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MIl zdIęcIu: Marsulek Polski MkNł %~ w roDROwIe z kot*. . . . . . . A. MohućzyIa
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- Zaczynaliśmy pracę dosłownie od podstaw mówi admirał Mohuczy. - Nie mieliśmy ani okrę
tów, ani kadry, ani urządzeń portowym. Dzisiaj dysponujemy; - w skromnych na razie rozmiarach wszystkim. .Jako pierwsze przybyły 3 nasze dawne
okręty podwodne ze Szwecji. Potem cztery trawlery polskie z angielskiej strefy okupacyjnej. Były
to jednostki częściowo uszkodzone, które zdołaliśmy
wyremontować we własnym zakresie.
- To mamy już stocznię Marynarki Wojennej?
- Stocznia - to być może za wielkie słowo. Admirał uśmiecha się. - Proszę napisać: "warsztaty
reparacyjne".
- Czy otrzymaliśmy coś z pozostałości niemiec_
kich tytułem odszkodowań?
- Owszem. Kilka mniejszych jednostek. tzw. kutry trałowe. Ale gross naszej dzisiejszej floty stano
wią 23 okręty ,ofiarowane nam przez Związek Radziecki. Flotylla ta składa się z 12 ścigaczy, 9 trawlerów i dwóch kutrów torpedowych.
- A jak przedstawia się sprawa powrotu naszych
okrętów z zachodu?
- Szczegółów tej sprawy nie znam. Wiem, że toczą się pertraktacje między ministerstwem spraw
zagranicznych, a admiralicją brytyjską. Mamy tu
wszyscy nadzieję, że okręty te wrócą do macierzy tym bardziej, że w skład naszych morskich sił zbroj_
nych na zachodzie wchodzą nasze jednostki px:zedwojenne. Należą tu przede wszystkim: kontrtorpedowce "Błyskawica" i "Burza", okręt podwodny
"Jastrząb", oraz stojący w tej chwili w Gibraltarze okręt szkolny "Iskra", Istniejąey w tej chwili stan
rzeczy jest zarówno nienormalny jak bolesny, a dalsze pozostawanie tych jednostek zagranicą jest dla
Das krzywdzące .
- Czy zna pan admirał jakieś szczegóły z walk
naszych okrętów w czasie minionej wojny?
- Mogę służyć danymi nieoficjalnymi, które st}bie tu zbieram, kompletując relacje powraeających
polskiCh marynarzy. W każdym razie są to cyfry
dotychczas w prasie polskiej nie publikowane. I tak
na przykład, straty zadane przez Polską Marynark~
Wojenną Niemcom wynoszą:
l pancernik ("Schleswig-Ho1stein'') uszkodzony;
:zatopiono: 5 kontrtorpedowców, 9 okrętów podwodnych, 1 krążownik pomocniczy, 8 ścigaczy, l niszczy·
ciel okrętów podwodnych.. 14 poławiaczy min, 4 okrę
ty patrolowe, 41 transportowców, 8 jednostek desantowych. W czasie działań wojennych zestrzelono uko·
ło- 100 niemieckich samolotów. Dodać tu należy . że
pierwszy niemiecki okręt zatopił w dniu 7 wrześn :.l
1939 r. ORP "Błyskawica • Był to jeden z pod·
wodnych korsarzy, grasujących na Bałtyku .
- Jak się przedstawia sprawa szkolenia?
- Pod tym względem jesteśmy s;lmowystarczałni i, poniekąd, ekskluzywni Instruktorowie radz:eccy, którzy przybyli z wymie·
nionymi już okrętami, nie odegrali nawet
tej roli co instruktorzy francuscy po poprzedniej wojnie. Zapoznali nas tylko z urzą
dzeniami technicznymi na przekazanych
okrętach. Jeśli zaś chodzi o szkolenie, torozpada się ono na trzy działy. Pierwszy dział
to kadra, do której skierowuje się wybranych w RKU ochotników. Z kadry przek':lzuje się zdolniejszych marynarzy do szkoły
specjalistów morskich. Do szkoły oficersk:ej
marynarki-wojennej mogą wstępować tylko
oficerowie i podoficerowie, którzy przeszli
już dpowiednią zaprawę. Jak widzicie więc,
zamykamy się raczej sami w sobie. Ale to
Admirał Mohuczy na ORP ..Korzamknęcie się w sobie ma służyć tylko domoran"
bru Polski i sprawy morskiej. Do marynn-ki
(fot. Uklejewski)
nie powinien się dostać nikt niepowołany,
prawej: pnysit;ga w Kadrze
bo to zbyt odpowiedzialna służba.
Malynarki Wojennej
4

Witold Wirpsza

2

(tot. Uklejewski)
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Odcinek pracy morskiej w Polue przedwr.teSniowej był bodaj źe Jedynym, I!rdzie nie tyle I!radano co
robiono. Mieliśmy za~;lPek wcale przyzwoitej floty
handlowej i marynarki wojennej, zbudowaliśmy
Gdynię. To były wielkie sukcesy. Nic też cbiwner:o,
że

budowniny Gdyni
Rządu

legat

inż.

dla Spraw

Kwiatkowski --

Wybrzeźa

-

dziś

de-

znowu restau-

ruje i buduje nad naszym morzem. Bierzemy z przeszłości

dalszej i bliiszej wszystko co dobre i trwale.

Zeby jedn ak swego czasu nie było wątpliwości,
że

nie b rak nam

żyłki

sannackiej fanfarona.dy -

sanatorowie nasi rozbudowali

też

i

Lir:ę

1\1

rską,

dodając na wiatr "Kolonialna": Nasze piękne, pnI
sujące życie.

ale

szczupłe

Wybrzeie,

wciśnięte

skie klesxc;te z "Wolnym Miastem" na karku,
nas

wyprowadzić

na

szłaki

'prumiało

imperializmu kolonial-

nego.
Skończyło się

to smutno -

tylko

żołnierz

morza

walczył ofiarnie i ler:1 na jer:o dn'ie w myśl znanej
sentymentalnej piosenki, Porty zburzyli nam Ni~mcy.
A jednak karta polskiego marynarz .. należy do najpiękniejszych w O!Itatniej wojnie,
Dziś mamy pięciokrotnie więk ze wybrzeie a wraz
z rewindykowanymi ziemiami wielokrotnie większe.
zanse życia i rozwoju. Mamy też zasłużony J)(jkój.

Kto nie rozumie,

że tyłko

obóz polskiej demokracji

ludowej mógł wróeić Polsce Boleslawowe ~aDice
i może zapewnić krajowi trwały pokój i dobrobyt ten i dziś jeszcze nie rozumie nic.
Tegoroczne Swięto Mona obchodzimy tei nieJtucznie i bDńc:zuczni~ ale zato pewnie i spOkojnie 'ako
triumf naszej pracy i pokoju, triumf naszej sprawy
i naszC!(o

Zwycięstwa.

FRANCISZEK OSEr

Osta n ie akordy konferencji czterech ministrów spraw zagranicznych w ielkich mocarstw, zakończonej niedawno w Paryżu.
były dobrą wróżbą dla konferencji pokojowej 21 narodów.
W dzisiejszym świec i e nie jest dla nikogo
tajemnicą , że owa konferencja
czterech
miala znacznie bardziej ważki głos niż
obradująca właśnie konferenCja dwudziestu jednego. Wiadomo dobrze, że autorytet
wielkich moearstw jest w tej chwili czynnikiem decydującym w stosunkach m!ędzy.
narodowych. Od Jedności i harmonii mię
dzy tymi mocarstwami zależy teź m07J iwaść rozwiązania tego czy innego spornego
zag&dnlenia .
To też fakt dojścia do porcnumienia wielkich mocarstw w sprawie Triestu. 2 ostatnio w njektórych sprawach praceduralnych
konferenCji pokojowej , pozwala rokować
nadzieje, że konferencja pokojowa w Paryżu pozwoli na osiągnięcie porozumienia
w sprawie satelitów Bitlera. Podkreślamy
to z tym większym naeisklem. gdyż echa,
jakle dochodziły w czasie obrad konferencji czterech z Paryża, nie były początkOWO
zbyt radosne. Przyjemnie jest stwierdzić.
że ci. co llczyli na trzecią wojnę i spogJadali ku Paryżowi pełni nadziel, że tylko
patrzeć, a Bevin l Byrnes pokłócą sle ostatecznie z Mołotowem - Z8wiP.dli się raz
jeszcze.
Nie wątpimy, że to nie ostatnie rozczarowani....miłośników trzeciej wojny".

::.
Gwoli

*

sprawiedliwości należy

jednak d0to nie tyUto zwolennicy .. trzeciej
Wojny" rozczarowali się ostatnjo. Ich rozczarowanie jest zjawiskiem pozytywnym,
mówi bowiem o tym, że zawiedzione zostały
rea.kcyjne nadzieje na rozdźwIęki w obozie
P8nstw zwyclęsl<ich. Gorzej jest. Tliestety.
gdy zawIedzione zostają nadzie1e obozu d~
mokra tycznego. bo to omacza taki czy inny
dać, że

sukces reakcj :.

A niestety i takie takty przychodzi nam
osta tnio

odnotov..ać

Pamiętamy . jak w ielk ie nadzieje wlazano
ze zwyc ięs twem w wyboraCh angóeJ<k lch
!..abollr P any '"!ad churctlillowsk im stronnictwem konserwaly' ów. SocjaUśi: : przy
władZy w W ielk~ej B ryt an i~ ! Nares7:cte Anglia wkroczy na dro<:ę postępu j 7 Imperialistycznego kr"ju stanie się przodują
cym pa ń stwem d e mokracj; zachodnl~u
ropejskiej: T a k <obie obiecywano na całym

świ ec ie.

•

Rok n"dów ;a boul"zystow s kich nie usprawiedliwił tych n adz iei. Z\,,1aszcza na odcln·
ku polityki m iedzyn a rodowej. Nie lIczac
się n"jzupełn iej z. kry tyką w kraju, ba nawet z ostrą krytyką we własnych szeregach partyjnych! - minister Bevin śmialo
poże;:!lował 'zlaklem ... konserw aty~ tów. Nie
darmo go zresztą ch\valił niedav..°no ,.sam·'
Church .ll.
Bo spój"zmy tylko. W Indonezji krwawa
masokra WOlnościowych dąteń narodów
tubylczych. W Indiach - obietnice .. niepodległości" . które sprowadzają sJę do dopuszczenia do rządów tych bogatych Hlndusów. którzy .,jedzą z ręki angielskiej".
W Eg!pcle - fikcja wycofania wojsk brytyjskich , przy dalszym utrzymywaniu siły
zbrojnej w najwunieJSZYch punktach kraju
J przy niedopuszczaniu do zjednoezenia narodÓW znad NUu w jedno państwo. W maleńkiej
Palestynie (stworzOnej jako forpoczta .lmperIalizmu bfytyjs1degol) masakra
ludności żydowskiej przez. wojska bry.tyjsltie. A wszystko to robiono przy akompa·
niamencle najobłudnlejszycb 9lów o demokracji. o trosce o mne narodY I t. d . I w d0datku - przez rząd Labour Party.

smutny wIdok I gorzkie rozczarowania.

>:-

:;.

Kiedy się do tego wszystkiego dOda. że
cały szereg domłn}ów l kolonU brytyjskleh

(zwłaszcza Afryka Poludn :owa) posiada dzislaj jeszcze ... ustawodawstwo rasowe (tak.
rasowe !) l k iedy w takiej np. ~dezji Południowej Istnieje szeŚĆ różnych rodzajów
paszportów dla Afrykanów (!); kiedy się
doda, że narody wielu kolonij brytyjskich
Z ogromnym. utalentowanym narodem hInduskIm na czele. żąda wielkim glosem wolności. -kIedy sie to wszystko rozważy , rodzi się w człowieku nieprzeparta cht:ć zadania pytania: skąd len Iytuł do uczenIa
Innych demokracji, panowie Brytyjczycy?

Czemuż

to chce1:le uszczęśliwi ać Inne narodY wbrew Ich woli I wbrew prostym
zasadom sprawiedliwości? Czemuż to cbcecie nas Polaków pouczać jak się mamy rzą
dzić, kiedy macie jeszcze wiele ~ami do
odrObienia we własnym domu; z pewnością
więcej. niż my? Czemuż to Wasi ministrowie I mężowie stanu .. ubolewają" w Izbie
Gmm nad losem Polski, a mają tylko wykręty w odpowiedzi na zapytania o politykę tuż nIe bata, lecz karabmu maszynowego, w stosunku do bezbronnych .. narodów
kolonialnych"?
wystarczy nam
za odpowiedź dlatego, że jesteśmy .. niższą
rasą·', a nie Brytyjczykami?
Czy

sądziele,

że

obłuda

>:-

~y demokracji? Z pe"TYlością nI". gdyż.
wła~me ZSRR i :nne państwa za;ll~ere50wane reprezentują kraje demokra ly ;:zne,
poszkOdowane przez Njemcy.

