
2 paidziernika 1939 roku obroney Rejonu Umoenionego Hel zakoilezyli prowadzenie
nierownej walki z przewaiajll.cymi silami niemieekiego agresora.

Dwudziestu siedrniu OBRONC6w HELU, znanyeh ze stopnia wojskowego, imienia
i nazwiska oraz czterech nieznanych pozostalo na zawsze w zbiorowej mogile na Cmentarzu
Komunalnym w Helu.

Czlonkinie i czlonkowie Kola ill 3 ZBZZiOR WP, realizujll.e swoj statutowy eel, jakim
jest "obrona czci, honoru i godnosci iolnierza polskiego oraz wspieranie dzialalnosci
zwiqzanej z historiq i tradycjami or~ia polskiego", wyst<wili do Rady miasta Hel
o uhonorowanie Obroneow Helu z 1939 roku tytulem "Honorowy Obywatel miasta HelD".

W dniu 26.02.2003 roku Rada Miasta nadala posmiertnie tytul "Honorowy Obywatel
miasta Helu":

kontradm. Wlodzirnierzowi STEYEROWI (owczesnemu komandorowi), dowodcy
Rejonu Umoenionego;
kmdr por. Zbigniewowi PRZYBYSZEWSKIEMU (owczesnemu kapitanowi
marynarki), dowodcy baterii im. Heliodora Laskowskiego.

Nastl(pnie, 26.08.2004 roku, zbiorowym tytulem "Honorowy Obywatel miasta
Helu" wyroznionych zostalo 31. Obroncow Helu, upami~tnionych na tabliey nagrobnej
i spoezywajll.cych w zbiorowej mogile.

W dniu 02.10.2005r., w 66. roeznic~ tamtych dni, odbyla si~ uroczystosc,
upami~tniajll.ca zakonczenie obrony polwyspu Hel w 1939 roku - Z Ddzialem weteranow,
obroncow HelD.



Odrestaurowany Pomnik -
- Zbiorowa Mogila

31. Bohaterskich Obr01Jcow
Helu w 1939 roku



W uroczystosci na cmentarzu uczestniczyli : II. obroilc6w Helu z terenu
wojew6dztwa Pomorskiego; przedstawiciele Dow6dztwa Marynarki Wojennej RP; Dow6dca
i stan osobowy 9. Flotylli Obrony Wybrzeza; przedstawiciele wladz Helu i Jastarni;
przedstawiciele Strazy Granicznej; Prezes i Sekretarz ZW ZBZZiORWP z Gdailska;
przedstawiciele Zwictzku Kombatant6w RP i Os6b Represjonowanych; harcerze miejscowego
hufca ZHP; czlonkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; reprezentanci Stowarzyszenia
"Przyjaciele Helu"; nauczyciele i mlodziez szkolna; Ochotnicza Strai; Pozama; Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej; Kompania Honorowa Komendy Portu Wojennego;
poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeil oraz spoleczeilstwo miasta.

Dow6dca 9. Flotylli Obrony Wybrzeza, kontradm. C:lieslaw Dyrcz, przedstawil
rys historyczny przygotowania do wojny obronnej oraz przebieg walk az do ich zakoilczenia.

Msz~ Sw. Polowct w intencji Bohater6w odprawili : ksictdz kanonik kmdr por.
Jan Maliszewski, kapelan 9. FOW oraz o. Czeslaw Florentyn Nowak, proboszcz miejscowej
parafii p.w. Bozego Ciala.

Poswircenie odrestaurowanego
Pomnika - Zbiorowej Mogily

Z kolei, prezes Kola or 3 ZBZZiORWP, mjr Roman Malinowski, powiedzial mi~dzy
innyrni : "Uhonorowanie poleglych i spoczywajqcych tu Obr01ic6w Helu zbiorowym tytulem
"Honorowy Obywatel miasta Helu" jest takie symbolicznym wyr6inieniem wszystkich
zmarlych w niemieckich obozach jenieckich, bestialsko pomordowanych przez hitlerowskich
oprawc6w, zmarlych po 1945 roku, a takie Was, iyjqcych i przybylych do tej zbiorowej
mogily .... Jest to hold za odwage, wole walki, mestwo i bohaterstwo w nier6wnej walce,
prowadzonej 0 nienaruszalnosc granic Polski i zachowanie polskosci tej ziemi. .. ".
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Zaznaczyl tez, ze uroczystosc mogla si~ odbyc dzi~ki pomocy, zyczliwosci
i zrozumiemu sprawy przez ludzi dobrej woli, zarowno dowodcow wojskowych,
jak i funkcjonariuszy administracji samorzqdowej. Spoiwem uroczystosci byli czlonkowie
Kola, jak rowniez Dow6dca Marynarki Wojennej RP, Dowodztwo 9. FOW, Burmistrz
i Z-ca Burmistrza miasta Helu.

