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Ilekroć wzrok nasz pada na mapę Europy,
na amarantową plamę w środku jej kadłuba,
jakby wskazującą, że tu jej serce, - a ser-flem tym to Polska - mimowoli nasuwa
się
myśl, że zasobny to i bogaty kraj być mu
si.
Bo i jakże inaczej. - Ze wschodu otacza
ją go rozległe połacie, rolniczej i
mało
kulturalnej Rosji. Rynek o niewyczerpanej
chlonnotci wyrobów przemysłowych - rynek,
który za czasów gdy'Polska znajdowała się
pod zaborem rosyjskim zabierał prawie ca
łą produkcję przemysłową ówczesnego
Kró
lestwa Polskiego. Z zachodu wysoko uprze
mysłowione kraje: Niemcy, Belgia,Erarie ja,
kraje potrzebujące Rosji, jako rynku zby
tu i zmuszone w wymianie swych
towarów
sięgać do niej poprzez Polskę.
Ti połnocy Bałtyk, będący od zarania ozie
Pan Prezydent R.P. Raczkiewicz
jów ^kolebką pionierskich wypadów Wikingów
na kontrtorpedowcu polskim.
a później Hanzy - na południe,śladami pra
starego szlaku bursztynowego,
biegnącego
od ujścia Wisły hen, na koniec bałkańskie
go półwyspu, z odnogą sięgającą po
morze
Czarne.
darka w tym państwie, o wielkiej gło
Wszystkie drogi handlowo, czyto bi wie a wąskiej szyji
polskiego pomo
te czy toż kolejowe, czy wreszcie sla rzą, a jeszcze trudniejszym zadaniem
ki wodne czy powietrzne, zdążające ze - obrona tych granic a nadewszystko
wschodu na zachód Europy i z południa polskiego wybrzeża.
jej nu północ, przebiegały przez Pol
Bo uprzytomnijmy sobie tylko: sto
skę, krzyżując się przeważnie w sercu sunek liczbowy ludności państw ota jej Warszawie. Jeszcze twórca
kanału czających Polskę do jej ludności,wy
Suczkicgo Lesscps przepowiedział,
że nosił jak 1:8,b, stosunek zaś obsza
Warszawa będzie kiedyś największymmia ru 1:56, nie mówiąc już o stosunku
stem europ' jskim na kontynencie.
majątku społecznego tych państw
do
Przebiegając okiem wzdłuż niepomior majątku społecznego Polski.
nie długi oh, bo aż prawie sześć i
pół
Tymczasem byliśmy państwem stosun
tysiąca kilometrowych granic lądowych kowo biednym, na dorobku, ale posia
naszego państwami porównując jo z ka daliśmy poważny skarb w postaci natu
rykaturalnie krótkim pasem
wybrzeża rolnych bogactw, któremi nas los ob
morskiego nie możemy jednak.
oprzeć darzył - lasów, niewyczerpanych złóż
się myśli, że trudną musi być gospo - węgla, soli, rud żelaza, ołowiu i cyn
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nał Polsce samodzielną administrację
ku,wreszcie ropy naftowej. Mieliśmy
i eksploatację gdańskiego portu,wszy
własne kamieniołomy marmuru,granitu,
stkich jego urządzeń technicznych
i
wapna,.. ale nade wszystko mieliśmy
całego
kompleksu
t.zw.
gdańskich
dróg
•,
rozległe uprawne pola i łąki, mogące
wykarmić nietylko nas samych ,ulo i są wodnych. Jednak,gdy nasz sąsiad
siadów.
wschodni ,pchnął w roku 1920 swe ar -•
Z tymi atutami stanęliśmy do
wyś mje aż prawie pod mury Warszawy,
- .
Rada Ambasadorów zdecydowała
oddać .
cigu z naszymi sąsiadami,potężniej administrację • urządzeń portowych Gdań
szymi,bogatszymi,zasobniejszymi,ma
jąc w ręku prócz naszej energii,po
ska mieszanemu ciału - Radzie
Portu,
mysłowości i pracowitości
jeszcze
składającemu się vj połowie z polskich
w połowie z gdańskich delegatów.Ogra 
jeden,najpoważnieszy atut naszą
rozrodczość,świadczącą
o świeżości
niczyło to naszą inicjatywę
w por i tężyznie naszego narodu.Fakt ,któ
cie do połowy,nie mówiąc już o egze
ry spędzał często sen z powiek na
kutywie,która nawet przy uwzględnie
szego zachodniego sąsiada.
niu zasadniczych postanowień Trakta
Czyśmy w ciągu krótkiego okresu,
tu Wersalskiego właściwie była żadna.
dzielącego odzyskanie naszej nie Pracując w tych karykaturalnych wa
podległości od nowej jej
utraty
runkach, zdołaliśmy jednak z zacofane
um?eli nasze atuty wykorzystać,czy
go drugorzędnego portu,jakim był Gda
mamy sobie wiele do
zarzucenia
i
nsk, zrobić nowoczesny,wzorowy
port.
co właściwie?
Dźwignęliśmy też jego przeładunek z
Dostaliśmy Polskę zniszczoną, dłu
półtora miliona tonn w czasach admi
gimi walkami,które się toczyły
na
nistracji pruskiej do siedmiu i pół *
milionów tonn w ostatnim ro?:u przed
jej terenach, z ogołoconym z maszyn
przemysłem,zdezorganizowanymi kole
wojną,
jami ,zniszczonemi drogami lądowymi
Kiedy w roku 1920 gdańscy robotni- .
i wodnymi,z pustą kasą skarbową, a
cy portov/i,kierovjani ręką niemiecką .
natjewszystko z kilkudziesięciu ki
odmówili wyładunku amunicji przezna
lometrami piaszczystych wydm i tor
czonej dla armii polskiej walczącej
pod Warszawą ,kiedy później
w latach
fowisk wzdłuż naszego wybrzeża
i
krnabnym Gdańskiem u ujścia
głów
następnych poczęto zrywać polskie
nej arterii dróg wodnych.
skrzynki pocztowe i utrudniać urzę Dwadzieścia lat jest krótkim ok
dowanie polskiej Dyrekcji Kolejowej
resem w życiu przedsiębiorstwa, a
- zrozumiano w Polsce,że Gdańsk nie
cóż dopiero w życiu państwa. A jed
jest portem,na którym państwo
może
polegać,
nsk ...
Dość jest wziąć do ręki ostatni
Kiedy w roku 1923 na wydmach piso
rocznik statystyczny z roku wo.jny
czystych zapadłej wioszczyny kaszub
ażeby się przekonać,że w chwili wy
skiej - Gdyni,położono kamień węgiel
buchu wojny'Polska była krajem upo
ny .pod budowę nowego portu,gdańscy
r z ą dl: cwanym,' ż e z r ównoważ o ną walut ą,
delegaci z Rady Portu pokładali się
od śmiechu,twierdząc,że portu
nie
potężnym przemysłem,kwitnącym rol
ni ctwem, wzór ovi/ym prawodawstwem spo
stwarza się z niczego,że winny ist
nieć ku temu naturalne warunki geo
łecznym i doskonałymi kolejami. Ze
eksportowała parowozy nawet do fran
graficzne i ekonomiczne i że jest
cuskich kolonii,a działa do Anglii,
to kwest ja wielu dziesiątków lat.
że nie było kraju w Europie, który
Pamiętam później ich
twarze,kie
nie byłby obeznany z jej
wyrobami
dy przeładunek nowego portu osiąg przemysłowymi,które na wielu wysta
nął ilościowo poziom przeładunku w
wach wzbudzały ogólny podziw.
Gdańsku, Zapewniam,że nie było już
Ale przede wszystkim,rozumiejąc,
na nich wyrazu lekceważącej pewnoś
iż prawdziwie wolnem i potężnem ,
ci siebie,malowała się tam
raczej
może być tylko państwo morskiepotbezsilna "wściekłość.
rafiła nowa Polska wielką, tradycję
I oto Gdańsk,który poprzednio czy
morską Chrobrego,wielkie
plany
i
nił wszystko,aby nam w swym porcie
poczynania Zygmunta III i Władysła
przeładunek uniemożliwić, zaczął
wa IV,zamienić w czyn.
gwałtownie napierać się pełnego wy
A na drodze tego czynu piętrzyły
korzystania tego portu.
się potężne i liczne przeszkody!
Uwzględniliśmy nawet i te żądania
Statków morskich nie mieliśmy
dając obu pórtom równe kordyści
z .
wcale,transport rzeczny prawie nie
przeładunku. Pomimo to,Gdynia wciąż
istniał,a u wylotu arteriipolskich
krzepła i rosła jak na drożdżach, a
drqęr wodnych Wisły rozsiadł się dziw
w roku 1939 przeładunek jej
rokował
ny płód międzynarodowych
intryg
osiągnięcie cyfry 9 milionów tonn.
Wolne Miasto Gdańsk.
Świadczyło to,że Polskę stać
na' Właściwie Traktat, Wersalski pizyzposiadanie nietylko jednego
portu, .
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Umocnienie zdolności przeładunko wych naszego wybrzeża przez oddanie
w roku 1958 do użytku przemysłu ry
backiego nowego portu we Władysła wowie,było potwierdzeniem tej tezy.
Jednak polski system dróg lądowych
i 'wodnych opierający się na wąskiej
szyi Pomorza był sztuczny .Województ
wa Wileńskie,Nowogródzkie, Poleskie 1
1 Wołyńskie -ciążyły taryfowe ku Kłaj
pedzie. -rojewództwa Warszawskie
i
Białostockie ~ ku Królewcowi, Poznań. <
sicie zaś ku Szczecinowi. Te trzy por.
t.y stanowiły jakby kamienie węgiel- ■’
ne poi .kiego układu komunikacyjnego ; j
bez posiadania ich nie mogło być mo- j
wy o równowadze tego układu. Pomimo
tak trudnych warunków,Polska umiała ,
, pjfzekierunkować,ustalony za
czasów !
zaborczych ruch towarów przez jej
terytorjum w kierunku równoleżnika,
na ruch towarów w kierunku połud i
nika,orientując go ku morzu. Już z
roku 1998 siedemdziesiątosiom pro
cent wagi i sześćdziesiątdwa war ~
t.ośći obrotu towarowego Polski szło ;
przez granice morskie. Pomimo zaw - ;
żiętej konkurencji portów nierniec - ;
kich i włoskieh,umieliśmy pozyskać
■
tranzyt czeski,rumuński,węgierski,a '
nawęt j ug o s1owiański. Potrafiliśmy
współzawodniczyć pomyślnie z Tries- |
tern,Szczecinom, 1 amburgiem i Bremą . ■
Potrafiliśmy doprowadzić przeładu nek rud w portach polskich do mil - ;
iońa torn rocznic.utrzymując
też
prym w Europie w eksporcie drzewa,a •.
pierwsze miejsce na Bałtyku w eksper ,
Ciu zboża i węgla.
i
"Węgiel- nasz opanował rynki skan - •:
dynawskio i włoskie,a w czasie strej i
ku górni. :6vj angielskich konkurowrł
pomyślnie na rynku angielskim z wę- j
glem ni ci ii o ckirn,
Gdynia pod względem przeładunku w
roku 1>58. zajmowała pierwsze miejscO^na Bałtyku,a wraz z Gdańskiem
siódme miejsce na kontynencie euro- j
pejskim, ś roku 1998 przeszło 8n
linii okrętowych łączyło porty poi-- '
skie ze światem, z tych kilka, z In diami bryt, i holenderskiemi.Dale kim Jschodem.Afryką płdn. i Ameryką
płdn,'i północną. Najważniejsze kon
ferencje żeglugów ■ uznały porty poi
skie za. docelowe,a w krajach:Szwec 
ji, Węgrzech, Jugosławii, Rumunii i Pa I
lestynie posiadały one własnych
przedstawicieli.
' Pod względem technicznym Gdynia
nietylko była pierwszym portem na
Bałtyku,lecz mogła pod wielu.wzglę- i
darni konkurować z Hamburgiem,Amstel |
damem, Antwerp ją lub Kopenhag:.;. Licz- i
ne wycieczki fachowców portowych co- i
rocznie odwiedzały port gdyński vjyr'ażaj.ąc swój szczury zachwyt z po -

