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Pierwszego dnia 2008 roku kleryc-
ki zespó³ GRECCIO, w ko�ciele

p.w. Bo¿ego Cia³a, towarzyszy³ rodzin-
nemu kolêdowaniu. Zaproszeni przez
ojców franciszkanów przysz³y do �wi¹-
tyni dzieci wraz z rodzicami a nawet
z ca³ymi rodzinami. Po wspólnym od-
�piewaniu kilku powszechnie znanych
kolêd i stworzeniu ciep³ej i przyjaznej
atmosfery dzieci zaprezentowa³y w³a-
sne interpretacje tych bo¿enarodzenio-
wych pie�ni. Wystêpowa³y solistki, du-
ety, chórki oraz zespo³y i formacje mie-
szane. Ciekawe wykonania, a wszyst-
kie takie by³y, nagradzane  by³y okla-
skami oraz specjalnie na ten dzieñ przy-
gotowanym okrzykiem "Gloria, gloria,
in excelsis Deo". Do wspólnego kolêdo-
wania wci¹gniêci byli równie¿ wszyscy
doro�li, którzy towarzyszyli dzieciom,
tworz¹c chórki ¿eñskie, mêskie i mie-
szane.

Klerycy tworz¹cy zespó³ podtrzy-
mywali rodzinn¹ atmosferê spotkania
i pomagali wystêpuj¹cym daj¹c podk³ad
muzyczny. Dzieci zaprezentowa³y zna-

Rodzinne kolêdowanie w ko�ciele

ne i mniej znane kolêdy, w tym równie¿
w jêzyku kaszubskim. By³y tak¿e wier-
szyki zwi¹zane ze �wiêtami, choink¹
i Narodzeniem Pañskim. Kolêdy w wy-
daniu rodzinnym zaprezentowa³a piêcio-
osobowa rodzina Cie�laków z w³asnym

akompaniamentem gitary i harmonijki
ustnej.

Szybko up³ynê³a godzina wspólnego
kolêdowania, szczególnie dzieciom, które
prze¿ywa³y swoje wystêpy, cieszy³y siê
z oklasków uznania oraz cukierków, ja-
kimi zosta³y poczêstowane. Szczególne
uznanie w�ród nich zdoby³ "poci¹g" któ-
ry w takt melodii kolêdowej przejecha³
przez ca³y ko�ció³. Kilkudziesiêciooso-
bowy sk³ad poci¹gu prowadzi³ osobi�cie,
jako lokomotywa, proboszcz naszej pa-
rafii ojciec Klaudiusz.

Szkoda tylko, ¿e na tak po¿yteczne
ze wzglêdów pedagogicznych spotkanie
przysz³o stosunkowo niewiele osób do-
ros³ych. Wspólne przebywanie z dzieæ-
mi, wspólne kolêdowanie, wspólne cie-
szenie siê daje wszystkim, ale szczegól-
nie dzieciom, bardzo du¿o. Rodzinne
kolêdowanie w ko�ciele to ciekawa ini-
cjatywa braci zakonnych dla dzieci i m³o-
dzie¿y szczególnie w dniu, kiedy doro-
�li odpoczywaj¹ po trudach sylwestro-
wo-noworocznej nocy.

M.A.O.

CZAS  KOLÊD
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Znakomity kronikarz dziejów rybo³ówstwa polskiego
w okresie miêdzywojennym, a jednocze�nie wieloletni

Inspektor Rybo³ówstwa Morskiego w naszym mie�cie, Jan
Netzel, w swoich wspomnieniach zatytu³owanych "Tak by³o
�", napisa³:

W Helu by³y ci¹gle k³opoty z zakwaterowaniem. Chodzi³a
fama, ¿e Hel jest kopalni¹ z³ota i wszyscy do Helu ci¹gnêli.
Jednak helscy Niemcy nie mogli strawiæ tego faktu. Niepo¿¹-
danych Kaszubów by³o jednak coraz wiêcej. Sami Niemcy,
chocia¿ mieli trudno�ci z doborem za³óg na swoich kutrach,
Kaszubów nie zatrudniali, g³ównie dlatego by czegokolwiek
z ich technik po³owowych nie podpatrzyli i pó�niej nie zasto-
sowali u siebie. Anga¿owali Polaków z g³êbi kraju, gdy¿
przypuszczali, ¿e ich zwi¹zek z morzem jest tylko krótkotrwa³¹
przygod¹. Jednak z tych ludzi tworzy³y siê pierwsze kadry
w naszym rybo³ówstwie o nie rybackim pochodzeniu.

Tak by³o roku 1926, gdy rybacy kaszubscy mieli do swojej
dyspozycji podczas zimowych po³owów jedynie schronisko,
o którym pisali�my w poprzednim odcinku. Ci Polacy, któ-
rzy przybyli do Helu za prac¹ z g³êbi kraju (wcale poka�na
grupa) i zatrudnieni zostali w rybo³ówstwie przez niemiec-
kich armatorów, w rzeczywisto�ci czêsto nie poprzestali tyl-
ko na przygodzie. Wielu z nich pozosta³o nad morzem na
zawsze, osiedlaj¹c siê w budynkach kolonii rybackich w Helu
lub Gdyni. Rybo³ówstwo sta³o siê ich zawodowym powo³a-
niem i ludzie ci, niejednokrotnie osi¹gnêli znakomite wyniki
w rybo³ówstwie, ale tylko kutrowym. W po³owach przy-
brze¿nych - ³ódkowych bezkonkurencyjni byli Kaszubi. Ci
jednak, chocia¿ w swoich rodzinnych wsiach, na s³abych ³owi-
skach nie zawsze byli w stanie zapewniæ godny byt - rzadko
decydowali siê na sta³¹ przeprowadzkê do Helu. Chêæ osiedle-

nia siê w tworzonej tutaj kolonii rybackiej, zg³aszali g³ównie
ci, którzy nie posiadali w³asnego domu, najczê�ciej z powodu
braku ju¿ ojcowizny do podzia³u. Jednak, gdy tylko zima
zamknê³a przybrze¿ne, zatokowe ³owiska, rybacy ze wszyst-
kich wsi kaszubskich ruszali do Helu. Tutaj lód, bardzo rzad-
ko uniemo¿liwia³ dotarcie do ³owisk, a istnienie portu dawa³o
mo¿liwo�æ ³atwiejszego zabezpieczenia ³odzi w czasie czê-
stych w styczniu czy lutym sztormowych dni. Nie bez zna-
czenia by³a te¿ nieznaczna odleg³o�æ do doskona³ych ³owisk
³ososiowych czy �ledziowych lub szprotowych. Wszystko
to sprawia³o, ¿e miejsce to rzeczywi�cie by³o wówczas po³o-
wowym "eldoradem" na naszym wybrze¿u. Kaszubscy ryba-
cy sezonowi korzystali najchêtniej z noclegów w schronisku
powiatowym, czyli tzw. willi Krzysia. Popularno�æ tego miej-
sca sprawia³a, ¿e czêsto trudno by³o tu znale�æ zim¹ wolne
miejsce.  Dochodzi³o nawet do konfliktów i nadu¿yæ. Przodo-
wali w tym ku�niczanie, którzy robili wszystko, ¿eby p³aciæ
jak najmniej i mieæ zawsze zagwarantowany dostêp do nocle-
gu. Zachowa³o siê pismo podpisane przez piêciu rybaków
z Ku�nicy, datowane na luty 1929 roku, w którym zwracaj¹
siê oni do Urzêdu Rybackiego w Gdyni  - w imieniu wszyst-
kich rybaków zamieszka³ych w Helu w domu urzêdowym
/Willa Krzysia/ - z pro�b¹ o wstawienie siê za nich do Wydzia-
³u Powiatowego, który administrowa³ tym miejscem. Wsta-
wiennictwo mia³o dotyczyæ podania o obni¿enie ceny pobytu
w tej noclegowni. Pro�bê tê uzasadniali faktem, ¿e z powodu
d³ugotrwa³ych mrozów zarobek ich jest bardzo ma³y, a przez
ostatnich kilka tygodni z powodu niewychodzenia na morze
- nic nie zarobili. Nie widaæ te¿ by³o jakichkolwiek widoków
na wiêkszy zarobek w najbli¿szym okresie. "Dlatego pro�ba
nasza zale¿y na tem, aby ten czas co my nie zamieszkujemy,

cz. 146

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

Projekt parcelacji terenów pañstwowych w Helu w - 1925 r.
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by³ nam za darmo uwzglêdniony (cyt.
dos³owny), bo my zmuszeni na miesi¹c
od osoby 9 z³ p³aciæ, a nas zamieszkuje
przewa¿nie 4 - 5 w ka¿dym pokoju, to
uczciwe 45 z³ tylko od cztery �cian pró¿-
ni. Pokój bez ¿adnego mebla to rzecz
okropna jest dla biednych rybaków, i tu
bez wzglêdu czy zamieszkuje czy nie.
Dlatego prosimy Wysoki Urz¹d o wsta-
wienie siê za nami, aby ten czas co my
nie zamieszkujemy za darmo by³ nam
liczony albo ca³kowicie ta cena by³a
zni¿ona."

Morski Urz¹d Rybacki oczywi�cie
pismo to przekaza³ do Wydzia³u (Urzê-
du) Powiatowego. Odpowied� przysz³a
w kwietniu tego¿ roku:

W zwi¹zku z pismem tamtejszem
donoszê uprzejmie, ¿e za mieszkanie

w schronisku pobiera Wydzia³ Powia-
towy od rybaków tylko 30 groszy od oso-
by dziennie i to tylko za czas, w którym
mieszkanie zajmuj¹. Trudno daæ za tê
kwotê wiêcej ni¿ pomieszczenie. Nad-
mieniam, ¿e Wydzia³ Powiatowy nie
robi przepisu, ile rybaków ma siê po-
mie�ciæ w jednem mieszkaniu. Rybacy
zajmuj¹ mieszkania wedle w³asnego
¿yczenia, a najchêtniej mieszkaj¹ po
kilka osób w jednym pokoju, aby zaosz-
czêdzaæ na opale.

Rybacy z Ku�nicy maj¹ swój odrêbny
sposób zapewnienia sobie mieszkania.
Przyje¿d¿aj¹ oni do Helu i po krótkim
pobycie w mieszkaniu zamykaj¹ je na
klucz, a dozorcy o�wiadczaj¹, ¿e nie
zwalniaj¹ mieszkania. W ten sposób
uniemo¿liwiaj¹ oni rybakom z innych

miejscowo�ci uzyskania mieszkañ. Nie
ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Wydzia³ Powia-
towy musi otrzymaæ komorne za ca³y
czas, w którym klucze znajduj¹ siê
w posiadaniu danych rybaków. Wnio-
sku ich o zni¿enie wzgl. darowanie
komornego nie mo¿e Wydzia³ Powiato-
wy uwzglêdniæ, bo sta³o siê tylko zado�æ
ich ¿yczeniu.

Podpisano:
Lipski

Przewodnicz¹cy Wydzia³u Powiatowego

Wniosek, rzeczywi�cie, nie zosta³
uwzglêdniony.

Dnia 13 stycznia 2008 roku w
Helu zagra³a Wielka Orkiestra

�wi¹tecznej Pomocy. Tegoroczny XVI
fina³ rozpocz¹³ siê w³a�nie u nas, sk¹d
Jurek Owsiak przywita³ ca³¹ Polskê.

XVI  FINA£  WO�P  W  HELU

Muzeum czynne by³o w okresie od
kwietnia do pa�dziernika. W pozosta-
³ych miesi¹cach otwierane sporadycz-
nie dla grup zorganizowanych.

Odrestaurowali�my stanowisko nr 4
cyplowej baterii im. Heliodora Laskow-
skiego, na którym ods³oni³o tablicê po-
�wiêcon¹  jej dowódcy kmdr. Zbignie-
wowi Przybyszewskiemu.

Wiosn¹  br., dziêki dotacji W³adz Miasta
Helu do stanowiska bêdzie doprowadzo-
na energia elektryczna a wewn¹trz obiek-
tu zostanie zorganizowana wystawa.

Dochód ze sprzeda¿y biletów - cegie-
³ek zostanie w ca³o�ci przeznaczony na
renowacjê kolejnych, polskich obiektów
militarnych.

W.W.

TROCHÊ   STATYSTYKI

Przez dwa obiekty Muzeum Obro-
ny Wybrze¿a prowadzonego

przez Stowarzyszenie "Przyjaciele
Helu" przewinê³o siê w 2007 roku oko³o
55 tys. osób. Sprzedano 51 648 biletów.
W Muzeum zorganizowano 14 wystaw
sta³ych - obiekt zosta³ zradiofonizowany.

Razem z nim wita³ Polaków Ojciec
Proboszcz Klaudiusz Michalski i wice-
burmistrz Helu Jaros³aw Pa³kowski.

W Helu kwestowa³o 60 wolontariu-
szy, najm³odszy Emilianek Sêpiñski nie
mia³ nawet dwóch lat. Przez ca³y dzieñ
w Helu odbywa³y siê imprezy, na któ-
rych ka¿dy móg³ znale�æ co� dla siebie.
Jak co roku, helanie z wielkim sercem
podeszli do akcji WO�P.

Podczas XVI fina³u Hel pobi³ rekord.
Zebrano ponad 14 tys. z³ z czego oko³o
1100 z³ ze sklepiku, 800 z³ z aukcji,
500 z³ z kawiarenki.

S³u¿by mundurowe nie odnotowa³y
¿adnych incydentów.

Wszystkim bardzo dziêkujemy,
zapraszamy za rok.

Wielkie SIE MA!

B. Tabor
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Uderz w stó³ a no¿yce siê odezw¹
W³adza  powinna  byæ  nieskazitelna!

Kto z w³odarzy miasta - Klubu "Morskie Przymierze
2020" czuje siê niewinnym, o czystym sumieniu i z

honorem, ten uzna³ ¿e tekst który napisa³em w H.B. Nr 10
(240) pt. - Domniemanie a Honor(arium) z listopada 2007 r.,
w którym by³em bli¿ej pytañ ni¿ stwierdzeñ przes¹dzaj¹-
cych, jego nie dotyczy³ i nie t³umaczy siê, nie usprawiedliwia.
Moim zdaniem, je¿eli istnieje choæby cieñ w¹tpliwo�ci w "do-
mniemanej" sytuacji, nale¿y j¹ wyja�niæ. Do tego czasu jednak
- POKORY, "Morskie Przymierze 2020 i W¹do³owski". Mój
tekst osadzony by³ w pewnym kontek�cie sytuacyjnym. Sza-
nowny Panie Edwardzie,- Ja przecie¿ nie napisa³em, ¿e nie
mieli�cie Pañstwo prawa kupiæ mieszkania komunalnego
w szkole. Napisa³em, ¿e jest to klasyczny przyk³ad obej�cia
prawa, bo nastêpnym w³a�cicielem tego¿ mieszkania, nie bê-
dzie nauczyciel. A karta nauczyciela stanowi, ¿e w szkole
mo¿e mieszkaæ tylko nauczyciel lub pracownik szko³y, eme-
rytowany równie¿. Szko³a utraci³a mieszkanie s³u¿bowe.