Zarządzenie to hamuje odbudowę państw
- ofiar h itleryzmu . Oczywiście - dlp Ame,·ykl. która n ie ucierpiała w wyniku agresji hitlerowsk iej, to jest obojętne . ale ni~
jest obojętne dla ZSRR , Francji. Polski
i innych.
Naturałn i e. w odpowIedzi na takle pyta·
nia dostaniemy ... nowy wykład d~mokra
cji. ale to nas mało buduje, bo wiemy , jak
mało w tym jest treśc i.

:;.
Zabawne, że do tych "mat.1ldorów". którzy c.h cieliby nas ciągle uczyć demOkracji,
dołączył si ę ostatnio maleńki, humorysty·
czny głosik. .Jest to cieniutkie popiskiwanie narodowo-socjalistycznego J!isma czeskjego ••Masar)'ków Lld".
Organ narodowych ..soojaUstów" czeslrlch, którzy jeszcze nie zebrali się w kupę
po strasznej katastrone wyboreze~. jaką
ponieśli ostatnio,
woll, oczywiście, mniej
pisać o sprawach czeskich. W poszukiwaniu tematu - hajże na ~lskę!
..WIadomo, te oJlInymia większość
Pola.lt6w nastawiona Jest laszystowsko._

Podobne pytania moglibyśmy tei stawiać
pod adresem Innych kandydatów na naszych nauczycieli demokracji - pod adresem njektórych 'polltyków amerykamltich.
Tym wol.lmy jednak zadać dzisiaj inne pytanie.
te wbrew Układowi
podpisanemu przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej, generał amerykański Clay l!pnec1wU się wykonanIu dostaw reparacyjnyeh
na rzecz ZSRR I innym państw! C%y to
posunięcie, proniemieckie w swej istocie,
jest posUnięciem majlłcym na oJru 1ntere.Jak to

się

stało,

w Poczdamie,
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~edyllłe

w repu_lice c:zechoslowaekie,l

mołe mleć ZSIlt pewue oparde. Polaey
wcl,p: ułepJ~ masowej psychoDe jako
bUJerowCJ'_"

I

tak dalej. I tak dalej. Byle tylko nie

pisać o tym, te dostali w czasie wyborów
slr;órę od sv.'Okh komunistów. O treści
tego p\sJru żałosnych naszych czeskim kandydatów na mentorów nie będziemy plsalL
przetrzymamy .,naukl" anglo-amerykań
slde. przetrzymujemy jakoś i .. nanJ&)wych

w

socjatistór" czeskkb, pobitych przez partie
demokratyl:Ule we własnym kraju.

--'EJM MIAST WYBRZEŻA
..Tu bowiem.. Da polskim Bałtyku,
na dłu~iej liDii łl\cląeej Gdańsk pnea
Gdynię ze Szczecinem., istnieje wykuła
krwb\ j praą Polski, zDojem walk historycznych 11 Dawałll knyiacko-cermańską,

zdetermiDow~

decnJlł

władz państwowych

Nowej Polski, stalowa oś, okolo której pracoiem,. i moiemy obrócić, Jak na zawiasie, strukturę ~ospodarcą naszych ziem o 9ł
stopni".
Słowa
te wypowiedział Ul%. E.
Kwiatkowski, delegat Rządu dla spraw
Wybrzeża, na sejmie 18-tu miast morskich, jaki odbył się 11 lipca br.
W obradach, w których wzięli udział
premier Edward Osóbka-Morawski
i minister Zeglugi i Handlu Zagrą
nicznego dr. .Jędrychowski, dążenie to
do nadania dynamiczności naszej gospodarce wybiło się na plan pierwszy.
"W portach morskich mówi inż.
Kwiatkowski - zaczyna się i kończy
proces naszej odbudowy ł"ospodarezeJ".
Wystarczy przyjrzeć się danym cyfrowym, jakimi rozporządza delegatura
Wybrzeża, by pojąć głęboki sens tego
powiedzenia. W ciągu roku do Gdyni
i Gdańska zawinęło 3150 jednostek
morskich, które przeładowały łącznie
4 750 000 ton. I to w pierwszym roku
pracy tych portów. Pamiętamy: były
one zniszczone działaniami wojennym:.
nie miały zaplecza sprawne} komunikacji kolejowej, nie było dostatecznego zaopatrzenia dla robotnika portowego. Dzisiejsza cyfra
4 mil.
750 tys. ton - to dowód, że te trudności zostały w poważnym stopniu

usunięte. Ale perspektywy nasze są
jeszcze piękniejsze_ Inź. Kwiatkowski
ma dane na to, by twierdzić, że:
" W roku 1M'7 DieWlłtpliwie zespół
portowy Gdańslt-Gd)'nia uJmie po..
DOwnie ezoIo~ posyc:ję Da Bałtyku
I wejdzie do DieUCZIleJ ~py I"lóWDJ'eb
portów świata".
9O-stopniowy obrót struktury gospodarczej Polski - będzie faktem dokonanym. Niepoślednią tu rolę będzie
grać "polska Hanza", Związek Gospodarczy Miast Morskich, którego
herbem jest pomorski gryf, otoczony
łańcuchem złożonym z 18 ogniw.
Stary Ratusz przy ulicy Korzennej
w Gdańsku widział już nie jedno. Go-

ścili

w nim i królowie polscy, były
chwile wielkie i wzniosłe, ale najczęściej towarzyszyły tej przeszłości
warcholstwa, rebelie, walka o zyski,
monopol - i pruskie intrygi.

Po raz pierwszy w historii - nie
ma tu nad morzem tego tragicznego
balastu. Po raz pierwszy, zamiast intryg, walk, rebelli - mamy związek
18 polskich miast morskich. Przeżywamy uroczyste chwile, wybieramy
prezydium Zjazdu o niebylejakim znaczeniu. Następują przemówienia. Więc
wojewoda gdański im. Zrałek wita
zebranych jako gospodarz. Podkreśla,
że chodzi tu o podniesilmie dobrobytu
naszego narodu. Po nim przemawia

Premier Os6bka-Mor.wski, min.

że

glugi i handłu ugr, J ~rychows-ki
w to_nysłwie
zwiedzaj,

port

Delegat Rzędu dla Spraw Wybrieża, 10 li.
E, Kw i ałkowski przemawia na zjeździe
Prezydent Szczecina inź. Zaremba.
Uzasadnia istnienie związku: jest ono
nieodzowne, przyczyni się do utrwalenia naszego s tanu posiadania nad
Bałtykiem. O odbudowie gospodarczej
mówi Prezes Miejskiej Rady w Gdyni,
ob. de Teysseyre.
Wnikliwy i doskonale opracowany
referat wygłasza inż. Kwiatkowski.
Omówiwszy .nasze perspektywy na
morzu, referent zatrzymuje się dłu
zeJ nad polityką naszego importu.
,.Konkretne plany importowe możemy
opierae tylko na 'YYwozie własnych
nadwyżek towarowych".
Na nikogo innego nie należy liczyć.
Jasno pOWiedziane. Dobitnie. Ludzie
Wybrzeża myślą trzeźwo. I stwierdzają:

"Zjazd 18 miast i miasteczek Wybneia jest demonsłraeJlt woli eal~o
społeczeństwa polskieco" •
Michal Lech
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takiej a takiej szer. geogr. płynie mina".
W czasie wojny napewno wiadomOŚĆ taka
zrobilaby wrażenie, teraz nie robi, choć
nie jesteśmy jeszcze odmagnetyzowani. Są
dzę, te 110 nie tylko ja jestem spokojny
i pewny, że diabli nas nie wezmą, bo nie
widać na statku tadnych objaWÓW zaniepokojenia. Wzmotona jego czujność na
"oku" (punklt obserwacyjny na dziobie statku). W nocy mgła zmusza nas do zrzucenia
kotwicy. Dajemy w odstępach minutowych
sygnały, aby przypadldem komuś nie chciało się z Tlami zet1cnąć I nawiązać zbyt bliski kontakt. Wszystko ' wygląda caHdem
jak na fUmJe morskim, ale wnet staje się
nudne. Idę spać najlepsze, co można
teraz uaynlć. Dla siebie, oczywiście, bo
dla statku nic uczynić nie mogę.
czerwca. Szwecja się kłania: napotykamy na pIerwszy latarniowiec (statek-latamla morska), nazywa się "Olandsrev".
Wkrótce będz!emy przepływać
między wyspami
Olanm:
i
Gottland. Stoję
na dżloble, przypatruję się pracy uczniów, niektórzy z nich

I'

11 czerwca. Co za szaloml iloŚĆ Hn na
statoku! Podobno jest ich około ~ca. Wystarczy, jeżeli blezna długość tych lin wynosi nie mniej i nie Więcej, jak 11 km.
Powierzcłtn1a tagll wynosi Z.4eO m, długość
statk.u 7&,20 m, szerokość 12 m, wysokOŚĆ
masztu ł5 m, tonaż: 1..562 brt., zanurzenie
średn. n-cle stóp, szybkość maksymalna
I węuów/godL, pojemnośO wody: 12ł ton,
ropy - 30 ton. l pomyśleć, jaka dobra
wróżka czuwa nad ..Darem" skoro w c1ągu
całego czasu służby dla Szkoły Morskiej,
zaszedł na pokładzie jeden tylko wypadełt
w pierwszym roku podróty. kiedy uczeń
Ste.f.anlak &padł z rei I zabił się._
De czaru jest w tym statku. Gdy poiMy
się człek zmęczony praą na lądzie na pokładzle. przymltn.ie oc:zy j po chwili otworzy, ujrzawszy szczyty potętnych masztów,
wydaje mu się przez chwilę, te płynie jaklmś taglowcem Kolwnba, Amer1go Vespucel, czy admlralsJdm "VIctory" Nelsona.
Radlotelegrafista przyjmuje telegram, nadany do nas % jakiejś wyspy: "uwaga, na

wyporzywają .

.Jeden z n j("h,
ucz. Batko, p isze lJst. .Jest akurat pIękny'
zachód słońca.
,,Piszecie pięk
ny pamiętnik"!
- zapytuję Ieącego
ucmi a .
,,Nie, Ust do
domu. Na brudno. Trzeba sobie wszystko
przygotQwać:

tylko

przYjadę

do Sztokholmu, zaraz przepiszę na czysto
i wyszlę. Trzeba przeciet pokazać lm, te
się było w podróty".
A do~ór w chwilach wolnych od pracy
not\Qe swoje spostrzeżenia, przygotowuje
także korespondencje dla gazet. Wykorzystuje to mechanlk Sobleraj i opowiada mu
fantastyczne l prawdziwe historie z podróty morskich.
Co chwUa słychae czyjś wybuch §miechu, bo rzecz)"Wl.ście Sobleraj ma dar opowiadania historyjek. Doktór jest wyraźnie
nim zachwycony, lecz - trzeba to przymać te Sobieraj jest zachwycony doktorem, gdy ten shłdzle czasem do pianina
w mesie l zagra .. piosenkę o mOjej Warsuwie", za którą szaleje. Wtedy trzeba
zobaczyć, jak stary wyga morski otwiera
usta z uchwytu i myśli sobie pewnie: jak
malo znaczą mOje opowieści wobec tej muzyki. Mnie 0sobiście biorą diabli, gdyż ta melodia najwyraź
niej prześladuje
mnie.
Gdy dzisiaj jeden z nawigatorów sprzeczaJ
się o coś z maszynistą,
przypomniał

mi

się

kawał.

jaki 0powiedział kpL
Gorazdowski na

z

uroczystoścl
0kazjI wręczenia

dyplomów w
Szkole Korsltlej.
Pewien nawigator powiedział
kiedyś do maszynisty: wasza
praca w porównaniu z moją
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jest niczym. Wtenczas maszynista zaproponował mu, aby zamlenił się z nlm funkcją,
na co ten się zgodz1l. Po jakimś czasie z maszynowni telefon do nawigato.a: słuchaj,
wiesz "ja nie mogę sobie poradzić z twoimI
śrubkami tutaj, chodź., pomożesz m i". A ten
odpowiada mu: - "To jest właściwie zupeł
nie zbyteczne, bo wlaśnie stoimy na kamieniach".
Ńa szczęście sprzeczka na "Darze Pomorza" nJe obfitowała w te urozmaicenia,
maszynista wnet doszedł do poroz;umlenla
z nawigatorem.
U cHrwca. Nareszcie czujemy. te jesteśmy
na morzu: zaczyna się kołysanie.
swing Ume". Dot.1td wydawalo się, te pły
~emy "Bajką" na Bielany, morze taJe: spokojne, jak gdyby miało na względz.le. że
" c icho, sza ... bo jadą uczniowie PSM, którzy nIe wąchali Jeszcze morza. Daj lm
spokój, Neptunie, i nie mlechęcaj ich na
początku".