wodu osiągnięcia w tak krótkim cza
sie tak wspaniałego wyniku. Wiele
urządzeń portowych gdyńskich kop jowały obce? porty i śmiało
możemy
sobie powiedzieć,że w dziedzinie za
gospodarowania naszego wybrzeża nte
mamy sobie nic do zarzucenia.
Rozwój naszej floty handlowej’nie
szedł niestety w parze z rozwojem
naszych portów.
W roku 1959 liczyła ona 71stat ków o łączne,; pojemności 102,000 B.
] , T. Przytem w 80 procentach zosta
ła zbudowana za pieniądze państwo we. -Jeżeli zważymy,że kraj tak bied
ny jak Włochy w ciągu kilkudziesię
ciu lat potrafił zdobyć się naprzeszło 5,5 milionów tonn floty hand lowej,że -na obronę jej wybudował
500.000 tonn marynarki wojennej, że
tal: małe kraje jak Łotwa i Estonia,
posiadały floty handlowe kilkakrot
nie liczniejsze od floty handlowej
polskiej,nie będziemy mogli się op
rzeć wrażeniu,iż nic wszystkie moż
liwości w tej dziedzinie zostaływyzyskane.
W ostatnich przed wojną
latach
przewieźliśmy na naszych statkach
zaledwie 12 procent naszego mors kiego obrotu towarowego,widoki więc
dalszego rozwoju tonażu handlowego
były bardzo ponętne. Nie można też
twierdzić,by nasze porty i flota
handlowa były zbyt ciężkim wysił kiom finansowym dla naszego państwa,
gdyż inwestowane w nich
pieniądze,
zostały kilkakrotnie zwrócone w pos
taci zmniejszenia kwot
wpłaćanych
przez nas rocznie państwom
obcym
za ich usługi morskie.
Również rozwój naszej
marynarki
wojennej nie odpowiadał,ani presti
żowi tak wielkiego państwa jak Pol
ska, ani tym poważnym zadaniom obro
ny naszych interesów morskich,jakim
miała ona sprostać • Zapewne, że
przy wydatkowaniu 800 mil. złotych
rocznie na cele uzbrojenia (Niemcy
wydatkowały rocznie od roku 1994 po
20 miljardów marek niem.)niepodob na było znaleźć vą obrębie tych skrom
nych kredytów dość poważnych śród ków na potężną, marynarkę wojenna.
Ale gdybyśiny się odwołali do doś wiadczenia innych państw to przekona
libyśmy się,że istnieją skutucine
metody znalezienia "na ten cel odpo
wiednich funduszów u społeczeństwa,
chócby w drodze dodatkowego
jego
opodatkowania. Nie przeszkodziłoby
to bynajmniej istnieniu potężnych
związków wyższej użyteczności
jak
n.p. Liga Morska i Kolonjalna,wł.aści cym zadaniem których jest jednak
przedewszystkim popularyzacja idei
morskiej,
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Jak przedstawiała się polska mary- <
narka wojenną R,PC w chwili wybuchu
wojny?
■A roku 1918 otrzymaliśmy 4-ry
po
niemieckie torpedowce węglowe
o wypornesei 395 tonn każdy,szybkości do
1’0 węzłówyUzbrojonych w wyrzutnie
tcrp< dovfcelQ calowe. Potrafiliśmy zachoweć 3 z nich ('Piłsudski", "Haller"
i "Pomorzanin")przez 21 lat w
dob
rym stanie,
"
roku 1920 powiększyliśmy
naszą
..erynarkę wojenną o kan oni erki. " Ko
mendant Piłsudski” i ” Generał
Ha '.’•/er' cbie po 340 tonn wyporności ,
-ozwi jające szybkość do 15 węzłów i
uzbrojone w 2 ćziała 3 cal. i 2kmy,
Tego samego roku dołączyły się do
nich 4 monitory rzeczne -"Warszawa L'
' Tc ruii" ;.Hofodyszcze" i "-Pińsk " o
"wyporności po 110 tonn i szybkości
9 węzłów,uzbrojone w 2 działa
4 cal,
W roku 1926 zbudowaliśmy dalsze 2
monitory "Wilno” i "Kraków” a w roku
1934 jeszcze 2 "Niedościgniona”
i
"Nic: v.y cięż ona”. Wszystkie 4-ry
po
70 tonn .. 9 węzłów,uzbrojenie jedno
działo 3,9 cala i 2 - 3 calowe o.p.l.
prócz tego 20 łodzi motorowych.
W latach kolejnych 1931 i' 32 zbu dowali.’.my zagranicą 2 kont r.t orne cow
er-; "burza" i "Wicher” ,o wyporności
1515 tonn każdy, maszynach mocy 33.000
KTh 1 szybkości 33 węzły,uzbrojonych
w 4-ry działa 5,1 calowe jedno dział
ko ouo.l. 2,9 cala i sześć wyrzutni
torpedowych 21.7 calowych. W tych sa
mych latach zostały spuszczone ną wo
dę podwodne. stawiać ze min " Ryś ” "Żbik"
i "Wilk" po 1800 tonn wyporności, z
maszynami 1200 KM, rozwijające 14wę
złów nad wodą i 9 węzłów pod
wodą i
uzbrojone .w 1 działo 4-ro calowe. 1
"-’-•'ło 2 funtowe i 6 wyrzutni torpe
dowych 21,7 calowych,posiadające na
suym pokładzie zapas 40 min.
W roku 1935 -zostały spuszczone
na
wodę trawlery "Jaskółka” , "Mewa" i
"Rybitwa” o wyporności 183 tonny
z
silnikami ozmocv 1040#KM.,rozwija jące szybkość 15 węzłów i uzbrojone

