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Co by³o?..

Burmistrz poinformowa³, ¿e miasto odpowia-
da³o za rozrywkê w sezonie. Spodziewa³ siê
bogatszej oferty. - Umowê podpisano zbyt póŸno
- przyzna³. - Czy ktoœ pilnowa³ imprez? Czy
rozliczono organizatorów z deklarowanych sum?
- zainteresowa³ siê T. Klajnert.

Za najwa¿niejsze wydarzenie kulturalne let-
nich miesiêcy M. W¹do³owski uzna³ Festiwal
Muzyki Kameralnej. - Jego ranga roœnie, co jest
zas³ug¹ dyrektora artystycznego festiwalu,
Dariusza Paradowskiego, ale miasto wspomo-
g³o imprezê znaczn¹ kwot¹ - podkreœli³.

Jego zdaniem Hel dobrze przygotowa³ siê do
sezonu: miêdzy innymi zatrudniono dodatkowo
trzech funkcjonariuszy policji, zmieni³y siê go-
dziny pracy Stra¿y Miejskiej, trzej bezrobotni
sprz¹tali pla¿e, które wyró¿niono w konkursie
na bezpieczne pla¿e.

Tadeusz Klajnert stwierdzi³, ¿e ludzie skar-
¿yli siê na brud. - Sprz¹tano regularnie - odpar³
burmistrz. - Nie mówi³em, ze miasto nie by³o
sprz¹tane, tylko, ¿e by³o brudne - uœciœli³
T. Klajnert. Odór, muchy, œmieci, ustawione
bez planu kramy przy Wiejskiej i w okolicach
bulwaru, oznakowanie miasta bez wyobraŸni
i porz¹dku, tak, ¿e turyœci b³¹dz¹ po Helu,
zadeptana trawa - wed³ug przewodnicz¹cego
Rady Miasta z tym u nas nale¿y kojarzyæ
wakacje.

Burmistrz zastanawia³ siê, dlaczego, skoro
jest tak Ÿle, to jest tak dobrze? - Potrzebowa³em
w sierpniu pokoju dla rodziny, schodzi³em ca³e
popo³udnie i nie znalaz³em miejsca - wspomi-
na³. Tadeusz Klajnert orzek³: - Bo helanie do-
skonale radz¹ sobie bez burmistrza i Rady,
a mo¿e nawet bez nich lepiej...

Co bêdzie?..
Co wp³ynie na przysz³oœæ Helu? Trwaj¹ prace

nad projektem, w ramach którego powstanie
marina oraz przystosuje siê do zwiedzania
obiekty militarne: niemiecki bunkier, Schleswig
Holstein i Mysi¹ Wie¿ê.

PO  SEZONIE
Przyjmujemy wszystkie uwagi mieszkañców - powiedzia³ burmistrz, Miros³aw W¹do³owski, szesnastego wrzeœnia na

spotkaniu z helanami, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. - S¹ przyjmowane, ale nic z tego nie wynika. Wydaje mi siê,

¿e pan nie s³ucha ludzi...- zauwa¿y³ Tadeusz Klajnert, przewodnicz¹cy Rady Miasta. Zaznaczy³, ¿e tym razem przyszed³ do Ratusza jako

mieszkaniec, a nie przedstawiciel w³adz.

Marynarka Wojenna zgadza siê na udostêp-
nienie cypla. - Chcemy tam zrobiæ œcie¿kê
historyczn¹ i edukacyjn¹ - zapowiedzia³ bur-
mistrz. Du¿e nadzieje wi¹¿e te¿ z zaplanowan¹
budow¹ bazy sportów wodnych. Brakuje u nas
- jego zdaniem, ale i sprzeciwu sali nie by³o
- hotelu o wysokim standardzie. Byæ mo¿e
hotel stanie na terenie po Stra¿y Granicznej.
M. W¹do³owski zasygnalizowa³ równie¿, ¿e ca³¹
Wiejsk¹, od Kuracyjnej do Przybyszewskiego,
w niedalekiej przysz³oœci przebuduje siê na deptak.

Radny Pawe³ Wojna zauwa¿y³, ¿e w Helu
nie ma oœrodka z sal¹ konferencyjn¹ i ca³odzien-
nym wy¿ywieniem. Jedynie taki móg³by przy-
j¹æ goœci na zjazdy i sympozja.

Tadeusz Klajnert zaproponowa³, ¿eby opra-
cowaæ ankietê dla turystów. - By³a ankieta - przy-
pomnia³a Iwona Rusajczyk, w³aœcicielka pen-
sjonatu i redaktor Blizy. - I nie wyci¹gniêto
z niej wniosków. - To te¿ jest wniosek, ¿eby
wyci¹gaæ wnioski - podsumowa³ przewodnicz¹cy
Rady.

Miasto zajmie siê przygotowaniem ankiety.

Co jest brzydkie?
Wiêkszoœæ uczestników spotkania zgadza³a

siê, ¿e bulwar szpec¹ pozosta³oœci po sezono-
wym handlu. - Czy obity pap¹, deskami i p³yta-
mi pilœniowymi obiekt nad zatok¹ i barak z blachy
na bulwarze to atrakcje ca³oroczne? - dociekano.

Burmistrz informowa³, ¿e kawiarnia "Singi-
dunum", zabezpieczona przed sztormami,
nie zniknie znad zatoki, ale po dyskusji zapew-
ni³: - Postaram siê, ¿eby sta³a tylko w sezonie.

Barak z blachy dzier¿awcy usun¹. Teren dzier-
¿awi¹ do paŸdziernika.

Szpeci latem bulwar- zdaniem niektórych
- handel przy Morskiej. Zrezygnowaæ z  niego
czy nie? - Dlaczego likwidowaæ? Jak zarobi¹
ludzie, którzy tam handluj¹? - zapyta³ burmistrz.
- Mo¿e ktoœ ma pomys³, dok¹d przenieœæ targo-
wisko? Spotykamy siê co roku, a nikt jeszcze
takiej propozycji nie przedstawi³ - doda³. Miesz-
kaniec Wiejskiej powiedzia³: - Tego prawie
nikt tutaj nie rozumie, ¿e ludzie bez pieniêdzy
chc¹ zarobiæ parê groszy.

Czy Hel latem brzydnie? - Wiejska ma swój
urok - przekonywa³ M. W¹do³owski. - Pluszo-
wych fok i muszelek na bulwarze te¿ nie mu-
simy siê wstydziæ. Inn¹ opiniê wyrazi³ T.
Klajnert: - Zniszczyliœmy najpiêkniejsze
miejsca w Helu. Przemianujmy Morsk¹ na
Straganiarsk¹...

W³aœcicielka pensjonatu z Osiedla Rybackie-
go zapyta³a: - Co z wczasami w wagonach?
Kiedy siê ich pozbêdziemy? - Nie udzielê od-
powiedzi, bo nawet nie wiedzia³bym, do jakiej
instytucji siê zg³osiæ - i burmistrz wyjaœni³, ¿e
ani teren, ani wagony nie s¹ w³asnoœci¹ gminy,
lecz nale¿¹ do wielu w³aœcicieli. Pytany o prze-
taczanie lokomotyw torami biegn¹cymi przez
Koloniê Ryback¹ obieca³: - Wystosujê pytanie
do PKP, czy technicznie mo¿liwe jest przeta-
czanie z dala od osiedla.

Tadeusz Klajnert zasugerowa³ przekszta³ce-
nie bazy wagonowej w inn¹ bazê turystyczn¹
lub socjaln¹.

- Wszyscy tak siê zmêczyli, tak maj¹ dosyæ,
jakby sezon trwa³ dwanaœcie miesiêcy, a nie trzy
- zawyrokowa³ jeden z mieszkañców Wiejskiej.

Czy zmêczyli siê owocnie - o tym nikt nie
mówi³.
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P omoc rz¹du pruskiego dla rybaków
helskich, która zaowocowa³a budow¹
kosztownego portu, widoczna by³a

i wczeœniej. W roku 1880, z inicjatywy Pruskie-
go Zwi¹zku Rybaków postanowiono zorgani-
zowaæ w Helu wzorcow¹ przetwórniê ryb. Mia³a
ona na celu wdra¿aæ nowe, przemys³owe formy
przetwarzania ryb, tak by mog³y one staæ siê
lepszym i bardziej dochodowym towarem han-
dlowym. Planowano prowadzenie tu nowocze-
snych form wêdzenia i marynowania ryb oraz
przetwarzania ich resztek na tran i pasze, tak,
by osi¹gn¹æ jak najlepszy wynik ekonomiczny.
Dziêki dotacji królewskiej, Karl Wedel z Gdañ-
ska zbudowa³ tu¿ obok wsi budynek wêdzarni,
która w styczniu 1884 r. rozpoczê³a produkcjê.
Wedel, korzystaj¹c ze œrodków  rz¹dowych,
kupi³ odpowiedni sprzêt i rozpocz¹³ skup ryby,
daj¹c jednoczeœnie pracê zarobkow¹  kilku oso-
bom, które zatrudni³ w przetwórni. Dziêki do-
tacjom zewnêtrznym jego zak³ad dzia³a³ w Helu
ponad rok, ale stopniowo okazywa³o siê, ¿e
koszty utrzymania przetwórni wyraŸnie prze-
kracza³y dochody z niej uzyskiwane. Trzeba
by³o wêdzarnie sprzedaæ lub wydzier¿awiæ.
Kolejni, dwaj przedsiêbiorcy, równie¿ nie po-
trafili uzyskaæ zadowalaj¹cych dochodów. W
koñcu dotacje siê skoñczy³y i utrzymanie prze-
twórni spad³o na samorz¹d helski. Gmina jed-
nak prêdko zrezygnowa³a z tej darowizny
stwierdzaj¹c, ¿e ca³e to przedsiêwziêcie nie ma
sensu i na pewno nie da w Helu dochodu. Nie ma
wiêc potrzeby zajmowania siê tym dalej. Zwi¹-
zek Rybacki postanawia sprzedaæ obiekt. Do
przetargu na jego zakup przyst¹pi³ o dziwo Karl
Wedel, który wraz z rodzin¹ zajmowa³ siê ju¿
bez skutku tym przedsiêwziêciem. Kupi³ prze-
twórniê bardzo okazyjnie, bo za 900 marek, choæ
budynek wêdzarni bez wyposa¿enia kosztowa³
pierwotnie 3000 marek. Zwi¹zek Rybacki stra-
ci³ wiêc sporo na tym przedsiêwziêciu. W roku
1887 przetwórnia sta³a siê ostatecznie w³asno-
œci¹ Karla Wedela i wówczas wysz³y na jaw jego
zamiary. Przebudowa³ natychmiast przetwór-
niê na mieszkanie i pokoje goœcinne. PóŸniej,
przez kolejne lata, w miarê wzrostu ruchu tury-
stycznego do Helu rozbudowa³ siê, tworz¹c je-
den z wiêkszych w Helu pensjonatów. Dziêki
tym dzia³aniom sta³ siê jednym z najzamo¿niej-
szych mieszkañców. Jak pokazuj¹ nasze wspó³-
czesne doœwiadczenia, historia lubi siê powta-
rzaæ.

Nie tylko przetwórstwo rybne rodzi³o siê w
Helu w bólach. Podobnie by³o z ryback¹ aseku-
racj¹ ubezpieczeniow¹.

Straty narzêdzi po³owowych zawsze by³y
wliczone w ryzyko pracy rybackiej. Jednak te
dawne zniszczenia by³y dokuczliwsze, gdy¿
trudniej by³o uzupe³niæ w krótkim czasie ponie-
sione straty i gdyby nie wsparcie maszoperii,
poszkodowany by³by przez d³u¿szy czas wy-
³¹czony z pracy na morzu. Najwiêksze szkody

w narzêdziach powodowa³y okrêty handlowe i
parowce, które przecina³y sieci, chc¹c skróciæ
sobie drogê lub, co siê równie¿ czêsto zdarza³o,
zbacza³y specjalnie z kursu, by je okradaæ w
celach aprowizacyjnych. Rybacy nie byli za-
zwyczaj w stanie okreœliæ nazwy z³odziejskiego
okrêtu, by zwróciæ siê do armatora z ¿¹daniem
odszkodowania. Pociête sieci czêsto póŸniej
odnajdywano na pla¿y lub by³y wy³awiane
przez innych rybaków. Ich stan zazwyczaj nie
pozwala³ ju¿ na dalsze u¿ywanie. Zdarza³o siê
równie¿, ¿e inni rybacy (k³usownicy) okradali
sieci, od czego nie by³ wolny ¿aden okres histo-
ryczny. Wrogiem XIX wiecznych rybaków by³y
równie¿ foki i morœwiny, które niszczy³y sieci i
wyjada³y pochwycone w nie ryby. Zdarza³o siê,
¿e bezczelnie wyjada³y po³ów na oczach bezsil-
nych rybaków, którzy nie byli w stanie na wio-
s³ach dopaœæ lub odgoniæ szkodnika. Podczas
rybackich nocy foki p³ynê³y tu¿ za holowany-
mi sieciami, czekaj¹c na ³atw¹ zdobycz. Spryt i
inwencja tych ssaków w dziedzinie wyjadania
ryb z narzêdzi po³owu zadziwia³ wszystkich.

