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ILUMINACJA ZABYTKÓW

F

irma ES-SYSTEM

podarowała miastu Hel
wspaniały prezent:
opracowała i wykona nocne
oświetlenie naszego
najstarszego zabytku kościoła ewangelickiego, w
którym mieści się Muzeum
Rybołówstwa. Mieszkańcy
Helu zostali zaproszeni na
prelekcję i próbny pokaz
iluminacji. Była to zaledwie
namiastka tego, co nas czeka.

Zaledwie kilka reflektorów
oświetlało częściowo zabytkowe
mury. Docelowo będzie 36
reflektorów ledowych, mocowanych
na czterech masztach i w ziemi przy fundamentach budowli.
Innym obiektem będzie pomnik
przyrody - kilkuset letni dąb,
rosnący opodal muzeum, przed
Klasztorem Franciszkanów. Jego
stare konary podświetlone od
spodu, sprawiały niesamowite
wrażenie, nadając dostojności i
majestatu naszemu dębowi.
"2

PAŹDZIERNIK 2013

Prace będą zakończone w grudniu tego roku. Mieszkańcy otrzymają więc
prezent na św. Mikołaja lub na gwiazdkę.
Trzecim obiektem, niewątpliwie zasługującym na podobne oświetlenie,
jest stanowisko B1 baterii Shleswig-Holstein - dawny punkt łączności
Marynarki Wojennej w Helu. Jego potężne mury, a zwłaszcza kolumnada,
pięknie prezentowałyby się na tle gwiaździstego nieba, przed kierowcami
wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z Helu.
Jeżeli znajdzie się sponsor, który sfinansuje to przedsięwzięcie, będzie to
najpiękniejsza wizytówka Helu.
eRKa

KOMENDA GŁÓWNA
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
... odznaczyła nasze muzeum
medalem "w dowód uznania za
wsparcie działań i inicjatyw
mających na celu pogłębienie
wiedzy o formacji oraz
krzewienie świadomości
patriotycznej społeczności". Pod
nominacją podpisał się komendant,
gen. dyw. dr Mirosław Rozmus.
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ZABYTKOWA TABLICA

Po wojnie, kiedy helski kościół ewangelicki zmieniał swoje przeznaczenie,
zlikwidowano przykościelny cmentarz, a wraz z nim kamienne nagrobki.
Większość z nich wykorzystano jako wypełniacz fundamentów falochronu przy
bulwarze nadmorskim. Inne, te nieuszkodzone, z polerowanego kamienia,
zabierali kamieniarze. Wykorzystując drugą, wypolerowaną ale nie zapisaną
stronę, sprzedawali na polskie nagrobki, nanosząc odpowiednie polskie napisy.
Taką właśnie płytę udało nam się pozyskać. Wprawdzie jest ona w ośmiu
kawałkach, ale po sklejeniu i wyczyszczeniu będzie ciekawym eksponatem.
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ZWIERZĘTA W MUZEUM
Jesień to okres, kiedy zwierzęta szykują się do zimy. Nasze muzea położone są
na terenie leśnym, więc mamy dość spory zwierzyniec. Ogrodzenie z siatki
skutecznie blokuje daniele, które jednak można często spotkać przy drodze
prowadzącej do muzeum. Pozwalają podejść do siebie na odległość kilkunastu
metrów. Dla dzików nie jest to jednak przeszkoda, potrafią przecisnąć się pod
siatką i przeryć trawniki. Czynią szkody nie tylko na terenie muzeum, ale

równie w parkach, wokół szpitala i na klombach w środku miasta. Nie pomaga
coroczne odławianie i wywożenie poza Półwysep Helski.
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Ostatnio pojawiły się jenoty - według leśników największe szkodniki leśnej
fauny. Kilka dni temu jeden z nich odwiedził naszą wieżę dalmierza, z której
trudno było go wyprosić.

W czasie jesiennego grabienia liści napotykaliśmy mnóstwo padalców, które
przygotowują się do zimowego snu.
W schronach i bunkrach wokół Helu zamieszkują nietoperze - jeden z nich,
znaleziony w Muzeum Obrony Wybrzeża, ozdabia naszą okładkę.
Dziki sforsowały ogrodzenie na stanowisku B1 ryjąc wśród kolekcji
niedawno posadzonych traw.
Jednak największą grupę zimowych lokatorów stanowią owady; na betonowych
sufitach niezagospodarowanych obiektów militarnych, można zobaczyć
dziesiątki motyli i setki komarów w każdym oddalonym od wejścia
pomieszczeniu.
eRKa
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