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Nielada ruch był tego dnia w Lipkach. Bo to 
i święto Matki Boskiej i odpust, to też ludu zjechało 
się z okolicznych wsi coniemiara. Przed kościołem 
było rojno, gwarno, barwnie od krasno - żółtych 
pasiaków i chustek zielonych. Dziewczętom ino oczy 
śmiały się do kolorowych paciorków i różnych cu
krów po budach.

—: Patrzajcie dziewczęta! — wykrzyknęła nagle 
Zośka Marciniakówna — marynarz!

— A któryż to i skąd się wziął?
Oczy dziewcząt oderwały się od barwnych szkie

łek i przywarły do czapki marynarza, na której 
w słońcu złotemi literami widniał napis O. R. P. 
,,Wicher”. Na rękawie granatowej bluzy połyskiwa
ły dwa złote paski.

— To jakiś starszy! — zawołała Kasia.
— A bronzowy, iak czekolada! — żartowała Zo

sia — i skąd ten „Wicher" tu  przywiał? Powiedz no,
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Jasiu — podbiegła do grupy młodych gospodarzy, 
którzy też pożerali oczami rosłą postać marynarza.

— Tak mi się zdaje, że to Stacho Musiał, co to pięć 
lat temu wyjechał do Warszawy — odpowiedział 
Jan Kasprzak. — Słyszałem, że poszedł do maryna
rzy. Do szkoły z nim chodziłem — dodał z pewną 
dumą w głosie.

T ja! I  ja! — odezwały się głosv dokoła.
— Co on się tam różnych krajów napatrzył — 

westchnął Bartek Zięba nie tak jak my, Lipki — 
Łowicz, Łowicz — Lipki i to już droga daleka.

— A i w Ameryce pewno był — odezwał się ktoś 
z gromady.

—• Stach Musiał, a no, pewno pamiętamy, to brat 
Andzi Sikorzyny — odezwało się naraz kilka głosów 
dziewczęcych.

Tymczasem mat Stanisław Musiał, stanąwszy 
pod wielką lipą, począł się rozglądać śród barwnego 
tłumu, czy gdzie znajomych nie ujrzy. Widząc, że 
czarne, niebieskie, piwne i szare oczy z pod chustek 
zerkają ku niemu, wyprostował się i wyjąwszy nie
dbałym ruchem krótką fajeczkę, nabił ją starannie. 
A po chwili dymił już, jak parowiec. Poznał już nie
których kolegów. Ale pierwszy nie chciał się zbli
żyć. Boć to nie wypada, przecie nie byle kto, szarża, 
ba sternik z „Wichra". — Niech dawni towarzysze 
zabaw pierwsi podejdą, a poczęstuje już ich, co się 
zowie, po marynarsku — rozmyślał sobie.
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Stanisław Musiał, stanąwszy pod wielką lipą, począł się rozglą
dać śród barwnego tłumu,...
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A dawni towarzysze, onieśmieleni pięknym mun
durem, też się nie zbliżali, choć z ciekawości ledwie 
wytrzymać mogli.

— Żeby choć znak dał jakiś, że poznaje, bo tak 
jakoś też nie uchodzi, taki pyszny! — odezwał się 
Jan Kasprzak.

Ale ciekawość, to jak wejdzie w człowieka, to 
piłuje, wierci i wierci, aż swoje zrobi — tak też było 
i z młodymi gospodarzami. Poczekawszy trochę, 
gromada lipkowian powoli zaczęła się zbliżać do ma
rynarza.

Dziewczęta też niby niechcący, ot tak niby od D u 

dy do budy, ni to cukry ni to naszyjniki oglądając, 
podsunęły się do wielkiej lipy.

— Jak się masz Stachu, poznajesz to nas? — za
wołał Jan Kasprzak

— Jak się macie brachy, no jeszcze bym nie po 
znał! — zawołał wesoło — tylko tak zdaleka było 
mi trudno swoich rozeznać, — mówił, rzucając cie
kawe spojrzenia z pod białej czapki ku grupie dziew
cząt. No to chyba na to spotkanie gdzieś na szkla
neczkę piwa zajdziemy, proszę was. Dziewuchy też, 
któreby chciały, a mnie pamiętają. Tylko prowadźcie 
gdzie lepiej, bo Lipki to się tak zmieniły przez te 
kilka lat, com nie był. Jak się masz Zosiu, — zwrócił 
się ku dziewczętom, — jakże wyrosłaś, a poznajesz 
to mnie? Robiłem ci młynki, jak byłaś mała..!



— A pewnie, że poznałam, a piękne ma Stacho 
rękawy — dotknęła się nieśmiało złotych galonów.

