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NIE
wiem, jak si? nazywa?. Pozna?em go przypad

kiem i chyba go wi?cej w ?yciu nie zobacz?.

Ale nazwisko jest przecie? bez znaczenia. Przy

pu??my, ?e nazywa? si? Jakub Ry?, robotnik portowy,

Jakub Ry?.

Mój Jakub Ry? idzie codziennie do pracy na na-

brze?e Indyjskie. Co dzie? pospiesza d?ug? ulic? portow?

i mija stary d?b piastowski, który ocala? na ?rodku

ruchliwej arterii portu.
- Mia? szcz??ciel - my?li sobie Ry?. - Tyle ulic tu

wymierzyli, olbrzymie gmachy postawili, wsz?dzie jUZ

tylko kamie?, ceg?a i beton, ?e jednej trawki nie

uj rzysz, a ten ci d?b ocala?.

Gdy robotnik przechodzi pod konarami drzewa,

_ wielki d?b szumi mu codzie? nad g?ow? jakby si? wita?

z nim rado?nie. Potem dolatuje Rysiowi do czo?a moc

ny wiatr z pó?nocy. To od tego niedalekiego morza za

wsze bije to zdrowe, krzepi?ce powietrze.

Robotnik musi mija? co dzie? mnóstwo kolejowych

torów, aby si? dosta? w okolice swego miejsca pracy.

Gdzie? tam na prawo poza sob? zostawia basen w?gle

wy, dymi?ce kominy trampów i dalekie d?wigi mostowe,

ju? od samego rana, dzie? w dzie? i noc w noc pracu

j?ce w kurzawie wiecznego dymu.
- Tu jednak najci??sza robota - my?li Ry?, który

pracowa? j uj: i na molo w?glowym.
'Teraz pracuje na nabrze?u Indyjskim przy magazy

nach ?uszczarni ry?u.



Gdzie? tam za sob? zostawia dymi?ce kominy tram pów ...

- Zawsze tu l?ej - my?li - ju? nie chodz? taki

wiecznie zasmolony. Dawniej po pracy kawa?ka bia?ej

skóry nie by?o na mnie wida?.

Na Indyjskim nabrze?u jest inaczej. Mo?na no

si? granatow? czyst? koszul? i spodnie jako tako

schludne.

Kiedy 'j u? wyro?nie blisko przed oczyma wspania?y
budynek urz?du celnego a potem wynios?y bia?o-czer

wony gmach g?6wny ?uszczarni ry?u, Jakub Ry? staje
u pocz?tku basenu co dzie? przy tym samym ?elaznym
palu i patrzy w granatow? wod? basenu.

W basenie 1\1} arszalka Pi?sudskiego jest taka sama

woda morska jak wsz?dzie. Mo?e czystsza II brzegów,
ho nie sypi? w ni? tyle mia?u jak na molo wc;glowym,
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ale tak samo tu jak i tam w ostrych k?tach hasenu

snuje si? g?sta, rozwleczona w· smugi oliwa.

Ale Ry? patrzy zawsze nie nisko pod stopy, tylko

dalej, na szerokie wej?cie basenu i jego granatowe

wody.
'

Dzisiaj p?ynie po g?adkim spokojnym morzu wscho

dz?ce s?o?ce. W?a?nie ?wieci o tej porze na pasiast?
f asad? ?uszczarni, d?ugie magazyny i smuk?? sylwetk?

fabryki oleju. D?ugie cienie wynios?ych statków i po

chylonych bomów k?ad? si? na kolejowych torach bieg

n?cych wzd?u? basenu i na o?wietlonych ?cianach ma

gazynów.
-

Przyszed? jaki? olbrzymi szwed pod olejarni?.
- Z transportem czy po transport? -

pyta si? Ry?
przechodnia. -

- Z transportem. Przywióz? ?adunek ziarn palmo-
wych.

-

Du?y jaki?.
-

Du?y. 15.000 ton.