Koło

w lewo!._ Kurs H!.,.
rozkazom komendanta,
który od czasu do czasu nerwowo pnemieru pokład tam i z powrotem- · .Jakaś
mewa, pikując w molm kierunku zrzuca,
jak bombowiec, swój b1aly, niegroźny ła
dunek tuż przy molm bucie.
_ Gratuluję - mówi do mnie kapitan,
-

Midshipl...

Przysłuchuję

się

podając rękę·

- Czego - panle kapitanie! pytam
i domyślam się wnet sam, przypomniawszy sobie, te przecIeż marynarze są zabobonnJ.
- To przynosi szczęście - słyszę w odpowiedz!.
14.. mijamy latarniowiec szwedzki
"Almagrundet", to jut ostatnI .przed Szwecją. Wnet będzie można krzyknąć .. ZIElilA!". jak to jest w zwyczaju teglan:y,
którzy pusr.czają się w daleIde podrÓŻe
i mies!;lcaml nie widz4 nic prócz bory-

°

~ntu.

BY!
Najp:erw jednak trzeba je złowić. Na peł
nym monu dziesiątki lodzl rybackich zapuszczają sieci. Nasze przybrzeżne wody zarolly
się od .. pogłowia·· ryb. Przemysł rybny
'ma szerok!e perspektywy rozwoju. W s~ 
niat'h buduje się nowe i reperuje sil: stare
łodz ie rybackie. Przygotowuje się sprzęt rybacki w malowniczych osiedlach nadmorskie!!..
W ramach rządowego programu jak najs2ybszego zagospodarowania Ziem Odzyskanych
Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadza
akcję osadzan!a zdemoblllzowanych żołnierzy
I marynarzy reemigrantów w osiedlach rybackich. Tych osiedli jest u nas obecnie znacznie
Więcej nlź przed wojną. a Ilość rybaków .. za,,'Odowców" zmniejszyła się po wojnie ogromn ie. Przy Głównym Inspektoracie Rybołóstwa
Morskiego w SOpocie powstała specjalna Komisja Osadnictwa Morskiego, w której reprezentowane są wszystkie zainteresowane tym
waszym zagadnieniem. jakim jest osadnictw?
- czynnik!. Zołnierze, którzy w mlędzyczas le
osiedlili s i ę jut na Wybrzeżu' zabrali się energicznie do rozbUdowywania swych nowych
warsztatów pracy. Powstała spółdzleln!a żoł
nierzy - rybaków ..Spólnota" - o charakterze samopomocowym, a największą obecn!e
ambicją ..świeżo upieczonych" rybaków jest
stałe zaopatrywanie wojska w ryby morskie.
Uruchomiono kursy fa chowe dla zdemobUizc wanych ŻOłnierzy , pragnących poświęcić s:ę
nowemu zawoOOwi-rybołóstwu.
nad Bałtykiem. Warto
jednego z egzemplarzy "Marynarza Polskiego" . Znajdziemy
tam ogłoszenie prywatnej firmy przedwojennej, która reklamuje swoj e wędzarnie, punkty
skUpu ryb. sprzedaż detaliczną 1 hurtową. Oto
jeden z przejawów normalizacji życia I żywot
ności polskiej nad Bałtykiem. Działa równocześnie
Inlcjatywa państwowa 1 prywatna.
I codziennie jut nie tylko lodzie starych rybaków wypływają na morze. Coraz 'więceJ jest
no vego "narybku" na Wybrzeżu - coraz w ię
cej jest ryb na rynkach polsk!ch.
Zagospodarowujemy

si ę

spojrze~."a ostatnią stronę
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SZLAKIEM MORSKIEGO BATALIONU
I

lata
temu
Polska
powstawała
,niewoli wśrÓd szczęku broni.
alarmów lotnicz)' ch i nawołyWań do wstaplenla w szerea;i tworzącej się Armii Polkiej.
Zewsząd płynęły do wojska :romady lu .
dzi. Na apel stanęli pod hroń wszyscy,
w klÓrych płonęła corąca chęć zemsty za
poniesione krzywdy i świeciła nadzieja
wolności i zwycięstwa. Formujące się $Ze.
rel:l polskie rosly w siłę_ Trzeba było myśleć nie tylkO o uzupelnlanlu braków na
froncie, ale również o tworzeniu przyszłych kadr Wojska POlskie,o. Wśród ~i.elu
""orzących się formacji najmniej realna
wydawała się wówczas Marynarka Wojenna
a raczej Jej ulążek - Batalion Morski.
Dili każdy jednaJ< pojmuje C1ęboką myśl,
Jaką kierowal się Naczelny Dowódca, wY.
dając rozkaz
utworzenia Batalionu !Worskieco jui w Lu!.>Hnle.
U pud ta"" tej myśli stała wizja Polski
wyzwoloneJ, opartej o dłucie wybrzeże
Bałtyku i zmierzającej ku swemu morskiemu przeznaczeniu.
Na rozkaz Naczelneco Dowódcy z;la .
uaJą się maryna"e z kaidel:o zakątka
wvswobodzoneJ Polski. Na wieść o two.
r~eniu się Batalionu Morskieco 1<ażd)·
z nich "''Taca do maderzystej formacji.
ZCla za się też bardzo dużo ml~ycb
i chętnycb do pracy na mon.u fachowców.
którzy zzapalem nucają się w wir nauki,
aby zdobyć i po:łębić wiadomości facbo.... e konieczne dla specjalistów morskich.
Szczupla ,antka oliceró"" i podoficerów,
skupiona wokół komandora Kopca, d-cy Ba.
talionu Morskie,o, stara się dać wszystko
z siebie dla pokonania olbnymich trud.
noścl w szkoleniu poszcze;ólnycb specJal ności morskicb.
Okres lu e1ski trwa niedlu,o. Bazem
:r. wieł~ ofensywą Batalion Morski opun .
cza Lublin. Przemarsz pnez Warsza .. e.
Batalion wkracza
do Włocławka Ja I< o
pierwszy oddział polskI. witany entuzjaDwa

I:

cięŻkiej

__

.....

WłODZI.,ERZ

przez ludltOśc, która ,pecJalną
serdecznością dany "I;ranatowych chlop~
ców morzał:".
We Włocławku, w poranek wlelk.aDucn~' ,
I:dy dz\O"ony I:łoszą ",,,urekcję, nadchodzi
rozkaz, rozpal~cy krew w tyłach wuystkich marynarzy: .. ~tallon Monkl uatyr.h .
miast ,na front. nad mon e, do Gdańska
I Gdyni!"
W kilka Codzłn później dluKI w~ samochodów uwozi uu.r ynarzy do wyto:sknlo.
nego cehL
Wszędzie ślady ciężkich walk,
wieże poconeliska, popalone "tycrysy" oznaki co.
raz bUższeco frontu.
Wjeżdiamy w
płonący Gdańsk, ciężkie
zwały dymu UDOSZą się nad miastem. _TO
Gdańsk wypala z siebie zarazę hlUeryymu.
Zdała &nmią salwy anD2tnh"
poają karabiny maszynowe, - to broni si*,: Wester.
platte, onp. dumne J niezłomne - t,.ra z

stycznie

zap e łnion e nie dobitkami hille rowcó,..·, którzy stara j ą 51-<
przewlec ostatnie chwile II "z~\'Z~łęcLoeJ kapitulacji.
Już
kompania
desaJltowa
z oddzIałami Armil Czerwonej
i z polskimi oddzla~ami pan_rll) mi ma udeny~, b zadać
ostatni /'cios, ,dy na Westerplatte pocLoosi się biała flaga.
Smlell się Chłopcy co niemiara z Niem .
<-ów, co z miejsca si*,: poddalI, jak tylko
zobaczyli polskich marynany.
Druca część Batalionu, ....ożona z kompanii technicznej, wkrac:u d., Gdyni serca polskiego Wybneża. Każdy spraw.
dza znajome kąty narl"Sz<:ie po dht!;icb
łatach na swoim .
Tam pali się w porcie, dymi ą z!;liszcza
m a ~azvnów . S iemcv j es~c-ze n a Oksy,,· iu.

. Wybuchy l wysokie fontanny d)mu wsb"ują miejsca upadku bomb i pociSkÓW aT_
tyleri!.
Na Irawersie Hel - Gdańsk krąźo""""k
..Leipz.~ ostneUwuje miastA>. PocisJd ze
świstem pnelatują nad naszymi ;łowami
i wybuchaj" opoclal, drąc na strzępy mery
I dachy. Ten wściekJy pies, oclble,ły ot!
stada, ką s a po raz ostatni. Artyleria usta...·iona na Kamiennej Góne przepędza
,krzyżaCkiego gadił, który znika by %DO""I!
powrócić.
'Wśród
ol:ólue;o wojenne,o chaosu po.
szcze,ólne pluwny morskIe obsadziły stoeJ! ·
nię,
cbroniąc
reSZTę
maszyn i zapasów,
ktÓre nie zdążyli Siemcy "''Ywleżć lub
zniSZCZYĆ. Dniem I no"", plutony u~brojone
w cięzkle karabiny maszynowe wraz z od .
działami
Czerwonej Armii I marynarki
oczyszezały okoliczne wzcórza j iasy, tępi:ac
be'l.litDśnle bandy niemieckie
Wśród walki i pracy każdy "'Ytężal swe
-sity BY urucbomić i paycotować pnyszł:\
hazę dla polskiej l\larynarld Wojennej. Ba talion Morski obsa.dzil rÓ~""1l1ei stoeulię
w Gdańsku, Casil potary I chronił dobro

i majątek państwa.

'

Pierwszymi jednostkami polskimI, jakle
z Gdyni wyszły na mone były: ..Korsarz"
i
maleńki
,.PIonier", które trzepoc:z;t"
dumnie bWoezerwoną banderą pnepłyft~lv
Jako widomy dowód nasze;o Z1\'Ycięstwil.
obok rozblteco eie1ska .. Gneisenau" - ~ym.
bołu niemleeltiej klęski.

--~

________

----~~

__
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snl E.

ary arze ra zieccy o da
Ten . Kto '~; on.u 5 ń:w: em ia był na OKSy wiu
w porcie Marynarki Wojennej , kto widział opuszczenie
haterskiej bandery Mar)-"1larki Wojennej
ZSRR i podnie_ienie bandery Rzeczypospolitej na
przekazywanych nam jednostkach bojowych, a nastę!)nie wymarsz z okrętów marynarzy radzieckich.
wykonujących rozkaz swego rządu z całą bezwzględ 
nością morskiego żołnierza i twardego pracmll.'Ilika
morza - czy zastanowił si ę nad tym, że wykomili
ten rozkaz ludzie morza, k-1órzy byli zżyci ze swymi okrętam i, którzy umiłowali je ponad wszystko?
Tak, lud7.ie ci kochali swoje okręty, to znaczy wszel·
ką p ra ce na n; ch i ka żd a ich właściwo~ć. p osł uch
Marynarze radzieccy po przekazaniu nam okrętów

"ter owi, w ygra n ą szybkoSć d atkowego p ojedynczego obrotu śruby okrętowej, każdą nadliczbową
salwę dział lub wyrzutn i torpedowych, melodię motorów i harmonię mechanizmów pomocnjczych,
śpiew prądnicy , kąprys każdego zaworu lUb wentyla, nieskazi telność linii obwodów, d<>prowadzoną
do doskonałości rozumem i wolą człowieka, aby
zwalczać opory wody i wiatru.
Ale rozkaz dla tych ludzi był rozkazem. Ani twarze jeh, ani postawa n ie zdradziły widzowi przeży
wanych uczuć. Tylko dobrze wysmagany wiatrem
marynarz wiedziaL że n ic poza wspaniale wszczepioną dyscypliną nie jest w stanie wydobyć takiego
efektu, że ludzie ci z najgłębszym wzruszeniem pozostawiają swe umiłowane okręty innym, nieznanym marynarzom, którzy nie w.iadomo czy potrafią,
tak ,jak oni, te jednostki 'Pokochać_.
Marynarz głęboko przeżywa zatopienie swego
okrętu . Tu n ie było, co ,prawda, mowy o zatopien iu.
a le było oddawanie go w o bce, dla większośc i załóg radzieCkich nieznane ręce ...
Tłumaczono im zapewne w świetlicach ten m oment historyczny, decyzję ich Najwyższej Rady.
Rozumem zgłębil i, ale serce .nie kamień.
I to, że te okręty były opuszczone z tak wytwornym stoicyzmem, z tak uroczystą powagą , z tak ą
zimną krwią, z takim wewnętrznym spokojem, z takim zrozwnieniem sprawy, powinno bezwzględnie
napełnić nasze marynarskie
serca wdzięcznością
dumą .. ·
Dumą. bo ludzie ci nam zaufalL
Zaufali w chwili, gdy dojrzał czas, abyśmy wzięl i
udział w pracy narodów bałtyckich nad doprowadzeniem tego morza do używalności p<>kojowej. Dotychczas nie mieliśmy CZ}"1ll.. . Teraz możemy i musimy wystąpić jako równi z równymL. Każdy
oczyszcza swe brzegi od kukułczych ;aj hitlerow-

skiej m a rynarki własnym i silami. Dano nam te siły.
Nie możemy ich zmarnować t'ała tradycja polskiej
Mar ynarki Wojennej wola:
. Nie zmarnujemy!
Ludziom morza zaś, którzy z takim zaufaniem oddali nam rzetelną broń morską do ręki,-powiedzmy:
Niech Wam się los za to uśmiecha do końca ży
wota ziemskiego. I niech po wsze czasy bandery
nasze powiewają na morzach jako bratnie - sło
wiańskie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(Fot.

