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lit lutego 14*77 r. zm arł
profesor nadzw. dr m«d.

* i .  t  P'

AUGUSTYN DOIATKOWSKI
mój ukochany m»ż. tsw an  dobry, rtcromny i ora- 
v.y człowiek. ć

Pogrzeb odbędzie sic dni* 19 lutego » godz l > 
t  kaplicy cmentarza Wltomlńsklego.

' Natomiast nabożeństwo iałohne odprawi on« *o-
stante SI lutego o godz. 1* w teofciele NMP w Gdy
ni przy ul. 8wleto1ańsM*J.

tONA K RODZINĄ
________________________________________________S-1SM1
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Z
aczęło świtać. Ostatni 
pociąg, jaki pófc ytn wie
czorem dn*a 31 sierpnia 

1939 r wyjechał z Gdyni, 
zbliża! się do krańca Półwy
spu Helskiego. 1 wtedy wła
śnie głuchy huk artyleryjskich 
salw zbudził grupę dziewcząt, 
kt<Sre przytulone do siebie 
drzemały w jednym * prze
działów

— Ćwiczenia, czy może już 
wvbuchla wojna? — pytały 
się wzajem. Nie wiedzinły 
jeszcze, że to niemiecki pan
cernik „Schlezwig-Holstein’’ 
zasypuje ogniem swych po
tężnych dział polskie Wester
platte Gdy meldowały się w 
szpitalu polowym w Helu, nie 
miały już wątpliwości. Na u- 
licach miasteczka wybucha
ły bomby i pociski.

Wraz z Innymi pielęgniar
kami z gdyńskiego szpitala, 
kartę mobilizacyjną z wezwa
niem do stawienia się w jed
nostce wojskowej na Helu, 
otrzymała siedemnastoletnia 
Genowefa Kłódka. Miała u- 
kończony kurs PCK zorgani
zowany prze* Marynarkę 
Wojenną, ale nie spodziewa
ła się, że tak szybko będzie 
musiała zdawać egzamin * 
nabytych wiadomości, tym ra
zem w warunkach prawdzi
wej walki.

Szkołę w Helu zamieniono 
na szpital połowy Marynarki 
Wojennej. Dziewczęta praco
wały tu pod obstrzałem * 
ciężkich dział pancernika 
„Schlesien” i pod gradem bomb 
rzucanych przez niemieckie 
„Stukasy” na polskie linie 
obronne. Po kapitulacji Wes
terplatte. pancernik ..Schlez- 
wig-Holstein” zwrócił lufy 
swoich dział na Hel. Pociski 
artvlerii okrętowej 1 bomby 
lotnicze nie oszczędziły nawet 
szpitala Rannych trzeba by
ło ewakuować pod ogniem. 
Wtedy to Genowefa została 
przysypana gruzem. Wyciąg
nęła ją koleżanka — sanita
riuszka. Razem dotarły do 
zatłoczonego schronu, który 
znajdował się za szpitalem. 
Eksplozja pociskr zasypała 
weiśeie Zostały żywcem po
grzebane Odkopali je dopie
ro żołnierze, zaprowadzili do 
schronu w pobliskich piwni
cach. ale I tu nie było bez
piecznie. Rankiem olbrzymi 
pocisk działa okretowego tra
fił w narożnik domu,

Gdy nastąpiła krótka przer
wa w bombardowaniu — 
wróciły do szpitala. Połowa 
budynku leżała v gruzach. 
Na szczęście ocalała sala o- 
peracyjna i mimo wszystko

szpital móg! funkcjonować 
nadal. Lekarze, Genowefa o- 
raz jej koleżanka znów nio
sły pom c rannym obrońcom 
Wybrzeża. Do szpitala przy
wożono wielu ciężko okale
czonych marynarzy walczą
cych na Bałtyku na polskich 
okrętach wojennych. Zbom
bardowany szpitaJ nie był w 
stanie przyjąć wszystkich. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy
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*
Dzielna sanitariuszka nie 

opuściła swoich rannych po 
kapitulacji. Szpital połowy 
przeniesiono do Gdyni, Tu 
pracowała do 5 maja 1942 
roku. W tym dniu została a- 
resztowana przez gestapo i 
po dwumiesięcznym więzie
niu, wywieziona do bbozu 
koncentracyjnego w Ravens- 
brtick. Przebywała w nim 
trzy lata — do chwib oswo
bodzenia przez Armię Czer
woną.

♦

Pani Genowefa Błahuta, * 
domu Kłódka, mieszka 
dziś 1 pracuje w Rewalu 

Również nad polskim mo
rzem. Ma czworo dzieci w 
wieku od 7 do 19 lat. Jej 
najstarszy syn iest słucha
czem Wyższej Szkoły Oficer
skiej Wojsk Łączności w Ze
grzu. Pani Genowefa jest 
członkiem ZBoWiD Zjedno
czonego Stronnictwa Ludo
wego i Ligi Kobiet. Chciała
by nawiazać kontak‘ ze swy-

I dokonaniu niezbędnych za
biegów pod osłoną nocy e- 
wakuowano ciężę; rannych 
motorówkami do Gdyni.

Któregoś wieczora sanita
riuszki poszły na brzeg mor
ski* by uspokoić stargane 
nerwy i nieco wypocząć. Na 
horyzoncie zobaczyły światła: 
Gdynia skapitulowała.

Tuż przed kapitulacją Helu 
(2 października) szpital poło
wy został przeniesiony do Ju
raty.

*
— Czasem — opowiada dziS 

pani Genowefa — po trzy 
doby nie było czasu na wy
poczynek, sen i jedzenie. Nie 
było nawet klćdp rm lenió 
brudnych, okrw aw ionych

mi koleżankami 1 towarzysz
kami ciężkich chwil, przeży
tych wspólnie w szpitalu po
lowym na Helu. Może którai 
t  nich napisze do niej?

*

Oto historia jednej a
„dziewcząt m tamtych 
lat”, które w dobie naj

wyższej próby wypełniały 
swój patriotyczny 1 obywatel
ski obowiązek. Przypominamy, 
że apel ZG ZBoWiD ZG LK I 
naszego pisma został skiero
wany do wszystkich dziewcząt, 
i  każdego frontu walki. Na
płynęły Już pierwsze listy — 
zgłoszenia, ale Jest * ich nie
wiele. Piszcie do nas. Czeka
my.

BOGAJ.
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