Zgodnie z prawem. Tak!?. Sytuacja ta jednak, moim zda-
niem, stawia Pana w krêgu osób zaufanych, zawieszonego
w czynno�ciach burmistrza. Co do dalszej czê�ci Pana wypo-
wiedzi, zgadzam siê z Panem, cyt. "nikt z nas jeszcze umiejêt-
no�ci jasnowidzenia nie posiada" i nie móg³ przewidzieæ,
cyt. "nieroztropnego zachowania"  Miros³awa W.  Jednak to
kandydat na Burmistrza wskazywa³ osoby, z którymi chcia³-
by wspó³pracowaæ, w Komitecie wyborczym "Morskie Przy-
mierze 2020 i W¹do³owski". Poparli�cie go Pañstwo i nieste-
ty,  zawiedli�cie siê. Tak, cyt. "nie ma powodu, aby ktokol-
wiek podawa³ siê do dymisji", ale jest powód, aby zawiesiæ
swoj¹ dzia³alno�æ do czasu wyja�nienia "domniemanej" spra-
wy. Tak napisa³em. A to ju¿ ma zwi¹zek z honorem czy su-
mieniem. Szczytem hipokryzji jednak s¹ nawo³ywania do
wstawiennictwa o uchylenie sankcji na³o¿onych przez nieza-
wis³y S¹d Okrêgowy w Poznaniu przez samego obwinionego,
jak i jego Komitetu wyborczego, - To Tupet!.

Czy tym samym nie stawiacie siê, Pañstwo, w sytuacji
"domniemanej?" Nie by³oby w tym nic nagannego, gdyby ini-
cjatywa ta wyp³ynê³a  od wyborców.  A tak?....  Wniosek do
S¹du Okrêgowego w Poznaniu o przywrócenie zawieszonego
w czynno�ciach s³u¿bowych (zastosowanego na podstawie
art. 276 kpk) burmistrza do ³ask, na piêtnastu Radnych po-
par³o dwana�cie osób, jedna osoba by³a przeciwna, -Pan Rad-
ny Zab³ocki Mateusz, jedna wstrzyma³a siê od g³osu, -Pani
Radna Matuszewska Teresa, a jedna, - Pani Radna  Michnie-
wicz - Borkowska Teresa. "zw¹tpi³a" i nie by³a obecna na sesji
w dniu 20 grudnia 2007 r. My�lê, ¿e niezawis³y S¹d nie da siê
nabraæ na Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, przyznany obwinionemu przez
by³ego Prezydenta RP. Aleksandra Kwa�niewskiego.

Wiem, ¿e niektórzy Radni z "Morskiego Przymierza 2020
i W¹do³owski" chcieliby z Miros³awa W. zrobiæ �wiêtego,
niepokalan¹ ofiarê re¿imu PiS-owskich siepaczy. Niestety, jest
pewien problem.

Przy wrêczaniu "torby" w³¹czony by³ "Gwó�æ Ziobry"
a w nim pozosta³a rozmowa o "kapu�cie", a nie o kalenda-

rzach, (metoda ohydna - to, wodzenie na pokuszenie) co nie
przes¹dza o winie lub nie,- a jednak, ¿ycie jest bogatsze ni¿
wyobra�nia. Godno�æ ludzka sk³ada siê z dwóch na pozór
sprzeczno�ci z dumy i z pokory. Fakty zjawiaj¹ siê same,
mimo milczenia, jakie je otacza. W naturze niektórych faktów
le¿y nakaz ich niekwestionowania. W swoim tek�cie odnosi-
³em siê do sumieñ i honoru Komitetu wyborczego "Morskie
Przymierze Hel 2020 i W¹do³owski", do konkretnej sytuacji a
nie do ca³okszta³tu pracy Radnych, którym ocenê wystawi¹
Wyborcy przy nastêpnych wyborach. Pani Teresa Michnie-
wicz - Borkowska w swoim tek�cie pt. "Domniemanie a kara
za pomówienia"  HB Nr 11(241) z grudnia 2007r. (napisanym
nie swoim piórem) jest nieprecyzyjna albo niezbyt dok³adnie
przeczyta³a mój tekst, bez zachowania odno�ników do kon-
kretnego zdania albo go po prostu niezrozumia³a. Za trudny.

Nie napisa³em o rezygnacji Pañstwa z Rady Miasta, tylko
o zawieszeniu dzia³alno�ci do czasu wyja�nienia w¹tpliwo�ci
w "domniemanej" sprawie korupcyjnej, przez niezawis³y S¹d.
A to zasadnicza ró¿nica. Chcê te¿ Pani Michniewicz - Bor-
kowskiej powiedzieæ  ¿e w indywidualnych przypadkach,
uroda jest wprost proporcjonalna do wieku, natomiast inte-
lekt ro�nie wraz z nabytym do�wiadczeniem.

Niestety � Tylko dlaczego Pani obra¿a kole¿ankê  z Rady,
ironizuj¹c "Pere³k¹".  Wyborców nale¿a³oby przeprosiæ a nie
"wyszydzaæ". Pani zdaniem to wyborcy, którzy g³osowali na
"Morskie Przymierze 2020 i W¹do³owski", powinni siedzieæ
cicho lub opu�ciæ honorowo Hel. Na pewno nie dam Pani tej
satysfakcji i nie opuszczê Helu. Z jednym Pani stwierdzeniem
zgadzam siê w ca³o�ci, cyt. "My�lê, ¿e nikt nie czuje siê bar-
dziej zawiedziony zaistnia³¹ sytuacj¹ ni¿ my, cz³onkowie
naszego Komitetu wyborczego". "Morskie Przymierze 2020
i W¹do³owski" cyt. "Bo to w³a�nie my czujemy siê oszukani
najbardziej".  To prawda!  Tylko ¿e to jaka� wyj¹tkowa spo-
legliwo�æ. Oszukani wnioskuj¹ do S¹du o przywrócenie do
³ask oszukuj¹cego?  Mo¿e Pani Teresa nie bardzo rozumie, na
czym polega ró¿nica miêdzy miastem, gdzie Radni i Burmistrz
licz¹ siê z lud�mi, a takim, gdzie maj¹ ich gdzie� i wyg³asza
farmazony o tym, ¿e to sprawa nieistotna, ¿e przecie¿ nic siê
nie sta³o.

Wygl¹da na to, ¿e nie jest Pani w stanie ogarn¹æ umys³em
faktu, i¿ mo¿na jednocze�nie piêtnowaæ i walczyæ z korupcj¹
i uk³adami, nade wszystko jednak, zachowaæ uczciwo�æ wo-
bec siebie, wobec wyborców i posiadaæ honor. Nawet cieñ
w¹tpliwo�ci w "domniemanej" sprawie wyklucza wiarygod-
no�æ s³ów Pani Radnej. Kto siê t³umaczy - usprawiedliwia,
sam siê oskar¿a. Honor s³u¿by i obowi¹zek obywatelski prze-
nie�æ nad w³asny interes. "Harcerz postêpuje po rycersku" to
harcerskie przyrzeczenie pkt 6. Honor to postawa, z któr¹
po³¹czone jest poczucie w³asnej warto�ci. Wybory przepro-
wadza siê po to, aby sprawdziæ, czy wiarygodne by³y wie�ci
gminne. Niestety, w urnach wyborczych z³o¿yli�my popio³y
naszych nadziei.  Wybory mijaj¹,  kabaret trwa znacznie d³u-
¿ej. Gdy emocje zwi¹zane z pe³nion¹ funkcj¹ przewy¿szaj¹
intelekt - to �le. Gdy siê widzi tylko to, co chce siê widzieæ,
osi¹ga siê duchow¹ �lepotê. W polityce g³upota nie stanowi

OPINIE  KOMENTARZE  LISTY
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przeszkody, honor jest bez warto�ci. Do Rady Miasta nie
wybra³ was Pan Miros³aw W., ale wybra³ was do swojego
Komitetu wyborczego, jako swoje zaplecze polityczne. Ja-
kim jest siê cz³owiekiem, w jakim� stopniu okre�la równie¿,
sposób my�lenia.  Zachowanie lub sposób my�lenia i dzia³a-
nia, charakteryzuj¹ce siê niespójno�ci¹ stosowanych zasad
moralnych, to hipokryzja, to ho³d sk³adany cnocie przez wy-
stêpek. Zdaniem Pañstwa Radnych, cyt. "Respektuj¹c jedn¹
z podstawowych zasad cywilizacji prawniczej, któr¹ jest do-
mniemanie niewinno�ci" nie zmienia faktu, ¿e "torba" z ga-
d¿etami by³a!  Ludzie  sfrustrowani  nie potrafi¹   uwolniæ siê
od w³asnych ¿¹dz, a wiêc nie d¹¿¹ do usuniêcie z³a, tylko je
pog³êbiaj¹ bez poczucia dyskomfortu - bez honoru. Dezawu-
owanie oponentów jest stare jak �wiat. Cz³owiek, który nie
chce s³yszeæ nic o sobie i o swoich b³êdach, staje siê zbyt
pewny siebie. Szlachetny w³odarz nie ¿ywi osobistych uraz -
tak robi prymitywny indywidualista. Braæ odpowiedzialno�æ
za podjêcie i wprowadzenie w ¿ycie nietrafnych decyzji czy
zachowañ i umieæ siê do tego przyznaæ to cecha szlachetna.
Ma racjê tylko ten, kto jest szczery i honorowy. Niewa¿ne,
czy w¹tpliwo�ci - potkniêcia, wytyka Rotta czy �w. Franci-
szek - z³o pozostaje z³em. W¹tpliwo�ci pozostaj¹, choæ nie
przes¹dzaj¹. Prawo do swobodnego wypowiadania siê na te-
mat osób publicznych, a takimi s¹ Radni Miasta, daje Konsty-
tucja. Wolno�æ s³owa to fundament demokracji. Do w³asnych
ocen w demokratycznym pañstwie ma prawo ka¿dy obywa-
tel. Pani Michniewicz - Borkowska wybra³a "usprawiedliwie-
nie" przez atak i straszenie "drog¹ s¹dow¹".  Jest Pani reliktem
poprzedniego systemu. Bo jak co� jest dla decydenta korzyst-
ne,  to nie ulega nawet rozumowi. S³owa Pani Teresy s¹ sprzecz-
ne - s¹ bez warto�ci. K³am, k³am, k³am, a mo¿e co� z tego
zostanie w umys³ach wyborców. K³amstwa powtarzane sto
razy, staj¹ siê prawd¹. Styl filozofowania i sposób rozumo-
wania nie jest luksusem intelektu Pani Radnej. My�lenie s³u¿y
czemu� wiêcej ni¿ tylko rozumieniu b¹d� nie, wyborców -
filozofia powinna i potrafi pomagaæ ludziom w ¿yciu. Ufaæ
ludziom, którzy nigdy nas nie zawiedli. Marzê o dumnym
mie�cie Helu w Polsce i w �wiecie, którego nie bêdê siê wstydzi³.

Gmina - Miasto jest warto�ci¹  jak¹ reprezentuj¹ przedsta-
wiciele Rady Miasta i Burmistrz. - NASZ  BURMISTRZ -

Doceniaj¹c dotychczasowy, cyt. "Wieloletni dorobek spo-
³eczny"  Pani  "Radnej" Teresy Michniewicz -Borkowskiej,
z wyrazami wspó³czucia.

  Kazimierz Rotta

P.S.  "Prawda jest uniwersaln¹ ro�lin¹. Mo¿emy j¹ zako-
paæ pod ska³¹, a mimo to wzejdzie,  kiedy nadejdzie czas"

 Frank Thiess

To cytat, którym pos³u¿y³ siê zawieszony w czynno�ciach
s³u¿bowych  przez S¹d Okrêgowy w Poznaniu, Pan burmistrz.

¯yczê tego Panu, Panie Miros³awie i wierzê, ¿e tak bêdzie.
"�ca³a Polska dowie siê, ¿e burmistrz Helu jest osob¹ nie-

winn¹ i zostanie przywrócone mi (mu) cze�æ, szacunek i do-
bre imiê".

Godno�æ to tryb warunkowy tego, czym siê jest rzeczy-
wi�cie.

Kazimierz Rotta

Hel, dn. 20.12.2007 r.

Do S¹du Okrêgowego w Poznaniu

Respektuj¹c jedn¹ z podstawowych zasad cywilizacji praw-
niczej, któr¹ jest "domniemanie niewinno�ci" i opieraj¹c siê na
dotychczasowej ocenie osoby i dzia³ania Pana Miros³awa
W¹do³owskiego jako sprawnego burmistrza, podejmuj¹cego
i realizuj¹cego dzia³ania bezspornie podnosz¹ce atrakcyjno�æ
i przynosz¹ce korzy�ci naszemu miastu, wobec problemów
wynikaj¹cych z niemo¿no�ci sprawowania funkcji burmistrza,
ze wzglêdu na zaistnia³y stan faktyczny i rodz¹cy siê na jego
podstawie skomplikowany stan prawny, zwracamy siê
o uchylenie �rodka zapobiegawczego w postaci zawieszenia
w czynno�ciach s³u¿bowych burmistrza Helu, w rozumieniu
art. 276 kpk.

Miros³aw W¹do³owski pe³ni¹c funkcjê burmistrza od roku
1998 wykaza³ siê ogromnym zaanga¿owaniem w pracy na
rzecz rozwoju Helu, czego efektem by³o zrealizowanie wielu
niezbêdnych dla jego rozwoju, inwestycji i przedsiêwziêæ.
Dziêki temu Hel staje siê miejscowo�ci¹ bardziej atrakcyjn¹,
z roku na rok odwiedzan¹ przez coraz wiêksz¹ liczbê tury-
stów. Dzia³ania burmistrza na rzecz Miasta zosta³y docenione
przez Prezydenta RP, który przyzna³ mu Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e Rada Miasta Helu uchwali³a ju¿
bud¿et na 2008 rok.

W planie sprzeda¿y mienia komunalnego w nadchodz¹cym
roku nie znalaz³a siê nieruchomo�æ, bêd¹ca przedmiotem, to-
cz¹cego siê przeciwko Miros³awowi W¹do³owskiemu, postê-
powania karnego. Nie bêdzie wiêc mia³ on mo¿liwo�ci prowa-
dzenia dzia³añ w sprawie jej sprzeda¿y, a to przecie¿ tak¿e
jeden z argumentów, który uzasadnia³ jego zawieszenie w czyn-
no�ciach s³u¿bowych.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy o sa-
morz¹dzie gminnym, w �wietle tre�ci art. 28g tej ustawy,
zawieraj¹cego zamkniêty katalog "przemijaj¹cych przeszkód
w wykonywaniu zadañ i kompetencji wójta", bezspornie przy-
czynê tak¹, stanowi �rodek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania.

Ustawa o samorz¹dzie gminnym nie odnosi siê do sytuacji
bêd¹cych wynikiem zastosowania innego �rodka zapobiegaw-
czego. Wobec powy¿szego paradoksalnie, w wyniku z³ago-
dzenia zastosowanego �rodka zapobiegawczego, zosta³a
usuniêta podstawa uzasadniaj¹ca "przemijaj¹c¹ przeszkodê
w wykonywaniu zadañ i kompetencji wójta".

Powy¿sza sytuacja nastrêcza powa¿ne problemy interpre-
tacyjne w zakresie prawid³owej wyk³adni przepisów regulu-
j¹cych sprawowanie i wykonywanie, przys³uguj¹cych burmi-
strzowi, zadañ i kompetencji co w pe³ni uzasadnia nasz wnio-
sek dotycz¹cy odst¹pienia od �rodka zapobiegawczego
w postaci, zastosowanego na podstawie art. 276 kpk, zawie-
szenia w czynno�ciach s³u¿bowych.