Rybacy g³oœno narzekali na swój los (to tak¿e
siê nie zmienia).  W koñcu, pruski rz¹d królew-
ski postanawia zorganizowaæ im wsparcie, z
którego mo¿na by, choæ czêœciowo, rekompen-
sowaæ straty. Zalecono rybakom z ró¿nych miej-
scowoœci wybrze¿a, by ³¹czyli siê w zwi¹zki,
które zasilone dotacj¹ i w³asnymi sk³adami mia-
³y tworzyæ rybackie kasy ubezpieczeniowe.  Ich
organizacjê rozpoczêto od akcji propagandowej,
któr¹ w imieniu Zachodniopruskiego Zwi¹zku
Rybackiego prowadzi³ na Helu starszy radca
Fink. Pierwsza próba za³o¿enia kasy w naszym
mieœcie, przeprowadzona na pocz¹tku lat 80.
XIX wieku zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
Radca Fink nie dawa³ jednak za wygran¹. Wspar-
ty w kolejnych mediacjach przez starostê z Puc-
ka, 12 sierpnia 1889 r. przekonuje ostatecznie
helskich rybaków co do korzyœci p³yn¹cych z
za³o¿enia takiej kasy. Ostatni warunek: wp³y-
niêcie obiecanej dotacji rz¹dowej, zostaje spe³-
niony 12 listopada 1889 r., co przypieczêtowu-
je negocjacje. Kapita³ pocz¹tkowy zosta³ dodat-
kowo wzmocniony œrodkami kanclerza rzeszy.

Stan kasy - jako wzorcowej - by³ pocz¹tkowo
na tyle dobry, ¿e nie by³o jakichkolwiek proble-
mów z wyp³acaniem wszystkich odszkodowañ.
Jednak od marca 1891r., gdy cz³onkami, których
trzeba by³o równie¿ asekurowaæ, zostali  ryba-
cy kutrowi posiadaj¹cy znacznie dro¿szy sprzêt,
zaczê³y siê pierwsze k³opoty.  W latach 1893 i
1894 wydatki kasy przekroczy³y wyraŸnie przy-
chody. Aby straty te zrekompensowaæ, Staro-
sta Pucki zmuszony by³ w roku 1894 dop³aciæ z
funduszu rezerwowego 17000 marek. W ten
sposób uda³o siê kasie przetrwaæ trudne czasy.

Pierwsze próby wprowadzenia w Helu za-
równo nowoczesnych metod przetwórczych, jak
i kas ubezpieczeniowych, pokaza³y, jak konser-

watywny by³ œwiat rybaków helskich. Miesz-
kañcy naszego miasta bardzo nieufnie podcho-
dzili do propozycji p³yn¹cych z zewn¹trz i nie-
chêtnie ulegali wszelkim nowinkom. PóŸniej, gdy
okaza³o siê, ¿e tylko w ten sposób mog¹ utrzy-
maæ swoje rodziny i uzyskaæ godziwy zarobek,
szybko i z wielk¹ determinacj¹ przestawiali siê.
By³o im o tyle ³atwo, ¿e zawsze mogli korzy-
staæ ze wsparcia rz¹du pruskiego, co nie by³o
ju¿ tak oczywiste w s¹siednich wsiach kaszub-
skich.

Hel rok 1898. Popularnym sposobem konser-

wacji ryb przez dawnych helskich rybaków by³o

ich podsuszanie w s³oñcu. Robiono to latem i

tylko dla odpowiednio t³ustych gatunków.
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Pierwsza refleksja i zarazem pierwsze pytanie:

Dlaczego spoœród kilkuset osób prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Helu na spo-
tkanie w ratuszu przysz³o tylko ok. 12 osób
(nie licz¹c redakcji HB)?

A) informacja o spotkaniu by³a niewystarcza-
j¹ca i nie dotar³a do wszystkich zainteresowa-
nych

B) w tym samym czasie by³y tzw. wywia-
dówki w szkole, wiec trudno siê rozdwoiæ

C) co roku odbywaj¹ siê takie spotkania
samorz¹du z mieszkañcami i nic z tych spo-
tkañ nie wynika, wiec szkoda czasu na czcz¹
"gadaninê"

D) inne - jakie?

Pytanie 2.  Dlaczego w spotkaniu z miesz-
kañcami Helu bierze udzia³ tylko 3 przed-
stawicieli samorz¹du?

A) radni nie s¹ zainteresowani kontaktem
z mieszkañcami Helu prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹

B) radni nie s¹ zainteresowani turystyk¹
w Helu i podsumowaniem sezonu letniego

C) Burmistrz mówi g³osem wszystkich rad-
nych, wiêc s¹ zbêdni

D) inne - jakie?

Pytanie 3.  Dlaczego, gdy Burmistrz odda-
je g³os mieszkañcom Helu, oni milcz¹?

A) naj³atwiej i najm¹drzej schowaæ g³owê
w piasek

B) Rusajczykowa nie dopuszcza nikogo do
g³osu

C) nie sposób nie zgodziæ siê z Burmistrzem,
¿e miasto by³o perfekcyjnie przygotowane do
sezonu letniego

D) inne - jakie?

Pytanie 4. Dlaczego po sezonie letnim
zosta³y na bulwarze obskurne budy, które
szpec¹ to miejsce i miasto?

A) nikomu nie przeszkadzaj¹, poniewa¿ este-
tyka jest pojêciem wzglêdnym, jak stwierdzi³
Burmistrz

B) ka¿dy wie, jak wygl¹da morze, wiec mo¿-
na je ju¿ zas³oniæ na sta³e

C) liczy siê tylko kasa (tytu³em op³aty za
dzier¿awê terenu latem)

D) inne - jakie?

Pytanie 5. Dlaczego na bulwarze latem jest
tyle stoisk handlowych, ¿e nie mo¿na siê
przecisn¹æ, ani przejechaæ wózkiem dzieciê-
cym?

A) Bulwar Nadmorski powinien s³u¿yæ do han-
dlowania, a nie spacerowania

B) do przystani ¿eglugi mo¿na dojœæ inn¹
drog¹ - zapleczem Kogi

C)  w myœl zalecenia: g³odnych nakarmiæ
i nagich przyodziaæ

D) inne - jakie?

Pytanie 6.  Jak powinien wygl¹daæ Hel, jako
miasto najbardziej morskie ze wszystkich
miast?

A) turyœci powinni mieæ otwarty dostêp do
morza, równie¿ od strony Zatoki. Powinni mieæ
prawo i mo¿liwoœæ do wypoczynku w har-
monii z natur¹

B) Hel powinien byæ zamieniony w jeden wiel-
ki, g³oœny bazar - szczególnie nad Zatok¹

C) stoiska handlowe mog¹ staæ nawet na pla¿y
- jak twierdzi Burmistrz

D) inne -  jakie?

Pytanie 7. Dlaczego ka¿dego lata Hel jest
brudnym miastem?

A) winni s¹ turyœci, którzy œmiec¹
B) winna jest obs³uga miasta, która nie radzi

sobie latem ze sprz¹taniem
C) system proweniencji w Helu jest do nicze-

go - "œmieciciele" s¹ ca³kowicie bezkarni, szcze-
gólnie handel straganowy

D) inne - jakie?

Pytanie 8. Czemu w ka¿dym sezonie letnim
mamy zaœmiecone pla¿e?

A) pla¿owicze œmiec¹
B) za ma³o jest koszy na œmieci
C) za ma³o jest osób sprz¹taj¹cych helskie

pla¿e (w tym roku miasto zatrudni³o 3 osoby)
D) inne - jakie?

Pytanie 9. Dlaczego poci¹gi s¹ przetaczane
latem przez Osiedle Rybackie kilkadziesi¹t
razy dziennie?

A) ¿eby by³o zabawnie (wiêkszoœæ zebranych
w sali osób mieszkaj¹cych poza Osiedlem
Rybackim chichota³a)

B) na pohybel Rusajczykowej, ¿eby traci³a
swoich goœci, a przy okazji inni kwaterodawcy
z Osiedla Rybackiego

C) do wszystkiego mo¿na siê przyzwyczaiæ,
a wiêc i do tr¹bi¹cych poci¹gów, jak twierdzi
Burmistrz

D) inne - jakie?

Pytanie 10. Dlaczego miasto jest ci¹gle Ÿle
i niedostatecznie oznakowane na potrzeby
przyjezdnych goœci?

A ) kto by siê przejmowa³ g³upkami, ¿e
nigdzie trafiæ nie mog¹

B ) turystów jak psów, nie ten, to bêdzie inny
C) miasto jest za biedne, ¿eby wydawa³o pie-

ni¹dze na znaki i tablice informacyjne
D) inne - jakie?

Pytanie 11.  Dlaczego ka¿dego roku nie
sprawdza siê kalendarz "gwarantowanych"
imprez dla turystów i helan? (w tym roku
nie dosz³y do skutku, miêdzy innymi, tak
szumnie zapowiadane przez Burmistrza
Miêdzynarodowe Targi Bursztynu w Helu)

A) nie wiadomo
B) umowy z sezonowymi dzier¿awcami s¹

Ÿle redagowane i pozwalaj¹ na to, ¿eby robiæ
Hel w balona

TEST DLA MYŒL¥CYCH

C) nie wa¿ne co siê dzieje, byleby siê dzia³o
i ³upa³o

D) inne - jakie ?

Pytanie 12.  Dlaczego przed sezonem
letnim miasto nie wyda³o ¿adnych folderów
promuj¹cych Hel?

A) by³y inne wydatki, szczególnie na medale
B) po co siê reklamowaæ, skoro i tak s¹ turyœci
C) folder zostanie wydany jesieni¹ - co praw-

da po wakacjach, ale za to przed nastêpnym
sezonem letnim, jak s³usznie zauwa¿y³ wice
burmistrz J. Pa³kowski, wiêc jest siê z czego
cieszyæ na przysz³y rok

D) inne - jakie?

Pytanie 13. Dlaczego tablica reklamowa
z planem miasta, na której us³ugodawcy
umieœcili swoje reklamy p³ac¹c s³ono, wisia-
³a tylko 2 tygodnie i s³uch po niej zagin¹³?

A) zdaniem Burmistrza nale¿y pytaæ o to wan-
dali, b¹dŸ zazdrosn¹ konkurencjê

B) g³upich nie siej¹, nie trzeba by³o "wcho-
dziæ" w projekt monitorowany przez Urz¹d
Miasta

C) to skutek braku odpowiedniego nadzoru,
lokalizacji, zabezpieczenia tablicy i nie ubezpie-
czenie jej

D) inne - jakie?

Pytanie 14. Jak nasze miasto zosta³o przy-
gotowane do sezonu letniego 2003?

A) dobrze - zdaniem Burmistrza
B) Ÿle - zdaniem p. Tadeusza Klajnerta
C) nie wiadomo - zdaniem milcz¹cych przed-

stawicieli turystycznego biznesu, szcz¹tkowo
zgromadzonych w sali obrad

D) inne - jakie?

Pytanie 15. Dlaczego nie s¹ wyci¹gane
przez samorz¹d ¿adne wnioski na przysz³oœæ
i ka¿dego roku powtarzaj¹ siê te same pro-
blemy?

A) nie ka¿dy uczy siê na b³êdach
B) ¿eby prasa mog³a k³amaæ
C) brak dobrych strategów i mened¿erów zdol-

nych w³aœciwie przygotowaæ miasto do sezonu
letniego

D) inne - jakie?

Tekst ten dedykujê tym wszystkim miesz-
kañcom Helu, którzy w niczym nie zgadzaj¹ siê
ze mn¹ i tak jak zgromadzeni w sali obrad helscy
przedsiêbiorcy uwa¿aj¹, (cytujê z pamiêci ), ¿e
powinnam pomyœleæ, zanim coœ g³upiego napi-
szê i wszystkich obra¿ê. Zatem zamiast subiek-
tywnej oceny i stwierdzenia faktów przypomi-
nam tylko stawiane przeze mnie i p. T. Klajnerta
pytania, a w³aœciwe odpowiedzi na nie, niech
ju¿ ka¿dy sam sobie wybierze - jak mu dyktuje
rozum i sumienie.

Iwona Rusajczyk

16 wrzeœnia odby³o siê w Ratuszu spotkanie w³adz z mieszkañcami Helu. Niestety, na spotkanie poœwiêcone
turystyce i podsumowaniu tegorocznego sezonu letniego przysz³o tylko kilkanaœcie osób oraz redakcja HB. Jeszcze
bardziej wart ubolewania jest fakt, ¿e Urz¹d i Rada Miasta by³y  reprezentowane tylko przez Burmistrza Helu,
jego zastêpcê, p. Dariê Zió³kowsk¹ i kier. ZOM-u,  p. R. Burczyka oraz radnego J. Tomasika. Na zebranie
przyszed³ prywatnie, jako mieszkaniec Helu p. Tadeusz Klajnert i mocno spóŸniony radny, p. Pawe³ Wojna.



5Nr 17 (161)   03 paŸdziernik 2003 r.

MOJE   PRZEMYŒLENIA

Nie interesuj¹c siê przysz³oœci¹
swojego miasta, oddajemy nasz los
w rêce innych!

