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,* Hel wzbogacił się o nową atrakcję - Muzeum Helskich Kolei. Zwiedzający n
z bliska wąskotorówkę, którą mozna dojechać do nowej placówki muzealnej

dojechać do stanowisk artyle-
ryjskió.

Tor był nietypowy, boroz-
staw szlm liczył zaledwie 6oo
mm. Fodczas gdy większość li-
nii wąskotorowych ma szero-
kość75omm.

W latadt powojennydr linia
wą§kotororłra tacih na ancze-
niu izączął się stopńowyde-
montź torowisk. Największa
akcja rozbiórkowa miała miej-
scewt97zroku.

Pasjonaci ze Stołrarzyszerlia
Przyjaciele Helu postanowili
uratować parnięc o militamej
historii półwyspu i stworzyli
Muzeum Obrony Wybrzeża.
Od razu pojawił się też pomysł
wykorzystania torowi§c

- Najpierw odbudowaliśmy
krótki odcinek przy samym
muzeum - mówi Iabudda. - Fo-
tem zdecydowaliśmy się

Pielwszetory
kolejowe

naPólwyspie
Helskimułożono
jużwXlXwieku

na urudromienie komunikacii
między dwoma stanowiskami
artyleryjskimi. Dla turystów
możliwość przejżd,żki wąsko-
tońwĘ była nie lada an"akcją.

ZairteresCIł"anie koleftą by-
ło tak duże, że muzealnicy po-
stanowili stworzyć ekspozycję
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poświęconą wyĘcanie pocĘ-
gom. Foszukiwanie cz.łowieĘ
który zgromadzi eksponaty
i pra7gotuje je do wyekspono-
wania nie trwaĘ dhryo. Od ra-
zu wybrano największąo pa-
sjonata kolei i podróżniką jaki
mieszkawHelu-Artura
Labuddę. Prąrpomnijmy, że
niepehosprawny helanin sĘ-
cił przed laty Ńie nogi pod ko-
hmipoci€u,

- Tomożewyglądaćnapa-
radoks - mówi Labudda. - A]e
choć mam przykre doświad-
czenia związane z koleją to ona
mniewciążpasjonuje.

Zainteresowanie histoĘ ko-
lejńctwa to wpływ ojcą który
był maszynisą i często zabie-
rał małegoArtura do lokomo-
tywy. Kilkulatek często był
obecny podczas manewrów
nastacjiwHelu.

Artur Labudda dzś z pasją
mówi o planach zwipanych
z muzeum. Na potrzeby pla-
cówki zaadaptowano dawną
komorę amnicyjną - czvli spo
ry benonołrybunkier. Moa,a tu

dojedraćwąskotorówką. Już lokomotyw. Jest
ńudowanoperon_ problem.

-Wbunlazepłzeprorłradzi- -Cttodziotrarr
liśmy remont - opowiada dnlabudda.-W
rabudda.-For,vstałjuzpierw- siałbym przywit
sze ekspozycje. Możnanp. ze rnwłasnąrękę.A
baczyćdawneszaffzbiletami, Arturlabudda
kasownikiczymrz$ńauĘ- je rąk. Wierzy, żt
waneprzezkolejarzy.
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rzy peronie stoją
wagoniki docze-
pionedoniewiel-
kiej lokomotywy
iczeĘąnapasa-

żerów. Na peronie hweczki ana-
ne z przystanków na terenie
Tiójmiasta. A wszystko daleko
i głęboko w lasaó półwyspu.
Tak wygląda otoczenie Muze-
umHelskidtKolei.

- PierwszetorynaPółwy-
spie Helskim ułożono już
w XIX wieku - mówi Artur
Labudda, kustosz muzeum. -

Ęła to wąpkotorowa kolej leś-
na, która sfużyła do celów
transportowyó

Wtamtym olaesiewHelu
stanęły banki, w któryó stwo-
rzono filię więzienia w Gru-
dziądzu. A skazani pracowali
przy tTansporcie drewna.
t czestr icrylitezwrozbudowie
liniikolejowej.

- W lataó zo. linię rozóra-
no, w to miejsce ułożono tor
onormaJnej szerokości - opo-
wiada Labudda. - FocĘkwso-
wał z Helu do Pucka i dalej
doRedy.

w latadt go. w helskidt la-
sactr zbudowano linię wąsko-
torourą na poBzeby wojska.