, ,:Zołnierz

J.

'Polski")

~~.e ~e ;1;5:":':

2:egnajcie, przyjaciele t
/'

OLSKlE
prLeddzień trag:cz:1ych d 0'\ i wrześni3
roku porty polski e opuściły trzy jednostki, aby w myśl rozkazów Dowództwa
udać się na wody angielskie. Były to ORP
"Grom". ORP "Błyskawica" i ORP .. Burza". Jednostki te stały się zalążkiem przyszłej
siły
morskiej, która walcząc przy
boku alianckich sU morskich, odegrała
jedną z naj piękn i ejszych ról w zmaganiach
minionej wojny.
Dzłś gdy dzi ałania wojenne zakończone
zwycięstwem przyniosły Polsce upragniona
wolność, byłoby nlepGrozumienle.-n, gdyby
Okręty. które stanowiły poiską wlasność.
m\aJy pozostać poza .granicami kraju.
Przecież są one częścią naszej siły mor_
skiej. Pr'Zecież dziś, gdy przypadło nap,
w u dziale .500 km morSkiego wybr ze"a.
mają do wypełrt!enia swoją wspaniałą rolę
... naszej przyszłości morskiej.

1,\

1m

Na skutek żądań Rządu Polskiego, brytyjska Admi ralicja wydała poleceme prz!'kazania POlsce jednostek. które 5tafU)wił~'
polską włas:1ośc w 1939 r.
W dn i u 28 maja na skutek złecenia Ad.miralicj i brytyjskiej o godzinie 15.20 p ierw_
szy pOlski okręt ORP "Błyskawica" został
przejęty przez Adm i ralicję od dotychczasowego dowództwa "celem u przekazan ia gr,
władzom polskim.
ORP

W 1944 ,Ok;: łaczn ie z ORP .. P,or'"""m"
w zespole o krętów b rytyjski:h o:erze u d ziaŁ
w operacjach przy brzegach X orwe"l' : u czestni czy 'W osłon!e operac-;; desan :owych
we Francji.
ORP ,.Błyskaw ica " wypisała sWą nIestrudzoną
odwagq i śmiałymi wyczynami
pi ękną kartę w historii Po!sk;e, :\larynark.
Wojennej. Był to jede, l tych o kręt ów,
którego dzielność 1 śm :a!ość zj\':dn _l:=. ~(... bie
sławę ,.The gallant Po!es".
Wraz z nią powróc! na ojczyste wody
ORP " Burza", wsław i ona wspan iałymi wyczynami w czasie ewakuacji Calais i DunKIerki. Brała ona dzielny udział w bitwie
na Atlantyku . gdzie po szeregu ataków na
Jednostki n iemieck ie zatapia dwie z nich.
W dnm 21 lutego 1942 ORP .. Burza" osla_
niając i
staj ąc w
obron ie amerykańskie)
korwety .. CampbeU" zatapia okrę
niem iecki a !lastęp:\ le sp;eszy z r atunk iem
Lalodze

tonącegą

okrętu amerykańskiego.

Powróci do Ojczyzny ORP .. W!lk", jeden
ze starych polskich okrętów podwodnych .
wsławi ony we wrześn iu 1939 prLemkn!ęc iem
się przez wody Sundu do brzegó w brytyjskich li następn ie wybitna d zi "ła l, ości"
patrolową na Atlantyku . \V czas,e k tórej
zatopił niemiecki okręt podwodny.
P owróci również do k raju ORP .. I kra".
znany

o k r ę·

szko~ny

P :>ls,{ .ei

;.,1cH~r:.~r~

\\·o je:1 nej. k !óry przetn"' ał wOjnę w porc:c
G ibraltaru.
Niestety nie powracają n iektóre z t ych
jednostelG. które swą pełna poświęcen ia
i odwagi pracą, swoją dzielności ą : boha_
terstwem Zjednały sobie n i E:śm lc rtelną pa.
mięć w światowej hiSlort : wojen na morzu .
W dniu ł maja 1940 r. zatonął na wodac.
Narviku ORP .,Grom··, jedna z tych jednostek. które we wrześniu opusciiy
porty nasze, aby Służyć pol kiej spra.wie na innych wodach.
Gdzieś w pobliżU brzegów Holandi
spoczywa snem wiecznym marynarzy
dziel na załoga okrętu podwodnego
ORP .. Orzeł". który po bohater.k im
przebic i u się z Bałtyku brał czynny
udz , ał W dz i ałan i ach wOjennych, 7.2taplając
niern.ieckl
transportow :ec
..R io de Janeiro· ~ .
Zatopiona podcza~ desant u na wy·
brzeża francusk ie ORP .. W lIia " za·
końc z y/a pełną przygód i d ośw! a d "zen pracę transportowca P "ls k ieJ
)'1arynark i Woje:lnej.
WraC'a ja jedostki polskie . ..\ 'r a cają
~y "'-. no\\,·oodrodzonym pań5t\\":e nadal pełnić zasLc zytną służb ę s!razn. ~&'.\' ~oisic ch

'.v ybrzezy

,.Błyskawica ",

zbudowany prze"
wojną w stoczni okrętowej Samu!'l Wh!te
w AngUi według planów polski ch, zosta ł
spuszczony :1a wodę w 1936 r. Przybył 0'1
do Polski w 193'1, jako jedna z najw i ę!( zych i naj nowocześniejszych jednostek
tego typu mi Bałtyku.
Po przybyciu na wody brytyjskie 3 wrze·
śnia 1939 r. działa wspólnie z fiotą bry.
tyJską . .Już w pa7..dzi~rniku (b!a 1 b: erz ~
udział w
walkach na monu Północnym

I

za ap i aJąc prawdopodobn ie p':erw~zy w te;
wojme okn;t podwodny. Następn i e b i erze
udział w operacjach w Nal'Vlku, gdzie ratuje załogę francuskiego kontrtorpedowc-a
.. Siro~co·' oraz odeskortowuje do Angli :
usz!<;odzony
kO:1trtorpedowtec
bry tyj k .
. ,Greyh.ound". W czasie dzialan pod Dunkierka zaloga ORP .. Błyskawicy" zapisu j !'
na swoje konto zestrzelenie wraz z ORF
.. Gromem"
S
samolotów nieprzyjaciel
~kich . W listopadzie 194! osłania de.5al".'
amerykański na Afrykę i open,)e pod .\l.
gierem i Bou~!e. gdzie ponosi znacz'~
straty w załodze ! dozna je c ięż k ich USlkodzeń . Po naprawie w kwi etn iu 19~3
nI' u d2:lą,ł w bombardowaniu Tuni u .

M. S.. 5oo.eSK j·· wróc,1 Z Angi Nraz
z załogą . Z lew'::l : łódź podwodna

!),,,-

.Jako jeden 7. projektodawców instal aCj i artylery]sk'ch na ORP .. Grom".
członek Koml~ .h Na dzorczej przy ;eg0
budow:e w AngHi. oraz p:env'zy 01:cer ar yleri; na jego poltTadzie. ze
zrozumiałym wzruszeniem wzi ąłem do
rąk nadeszlą z zagra nic'Y pocztó\\'k~
parni .• kową. oznajmiajacą śm ierć tego okrętu '.vraz z 59 członkami jego
załogi. Zg iną ł w dniu -t-go maj3 1940,
ja~ przy taJo na bojowy okręt Rl.eczypospolitej. w waice na odległych
wodach
Torwegii, za1opiony przez
bomby lotnicze naszego odwiecznego.
nieubJagane~o wroga.
Ale czy

zginął?

Są

pewne

formy
śmierci fizy~nej, powołujące d,o tym
pełniejszego l'hwały żywota pośm iert

nego w pamięci i tradycji. Odtąd już
nie " Panna Wodna" , nie .,Biegnący 'Jeleń" czy ,;Wodnik" będą legitymacją
naszej tradycji, zawiązkiem ch].ubnej
karty naszej historii walki o morze,
o oddech. o byt. Będą to "Grom"
! .,Orzeł". Dwa pierwsze zasłużone aż
nazbyt naszej sprawie morskiej okrę
ty. O.kręty-wycięzcy!
Przeciwnik nasz, który celowo jak
najskrupulatniej unikał zamieszczenia
jakiejkOlwiek, najmniejszej chociażby
wzmianki o dzialalności Polskich Sił
ZbrOjnych, ba telizu;ąc, przemilczając i redukując w swych oficjalnych
nawet pubHkacjach przebieg wojny

zwrócona na,.,. przez

Szwecję

(rot F :lm Po!,k')

OKRlTY .. ZWYCI ĘZCY
1939 •. du os:elnnastu dni, musiał ~'"
dnak w"krztusić coś n :c(;oś o "Grom ie" ~iemiecki publicysta wojenny
Busch \ książce pt ... Nan' lck·' ;:J.Sl.e
bez o lonek, że przez dłuż zy czas unorą Opotfiordu
był w łaśn i e ,.Grom ".
Ten s"ądinąd obznajomiony ze sprawa·
mi morskimi pubiicysta. umieszcza
na nim a7. 203 mim działa , opisując
bombardowanie
linii kolei elektrycz,
,nej biegnącej wzdłuż tego fiordu i narzekając. że ta, tak ważna dla N iemców
Hn ia, była n ie do przebycia, a po bom·
bardowamu nie do użytku. Widocznie.
ogień musiał być bardzo celny, skoro
kaliber ..Groma" urósł -= 120 mim aż
do 203 mhn w oczach jego "odbiorCÓW". Mówiąc nawiasem, nie jest to
błąd niewytłumaczalny. ORP .. Grom"
był uzbrojony w 7 dział 120 m !T'. ,,Bofors'a" , przy czym -6 z nich byl0 rozmieszczonych bliźniaczo po 2 w 3-ch
wspólnych maskach. Odpalanie tych
dzial było centralnie - elektryczne. '
Na nie\\'ielkicb odległościach ograni-

.:zon\'ch 'I:od L(.r!i.:. d w.<;C w min!
malnym rozrz.uc~e i <cisIe jednoczeonym odsotrzale. dwa pociski uderza ły
w cel jednoczesnie. dając efekt rzeczyw'ście cięższego kalibru. Skarży
się
ponadto biedny Busch, że uwa ga tego
okrętu

była

zadZIWiająco

i

wyróin~a

jąco się czujna. Gdy ..Grom" miał do-

ORP ,.Gr om' b ył dużym kontrlorpcaowcem w' klas:e zwanej Leaóer.
Zos:ai zbudowany według planów.
prOjektów i dośw:adczeń polskiej Marynar,(j Wojennej w r. 19~'. Jedyn:e
kadłub został ooliczony przez stoczni>l
która oK: rE:t wybudowała według na.~ lYch zamierzeń i n a nasze zamów:enie. Była n ią tocznia "Samuel Wh'te" w Cowes na wyspie Wight w AngUL S ios~rzanym ok rętem "Groma"
jest ORP "Błysk a w:ca", który pracowicie przeżył całą WOjDę w Anglii,
a którego powrotu wyglą dam y.
,.)olarynarz Polski"

r uch ąiem:ecki
musl ał zamrzeć na jedynej
ieh lini'
komunikacyjnej, gdyż natychm iast
wywoływał sku eczną reakcję celnej
i silnej artylerii ,.Gromu". Trzeba bylo uśmierzyć go specjalnym nalotem,
gdyi zbyt hamował całość akcji.
zór we fiordzie,

cały

Te słowa n1esz1achetnego wroga to
dostateczne
mtjlep3Ze świadectwo ,
aby "Grom" po wsze -czasy żył
w chlubnej historii młodej Polsk:ej
Marynarki Wojennej, aby pierwszy
większy okręt
zbudowany w krajU
nosił miano "Grom II" , należycie p.astował podjętą tradycję " Groma I" ,
a kiedyś z kolei przekazał ją "Gromi>\\'i III".

http://sbc.wbp.kielce.pl

Delegacja pol~a ~kłada ~ i en i ec na grob:o
żołn i erzy pobltich w ....TYiltu

1

_.,0

Wodow" nowego łdpaa. zbuclojui

!NI włu_J słoall!

