-18.00

Klub Sportowy
 "MAXIMUS"
Kick-Boxing
Do 13 lat
17.00-18.00

Pi³ka  Siatkowa
15.00-16.00

Klub Sportowy
"MAXIMUS"
 Kick-Boxing
Od  14 lat
18.00-19.30

Badminton
18.00-19.30

Klub Sportowy
"MAXIMUS"
 Kick-Boxing
od 14 lat
18.00-19.30

Pi³ka
Koszykowa
18.00-19.00

Pi³ka No¿na
OLDBOI
16.00-17.00 TENIS

ZIEMNY
14.00- 17.00

TENIS
ZIEMNY
19.00-21.00

TENIS
ZIEMNY
19.00-21.00

Pi³ka No¿na
od 15 lat
17.00-19.00

Pi³ka No¿na
od 15 lat
19.30-21.00

Pi³ka No¿na
OLDBOI
19.30-21.00

Pi³ka No¿na
od 15 lat
19.30-21.00

Badminton      - instruktor Edward Popek
Kick-Boxing    - trener mgr Piotr Kohnke

II Edycja Helskiej Ligi Pi³ki No¿nej
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W zwi¹zku z umow¹ o wspó³pracy, jak¹
Stacja Morska UG podpisa³a ze szwedzkim
Instytutem Badañ Strefy Przybrze¿nej w Ore-
grund, rozpoczêto badania nad biologi¹ i ekolo-
gi¹ babki byczej w Zatoce Gdañskiej. Na jej
akwenie wyznaczono trzy poligony badawcze,
gdzie specjalnymi technikami rybackimi prowa-
dzi siê po³owy tych ryb. G³ównym narzêdziem
s¹ tzw. sieci sektorowe o zmiennej wielkoœci
oczek. Uzupe³niaj¹ je mini-¿aki oraz tzw. "mi-
now traps" - stalowe kosze pu³apkowe do po³o-
wu bardzo drobnych ryb.

Po³owy tego inwazyjnego gatunku i ryb mu
towarzysz¹cych bêd¹ prowadzone dwa razy do
roku w rejonie Helu, Pucka i Oksywia. Badania

BADANIA BABKI BYCZEJ

Morœwiny gin¹ce w tym roku w sieciach nie
nale¿¹ do rzadkoœci. Ju¿ wiosn¹ w ten sposób
zginê³o 6 morœwinów, wzbudzi³o to du¿e za-
niepokojenie naukowców ze Stacji Morskiej.
Przy populacji ba³tyckiej licz¹cej ok. 600 sztuk,
6 martwych osobników w tak krótkim czasie
to ju¿ znaczny ubytek dla tej grupy zwierz¹t.
Nasze przypuszczenia co do kolejnych przy-
padkowych przy³owów zaczê³y siê, niestety,
sprawdzaæ - zgin¹³ nastêpny morœwin.

8 wrzeœnia br., w godzinach porannych do-
staliœmy wiadomoœæ o morœwinie z³owionym
w Miêdzyzdrojach. Jeszcze tego samego dnia
odebraliœmy pechowego osobnika od rybaka.
Widok morœwina okaza³ siê dla nas szokuj¹cy.
Wa¿y³ zaledwie 11,22 kg i mierzy³ 96 cm. Jest
to najmniejszy morœwin, jakiego odnotowa³a
nauka w polskiej strefie Ba³tyku. Przypuszczal-
nie przy tak m³odym, kilkutygodniowym osob-
niku, musia³a byæ w pobli¿u jego matka. Jak
dot¹d do Stacji Morskiej trafia³y martwe mor-
œwiny bêd¹ce poœrednimi dowodami na mo¿li-
woœæ rozrodu tych zwierz¹t w polskich wodach
- jedna samica w ci¹¿y oraz dwie bêd¹ce w okre-
sie laktacji.

M³ody osobnik nie mia³ szans zauwa¿yæ
i omin¹æ ¿y³kowych sieci ³ososiowych, w któ-
rych zgin¹³. S¹ one tak skonstruowane, ¿e zmys³
echolokacji morœwinów nie jest w stanie ich
zlokalizowaæ. Tegoroczny przy³ów jest jednym
z najwiêkszych w ostatnich latach. Tylko wspól-
ne aktywne dzia³anie spo³ecznoœci miêdzynaro-
dowej stanowi szansê dla ba³tyckich morœwi-
nów. Ale czy zd¹¿ymy?

Artur Opanowski

To ju¿ siódmy...

Tê stronê stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Globalnemu Funduszowi Œrodowiska (GEF/SGP).

obejmuj¹ m.in. okreœlenie wieku ryb, tempa ich
wzrostu, sk³adu pokarmu, p³odnoœci, preferen-
cji siedliskowych. Potrwaj¹ blisko trzy lata.

Partnerzy ze Szwecji staraj¹ siê zdobyæ jak
najwiêcej informacji o tej rybie, nim pojawi siê
ona u brzegów Skandynawii. Chc¹ zawczasu
przewidzieæ skutki jej wp³ywu na rodzime
zasoby ryb.

To, ¿e pojawi siê na drugim brzegu Ba³tyku,
jest tylko kwesti¹ czasu. Jest ju¿ w zachodniej
czêœci naszego morza, w rejonie niemieckiej
wyspy Zingst, a na pó³nocnym-wschodzie
dotar³a do estoñskiej zatoki Parnu.

Tymczasem do Zatoki Gdañskiej zbli¿aj¹ siê
Wis³¹ dwa inne gatunki - babka ³ysa i szczup³a.
A mo¿e ju¿ s¹ ?  Stacja Morska UG prosi
rybaków o zg³aszanie ka¿dego dziwnego,
z³owionego okazu ryby.

KES
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