


2

W roku bie¿¹cym Telewizja Regionalna Gdañsk obcho
dzi jubileusz 50. -lecia swego istnienia. Przy tej oka-

zji pozwolono nam siêgn¹æ do jej fotograficznych zasobów
archiwalnych, w których odnale�æ mo¿na sporo materia³ów

Czy kto� jeszcze pamiêta?
helskich. Ciekawsze zdjêcia przedstawimy na naszych ³amach.
Na pocz¹tek "Teleranek" nakrêcony w naszym porcie w   1977
roku. Wystêpuje zapewne nasz "Bursztynek". Czy kto� jesz-
cze ten moment pamiêta?

M.K.
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WSPOMNIENIE  �WI¥T

Najpiêkniejsza palma 2008 roku
Folklor wraca do ³ask. Rêczne wyplatanie koszyków,

tkanie na ko³owrotku, haftowanie wzorów regionalnych,
ale tak¿e tañce i �piewy ludowe lepiej koj¹ nerwy ni¿ muzyka
relaksacyjna czy joga. I nie chodzi tylko o wystêpy nagradza-
ne oklaskami czy te¿ prace przynosz¹ce dochody, ale g³ównie
o to, czego ucz¹ nas starsze pokolenia, a my przekazujemy
naszym dzieciom.

Konkurs na najpiêkniejsz¹ palmê organizowany przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ jest jedn¹ z takich okazji.
Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od �redniowie-
cza t³umnie i uroczy�cie, a g³ównym jej atrybutem s¹ w³a�nie
palmy.

cd. na str. 7
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Z ̄ YCIA ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

W ostatnich tygodniach trwa³ re-
mont w 115 Szpitalu Wojsko-

wym w Helu. Adaptowano pomiesz-
czenia w budynku administracyjnym
przeznaczone na now¹ przychodniê
wraz z poradni¹ dzieciêc¹. Wiadomo, ¿e
ka¿da wizyta u lekarza wi¹¿e siê ze stre-
sem, wyj¹tkowo silnie prze¿ywanym
zw³aszcza przez ma³e dzieci. ̄ eby ocie-
pliæ trochê wnêtrze gabinetu pediatrycz-
nego oraz sprawiæ, aby by³ bardziej przy-
jazny dla m³odych pacjentów, dzieci
z helskiej szko³y zosta³y poproszone
przez dyrektora szpitala, Pani¹ Weroni-
kê Nowarê o zrobienie dekoracji  �cian
w postaci kolorowych obrazków. Do
wspólnego malowania, pod kierunkiem
plastyczek p. Aliny Wiekiery, Barbary

Przyjazne wnêtrze dla ma³ych pacjentów
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Cieslak i Ewy Borzeckiej, zg³osi³o siê
wiele dzieci i m³odzie¿y zarówno ze
szko³y podstawowej: Ewelina Chmura,
Karolina Dusza, Alicja Figurska, Adrian
Ko�cik, Tomasz Hermann, Sandra
Milkowska, Malwina Nowak, Sylwia
Pe³echaty, Klaudia Sztankier, Joanna

Zaniewska, Agata ̄ eglicz, jak i  gimna-
zjum: Sylwia Kliñska, Klaudia Panek,
Sandra Pe³echaty, Zuzanna Rybacka,
Julia ¯eglicz oraz liceum: Barbara
Cie�lak. Spo�ród kilku pomys³ów
zwyciê¿y³ ten, aby namalowaæ paste-
lowe kucyki. Bêd¹ siê one kojarzy³y dzie-
ciom z ich ulubionymi bohaterami.

Samo malowanie mia³o miejsce 12 marca
i przebiega³o niezwykle sprawnie, a jego
efekty bêdzie mo¿na oceniæ osobi�cie
podczas wizyty w przychodni.

8 kwietnia m³odzi arty�ci spotkali siê
z dyrektor szpitala Pani¹ Weronik¹ No-
wara, która wrêczy³a im komplety pro-
fesjonalnych pêdzli malarskich.

Ewa Borzêcka

8 kwietnia b.r. 45 uczniów VI klasy Szko³y Podstawowej
w helskim ZSO przyst¹pi³o do ogólnopolskiego spraw-

dzianu wiedzy z przedmiotów humanistycznych i �cis³ych.
Na wyniki trzeba poczekaæ do 28 maja. Sprawdzian ma na
celu zdiagnozowanie poziomu wiedzy oraz umiejêtno�ci

Sprawdzian po VI klasie absolwenta Szko³y Podstawowej. Analiza wyników pos³u¿y
do dalszej pracy w Gimnazjum.

Przed rozpoczêciem pisania sprawdzianu zastêpca Burmi-
strza Helu Jaros³aw Pa³kowski i Sekretarz Miasta Marek
Dykta, ¿ycz¹c uczniom szczê�cia i trafnych odpowiedzi,
wrêczyli  d³ugopisy, obowi¹zkowo z czarnym tuszem.

ZSO
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Niesmak i gwa³towny sprzeciw
granicz¹cy z obrzydzeniem -

takie odczucia targaj¹ niektórymi rad-
nymi, kiedy s³ysz¹ o w³asnej odpowie-
dzialno�ci moralnej.

Nasza Rada Miasta wybrana w de-
mokratycznych wyborach,  pod wodz¹
�wiat³ego, mi³uj¹cego ponad wszystko
mieszkañców, zawieszonego, "burmi-
strza", dba o to, aby�my  siê nie nudzili,
bo mówi rzeczy ciekawe i pouczaj¹ce.
Do grona "autorytetów" nale¿y, miêdzy
innymi "osobowo�ciami", sekretarz na-
szego miasta, zwany na mie�cie "Stañ-
czykiem" UM lub "Paziem" obwiniane-
go "burmistrza". S³owa pana sekretarza
cytowane s¹ jak Ewangelia. Chcia³by
za³atwiæ zawieszonemu "burmistrzowi"
odpust  ca³kowity. Niestety, nie jest on,
wielkim depozytariuszem s³owa. Tylko
patrzeæ jak zacznie rzucaæ gromy na pro-
kuratora, który prowadzi sprawê zawie-
szonego w czynno�ciach "burmistrza",
albo publicznie zbeszta szefa CBA za
zamach na demokracjê, uosabian¹ przez
obwinionego.

A¿ strach pomy�leæ, ¿e mia³by to byæ
kandydat na burmistrza, bo aspiracje ta-
kie ma. Wiele wskazuje na to, ¿e prze-
¿y³ siln¹ sytuacjê urazowo-lêkow¹, któ-
ra pozostawi³a gotowo�æ do wypierania
przesz³o�ci. Prawdopodobnie nadal od-
czuwa lêk. Burmistrz z³ama³  prawo, ale
jest z tego dumny. Motywacje ma roz-
maite, ale szlachetne. Uwa¿a, ¿e prawo,
które "podobno" z³ama³, jest z³e i odwo-
³uje siê do wy¿szych ni¿ prawo warto-
�ci. Mniemam, ¿e s¹ to warto�ci, które
maj¹ przed sob¹ wielk¹ przysz³o�æ.
Moim zdaniem, ka¿dy przytomny cz³o-
wiek maj¹cy problemy z prawem, po-
winien co rychlej porzucaj¹c tradycyjne
metody obrony, takie jak, krêcenie, za-
przeczanie, powo³ywanie siê na trudne
dzieciñstwo, wybraæ któr¹� z tych po-
staw: Powinien z³o¿yæ o�wiadczenie, ¿e
przepisy przeciwko korupcji uwa¿a za
ca³kowicie niemo¿liwe do przestrzega-
nia, bo s¹ sprzeczne z natur¹ cz³owieka,
a wiêc warto�ci¹ wy¿sz¹ ni¿ jakie� tam
kodeksy postêpowania. Mo¿na og³osiæ,
¿e ograniczenia brania ³apówek to z³e
prawo, ³ami¹ce podstawow¹ warto�æ -
wolno�æ cz³owieka, wiêc nie bêdzie go

LISTY  OPINIE  KOMENTARZE

Zaniechaæ wyja�nieñ w sprawach "domniemanych"
przestrzega³. Korupcjê urzêdnika mo¿-
na równie¿ uzasadniaæ przywracaniem
sprawiedliwo�ci spo³ecznej, podnosze-
niem jego niskiego wynagrodzenia, bez
uszczerbku dla bud¿etu miasta a tym
samym podatników.

Jako by³y rybak jestem wra¿liwy na
korupcjê. A wszystko przez powiedze-
nie, ¿e w Polsce tylko ryba nie bierze.
Ryba te¿ by bra³a, tylko nikt nie chce jej
dawaæ. Nawet od z³otej rybki wszyscy
oczekuj¹, ¿e spe³ni ¿yczenia za friko.
£apówki bior¹ na ca³ym �wiecie, ale co�
za³atwiaj¹. To normalne i z tym siê mo¿-
na pogodziæ. Ale w Polsce bior¹ i nicze-
go nie za³atwiaj¹.  Czêsto bior¹, nie ma-
j¹c nawet mo¿liwo�ci za³atwienia tego,
za co wziêli. Zdemaskowany przez CBA
og³asza, ¿e jest prze�ladowany ze wzglê-
du na orientacjê polityczn¹. Jest bohate-
rem audycji telewizyjnych, a w prasie
robi z siebie bojownika ruchu oporu, cier-
pi¹cego za s³uszn¹ sprawê. Oto wielka
tajemnica wiary w niewinno�æ "Obwi-
nionego" i ludzi jego! Ka¿de t³umacze-
nie mo¿e liczyæ na poklask. Zale¿y tyl-
ko od tego, kto je wyg³osi, bo takie s¹
teraz zasady moralno�ci prawa. Czasa-
mi pewno�æ siebie jest bardzo dobra, ale
niepoparta dokonaniami mo¿e byæ zgub-
na. Tak rzadko staæ dzi� helskich Rad-
nych z "Morskiego Przymierza Hel 2020
i W¹do³owski" na s³owa krytyki pod
adresem cz³onków w³asnego obozu.

Jeste�cie Pañstwo jasnym punktem na
helskim politycznym firmamencie. Ni-
czym dywizja Rejtanów rzucacie siê w
poprzek drzwi, domagaj¹c siê u³askawie-
nia obwinionego o korupcjê swojego li-
dera. Kto przy zdrowych zmys³ach,
wywalczywszy najwa¿niejszy mandat
spo³eczny - mandat Radnego, urz¹dza³-
by tak skandaliczne popisy na oczach
elektoratu?!  No, chyba ¿e siê tych ludzi
(elektorat), podatników, uwa¿a za opó�-
nionych w rozwoju. I to jest wniosek
tyle¿ straszliwy, co przygnêbiaj¹cy.

A to w³a�nie ludzie - helanie dopro-
wadzili do tego, ¿e Hel siê rozwija. To
zas³uga przedsiêbiorców, gastronomi-
ków, rybaków i wszystkich innych
mieszkañców wykazuj¹cych inicjatywê
w rozwoju naszego miasta.

Przyk³adem mo¿e byæ choæby fakt
zajêcia drugiego miejsca w Polsce przez
"Maszoperiê" w kategorii Gastronom
Pomorza - "Restauracja Regionalna".

To prawda, - dostaj¹c w depozyt w³a-
dzê, Rada Miasta nie przeszkadza
w tym, ale tylko dlatego ¿e w³asnych
pomys³ów nie ma i ¿adnej inicjatywy
uchwa³odawczej dla rozwoju miasta nie
wnios³a. To zachowawczy sposób na
przetrwanie. Niski stan godno�ci niektó-
rych  naszych rajców jest podyktowa-
ny tym, i¿ nie maj¹ ¿adnej  odpowie-
dzialno�ci politycznej czy s³u¿bowej za
ich hañbi¹ce wypowiedzi, za nieprze-
my�lane decyzje urzêdnicze, za zacho-
wania. Tylko odpowiedzialno�æ mo¿e
skutkowaæ tym, i¿ pomy�l¹, ¿e Hel
oznacza my, a nie Ja. Zachowanie do-
brego imienia musi kosztowaæ. Miasto,
które ma s³u¿alcz¹, marionetkow¹ Radê
- bez konstruktywnej opozycji, to nie-
smaczna farsa i  brudny spektakl. Opo-
zycja, która patrzy na rêce w³odarzom
decyduj¹cym o publicznych pieni¹-
dzach, mo¿e dobrze s³u¿yæ miastu.
My�lê, ¿e z tej burzy, która przetacza
siê przez helski Ratusz, nie bêdzie desz-
czu i wszystko skoñczy siê pomy�lnie -
pomy�lnie dla Helu i jego mieszkañców,
bo przecie¿ o to nam wszystkim cho-
dzi.

Pisz¹c ten tekst, liczê na krytykê
i potêpienie.

Kazimierz Rotta
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Pod koniec 1924 roku wydawa³o siê, ¿e wydzielenie tere-
nów le�nych pod koloniê ryback¹ w Helu jest ju¿ tylko

formalno�ci¹. W tym jednak czasie  rozpocz¹³ siê dziwny
konflikt administracyjny pomiêdzy Wojewod¹ Pomorskim
reprezentuj¹cym rz¹d a Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych. Kon-
flikt ten, bêd¹cy swoist¹, presti¿ow¹ prób¹ si³ pomiêdzy wo-
jewódzkimi organami pañstwowymi, na blisko trzy lata za-
blokowa³ rozpoczêcie prac budowlanych w Helu. Jak zwykle
ucierpieli na nim najbardziej oczekuj¹cy ju¿ z niecierpliwo�ci¹
na konkretne decyzjê rybacy, którzy chcieli  tu siê osiedliæ.

Jak siê okaza³o, wielu z nich tej próby czasu nie wytrzyma-
³o i wkrótce zrezygnowa³o. Zaczê³o siê od tego, ¿e Okrêgowa
Dyrekcja Lasów Pañstwowych dosz³a do wniosku, ¿e skoro
Wydzia³ Powiatowy w Pucku zbudowa³ ju¿ dwa budynki schro-
niska dla rybaków na parceli lasów, nie czekaj¹c na przed³u-
¿aj¹ce siê procedury wydzielenia tego obszaru z  produkcji
le�nej, to nale¿y zdj¹æ ten teren z planów kolonizacji, a za-
mieszkiwanie w nich rybaków traktowaæ jako tymczasowe.
Podtekst by³ bardzo wyra�ny - tylko kwesti¹ czasu mia³o byæ
przejêcie tych obiektów na  potrzeby le�nictwa - wszak czyja
ziemia tego w³asno�æ. Jednak¿e starosta Lipski, przeczuwaj¹c
takie zamiary zaprotestowa³ zdecydowanie. Le�nicy nie ustê-
powali i gdy, na polecenie Wojewody Pomorskiego w grudniu
1924 roku Urz¹d Katastralny w Pucku przyst¹pi³ do wydzie-
lania obszaru kolonii w Helu, zakwestionowali tê parcelacjê,
a nadle�niczy obwodu helskiego Kotula nie zezwoli³ na po-
mierzenie dzia³ek planowanych jako numer 1-6 twierdz¹c, ¿e
tereny te s¹ potrzebne do dzia³alno�ci Lasów Pañstwowych,
gdy¿ znajduje siê na nich sk³adnica mu³u. Jak siê okaza³o, tak¹
decyzj¹ le�niczego zaskoczeni byli nawet urzêdnicy Mini-
sterstwo Rolnictwa.

Kotula -  kierownik le�nictwa rewirowego Hel, tak zrelacjo-
nowa³ prze³o¿onym tê sytuacjê:  Dnia 18 grudnia 1924 r.
zjawi³ siê na terenie le�nictwa rewirowego przedstawiciel
Urzêdu Katastralnego w Pucku i rozpocz¹³ pomiary parcel
rybackich legitymuj¹c siê pismami, których odpisy przedk³a-
da siê w za³¹czeniu. Ani wydzia³ Mierniczy Województwa
Pomorskiego ani Urz¹d Rybacki nie zawiadomi³ jednak
Dyrekcji Lasów o pomiarach, które  mia³y byæ wykonane
na terenie le�nictwa. Nie sprzeciwi³em siê pomiarom czê�ci
tego terenu, nie chc¹c nara¿aæ Skarbu Pañstwa na koszta,
jednak upraszam Dyrekcjê Lasów, aby zwróciæ uwagê wy¿ej
wymienionym urzêdom, by w przysz³o�ci zawiadamia³y
Dyrekcjê Lasów o pracach przedsiêwziêtych na terenie lasów
pañstwowych.

Plany, które zosta³y mi okazane, a sporz¹dzone przez
Ministerstwo Robót Publicznych,  przewiduj¹ do parcelacji

cz. 149

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

port le�nictwa rewirowego, s³u¿¹cy zarazem na sk³adowisko
mu³u i materia³ów do umocnienie wydm. Spowodowa³oby to,
odciêcie tego¿ terenu od morza. Z kolei zajêcie portu le�nic-
twa wobec posiadania oko³o 700 ha wydm i lotnych piasków
zagra¿aj¹cych istnieniu kolei pañstwowej oraz lasu w Helu,
jest sprzeczne z interesem Pañstwa. Dlatego donoszê, ¿e le-
�nictwo rewirowe ani na parcelacjê ani na nawet pomiary
czê�ci portu nie zezwoli³o. Przedstawiciel Urzêdu Katastral-
nego w Pucku pomiarów w porcie wiêc nie wykona³. Le�nic-
two rewirowe uprasza Dyrekcjê, by za¿¹daæ z Morskiego Urzê-
du Rybackiego podania warunków dzier¿awy parcel oraz
wzoru kontraktu dla zaopiniowania przez Dyrekcjê Lasów
wzglêdnie le�nictwo rewirowe.

Podpisano Kotula, Kierownik Le�nictwa rewirowego.
W ten sposób kilkuletnie zbiegi dwóch ministerstw i Woje-

wody zosta³y storpedowane przez helskiego le�niczego Ko-
tulê, który przegoni³ intruzów z lasu.

Wydaje siê jednak, ¿e w dzia³aniach tych nie czu³ siê on
osamotniony. Okrêgowa Dyrekcja Lasów Pañstwowych
w Toruniu broni³a decyzji helskiego le�nika, t³umacz¹c go wobec
w³adz zwierzchnich. W tym celu wys³a³a ona pismo-apel do
Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych w Warszawie pro-
sz¹c o wsparcie w tych dzia³aniach, uzasadniaj¹c to w nastê-
puj¹cy sposób:

Le�nictwo rewirowe Hel donosi sprawozdaniem z dnia
20.XII.1924 r. o rozpoczêciu przez Urz¹d Katastralny w Puc-
ku pomiarów parcel rybackich na Helu na mocy upowa¿nie-
nia Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego Wydzia³u Mierni-
czego z dnia 25.XI.1924 r., tudzie¿ Morskiego Urzêdu Rybac-
kiego w Wejherowie bez uprzedniego zawiadomienia Dyrek-
cji Okrêgowej Lasów Pañstwowych ani te¿ le�nictwa rewiro-
wego Hel. Na podstawie relacji le�nictwa rewirowego na par-
cele rybackie przeznaczono tak¿e i port le�nictwa oraz miej-
sce, gdzie sk³adano mu³ i materia³y potrzebne do zalesienia
i umacniania piaszczystych wydm Helu, których le�nictwo
rewirowe Hel posiada oko³o 700 ha. W razie zabrania tego
portu le�nictwo zosta³oby pozbawione dostêpu do morza,
co narazi³oby Skarb Pañstwa na ogromne straty, poniewa¿
od nale¿ytego zalesienia wydm zale¿ne jest istnienie kolei
i racjonalna gospodarka le�na na Helu. Na zasadzie powy¿-
szego Dyrekcja Okrêgowa LP pozwala sobie zwróciæ siê do
Dyrekcji Generalnej z gor¹c¹ pro�b¹ o wyst¹pienie do Mini-
sterstwa Robót Publicznych z odpowiednim popartym wnio-
skiem, a¿eby dostêp do morza i obecny port, w którym znaj-
duj¹ siê znaczne zapasy mu³u wi�lanego pozosta³y nadal przy
le�nictwie Hel i ¿eby dalsze roboty przy parcelacji Helu robi³y
siê w porozumieniu z Dyrekcj¹ Okrêgow¹ Lasów Pañstwo-
wych w Toruniu.
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Dosz³o do zatrzymania prac i irytacji Wojewody Pomor-
skiego, który wysy³a³ przez ca³y czas skargi na postêpowanie
Dyrekcji Lasów i nie przekazywanie gruntów pod kolonizacjê
w Helu. Urz¹d Katastralny w Pucku doniós³ Wojewodzie
w pi�mie z listopada 1925 roku, ¿e dokona³ pomiaru parcel
jednak¿e protokó³ tego pomiaru nie zosta³ sporz¹dzony z
powodu sprzeciwu wniesionego przez nadle�niczego z Helu,
a dotycz¹cego parcel numer 1-6 oraz przedstawiciela Wydzia-
³u Powiatowego w Pucku na dzia³kê ze schroniskiem rybac-
kim, któr¹ starostwo chcia³oby przej¹æ na w³asno�æ. Na szczê-
�cie jeszcze w roku 1925 zdo³ano rozstrzygn¹æ ten konflikt.
Pozosta³a jednak ci¹gle sprawa dokonania podzia³u parceli pod
budowê domków rybackich w Helu. Bez tego dzia³ania ryba-
cy nie mogli otrzymaæ przydzia³ów na w³asne dzia³ki, na co
tak niecierpliwie czekali.Pla¿a nadzatokowa jeszcze bez budynków kolonii rybac-

kiej i falochronów portu wojennego. Oko³o 1926 r.