brojonych w 4 działa 1,57 calowe
i
12 wyrzutni torpedowych o średnicy
21 cali.
Prócz tego vj skład marynarki
wo
jennej wchodżiły transportowiec"Wil
ia" - 8400 N,RrT, o szybkości 10 wę
złów i okręt baza łodzi podwodnych
"Sławomir Czerwiński" o wyporności
2450 tonn 'i szybkości 12 węzłów.
Stanowiło to łącznie około 1&.000
tonn,a więc wyporność marynarki wo
jennej stała w tym samym stosunku
■ do tonażu floty handlowej jak we
Włoszech.
W zasadzie sprawa marynarki wo jennej była daleko trudniejsza
do
rozwiązania niż sprawa marynarki
handlowej. Polska ściśle mówiąc nie
była państwem morskim,to jest nie
posiadała ani ośrodków dyspozycyj nych leżących poza jej granicami ,
ani szlaków morskich łączących
te
ośrodki z macierzą,których chciałaly
i mogłaby bronić. Polskę
łączyły
więzy raczej uczuciowe z dość licz
nym odłamem emigracji w
Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej
i
zmniej licznymi skupieniami kololistów polskich w Ameryce Południowej.
W tych też kierunkach poszło nawiązanie pierwszych stałych połączeń
morskich pod polską banderą. Ale
szlaków tych Polska bronie nie mog
ła nie dysponując żadnymi portami
na kontynencie amerykańskim,Jedyną
odskocznią przyznaną Polsce był port
wojenny*w Cherbourgu,lecz dostęp do
niego,mógł być zawsze odcienty przez
Niemców,które panow/ały na Bałtyku.
Bałtyk był dla Polski jak i zresztą
dla innych jej sąsiadów,posiadają cych wjyjście na to morze, morzem
zamkniętym, Polsce więc pozostawało
do wyboru.albo stać się na Bałtyku
równie,potężną jak’Niemcy, co ze
względów na dysproporcję środków by
ło niemożliwe,albo stworzyć w soju
szu z jednym z sąsiadów blok morski
tak potężny,że mógłby on w każdej
chwili przeciwważyć siły niemieckie
na Bałtyku,albo wreszcie zadowolić
się obroną swego krótkiego wybrzeża,
w 1 działo 3 calowe i 4-ry karabiny
maszynowe,
utrudnioną ponadto zagadnieniem ist
• W roku 1937 zbudowaliśmy dwa nowe
nienia gdańskich wód terytorjalnych.
2 konieczności Polska zmuszona by
kontr torped owce, "Grom” i "Błyskawi 
ca*',które w tym czasie były najpotę ła wybrać to trzecie rozwiązanie.
żniejszymi kontrtorpedowcami na Bał Wypadki wrześniowe dowiodły,że Pol
tyku, wyporność ich wynosiła 2.000 t.
ska Marynarka Wojenna podobnie jak
szybkość 39 węzłów,uzbrojenie 7 dzkł Polska Armia zostały pozostawione
/ 7 cala i 2 działka 1,57 cala o.p.l. wyłącznie własnym siłom,a bohater prócz cego 2 wyrzutnie torpedowe
ska jej obrona miała znaczenie wy o średnicy 21 cali. W tym samym roku łącznie prestiżowe-moralne.
Dzięki mądrym zarządzeniom,szczę
zostały oddane do użytku 2 podwodne
s.tąwi.aczo min "Sęp" i "Orzeł”, o wy - śliwemu zbiegowi okoliczności i bo
porności 1088 Z1525,silnikach o mocy
haterskim wysiłkom załóg,udało
się
5.400 KM?szybkości 2O/9 węzłów i uz uratować od zagłady prawie całą ma
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rynarkę handlową i znaczną część ma
waju i Boliwji. Należało wychodźców
rynarki wojennej. Obecnie ° jest to
tych przewieść,nimi się zaopiekować
jedyny wolny skrawek terytorjum R.P,
i utrzymać w łączności ż Macierzą,
wreszcie pozyskać ich dla idei mor
na kuli ziemskiej.
-? bphaj; emskiej epopei naszych maryna skiej R.P.
Przedewszystkiem przewieźć, w wa
rek „ktore uarnia potrafiła nasza ban
dera zdobyć na wszystkich morzach i
runkach kulturalnych,bez poniewie rania godności wychodźcy,ratując go
z podziwu jakie wzbudziła nasza ma
jednocześnie od wyzysku obcych linrynarka wojenna w najbardziej mor ji okrętowych. To też pierwsze linskim narodzie angielskim,można wy prowadzić jeden,nader ważny dla nas
je okrętowe daleko morskie- miały
wniosek, - Polska dojrzała do gos przedewszystkiem na celu to zadanie
podarki na morzu. Z tego tytułu ma
i uwzględniały v; szerokiej
mierze
Polska prawo domagać się wolnego
potrzeby emigrantów. Oba wielkie
wyjścia na ocean,albo w formie fak
statki ”G. A.L” U, "Piłsudski" i "Bato
ry" posiadały prócz klasy turystycz
tycznych gwarancji wolności Bałtyku,
albo przez udzielenie jej dostępu
nej przestronne i komfortowe pomieaz
terytorialnego do innych wolnych mórz. czenia dla emigrantów przy jak naj
Taki dostęp Polska posiadałaś w do
dalej idącym uwzględnieniu
potrzeb
bie rozkwitu swej państwowości', gdy
wychodźców. Statki południowo-ame opierała się o dwa morza.0 Bałtyk i
rykańskiej linji "Sobieski" i "Chrcb
Morze Czarne, Taki dostęp jedynie
Ty" 'były specjalnie zbudowane
jako
mógłby być gwarancją normalnego roz
statki dla przewozu emigrantów.
Dalszym losem emigrantów opieko woju europejskich dróg handlowych i
równowagi politycznej środkowej Eu
wał się prócz urzędu emigracyjnego
i konsulatów,Związek Polaków Zagra
ropy.
nicą,który miał na celu zapewnienie
#Jednym z najważniejszych gwaran tów mocarstwowości była i jest nasza
łączności rozmaitych skupień polskie
rozrodczość.
go wychodźtwa zagranicą między sobą
i z Macierzą,niesienie‘mu pomocy
W ostatnich latach Polsce przyby
wało około pół miliona obywateli
kulturalnej,tworzenie- dlań organi
rocznie .Gdyby tempo to zostało zachovrane w zacji i instytucji samopomocy,.
Popularyzacją idei morskiej za ci^gu jednego pokolenia dorównali bysmy obecnym Niemcom,
równo w kraju jak wśród wychodźtwa
Czyśmy atut ten zdołali dostatecz 
zajmowała się Liga Morska i Kolon
nie wykorzystać? Czy potrafiliśmy
ialna,powstała ze skromnego stowa
stworzyć znośne warunki bytowania
rzyszenia "Bandera Polska" liczące
dla tych nowych, obywateli naszej Oj
go ,w roku 1918 zaledwie 25 człon czyzny? Przeciętnie biorąc nie by ków. W roku wybuchu wojny L,M;,I,K,
liśmy krajem tak przeludnionym jak
była już potężną organizacją wyż Belgja (273. ni. na 1 km. kwadr at owy,
szej użyteczności ,posiadającą 2425
oddziały,889.000 członków i dyspo
Anglia 139,Włochy 158,Niemcy 155 ,
Przeciętna gęstość zaludnienia
u
nującą budżetem przeszło 5 mili o nów złotych. L.M.K. ma za sobą nie
nas wynosiła 90 osób na jeden kilo
tylko chlubne stronice pracy
pub
metr kwadratowy, osiągając najwięk
sze nasilenie na#Śląsku,przewyższa
licystycznej i propagandy, myśli kolonjalńej stworzyła ona z samorzut
ła jednak gęstość zaludnienia Fran
cji (49 osob na jeden km.kwadrat.,
nych składek fundusz obrony morskiej
z którego środków zbudowano łódź
Hiszpanii 50,Irlandji 45 lub Jugosławji 61),
podwodną "Orzeł" i jeden ścigacz
"•Wilczur". Następne ścigacze-miały
Trzeba jednak zaznaczyć,że wszyst
być darami poszczególnych jej "okrę
kie gęściej od Polski zaludnione
gów.
kraje posiadały potężny przemysł,
Niezdołaliśmy uzyskać kolonji.
przewagę ludności miejskiej
nad Mej
ską i znaczne obszary kolonii
lub
Złożyły się nato nie tylko warunki
dominjów, Myśmy tego' wszystkiego nie
polityczne,lecz i brak środków niez
będnych na zagospodarowanie włas posiadali,a słaba przydatność do up
rawy rolnej naszych obszarów wschod
nych kolonji,a przedewszystkiem brak
nich pogarszała sytuację. To też co
dostatecznej ilości ludzi,którzyby
rocznie dziesiątki i setki tysięcy
umieli myśl kolonjalną zamienić
w
obywateli opuszczały Polskę ,'zdążaczyn,a polskiemu wychodźtwu dać za
jąc na roboty sezonowe lub za morza.
morzami grunt dla budowy nowej Oj
Powstały samorzutne skupienia lud
czyzny ,ściśle z Macierzą związanej.
ności polskiej#w Stanach Zjednoczo 
Jest to może jeden z najważniej nych Ameryki Północnej, w Kanadzie,
szych powodów,dla czego pomimo dok
w Brazylji,Argentynie a nawet w Urag-' ładnego uświadomienia sobie znaczę-
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nia morza nie staliśmy się prawdzi
wie morskim państwem.
Jedną z potężnych dźwigni postępu
w dziedzinie morskiej jest
fachowe
wykształcenie. Na szczęście obecnie
mamy już liczne zastępy ludzi wycho
wanych w morskich sżkołhch ' zawodo
wych : Szkole Podchor ,tóar ,VvTd'j * Państw •
Szkole M rskiej, i.
Szkole
Handlu
Zagr. w Gdyni • Na nich to, a właści
wie na tych co zostaną,a przechodzą
obecnie twardą szkołę morza przy bo
ku najstarszej potęgi morskiej -Wiel
kiej Brytanji,spoczywają nadzieje
polskich aspiracji kolonjalnych,
W dziedzinie budownictwa pozosta
liśmy daleko w tyle za naszymi
są
siadami. Budowaliśmy u anglików,duńczyków>włochów.szwedów i francuzów,
pomimo,że mieliśmy rozbudowany włas
ny przemysł
metalurgiczny i posia
daliśmy pod ręką wszelkie
materjały niezbędne do budowy okrętów,oraz
pomimo,że otrzymaliśmy w porcie gdań
skim stocznię,której 20 procent akcyj należało" do Rządu polskiego, a
jedynie 20 procent było w rękach niemiecko-gdańskich, Podobno
działały
tu względy polityczne, chodziło
o kontyngenty,wymianę towarów i zat
rudnienie polskich robotników.
Na
krótko przed wojną wkroczyliśmy wiesz
cie na właściwe tory,kładąc podwali
ny przyszłej wielkiej*"Stoczni Gdyń
skie j ", mogące j budować morskie stat
ki handlowe (budowała ostatnio"S,S,
"Olza" o pojemności 1250 N.R.T.),bu
dując na Oksywiu "Stocznię Marynar
ki Wojennej",zdolną do budowy stat
ków wojennych do kontrtorpedowca
włącznie,wreszcie udzielając Stocz
ni w Gdańsku kredytu na budowę
po
tężnego elingu, zdolnego budować
statki handlowe do 6.000 tonn.