— A to Jagusia Kasprzykówna i Kasia Jaglan- 
ka, to z was wszystkich małych smerd powyrastały 
piękne panny.

— Stacho, a czy widziałeś w tych krajach gorą
cych czarne dziewuchy? — zapytała Zosia.

— Widziałem, widziałem! — szczerzył w śmiechu 
białe zęby m at Musiał. — Czarne, żółte, czerwone!... 
i w czerwono-żółte paski! I te są najładniejsze...

— I... nie dowierzała — a gdzież takie są, w 
Ameryce ?

— Nie! tu  w Łowickiem — to mówiąc, złapał pod 
rękę Kasię i Zosię — a teraz, dziewuchy, proszę na 
szklaneczkę piwa do gospody — tam  już wam 
rzeczy ciekawe opowiem.

— Stacho, ja  pobiegnę, aby stół dla naszej gro
mady zająć — odezwał się Kasprzak.

To leć brachu i każ tam  przygotować coś sma
kowitego do przegryzienia i to poddostatkiem, no 
i piwa żeby nie brakowało.

— No, Stachu, opowiadaj, bo już wytrzymać 
z tej ciekawości nie możemy — odezwał się Bartek 
Zięba. — Z pół świata chybaś przejeździł?

— Pół nie pół, alem sporo świata zwiedził, byłem 
we Francji, w Anglji, w Ameryce, i na wyspie, co 
się nazywa Madera i na drugiej, co się nazywa Ku-



ba, to są już kraje gorące, a z Madery to sam Pan 
Marszałek Piłsudski jechał z nami do Gdyni. Na 
Iskrze byłem, to taki żaglowiec,—dodał fachowo—a 
na tym okręcie to i do Afryki pływałem. No, więcej 
gadać nie chcę, bom głodny, a gdy kiszki marsza 
grają, to i gadać źle i słuchać nie dobrze.

— No tak, wiadomo, że trzeba te kiszki zapełnić, 
aby cicho siedziały — śmieli się gospodarze.

Gromada lipkowian z gwarem wtargnęła do go
spody i po chwili już siedziała przy suto zastawio
nym stole.

Gdy już sobie podjedli niezgorzej, m at Musiał 
odchrząknął i tak  zaczął p jawić:

— Muszę wam wszystko, co trzeba wiedzieć o m o
rzu, wyłożyć dokumentnie, aby moja wieś wedle zro
zumienia tego, była pierwszą w naszej Polsce. Aby
ście wiedzili, jaki ludzie pożytek z morza mają, 
jak ten pożytek trzeba zdobywać i jak go bronić. 
Oto najprzód trzeba wam wiedzieć, że morza jest 
daleko więcej niż lądu, to też ludzie, co wszystko na 
swój pożytek obrócili, od najdawniejszych czasów 
korzystali z morza, zdobywając przy jego pomocy po
tęgę i bogactwo. Jakże to oni robili? Ano — handlo
wali. Załadował kupiec na okręt towar swego kraju, 
nastawił żagiel, bo jeszcze wtenczas parowców nie 
było, w iatr mu w nie dmuchał i pędził okręt w dale
kie kraje. Tam sprzedał towary i kupił inne, w yra
biane w tamtym kraju  i przywiózł do swojej ojczy-
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zny. 1 tak  w kółko Macieju. Takim sposobem mo
rze zaczęło służyć, jako wielki gościniec handlowy. 
Ale wiadomo, że są ludzie uczciwi i nieuczciwi. Jed
ni zarabiają, pracując na roli, i rzemiosłem inni han
dlem, drudzy ino czyhają, aby im ten zarobek ode
brać. Po drogach za dawnych czasów, a i teraz się 
zdarza, że włóczyli się rozbójnicy. Każdy przeto mu
siał być uzbrojony dla własnej obrony. A potem lu
dzie inny sposób wynaleźli. Poczęli tworzyć straże, 
policje, aby ich broniły od bandytów. Tak samo i na 
morzu... Na wielkich szlakach handlowych, któremi 
płynęły okręty kupieckie, czatowali na swych okrę
tach rozbójnicy. Z początku każdy okręt kupiecki był 
uzbrojony, ale potem wzięli się ludzie na sposób 
jak  na lądzie, i zaczęto tworzyć taką policję na mo
rzu — flotę wojenną. Niech ona broni od rozbójni
ka. I tak zaczęły różne narody tworzyć m arynarkę 
wojenną dla obrony swego handlu morskiego, z któ
rego czerpały przecie wielkie bogactwa. Ale później 
narody te zaczęły z sobą współzawodniczyć. Ot tak 
na ten przykład do jakiegoś kraju  zamorskiego 
przywiózł Hiszpan swój tow ar i Anglik też. X ten 
chce sprzedać i ten chce sprzedać. Jeden drugiem 
przeszkadza, psuje ceny i w kupnie i w sprzedaży. 
Od słowa do słowa i przyszło do bitki. „A pocóż m a
my flotę wojenną, powiedzieli sobie, aby mi jakiś 
obcy kupiec właził w paradę i przeszkadzał handlo
wać? Flota wojenna broniła nasz handel przed roz-