Najczê�ciej spotyka siê palmy ju¿
gotowe, kupne b¹d� sporz¹dzane z ga-
³¹zek wierzbowych, bukszpanu czy roz-
maitych traw. Jednak to te wykonywa-
ne w³asnorêcznie, czêsto kilkumetrowe,
na których powiewaj¹ kolorowe wst¹¿-
ki wzbudzaj¹ najwiêksze emocje. Tym
samym uroczysto�ci Niedzieli Palmo-
wej oprócz wymiaru religijnego w tym
dniu przejawiaj¹ równie¿ aspekt inte-
gruj¹cy lokaln¹ spo³eczno�æ. Istotne jest,
aby ludzie byli razem, wspólnie prze-
¿ywali Liturgiê Mszaln¹, jak równie¿
wydarzenia zwi¹zane z wyborem naj-
piêkniejszej palmy. Poczucie wiêzi jest
darem najcenniejszym i to nie tylko
w Ko�ciele, ale tak¿e w tym, co siê robi,
co siê kocha i ku czemu siê pod¹¿a. A to,
co nazywa siê folklorem, nie jest bez
znaczenia. To piêkna tradycja i znak, ¿e
to, co Bo¿e mo¿e przenikaæ w to, co

ludzkie i sprawiaæ, ¿e kszta³tuj¹ca siê
przestrzeñ jest przestrzeni¹ wspólnoty
i rado�ci. Zdolno�æ przebywania razem
w dobry i twórczy sposób, spêdzanie
czasu w atmosferze wzajemnej ¿yczli-
wo�ci - temu mia³ s³u¿yæ konkurs na naj-
piêkniejsz¹ palmê 2008 roku.

Zatem sacrum i folklor nie wykluczaj¹
siê, ale wspaniale uzupe³niaj¹. Z tego
pewnie te¿ powodu przedsiêwziêcie or-
ganizowane przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ ma wielu sympatyków w�ród
mieszkañców naszego miasta, którzy
tradycyjnie funduj¹ nagrody. S¹ to: p.
D. Bimczok, p. M. Chroñ, p. S. Dre-
wing, pp. E. i M. Dykta, p. R. Groen-
wald, p. G. Janiak, p. Z. Jarosz, p. M.
Konarska, p. T. Matuszewska, p. T.
Michniewicz-Borkowska, p. Cz. Moty-
ka, p. E. Mrozik, p. M. Oniszczuk, p.
L. Pe³echaty, pp. I. Radomska i J. Chwi-
rot, p. K. Soldatke, p. P. Wojna, p. M.
Zab³ocki.

Konkurs na najpiêkniejsz¹ palmê od-
bywa siê cyklicznie od 2005 roku. Orga-
nizator - Miejska Biblioteka Publiczna -
powo³uje komisjê, która wy³ania laure-
atów. Z ka¿dym rokiem pojawiaj¹ siê
nowe pomys³y na wykonanie palmy, tak
w samym jej kszta³cie, jak i w poszcze-
gólnych elementach. Wiele ze zg³oszo-
nych prac to prawdziwe dzie³a sztuki,
dlatego czêsto przyznawanych jest kil-
ka nagród równorzêdnych. W tym roku
komisjê w sk³adzie - p. Zofia Jarosz,
p. Barbara Tabor, ojciec Kosma zachwy-
ci³a palma przypominaj¹ca "diabelskie
skrzypce", wyczarowana przez dzieci
z Bocianiego Gniazda, które zajê³y
pierwsze miejsce. G³ówn¹ nagrod¹ by³

cd. ze str. 3 telewizor LG 20LS5R, ufundowany
przez mieszkañców miasta. Exaequo dru-
gie miejsce zajê³o Przedszkole Miejskie
oraz kl. IVa pod kierunkiem p. T. Drop.
Trzecie miejsce równorzêdnie przyzna-
no kl. IVb pod kierunkiem p. M. For-
melli, kl. Ia pod kierunkiem p. H. �wi¹-
teckiej oraz kó³ku artystycznemu pro-
wadzonemu przez p. A. Wiekierê. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali równie¿ atrak-
cyjne i warto�ciowe nagrody oraz s³o-
dycze przekazane przez panie Beatê
Kolp i Barbarê Ko�cijañsk¹ ze sklepu
"Beata", pani¹ Agnieszkê Wilgê ze skle-
pu "Marina" oraz Urz¹d Miasta.

Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujê, fundatorom nagród serdecznie
dziêkujê i zapraszam za rok na wspólne
prze¿ywanie Niedzieli Palmowej.

Gra¿yna Rotta
Dyrektor MBP w Helu



8

Zdrowie psychiczne jest pojêciem funkcjonuj¹cym
zarówno w naukach medycznych, przede wszystkim

w psychiatrii, jak i w psychologii, szczególnie psychologii
klinicznej. I podobnie jak medycyna napotyka trudno�ci
w zdefiniowaniu zdrowia.

Tak samo, jak w przypadku zdrowia somatycznego, nie
mo¿emy okre�laæ stanu zdrowia psychicznego danej osoby
tylko na podstawie wystêpowania lub niewystêpowania pew-
nych objawów lub zespo³ów psychopatologicznych. U cz³o-
wieka zdrowego mo¿e wystêpowaæ szereg nieprawid³owo�ci
psychicznych, takich jak np. niektóre z³udzenia w procesie
spostrzegania, z³udzenia pamiêciowe, my�lenie magiczne (ma-
giczno - lêkowe lub magiczno - ¿yczeniowe), epizodycznie
pojawiaj¹ce siê obawy o cechach fobii, omamy (hipnagogiczne
i hipnopompiczne) i szereg innych, które nie bêd¹ objawami
chorobowymi. Jak wynika z tego krótkiego wprowadzenia,
stwierdzenie nik³ych nawet zaburzeñ czynno�ci psychicznych,
powinno byæ rozpatrywane w sposób dwojaki. Po pierwsze -
z nastawieniem, aby nie przeoczyæ objawów mog¹cych byæ
zwiastunem rozpoczynaj¹cej siê choroby i po drugie - by nie
doszukiwaæ siê patologii tam, gdzie jej nie ma, a gdzie jedynie
maj¹ miejsce przemijaj¹ce lub drobne nieprawid³owo�ci.

Tak jak wspomnia³em ju¿ w poprzednim artykule, nie mo-
¿emy oddzielaæ zdrowia psychicznego od zdrowia somatycz-
nego. Dlatego okre�laj¹c dan¹ osobê jako zdrow¹ psychicznie
bierzemy pod uwagê m.in. to, ¿e jest wolna od chorób i dole-
gliwo�ci somatycznych, ale tak¿e zaburzeñ psychicznych,
konfliktów, napiêæ i niepokojów. Jednak w okre�leniu, czy
dana osoba jest zdrowa psychicznie, czy te¿ nie, napotykamy
wiele problemów. W którym momencie mo¿emy powiedzieæ,
¿e objawy, które obserwujemy u danej osoby to np. cechy
jego osobowo�ci, a w którym s¹ to ju¿ zaburzenia osobowo-
�ci? Kiedy jego zachowania wskazuj¹ np. na sumienny typ
osobowo�ci, a kiedy s¹ ju¿ zaburzeniami obsesyjno - kompul-
sywnymi, kiedy kto� jest pewny siebie, a kiedy mówimy, ¿e
cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowo�ci? Pewn¹ pro-
pozycj¹ rozwi¹zania tych kwestii jest zaproponowane przez
Rosehana i Seligmana kontinuum "patologia - norma (brak pa-
tologii) - ¿ycie optymalne". �rodek tego kontinuum odpowia-
da temu, co niektórzy autorzy okre�laj¹ jako "zdrowie nega-
tywne", a wiêc brak choroby, a kraniec "¿ycie optymalne"
odpowiada definicji "zdrowia pozytywnego", mo¿liwo�ci sa-
morealizacji, zadowolenia, szczê�cia. Mo¿na równie¿ zauwa-
¿yæ, ¿e o ile psychiatrzy i psychologowie kliniczni pos³uguj¹
siê przede wszystkim jedn¹ czê�ci¹ tego kontinuum, wymia-
rem "patologia - norma", o tyle psychologowie zajmuj¹cy siê
profilaktyk¹, a tak¿e wychowawcy, zajmuj¹ siê drug¹ jego
czê�ci¹, wymiarem "norma - ¿ycie optymalne".

Pojêcie zdrowia psychicznego ma tak¿e wa¿ny aspekt spo-
³eczno - kulturowy. Wi¹¿e siê on z pojêciem normy i normal-
no�ci. Czêsto, zw³aszcza w przypadku wiedzy potocznej,
uto¿samia siê obydwa pojêcia, przyjmuj¹c, ¿e cz³owiek nor-
malny to cz³owiek zdrowy psychicznie. Jednak definiowanie
normalno�ci poci¹ga za sob¹ konieczno�æ odniesienia cech da-
nej osoby do cech grupy spo³ecznej, z której ona pochodzi.

Je¿eli skorzystamy z jednego z trzech kryteriów, np. staty-
stycznego, to uznamy za normalne te w³a�ciwo�ci jednostki
i ich nasilenie, które wystêpuj¹ najczê�ciej w populacji, s¹
wiêc typowe. Prowadzi to jednak do b³êdnych wniosków i to
z dwóch powodów. Po pierwsze, tylko cz³owiek przeciêtny,
niczym siê nie wyró¿niaj¹cy, mo¿e byæ uznany za normalne-
go, a osoba np. wybitna traktowana by³aby jako nienormalna.
Po drugie, trudno by³oby z kolei uznaæ za normalne takie
w³a�ciwo�ci cz³owieka, które mog¹ byæ wprawdzie typowe
w danej grupie, ale maj¹ wyra�nie patologiczne w³a�ciwo�ci,
np. niekontrolowane i bardzo silne tendencje agresywne.

Autorzy zajmuj¹cy siê problematyk¹ zdrowia psychiczne-
go wskazuj¹, ¿e nie ma jednego pojêcia zdrowia psychicznego,
a jest ich wiele, tak jak wiele jest systemów warto�ci i kultur.

Przyjrzyjmy siê teraz dok³adniej zdrowiu psychicznemu.
Podstaw¹ zdrowia psychicznego jest dobrze zintegrowana

osobowo�æ, której sk³adnikiem jest m.in. dojrza³o�æ emocjo-
nalna, si³a charakteru, zdolno�æ radzenia sobie ze sprzeczny-
mi emocjami, równowaga miêdzy ¿yciem wewnêtrznym
a przystosowaniem do rzeczywisto�ci oraz skuteczne zespo-
lenie ró¿nych czê�ci osobowo�ci w jedn¹ ca³o�æ.

Jak wskazywa³a psychoanalityczka Melanie Klein, zdro-
wie psychiczne opiera siê na interakcji podstawowych �róde³
¿ycia psychicznego - impulsów mi³o�ci i nienawi�ci - interak-
cji, w której dominuje zdolno�æ do mi³o�ci.

Ju¿ ma³e dziecko, w pierwszej i najbardziej podstawowej
relacji jak¹ jest relacja z matk¹, do�wiadcza tych uczuæ - mi³o-
�ci i nienawi�ci. W tej relacji dziecko uwewnêtrznia rozmaite
aspekty osobowo�ci matki. Je¿eli w odczuciu dziecka dobre
aspekty zintrojektowanej (uwewnêtrznionej) matki przewa-
¿aj¹ nad frustruj¹cymi, to uwewnêtrzniona matka staje siê
fundamentem dla si³y charakteru. Mówi¹c inaczej - je¿eli mat-
ka zapewnia dziecku w³a�ciw¹ opiekê i przewodnictwo, lecz
nad nim nie dominuje, identyfikacja z ni¹ zapewnia spokój
wewnêtrzny. Powodzenie tej pierwszej relacji rozci¹ga siê na
relacje z innymi cz³onkami rodziny i znajduje odzwierciedle-
nie w postawach doros³ych, w postawach lojalno�ci wobec
innych ludzi i spraw.

Wielu pozornie zrównowa¿onych ludzi ma s³aby charakter.
Ludzie ci u³atwiaj¹ sobie ¿ycie, unikaj¹c konfliktów wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych. W efekcie nastawieni s¹ albo na sukces,
albo na to, co siê op³aca, i pozbawieni s¹ g³êbokich przekonañ.
Z drugiej strony silny charakter niehamowany wzglêdami
wobec innych tak¿e nie �wiadczy o zrównowa¿onej osobo-
wo�ci. Brak zrozumienia dla innych, wspó³czucia, solidarno-
�ci i tolerancji zubo¿aj¹ prze¿ywanie �wiata, zmniejszaj¹c
poczucie bezpieczeñstwa i zwiêkszaj¹c poczucie osamotnie-
nia. Mo¿e znamy ludzi silnych, przebojowych, odnosz¹cych
sukcesy zawodowe, lecz bardzo samotnych.

Jednym z warunków równowagi jest uzyskanie pewnego
wgl¹du w nasze sprzeczne impulsy i odczucia oraz zdolno�æ
pogodzenia siê z tymi wewnêtrznymi konfliktami. Równo-
waga to m.in. przystosowanie do �wiata zewnêtrznego - takie
przystosowanie, które nie zak³óca swobody emocji i my�li.
Równowaga nie oznacza unikania konfliktów; równowaga to

O  ZDROWIU  S£ÓW  KILKA...

Zdrowie psychiczne
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po prostu si³a umo¿liwiaj¹ca przetrwanie przykrych emocji
i radzenie sobie z nimi. Gdy cz³owiek zbytnio odcina siê od
przykrych emocji, wp³ywa to ograniczaj¹co na osobowo�æ
i prowadzi do rozmaitych zahamowañ. Do g³osu dochodz¹
rozmaite lêki i niezadowolenie. Gdy jest ich zbyt wiele, lêki te
- czy to o charakterze prze�ladowczym, czy te¿ depresyjnym
- sprzyjaj¹ chorobom psychicznym. Z faktu, ¿e niektórzy
ludzie do�æ g³adko przechodz¹ przez ¿ycie, zw³aszcza je�li im
siê poszczê�ci³o, nie wynika, ¿e s¹ oni odporni na chorobê
psychiczn¹, je�li nie uporali siê ze swymi g³êbszymi konflik-
tami. Te nierozwi¹zane konflikty szczególnie wyra�nie do-
chodz¹ do g³osu w okresach krytycznych, takich jak wiek
dojrzewania, wiek �redni czy staro�æ, i wtedy niepowodzenia,
trudno�ci zewnêtrzne czêsto s¹ przyczyn¹ stanów depresyj-
nych, lêków czy te¿ powa¿niejszych zaburzeñ psychicznych.
Cz³owiek zdrowy psychicznie jest zdolny do u�wiadomienia
sobie swej potrzeby widzenia sytuacji w przyjemniejszym
�wietle i potrafi skorygowaæ swoj¹ sk³onno�æ do upiêkszania.
Dziêki temu jest mniej nara¿ony na bolesne do�wiadczenia,
lepiej sobie radzi z trudno�ciami, jakich dostarcza �wiat
zewnêtrzny.

Najczê�ciej nasz rozwój przebiega prawid³owo. W ci¹gu
swojego ¿ycia czerpiemy rado�æ z rozmaitych �róde³. Jednak
zawsze w g³êbszych warstwach psychiki mo¿na siê doszukaæ
¿alu za utraconymi przyjemno�ciami i niespe³nionymi szan-
sami. I choæ w wieku piêædziesiêciu czy sze�ædziesiêciu lat
czêsto pojawia siê �wiadomo�æ, ¿e dzieciñstwo i m³odo�æ mi-
nê³y bezpowrotnie, to niejednokrotnie stwierdziæ mo¿na nie-
�wiadom¹ têsknotê nawet za wczesnym dzieciñstwem i jego
rado�ciami. Dojrza³o�æ emocjonalna oznacza, ¿e do pewnego
stopnia mo¿na siê tym uczuciom straty przeciwstawiæ dziêki
zdolno�ci zadowalania siê substytutami, przez co dzieciêce
fantazje nie zak³ócaj¹ ¿ycia emocjonalnego. W ka¿dym wieku
zdolno�æ czerpania rado�ci z dostêpnych �róde³ wi¹¿e siê ze
wzglêdnym brakiem zawi�ci i ¿alów. Uczucie zawi�ci unie-
mo¿liwia czerpanie rado�ci z tych �róde³. Bowiem celem
zawi�ci jest bycie tak dobrym jak obiekt (np. inna osoba
- dziecko, znajomy itp.), lecz kiedy jest to niemo¿liwe, poja-
wia siê d¹¿enie do zniszczenia zawartego w obiekcie dobra,
aby usun¹æ �ród³o zawi�ci. W ten sposób zniszczone jest
�ród³o dobra. A wtedy pojawia siê poczucie winy i rozpaczy,
braku nadziei na mi³o�æ lub pomoc.

Jednym ze sposobów na to, by w wieku pó�niejszym od-
nale�æ zadowolenie, jest czerpanie zastêpczej przyjemno�ci
z rado�ci ludzi m³odych, zw³aszcza w³asnych dzieci i wnu-
ków. Innym �ród³em zaspokojenia, nawet przed osi¹gniêciem
wieku podesz³ego, jest bogactwo wspomnieñ o¿ywiaj¹cych
przesz³o�æ. St¹d te¿ nasze sk³onno�ci do upamiêtniania
w postaci zdjêæ przyjemnych chwil z naszego ¿ycia czy te¿
o¿ywiania wspomnieñ np. przez portal "Nasza klasa".

Bardzo wa¿nym elementem zdrowia psychicznego jest
integracja, czyli scalenie ró¿nych czê�ci naszej osobowo�ci
w jedn¹ ca³o�æ. Potrzeba integracji p³ynie z nie�wiadomego
przekonania, ¿e tylko mi³o�ci¹ mo¿na unieszkodliwiæ niena-
wi�æ; i ze �wiadomo�ci, ¿e zabieg ten siê nie powiedzie, je¿eli
nie dopu�ci siê do spotkania tych dwóch uczuæ. Dlatego te¿
integracja zawsze oznacza cierpienie, poniewa¿ niezwykle
bole�nie jest stan¹æ twarz¹ w twarz z w³asn¹ odszczepion¹
nienawi�ci¹ i jej konsekwencjami.

Integracja oznacza m.in. w³a�nie tolerancjê w³asnych impul-
sów, a co za tym idzie - tak¿e cudzych niedoskona³o�ci. Je¿eli
bêdziemy potrafili przyznaæ siê do w³asnych b³êdów, uczucia
nienawi�ci, wtedy tak¿e mamy szansê na ich przezwyciê¿e-
nie, na wiêksz¹ integracjê. Im bardziej bêdziemy zbli¿ali siê do
pe³nej integracji, tym wiêkszy bêdziemy uzyskiwali wgl¹d
w swoje lêki i impulsy, tym wiêksza bêdzie si³a naszego cha-
rakteru i równowaga psychiczna.