W końcu należy kilka słów poświę cić naszemu rybołówstwu morskiemu.
W ostatnich latach przed wojną roz
wijało się ono wspaniale,rokując
jak najlepsze nadzieje na przysz łość. Nesze trawlery, lugryx<x'i dryft ery xxxńile tylko czuły się jak w
domu na Morzu Północnym,lecz zdoła
ły wyrobie s biu markę na wodach>
bieguna północnego. W porcie gdyń
skim powstały liczne wędzarnie,fab
ryki konserw,puszek i olejarnia.
Pod względem dostaw śledzi zaczyna
liśmy jv3 by' samowystarczalni.Aby
odciążyć port .gdyński i zapocząt kowac nowy ośrodek przemysłu rybac
kiego,na miejscu tradycyjnych po czynań Władysława IV wybudowano no
wy port Władysławowo,
W ciągu krótkiego okresu naszej
niepodległości zdołaliśmy opanować
prawie wszystkie dziedziny życia
morskiego.zdołaliśmy też- przekonać
obywateli naszego państwa,że morze
jest koniecznym gwarantem naszej
niepodległości, i że bez niego nie- ma wolnej i potężnej Polski,
Gdyby tak nie było,gdybyśmy
nie
byli wyrobili w robie dostateczne 
go uświadomienia znaczenia morza,
to kto wie,czy nie byl 1,'my poszli
na kompromis z Niemcami, zamiast
stanąć bez wahania z orężem w'rę ku vj obronie naszego wybrzeża.
Nasze prawo do morza przypieczę
towaliśmy nie tylko krwią - świa dectwem jego jest dumna bandera po- wiewająca wciąż na naszych stat kach przecinających w ciężkiej
i
odpowiedzialnej służbie szlaki da
lekich mórz i oceanów i na naszych
okrętach , walczących o wolność
mórz i narodów przy boku najpotę -

żniejszej floty świata.
x) urządzenie w porcie do wciągania lub 'podnoszenia statków
xx ) żaglowiec pobrzeżny o jednym lub dwu masztach
xxx) dryfter - rodzaj statku rybackiego.

"POLSKA

BANDERA

PO

W chwili wybuchu wojny nasza ma
rynarka wojenna
składała się:
ną morzu:
. .
z trzech torpedowców typu "Pomo
rzanin"
z dwóch kontrtorpedowców typu "Wi
cher"
z dwóch kontrtorpedowców typu "Grom"
z jednego stawiacza min typu "Gryf"
z dwóch stawiaczy podwodnych min
typu "Orzeł"
i trzech podwodnych stawiaczy min
typu "Ryś"'
z czterech traperów typu "Jaskół

WRZESN I U

19 3 9,

ka"
z okrętu - bazy łodzi podwodnych
"Sławomir Czerwiński"
transportowca "Wilia"
okrętu szkolnego "Iskra"
na wodach wewnętrznych:
z dwóch kanonierek typu "Komen
dant Piłsudski"
z czterech monitorów typu "Wilno"
z czterech monitorów typu "War szawa"
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dwudziestu łodzi motorowych.
Polska marynarka wojenna jest bro
• Razem z 20 jednostek morskich i 30 nią, która najmniej uległa przeobrażę
jednostek rzecznych o łącznej wypor nrom reorganizacji od chwili,gdy po
jawiła się na "wodach Aliantów«Na poi
ności około 18 tye.tpnn.
Zaskoczona niespodziewanym atakiem skioh okrętacn obowiązują nadal
te
niemieckim na Gdynię nasza marynarka same' co przed wojną regulaminy i prz3
wojenna broniła się bohatersko zada-* pisy.Zmianie uległy oczywiście kody
jąc Wrogowi poważne szkody. (77g
da- : ।cyfrowo i do pewnego stopnia
środki
nych 1C.G.R.P. Niemcy, straciły nad mo i łączności, lecz trudności dostosowarzein polskim łącznie 63 samoloty) . W inia się do warunków angielskich' po
ci ą.gv akcji tej
pokonane'zosta
ły w krótkim cza
ponieśliśmy dot
kliwo straty,.
sie.
■\J dniu 1 wrźeś
Po"ciężkich:prze j
ściach podróży
nia w walce z lo
w ciągu
ntórej
tnictwem niemiec
kim; został, zato
: okręty polskie
piony kontrtorpe
nic przestawały
do w i c o " W i c he r ”
walczyć z nie i stawiacz
min
.przyjacielem "Gryf".
bez jednej chwi
.Prócz - tego
w
li wytchnienia,
trakcie
obrony
natychmiast
po
straciliśmy tor
przybyciu na wo
pedowce "Mazur"!
dy angielskie
mo nitory"Niemen"
zgłosiły' się one
i' "Sokół",
oraz
do pracy.
statki żeglugi
A praca była
przybrzeżnej"Gdy
ciężka,wyczorpu
nię", " Gdansk f.
jąca, wymagają
Marynarze i ich maskotki
tTT adwigę "i "Wand^L
ca. ciągłego na
na O.R.P. «Piorun»
Inne nowoczesne
pięcia energii 1
jednostki morskie
stalowej odpor
rozwijające dużą szybkość i posiada ności. Przedewszystkim-Męc, konwojo
jące znaczny zasięg zdołały się przer wanie. Cało tygodnie a często nawet
wad przez zacieśniający, się pierścień miesiące spędzone bez wytchnienia na
niemieckiej ofenzywy morskiej .
morzu w stałym pogotowiu bojowym beż
2 "podwodnych stawiaczy min na wody względu na mróz i złą pogodę., .
angielskie przedarł się tylko "Wilk.",
Krotki okres próby wystarczył, aby
a ■“następnie internowany w Tąlinie"0- wyrobić polskim załogom najT/yższe urzeł", którego, epopeja jest na pamięć
zhanie wśród zwierzchności ,i kolegów.
znana każdemu marynarzowi.
W wyniku tego często najstarszym w Trzy" pozostałe podwodne stawiacze
eskorcie bywał Polak. Ną nim więc spo
min "Sęp","Żbik" i "Ryś" uszły na wó ożywała odpowiedzialność przed Admira
dy szwedzkie i. tam zostały rozbrojo lic ją za doprowadzenie w cało'ci kon
ne i internowane.Słabsze
jednostki" woj o?/ do" portu.
jak stare torpedowce niemieckie i tia
Okręty podwodne objęły służbę patro
wlery musiały pozostać.
lowania. Załogi ich znane już z tego,
Straciliśmy również całą naszą flo
że umiały.dać sobie radę w najtrud
tylę‘ rzeczną *w czasie niespodziewane niejszych warunkach (np."Orzeł")korzy
go ataku bolszewickiego od wschodu.
stają z pełnego zaufania Admiralicji
Marynarka wojenna poniosła ciężkie angielskiej. Patrole odbywają się. naj.
straty w"ludziach. Zginął dowódca
częściej w sąsiedztwie brzegów nicprzy
"Wichru" wraz z Większością
załogi.
jaciolskich i rzadko się, zdarza, aby
KpteSzostowski,były dyr.Szkoły Mors nie były połączone z atakiem nioprzy
kiej, kpt.Kosko i wielu innych.Dosta
jaciolskich lekkich sił lub lotnictwa.
li się do niewoli dowódca floty admi
Często po takim patrolu,trwającym zwy .
rał Unrug i dowódca obrony wybrzeża
kle 2 tygodnie, łódź podwodna nie. wra
komandor Frankowski,- ostatni z koń ca do bazy a Admiralicja po odczeka
cem ubiegłego roku w obozie• koncen niu pewnego terminu ogłasza jej zagi
trącyjnym życie zakończył.
nięcie o
Na szczęście okręt.szkolny"Iskra w
Tak się też" stało , z naszym"0rłem".
chwali wybuchu wojny Znajdował się w Po półrocznej ciężkiej służbie szczę
podróży ćwiczebnej. Temu przypadkowi
ście zawiodło raz i nie powrócił z wy
zawdzięczamy.1 iż ocalała młoda .kadra prawy. Załoga jego wraz z okrętem spo
podchorążych, przyszła nasza kadra o- cżęła gdzieś :a d lie morza północneficerska.
. !go,śńiąc sen o. Polsce i Bałtyku
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Pol’skio kontrtorpedowce wzięły toż >
udział w norweskiej kampanii, eskortu I
jąc liczne konwoje, przewożące ku
brzegom norweskim wojska i sprzęt.
Żegluga wśród skalistych fiordów
norweskich po zaminowanych wodach nic
należała do łatwych,a odległość
od
własnych baz lotniczych zwiększała
niebezpieczeństwo.
Nawet wejścia na ciche fiordy by
ły obsadzone działami nieprzyjaciel
skimi i nasze okręty musiały terować
drogę konwojowanym statkom siłą ognia
swej artylerii.
xxle najgorszym wrogiem było lotnic
two. Okręty nasze musiały wciąż wywi
jać się od bomb rzucanych przez nur
kowce nieprzyjacielskie, i nic jeden
z .tych <statnich przepłacił
życiom
swą- zuchwałość. Trwało to kilka tygo
dnit aż pewnego dnia bomba trafiła
nasz kontrtcrpedowioc "Grom".
Okręt
został ugodzony wśródokręcie
i prze
połowiony siłą wybuchu. Zatonął w pa
rę minut, pociągając za sobą na
dno
znaczną część załogi. Reszta została
•uratowana przez brytyjskie kontrtor
pedowce .
uznaniu zasług polskiej marynarki
wojennej Admiralicja brytyjska ofia
rowała jej "O .R.P.Garland", obsadzony
w pierwszym rzędzie uratowanymi rozbitkam! 0.R .P. "Grom". #
Następną akcją w której nasze kontr
torpedowce brały udział była ewakua
cja, wojsk sprzymierzonych z pod Dun
kierki. Jak wiemy warunki toj ewaku
acji były nadzwyczaj trudne z powodu
ciągłych natarć lotnictwa nieprzyja
cielskiego. Pomimo to okręty nasze
chociaż mocno uszkodzone wróciły do
brzegów Anglii, przywożąc na
swych
pokładach setki brytyjskich żołnie rzy.
Po dokonaniu napraw powróciły
znów do służbjr konwojowej,która
po
przeżyciach w Dunkierce zdawała się
teraz,łatwa. ''Zrażenie to jednak trwa
ło krótko. Niemcy,prócz łodzi podwod
nych, wprowadzili do walki wielką 1lość lotnictwa, dokonywując nioustan
nych nalotów na przychodzące i wycho
dzące z Anglii konwoje. W tym czasie
na skutek wzrastających potrzeb prze
mysłu angielskiego powiększała
się
wciąż ilość statków wchodząca w skład
jednego konwoju sięgając często
aż
40-tu.
Eskortowanie takich konwojów
jest
pracą nadzwyczaj wyczerpującą,połą czcną nietylko
z koniecznością obro
ny przed atakami lotniczymi,lecz i z
ciągłym wypatrywaniem łodzi podwod nych i utrzymywaniem w należytym szy
ku statków wchodzących w skład konwo
ju, co w czasie mgły i ciemnych nocy
staje się zadaniem nielada.

