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W latach 20. XIX wieku rz¹d pruski
rozpocz¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
ustabilizowanie ruchomych pia-

sków Pó³wyspu Helskiego poprzez ich zalesie-
nie. Na to zadanie przeznaczane by³y systema-
tycznie coraz wiêksze œrodki, dlatego te¿  wkrót-
ce widoczne by³y efekty prowadzonych prac.

Z zachowanych danych, dotycz¹cych wydat-
ków ponoszonych na umocnienia wydm i prace
leœne w rewirze leœnym Hel za lata 1884-1899
wynika, ¿e kwota ta kszta³towa³a
siê od 5 tys. marek w roku 1889 do
ponad 18 tys. w roku 1895.  By³y
to wiêc ca³kiem pokaŸne sumy.
Przeznaczano je g³ównie na nie-
zbêdne materia³y, ich transport oraz
op³acenie pracowników: dozorców
wydm oraz  robotników leœnych.
Tê ostatni¹ grupê stanowili g³ów-
nie zatrudniani okresowo mieszkañ-
cy lokalnych wiosek rybackich.
Przyk³adowo stra¿nik wydm
w Jastarni zatrudnia³ w swoim re-
wirze pod koniec XIX wieku prze-
ciêtnie oko³o 30 osób rocznie przez
okres 4 miesiêcy. Mê¿czyznom
p³acono za tê pracê dziennie 1,50
marki, a kobietom 1 markê.  W³a-
œciciele wiêkszych ³odzi mieli do-
datkow¹ mo¿liwoœæ zarobkowania
przy transporcie  z l¹du gliniastej
ziemi niezbêdnej do przygotowy-
wania nowych plantacji. Za dostar-
czenie 2,5 m kubicznego (tyle mo-
g³a przeciêtnie pomieœciæ ³ódŸ) p³a-
cono w Jastarni 30 marek, podczas
gdy w³aœciciele glinianek na l¹dzie
¿¹dali za nie oko³o 5 marek. Ró¿ni-
ca stanowi³a zarobek ludzi bior¹-
cych udzia³ w transporcie.  Koszty
te by³y najwiêkszym obci¹¿eniem
bud¿etu przeznaczonego na zale-
sienia, bo stanowi³y przeciêtnie
ponad 3 tys. marek rocznie w ka¿-
dym rewirze. Tylko w Helu koszty te by³y
znacznie ni¿sze, poniewa¿ do robót  zatrudnia-
no tu wiêŸniów.  Ich obecnoœæ w Helu spowo-
dowana by³a okresowymi trudnoœciami w zna-
lezieniu lokalnej si³y roboczej. Rybacy i ich ro-
dziny zdecydowanie woleli zajmowaæ siê swo-
imi tradycyjnym zajêciami, które pomimo i¿ nie
dawa³y sta³ego dochodu, bardziej im odpowia-
da³y. Ludnoœæ  Pó³wyspu od wieków by³a zwi¹-
zana  z zawodem rybackim i inna praca by³a tu
traktowana najwy¿ej jako z³o konieczne. Z tego
powodu wiêŸniów wykorzystywano równie¿
do prowadzenia robót publicznych, np. wyko-
nywania umocnieñ brzegu czy budowy dróg.

Kolonia karna

Wg Romana Leitgebra helska kolonia karna po-
wsta³a ju¿ w latach 40 XIX wieku. Skazañcy
pochodzili z zak³adu karnego w Grudzi¹dzu,
który stworzy³ tu swoj¹ filiê. Do Helu przysy-
³ano skazañców, którzy dobrze siê sprawowali
w wiêzieniu i odsiadywali ni¿sze wyroki. Sami
wiêŸniowie woleli przebywaæ tutaj, gdy¿ mogli
pracowaæ na powietrzu, a nie w zamkniêtych
murach zak³adu grudzi¹dzkiego, co by³o mniej
uci¹¿liwe i stanowi³o pewnego rodzaju z³ago-
dzenie kary.

Uwa¿ano równie¿, ¿e przebywanie w takich
warunkach dobrze oddzia³ywa³o na przestêp-
ców pod wzglêdem psychicznym, co by³o po-
¿¹dane, zw³aszcza ¿e byli to ludzie, którzy
w stosunkowo krótkim czasie odzyskali wolnoœæ
i wracali do normalnego spo³eczeñstwa. Z tego
zapewne powodu dozór im przydzielony nie
by³ zbyt liczny. Stanowi³o go zaledwie 4 stra¿-
ników i jeden sekretarz prowadz¹cy koloniê.
Ucieczki siê jednak zdarza³y. Podczas jednej
dosz³o nawet do zabicia stra¿nika.  Wydarzenie
to upamiêtniono kamiennym pomnikiem, który
jeszcze do lat 50. znajdowa³ siê na terenie obec-
nego Parku Kaszubskiego. Przeprowadzane daw-

Mapa okolicy Cypla Helskiego z pocz¹tków XX wieku z zaznaczonym
miejscem lokalizacji doœwiadczalnej szkó³ki leœnej oraz kolonii karnej.

niej spisy ludnoœci Helu wyró¿nia³y równie¿
skazañców. Na przyk³ad podawano, ¿e w roku
1910 Hel liczy³ 538 tubylczych mieszkañców,
w tym 70 wiêŸniów i 5 urzêdników zatrudnio-
nych dla ich nadzoru, oprócz tego odnotowano
tu obecnoœæ 164 obcych rybaków. Skazañcy oraz
dozorcy mieszkali w barakach, zbudowanych
tu¿ za wsi¹ obok rozleg³ej szkó³ki leœnej, w któ-
rej uprawiano drzewa i krzewy iglaste s³u¿¹ce
do obsadzania wydm. Przeciêtna liczba wiêŸ-
niów przebywaj¹cych w helskiej kolonii karnej

waha³a siê od 70 do 90 w okresie
letnim, a zim¹ o ponad po³owê
mniej. Urzêdowa statystyka nie-
miecka, a póŸniej i polska, rozró¿-
nia³a wieœ Hel oraz obszar dworski
Hel, który w³aœnie stanowi³a kolo-
nia karna.

Po przejêciu Helu przez niepod-
leg³¹ Polskê, nowe w³adze zachowa-
³y obóz skazañców, by przebywaj¹-
cych tu wiêŸniów wykorzystywaæ
nadal do prac publicznych, m.in. do
naprawy mocno zniszczonego pod-
czas wojny portu i budowy kolei.
Jednak, gdy ruch turystyczny i let-
niskowy do Helu zacz¹³ gwa³townie
wzrastaæ, zaczê³y coraz czêœciej od-
zywaæ siê g³osy postuluj¹ce likwi-
dacje kolonii karnej ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo goœci i wra¿enie, ja-
kie sprawia³y na nich kolumny ma-
szeruj¹cych do pracy skazañców.
Zdarzaj¹ce siê ucieczki Ÿle wp³ywa-
³y równie¿ na renomê kurortu. By³o
jednak wiele argumentów za zacho-
waniem kolonii. Nadal trudno by³o
zast¹piæ wiêŸniów inn¹ si³¹ robocz¹.
Postulowano nawet, aby zatrudniæ
ich przy innych deficytowych zajê-
ciach, np. wytwarzaniu sieci, których
dostawy z Gdañska mocno siê wów-
czas ograniczy³y. Hel, tak jak daw-
niej, nie posiada³ równie¿ rzemieœl-

ników, próbowano wiêc wykorzystaæ w ich miej-
sce skazañców. Ostatecznie jednak oko³o roku
1924 dosz³o do likwidacji koloni karnej w Helu.
Pami¹tk¹ po niej by³ stoj¹cy do lat 70. XX wie-
ku na terenie obecnego Parku Kaszubskiego
szkieletowy budynek wiêziennego baraku. Ist-
nia³ te¿ wspomniany powy¿ej kamieñ, który
zakopano na terenie parku. S¹ œwiadkowie, któ-
rzy znaj¹ miejsce jego ukrycia. Mo¿e jest ju¿
odpowiedni czas, aby tê niemieckojêzyczn¹
pami¹tkê, przypominaj¹c¹ ciekawy epizod
w historii naszego miasta, odkopaæ i ustawiæ na
dawnym miejscu.
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(...) Czêsto jestem pytany - przez ludzi bezrobotnych,

przez tych, którzy nie widz¹ dla siebie i swoich rodzin

jasnej perspektywy - jakie szanse otwiera Unia przed

Polakami? Odpowiadam tak: nie mo¿na - oczywiœcie -

oczekiwaæ cudów. Myl¹ siê ci, którzy przedstawiaj¹ przy-

st¹pienie Polski do wspólnoty jako remedium na wszyst-

kie nasze troski. 1 maja 2004 roku, kiedy bêdziemy ju¿

cz³onkami Unii, nasz los nie zmieni siê jak za dotkniê-

ciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Biedni nie stan¹ siê boga-

tymi, chorzy nie stan¹ siê zdrowi, bezrobotni nie znajd¹

natychmiast pracy. Ale myl¹ siê równie¿ bardzo g³êboko

ci, którzy mówi¹, ¿e oto 1 maja 2004 roku mog¹ dotkn¹æ

nas same nieszczêœcia - nagle wzrosn¹ ceny, nagle zwiêk-

szy siê bezrobocie, nagle znajdziemy siê w bardzo trud-

nej sytuacji, której nie sprostamy. To nieprawda. To, czy

mo¿liwoœci wykorzystamy w stu procentach, bêdzie zale-

¿a³o tylko od nas. 1 maja 2004 roku uzyskamy wielk¹

szansê rozwoju gospodarczego - szybszego ni¿ do tej pory.

Mo¿emy liczyæ na sta³y rozwój na poziomie wy¿szym ni¿

piêæ procent wzrostu produktu krajowego brutto rocz-

nie. W praktyce oznacza to, ¿e dystans, który nas dzieli

od œredniej europejskiej bêdzie siê sukcesywnie zmniej-

sza³....

Aleksander Kwaœniewski

Tak dla Polski
To prezydenckie has³o przed referendum unijnym i tytu³ ksi¹¿ki, któr¹

otrzymali uczestnicy spotkania z ministrem Kancelarii Prezydenta RP,
Dariuszem Szymczych¹, które 17 kwietnia odby³o siê w sali konferencyj-
nej oœrodka "Mewa" w Helu.

Moderatorem i gospodarzem spotkania by³ burmistrz Helu, Miros³aw
W¹do³owski. Uczestniczy³o w nim oko³o 60 osób reprezentuj¹cych ró¿ne
œrodowiska zawodowe Helu.

Ministrowi i towarzysz¹cemu mu dyrektorowi kancelarii - specjaliœcie
od spraw europejskich, zadawano liczne pytania dot.: rybo³ówstwa, prze-
twórstwa rybnego, ochrony œrodowiska i rozwoju turystyki. Ze strony
uczestników spotkania pada³o wiele gorzkich s³ów pod adresem admini-
stracji rz¹dowej, o braku kompetencji i o nazbyt swobodnym interpreto-
waniu obowi¹zuj¹cych ustaw.

Jak mówi³ dr hab. Krzysztof Skóra: (...) z ryb ¿yjemy wszyscy i rybacy
powinni zostawiæ swoim dzieciom nie kapita³ w banku lecz kuter, sieci
i bogate ³owiska. Warszawa le¿y daleko od morza i rz¹d nie rozumie
naszych problemów.