bójnikami, niech teraz broni i przed obcemi naroda- 
m!i“ I wtedy to się zaczęły wielkie wojny na morzu
0 ten handel zamorski. Anglik, co mieszka na wy
spach, na takich ziemiach, gdzie ino dokoła morze, 
dobrze rozumiał, co za korzyści daje morze i nie ża
łował pieniędzy na swoją flotę wojenną, wiedząc 
dobrze, że stokrotnie mu się opłacą wyłożone na nią 
pieniądze. To też m ądrala wygrał na całego. Jego 
flota, najlepsza i najsilniejsza, pobiła na dalekich 
morzach flotę Hiszpanów, Holendrów, Francuzów
1 zdobyła dla swego narodu wielkie, bogate ziemie 
zamorskie, tak  zwane kolonje, a dla swego kupca 
rynki, gdzie mógł zbyć towar, a inny nabyć bez 
konkurencji obcych kupców. To też Anglja dzięki 
swej flocie stała się najbogatszem i najpotężniej- 
szem państwem na świecie.

Ale Francuzi, Holendrzy, Hiszpanie nie dali się 
Anglikom zupełnie pognębić. Wyrzuceni z jednych 
krajów zamorskich, przy pomocy swej floty, zna
leźli sobie inne, z któremi zaczęli handlować, zdoby
wając wielkie bogactwa. A jakże w naszej Polsce 
z tą  sprawą morską było? Od bardzo, bardzo dawna, 
bo od pierwszego księcia, Polska wojowała, aby 
utrzymać wybrzeże morskie-od wieków zamieszkałe 
przez Słowian. Walczyła o ten dostęp do morza głów
nie z Niemcami.

— Aże te szwaby Zawsze ino z pięścią na ten pol
ski naród —- przerwał jeden ze słuchaczów.
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-— Święta prawda! Zawsze chcieli oni polskie zie
mie zrabować, by osiąść i gospodarować na naszej 
ojcowiźnie, a że mądrzy to byli ludzie, wiedzieli więc 
od czego zaczynać ten podbój. Dlatego chcieli nam już 
wówczas morze odebrać, a i teraz jeszcze o tern my
ślą. Niemcy wiedzieli dobrze, że żadne wielkie pań
stwo bez morza długo się nie utrzyma. Lecz naród 
nasz nie dawał się pognębić i walczył dzielnie i krw a
wo dobrych kilkaset lat, aż wkońcu król Jagiełło 
sprawił takie lanie szwabskiemu zakonowi krzyżac
kiemu pod Grunwaldem, że złamał jego potęgę. A je 
go syn Kazimierz Jagiellończyk przyłączył ponownie 
ziemię nadmorską, zwaną Pomorzem, do Polski. Tak 
Polska utrzymała wybrzeże morskie z portem Gdań
skiem, leżącym przy ujściu do morza naszej Wisły.

Odzyskać wybrzeże morskie naród nasz potrafił, 
ale nie umiał i nie chciał na niem gospodarować. 
Nie potrafił też stworzyć floty wojennej, któraby 
broniła tak  krwawo odzyskanego dostępu do morza. 
Byli i u nas ludzie mądrzy, którzy rozumieli, że 
trzeba wykorzystać morze, nawoływali, aby two
rzyć w Polsce flotę wojenną, ale nie wszyscy. 
Siedział sobie taki szlachcic na swojej roli 
i myślał ,,poco mam dawać pieniądze na 
budowę okrętów, kiedy mam swoją ziemię z 
której dobrze żyję“ — choć przecież żył dobrze
właśnie z tego morza, bo posyłał swoje zboże i drze
wo Wisłą do G dańską ^  tam  za dobre pieniądze