Dzięki młodemu zespołowi oficerów •
polska marynarka wojenna rozwija się
wspaniało, wychowując wciąż nowo za
stępy dzielnych i sprawnych maryna rzy. Dzięki tomu łatwo obsadziliśmy
włączony do dywizjonu polskich'kontr
torpedowców nowy wspaniały O.R.P.
"Piorun1’.w miejsce zatopionegonGromu-)
i okręt podwodny OoR0p6"Sokół"(w miej
see 0.R.P->"Orzeł") .
To toż obecnie polska marynarka wo
jenna nie tylko wyrównała swe straty lecz stała się liczniejszą i mocniej
szą niż była w dniach wybuchu wojny.
,
Nasi marynarze,obcując ciągle z wy
trawnyml wilkami morskimi, jakimi
są
Anglicy mają doskonałą okazję zapoz
naniu się z organizacją i metodami
pracy angielskiej marynarki wojennej,
i jest nadzieją
że gdy powrócą znów •
na rodzime wody Bałtyku potrafią po
łożyć na nim podwaliny przyszłej poi
sklej potęgi morskiej.
Polska marynarka handlowa składała
się w chwili wybuchu wojny z 71 stat
ków o ogólnej pojemności 102 tys.
P.R.T.
Prócz pomniejszych jednostek
floty rybackiej i przybrzeżnej nale
żały one do kilku towarzystw,żeglugo
wych,"Polskiego Towarzystwa Żegluga",
zajmującego się przedewszystkim że
glugą trampową i utrzymującego komu
nikację pomiędzy naszymi portami i
niektórymi portami na Bałtyku." Pol
sko-Brytyjskiego Towarzystwa"(PolBryt) utrzymującego połączenie pomię
dzy polskimi portami i Anglią,"Towa 
rzystwa Gdynia Ameryka Line" ze stat
kami "Piłsudski "i-Batory" utrzymują
cymi komunikację pomiędzy Gdynią 1
portami Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej i ze sGatkami "Sobieski" i
"Chrobry" kursującymi na linii połud
niowo- amerykańskiej, wreszcie linii
Lewantyńskiej ze statkami "Pułaski"!
"Polonia" i Towarzystwa transportu
węgla "Robur" ze statkami "Robur I,II,
III, IV, V,VI i VII.,"
Okoliczności tak się złożyły, że w
ch7/ili wybuchu wojny większość
na
szych statków znajdowała się w por tach obcych, zaś pozostające w drodze
otrzymały rozkaz zawinięcia do portów
angielskich o Dzięki temu udało się uratować od zagłady’ całą naszą marynar
kę handlowąo
Okręty marynarki handlowej
zostały
zaczartorowano (wynajęte) przez rząd
angielski dla potrzeb transportu 1 do
dziś dnia spełń?ają trudną, choć
nic
tak efektowną służbę,transportowców
morskich na szlakach mórz i oceanów
przewożąc wojska i sprzęt wojenny nie
tylko z portów Afryki lecz 1 z dale - 1
kicj Australii o
Że służba ta nie jest bezpieczna,
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świadczy o tym poniesiona,bolesną
strata M „8. "Piłsudski", który zatonął
na północnym Atlantyku .Na specjalną
uwagę zasługuje ciężka
,
praca
P.S. "Tars zavm", który przewiózł t^sią
■ce polskich żołnierzy i emigrantów z
rozmaitych portów Morza Śródziemnego
na południe i wschód#
Statki naszej marynarki
handlowej
oddają nieocenione usługi vj wojnie,

i którą v/ imię obrony wolności prowadzi
'my "wraz z naszymi sprzymierzeńcami.!
i niedaleka jest może chwila, gdy dzię
jki tej mozolnej pracy, wróg zostanie
i pokonany, a wrota Bałtyku otworzą się
nam znów na oścież, wpuszczając
na
swe wody 'polską banderę tak
debrze
Już znaną w wszystkich portach
da
lekich mórz i or anew.
•'

" GDAŃSK MIASTO NIEGDYŚ NASZE,

V?.
BEDŻJE^ZNOTU NASZE

Tis.a jest wód polskich macierzą .
nym przez Stefana Batorego, one
też
Dorzecze jej obejmuje obszarem swoim nadają wyspie miano "Wyspy spichle
2/3 Polski, nie dziw tedy, że od zara rzy"# Jednocześnie buduje się i roz
ni a dziejów polskich tą. właśnie dro
rasta flota nandlowa gdańska#
, ;
gą, z jej górnego biegu ,i dorzeczy
Na tym pośrednictwie gdańszczanie
zdążały ku morzu towary,drzewo,smoła, robią doskonało interesy.Już *7 XVI
stuleciu Gdańsk w niektórych latach
zboże,skóry - tą też drogą wspinały
się z krajów? zamorskich towary łom przeładowuje rocznie około 200
tys.
tonn zboża nic licząc innych towarów.
aiowe, wino,korzenie,broń i
sprzęt
domowy.
,
.
• •
Bogaćtwo miasta wzrasta niepomiernie,
U ujścia rzeki w widłach pomiędzy
powsta-ją monumentalno. budowlo jak "Wy
Wisłą i Met ławą, powstała osada
ku
soka Zielona Brarna", ratusz,.kościół
piecka. Na sta -ych mapach z XIV wie Marjacki i inne. Wszystkie one noszą
ku nosi ona miano Kdanzk,co miało oniechybne ślady polskiej kultury w
postaci płaskorzeźb zawierających mo
znaczać miejsce leżące po drodze
ku
Danii, _.na nowych mapach widzimy naz
tyw orła polskiego, .lub wizerunki kro
wę Danzk i Dantzg. Stąd późniejszo
Iow polskichr Gdańsk jest tak zamożny,
niemieckie brzmienie Danzig lub bli.ż
że chwilami staje się bankierem Pol
ski. Otrzymuje też od królów polskich
sze pierwowzoru polskie brzmienie
'Gdańsk. Nazwa wskazuje na pochodze
liczne, przywileje . Widomym znakiem
nie miasta słowiańskie (narzecze ka
togo jest korona królewską umieszczę
szubskie.) o czym świadczy przyimok
na na godle gdańskim .składającym się
?ku" nie znany w językach germańskimi. z dwóch nad sobą położonych równora
Był więc Gdańsk słowiańską osadą u miennych krzyży.V;. . •
•
W XVI stuleciu Gdańsk jest miastem
ujścia Wisły leżącą. W czasach
gdy
istniał Związek Miast Hanzeatyckich,
posiadającym wyl Cnie polski charak
który prowadził ożywioną wymianę to
ter, niema prawię mieszczanina,który
warów z ziemiami sławianskimi, osiedli 'by nie mówił po polsku. Nie tylko ar- •
li się w Gdańsku kupcy hąnzeatyęcy,chitektura, lecz we‘wnętrzno życie mia,
twórz .o zawieszki starych gdańskich
sta kształtuje się na wzorach Polski.
kupieckich rodów, ale większość miesz
Po pierwszym rozbiorze Polski Gdańsk
kańców. Gdańska była słowiańska .W r.
pozostajo-przy Polsce, gdy zaś w ro
1308 Krzyżacy podstępnie wkraczają
ku 1793 zostaje wcielony do Prus,lud
w mury Gdańska i wycinają w pit i 10
ność jego broni się zaciekle przed
tys. jego ludności. Od tego
czasu
wkraczającymi w jego mury wojskami ..
Gdańsk wiedzie ubogi żywot jednej
z króla pruskiego. •.
twierdz krzyżackiego zakonu.
Ok "es
Odtąd, odcięty od swego naturalnego
rozkwitu. Źwiązku Hanzoatyckiego oży
zaplecza, Gdańsk upada, schodząc
do
wia w nim nieco .handel.Ale do
praw rzędu małego zapomnianego portu na
dziwego dobrobytu dochodzi on dopie Bałtykuo
•
.
ro po roku 1466, gdy po 13-letniej
Pogrom Prus przez Napoleona I-go
zv/ycięsko zakończonej wojnie wraca
kończy, się pokojem w Tylży i utworze
znów do Polski. Rozwijająca się wów niem Księstwa Warszawskiego.
Gdańsk
czas w Polsce gospodarka rolna powo zostaje uznany "wolnom miastom" pod
wspólną opieką króla pruskiego i księ
duje nadmiar produkcji zboża szczo golniej żyta, które‘galarami przewo
cia warszawskiego. Gdy w roku
1815
zi się przez Gdańsk. Gdańszczanie sta postanowieniem Kongresu Wiedeńskiego
ją się pośrednikami pomiędzy
Polską . zostaje Gdańsk znów wcielony do Prus,
a zagranicznymi odbiorcami. Skupują
broni się on ponownie przed inwazją
zboże, przechowują jo i wywożą'dalej
Prusaków w jogo mury.
za morza. W tych to czasach na wys
W okresie od 1815 do 1919 r.Gdańsk
pie motławskiej powstajo szereg spi- wegetuje- jako podrzędny port,przeła
ehrźów ze znanym munumentalnym budyń dowując zaledwie ponad 1 milion tonn
kiom spichrza królewskiego ufundowa rocznie. Nie mogą go ożywić sztuczne