We wrzeœniu burmistrz zaprosi³  nas,
mieszkañców, na spotkanie, na którym
mieliœmy podsumowaæ przygotowanie miasta
do tegorocznego sezonu turystycznego. Na sali
by³y 22 osoby. Po odliczeniu przedstawicieli
w³adz i obs³ugi prasowej pozosta³o 16. Zainte-
resowanie by³o wiêc mierne. Czy jest tak dobrze,
¿e nie ma uwag i wniosków, czy tak Ÿle, ¿e
mieszkañcy - zniechêceni niemoc¹ poprawienia
czegokolwiek - zbojkotowali to spotkanie?
Wiem, ¿e wielu dostrzega problemy, które nale¿y
rozwi¹zaæ. Nieraz proszono mnie o napisanie
w "HB" o tym czy innym problemie naszego
miasta. Znamienne jest to, ¿e ci, którzy milcz¹
(z wygody lub strachu), nazywaj¹ pieniaczami
tych, którzy zabieraj¹ g³os. Krew mnie zalewa,
gdy id¹c na spotkanie, zapraszam po drodze
innych mieszkañców Helu, s³yszê w odpowiedzi:
i co to da? Jakbym s³ysza³ owieczki id¹ce
na rzeŸ. Niejedna z nich, czuj¹c rzeŸnicki nó¿
na szyi, pomyœli: mog³am chocia¿ g³oœno beczeæ.

Tylko solidarnoœæ wszystkich
przedsiêbiorców helskich pomo¿e
przeforsowaæ nasze postulaty!

S³uchaj¹c dyskusji, doszed³em do wniosku,
¿e nadal obowi¹zuje stara maksyma: dziel i rz¹dŸ.
Tym razem to nie w³adza jest inspiratorem
dzielenia. W polskim piekie³ku od dawna bezin-
teresownie zawistni rodacy pilnuj¹, ¿eby innym
nie by³o lepiej. Je¿eli dzisiaj zbagatelizujemy
jedne problemy (np. ha³aœliwe poci¹gi budz¹ce
goœci pensjonatu), jutro inni zbagatelizuj¹ nasz
problem (np. fetor wydostaj¹cy siê z kanalizacji
miejskiej, prosto pod nosy kawiarnianych goœci).
W³aœciciel kawiarni nie s³yszy ha³asu, w³aœciciel
pensjonatu nie czuje smrodu, ale goœæ-turysta
s³yszy i czuje. Je¿eli nie przyjedzie do nas
w przysz³ym roku i odradzi przyjazd swoim
znajomym, to my obudzimy siê pewnego dnia
"z rêk¹ w nocniku". Czy naprawdê musimy byæ
m¹drzy zawsze po szkodzie?

Wyzb¹dŸmy siê uprzedzeñ do osób,
które mog¹ i chc¹ nam pomóc!

Wiedzia³em, przychodz¹c na spotkanie, ¿e tak,
jak wujek Lepper koñczy swoje przemówienia
znan¹ sentencj¹: Balcerowicz musi odejœæ, tak
na ka¿dym helskim spotkaniu zawsze siê znajdzie
ktoœ niezadowolony z pomys³ów i uwag
Krzysztofa Skóry i Iwony Rusajczyk. Tym
razem by³o podobnie. Nie bêdê ocenia³ tych
wypowiedzi. Uwa¿am jednak, ¿e nie pad³, pod
adresem w/w osób, ani jeden zarzut merytoryczny.
Z³oœliwe plotki potwierdzaj¹ zasadê, ¿e: wróble
zadziobi¹ ka¿dego kanarka, bo jest ³adniejszy.

MILCZENIE  OWIEC
Uwa¿am, ¿e wartoœciowi ludzie zas³uguj¹
na szacunek i poparcie. Nie znam osób bardziej
zaanga¿owanych w walkê o lepszy wizerunek
i rozwój miasta, ni¿ Iwona Rusajczyk i Krzysztof
Skóra! Zaœ najwiêksz¹ ich zalet¹ jest to,
w przeciwieñstwie do ich adwersarzy, ¿e potra-
fi¹ uzasadniæ swoje racje merytorycznie. By³em
uczestnikiem wielu narad i spotkañ. Zauwa¿y³em,
¿e wystarczy jeden butny i bezczelny g³os,
krytykuj¹cy osobê lub ideê, ¿eby zag³uszyæ
zwolenników. Zazwyczaj ludzie o otwartych
umys³ach s¹ delikatni i nieœmiali. Wykorzystuj¹
to ci, którzy brak pomys³ów nadrabiaj¹ krzy-
kiem i brawur¹. Nie dajmy siê zahukaæ! Broñmy
bardziej zdecydowanie swoich racji i idei!

Zacznijmy dbaæ wspólnie o nasze
interesy!

Wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e przysz³oœæ
Helu to turystyka. Turystyka helska opiera siê
na dziesi¹tkach  prywatnych firm, pubów,
kawiarenek, sklepów i pensjonatów, zatrudniaj¹-
cych kilkaset osób. Tymczasem w radzie miasta
mamy tylko jednego przedstawiciela sektora
prywatnego. Zaryzykujê twierdzenie, ¿e wiêk-
szoœæ rady miasta niezbyt lubi "prywaciarzy".

Trzeba przyznaæ ze wstydem, ¿e nie potrafimy
dbaæ o w³asne interesy. Powo³ane do ¿ycia
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Helskich,
istnieje tylko na papierze. Przed wyborami do
samorz¹du nikt nie próbowa³ stworzyæ lobby
przedsiêbiorców, którzy mieliby swoich przed-
stawicieli we w³adzach miasta. Nie mamy te¿ swo-
jego lidera. Nie dlatego, ¿e brakuje wartoœciowych
ludzi, którzy poœwiêciliby swój czas i talent na
pracê spo³eczn¹. To wrogoœæ wobec ludzi
nieprzeciêtnych nie pozwala im siê ujawniæ.
Ile móg³by zrobiæ jeden odpowiedni lider, który
mia³by nasze poparcie?

Najlepsze s¹ rozwi¹zania najprostsze!

W trakcie dyskusji okaza³o siê, ¿e s¹ problemy
nie do rozwi¹zania. Chcia³bym podsun¹æ pewne
pomys³y.

Wczasy wagonowe. Nie zak³adam, ¿e nale¿y
je zlikwidowaæ. Jednak konieczne jest ich prze-
kszta³cenie w oœrodki kempingowe z prawdziwego
zdarzenia. Mo¿na postawiæ kolejarzom ulti-
matum: w ci¹gu piêciu lat musz¹ wywieŸæ z³om
i w to miejsce postawiæ domki kempingowe,
które bêd¹ skanalizowane (koniecznie nale¿y
wybudowaæ nowe szambo). Obecnie, po
podziale PKP, na terenie wczasów jest ponad
dwadzieœcia podmiotów gospodarczych.
Ka¿dy z nich ma œrednio piêæ wagonów. Myœlê,
¿e nawet biednych kolejarzy staæ na wybudo-
wanie jednego domku kempingowego w ci¹gu
jednego roku. Jak wyegzekwowaæ to od PKP?
Je¿eli nie wywi¹¿¹ siê z zadania, zamówimy
ekspertyzê w stacji San-Epid. Bêd¹ mieli do
wyboru: albo modernizacja, albo zlikwidowanie
oœrodka.

Us³ysza³em równie¿ g³os jednego z uczestników
spotkania: komu przeszkadzaj¹ wagony?

Po pierwsze - wiêkszoœæ œcieków z wagonów
jest odprowadzana bezpoœrednio do gruntu.
Nawet te oœrodki, które maj¹ szamba (bez dna),
zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu, poniewa¿ znajduj¹
siê w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêcia wody
pitnej. Wprawdzie nasze - jeszcze PRL-owskie
normy - dopuszczaj¹ te odleg³oœci, jednak wiêk-
szoœæ pañstw europejskich ma o wiele wiêksz¹
strefê ochronn¹.

Po drugie - je¿eli chcemy byæ kurortem
(niektórzy marz¹ o statusie uzdrowiska), nie
mo¿emy mieæ tego typu slamsów. Czy mo¿na
sobie wyobraziæ takie wagony w Juracie, Ustce,
Miêdzyzdrojach? Podejrzewam, ¿e osoby,
którym to nie przeszkadza, nie widzia³y "tego"
z bliska.

Po trzecie - miasto nie ma ze z³omowiska
¿adnych korzyœci. Wczasowicze mieszkaj¹cy
w wagonach to rzeczywiœcie ubodzy ludzie. Daj¹
zarobiæ tylko rybakom ³ódkowym, kupuj¹c
u nich tani¹ fl¹drê. Sami gotuj¹ sobie proste
posi³ki na maszynkach elektrycznych i na pewno
nie zostawi¹ pieniêdzy w naszych kawiarenkach.
Po sezonie w ubieg³ym roku, zebrano dwa i pó³
worka butelek po "wisienkach". Muszê zakoñ-
czyæ ten wywód brutaln¹ prawd¹: biedni ludzie
szukaj¹ tanich, mniej atrakcyjnych miejsc do
wypoczynku.

Tablica reklamowa zniszczona przez wan-
dali bêdzie odtworzona. Zapowiedziano jed-
nak, ¿e przy nastêpnym zniszczeniu nikt jej
nie odbuduje. Za tablicê zap³acili - i to s³ono -
w³aœciciele pensjonatów. Mo¿e firma, która wy-
konuje te tablice, powinna ubezpieczyæ j¹ i sprze-
daæ swoj¹ ofertê trochê dro¿ej? Myœlê, ¿e gdy-
by reklamodawcy od pocz¹tku wiedzieli, ¿e
nie ma ¿adnych gwarancji na to, ¿e tablica bê-
dzie sta³a wiêcej ni¿ jeden dzieñ, nie zdecydo-
waliby siê na reklamê.

Ryszard Kretkiewicz
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BATERIE  GRECKA  i  DUÑSKA
ROMAN B¥KOWSKI  i  WALDEMAR NADOLNY cz. II

Dzia³ania wojenne

Z dostêpnych Ÿróde³ dzia³ania wojenne we wrzeœniu 1939r. obu baterii
s¹ odnotowywane dopiero od dnia 12 wrzeœnia 1939 r.

- 12.IX., dzia³a 32 baterii zosta³y zdjête ze stanowisk i przeniesione
na wschód od Juraty do dyspozycji dowódcy baonu "Hel", w celu
zwalczania baterii niemieckich na drugim brzegu zatoki

- 15.IX., 33 bateria prowadzi³a pojedynek artyleryjski z tra³owcami
"Otto Braun", "Pelikan", M-111, M-132

- 24.IX., ostrza³  zespo³u tra³owców, pocz¹tkowo przez 33 bateriê,
w tym samym czasie torpedowiec T-196 ostrzelany zosta³ przez
32 bateriê - co zmusi³o ca³y zespó³ do przerwania tra³owania

- 25.IX., 32 bateria wraz z innymi improwizowanymi bateriami ostrze-
liwuje kutry tra³uj¹ce wody zatoki w okolicach Redy

-dzia³obitnie (rys 5); ka¿da wykonana w formie betonowego okrêgu
o œrednicy 11m i gruboœci œcianki 70 cm , w œrodku ustawiono blok
betonowy pod ko³a armaty (o œrednicy 3,2 m). Armatê ustawiono na
urz¹dzeniu (obrotnicy?), zamocowanym do 4 stalowych skobli  wbeto-
nowanych w blok a ogony armaty zapierano o betonowy okr¹g.

Ca³oœæ umo¿liwia³a prowadzenie ognia okrê¿nego. Wewn¹trz  dzia³obit-
ni umieszczono drewniany pierœcieñ (szer. 25 cm) os³oniêty stalow¹ obrê-
cz¹. Prawdopodobnie do ogonów armaty zamocowane by³y rolki, które
przesuwa³y siê po drewnianym pierœcieniu, u³atwiaj¹c wraz z obrotnic¹
ostrza³ w zakresie 360 stopni. Podzia³kê (w stopniach) namalowano na
wewnêtrznej stronie œcianki dzia³obitni. Ka¿da dzia³obitnia os³oniêta
jest wa³em ziemnym o wys. 1,2-1,4 m.

 Bateria "grecka"
- schrony; opis jak w baterii "duñskiej"

- dzia³obitnie (rys 6); ka¿da wykonana w formie betonowego okrêgu o
œrednicy 9,6 m i gruboœci œcianki 75 cm. Brak jest betonowego bloku pod
ko³a armaty, natomiast, tak jak w baterii "duñskiej" jest pierœcieñ drew-
niany ze stalow¹ obrêcz¹. Zastosowany typ dzia³a (wg S. Pataja) z podpo-
r¹ pod oœ bojow¹ wyklucza³ u¿ycie specjalnej obrotnicy do wykonywania
obrotu dzia³em.

Uzbrojenie

Zasadniczym uzbrojeniem 32 i 33 baterii by³y 105 mm armaty
Schneider, 2 dzia³a by³y typu "greckiego" (powsta³y na zamówienie
Grecji) i 2 dzia³a typu "duñskiego".

Bateria "grecka" - 105 mm dalekonoœna armata polowa Schneider L/31
z ³o¿em ko³owym (dwuogonowym) rozstawnym z podpor¹ pod osi¹
bojow¹, na której dzia³o spoczywa³o po rozstawieniu ogonów, ko³a szpry-
chowe z obrêczami stalowymi (trakcja konna). Donoœnoœæ 15 000 m,
ciê¿ar pocisku 15,65 kg, prêdkoœæ pocz¹tkowa pocisku 600 m/s (660 wg

Rzepniewskiego), szybkostrzelnoœæ do 8 strz/min, nabój sk³adany (³adu-
nek zmienny). Lufa d³ugoœci 324 cm, zamek œrubowy, oporopowrotnik
hydrauliczno-pneumatyczny, odrzut lufy do 145 cm, linia ognia 145 cm,
k¹t ostrza³u poziomego 80 stopni, pionowego -3 do 60 stopni, ciê¿ar
na stanowisku 3215 kg, w marszu z przodkiem 3775 kg.