Na szczegó³owe pytania, dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z rybo³ów-
stwem, nie pad³y równie szczegó³owe odpowiedzi. Minister obieca³
jednak, ¿e o poruszanych przez zebranych problemach bêdzie rozmawia³
z przedstawicielami rz¹du i postara siê uzyskaæ na nie odpowiedzi, które
drog¹ elektroniczn¹ przeka¿e burmistrzowi. Jak mówi³, na czêœæ stawia-
nych pytañ znajdziemy odpowiedŸ w ksi¹¿ce "Tak dla Polski", z której
wypowiedŸ Prezydenta RP, Aleksandra Kwaœniewskiego cytujê na po-
cz¹tku.

24 kwietnia w tym samym miejscu przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
bêdzie rozmawiaæ o Unii z helsk¹ m³odzie¿¹.

O pó³nocy z 30.04/1.05. w obecnoœci przedstawicieli w³adz wojewódz-
twa pomorskiego, powiatów i gmin, na maszcie w OSzW "Mewa", obok
flag Polski i NATO zawiœnie flaga Unii Europejskiej, której pe³nopraw-
nym cz³onkiem siê w³aœnie staniemy.

W.W.

Dzisiejsza Europa w ma³ym stopniu przypomina podzielony konty-
nent, który znaliœmy jeszcze do niedawna. Ostatnie kilkanaœcie lat przy-
nios³o ogromne zmiany. Znik³a ¿elazna kurtyna, a wspó³praca europejska
nabra³a nowego rozmachu.

Ju¿ 1 maja Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europej-
skiej - wielkiej wielonarodowoœciowej organizacji. Dzieñ ten od tej chwili
kojarzy³ siê nam bêdzie nie tylko z miêdzynarodowym œwiêtem pracy, ale
równie¿ z faktem rozszerzenia Unii Europejskiej.

Jestem przekonany, ¿e partnerski uk³ad w Unii Europejskiej da nam
now¹ perspektywê cywilizacyjn¹ i wymierne korzyœci w sferze politycz-
nej, ekonomicznej i spo³ecznej. Wspólny rynek bêdzie liczy³ ok. 500 mln
osób. Nasze œrodowisko naturalne stanie siê czystsze.

Unia Europejska to nie gotowa recepta na sukces, ale szansa rozwojo-
wa, któr¹ sami musimy wykorzystaæ. W najbli¿szych latach musimy
wypracowaæ dobre projekty, s³u¿¹ce spo³ecznoœciom lokalnym. Warto
braæ przyk³ad z Hiszpanii czy Irlandii, które nie tak dawno by³y w sytu-
acji podobnej do Polski, a dziœ przoduj¹ w wykorzystaniu unijnych œrod-
ków pomocowych.

Jestem przekonany, ¿e cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej
przyspieszy rozwój naszego kraju, regionu i miasta. Bêdziemy mogli
pe³niej i lepiej realizowaæ swoje plany ¿yciowe, marzenia i aspiracje.

Szanowni Pañstwo
Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t 1 i 3 maja ¿yczê Pañstwu wszelkiej

pomyœlnoœci.
Burmistrz Helu

Miros³aw W¹do³owski

Szanowni  Pañstwo

Helscy stypendyœci.

W imieniu organizatorów: Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, Urzêdu Miasta, chcia³bym Pañstwa
zaprosiæ w dniu 3 maja na "Helsk¹ Majówkê".

 Impreza rozpocznie siê od godziny 1500 na Bulwarze Nadmorskim.
Na scenie wyst¹pi¹ helskie zespo³y muzyczno-wokalne, uczestnicy za-
bawy otrzymaj¹ upominki zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Przygotowany
zostanie poczêstunek, w postaci grochówki jak te¿ pieczonego prosia-
ka. Odbêdzie siê równie¿ promocja ksi¹¿ki Krzysztofa Wójcickiego
"Bajki i baœnie puckie", z udzia³em autora. Piêknie wydan¹ ksi¹¿kê
w jêzyku polskim, ale równie¿ niemieckim, bêdzie mo¿na nabyæ u autora,
wraz jego autografem. W godzinach wieczornych, w Miejskiej Hali
Sportowej rozegrane zostan¹ mecze w pi³ce no¿nej halowej, jak te¿ inne
konkurencje.

Stowarzyszenie "Promyk Nadziei" przeprowadzi aukcjê, a zebrane
fundusze zasil¹ konto tej organizacji.

Spotkajmy siê wszyscy podczas œwietnej zabawy, która rozpocznie
sezon turystyczny w Helu.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

HELSKA MAJÓWKA

foto: biker
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Z okazji obchodzonej w 2003 r. 40-rocznicy przywrócenia praw miejskich, oraz 625-lecia potwierdzenia lokacji Helu, Rada Miasta
przyzna³a honorowe obywatelstwo i jubileuszowe medale Obroñcom Pó³wyspu Helskiego z wrzeœnia 1939 roku.

Tytu³y Honorowego Obywatela Miasta Helu otrzymali (poœmiertnie): dowódca Rejonu Umocnionego Hel, kontradmira³ (podczas dzia³añ
w stopniu komandora) W³odzimierz Steyer oraz dowódca 31 baterii artylerii nadbrze¿nej im. Heliodora Laskowskiego, komandor porucznik
(podczas wojny kapitan marynarki) Zbigniew Przybyszewski.

Przedstawiamy dzisiaj czytelnikom sylwetkê kmdr Przybyszewskiego.

Przybyszewscy wywodz¹ siê z Wielkopol-
ski, najstarsze pisane wzmianki o tej rodzinie
pochodz¹ z 1468 r.

Zbigniew wywodzi³ siê z rodu kujawskiego,
by³ wnukiem Józefa (1807-1884), w³aœciciela
maj¹tku w S³abêcinie niedaleko Kruszwicy.
Ojciec, równie¿ Józef (1861-1932), by³ w³aœci-
cielem maj¹tku w Kurcewie, a potem w Gi¿e-
wie, gdzie Przybyszewscy pracowali do
1945 r. Pani Stanis³awa Wis³ocka, córka
historyka wojskowoœci, pu³kownika Wa-
c³awa Tokarza, która jako dziecko prawie
codziennie widywa³a ojca Zbigniewa, tak
go zapamiêta³a: "Pan Józef by³ cz³owie-
kiem apodyktycznym, twardo trzyma³
w swoich rêkach ca³¹ liczn¹ rodzinê
i wielkie gospodarstwo. Gospodarstwo
by³o prowadzone wzorowo i panowa³ tam
ustalony porz¹dek (...)". Matkê natomiast,
Helenê z Janiszewskich (1872-1961), tak
opisa³a: "By³a to drobna kobieta o wiel-
kim sercu, wiecznie zabiegana, ³agod-
na i dobra dla dzieci, s³u¿by i s¹siadów".

Zbigniew urodzi³ siê w dworze gi¿ew-
skim 22 wrzeœnia 1907 r., jako ósme dziec-
ko pañstwa Przybyszewskich. By³ dziec-
kiem bystrym, ruchliwym i nie potrafi³
usiedzieæ d³ugo w jednym miejscu, przez
co nierzadko karcony by³ przez surowego
ojca za dzieciêce wybryki, a zw³aszcza za
samotne, ryzykowne wyprawy ³odzi¹ po
wodach jeziora Gop³o. Ju¿ w m³odoœci
przejawia³ zainteresowanie sprawami mo-
rza. Naukê w szkole œredniej rozpocz¹³
w Inowroc³awiu, ale po dwóch latach  na
skutek konfliktu z niemieckim nauczycie-
lem przesta³ uczêszczaæ do szko³y i wyje-
cha³ do starszej siostry Teofili,  mieszkaj¹-
cej w Krasnymstawie. M¹¿ siostry by³
dyrektorem miejscowego gimnazjum. Tam
w 1927 r. Zbigniew zda³ egzamin dojrza³oœci,
choæ podobno stopniami na œwiadectwie matu-
ralnym nie zab³ysn¹³. W tym samy roku, czê-
œciowo za namow¹ ojca, wst¹pi³ do  Szko³y
Podchor¹¿ych Marynarki Wojennej w Toru-
niu. W sierpniu 1930 r. mianowano go pod-
porucznikiem marynarki w korpusie morskim.

Jego zamieszka³y w Londynie kolega, Jan
Busiakiewicz, tak go wspomina³: "Wychowany
by³ w domu ziemiañskim o tradycjach patrio-
tycznych i rodzinnych. Cechowa³a go uczci-
woœæ w stosunku do siebie i innych. Nie prze-
kupi³by go nikt - jak to siê wówczas mówi³o
- ani kie³bas¹, ani medalem. By³ prostolinij-

nym, nieskomplikowanym, twardym typem cz³o-
wieka o zdrowych pogl¹dach, zdrowym spojrze-
niu na œwiat i ludzi. Na Zbyszku mo¿na by³o
polegaæ i s³ów na wiatr nie rzuca³. By³ uparty,
z tym jednak, ¿e racjonalnymi argumentami
mo¿na go by³o przekonaæ. Nie mia³ zwyczaju
mówiæ o sobie, by³ skromny, w gronie obcych
raczej nieœmia³y i ma³omówny, przy czym

pogodny i pe³en wiary w ludzi. Bêd¹c optymi-
st¹, potrafi³ entuzjazmowaæ siê nawet drobny-
mi wydarzeniami, szczególnie gdy chodzi³o
o sprawy Polski czy Marynarki Wojennej, czy
innej drobnej sprawy. Choæ na pozór spokojny
i opanowany, potrafi³ postawiæ siê sztorcem, gdy
ktoœ mu nadepn¹³ na piêtê i wypowiada³ wów-
czas swoje zdanie czy opiniê odwa¿nie - bez
wzglêdu na osobê rozmówcy. Nie znosi³ glê-
dzenia i czczej gadaniny, na któr¹ reagowa³
zwiêŸle i dosadnie. W sprawach finansowych
by³ do przesady pedantyczny i solidny, zawsze
polega³ na swoich si³ach i mo¿liwoœciach.
W wymaganiach ¿yciowych by³ raczej skromny,
choæ jego pozycja materialna za naszych czasów
by³a jedn¹ z lepszych wœród naszego grona,

cechowa³a go oszczêdnoœæ. (...) By³ praktyczny
i realny, chodz¹cy po ziemi. Lubi³ wieœ i gdyby
nie s³u¿ba w marynarce, czu³by siê dobrze
gospodarz¹c na ziemi. Chêtnie jeŸdzi³ na urlo-
py do Gi¿ewa, gdzie mia³ okazjê polowañ, które
bardzo lubi³. Nie pali³, nie gra³ w karty, a pi³
przy okazji, by dostroiæ siê do atmosfery otocze-
nia".

