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W czwartek, 11. lipca 2013 r. ukazał się w sprzedaży 13. tom Kolekcji "Wielkiego
Leksykonu Uzbrojenia - Wrzesień 1939", zatytułowany "Bateria Helska". Opracowanie
przedstawia historię cyplowej 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego" wchodzącej w
skład Rejonu Umocnionego Hel.

Bogato ilustrowane wydawnictwo przybliża czytelnikowi historię oraz wojenne losy
czterodziałowej baterii artylerii nadbrzeżnej kalibru 152,4 mm Bofors, ustawionej na cyplu
Półwyspu Helskiego, stanowiącej w 1939 r. bardzo ważny element polskiej obrony Wybrzeża.
Autorem przygotowanej przez Edipresse Polska publikacji jest Waldemar Nadolny.

Bateria brała udział w porannej bitwie artyleryjskiej 3 września 1939 z dwoma niszczycielami
niemieckimi, wspierała oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża, stoczyła dwukrotny pojedynek
artyleryjski z niemieckim pancernikiem szkolnym "Schleswig-Holstein" (
25
i 27 września), zakończony uzyskaniem na nim jednego trafienia i ranieniem kilku członków
załogi 27 września. Dzięki dobremu maskowaniu, bateria nie poniosła większych szkód w
trakcie kampanii, mimo nalotów lotnictwa i ostrzału pancerników.
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Po raz pierwszy w jednej serii zostały zebrane szczegółowe opisy polskiego oręża, z którym
przyszło polskim żołnierzom stanąć do nierównej walki z niemieckim i sowieckim najeźdźcą we
wrześniu 1939 roku. Seria wydawnicza przypomina jak wyglądał ówczesny polski przemysł
wojskowy, skąd pochodziła broń żołnierza polskiego i jak to się stało, że obrosła tak wielką
legendą.

Do współpracy przy tworzeniu serii udało się zaprosić najlepszych specjalistów - historyków
uzbrojenia: Adama Jońcę, Leszka Erenfeichta, Mariusza Konarskiego, Wojciecha Mazura.
Autorem i pomysłodawcą serii jest Paweł Rożdżestwieński. Nadzór merytoryczny sprawowuje
dr Andrzej Konstankiewicz, znany i ceniony autor dziesiątek publikacji poświęconych broni
żołnierza WP. Serię ilustruje artysta-plastyk Krzysztof Haładaj.

W zbiorze znajduje się czterdzieści tomów, w tym 7. poświęconych jednostkom oraz okrętom
Polskiej Marynarki Wojennej. Oprócz ww. tomu 13., plan wydawniczy zapowiada wydanie w
najbliższym czasie tomów opisujących historię okrętów OORP "Orzeł", "Nieuchwytny", "Gryf",
Trałowców typu "Jaskółka II". Dotychczas w ramach Serii, w części poświęconej Marynarce
Wojennej ukazał się tom 6, dotyczący "Niszczycieli "Grom" i "Błyskawica" " oraz tom 12
opisujący
"Niszczyci
ele "Wicher" i "Burza""
.

Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum Marynarki Wojennej
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