Bateria "duñska" - (wg S.Pataja)  - 105 mm, dalekonoœna armata polowa
Schneider wz 26 L/48  z ³o¿em ko³owym dwuogonowym, ko³a szpry-
chowe z obrêczami stalowymi (trakcja konna). Donoœnoœæ 17 700 m
(20 000 m wg Rzepniewskiego), ciê¿ar pocisku 16,4 kg, prêdkoœæ pocz¹t-
kowa pocisku 840 m/s, nabój sk³adany (³adunek zmienny), szybkostrzel-
noœæ 4 strz/min. Lufa d³ugoœci 536 cm , k¹t ostrza³u poziomego 50 stopni,
pionowego do +45 stopni, ciê¿ar na stanowisku 4950 kg, w marszu
z przodkiem 5710 kg (5425 kg wg Rzepniewskiego), lub ewentualnie
mog³y to byæ armaty (wg Cia³owicza), które znajduj¹ siê w plenerowej
ekspozycji Muzeum MW w Gdyni - 105 mm armaty polowe Schneider
l/38 z ³o¿em ko³owym dwuogonowym, przewo¿one w dwóch jednost-
kach marszowych (osobno lufa z oporopowrotnikiem, osobno ³o¿e),
donoœnoœæ 17 000 m, ciê¿ar pocisku 15,8 kg, prêdkoœæ pocz¹tkowa
pocisku 725 m/s, nabój sk³adany, ³adunek zmienny, szybkostrzelnoœæ
6 strz/min., lufa d³ugoœci 431 cm, k¹t ostrza³u poziomego 50 stopni, piono-
wego -3 do +45 stopni, ciê¿ar na stanowisku 3390 kg. Za tym
typem armat mo¿e przemawiaæ informacja o zakupie w 1928 r. (do prób)
2 armat rozbieralnych i 2 nierozbieralnych.

Schrony baterii „greckiej”  (z lewej du¿y, z prawej ma³y) - foto wspó³czesne.

Bateria „duñska” cd.
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- 27.IX., "Schlesien" ostrzeliwa³ rejon Jastarni w celu wyeliminowania
32 baterii, pociski 105mm z baterii "greckiej" pada³y bardzo blisko nie-
mieckiego okrêtu - oddano oko³o 10 salw.

Od momentu zakoñczenia II wojny  œwiatowej, obie baterie pozostawa³y
w cieniu swojej m³odszej i bardziej zas³u¿onej w bojach baterii im. H.
Laskowskiego. Na szczêœcie od kilku lat obiekty obu baterii maj¹ swojego
opiekuna, dziêki staraniom kilku  miejscowych zapaleñców nadarza siê
okazja do lepszego wyeksponowania ich obiektów.  Tymi zapaleñcami s¹
Romuald Nowak i jego koledzy ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”
oraz 17 Dru¿yna Harcerska "dowodzona" przez Roberta Paseckiego
"Paj¹ka". To dziêki  ich staraniom i ciê¿kiej pracy dzia³obitnie w baterii
"duñskiej" zosta³y oczyszczone z drzew, tzw. "samosiejek" oraz zosta³
wytyczony szlak turystyczny, który umo¿liwia poznanie prawie wszyst-
kich obiektów fortyfikacyjnych na cyplu pó³wyspu.

Dzia³o baterii „duñskiej” i „greckiej”.

  Bibliografia:
-J. Cia³owicz "Sojusz polsko-francuski 1921-1939" , Warszawa 1970
-J. R.Godlewski, W.Odyniec "Pomorze gdañskie . Koncepcje obrony

i militarnego wykorzystania od wieku XIII do 1939 r.", Warszawa 1983
-S. Ordon "Polska Marynarka Wojenna 1918-1939, problemy prawne

i ekonomiczne", Gdynia 1966
-S. Pataj "Artyleria l¹dowa 1870-1970", Warszawa 1975
-A. Rzepniewski "Obrona wybrze¿a w 1939r., na tle rozwoju marynarki

wojennej Polski i Niemiec", Warszawa 1970
-R. Witkowski "Hel na stra¿y Wybrze¿a 1920-1939", Warszawa 1974

Rysunki i fotografie wykorzystane w artykule pochodz¹ od autorów.

To cytat z Dafnisa i Chloe, staro¿ytnego
romansu greckiego, którego echa pobrzmiewaj¹
w póŸniejszej powieœci greckiej i nowo¿ytnej
literaturze Zachodu. Tyle tytu³em wyk³adu,
a teraz osobista refleksja. Po co siêgaæ do biblio-
teki antycznej? Powodów jest wiele. Pomijaj¹c
piêkno jêzyka (które raczej jest zas³ug¹ t³uma-
cza-Jana Parandowskiego, a nie Longosa, które-
go przecie¿ nie czytamy, niestety, w oryginale)
oraz romansowe w¹tki, mamy jeszcze ca³y skar-
biec antycznej wiary i filozofii. G³oœne echa tej
staro¿ytnej wiedzy (religii) s³ychaæ we wspó³-
czesnym neopoganizmie czy magii Wiccan.
Jeden z od³amów Wicci (tzw. tradycja gardne-
ryjska) koncentruje siê na kulcie Bogini i Roga-
tego Boga, który jest symbolem mêskiej seksu-
alnoœci, podobnie jak staro¿ytne bóstwo Pan-
opiekun przyrody, o którym czytamy w "Daf-
nisie i Chloe": Dafnis pobieg³ pod sosnê, gdzie
sta³ wizerunek Pana koz³onogiego, z roga-
mi na g³owie; w jednej rêce trzyma³ bo¿ek
syringê, w drugiej skacz¹cego koz³a. Przed
nim te¿ ukl¹k³ i modli³ siê o Chloe, i œlubo-
wa³ ofiarê z koz³a. Lepiej poznajemy Pana,
gdy Dafnis opowiada Chloe o Echu, córce Nim-
fy: Chowa³y j¹ Nimfy, a Muzy uczy³y j¹ graæ
na syrindze, na flecie, na lirze, na kitarze.
Unika³a zaœ wszystkiego, co mêskie: czy by³
to cz³owiek, czy bóg - rozmi³owa³a siê bo-
wiem w dziewictwie. Pan gniewa³ siê na ni¹,

¿e tak piêknie œpiewa i ¿e nie chce mu oddaæ
swej urody. Na owczarzy i koŸlarzy zes³a³
szaleñstwo. Ci ob³¹kañcy na podobieñstwo
psów albo wilków rozszarpali j¹, a cz³onki
wci¹¿ jeszcze œpiewaj¹ce roznieœli po ca³ej
ziemi. Matka Ziemia, Nimfom ¿yczliwa,
ukry³a w swym ³onie dŸwiêczne cz³oneczki,
które z woli Muz podjê³y przerwan¹ pieœñ
i naœladuj¹, jak ongi ona sama, wszystkie
g³osy.

Antyczny panteon starych bóstw jest olbrzy-
mi - to Bogini Matka, Eros, Dzeus, bogini Echo,
która nie uleg³a po¿¹daniu Pana, Pan z rogami
koz³a, Nimfy zamieszkuj¹ce drzewa i bagna,
by wymieniæ tylko te bóstwa,  którym czeœæ
oddawali bohaterowie tego romansu. Szczegól-
nie Eros budzi w tytu³owych bohaterach cieka-
woœæ, podobnie jak wspó³czeœnie wci¹¿ budzi
emocje wszelka seksualnoœæ Czy mo¿na by³o
piêkniej i m¹drzej wyjaœniæ ustami starego File-
tasa czym jest zmys³owa mi³oœæ? Bogiem jest,
dzieci moje, Eros, m³ody i piêkny, i skrzy-
dlaty. Dlatego i m³odoœci¹ siê cieszy, i za piêk-
noœci¹ goni, i dusze uskrzydla. Panuje nad
¿ywio³ami, panuje nad gwiazdami, panuje
nad sobie podobnymi bogami. A nie taka jest
wasza moc nad kozami i owcami, jak jego
nad tym wszystkim. Wszystkie kwiaty s¹
dzie³em Erosa, roœliny wszystkie jego two-
rem, za jego spraw¹ i rzeki p³yn¹, i wiatry

wiej¹.(...) I ja sam by³em m³ody i kocha³em.
Chora by³a moja dusza. Na mi³oœæ bowiem
nie ma lekarstwa, które siê je albo pije,
ani takiego, co w zaklêciach dzwoni, jeno
poca³unek i uœcisk i le¿eæ razem, przywar³-
szy do siebie nagimi cia³ami."

To w³aœnie mitologia, któr¹ przesi¹kniêta
jest ta ksi¹¿ka, stanowi dziœ o jej atrakcyjnoœci.
Mityczne i magiczne myœlenie, w którym po-
brzmiewa staro¿ytny panteizm, nie obce jest
przecie¿ i naszej wspó³czesnoœci (bia³a magia,
magia mi³oœci, neopoganizm, New Age, itp.),
wiêc warto szukaæ ich korzeni w staro¿ytnych
tekstach, abyœmy (parafrazuj¹c Goethego) nie
musieli siê wstydziæ, ¿e trzy tysi¹ce lat nic nam
nie mówi¹, abyœmy nie musieli ¿a³owaæ, ¿e ¿y-
liœmy z dnia na dzieñ, w niewiedzy. Kogo nie
przekona³am tymi s³owami do przeczytania
"Dafnisa i Chloe", byæ mo¿e przekonam innymi.
Ksi¹¿eczka jest niewielkich wymiarów (pomi-
jaj¹c przedmowê i przypisy, to tylko jakieœ
50 stron), piêknie wydana, w twardej ok³adce,
i kosztuje tylko 5 z³ - na stoisku z tanimi ksi¹¿-
kami. Po przeczytaniu mo¿e byæ mi³ym pre-
zentem dla przyjaciela lub przyjació³ki. Jeœli zaœ
nie mamy przyjació³, zawsze jeszcze mo¿emy
mieæ satysfakcjê, ¿e czytamy Longosa.

Iwona Rusajczyk

"Albowiem nikt jeszcze nie uciek³ ani nie ucieknie przed Erosem,
jak d³ugo piêknoœæ istnieje i jak d³ugo oczy patrz¹"
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Pracownicy Stacji Morskiej UG uczest-
niczyli w tym roku w po³owach i bada-
niach fok pospolitych na Morzu Pó³-

nocnym. Wyprawa z zaanga¿owaniem trzech
jednostek p³ywaj¹cych oraz trzydziestoosobo-
wej ekipy odby³a siê w rejonie Pó³nocnej Fryzji.
Organizatorami ekspedycji byli specjaliœci z Cen-
trum Technologii i Badañ Zachodniego Wybrze-
¿a bêd¹cego terenow¹ placówk¹ Uniwersytetu
w Kilonii. Do g³ównych zadañ tej wyprawy
nale¿a³o zbadanie reakcji fok na dŸwiêki wy-
dawane przez turbiny morskich elektrowni wia-
trowych. Okazuje siê, ¿e niektóre ich konstruk-
cje generuj¹ fale dŸwiêkowe, które mog¹ byæ
przenoszone na odleg³oœæ nawet kilkudziesiêciu
kilometrów. Ich wp³yw na organizmy wodne
(w tym ryby i morœwiny) jest obecnie
wszechstronnie badany zarówno w Niemczech
jak i Danii. Podobnymi zagadnieniami zajêli siê
tak¿e ornitolodzy, którzy upatruj¹ w pracy tych
urz¹dzeñ k³opotów dla prawid³owych migracji
ptaków.

Innym zadaniem wyprawy by³o wyposa¿e-
nie czêœci z³owionych fok w nowe, specjalne
urz¹dzenia rejestruj¹ce tempo ich p³ywania,
g³êbokoœæ nurkowania, temperaturê wody, fakt
od¿ywiania siê oraz pozycjê geograficzn¹ zwie-
rz¹t. Urz¹dzenie takie, przyklejone do grzbietu
foki, pracuje niemal rok. Uwalnia siê przy linie-
niu i odpada ze star¹ sierœci¹. Nowoœci¹, jak¹
w nich zastosowano, by³o zamontowanie czuj-
ników rejestruj¹cych fakt i czas zjadania przez
fokê z³owionych ryb. Ich dzia³anie polega na
prostej zasadzie mierzenia zmiennoœci pola ma-
gnetycznego, jakie powstaje przy otwieraniu
przez fokê pyska w czasie po³owu i jedzenia
ryby. Przyklejony nad nosem foki czujnik mie-
rzy³ po prostu odleg³oœæ przyklejonego pod jej
brod¹ magnesu.

Z³owione zwierzêta, troskliwie traktowane
przez badaczy, dobrze znios³y chwilowy stres.
Teraz przez blisko rok bêd¹ wspó³pracowaæ
z naukowcami, dostarczaj¹c im tysi¹ce danych
o zachowaniu i warunkach ¿ycia fok pospoli-
tych w œrodowisku Morza Pó³nocnego.

Krzysztof  E.  Skóra
foto: autor

NOWE  BADANIA  FOK  POSPOLITYCH

"Ucieczka do pracy".