Janusz Stanek
 Psychoterapeuta, trener PTP

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

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

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

Zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 501-850-587.
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Notatka z XXI nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Helu

Zwo³anie nadzwyczajnej sesji Rady miasta Helu na dzieñ
10 kwietnia 2008 r. spowodowane by³o wywieszeniem infor-
macji o og³oszeniu przez Agencjê Mienia Wojskowego oferty
sprzeda¿y nieruchomo�ci. Jedn¹ z tych nieruchomo�ci jest
dzia³ka oznaczona geodezyjnie 35/11 le¿¹ca na terenie miasta,
bêd¹ca pozosta³o�ci¹ po dawnej jednostce rakietowej, do któ-
rej prowadzi brama obok dawnego kina "Wicher".

Negocjacje prowadzone przez burmistrza Helu, od momen-
tu zg³oszenia tej nieruchomo�ci jako zbêdnej dla potrzeb obron-
no�ci i pojawiaj¹cych siê informacji o przygotowaniach do
sprzeda¿y, wydawa³y siê byæ na w³a�ciwej drodze do roz-
wi¹zania pozytywnego dla miasta. Dyrektor Terenowego
Oddzia³u Agencji Mieszkaniowej w Gdyni wyst¹pi³ nawet
z wnioskiem o sporz¹dzenie miejscowego planu zagospoda-
rowania dla tego obszaru w zwi¹zku z zamiarem sprzeda¿y.
Rada Miasta Helu podjê³a w dniu 27 wrze�nia 2007 r. uchwa³ê
Nr XIII/76/07 o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu miej-
scowego zagospodarowania lecz jej dzia³anie jest zawieszone
w zwi¹zku z faktem, ¿e nieruchomo�æ ta ma status terenu
zamkniêtego. A zgodnie z ustaw¹ o planowaniu przestrzen-
nym dla takich terenów nie sporz¹dza siê miejscowego planu
zagospodarowania. Tylko Minister Obrony Narodowej, jako
organ który zamkn¹³ ten obszar, mo¿e go otworzyæ, jednak
do dnia dzisiejszego tego nie zrobi³.

27 marca 2008 r. Rada Miasta i pe³ni¹cy obowi¹zki burmi-
strza Jaros³aw Pa³kowski wystosowali pisma do Ministra
Obrony Narodowej oraz Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
z wyrazami zaniepokojenia i sprzeciwu wobec faktu wysta-
wienia w ofercie przetargowej spornej nieruchomo�ci. W pi-
smach zawarto jednocze�nie wolê prowadzenia otwartych
rozmów i zaproszenie do udzia³u w nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta Helu zwo³anej na dzieñ 10 kwietnia 2008 r.

W nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Helu udzia³ wziê³a
delegacja przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego w oso-
bach zastêpcy dyrektora Terenowego Oddzia³u Agencji pani
Gra¿yna Pachut i specjalisty pana Ryszarda Reszkowskiego.
Nie przyby³a reprezentacja Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, jednak przekaza³a pisemne upowa¿nienie do wyja�nienia
spraw dla przedstawiciela Agencji. Pomimo upowszechnienia
informacji o terminie sesji nie przybyli, poza radnymi, miesz-
kañcy naszego miasta, chocia¿ wykazywano zainteresowanie
problematyk¹ przewidywan¹ do dyskusji. W sesji wziêli
udzia³ przedstawiciele firmy "Mirbud" oraz telewizji lokal-
nych i krajowej a tak¿e prasy.

Sesje Rady Miasta Helu

K olejna XX sesja Rady Miasta Helu odby³a
siê 27 marca br.

Podjêto na niej nastêpuj¹ce uchwa³y:

w sprawie:   zmian w  bud¿ecie miasta Helu na 2008 rok
Uchwalono, ¿e zwiêksza siê dochody bud¿etu miasta

o kwotê 18.524 z³, a wydatki o 198.524 z³.
Bud¿et po zmianach wynosi:
- dochody bud¿etu miasta -  14.306.101,00 z³
- wydatki bud¿etu miasta - 17.536.901,00 z³
- przychody bud¿etu miasta - 3.363.000,00 z³ (nadwy¿ka

bud¿etowa z roku ubieg³ego)
- rozchody bud¿etu miasta - 132.200,00 z³

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie �cieków.

§ 1.
 Zatwierdza siê taryfê za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i

odprowadzanie �cieków, okre�lon¹  przez  Zespó³ Zak³adów
Obs³ugi Miasta w Helu, ustalaj¹c¹ nastêpuj¹ce ceny za 1 m3:

1) z tytu³u dostawy wody 1,80 z³ plus nale¿ny VAT,
2) z tytu³u odprowadzenia �cieków 4,91 z³ plus nale¿ny VAT,

w tym  za oczyszczenie �cieków na oczyszczalni 3,58 z³ plus
nale¿ny VAT.

§ 2.
Taryfy okre�lone w § 1 maj¹ zastosowanie do dostaw wody

i odbioru �cieków dokonanych w okresie od 1 maja 2008 roku
do 30 kwietnia 2009 roku.

w sprawie: powo³ania dora�nej komisji Rady Miasta Helu.
§ 1.
Powo³uje siê komisjê statutow¹ w sk³adzie:
przewodnicz¹cy:  Marek CHROÑ,
cz³onkowie:  Teresa MATUSZEWSKA,

            Gra¿yna JANIAK,
             Zofia JAROSZ.

§ 2.
1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przedstawienie

projektu zmian do Statutu Miasta Helu zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

2. Projekt zmian do statutu komisja przed³o¿y Radzie Mia-
sta Helu w terminie do dnia 30 wrze�nia 2008 r.

SESJE RM HELU
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Hel dnia 27 marca 2008 r.

Pan
Bogdan KLICH
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Rada Miasta i pe³ni¹cy obowi¹zki burmistrza Helu Jaro-
s³aw Pa³kowski wyra¿aj¹ zaniepokojenie i jednocze�nie zde-
cydowany sprzeciw wobec faktu zg³oszenia do oferty prze-
targowej przez Agencjê Mienia Wojskowego dzia³ki, po³o¿o-
nej na terenie gminy Hel, oznaczonej geodezyjnie nr 35/11,
arkusz mapy 4 obrêb Hel i ujawnionej w ksiêdze wieczystej
Kw 27799 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Wejherowie,
Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku.

Okazywany niepokój wynika z nastêpuj¹cych powodów:
1. czynione wcze�niej uzgodnienia z przedstawicielami Od-

dzia³u Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni po-
zwala³y przypuszczaæ, ¿e osi¹gniêto porozumienie co do

Hel, dnia 10.04.2008 roku

RM/0052/P/32/2008

Pan
Eryk KOSIÑSKI
PREZES
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Rada Miasta i pe³ni¹cy obowi¹zki Burmistrza Helu
Jaros³aw Pa³kowski, po dyskusji z udzia³em przedstawicieli
Terenowego Oddzia³u Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni,
podtrzymuj¹ zdecydowany sprzeciw wobec faktu zg³oszenia
do oferty przetargowej przez Agencjê Mienia Wojskowego
dzia³ki, po³o¿onej na terenie gminy Hel, oznaczenie geodezyj-
ne nr 35/11, arkusz mapy 4 obrêb Hel i ujawnionej w Ksiêdze
Wieczystej Kw 44570 prowadzonej przez S¹d Rejonowy
w Wejherowie, Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych
w Pucku.

Uzasadnienie sprzeciwu zosta³o przedstawione w pismach
przes³anych na adres Ministra Obrony Narodowej (RM/0052/
P/19/2008) oraz Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
(RM/0052/20/P/2008) w dniu 28 marca 2008 roku.

Powy¿sze stanowisko Rady Miasta Helu zosta³o podjête
na XXI nadzwyczajnej sesji w dniu 10 kwietnia 2008 r.
jednog³o�nie, przy obecno�ci 12 radnych.

Historiê dzia³añ wokó³ omawianej nieruchomo�ci, od mo-
mentu uznania jej za zbêdn¹ dla potrzeb obronno�ci kraju,
oraz powody do zaniepokojenia i sprzeciwu wobec dzia³añ
Agencji Mienia Wojskowego przedstawi³ pe³ni¹cy obowi¹zki
burmistrza Jaros³aw Pa³kowski. Nastêpnie Przewodnicz¹cy
Rady Miasta zaprosi³ do dyskusji i poprosi³ o przedstawienie
stanowiska przedstawicieli Terenowego Oddzia³u Agencji. Pani
dyrektor Pachut oznajmi³a zebranym ¿e nie ma upowa¿nienia
do podejmowania jakichkolwiek decyzji i przyby³a po to aby
wys³uchaæ g³osów w³adz miasta i mieszkañców i nastêpnie na
tej podstawie przygotowaæ raport dla Prezesa agencji Mienia
Wojskowego, który jest jedyn¹ w tym przypadku osob¹ do
podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie. Poniewa¿
uczestnicz¹cy w sesji oczekiwali dyskusji z udzia³em obu za-
interesowanych stron to wypowied� pani dyrektor w³a�ciwie
zakoñczy³a jak¹kolwiek konstruktywn¹ polemikê w sprawie
sprzeda¿y nieruchomo�ci.

Po kilkunastu pytaniach radnych dotycz¹cych statusu oma-
wianej nieruchomo�ci, mo¿liwo�ci Agencji w zakresie wysta-
wienia na sprzeda¿ innych dzia³ek oraz ogólnej przysz³o�ci
innych terenów powojskowych le¿¹cych na terenie naszej
gminy, i odpowiedziach w których nie uzyskano nowych in-
teresuj¹cych wiadomo�ci zakoñczono dyskusjê. Jako wnio-
sek zg³oszono utrzymanie, przez w³adze miasta Helu, sprze-
ciwu wobec faktu wystawienia w ofercie przetargowej nieru-
chomo�ci której sprzeda¿ mo¿e doprowadziæ do rozbie¿no�ci
pomiêdzy interesami przysz³ego nabywcy - inwestora a wizj¹
rozwoju miasta.

Wniosek zosta³ przyjêty jednog³o�nie przez wszystkich
12 obecnych radnych. Sprzeciw w formie pisemnej, jako
stanowisko w³adz miasta, zosta³ wys³any na adres Ministra
Obrony Narodowej oraz Prezesa Agencji Mienia Wojskowego,
w dniu 11 kwietnia 2008 r.

Rat.

Poni¿ej przedstawiamy pisma wysy³ane przez
Radê Miasta.

trybu i procedur zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenów
powojskowych i do sprzeda¿y dzia³ki dojdzie dopiero po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tej nieruchomo�ci;

2. dzia³ka wystawiona na sprzeda¿ w dalszym ci¹gu posia-
da status terenu zamkniêtego co uniemo¿liwia przeznaczenie
jej na inne cele ni¿ zwi¹zane z obronno�ci¹ kraju;

3. obecny status dzia³ki uniemo¿liwia opracowanie i uchwa-
lenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla tej nieruchomo�ci;

4. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego mo¿e wprowadziæ w b³¹d potencjalnego nabywcê
i w konsekwencji doprowadziæ do rozbie¿no�ci miêdzy za-
mierzeniami inwestora a wizj¹ rozwoju miasta realizowan¹
przez w³adze Helu. Sytuacja taka mo¿e wywo³aæ konflikt,
który spowoduje, ¿e obszar przedmiotowej nieruchomo�ci
przez wiele lat nie bêdzie móg³ zostaæ zagospodarowany,
i zamiast staæ siê jedn¹ z wizytówek naszego miasta, podlega³
bêdzie jedynie dalszej degradacji.

Przedstawione powody zaniepokojenia, wed³ug oceny
organów w³adz miasta Hel, s¹ wystarczaj¹ce do wyst¹pienia
o wycofanie dzia³ki, oznaczonej geodezyjnie 35/11, z oferty
przetargowej Agencji Mienia Wojskowego.

Jednocze�nie wyra¿amy wolê prowadzenia otwartych
rozmów na temat zwi¹zany ze sprzeda¿¹ cytowanej dzia³ki
i zapraszamy Pana Ministra na spotkanie z w³adzami miasta
podczas nadzwyczajnej sesji, która odbêdzie siê 10 kwietnia
2008 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta o godzinie 1300.

W trakcie sesji prosiliby�my równie¿ o przedstawienie
informacji na temat przysz³o�ci terenów powojskowych
le¿¹cych w granicach gminy Hel.

***
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DYREKTOR
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Oddzia³ Regionalny w Gdyni
ul. M. C. Sk³odowskiej 19
81-231 Gdynia

Dotyczy: wniosku o ponowne rozpatrzenie mo¿liwo�ci do-
konania podzia³u geodezyjnego dzia³ek.

Szanowny Panie Dyrektorze

Nawi¹zuj¹c do otrzymanej odpowiedzi Oreg.-ZGN-5100-
137-01/07 z dnia 27.12.2007 r. dotycz¹cej odmowy przepro-
wadzenia ponownego podzia³u geodezyjnego dzia³ek przy
ulicach: Kapitañskiej, Komandorskiej i Obroñców Helu,
w imieniu mieszkañców w/w ulic zwracam siê do Pana Dyrek-
tora z apelem o ponown¹ analizê i rozwa¿enie mo¿liwo�ci
przeprowadzenia nowego podzia³u geodezyjnego osiedla, co
niew¹tpliwie bêdzie korzystne tak dla WAM jak i dla naszych
mieszkañców.

W tym miejscu pozwolê sobie nie zgodziæ siê z argumen-
tacj¹ zawart¹ w w/w pi�mie. Wymienione s¹ w nim cztery
przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce zmiany w podziale.

Po pierwsze:
"Zatwierdzenie planu podzia³u przez Burmistrza Helu"

- Posiadam pismo (za³¹cznik nr 1 ksero) L.dz.199/2007 z dnia
13.12.2007 r., w którym Burmistrz Helu informuje o braku
przeszkód w dokonaniu ponownego podzia³u, jak równie¿
pozyskaniu pozosta³ego gruntu przez miasto. Nie ma w nim
s³owa o darmowym pozyskaniu ziemi.

Po drugie:
"Przychody uzyskane z prywatyzacji mieszkañ s¹ prze-

znaczone na remonty i konserwacjê mieszkañ pozostaj¹cych
w zasobach WAM" - Argument, choæ jak najbardziej prawdzi-
wy nie ma zwi¹zku w pro�b¹ mieszkañców o ponowny po-
dzia³. Nie kwestionuje celu dzia³ania WAM jednak, dlaczego
mamy finansowaæ dzia³anie statutowe WAM kupuj¹c ziemiê,
która nie ma zwi¹zku z Naszymi mieszkaniami.

Po trzecie:
"Proponowany podzia³ "po obrysie" nie jest mo¿liwy do

przeprowadzenia, poniewa¿ jest sprzeczny z ustaw¹ z dnia
21.08.1997 r. /2007 /07 o gospodarce nieruchomo�ciami
art.4 p.3" - Powo³anie siê na przepisy wymienionej ustawy
równie¿ nie stanowi przeszkody, poniewa¿ przywo³ane
zapisy mówi¹:

3) dzia³ce gruntu - nale¿y przez to rozumieæ niepodzie-
lon¹, ci¹g³¹ czê�æ powierzchni ziemskiej stanowi¹c¹ czê�æ
lub ca³o�æ nieruchomo�ci gruntowej;

3a) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ
zabudowan¹ dzia³kê gruntu, której wielko�æ, cechy geo-
metryczne, dostêp do drogi publicznej oraz wyposa¿enie
w urz¹dzenia infrastruktury technicznej umo¿liwiaj¹

prawid³owe i racjonalne korzystanie z budynków i urz¹-
dzeñ po³o¿onych na tej dzia³ce;

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomo�ci - nale¿y
przez to rozumieæ dokonywanie czynno�ci prawnych,
na podstawie, których nastêpuje przeniesienie w³asno�ci
nieruchomo�ci lub przeniesienie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomo�ci gruntowej albo oddanie jej
w u¿ytkowanie wieczyste;

Proszê wskazaæ w tych zapisach s³owo mówi¹ce o podziale
dzia³ki w sposób dokonany przez WAM Gdynia, jak równie¿
zakaz wydzielenia dzia³ki "po obrysie" stosowanej powszech-
nie przy dokonywaniu prywatyzacji. Koronnym argumen-
tem dowodz¹cym z³ej woli WAM, jak równie¿ dzia³ania
z chêci zysku s¹ wyrysy geometryczne z planu podzia³u geo-
dezyjnego naszego osiedla. Jako przyk³ady podam tylko nu-
mery dzia³ek: 676, 683, 686. Pojawia siê równie¿ pytanie:
skoro podzielono tereny osiedla, co do centymetra, to dlacze-
go wy³¹czono z podzia³u jedyn¹ du¿¹ dzia³kê o numerze 714,
stanowi¹c¹ w przesz³o�ci ogródki warzywne? Czy¿by szy-
kowano nam niespodziewan¹ budowê? Ponadto zapisy usta-
wy mówi¹ce o 100% warto�ci gruntu przy prywatyzacji miesz-
kañ wojskowych s¹ niezgodne z Konstytucj¹ RP.

Stuprocentow¹ warto�æ gruntu mo¿na jednak zaakcepto-
waæ przy wydzieleniu "po obrysie".

Po czwarte:
"Agencja nie mo¿e gruntów przekazaæ miastu w formie da-

rowizny" - Panie Dyrektorze, ani ja ani w³adze Miasta Hel
nigdy nie ¿¹da³y przekazania gruntu w formie "gratisu".
Zawsze chodzi³o tylko i wy³¹cznie o uczciwe traktowanie
mieszkañców - prywatyzacjê lokali z wydzieleniem gruntu
"po obrysie". Pozosta³¹ ziemiê mo¿na wykorzystaæ na two-
rzenie terenów rekreacyjno- parkowych. Poza tym s³u¿by
miejskie czy w przysz³o�ci powsta³a nowa wspólnota miesz-
kaniowa, maj¹ czy bêd¹ mia³y wiêksze mo¿liwo�ci utrzymy-
wania w/w terenów.

Co do podzia³u geodezyjnego naszego osiedla my�lê, ¿e
wyczerpa³em temat. Nie jestem w stanie w bardziej racjonal-
ny i rzeczowy sposób przekonaæ WAM Gdynia do ponownej
analizy podzia³u i ponownego jego przeprowadzenia. Jeszcze
tylko jedno nasuwa mi siê na my�l: Ostatnim argumentem
podnoszonym przeze mnie w poprzednim pi�mie jest fakt, ¿e
osiedle zamieszkuj¹ osoby g³ównie starsze, samotne i czêsto
niemajêtne, których nie bêdzie staæ na wykup tylko i wy³¹cz-
nie z powodu wydzielania tak wielkich dzia³ek nie maj¹cych
najczê�ciej zwi¹zku z prywatyzowanymi mieszkaniami. Chy-
ba, ¿e chodzi w³a�nie o to by sprywatyzowaæ jak najmniejsz¹
liczbê mieszkañ?

O z³¹ wolê jednak nawet nie próbujê podejrzewaæ.
Na koniec kilka refleksji, co do samej wyceny. Pominê fakt,

¿e rzeczoznawca przebywa³ w mieszkaniu dokonuj¹c swoich
czynno�ci oko³o 90 sekund. Byæ mo¿e jest tak dobry i ma tak¹
wiedz¹, ¿e wiêcej nie by³o potrzeby.

MIESZKANIA WAM

Rozpoczyna sie sprzeda¿ mieszkañ na tzw. osiedlach wojskowych. Sprawa wyceny gruntów,
na których stoj¹ bloki budzi sporo kontrowersji.

Poni¿ej drukujemy pismo mieszkañca osiedla, radnego Marka Chronia, adresowane do
dyrektora WAM i skargê na dzia³¹lno�æ WAM przes³an¹ do ró¿nych wymienionych adresatów.
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Dotyczy: skargi na metody prywatyzacji osiedla wojsko-
wego w Helu.

W imieniu mieszkañców osiedla wojskowego przy ulicach
Komandorskiej, Obroñców Helu i Kapitañskiej w Helu pragnê
poinformowaæ o metodach stosowanych przy prywatyzacji
mieszkañ wojskowych przez WAM oddzia³ regionalny
w Gdyni i jednocze�nie zwracam siê z pro�b¹ o pomoc
w rozwi¹zaniu konfliktu.