(fot. .,zomJen Polski"
J . Ulllejew5ld)

500 k ilometrów Wybrzeża -

to bodaj że jedno

z najważniejszych osiągnięć obozu polskiej demokracji. Tych 500 kilometrów to nie tylko rozszerzone okno na świat, to przede wszystkim
kuźnia pracy, brama dobrobytu dla całych pokoleń , przyszłość. Tradycyjne Swięto Morz!} widzi nas też na całej szerokości wywalczonego
Wybrzeża, na całej długości naszych zachodnich
rubieży nad Odrą i Nysą przy pracy.
I na straży. Odradzająca się
Marynarka Wojenna
i Handlowa

2O'łrzebuje

ludzi. Mamy ich. Pierwszy batalion morski pod do~ództwem komandora Kopca powsta!
jeszcze w Lublinie, .pierwsza nasza jednostka
. morska. na której załopotała polska bandera.

Vrawliery • rejsie

mamy już okręty i kadry.
Szkoła Specjalistów Morskich a naKadra Marynarki Wojennej.
przygotowaniu,
się właśnie w tych

a-

rynarzy do
S. S. M. Tu dopiero rozpoczyna się właściwa zaprawa
lItorska. stąd wyjdą marynarze, by objąć
wilków morskich StTaż Bałtyku.
rz~:t!IIOr:sk.i mamy. Mimo, iż szereg haszych
ni-e wrócił jeszcze na wody
mimo zdewastowania portu wojennit.lesteśmlY już dziś betbronni. OtrzymaS. R. R 23 okręty i działa nadbrze•••U ioAifno wróci także i nasz własny sprzęt .

~ Gd",i do SlaeciM
(fot. .,20łJIien PolsJU")

http://sbc.wbp.kielce.pl
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powieść

O

o

zajętej

przez Ja-

pończykow wysepce Apu i

o bohaterstwie dwóch legionistów - Polaka i MuIzyna - nie- jest zmyślona. Nie jest
też l,o\'YJTIysłem. ze uratowali oni Ż)'
~ie
wielu angieskim żołnierzom.
Dziś jest to jllŹ wszystko tylku
echem, które zza mórz przywędro
wało wraz z tymi, co powrócili.
Sierżant Macek spod Nowego Sącza
,nie wrócił. Losy żołnierza-tułacza
zapędzHy go zbyt daleko...

.

wychyliła się ' z dymnej zasłony.
podchodząc do wyspy od północy.

.

,-

Cóż, pożrą cię

chyba rekiny?

Młody Anglik n ie- odpowiedział,
ciągnąŁ Ilegmaiycznie swą krótką
fajeczkę

i spoglądał za burtę.

Za
na piersiach godło Południowej Af:rylti, uśmiech
nął się znacząco. Co za spotkanie.
Jim miał kiedyś brata w cyrku
Staniewskićh i -.n auczył się od niego
okruchów polszczyzny. Resztę miał
od Macka.
'
to Murzyn.

noszący

-

gęsta, fioletowa jakaś krew. Wtedy
poczul i Macek, że- trzepnęło go
w nogę. Odłamkiem jakimś chyba.
Zwalil siE2-stfudzony na dno swojej
łodzi. Jim przykucną} obok i patrzył mu uparcie w oczY: I wtedv
właśnie. pod naporem tego niem;go pytania, zaświtała mu myśl.
Mam plan - mruknął.
Jim patrzył mu wciąż
·woczy.
Trzeba coś zrobić - mówił trochę sennie - mam
plan. Podpłyniemy pod-ten występ skalny, widzisze go" na górze t}cwi:
bateria. Ja. założę miny_
z 'prawej strony aty z lewej, rozumiesz?

Tak, -

od'powiedzial sier.zant
uścisną" mu
rękę·
.
Sierżant wyskoczył na pokład.
Trysnęło pTZedl1im światlo dnia: już wyszli ze sztucznej mgły, ścią- gniętej jak niepot~ebny parasol.
Wyspa wynurzyła SIę przed nimi
w całej sWej okazałości, w ostrych
kQnturach. CeL Sierżant wydał
krótkie rozkazy. Kanadyjczyk ob - serwował przez

bez zdziwienia. Qficer

Pp4Z0ICiAND.. ·

Tajfun przetrząsnął archipela..
giem i 'Przesunął się dalej.
Pacyfiku pluskały zno. W'u spokojnie, pieniąc się
na koralowych atolach.
Z mgieł. niby zmierzwiona głowa topielca, ukazała się królOwa archipelagu - wyspa Apu. zabły
sła w
strugach słońcaJ
piękna i doŚĆ daleka jeszcze dla dowództwa eskadry Jego. Króle\v;kiej
Mości.

Czekano właśnie na ten moment.
operacja mu siała być przeprowa·
dzona, załoga japońska była chyba
doŚĆ wyczęrpana burzą. Sztab strefy indonezyjskiej wydal krótki rozkaz i oto desantowa eskadra z krą 
żownikiem flagowym H. S. M. ••Ve DUS" zbliźała się do wyspy pod
osloną sztu<!zoej mgły.
1'{ad morzem leżała jesz<!ze noc,
ale w tych szeFokościach dzień wybucha nagle kulą jaskrawego słoń
'1:a - należało więc mieć .się na acz.ności. Dech Apu, zapach jej eliwkawy ch palm. przedzieral się 7. dala
do żołnierzy gotujących się do skoku na lądApu tworzy naturalną fortecę.
Lawa spływająca niegdyś z trzech
jej zastygłych wulkanów, utworzyła na brzegach p ionowe
sClany,
a gmatwanina - wrosłych głęboko
w dno morza atoli tworzyła naj- .
trudniejsze przedpole. Dowództwo
przygotowało

więc

większą

ilość

motorowych szalup. mogących łat·
WIe] zaczeplC się o brzeg. Lotnictwa nie było, nie na wiele by się
tu ·przydało.
Na horyzoncie wystrzeliły pierwsze iskry świtu, szalupy zmieniły
szyk, krążownik obrócił kurs i podniósł działa. Dwa poławiacze min
dały znak, że droga wolna. Była
godz.ina czwarta. Flotyla szalup

.

- W Afryc~ krokodyle nie lubić Anglików... Apu
rekiny je lubić ...
Anglik i tak nie rozumiał. Jim
nakrył szerokimi wargami swoje
białe zęąy i coś tam jeszcze mruczat Sierż ant doszedł do klapy
i oparł Słę machinalnie na lufie
działka. Inni opatrywałi b roń. ła
dowali magazynki do automatów
i klęli siarczyście. Macek obrzucił
obojętnie oczyma grupę swoich kolegów j znowu przypomniał mu się
Sącz. Zadumał się. Jim mruczał ja·
kąś afryk;lńską- piosenkę.

Rozkaz

warknięty

przez

tubę

przywrócił sierżantowi rQwnowagę.

Pcdniós! klapę i zeszedł do kajuty
dowódcy. Był ·nim. t~ Kanadyjczyk.
Sierzancie, za kilka minut
wyjdziemy z IJlgly i żaczyna:my.
Popatrzcie jeszcze raz na mapę.'
Wasz pluton bierze na siebie _te
trzy pun]<ty ogniowe. Macie je zni·
szczy ć, by dać możność wylądowa ·
1)ia lekkim czołgom. Wasza łódż
pójdzie prosto na cel, przysunie się
jak najbliźe} oczY1.""iście jeżeli
nie wpadniecie na minę. Pontony
zabiorą
działka,
obsługi i miny.
No, zabierajcie się do roboty, życzę
'powodzenia.
Macek wpatrywał się pilnie w h -t y
punkty na mapie. Tak, to wszystko.
Zasalutował, aby odejść .
- Jesteście Polakiem? - powiedział jeszcze oficer.

.

•

I"

-

..

.

.

..

..-

Jiro

skinął głową..

Ocean. aż do raf koralowych był
równemiernie głęboki. Uła-lwiał-o- to
opłylli'ęcie niebezpiecznych otwartych miejsc i dostanie się pod sam

Jeszcze chwila ciszy i nagle sie- ~cel. Sekundę jeszcze lustrował
długich cieni: położyło się
brzeg lornetą. Murzyn otworzył
na · powierzchni morza. Jeszcze skrzynkę z minami, zabierając róchwila i woda, niebo i ziemia wy- wnież kablowy ąparaci'k. Macek
buchły eksplozją. Pociski krążowni· - opiął się mocno,' przypasując sobie
ka ",,"ybuchaly w atolach,- .kotłowa- pięć min na plecy. .Murzyn, silniej ły wodę, ",,'ZnOSząc olhrzymie kryszy, zdecydował się wziąć siedem. '
staliczne słupy. K~ążo\\ł"Dik wyplu- Obydwaj byli doskonałymi pływa
wał teraz całe st!rie ~apalających karni. Jjm zawahał się, ale Macek
granatów, przygotowanie artyleryj
pociągnął go. za so~. Płynęli teskie wzmagało się coraz- bardziej_ raz razem -prosto na cel, omijając
Ruszyły też lodzie desantowe, i sam
krązo,,-""1lik zb-liżal się zwolna do
drogę atakujących. Dym płaszczył
'w yspy, holując ciężkie barki zała- się po fałach i maskował ich wy.
dowane czołgami. .
bomie. Od czasu do czasu, wy-chyliwszy głowę, - któryś z nich stękWyspa nie gd Fazu odpowiedziała, Japończycy mieli czas. Ciężkie, nąt Ciężar mJn spychał ich głę16-ca1owe- ,pocisK! t;ladłu-pywały tył- biej.
ko skałę -a ,zapory minowe tobiły
W'płynęli w atole. Znaleźli dogoswoje. Już jedna i druga łódź wpa- dne miejsce do spoczynku i wyprodły na miny, z innych wyskakiwastowali się nieco. Byli zaledwie
1a morska piechota i brnęła w spie- . er kilkadziesiąt ·m etrów oddaleni 00.
nionych falach, by zaczepić się celu. Sierżant wykorZysfa1 ten moO brzeg. Wtedy zerwał się monment do obserwacji. Brzeg ostrym
sum i zagrzmi ały wszystkie japoń- dziobem wchodził w ocean, kQń
sk-ie bater ie. Krażo\•.rnik wmanew· cząc się 'wysoką ścianą, w której
rowy'\vał się jednak coraz bliżej tkwiła japońska bateria. Sierżant
i -przeniósł ogień w głąb wyspy.
obliczał teraz dokładnie: trzy miny
Trzy potężne wybuchy zatrzęsły jej
rozwalą cypel i uspokoją baterię,
posadami to widocznie składy pięć sztuk założy głębiej pod skalą
amunicji wyleciały w powietrze.
Już i cięższe barki desantowe za. i otworzy n~mi ·drogę piechocie.
czepiały o brzeg, już piechota osiąSt ąd dostrzegał już sylwety jagała skrawek lądu. już tworzył się
,pońskich artylerzystów na stanowipod pionową skałą wąziutki przy- sku. Japończycy znowu wzmagali
czółek desantoVl.ry. Prażyły weń nie
ogień. Macek sprawdził stan min.
tyle- pociski przeciwnika, co stra. Wziął jeszcze trzy od Murzyna i zaszliwe- słońce równikowe.
be11pieczył kable. Mówił teraz MuŁódź sierżanta Macka
Nr 11 rzynowi po imieniu i spoglądał mu
znajdowała się na lewym skrzydle.
przy tym na piersi, na których wiUgodzona pociskiem osiadła ' bo- dniał napis " South Africa".
ki:em na mieli2n:ie. Sierżant. czte- Teraz ja opłynę cypel i worech Kanadyjczyków i Jim . praco- żę wszystkie osiem z tej strony wali teraz. usilnie nad przeniesie- rzekł Macek. Ty ŹTobisz to
niem dwóch działek do 1żejsz.ycl1 z drugiej i -poł~ysz je razem' kaponoonów. Domagał się- tego po- biern. Na mój znak spowodujesz
wtórny rozkaz dowódcy oacinka. eksplwję. Przypuszczam, że wy-Tyłko wzmocniony ogień mógł te- buch nastąpi w- stronę oceanu i poraz pomóc wdzierającej się na r:.vy- zwoli nam zostać przy życiu. Jim,
spę piechocie. Pracowali z na!wyż- pośpiesz się. Twoja droga tędy _
szym wysiłkiem, gryzący pot za- między ato1e.
lewał im twarze. W pewnej chwili
Murzyn znurkował. Macek przeponto1:l ich został tiafiony trzema
ceInym'i pociskami; które wybu- czekał chWilę i 'Popłynął otwartym
oceanem. Plynął teraz SZYbcie.j,
chły ;prawie jednocześnie.
wreszcie zaczął ocierać brzuchem
Trafili ich. - mignęłO' sier- o dno. Był już pod- cyplem. Czoł
żantowi na mieliźnie - gdzie Jim?
gał się w J>łytIe.ej wOdzie_ W c.yplu
Skoczył do l\4ttrzyna. Tamten po- duClnilo. obejrzał się -wstecz. Anglisnaście