Po³ów fok pospolitych na piaszczystych
³achach Morza Pó³nocnego.

W oczekiwaniu na eksperyment.

Badanie s³uchu.

Mocowanie magnesu i czujnika.

Przyklejanie rejestratora danych.

    Jeœli chcesz
    wspomóc ratowanie

 fok ba³tyckich,
kupuj pami¹tki

z firmow¹ nalepk¹
"HELp"



9Nr 17 (161)   03 paŸdziernik 2003 r.

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

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

To ju¿ po raz drugi odnotowano zjawisko
œwiecenia planktonu w naszej Zatoce. Pierwszy
raz mia³o to miejsce dwa lata temu, w drugiej
po³owie sierpnia, w rejonie kampingu "Ekolagu-

na" na Pó³wyspie Hel-
skim. Tym razem zja-
wisko pojawi³o siê
z pocz¹tkiem wrzeœnia
na przeciwleg³ym brze-
gu w ma³ej Zatoce Rew-
skiej. By³o s³absze, ale
wyraŸnie widoczne.
Uciekaj¹ce noc¹ ryby
i skorupiaki, porusza-
j¹c wod¹ wzbudza³y
drobne, planktonowe
glony - bruzdnice, któ-
re dziêki specjalnemu
biochemicznemu me-

Luminescencja  w  Zatoce  Puckiej

Foto Unikatowe zdjêcie z 2001 roku
wykonane przy pomocy gruboziarnistego filmu
o czu³oœci 1800 ASA.

Poruszane d³oñmi w wodzie bruzdnice
œwiec¹ jasno zielonkawym œwiat³em.

Bruzdnica Alexan-
drium ostenfeldii od
mikroskopem (Ÿród³o
Internet: www.mar-
bot.gu.su).

Mapa lokalizacji
zjawiska luminescencji
w Zatoce Puckiej.

chanizmowi uwalnia³y
kwanty jasno turkuso-
wego œwiat³a. Jak wy-
nika z badañ pracow-
ników Instytutu Oce-
anografii Uniwersytetu
Gdañskiego organi-
zmem, który wywo³a³
to zjawisko i wzbudzi³
wielk¹ naukow¹ sensa-
cjê, jest ok. piêdzie-
s i ê c i o m i k r o n o w a
bruzdnica nazywana Alexandrium ostenfeldii.
Zwykle œwiecenie morza ma miejsce w morzach
ciep³ych i tropikalnych. Czy¿by Zatoka Pucka
aspirowa³a coraz powa¿niej  do nazwy
"Pucyfik"?

Krzysztof  E. Skóra

W  Stacji Morskiej IO UG ju¿ po
raz drugi w ramach 7 Pakietu Wy-
konawczego , Europejskiego Cen-

trum Badañ, Edukacji i Rozwoju (BALTDER)
odby³ siê w Helu miêdzynarodowy kurs eduka-
cyjny. Tematem by³a metodyka wykonywania
poœmiertnych analiz fok oraz badañ i sposo-
bów ich ochrony w Ba³tyku. Prowadz¹cy-
mi zajêcia, prócz pracowników helskiej pla-
cówki, byli specjaliœci z Danii, Niemiec i Szwe-
cji. Ponad dwudziestu naukowców i studentów
z polskich uczelni, w ci¹gu trzech dni wyk³a-
dów i æwiczeñ mia³o okazjê poznaæ standardy
sekcji oraz zbioru próbek do badañ, a tak¿e wy-
s³uchaæ wyk³adów zawieraj¹cych najnowsze in-
formacje o stanie zdrowotnym fok pospolitych
i szarych.

Anna Roos ze sztokholmskiego Muzeum
Historii Naturalnej zaprezentowa³a aktualne
dane o ba³tyckich populacjach fok, a jej partner-
ka Bitte Backlin przeprowadzi³a æwiczenia
z zakresu prowadzenia badañ zmian patologicz-
nych u fok szarych.

Wyk³ad i æwiczenia na temat sposobów dia-
gnostyki i leczenia fok w niewoli przedstawi³
Jörg Driver, specjalista weterynarii, który
sprawuje opiekê nad fokarium w Friedrich-
skoog w Niemczech. Natomiast Ursula Siebert

BALTDER 2
z Uniwersytetu w Kilonii zrelacjonowa³a sytu-
acje fok pospolitych w Morzu Pó³nocnym po
masowej epizotii, która znowu zdziesi¹tkowa³a
ich kolonie. Pokaza³a tak¿e uczestnikom, jak do-
konuje siê sekcji na tym gatunku, które organy
wewnêtrzne zwierz¹t wykazuj¹ zwykle pato-
logiczne zmiany i jak one wygl¹daj¹ w stanach
chorobowych. Takie same æwiczenia przepro-
wadzono na cia³ach m³odych i doros³ych fok
szarych.

Jonas Tielmann z Danii poprowadzi³ wyk³ad
na temat badañ struktury populacji fok oraz
badañ ich migracji przy u¿yciu najnowszej
generacji transmiterów satelitarnych. Omówi³
tak¿e wyniki duñskich badañ nad reakcj¹ fok na
zak³ócenia dŸwiêkowe jakie generuj¹ coraz czê-
œciej instalowane w morzu turbiny wiatrowe.

Dr URSULA SIBERT z Uniwersytetu w Ki-
lonii demonstruje sposób pomiaru gruboœci
tkanki t³uszczowej u foki pospolitej. Fokê
znaleziono martw¹ na pla¿y w ubieg³ym roku
w Rewalu. Przypuszcza siê, ¿e przyczyn¹  jej
œmierci by³ wirus nosówki, który w tym czasie
zdziesi¹tkowa³ stada tego gatunku w Cieœni-
nach Duñskich i na Morzu Pólnocnym.

Dr ANNA ROOS z Muzeum Historii
Naturalnej ze Sztokholmu omawia z kursan-
tami przypadek patologii w uzêbieniu u foki
szarej, któr¹ w ubieg³ym roku znaleziono
martw¹ w Rewie.

Kurs sfinansowany zosta³ g³ównie ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach projektu
BALTDER (Centre of Exellence for Baltic
Development, Education and Research) oraz ze
œrodków Komitetu Badañ Naukowych. Istot-
ne jego elementy dofinansowano z dotacji PLUS
GSM i Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji wyko-
nywania æwiczeñ zebrano szereg cennych ob-
serwacji i próbek do badañ nad intoksyka-
cj¹ i zapaso¿yceniem organów fok, które z³o-
wiono lub znaleziono martwe na pla¿ach pol-
skiego wybrze¿a.

Krzysztof  E.  Skóra
foto: autor
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V. Nowak cz. V

Patrol rozminowania w akcji.

Wrzesieñ 2003
4.09. helscy saperzy przejêli i rozbroili

bombê g³êbinow¹ 100 kg, wydobyt¹ przez
rybaków w Porcie Rybackim Jastarnia.

5.09. Podjêto od grupy minersko-morskiej
MW niewybuchy znalezione w zatoce Puckiej
(pocisk 40mm -160 szt.; pocisk 75mm - 4 szt.;
pocisk 88mm - 9 szt.; pocisk 105mm- 2 szt ;
granat moŸdz. 88mm - 2 szt. ). W Gdyni Ma³ym
Kacku usuniêto: pocisk 40mm- 1 szt.; pocisk
75mm    - 2 szt. W rejonie kampingu "ALEXA"
we W³adys³awowie znaleziono i usuniêto
pocisk 88mm.

6.09. W helskim lesie usuniêto znaleziony
przez turystów pocisk 88 mm.

11.09. usuniêto pocisk 75 mm, znaleziony
przez grzybiarza przy torach kolejowych Hel-
Jurata

Z podrêcznika sapera...
Dla ciekawych, hobbystów i zaintereso-

wanych - kilka informacji o tym, z jakimi
"przeciwnikami" spotkaæ siê mog¹ saperzy.
Na pocz¹tek- o minach.

Miny l¹dowe, g³ównie przeciwpancerne
i przeciwpiechotne, ze wzglêdu na swoj¹ du¿¹
skutecznoœæ oraz niski koszt produkcji s¹
stosowane masowo we wszystkich konfliktach
zbrojnych. Z danych amerykañskich wynika,
¿e podczas operacji Pustynna Burza prawie
po³owa œmiertelnych strat powsta³a na skutek
oddzia³ywania min. Du¿e straty od min ponieœli
równie¿ Rosjanie w czasie interwencji w Afga-
nistanie. W ziemi Afgañskiej pozosta³o po
wszystkich konfliktach ok. 10 mln min ró¿nego
rodzaju, co powoduje, ¿e dziœ Afganistan jest
najbardziej zaminowanym krajem na œwiecie.
Zapory minowe s¹ najbardziej niebezpiecznym
i skutecznym sk³adnikiem systemu obronnego.
Wspó³czesna technika doprowadzi³a do powsta-
nia ca³kowicie nowych systemów minowania.
Mo¿liwe jest zaminowanie obszarów (obiektów)
po³o¿onych nawet do 200 km od linii styczno-
œci wojsk.  Nowoczesne miny tak¿e powa¿ne
zagro¿enie dla ludnoœci cywilnej w okreœlonych
rejonach, nawet po ustaniu dzia³añ zbrojnych.
Wed³ug organizacji pomocy humanitarnej
Handicap International w ostatnich 15 latach od
min zginê³o ok. miliona osób, przewa¿nie cywi-
lów. Nadal co roku ginie 7-8 tys. osób (wed³ug
Reutersa - 20 tyœ. osób, czyli co 20 minut
jedna). Zagro¿enie minowe zwiêksza masowa
produkcja min na naszym globie. Do czo³ówki
producentów i eksporterów min l¹dowych

W drodze na odprawê wart i s³u¿b

Humor ¿o³nierski.
W wojsku kapral t³umaczy now¹ grê

zrêcznoœciow¹:
- Ustawiamy siê wszyscy w kole, odbez-

pieczamy granat i rzucamy go nawzajem
do siebie.

- A co dzieje siê z tym, u którego
granat eksploduje?

- Ten wypada z gry.

zaliczane s¹ g³ównie: Stany Zjednoczone
(15% min to miny amerykañskie), Rosja,
Chiny, W³ochy, wzrasta rozmiar produkcji min
w krajach Trzeciego Œwiata.

Galeria...

Mina TM - 62 M
TM - 62 M - jest min¹ przeciwpancern¹

o konwencjonalnym dzia³aniu, produkowan¹
g³ównie przez pañstwa by³ego ZSRR oraz Pol-
skê i Bu³gariê. Metalowy kad³ub, ma kszta³t
cylindryczny, œrednicê ok. 320 mm, wysokoœæ
101,85 mm. Jej ³¹czna masa wynosi 8,5 kg.
Jedno gniazdo zapalnika. Stosowany materia³
wybuchowy- pentryt, o masie 7 kg. Mina ta ma
zdolnoœæ przebicia do 27 mm, mo¿na j¹ uk³adaæ
rêcznie, mechanicznie, z pochylni. Nie posiada
mo¿liwoœci samolikwidacji ani samoneutrali-
zacji.

(chcesz wiedzieæ wiêcej- zajrzyj!

www.saperland.republika.pl)

Brzuch z Dorianem Ormianka Aszchen
dŸwiga³a za trumn¹ Lenina. Styczeñ, szloch
po wodzu szkli³ siê w moskiewskim t³umie.
Wczeœniej Aszchen ucieka³a z ulotkami o rów-
noœci i wolnoœci przed policjantem cara. Za kil-
kanaœcie lat bêdzie kuliæ siê w ³agrze. Jej m¹¿,
Gruzin Szaliko - któremu teraz ¿a³obnie czer-
wienieje nos - zniknie, bez prawa do korespon-
dencji, bez œladu, na dalekiej Pó³nocy.

Dorian, ciemnoduch z powieœci bur¿uja, Oskara
Wilde'a, da³ imiê synowi rewolucjonistów.
Wkrótce stropieni rodzice nazw¹ malca Otarem,
¿eby ³atwiej przylgn¹³ do sowieckiego porz¹dku.

Dziad Otara, Stiepan, na bazarze w Kutaisi
pisa³ listy i podania klientom z niepiœmiennego,

Wieczór  dzieciaka
lecz z rublami - ogonka. Kiedy petenci stopnieli,
cz³apa³ po strawê dla wielogêbnej rodziny.
W knajpce wiesza³ torbê z chlebem, z pêdami
aromatów bazaru. Przy dzbanie s¹czy³ siê
w bazarowego pisarza gwar, ró¿owe œwiat³o wina
i blask lampy naftowej. Usta rozci¹ga³y siê
w uœmiechu, a smutek nie do ugaszenia prze-
pastnia³ w oczach Stiepana. Jakby przeczuwa³,
¿e nadchodz¹ mroczne czasy.

Dom przykurcz¹ w pokój gdziekolwiek
i dzielony z kimkolwiek. Wspó³lokator, gdy
z cz³owieka stanie siê ludzkoœci¹, stanie oœci¹
w gardle. Pop z b³êkitu anio³ów wyci¹gnie
z moc¹ ramiê, ¿eby potem przekradaæ siê przez
b³oto i wrzaski czeredy z bruku. W sypialni

w tajdze, na Uralu, u ramy ch³opiêcego ³ó¿ka
zadzwoni numerek z blachy. Perfumy z Pary¿a
zwietrzej¹ pod liœciem proletariackiej kapusty.