W bie¿¹cym roku WAM OR Gdynia rozpocz¹³ proces pry-
watyzacji mieszkañ wojskowych w naszym mie�cie. Nie-
stety podzia³ geodezyjny dzia³ek (za³¹cznik nr1 ksero planu

podzia³u) zosta³ sporz¹dzony w taki sposób, by podzieliæ
grunt co do centymetra pozostawiaj¹c jedynie du¿¹ dzia³kê
powsta³¹ z likwidacji dzia³ek warzywnych. Do mieszkañ bu-
dynków 6 i 8 rodzinnych przypisano bardzo du¿e ilo�ci grun-
tu czêsto nie zwi¹zane bezpo�rednio z danym budynkiem. Na
przyk³ad do mieszkania o powierzchni 49,90 m2 przypisano
140 m2 gruntu, ale s¹ dzia³ki, na których do mieszkania przy-
pisano nawet 180 metrów. W �wietle Ustawy o Zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych przy prywatyzacji mieszkañ wojsko-
wych, nie mo¿na zastosowaæ bonifikaty przy sprzeda¿y zie-
mi przypisanej do mieszkania.

W zwi¹zku z powy¿szym 12 grudnia 2007 r. zwróci³em siê
do Dyrektora WAM oddzia³ regionalny w Gdyni z pro�b¹
o przeanalizowanie sporz¹dzonego podzia³u i wydzielenie
dzia³ek budynków "po obrysie" (za³¹cznik nr 2 ksero pisma).
Jednocze�nie w dniu 13 grudnia 2007 r. Z-ca Burmistrza Mia-
sta Hel przes³a³ na adres Dyrektora WAM stanowisko W³adz
Miasta z deklaracj¹ akceptacji ponownego podzia³u geodezyj-
nego i jednocze�nie przejêcia i utrzymywania pozosta³ych
terenów zielonych (za³¹cznik nr 3 ksero pisma).

Niestety w³adze WAM wszystkie sugestie i pro�by odrzu-
ci³y. (za³¹cznik nr4 ksero pisma). Powsta³a sytuacja skutkuje
wielkim rozczarowaniem mieszkañców, a co najwa¿niejsze
uniemo¿liwia wykup mieszkañ poprzez zastosowanie WAM
cen zaporowych. W sytuacji, gdy wiêkszo�æ mieszkañców
osiedla stanowi¹ renci�ci i emeryci, czyli osoby niemajêtne
przy takim stanowisku WAM nigdy nie bêd¹ mieæ mo¿liwo-
�ci wykupu swoich mieszkañ. Chyba, ¿e o to w³a�nie Agencji
chodzi? Poza tym wielu mieszkañców zainwestowa³o w swo-
je mieszkania niejednokrotnie dorobek ca³ego ¿ycia, by móc

 Jak poda³ autor, skarga zosta³¹ wys³ana do:
Komisji Sejmowej Janusza Palikota,
Kancelarii Premiera,
Kancelarii Prezydenta,
Wiceministra Kazimierza Plocke,
Prezesa WAM,
Rzecznika Praw Obywatelskich,
Ministra Obrony Narodowej
mediów: Gazety Wyborczej, Dziennika Ba³tyckiego,

Wprost, Rzeczypospolitej oraz gdañskiego oddzia³u CBA.

Jak jednak mo¿na wyceniæ mieszkanie o powierzchni 49,90 m2,
wybudowane w 1955r., z zalewan¹ ci¹gle piwnic¹ oraz
brakiem izolacji fundamentów na kwotê ponad 200 tysiêcy
z³otych? Ponad 4 tysi¹ce za metr gdzie w budynku z 2005
roku z widokiem na zatokê wyceniono metr na kwotê 2900
z³otych wraz gruntem. (osobi�cie czyta³em operat szacunko-
wy dla wymienionego budynku).

Mam nadziejê, ¿e uda mi siê przekonaæ Pana Dyrektora do
moich racji i przy dobrej woli WAM Gdynia uda siê wypraco-
waæ konsensus w tej sprawie ,tak by zabezpieczyæ interesy
WAM jak równie¿ zadowoliæ naszych mieszkañców.

 Z wyrazami szacunku
Marek CHROÑ

***

mieszkaæ w godziwych warunkach. Tutaj muszê dodaæ, ¿e
wymienione mieszkania by³y do niedawna ogrzewane przez
piece kaflowe. Niew¹tpliwie faktem jest, ¿e zapisy Ustawy
nie pozwalaj¹ce na zastosowanie bonifikaty przy prywaty-
zacji gruntu s¹ niezgodne z Ustaw¹ Zasadnicz¹.

Ju¿ zapisy w Preambule mówi¹ce: "równi w prawach
i w powinno�ciach wobec dobra wspólnego - Polski", "opar-
te na poszanowaniu wolno�ci i sprawiedliwo�ci, wspó³dzia-
³aniu w³adz, dialogu spo³ecznym oraz na zasadzie pomocni-
czo�ci umacniaj¹cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot",
a tak¿e art. 2 rozdzia³u I: "Rzeczpospolita Polska jest demo-
kratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym za-
sady sprawiedliwo�ci spo³ecznej", art.32, 75, 76 rozdzia³u
II potwierdzaj¹ nierówno�æ wobec prawa nawet najbli¿szych
s¹siadów w tej samej miejscowo�ci. Mieszkaniec prywatyzo-
wanego mieszkania komunalnego ma prawo do 95% bonifika-
ty na wszystko, mieszkaniec lokalu wojskowego musi wyku-
piæ grunt za 100%. Jedynym wyj�ciem w zaistnia³ej sytuacji,
by zaspokoiæ roszczenia WAM i umo¿liwiæ wykup mieszkañ
lokatorom jest ponowne przeprowadzenie podzia³u geode-
zyjnego i wydzielenie budynków po obrysie, wówczas nawet
stosuj¹c 100% odp³atno�ci za grunt umo¿liwi siê wykup lokali.

Powo³uj¹c siê miêdzy innymi na tak¹ argumentacjê, zwróci-
³em siê do Dyrektora WAM oddzia³ regionalny w Gdyni
o ponown¹ analizê problemu (za³¹cznik nr5 ksero pisma)
jednak jestem przekonany, ¿e po raz kolejny bêdzie to odpo-
wied� odmowna.

Uwa¿am równie¿, ¿e nieprawid³owo�ci powsta³y równie¿
podczas samej wyceny lokali.

Ustalona cena metra mieszkania wybudowanego w 1955
roku, z zalewan¹ przez wody gruntowe piwnic¹ oraz brakiem
izolacji fundamentów wynosi 4022 PLN, natomiast cena me-
tra mieszkania z 2005 roku wraz z gruntem i widokiem na
zatokê zosta³a ustalona na kwotê 2900 PLN (operat szacun-
kowy znajduje siê w Urzêdzie Miasta Hel).

Sama wizyta rzeczoznawcy trwa³a oko³o 90 sekund, wiêc
pojawia siê pytanie: czy wycena jest rzetelna czy wykonano
j¹ z klucza? Informacja o wycenie jest równie¿ lakoniczna
i nie zawiera najwa¿niejszych informacji dotycz¹cych pod-
staw i sk³adowych wyceny. Nie podano informacji o wykona-
niu operatu szacunkowego, jak równie¿ o mo¿liwo�ci wgl¹du
w dokumentacjê.

Maj¹c na uwadze dobro mieszkañców naszego osiedla, jesz-
cze raz zwracam siê z pro�b¹ o pomoc w rozwi¹zaniu tego
niezwykle dla nas wa¿nego problemu.

Z wyrazami szacunku
Marek CHROÑ
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"J ó z e f  H o r n i a k
- Tato mojej Pani od jêzyka polskiego"

Tato mojej Pani - to Helu obroñca.
Na swym posterunku pozosta³ do koñca.
Gdy Hel skapitulowa³ w 39. roku,
Zamilk³ �wiat ca³y, bo w takim by³ szoku.

To garstka polskich ¿o³nierzy z³u siê opar³a.
I zap³aka³a Polska, ucich³a, zamar³a,
Bo Syna Jej zabrali na g³ód i poniewierkê,
By czêsto ogl¹da³ pust¹ sw¹ manierkê.

A pó�niej przez sze�æ lat niewoli nosi³ mundur polski,
Choæ po³atany, dziurawy, lecz Ojczysty, swojski.
By³ jeñcem, a Polskê kocha³ ca³ym sercem.
I têskni³ do Ojców i pól, choæ by³ na poniewierce.

Gdy skoñczy³a siê wojna, do Ojczyzny wróci³.
Nigdy Jej nie zapomnia³, nigdy nie porzuci³.
Tu pracowa³, tu ¿yje do dnia dzisiejszego.
Od Taty mojej Pani patriotyzmu siê ucz, Kolego!

Tato mojej Pani - to Helu obroñca.
Na swym posterunku zostanie do koñca.

autor: Arkadiusz Panek
/dawny mieszkaniec Helu ur. w 1996 r/

Gdynia Oksywie, 2007 rok

"Helskie wiosenkowanie"

Witamy w Helu
w�ród przyjació³ wielu.
Spêdzimy tu czas weekendowy
niejeden - marcowo-kwietniowy.

Odwiedzimy foki, port oraz morze
i wiosnê w nadziei kolorze.
Pochylimy siê nad lazuru toni¹,
by pooddychaæ wiatru woni¹.

Spojrzymy na chmury i w dali ³ódki.
Z moc¹ rado�ci odp³yn¹ precz smutki.
Choæ ka¿dy dzieñ jest tu zbyt krótki
- to zostan¹ nam wspomnieñ rymy i nutki.

Mamy dok¹d powracaæ,
duszê nam Hel wzbogaca.
Dobrze, ¿e mogê tu têskniæ i �niæ,
a paj¹czek pomaga mi utkaæ ostoi niæ.

Cieszmy siê ka¿d¹ chwil¹
spêdzon¹ na Cypelku zawsze mi³o.
Piasek pla¿y niech nas pie�ci i s³oñce dogrzewa,
mewy z wiatrem niech tañcz¹, ko³ysz¹c drzewa.

Hel, marzec/kwiecieñ 2007    Lara Ridibunda

W dzieñ deszczowy i ponury
Nie p³acz proszê, ukochana,
To s¹ tylko deszczu krople,
Wiosna, wiosna jest nam dana!

Znowu s³oñce nam za�wieci
Znów szeregiem pójd¹ dzieci
Czasem spadnie drobny deszczyk
Ty poczujesz w sercu dreszczyk

�wiat rado�nie patrzy w oczy
Czasem mi³o�æ nas zaskoczy
Znikn¹ cienie wróc¹ blaski
Ludzie zrzuc¹ smutku maski

¯ycie p³ynie fal¹, rzek¹
Gdzie� w ogrodzie pies zaszczeka
Morze szumi wieczn¹ fal¹
�wie¿e wiatry nas opal¹

Po spacerach w piêknym lesie
Rado�æ siê po pla¿y niesie
Ty na piasku le¿, Ty siê ¿yciem ciesz
Bliskich uradujesz te¿.

(pisane z inspiracji rytmem "Marszu

lwowskich dzieci")

(Valle)

Autor powy¿szego wiersza
Arek Panek
jest obecnie obecnie uczniem
klasy Vb  SP nr 33 w GDYNI.
Napisany przez niego wiersz
zdoby³ nagrodê w Wojewódzkim
 Konkursie TATO, TATU�,
OJCIEC w Gdañsku.

WIERSZE
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19 marca w ZSO w Helu odby³ siê na wszystkich pozio-
mach szko³y Turniej wielkanocny. Uczniowie najm³odszych
klas SP obejrzeli �wi¹teczne przedstawienie w wykonaniu
kolegów z Przedszkola, wziêli udzia³ w konkurencjach
sportowych, a nastêpnie wiosennie przystroili swoje sale.
Klasy 4-6 SP  stanê³y do zawodów artystycznych: malowa³y
pisanki, przygotowywa³y typowy koszyk - �wiêconkê, �pie-
wa³y w konkursie na przebój wiosenny i podda³y siê zabie-
gom fryzjerskim w turnieju na najciekawsz¹ marcow¹  fryzurê.
Gimnazjali�ci i liceali�ci  zmagali siê w podobnych konkuren-
cjach. Zdobili pisanki, uk³adali �wi¹teczne  koszyki - stroiki,
wykonywali fryzury i makija¿e pod has³em: Wiosna,
a tak¿e z wychowawcami �piewali w konkurencji muzycznej.
Inicjatywê turnieju swoj¹ obecno�ci¹ i s³odkimi drobiazgami
wsparli  cz³onkowie poszczególnych komisji oceniaj¹cych:
przedstawicielka helskiego MOPS-u i Rady Rodziców - Pani
Irena Lenz, Pe³nomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki
- Pan Janusz Stanek. Bardzo dziêkujemy  i mamy nadziejê,
¿e wspó³praca ze szko³¹ bêdzie siê rozwijaæ.

Turniej by³ dla nas dobr¹ zabaw¹, udzia³em w tradycjach
wielkanocnych i wielkim sprawdzianem umiejêtno�ci pracy
w grupach.

ZSO

Po raz pierwszy uczniowie ZSO w Helu wziêli udzia³
w "kangurze matematycznym", konkursie organizowa-

nym przez stowarzyszenie kangourou sans frontiers z sie-
dzib¹ w Pary¿u. Raz w roku jednocze�nie we wszystkich
uczestnicz¹cych w nim krajach przeprowadza siê test mate-
matyczny w piêciu ró¿nych kategoriach wiekowych. Celem
konkursu jest popularyzacja matematyki w�ród uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.

W Polsce g³ównym organizatorem konkursu jest Toruñskie
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matema-
tycznych TUWINM dzia³aj¹ce pod patronatem Wydzia³u
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Do organizatora nale¿y przygotowanie testów kon-
kursowych, kart pytañ i odpowiedzi, opracowanie wyników
i ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom.W czasie
trwania konkursu nie mo¿na korzystaæ z kalkulatorów i tech-
nicznych �rodków ³¹czno�ci, uczniowie pracuj¹ samodzielnie,
a ewentualne niedostosowanie do regu³ przyp³acaj¹ dyskwali-
fikacj¹. 33 uczniów przyst¹pi³o  do tegorocznej edycji kangu-
ra -2 gimnazjalistów w kategorii kadet, 12 uczniów z klas
4-6 sp w kategorii benjamin i 19 uczniów klas 1-3 sp w kate-
gorii maluch.

W ZSO w Helu konkursem opiekowa³a siê pani W³adys³a-
wa  Budzisz - Nadolska. Wiemy, ¿e w wielu polskich szko³ach
kangur popularny jest od dawna, tym bardziej cieszymy, ¿e
do³¹czyli�my do grupy amatorów królowej nauk  i ucz¹c siê
uczestniczymy w miêdzynarodowej zabawie matematycznej.
Mamy nadziejê, ¿e z roku na rok w kangurze bêdzie naszych

Z ̄ YCIA ZESPO£U SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH W HELU

MIÊDZYNARODOWY  KONKURS
MATEMATYCZNY  KANGUR

uczniów coraz wiêcej  a matematyka stanie siê dla nich lo-
giczn¹ rozrywk¹ i swoistym jêzykiem porozumiewania siê
ponad granicami pañstw.

Wyniki konkursu regionalne komitety organizacyjne  otrzy-
maj¹  w terminie 5 tygodni od przes³ania kart odpowiedzi
i og³osz¹ je nie pó�niej ni¿ po up³ywie 2 miesiêcy od daty
przeprowadzenia konkursu.

Wiadomo�ci o konkursie - kangur
www.odnw.slupsk.pl/konkurs

ZSO

W dniu 16 kwietnia 2008 r. (po raz pierwszy w historii
szko³y) o godz. 900 klasy "Szko³y Podstawowej"

przyst¹pi³y do "Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji
Trzecioklasisty".

To wydawnictwo pedagogiczne OPERON zaproponowa-
no nam tak¹ formê sprawdzianu. G³ównym celem takiego
sprawdzianu jest uzyskanie informacji o poziomie umiejêtno-
�ci uczniów, którzy koñcz¹ etap kszta³cenia zintegrowanego.

Do sprawdzianu przyst¹pi³o 32 uczniów z klas, których
wychowawczyniami s¹ panie: K. Zaborowska i I. Jab³onowska.

Sprawdzian by³ bardzo uroczysty. Uczniowie od�wiêtnie
ubrani, listy klas na drzwiach, zegar odmierzaj¹cy czas, ³awka
dla ka¿dego ucznia, Pani Dyrektor I. Sojecka, która przywita-
³a uczniów, wraz z trójk¹ ich przedstawicieli otworzy³a ko-
perty z testami. By³y  zdjêcia i samodzielna praca. Test prze-
widziany na 2x po 45 minut trwa³ tylko 60 minut.

ZSO

Sprawdzian  kompetencji

WIELKANOCNY  TURNIEJ
i  PIERWSZY  DZIEÑ  WIOSNY  w  ZSO
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W dniu 3 kwietnia 2008 roku Sta-
cja Morska IO UG w Helu

otrzyma³a zg³oszenie o ma³ej foczce p³y-
waj¹cej przy burcie statku w jednym
z basenów Gdañskiego Portu Pó³nocnego.
Z relacji pana Mieczys³awa Górskiego
wynika³o, i¿ jest to m³oda (najpewniej
tegoroczna - urodzona kilka tygodni
wcze�niej) foka szara (Halichoerus gry-
pus). Fakt, i¿ szczeniak p³ywa³, wska-
zywa³ na ca³kiem niez³y stan jego zdro-
wia, w zwi¹zku z czym nie by³o potrze-
by jego leczenia i rehabilitacji.

Kolejna informacja, która dotar³a do
nas z Portu Pó³nocnego trzy dni pó�-
niej, 6 kwietnia 2008 roku, zaniepokoi³a
pracowników Stacji Morskiej. Stra¿ Por-
towa zauwa¿y³a wówczas m³odziutk¹
fokê le¿¹c¹ na pla¿y przy Kapitanacie
Portu Pó³nocnego. Na miejsce obserwa-
cji niezw³ocznie wyruszy³a ekipa z na-
szej placówki. Jak siê okaza³o by³ to
m³ody samiec foki szarej, który zosta³
objêty przez stra¿ników wzorow¹
opiek¹ do momentu naszego przyjazdu
do Gdañska. Pozosta³o�ci bia³ego futer-
ka (lanugo) na p³etwach i ogonie wska-
zywa³y na m³ody wiek foczej znajdy.
Szczeniaki fok szarych ca³kowicie trac¹
to futerko w czwartym tygodniu ¿ycia.
Samczyk by³ bardzo wychudzony, acz-
kolwiek dzielnie próbowa³ siê broniæ
przed z³apaniem.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Przyby³o nam maluchów

Kacper

W sobotê 29.03.2008 roku w Sta-
cji Morskiej IO UG w Helu

odby³o siê spotkanie grupy rybaków
z naukowcami dotycz¹ce regulacji po³o-
wowych wprowadzanych przez Uniê
Europejsk¹. Dyskutowano na temat
zale¿no�ci pomiêdzy rybo³ówstwem
a potrzeb¹ ochrony mor�winów w kon-
tek�cie oczekiwanych zmian we wspo-
mnianych regulacjach po³owowych.

W spotkaniu brali udzia³ pracownicy
Stacji Morskiej, a tak¿e przedstawiciele
Morskiego Instytutu Rybackiego
w Gdyni oraz Akademii Morskiej
w Szczecinie.

Monika Konkel

Konsultacje
z rybakami w Helu

Zosta³ umieszczony w specjalnie
przystosowanej skrzynce i przetrans-
portowany do foczego szpitalika, który
znajduje siê na terenie Stacji Morskiej.

Na miejscu oglêdziny weterynarza
uwidoczni³y odwodnienie malucha,
a tak¿e jego niedo¿ywienie.  Podano mu
p³yny wraz z zestawem elektrolitów
oraz os³onê antybakteryjn¹ w postaci
antybiotyku. Z powodu os³abienia ma-
luch nie jest w stanie samodzielnie je�æ,
dlatego te¿ ju¿ dzieñ po jego znalezie-
niu, 7 kwietnia 2008 roku, zosta³ nakar-
miony przez sondê - rurkê wprowadzan¹
do przewodu pokarmowego - wzboga-
can¹ wersj¹ "zupy rybnej" tzn. zmielo-
nymi rybami z dodatkiem witamin, mi-
kroelementów i tranu. Mamy nadziejê,
¿e ju¿ nied³ugo samczyk bêdzie w stanie
samodzielnie zje�æ swoj¹ pierwsz¹ rybê,
czego mu bardzo ¿yczymy.