-10wysiłki rządu pruskiego starającego
zaś Wysokiego Komisarza mogły być-za
się uczynić zeń niemiecką morską ba
skarżono przed forum Ligi Narodów.
zę wojenną.
Jak widzimy mechanizm wykonawczy poi
Po pierwszej wojnie światowej dnia
skich uprawnień był nadmiar skompli
28 czerwca 1919 r.Gdańsk z częścią
kowany. Konwencja Paryska i Umowa
przyległego Pomorza uznany znowu wo_ Warszawska ograniczały prawa Polski
nym miastem zostaje oddany pod ople- i a rozstrzygnięcia Wysokiego Komisa
kę Ligi Narodów. Należy zaznaczyć,że ■ rza przeważnie wypadały na niekorzyść
wyg pierwotnej redakcji Traktatu Wer ' Polski.
Salskiego
Gdańskie terytorium wraz '
Złożyło się tak, że szereg pierw
z miastem i portem zostało przyznane i szych Komisarzy w Gdańsku był nioprzy
Polsce*.
Późniejsza redakcja odnoś chylnie ustosunkowany do Polski.Ko nycłi ustępów7 tego traktatu była wyni
rzystały z tego władze gdańskie
aby
kiem intryg niemieckich, którym nie pod batutą Berlina stwarzać rządowi
stety* twórcy tego traktatu dali
po polskiemu niezliczone przeszkody, w
słuch. Pomimo to jednak zarząd portu wykonywaniu jego praw, a przodewszyst
miał pozostawać w rękach Polski. Gdy kim utrudniać Polsce wykorzystywanie
jednak bolszewicy znaleźli się
pod portu gdańskiego.
murami V.’arszawy, Konferencja Ambasa- :
Cała ta akcja rozumie się, nie mia
dorów wzamian za obiecaną Polsce po- ! la nic wspólnego z istotnymi intersmoc,(nigdy zresztą nieuskutecznioną) ■ sami i dążeń/ami ludności gdańskiej,
wymogła przyznanie zarządu portu mie która jodynie w ścisłej współpracy
szanemu ciału Ligi Narodów składają z Polską widziała swe korzyści.
cemu się z 5-ciu polskich i 5-ciu
Rozbieżność pomiędzy wolą tej lud
gdańskich (niemieckich) przedstawi ności a kierunkiem polityki organów
cieli pod przewodnictwem prezydenta
naczelnych Uolnego miasta stała się
powołanego z łona państwa neutralne
szczególnie jaskrawa gdy
do władzy
go. Ciało to zostało nazwane Radą Por' w Niemczech doszli narodowi socjalitu i Dróg Wodnych VZolnego Mias-' a Gdań ści. Na zasadzie pewnych uprav.fnioń,
które rząd niemiecki uzyskał po zawar
ska. Zasadniczy stosunek Polski
do
ciu umowy0nieagresji z Polską, zaczął
Gdańska okręćlają paragrafy 100
do
.108 traktatu .wersalskiego. Dalszo u- i on dążyć do stopniowej przebudowy
mowy wykonawczo (Konwencja Paryska z i struktury -lolnego miasta na obraz i
dnia 9 listopada 1920 r. i joj uzu - podobieństwo Rzeszy. Wykorzystując
pełnienie Umowa Warszawska z dnia r L prawo wydawania dekretów bez zgody
padziornika 1924 r(precyzują uprawnie Volkstagu (gdańskiego ciała parlamen
nia Polski w Wolnym mieście. Zgodnie
tarnego" Senat gdański zaczął powoli
z brzmieniem powyższych um.óv;
Polsce reglamentować całe życie społeczno ,
przyznane zostało przedstawicielstwo gospodarcze i polityczne Gdańska, uj
zagraniczne Gdańska,eksploatacja ko mując je w ramy Związków Zawodowych
le ji, portu i jego urządzeń oraz
ubędących filiami takich związków
żytkowanie poczty i telegrafu. Prócz Rzeszy.
tego Wolne miasto zostało włączone w
Wyniknie może pytanie, dlaczego Pol
obręb polskiego obszaru celnogo8zapo
ska dopuściła do powstania tego
ro
wniono zostało także równouprawnienie dzaju sytuacji ? Powodem była przede
wszystkim różnica środków, którymi Pol
obywali polskich na terenie Wolnego
Miasta. Pomimo to Konwencja Paryska
ska mogła walczyć z wpływami niomiec
ograniczyła znacznie prawa polskie
kimi na terytorium Wolnogo miasta.
w Gdańsku polecając wykonywanie zarzą Dla Polski Gdańsk był przodewszystkim
du ceł organom gdańskim i uzależnia zagadnieniom gospodarczym bardzo zna
jąc jo dopiero w wyższych instancjach cznoj wagi, ula Niemiec stał się wy
od kontroli polskich władz celnych.
łącznie drugorzędnym problemem poli
Liga Narodów mianowała w Gdańsku
tycznym. To też zrozumiałe jest,
że
swego przedstawiciela w osobie t.zw.
Niemcy w pociągnięciach swoich na te
Wysokiego Komisarza,Polska zaś,
dla rytorium Gdańska ryzykowały bardzo
dopilnowania swych uprawnień,General mało, polska zaś musiała się liczyć
nego Komisarza R.P. i 5-ciu delegatów z każdym swoim krokiem,gdyż zakłóce
Rady Portu. Urazie różnicy zdań
po nie pracy w aparacie przeładunkowym
między Generalnym Komisarzem i Sena niotylko było związane ze znacznymi
tem gdańskim rozstrzyganie sporu na stratami materialnymi, lecz wywierało
leżało do kompetencji Wysokiego Komi I toż zgubny wpływ- na całe życic gospo

sarza. Kwest je sporne w sprawach por
towych rozstrzygał również w pierw szej instancji Prezydent Rady - Port1 .
Od decyzji jego można było*się odwo
łać do V’ysokiego Komisarza. Decyzjo
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darczc państwa. Z, drugiej strony z uwagi na wyżej wspomniano formy wyko- nania praw -Polski w Gdańsku
Polska .
nie posiadała w Gdańsku żadnej bezpo t
I średniej egzekutywy wojskowej 1 śród-

.

ł

-11ki wywierania, nacisku na .’Volpe" Miasto । cle rzeczy nigdy nic była konkuren byłjfr bardzo ograniczono, nie mÓwiąć jpż i tom Gdańska a świadczy o tym nicchyb .
nic fakt, że -po jej ’pówstapiu przcła
o tym, żo ;w wielu wypadkach, groziły do
dunck w Gdańsku nic tylko1 zmniejszył
prowadzeniem stosunków polsko-niemicc
kich de stanu wysokiego zaognienia.
się, lecz wzrastał dałoj, może nic
Pominę ttak tpudnych . warupkov/ Polska w tym tempio co• przeładunek w Gdyni,,
potrafiła rozbudować .port "w Gdańsku do lecz stale i wyraźnie. Polskę
stać
rozmi ar ów. ..nowoczesnego portu i
pod
było na kilka portów a przynajmniej
nieść jcgo? przeładunek . z.. 1..2Ó0.000 ton na dwa. To też w istocie rzeczy
obą
aż do;-siedmiu • z górą milionów, w ostat
porty' podzieliły się polskim przeła
nim roku, przed wo;jną.
dunkiem morskim specjalizujcie się w.
Gdy w■ r,1920;-gdańscy robotnicy por- i rozmaitych dziedzinach i wzajemnie
się uzupełniając. Gdańsk pozojstał. per
to;-i kierowani przez, niemieckich agitatorówy.cńmÓw.ili na,’Vostor-plattc prze tern zbożowym i największym na konty- ładunku-, umu nic ji przeznaczonej dla" ar
nOncic portom drzewnym, Gdynia orzeuiii polskiej-, Polska/zrozumiała, że na ; jęła większość przeładunku węgla, spo
porcie gdańąkim polegać nie i/pżna, że !cjalizujac się w przewozie przetwo
rnic da je/on , po łJ zwie '
row rolnychi
ncj rękojmi. wyko
r z ę cy ch • Tranzyt
nywanią- ' suy c h dbo
jednako korzystał
wiązków-d nią mo
z obu -portów, jo
dynie ze względów
że być sprawnyminstrumentem ppl
technicznych pra
skiej -polityki
wic cały-tranzyt
morskiej.Dalsze
rud odbywał 'się
przez Gdańsk.
doświadczenia co
raz bardziej
uJeśli przez bu'
grunt owy wały
tę
dowę portu w Gdy
ni Gdańsk został
op i n i ę. P.o trzeba
było.-aparatu, kt
pozbawiony swej
ry by był zupeł
pozycji monopoli
nie zależny od
stycznej jedyne
Po i. ski, ;p,oło żono
go portu morskie
go w miejscu,.k. go w. Polsce, to
gdzie.; ona tylko
-był to objaw zu. pełnie naturalny
gospodarzem.
- przecie
żaden
O.R.P. «Piorun», przekazany Polsce
z portów Rzeszy
Taki ośrodek dy
w miejsce zatopionego w kampanii norweskiej «Gromu»
spozycyjny morski
niemiecki oj
nio
pówsta.ł w. małej ws:
miał takiego przywileju.Nio przeszko
zwykłyp} piaszczystym wybrzeżu oddzie dziło to jednak propagandzie niomicc ■
lonym ed zaplecza rozlQąlymlT/..grz^ski-. kiej w stałem i ciągłom oskarżaniu
mi^torfowiskami. Lyło duzó póWodow dla Polski, żo krzywdzi Gdańsk, żo niedo
których wybrano właśnie to miejsce
i trzymujc swoich zobowiązań,że nic u-,
nic będziemy"tu tego omawiać . Wystar mie Gdańska wykorzystać,że jest
on
czy powiedzieć, że kto nie widział' ’
jej właściwie niepotrzebny. Oskarżeń
Gdyni przed 19' laty,kto niebył "świad tych' pełno było w prasie gdańskiej i
kiem niewiarygodnego, nawet na amery prasie, całej Europy. Przypomniano so
kańskie stosunki, tempa jej rozwoju,
bic, że rząd-polski w tak zwanej Urno
nic mo!żc sobie uprzytomnić dokładnie,
wio Portowej z Wolnym Miastem obieccł
rozmiaru cżynu dokonanego przez odro solennie wykorzystanie portu gdańskie
dzoną Polskę. Czyn ton nie -tylko wpły. •go, żo Gdańsk właśnie w tym celu;zo
nął Iną'opinię "wielkich europejskich
stał Polsce przyznany .Lament ten stał
narodów, nie tyl.kó zamknął usta domo się szczególnie głośny, gdy prze-ładu
rosłym sceptykom i pesymistom, lecz vjy nok w Gdyni zrównał się z przeładun
wołał ii naszego zachodniego -sąsiada
kiem v/ Gdańsku. Lecz Polska i wtedy
znamienną reakcję: uczuł‘się.on spro znalazła właściwą odpowiedź i"wycho
wokowany tężyzną i energią-narodu, co
dząc z założenie,gospodarczego zjedna
wbrow- wszelkim przeszkodom potrafi dą nia sobio ludności gdąńskiej przyzna
żyć do celu z tak zdumiewającą szybko
ła.’Volnoniu miastu ogromno kontyngenty
przewozowe aa kawę,herbatę i
towary
pie’ lost słuszny pogląd, że.Gdynią
kolonialne, nie stojące w żadnym sto
została stworzona dla gospodarczego
sunfcu'do liczebności ludności gdań
poskromienia Gdańska, choć--.pogląd- ton skiej. Prócz tego gwarantowała Gdań
by 1 c-zęsto/wyłowu udany:-przez
naszych skowi pewne określono kontyngenty prze
gdańskich antagonistów. Gdynią w i sto ładunku rozmaitych towarów.Kontyngon-
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ny identyczny z ustrojom Rzeszy ąiemicckiej. Praca wchłaniania Gdańska
przez Rzeszę została dokonana w cią
gu ostatnich 5-ciu lat. W ciągu togo
czasu wszystkie objawy życia Gdańska
zostały opanowano przez gdańską par
tię Narodowo-Socjalistyczną, która, jak
oficjalnie uznano, stanowiła jedność
z NSDAP w Rzeszy.
Niedługo - przed
wojną Molne miasto staje się tylko okręgiem (Gau) partii
w*Rzeszy i stru
kturalnic upodabnia się do Rzeszy*
Nic toż dziwnego,żo właściwie nie by
ło wkroczenia armii niemiockioj
do
Gdańska.
Armia ta od dawna tam kwa
terowała odbywając bezkarnie swe ma
newry i ćwiczenia. Dzioń 1 września
był właściwie tylko dniom ogłoszenia
formalnego aktu przyłączenia do Rzo-‘
szy terytorium, które już od
dawna
istotnie należało do niej 1 na którym
Rzesza ze względów czysto gospodar
czych wspaniałomyślnie pozwalała wy
konywać' Polsce pewne ograniczono uprą
wnlenla. Pomimo to gdy oddziały
nic
mieckiej Reichswehry wkraczały w gra
nice polskiego Pomorza na ulicach
Gdańska odbywała się bezładna strze
lanina: to poraź trzeci w historii
niezniszczone jeszcze resztki prawdzi
wej ludności Gdańska broniły się prze
ciwko pruskiemu najazdowi.
Ale błędów w historii bez końca po
pełniąc nie można. Zapamięta o tym
dobrze nowa Polska i nie dopuści
do
powstania żadnych kompromisów na swym
obszarze, załatwi się też skutecznie
ze sprawą niemieckich mniejszości >
sprowadzając to zagadnienie do nieist
niojącego.
...
Gdańsk i Prusy Wschodnio stanowią
nieodłączny teren polski. Teren do
którego prawo oparte jest nie tylko
Ana dokumentach historycznych ale i
na krwi przelanej, bez którego
nie
może być spełniony podstawowy warunek
istnienia Polskiego Państwa*_
p•w •
WARS Z A W A