£agry, sklecone na resocjalizacyjn¹ œmieræ,
rozw³ócz¹ ludzie, gdy bêd¹ szukaæ budulca na
domy. W œcianach do belek pachn¹cych lasem
przywr¹ i takie, które przesi¹k³y, jak banda¿
krwi¹ - strachem i bólem. Poniewa¿ nie nauczymy
siê s³uchaæ belek, zostaje s³owo o dzieciñstwie
na wieczór. A Otara znamy jako Bu³ata
Okud¿awê. Przywo³a³ wspomnienia w prozie
"Wêdrówki pamiêci".

A. Gr¹dkiewicz



11Nr 17 (161)   03 paŸdziernik 2003 r.

Jestem sta³ym czytelnikiem "Helskiej Blizy"
i cieszê siê, ¿e sporo miejsca na jej ³amach po-
œwiêca siê obiektom fortyfikacyjnym, a tak¿e,
zw³aszcza w ostatnim okresie, historii i teraŸ-
niejszoœci  saperów. Ja osobiœcie jestem tymi
sprawami bardzo zainteresowany, dlatego
pragnê przekazaæ dalsze uzupe³niaj¹ce dane,
dotycz¹ce saperów Marynarki Wojennej oraz
obiektów i jednostek stacjonuj¹cych na terenie
Pó³wyspu Helskiego.

Napisa³em ju¿ artyku³y o budowie 27 BAS
w Helu, teraz ten temat pragn¹³bym pog³êbiæ
i rozszerzyæ.

W 1946 r., w celu jak najszybszego zapew-
nienia obrony ujœcia Wis³y i Odry, utworzono
Gdyñski i Szczeciñski Obszar Nadmorski, które-
go dowództwa mia³y sw¹ siedzibê w Gdyni
i Œwinoujœciu. Formowanie Szczeciñskiego
Obszaru Nadmorskiego rozpoczêto ju¿ w marcu
1946 roku. Do koñca kwietnia 1946 r. utworzono
dowództwo obszaru oraz komendê i kwater-
mistrzostwo Portu Wojennego Œwinoujœcie.
Stanowisko Szczeciñskiego Obszaru Nadmor-
skiego (SON) obj¹³ kmdr W³odzimierz Steyer,
który pe³ni³ te obowi¹zki do 1 marca 1947 r.,
kiedy to zosta³ wyznaczony na stanowisko
Dowódcy Marynarki Wojennej.

Przed organizowan¹ po wojnie Marynark¹
Wojenn¹ postawiono powa¿ne zadania, min.
rozminowanie Wybrze¿a, budowê stanowisk
artylerii sta³ej oraz innych obiektów obrony
przeciwdesantowej. W zwi¹zku z powy¿szym,
Dowództwo MW zwróci³o siê do naczelnego
Dowództwa WP o przydzia³ typowych jedno-
stek saperskich. Proœba zosta³a spe³niona i tak
rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódz-
twa WP nr 0124/Org. z dnia 09.08.1946 r. zosta³
utworzony (na bazie 8 batalionu saperów
1 Warszawskiego Pu³ku Saperów stacjonuj¹ce-
go w Brzegu nad Odr¹) i wcielony do Marynarki
Wojennej 52 Ko³obrzeski Morski Batalion
Saperów, odznaczony Orderem Krzy¿a Virtuti
Militari V klasy, który 25 paŸdziernika 1946 r.
przyby³ do Wejherowa. Jego dzieje i dzia³alnoœæ
mam w opracowaniu.

Tym samym rozkazem organizacyjnym na-
czelnego Dowódcy WP, z dniem 10.10.1946 r.
powo³ano do ¿ycia 1 Samodzieln¹ Kompaniê
Morskich Saperów, która zosta³a w³¹czona do
Szczeciñskiego Obszaru Nadmorskiego i roz-
lokowana w Janogrodzie k/Miêdzyzdrojów
(dn. 21.11.1946 r.). wyjaœniam, ¿e 1SKMS by³a
historycznym zal¹¿kiem 115 KEN i obecnego
43 Batalionu Saperów MW stacjonuj¹cego
w Helu Borze.

Obie jednostki saperskie natychmiast przy-
st¹pi³y do rozminowania oraz budowy obiek-
tów fortyfikacyjnych. Konsekwencj¹ "zimnej
wojny" by³o te¿ (w latach 50-tych) budowanie
na wybrze¿u - w tym i Pó³wyspie Helskim,
oprócz baterii artylerii sta³ej, dodatkowo elemen-
tów obrony przeciwdesantowej. Tworzono je
g³ównie si³ami saperów i poch³onê³y  du¿e sumy,

Saperski trud w rozbudowie

fortyfikacyjnej obrony Wybrze¿a

uszczuplaj¹c finanse przeznaczone na odbudo-
wê Warszawy i g³êbokie metro w stolicy. Po-
stanowiono wówczas o budowie batalionowych
i kompanijnych rejonów obrony, tzw. BRU
i KRU.  Na Helu, na prawo od 3 BAS, przez
Górê Szwedów w kierunku 27 BAS wykonano
Batalionowy Rejon Umocniony (BRU). Przy
jego wykonaniu pracowali przede wszystkim
saperzy Mar. Woj. i jego umocnienia, jako jedy-
ne na wybrze¿u, ukoñczono w ca³oœci. Nato-
miast w rejonie Rozewia (34 BAS) zosta³ wy-
budowany Kompanijny Rejon Umocniony
(KRU). W innych miejscach Wybrze¿a, rejony
skonstruowano systemem szkieletowym. Rejon
batalionowego umocnienia na Helu obejmowa³
obszar oko³o 4000x1200 m, w jego sk³ad wcho-
dzi³o ponad 400 ró¿nych obiektów: stanowiska
obserwacyjne, stanowiska bojowe dla dzia³ kali-
bru 76 mm, 45 mm, moŸdzierzy 82 mm i 122
mm, dla CKM i RKM. Z ramienia Szefostwa
In¿ynierii MW pracami tymi kierowa³ kpt. Je-
rzy Lewandowski. Szefostwo przez ca³y czas
mia³o na uwadze stan utrzymania tych obiektów.

Jeszcze w 1965 r., wspólnie z g³ównym wy-
konawc¹, kmdr J. Lewandowskim, przeprowa-
dziliœmy inwentaryzacjê obiektów, oceniaj¹c ich
stan techniczny oraz dalsz¹ przydatnoœæ obronn¹.
22 paŸdziernika lustrowaliœmy obiekty KRU
Rozewie, a dzieñ póŸniej BRU Hel. Z uwagi na
fakt zmiany planów obrony wybrze¿a, a tak¿e
postêpuj¹c¹ dewastacjê poszczególnych obiek-
tów, w protokole poinwentaryzacyjnym posta-
wiliœmy wniosek o ich zdjêcie z ewidencji s³u¿-
by in¿ynieryjnej Mar. Woj.

Tak zakoñczy³y swój ¿ywot obiekty budo-
wane olbrzymim wysi³kiem saperów - maryna-
rzy. Ich ró¿ne pozosta³oœci mo¿emy spotkaæ
jeszcze na wybrze¿u. Szczególnie bardzo ciê¿-
ko pracowano na Helu. Betonowe p³yty i inne
ciê¿kie elementy by³y po helskich wydmach
rêcznie ci¹gniête przez saperów, na prowizo-
rycznie zrobionych p³ytach i sankach z bali
drewnianych.

Najbardziej mnie boli, ¿e olbrzymie wydatki
na rozbudowê fortyfikacji wybrze¿a i wysi³ek
saperów Marynarki Wojennej, po kilkunastu
latach posz³y na marne. 54/29 Ko³obrzeski
Batalion Saperów Mar. Woj. stacjonuj¹cy wów-
czas w Wejherowie i 1 Samodzielna Kompania
Saperów podleg³a Szczeciñskiemu Obszarowi
Nadmorskiemu wspólnie wybudowali nastêpu-
j¹ce baterie artylerii sta³ej, podleg³e w latach
1964-1968 poszczególnym Flotyllom:

Dowódcy 9 FOW
3 BAS - Hel Bór, kal. 152 mm
13 BAS - Hel, kal. 130 mm
34 BAS - Rozewie, kal. 130 mm
11 BAS - Gdynia Red³owo, kal. 130 mm
25 BAS - Gdañsk Sianki, kal. 130 mm
9 BAS - Ustka, kal. 130 mm
28 BAS - Gdynia Oksywie, kal. 100 mm
27 BAS - Hel, kal. 100 mm
Dowódcy 8 FOW
17 BAS - Janogród k/Miêdzyzdrojów, kal. 130 mm
19 BAS - Ko³obrzeg, kal. 130 mm
31 BAS - Ustronie Morskie, kal.
Ca³kowit¹ likwidacjê baterii przeprowadzono

w listopadzie 1977 roku.
Obecnie jedynie organizacje spo³eczne, w tym

Towarzystwo Przyjació³ Fortyfikacji oraz mi-
³oœnicy historii, podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce
do uchronienia powojennych obiektów militar-
nych przed dalsz¹ dewastacj¹. Staraj¹ siê wyka-
zaæ walory historyczne oraz mo¿liwoœci ich
turystycznego zagospodarowania. Warto, by
uzyskali oni poparcie i realn¹ (tak¿e finansow¹)
pomoc ze strony w³adz gmin, na terenie których
rozlokowane s¹ powojenne, nie wykorzysty-
wane i opuszczone przez wojsko obiekty
militarne.

Temu zagadnieniu ma byæ poœwiêcona
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa, która
odbêdzie siê w Helu w II dekadzie paŸdziernika.

Uczestnikom ¿yczê owocnych i twórczych
obrad.

Tadeusz Bieniek

W 1955 r. Wojska In¿ynieryjne MW zwol-
niono z zadañ budowy fortyfikacji sta³ych.
Zmieniono ich organizacjê i stany etatowe przy-
gotowuj¹ce ten rodzaj wojsk do wykonywania
innych powa¿nych zadañ. Rzecz jasna, nadal
sprawa rozminowywania pozostawa³a w gestii
tych wojsk i tak jest do dziœ.
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Wyj¹tkowoœæ Helu wynika nie tylko z jego
militarnego znaczenia. Jego usytuowanie w kra-
jobrazowej mapie Polski oraz klimat turystycz-
ny sprawiaj¹, ¿e jest to jedyne w swoim rodzaju
i niepowtarzalne miasto. Bior¹c to wszystko pod
uwagê, postanowiliœmy wspólnie z Burmistrzem
Helu podj¹æ wysi³ek podniesienia atrakcyjnoœci
tego najdalej na pó³noc wysuniêtego skrawka
Polski poprzez zdecydowane poprawienie jego
walorów ekologicznych i estetycznych.

Od pierwszego artyku³u na ten temat, zapo-
wiadaj¹cego realizacjê w Helu nowego systemu
ciep³owniczego obejmuj¹cego ³¹cznie 42 budyn-
ki mieszkalne min¹³ niespe³na
rok. Trudno byæ w mieœcie i nie
zauwa¿yæ, ¿e dzieje siê tu coœ
nowego. Przy ul. Adm. Steyera
powsta³o ju¿ w czerwcu central-
ne zaplecze dla zapowiadanej
w ubieg³ym roku inwestycji. Bu-
dowa elektrociep³owni gazowej
o mocy 1,79 MW ruszy³a
w maju, a od lipca "stare osie-
dle" przy Komandorskiej i Ka-
pitañskiej zaczê³o zmieniaæ
swoje oblicze. Pojawi³y siê
wiertnice, dr¹¿¹ce otwory pod
kolektory pionowe dla pomp
ciep³a, a budynki zaczê³y opla-
taæ rusztowania dla brygad do-
cieplaj¹cych œciany i wymienia-
j¹cych pokrycia dachowe. Rów-
noczeœnie w budynkach przy ul.
Adm. Steyera, kmdr Z. Przy-
byszewskiego i ¯eromskiego pojawi³y siê eki-
py modernizuj¹ce wewnêtrzne instalacje c.o.
i ciep³ej wody. Prace ruszy³y rzeczywiœcie sze-
rokim frontem. A jak przedstawia siê stan ich
zaawansowania u progu jesiennych ch³odów?

Do koñca wrzeœnia zakoñczone zostan¹ ro-
boty technologiczne w elektrociep³owni oraz
monta¿ stacji rozprê¿ania ciek³ego metanu.
Zakoñczona zostanie równie¿ budowa nowych
sieci elektroenergetycznych spinaj¹cych elektro-
ciep³owniê z pompami ciep³a w 25 budynkach
"starówki". W pierwszej dekadzie paŸdziernika

Gdyñski WAM w Helu
- przyjazny dla miasta i ekologii - cd.

budynki przy ul. Adm. Steyera, kmdr Z. Przyby-
szewskiego, ¯eromskiego i Kaszubskiej zosta-
n¹ spiête sieciami preizolowanymi z elektrocie-
p³owni¹. Rozruch ca³ego systemu rozpocznie
siê w pierwszej po³owie paŸdziernika i potrwa
do koñca tego miesi¹ca. Równie¿ do koñca paŸ-
dziernika zakoñczone zostanie docieplanie
wszystkich budynków "starówki" oraz monta¿
pomp ciep³a i kolektorów s³onecznych w 19
budynkach. Do koñca roku dokonana zostanie
tak¿e wymiana okien we wszystkich budynkach
WAM. Wartoœæ wykonanych w bie¿¹cym roku
prac wyniesie ponad 15,0 mln z³.