Inny jego kolega, Bohdan Wroñski,
równie¿ z Londynu pisze: "by³ miêdzy
nami i Zbyszek - dobrze zbudowany, przy-
stojny, o rumianej buzi, zdrowy ch³opak.
Oczy - bo to uwa¿am w twarzy za naj-
wa¿niejsze: szczere, czyste, okreœli³bym na
ciekawe ¿ycia, a uœmiech na otwartej twa-
rzy zjednywa³ mu otoczenie. By³ prostoli-
nijny, kole¿eñski. ̄ yczliwy, zupe³ny brak
pozy i przesadnej s³u¿bistoœci. By³ karnym,
ale hardym poznaniakiem, obowi¹zko-
wym, ale dbaj¹cym o swoje i innych pra-
wa. Do marynarki wst¹pi³ z zami³owania,
które sta³o siê Jego powo³aniem, ale do
morza przyzwyczaja³ siê ciê¿ko, mo¿na rzec
ofiarnie. W czasie dziewiczej podró¿y Iskry
do Lizbony wpadliœmy w bardzo silny
sztorm. Jednym, który najciê¿ej tê podró¿
zniós³ - podró¿ choæ z kursem na Libawê
by³a ca³y czas podró¿¹ do "Rygi" - by³
Zbyszek. Lecz wkrótce do sztormów i fal
przyzwyczai³ siê i zosta³ jednym z naj-
lepszych yachtsmenów".

Trzy lata póŸniej, 15 sierpnia, na pok³a-
dzie kr¹¿ownika ORP "Ba³tyk" eks
"d`Entrecasteaux" z r¹k gen. bryg. Stani-
s³awa Burhardt-Bukackiego, reprezentu-
j¹cego Prezydenta RP, otrzyma³ patent
podporucznika marynarki wojennej
w korpusie morskim. Pierwszym miejscem
s³u¿by m³odego oficera by³a Kadra Flo-
ty w Œwieciu nad Wis³¹, gdzie zajmowa³

siê szkoleniem rekruckim marynarzy,  jako do-
wódca kompani. Po ukoñczeniu pó³rocznego
kursu aplikacyjnego dla podporuczników, obj¹³
typowo morskie stanowisko, zosta³ mianowicie
oficerem wachtowym na torpedowcu ORP "Kra-
kowiak" KR (eks niem. "A 64"), potem by³ za-
stêpc¹ dowódcy tego okrêtu. Zacz¹³ podnosiæ
swoje kwalifikacje na Kursie Oficerów Arty-
lerii Morskiej w Tulonie we Francji i w Gdyni.
Nastêpnie s³u¿y³ na ORP "Wilk", jako s³uchacz
Kursu Oficerów Podwodnego P³ywania, oficer
wachtowy i jako oficer artylerii tego okrêtu.
W tym samym czasie ukoñczy³ Kurs pilotów
Lotnictwa Morskiego i Nurków.

Romulad Nowak
cdn.

Zbigniew Przybyszewski z ¿on¹ Helen¹ Powa¿e - 1935 r.
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16 kwietnia to data szczególna dla polskich
saperów. 16 kwietnia 1945 r. rozpoczê³a siê Ope-
racja Berliñska. W jej zabezpieczeniu pod wzglê-
dem in¿ynieryjnym bra³o udzia³ 25 batalionów
in¿ynieryjnych ró¿nych specjalnoœci. By³o to
najwiêksze zgrupowanie wojsk in¿ynieryjnych
w historii Wojska Polskiego. Wykonano ogrom
prac in¿ynierskich, które znacznie przyczyni³y
siê do zwyciêstwa. W uznaniu  zas³ug po³o¿o-
nych dla ojczyzny w walkach z wrogiem, dla
upamiêtnienia bitwy nad Odr¹ i Nys¹, rozka-
zem Naczelnego Dowódcy WP nr 105 z 4 kwiet-
nia 1946 r., dzieñ ten zosta³ ustanowiony Dniem
Sapera. Na œwiêto to pracowa³o wiele pokoleñ
polskich saperów na przestrzeni dziejów orê¿a
polskiego, w szeregach legionów okresu napole-
oñskiego, w wojnie polsko- bolszewickiej 1920
r., w obronie Warszawy, Modlina, na wszyst-
kich frontach II wojny œwiatowej.  To niezwy-
k³e œwiêto upamiêtnia trud i bohaterstwo pol-
skich saperów poleg³ych za ojczyznê w czasie
wojny i tych, którzy oddali ¿ycie po jej zakoñ-
czeniu - podczas Operacji Ca³kowitego Rozmi-
nowywania Polski. Zginê³o wtedy 658 saperów,
byœmy dziœ mogli byæ bezpieczni. Saperska krew
jednakow¹ mia³a wartoœæ, niezale¿nie kiedy
i w czyj¹ wsi¹ka³a ziemiê.

Z zadum¹ pochylamy siê tego dnia nad tymi,
którzy odeszli z saperskich szeregów. Dzieñ
Sapera jest równie¿ okazj¹ by uczciæ tych, któ-
rzy maj¹ prawo czuæ dumê z rzetelnie wykony-
wanych na co dzieñ trudnych zadañ i obowi¹z-
ków. Dla saperów bowiem wojna siê nie koñ-
czy. Przyst¹pienie Polski do NATO postawi³o
przed sapersk¹ s³u¿b¹ nowe wyzwania, udzia³
w misjach pokojowych ONZ. W kraju równie¿
s¹ potrzebni zawsze - w przypadkach klêsk
¿ywio³owych, po¿arów, do niszczenia i budo-
wania, do likwidowania niebezpiecznych wo-
jennych "pami¹tek". Czuwaj¹ nad naszym bez-
pieczeñstwem, nara¿aj¹ ¿ycie. Dla nas, miesz-
kañców Helu, ich bohaterstwo i codzienny trud
s¹ szczególnie wa¿ne. W naszej okolicy nie brak

niewypa³ów i niewybuchów. Zagra¿aj¹ nam
powodzie i po¿ary. Wielokrotnie praca i poœwiê-
cenie saperów by³y nieocenione. "Nasi" sape-
rzy- ¿o³nierze 43 batalionu z Helu - Boru, ob-
chodzili swoje œwiêto. Podczas uroczystego
apelu, w obecnoœci zaproszonych goœci, zastêpca
Dowódcy Flotylli, kmdr S. Tkaczyk, z³o¿y³ im
serdeczne ¿yczenia i podziêkowa³ za s³u¿bê.
Dowódca jednostki, kmdr ppor. dypl. Jacek
Gabriel zosta³ uhonorowany Pami¹tkow¹ Od-
znak¹ 43 Batalionu Saperów. W imieniu jednostki
przyj¹³ z r¹k p A. Góreckiej odznakê "Zas³u¿o-
ny dla hufca Hel" i wi¹zankê kwiatów od p.
G. Michniewicz-Borkowskiej. W swoim prze-
mówieniu do ¿o³nierzy podziêkowa³ za  trud
i wysi³ek oraz ¿yczy³ im dalszych osi¹gniêæ
w s³u¿bie i pracy, realizacji osobistych zamie-
rzeñ, zdrowia i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
Uroczysty apel by³ równie¿ okazj¹ do wrêcze-
nia nagród, awansów i wyró¿nieñ. Pochwa³ê
otrzymali: kpt. Robert Kiraga, st. chor. szt.
Dominik Bednarek, st. bsmt Robert Pa³czyñski,
st. mar. ndt. Leszek Zawadzki, st. mar. Patryk
Kowalkowski, mar. Sebastian Strzelczyk, pani
Izabela Bu³awska, pani Jolanta Wyszyñska, pani
Renata Gniadek Go³dyn, pani Arleta Kochal-
ska. Urlopami krótkoterminowymi nagrodzeni
zostali: st. mar. ndt. Sebastian Da³omis, st. mar.
Grzegorz Brzozek, st. mar. Emil Baranowski,
st. mar. Tomasz Murawski. mar. Piotr Grabowski,
mar. Tomasz Jagielski; st. mar. ndt. Leszek P³otka,
st. mar. ndt. Miros³aw Lazar, st. mar. Sebastian
Góralczyk. Nagrody pieniê¿ne przyznano: kpt.
Adamowi Machuli, kpt. Sebastianowi Drewingowi,
kpt. Dariuszowi Kuli, por. Henrykowi Kwiat-
kowskiemu, ppor. Mariuszowi Mas³oszowi,
m³. chor. szt. Markowi Dykcie, chor. Tomaszowi
Bielickiemu, st. bsm. szt. Romanowi Golubskiemu,
bsm. szt. Krzysztofowi Olszewskiemu, bsmt
Leszkowi Kropid³owskiemu. Mianowaniem na
kolejny, wy¿szy stopieñ wojskowy wyróznie-
ni zostali: mar. S³awomir Panek, mar. Mariusz
Chojecki, mar. Ryszard Styrbicki, mar. Marcin

CHWA£A  POLSKIM  SAPEROM!
Mieleszko, mar. Adrian Brykalski, mar. Tomasz
Giedziuñ, mar. Arkadiusz Weran, mar. Krzysz-
tof Jakubiak, mar. Marek £opata, mar. Artur
Zimnoch, mar. Tomasz Michalak, mar. Bartosz
Pakulski, mar. £ukasz Ptak. Na posiedzeniu kon-
wentu w sprawie przyznania odznaki pami¹t-
kowej 43 bsap w dniu 13.04.2004 przyznano
odznakê: kmdr Andrzejowi Lipiñskiemu, kmdr
por. Lechowi Wyszyñskiemu, pp³k rez. Romanowi
Malinowskiemu, kmdr ppor. dypl. Jackowi
Gabrielowi, kmdr ppor. Romualdowi Akie³anowi,
kpt. Adamowi Machuli, kpt. Jaros³awowi Chmurze,
por. Robertowi Wojciechowskiemu, por. Hen-
rykowi Kwiatkowskiemu, m³. chor. szt. Piotrowi
Waliszczakowi, st. chor. Paw³owi Geraszkowi,
st. chor. Krzysztofowi Wrzosowi, chor. Marcinowi
Kamiñskiemu, chor. Arkadiuszowi Budziñskiemu,
m³. chor. Zbigniewowi Sêkowskiemu, m³. chor.
Marcinowi Kwiatkowskiemu, st. bsm. szt. rez.
Romualdowi Nowakowi, st .bsm. szt. Miros³a-
wowi Zalewskiemu, bsm. szt. Krzysztofowi
Olszewskiemu, st. bsm. Edmundowi Druszczowi,
st. bsmt. Benedyktowi Plichcie, st. bsmt Micha³owi
Antosiewiczowi, st. bsmt Robertowi Pa³czyñ-
skiemu, panu Tyberiuszowi Narkowiczowi.
Oficjalne uroczystoœci Dnia Sapera zakoñczy³
uroczysty obiad w kasynie wojskowym w Helu.

W imieniu redakcji HB pragnê z³o¿yæ ho³d
saperom poleg³ym, rannym i okaleczonym
w walkach na wszystkich frontach wojen
i w akcjach rozminowywania, w czasie pe³nie-
nia s³u¿b w misjach pokojowych oraz niesienia
pomocy spo³eczeñstwu podczas klêsk ¿ywio-
³owych. Za bezpieczeñstwo i wolnoœæ podziê-
kowaæ tym, którzy odbudowywali kraj uwol-
niony od min i zawsze z honorem i odpowie-
dzialnie wykonywali swoje obowi¹zki. Tym,
których s³u¿ba zapewnia nam dzisiaj poczucie
bezpieczeñstwa. ¯yczenia zakoñczê cytatem
z wypowiedzi dowódcy saperskiej jednostki:
czasem niszczyæ, czêsto budowaæ- zawsze
s³u¿yæ!",

(V.N.)
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Wieziemy tu kogucika
dajcie jajek do koszyka,
dajcie aby choæ ze cztery,
a do tego ze dwa sery
dla kogucika.