 Kacper

W dniu 6 kwietnia 2008 roku otrzy-
mali�my równie¿ kilka innych sygna³ów,
dotycz¹cych m³odej foki, któr¹ zaobser-
wowano na pla¿y w Rozewiu. Po przy-
je�dzie na miejsce stwierdzono, ¿e jest
to m³ody (tak¿e tegoroczny) samiec foki
szarej. Do czasu przybycia pracowni-
ków Stacji na miejsce obserwacji dy¿u-
rowa³ przy nim pan Zenon Stencel, dba-
j¹c o zapewnienie zwierzêciu wzglêdne-
go spokoju i nie dopuszczaj¹c innych
zwierz¹t, za co serdecznie dziêkujemy.

 Malec z racji m³odego wieku zosta³
równie¿ przewieziony do Helu i umiesz-
czony w foczym szpitaliku, ale stan jego
zdrowia jest du¿o lepszy ni¿ malucha
znalezionego w Gdañsku.

Na pro�bê osób, które zg³osi³y nam
obecno�æ obu samczyków na polskim
brzegu i zapewni³y malcom odpowied-
nie warunki do momentu naszego przy-
jazdu odst¹pili�my od nazwania ich imio-
nami zwi¹zanymi z miejscem znalezie-
nia. Maluch przywieziony do Helu
z Gdañska otrzyma³ imiê Kacper, drugi
za� - Zenek.

Kwiecieñ jest okresem, kiedy m³ode
foki szare rozpoczynaj¹ samodzielne
¿ycie i czêsto pojawiaj¹ siê na brzegu,
aby wypocz¹æ. W przypadku napotka-
nia takiego malucha na pla¿y nale¿y za-
chowaæ komfortowy dla foki i dla nas
odstêp oraz nie dopuszczaæ do niego
¿adnych zwierz¹t. Bardzo prosimy rów-
nie¿ o kontakt ze Stacj¹ Morsk¹ w Helu
pod numerem telefonu:

(058) 675-08-36 lub 0 601-88-99-40
W takich przypadkach pracownicy

Stacji udadz¹ siê na miejsce, w celu okre-
�lenia stanu zdrowia zaobserwowanego
osobnika.

Miko³aj Zyba³a,
Monika Konkel

Foto: Archiwum SMIOUG

 Zenek



17

PRZYRODA - EKOLOGIA

Stacja Morska IO UG w Helu roz-
poczê³a realizacjê projektu pod

nazw¹: "Czynna ochrona mor�winów
(Phocoena phocoena) przed przy³o-
wem". Przy³ów to przypadkowe zapl¹-
tywanie siê mor�winów w sieci rybac-
kie, które w wiêkszo�ci przypadków
koñczy siê dla tych zwierz¹t �mierci¹.
Niestety, jest to wspó³cze�nie najwiêk-
sze zagro¿enie dla mor�winów i tylko
wprowadzenie skutecznych dzia³añ eli-
minuj¹cych przy³ów mo¿e daæ natych-
miastowe efekty ochronne. Nale¿y wiêc
zrobiæ co�, by z jednej strony skutecz-
nie ochroniæ ba³tyckie zasoby tego ga-
tunku, a z drugiej nie zakazywaæ ryba-
kom u¿ywania ich narzêdzi po³owo-
wych. Naprzeciw temu problemowi
wysz³a Stacja Morska IO UG w Helu
i to w³a�nie wspomniany projekt jest
sposobem pogodzenia interesów ryba-
ków i ochrony mor�winów w Ba³tyku.

Rozpoczynamy nowy projekt
- spotkanie inauguracyjne w Gdyni

Na konsultacjach w Gdyni obecni
byli równie¿ naukowcy, przedstawicie-
le organów samorz¹dowych i zaintere-
sowanych projektem instytucji. Foto:

Marcin Gawdzik

strony pytania odpowiadali równie¿
pracownicy Stacji Morskiej - Iwona
Kuklik i Radomi³ Koza.

Rybacy obecni na pi¹tkowym spo-
tkaniu opowiadali o swoich dotychcza-
sowych do�wiadczeniach i spotkaniach
z mor�winami, ale tak¿e zadawali pyta-
nia, by dobrze zrozumieæ cele i sposób
realizacji projektu oraz rozwiaæ wszel-
kie nurtuj¹ce ich w¹tpliwo�ci. Pytano
miêdzy innymi o skutki projektu dla sek-
tora rybo³ówstwa oraz jednostek p³y-
waj¹cych na Zatoce Puckiej, jak rów-
nie¿ o konsekwencje zastosowania prze-
widzianych projektem wykrywaczy
obecno�ci mor�winów oraz pingerów
- narzêdzi odstraszaj¹cych te zwierzêta
d�wiêkiem.

W efekcie uzgodniono, ¿e odbêd¹ siê
kolejne spotkania o podobnym charak-
terze, nale¿y bowiem dotrzeæ do jak naj-
wiêkszej liczby rybaków i wyja�niæ im
potrzebê, cel i sposób realizacji tego
przedsiêwziêcia oraz oczekiwany jego
efekt.

Wszystkie szczegó³y dotycz¹ce pro-
jektu czynnej ochrony mor�winów znaj-
dziecie Pañstwo na stronie internetowej
Stacji Morskiej w Helu
(www.hel.univ.gda.pl) w dziale Mor-
�win, a tak¿e w nowym serwisie inter-
netowym www.morswin.pl, który suk-
cesywnie bêdziemy uzupe³niaæ i rozbu-
dowywaæ.

Monika Konkel

W celu zaznajomienia wszystkich za-
interesowanych stron z za³o¿eniami,
przebiegiem i spodziewanymi rezulta-
tami projektu w dniu 28 marca 2008 roku
w sali wystawowej Instytutu Oceano-
grafii Uniwersytetu Gdañskiego w Gdyni
zorganizowano specjalne spotkanie.

Pojawili siê na nim g³ównie rybacy
z zachodniego brzegu Zatoki Puckiej
(z portów w Rewie, Mechelinkach,
Gdyni Oksywiu), a tak¿e przedstawi-
ciele Morskiego Instytutu Rybackiego
w Gdyni, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdañsku, Biura Hydrograficznego
Marynarki Wojennej, Wydzia³u �ro-
dowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzê-
du Wojewódzkiego oraz Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Pomor-
skiego. Ponadto w spotkaniu wziêli
udzia³ delegaci z Okrêgowego Inspekto-
ratu Rybo³ówstwa Morskiego w Gdy-
ni, S³owiñskiego Parku Narodowego,
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego i realizatorzy projektu, czyli
kierownictwo oraz pracownicy Stacji
Morskiej w Helu.

Spotkanie poprowadzi³ prezes Stowa-
rzyszenia Ekologicznego Eko - Unia pan
Rados³aw Gawlik jako osoba neutralna,
nie bêd¹ca realizatorem projektu ani te¿
nie reprezentuj¹ca ¿adnej ze stron obec-
nych na konsultacjach w Gdyni. Za³o-
¿enia projektu, jego efekty oraz sposób
ich osi¹gniêcia przedstawi³ kierownik
SMIOUG prof. Krzysztof E. Skóra,
za� na zadawane przez zainteresowane

Uczestnicy spotkania zadawali pytania, które mia³y roz-
wiaæ wszelkie ich w¹tpliwo�ci. Foto: Monika Konkel

W pi¹tkowym spotkaniu udzia³ wziêli rybacy z zachodnie-
go brzegu Zatoki Puckiej. Foto: Monika Konkel
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Nie da³o siê nie zauwa¿yæ dwóch cech tego spotkania. Po pierwsze nadal utrzymuje siê wysokie zainteresowanie mor�winami
i ich sytuacj¹. I co ciekawe dzieje siê to mimo istnienia wielu mo¿liwo�ci zajmowania siê gatunkami z bardziej "spektakularnych"
polarnych i tropikalnych rejonów. Druga jego cecha, to ci¹g³e wyra¿ane w konkluzjach referatów zaniepokojenie rosn¹cymi
zagro¿eniami dla waleni, braku znamion skutecznej ich ochrony oraz ci¹g³ego deficytu wiedzy naukowej mog¹cej wspomóc
decyzje sprzyjaj¹ce polepszaniu warunków ¿ycia tych zwierz¹t w konfrontacji z nieroztropn¹ dzia³alno�ci¹ cz³owieka i jego
cywilizacyjnymi potrzebami. W tej sytuacji nie dziwi tre�æ rezolucji jak¹ uchwali³o walne zebranie tego stowarzyszenia,
apeluj¹c o wzmo¿ony system monitoringu i ochrony mor�winów przed przy³owem w Morzu Ba³tyckim.

Przesz³o�æ i ... przysz³o�æ
morskich ssaków

W holenderskim Egmond aan Zee, w dniach 10 - 13.03.2008 r., odby³a siê doroczna konferencja
European Cetacean Society.

To ma³e, odgrodzone od Morza Pó³nocnego piaszczystym wa³em wydm, letniskowe dzi� miasteczko nawiedzi³o ponad
400 badaczy zajmuj¹cych siê problemami morskich ssaków.

Pogoda sprzyja³a siedzeniu w budynku konferencyjnym, gdy¿ za oknami szala³ sztorm. Wia³o 120 w skali Beauforta. Morski,
wydmowy piasek wbija³ siê w twarze spacerowiczów, zasypywa³ ulice, tworzy³ liczne zaspy.

Naukowcy i studenci uczestniczyli w sze�ciu tematycznych warsztatach, wys³uchali wielu ciekawych referatów, dyskutowali
na sesjach posterowych. Starano siê podsumowaæ wiedzê na temat biologii, ekologii i zagro¿eñ morskich ssaków tak, aby
prawid³owo móc nie tylko przewidzieæ, ale i pozytywnie wp³ywaæ na ich przysz³o�æ.
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1 http://www.morswin.pl/index_base.php?Scre-
en_Option=3&Page_ID=1&News_ID=79

2 http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2006/konferpod-
sum.htm

3 http://przyjacielehelu.pl/helska_bliza/hb_235/
art09.htm

Konferencja sta³a siê tak¿e przyczynkiem do premierowego anonsu
o podjêciu w Polsce projektu czynnej ochrony mor�winów na akwenie
Zatoki Puckiej 1. To lokalne, bardzo praktyczne podej�cie do problemu
przy³owu wzbudzi³o du¿e zainteresowanie w�ród specjalistów od spraw
ochrony tego gatunku.

Poster prezentuj¹cy polski projekt ochrony mor�winów przed przy³owem
w Zatoce Puckiej.

Warto dodaæ tak¿e, ¿e paru polskich studentów, posiadaj¹cych praktykê
w obs³udze bli�niaczych konferencji w Gdyni 2 i w San Sebastian 3, tak¿e
tu w holenderskim Egmond pomaga³o przy organizacji i przebiegu obrad
plenarnych oraz specjalistycznych warsztatów.

Na miejsce kolejnej konferencji ECS wybrano Istambu³.

Krzysztof E. Skóra

Studentki przy plakacie.

W dniu 29 marca 2008 roku w wydaniu trój-
miejskim Gazety Wyborczej ukaza³o siê og³osze-
nie, w którym Stacja Morska IO UG oficjalnie
poinformowa³a o rozpoczêciu realizacji projektu
ochrony mor�winów w Zatoce Puckiej.

Wa¿ny anons

Pe³na nazwa projektu brzmi: "Czynna ochro-
na mor�winów (Phocoena phocoena) przed
przy³owem" i jest on przewidziany na lata 2008-
2010.

 Monika Konkel
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Ich los, ale i weso³e zachowanie przyci¹ga wielu odwiedzaj¹cych. Kilka razy dziennie mo¿na wys³uchaæ tu prelekcji o biologii
i ekologii tych zwierz¹t, niebezpieczeñstwach jakie im w morzu zagra¿aj¹, o sposobach ratowania i konieczno�ci ochrony.

 W Harderwijk sztuka leczenia i rehabilitacji tych zwierz¹t jest ci¹gle rozwijana. Znajdowane na brzegu lub z³owione w sieci,
chore b¹d� ranne mor�winy s¹ tu dostarczane w coraz wiêkszej ilo�ci. Te z nich, które w pe³ni wyzdrowiej¹ s¹ wypuszczane na
wolno�æ. U³omne, które z uwagi na odniesione kontuzje w morzu nieda³y by sobie ju¿ rady, pozostaj¹ w delfinarium pe³ni¹c rolê
ambasadorów tych, którym przychodzi siê zmagaæ z antropogenicznymi zagro¿eniami w �rodowisku naturalnym.

Holenderskie mor�winarium
Miasteczko Harderwijk znane jest g³ównie z najwiêkszego w Europie delfinarium (www.dolfinarium.nl/). Zwierzêta maj¹ tu

do dyspozycji wielk¹ nadmorsk¹ lagunê oraz basen pod dachem. W obu odbywaj¹ siê ich cykliczne pokazy.
Po s¹siedzku mieszkaj¹ foki, uchatki i morsy, które od niedawna przenosz¹c siê do nowych zbiorników stare pozostawi³y
mor�winom. To nowa i du¿a atrakcja holenderskiego delfinarium.

Mor�winy pojawia³y siê w nim ju¿ wcze�niej, ale wy³¹cznie w zamkniêtych pomieszczeniach o�rodka rehabilitacyjnego,
gdzie pierwotnie ratowano chore delfiny. Teraz te z wyleczonych mor�winów, które nie mog¹ wróciæ do naturalnego �rodowiska
np. z powodu trwa³ych kontuzji, s³u¿¹ swoj¹ obecno�ci¹ edukacyjnym i informacyjnym pokazom dla publiczno�ci.

Basen delfinów. Basen z uchatkami. Basen fok.

Basen ekspozycji mor�winów. formacja.Pokaz.

Fragment o�rodka rehabilitacji. Joly i jej wanna. Ambulans.

Dochodzenie do obecnej perfekcji w leczeniu i hodowli tych zwierz¹t trwa³o latami. Pracuj¹cy tu naukowcy musieli zg³êbiæ
wiele tajemnic z biologii, fizjologii i patologii tych zwierz¹t. Przy okazji zgromadzili wokó³ siebie wielk¹ rzeszê wolontariuszy,
którzy pomagaj¹ im w codziennej opiece nad chorymi zwierzêtami. Przynosi to znacz¹ce sukcesy.

W noc poprzedzaj¹c¹ nasze odwiedziny tego o�rodka dostarczono nowego pacjenta. Znalaz³a go na morskim brzegu jedna
z przeszkolonych wolontariuszek - Jody Hille z Egmond am Zee. Wiedz¹c, jak nale¿y siê stworzeniem zaopiekowaæ, podjê³a
samodzielnie akcje ratunkow¹. Wyczerpany walk¹ ze sztormowymi falami mor�win trafi³ najpierw do jej domowej ³azienki.
Wanna z wod¹ i mokra tkanina przykrywaj¹ca jego cia³o zabezpieczy³y skórê zwierzêcia przed wysuszeniem i uszkodzeniami.
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Parê godzin pó�niej, w specjalnych wodnych noszach ambulans dowióz³ go do lecznicy. Rozpoczêto badania, wzmocniono
odpowiednikami lekami i zapewniono spokój. Nad jego stanem ca³y czas czuwali zmieniaj¹cy siê co 20-30 minut wolontariusze,
dbaj¹c, aby os³abiony nie uton¹³. Po kilkunastu godzinach podjêto pierwsz¹ próbê nakarmienia. Uda³a siê. Dorodne �ledzie
trafi³y do jego ¿o³¹dka. Rytm oddechu siê ustabilizowa³, p³ywanie przebiega³o sprawniej. Dy¿urni mogli ju¿ wyj�æ z basenu,
a pacjent otrzyma³ imiê swojej wybawczyni - Jody.

Bywa jednak i tak, ¿e os³abione i chore zwierzê nie mo¿e p³ywaæ. W takiej sytuacji jest ono ca³y czas unoszone w wodze na
rêkach wolontariuszy lub wo¿one na przemieszczaj¹cych siê po obwodzie basenu noszach. Trwa to niekiedy parê dni. W tym
czasie do analiz pobierana jest jego krew, os³uchiwane s¹ p³uca, wykonywane prze�wietlenia, podawane kroplówkami wzmacnia-
j¹ce p³yny i leki. Gdy wyzdrowieje i samodzielnie zdobywa pokarm, jest wypuszczany na wolno�æ do wód Morza Pó³nocnego.

Gdy ratowano Jody, obok, w odseparowanym basenie od paru ju¿ tygodni przebywa³ inny pacjent - Bram. Jego te¿ znalezio-
no na brzegu. Poobijany o kamienie, pogryziony najprawdopodobniej przez lisy lub psy ledwo prze¿y³, a w rany, jakie odniós³,
wda³a siê gro�na infekcja. Musiano podj¹æ d³ug¹ walkê z powa¿nymi zmianami dermatologicznymi, które rozprzestrzeni³y
siê na ca³e jego cia³o. Odpowiednio dobrane leczenie zaczê³o przynosiæ pozytywne rezultaty. Rany w rejonie pyska zaczê³y siê
goiæ, a skóra na g³owie wyg³adzaæ. Podskórne pêcherze ropnych wrzodów stopniowo ustêpowa³y, a skóra przestawa³a
siê ³uszczyæ. Pacjent odzyska³ apetyt. Opiekunowie s¹ dobrej my�li. Za parê tygodni wypuszczony na wolno�æ mor�win
znowu bêdzie móg³ uganiaæ siê za ³awicami �ledzi lub innych morskich przysmaków.

 Mor�winy w Holandii, tak jak i w innych krajach europejskich uznawane s¹ za gatunek zagro¿ony wyginiêciem. Mimo
¿e zasoby ich lokalnej populacji w Morzu Pó³nocnym licz¹ oko³o æwieræ miliona sztuk, podjêto nadzwyczajne �rodki ochronne.
Co roku gin¹ ich tu setki. Za g³ówn¹ przyczynê wysokiej �miertelno�ci uznaje siê niektóre rodzaje sieci, choroby wywo³ane
zanieczyszczeniem pokarmu i akustyczne zak³ócenia.

Ratowanie ich w sposób, w jaki wykonuje siê to w Harderwijk, ma du¿e znaczenie praktyczne. Powstaj¹ca tu weterynaryjna
wiedza i gromadzone do�wiadczenie w leczeniu dzikich i hodowlanych waleni bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane w wielu innych
miejscach, gdzie powstan¹ podobne o�rodki.

Nosze. Dy¿ur wolontariusza. Karmienie pacjenta.

Jody. Chory.Separatka.

 Holandia podobnie jak dziesiêæ innych krajów europejskich (w tym Polska) ratyfikowa³a w ramach Konwencji Boñskiej (www.cms.int/)
specjalne Porozumienie o Ochronie Ma³ych Waleni Ba³tyku i Morza Pó³nocnego - ASCOBANS (www.ascobans.org).

Krzysztof E. Skóra, Iwona Kuklik

Bardzo dziêkujemy holenderskim naukowcom - Jolandzie Meerbeek i Eligiusowi Everaarts za serdeczn¹  go�cinê
i zapoznanie nas  z bie¿¹cymi dzia³aniami o�rodka leczenia i rehabilitacji mor�winów.

Artyku³ powsta³ dziêki:
Fotografie wykonano dziêki uprzej-

mo�ci Delfinarium w Harderwijk
(www.dolfinarium.nl/)
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Patrz¹c na kalendarz mo¿na by
powiedzieæ, ¿e wiosna ju¿ na
pewno przysz³a. Lepiej jednak

rozejrzeæ siê naoko³o i poszukaæ oznak
jej nadej�cia w przyrodzie. Nie trzeba
d³ugo szukaæ, ¿eby odnale�æ pierwsze
kie³kuj¹ce ro�liny, a nawet pierwsze
kwiaty. Wystarczy pochyliæ siê i trochê
dok³adniej przyjrzeæ siê ro�linno�ci.