woli

wstawał.

z policzka

ciekła

http://sbc.wbp.kielce.pl

mu:

cy

pI.'Zegr~powYwali

lodzie i przy-

.

gotowywali się widocznie no wznowienia ataku. W pierwszym odpowiednim zagłębieniu Maeek umieścił dwie miny. W tej chwili zobaczYł wysoko nad sobą Japończyka.
Obserwator skierował nagle szkła
w miejsce, w którym Mal:ek przykurnał. Sierżant zanurzył się natychmiast w wodę. Wynurzył się
dopiero o kilka metrów dalej. Nie
było nic. W tym miejscu należało
umieścić minę głębiej, prawie że
pod wodą. Musiał szukać odpowiednieg~ wg~bienia. Połączył kabel
z ,pierwszą trójką i przeciągnął go
dalej. Zgiełk walki znOWJl przycichł. Jedynie ze środkowego odcinka szło echo dudnienia. Dopiero teraz w mięśniu, w którym
u.wzązł odłamek uczuł gwałtowny

ból. Jednocześnie doznawał wraże
nia jak gdyby noga nabrzmiała jak
pęcherz .

Japoński
obserwator lustrował
znowu spadzisty brzeg, a Macek
dojrzał jak szkła spoczęły w miejscu, w którym pracował Murzyn.
Zrobił olbrzymi wYsiłek jedną nogą, by móc przejść do miejsca,
z którego można by porozumieć się
z Murzynem. Woda, w tym miejscu była -głębsza i Macek z tego
skorzystał. Wynurzywszy się do
~trzegł głowę Jima, wychylającą
się z małej groty. Wi!iocznie Japończyk nie zauważył go, gdyż ni c
się- nie
działo.
Jim rozszerzył
w uśmiech gębę i podniósł ostroż
nie rękę na -wysokość swojej gło
wy, pokazując pięć palców. Macek
zrozumiał. Miny były założone. Murzyn czekał na znak. Mackowi tymezasem zostawały jeszcze do zało
żenia dwie miny, które należało
umieścić pod trzonem cypla.
Ten moment był najcięższy . Si erżant odczuł niezmierne zmęczenie.
a ból w nodze stawał się ostrzejszy.
Dał znak Murzynowi, by połączył
obie strony kablem. Przez ch""'ilę
wątpił, czy podoła do końca. Otrze·
źwił go zrywający się grad pocisków_ Zaryzykował, zebrał w sobie
całą siłę woli. Dopłynąwszy pod
cypel, skonstatował bezwład l'annej
nogi. Siedząc po pas w wodzie, szukał wgłębienia, w którym mógłby
założyć ostatnie miny. Machinalnie
zwrócił głowę w stronę Jima. Czar·
ny wciąż czekał na sygnał. Macko
wi ciemniało w oczach, słabł. Ch wycił się ręką zębatej skały i podciągnął się gwałtownie. O mało nie
upadł do wody. Jeszcze raz stęk
nął, wyprężył się i osiągn ął otwór,
który upatrzyŁ Szybko zagrzebał
minę i ściągnął do niej kabel
Przewrócił się teraz na bok, by
znaleźć się w wodzie. Nie udało
się· Straszli~ ból przeszedł z_ 0dręh\;iałej nogi w ciało. Zwinął się
cały i na oka mgnienie odsłonił
swój tułów. Gdy opadł przeszedł
po nim błysk podobny do odbicia
lusterka w słońcu i posypały się
strzały. Uczuł chaos w mózgu._
Jeszcze tylko siedem kilometrów
do miasteczka! - myśli. Po co się
tułał po świecie? Tysiące rekinów
czyha, a przecież tam pod okn 'm
kwitną malwy! Pójdzie do woj a
- dlacz o nie? - Ale po co to
piekiel
?

wracał do przytomności .
rozważał. Skoczy w mo·
rze. Nad sobą usłyszał kroki japoń
skich żołnierzy. Spoj rzał na Murzyna i przypomniał sobie umówio-

Macek

Sekundę

ny sygnał. TrZeba rękę ~nieść,
ale nie może. Wreszcie jakaś siła
podniosła ją wysoko, jak żołnierzo
wi na przymęgę· Podnosi ją coraz
wyżej , prawie że w niebo. Nawet
ślepi by ujrzeli lśniące srebrem naszywki ,Poland".

•
Skalny cypel runął :w morze,
które natychmiast chlusnęło glę-.
bi~j w ląd. pieniąc się, hucząc i sapiąc, I już rwały tędy łodzie, sza·

była krótka.
Nadchodzący
właśnie z odsieczą
Krążownik "Ducan" nie miał już

lupy i ludzie. Walka

n ic do roboty.
Dech zdobytego Apu . pęczniał
w w ieczornym powiewie Oceanu:
ŻOłnierze wyciągali się w hamakach pod palmami, pod którymi
spoczywały ciała ich poległych kolegów. Noc jaśniała miriadami
~azd. Dwóch oficerów i bosman
poszło obejrzeć miejsce wybuchu.
który ak szczęśliwie otworzył im
drogę na wyspę. Zwcilona skała
tworzyła 'wyłom i pomost zarazem.
To tędy wdarł się desant na ląd.
- Oczywiście. to nie była arty.lena!
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- Ależ jasne, tu założono kilka
dobrych min.
- Mogę coś o tym powiedzieć,
sir - rzekł bosman to "ta k omiczna para, Polak i Neger, t rzymali się jakoś razem. Ale nie widzę ich, pewno zginęli.
- No tak, Polacy to dzielne chło
py•. ~e pójdziemy chyba coś prze-,
kąsic...
Cóż można zarzucić tej żołnier

skiej rozmowie? Ale w dole, zaczepiony o pusty koraL trzym ł się
jeszcze na f~i strzęp żołnierskiego
mundurU.. W poświacie gwiazd srebrzyła się na nim naszywka: Poland.

,

W DZE

I

PODWODĄ

"j~5kółka" ... Zdjęcie
nadesłał Zdz :sł3w

konbrsowe.
lomb3ch

Yachting jest pięknym i zdrowym
sporłem
r

niepozbawionym eleelementów poezji

(Ali. P i'A)

, fabryki,

wieś.

A

ż

PO·A' .~dL!JlY soo:e
otwarcie:
z pływaniem je>; u nas nie najlepiej. N iech nas n ie łudza nab ite niedzielną publicznością
baseny klubowe - to o powszechności tego sportu me dt'cyduje. Decyduj~ masowoŚĆ
r zeczywista: szkoły, unlwersytym narazie c lcho_ .

Nowy ośrod ek spo rtó w wodnych na Wiśl e. Spuszczan;e
kaja kó w na przysła ni Milicyjnego Klubu Spo ńowego

Gdyby mnie zapytano. jaki sport najeżało by wprowa-

dzić obowiązkowo do

szkól,

opow iedziałbym się, może

na

podstawie dośw1adczeń wOjennych, za pływan iem, za woClą .. • Kiedy będ:l!lemy wszysey wnlell pływać, znajdą się
j

rekordziści.

Oczywiście, można wszystko zn.ucać na czasy powojenne. Ale przypomnijmy sobie, że I przed wolną dalecy byliśmy od klas)' europejskiej. Nawet KulmIen Boc:be6słd.
który pływał w granicach l minuty na 108 m stylem do-

wolnym, nie potrafił Odegrać większej roll Da tere.'l1e mię
dzynarodowym. Również naszym paniom daleko było do
klasy Holenderek I Dunek. W water-poto Sytuacj a pogorszyła sJę "teraz O tyle, te zawodnlcy dwóch ligowych drutyn, Hakoabu-Blelsko 1 Makabl-Kraków, Z05taU przez
N!em<;Ów wymordowani Jako 2ydzJ, mistrzowska zaś przed
wojną d1"UŹyna EKS była , dla prze('\wwag1 niemiecka.
Czym dziś dysponujemy? Niedobitkami "Cracovii", dTUżyn śląskich l warszawskich. Szkolenie narybku j est tu
więc dla przyszłości kwestlą zasadniczą.
R Zec'ZY"oisty stan naszego pływactwa poKatą zapewne mistrzostwa PolskI. Z tej perspektywy nie ważne nam się
wydaje, że Dawidowlnówna nfe pobije rekor-du Polski.
Ważne, by nIe była samotna. J nie chodzi nam o to, by
ktoś zeszedł już dziś poniźej minuty na 100 m st dow~
ale chcemy piętnastu takich. którzy by zrobUi poniżej 1:l8'.
Z n Ich wyrośnie polski WelssmUlleJ'.
Na szczęście, Inne są nasze tradYcje w
kOłajczak, Verey I para Verey-Ustllpski
kJasa światowa . Itocer Verey jest nadal
ropej k!m slńtfle będz i e miał nie Jedno

wioślarstwie. :Mtbyła to extra-

-

w formie. W elJ-

do poWi!:dzen.:a!

~cn CEROA" (Fr_jA). __.pu, boIuer
.............. itedIIIej. pRo. osahlio AngliDllYiesA i ~ w-.~ CerdM poj.....
....... • .....,..
tyIIIł i .w.y. MA z4h..

a

ciMIł:

1

c............. z Dnies-. WIIIb .......
ss ...........: Fr.-.z po nryc......
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•

efot. HL · OI_tntio....,
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DO PEWNE J

POTĘGI ~lORSKIEJ

Sy tuację twą polit~ną

tak określamy:
ze strachu
trzęsiesz p o r t a m i.

Z POWOD U STRAJ KU MURZY NOW
W KOPAL NIACH AFRYKAŃSKICH
Ladies and gentlem en!
Tym razem się boję ,
że nareszc ie
(Hrn)
murzyn zrobi swoje.

DO MORZA
morza. Na wybr.zeżu zebrał się olbrzymi tłum. Nie sposób s ię
Nasz kore o
przecisnąć .
sponde nt podnos i się na
palcach , ale nie może
mimo to dojrzeć morza.
Woła więc zagniew any :
- Obywat ele! Ja proszę o d o s t ę p d_o m orz a!
O

DOSTĘP

Swięto

PUSTY NI
Dlaczeg o wielbłądy
nazywają okrętami pustyni?
- Bo gdy s~ n im:
dostaje się
podróżuje,
morsk iej choroby .
OKRĘT

-

~

~'J f"
~.

~- '- --:::- ,) ---=- .
I

..

EVVIV A HUl\mE RTO!
Zebran ie monarc histów
włoskich. Atmosf era duszna. Przema wia zagorzały zwolen nik
dynasti i. Potężnym głosem woła:
- Włosi, czy wiecie. jakie powlDn y
być nasze cele?
- Z zakrato v..·anymi okienka mi! odzywa sie z tłumu śmiały gło s .