- Ale, patrzrio jaka to dzi? ciasnota przy cukro-

porcie i ch?odni, chocia? odszed? w nocy ten holender

i w?och zasmolony.
Po drugiej stronie basenu Marsza?ka Pi?sudskiego sto

j? w szarym cieniu nieprzeliczone maszty i kominy.
Tak nawet z uko?nego patrzenia jakim mo?na ogarn??
przeciwne nabrze?e, nie da si? w ogóle przeliczy? stat

ków. Wida? polskie towarowce regularne "Lech",

,,\Varszawa", to znów angielskie i norweskie parowce,

jakie? bia?e nazwy statków holenderskich i szwedz

kich.

Ry? lubi na to wszystko patrzy?. Pracuje co dzie? jak
i inni sumiennie i wytrwale, ale ka?d? chwil? wolnego
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czasu zu?ywa na wytrwa?? obserwacj?. Zw?aszcza je

?eli jak dzi? nie ma jeszcze przydzielonej pracy. Po

przednia zmiana robotników dopiero co sko?czy?a ?a

dowanie ry?u na ber link? i celnicy w zielonych mun

durach plombuj? ?adunek przed odpraw?.
- Za chwil? wejdzie do basenu holender "Bata

wia". Ju? ma miejsce przed naszym magazynem.
- Co wiezie?

- Przyszed? po m?k? ry?ow?. Za chwil? b?dziemy

?adowali.

Tego Jakuba Rysia pozna?em w?a?nie w dzie?, kiedy

przysz?a do portu "Batawia" . Siedzia? na brzegu mola

na ?elaznym s?upie, zwrócony w stron? morza.

Dzie? dobry, jak si? macie?

Dzi?kuj?, dobrze.

Mo?e papierosa?

Dzi?kuj?, nie pal?,
Czekacie tu na prac??

Czekam, jeszcze nie moja pora.

Ma przyj?? za chwil? jaki? statek.

Ju? jest w awanporcie. Niech pan patrzy, ci?gnie
go holownik. Du?a bestia.

Statek "Batawia" by? ca?y bia?y. R.zadkie s? tak

niepraktycznej barwy towarowe statki. Okaza?o si?

jednak, ?e z bliska, w cieniu, by? raczej brudno nie

bieski.

Ci?gniony linami przysadzistego holownika, mija?
wolno niskie magazyny cukroportu i ch?odni.

Tymczasem pod ?uszczarni? zhiera?o si? coraz wi?cej
robotników. WiC;kszo?? z nich przyje?d?a?a rowerami.

Stawiali j e w regularnym szyku pod d?ugimi magazy
nami ?uszczarni a potem odwracali si? twarzami w na-



Rzad k ie sa biale towarowe statki ...

sz? stron?. Twarze mieli na ogó? m?ode, s?o?cem opa

lone. Ju? to samo mówi?o, ?e s? zdrowi, bo s?o?ce nie

lubi chorych ludzi.
.

Ubrani byli schludnie. Koszule granatowe, br?zo

we, ciemno szare. Rzadziej widzia?o si? bluzy, dzie?

przecie zapowiada? si? gor?cy.

Tak samo i nasz Jakub Ry? mia? granatow? koszul?,

spi?t? metalowym ?a?cuszkiem.

- Du?o was bcdzie zatrudnionych przy ?adowaniu.

takiego j ak ten statku?

- Czy ja wiem? To dosy? du?y statek. Mo?e nas

wezm? do pracy jakie trzydzie?ci ch?opa.
Podoha? mi si? ten robotnik o chudej twarzy, pe?nej

ukrytej inteligencji.
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Bywa tych worków w sk?adach z gór? ?wier? miliona!

-

Spieszy si? wam? -

zapyta?em, pragn?c chwil?

pogaw?dzi?.
- Na razie nie, przyjdzie czas to mnie zawezw?.

Przedtem musi statek przybi?, uzyska? odpraw? celn?,
a potem dopiero nasza praca.

- Ile wy tu dziennie zarabiacie?
- A to ró?nie. Naprzód trzeba by?o trzy nuesi?ce

pracowa? za ni?sz? op?at?. Teraz to ju? dostaj? ponad
l z? za godzin?. Przy o?miu godzinach wypadnie oko?o

9 z? dziennie. Mamy tu zreszt? kilka kategoryj.
A lubicie robi? ko?o ry?u?