Oj zieleni siê zieleni,
m³oda trawka tu¿ przy ziemi,
kukuryku kukuryku
ju¿ i pe³no jest w koszyku
dla kogucika.

Do Was tutaj wstêpujemy,
zdrowia szczêœcia winszujemy,
dajcie te¿ co macie dodaæ
jajek, sera nie ¿a³owaæ
dla kogucika.

Helski  Kogucik

Ludzie z Helu siê raduj¹,
Wielkanocy wyczekuj¹,
kogucika wygl¹daj¹
i cukierki nam rozdaj¹,
dla kogucika.

Oj s³oneczko mocno grzeje,
ka¿de dziecko siê ju¿ œmieje,
radoœæ wielka, bo kogucik
weseli siê i nie smuci,
oj koguciku.

Wieziemy tu kogucika,
dajcie ciastek do koszyka,
dajcie choæby i cukierki,
a do tego bombonierki,
dla kogucika.

Dzieci z "Bocianiego Gniazda"
z laurkami pe³nymi podziêkowañ
odwiedzi³y swoich najbardziej hoj-
nych sponsorów, którzy przez ca³y
rok w ró¿nej formie dofinansowuj¹
ich dzia³alnoœæ. Towarzyszy³ im
kogucik i œpiewana przez nich
piosenka. Dzieci obdarowano s³o-
dyczami. Byæ mo¿e wielkanocny
kogucik stanie siê znów w Helu
tradycj¹, która zachêci tak¿e in-

nych mieszkañców naszego miasta
do dzia³alnoœci charytatywnej.

W.W.

W dniach 13-17 kwietnia w Oœrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
"Neptun" w Juracie odbywa³a siê narada z udzia³em dyrektorów oœrod-
ków zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej.

Uczestniczyli w niej tak¿e Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej Marek Szczepañski, Dyrektor Departamentu Turystyki
w MGPiPS El¿bieta Wyrwicz, Dyrektor Instytutu Turystyki Krzysztof
£opaciñski, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Koz³owski
oraz wiceprezesi POT.

14 kwietnia, uczestnicy narady odwiedzili Hel. W ratuszu burmistrz
Miros³aw W¹do³owski zapozna³ ich urokami naszego miasta, które
póŸniej wspólnie zwiedzaliœmy. Starczy³o czasu na krótk¹ wizytê
w Fokarium, podziwianie piêkna cypla i znajduj¹cych siê tam obiektów
militarnych, spacer ulic¹ Wiejsk¹ i obowi¹zkowy pobyt na kawie
w s³ynnej tak¿e poza granicami kraju "Maszoperii".

W.W.

Turystyczne Vipy

Zainteresowanych Czytelników informujemy, ¿e nak³ad albumu
 „Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach” jest na wyczerpaniu.
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Wprowadzenie
Morœwiny, jako gatunek wci¹¿ liczny,

przynajmniej w porównaniu z wieloma innymi
waleniami, doœwiadczy³y znacznego spadku
liczebnoœci w pewnych obszarach swego zasiê-
gu, w³¹czaj¹c w to Morze Ba³tyckie, gdzie spa-
dek ten jest najbardziej wyraŸny.

Drastyczne zmniejszenie iloœci morœwinów
w Ba³tyku spowodowa³y przeprowadzane tu
w czasach historycznych ich ko-
mercyjne po³owy, zamarzanie du-
¿ych obszarów morza podczas
ciê¿kich zim, powoduj¹ce okreso-
w¹ katastrofaln¹ œmiertelnoœæ
zwierz¹t oraz degradacja ich sie-
dlisk. Jednak niezale¿nie od tych
czynników jest bardzo prawdo-
podobne, ¿e du¿¹ rolê w zmniej-
szeniu populacji morœwinów do
znikomej czêœci ich poprzedniej
liczebnoœci w tym regionie, ode-
gra³ przy³ów - przypadkowa
œmieræ po zetkniêciu ze sprzêtem
rybackim u¿ywanym do po³owów
- obecnie równie¿ przeciwdzia³a-
j¹cy odtworzeniu populacji.

Potrzeba planu odtworzenia
morœwinów ba³tyckich by³a do-
strzegana od dawna - nie tylko
przez ASCOBANS, ale tak¿e
przez inne organizacje miêdzynarodowe (IWC,
IUCN, HELCOM).

Plan Jastarnia to rezultat miêdzynarodowej
wspó³pracy pod auspicjami ASCOBANS.
Drugie Spotkanie Stron ASCOBANS, jakie
odby³o siê w listopadzie 1997 r. w Bonn
(Niemcy), przyjê³o Rezolucjê o Przypadkowym
Po³owie Ma³ych Waleni i zaprosi³o Strony i Pañ-
stwa Strefy do opracowania planu odtworzenia
morœwinów w Morzu Ba³tyckim.

Plan stanowi zwieñczenie serii inicjatyw
naukowych i spotkañ przeprowadzonych od
tego czasu. Praca przygotowawcza obejmowa³a
m.in. obrady Ba³tyckiej Grupy Dyskusyjnej
ASCOBANS (ABDG) i warsztaty dotycz¹ce
planu odtworzenia, które odby³y siê w Polsce,
w Jastarni, w dniach 9-11 stycznia 2002 r.

Mimo ¿e ABDG jest niewielk¹ grup¹, skupia-
j¹c¹ wy³¹cznie naukowców, to w warsztatach

Rada ministrów rolnictwa i rybo³ówstwa pañstw Unii Europejskiej podjê³a decyzjê o wprowadzeniu od 1 stycznia 2008 roku zakazu
u¿ywania na Ba³tyku d³ugich p³awnic do po³owów ³ososia.  Dotyczy to ponad 30 kutrów polskich i oko³o 150 z innych krajów.
Sprawa nie jest obojêtna i helskim rybakom.

Drukujemy dwa istotne w tej sprawie teksty. Pierwszy omawia plan ratowania ba³tyckich morœwinów zwany potocznie
"Planem z Jastarni", gdy¿ tam, w styczniu 2002 roku przedstawiciele nauki, organizacji pro-ekologicznych, rybaków i polityki
obradowali nad koñcowym jego tekstem. Drugi z zamieszczonych tekstów jest komentarzem naukowców ze Stacji Morskiej UG
jaki zamieœci³a Gazeta Wyborcza w lipcu 2003 roku w zwi¹zku z planem wprowadzenia w/w zakazu.

 (red)

Czym jest Plan Odtworzenia Morœwinów
Ba³tyckich ASCOBANS (Plan Jastarnia)?

w Jastarni uczestniczy³o 40 osób, reprezentuj¹-
cych rybaków, grupy zajmuj¹ce siê ochron¹ œro-
dowiska, odpowiednie ministerstwa, konwen-
cje miêdzynarodowe oraz prywatne i publiczne
instytucje z szeœciu ba³tyckich Pañstw Zasiêgu.

By³o to zgodne z polityk¹ ASCOBANS, zmie-
rzaj¹c¹ do osi¹gniêcia maksymalnego zaanga¿o-
wania w sprawê regionalnych ekspertów i udzia-
³owców.

Cele planu
Tymczasowy cel ASCOBANS to odtworze-

nie populacji morœwinów ba³tyckich do pozio-
mu przynajmniej 80% pojemnoœci œrodowisko-
wej. Analizy wykaza³y, ¿e cel ten mo¿na osi¹-
gn¹æ jedynie w przypadku zmniejszenia przy-
³owu w tej czêœci Ba³tyku do co najwy¿ej dwóch
morœwinów na rok (w porównaniu do szacowa-
nego obecnie minimalnego przy³owu, wynosz¹-
cego 7 morœwinów rocznie).

W zwi¹zku z tym, cele planu odtworzenia
s¹ nastêpuj¹ce:

1. podj¹æ kroki zapobiegawcze, zmierzaj¹ce
do natychmiastowego zmniejszenia przy³owu
do co najwy¿ej dwóch morœwinów rocznie w tej
czêœci Ba³tyku, w której oszacowano liczebnoœæ
populacji morœwinów w 1995 r.;

2. mo¿liwie najszybciej poprawiæ stan wie-
dzy w kluczowych dla sprawy dziedzinach;

3. œciœlej okreœliæ (pod wzglêdem iloœciowym)
cele odtwarzania, w miarê  przybywania infor-
macji na temat statusu populacji, przy³owu
i innych zagro¿eñ.

Zarówno cz³onkowie ba³tyckiej grupy dys-
kusyjnej ASCOBANS, jak i uczestnicy warsz-

tatów w Jastarni podkreœlili, ¿e
redukcja przy³owu jest dzia³aniem
o najwy¿szym priorytecie dla od-
tworzenia ba³tyckich morœwinów,
przy czym œrodki prowadz¹ce do
tego celu nale¿y podj¹æ natych-
miast. Tak czy inaczej, doœwiadcze-
nie wskazuje, ¿e strategie reduku-
j¹ce przy³ów nie powinny opieraæ
siê na pojedynczych próbach, zmie-
rzaj¹cych do z³agodzenia sytuacji,
lecz musz¹ obejmowaæ ró¿ne dzia-
³ania, co da o wiele pewniejsze
wyniki.

Osi¹gniêcie celów planu
Przy formu³owaniu zaleceñ, do-

tycz¹cych ograniczenia przy³owu
morœwinów ba³tyckich, g³ówn¹
spraw¹ wydaje siê byæ to, by ryba-
cy i ich przedstawiciele byli mocno

zaanga¿owani w proces wdra¿ania planu. W celu
osi¹gniêcia ograniczenia przy³owu do wy¿ej wy-
mienionego poziomu Plan Jastarnia zaleca pod-
jêcie poni¿szych dzia³añ:

1.Ograniczenie intensywnoœci po³owu na
niektórych ³owiskach

Najbardziej skutecznym sposobem ogranicze-
nia przy³owu jest zmniejszenie lub wyelimino-
wanie po³owów z wykorzystaniem narzêdzi,
o których wiadomo, ¿e powoduj¹ wysoki po-
ziom przy³owu morœwinów. W zwi¹zku z tym
Plan Jastarnia zaleca, aby ba³tyckie Pañstwa
Strefy podjê³y dzia³ania ograniczaj¹ce nak³ad po-
³owowy w Ba³tyku w rybo³ówstwie u¿ywaj¹-
cym stawnych i dryfuj¹cych sieci skrzelowych.
Nak³ad po³owowy rozumiany jest przy tym
zarówno jako iloœæ wystawianych sieci, jak i czas
ich przebywania w wodzie.



9Nr 8  (174) 23  kwiecieñ  2004 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.

Poniewa¿ zagubiony ("widmowy") sprzêt
po³owowy stanowi czêœæ efektywnego rybo-
³ówstwa w Ba³tyku, to usuniêcie "sieci-widm"
powinno spowodowaæ zmniejszenie nak³adu
po³owowego (i w konsekwencji zmniejszenie
potencjalnego przy³owu morœwinów), bez jed-
noczesnego obni¿enia wydajnoœci po³owów.