Przedstawione wy¿ej stanowisko zosta³o przyjête przez
Radê Miasta Helu na sesji w dniu 20 grudnia 2007 r. nastêpu-
j¹cym stosunkiem g³osów: 12 - za, 1 przeciw, 1 - wstrzyma³
siê.

OPINIE  KOMENTARZE  LISTY

Poni¿ej pismo wys³ane przez Radê Miasta
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Spotykaj¹c siê z mieszkañcami na-
szego miasta wielokrotnie s³ysza-

³am pytanie o �wietlicê socjoterapeu-
tyczn¹. Czêsto z rozmowy wynika³o,
¿e o prawdziwym obliczu tej placówki
opiekuñczo - wychowawczej wie w³a-
�ciwie niewiele osób. Przewija³y siê ró¿-
ne informacje a w�ród nich zarówno fak-
ty jak i mity. Dlatego te¿, jako kierow-
niczka �wietlicy, zdecydowa³am siê
przedstawiæ mo¿liwie najwiêcej infor-
macji w formie odpowiedzi na najczê-
�ciej stawiane pytania.

Kto i kiedy powo³a³ �wietlicê
socjoterapeutyczn¹?

Fakty. Rada Miasta Helu uchwa³¹
z dnia 20 kwietnia 2000 roku powo³a³a
z dniem 1 maja tego¿ roku placówkê
opiekuñczo - wychowawcz¹ w postaci
�wietlicy socjoterapeutycznej. Zgodnie
z tre�ci¹ tej uchwa³y �wietlica funkcjo-
nuje przy Urzêdzie Miasta w Helu jako
jednostka niesamodzielna. Finansowanie
�wietlicy nastêpuje ze �rodków prze-
znaczonych na realizacjê Gminnego
Programu Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Nar-
komanii. Zadania, organizacjê i zakres
dzia³alno�ci okre�la statut zatwierdzony
przez burmistrza Helu.

Mity. �wietlica socjoterapeutyczna
nie by³a i nie jest czê�ci¹ sk³adow¹ Miej-
skiej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, chocia¿ swoj¹ dzia-
³alno�ci¹ wspomaga dzia³ania profilak-
tyczne.

Dla kogo powo³ano �wietlicê
socjoterapeutyczn¹?

Fakty. �wietlica jest specjalistyczn¹
placówk¹ opiekuñczo - wychowawcz¹
wsparcia dziennego dla uczniów Szko³y
Podstawowej oraz Gimnazjum w Helu,
których rodzice nie s¹ w stanie zapew-
niæ odpowiedniej opieki w czasie wol-
nym od zajêæ lekcyjnych a tak¿e dla
tych, którzy wychowuj¹ siê w warun-
kach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Uczestnictwo w zajêciach jest dobrowol-
ne i bezp³atne.

Fakty i mity o �wietlicy socjoterapeutycznej
Mity. �wietlica nie jest bezp³atnym

przedszkolem dla wszystkich dzieci
których rodzice pracuj¹; nie jest miej-
scem spotkañ miejscowych chuliganów;
nie jest "przechowalni¹ baga¿u" czyli
placówk¹ dla dzieci z rodzin które nie
sprawuj¹ w³a�ciwej opieki.

Zadania �wietlicy.

Fakty. Ka¿da placówka wsparcia
dziennego zapewnia dzieciom:

1) pomoc w nauce;
2) organizacjê czasu wolnego;
3) rozwój zainteresowañ;
4) organizacje zabaw i zajêæ sporto-

wych;
5) jeden posi³ek.
Prowadzi równie¿ sta³¹ pracê z ro-

dzin¹ dziecka. �wietlica socjoterapeu-
tyczna jako specjalistyczna placówka
zapewnia ponadto:

1) udzia³ w zajêciach specjalistycz-
nych (socjoterapia, oddzia³ywanie tera-
peutyczne, korekcyjne i kompensacyj-
ne);

2) pomoc w sytuacjach kryzysowych
szkolnych, rodzinnych, rówie�niczych
i osobistych.

Mity. �wietlica nie propaguje i nie
pochwala negatywnych zachowañ pod-
opiecznych zarówno na terenie placów-
ki jak i poza nim. Wychowawcy �wie-
tlicy oddzia³ywaj¹ na podopiecznych
w zakresie zaburzeñ zachowania nato-
miast nie ponosz¹ odpowiedzialno�ci za
tego typu zachowania poza godzinami
bezpo�redniej pracy z dzieæmi. �wietlica
nie jest jedynym ogniwem w pracy wy-
chowawczej na terenie naszego miasta.

Zakres oferowanych zajêæ
i warsztatów terapii zajêciowej.

Fakty. �wietlica socjoterapeutyczna
anga¿uje podopiecznych w zajêcia:

1) rozwoju intelektualnego (np. gry
edukacyjne, rozmowy tematyczne, dys-
kusje);

2) gospodarstwa domowego (np. pod-
stawowe zasady higieny, przygotowa-
nie posi³ku, nakrywanie sto³u, zasady
zachowania siê w ró¿nych sytuacjach);

3) socjoterapeutyczne (np. bajki tera-
peutyczne, granie ról);

4) artystyczne (np. warsztaty terapii
zajêciowej, plastyczne, muzyczne, tech-
niczne);

5) sportowe (np. gry zespo³owe, za-
jêcia zrêczno�ciowe)

Mity. �wietlica socjoterapeutyczna
nie uczy przestêpczo�ci, nie jest te¿
miejscem spotkañ osób z marginesu spo-
³ecznego.

Kwalifikacje wychowawców.

Mity. W �rodowisku utar³o siê prze-
konanie, ¿e w tego typu placówkach
pracuj¹ byli nauczyciele lub osoby któ-
re na umowê zlecenie pilnuj¹ dzieci przez
okre�lony czas. Panuje równie¿ po-
wszechne przekonanie, ¿e do opieki nad
dzieæmi nie potrzeba mieæ szczególnych
kwalifikacji.

Fakty. Kwalifikacje na stanowiskach
w specjalistycznej placówce opiekuñ-
czo - wychowawczej wsparcia dzienne-
go okre�la rozporz¹dzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej. Wszyscy wy-
chowawcy �wietlicy posiadaj¹ studia
wy¿sze na kierunku pedagogika ( peda-
gogika opiekuñczo - wychowawcza, pe-
dagogika dewiacji i patologii spo³ecznej)
a ponadto jedna ukoñczy³a pomaturaln¹
szko³ê warsztatów terapii zajêciowej.
Posiadane wykszta³cenie oraz systema-
tycznie zdobywane specjalistyczne wia-
domo�ci teoretyczne i umiejêtno�ci prak-
tyczne pozwalaj¹ na profesjonalne wy-
konywanie zadañ �wietlicy socjotera-
peutycznej.

Je¿eli powy¿sze informacje nie wy-
czerpa³y w¹tpliwo�ci wszystkich zain-
teresowanych, zapraszam do pomiesz-
czenia �wietlicy, na parterze w budynku
przy ul. Komandorskiej 2 (tam, gdzie
biblioteka miejska). �wietlica, pomimo
prowadzonych prac budowlanych
w budynku, bêdzie czynna w swoim
pomieszczeniu ju¿ od  poniedzia³ku
14 stycznia.

Izabela Wasilewska

�WIETLICA  SOCJOTERAPEUTYCZNA
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Rybacy z Wyspy Jonesa
Staraniem Stowarzyszenia "Przy-

jaciele Helu" ukaza³o siê t³uma-
czenie wydanej po raz pierwszy w roku
1988 ksi¹¿ki amerykañskiej autorki  Ruth
Krirhn pt. Rybacy z Wyspy Jonesa
(Tytu³ oryginalny: The Fisherfolk of
Jones Island). Trud przygotowania tej
pozycji zosta³ podjêty g³ównie za przy-
czyn¹ opisania przez tê autorkê kolonii
rybaków kaszubskich z Pó³wyspu Hel-
skiego, jacy osiedlili siê na piaszczystej
³asze oddzielonej od sta³ego l¹du na Je-
ziorze Michigan w pobli¿u Milwaukee.
Miejsce to bardzo przypomina³o im zie-
miê, któr¹ musieli opu�ciæ. Czuj¹c siê tu
dobrze, przenie�li tam i wprowadzili
swoje obyczaje zarówno obrzêdowe, jak
i prawne (wyznaczanie dzia³ek na s³o-
wo). Z tego powodu, opisuj¹c to �rodo-
wisko, autorka mimowolnie przedstawi³a
zwyczaje rybaków helskich z drugiej
po³owy XIX wieku.

Ukaza³o siê ju¿ wiele pozycji opisu-
j¹cych losy kaszubskich emigrantów
rzuconych w poszukiwaniu lepszego
¿ycia  za ocean i próbuj¹cych zachowaæ
to¿samo�æ w obcym sobie �rodowisku.
Autorami ich byli przewa¿nie nasi ba-
dacze, którzy otrzymawszy stypendium
przez krótszy lub nieco d³u¿szy okres
spotykali siê z kolejnymi, zazwyczaj ju¿
do�æ wyra�nie zasymilowanymi  pokole-
niami emigrantów, próbuj¹c w ich jêzy-
ku, zwyczajach i zachowaniach odna-
le�æ �lady  dawnego pochodzenia. Z tez¹
na ich istnienie wyje¿d¿ali zazwyczaj
z kraju, czuj¹c, ¿e po powrocie moco-
dawcy i czytelnicy bêd¹ oczekiwaæ jej
potwierdzenia. Ksi¹zka Ruth Krirhn
emerytowanej wyk³adowczyni Uniwer-
sytetu Wisconsin-Milwaukee, jest pod
tym wzglêdem inna. Nie zosta³a ona

obarczona jak¹kolwiek tez¹, choæ -  jak
siê mog³oby wydawaæ - nie trudno by
o ni¹ by³o amerykañskiej Niemce, której
rodzina ¿y³a w�ród kaszubskich emigran-
tów. Wszak, szczególnie  w XIX wieku,
okre�lenie "Kaszub" dla Niemca mia³o
niezbyt pochlebny wyd�wiêk.  Jak jed-
nak udowadnia autorka uogólnianie ta-
kich stereotypów, zw³aszcza na amery-
kañskim gruncie nie ma wiêkszego sen-
su. Jej rodzina, sama zreszt¹, wywodz¹-
ca siê z ubogiej rybackiej osady nad  Je-
ziorem D¹bie ko³o Szczecina, wyemigro-
wa³a z Prus równie¿ szukaj¹c lepszego
�wiata, a w Ameryce po osiedleniu siê
na ubogiej wyspie by³a czêsto trakto-
wana z wy¿szo�ci¹ przez Niemców
mieszkaj¹cych w  pobliskim mie�cie.
W barwnych opisach codziennego ¿ycia
wyspy znakomicie unaocznia Ruth
Krirhn istniej¹ce niegdy� wzajemne re-
lacje pomiêdzy Kaszubami, Polakami
a Niemcami - tymi ubogimi z "wyspy"

i zamo¿nymi z s¹siedniego miasta. Rela-
cje, które je�li nawet pocz¹tkowo opie-
ra³y siê na zwyczajowych zasz³o�ciach,
szybko nabra³y normalnej formy. Jak
pisze autorka: naturaln¹ sytuacj¹ na
Wsypie Jonesa by³o to, ¿e Niemiec
pracowa³ u Kaszuby lub Polaka.

Niestety, spontaniczne decyzje podej-
mowano na s³owo okaza³y siê nieszczê-
�ciem dla rybaków nie rozumiej¹cych do
koñca bezduszno�ci industrialnej machi-
ny, która dla osi¹gniêcia sukcesu w biz-
nesie nie liczy siê z losem ludzi, którzy
stan¹ na jej drodze. Nie ma ju¿ rybaków
na Wyspie Jonesa, choæ uwa¿ana by³a
ona na prze³omie XIX i XX wieku za
po³owowe eldorado. Nie maj¹c politycz-
nego wsparcia, zostali usuniêci z tego
miejsca, oddaj¹c swoje grunty na potrze-
by wielkiego miasta. Dobi³ ich tak¿e brak
ryby. Wszak zawód ten mo¿na upra-
wiaæ tylko do czasu, póki na pobliskich
³owiskach mo¿na zape³niæ sieci. Gdy
tego zabraknie,  musz¹ poszukaæ sobie
nowego zajêcia lub wyprowadziæ siê w
inne miejsce.

Kaszubi i Niemcy z Wyspy Jonesa
rozproszyli siê po innych - bli¿szych
i dalszych  miejscowo�ciach. Dziêki pra-
cy Ruth Krirhn szczê�liwie pozosta³a
po ich dzia³alno�ci i ¿yciu relacja, która
pisana by³a zapewne dla amerykañskie-
go czytelnika. Mamy jednak nadzieje,
¿e stanie siê ona równie¿ ciekawym
i wa¿nym materia³em dla osób interesu-
j¹cych siê losem Kaszubów i rybaków
w naszym kraju.

Miros³aw Kuklik

WARTO  PRZECZYTAÆ
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SPOTKANIA  OP£ATKOWE

W  sali  posiedzeñ  Rady  Miasta  Helu

W  Placówce ̄ andarmerii Wojskowej w Helu

W  Klubie Garnizonowym (ZB¯ZiOR WP)
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Jedna z bliskich mi sentencji ³aciñskich g³osi: Historia
magistra vitae - Historia nauczycielk¹ ¿ycia. Na pocz¹-

tek wiêc trochê historii. Wybitny rzymski polityk, wódz,
dyktator i pisarz, Gajusz Juliusz Cezar, mia³ trzy ¿ony. Drug¹
z nich w kolejno�ci chronologicznej, w latach  67-62 p.n.e.,
by³a Pompeja Sulla, której udzia³ w wydarzeniach przed wie-
kami sta³ siê przyczynkiem powstania powiedzenia u¿ywa-
nego tak¿e wspó³cze�nie.

Otó¿ w grudniu 62 p.n.e., polityk rzymski, niejaki Publiusz
Klodiusz, w kobiecym przebraniu wszed³ do domu Cezara,
ówczesnego najwy¿szego kap³ana, gdzie odbywa³y siê w³a-
�nie doroczne misteria ku czci Dobrej Bogini - bogini p³odno-
�ci i obfito�ci, szczególnie czczonej przez kobiety rzymskie,
i gdzie w tym czasie mê¿czyznom wstêp by³ zabroniony.
Celem tej wizyty mia³a byæ schadzka z Pompej¹ Sull¹, ¿on¹
Cezara. Odkryty przez Aureliê, matkê Cezara, ledwo zdo³a³
uciec wyprowadzony przez niewolnicê. Wywo³a³y te zaj�cia
wieki skandal. Klodiusz zosta³ potem postawiony przed s¹-
dem i oskar¿ony o �wiêtokradztwo, lecz unikn¹³ odpowie-
dzialno�ci przekupuj¹c sêdziów. Cezar za� natychmiast roz-
wiód³ siê z Pompej¹, ale gdy go  wezwano do s¹du na �wiadka,
o�wiadczy³, ¿e o niczym nie wie. Poniewa¿ jednak wyda³o siê
to nieprawdopodobne, oskar¿yciel zapyta³: "Dlaczego wiêc
oddali³e� z domu Pompejê?". Wtedy Cezar odpar³: "Bo uwa-
¿am, ¿e moja ¿ona musi byæ wolna nawet od cienia podejrzeñ"
(wg  ¯ywota Cezara Plutarcha).