sprzedawał kupcom, którzy znowu nasze produkty 
sprzedawali kupcom angielskim, holenderskim i in
nych narodów. Ale nasz szlachcic był ślepy. Nie 
chciał nic dać na stworzenie obrony swego własnego 
dobra, myślał: morze przecie daleko. Głupi nie wie
dział, że sobie biedę i pętlę na szyję szykuje. Aż 
przyszły złe czasy. Przypłynął na swoich okrętach 
Szwed i zabrał nam nasze całe pobrzeże morskie, 
tylko Gdańska wziąć nie mógł. Ale on inaczej sobie 
z nami poradził. Postawił swe okręty przed portem 
i powiada: —ani jednego okrętu z towarem, ani 
wpuszczę, ani wypuszczę z portu - — Tak też zro
bił. Postawił swoje okręty blisko portu, a wszyst
kie okręty handlowe, które szły do Gdańska i z 
Gdańska — zatrzymywał. Takim sposobem cały 
nasz handel Szwed zatrzymał. Przyszedł wtedy 
kryzys na Polskę gorszy, niż teraz. Szlachta nie 
mogła sprzedać zboża i nie płaciła podatków. Woj
sko nasze chodziło głodne, bose i obdarte, ale i tak 
dzielnie się biło. Polska, choć na lądzie biła Szwe
dów, ale, nie mogąc nic im zrobić na morzu, musia
ła oddać swemu wrogowi prawie całe wybrzeże, zo 
stał tylko Gdańsk i kawał brzegu, taki sam, jaki teraz 
mamy. A później, na osłabioną i zrujnowaną naszą 
ojczyznę rzucił się Prusak, zabrał nam resztę wy
brzeża. Moskal i Austryjak dopomogli mu rozdra
pywać nasze ziemie. Ale Prusak to był najgorszy, 
bo złapał nas i zdusił jakby za samo gardło. Nietylko



bowiem zabrał nam morze, ale w Toruniu nad Wisłą, 
k tórą przecież wtedy szły wszystkie towary do 
Gdańska z całej Polski, postawił komorę celną i ka
zał sobie płacić za każdą berlinkę ze zbożem tak, że 
się nie opłacało wysyłać je do Gdańska. Zrujnował 
do reszty Polskę, że już nieprzyjaciołom, co ją szar
pali ze wszystkich stron, oporu dać nie mogła. No 
i tak  rozdrapali naszą Polskę sąsiedzi.

— To ci szwabisko, psia jucha! — huknął 
któryś z gospodarzy kułakiem po stole, aż wszystkie 
szklanki zadźwięczały.

— I wymyślać i składać win? na innego to łatwo, 
mówił dalej m at Musiał. Naród sam sobie winien, bo 
mógł wybudować flotę wojenną. Nie brakło prze
cież w polskich puszczach drzewa znakomitego na 
budowę okrętów, lnu na płótno żaglowe, konopi na 
liny. Przecież z naszego drzewa robił swe okręty 
Szwed, co bił nas swą flotą, i Anglik, co takie bo
gate ziemie zamorskie swą flotą zdobył. Tylko my 
tacy durni byliśmy, o morzu nic słyszeć nie chcie
liśmy, aż przyszło nieszczęście! Tylko my winniśmy, 
my sami! Nie pilnowaliśmy swego brzegu morskie
go, nie broniliśmy! Czego nie mieli wziąć. Głupi 
by nie wziął, a bo to ryzykował, czy co?

— Sprawiedliwie mówi, boć to wiadomo przecie, 
że jak co źle leży, to ludzie zawsze zabiarą, — odez
wał się jeden ze starszych gospodarzy.

15



— Dobrzeście utrafili Walenty. Tak! źle leżało na
sze wybrzeże morskie, a teraz jeszcze nie tak  do
brze leży, — westchnął m at Musiał. Choć jak poW: 
stała Polska, to Marszałek Piłsudski kazał tworzyć 
flotę wojenną. Ale flota nasza wojenna jest słaba, 
me równa flocie niemieckiej, o nie! Tylko teraz 
chwalić Boga mamy pokój z sąsiadam i; z Sowietami 
i z Prusakami, więc naród ma czas zaradzić i wy
budować taką flotę, aby każdemu zęby pokruszyła, 
kto po nasze wybrzeże morskie ręce wyciągnie. 
A Prusak będzie po nasze wybrzeże rękę wy- 
ci<t§f&ł> on teraz tak tylko przycichł, bo jesz
cze po wojnie nie czuje się tak mocny, aby na
sze dobre wojsko pobić, boją się jeszcze naszego lot
nictwa. Ho! ho! żebyśmy to mieli taką marynarkę, 
jak mamy lotnictwo, tobyśmy się nikogo nie bali.

Co mówicie, Stacho, to mamy takie dobre 
lotnictwo?! — wykrzyknął jeden z młodszych, go
spodarzy.