2. Odejœcie od metod po³owu ryb z u¿yciem
sprzêtu, o którym wiadomo, ¿e powoduje przy-
³ów morœwinów (tj. stawnych i dryfuj¹cych sie-
ci skrzelowych) i wdra¿anie alternatywnych
metod z u¿yciem sprzêtu mniej szkodliwego.

Zamiana sprzêtu po³owowego na mniej szko-
dliwy dla morœwinów jest jednym ze sposobów
utrzymania rybo³ówstwa przy jednoczesnym
zmniejszeniu przy³owu. Plan zaleca, aby roz-
pocz¹æ bezzw³oczne sprawdzanie stosownego
sprzêtu (pu³apek, sznurów), prowadz¹ce do
zast¹pienia wontonów w rybo³ówstwie dorszo-
wym, zw³aszcza w regionach, gdzie czêsto wy-
stêpuj¹ morœwiny lub spodziewane jest ich po-
jawianie siê. Opracowanie i wprowadzenie za-
stêpczych narzêdzi po³owu w ba³tyckich po³o-
wach dorsza powinno zostaæ podjête jako dzia-
³anie o wysokim priorytecie. Prace nad rozwo-
jem sprzêtu zastêpczego trzeba koordynowaæ
w obrêbie Pañstw Strefy, a ich wdro¿enie nale-
¿y rozpocz¹æ natychmiast po wykazaniu ich
op³acalnoœci.

Zamiana skrzelowych sieci stawnych na
narzêdzia stwarzaj¹ce mniejsze ryzyko by³aby
na pewno korzystna dla morœwinów, dlatego
zalecane jest rozwa¿enie zamiany tych narzê-
dzi w rejonach, gdzie przy³ów morœwinów wy-
stêpuje lub jest prawdopodobny. Plan Jastarnia
k³adzie nacisk na to, aby ka¿da taka zamiana
zosta³a rozwa¿ona wspólnie z kompetentnymi
w³adzami zarz¹dzaj¹cymi rybo³ówstwem.

Jakakolwiek zmiana w rybackim sprzêcie
po³owowym sprzyjaj¹ca morœwinom musi byæ
te¿ rozpatrzona pod k¹tem mo¿liwego nieko-
rzystnego wp³ywu na po³awiane ryby lub inne
organizmy.

3. Opracowanie standaryzowanych danych
dla nak³adu po³owowego

Chocia¿ ka¿de zmniejszenie nak³adu po³owo-
wego (dot. stawnych i dryfuj¹cych sieci skrze-
lowych) w rejonach, w których przebywaj¹
morœwiny, bêdzie mia³o pewien pozytywny
wp³yw na redukcjê przy³owu, to w pierwszym
rzêdzie zarówno redukcja nak³adu jak i inne
metody zmniejszenia przy³owu powinny byæ
wprowadzone na obszarach "wysokiego ryzy-
ka". Identyfikacja takich obszarów opiera siê,
przynajmniej czêœciowo, na wiedzy: gdzie, kie-
dy i w jakim stopniu wykonywane jest rybo-
³ówstwo.  W zwi¹zku z tym, zgodnie z jednym
z zaleceñ planu, ASCOBANS powinien zleciæ
lub przekonaæ innych do zlecenia badañ umow-
nych, dotycz¹cych gromadzenia i opracowy-
wania danych na temat nak³adu po³owowego
w Ba³tyku.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ani takie badania, ani
ewentualne dalsze badania uzupe³niaj¹ce nie
powinny opóŸniaæ wdra¿ania innych zaleceñ
planu odtworzenia. Zwiêz³e streszczenie tych
badañ, zawieraj¹ce dane kiedy i gdzie przy³owy
morœwinów w Ba³tyku zosta³y udokumentowane,
powinno byæ przygotowane natychmiast po ich
zakoñczeniu i udostêpnione przez ASCOBANS.

4. Tymczasowe wprowadzenie programu
z zastosowaniem "pingerów" ("odstraszaczy"
akustycznych)

Ze wzglêdu na to, ¿e mo¿e nast¹piæ kilkulet-
nie opóŸnienie, zwi¹zane z  koniecznymi ogra-
niczeniami w intensywnoœci po³owów i zamia-
n¹ obecnie stosowanych narzêdzi po³owu na
sprzêt mniejszego ryzyka, zaleca siê tymczaso-
we (przez 2-3 lata), obowi¹zkowe u¿ywanie
pingerów, czyli nadajników odstraszaj¹cych
morœwiny, na konkretnych ³owiskach i obsza-
rach wysokiego ryzyka.

Dzia³ania natychmiastowe i kon-
tynuowane

Jest bardzo wa¿ne, aby zalecenia planu od-
tworzenia populacji morœwinów ba³tyckich zo-
sta³y zastosowane jak najszybciej. Zak³ada siê
te¿ oficjalny proces ponownej oceny i rewizji
planu przynajmniej co 5 lat, pierwszy raz po
trzech latach od wprowadzenia nadajników
odstraszaj¹cych. Sugeruje siê równie¿, aby ba³-
tyckie Pañstwa Strefy (zarówno Strony ASCO-
BANS, jak i inne) dostarcza³y do ASCOBANS
uaktualnione informacje o corocznych postêpach
we wdra¿aniu planu.

Wspó³praca ASCOBANS z innymi
regionalnymi i miêdzynarodowymi
organizacjami

Chocia¿ ASCOBANS jest jedyn¹ miêdzyna-
rodow¹ organizacj¹ z wyraŸnym mandatem do
poprawy statusu morœwinów w Ba³tyku, to
równie¿ kilka innych regionalnych i miêdzyna-
rodowych organizacji ma wa¿n¹ rolê do odegra-
nia, zw³aszcza w zakresie poprawienia jakoœci
ba³tyckiego œrodowiska morskiego i kierowania
rybo³ówstwem na Ba³tyku. Plan Jastarnia pod-
kreœla potrzebê konsultacji i bliskiej wspó³pra-
cy miêdzy ASCOBANS i tymi organizacjami.
Chodzi zw³aszcza o IBSFC, która jest kom-
petentn¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹ za-
rz¹dzaj¹c¹ ³owiskami w tym rejonie, a tak¿e
o HELCOM.

Powy¿szy tekst jest przedrukiem z Biule-
tynu Informacyjnego Nr 1 ASCOBANS.

Dodatkowe informacje dostêpne s¹ pod adre-
sem:  ASCOBANS Secretariat. Martin-Luther-
King-Str. 8, 53175 Bonn, Germany,

Tel. +49 228 815 2416 Fax +49 228 815 2440,
ascobans@ascobans.org ,  www.ascobans.org

(KS) Przygotowany przy naszym udziale
program ratowania ba³tyckich morœwinów nie
jest tak radykalny jak propozycja Unii Euro-
pejskiej. Nie trzeba zaraz siêgaæ po najbardziej
bolesne œrodki. Najpierw warto sprawdziæ czy
nie wystarczy zastosowanie tych ³agodniej-
szych - na przyk³ad samych tylko odstrasza-
czy akustycznych. Jeden z pomys³ów polega
na odciêciu Zatoki Puckiej od reszty morza
"brzêczykami" umieszczonymi na bojach.
Wprowadzenie ca³kowitego zakazu u¿ywania
p³awnic jest krokiem drastycznym i poci¹gaj¹-
cym za sob¹ skutki finansowe takie jak wyp³a-
ty odszkodowañ dla rybaków. Nie mo¿na prze-
cie¿ ratowaæ zwierz¹t kosztem ludzi. Ale i sami
rybacy musz¹ wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za
ochronê morskich ssaków. We w³asnym intere-
sie. Œwiat nie akceptuje ju¿ niehumanitarnych
po³owów. Tymczasem czêsto przyjmuj¹ oni
postawê: "nie, bo nie". Ich milczenie i niechêæ
do jakichkolwiek zmian wywo³uj¹ z kolei skraj-
n¹ reakcjê organizacji ekologicznych. Chc¹ one
natychmiastowego wprowadzenia zakazu sto-
sowania p³awnic. By³oby najlepiej, gdyby obie

strony spotka³y siê przy jednym stole i wy-
s³ucha³y swoich racji, a tak¿e argumentów
naukowców. Ortodoksyjne postawy nie s³u¿¹
ma³ym ba³tyckim waleniom.

(IK)  (...) w Ba³tyku (na otwartych wodach
- przyp. autora) p³awnice nie stanowi¹ wiel-
kiego zagro¿enia dla waleni. - W ci¹gu ostat-
nich 15 lat nie zarejestrowaliœmy ani jednego
przypadku zapl¹tania siê morœwina w p³aw-
nicê. To dlatego, ¿e jedyni w naszym morzu
reprezentanci tej grupy zwierz¹t - morœwiny -
¿eruj¹ w wodach przybrze¿nych. A tam jest
za p³ytko na stosowanie dryfuj¹cych sieci.
Wprowadzenie zakazu ich stosowania praw-
dopodobnie nie wp³ynie wiêc znacz¹co na po-
prawê sytuacji morœwinów. (...) Dla morœwi-
nów ba³tyckich o wiele groŸniejsze s¹ ma³e sie-
ci ustawiane na p³ytkich wodach w pobli¿u
brzegów. - To s¹ dla nich prawdziwe pu³apki.
Na ca³ym naszym wybrze¿u ginie w takich
sieciach piêæ-szeœæ waleni rocznie. Po³owa
z tego przypada na Zatokê Puck¹ (...).

Komentuj¹: Krzysztof Skóra oraz Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej
Uniwersytetu Gdañskiego
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Pozosta³e zasady uczestnictwa i przebiegu
festiwalu nie zmieni³y siê.

PRZEBIEG IMPREZY
- 21.V. przyjazd uczestników festiwalu
- 22.V.  dzieñ konkursowy   (Klub garnizonowy)
- 23.V.  wystêp laureatów festiwalu, rozdanie

nagród i wyró¿nieñ
(godz. 1000 - scena na Bulwarze Nadmorskim)

KATEGORIE I WARUNKI
 UCZESTNICTWA
- Piosenka morska (rajdowa, harcerska) w trzech

kategoriach wiekowych: do 10 lat, 11-15 lat,
powy¿ej 15 lat

- Prezentacje satyryczne  (bez ograniczeñ wie-
kowych)

- Czas prezentacji wokalnych i instrumentalno
- wokalnych do 10 min.; maksymalnie do 2 pio-
senek o tematyce morskiej; mo¿na tak¿e wyko-
naæ piosenki rajdowe, turystyczne i harcerskie.

- Czas prezentacji satyrycznej: 5 - 10 min.;
temat i forma wystêpu dowolna; iloœæ osób
bior¹cych udzia³ w prezentacji satyrycznej dowolna
(soliœci, duety, grupy).

- W ka¿dej kategorii piosenki jury przyzna
miejsca 1-3 oraz wyró¿nienia wed³ug uznania.
W tych kategoriach ocenie bêdzie podlegaæ: ogól-
ne wra¿enie wystêpu, walory artystyczne re-
pertuaru oraz wykonania utworów (szczególnie
mile widziane w³asne kompozycje).