Prawdopodobnie od tego zdarzenia, co jaki� czas kto� po-
s³uguje siê tym powiedzeniem. Mówi siê wiêc, ¿e jaka� osoba
- tak jak ¿ona Cezara - powinna byæ poza wszelkimi podejrze-
niami. Ale to jest wymaganie postawione ¿onie Cezara, a nie
obserwuj¹cym j¹ ludziom. To nie jest zakaz podejrzewania.
To ¿ona Cezara musi postêpowaæ tak, aby ¿adnych podejrzeñ
nie budziæ. Szkoda, ¿e nie s¹ w stanie zrozumieæ tego ci, któ-
rzy nie doro�li do pe³nienia funkcji publicznych czy te¿ spra-
wowania stanowisk, jakie tym, czy innym sposobem, objêli.

Niektórzy jednak o�mielaj¹ siê twierdziæ, ¿e to powiedze-
nie powsta³o z innej przyczyny, tak wiêc mo¿na je - a nawet
nale¿y - rozumieæ  inaczej. Cezar po prostu kaza³ �ci¹æ g³owê
temu, który odwa¿y³ siê ¿onê Cezara oskar¿yæ. Konkluzja
by³a taka, ¿e kto podniesie rêkê na ¿onê Cezara - straci g³owê!
No i w ten sposób ¿ona Cezara znalaz³a siê poza wszelkimi
podejrzeniami. Na sta³e! Nie by³o chêtnych do postradania
g³owy. A wiêc ¿ona Cezara nie musi siê zachowywaæ popraw-
nie. Ona jest tylko bezkarna! Te uwagi dedykujê "bohatero-
wi" wydarzenia, które wywo³a³o "zdziwienie, zaskoczenie,
szok,  a nawet - jak twierdz¹ niektórzy - ból" (?), i sta³o siê
powodem przedziwnych zachowañ niektórych mieszkañców
naszego miasta, pe³ni¹cych funkcje publiczne, na szczê�cie
nielicznych, a które to zachowania niewiele maj¹ wspólnego
z takimi pojêciami, jak przyzwoito�æ, uczciwo�æ, honor czy
godno�æ. Có¿, sprawny demagog, cynicznie wykorzystuj¹c
czas i miejsca, gra zawsze na wielu strunach ludzkiej duszy,
wiedz¹c, ¿e u jednego mocniej odezw¹ siê te, u innego tamte
tony.

PAÑSTWO  PRAWA   -  MIASTO BEZPRAWIA(?) 3)

Jak ¿ona Cezara?
Demokracjê w III Rzeczypospolitej przyjmujemy liczyæ

od czerwcowych wyborów w 1989 r. Niektórzy mówi¹ wiêc,
¿e jest ju¿ - a inni ¿e dopiero - pe³noletnia. Ale czy dojrza³a?
Daleko nam jeszcze do standardów ¿ycia publicznego prezen-
towanych w krajach europejskich czy pó³nocnoamerykañskich.
¯yciorysy tamtejszych polityków, od tych na szczytach w³adzy
- prezydentów premierów, senatorów - po lokalnych burmi-
strzów, merów i rajców, s¹ zazwyczaj przejrzyste, gdy jednak
wyjd¹ na jaw jakie� ich grzeszne wystêpki, to nie opowiadaj¹ oni,
¿e s¹ niewinni i trzeba wszystko najpierw udowodniæ. Wspó³-
twórca reformy samorz¹dowej, prof. Micha³ Kulesza uwa¿a,
¿e ¿ycie publiczne to nie rozprawa przed s¹dem. W jednym
z wywiadów mówi³: "Z trudem zachowujê spokój, s³ysz¹c,
jak politycy ewidentnie zamieszani w afery mówi¹, ¿e s¹ nie-
winni, bo nikt im niczego nie udowodni³." Jego zdaniem, w ten
sposób politycy ci �wiadomie mieszaj¹ odpowiedzialno�æ karn¹
z odpowiedzialno�ci¹ polityczn¹. "A odpowiedzialno�æ poli-
tyczna to po prostu zwyk³a przyzwoito�æ, która nakazuje poli-
tykowi usun¹æ siê, gdy wokó³ jego dzia³alno�ci namno¿y³o siê
zbyt wiele znaków zapytania" - podkre�la³  prof. Kulesza.

Có¿ jednak, ju¿ Rzymianie powtarzali za Tacytem, najwy-
bitniejszym historykiem epoki cesarstwa: Cupido dominan-
di cunctis adfectibus flagrantior - ̄ ¹dza w³adzy jest gorêtsza
ni¿ wszyskie inne namiêtno�ci razem wziête.

Tadeusz Klajnert

1. wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu
i porz¹dkowi komunikacji:
a) pouczenie - 45
b) mandat - 102 na sumê 8.180 z³
2. wykroczenia przeciwko
bezpieczeñstwu osób i mienia:
a) pouczeñ - 1
3. wykroczenia przeciwko urz¹dzeniom
u¿ytku publicznego:
a) pouczeñ - 27
b) mandaty - 254 na sumê 13.700  z³
4. Razem interwencji:
a) pouczeñ - 73
b) mandaty - 356 na kwotê 21.880 z³
c) ogó³em interwencji - 429

Na koniec 2007 r. nasze miasto liczy³o 4045 zameldowa-
nych mieszkañców.

W minionym roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego  zarejestro-
wano: �luby - 30, urodzenia - 47, zgony - 47.

W sezonie letnim 2007 r. Stra¿ Miejska ujawni³a
wykroczenia i ukara³a:

TROCHÊ   STATYSTYKI
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OSIEMDZIESI¥T  TRZY  LATA  TEMU

Port cichy rozci¹ga siê ma-
lowniczo siê odbijaj¹c w g³ad-
kiej tafli wodnej. Wysoki pomost
okr¹¿a swem ramieniem wielki
obszar, mieszcz¹cy w sobie kil-
kaset zgrabnych ³odzi rybackich,
przewa¿nie motorówek. Nale¿¹
one do bogatszych Helan. Na
brzegu stromo spadaj¹cym ku
morzu susz¹ siê na wysokich
palach i dr¹gach sieci.  Pod �cia-
nami domostw i przybudówek
sun¹ rybacy, grzej¹c siê na s³oñ-
cu, tam i z powrotem ze wzro-
kiem utkwionym w morze. Twa-
rze ich pomarszczone, poorane
w bruzdy, któremi sp³ywa woda
morska w czasie burzy i w¿era
siê sol¹ sw¹ w tward¹ i ciemn¹
skórê. Oczy matowe, jakby
przys³oniête mg³¹, patrz¹ z pod
krzaczastych brwi ukradkiem,
szybko, a bystro. Mówi¹ oni ze

sob¹ "plattdeutsch", dlatego
trudno ich rozumieæ, ale mo¿na
siê z nimi rozmówiæ zupe³nie do-

brze jêzykiem niemieckim ksi¹¿-
kowym.

oprac. eRKa
* - pisownia oryginalna
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W  Polsce, tak jak w ca³ej Unii Europejskiej, trwaj¹
prace nad wdra¿aniem europejskiego systemu ochro-

ny zagro¿onych gatunków i ich siedlisk - NATURA 2000.
Tak¿e u nas mia³ miejsce proces opracowywania pilota¿o-
wych planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i sie-
dlisk gatunków na obszarach NATURA 2000 oraz planów
ochrony wybranych gatunków. Organizatorem by³o Minister-
stwo �rodowiska.

W grudniu 2007r. zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne
dotycz¹ce wspomnianego projektu nosz¹cego tytu³ "Opraco-
wanie planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i sie-
dlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów za-
rz¹dzania dla wybranych gatunków objêtych Dyrektyw¹
Ptasi¹ i Siedliskow¹". Projekt zosta³ zrealizowany w ramach
tzw. Transition Facility (Pomoc Przej�ciowa) we wspó³pracy
z partnerami z Unii Europejskiej - Królestwem Niderlandów
i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej.

Dokumenty te nie s¹ obowi¹zuj¹cymi planami ochrony
w rozumieniu polskiego prawa, jednak¿e w swojej tre�ci s¹
zgodne z przepisami prawnymi odnosz¹cymi siê do planów
ochrony i zawieraj¹ wszystkie elementy wskazane w prze-
wodniku metodycznym "Planowanie ochrony obszarów
Natura 2000" opracowanym dla Ministerstwa �rodowiska
w ramach projektu twiningowego PL/IB/2001EN/02.

Zarz¹dzanie mor�winem?
Natura 2000 - kolejny etap

Uczestnicy konsultacji dotycz¹cych Zatoki Puckiej
i Pó³wyspu Helskiego w Jastrzêbiej Górze.

Foto: Krzysztof E. Skóra

Nadrzêdnym celem prac by³ dalszy postêp w tworzeniu
podstaw dla rozwoju systemu zarz¹dzania sieci¹ Natura 2000
w Polsce. W okresie od stycznia 2006r. do grudnia 2007 r.
zrealizowano dwa g³ówne zadania projektu.  Po pierwsze opra-
cowano plany wspó³pracy lokalnej na rzecz ochrony 55 ob-
szarów Natura 2000 wystêpuj¹cych w naszym kraju, w tym
dla Zatoki Puckiej i Pó³wyspu Helskiego. Przygotowano tak-
¿e takie plany zarz¹dzania dla 15 zagro¿onych i chronionych
gatunków ro�lin i zwierz¹t.

W�ród wybrañców znalaz³ siê jeden gatunek morski - mor-
�win (Phocoena phocoena).

Z racji zakresu swojej badawczej dzia³alno�ci Stacja Mor-
ska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego zaanga-
¿owana by³a bezpo�rednio w organizacjê czterech spotkañ
konsultacyjnych dotycz¹cych krajowego planu zarz¹dzania
dla wystêpuj¹cych w polskich wodach Ba³tyku mor�winów.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa �rodowi-
ska, urzêdów morskich, organizacji rybackich, parków naro-
dowych i krajobrazowych, pozarz¹dowych organizacji pro-
ekologicznych, wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska
a tak¿e Marynarki Wojennej i niektórzy przedstawiciele
lokalnych samorz¹dów. Dwa ze spotkañ odby³y siê w £ebie
i po jednym w Miêdzyzdrojach i Gdyni.

Omówienie i stworzenie zapisów do planu zarz¹dzania za-
gro¿onymi zasobami gatunku chronionego to przygotowaw-
czy etap do realizacji wymaganego prawem planu jego ochro-
ny. Odbyte spotkania i przeprowadzona w ich trakcie dysku-
sja powinny u³atwiæ to zadanie, z którego nasze pañstwo musi
siê w najbli¿szym czasie wywi¹zaæ.
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Uczestnicy dotychczasowych spotkañ pozyskali znacz¹-
cy zasób wiedzy o gatunku i jego problemach. W ich trakcie
mogli zaznajomiæ siê z cechami gatunkowymi mor�winów,
rozmna¿aniem, wiekiem, od¿ywianiem, zachowaniem, bio-
echolokacj¹, miejscem gatunku w ekosystemie, zasiêgiem zoo-
geograficznym populacji, preferencj¹ siedliskow¹, przyczy-
nami  spadku liczebno�ci  populacji, statusem ochronnym
w tym konwencjami miêdzynarodowymi i innymi aktami pra-
wa miêdzynarodowego dotycz¹cymi ochrony mor�winów oraz
aktami i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony �rodowiska
i przyrody chroni¹cymi zasoby tych zwierz¹t. Poinformowa-
no tak¿e o ochronie mor�wina w prawodawstwie polskim,
statusie w prawie innych krajów ba³tyckich, regulacjach praw-
nych w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europej-
skiej w tym Rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 812/2004 z dnia
26 kwietnia 2004 r., ustanawiaj¹ce �rodki dotycz¹ce przypad-
kowego od³awiania waleni w trakcie po³owów ryb oraz zmie-
niaj¹ce Rozporz¹dzenie (WE) nr 88/98 a tak¿e Rozporz¹-
dzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zachowania zasobów po³owowych w wodach
Morza Ba³tyckiego, cie�nin Be³t i Sund poprzez zastosowa-
nie �rodków technicznych oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
(WE) nr 1434/98 i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 88/98.

Opisano  zagro¿enia tj. czynniki powoduj¹ce obecnie za-
nikanie gatunku, zidentyfikowanie wyników, celów i dzia³añ
- czyli zak³ócenia akustyczne (ha³as), niepokojenie d�wiêkiem
i ruchem. Zaznajomiono ze stanem zasobów pokarmowych,
ich jako�ci¹ i dostêpno�ci¹ . Zwrócono szczególna uwagê na
zjawisko przy³owu, czyli przypadkowego po³owu mor�wi-
nów w ró¿nych typach sieci.

Na spotkaniach debatowano te¿ nad rol¹ informacji i eduka-
cji oraz  sposobami wykorzystania najnowszych danych na-
ukowych dla podniesienia �wiadomo�ci spo³ecznej o gatunku.
Omówiono politykê ryback¹ w stosunku do konieczno�ci
ochrony przyrody morza. Pokre�lono wagê sta³ych konsulta-
cji �rodowiska naukowego, administracji pañstwowej,  ryba-
ków i organizacji pro-ekologiczych.

Uczestnicy zaproponowali dzia³ania ochronne na rzecz re-
dukcji zak³óceñ, redukcji zanieczyszczeñ i redukcji przy³owu.

Uznano za konieczne dokonanie szeregu zmian legislacyjnych.
Wskazano te¿ dzia³ania informacyjne, edukacyjne oraz  ko-
munikacyjne niezbêdne w ochronie mor�wina. Uznano za ko-
nieczne wykonywanie badañ i monitoringu obecno�ci mor-
�winów w granicach polskich obszarów morskich, a tak¿e usta-
lenie czy i w jakich typach rybo³ówstwa mamy do czynienia
z przy³owem  tych zwierz¹t.

Spisano cele i zadania planowane do realizacji, wskazuj¹c
jednostki odpowiedzialne, koszty i �ród³a finansowania.
Wyra¿ono opiniê, ¿e okresowo powinno siê dokonywaæ oce-
ny wdra¿ania planu. �rodowisko uczestnicz¹cych w spotka-
niach rybaków zobowi¹za³o siê  do zaprezentowania swojego
stanowiska wobec planu w oddzielnym dokumencie.

Podobnie opracowywano plany zarz¹dzania dla 14 innych
gatunków:  wydry, cietrzewia, g³uszca, przeplatki, podkowca
ma³ego, traszki grzebieniastej, nadobnicy alpejskiej, bobra, sus³a
morêgowanego, obuwika pospolitego, dzwonecznika wonnego,
sasanki otwartej, sierpika ró¿nolistnego i zanokcicy serpenty-
nowej.