O tak, bardzo dobre, a co ważniejsze, że mamy 
w Polsce własne fabryki, gdzie możemy budować 
samoloty. Och! żeby to można było okręty budować 
w ki aju, jakby to było dobrze! Bo teraz musimy 
nasze wojenne okręty budować we Francji, co kosz
tuje bardzo, a bardzo drogo. A trzeba było przecież 
Polskę zrujnowaną po wojnie odbudować. Dwor
ce kolejowe, szkoły stawiać. Port Gdynię bu
dować, który jest teraz piewszym na Bałty-
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ku, choć tak niedawno jak go zbudowano. 
I inne wielkie wydatki były. Dlatego to, ma-

Z ciekawością  słuchali ludzie, co mat Musiał prawił o polskiem
morzu

jąc taw  wielkie wydatki, których nie sposób 
odłożyć było, nasz rząd nie mógł jeszcze silnej floty
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wybudować. Mamy już trzy łodzie podwodne, sie
dem torpedowców, kilka innych pomocniczych okrę
tów. Łodzie podwodne, to są takie okręty, co mogą 
pływać nad wodą i pod wodą, mają specjalne apara
ty, z których strzelają do nieprzyjacielskich okrę
tów wielkiemi pociskami, nazwanemi torpedami. 
Ta torpeda jest tak urządzona, że może płynąć jakiś 
czas sama po morzu, bo ma w sobie mały motorek, 
który porusza śrubę w środku, przyrząd, który nią 
kieruje.

— To mądra sztuka — rozległo się naraz kilka 
głosów.

— A torpedowce, to są okręty nadwodne. Też 
mają aparaty torpedowe, a prócz tego uzbrojone są 
w duże armaty. Wszystko to kosztuje, a czy nas stać 
na to?

— Wiem ja, że na wsi wielka bieda. Ale jak naród 
nie potrafi obronić morza, to będzie gorzej, daleko 
gorzej. Teraz wszędzie na całym świecie taki kry
zys, nietylko u nas ceny na zboże i inne wiejskie 
produkty są niskie, ale jest nadzieja, że to minie, 
a jak morze oddamy, to już i tej nadziei na lepsze 
nie może być. Nietylko wam będzie ciężko, ale 
i dzieciom waszym i wnukom. Powiem wam krótko, 
że Polska bez morza i roku w wolności nie przetrzy
ma.

— Nie może być — rozległy się głosy.
— Poczekajcie zaraz wam wszystko dokument

nie wyklaruję, żebyście mieli, jak na dłoni. Wiecie,



ile Polska wywiozła drogą morską przez Gdynię 
i Gdańsk w roku 1932? — Nie! Oto około dziesięciu 
miljonów ton, a jedna tona to tysiąc kilo; tak na 
ten przykład licząc na wagony będzie to 500.000 
towarówek, a pociągów po 40 wagonów każdy, to 
12.500. A wartość tego w złotych 520 miljonów. Za 
te pieniądze można kupić 44.000 włók ziemi. Lądem 
wywieźliśmy tylko około czterech miljonów ton,

932 WYWIEZIONO 
Z POLSKI DROGĄ MORSKA

10.000.000TO

„(id.

wWimi

500 O O O  WAGON0WVJVJ. O O U  TOWABOWYft o w a r o w y c h

a licząc na wagony 200.000 towarówek, a pocią
gów po 40 wagonów 5000. W następnym roku mo
rzem wywieźliśmy jeszcze więcej jako, że to 
daleko taniej. Wywozimy węgiel, żyto, pszeni-
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cę, cukier, drzewo, masło, jaja, kartofle, jęcz- 
mień, bekony, paszę. Przywiozła zaś Polska 
drogą morską koło siedmiuset tysięcy ton, a tow a
ry takie: bawełna i wełna, potrzebne nam dla fa 
bryk w Łodzi, w Białymstoku, w Bielsku i innych 
miastach; przywozimy pozatem rudę żelazną, po
trzebną dla naszych fabryk na Górnym Śląsku, 
w Sosnowcu i innych miejscowościach. A jak na ten 
przykład wojna wybuchnie, to co? — Wiadomo, że 
zaraz nieprzyjaciel zechce wybrzeże morskie za
brać. Gdy nie będziemy mieli silnej floty, to nie da
my rady flocie nieprzyjacielskiej. I tak się jeszcze 
stanie, że Prusak morze nam znowu zabierze. Co się 
stanie wtedy z całym naszym surowcem, towarem, co 
wysyłamy drogą morską do obcych krajów ? Ano bę
dzie musiał zostać w kraju, a przede wszy stkiem 
węgiel, zboże i inne surowce. Cóż się dalej stan ie7 
Przestaną pracować kopalnie, bo co z tym węglem 
robić, czy fabryki z suknem, bo nie dostaną baweł
ny i wełny, która do nas idzie morzem. Zacznie się 
wtedy straszne bezrobocie, nie takie jak teraz, ale 
o wiele gorsze; robotnicy pow rócą^na wieś, bo to 
przecież ten sam chłop ze wsi, ma tu  dziada, ojca, 
brata. Kryzys będzie okropny. Teraz ceny na zbo
że, masło, ja ja  i inne produkty wiejskie są niskie, 
choć wywozimy tego tyle ? Zaczniemy się dusić włas
nym towarem i produktami, bo kto będzie kupował? 
Przyjdzie nędza straszna, za nędzą ruina, za ruiną