- W kategorii satyry i humoru uczestników
oceniaæ bêdzie przede wszystkim publicznoœæ
d³ugoœci¹ i g³oœnoœci¹ œmiechu mierzon¹ przez
specjalistyczn¹ aparaturê oraz  wyszkolony
i wyspecjalizowany s³uch jurorów.

- Tematem przewodnim tegorocznego kon-
kursu plastycznego "BUCHTA`04" s¹ okrêty,
statki, ¿aglowce, jachty - s³owem wszelkie jed-
nostki p³ywaj¹ce. Forma i technika prac ca³ko-
wicie dowolna, ograniczeniem jest jedynie roz-
miar:

- dla prezentacji p³askiej (od obrazu na p³ót-
nie przez drzeworyt i haft do plakatu) maksy-
malnie format A2 (594 x 420mm);

- dla prezentacji przestrzennej (od origami
przez rzeŸby i p³askorzeŸby po prace modelar-
skie) d³ugoœæ (w przypadku ¿aglowców wyso-
koœæ z masztami) 60 cm, prace przestrzenne
powinny byæ umieszczone na stabilnej pod-
stawie umo¿liwiaj¹cej jej prezentacjê podczas
festynu na zakoñczeniu konkursu.

- W konkursie plastycznym forma i technika prac
ca³kowicie dowolna. Prace musz¹ byæ dostar-
czone do 21 maja 2004 r. Jury oceniaæ bêdzie
wra¿enie artystyczne i technikê wykonania prac.

- Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do
zatrzymania zg³oszonych prac plastycznych.

- Jury zastrzega sobie prawo zmiany rozdzia³u
nagród.

- Dok³adnie wype³nione karty zg³oszeniowe
nale¿y dostarczyæ do 15.05.2004 r.

Wszelkich informacji nie ujêtych w niniejszym
regulaminie udziela:

Komendantka hufca hm. Gra¿yna Borkowska -
Michniewicz - tel. 675 77 67

Alina Wiekiera (konkurs plastyczny) - tel. 675 01 91
Zbigniew Wiekiera  - tel. 675 01 91
e-mail: Buchta_Hel@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

- Hufiec HEL
zaprasza na

IV jubileuszowy festiwal
Twórczoœci morskiej
oraz  humoru i satyry.

Zwi¹zek  Harcerstwa  Polskiego

który wyj¹tkowo w tym roku odbêdzie siê 21-23 maja.

ORGANIZATORZY RAJDU:
Komenda Chor¹gwi ZHP w Gdañsku;
Komenda Hufca ZHP im. Kontradmira³a
Steyera w Helu;
Hufce ZHP Chor¹gwi Gdañskiej.

PATRONAT NAD RAJDEM OBJÊLI:
Wojewoda Pomorski
Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Pomorski Kurator Oœwiaty
Starosta Powiatu Puckiego
Dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a
Burmistrz Miasta Hel
Burmistrz Miasta Jastarnia
Burmistrz Miasta W³adys³awowo
Dyrektor ZSO w Helu
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Zrzeszenie Rybaków Morskich Hel
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³
Hel
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddzia³
Jastarnia

SZTAB XX RAJDU "ROD£O"
Komendant - hm. Teresa BORKOWSKA
Zastêpcy ds. programowych:
- pwd. Joanna DAUKSZEWICZ
- pwd. Beata MAJCHRZAK

Kwatermistrz - phm. Artur MAJCHRZAK

Szef transportu - pow.Tomasz ZIEMBA
OboŸny - pwd. Rafa³ G£OWIENKA
Ksiêgowa - pwd. Kamila GÓRECKA
Harcerska S³u¿ba Informacyjna:
- hm. Aleksandra GÓRECKA
- hm. Andrzej WADAS
- hm. Przemys³aw WRÓBEL

Komendant gry teren.- HR Maciej  ZIEMBA
Opiekun Seniorów - pwd.  Irena SOJECKA
Opiekun trasy Zuchowej- HR Marcelina
MICHEWICZ
Poczta Harcerska - hm. Jan HOLEKSA
Komendant trasy 1 - phm. Alina WIEKIERA
Komendant trasy 2 - hm. Sylwester GLAPIAK
Komendant trasy 3 - phm. Zbigniew WIEKIERA
Komendant trasy 4 - pwd Andrzej
JÊDRZEJCZYK
Komendant trasy 5 - hm.Iwona KRÊCZKOWSKA
Komendant trasy 6 - phm.Angelika WRONA
Komendant trasy 7 - hm. Ludwika DÊBICKA
Komendant trasy 8 - pwd. Piotr MAJ
ZBUCHOWSKI
Komendant trasy 9 - hm.Tomasz SZYMAÑSKI
Komendant trasy 10-hm. Przemys³aw SAUTYCZ
Komendant trasy 11 - phm. Artur PA£UCKI

O regulaminie i trasach rajdu
w nastêpnym numerze.

Wulkanizacja

Zmiana opon z wywa¿eniem - 1 kpl.
w samochodzie osobowym - 40 z³.

Mo¿liwoœæ umówienia siê
na okreœlon¹ godzinê.

Wymiana i naprawa t³umików.
Hel ul. Rybacka 3

tel. 675 07 74
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ZAJÊCIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE w LO

17.XI.03. Uczniowie klas IV LO uczestniczyli w zajêciach warsztato-
wych, w czasie których realizowany by³ program profilaktyczny o tema-
tyce antyalkoholowej. Zajêcia trwa³y 4 godziny. Prowadzi³ je psychotera-
peuta pan Janusz Stanek

18.XI.03. W ka¿dej z klas I i II LO odby³y siê zajêcia pt. "Bezpieczni
w ruchu drogowym". Zajêcia prowadzili policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Pucku.

5.III. i 12.III.04. Uczniowie klas II LO uczestniczyli w czterogodzin-
nych zajêciach warsztatowych nt. "Akceptacja siebie i motywacja do na-
uki". Zajêcia prowadzi³a psycholog p. J. Gierkowska.

15.III.04. W klasach IV odby³y siê czterogodzinne warsztaty nt. "Jak
radziæ sobie ze stresem". Zajêcia prowadzili psycholodzy z PPP w Pucku.

16.III.04. Uczniowie z klas I, II i IV LO obejrzeli spektakl teatralny
edukacyjno-wychowawczy pt. "Cena ¿ycia" w wykonaniu aktorów Studia
Ma³ych Form Teatralnych "Art - Re" z Krakowa.

16.III.04. W klasach IV LO goœci³ sêdzia S¹du Rejonowego w Wejherowie.
Dyskutowano na temat przepisów prawa karnego.

18.III.04. W klasach I LO realizowano dwugodzinne programy eduka-
cyjno - wychowawcze pt. "Spotkania" dotycz¹ce profilaktyki uzale¿-
nieñ. Zajêcia prowadzili przedstawiciele Towarzystwa Profilaktyki Œro-
dowiskowej "Mrowisko".

W dniach 15.III.-19.III. w ca³ej szkole obchodzono "Tydzieñ przeciw-
ko przemocy". Uczniowie LO uczestniczyli w konkursie literackim nt.
przemocy. Najlepsze prace publikowane by³y m.in. w "Helskiej Blizie".
Brali równie¿ udzia³ w specjalnie przygotowanych na tê okazjê zawodach
sportowych.

Ró¿nych form przemocy i skutków przemocy dotyczy³a tematyka
godzin wychowawczych we wszystkich klasach LO. "Ró¿ne oblicza prze-
mocy" by³y tematem wypowiedzi plastycznych uczniów klas I LO. 19.III.
wraz z przedszkolakami, uczniami szko³y podstawowej i gimnazjum
uczniowie LO uczestniczyli w "Marszu przeciwko przemocy".

Ponadto:
12.II.04. odby³ siê próbny - pisemny egzamin dojrza³oœci z jêzyka

polskiego.

W sobotê, trzeciego kwietnia 2004 roku p. Renata Dempc wraz z trze-
ma uczennicami helskiego Gimnazjum: Sandr¹ Suskiewicz, Paulin¹ Mirek
i Ani¹ Syposz, o godzinie 1000 wyruszy³a na pla¿ê wypatrywaæ gin¹cego
gatunku dzikiej kaczki- ohara.

Wczeœniej w szkole odby³ siê cykl prelekcji na temat tego ptaka, które
przeprowadzi³a studentka Uniwersytetu Gdañskiego (artyku³ na ten te-
mat ukaza³ siê w HB nr 172).

Warunki pogodowe by³y sprzyjaj¹ce. Na pla¿ê dotar³yœmy przez las
i teren Marynarki Wojennej. Gdy dosz³yœmy do wyznaczonego punktu,
chwyci³yœmy za lornetki i bacznie obserwowa³yœmy zarówno morze jak
i l¹d. Wêdrowa³yœmy brzegiem morza oko³o pó³torej godziny. Po drodze
zauwa¿y³yœmy miejsca podobne do nor, gdzie mog³yby przesiadywaæ
ohary. Gdy po d³ugiej drodze dosz³yœmy do kresu naszej wyprawy,
zmêczone usiad³yœmy na piasku i zaczê³yœmy opisywaæ wyniki naszych
obserwacji.

Zauwa¿y³yœmy kilkadziesi¹t wron i mew, kilka pliszek, poluj¹cego
soko³a i dwa lataj¹ce obiekty podobne do ohara.

Nie jesteœmy pewne, czy to by³y poszukiwane przez nas ptaki, ale
wyprawa by³a udana i pouczaj¹ca. Mog³yœmy skonfrontowaæ wiedzê ksi¹¿-
kow¹ z wykorzystaniem jej w praktyce. Wierzcie nam nie jest to takie ³atwe.

Moim zdaniem taka wycieczka, a raczej "¿ywa" lekcji biologii przyda-
³aby siê tak¿e innym uczniom. Zachêcam wszystkich do udzia³u w tego
typu przedsiêwziêciach.

Ania Syposz, klasa IIb Gimnazjum

W dniu 7.04.04, ostatnim przedœwi¹tecznym dniu nauki szkolnej, dzieci
z ZSO zaprezentowa³y swoim kolegom monta¿ poetycko - muzyczny
o tematyce wielkanocnej. Ciekawe teksty, sk³aniaj¹ce do refleksji, zadumy
nad ¿yciem, przemijaniem, zachwytu nad wiosenn¹ przyrod¹, wyg³osili
uczniowie szko³y podstawowej (Adrianna Nowak, Karolina Kiedewicz,
Adrianna Pokrzywka, Olek Cieœlak, Bartosz Zawadzki, Micha³ Magnuski,
Kuba Wadas, Dominik Okuliñski, Damian Piter)  i gimnazjum (Paulina
Gryæ, Aleksandra Humbla, Patrycja Szczykutowicz, Karolina Kamiñska,
Anna Augustyniak, Jacek Heliñski). Widzowie zachwycili siê gr¹ flecistek
(And¿elika Dzikowska, Olga Sk³odowska), œpiewem solistek (Kaliny

Przedœwiateczna  prezentacja
Wirwiñskiej, Martyny £awnik, Anny Bobrowskiej, Arleny Dyszczakowskiej,
Patrycji Ciesielskiej, Kseni Loose, Joanny Borkowskiej). Z magnetofonu
pop³ynê³y s³owa Czes³awa Niemena o dziwnoœci tego œwiata. M³odzi
artyœci dali z siebie wszystko, prezentuj¹c profesjonalizm po³¹czony z dzie-
ciêc¹ naturalnoœci¹ i œwie¿oœci¹.