Na podstawie zgromadzonych w trakcie konsultacji infor-
macji zosta³y zredagowane ogólnokrajowe plany ochrony dla
wymienionych wy¿ej gatunków. Bêd¹ one stanowiæ bardzo
dobr¹ podstawê dla planów ochrony dla obszarów sieci Natu-
ra 2000, które zosta³y objête projektem oraz byæ mo¿e bêd¹
stanowi³y wzór do dalszych dzia³añ zwi¹zanych z zarz¹dza-
niem ca³¹ sieci¹ Natura 2000 w naszym kraju

Prace podsumowano i og³oszono zakoñczenie projektu na
specjalnej dwudniowej konferencji jaka odby³a siê w Warsza-
wie i w Goni¹dzu (nad Biebrz¹) w dniach  10 - 11 grudnia 2007 r.
w obecno�ci przedstawicieli Ministra �rodowiska i Ambasa-
dorów  Królestwa Wielkiej  Brytanii i Królestwa Niderlan-
dów. Omówiono przebieg projektu i przedyskutowano spo-
soby wykorzystania jego efektów.

Czy teraz 55 polskim obszarom Natura 2000 i 15 gatunkom
w nich wystêpuj¹cym  bêdzie dzia³o siê lepiej? -  Tak w³a�nie
musi byæ!

Marcin Gawdzik
Krzysztof E. Skóra

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

Kalendarz morskiego przyrodnika
na rok 2008

Stacja Morska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañ-
skiego wyda³y, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku,
"Kalendarz morskiego przyrodnika" na 2008 rok.

Znalaz³y siê w nim daty wa¿ne dla ka¿dego, komu bliska
jest idea ochrony �rodowiska morskiego. Kalendarz jest roz-
prowadzany do szkó³ naszego województwa oraz mo¿na go
otrzymaæ w Stacji Morskiej w Helu. Autork¹ ilustracji jest
Monika Kuropatnicka - Marciniak.

MG
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Labraks w Zatoce Puckiej

Tabela:  Dane o labraksach z³owionych w polskich wodach.

  Data  Miejsce          D³ugo�æ Lt(cm)   Masa (g)       �ród³a

09.09.1995 Zatoka Pomorska
2 mile od Trzêsacza

50 1280 Krzykawski, Wiêcaszek,
1995 i 1996

??.04.2003 Zalew Kamieñski nieznana - Info. Piotr Niewiadom-
ski w Keszka, Raczyñski,
�mietana 2003

05.05.2003 Zalew  Kamieñski
w rej. Wrzosowa

37,2 489 Keszka, Raczyñski,
�mietana 2003

02.10.2007 Zatoka Pucka 60,5 2710 Okaz w kolekcji Stacji
Morskiej IOUG w Helu
(dane nie publikowane.
K.E.Skóra)

Labraks (Dicentrarchus labrax)  to ryba, dla której
Ba³tyk nie jest  morzem rodzimym, choæ do niego

czasem zagl¹da. W polskiej strefie odnotowano go do tej
pory trzykrotnie [1], a niedawno po raz czwarty i to w Zatoce
Puckiej. Okaz dotar³ do kolekcji Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego dziêki uprzejmo�ci
Pana Andrzeja Argalskiego z firmy skupuj¹cej ryby - ARPOL
z W³adys³awowa. Z³owili go rybacy z ³ódki KUZ-16, której
szyprem jest Pan Adam Struk. Wpad³ im w sieci fl¹drowe
w dniu 2  pa�dziernika 2007 r., gdy ³owili miêdzy Ku�nic¹
a Jastarni¹. D³ugo�æ ca³kowita ryby (Lt) wynosi³a  60,5 cm,
a masa 2710 gram.  Jak siê okazuje, by³ to najwiêkszy okaz
ze z³owionych ryb tego gatunku w wodach Polski.

Labraks z Zatoki Puckiej.
Foto: Krzysztof E. Skóra (2.10.2007r.).

Rok i lokalizacja miejsca odnotowania labraksa (Dicen-
trarchus labrax) w polskiej strefie Morza Ba³tyckiego.

Labraks (Dicentrarchus
labrax) zwany te¿ moronem
jest ryb¹ okoniokszta³tn¹
i nale¿y do rodziny morono-
watych (wcze�niej zaliczany
by³ do strzêpielowatych).
Rodzaj Dicentrarchus tworz¹
dwa gatunki: oprócz labraka-
sa (morona) drugim gatun-
kiem jest  labraks cêtkowany
(Dicentrarchus punctatus).

Labraks wystêpuje w pó³-
nocno - wschodnim Atlanty-
ku od Norwegii po Maroko.
Znana jest tak¿e jego obec-
no�æ w Morzu �ródziemnym
i Czarnym. Powszechny jest
w Morzu Pó³nocnym i odno-
towywany jest w Cie�ninach
Duñskich, a niekiedy i w za-
chodniej czê�ci Ba³tyku.

Cia³o ryby pokrywaj¹ silne (ktenoidalne) srebrne ³uski,
drobne ³uski (cykloidalne) wystêpuj¹  pomiêdzy oczodo³ami.
Labraks dorasta do ok. 100 cm d³ugo�ci. Prowadzi ³awicowy
tryb ¿ycia. Jest drapie¿nikiem. ¯ywi siê rybami, krewetkami
i miêczakami.

Doros³e zwykle przebywaj¹ w toni wody niedaleko dna,
nawet  do g³êboko�ci ok. 100 m. S¹ to jednak ryby  przybrze¿-
ne wystêpuj¹ce g³ównie w wodach p³ytkich, uj�ciach rzek,
zatokach i zalewach (lagunach). Te ostatnie miejsca preferuj¹
latem, zim¹ schodz¹c szczególnie w pó³nocnych rejonach swo-
jego rozsiedlenia g³êbiej i dalej od brzegu.  Pelagiczn¹ ikrê sk³a-
daj¹  w okresie wiosny,  w toni wód rejonów uj�æ rzecznych.

Labraksy nadaj¹ siê do hodowli przemys³owych. O�rodki
takie powsta³y m.in. we Francji, Chorwacji, na Cyprze
i w Grecji.  Labraksy s¹ te¿ ³owione przez wêdkarzy. W han-
dlu sprzedaje siê je zwykle �wie¿e lub wêdzone. S¹ gatunkiem
cenionym kulinarnie.

Krzysztof E. Skóra

Stacja Morska IOUG dziêkuje wszystkim osobom za zg³a-
szanie faktu z³owienia lub znalezienia rzadkich gatunków ryb.
Nasz telefon: (0 58) 675-08-36,

e-mail: hel@univ.gda.pl, internet: www.hel.univ.gda.pl.

[1] �ród³a:
- Krzykawski S., B. Wiêcaszek, 1996: Pojawienie siê labraksa

Dicentrarchus labrax (L., 1758) (Pisces, Moronidae) w Morzu
Ba³tyckim. Przegl¹d Zoologiczny, XL, 1-2: 87-89

- Krzykawski S., B.Wiêcaszek, 1995: Labraks w Ba³tyku. Wia-
domo�ci Rybackie, nr 11-12 (61), s.11.

- Keszka S., M.Raczyñski, P.�mietana 2003 r Pojawienie siê
labraksa Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) w Zalewie Ka-
mieñskim. 2003, 5: 13-15.Komunikaty Rybackie

- Krzykawski S., B.Wiêcaszek, 1996: Labraks, Dicentrarchus
labrax (L., 1758), (Perciformes, Moronidae) - przedstawiciel
gatunku niezmiernie rzadkiego w Morzu Ba³tyckim, z³owiony
w pobli¿u Trzêsacza. Pierwsza Krajowa Konferencja nt.: "Ochro-
na rzadkich i zagro¿onych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny
i perspektywy", 9-11 wrze�nia 1996, Koszalin, s.33
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Helskie (za)dymy
Kiedy zaczyna siê sezon grzew-

czy w domach, które dysponuj¹
w³asnym ogrzewaniem, rozpoczyna siê
równie¿ masowe palenie �mieci. Niektó-
rzy robi¹ to specjalnie, inni z lenistwa.
Gdyby zdawali sobie sprawê z tego, jak
negatywne w skutkach jest ich dzia³a-
nie, pewnie by tego nie robili.

Wiele domów na Pó³wyspie Helskim
posiada w³asne piece i kominki, dziêki
którym mog¹ przetrwaæ zimne miesi¹-
ce. Widok tych wszystkich kominów,
które wystaj¹ znad domowych dachów
ma swój urok i stanowi element tutej-
szego krajobrazu. Podk³adanie do pieca
czy kominka jest swojego rodzaju rytu-
a³em, za którym têskni wielu mieszkañ-
ców du¿ych miast.

Wszystko jest dobrze, dopóki pali siê
drewnem, wêglem lub innym surowcem
opa³owym. Problem pojawia siê, gdy za-
czynamy spalaæ �mieci: papier, karto-
ny, folie, mieszane odpady z opakowañ,
butelki, kawa³ki malowanych mebli,
a nawet opony, które powoduj¹ powsta-
wanie toksycznych oparów. S¹ to g³ów-
nie dioksyny i furany, ale tak¿e tlenki
wêgla i azotu, ró¿ne py³y, cyjanowodór,
formaldehydy, a z metali ciê¿kich: kadm,
rtêæ, kobalt, nikiel, selen i o³ów. Toksy-
ny te towarzysz¹ nam zw³aszcza w okre-
sie jesienno-zimowym, gdy nad ulicami
i domami w naszych miejscowo�ciach
snuj¹ siê dymy, których g³ównymi
sk³adnikami s¹ w³a�nie dioksyny. Od-
dychaj¹c na co dzieñ takim powietrzem
stajemy siê odbiorcami tych, jak¿e
niebezpiecznych, substancji. W efekcie
jeste�my nara¿eni przede wszystkim
na choroby uk³adu oddechowego, ale

Dioksyny - jedne z najbardziej toksycznych substancji znanych cz³owieko-
wi. S¹ 10 000 razy silniejsze od cyjanku potasu. Zabijaj¹ powoli, ale skutecz-
nie, niszcz¹c w¹trobê, p³uca, nerki, korê mózgow¹ i rdzeñ krêgowy.

równie¿ na powstawanie alergii (szcze-
gólnie u ma³ych dzieci), a nawet na
nowotwory.

Spalaj¹c jakiekolwiek plastikowe opa-
kowania (folie, kubeczki czy butelki) oraz
inne przedmioty zawieraj¹ce chlor, przy-
czyniamy siê do powstawania dioksyn.

Mo¿emy zapytaæ: dlaczego nie wolno
spalaæ takich �mieci w domu, a w du-
¿ych spalarniach przy wysypisku mo¿-
na? Odpowied� jest prosta: w domo-
wych paleniskach jeste�my w stanie
wytworzyæ temperaturê zaledwie od
200 do 500 stopni Celsjusza. W specjal-
nie do tego przystosowanych spalar-
niach spala siê takie �mieci w tempera-
turze oko³o 1200 stopni Celsjusza, co
umo¿liwia ca³kowity rozk³ad dioksyn.
Ponadto kominy s¹ wyposa¿one w od-
powiednie filtry, które w jeszcze
wiêkszym stopniu zmniejszaj¹ emisjê
szkodliwych oparów. Dla porównania
-  z kominów domów, w których spala-
ne s¹ �mieci, mo¿e wydobywaæ siê na-
wet oko³o 100 ng/m3[1] dioksyn i fura-
nów, w przypadku spalarni �mieci
dopuszczalna norma wynosi 0,1 ng/m3.
To tak jak by�my wybudowali nagle
1000 spalarni �mieci u nas na osiedlu.

Innym przyk³adem negatywnego
w skutkach spalania �mieci w domu jest
powstawanie cyjanowodoru. Za³ó¿my,
¿e w czasie po¿aru domu dojdzie do
spalenia siê pianki poliuretanowej, sty-
ropianu, p³yt pil�niowych czy tkanin
poliestrowych, wówczas ju¿ po 150 se-
kundach stê¿enie cyjanowodoru prze-
kracza wszelkie normy, powoduj¹c
utratê przytomno�ci, a po kolejnych
90 sekundach - �mieræ.

Dioksyny w �rodowisku kumuluj¹ siê
w glebie oraz w osadach dennych zbior-
ników wodnych. Pamiêtaj¹c, jak bardzo
rozbudowana jest w przyrodzie sieæ za-
le¿no�ci pokarmowych (tzw. ³añcuchy
pokarmowe), dochodzimy do niepoko-
j¹cego spostrze¿enia. Powstaj¹ce pod-
czas spalania �mieci dioksyny mog¹ do-
staæ siê do naszego organizmu przez
uk³ad pokarmowy np. w wyniku kon-
sumpcji ryb. Zagro¿one s¹ tak¿e kro-
wy, które, jedz¹c trawê rosn¹c¹ na ska-
¿onej glebie, produkuj¹ mleko obci¹¿o-
ne tymi substancjami, a ono trafia rów-
nie¿ do nas. Z powodu tak wysokiego
ryzyka wch³oniêcia dioksyn na drodze
pokarmowej, powinni�my dla w³asnego
dobra ograniczaæ ich ilo�ci w powietrzu,
którym oddychamy. Toksyny te bowiem
rozpuszczaj¹ siê i stopniowo odk³adaj¹
w naszej tkance t³uszczowej (tylko tam
jest to mo¿liwe), by po kilkudziesiêciu
latach daæ o sobie znaæ w postaci no-
wotworu. Wówczas niezbêdne lecze-
nie i ewentualne operacje bêd¹ nas kosz-
towaæ o wiele wiêcej ni¿ wynios¹
oszczêdno�ci uzyskane w wyniku spa-
lania �mieci zamiast dopuszczalnych
surowców opa³owych.

Niestety, okazuje siê, ¿e nawet naj-
lepsze spalarnie nie s¹ w stanie nas
ochroniæ. Prawd¹ jest, ¿e dioksyny roz-
k³adaj¹ siê w wysokich temperaturach,
lecz po wydostaniu siê z kominów, pod-
czas och³adzania, nastêpuje ich ponow-
na synteza. Technologia, która by temu
zapobiega³a, nie zosta³a jeszcze do koñ-
ca opracowana. Jedynym plusem spe-
cjalnych spalarni �mieci jest wiêc dzisiaj
zaoszczêdzenie od 50 do 70% miejsca
na wysypiskach. Zastanówmy siê jed-
nak, czy warto ryzykowaæ i przedk³a-
daæ pojemno�æ wysypiska �mieci nad
w³asne zdrowie i stan �rodowiska natu-
ralnego?

Z 1 tony �mieci w spalarni uzyskuje
siê:

- 450 kg �cieków, które s¹ oczyszcza-
ne i odprowadzane,

- 280 kg ¿u¿lu zestalane z cementem,
- 5 kg gipsu,
- 12 kg placków filtracyjnych sk³ado-

wanych na wyrobiskach solnych.
cd. na str. 16
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PRZYRODA - EKOLOGIA

Jedynym ratunkiem dla nas jest segregacja i recykling
�mieci. Spalenie tony papieru w spalarni jest równoznaczne
ze spaleniem 17 drzew. Podobnie wygl¹da sprawa puszek
aluminiowych. Gdyby�my wyprodukowali puszkê z surow-
ców wtórnych, zu¿yliby�my tylko 5% energii potrzebnej przy
jej produkcji od nowa.

Szymon Skura, Monika Konkel

[1] ng - nanogram = 0,000 000 001g

�ród³a:
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/spala-

nie_w_domu
http://proekologia.pl/content.php?article.204
www.ekoswiat.com.pl/ekologia/pdf/2006-01-08.pdf
http://trujacecieplo.chojnice.pl/?a=3&id=3
www.tarnow.pl/polecamy/piec.php

W dniu 7 stycznia 2008 r. odby³o siê w Stacji Morskiej
IO UG spotkanie spo³ecznego forum konsultacyjne-

go w sprawie realizacji projektu pn. "Park Wydmowy".
Zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Urzêdu Morskie-

go w Gdyni, Urzêdu i Rady Miasta Helu, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañ-
sku, Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, Stowarzyszenia
"Przyjaciele Helu", redakcji "Helskiej Blizy", a tak¿e repre-
zentanci mieszkañców. Obecni byli oczywi�cie przedstawi-
ciele realizatorów projektu: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdañskiego i  Stacji Morskiej IO UG.