wolność stracimy. Przyjdzie Prusak i będzie gospo
darzył u nas, odbierał ziemię polskim gospodarze>m, 
a swoim oddawał, jak to już ongiś robił w Poznań- 
skiem i na Pomorzu. Tylko teraz tak  dobrze zrobi 
to, żeby już potem kiedyś, nikt nie powiedział, że tu 
była polska ziemia. A ty, polski chłopie, uciekaj, 
gdzie pieprz rośnie.

— Niedoczekanie jego! Nie damy! nie damy! — 
rozległy się krzyki.

— Otóż to właśnie, że nie damy! Tylko jak bę
dziemy ino krzyczeć, że nie damy, to Prusak będzie 
miał nas — wiecie gdzie!... żeby nie dziewuchy, to- 
bym powiedział!

— Prawda, prawda, że krzykiem niewiele się zro
bi, — potwierdzali gospodarze.

Ale naród polski do tego nie dopuści, dlatego też 
powinien się skupić i dopomóc rządowi we własnym 
interesie, stworzyć flotę silną, któraby potrafiła 
obronić wybrzeże morskie, nasze dostępy do morza: 
porty Gdynię i Gdańsk. A trzeba wam wiedzieć, że 
morze przed kilku laty uratowało już Polskę od wiel
kiej klęski. Było to tak. Dawniej Prusacy u Polaków 
kupowali bardzo dużo węgla, zboża, masła, świń. 
Ale później, jak trochę się ocknęli po wojnie, zaraz 
chcieli nam szkodzić i zamknęli swoje granice przed 
naszym towarem, myśląc sobie: Teraz Polskę
zrujnujem y!“ Ale grubo się omylili, bo od czego ma-
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my dostęp do morza. Wtenczas to Rząd Marszałka 
Piłsudskiego zaczął energicznie rozbudowywać Gdy
nię. Poszedł nasz węgiel, zboże, bekony i inne pro
dukty do Gdyni i Gdańska, tam na okręty i hajda 
w daleki świat. Teraz Polska śmieje się w kułak 
z Prusaka. Dlatego to taki grzeczny się zrobił. Już

Załadowane w Gdyni na okręty płyną płody naszej ziem i w da
leki św iat

chce z nami handlować, bośmy dzięki morzu tak do
brze bez niego się obeszli. A żeby nie morze, tobyśmy 
śpiewali cienko, bardzo cienko. Rozumiecie teraz, 
że morza tego musimy bronić ze wszystkich sił. Te 
wielkie pieniądze, które trzeba płacić za okręty, 
są bardzo maleńkie wobec tych nieszczęść strasz
nych, jakie nam grożą, gdyby zabrał Prusak wy
brzeże morskie. A weźcie na rozum i to, że te wielkie 
koszty rozłożone będą na cały polski naród. A jest
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nas już sporo, bo w samym kraju  32 miljony. Niech 
każdy ofiaruje kilka groszy miesięcznie, a już to 
zrobi w kupie wielki pieniądz.

— A państwo, czy daje na flotę? — przerwał B ar
tek.

— Wiadomo, że daje. A skądby się wzięły takie 
wielkie nowe torpedowce, jak „Wicher”, „Burza”, 
łodzie podwodne „Ryś”, „Żbik” i „Wilk”, szkolny ża
glowiec „Iskra”. Każdy je może zobaczyć w Gdyni. 
A teraz znowu obstalowuje państwo nowe okręty. 
Rząd, co może, to daje z podatków, ale naród sam 
musi teraz dobrowolnie dać od siebie.

Niech na ten przykład ofiaruje każda rodzina 10 
groszy, tyle co kosztuje kilka papierosów, a w sumie 
miesięcznie będzie 1.000.000 zł., co zrobi rocznie 
12.000.000. Takim sposobem naród polski, co rok 
mógłby dawać tak  wielką sumę na swą flotę wojen
ną, a z tej sumy można już mieć dużą łódź podwodną. 
Tylko wszyscy społem, to niczego bać się nie po
trzebujemy! Przecie lepiej wyrzec się tych kilku pa
pierosów czy kieliszka wódki', niż oddać całą swoją 
ojcowiznę Prusakowi!

— Sprawiedliwie mówi! to się rozumie! pewnie! 
pewnie! — sypały się głosy ze wszystkich stron.