PRZYRODA - EKOLOGIA

Narodziny wydmowej flory

Pierwsze oznaki wzbudzenia wege-
tacji

Zamieszczone powy¿ej zdjêcia zosta³y
zrobione w Parku Wydmowym w Helu,
w obszarach otoczonych ogrodzeniem.
Jeden rzut oka wystarczy, aby spostrzec,
¿e tam gdzie cz³owiek nie ma dostêpu,
nie mo¿e deptaæ i �mieciæ, ro�liny roz-
wijaj¹ siê du¿o lepiej. Dni staj¹ siê coraz
d³u¿sze, jest coraz cieplej i jak twierdzi
p. Regliñski kieruj¹cy pracami w tere-
nie, wegetacja postêpuje do�æ szybko.
Dlatego te¿, w bardzo krótkim czasie
(1-2 dni), w miejscach w których wyko-
nano te zdjêcia, takich ¿ó³tych kwiatów
pojawia siê coraz wiêcej.

Ku zadowoleniu realizatorów projek-
tu, a miejmy nadzieje, ¿e równie¿ i miesz-
kañców, mo¿na zobaczyæ te¿ miko³ajka
nadmorskiego. Na razie mo¿na go do-
strzec tylko w dwóch miejscach, ale miej-
my nadziejê, ¿e z czasem zago�ci u nas
w wiêkszej liczbie.

Jak wspomniano w tytule "nasadze-
nia czas zacz¹æ" - zgodnie z obietnicami
realizatorów projektu Parku Wydmowe-
go, w³a�nie o tej porze roku mo¿na,
uwzglêdniaj¹c wymagania ro�lin, doko-
naæ ich nasadzeñ.

Od dnia 31.03.2008 r. ponownie kon-
tynuowane by³y prace zwi¹zane z przy-
wróceniem dawnego krajobrazu wydmo-
wego na tamtym obszarze. Dokonywa-
ne by³y wsiedlenia: wierzb¹ piaskow¹,
rokitnikiem, trawami wydmowymi. Po-
nadto przy rybackiej szopce zosta³y
zasadzone 3 drzewa: d¹b szypu³kowy
i 2 sosny.

Sadzonki wierzby piaskowej

M³ody krzak rokitnika

Patrz¹c na nie dzisiaj, widaæ raczej
niepozorne, niewysokie ciemne ga³¹zki,
przyciête od góry. Trudno uwierzyæ, ¿e
w przysz³o�ci kiedy wyrosn¹ razem
z ³anami wysokiej trawy, takie kêpy
wierzb bêd¹ znacznie powstrzymywa-
³y ruch piasku. Wierzba piaskowa ro-
�nie gromadnie, st¹d te¿ szanuj¹c jej
upodobania, tak w³a�nie zespo³ami

drzewka te zosta³y zasadzone. Trzeba
daæ im czas, ¿eby mog³y udowodniæ, ¿e
równie¿ one s¹ tutaj  potrzebne.

Zajêto siê równie¿ pasem terenu przy
p³ocie od strony ulicy Portowej, wzd³u¿
którego pojawi³y siê sadzonki rokitnika.
Jak to pewnie ju¿ wielokrotnie miesz-
kañcy s³yszeli, w przysz³o�ci ten w³a-
�nie rokitnik utworzy gêsty ¿ywop³ot,
co� w rodzaju  ¿ywego ogrodzenia wokó³
Parku Wydmowego. Jak na razie tylko
te nieco wiêksze sadzonki budz¹ respekt,
zw³aszcza, je�li dobrze widoczne s¹ kol-
ce. Na widok gêstych szeroko rozro�niê-
tych krzewów prezentuj¹cych swoje
piêkne, jaskrawe, pomarañczowe owo-
ce przyjdzie nam jeszcze czekaæ.

Drugiego dnia (1.04.2008r.) rozpoczê-
to nasadzenia trawami wydmowymi.
Specjalnie na t¹ okoliczno�æ by³y one
pobrane pod nadzorem pracowników
Urzêdu Morskiego m.in. z terenów
Rozewia  i przywiezione do Helu.

Wydmuchrzyca piaskowa
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Stopniowo, coraz wiêksze powierzch-
nie by³y pokrywane równymi "grz¹d-
kami" sadzonek traw. Kolejne "zagony",
jak na razie wygl¹daj¹ tak regularnie, ¿e
przechodz¹cy mieszkañcy okolicznych
posesji ¿artowali, ¿e to "pole ry¿owe".
Jednak potrzeba bêdzie du¿o czasu za-
nim to tzw. "pole ry¿owe" rozro�nie siê
w swobodnie ko³ysz¹ce siê ³any traw
wydmowych. Sadzonki traw zosta³y
tak¿e wsiedlone naoko³o zespo³ów
wspomnianej ju¿ wierzby piaskowej.

Ro�linne umocnienia odzatokowego
czo³a wydmowego zaplecza pla¿y

Widaæ je tak¿e naoko³o rybackiej szop-
ki. Tam tak¿e posadzone zosta³y 2 so-
sny i 1 d¹b szypu³kowy. M³ode okazy
drzewek zosta³y otoczone specjalnym
p³otkiem, aby chocia¿ czê�ciowo os³o-
niæ je przed wiatrem i zabezpieczyæ.

Rybacka szopka i sadzonki sosen

i... dêbu

Zgodnie z wcze�niejszymi zapowie-
dziami, podjêto tak¿e dzia³ania maj¹ce
na celu obni¿enie nadmiaru wysoko�ci
nawianego refulatu. Przy okazji "wyrów-
nano" p³aszczyznê pla¿y. Nadwy¿ki
twego piasku oraz jego �wie¿e zapasy
przywiezione przez Urz¹d Morski na
prze³omie stycznia i lutego br. Zosta³y
wy³adowane i pozostawione w zachod-
niej czê�ci Parku Wydmowego na po-
trzeby drugiego etapu rekultywacji tego
miejsca.

Zapas refulatu

Ekrany wiatrowe w�ród nasadzonych
traw

 Nowy widok na Ryback¹ Koloniê

Nowa postaæ wydmowego zaplecza
pla¿y spodoba³a siê mieszkañcom oko-
licznych posesji. Opinie mieszkañców
s¹ dla nas bardzo wa¿ne. Dlatego te¿ je-
ste�my wdziêczni, ¿e zechcieli podzie-
liæ siê z nami pozytywnymi uwagami na
ten temat. W sposób raczej spontanicz-
ny, podchodz¹c do osób pracuj¹cych na
tym terenie mówili, ¿e go�cie mieszkaj¹-
cy u nich bêd¹ bardziej zadowoleni, ma-
j¹c naturalny widok na morze.

Prowadzenie prac spowodowa³o okre-
sowe ods³oniêcie czê�ci terenu ekspo-
nuj¹c go na dzia³anie wiatru. Tak¿e
w tych miejscach od razu, podobnie jak
wokó³ rybackiej szopki, nasadzono �wie-
¿e trawy wydmowe. Po zakoñczeniu
prac, ca³y obszar zosta³ uporz¹dkowa-
ny i pozbawiony �mieci.

�mieci na wydmie.  Niestety!

Niestety, pomimo tablic informacyj-
nych i zamontowanej kamery monito-
ringu TV w dalszym ci¹gu �mieci siê na
ty terenie pojawiaj¹. Wiele teraz zle¿y
od postawy spacerowiczów, czy bêd¹
w stanie uszanowaæ ogrom wykonanej
na tym terenie pracy. Reszta dobrosta-
nu tego siedliska zale¿y od praw przy-
rody. Wiosenne s³oñce powinno obudziæ
wydmow¹ florê.

Krzysztof Skóra
Tatiana Mikiciuk

Park Wydmowy i Ba³tycka osada
s¹ czê�ci¹ projektu pod nazw¹

"B³êkitna Wioska".

B³êkitna Wioska
http://hel.hel.univ.gda.pl/Blekit-

na%20Wioska/planyrozwoju.htm

Ba³tycka osada  http://
hel.hel.univ.gda.pl/Blekitna%20Wio-
ska/Prezentacja%20projektu/stbal-
tyckaosada.htm

Park Wydmowy
http://hel.hel.univ.gda.pl/Blekit-

na%20Wioska/Prezentacja%20pro-
jektu/stparkwydmowy.htm
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W dniu 29 marca 2008 roku w godzinach porannych do
Stacji Morskiej w Helu dotar³ oczekiwany transport

1300 skrzynek na ryby. Zosta³y one zakupione w ramach
realizowanego przez tê placówkê projektu czynnej ochrony
mor�winów przed przy³owem, czyli przypadkowym zapl¹-
tywaniem siê ich w sieci rybackie. Zgodnie z za³o¿eniami pro-
jektu skrzynki te przeznaczone s¹ dla rybaków, którzy bêd¹
³owiæ ryby w Zatoce Puckiej w trakcie trwania tego projektu.
Szczegó³y dotycz¹ce dystrybucji tych¿e skrzynek zostan¹
opracowane po konsultacjach z rybakami.

Monika Konkel
Foto: Krzysztof E. Skóra

Od pocz¹tku marca 2008r. w fokarium Stacji Morskiej
IO UG w Helu cieszymy siê obecno�ci¹ foczych szczeni¹t.

Jak co roku w tym czasie przygotowujemy kolejne pokolenie
fok do ¿ycia na wolno�ci. Jest to jedno z za³o¿eñ projektu
odtworzenia populacji foki szarej na po³udniowym Ba³tyku.

Rosn¹ m³ode foki

Hel
Urodzone w tym roku maluchy to dwie samiczki - Hela

i Hydra oraz jeden samiec o imieniu Hel. Wszystkie czuj¹ siê
�wietnie, a okres karmienia przez matki maj¹ ju¿ za sob¹.
Karmione do niedawna bardzo t³ustym mlekiem zgromadzi³y
wystarczaj¹ce zapasy t³uszczu do przetrwania nastêpnych
tygodni bez pokarmu. Tymczasem szczeniaki utraci³y ju¿ cha-
rakterystyczne bia³e futerko (lanugo), osi¹gnê³y spore roz-
miary i wa¿¹ - Hel 61,3 kg, Hela 42 kg, Hydra 48,8 kg. Nieba-
wem zaczn¹ wychodziæ z gniazd i za¿ywaæ pierwszych k¹-
pieli, ale zanim odkryj¹ smak ryby, masa ich cia³a znacznie
spadnie.

Hela
Jest to ju¿ ósmy sezon narodzin fok w helskim fokarium.

W³¹cznie z tegorocznym przychówkiem przysz³o tu na �wiat
18 szczeni¹t, 10 samiczek i 8 samców. Hela, Helê i Hydrê
mo¿na ogl¹daæ w fokarium, do czego serdecznie Pañstwa za-
chêcamy.

Tekst i foto: Marta Koszmider

Hydra

Przyjecha³o 1300 skrzynek!

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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T y m  r a z e m  n a d  R e n e m ,  w  B o n n ,  w  d n i a c h
31.03 - 4.04.2008r., w siedzibie agend Organizacji

Narodów Zjednoczonych zebra³ siê Komitet Doradczy ASCO-
BANS (Porozumienia o Ochronie Ma³ych Waleni Ba³tyku
i Morza Pó³nocnego), jednego z czterech specjalnych porozu-
mieñ jakie w obrêbie Konwencji o Ochronie Wêdrownych Ga-
tunków Dzikich Zwierz¹t 1 (zwanej potocznie Konwencj¹
Boñsk¹) zdecydowa³y siê podpisaæ kraje europejskie, bêd¹ce
zainteresowane ochron¹ specyficznych grup zwierz¹t - wale-
ni, nietoperzy, ptaków.

Narada w Bonn

1 ASCOBANS - Agreement on the Conservation of Small Ceta-
ceans of the Baltic and North Sea (www.ascobans.org)

ACCOBAMS - The Agreement on the Conservation of Ceta-
ceans in the Black Sea,

Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area (www.acco-
bams.org).

EUROBAT - Agreement on the Conservation of Populations
of European Bats  (www.eurobats.org).

AEWA - Agreement on the Conservation of African-Eurasian
Migratory Waterbirds (www.unep-aewa.org).

2 http://www.ccb.se/
3 http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx
4 http://www.wdcs.org/
5 http://www.broekemaweb.nl/ecs/
6 http://www.gsm-ev.de/

Budynek agend ONZ w Bonn, w tym siedziby Sekretariatu
ASCOBANS.  Foto: Patricja Stadie.

Program tego 15 ju¿ spotkania (www.ascobans.org/in-
dex0401.html) by³ nadzwyczajnie obszerny. Reprezentanci
dziesiêciu Stron Porozumienia ASCOBANS (z Belgii, Danii,
Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwecji
i Wielkiej Brytanii) z ministerstw ochrony �rodowiska,
a w paru przypadkach tak¿e z sektora rybo³ówstwa oraz kilku
organizacji pozarz¹dowych (CCB 2, IFAW 3, WDCS 4, ECS 5,
GSM 6) dyskutowali m.in. nad dwoma regionalnymi planami
ochrony mor�winów dla Ba³tyku (tzw. Planem "Jastarnia")
oraz Morza Pó³nocnego. Mówiono o tym co wykonano i jakie
zmiany nale¿y wprowadziæ. Wys³uchano tak¿e najnowszych
informacji o skali przy³owu mor�winów w poszczególnych
krajach, strukturze populacji, wielko�ci zasobów, rozmiesz-
czeniu, zanieczyszczeniach, akustycznych zak³óceniach,
konfliktach z innymi u¿ytkownikami morza. Zapoznano siê
z legislacyjn¹ stron¹ planów powo³ywania morskich obsza-
rów ochronnych, z finalnymi rezultatami badañ programu
SCANS II, przebiegiem projektów CODA i TNASS, reko-
mendacjami zmian w Rozporz¹dzeniu WE 812/2004. Wstêp-
nie dyskutowano czy Porozumienie ASCOBANS nie powin-
no w przysz³o�ci obejmowaæ wszystkich gatunków waleni
(w tym tak¿e wielorybów) jakie w jego zasiêgu mog¹ wystê-
powaæ.

Na sali obrad. Foto: Heidrun Frisch

Specjalnym wydarzeniem by³o wej�cie w ¿ycie postano-
wienia o powiêkszeniu obszaru dzia³ania Porozumienia
ASCOBANS o nowe atlantyckie akweny. Siêga ono teraz poza
Irlandiê i obejmuje czê�æ wód Hiszpanii i Portugalii.

Krzysztof E. Skóra

Mapa zasiêgu Porozumienia ASCOBANS

PRZYRODA - EKOLOGIA
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Kilka dni temu pisali�my o zaobserwowaniu w Jastarni
na pla¿y od strony morza kilkuletniego samca nale¿¹-

cego do gatunku foka szara (Halichoerus grypus). Na podsta-
wie krótkiej obserwacji oceniono, ¿e osobnik ten by³ w zado-
walaj¹cej kondycji zdrowotnej, co potwierdzi³y kolejne dni.
Ten sam samiec zosta³ bowiem zauwa¿ony na pla¿y trzykrot-
nie kilka dni pó�niej.

W dniu 4 kwietnia do Stacji Morskiej IO UG w Helu trafi³a
informacja od ¿o³nierzy z punktu obserwacyjnego, po³o¿one-
go miêdzy Jastarni¹ a Helem. Spostrzegli oni wyleguj¹c¹ siê na
pla¿y fokê, za� przybyli na miejsce pracownicy Stacji
Morskiej zdo³ali jedynie stwierdziæ, ¿e by³ to ten sam osobnik
i ponownie oceniæ stan jego zdrowia na zadowalaj¹cy. Sp³o-
szony obecno�ci¹ obserwuj¹cych go z bezpiecznej odleg³o�ci
ludzi, samiec powróci³ do wody.

Zaledwie dzieñ pó�niej, 5 kwietnia 2008 roku, spaceruj¹cy
po helskiej pla¿y pracownik naszej placówki po raz kolejny
zaobserwowa³ tê sam¹ fokê, która podobnie jak w poprzed-
nich przypadkach odpoczywa³a na pla¿y.

Kolejne focze obserwacje

Zaobserwowany na pla¿y w Helu od strony otwartego mo-
rza samiec wygrzewa³ siê w wiosennym s³oñcu. Foto: Marta

Próchniak

Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na nastêpne informacje o tym
osobniku. 8 kwietnia 2008 roku oko³o godziny 6 rano otrzy-
mali�my wiadomo�æ od rybaka z Helu, p.Mionskowskiego,
¿e na pla¿y od strony zatoki w pobli¿u helskiego fokarium
le¿y foka. Ju¿ po chwili ekipa ze Stacji Morskiej rozpoczê³a
dyskretn¹ obserwacjê, podczas której stwierdzono, ¿e jest
to ten sam samiec. To trzeci w historii fokarium przypadek
pojawienia siê foki szarej w bezpo�redniej blisko�ci naszej
placówki. Oby podobnych obserwacji by³o jak najwiêcej.
Po kilku godzinach wylegiwania siê na pla¿y pod czujnym
nadzorem pracowników Stacji, samiec odp³yn¹³. Czekamy na
kolejne sygna³y od Pañstwa na temat miejsca jego pobytu.

Foka jest zwierzêciem dwu�rodowiskowym (wodno-l¹do-
wym), mo¿e wiêc znajdowaæ siê zarówno w morzu jak i na
pla¿y. Na brzeg wychodzi najczê�ciej po to, aby odpocz¹æ:
po forsownej wêdrówce, polowaniu lub w celu wydania
na �wiat potomstwa. Fakt, ¿e ten sam samiec tak czêsto
odpoczywa³ na brzegu, mo¿e byæ nastêpstwem niedawno

Samiec odpoczywaj¹cy na pla¿y w pobli¿u fokarium, w tle
falochron Portu Wojennego w Helu. Foto: Joanna Krzak

zakoñczonego okresu godowego. U fok szarych gody odby-
waj¹ siê na prze³omie marca oraz kwietnia i w tym czasie
samce tego gatunku ca³¹ swoj¹ energiê i uwagê ukierunkowuj¹
na walkê miêdzy sob¹ o wzglêdy samic. Niejako zapominaj¹
wtedy o jedzeniu, spada masa ich cia³a, bywaj¹ os³abione, st¹d
mo¿e wynikaæ czêste odpoczywanie obserwowanego samca
na pla¿ach Pó³wyspu Helskiego.

Monika Konkel, Miko³aj Zyba³a

Apelujemy do wszystkich, którzy zaobserwuj¹ lub
znajd¹ ¿ywe b¹d� te¿ martwe foki na polskim wybrze¿u
o kontakt ze Stacj¹ Morsk¹ w Helu pod numerem telefonu:

(058) 675-08-36 lub 0 601-88-99-40

Gdy spotkasz fokê:
Co robiæ?

- NIE ZBLI¯AJ SIÊ! Pamiêtaj - foka jest dzikim zwierzê-
ciem, które mo¿e byæ bardzo agresywne i dotkliwie pogry�æ!

- POZWÓL FOCE WYJ�Æ NA L¥D!  Wszystkie gatunki
fok musz¹ co jaki� czas wyj�æ z wody na brzeg, co nie w ka¿-
dym przypadku oznacza, i¿ zwierzê jest chore b¹d� ranne!

- NIE PRÓBUJ NIGDY DOTYKAÆ LUB £APAÆ FOKI!
Je¿eli martwi Ciê zachowanie lub kondycja zwierzêcia
zadzwoñ pod numer naszej ca³odobowej gor¹cej linii Plus
0601-88-99-40!

Pamiêtaj!
- Foka na pla¿y lub w morzu jest u siebie! To my jeste�my

go�æmi w jej �rodowisku! Uszanuj to!
- Nie p³osz foki i popro� o to samo inne osoby! Obserwuj

fokê z daleka, nie ha³asuj, nie pozwól te¿ podchodziæ do niej
innym osobom lub zwierzêtom, nie pozwól na ni¹ szczekaæ
Twojemu psu!

- Zawiadom Stacjê Morsk¹ UG w Helu!  Pracuj¹cy tu
specjali�ci podpowiedz¹ Ci, co robiæ oraz zbior¹ cenne
dane na temat zwierzêcia w celu oceny sytuacji i ewentualnego
podjêcia dalszych kroków.

(telefony ca³odobowe:  0601-88-99-40 lub 058/675-08-36)
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Grupa Robocza ds. Przy³owu Ga-
tunków Chronionych (SGBYC)

przy Miêdzynarodowej Radzie Badañ
Morza (ICES - International Council for
the Exploration of the Sea) w dniu
1 kwietnia 2008 roku opublikowa³a
raport ze spotkania, które mia³o miejsce
29-31 stycznia 2008 roku w Kopenha-
dze.