Spotkanie w sprawie Parku Wydmowego

cd. ze str. 15

p³yt betonowych pod nasadzenia wydmowych traw, zaadap-
towano halê na potrzeby logistycznego zaplecza projektu,
uruchomiono sezonow¹  toaletê publiczn¹ w celu przeciw-
dzia³ania korzystaniu z wydmy, ogrodzono tereny zielone dla
wzmocnienia gatunków zagro¿onych, zainstalowano monito-
ring TV oraz zainicjowano dzia³ania informacyjne (tablice, ulotki,
informacja prasowa). Urz¹d Morski wykona³ uzupe³niaj¹ce
nasadzenia miejsc wydeptanych i odkrytych, rozpoczêto trze-
bienie ro�linno�ci obcej, zajêto siê usuwaniem nieczysto�ci
sta³ych z siedlisk ro�linnych. To ostatnie dzia³anie przekro-
czy³o planowany zakres zadania. Zamiast 150 ton przeró¿-
nych  �mieci, gruzu i odpadków ro�linnych wywieziono
ponad 400!!!

W ramach dyskusji o planowanych w najbli¿szej przysz³o�ci
dzia³aniach rozmawiano na temat dostarczenia piasku mor-
skiego dla zapewnienia odpowiedniego pod³o¿a gwarantuj¹ce-
go odtwarzanie rodzimych gatunków ro�linno�ci. Dyskuto-
wano te¿ na temat ¿ywop³otu wykonanego z krzewów rokit-
nika. Potwierdzono, ¿e  usuwanie obcych gatunków krzewów
i wsiedlenia nowymi odbywa siê stopniowo, obejmuj¹c kolej-
ne segmenty obszaru i w taki sposób bêdzie kontynuowane.
Poinformowano, ¿e, z uwagi na cykl wegetacyjny ro�lin, pierw-
sze nasadzenia bêd¹ mog³y byæ rozpoczête wiosn¹. Na ich
efekty trzeba bêdzie cierpliwie czekaæ, co wynika z tempa
wzrostu poszczególnych gatunków.

Szef Stacji Morskiej UG w Helu poinformowa³ tak¿e zebra-
nych o planach przej�cia do II etapu realizacji Parku Wydmo-
wego (polegaj¹cego m.in. na budowie pomostów spacerowych),
przygotowaniach do z³o¿enia wniosku na nowe ujêcie wody
dla hodowli morskich (w tym fokarium), zakresie wykona-
nych prac na rzecz przeniesienia i adaptacji by³ego budynku
gospodarczego helskiej  le�niczówki, planach rozbudowy fo-
karium i stanie przygotowañ do realizacji tzw. "Ba³tyckiej
osady" - czyli zabudowy terenu para - zabytkowymi checzami.

Park Wydmowy i Ba³tycka osada s¹ czê�ci¹ projektu pod
nazw¹ "B³êkitna Wioska".

Tatiana Mikiciuk

B£ÊKITNA
WIOSKA

 Zaproponowano, aby forum by³o sta³¹ form¹ spo³eczno -
konsultacyjn¹, w obrêbie której mo¿na by na bie¿¹co wyja-
�niaæ niejasno�ci, szukaæ lepszych rozwi¹zañ dla realizacji
projektu. Takie spotkania organizowane cyklicznie by³yby
uzupe³niane sta³ym nieskrêpowanym kontaktem miêdzy ich
uczestnikami.

W drugiej czê�ci spotkania Stacja Morska przedstawi³a
zakres wykonanych prac. A zrobiono ju¿ wiele. Dokonano
wysprz¹tania otwartego terenu i budynków po zapleczu bu-
dowlanym HYDROBUDOWY, rozpoczêto usuwanie czê�ci
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�WI¥TECZNY  NASTRÓJ

Do tradycji wesz³y ju¿ spotkania op³atkowe, jakie przed
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia dla swoich cz³onków

organizuje Zarz¹d helskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego. W 2007 roku takie spotkanie odby³o siê
w niedzielê 16 grudnia w sto³ówce Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych. W kaszubskiej wigilii, oprócz Zrzeszeñców,
uczestniczyli zaproszeni go�ci z proboszczem helskiej parafii
o. Klaudiuszem na czele.

Cz³onkowie zarz¹du oddzia³u starali siê zrobiæ wszystko,
aby przybli¿yæ wspania³¹ atmosferê �wi¹t Bo¿ego Narodze-
nia. By³y kolêdy �piewane z rodzinnym zespo³em muzycz-
nym z ¯elistrzewa, op³atek, choinka oraz smaczne potrawy
wigilijne przygotowane przez cz³onków Zrzeszenia. Trady-
cyjnie sk³adane ¿yczenia "ka¿dy ka¿demu" i dzielenie siê op³at-
kiem zast¹pi³y w tym roku wspólnie wypowiedziane ¿ycze-
nia "Weso³ych �wi¹t", podczas których uczestnicy spotkania
trzymali siê za rêce.

Nasza wspólna wigilia jest jedn¹ z niewielu okazji w ci¹gu
roku do spotkania ze wszystkimi cz³onkami zrzeszenia, dla-
tego niepokoi fakt, ¿e wiele osób nie uczestniczy w takim
wydarzeniu. Trochê szkoda, bo ka¿de takie spotkanie zbli¿a
nas, umo¿liwia wymianê do�wiadczeñ, a przede wszystkim

KASZUBSKA  WIGILIA  2007
pozwala radowaæ siê z nadchodz¹cych �wi¹t. Ju¿ dzisiaj
zachêcam tych, których zabrak³o przy wigilijnym stole hel-
skiego Zrzeszenia, aby w tym roku nie zawiedli.

W imieniu zarz¹du oddzia³u dziêkujê pani Irenie Sojeckiej,
dyrektor ZSO, za umo¿liwienie skorzystania ze sto³ówki
szkolnej  i pomoc w zorganizowaniu  kaszubskiej wigilii.

Maria Klajnert
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S³owa admira³a floty - Romana Krzy¿elewskiego - zmie
niaj¹ siê czasy, zmieniaj¹ metody dzia³ania ostatnimi

czasy odzwierciedlaj¹ do�wiadczenia Helskiego Garnizonu.

W ubieg³ym roku rozformowano 9. Flotyllê Obrony Wy-
brze¿a,  a kilka dni temu by³am �wiadkiem uroczysto�ci zwi¹-
zanych z rozformowaniem Komendy Portu Wojennego Hel.

Trudno mi obiektywnie patrzeæ na zmiany zachodz¹ce
w Helskim Garnizonie, gdy¿ odk¹d siê urodzi³am, on po pro-
stu by³. I to by³ aren¹ ró¿nych dzia³añ i wydarzeñ dzieciêcego
�wiatka, by³ ogromny, by³ przedmiotem dumy, bo nigdzie in-
dziej drugiego takiego nie by³o� A minê³o kilkana�cie lat i ten
przedmiot dumy siê kurczy, i nie jest to spowodowane tym,
¿e doros³am i inaczej patrzê na �wiat, ale jest to efekt reorgani-
zacji Marynarki Wojennej, która dostosowuje siê do wspó³-
czesnych potrzeb i zadañ nak³adanych na pañstwa.

W 1956 roku nast¹pi³y zmiany organizacyjne w jednost-
kach wojskowych Garnizonu Hel, w wyniku których ich s³u¿by
logistyki wesz³y w sk³ad rozbudowanej w maju nowo two-
rzonej Bazy Terenowej - oddzia³u logistycznego. To w³a�nie
tê sk³adow¹ czê�æ Obrony Wodnego Rejonu nale¿y uznaæ za
protoplastê Komendy Portu wojennego Hel. Tworzenie jed-
nostki o takiej w³a�nie nazwie rozpoczêto na podstawie Roz-
kazu Ministra Obrony Narodowej Nr 047/Org. z dnia 15 czerw-
ca 1957 roku. Na jego podstawie Dowódca Marynarki Wojen-
nej Rozkazem Organizacyjnym Nr 026 z dnia 9 lipca 1957
roku rozkaza³ Dowódcy Bazy Brzegowej Brygady Obrony
Wodnego Rejonu G³ównej Bazy w poro-zumieniu z Dowódc¹
Brygady Obrony Wodnego Rejonu G³ównej Bazy w terminie
do dnia 1 wrze�nia 1957 roku sformowaæ Komendê Portu
Wojennego Hel o stanie osobowym 349 wojskowych i 13 kon-
traktowych na bazie rozformowanych jednostek : Bazy Brzego-
wej Brygady Obrony Wodnego Rejonu G³ównej Bazy;
18 Dywizjonu Obrony Wodnego Rejonu G³ównej Bazy;
9 Dywizjonu Obrony Wodnego Rejonu G³ównej Bazy; Ko-
mendy Garnizonu Pó³wyspu Hel i czê�ciowo Oddzia³u Okrê-
tów Pomocniczych i Przystani Marynarki Wojennej. Ponadto
podporz¹dkowane Komendzie zosta³y: 24 Kompania War-
townicza; Orkiestra II kategorii i Garnizonowa Izba Chorych.

PO¯EGNANIE  KOMENDY  PORTU  WOJENNEGO
Rozkazem personalnym nr 0856 / MON z dnia 05.09.1957 r.

na stanowisko Komendanta Portu zosta³ wyznaczony, cza-
sowo dotychczas pe³ni¹cy te obowi¹zki, kmdr por. Adam
BRZYSKI.

Od momentu utworzenia Komendy Portu jej stan osobowy
zawsze z wielkim zaanga¿owaniem i po�wiêceniem realizo-
wa³ postawione przed nim zadania. W dowód uznania za do-
tychczasowy wysi³ek w s³u¿bie i pracy oraz pe³ne po�wiêce-
nie w dzia³aniu na rzecz umacniania obronno�ci ojczyzny, Rada
Pañstwa nada³a Komendzie Portu Wojennego Hel sztandar
ufundowany przez spo³eczeñstwo miasta Hel oraz wspó³pra-
cuj¹ce zak³ady pracy i instytucje. Aktu wrêczenia sztandaru
Komendantowi Portu kmdr por. Edwinowi JÓSKOWIAKO-
WI dokona³ na uroczystej zbiórce Dowódca Marynarki
Wojennej admira³ Ludwik JANCZYSZYN.

Bior¹c pod uwagê dotychczasow¹ dzia³alno�æ Komendy
Portu oraz dowody przywi¹zania do regionu, w zwi¹zku ze
zmian¹ Ustawy o znakach Si³ Zbrojnych RP Rada Miasta Hel
wyst¹pi³a do samorz¹dów Ziemi Puckiej z inicjatyw¹ ufundo-
wania Komendzie Portu Wojennego nowego sztandaru.

W dniu 2 czerwca 1995 roku w 30 rocznicê powstania
9 Flotylli Obrony Wybrze¿a na nabrze¿u portu wojennego
odby³a siê uroczysto�æ po¿egnania starego sztandaru oraz prze-
kazanie Komendzie Portu Wojennego Hel nowego sztandaru
przez jego rodziców chrzestnych - burmistrza Helu Bogus³a-
wê BIA£K i burmistrz Pucka Janusza £ÊGOWSKIEGO. Aktu
wrêczenia sztandaru Komendantowi Portu kmdr por. Stani-
s³awowi TEICHERTOWI dokona³ w imieniu Prezydenta RP
Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Minister Henryk
GORYSZEWSKI.

W tak krótkim rysie historycznym nie sposób daæ zado�æ-
uczynienie i satysfakcjê wszystkim, którzy w okresie istnie-
nia Komendy Portu Wojennego Hel po�wiêcili ca³¹  lub znaczn¹
czê�æ swojej marynarskiej s³u¿by, wype³niaj¹c karty jej histo-
rii, lecz o tych, którzy ponosili odpowiedzialno�æ dowodze-
nia, pe³ni¹c obowi¹zki Komendanta Portu, wspomnieæ tu jed-
nak nale¿y. To oni tworzyli jej historiê, rozbudowywali i dosko-
nalili funkcjonowanie s³u¿b i komórek organizacyjnych,
a poprzez osobisty przyk³ad utrwalali nawyki rzetelnej

ROZFORMOWANIE  JEDNOSTKI
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s³u¿by i pracy, dlatego nale¿y utrwaliæ w pamiêci ich nazwi-
ska : kmdr por. Adam BRZYSKI; kmdr por. Franciszek WA�-
KOWSKI; kmdr por. Józef PORYDZAJ; kmdr Czes³aw
OBZEJTA; kmdr por. Jan FURSEWICZ; kmdr por. Adam
NEWERLY; kmdr por. W³adys³aw ROSÓ£; kmdr por. Jan
R¥CZKA; kmdr Kazimierz DOMAGA£A; kmdr por. Edwin
JÓSKOWIAK; kmdr Jan WOLDAÑSKI; kmdr por. Stani-
s³aw KRENZ; kmdr por. Zbigniew ZIEMBA; kmdr por. Sta-
nis³aw TEICHERT kmdr por. Cezary CIÊ¯KOWSKI, kmdr
por. Jaros³aw SZULC, kmdr Krzysztof WÊGRZYN. Obec-
nie obowi¹zki Komendanta Portu pe³ni kmdr por. Micha³
GAJEWSKI.

A¿ nadszed³ dzieñ 14. grudnia i w Porcie Wojennym, który
od kilkudziesiêciu lat jest �wiadkiem wielu radosnych, wznio-
s³ych ale i tragicznych momentów - odby³y siê uroczysto�ci
zwi¹zane z rozformowaniem Komendy Portu Wojennego Hel.

Dowódca Ceremonii kmdr ppor. Dariusz MAGNUSKI
z³o¿y³ meldunek Szefowi Sztabu 3. Flotylli Okrêtów - kmdr
Jaros³awowi SKRZYSZEWSKIEMU. Nastêpnie odczytano
Rozkaz Komendanta KPW Hel w sprawie wyró¿nieñ z okazji
rozformowania jednostki. Kilkunastu ¿o³nierzy wyró¿niono

Zajêæ (grup)  Liczba godzin   Ilo�æ uczniów
Prelekcja   38           76          1218
Kurs 1dn.   83         581          2238
Kurs 2dn.   12         168            347
RAZEM 133         825          3803

Frekwencja w B³êkitnej Szkole w roku 2007 Frekwencja w fokarium w 2007 r.

Miesi¹c  Ilo�æ osób �r. dzienna
01.            2 526           81
02.            3 713         133
03.            5 203         168
04.          15 573         519
05.          46 925      1 514
06.          63 845      2 128
07.        145 163      4 683
08.        134 709      4 345
09.          31 016      1 034
10.            6 964         225
11.            2 098          70
12.            3 028          98
Razem     460 763     1 250

TROCHÊ   STATYSTYKI

nagrod¹ rzeczow¹ za szczególne osi¹gniêcia w s³u¿bie i pracy.
Wielu ¿o³nierzy i pracowników wojska nadano równie¿
odznaki pu³kowe Komendy Portu.