Wystêp, przygotowany przez nauczycieli: pp. B. Pieszak, D. Bolek
i K. Kamiñskiego, podoba³ siê widzom i wprowadzi³ wszystkich w œwi¹-
teczny nastrój.

(V.N.)

W  poszukiwaniu  Oharów

13.II.04. Rada Samorz¹du Uczniowskiego LO przygotowa³a dla wszystkich
uczniów LO i klas III gimnazjum "Walentynkowy program rozrywkowy".

12.III.04. Odby³ siê próbny - pisemny egzamin dojrza³oœci z matematyki,
biologii, historii, geografii i jêzyka niemieckiego.

19.III.04. Uczniowie klas IV LO uczestniczyli w tzw. targach uniwersy-
teckich "Akademia 2004" na terenie Uniwersytetu Gdañskiego w Oliwie.

ELO.
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Serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich
"Przyjació³ Helu" i Redakcji "Helskiej Blizy" oraz
Cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Helu

przesy³a
z Camp Charlie w Al.-Hillach w Iraku

WO. Artur Zyba³a

(Najdalej wysuniêty Kaszub na Bliskim
Wschodzie).

Od redakcji:   Serdecznie dziêkujemy!!!

W myœl tego has³a i licznych artyku³ów o te-
matyce ekologicznej w "Helskiej Blizie" pragnê
i ja do tego tematu dodaæ swoje uwagi.

Pamiêtam jak za m³odych lat cieszyliœmy siê
wszyscy z ka¿dego drzewka i krzewu, jaki wy-
rós³ na terenie naszego miasta. O przyrodê dbali
wszyscy mieszkañcy. Organizowano akcje m³o-
dzie¿y szkolnej, cywilnych mieszkañców i woj-
ska, podczas których sadzono nowe drzewa
i krzewy, urz¹dzano trawniki.

A co widzimy obecnie, zw³aszcza na wiosnê
tego roku?

Wyciêto piêkne drzewa i krzewy ko³o hali
sportowej, podciêto i czêœciowo przetrzebiono
drzewa i krzewy ko³o gara¿y przy ulicy Stey-
era. „Wyczyszczono” te¿ z krzewów Bulwar
Nadmorski - bêdzie miejsce na sezonowe budki
kramarskie.

Przypominam sobie czas, kiedy decydowano
o budowie i lokalizacji gara¿y - w tym czasie
by³em radnym. Podstawowym warunkiem lo-
kalizacji gara¿y by³o to, ¿e bêd¹ one os³oniête
nowo posadzonymi drzewami i krzewami. Tak
te¿ siê sta³o. Postawiono 10 gara¿y, które po-
malowano na jednakowy zielony kolor i posa-
dzono drzewa i krzewy, które zas³oni³y je od

a  realizacja  w  m. Hel
strony ulicy Steyera. W latach nastêpnych sta-
wiano kolejne gara¿e, lecz nikt nie zadba³ o do-
sadzanie zieleni. Teraz jakiœ "mi³oœnik" przyro-
dy i ekologii zdecydowa³ o wyciêciu krzewów
i ogoleniu drzew, co spowodowa³o ods³oniêcie
piêknego zespo³u gara¿owego. Mo¿e teraz bez
tych krzewów jest ³adniejszy widok i tak po-
winno pozostaæ?

Ciekaw jestem, kto podejmuje decyzje
o oczyszczaniu Helu z naturalnej zieleni i co
s¹dz¹ o tym inni mieszkañcy. Mo¿e bêdziemy
tak jak w Warszawie stawiaæ sztuczne palmy?
Mo¿e nam to napêdzi turystów...

Na za³¹czonym zdjêciu widaæ efekt dzia³ania
helskiego mi³oœnika przyrody.

Tadeusz Bieniek

Od 15 lat postêpuje w naszym kraju zasadnicza przebudowa struktur
¿ycia publicznego. Ca³a spo³ecznoœæ zrzeszona podjê³a trud wspó³two-
rzenia nowej rzeczywistoœci gospodarczej, spo³ecznej i politycznej.
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, poprzez liczne grono swoich cz³on-
ków i sympatyków energicznie w³¹czy³o siê w proces demokratyzacji
¿ycia, tworzenia samorz¹dów terytorialnych i podstaw nowego ³adu spo-
³eczno - ekonomicznego.

Przemiany te, które wspomaga³ ruch kaszubsko - pomorski, doprowa-
dzi³y do upodmiotowienia Pomorzan w ¿yciu publicznym naszego regio-
nu. Na wszystkich szczeblach w³adzy, pocz¹wszy od rad gmin poprzez
rady powiatów, sejmik województwa, po parlament RP, spo³ecznoœæ
nasza ma obecnie swoich reprezentantów.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, jako najwiêksza organizacja etnicz-
no - regionalna Pomorza, chce mieæ wp³yw na bieg spraw publicznych,
równie¿ na poziomie europejskim. Jesteœmy œwiadomi, ¿e zbli¿aj¹ce siê
wybory do Parlamentu Europejskiego to czas praktycznego egzaminu z
kultury politycznej, z rozwagi w podejmowaniu decyzji.

Stanowisko Rady Naczelnej w sprawie elekcji do Parlamentu Europej-
skiego jest nastêpuj¹ce:

1. Popieranym przez ZK-P. kandydatem w wyborach do Parlamentu
Europejskiego jest prezes prof. Brunon Synak. Osoba ta charakteryzuj¹ca
siê wysokimi kwalifikacjami i du¿ym doœwiadczeniem we wspó³pracy
miêdzynarodowej, zapewni nale¿yt¹ reprezentacjê interesów Kaszubów,
Kociewiaków i wszystkich Pomorzan w Parlamencie Europejskim.

2. Apeluje siê do wszystkich struktur, cz³onków i sympatyków ZK-P.
o aktywne w³¹czenie siê w poparcie naszego kandydata w kampanii
wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

w sprawie udzielenia poparcia prof. Brunonowi Synakowi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

3. Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego rekomenduje
prof. Brunona Synaka jako kandydata ZK-P jedynie na liœcie wyborczej
takiego ugrupowania politycznego, którego program nie bêdzie sprzeczny
z g³ównymi ideami ruchu kaszubsko - pomorskiego.

4. ZK-P zawsze dalekie by³o i jest od popierania partii politycznych.
W za³o¿eniu tym pozostajemy konsekwentni. Popieramy ludzi, a nie partie.

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego jest œwiadoma, ¿e
organizacja nasza nie mo¿e pozwoliæ sobie na biernoœæ na scenie politycz-
nej, gdy¿ to wi¹za³oby siê z utrat¹ wp³ywu Pomorzan na w³asne losy.
Unia Europejska jest dla nas wszystkich wyzwaniem. Troska o jak najlep-
sz¹ pozycjê Pomorza, jako silnego regionu w Polsce i w zjednoczonej
Europie, to szczególne zadanie nie tylko dla elit regionalnych, politycz-
nych, gospodarczych i kulturalnych, ale dla wszystkich mieszkañców
naszego województwa - w tym Helu.

W imieniu Przewodnicz¹cego Zebrania Rady Naczelnej ZK-P.

Dariusz Pieper

Uchwa³a Rady Naczelnej ZKP
z dnia 21 lutego 2004 r.

"Bëlny  szport - wiele  wôrt - Kaszëbscze  wice"

- Czemú  Kaszëba  jak gôdô, to  nie wëwijô  rákoma,
jak jinszi?

- Bo  czejbë  wëwijelë  jak  Francuzë  abo  Italczicë, tej
bë mu  sá  tobaka  rozsëpa³a.
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T a b e l a:
1. Jastarnia           11   27    69:12
2. FC Kiepscy      11   21    34:28
3. Absolwent        11    6     13:45
4. Dêbowi            11    6     15:46

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek                  22
2. Budzisz Marek                12
3. Salski Józef                      10
4. D³ugi Marek                       9
5. Konkel Marcel                   7
6. Wójcik                               4
    Boszke                              4
    Waszak                              4

II Edycja ligi pi³ki no¿nej
oldbojów  - Hel 2003/2004

Dru¿yna Jastarni w sk³adzie: Marek Budzisz, Bartek Konkel, Marek
D³ugi, Marcel Konkel, Kazimierz Boszke, Kazimierz Barlasz, Tadeusz
Szomborg wygra³a drug¹ edycjê halowej pi³ki no¿nej oldbojów. Mimo
pora¿ek w ostatnich meczach ich prymat w ca³ych rozgrywkach by³
bezapelacyjny.

Ostateczne wyniki po zweryfikowaniu tabeli z uwzglêdnieniem
zaleg³ych spotkañ.

Dalsze kontynuowanie rozgrywek okaza³o siê niemo¿liwe ze wzglêdu
na wystêpy zespo³u KS Jastarnia w rozgrywkach ligowych Pomorskiego
-ZPN oraz przygotowaniach dwóch reprezentacji Helu do turnieju
pucharowego w dniu 8.05.2004 r.

    Lenc                                  4
    Rojewski                           4
8. Trynkoœ                            3
    Kurdek                              3
    Pisalski                              3
    Zab³ocki                            3
    Kuraœ                                3
13. Barlasz K.                       2
     Eggert                               2
    Gawe³                                2
16. Szczegielniak                   1
      Popek                              1
      Pyzio                               1
      Szomborg                        1
     Dawidowski                     1.

1. Bartosz  Srokosz                     60
2. Przemys³aw Wysocki              57
3. £ukasz Mucha                         46
    Zbigniew  Sêkowski              46
5. Lewandowski P.                      34
6. Zagórski                                  31

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki
No¿nej -  HEL 2003/2004

Hydra-Naukowiec 8:3 (Lewandowski P. 3, Soko³owski 2, Kubacki,
Wolski, Zagórski, Lewandowski M., Bielak, Wysocki P.)

SF Ewa-MT Sola 5:0 (vo-zespó³ MT Sola wycofa³ siê z rozgrywek)
Dragonfly-Albatros 1:2 (Srokosz - Mikucki, Nowacki)
Zaleg³y mecz Hydra-Albatros do rozegrania 20-24 .04.
Mecz Dragonfly-Hydra  rozegrany zostanie 25.04.04 o godz.1730 na

zakoñczenie rozgrywek ligi.
Uroczyste zakoñczenie rozgrywek oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê

dnia 25.04.04. w godz.1700-1930.

Tabela grupy A:
1. Dragonfly         18      48   125:28
2. Hydra               17      45   130:36
3. Albatros           18      45   109:31

4. Naukowiec     19      34    91:97
5. SF Ewa            19      32    96:64
6. MT Sola           19      25    76:72
7. Helmix                19     21    64:105

Wyniki zaleg³ych spotkañ grupy B:
Beniaminek-Bia³oczarni 3:4 (Protasiuk, Œniegocki, Englisch-Szlêk,

Konkol, Kemplin, Krzeszewski)
Apacze-No Name 0:12 (-Kowalski 5, Owczaruk 2, Staniszewski 2,

Pilipajæ 2, Zych)
Apacze-Bia³oczarni  (20.04.04 godz.1930).