ty te w nowej umowie portowej zosta
ły zastąpione przez#t.zw."wartość
przeładunkową towarów" to jest kwotę
którą przeładowany towar zostawia w
porcie. Wartość ta dla obu portówmia
ła być równa. Również w ostatniej umowie portowej Polska wyrzekła
się
wywierania jakiegokolwiek wpływu
na
kształtowanie się przeładunku w' jed
nym i drugim porcie przyjmując zasa
dę wydawania pozwoleń przywozowych i
wywozowych " na porty polskiego obsza
ru celnego".
Ale narodowi socjaliści nieliczysię z interesami ludności gdańskiej!
za pośrednictv/em uległego im Senatu,
wydali szereg zarządzeń policyjne-ad
ministracyjnych godzących w dobrobyt
miasta i przyległego terytorium. Ce
lem ich było spaupcryzowanie ludności
gdańskiej, zniszczenie wielkich firm
i wzbudzenie ogólnego niezadowolenia
na podłożu którego można byłoby prze
mycić hasło"ZuruckzumRcich" (Z powro
tom do Rzeszy) drukowane otwarcie co
dzienhie w nagłówku jednego z dzien
ników gdańskich. Zasadniczym błędem
popełnionym w polityce Polski w sto
sunku., do Gdańska było uznanie na je
go terenie partii Narodowo-Socjalistycznej i milcząca zgoda na zmiany
konstytucji gdańskiej, a szczególniej
prawo Senatu wydawania zarządzeń"Zur
Bchebung der Not des Volkes"(dla za
pobieżenia nędzy ludności ). Prawo
to
dało możność ciału wykonawczemu Wol
nego Miasta - Senatowi wydawania za
rządzeń wyjątkowych bez zgody gdańs
kiego parlamentu - Yolkstagu będące
go względnie jedynym wyrazicielem wo
li ludności gdańskiej (Polska posia
dała w nim 2 posłów). W ton sposób
wydano tam cały szereg zarządzeń ma
jących na celu zupełną reglamentację
całego gdańskiego życia społecznego i
gospodarczego i przeszktałcenie ustio
ju Wolnego miasta w ustrój korporacyj

Tok się złożyło,iż w pierwszych
dniach lipca musi ał era udać się do An
kary. W Syrii toczyły się walki,samo
loty do Turcji nie kursowały i jedy
nym środkiem lokomocji była"Warszawa”.
Z nieufnością wchodziłom na jej
po
kład - 2.400 tonn pojemności - przed
laty trzydziestu był to statek nie
wątpliwie solidny i piękny,dzisiaj szare ,obdrapane, podziurawione od bomb
pudło - kursuje"Warszawa"przemykając
się pomiędzy minami i łodziami podwo
dnymi, zawsze w pogotowiu na każde za
wołanie i rozkazy Admiralicji bryt.
■-7 czasie największego i najbardziej
niszczycielskiego nalotu na Pircus,
'Warszawa"znajdowała się w tym porcie

z ładunkiem materiałów wybuchowych*
W ścianie mojej kajuty,na
soko
ści głowy dziura wielkości pięści ślad od szrapnelowej bomby lotniczej.
Zresztą takich dziur jest w obu bur
tach statku przeszło 200."Warszawa "
miała na swym- pokładzie zabitych
i
wielu rannych. Gdy zapytałem kapita
na "Warszawy" M., dlaczego nie żąda
dokonania zasadniczych reperacji stat a
ku i szalup w większości niezdatnych
do użytku oraz gruntownej dezynfekcji .
no i dłuższego zasłużonego wypoćzynku dla przepracowanej załogi,- odpo
wiedział mi z pogodnym uśmiechem, iż
już od pewnego czasu obiecują mu, że
każda podróż będzie ostatnią
przed
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’ skiego ("7.) - obecnie na ” 7arszawle”
r gruntownym romontom; zato - dodał
chłopca okrętowego, przemiłą i pełną
otrzymałom już parokrotnie od admira
licji pochwały za sprawno funkcjonowa poświęcenia p.X... lekarza^okrętowe
go^ 'wreszcie innych członków załogi
nie.
U czasie mojej 40 godzin trwają
do niedawna żołnierzy Brygady* Karpac
co j' podroży, liczne alaiw* utrzymywały
kioj. Uderzyło mnie serdeczno kole
pasażerów w napięciu. Dwukrotnie wiżeństwo łącząco ich wszystkich
od
dzialiśmy samoloty niemieckie' - praw
* dópódobnle spieszyły do Syrii. - . drokomendanta do ostatniego palacza, po
i beztroski - humor cechujący tych lu
< dze -powrotnej
Zarszawa” wyładowana
dzi, którym śmierć stale zagląda w
po burty przeważnie kobietami i izieć
oczy. Na specjalno podkreślenie za
• ■jin-i.f została zaatakowana z powietrza.
z Torpedy wyrzucono z dwóch samolotów na sługuje troskliwość
w stosunku- do
wszelkiej
biedoty
pasażerskiej,któ