Omawiano na nim m.in. wykonanie
przez kraje Unii Europejskiej postano-
wieñ Rozporz¹dzenia 812/2004 w czê-
�ci dotycz¹cej obowi¹zku monitorowa-
nia rybo³ówstwa pod k¹tem przy³owu
ma³ych waleni (delfinów i mor�winów).
Raport jest bardzo obszernym dokumen-
tem i jest dostêpny wy³¹cznie w wersji
angielskiej (www.ices.dk/reports/
A C O M / 2 0 0 8 / S G B Y C /
SGBYC_2008.pdf).

PRZYRODA - EKOLOGIA

Komisja ma raport
Analizê wykonania Rozporz¹dzenia

WE nr 812/2004, w tym zalecanego
"Programu Obserwatorów", który mia³
oceniæ wp³yw ró¿nych rodzajów sieci
na skalê przy³owu mor�winów omówio-
no w rozdziale 6 (str. 19-26).

Na raport ów oczekiwa³a Komisja
Europejska, która w �wietle opubliko-
wanego dokumentu bêdzie musia³a siê
z jednej strony odnie�æ do trafno�ci swo-
ich rozporz¹dzeñ (np. 812/2004 i po-
krewnych) a z drugiej do tego, w jakim
stopniu kraje cz³onkowskie UE wywi¹-
zuj¹ siê ze swoich powinno�ci wobec
Wspólnotowej Polityki Rybackiej oraz
czy unijny sektor rybo³ówstwa dzia³a
zgodnie m.in. Dyrektyw¹ Siedliskow¹,
która chroni gatunki zagro¿one i miejsca
wa¿ne dla ich ¿ycia.

Krzysztof E. Skóra

W dniu 1 kwietnia 2008 roku w godzinach popo³udnio-
wych Stacja Morska IO UG w Helu otrzyma³a infor-

macje o zaobserwowaniu dwóch fok na polskim wybrze¿u.
Pierwsza wiadomo�æ pochodzi³a od pana Rybarczyka

z Urzêdu Morskiego w Gdyni. Fokê widziano w Jastarni na
pla¿y od strony morza, dok¹d niezw³ocznie uda³a siê ekipa
naszej placówki. Na miejscu przywitali nas pañstwo Urbano-
wicz, którzy pomogli nam w wypatrywaniu dostrze¿onej
uprzednio foki, za co serdecznie dziêkujemy. Obserwowany
na pla¿y osobnik by³ kilkuletnim samcem foki szarej
(Halichoerus grypus), o czym �wiadczy³ m.in. ciemny kolor
jego sier�ci, charakterystyczny dla mêskich przedstawicieli
tego gatunku. Na podstawie krótkiej obserwacji oceniono, i¿
foka jest w dosyæ dobrej kondycji. Niestety, chwilê pó�niej
foka wróci³a do wody.

Odwiedzi³y nas foki...
Druga informacja dotar³a do nas z D�wirzyna od pani Ma³-

gorzaty Maj. Oko³o po³udnia zaobserwowano tam m³od¹ fokê,
która wysz³a na pla¿ê i po krótkim odpoczynku powróci³a do
morza. Za tê informacjê tak¿e bardzo dziêkujemy. Niestety,
nie posiadamy ¿adnej dokumentacji fotograficznej i nie jeste-
�my w stanie okre�liæ gatunku, wieku ani p³ci tego osobnika.

Rozpocz¹³ siê okres, w którym mo¿na zobaczyæ m³ode foki
na polskim wybrze¿u. Niezmiennie apelujemy do wszyst-
kich, którzy zaobserwuj¹ lub znajd¹ foki o kontakt ze Stacj¹
Morsk¹ w Helu pod numerem telefonu:

Marta Koszmider
Foto: Miko³aj Zyba³a

Szanowni Pañstwo,

Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿  sklepik

fokarium Stacji Morskiej w Helu ma do zaofero-

wania nowy bardzo ciekawy asortyment,

m.in. kurtki przeciwdeszczowe, bezrê-

kawniki, polary, a tak¿e nowe modele

plecaków, kubków, toreb p³óciennych,

koszulek itp.

Serdecznie zapraszamy!!!
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PODATKI W 2008 ROKU

Dorsz to najpopularniejsza i jedna z najliczniej po³awia
nych ryb przez floty rybackie wiêkszo�ci pañstw

le¿¹cych nad Morzem Ba³tyckim. Po³ów w³a�nie tej ryby
przynosi rybakom najwiêksze zyski, zatem dostêpno�æ do jej
zasobów i mo¿liwo�æ ich swobodnej eksploatacji rybackiej
stanowi dla wielu ludzi gwarancjê utrzymania pracy oraz
dobrych zarobków. Nie dziwi zatem konserwatywny opór
znacznej czê�ci rybaków wzglêdem wprowadzania nowych
ograniczeñ po³owowych w ramach zarz¹dzania rybo³ówstwem,
maj¹cych jednak¿e na celu ochronê i odbudowê populacji
ba³tyckiego dorsza. W wyniku wielu niejasno�ci w sferze po-
lityczno administracyjnej oraz braku skutecznych �rodków
pomocowych pozwalaj¹cych rybakom zaakceptowaæ niezbêd-
ne limitowanie po³owów, plany ochrony s¹ przez nich odrzu-
cane. Kwitnie wiêc szara strefa, a po³owy nielegalne, nierapor-
towane i nieuregulowane (IUU) tylko pog³êbiaj¹ aktualny kry-
zys zarówno w polskim jak i ca³ym ba³tyckim rybo³ówstwie.

Obecne napiêcia oraz spory dorszowe wymagaj¹ natych-
miastowych i bardzo zdecydowanych, choæ trudnych rozwi¹-
zañ systemowych. Obok problemu k³usownictwa morskiego,
to w³a�nie ich brak, oraz czêsto niezrozumia³e decyzje o za-
barwieniu politycznym sprawia, ¿e sytuacja w rybo³ówstwie
staje siê coraz bardziej niejasna i skomplikowana. W ¿arze
tych emocji warto jednak krótko przypomnieæ postronnym
obserwatorom o tym, ¿e równie¿ natura, a zatem wiele cieka-
wych zale¿no�ci �rodowiskowych ma wp³yw na stan popula-
cji dorsza w Ba³tyku.

Znanych jest wiele podgatunków, lokalnych ras i form dor-
sza, wystêpuj¹cych w zimnych wodach pocz¹wszy od
wschodnich wybrze¿y kanady, a¿ po zachodnio pó³nocne
wybrze¿a kontynentu europejskiego. W Morzu Ba³tyckim
wystêpuje podgatunek dorsz ba³tycki, w Polsce zwany tak¿e
w¹t³uszem lub pomuchlem. W ramach gospodarowania
zasobami ryb na Ba³tyku rozró¿nia siê na dwa stada dorsza
- wschodnie i zachodnie 1.

Dorsz w Morzu Ba³tyckim osi¹ga dojrza³o�æ p³ciow¹ i zdol-
no�æ do rozrodu dopiero miêdzy 3 a 4 rokiem swojego ¿ycia.
Jego okres tar³a w Ba³tyku przypada pomiêdzy marcem
a sierpniem, z nasieleniem w ci¹gu miesiêcy letnich.

Dla rozwoju pelagicznej ikry 2 i narybku dorsza, niezwykle
istotne s¹ w³a�ciwo�ci wody morskiej, dlatego te¿ ryby te na
miejsce rozrodu wybieraj¹ ba³tyckie g³êbiny, w których po-
ziom soli 3, natlenienie oraz gêsto�æ wody s¹ wci¹¿ dla nich
odpowiednie. Najkorzystniejsze warunki do tar³a dorsza ob-
serwuje siê obecnie wy³¹cznie w rejonie G³êbi Bornholmskiej
oraz na kilku tarliskach w Ba³tyku zachodnim. Niestety, tak
istotne dla rozrodu i rozwoju dorsza wlewy zasolonej i boga-
tej w tlen wody z Morza Pó³nocnego do Ba³tyku, powodowa-
ne przez silne wiatry oraz sztormy zmniejszy³y siê drastycz-
nie w przeci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat 4. Powoduje to
niedotlenienie g³êbszych warstw Morza Ba³tyckiego oraz ich
niskie zasolenie. W konsekwencji prowadzi to do zmniejsza-
nia siê liczby przychodz¹cych na �wiat dorszy. Dodatkowo
warto pamiêtaæ, ¿e dorsz jest jednym z najwa¿niejszych ogniw
ba³tyckiego ³añcucha pokarmowego, zatem zmniejszanie siê
jego populacji ma znaczny wp³yw na uk³ad ca³ego ba³tyckiego
ekosystemu i procesy w nim zachodz¹ce. Obserwowany spa-
dek liczebno�ci dorsza, prowadzi do wzrostu liczebno�ci
szprota oraz zachwiania piramidy pokarmowej w Morzu Ba³-
tyckim. Szprot trac¹c swojego g³ównego drapie¿cê oraz od¿y-
wiaj¹c siê jego ikr¹, przyczynia siê jednocze�nie do jeszcze
wiêkszego os³abienia populacji dorsza.

Jak widaæ, dorsz nale¿y do ryb bardzo wra¿liwych na zmia-
ny czynników naturalnych, których zwyczajnie nie sposób
poddaæ ¿adnym regulacjom. Niekorzystne warunki �rodowi-
skowe s¹ zatem wa¿n¹ przyczyn¹ os³abienia populacji dorsza
ba³tyckiego, nie zmienia to jednak faktu, ¿e wp³yw na jej aktu-
alny oraz przysz³y stan posiadaj¹ g³ównie ludzie. Przede
wszystkim od skali po³owów oraz sposobów ochorny wra¿-
liwego dorsza zale¿y, w jakim stopniu rybie tej umo¿liwi siê
optymalny rozwój, a rybakom zapewni godn¹ pracê w przy-
sz³o�ci. Na dobrej kondycji zasobów dorsza, racjonalnie pro-
wadzonej gospodarce rybnej oraz wy³¹cznie legalnych po³o-

Wra¿liwa natura dorsza

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

Federacja Zielonych Gaja
Koordynator Projektu "Sekretariat Rybacki"
Rados³aw Brzeziñski

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

Projekt "Sekretariat Rybacki" jest realizowany dziêki
pieni¹dzom Unii Europejskiej uzyskanym za po�rednictwem
Fundacji Fundusz Wspó³pracy.
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1 Stado zachodnie dorsza spotykane jest tylko w obszarze na
zachód od wyspy Bornholm, a stado wschodnie (o wiêkszym
znaczeniu ekonomicznym) spotykane na wschód od wyspy Born-
holm.

2 Ikra ryb morskich, która dziêki zawarto�ci kropel t³uszczu,
jest l¿ejsza od wody. Rozwój ikry pelagicznej przebiega w toni
wodnej, a nie na dnie morza.

3 Z³o¿ona oraz zap³odniona ikra dorsza tonie i ginie w wodzie
o zbyt niskim zasoleniu. Jedynie w ba³tyckich g³êbinach zasolenie
wód jest odpowiednie dla rozwoju jego ikry i wynosi od 12 do
16 PSU.

4 Ostatni obserwowany du¿y wlew s³onej wody morskiej z Mo-
rza Pó³nocnego do Ba³tyku mia³ miejsce w 1993 roku.

wach powinno zale¿eæ wszystkim rybakom znad Ba³tyku.
Je�li w wyniku nieodpowiedzialnych i zbyt intensywnych
po³owów, a tak¿e k³usowniczych praktyk dojdzie do nieod-
wracalnego prze³owienia populacji dorsza ba³tyckiego, to oni
sami strac¹ najwiêcej. Ich starania o poprawê obecnego stanu
musz¹ jednak zostaæ podparte rozs¹dnymi decyzjami admini-
stracyjnymi, zarówno na szczeblu krajowym jak i europej-
skim. Tymczasem w wielu aspektach zarz¹dzania rybo³ów-
stwem wci¹¿ brak zdecydowanych kroków zapewniaj¹cych
naprawdê skuteczn¹ ochronê zagro¿onych gatunków ryb oraz
w pe³ni zabezpieczaj¹cych interesy zwyk³ych rybaków.

W chwili obecnej �rodowiska naukowe gor¹co apeluj¹ o ra-
dykaln¹ ochronê prze³owionego dorsza w Ba³tyku, oceniaj¹c
stan jego zasobów jako najni¿szy od wielu lat. Jednocze�nie
wierz¹, ¿e oba stada dorsza ba³tyckiego s¹ w stanie odrodziæ
siê do stabilnego poziomu, a ich zrównowa¿one po³owy bêd¹
przynosiæ rybakom zadowalaj¹cy zysk. Taka szansa wci¹¿
istnieje w przypadku zmniejszenia aktualnej presji po³owo-
wej oraz w efekcie ca³kowitego wyeliminowania rabunkowych
po³owów, burz¹cych wszelkie systemy ochrony dorsza oraz
próby wsparcia rybaków i sektora rybo³ówstwa ba³tyckiego.
Nie bez znaczenia pozostan¹ te¿ obserwacje zmian warun-
ków naturalnych, które mimo braku regulacji, mog¹ dostarczaæ
wielu cennych wskazówek pomocnych w skutecznym
gospodarowaniu zasobami rybnymi.

R. Brzeziñski

Dziêki wspó³pracy firm Netia S.A. i Us³ugi Internetowe
"Majestic", mam przyjemno�æ zaprezentowaæ Pañ-

stwu alternatywn¹ telefoniê stacjonarn¹ opart¹ na technologii
VoIP w Helu. G³ówne korzy�ci to darmowe rozmowy telefo-
niczne w obrêbie sieci operatora, którym w tym wypadku jest
helska firma Us³ugi Internetowe "Majestic".

Jest to równoznaczne z tym, ¿e helanie mog¹ rozmawiaæ ze
sob¹ za darmo. Kolejna korzy�æ to bardzo niski abonament,
który wynosi 0 z³, je¿eli abonent korzysta dodatkowo z us³u-
gi dostêpu do Internetu w opcji FullSpeed (65 z³), 5 z³ je¿eli
abonent korzysta dodatkowo z us³ugi dostêpu do Internetu
w opcji Midi (48 z³) i 10 z³ je¿eli abonent korzysta dodatkowo
z us³ugi dostêpu do Internetu w opcji Mini (33 z³).

Trzecia korzy�æ to bardzo niskie koszty po³¹czeñ poza
sieci¹:

- sieci stacjonarne w Polsce - 9gr brutto
- sieci GSM w Polsce - 66gr brutto
- sieci stacjonarne w UK, USA, wiêkszo�ci Pañstw UE - 9gr

brutto
- szczegó³owy cennik znajduje siê na stronie internetowej

www.hispeed.pl
Posiadamy równie¿ w sprzeda¿y jednoelementowe telefo-

ny wi-fi, umo¿liwiaj¹ce korzystanie z naszych us³ug na tere-
nie ca³ego �wiata, wystarczy znajdowaæ siê jedynie w strefie
wolnego dostêpu do Internetu - HOT-SPOT. Jest to jedno-
znaczne z tym, ¿e bêd¹c w jakimkolwiek pañstwie na �wiecie,
mo¿ecie Pañstwo rozmawiaæ na tych samych zasadach,
jakby�cie przebywali w Helu.

Nasza us³uga dzia³a w oparciu o samodzieln¹ sieæ firmy
Us³ugi Internetowe "Majestic", co oznacza, ¿e nie wymaga
posiadania linii od TPSA i umo¿liwia rezygnacjê z dotychcza-
sowego operatora telefonii. Dodatkowo zapewniamy pe³ne
wsparcie techniczne naszych us³ug, co daje nam przewagê nad
rozwi¹zaniami konkurencyjnymi.

Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych us³ugi znajdziecie Pañstwo
na stronie internetowej www.hispeed.pl lub pod numerem tel.
507-152-008.

Zapraszam do korzystania z naszych us³ug.

Mariusz Siwek

Us³ugi Internetowe "Majestic"

Darmowa
telefonia w Helu

Zatrudniê pracowników

Bar �AMBRA�
Hel ul. Wiejska 52-54
tel. (058) 675 06 27

509 067 423
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JU  ̄WIOSNA - DBAJ O ZDROWIE

Wiosna - mo¿e to czas,
by bli¿ej poznaæ siebie�

Cz³owiek to istota, która od momentu urodzenia po
rado�æ dzieciñstwa, dojrzewania, dorastania, tworze-

nia i przemijania jest z natury podatna na wszelkiego rodzaju
zdarzenia losowe i czynniki lub bod�ce p³yn¹ce ze �rodowi-
ska. W ci¹gu ca³ego ¿ycia nara¿eni jeste�my na stres, który
budzi w nas negatywnie emocje, g³ównie z powodu braku
mechanizmów obronnych, przystosowawczych, wywo³uj¹c
niepo¿¹dane psychotraumy.

Poprzez splot licznych uwarunkowañ genetycznych i do-
�wiadczeñ ze strony oddzia³ywania rodzinnego, spo³ecznego
ka¿dy z nas mo¿e ulec urazom psychicznym jednorazowym
jak i ci¹g³ym, takim jak: uszkodzenie mózgu w wyniku
wypadku czy choroby, nag³a �mieræ bliskiej osoby, d³ugotrwa³e
zamartwianie siê, niespe³niona mi³o�æ, nietolerowanie kogo�
w otoczeniu (kto urazi³, skrzywdzi³, upokorzy³), niepowo-
dzenie w pracy zawodowej, w szkole czy niemo¿no�æ odnale-
zienia siê w sytuacji nieprzewidywalnej, nieoczekiwanej, brak
motywacji do akceptacji pewnych obowi¹zuj¹cych praw,
narzuconych norm, stereotypów czy standardów. �ledzenie
osobowo�ci neurotycznej (nerwicowej) danej osoby daje
podstawy za³o¿eñ, ¿e �róde³ pewnych zachowañ mo¿na siê
dopatrywaæ ju¿ od zal¹¿ków ¿ycia p³odowego po dzieciñ-
stwo, dojrzewanie, dorastanie i rozwój. Ró¿nice osobnicze
sprawiaj¹, ¿e ka¿dy z nas reaguje w inny sposób na dany uraz
psychiczny, który jest zale¿ny od od�rodkowego uk³adu
nerwowego. Ka¿da trauma jest niebezpieczna, ale najbardziej
szkodliwe s¹ liczne, nawet te s³absze psychonerwice, które
towarzysz¹ cz³owiekowi z du¿¹ czêstotliwo�ci¹ i czasami
przeradzaj¹ siê w stan nieprzerwanego pobudzenia.

Taka nadmierna stymulacja ma w³a�nie miejsce w trakcie
nieprzemijaj¹cego trwania stresu czy w czasie za¿ycia narko-
tyków, czyli w warunkach tzw. patologii, co przeradza siê
najczê�ciej w choroby; jednymi z nich s¹ nerwice inaczej
nazywane psychonerwicami.

Nerwice - to zaburzenia czynno�ciowe o�rodkowego uk³a-
du nerwowego, charakteryzuj¹ce siê wzmo¿on¹ jego pobu-
dliwo�ci¹ i nadmiern¹ reaktywno�ci¹ na negatywne bod�ce
zewnêtrzne (S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, 1993).

Znaj¹c pojêcie afektu, który definiuje siê jako utrzymuj¹cy
siê stan emocjonalny, to w�ród czterech podstawowych zabu-
rzeñ afektu wyró¿niamy: agresjê, maniê, depresjê jak te¿ lêk.

Strach i lêk to uczucia znane nam wszystkim. S¹ jednak
ludzie z przesadnie sk³onn¹ osobowo�ci¹ do odczuwania lê-
ków, czyli s¹ to chorzy, bêd¹cy nadwra¿liwi na pewne bod�ce
stresogenne, wyzwalaj¹ce u nich nerwice. Dlatego chorzy na
nerwice odczuwaj¹ niepokój w sytuacjach, gdy nie ma w³a�ci-
wych przes³anek do poddania siê emocjom, albo gdy powody
istniej¹, jednak fobie s¹ znacznie silniejsze ni¿ wskazuje na
to konkretne zdarzenie.

Stany nerwicowe mog¹ byæ: ostre, przewlek³e lub zwyk³e
i powoduj¹ nieprzystosowanie do ¿ycia, akcentuj¹c brak zdol-
no�æ do samorealizacji i niejednokrotnie zak³ócaj¹ kontakty
spo³eczne.