- Owszem. To czysta robota.
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Cysterny naftowe w porcie gdy?skim.

Rozmawia?em patrz?c na otwarte sk?ady ?uszczarni.

Wszystko na tym nabrze?u pach?o ry?em, tor kolejowy,

magazyny i ludzie. W otwartych bramach sk?adów sza

rzal pó?mrok. We wszystkie strony wiod?y wysokie w?

wozy pouk?adanych worków ry?u.
- Wspaniale to wygl?da. Jakby jakie? murowane

budowle, z których pozrywano dachy. Jak to si?

wszystko samo trzyma?
- Samo si? nie trzyma. Te stogi powi?zane s? de

skami.

- A ile? tego jest, jakie? grube tysi?ce.
- Bywa tych worków w sk?adach z gór? ?wier? mi-

liona. Ka?dy po 100 kg wagi.
- Taka masa i my to wszystko zjemy, co, panie ko

chany?
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\.

Zak?ady przemys?owe ?uszczarni przystosowane sa do prze-

róbki 150.000 ton ry?u rocznie.

)

- Nie my wszystko. Nie wwozimy do kraju ca?ego

przemia?u ry?u. Oko?o 25% wywozi si? do krajów skan

dynawskich, ba?tyckich, Czech, RUlllunii, Lewantu.

Firmy takie jak ?uszczarnia ry?u, niedaleka olejar
nia, czy te? dojrzewalnia bananów, s? to nie tylko por

towe firmy ?adunkowe ale jednocze?nie wielkie zak?ady

przcmys?owe, które maj? w porcie dogodne warunki

pracy. Skupienie przemys?u w porcie umniejsza znacz

nie koszty transportu i u?atwia danej ga??zi przemys?u
drogG na rynki zagraniczne.

W porcie gdy?skim przemys? ze?rodkowuje sic na

nabrze?u Indyjskim, jednym z najcl?u?szych, bo licz?cym
ponad l km d?ugo?ci. Tutaj to zawijaj? egzotyczne
statki dalekobie?ne z Hurmy. Przywo?? dziesi?tki t y

siGcy ton surowego ry?u, który po omieleniu, wy?usz
czeniu i wypolerowaniu w ?uszczarni odchodzi poci?
gami na po?udnie do wszystkich dzielnic Polski, aby
si? znale?? na naszym stole jako powszednia potrawa,



t •

"!

Bia?y spichlerz zbo?owy stoi na czele portu.

lub odp?ywa z Gdyni z powrotem do obcych krajów.

Obok ry?u wywozi si? m?k? ry?ow? i otr?by. Zak?ady

przemys?owe luszcza rni przystosowane s? do przeróbki

150.000 ton ry?u rocznie. Nic wi?c dziwnego, ?e ?usz

czarnia zajmuje przestrze? 10.000 m".

Po?o?ona dalej olejarnia produkuje przede wszystkim

oleje niczb?dne dla potrzeb techniki, oraz oleje jadalne.

Podohnie jak ?uszczarnia, fahryka olejów to przedsi?

biorstwo zakrojone na olbl?zyl1li? skal?, p'rzystosowane
do wielkiej produkcji rocznej 100.000 tun olejów. I tu

jak tam widzi si? cz?sto cgwtyczne za?ogi. Wynios?e

pi?tra olejarni maj? cz?sto sposobno?? widzie? przed

sob? na maszlach statków flagi ch i?sk ie, argcntyl1skie,
mand?urskie i

indyjtie.
Nie dziwi? tu nikogo murzy?-
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scy marynarze, Chi?czycy, ani smuk?e, wychud?e cienie

wyznawców Buddy. Do nabrze?a Indyjskiego przybija
cz?sto burta indyjskiego parowca czy ?aglowca o piGk
nych kszta?tach fregaty, która z dawien dawna jest

symbolem dalekiej ?eglugi morskiej, pe?nej szlachet

nego rycerstwa.

Nabrze?e Indyjskie d?wiga na sobie jeszcze trzeci?
chlubr; sw?