Realizacja tak du¿ego zakresu robót w tak krót-
kim czasie sta³a siê mo¿liwa nie tylko dziêki
udzielonemu przez EkoFundusz, BGK oraz
Petrico wsparciu finansowemu. Du¿e zaanga-
¿owanie zarówno wszystkich wykonawców
robót jak i projektantów pozwala, mimo wielu
problemów technicznych, utrzymywaæ wyso-
kie tempo prac. Podkreœliæ nale¿y równie¿ to,
¿e wykazywana od momentu powstania kon-
cepcji projektu du¿a przychylnoœæ w³adz miej-
skich dla naszych poczynañ oraz ogromne
osobiste zaanga¿owanie Burmistrza Helu i jego

zastêpcy w proces przygotowania i zgodnej
z prawem budowlanym realizacji ca³ej inwesty-
cji zapewni³y na dzisiaj to, ¿e prace we wszyst-
kich elementach zadania postêpuj¹ sprawnie
i bez wiêkszych zak³óceñ. Dziêki temu mo¿e-
my dzisiaj powiedzieæ, ¿e zaprezentowany
w ubieg³ym roku na ³amach "Blizy" projekt,
realizowany jest zgodnie z planem i jego realiza-
cja w pe³nym zakresie zakoñczy siê nie póŸniej
ni¿ w paŸdzierniku 2004 r.

W efekcie podjêtych przez nas i w³adze mia-
sta dzia³añ, zmieni siê nie tylko obraz Helu.
W wyniku zastosowania najnowoczeœniejszych

z dostêpnych obecnie technolo-
gii grzewczych, ograniczona
zostanie emisja do atmosfery
py³ów o 81,0 t/rok, dwutlenku
wêgla o 7 500,0 t/rok i dwutlen-
ku siarki o 51,0 t/rok, co stano-
wi zmniejszenie dotychczaso-
wej emisji o ponad 95%. Reali-
zowana obecnie inwestycja po-
prawi wiêc nie tylko atrakcyj-
noœæ turystyczn¹ tego skrawka
Polski, ale wp³ynie równie¿
w pozytywny sposób na kom-
fort ¿ycia i zdrowie jego sta³ych
mieszkañców. W kontekœcie
tego zdziwienie wzbudzi³ w nas
artyku³ zatytu³owany "Pó³kow-
nik" zamieszczony w poprzed-
nim numerze "Blizy", którego
treœæ œwiadczy jedynie o ca³ko-
witym braku rozeznania ze stro-

ny jego autora w poruszonej problematyce.
W ramach komentarza do tego tekstu ¿yczymy

Panu Klajnertowi, aby jego dzia³alnoœæ w Ra-
dzie Miasta i aktywnoœæ na forum publicznym
przynios³a miastu i jego mieszkañcom efekty
choæ w czêœci porównywalne z tymi, jakie
obecnie przynosi wspó³praca Burmistrza
Helu z Wojskow¹ Agencj¹ Mieszkaniow¹
i Dowódc¹ Garnizonu Hel.

kmdr Tomasz Rybka
Dyrektor OR WAM Gdynia
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Ekologiczni Turyœci.

Wszystkie drogi prowadz¹ do...
Fokarium
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Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³em w ostatnim
numerze "Helskiej Blizy" artyku³ p. Tadeusza
Klajnerta pt. "Pó³kownik". Poniewa¿ nie zga-
dzam siê z pogl¹dami prezentowanymi w tym
artykule, chcia³bym przedstawiæ swoje zdanie
na ten temat. Do takiego wyst¹pienia zobowi¹-
zuje mnie tak¿e fakt, ¿e w Urzêdzie Miasta,
poza stanowiskiem Zastêpcy Burmistrza, pe³-
niê funkcjê kierownika referatu odpowiedzial-
nego za sprawy miêdzy innymi zagospodaro-
wania przestrzennego, architektury i budownic-
twa, których to zagadnieñ dotyczy³ wymienio-
ny na wstêpie artyku³.

Nazwanie obowi¹zuj¹cego do 31 grudnia 2002
roku  "Miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Hel" pó³kowni-
kiem, uwa¿am za co najmniej nieporozumienie.
W ¿aden sposób dokument ten nie pasuje do
definicji (sk¹din¹d bardzo dobrej i precyzyjnej)
s³owa "pó³kownik". Otó¿ dokument ten, po jego
opracowaniu i uchwaleniu w roku 1990, nie tyl-
ko nie poszed³ na pó³kê, ale stosowany by³ bar-
dzo czêsto. Œmiem twierdziæ, ¿e "Miejscowy
plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
miasta Hel", obok uchwa³ okreœlaj¹cych stawki
podatków i op³at lokalnych, by³ najczêœciej sto-
sowanym aktem prawa miejscowego w naszej
gminie. To na jego podstawie wydanych kilka-
set decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, skutkiem których by³y reali-
zowane od 1990 roku inwestycje. To jednak nie
wszystko. Otó¿ nawet dziœ, kiedy plan prze-
sta³ obowi¹zywaæ, nie ma on tylko znaczenia
historycznego, poniewa¿ przepisy ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
odsy³aj¹ do niektórych ustaleñ w nim zawar-
tych. Podsumowuj¹c ten w¹tek trzeba podkre-
œliæ, ¿e "Miejscowy plan ogólny zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Hel" by³ i jest sto-
sowany, i nic nie uzasadnia jego odes³ania na
tzw. "pó³kê".

PÓ£KOWNIK  z  pó³ki
Odnosz¹c siê do kwestii terenu dzia³ki ozna-

czonej geodezyjnie nr 138/10, po³o¿onej w Helu
przy ul. Adm. Steyera przedstawiê tok podej-
mowania decyzji zwi¹zanych z jej zagospoda-
rowywaniem. Burmistrz Helu, na wniosek Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Rejo-
nowy w Gdyni, wyda³ w dniu 14 czerwca 2002
roku decyzjê o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie elektrociep³owni gazowej na czêœci
dzia³ki 138/10, uznaj¹c, ¿e inwestycja jest zgod-
na z zapisami "Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Hel"
dla tego obszaru, oznaczonego w planie symbo-
lem 38 MZ (czyli tego, na którym sta³ hotel).
Burmistrz Helu, interpretuj¹c zapis planu zgod-
nie z wnioskiem WAM, wzi¹³ pod uwagê nie
tylko zapis szczegó³owy dla tego obszaru, ale
tak¿e czeœæ ogóln¹ planu, k³ad¹c¹ du¿y nacisk
na koniecznoœæ wymiany kot³owni wêglowych
na olejowe lub gazowe i proekologiczny charak-
ter gminy. Ponadto za wydaniem pozytywnej
decyzji przemawia³ przestawiony przez WAM
kompleksowy program termomodernizacji za-
sobów mieszkaniowych, którego elektrocie-
p³ownia by³a elementem, i id¹cy za tym wzrost
poziomu ¿ycia mieszkañców i znaczne ograni-
czenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery.
Wy¿ej wymieniona decyzja Burmistrza Helu
by³a pierwsz¹, ale nie jedyn¹ w tej sprawie. Po-
zwoli³a ona jednak na rozpoczêcie inwestycji,
której efekty ju¿ dziœ widaæ w mieœcie. Myœlê,
¿e ju¿ dziœ mieszkañcy mog¹ os¹dziæ, czy decy-
zja Burmistrza by³a s³uszna. Ja, patrz¹c na ko-
rzyœci dla Helu z realizowanej inwestycji, nie
mam co do tego ¿adnych w¹tpliwoœci.

Mo¿na postawiæ pytanie - po co w takim ra-
zie Rada Miasta Helu podjê³a w dniu 29 sierpnia
2002 roku (a wiêc ju¿ po wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu dla elektrociep³owni) uchwa³ê o przyst¹-
pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru
dzia³ki nr 138/10, skoro kot³ownia i tak mia³a
zostaæ wybudowana. Otó¿ dlatego, ¿e kot³ow-
nia zajmuje tylko czêœæ tej dzia³ki (ok. 30%
powierzchni). Pozosta³¹ czêœæ w³aœciciel, czyli
reprezentuj¹ca Skarb Pañstwa Wojskowa Agen-
cja Mieszkaniowa, zamierza zagospodarowaæ
poprzez wybudowanie budynku lub budynków
mieszkalnych. Poniewa¿ ta czêœæ dzia³ki prze-
znaczona by³a w poprzednim planie pod zieleñ,
zmiany przeznaczenia mo¿na dokonaæ tylko po-
przez zmianê planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dlatego kontynuowanie procedury
zapocz¹tkowanej Uchwa³¹ Rady Miasta z 29
sierpnia 2002 roku ma sens i jest uzasadnione.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e ka¿dy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego musi uwzglêd-
niaæ istniej¹ce uwarunkowania danego obszaru,
w tym np. istniej¹ce budynki, elementy infra-
struktury technicznej czy zieleni oraz okreœlaæ
sposób ich powi¹zania z nowoprojektowanymi
elementami (nie tylko nie przerasta to ludzkiej
wyobraŸni, ale jest wrêcz obowi¹zkiem ka¿de-
go projektanta). W tym miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego ró¿ni siê od in-
nych planów, np. szkoleñ, które rzeczywiœcie
mog¹ odnosiæ siê jedynie do przysz³oœci.

Myœlê, ¿e powy¿sze wyjaœnienia przekona-
³y Pañstwa do s³usznoœci i racjonalnoœci podej-
mowanych przez Burmistrza Helu decyzji. Chcê
tak¿e w tym miejscu wyraziæ s³owa uznania dla
Dyrektora WAM OR Gdynia i jego pracowni-
ków za wielkie zaanga¿owanie i profesjonalizm
podczas realizacji inwestycji.

Jaros³aw Pa³kowski
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Termin "bulimia"- z greckiego znaczy wilczy
g³ód. Bulimia to zaburzenie, które ³¹czy ¿ar³ocz-
noœæ i kompensacjê pozwalaj¹c¹ unikn¹æ przy-
rostu wagi (najbardziej typowe s¹ prowokowa-
ne wymioty), a wiêc zaburzenie ludzi bez nad-
wagi. Bulimia, tak jak anoreksja, jest chorob¹,
której Ÿróde³ powstawania szuka siê w psychice
jednostki.

Za bulimików uznano ludzi, którzy ulegaj¹
napadom objadania siê kompensowanym potem
ró¿nymi sztucznymi zabiegami: g³odówk¹, pro-
wokowaniem wymiotów, intensywnym wysi³-
kiem fizycznym lub nadu¿ywaniem ró¿nych
leków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Waga
bulimików jest wiêc najczêœciej normalna, choæ
podlega znacznym wahaniom. Bulimia, ³¹cz¹ca
objadanie siê z wymuszonymi wymiotami, bez
stwierdzonej nadwagi, nie jest prawdopodobnie
a¿ tak czêsta. Co prawda, jedna trzecia kobiet
ulega, co pewien czas "wilczemu g³odowi"
bulimicznemu, ale tylko 2,4% z nich prowokuje
wymioty, a 2,7% u¿ywa œrodków przeczysz-
czaj¹cych.

Bulimiczki spotyka siê przede wszystkim
w œrodowisku studenckim, lecz tak¿e wœród
m³odych kobiet, przebojowych i ambitnych
w ¿yciu zawodowym. Typowa m³oda bulimicz-
ka jest najczêœciej zadbana i robi wra¿enie pew-
nej siebie. Waga zbli¿ona do normalnej - inaczej
ni¿ u anorektyczek lub osób oty³ych z przeja-
dania siê - stwarza wra¿enie normalnoœci. Za
tymi pozorami skrywa siê cz³owiek g³êboko w¹t-
pi¹cy w siebie, który nie lubi swego cia³a i stara
siê nieustannie przypodobaæ rozmówcom w oba-
wie przed odrzuceniem. Odczuwaj¹c boleœnie
rozdŸwiêk miêdzy pozorami a rzeczywistoœci¹
ma uczucie ¿ycia w ci¹g³ym k³amstwie.

Bulimia
Niezdolna do dokonania wyboru, sprecyzo-

wania kierunku, w którym d¹¿y, bulimiczka jest
sk³onna do nag³ych zmian swoich planów ¿y-
ciowych. Zamyka siê czêsto w sytuacjach ,,tym-
czasowych", które przeobra¿aj¹ siê w bezter-
minowe. Jej decyzje, zwykle nieprzemyœlane
i podjête pod wp³ywem gwa³townego impulsu,
najczêœciej s¹ odwo³ywane. Wobec innych buli-
miczka jest zaborcza, spragniona aprobaty, lecz
równoczeœnie lêka siê stosunków zbyt intym-
nych.

W niektórych przypadkach zaburzenia oso-
bowoœci okazuj¹ siê powa¿niejsze, samowiedza
i zdolnoœci introspekcji ograniczone. Takie buli-
miczki ulegaj¹ przejœciowo odruchom wykracza-
j¹cym poza sferê od¿ywiania. Popadaj¹ w klep-
tomaniê, nimfomaniê, narkomaniê; prze¿ywaj¹
okresy alkoholizmu, prób samobójczych i agresji.

Czêœæ bulimiczek wywo³uje wymioty wk³a-
daj¹c palce do ust lub pomagaj¹ sobie trzonkiem
³y¿ki, kaw¹, s³on¹ wod¹ albo œrodkami wymiot-
nymi sprzedawanymi w aptece.