Tote¿ nerwica (neurosis obsessiva) jest niew¹tpliwie cho-
rob¹ albo zespo³em chorobowym, a "natrêctwa", z medyczne-
go punktu widzenia, s¹ jej objawami, polegaj¹cymi na ujaw-
nianiu siê w �wiadomo�ci my�li, impulsów, idei sk³aniaj¹cych
do dzia³ania lub wyobra¿eñ uporczywie narzucaj¹cych siê,
czy te¿ czynno�ci natrêtnych wielokrotnie wykonywanych,
mimo prze�wiadczenia o ich niedorzeczno�ci, od których siê
nie mo¿na siê uwolniæ, które wystêpuj¹ u danej osoby przez
wiêkszo�æ kolejnych dni, w ci¹gu co najmniej kilku tygodni
i s¹ powodem cierpienia chorego oraz przyczyn¹ zaburzeñ
w funkcjonowaniu w�ród danej spo³eczno�ci.

Natrêctwa my�lowe i uporczywe czynno�ci zdarzaj¹ siê
ka¿demu z nas. Có¿, ja te¿ potrafiê w spontanicznej sytuacji
przypomnieæ sobie w ciszy i spokoju znany wierszyk lub
powtarzaæ w my�lach jak¹� lubian¹, czêsto s³uchan¹ melodiê
piosenki wraz z tekstem, który  mi "chodzi po g³owie" i wci¹¿
mi siê przypomina, wrêcz  nie opuszcza mnie. Ile razy zasta-
nawia³am siê te¿, czy wychodz¹c z mieszkania zamknê³am
drzwi, czy wy³¹czy³am gaz oraz �wiat³o lub czy na pewno
wyjê³am wtyczkê od ¿elazka po prasowaniu, albo czy nasta-
wi³am pranie na odpowiedni¹ funkcjê. Wszystkie te my�li
aktywizuj¹ mnie do wielokrotnego nawet sprawdzania, po-
wtarzania i wracania do ww. czynno�ci ¿ycia codziennego.
Czasem te zachowania zadziwiaj¹ mnie i niepokoj¹, ale zdajê
sobie sprawê z normalno�ci reakcji, jakie we mnie to budzi.
T³umaczê to sobie tym, ¿e pewne czynno�ci wykonuje siê
automatycznie, bez zastanowienia i czasami nie pamiêtam ich
z powodu zamy�lenia.

Cz³owiek, o osobowo�ci sk³onnej do odczuwania natrêctw
zawsze oceni je krytycznie, jako przykre prze¿ycia, których
doznaje wbrew swojej woli, i które stymuluj¹ sprzeciw, lecz
zarazem uznawane s¹ za w³asne. I dlatego bêdzie wci¹¿ pod-
dawaæ siê próbom odsuniêcia od siebie atawistycznych my�li,
czy nawet przeciwstawienia siê im lub bêdzie zmierzaæ do
zaprzestania wielokrotnego wykonywania nieustannie tych
samych czynno�ci. Jednak poczynione starania staj¹ siê naj-
czê�ciej nieudane, bezskuteczne i tylko wzmagaj¹ uczucie
dyskomfortu psychicznego i wewnêtrznego niepokoju, który
ulega roz³adowaniu dopiero po ich dokonaniu i to niestety,
tylko na pewien okres.

Ludzie, u których wystêpuje nerwica natrêctw - zwana
zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, bezustannie walcz¹
z natrêtnymi, odstrêczaj¹cy  irracjonalnymi my�lami, wyobra-
¿eniami, którym towarzysz¹ przekonania o ich niedorzecz-
no�ci i chêci uwolnienia siê od nich - czyli obsesjami oraz
i z wielokrotnie wykonywanymi przy pedantycznej precyzji
czynno�ciami na skutek odczuwania przymusu ich powtarza-
nia, czyli - kompulsjami, bêd¹cymi nie do zniesienia i wywo-
³uj¹cymi u nich wewnêtrzny protest, przy braku mo¿liwo�ci
przyswojenia, odrzucenia czy zapomnienia ich. Im znaczniej-
sze zaanga¿owanie osoby w celu przeciwstawienia siê obse-
sjom, kompulsjom, tym wiêksze odczuwanie lêku.

Lara Ridibunda
cd. w kolejnym numerze �HB�
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W  zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w
tym roku 75 - t¹ rocznic¹ kon-

sekracji ko�cio³a w Helu, zbudowanego
w latach 1932 - 33, Zarz¹d Oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskie-
go wyst¹pi³ do Rady Miasta Helu z ini-
cjatyw¹ nadania helskim ulicom nazw
upamiêtniaj¹cych inicjatora i budowni-
czych �wi¹tyni: stoj¹cego na czele ko-
mitetu budowy ko�cio³a, ksiêdza Hiero-
nima Grzeni, oraz przewodnicz¹cego
rady parafialnej, Klemensa Kohnkego,
popularnie zwanego "Wujem Klemensem".

Wnioski dotycz¹ nadania ulicy
³¹cz¹cej ul. ¯eromskiego z ul. Adm.
Steyera, po³o¿onej miêdzy Parkiem Ka-
szubskim im. Jana My�lisza i ogrodze-
niem ko�cio³a parafialnego (obok kapli-
cy przedpogrzebowej), nazwy: ulica
"Ksiêdza Hieronima Grzeni", oraz

Rocznica po�wiêcenia helskiego ko�cio³a
ulicy ³¹cz¹cej ul. ¯eromskiego z ul.
Wiejsk¹, po³o¿onej obok miejskiej hali
widowiskowo - sportowej,  nazwê: ulica
"Wuja Klemensa".

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ówczesnej
sytuacji budowa �wi¹tyni rzymskoka-
tolickiej by³a tak¿e wyrazem walki
o polsko�æ Helu i jednoczy³a wokó³ tej
idei mieszkaj¹cych tu Polaków.

Prosimy mieszkañców, którzy posia-
daj¹ pami¹tki zwi¹zane z budow¹ ko-
�cio³a oraz wymienionymi osobami
(zdjêcia, wspomnienia, wycinki z pra-
sy, itp.) o udostêpnienie ich Zrzesze-
niu w celu spopularyzowania w prasie
i na stronach internetowych.

Kontakt: Muzeum Rybo³ówstwa
w Helu, prezes helskiego oddzia³u
Tadeusz Mu¿a.

Maria Klajnert
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Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

12-13 kwietnia w Wêgro-
wie odby³y siê V Miêdzy-
narodowy Puchar Polski
w Kick-Boxingu .

Na starcie stanê³o 286
zawodników z 32 klubów
oraz zawodnicy ze S³owacji
i Niemczech.

I miejsce i Miêdzynaro-
dowy Puchar Polski senio-
rów w Semi-Contakt w ka-
tegorii do 94 kg do swojej
bogatej kolekcji do³o¿y³
Trener Piotr Kohnke ,
który maj¹c 34 lata poradzi³
sobie z du¿o m³odszymi
zawodnikami.

V Miêdzynarodowy Puchar Polski w Kick-Boxingu

Piotr  kolejno pokona³  w pierwszej  walce 11-6
Mateusza Zieliñskiego z Fight Zone Wejherowo, nastêpnie

w  f i na l e  9 -8  J anusza
Grandzickiego z Duetu
Gdañsk.

Kib

SPORT

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�
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W sobotê na boisku  ze sztuczna nawierzchni¹ w Helu
rozegrany zosta³ Turniej pi³ki no¿nej juniorów rocz-

nika 1995.Wyst¹pi³o 5 zespo³ów, rozgrywaj¹c mecze 2x13
minut systemem ka¿dy z ka¿dym.

Najlepiej prezentowa³y siê obie reprezentacje Pomorza .Zde-
cydowanie odstawali gospodarze z Helu, nie tylko pod wzglê-
dem sportowym. Jak zgodnie stwierdzili trenerzy, by³o to
po¿yteczne przetarcie przed rozgrywkami ligowymi w tej
grupie wiekowej.

Wyniki spotkañ:
Ventus Hel - Zatoka Puck                     0:1
Kadra A Pomorze - Jedynka Reda        3:0
Kadra B Pomorze - Ventus Hel            3:0
Zatoka Puck - Kadra A Pomorze          0:1
Kadra B - Reda                                     1:0
Hel - Kadra A                                        0:5
Puck - Kadra B                                     1:3
Hel - Reda                                             0:3
Kadra A - Kadra B                                3:0
Reda - Puck                                          3:1

  Tabela:
1. Kadra A Pomorze      4  12  10:0
2. Kadra B Pomorze      4    9   9:4
3. UKS Jedynka Reda    4   6   6:5
4. UKS Zatoka Puck      4   3   3:6
5. Ventus Hel                 4   0   0:12

Jacek Zagor

SPORT

14-16 marca w Ostródzie odby³y siê XV Miêdzynarodo-
we Mistrzostwa Polski w Teakwondo.

Na starcie stanê³o 387 zawodników z 31 klubów oraz
zawodnicy z Armenii i Irlandii.

Zawodnicy Klubu Kick Boxingu "MAXIMUS" sprawdzaj¹
siê we wszystkich sportach walki, gdzie zadawane s¹ ciosy
i kopniêcia. Klub ma wiele medali z kick boxingu, karate,
a teraz do kolekcji dosz³y medale z Teakwondo.

I miejsce i tytu³  Mistrza Polski seniorów w kategorii po-
wy¿ej 185cm do swojej bogatej kolekcji do³o¿y³ trener Piotr
Kohnke, który maj¹c 34 lata poradzi³ sobie z du¿o m³odszy-
mi zawodnikami. Piotr kolejno pokona³ w pierwszej walce
przed czasem 12-2 Jacka Po³om z AKT Udar Gdañsk,
nastêpnie 8 -5 Ariela Owsiany z JCSW Jastrzêbia Zdrój, a finale
11-8 pokona³ swojego klubowego kolegê Piotra Boruckiego.

II miejsce i tytu³  wicemistrza Polski seniorów w kat.
powy¿ej 185cm zdoby³ Piotr Borucki, który w pierwszej
walce pokona³ Mistrza �wiata Teakwondo Krzysztofa
Wi�niewskiego z Orient Czêstochowa. W pó³finale pokona³
Piotra S³awiñskiego z AKT Udar Gdañsk, a w finale uleg³
swojemu trenerowi 8-11 Piotrowi Kohnke.

Debiutuj¹cy Mateusz Duda odpad³ w pierwszej walce.

Podziêkowania dla firmy "ORLEX", która ufundowa³a trans-
port na mistrzostwa.

 Udzia³ w zawodach sfinansowa³ Urz¹d Miasta Hel.
PK

XV Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Polski

w Teakwondo

Na zdjêciu stoj¹ od lewej: Piotr Borucki, trener Piotr
Kohnke, Mateusz Duda.

TURNIEJ
PI£KI  NO¯NEJ
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W trzeci¹ rocznicê odej�cia Jana
Paw³a II do Domu Ojca, na

terenach Ziemi Kaszubskiej odbywaj¹
siê liczne uroczysto�ci organizowane
przez Oddzia³y Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego.

Kaszubi nie zapominaj¹ równie¿ o naj-
wybitniejszym synu ziemi kaszubskiej,
spo³eczniku i patriocie, pierwszym bi-
skupie Kaszubie w odrodzonej Polsce
(1928 r.) Konstantynie Dominiku.

W stolicy Kaszub w Kartuzach
06.04.2008 r. w ko�ciele �w. Wojciecha,
odby³a siê Msza �wiêta z liturgi¹ w jê-
zyku kaszubskim o szybk¹  beatyfika-
cjê Jana Paw³a II i Biskupa Dominika.
Uroczystej eucharystii przewodzi³ ks.
dr Marek Trybowski. Przy o³tarzu zgro-
madzi³y siê liczne delegacje Oddzia³ów
ZKP ze sztandarami, w strojach kaszub-
skich z ró¿nych stron Kaszub oraz
mieszkañcy Kartuz. Nie zabrak³o rów-

ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

O rych³¹ beatyfikacjê

28 marca b.r. po raz pierwszy w helskim Liceum zorgani-
zowano Dzieñ Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów klas III
ze szkó³ w Helu, Jastarni i W³adys³awowi. M³odzie¿ tutej-
szego liceum przygotowa³a go�ciom ofertê zajêæ naukowych
i rozrywkowych.

Zespó³ laboratorium chemicznego pod opiek¹ nauczyciela
chemii p. Iwony Zyski poprowadzi³ ekscytuj¹ce do�wiadcze-
nia z pogranicza chemii i "magii". Grupa kabaretowa wystawi-
³a program rozrywkowy " Zielono nam w g³owie", zespó³
muzyczny przedstawi³ utwór w³asnej kompozycji, a uczen-

nie¿ delegacji Oddzia³u ZKP z Helu,
który reprezentowali Wanda Smereka,
Jaros³aw Smereka i Barbara Pieszak.

Mszê �wiêt¹ u�wietni³ zespó³ kaszub-
ski "Redzanie" z Redy. Po mszy �wiêtej
w pobliskiej szkole ogólnokszta³c¹cej im.
A. Majkowskiego, organizatorzy uro-
czysto�ci z Oddzia³u ZKP Kartuzy,
przygotowali dla wszystkich uczestni-
ków ma³¹ biesiadê kaszubsk¹, podczas
której zespó³ "Redzanie" umila³ czas.

 Barbara Pieszak

Dzieñ otwarty LO w Helu
nice zajmuj¹ce siê sztuk¹ wiza¿u prezentowa³y najnowsze
wiosenne trendy.

Licznie przybyli z Jastarni gimnazjali�ci wspólnie z gospo-
darzami podjêli muzyczne próby integracji.

W tym roku nie odwiedzili nas gimnazjali�ci z W³adys³awo-
wa, ale nie tracimy nadziei, ¿e Liceum w Helu, je�li nawet nie
stanie siê ich szko³¹ pierwszego wyboru, to bêdzie aktywnym
o�rodkiem rozwoju m³odzie¿y, a kolejne dni otwarte pos³u¿¹
wzajemnym serdecznym relacjom szkó³ powiatu puckiego.

ZSO Hel
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PROFILAKTYKA

W dniu 26 marca 2008 r. na zaproszenie Pani Dyrektor
Weroniki NOWARA, na terenie 115 Szpitala Woj-

skowego z Przychodni¹ w Helu odby³o siê spotkanie eduka-
cyjne uczniów klasy I B Szko³y Podstawowej w Helu pod
opiek¹ Pani Barbary Cie�lak, maj¹ce na celu przybli¿yæ dzie-
ciom zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia sytu-
acji nadzwyczajnej.

W pierwszej czê�ci spotkania Ratownik Medyczny, Pan
Julian ¯u³awski przybli¿y³ dzieciom zasady funkcjonowania
telefonu alarmowego oraz zasady zachowania siê w przypadku
bycia �wiadkiem wypadku, jak równie¿ zasad postêpowania
przed przybyciem pierwszej pomocy do poszkodowanego.

SPOTKANIE  EDUKACYJNE
Nastêpnie Dzielnicowy Miasta Hel, st. sier¿. Micha³ Miler

przybli¿y³ m³odzie¿y problemy dotycz¹ce kontaktu z osoba-
mi obcymi, przestrzeg³ przed nadmiern¹ ufno�ci¹ wobec pro-
ponowanych "gratisów", jak równie¿ u�wiadomi³ dzieciom,
¿e cz³owiek w mundurze jest ich przyjacielem i u¿ycie telefo-
nu alarmowego policji w przypadku zagro¿enia nie jest ni-
czym z³ym.

Po prelekcji dzieci uczestniczy³y w przygotowaniu ogni-
ska, po czym odby³o siê uroczyste pieczenie kie³basek. Zwieñ-
czeniem spotkania by³o uroczyste wrêczenie przez Pani¹
Dyrektor mgr Weronikê NOWARA dyplomów "Ma³y Ra-
townik" jako dowód ukoñczenia mini kursu.

Marek Chroñ

W dniu 12 marca 2008 r. ucznio
wie ZSO w Helu pod kierow-

nictwem Pañ: Aliny Wiekiery, Barbary
Cie�lak i Ewy Borzêckiej, wziêli udzia³
w ozdabianiu przysz³ego gabinetu leka-
rza pediatry, w nowo remontowanej
przychodni POZ 115 Szpitala Wojsko-
wego z Przychodni¹ w Helu.

W tym miejscu chcia³abym serdecz-
nie podziêkowaæ za w³o¿on¹ pracê,
wniesienie o¿ywienia gabinetu oraz po-

�wiêcony czas, opiekunom jak równie¿
uczniom ZSO: Milkowska Sandra,
Chmura Ewelina, Dusza Karolina,
¯eglicz Agata, Sztankier Klaudia,

¯eglicz Julita, Kliñska Sylwia, Panek
Klaudia, Pe³echaty Sandra, Ko�cik
Adrian, Zaniewska Joanna, Nowak
Malwina, Figurska Alicja, Rybacka
Zuzanna, Hermann Tomasz.

Wierzê, ¿e w³o¿ona praca przyczyni
siê do wzmocnienia przyjaznej atmos-
fery gabinetu pediatrycznego, jak
równie¿ do poprawy samopoczucia
Naszych ma³ych pacjentów.

 DYREKTOR
 mgr Weronika NOWARA

Podziêkowanie
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Ko�ció³ N. Marji Panny w pier-
wotnym czyli Starym Helu istnia³
oddawna. Przez d³ugi czas bêd¹c
parafialnym, s³yn¹³ u ludu z cudów
obrazu Marji Panny, który siê w nim
znajdowa³. Legenda g³osi, ¿e kiedy
w zamierzch³ych czasach Matka
Boska w Swarzewie siê objawi³a
(gdzie jeszcze ko�cio³a nie by³o) tam
obraz przeniesiono. Dla wielkich ³ask,
które siê tam dzia³y, zbudowali
potem rybacy z Helu ko�ció³ w Swa-
rzewie, który pocz¹tkowo Helanie
uwa¿ali za swoj¹ filiê, zale¿n¹ od
miasta Helu. W r. 1487 pisali do
Gdañszczan, aby ich obronili, bo
pucki starosta chce im ko�ció³ swa-
rzewski zabraæ i innym proboszczem
obsadziæ. Odt¹d po zbudowaniu
Nowego Helu ko�ció³ dotychczas
parafjalny zaczêto uwa¿aæ za filjê
i zupe³nie go zaniedbano. Czasie
reformacji sta³ jeszcze, bo wie�æ
g³osi, ¿e lutrzy wyrzucili z niego
figurê która wziêta napowrót do

Swarzewa tam ze czci¹ jest do dzi�
dnia chowana. Sponiewierany potem
i opuszczony ko�ció³ helski coraz
bardziej upada³. Tylko mocne mury
d³ugo siê jeszcze zachowa³y. W r. 1702
(wizytacja Szembeka pisze o nim, ¿e)
sta³ na otwartem polu zupe³nie
opuszczony; murowane �ciany i fi-
lary w czê�ci tylko by³y rozwalone.
Obecnie nie ma �ladu.

Drugim ko�cio³em helskim jest
ko�ció³ �w. Piotra i Paw³a, za³o¿ony
w w. XV w Nowym (dzisiejszym)
Helu. Pierwszy proboszcz przy nim
zawita³ w r. 1482. Poniewa¿ prawo
patronatu otrzymali od Kazimierza
Jagielloñczyka Gdañszczanie, przeto
wcze�nie dosta³ siê ten ko�ció³
w posiadanie innowierców. Ju¿ w r.
1526 ustanowiono przy nim pastora
luterskiego Henryka. Gorliwy biskup
Rozdra¿ewski mocno siê o ko�ció³
upomina³, który jednak w r. 1572 ca³y
zgorza³ wraz z czê�ci¹ miasta. W³a-
dza ko�cielna dopomina³a siê, ¿eby
przynajmniej pozosta³e materia³y od-
dano katolikom, ale protestanci
wszystko zabrali i na Innem miejscu
nowy sobie zbudowali ko�ció³. Jako
osobliwo�æ przyrody znajduje siê
w nim ko�æ rybia wielkich rozmiarów
podobna do miecza. Bardzo niepo-
ka�ne staro¿ytne figury kamienne
oddano st¹d do muzeum w Gdañsku.

W nowym Helu istnia³a tak¿e ka-
plica �w. Anny, fundowana w r. 1494,
istnia³ te¿ szpital Bo¿ego Cia³a,
wspominany w dokumentach r. 1480,
dzi� po nich ani �ladu.

opac. eRKa
* - pisownia oryginalna
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