- spichlerz zbo?owy, którego wynios?e syl
wety witaj? dalekich morskich przybyszów u pocz?tku
mola na wprost bramy awanportu. Ten bia?y spichlerz,
nowocze?nie urz?dzony, stoi na czele portu jakby znak,
?e naj bogatszy produkt tej ziemi, na której stoi, to zbo

?e. W tym spichrzu wspania?ym, jak jaki? ko?ció? nad

morski czy urokliwa katedra, spotykaj? si? i wchodz?
...

w pospóln? znajomo?? plony Poleszuka i Mazura, po

zna?ska pszenica i z ca?ej Polski ?yto.

Wszystkie najpi?kniejsze zapachy ziem polskich od

Karpat po dalekie Wilno tu si? schodz? w przewiew.
nych sk?adach spichlerza, aby urod? sw? i smakiem

?wiadczy? o bogactwie naszej ziemi.

Jakub Ry? uzupe?nia? moje wiadomo?ci. Okazywa?o
siG, ?e zna? dok?adnie produkcj? firm.

- Pan tak jako? ksi??kowo obeznany z tym wszyst
kim -

zapyta?em.
- A tak, bo czytam. Ucz? si?. Przyznam si? panu,

?e moim pragnieniem jest posuwa? si? stale w ?yciu
coraz dalej i dalej. Przyjecha?em tu bez grosza przed
kilku laty. Z g?odu zdycha?em. Do g?by nie by?o co

w?o?y?. Potem dorwa?em si? do praktyki przy ?adowa

niu bunkrowego w?gla. Teraz mam tu kategori? A, ale

ucz? si?, mo?e pchn? si? jeszcze wy?ej. Napoleon po

wiedzia?, ?e ka?dy ?o?nierz nosi w tornistrze general-
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sk? bulaw?. Moja generalska bu?awa to ta r?ka. W tej

r?ce trzymam los, uparcie.
- To ?adnie, ?e?cie tacy twardzi. Takich ludzi nam

potrzeba.

Jeszcze bardziej podoba? mi si? ten robotnik. Mia?

teraz m?odsz? twarz i takie zdrowe b?yski w oczach.

Statek "Batawia" w?a?nie przybija? do mola. Za

cz?to zrzuca? liny i mocowa? je do pali. Pierwsi weszli

na statek celnicy a za nimi przedstawiciele firm ma

klerskich.

Teraz pojawi? si? na molo przed magazynem ?usz

czarni jeszcze j eden robotnik. Starszy od tamtych

wszystkich w granatowej czapce, z l?ni?cym daszkiem.

Mia? jak?? surow? powag? na spracowanej twarzy.
- Musz? ju? i??, to nasz przodownik - powiedzia?

robotnik - za chwil? rozpoczniemy ?adunek.

Wszyscy robotnicy ustawili si? w dwuszereg na molo.

Ch?op w ch?opa, t?gi i rozro?ni?ty. Stan?li .twarzarni

ku morzu, ty?em do magazynu ry?u. ....

Przodownik chodzi? wzcllu?, bez s?owa, przed t? karn?

brygad? robotnicz?. Widzia?o si?, ?e co? w pochylonej

g?owie liczy i uk?ada.

Zatrzyma? si? w pewnej chwili i zacz?? krótkim ru

chem r?ki odlicza?.

Ci z lewej strony raz, dwa, trzy, cztery na magazyn.

Pi??, sze??, dziesi??, dwana?cie na statek, inni do u?o

?enia pomostów, tamci znów na inne jeszcze stano

wisko.

Przydziela? prac? bez s?owa, skinieniem g?owy i r?ki.
Czasem tylko pad?o niezrozumia?e, kaszubskie s?owo

lub jaki? ich w?asny skrót robotniczy.
Rozumieli si? jednak doskonale, s?owa by?y zbytecz-
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ne. Nie na gadaniu bowiem praca ich polega, tylko na

mi??niu i wysi?ku.
Po przydzieleniu pracy zacz?li oddawa? hr?zowe

ksi??eczki robotnicze, w których zapisana mia?a by? ich

praca i nale?na zap?ata. ,

./

Potem brygada rohotnicza rozpad?a sit; w mig na sek

cje, trójki, dwójki.