— A no już po tych wyjaśnieniach, nie takie to 
straszne.

— A powiem wam jeszcze coś na dodatek.
— Słuchamy! prosimy! — zahuczało dookoła.



— Ile macie dzieci, Macieju? — zapytał niespo
dziewanie.

— Ano, piątkę, — odpowiedział mocno zdziwio
ny — ale co moje dzieci mają do morza? — dodał 
po chwili zastanowienia.

— Poczekajcie trochę zauważył, a ile macie grun- 
tu? ■ :

— No, cztery morgi — dziwił się coraz bardziej.
— A wy, Walenty?
— Dał Bóg sześcioro, a gruntu po ojcach osiem 

morgów.
— A wy, Antoni?
— Ja trójkę, a jednego czekam, a gruntu dwa 

morgi.
— A wy Janie?
— No, ja  mam ośmioro, a gruntu dziesięć mor

gów.
— To jakże wy rozdzielicie ziemię między dzieci? 

po pół morga, czy jak, i to nie wystarczy?
— Jak?... — podrapał się każdy w głowę.
— No pewnie, że jeden albo dwóch dostanie, 

a resztę musi spłacić i iść do miasta na robotę.
— Tak, do miasta — przerwał im Musiał. Czy to 

mało chłopów wróciło z miasta zpowrotem na wieś, 
co?

— Dokumentna prawTda, w samych Lipkach chy
ba jest z dziesięciu.
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— Widziecie. A czy wiecie, ile w Polsce rocznie 
przybywa ludzi?

— Nie — odezwał się któryś z gromady.
500 tysięcy dzieci rodzi się co rok. To pomyśl

cie, co będzie za dwadzieścia lat? — 10 miljonów 
przybędzie. Przecie stanie się tak ciasno, że Polska 
tyle luda nie wyżywi i znowu . wielkie nieszczęście 
będzie groziło naszemu narodowi.

— No, Stacho, gadajcie, prędzej, jaka jest na to 
rada ?! ,

— Jest! jest! Trzeba wam wiedzieć, że po mia
stach, a i po wsiach niektórych jest takie stowarzy
szenie, które się nazywa Liga Morska i Kolonjalna. 
Za parę groszy każdy może popierać tę Ligę, być 
jej członkiem.

— A co ona robi? — zapytał się Jan Kasprzak.
— Oto stara się, żeby Polska miała Hotę wojenną, 

handlową i chce dostać też część dawnych 
kolonji niemieckich dla Polski. Kolonje to są 
takie kraje dalekie za morzami. Ziemie są 
tam bogate , ale mało zaludnione. Otóż lig a  
ta się stara, żeby tam kolonje dostać dla Polski, 
aby można było tam osadzać na roli, na rzemiośle 
tych wszystkich, którzy nie mogą znaleźć pracy 
w kraju i chcieliby emigrować.

— To ci mądrzy ludzie... — zawołał z zapałem 
Kasprzak.
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O tak, wiadomo, że mądrzy. Dawniej dużo lu 
dzi z Polski wyemigrowało do Ameryki Północnej, 
Kanady, Brazylji, ale teraz te państwa, nie chcą 
wpuszczać cudzego narodu, bo u nich samych wiel
kie bezrobocie. Dlatego ta Liga stara się, aby dostać 
kolon je. Są narody, jak Francuzi, Portugalczycy, któ
rzy mają tak dużo ziem zamorskich, a znowu lud
ności nie tak bardzo dużo, że może nadejść taki 
czas, że zechcą ziemię zamorską sprzedać czy od
stąpić, przeto Liga zbiera fundusz kolonjalny na ten 
cel. Sami widzicie jakbyś nie skręcił sprawy nasze 
ku dobremu, to bez floty wojennej nijak. A trzeba 
wam wiedzieć, że teraz przy Lidze Morskiej 
i Kolonjalnej powstał Fundusz Obrony Mor- 
skiej, służący do rozbudowy naszych sił zbrojnych 
na morzu. Na ten fundusz złożyła się już suma 265 
tysięcy złotych, ofiarowana przez naród polski, 
na łódź podwodną ,,Odpowiedź Treviranusowi”, 
i inne sumy, które zostały złożone na konto 
czekowe 30680, na budowę okrętów wojennych. Ten 
fundusz jednak jest naturalnie zbyt jeszcze mały, 
na to, aby wybudować z tych pieniędzy silną flotę 
wojenną, więc cały naród musi się skupić, i złożyć 
niewielkie ofiary.