łem:

-

Co ,ob,sd

stron,! ...

Wróć

s ę~ ...

S k oczy ł eś

~

Qtwleram \.1 nuz In>
trZ!;: nie ma nikogo.
- Co u d ias ka za ka\\ .tly! - kln~
wbrew regulam inowi.
Zno wu troch" popi>a łem i znów to samo: dzwonek . Dochodz<; do drzwi, otwieram: nie ma nikoóo! Prz yznam się, że zaczęło się we mni ... budzi~ pooejrze nie:
- Hallo. warrown ik ! ;\;ie widz ieliście
tu kogo?
- Nie.
me
- Bo tu do 111111,' kto~ dzwonił
wiem kto.
Znowu ,iadam, znuwu piszę - J zno
wu dzwonek . POt wystąp ił mi na czob.
- WlaL: - krzya<; i chwytam za pe-

'Prz y szedł sierżan .
mOWJę
- Obywat elu sierżanci~
wróg wewnętrzny czyha. Gdy tylko
czynam p isać wykaz, przerywają mi
kieś tajemnic ze dzwonk i. jestem już
tropie: kapral wąsaty, wysoki brunet,
n iski blondyn .
Sierżant zbadał drzwi.
- Nie ma tu żadnego dzwonk a
oświadczył. I nagle zbladł.

-

Co takie~o?

zapytałem

zajana
lub
-

pełcn

trwogi.
- Musi tu być ukryty mechan izm rzekI.
Zawezw ąliśmv ~zefa kan.:elarii. Wvsłu,
'
cha/ nas.
tra'ćmy
Nie
rzekI.
ele
Obywat
peszę·
d~c~a , Bądźmy gotowi. Strzelec, prosz4;
M ilczenie... Wysk:lkuję z kanalui i.
plac.
Do p ioruna! Był tu kto?
- Był jeden kapral, taWziąłem się do pisama. Czekaliśmy
i usly zeliśm> dzwonek .
i w wasa.h, wvsoki ... me,
w napięciu .
ni -ki... .
Szef pobiegł do drz,.-i z naganem w rę
-- :\ i)k i?
ku. :'>:ie było n i ko~o. Rozzłośc i ł ~ję.
':e... tu j~ t tak .. _
Po,raw ić mi tu wan, pod drzwiam i!
:'rulH': ... a!bo blondyn . kto
Postaw 'ono trzech żołnierzy, uzbrojo::0 .-:tnl 9lJt"._
ny.:h od stóp do g/ów.
- :\u : w, d1.won i!?
- Kasłuchiwać!
- ~lożl' i dzwon ił.
, 'asłuchiwali.
Aha, jesteśmy na tropie...
Ale ledwie zacząłcm pisać, znów zaZnowlJ siadam i piszę (pebrzmiał dzwonek . Spojrzeliśmy z trwopena na tole) - i znogą po sobie. Sz,d · zakomenderował:
wu ten przeklęty dzwo- BacznoŚĆ! Wróg ~ pobłiżu. Zaalarnek.
mować żołnierzy. Obstaw ić wyjścia . PoWybi~anl, 0::Z} wiśde
patrole na miasto. Legirymo""ać
słać
nikogo.
wszystkich wąsatych, blondyn ów, brune- 'X'artown i k~ Byi tu
tów, niskich, wysokic h.
t.:n .... "" 'l,ach? ... -o. ten
- Zaw iadomić wladze bezpieczeństwa?
niski -:. wysoki? ..
- Nie trzebac Rozw i ążcmy we wła- r-.o ,e_
zakresie.
snym
- Hm ... to źle. Spra :l
gł poruczn ik, ujął się śledz
Przybie
,:>Z.lw
:cza.
tajemn
się
raje
w~
;
aśc
ł
w :1 ' ew
twem. Powtórzył kilkakro tnie eksperyłajcie sierunu .
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Wuj mój, niecnota, zawsze mi mów ił:
- Hipek, nie wierz nikomu, że "nie
masz pana nad ułana". Bądź kancelistą nie kawalerzystą. W kancelar ii prędzej
atomówkę wyprodu kujesz. ~ie oglądaj <i~
na nic: Homer też raporty tylko pisa!.
I co z tego wyszło? - "Iliada" !
Posłuchałem wuja. Kiedy mnie w RK U
pytali dokąd chcę przydział, powiedzia- Melduję posłusznie, ja jak H omer
do kancelar i i.
- A na maszyni e umiecie?
- Umiem, owszem. Na parow y.-:h na
D iesla.
- To dobrze, bo nam właśnie potrzeba ...
I poszedłem do kaucelar ii. !Ila razie tylko sprzątałem, ale wuj i tak był ze mnie
dumny. Aż któregoś wieczora mówi do
mnie sierżant:
- Słuchajcie, strzelec. Tutaj macIc
wykaz, a tu maszynę. Zostaniecie dziś na
noc w kancelar ii i przepisz ecie to wszystko w trzech egzempl arzach.
Zabrałem się, jak to mówią, do dzieła.
Maszyn a była nowiutk a, ,,Erika". Wcią
gnąłem papier i zacząłem pisać. Ale ledwom jeden wiersz napisał, słyszę, że ktos
dzwon: u drzwi. Doskakuję usłużnie,

"" ,.! ,\

-'-~3=>
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menr z dzwonki em. Ale Jzwon :lo. j.lk
jasny gwint! \\~róg był pot ~żn~· ...
Czy wszY<cr w pełnym rynsztun ku?
- Wszyscy.
- Rozdać ma ki pr.leciwg azowe!
Rozdano . T ymcuse m wiadomość przeJo,ula 5i~ do prasy. Wszystk ie kuriery
były pełne sążnistych artykułów, zatytułowanych "Tajemnicł:Y dzwonek ", "Co 'ię
za tym kryje?" i "Dość!" Wobec tego,
że byłem w strachu, zaiądałem ochrony
os iłem więc
osobistej. Odm6w iono mi.
stałe w kiesz~i dwa granaty, przcz ramię miałem przewies zony autOmat , u boku rewolwe r, a na szyi kompas, lornetkę
i mapę topograficzną okolic Ciechoc inka.
Sprawa nabrała niesłychanego rozgłosu.
Przyjechał z Warszaw y oficer śledcz y,
kapitan. Dwa dn i szperał, chodził, pytał
się, badał. Wreszci e zawezwał mn ie du
siebie:
' a jakiej pi sal iście maszyn!~?
"Erika" .
:-';owy model?
_ "ajnows zy.
Aha - rzekI. - w porządku. Maszyna jen z dzwon lem.
Zemd lałem ...

- U p Ioruna, Clemu nie wsłlljec ; er! Czy
nie słyszeliście pobudki ?!
- Słyszałem, słyullłem, tylko m' s : ę
zdClwało, że to sen.
(rys.

B.U>
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A TO. CIEKAWE!

••TRIYMAJMY

Stara

bandera

floty polskiej
(Biblioteka lagieUońska fot.
"Zolnie", POlski-')

a zwłaszcza Wazów. Ale awanturnicza
polityka dynastyczna nieforŁunnego
Zygmunta III, a nawet Władysława IV,
chybiała celu, wikłając Polskę w sprawy szwed211de i moskiewskie, zamiast
kierować
wszystkie siły przec,wko
Niemcom. Zresztą marynarki jak n:e
było tak i nie było, mimo sławnego
zwycięstwa zawiązków naszej floty
pod Oliwą. Nie na próżno uskarżał się
Chodkiewicz, że Szwedzi, mając liczne
i sprawne eskadry, utrzymują wciąż
inicjatywę, a Polacy muszą tylko pilnować się skąd spadnie na nich cios.
Wszystkie prawie nasze Zwydę3twa
(nawet Kircholm 1609) kończy!y s:ę polityczną -p rzegraną.

,.Trzymajmy się morza"_
- wolał jeszcze przed Wielkim
Sejmem w swoich ,,Przestrogach"
światły Staszic, ale w fatalnej sytuacji rozbiorowej nie było już
czym i jak "trzymać" się_ Ternu prapolskiemu, bo piastowskiemu hasłu,
odpowiadało na przestrzeni całych wieków fanfarońskie przysłowie szlacheckie: Polak nie ryba. by po morzu pły
wał! Jeżeli s:clachtę coś obchodtHo, to
;edynie spław zboża do Gdańska, a kto
je tam nabywał i wywoził, to już n~e
sprawa polskiego ziemianina.

Pewno, że ta sama szlachecka fantazja pędziła też różnych naszych zawadiaków po bezmiarach wód
i wszędzie, od Kamczatki <ID Australii,
znajdzie się imię jakiegoś Polaka Chociaż więc legendę o odkryciu Ameryki
na 16 lat przed Kolumbem przez Jana
z Kolna ,,między baj~' włożyć trzeba,
to nie mówiąc już o plejadzie p;>lskich
rycerzy krzyżowych, każdy coś słyszał
o słynnym admirale Krzysztofie Arciszewskim, co to jako wódz holender-ki na poczqtku 17 wieku aż w Brazylii
wojował. A Prokop Pienil:\żek , a choć
by i "zdobywca Madagaskaru", hr.
Maurycy Beniowski, który natchnął
Słowackiego do pięknego rapsodu.
Małoż to ich było, tych naszych "łu
dzi morza"! Weżmy choćby Adama
Mierosławskiego, brata generała Ludwika Mierosławskiego - co za bujne
i fantastyczne losy! Adam zwiedzn na
własnych okrętach prawie cały ;;wiat.
aż w roku 1843 osiadł na "swoich" wyspach St. Paul i Amsterdam na Ocea .
nie Indyjskim. Prowadził rozlegiy handel, łowił Wieloryby i szukał pereł.
W cztery lata później dob:ega go wołanie
rewolucyjnego brata. Adam
sprzedaje część swoich posiadlo~i i za
te pieniądze organizuje na morzu
Sródziemnym ... włoską marynarkę powstańczą, a potem zno~vu powstan.:e
w BadeniL Po upadku ruchów \\,0100śdowych Wiosny Ludów wraca Adam
na woje wyspy, prowadzi życie żegla
rza i ginie na morzu.
Wszystko to jednak były raczeJ odpryski społeczne - szerszy ogół polski nie doceniał znaczenia mor-a. dawaliśmy się niezmiernie spychać Niemcom z zachodu i północy, poddawaliśmy kark pod pętlę naprzód krzyż?.cką
a potem pruską. Wiele pisało si~ l) po}:!yce morskiej ostatnich Jagiellonów,

l.

Jakże mało natomiast wiemy o ... Sobieskim. Ten energiczny władca widział zgubę Polsk i w ciągłym wikła
niu się w "prawy wschodnie i połud
niowe i pragnąl skierować wszystkie
siły właśnie na Bałtyk. Zwycięzca spod
Chocima i Wiednia widział główne
niebezpieczeństwo w zmagające j
s:'ę
stale potędze pruskiej. Jan III próbował dwukrotnie wcielić Prusy K31ążęce
z powrotem do Polski. W Gdań sk'-1 poparł on zdecydowanie
polski p!ebs
miejski przeciwko bogatemu pan-ycja·
towi niemieckiemu. Należy podziw:ać

tę dalekowzroczność.

W okresie saskim chorowali5my już
na pełny marazm i paraliż wolt narodowej. W atlasach morskich figurowała jeszcze wprawdrie polska b · ndera
handlowa, ale używali jej do kontrabandy na Oceanie Indyjskim jacyś podejrzanej konduity kupcy... wiedeńscy!
Za Stanisława Augusta, a 'lwIa. zeza
po pierwszym rozb~orze, mamy wielki
ruch ku nal?rawie Rzeczypospolitej.
Wiew nowych czasów skłania mieszczaństwo i część szlachty do KurcZQwyc:h poszukiwań jakiegoś lekarstwa,
bo mamy już trochę przemysłu, s niektóre banki warszawskie konkurują
śmiało znajbogatszymi kantor:llni angielskimi
i
holenderskimi. Tcteż
wszystkie trzy traktaty ha!1dlowe, podyktowane Polsce po pierwszym roz·
biorze przez mocarstwa zaborcze, mają przede wszystkim na celu gospodarcze skrępowan ie Polski. Na jbezczelniej poczynały sobie oczyw iście
Prusy. Cały obrót Polski idący prze!.
Gdańsk obłożony został podwójnym
clem! Austria nie zachowała się o w iele lepiej_ Natomiast nie jest pozbawione pikanterii, że Rosja bynajmniej n ie
dążyła do zupełnego zniszczenia pol skiego handlu, pragnąc go raczej wcią
gnąć w swoją orbitę. Traktat 7. Rosją
zapewniał Polsce wolną strefę w porcie Ryskim!
Ale b3ju baj! Zasadniczy kk:-tlnek
polski na Bałtyk, tak naturalny ze
względów już po prostu orograficznych (kierunek głó",.mych naszy;:h rzek:
Wisły i Odry), zagubił się i zatracił na
błędnych
drogach na~ych :UlI:;ÓW.
Daliśmy się zepchać na wschód. n ie
potrafiliśmy się utrzymać na Baityku,
z którego jeszcze ostatni ,TagieHonow:e
chcieli zrobić "polskie jezioro". ba kazano nam nawet marzyć o... Morzu
Czarnym!