Nastêpnie kmdr SKRZYSZEWSKI wyg³osi³ mowê, ze
szczególnym sentymentem wspominaj¹c Komendê, której
po�wiêci³ wiele lat pracy. Komendant Portu Wojennego Hel
¿yczy³ wszystkim w nowosformowanym Punkcie Bazowa-
nia  Hel wielu dalszych osi¹gniêæ i satysfakcji z wykonywa-
nych zadañ oraz zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci w ¿yciu
osobistym. Zwieñczeniem uroczysto�ci by³ przemarsz kom-
panii honorowej i pododdzia³ów KPW Hel.

Mam nadziejê, ¿e nowopowsta³y Punkt Bazowania Hel
urzeczywistni ¿yczenia kmdr Gajewskiego i spe³ni oczekiwa-
nia ¿o³nierzy i pracowników - czego im i sobie gor¹co ¿yczê.

Jolanta ALBECKA - MASZOTA

Historia Komendy Portu Wojennego ze �ród³a:
- Przegl¹d Morski Nr 12, grudzieñ 2006, Dowództwo

Marynarki Wojennej, Gdynia;
- www.hel.mil.pl

F
O
T
O

. J
o
la

n
ta

 A
lb

ec
k
a
 -
 M

a
sz

o
ta



22

Powsta³o wiele ró¿norodnych opinii w aspekcie skom-
plikowanej aktualnie sytuacji w polskim rybo³ówstwie.

Jedno nie ulega w¹tpliwo�ci - polskie rybo³ówstwo jest
powa¿nie zagro¿one!

Na wstêpie podam kilka faktów, które ka¿¹ zastanowiæ siê,
i¿ sytuacja jest na tyle powa¿na i skomplikowana, ¿e tylko
stanowcza i racjonalna polityka mo¿e przynie�æ sukces
w rozmowach z administracj¹ UE! Polski rybak, w odró¿nie-
niu od rybaka zachodniego,  a'priori jest traktowany przez KE
jak k³usownik! Ma³o tego, dot¹d by³ te¿ tak traktowany przez
polsk¹ administracjê! To ju¿ jest stereotyp my�lenia polskie-
go i unijnego administratora! A rybak zachodni? Spójrzmy na
pewne okoliczno�ci i zjawiska. Polski rybak ma limit kwoty
po³owowej dorsza 10 tys. 800 ton rocznie. Podobn¹ kwotê
ma rybak szwedzki. Polski rybak ma jednostki p³ywaj¹ce
o mniejszej dzielno�ci morskiej w nie najlepszym stanie,
rybak szwedzki super nowoczesne. Polski rybak w dni sztor-
mowe nie wyjdzie w morze, rybak szwedzki mo¿e! Ale to
w³a�nie polski rybak w I kwartale 2007 roku przekroczy³
swoj¹ kwotê po³owow¹ o 300% (tak stwierdzi³a kontrola unij-
na). Przekroczy³ 300% normy przez trzy miesi¹ce, tak¹ flot¹
ryback¹! Zatem, je�li polski rybak przekroczy³ w tym okresie
300%, a rybak zachodni aktywno�æ i swobodê na morzu ma
o wiele wiêksz¹ - to ile w takich okoliczno�ciach musia³ prze-
³owiæ rybak zachodni? Wychodzi, ¿e ok. 700-800%! Ponadto,
je�li tak¹ flot¹ w kilka miesiêcy prze³owili�my o 300% kwotê
po³owow¹ to dorsza w Ba³tyku musi byæ "w bród"?! Rybacy
szwedzcy  maj¹ do dyspozycji ok. 1900 rybackich jednostek
p³ywaj¹cych. Gdyby�my podzieli ca³oroczny limit po³owo-
wy dla szwedzkiej floty rybackiej, (polskim systemem) star-
czy³oby go na ok. 560 jednostek, reszta (ok. 1300,  musia³aby
staæ w porcie). W Szwecji jest nieco inny system i organizacja
indywidualnych limitów po³owowych. Ale realia s¹ wrêcz
absurdalne! Produkcja przetwórstwa dorsza w Szwecji (dane
z Eurostatu), np. w 2005 w roku wynosi³a 133 tys. ton,
a pamiêtamy, ¿e wówczas kwota po³owowa wynosi³a bodaj-
¿e 10 500 ton! Zatem, sk¹d na rynku przetwórstwa szwedz-
kiego ponad 120 tys. ton!? Tê przera¿aj¹c¹ ró¿nicê na pewno
nie mo¿na wyt³umaczyæ importem! Unia Europejska prze-
znaczy³a du¿e pieni¹dze w ramach Wspólnej Polityki Rybac-
kiej w Programie SPO "Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006", bo jest nadmierny potencja³ po³owowy floty ba³-
tyckiej. Teza s³uszna! Ale dziwnym trafem tylko w Polsce
najsprawniej  i skutecznie zadzia³a³ program - "Dostosowanie
nak³adu po³owowego do zasobów", program -"Z³omowanie
statków rybackich".  Na Zachodzie jako� nikt nie kwapi³ siê
do z³omowania kutrów! Z kolei, w Polsce, program - "Odno-
wa i modernizacja floty rybackiej" - dzia³anie "budowa no-
wych statków rybackich" - w ogóle nie zaistnia³o, bo fizycz-
nie polski rybak nie móg³ przygotowaæ wniosku (dzia³anie
wygas³o z dniem 01.01.2005), a program - "Modernizacja ist-
niej¹cych statków rybackich" - mia³o takie obwarowania
techniczne i wymogi restrykcyjne, ¿e tak naprawdê nie mo-

Ci¹g dalszy rybackich k³opotów
g³o byæ ani atrakcyjne, ani racjonalne. Odwrotnie ni¿ u za-
chodnich s¹siadów. Tam ju¿ s¹ kutry zmodernizowane, a wiêc
w przysz³o�ciowej konkurencji polski rybak bêdzie na straco-
nej pozycji! Zatem, troska UE ograniczy³a siê li tylko do spraw-
nego zez³omowania ponad 40% polskiej floty rybackiej przy
jednoczesnym braku mo¿liwo�ci skorzystania z bardzo atrak-
cyjnego i perspektywicznego rozwi¹zania - budowy nowych
jednostek b¹d� modernizacji kompleksowej starych jednostek.
Nale¿y podkre�liæ, i¿ równolegle z kasacj¹ ponad 40% pol-
skiej floty nie posz³y za tym korzystne ruchy w limitowaniu
kwot po³owowych dla polskich rybaków!

KE walczy i apeluje o ochronê dorsza w Ba³tyku, wykazuje
wyj¹tkow¹ dba³o�æ ekologiczn¹ o dorsza. To bardzo dobrze.
Zatem, jak wyt³umaczyæ wpuszczenie na Morze Ba³tyckie
tzw. paszowców. O ile mo¿na by³o sobie wyobraziæ ich selek-
cyjne po³owy na Morzu Pó³nocnym, to na p³ytkim Ba³tyku
(�r. g³êboko�æ ok. 55 m) ich dzia³alno�æ mo¿na porównaæ do
"p³ywaj¹cych kombajnów �mierci" wszelkich zasobów
¿ywych. Jako� inspektorzy ani unijni, ani polscy nie s¹ tak
skrupulatni i nie wykazuj¹ wiêkszej aktywno�ci, chocia¿by
takiej jak nasi inspektorzy na polskich jednostkach!

Je�li ja mam tendencyjne spojrzenie na kwestie polskiego
rybo³ówstwa, przytoczê cytat wypowiedzi Pana Prof. Zdzi-
s³awa Chmielewskiego  w sprawie zakazu po³owu dorsza na
Ba³tyku przez polskich rybaków: "Decyzja komisji nosi wiêc
znamiona ostentacji, bo podjêta zosta³a wbrew Radzie i Parla-
mentowi. Widaæ w niej pewien protekcjonalizm. Logika zo-
sta³a mocno naruszona"

I dalej: "Rybacy nie mog¹ p³aciæ za unijn¹ politykê, nawet
je¿eli zosta³a okre�lona jeszcze przed przyjêciem Polski do
Unii. Ta decyzja dotknie przede wszystkich rybaków ze
wschodniej czê�ci wybrze¿a, a tam rybo³ówstwo jest czê�ci¹
trwaj¹cej setki lat tradycji. Jest przekazywane z ojca na syna.
Skutki zakazu odbij¹ siê na nich. Je¿eli zniszczymy tych ry-
baków, to innych nie bêdziemy ju¿ mieli. Dlatego trzeba ich
broniæ".

O ile mo¿na sobie wyobraziæ zachodniego rybaka bez etosu
tradycji, to w przypadku polskiego rybaka tradycja pokole-
niowa jest �wiêto�ci¹. I chocia¿by dla tego fundamentalnego
argumentu, administracja polska powinna zdecydowanie bro-
niæ polskiego rybaka i walczyæ o równouprawnienie dla pol-
skiego rybo³ówstwa! Jeszcze raz kwestia po³owów przemy-
s³owych! Totalne rybobójstwo na Ba³tyku! Jako� nie s³ysza-
³em ani naukowych ani unijnych opracowañ b¹d� zdecydowa-
nych zakazów i rozporz¹dzeñ KE! Dlaczego?! A przecie¿,
ka¿dy wie co oznacza statek rybacki o mocy maszyn 1800
kW z w³okiem o rozwarto�ci w pionie 50m lub typu "Duo"!
A zabójcze dla zasobów szprota, po³owy paszowe - tuki
o 15000 m2 filtracji!? Ba, nawet nie s³yszê nag³o�nieñ prote-
stów organizacji ekologicznych? Zaiste, przedziwna zmowa
milczenia! Ka¿dy polski rybak zdaje sobie doskonale sprawê,
i¿ dorsz jest jego "chlebem powszednim". St¹d, autentyczna
troska o ochronê dorsza. I choæ jest wyj¹tkowa niespójno�æ

SPRAWY  RYBAKÓW
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w�ród organizacji rybackich, nie
wynika ona li tylko z reprezento-
wania swoich interesów, ale przede
wszystkim z wielkiej obawy przed
utrat¹ pracy i likwidacj¹ polskiego
rybo³ówstwa. A przecie¿ polskie
rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb
tak naprawdê nie dotyczy tylko
oko³o 30 tys. pracowników zatrud-
nionych w tej dziedzinie gospodar-
ki! W rzeczywisto�ci rybo³ówstwo
- to jest polska racja stanu!

St¹d, ca³a gama sposobów per-
traktacji z UE proponowana przez
poszczególne organizacje rybackie od
zdecydowanych kroków i bezpardono-
wej walki z KE, poprzez "uk³adanie siê",
a¿ do ca³kowitej spolegliwo�ci. Wydaje
siê, ¿e clou problemu jest przesz³o�æ.
W wielkim skrócie, moim zdaniem, wy-
gl¹da to tak. Przed wej�ciem Polski do
Unii, z dniem 1 maja 2004 roku, Miê-
dzynarodowa Komisja Morza Ba³tyc-
kiego by³a fikcj¹. Nikt niczego nie prze-
strzega³. W 1999roku Komisja opraco-
wa³a strategiê zarz¹dzania dorszem i za-
leca³a na podstawie badañ nad jego po-
pulacj¹ przeprowadzanych przez Miê-
dzynarodow¹ Radê Badañ Morza
(ICES) roczne wielko�ci ca³kowitych
dopuszczalnych po³owów (TAC), któ-
re by³y nadal na sprawozdawczo�ci co
najmniej  nieprawdziwej! Gdyby zmie-
niono zasady sprawozdawczo�ci w dniu
wej�cia nowych pañstw do UE, sytu-
acja mog³aby siê diametralnie zmieniæ
i staæ siê normaln¹. Niestety, tak siê
nie sta³o! Ci sami ludzie, którzy przez

wiele lat ten system konserwowali, nie
mieli ani odwagi ani wewnêtrznej potrze-
by, by w imiê racjonalno�ci i solidarno-
�ci z lud�mi morza - przyj¹æ od godziny
"zero" nowy i prawdziwy system sza-
cowania zasobów dorsza i jego limito-
wania b¹d� innego gospodarowania!
W grudniu resort rybo³ówstwa omawia³
strategiê Rz¹du w sprawie polskiego
rybo³ówstwa na forum KE. Rybacy pro-
sili  o roztropne i m¹dre decyzje. Prosili
nie sugerowaæ siê pochopnymi i z góry
przewidywalnymi opiniami ludzi �pie-
waj¹cych "melodiê tamtych lat". Oni ni-
gdy nie przyznaj¹ siê do fikcyjnych dzia-
³añ, bo nie uczynili tego we w³a�ciwym
momencie - wej�cia polski do UE. Prosz¹
roztropnie rozwa¿yæ te¿, niestety, par-
tykularne interesy niektórych rybaków
b¹d� organizacji rybackich! Prosz¹ chro-
niæ polskie rybo³ówstwo przybrze¿ne.
Oni s¹ najbardziej nara¿eni na katastrofê
polskiego rybo³ówstwa i maj¹ najwiêcej
do stracenia!. Polityka ca³kowitej spole-
gliwo�ci wobec UE w gestii rybo³ów-

stwa nadba³tyckiego i poklepywa-
nia siê po plecach nie bêdzie sku-
teczna i nie bêdzie dobra dla pol-
skiego rybaka!  Rz¹d nie powinien
ulegaæ dopóty, dopóki nie zostan¹
spe³nione postulaty zabezpiecza-
j¹ce w dostateczny sposób intere-
sy polskich rybaków. Jak¹ strate-
giê, metodologiê dzia³añ i harmo-
nogram prac przedstawi  Rz¹d
w kwestii polskiego rybo³ówstwa?
Jak zamierza siê wyegzekwowaæ
wspóln¹ politykê po³owow¹ dla

wszystkich krajów nadba³tyckich, by
by³a ona polityk¹ spójn¹ i solidarn¹,
równ¹ i chroni¹c¹ ekosystem Ba³tyku
i wreszcie, by w realny oraz skuteczny
sposób przyczynia³a siê do ochrony
dorszy i innych gatunków ryb przed
prze³owieniem? Jak zamierza siê wspó³-
pracowaæ z organizacjami ekologiczny-
mi, które by³yby naturalnym sprzy-
mierzeñcem w walce o zdrowe i równe
zasady w rybo³ówstwie ba³tyckim oraz
w walce o zachowanie ekosystemu
Morza Ba³tyckiego? W jaki sposób za-
mierza siê rozwi¹zaæ problem limitów
po³owowych dorsza na rok 2008?
Czy wzorem innych pañstw ba³tyckich
przyzna polskim rybakom ekonomicz-
ne kwoty po³owowe, czy te¿ tak jak
w latach poprzednich bêdzie ich zmu-
sza³ do pracy w "statystycznej szarej
strefie" nara¿aj¹c rybaków na kontrolê
i restrykcje unijnych instytucji kontro-
luj¹cych?

 Kazimierz Rotta

W minionym roku Oddzia³ Rybo³ówstwa  Centralnego
Muzeum Morskiego zwiedzi³o 40 710 osób.

By³ to rok inwestycji. Miêdzy innymi: zrekonstruowano
budynek kostnicy, przeprowadzono konserwacjê wrót wej-
�ciowych do Muzeum oraz przystosowano wej�cie dla osób
niepe³nosprawnych. W minionym roku we wnêtrzach zabyt-
kowego obiektu zorganizowano trzy wystawy czasowe.