Julian Ochman z ogromnym
zolnierzy oraz dowodc6w,

Skladallie kwiatow
lIa mogile Kolegow



Z kolei, kmdr Zbigniew Kowalski z wielkq zarliwosciq zaapelowal do sumlen
dziennikarzy prasowych Wybrzeza, aby nie robili mt<tliku w glowach mlodego pokolenia
Polak6w, aby nie przeklamywali oceny dokonan tamtych dni, zapisanych na kartach historii
Polski i swiata.

Na odrestaurowanym pomniku - zbiorowej mogile - Obronc6w Helu, umieszczono:
krzyZ, orzel z marynarskiej czapki okresu rnit<dzywojennego, tablict<
z nazwiskami poleglych i spoczywajqcych w tej zbiorowej mogile, Krzyz VIRTUTI
MILIT ARI oraz winiett< "Honorowy Obywatel miasta Helu". Odrestaurowany pomnik
kosztowal 20.000 zl. Polowt< tej kwoty wyasygnowal Urzqd Marszalkowski w Gdansku.
Pozostalq czt<sc pozyskalismy : z budzetu miasta, od Przedsit<biorstwa "Koga Maris",
Przedsit<biorstwa Us lug Portowych "Koga" oraz z dobrowolnych skladek czlonk6w
naszego Kola.

Wszyscy obecni na uroczystosci Obroncy Helu otrzymali wyr6Znienia :
od Dow6dcy 9. FOW - medal pamiqtkowy, wydany z okazji 40-lecia Flotylli;
od Zarz'ldu Gl6wnego ZBZZiOR WP - dyplom honorowy, wydany z okazji
60. rocznicy zakonczenia II. wojny swiatowej;
od Wladz Miasta Helu - album"O Wojew6dztwie Pomorskim" oraz materialy
promuj'lce miasto.

Odczytano takZe list od Marszalka Sejmiku Wojew6dztwa Pomorskiego
Jana Kozlowskiego : " .... Chcialbym za posredllicnvem tego listu przekazae slowa uZllallia
cllapo(lj'~tej przez Pmlstwa inicjatywy, dzi~ki ktarej uhonorowani zostanq tolnierze, walczqcy
i polegli w obronie Helu w 1939 roku. lch bohatersnvo mote bye dla nas wszystkich
przykladem m~stwa, 0 kta/J1m nie pOlVilllliYmy zapominac. Prosz~ przyjqe zyczenia sukcesaw,
wielu doskonalych pomysl6w oraz motlilVosci ich realizacji IV kolejnyclz latach dzialaillosci ".



Bunnistrz Helu podzi((kowal wszystkim, ktorzy przyczynili sit< do odrestaurowania
pomnika, zorganizowania i uswietnienia tej patriotyczno-wojskowej uroczystosci.

Przy dzwi((kach Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, w asyscie Kompanii
Honorowej i licznych pocztow sztandarowych, uczestnicy uroczystosci przemaszerowali
pod pomnik Obroncow Helu celem zloi:enia wiencow i wiqzanek kwiatow.

Nast((pnie przeszli pod pomnik bohaterskich i:olnierzy IV. Batalionu Korpusu
Ochrony Pogranicza "HEL", ktory w 1939 roku zostal przebazowany z m. Sienkiewicze
na Polesiu do Helu. Zloi:one tam wiqzanki kwiatow byly wyrazem szacunku dla tych
i:olnierzy.

Dwa pylofly - symbolicZfly
pOl1lllik Obroncow Helll

Po obiedzie, zorganizowanym w WojSkowyn1 Zespole Wypoczynkowym "Jantar",
odbylo si(( wspomnieniowe spotkanie z przybylymi Obroncami Helu i towarzyszqcyn1i
im osobami.

Zauwazalne szczt<scie i radosc, wypisane na twarzach Obr011cow Helu, wzruszenie
i Izy niech b((d'l.podsumowaniem tego szczegolnego dnia.

Z IIpowaZlliellia Kola fir 3
Eligeflillsz KOllarski