SIĘ

MOR

Gda."iskowi niebacznie zbyt wielkiej
naszego vausiwa
Kruszwica nad Gopłem . Je7Joro swobody i zbyt małe poparcie udzieto jeszcze we wczesnym średniowie lane jego ludności polskiej. Dzieje
czu było znacznie większe aniżeli dziś
Gdańska, związanego najsilniej . z zai miało wyższy poziom wody. Co wię
pleczem polskim, ale opanowanym
cej, łączy się ono naturalnie z b iegiem prz~z mieszczaństwo niemieckie,; to
Odry i Wisły. Gopło leżało na
prastarym trakcie handlowym,
iączącym południe z
północą
w pierwszych wiekaĆh nowe~
ery. Państwo nasze nie powstało z_legendy, tylko w b31dzo
interesującym punkcie handlowym. Toteż Piastowie z rlll erzają systematycznie i konsekwentnie właśn i e ku morzu,
a w drugiej połowie X wieku
pierwszy historyczny władca
Polski, Mieszko, podbił .,zi.emie po morze" czyli właśn ie
Pomorze i stal się panem całego pasa wybrzeża od ujścia
Odry do ujścia Wisły.
Kierunek ku Bałtykowi
jest znamienny dla całej dynastii piastowskiej. Mocno
trzymał Pomorze Bolesław
Chrobry, bił ię o nie Kazimierz Odnowiciel, znowu
opanował je Bolesław Krzywousty i zalecił w swoim
testamencie, żeby każdora
zowy książę krakowski był
jednocześnie
panem p;)Reprodukcja z albumu gdańskiego oZ koń ca
XVIII w. Gdański sprzed awca krup w p o lskim
morza.
stroju nawołujqcy czysto po niemiecku: .. kup zi
Ta -tara myśl piastowska
gruppi"
stanowiła też -nić przewo(Bibllo ieka Jagiellońska - fot. "Zołn1erz Polski")
dnią całej polityki scalodzieje wszystkich naszych niadocią
nego później po okresie rozbicia dzielgnięć politycznych na przestrzeni wienicowego państwa. Przyświec3.ła ona
ków. »Wolne Miasto", które nam
pracy króla Łok ietka, który pragnął
w końcu zafundował traktat wersalski
stworzyć silne państwo polsko-węgier
i przyjaciele z zachodu, było ukoronoskie. zdolne pTŻeciwslawić się krzyża
waniem tej całej smutnej historu.
kom (znowu oś południe-północ!). PrzeA teraz warto się nad tym wSzystjawiał się v,,- tym większy geniusz anikim
trochę zastanowić. Staszi;:owskie
żeli u Kazimierza Wielkiego, którego
"trzymajmy się morza" stało ;;ię wydoraźny zmysł gospodarczy odnosił
znaniem wiary obozu polskiej demoprzewagę nad linią polityczną . Ta myŚl
kracji .•Testeśmy wreszcie znów panaprzyświeca i Jagiellonom, chociaż tu
mi Bole<;ławowego Wybrzeża i piazaczynają się też i wielkie nasze błędy.
stowskich rubieży - a to znaczy, że
Do na' \\"!ę;':sz\'ch należało C'dda!1:e
mamy Pol"kę!
A

przecież kolebką

była
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w jakim kraju ondulują

o

krowy?

WCAlLf s\fOf TRIL'D 'E...
KRZy1 ;ÓWKA N A ODWR ÓT

Jankę, Kas:ę. i\larka
Pań.stwo Kowals cy ma;ą p;ęciorc> dzieci:
oraz Pawła i Gawła.
' ~ je_t
- Janka je t o tyle sam.o lat starsza od Ka si. () ile K a,,
POZIO MO: ZEGAR -,ART UR - RO:-1D Omłodsza od bliźniąt: Pawła i Gaf ła.
kich
NERKA - KOWA L - MIARA - KARTA Marek jest pierwo rodnym dziecki em pańsrwa Kowhls
ZRAZY - ZIELE - KOREK - SKAZA i ma tyle Jat, ile Paweł i Gaweł razem,
FILAR - SZTAB - ZAPAS - KROW_ Kasia jest o połowę lat młodsza od JankL
i pani Kowal-: kie;,
KOMA R - KLASA - ZGODA .
Ilość lat wszystk ich dzieci równa ię wiekow
Janki.
wiek
o
męża
swego
od
która jest młodsza
P IONOW O: BRAM A - RZECZ - RZEKA był starszy ;) ilość
Mąż natomi ast miałby równo 50 lat. gdyby
ZAKAZ - START - KALKA - GODNY ~ _
.
bliźniąt
z
jednego
lat
MLEKO
ROWER - KOKON - PRASA
De lat ma każdy z członków całej rodziny państwa Kowal·
TRAWA - KRASA - SZARY - KRZAK skich?!
ELIZA - WIARA - SAMOS .
nagrody : L Pióro wieczne . 2. Książka. l. Kwarta lna
Za łl'-afne rozwi4Z anie redakc.- ja przezn aaa następujące
o".
prenum erata ,,20lnie rza POł5)d~

Poniższe wyraz. należy tak wn i eścić w
gurze, by powstała normal na krzyżówka.

W obliczu pierwsz ych powoje nnych m istrzostw szachow ych Rzeczy pospoli tej wyp"·
da rzucić garść wspomnień zaczerpniętych
z nr. l "Swiata Szacho wego" z r . 1926 o p :erwszej w ogóle imprezi e o tytuł najleps zeg.)
szachis ty polskieg o.
12 kv.rietn ia 1926 roku zgroma dzili ,, !ę
w liczbie 18 naj wybitni ejsi za wyjątk ien,
A Rubins teina i Tarlako wercl szachiści 001
scy w Warsza wie i już po kilku rundac h oka.
zało się, że stolica i Łódż zagarną lwią część
pierwsz ych nagród. Ostatec zny rezulta t te:tc
"history cznego" turniej u przedst awia się na ·
D.
stępująC!}: zasłużc>ne zwycięshvo osiągnął
Przepió rka, zdobywając 13 punktó w, a na
drugim i trzecim miejscu znaleźli się równ ie;'
Warsza wiacy Frydma n (12 pkt.) i dr KOM
(ll'i~ pkt.). Wraz z dr. K<>hnem równą ilo~ć
pun~ów zyskali Kolski (Łódż), Łowicki i Piltz
z Warsza wy, oraz Regedziński z B iałegosto
ku. Na ósmym miejscu znalazł się znov. u
Warsza wianin Blass, a na 9·ym najlep_zy
Krakow ianin Chwojn ik. Dalsze miejsca przypadły: 10) Makarc zykowi , który teraz, a więc
po 20 latach będzie prawdo podobn ie znow~
ow '
brał udział w mistrzo stwaCh , 11) Kremer
(Warsza wa), 12 Apelow i (Łódż), 13) Kleczyń 
skiemu (Warsz awa), 14) Friedm anowi z~
Lwowa , 15) Konczyńskjem!J (Krakó w), 16) dr.
Smokow skiemu (Leszno ). 17) Lubińskiemu
W o(Poznań), a na szarym końcu znalazł s ' ę
t
łowicz z Gdańska, który nie dorósł umieję
turnościami szachow ymi do tak poważnego
n ieju, skoro nie uzyskał ani nawet pół punkta.
Jak świetnym szachistą był ówczes ny
mistrz Polski Przepió rka tego dowodzą suk·
cesy osiągnięte przez niego na przełomie lat
1926;7. W Merani e uzyskał 2 i 4 m1ejsce
na 14 uczestn ików, a wspaniałe zwycięstwo
ium
przypadło mu na turnieju w Monach
przed Bogoliu bowem (!l), Spielm anem i S ami chem.
Oby tegoroc zny mistrz Rzeczyp 03politE 'j
mógł dorównać swemu w ielkiem u poprzed
nikowi!
Z pośród wydarzeń m i ędzynarodowych !la
pierwsz y plan wysunęło się ostatnio nowe
nad
druzgocące zwycięstwo szachis tów ZSRR
Anglią w stosunk u 18:6 (!). Tak jak to miał0
miejsce w meczu ZSRR - USA: i tym razem szachiści obu krajów nie opuścili swej
ojczyzn y a tylko radio komunikowało przeci.
wnikom dokony wane ruchy na szachow nicy.
W miarę możności podamy w nast. kąci ku
wynik i poszcze gólnych spotkań.

t.-

ROZWIĄZANIE KRZyZ óWKI Z NRU 23 (39):
12. Rus. 13. Ona 14. LL 15. Aza. 16. Par. 17. Oba. 18.
Poziom o: l. Kuba 5. Za 7. Bander ola. 16. Potomk oa. 19. Ola. 20. Mai. 21. Konhm kturaln .ie. 22. Ob.
Tekturk
Obiło.
30.
.
Izabela
29.
Run.
28.
wie. 26. Rzym. 27. Elegia.
24. U. 25. EoL 32. Panam a 34. Hermenegil~.
Wio.
23.
Sad.
38.
Noe!.
36.
Kain.
35.
.
31. Aprowi zacja. 33. Sahara
mnie. 37. Et. 42. Okulary . 43. Dekret y. 44.
Nadare
36.
Cud.
50.
Tu.
49.
R.p.
39. Ja. 40. Tu. 41. U.N.O. 45. As. 47.
Abel. 46. Sofa. 48. Pas. 49. Tusz. 50. Czar·
45.
.
KJeofas
Ro.
58.
Zna.
51. Bd. 53. Lak. 54. Bo. 55. Ma 56. Ur. 57.
52. Udo. 65. Lord. 66. Tak. 67. Ara·
Brutal.
51.
dasze.
Ta·
6/).
59. Emu. 60. El. 61. Es. 62. 8.K 63. Aio-. 64. Ul.
72. Anod. 77. Mazure le 81. Mi. 82.
t.
Lektora
69.
beski.
lar. 68. Ola. 70. La. 71. Na. 73. Za. 74. R.T.E. 75. To.
87. Skala. 93. Obcas. 94. Ney.
Sławni.
85.
AL
84.
Kopak.
76. Amare. 78. Ar. 79. Karat. 80. Akt. 81. M.K. 83. Go.
100. Pod. 101. Ona 102. Pik. 103. Abo. 104.
Lewa.
96.
Id.
90.
lo.
89.
Sta.
88.
Szyby.
87.
84. As. 86. Arnold.
War. 105. Ara. 107. Oba. 108. Esl 109. Sza! 110. Gaz.
91. Ił. 92. Saigon. 95. Kule. 97. Źle. 98. Be. 99. Ares.
111. Yen. 114. Ero. 118. Ma. 120. By.
Lewko·
115.
.
Endecy
112.
100. Popraw a. 106. Podeszw y.
NAGRO DY OTRZYMUJĄ; l. IbliDa Bilińska, PoAK.
121.
Rab.
nia 116. Baraba sz. 117. Anemi a 119.
Spok.oj na 2:9. m. 23; 2. W. Krajew ski, Sosnow iec.
~ań,
Erosy.
126.
122. Aida. 123. Kto. 124. Ra. 125. Kartagi na.
a l, m. 3; l. Knll Władysław. Jarosław,
Swobod
uL
Zew.
Pionew o: 1. Krasule . 2. Uz. 3. Byrd. 4. Amo. 5.
32.
rottgera
G
6 AlL 7. Bez. 8. Aga. 9. Nic nie warta. 10. Daj. 11. Era.
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Zadani e Nr 6 (D. Przepió rka. 1925)
Czarne K. C4, piony: a7, c3, e4,
Białe: Ke6, HgS, Sb7, 'piony: a3,
d5 (8). Mat w 3 ruchach .
Rozwiązanie zadania nr. 5: l)
2) Wd7, Kc4, 3) Wc7 + Kb3,
dXc2 +, 5) Kcl pat !!

f6. (5)
a6, c2, c5,
Kdl , d3,
4) WxW,
WH
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