Zarząd tego Funduszu, wypuścił takie znacz
ki, rodzaj marek, po 5 gr. 10 gr. 20 gr. i 50 gr. Każ
dy obywatel polski według możności powinien choć 
jeden taki znaczek miesięcznie kupić. Jak będziemy
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iść społem, to silną flotę zbudujemy. Wielkich 
już rzeczy Polska dokonała przez tych kilkanaście 
lat. Przypomnijcie sobie, jak nasza ojczyzna po woj
nie wyglądała. Wsie i miasteczka spalone. W wiel
kich miastach stoją nieczynne fabryki, jak na ten 
przykład w Łodzi, bo Niemiec nam maszyny poza
bierał. Dworce spalone. Wszyscy to jeszcze mamy 
w świeżej pamięci.

— Ano, prawda, i z naszych Lipek ino same ko
miny sterczały, a teraz piękna wieś — odezwał się 
stary Walenty.

— I tak społem stworzymy silną flotę wojenną, 
jak to zrobił naród niemiecki. Stworzył nasz sąsiad 
taki związek, jak na ten przykład nasza Liga Mor
ska i Kolonjalna. Otóż ten związek, do którego za- 
zapisało się miljony ludu niemieckiego zebrał wielkie 
pieniądze na budowę floty wojennej. Tak mądry 
naród dopomógł swemu rządowi stworzyć flotę wo
jenną.

— Co mądre to mądre te szwaby — trzeba im to 
przyznać — odezwał się jeden ze słuchaczów.

Naraz zerwał się od stołu Bartek Zięba i odezwał 
się w te słowa:

— Gospodarze, każdy z nas musi złożyć tych 
kilka groszy na flotę wojenną! Słuchajcie, chło
py, przecież to morze zdaje się tylko takie d a 
lekie i obce, a ono leży o miedzę, bo, broniąc tego
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morza, bronimy wsi rodzonej, bo broniąc tego m arz., 
bronimy przed Prusakiem te j roli, co nam ją  dziady

Niech żyje Polska Marynarka wojenna! niech żyje! —- krzyczano
dokoła

i pradziady potem i krwią zrosiły, bo broniąc tego 
morza, bronimy nasze dzieci przed zagładą. Dlatego 
wołam: Niech żyje Polska M arynarka W ojenna'
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Stał się taki wrzask i gwałt, że aż szyby w oknach 
zadźwięczały.

— Słuchajcie, gospodarze — zerwał się Jan 
Kasprzak — dobrze mówił Bartek, a ja  jeszcze do
dam, że trzeba za tych kilka groszy zapisać się do 
te j Ligi, co to te ziemie zamorskie chce dla narodu 
dostać, bo prawdę rzekłszy, niejeden z nas już i te 
raz ruszyłby z radością w te dalekie kraje zamor
skie. Mój stryjek jest w Brazylji, dobrze się mu wie
dzie, ma duże gospodarstwo.

— Tak! tak! a puszczy to się nie boimy!
— A czarnych dziewuch, też się nie boicie? — 

zażartował któryś. Wesołość ogarnęła zgromadzo
nych. Już się ten i ów oglądał za muzyką.

Co widząc, Musiał zerwał się z ławy i, porwawszy 
jedną z dziewczyn, a stanąwszy w tanecznej posta
wie, tupnął z fantazją, i począł wyśpiewywać:

Tak się działo w one lata
Co człek sobie użył świata
Jadał, pijał, wyśpiewywał,
Co niedziela w karty  grywał,
Oj jody jody! oj jody! Oj dana!”

— Niech żyje m arynarka! niech żyjeT — krzycza
no dokoła. A rozochocony m at Musiał, przetań 
ęzywszy krąg, śpiewał dalej:
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„Pojechałem do Łowicza 
I kupiłem sztukę bicza.
Tom se trzaskał, tom se pukał,
Bom dziewczyny sobie szukał.
° j  Jody jody, oj jody jody, oj dana
Oj jody jody!” — śpiewała rozbawiona gospoda.
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L I G A  M O R S K A  
I K O L O N J A L N A

S P Ó Ł D Z IA Ł A  C Z Y N N IE :

w utrwalaniu panowania Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Bałtykiem;

w rozbudowie żeglugi morskiej, portów oraz handlu 
i rybactaw;

w utrzymywaniu ścisłej łączności z wychodźtwem 
polskiem i w pozyskiwaniu terenów dla za
morskiej ekspansji ludzkiej i gospodarczej;

w rozbudowie i eksploatacji dróg wodnych śródlą
dowych i wychowaniu wodnem społeczeństwa, 
a w szczególności młodzieży.

Z O S T A Ń  C Z Ł O N K I E M

LIGI M ORSKIEJ  
I KOLONJALNEJ!

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
Warszawa> ul. Widok 10.
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