szczęście jej nie trafiły. Komendant
rej
tysiące
przewoziła
J
’
b
’
arszawa
”
z
i załoga potrafiły po mistrzowsku wy
manewrować statek grzęd grożącą mu za nawiedzonych przez Hunów krajów bał
| kaliskich.
x x x
#
K.
' gładą.
Na pokładzie spotkałem wielu znajoPo przeczytaniu tego krótkiego opi
1 mych, a więc znakomitego komendanta .
.-su pasażera ’’Warszawy, zrozumiemy sło
•. ’’’/arszawy” (kpt.M.) intendenta o kręto wa Admirała Cunninghama,wypowiedzia
* węgo (p.M.)., pierwszego mechanika (inż .
ne do przedstawiciela Redakcji”. Na. K.), radiotelegrafistę - przed wojną
i szych Dróg”: ’’Liniej może wierny o tom
; pracownika ’’Lotu” na linii UarszaWa - powiedział Dowódca Floty Śródziem
Helsinki , znakomitego zapaśniku polnomorskiej Jogo Brytyjskiej Mości jak dzielnie sprawowali się i nadal
sprawują oficerowie i marynarze Pol
skiej Marynarki... mam szczęście do!wodzić niektórymi z tych pysznych lu
idzi i wiem co są warci.”
Rod.
ILSUDSKI
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kie ściany były porozwalano,tak,że
Smukły", jakby jeszcze przydługi wyro
nic wiedziałom,gazie iść.Gdy tak błą
stek uśmiechnął się i przestępował z
nogi na nogę.
dziłem,usłyszałem jakiś krzyk.Pobicg
- To nie było nic wielkiego,proszę
łem w tę. stronę i spotkałom mego ko
legę, który tak samo był przed tym
pana.
Spojrzałom na niego uważniej.”Nie:ty
nieprzytomny i woda go obudziła.
I teraz zaczęliśmy szukać razom wyj
ło hic wielkiego ! ’’Wielu ludzi szczy
ścia na korytarz. W tej chwili usły
ciło by się przez całe życie taką tra
szeliśmy drugi wybuch.Ulęc zaczęliśmy
giczną i straszliwą przygodą.wszystkimi siłami szukać wyjścia i
Opowiedzcie jednak,proszę bardzo.
Jak pan chce,a pan porucznik pozjuż mówiliśmy,że się nie uratujemy,bo
wala, jeśli już trzeba,to opowiem.
cały statek aż się zatrząsł od tego
I potoczyła się opowieść językiem
wybuchu.Ton wybuch był silniejszy zna
cznic od pierwszego ale jakoś Pan Bóg
prostym,niewyszukanym,nawet gwarowym,
z dziecinną składnią#i z tą naturalną dał, że znaleźliśmy wyjście na korytarz
skrpmnością ludzi,którzy ocierali się
Ale znów nió'możemy wyjść na pokład,
o rzeczy i zdarzenia wielkie, a dotąd
bo schody strzaskano.
nie mają świadomości togo.Bohaterska
Po jakimś kawałku żelaza wydostali
postać ś.p.kapitana Mamerta Stankicwi
śmy się na pokład i szybko biegniemy,
cza,kapitana m/s’’Piłsudski ”( jednego z
ale już ani jednaj szalupy nie mti,tyl
najpiękniejszych" statków pasażerskich ko na morzu widać światełka i to dość
polskich,który zginął od miny pływają daleko,. Zaczęliśmy krzyczeć, ale. nikt
cejjczy od torpedy, zginął w służbie
.nie odpowiadał.Dopiero,od strony ru
wojennej sprzymierzeńców w końcu 1939
fy odezwały się jakieś głosy.Pobiegli
roku) w tym prostym opowiadaniu uwypu
śmy tam i zobaczyliśmy pana kapitana
kia się szczególnie wyraziście.
i Kawkę - kucharza.
’’Spałem w kubryku na na dziobie - o- ■ Statek był już bardzo przechylony
powiadał chłopiec - gdy zostałem obuna lewą stronę i chcieliśmy skakać za
dzony wybucham.i spadło mi górne łóżko burtę, aby dopłynąć do jakiejś szalu
na czoło i straciłem przytomność.Ocupy. Ale Pan Kapitan nic pozwolił, bo
cił. mnie dopiero szum Wody, która szła myślał,że śię przechył zmieni.Widzimy
z korytarza służbowego. V7 kubryku była jednak, że się nic zmienia,więc pan
już woda,która.sięgała po kolana,łóżka kapitan rozkazał byśmy przygotowali
były wszystkie powyrywane, a w* podłoławkę do wrzucenia do wody. I wrzuci
dze były dziury od togo wybuchu.Zaczą- liśmy ją.
Teraz nikt nie mógł zdecydować się
łem po ciemku szukać drzwi,ale nie mogłem ich tak łatwo znaleść,bo wszyst (skoczyć pierwszy więc pan kapitan sko-

-14czył,mój kolega-drugi, a ja trzeci.I do.niebieskie oczy miał smutne i jakby
płynęliśmy szczęśliwie do tratwy,a pan nas nio widzące.
kapitan zaczął wołać do Kawki,żeby ska,
- A jak te było z panom panie poru
kał za nami,bo kucharz biegał po pokła czniku *:
dzio taili i nazad i ni o mógł się odwa Porucznik wzruszył' dyskretnie ranie
żyć skoczyć.aż wreszcie namyślił się i nami i odparł
zupełnie tak
skoczył i usłyszeliśmy,jak zawołał:"ka jak chłopaks
pitanie” i potym wszystko ucichło i ka;
- Kiedy to bardzo prosto.
pitan mówi,że Kawko się utopił w
na
- Pomimo to niech pan opowie;
jak
szyci! oczach i,że mu jest bardzo przy się odbyły to "proste" wypadki.
" - objąłem wachtę na mostku o go
kro.
No,i teraz płyniemy na tej tratwie,a dzinie 4e20 oKapitan Maraert Stankiewicz*
rzucało-nami bardzo,bo była martwa fc- zeszedł na chwilę do kabiny,aby wy po *
la,a kapitan opowiadał nam,jak spędził cząć . Sz'.Lsmy bez świateł, zapalając je %
ostatnią noc,a tu zaczyna padać deszcz tylko pi my wymijaniu statków."Oko" by ,
i podnosi się wiatr i zaczyna się- na ło wystawione na dziobie 1 namnezole..
wet robić sztorm.A my płyniemy na
tej<Gdy wszedłem na chwilę do sterówki, a
ławce i kapitan daje sygnały lampką do by zapalić światła dla pokazania stat
motorówki, a tu nam odpowiadają,że mo kowi, idącemu kontrkursem z prawej bur
tory nie działają bo za duża fala.Więc ty, poczułom silny wstrząs i wybuch na '
kapitan mówi, że musimy się ratować sa dziobie z lewej burty.Po upływie 10,15 '
mi i jak może tak nas pociesza i doda- sekund nastąpił drugi wybuch.Statek
ł
jc otuchy i każę się modlić,że Pan Bóg zaczął si ; szybko przechylać na lewą .
napewno nam dopomoże,a tu sztorm coraz burtę i wydawało się, jakby za -chwilę .
większy i fala nas wciąż przykrywa
i miał się wywró o i ć.Motory s t anęły,ws zy
zrzuca z tratwy.
. • stkie światła zgasły.W tym momencie
Kolega nie mógł już wytrzymać,
więc wbiegł kapitan na mostek i
zarządził
mówi do pana kapitana: "na pan rewol - opuszczenie statku.
"Starałom się uruchomić dzwonki
awor to niech go pan da, bo już nie mogę
ł dalej," a pan kapitan mówi, że to
jest larmowe, które1 jednak już nie działa
grzech i że życie jest drogie.A sztorm ły. Zacząłem więc wołać do załogi,któ *
szaleje i odrywa nas od ławki.Pan kapi ra zaalarmowana przez eksplozjo wybio *
tan słabnie i trzeba go wciąż trzymać, gła na pokład-aby wsiadała do łodzi.
więc mówi,że jeśli ocaleje to nam nig Kapitan udał się na rufę.Na jego roz- »
dy tego nic zapomni,że mu tak pomagamy. kaz,wziąws",* z kabiny pas ratunkowy , .
A morzo co raz gorsze i co raz burdzie; poszedłem do motorówki "A", do której
nadeszli już spokojnie inni przewidzia
złe •
Nagle zaczyna jakieś światełko po fa ni rozkładem alarmowym członkowie za
li się ślizgać,a kapitan mówi,że jeste łogi . Większość łodzi była już na wo
śmy uratowani, bo to, kontrtorpedowiec.W dzie, Przekonawszy-się,że nikt więcej,
pierwszej chwili przestraszyliśmy
się, pomimo nawoływań, nie nadchodzi,-opuści '
że to kontrtorpedowiec niemiecki,
ale łom osobiście motorówkę na wodę,co by 4
lo- to był angielski.Oni nas na okręcie za ło bardzo utrudnione,gdyż statek
uważyli także i tak stanęli do nas, że żał mocj?3 na lewej burcie.Sam zeszed- fala rzuciła nas na kontrtorpcdowioc.
łem do łodzi ostatni.Motor udało
się .
Ale, gdy myśleliśmy, że już
jesteśmy uruchomić dopiero po godzinnych usiło ,
uratowani, zmyło nas spówrotem do mo Waniach, gdy nadszedł kontrtorpedowiec.
rza i druga wielka fala wcisnęła nas
na ratuiujk. Czekając na to długie chwl
pod okręt. Ale jakimś cudem wypłynęliś le, dryfowaliśmy na fali.
Po wysadzeniu na pokład kontrtorpe-'
my z togo wiru, a oni zaczęli odrazu
rzucać liny z kontrtorpedowca, które my dowca zbędnych członków załogi,przyho'
po-*
staraliśmy się złapać... .Ale to był już lowaliśmy do niego motorówkę "B"
czem
sami
wdrapaliśmy
się
na
pokład
nasz ostatni wysiłek.Ręce mdlały, zgra
białe były i sztywne,a ciało mdło 1 bez okrętu ..Pragnę podkroślić,że przez ca-*
siły. Nie wytrzymałbym więcej nawet
5 ły czas wszyscy w szalupie wykazali
spokój i opanowanie.To wszystkoI ”xx
•
minut.
Z
opowieści
chłopca
okrętowego
M/s
*
"Co dalej było nie wiem,bo
godzinę
>
leżałem nieprzytomny i nie mogli
mnie "Piłsudski" i z opowieści krótkiej,
ocucić.Ale jakoś bardzo powoli przysze zwięzłej oficera wyłania się wielki
t
dłom do siebie i pierwsze słowa, które duch załóg polskich statków* handlowych,
któro w ciężkiej i niebezpiecznej służ
usłyszałem to te,że ktoś umarł.
"Gdy już było mi lepie j, powlokłam się bie współpracują ze słynną już ze swej"
na pokład,aby zobaczyć kto to umarł, a dzielnością determinacji i fantazji Pol
to był nasz pan kapitan. Był bardzo zmie ską Flota Wojenną,walczącą u boku Bry>.
nlony i rozebrany, musieli mu długo ro tyjskich Sił Morskich.
Zqbrał_
i.
spisałsBohdan
PA
7Ł0WICZ
bić sztuczne oddychanie." x
x Aut eln tyczne /Opowiadanie, chiop ca o - *
.... Zapanowało milczenie.Chłopak stał okręupwego z M/S "Piłsudski"Radwana
«
szką,
.
.
przed nami tak samo uśmiechnięty,
ale i Franci
xx/Autentyczno zeznanie oficera wachitowego M/S "Piłsudski".