Œrodki przeczyszczaj¹ce u¿ywane w nadmia-
rze s¹ czynnikiem przyœpieszaj¹cym trawienie
i wywo³uj¹cym biegunki; za¿ywanie natomiast
leków moczopêdnych wydaje siê bezsensowne,
poniewa¿ prowadzi tylko do wydalenia z orga-
nizmu wody i minera³ów. Równie czêsto stoso-
wan¹ metod¹ kompensacyjn¹ s¹ æwiczenia fi-
zyczne. Zdarza siê bowiem, ¿e kryzysy buli-
miczne przeplataj¹ siê z okresami nadaktywno-
œci fizycznej.

Bulimicy, którzy próbuj¹ opieraæ siê kryzy-
som nie trzymaj¹c nic w domu do jedzenia, za-
skoczeni przez atak mog¹ jeœæ prosto z puszki,
produkty czêœciowo lub ca³kowicie zamro¿one,
niedopieczone - wrêcz surowe, ca³e opakowanie

majonezu albo keczupu, resztki odszukane
w œmietniku. Kieruj¹ siê zasad¹ "wszystko albo
nic". Czêstotliwoœæ ataków jest bardzo ró¿na -
od sporadycznych do dziesiêciu w ci¹gu dnia.

Ka¿de, nawet najmniejsze zak³ócanie porz¹d-
ku ¿ycia - przedwczesna miesi¹czka lub owula-
cja, przemêczenie, stres, silne wzruszenie, za-
wód mi³osny - mo¿e wywo³aæ kryzys. Czasem
motorem ataku bulimicznego jest poczucie winy.
Wydalanie ma wtedy walor kary lub pokuty.
Najczêœciej jednak zachowania bulimiczne
wyzwala po prostu g³ód, spowodowany przez
d³ugotrwa³e ograniczanie.

Na d³u¿sz¹ metê wymuszane wymioty, nad-
u¿ycie œrodków przeczyszczaj¹cych i moczo-
pêdnych wywo³uj¹ zaburzenia metaboliczne,
rodz¹ stan ogólnego zmêczenia, spadek zdol-
noœci intelektualnych, a tak¿e skurcze miêœni,
kryzysy nerwowe, nieregularne miesi¹czki.
Bulimicy cierpi¹ na dolegliwoœci nerwicowe ¿o-
³¹dka i prze³yku oraz zaburzenia jelitowe, trac¹
w³osy, ich zêby zaczynaj¹ siê chwiaæ. Gwa³-
towne wahanie wagi wywo³uj¹ czêsto zmiany
skórne (rozstêpy). Zapalenie œlinianek przyusz-
nych nadaje choremu szczególny wygl¹d.
Depresja, czêsta u bulimików, potêgowana jest
przez os³abienie fizyczne.

Œrodki stosowane przez bulimiczki w celu
zapobiegania tyciu to: preparaty z tarczycy (po-
woduj¹ ubytek tkanki miêœniowej), diuretyki
(powoduj¹ utratê wody), œrodki przeczyszcza-
j¹ce (powoduj¹ utratê wody i soli mineralnych),
leki na bazie amfetaminy (wp³ywaj¹ na zabu-
rzenia psychiczne), leki zmniejszaj¹ce ³aknienie
np. fenfluramina, leki antydepresyjne.

Beata Zaustowska

Bibliografia:
G.Apfeldorfer, Anoreksja, bulimia, oty³oœæ,

Domino "Ksi¹¿nica", Katowice 1999

Operator internetowy Us³ugi Internetowe "Majestic" informuje, i¿
pierwsza pula u¿ytkowników zosta³a przy³¹czona do sieci z dostêpem
do Internetu i jednoczeœnie og³asza nabór do kolejnej puli. W zwi¹zku ze
spadaj¹cymi cenami na rynku informatycznym, cena dostêpu do sieci
technologi¹ bezprzewodow¹ ju¿ od 400 z³ *, dostêp tradycyjn¹ drog¹
kablow¹ pozostaje bez zmian (od 350 z³ *).  Abonament miesiêczny
to 60 z³ + 7% VAT. W razie chêci osobistego sprawdzenia przepustowo-
œci oferowanej przez nas us³ugi, prosimy o kontakt

.
!!! Dostarczamy sprzêt wy³¹cznie renomowanych firm i posiadaj¹cy

Certyfikaty Zgodnoœci z wymogami URTiP

Kontakt:
Us³ugi Internetowe "Majestic"
ul. Kaszubska 2, 84-150 Hel
tel. 6750-656
* ceny s¹ cenami brutto i zawieraj¹ w sobie  koszt aktywacji oraz

instalacji

Informujemy, i¿ jesteœmy zarejestrowanym w URTiP operatorem us³ug
transmisji danych oraz dostêpu do Internetu

W zwi¹zku z wyjazdem na targi turystyczne do
Poznania prosi siê osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w naszym mieœcie o dostarczenie ma-
teria³ów reklamowych do dn.17.10.2003 r. Je¿eli nie
posiadacie Pañstwo materia³ów reklamowych przy-
nieœcie zdjêcia, z których postaram siê zrobiæ album
pokazuj¹cy nasz¹ bazê noclegow¹, gastronomiê itp.

Pracownik ds. promocji
Daria Zió³kowska

INTERNET Uwaga!

Drodzy Czytelnicy!
W zwi¹zku z udzia³em mêskiej czêœci Redakcji

w przygotowaniach do Miêdzynarodowej Konferencji
poœwieconej Nadmorskim Fortyfikacjom Obronnym,
nastêpny nr „HB” uka¿e siê 24 paŸdziernika.

Redakcja
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25 wrzeœnia  2003 r. z inicjatywy Burmistrza
Helu  Miros³awa W¹do³owskiego, odby³a siê
konferencja poœwiêcona sprawie zagospodarowa-
nia "Cypla Helskiego" na potrzeby turystyki.

Konferencja mia³a dwuetapowy przebieg, tj.:
-w pierwszej  czêœci jej uczestnicy udali siê

na cypel Pó³wyspu Helskiego, gdzie zapoznali
siê z histori¹ i obejrzeli najciekawsze zabytki
i obiekty militarne proponowane przez Komi-
sjê Ochrony Zabytków Militarnych do udostêp-
nienia dla celów turystycznych. W trakcie spa-
ceru zachwycali siê walorami przyrodniczymi
"pocz¹tku" Rzeczpospolitej

- drugim etapem by³o spotkanie na terenie
Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdañskiego
w Helu, gdzie dyskutowano o sposobach tury-
stycznego i pryyrodniczego wykorzystania
terenu cypla.

 W spotkaniu, poza Burmistrzem Helu, jego
zastêpc¹ Jaros³awem Pa³kowskim i pracowni-
kiem Urzêdu Miasta  Bronis³awem Maciejew-
skim, uczestniczyli :

Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego :
- El¿bieta Kalinowska - Wojewódzki Konser-

wator Przyrody;
Przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego :
-  Marek Biernacki - Wicemarsza³ek,
- Józef Kaczkowski,
- Marcin Fuchs;
Starosta Powiatowy, Artur Jab³oñski
Przedstawiciele Urzêdu Morskiego w Gdyni
- Jacek Kosmólski - G³ówny Inspektor,
- W³adys³aw Jakimowicz - G³ówny Inspektor;
 Szef Logistyki 9 FOW,  kmdr Andrzej Mary-

nowski
Nadleœniczy Nadleœnictwa Wejherowo, Janusz

Mikoœ
Leœniczy Leœnictwa Jastarnia, Jacek  Konieczny
Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceano-

grafii Uniwersytetu Gdañskiego Krzysztof  Skóra
Przedstawiciele Rady Miasta w Helu:
- Tadeusz Klajnert - Przewodnicz¹cy,
- Jerzy Tomasik - radny;

PROJEKT  „CYPEL”

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciele
Helu (Komisja Ochrony Zabytków Militarnych)
- Ryszard Kretkiewicz, Romuald Nowak
i  Wojciech Waœkowski.

Spotkanie otworzy³ Burmistrz Miros³aw
W¹do³owski, który po przywitaniu zaproszo-
nych goœci i podziêkowaniu dr Krzysztofowi
Skórze za umo¿liwienie przeprowadzenia kon-
ferencji na terenie Stacji Morskiej Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu.

Przypomnia³ równie¿ o zgodzie Dowódcy
Marynarki Wojennej na  udostêpnienie czêœci
Cypla Helskiego na potrzeby turystyki.

Wstêpne za³o¿enia projektu "Cypel" w bar-
dzo interesuj¹cy sposób przedstawi³ dr K. Skóra.

Jako wybrane cele szczegó³owe projektu,
zaproponowa³:

· Wyznaczenie ci¹gów pieszych i udostêpnie-
nie do zwiedzania historycznych obiektów mi-
litarnych

· Stworzenie lokalnego muzeum poœwiêcone-
go tradycjom militarnym Helu

· Wyznaczenie ci¹gów pieszych do przyrod-
niczych aneksów edukacyjnych. (informuj¹cych
tablicami o wystêpuj¹cych gatunkach roœlin,
drzew, ptaków, owadów itp.)

· Stworzenie w miarê potrzeb w rejonie reali-
zacji projektu oraz na pla¿y i podwodnym sto-
ku cypla rezerwatu morskiego  (lub innej formy
przyrodniczej ochrony obszarowej).

W dyskusji, która siê póŸniej wywi¹za³a,
uczestnicy konferencji pozytywnie wypowia-
dali siê o projekcie i obiecywali sw¹ pomoc
i poparcie. Kilkakrotnie pada³o pytanie, czy
teren nale¿y rekultywowaæ czy te¿ poprzez
nieprzemyœlane dzia³ania dopuœciæ do jego
degradacji.

Kmdr A. Marnowski,  reprezentuj¹cy
stanowisko Dowódcy Marynarki Wojen-
nej, na przedstawionym planie zakreœli³ obszar,
który MW mo¿e na czas nieokreœlony udostêp-
niæ do realizacji projektów turystycznych. To
du¿y teren, na którym znajduje siê kilkanaœcie
obiektów militarnych. Podstawowy warunek, to
dodatkowe wygrodzenie tego obszaru. Przed-
stawiciele ¿adnej instytucji nie kwestionowali
dostêpu do tzw. "bunkrów", gdy¿ prowadz¹ do
nich utwardzone drogi. Nie koliduje to tak¿e
z szeroko pojêt¹ ochron¹ œrodowiska.

Marek Biernacki stwierdzi³, ¿e nie tylko po-
piera to przedsiêwziêcie, lecz tak¿e chce uczest-
niczyæ w jego realizacji. Teren, na którym dany
projekt ma byæ realizowany jest terenem unikal-
nym, dlatego te¿ i trzeba go chroniæ. W œwietle
tego przy usprawnianiu ruchu musi byæ za-
chowana bariera (harmonia?) pomiêdzy ruchem
turystyki, a ochron¹ przyrody. Stwierdzi³, ¿e
istniej¹ du¿e mo¿liwoœci do pozyskania œrod-
ków zewnêtrznych do realizacji tego projektu.
Obieca³ wszechstronn¹ pomoc i doda³, ¿e Woje-
woda Pomorski bêdzie wspiera³ wszelkie dzia-
³ania zmierzaj¹ce do realizacji projektu, gdy¿ nie
jest to projekt tylko lokalny lecz tak¿e regionalny.

Podobne stanowisko prezentowa³ Starosta
Powiatowy Artur Jab³oñski on równie¿ obieca³
pomoc w pozyskaniu œrodków, choæby z Po-
wiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Stwierdzi³ jednak, ¿e przera¿a go wymóg ze stro-
ny MW dot. trwa³ego wygrodzenia terenu Cy-
pla. Wstêpny projekt zyska³ równie¿ przychyl-
ne stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody i Nadleœnictwa Wejherowo.

W trakcie dyskusji Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Helu T. Klajnert kilkakrotnie pyta³ o to:
czy teren Cypla ma byæ w³asnoœci¹ Gminy?,
czy mo¿e byæ wy³¹czony z produkcji leœnej?,
na jakiej zasadzie Mar Woj. chce udostêpniæ te-
ren?

Odpowiedzi ze strony przedstawiciela D-cy
9 FOW, a tak¿e Nadleœniczego i Burmistrza, ¿e
teren ma byæ u¿yczony na czas nieokreœlony,
wyraŸnie go nie satysfakcjonowa³y.

O projekcie pozytywnie wypowiedzieli siê
równie¿ przedstawiciele GUM oraz E. Kalinow-
ska. Przedstawiony projekt nie koliduje z pro-
gramem "Natura 2000", do którego w³¹czono
Pó³wysep Helski.

Zrobiono pierwsze kroki...
Kolejny etap, to wytypowanie zespo³u lu-

dzi, którzy podejm¹ siê realizacji wstêpnego
projektu. To szansa dla pozyskania turystów
i przed³u¿enia sezonu turystycznego. To szan-
sa dla nas wszystkich.

O samym projekcie pisaæ bêdziemy w naj-
bli¿szych numerach "HB".

W. Waœkowski

Burmistrz Miasta serdecznie dziekuje n/w
osobom i lokalom za przygotowanie rybnego
poczestunku do uczestników konferencji:

P. Wojna, „Maszoperia”, „Ambra”,
„Kuter”, „Kapitan Morgan”, Checz.Na przyrodniczo-militarnej œcie¿ce.
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