Muzeum otwarte jest przez ca³y rok w godz. 1000-1600

(za wyj¹tkiem poniedzia³ków) a w sezonie letnim w godz.
1000-1800.

Mieszkañcy Helu mog¹ zwiedzaæ muzeum w ka¿dy
czwartek - bezp³atnie.

TROCHÊ   STATYSTYKI

Muzeum Rybo³ówstwa
w 2007 r.
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SPORT

Najskuteczniejsi:
1. S³awomir Pokrzywka    Oldboys         9
-. Przemys³aw P³onecki     Herkules        9
3.Pawe³ Waszak               Oldboys          7
-. Pawlak Mateusz           Gemini            7
-. Zbigniew Sekowski       Herkules         7

VI Edycja Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
Hel 2007/2008

Tabela po  VI  kolejce (stan na  11.01.2008):

Nazwa   liczba
                       spotkañ   pkt bramki  Z    R    P

Oldboys        5                15   30:5   5     0    0
Hercules        5                  9  24:13   3     0    2
CBA Pacyfic        6                  9  22:34   3     0    3
Hydra        6                  7  20:20   2     1    3
Gemini        6                  7  21:27   2     1    3
Mewa        6                  3  14:32   1     0     5

Hydra-Hercules     1:2
Gemini-Hercules    3:0
Mewa-Oldoys       0:3, 1:8
Hydra-Oldboys     1:3
Mewa-Pacyfic       7:1
Mewa-Hercules     3:11
Oldboys-Gemini    6:2
Gemini-Pacyfic      5:7

Wyniki  spotkañ:

Pacyfik-Hercules   3:0, 3:1
Mewa-Gemini        2:4
Gemini-Hydra       4:9, 3:3
Hercules-Oldboys    -:-
Hydra-Pacyfic       1:7
Hydra-Mewa         5:1
Pacyfic-Oldboys   1:10

Wiêcej na stronie: http//www.kibol.pl
oraz   www.halowe.ligi.pl

- 01.01 Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Helu ***

- 13.01 Turniej Pi³ki No¿nej i Siatkowej na rzecz Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy *

- 27.01 VI Otwarte Mistrzostwa Helu Tenisa Ziemnego
(Halowego) I turniej/IV *

- 09.02 Rozpoczêcie I Edycji Helskiej Ligi Szachowej ***
- 17.02 Mistrzostwa Helu w Pi³ce Siatkowej *
- 24.02 VI Otwarte Mistrzostwa Helu Tenisa Ziemnego(Ha-

lowego) II turniej/IV*
- 15.03 Zakoñczenie VI Edycji Ligi Pi³ki No¿nej Halowej *
- 16.03 Mistrzostwa Helu w Pi³ce Siatkowej dziewcz¹t klas

I i II Gimnazjum*
- 29.03 II Otwarte Mistrzostwa Helu w Szachach ***
- 30.03 VI Otwarte Mistrzostwa Helu Tenisa Ziemnego

(Halowego) III turniej /IV*
- 11-13.04 Otwarty Turniej w Pi³ce No¿nej o Puchar Burmistrza

Helu**
- 23.04 Turniej Pi³ki Siatkowej Kadetów do lat 16*
- 27.04 VI Fina³ i Zakoñczenie Otwarty Mistrzostw Helu

Tenisa Ziemnym (Halowym)*
- 27.04 Zakoñczenie VI Edycji Ligi Tenisa Sto³owego*
- 9-11.05 Otwarty Turniej w Pi³ce No¿nej o Puchar Rady

Miasta w Helu**
- 30.05-01.06 VII Mistrzostwa Helu w Pi³ce No¿nej Halowej**
- 1-2.06 Turniej Pi³ki No¿nej dla dzieci Przedszkola i SP

z okazji  Dnia Dziecka**

PLAN  IMPREZ  SPORTOWO-REKREACYJNYCH
w 2008  roku

- 06-08.2008 Rozgrywki Wakacyjnej  Ligi Pi³karskich Siódemek**
-  28.06 Zakoñczenie I Edycji Helskiej Ligi Szachowej***
- 29.06 VII Mistrzostwa Helu w Tenisie Sto³owym*
- 13.07 Grad Prix Powiatu Puckiego -  biegi prze³ajowe
- 26.07 Letni Turniej Szachowy o Puchar Przewodnicz¹cego

Rady Miasta ***
- 5-7.09 VI Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej**
- 28.09 Mistrzostwa Helu w Pi³ce Siatkowej juniorów do lat 19*
- 1-5.10 Turniej Pi³ki No¿nej 7-osob. Szkó³ Podstawowych**
- 8-12.10 Turniej Pi³ki No¿nej 7-osob. Gimnazjum**
- 11-12.10 Mistrzostwa Polski All Style Karate i Festiwal

Sztuk Walki*
- 13-17.10 Turniej Pi³ki No¿nej 7-osob. Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych**
- 26.10 Turniej Pi³ki Siatkowej Kobiet*
- 23.11 Mistrzostwa Helu w Pi³ce Siatkowej ch³opców klas

I i II Gimnazjum*
- 11.11 Turniej Pi³ki No¿nej z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci**
- 09.11 Rozpoczêcie VII Edycji Ligi Tenisa Sto³owego 2008/2009*
- 22.11 Rozpoczêcie VII Edycji Ligi Pi³ki No¿nej Halowej*
- 06.12 Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej i Siatkowej*

Miejsce imprezy:
*hala sportowa,
** boisko,
*** sala w Urzêdzie Miasta
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Je¿eli jêzyk nie jest poprawny,
mowa nie znaczy tego co ma znaczyæ.
Je¿eli mowa nie znaczy tego co ma znaczyæ,
nie bêdzie robione to, co ma byæ zrobione.
W wtedy moralno�æ i wszystkie sztuki ulegn¹ zepsuciu,
a sprawiedliwo�æ zejdzie na manowce
i wszyscy popadn¹ w stan bez³adnego pomieszania.

Konfucjusz

Przyzwoito�æ nie jest iluzj¹. To zdanie chcê ci¹gle jesz-
cze wypowiadaæ w trybie orzekaj¹cym i z wiar¹.

Wiara w to, ¿e potrafimy rozró¿niaæ miêdzy tym co przy-
zwoite i tym, co nieprzyzwoite.

Je�li nie istnieje zbiorowe potêpienie z³¹, sumienia zwykle
�pi¹ spokojnie. Bo za z³e uznaj¹ próbê przywrócenia porz¹d-
ku moralnego.

Bóg zakaza³ kradzie¿y w przykazaniu - "nie kradnij", ale
nie wskaza³ z³odzieja. Z³odzieja wskazuje zawsze cz³owiek,
dlatego tak trudno Boga zrozumieæ. Cz³owiek jest omylny
i czêsto nie potrafi wskazaæ.

Tyle ju¿ razy morali�ci przypominali �wiatu, ¿e pochleb-
stwa nie s¹ dobre, a jednak pokusa, by kadziæ, jak zwykle, ma
siê nie�le.

Ka¿dy kto w dzieciñstwie zetkn¹³ siê z twórczo�ci¹ La
Fontanie,a wie, ¿e pochlebstwo niewiele ró¿ni siê od oszu-
stwa.

Co siê sta³o z nami jako spo³eczeñstwem lokalnym? Jak
daleko odeszli�my od �ród³a demokracji i odpowiedzialno�ci?
Czy idea³y obywatelskie zosta³y os³abione przez pogoñ za
pieni¹dzem?

Hel tylko udaje, ¿e pog³êbia integracjê. Udaje, ¿e stanowi
jedno�æ i gwarantuje spokój.

Nie mo¿na pisaæ i mówiæ o budowaniu demokratycznej
wspólnoty w Helu, ma³ej miejscowo�ci, celowo pozbawiaj¹c
nas mo¿liwo�ci swobodnego wyra¿ania opinii. Cywilizacja
lokalna to produkt ducha ludzkiego. Definiuj¹ j¹ normy ¿ycia
zbiorowego, które spo³eczeñstwo helskie przyjmuje  jako w³a-
�ciwe dla swego funkcjonowania. Cywilizacja lokalna doty-
czy wiêc norm, wed³ug których spo³eczeñstwo helskie jest
zorganizowane.

Demokracja jest, jak powszechnie wiadomo, najgorszym
z systemów poza wszystkimi innymi, które dotychczas wy-
my�lono. Dla demokracji nie ma w wolnym �wiecie alternaty-
wy. Przyjê³o siê uwa¿aæ, ¿e najwiêksz¹ zalet¹ demokracji jest
procedura wyboru sprawuj¹cego w³adzê, a tak¿e odwo³anie
sprawuj¹cego w³adzê o ile to oka¿e siê konieczne.

Staro¿ytni Rzymianie zwracali kiedy� ogromn¹ uwagê na
to, ¿e sprawowanie ka¿dego urzêdu publicznego wymaga po-
siadania obok roztropno�ci, jeszcze jednej cnoty. By³a ni¹
gravitas, czyli powaga.

Mo¿na ¿ywiæ przypuszczenia, ¿e zamiast roztropno�ci
popisywano siê cwaniactwem a zamiast powagi okazywano
poufa³o�æ. ale tylko w stosunku do swoich zaufanych. Nato-
miast pozosta³ych siê lekcewa¿y³o i wyklucza³o poza margi-

Helska gra pozorów
nes spo³eczeñstwa lokalnego. a nad ty wszystkim unosi siê
zmowa milczenia.

Zmowa milczenia to jeden z podstawowych mechanizmów,
dziêki któremu sprawca przestêpstwa mo¿e pozostaæ d³ugo
bezkarny. By taka zmowa milczenia dzia³a³a musi wystêpo-
waæ wysoki poziom zaufania (dwór, klakierzy) oraz du¿a
koncentracja w³adzy w podejmowaniu decyzji. Urzêdnik jest
tylko i wy³¹cznie pionkiem.

Wed³ug zasady:
"Nie patrzcie, co ja robiê, s³uchajcie, co ja mówiê".
W obliczu takiej zmowy, jedynym sposobem zdobycia do-

wodów s¹ ofensywne dzia³ania policji i tajnych s³u¿b (np.
CBA). Innej drogi nie ma.

Zamiast zakoñczenia anegdota.
Na pewnym balu charytatywnym, zorganizowanym przez

fundacjê "Porozumienie bez barier" - pewien pan zapyta³ szla-
chetn¹ damê, czy odda³aby mu siê za milion z³otych.

Po bardzo d³ugim namy�le, szlachetna dama wyrazi³a zgodê.
Na to pan zapyta³ szlachetn¹ damê, czy odda³aby mu siê za

z³otówkê.
Oburzona i czerwona ze z³o�ci dama odpowiedzia³a: Pan

mnie traktuje jak zwyk³¹ k�.
Droga Pani, to ju¿ wcze�niej ustalili�my, prawda?

Andrzej Buliñski

OPINIE  KOMENTARZE  LISTY

MAMMOBUS  W  HELU

W dniach 17-19 grudnia prowadzono w Helu badania
mammograficzne. W mammobusie przebadano 104

panie. Koszt badañ 46 osób pokry³ NFOZ, a 58 bud¿et
miasta.

Zgodnie z zaleceniami kontrola mammograficzna powinna
byæ przeprowadzona:

- w wieku 35-39 lat - przynajmniej jedna mammografia
- w wieku 40-49 lat - co 2 lata
- w wieku 50-56 lat - co roku
- powy¿ej 60 roku ¿ycia wg wskazañ lekarskich, zwykle co

1,5-2 lata.
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Ju¿ po raz czwarty Centralne Muzeum Morskie w³¹czy
³o siê w ³amanie barier spo³ecznych dotycz¹cych ludzi

niepe³nosprawnych. Od 30 pa�dziernika udostêpnili�my do
zwiedzania wystawê prac wykonanych na warsztatach tera-
pii zajêciowej Fundacji "Sprawni Inaczej".

Na ekspozycji zobaczymy bajecznie kolorowe rysunki,
wyklejanki i obrazy, ceramiczne morskie stwory, rze�bione
jednostki p³ywaj¹ce, a tak¿e typowo gdañskie motywy.

Fundacja "Sprawni Inaczej" to organizacja pozarz¹dowa od
18 lat dzia³aj¹ca na rzecz ludzi niepe³nosprawnych. Rozwija
siê dynamicznie tworz¹c coraz to nowe placówki terapeu-
tyczne. Do najd³u¿ej dzia³aj¹cych nale¿¹: Warsztat Terapii
Zajêciowej  w Gdañsku i �rodowiskowy Dom Samopomocy
w Lubieszynie k/Ko�cierzyny. W ostatnich latach pod pa-
tronatem fundacji powsta³y dwa nowe domy �rodowiskowe
w Bytowie i Miastku. Z powodzeniem te¿ prowadzona jest
dzia³alno�æ we Wroc³awiu.

Co roku przybywaj¹ nowi podopieczni, rozwijaj¹ dzia³al-
no�æ nowe  pracownie. Wszystkie prowadzone przez funda-
cjê placówki maj¹ za zadanie pomoc osobom niepe³nospraw-
nym w ró¿nym wieku. Kilkadziesi¹t dzieci ze wsi korzysta
z fachowej rehabilitacji w dobrze wyposa¿onych do tego celu
salach. Osoby doros³e maj¹ mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajê-

MORSKIE  WÊDRÓWKI
WYSTAWA  W  MUZEUM  RYBO£ÓWSTWA

ciach terapeutycznych: plastycznych i ceramicznych, korzy-
sta z fachowej pomocy psychologicznej, uczy siê niezbêd-
nych w ¿yciu czynno�ci, bierze udzia³ w turnusach rehabilita-
cyjnych i wypoczynkowych w kraju i zagranic¹ oraz w ró¿-
nego rodzaju konkursach i wystawach. Przygotowuj¹ siê do
podjêcia w przysz³o�ci pracy.

G³ównymi narzêdziami terapeutycznymi w Warsztacie Te-
rapii Zajêciowej dzia³aj¹cym w Gdañsku s¹ ceramika, malar-
stwo, rysunek. Wiele ciekawych efektów uzyskuje siê wyko-
nuj¹c samodzielnie papier czerpany, kartki okoliczno�ciowe,
ozdoby i dekoracje.

W �rodowiskowych domach w Bytowie, Lubieszynie
i Miastku rozwijaj¹ siê poza rysunkiem i malarstwem, hafciar-
stwo, tkactwo, stolarstwo oraz inne techniki.

Osoby uczestnicz¹ce w zajêciach placówek fundacji po-
znaj¹ prawid³a rz¹dz¹ce sztuk¹, ucz¹ siê szukaæ inspiracji
w otaczaj¹cym ich �wiecie, ucz¹ siê te¿ projektowaæ swoje
prace, dbaæ o narzêdzia i miejsce pracy. Sztuka, praca, terapia
³¹cz¹ siê tutaj w ca³o�æ daj¹c¹ cz³owiekowi niepe³nosprawne-
mu szansê na aktywne odkrywanie swoich mo¿liwo�ci i zain-
teresowañ oraz pokazywanie �wiatu siebie i swojej pracy.
Dziêki tym dzia³aniom zmienia siê on z zalêknionego, scho-
wanego gdzie� w swoim mieszkaniu w �wiadomego w³asnej
warto�ci doros³ego, odwa¿nego i pe³nego rado�ci cz³owieka.

Morskie wêdrówki 12 grudnia 2007 - 31 marca 2008  Muzeum Rybo³ówstwa w Helu.
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