- Prezydent Mo&icki zdecy-
dował o utworzeniu na Ńwy-
spie rejonu umocnionego -
przypomirn kustosz. - Do 1939
roku zbudowano 37 kilome-
tów tońw. MoanaĘło po nid,

§. Ańur LabuddajestzafacynowaryhistfiĘ kol€inŁtra. Paię awdzięcza ojcu. kóry

§ Zbiegiem htm*eniaśęwkoleinictwieróvrnieżmoda

W jednym z muzealnych
pomieszczeń na wieszakach
znjdują się mundury kolejar-
skie poóodzące z XIX w.
imłodsze.

- Marzy mi się, aby na jed-
nej ścianie bunkra na zewnątz
zawisło wielkoformatowe
zdjęcie lokomotywowni -

zdradza kustosz. - A na ścianie
przy peronie chcę stworzyć
imitację pomieszczenia dyżur-
nego rudtu. A obok ma stanąć
typowy kiosk z gazetami, jaki
w 8o. latadr gościł na stacjadr
kolejowyó,

W wejściu do muzeum
miałby pojawić się fragment
wagonu. Kolej goto$raje§t od-
stąlić za darmo elementy de.
montowanyńwąonówczy

-ltrełąnwdar
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Fzyiacide}lełrp
@nćnłada,/tńiaiffił
naŃłĘFpb.
Wdawnlmbunlaz
SchleswĘHoHein
stworzonoMuEł$
bzeża. placówkad

walkizwrześnia19.
powrjenną historĘ
pla. Doa,viedzania
teżwieżędalmiezi
wiskaartylery§kiel
plu,1,1a niektórpht
Wciążstojądziała p

dzieckiej, którestź
edatskiej,lrrnatv



tzealnego
iedzaj ący mogą zobac zy ć tu
imuzealnej

ldzięcza oiu. lrtóry Ęłmmzvnistą

lokomotyw. Jest tylko jeden
problem.

- Chodzi o transport - wńy -
óa Labudda. - Wszystko mu-
siałbym przywieźć do Helu
na lvłasną rękę. A to wydatek.

Artur tabudda nie zahmu-
je rąk. Wierzy, że wystarczy

uporu, Ę rozbudornrać plaórr-
kę, któą kieruje od wiosrry.

I już teraz zaprasza na ma-
jowyweekenddoHelu.

. Na nowy sezorr ócę ptzy-
gotorłiaćnwue wystawy - zapo-
wiada.
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Fil*rruxrrw&xtrpnhg*rze

ePłSrnaciaeSblrzyrenia wiorrepzezpxjrrnatółzhel-
nrz5firldelłefupGtanqińli skiegomuzeum.Wiebzekspo-
urataEćprćdder,,ffiadąnar- ndó^,V4łstawionyówMoWto
waart#ezabńltittflitame znahzionewokdkzrrychlasach
nap.ółrtlfspie. elernentyumundurowania, wy-
Wdarł,rtym bunkne baterii posaźenia oraz uńrojenia żołnie-
SchhswigHobtełnw2Oo6rofu rrypobkińołaznĘmieckich.
stworzonoMuzewneronylVy- Możemyrcbacąć,jakq6lądala
brzeża. Placówka dokumerrtuP typowa izba żolnierslo oraz am-
walkizwrześnial939rokuoraz hllatońum.Odrębnąwystawę
powojennąhistoĘtrelskiegocy- porświęconoMorskiemuĘwizjo-
pła.DozwiedzaniaudoĘpniono nowiLotni€zemu,laOrywiataih
teżwieżędalmierzaorazstano- pzedwojennychstacjonował
wiska artyleryiskie na helskim cy- w Prrcku. Na zewątż MoW
plu. 1,1.a niektórych starpwiskach porłrstał niewielkiskarsen, w któ-
wtiążstoją &iała poduk§i n- rym 4gromadzono m.in. dziala
dzi€ckiej,którestrzegiyZatoki znalezłrnenaziemipuckiei
Gdarsklel.Pm61rzostalyodro- . (PBtruC)