Tabela  grupy  B:
8. NoName        19     33    90:74
9. Beniaminek     19     28    74:98
10. Pocztowiec    19     23    63:73

11. Apacze            18     20    78:83
12. Kameleon        19    19    61:121
13. Wicher              19      6     46:132
14. Bia³oczarni      18      3     36:120

Klasyfikacja najlepszych strzelców:

7. Lewandowski M.               26
    Szymañski                          25
    Piasecki                               25
10. Soko³owski                       23

 stan na dzieñ 21.04.04. r.

Junior M³odszy
1. Ventus               20   47   59:22
2. Pitbull              21   35   40:26
3. Pioruny               21    8    13:64
.
Klasyfikacja strzelców:
1. Wielowiejski                  22
2. Nowak                           20
3. Witkowski                     10
5. Mieczkowski                   9
     Lenc                                9
6. Gromowy                        5
    Banaszek                         5
    Górski                             5
9. Dubacki                           3
     Panek                              3
11. Paw³owski                     2
     Ostaszewski                   2
     Jêdrzejczyk                    2
14. Sara Trynkoœ                 1.

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów
Starszych i M³odszych-Hel 2003/2004

Junior Starszy:
1. Snajperzy         17  29   47:30
2. Grom                  17  26   48:26

Zespo³y Orkan i Helskie Byki
zosta³y wycofane z rozgrywek.

Klasyfikacja strzelców:
1. Bobrowski                     12
    Œniegocki                        12
3. Denisiuk                         10
4. ŒledŸ                                9
5. Pawlak                             7
6. Dobrzyñski                     5
    Duda                                5.

Tabele  po V rundzie  spotkañ:

Liga dziewcz¹t:
1. Amazonki         9     23    29:2
2. Agentki             9       5    2:29

Strzelcy bramek:
1. Ania Englisch                  14
2. Klaudia Gbyl                    5

3. Ania Selin                           4
4. Kamila Talaszka                 3
5. Kasia Pisula                        1
    Ania Œwi¹tecka                   1
    Ania Milkowska                 1
    Ania Arndt                         1
    Sylwia Jaœkowska              1

 stan na dzieñ 20.04.04. r.

A to ju¿ wiosna, wiosna, wiosna!!!

W.W.
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Redakcja Helskiej Blizy

Pragnê za poœrednictwem Pañstwa podziêkowaæ w³adzom Miasta Hel
za "bardzo dobre" przygotowanie siê do uczestnictwa w Targach Tury-
stycznych w Krakowie w dniach 2-4 kwietnia. Chcê zaznaczyæ, i¿ miesz-
kam w Busku Zdroju woj. œwiêtokrzyskie, a ¿e by³am w ubieg³ym roku
wraz z rodzin¹ w Helu na wczasach, z których wyjecha³am ze smutnym
rozczarowaniem, to postanowi³am sprawdziæ, jak w tym roku przygoto-
wana jest baza turystyczna w mieœcie oraz jak przygotowany jest do
promocji Urz¹d Miasta. Moi znajomi wybierali siê na targi turystyczne,
wiêc poprosi³am ich, aby przywieŸli mi wszystkie materia³y promuj¹ce
Hel i ca³y Pó³wysep Helski.

I znów konsternacja, kompletna klapa, ¿adnej promocji miasta, i prawie
zupe³ny brak materia³ów reklamowych dotycz¹cych bazy noclegowej,
restauracji itp. dotycz¹cych prywatnej dzia³alnoœci w Helu. Przywiezio-
no mi jedynie dwa foldery z Helu. Jeden, bardzo ciekawy i profesjonalnie
przygotowany dotyczy³ Villi Helios - a¿ mi³o go wzi¹æ do rêki i popa-
trzeæ, jakie atrakcje czekaj¹ na turystów, którzy zechc¹ siê tam zatrzy-
maæ.

Z drugiego (SuPortNet) dowiemy siê tylko, ¿e w Helu s¹ dwa porty
i przystañ ¿eglugi pasa¿erskiej oraz przystañ dla jachtów.

Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê Jastarnia, Jurata i W³adys³awowo
-widaæ, ¿e te miejscowoœci potrafi¹ siê promowaæ.

A jeœli chodzi o ubieg³y rok, to Hel zaszokowa³ mnie i moj¹ rodzinê
brudem, smrodem oraz ha³asem. Gdy spacerowa³am g³ówn¹ ulic¹ lub Bul-
warem Nadmorskim, to czu³am siê tak jakbym by³a w Tuszynie ko³o
£odzi na s³ynnym bazarze. Bo jak mo¿na spacerowaæ pomiêdzy budami
i straganami i patrzeæ na majty lub staniki i dodatkowo uwa¿aæ, ¿eby jakiœ
samochód czy motor do ty³ka nie wjecha³. Myœlê, ¿e bulwar, który ³¹czy
molo z pla¿¹, powinien byæ dla turystów, a nie dla handluj¹cych z bud czy
namiotów.

Jeszcze wspomnê o drogach na du¿¹ pla¿ê, albo o dojœciu do latarni
morskiej. W drodze du¿o dziur, brak p³ytek chodnikowych i wystaj¹ce
korzenie, o które mo¿na siê przewróciæ. A te 50 m dojœcia do latarni
mo¿na przecie¿ wyasfaltowaæ i turyœci nie topiliby siê w ka³u¿ach wody.

Droga Redakcjo, myœlê, ¿e w Helu potrzeba profesjonalisty z dobrym
przygotowaniem, który mia³by wizjê i pomys³ na turystyczne promowa-
nie miasta. Jeszcze jedno, chcia³abym poznaæ tego fryzjera, który tak
piêknie potrafi³ ogoliæ drzewa przy g³ównej ulicy, ¿e nie dawa³y cienia.

Po tym co widzia³am, "a nie siê dowiedzia³am", jak Hel przygotowany
jest do lata 2004, to rezygnujemy z przyjazdu do Helu. A jeœli przyjedzie-
my w przysz³oœci, to zapewne do Heliosa, bo przynajmniej wiemy, jakie
przyjemnoœci nas tam czekaj¹.

Mo¿e zastanawiaæ siê bêdziecie, sk¹d mia³am adres do Waszej Redakcji.
Otó¿ kupi³am Wasz¹ Gazetê, a by³a ona z wk³adk¹ z piêknym widokiem
Stacji Morskiej i Prezydentem Kwaœniewskim karmi¹cym foki.

Z pozdrowieniami
wczasowiczka z Buska Zdroju
(dane do wiadomoœci redakcji)

BANK
KWATER   PRYWATNYCH

„GALEON”
POSZUKUJE  OSÓB  Z  PÓ£WYSPU  HELSKIEGO, KTÓRE  CHC¥

WYNAJ¥Æ SWOJE KWATERY TURYSTOM.
tel. 771 31 99 - po 1800

kom. 605 652 504

Dla m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku przyst¹pi³ do kolejnej edycji programu: "Stypendium dla osób
z terenów wiejskich oraz obszarów zagro¿onych bezrobociem, studiuj¹-
cych kierunki pro ekologiczne na I roku studiów".

Program stypendialny ma na uwadze dba³oœæ o zrównowa¿ony rozwój
województwa i ma na celu rozszerzenie dzia³añ s³u¿¹cych powszechnej
edukacji ekologicznej i wyrównanie szans spo³ecznoœci z terenów ogar-
niêtych wysokim bezrobociem. Informacja na ten temat powinna zainte-
resowaæ tegorocznych maturzystów, wkrótce absolwentów szkó³ œred-
nich, pochodz¹cych z ma³ych miejscowoœci i terenów wiejskich, którym,
za poœrednictwem programu, stworzona zosta³a mo¿liwoœæ podjêcia na-
uki na studiach dziennych w uczelniach pañstwowych na kierunkach zwi¹-
zanych z ochron¹ œrodowiska m.in.: Chemii, Ochrony Œrodowiska, Biolo-
gii, Geografii, Oceanografii, Leœnictwa, Prawa oraz Biotechnologii. Pro-
gram realizowany jest od czterech lat, dotychczas skorzysta³o z niego 114
m³odych ludzi. Poniewa¿ iloœæ chêtnych do uczestniczenia w programie
jest o wiele wiêksza ani¿eli jego mo¿liwoœci, jednym z podstawowych
kryteriów kwalifikacji jest trudna sytuacja materialna oraz uci¹¿liwoœci
zwi¹zane z dojazdem do wy¿szej uczelni. Wed³ug przyjêtych zasad sty-
pendium obejmuje pierwszy rok studiów. Istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿e-
nia czasu otrzymywania stypendium równie¿ na drugim roku studiów.
Jednym z warunków jest dobra ocena uzyskana podczas odbywania prak-
tyki. Do tej pory stypendyœci w ramach praktyki uczestniczyli w obo-
zach naukowych, które odbywa³y siê: we Wdzydzkim Parku Krajobrazo-
wym w Schodnie, w Kaszubskim Parku Krajobrazowym w Szymbarku
i ostatni w Nadmorskim Parku Krajobrazowym we W³adys³awowie i Helu.
(Wiêcej informacji na temat ostatniego obozu mo¿na uzyskaæ na
stronie www.ciee.most.org.pl).

Maturzyœci zainteresowani programem mog¹ sk³adaæ podania do 15
maja 2004 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdañsku, ul. Straganiarska 24-27, tel. 301 91 92.

PROGRAM  STYPENDIALNY

4 kwietnia 2004 r. zmar³ nagle w wieku 31 lat,
nasz kolega w s³u¿bie

st. chor. mar. Grzegorz Majsak

Swoj¹ przygodê z Marynark¹ Wo-
jenn¹ Grzes iu  rozpocz¹³  w 1992
roku w Centrum Szkolenia naszej floty
w Ustce. W styczniu 1993 r. trafi³ do
nas i pozosta³ w naszej jednostce do
swej ostatniej niedzieli - 4 kwietnia.

Pozosta³a po nim pustka, której nikt
nie zdo³a wype³niæ i s³owa, które rani¹...

W 1997 roku zosta³ ¿o³nierzem za-
wodowym. S³u¿ba i praca dawa³y mu
satysfakcjê.

Ma³y, bo tak Go nazywaliœmy, po-
zostanie na zawsze w naszej pamiêci,
jako cz³owiek, który potrafi³ zdobyæ

powszechny szacunek i wielu przyjació³.
Odszed³ nagle. 7 kwietnia na zawsze spocz¹³ w swej rodzinnej

ziemi w Skar¿ysku Kamiennej, po¿egnany przez rodzinê i przy-
jació³. Jego grób posypano morskim piaskiem.

Niech spoczywa w pokoju.

Dowództwo i Koledzy z J.W. 2254 Hel
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Na terenie strawionym przez ubieg³oroczny po¿ar rozpoczêto prace maj¹ce na celu odtworzenie kosówki. W ci¹gu 2 tygodni
zostanie posadzone oko³o 30 tysiêcy sadzonek sosny helskiej, pochodz¹cych ze szkó³ki leœnej w Domatowie.

£¹czny koszt obsadzenia blisko 6 hektarowego obszaru wyniesie oko³o 70 tysiêcy z³otych.
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