Ruszyli do pracy.

Ju? ci i tamci d?wigali drewniane pomosty, po któ

rych mia?y biec za chwil? ich ?elazne wózki. ] u? skrze

cza?y wypocz?te windy statku, wstawa? krzyk pod ma

sztami i rodzi? sit; odzew w dalekiej g?t;hi ciemnego
sk?adu ry?u.

Zacz??o ?y? coraz g?o?niej Indyjskie nahrze?e.

- Zostawi? ich tu na razie i pójclG na drug? stron?

basenu - postanowi?em w my?lach, patrz?c na czer

wieniej?c? w s?o?cu wielk? ch?odni?.

Odchodz?c chcia?em jeszcze zobaczy? Jakuba Rysia

przy pracy, ale gdzie? znik? w hrunatnych w?wozach
worków ry?u.



POD BRAMAMI CUKROPORTU

PO
drugiej stronie basenu naprzeciw ?uszczarni

czerwieni? si? wynios?e mury ch?odni, poprzeci
nane szarymi smugami. Odhijaj? si? w wodzie

hasenu i ?ami? na drgaj?cej fali w przedziwn? rucho

m? harmoni?.

Znowu szyny i szyny. Pe?no bia?ych kolejowych wa

gonów, z których cieknie woda i bije od nich przejmu

j?ce zimno. Kilku robotników zakr?ca sztaby, zamyka

j?ce drzwi do wozów.

- Co zamykacie w tych wagonach? -

pytam z cie

kawo?ci?.
- Nic nie zamykamy. To puste, dopiero wy?adowa

ne. W jednych przysz?o mas?o, w drugich bekony. Ju?

s? na statku.

Kilka kroków przede mn? czarny ?óraw ??wiga z wa

gonu ci??kie paki, trzeszcz?ce w stalowych kle:;zczach.

Mijam jeden po drugim wysokie d?wigi bramowe.

Rozpostarte na szerokich nogach jak rozkraczone ol

brzymy, st?kaj? i dysz? w uci??liwej pracy.

Pierwszy d?wiga graniaste worki z blokami stea

ryny, nast?pny przerzuca nade mn? trzy beki t?uszczu,

tamten z nów zatacza pó?kole z wielkimi
)!oc??

mi

toho?ami. Nie wiadomo co w nich j est',(rida?'J ty o

wielkie napisy "London", dok?d pod??Y/' ??dunek.'Cl

Przerywa mi czyj? przejmuj?cy krzyki" "?';!(}r8io';
-

Uwaga, niech pan ucieka z toru! \t-(.." .,'
"(.N1 . -'\ \.

SchodzG szybko na sam brzeg mola a? ·po
•

urt?

statku, a ju? za mn? sunie na
. .s?yn'atli."howy.;wóz z be-

konami. ''''<-';.,' ·i.? J ) 'lI 0-·::1.:"'i?

Polska ""yna si? od Gdyni

'
.

'>i';"\ \' .,-,,,.

L";'???????'? 2



A gdzie indziej jeszcze beki. ..

Poci?gi i poci?gi, wci?? wozy i wozy, czerwone, po

pielate, spracowane i brudne. To znów bia?e lodziarki,

platformy, gdzie si? ruszysz, wozy, wózki, paczki, beki

i ?elaziwo.

- Tu jest ruch - my?l? w duszy i co chwil? pytam

si? -

co tam ?adujecie, ch?opcy?
- Stearyna.
- A to?

- Mas?o.

A gdzieindziej jeszcze beki, skóry, drób bity, po?

cie s?oniny i mi?sa. Widz? napisy ró?nych statków. Ró?

ne flagi, ró?ne pa?stwa. Polski "Lech", szykuj?cy si?

do Londynu, dalej b??kitna "Warszawa", chyba naj

czystsza w tym porcie.
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?adunek i wy?adunek, ?adunek i wy?adunek ...

Czysty ten nasz statek - mówi? do którego? ro

botnika.

?mieje si?.
- Najczystsze to s? nasze statki. Wiecznie je szo

ruj?, p?ucz?, myj?. Nawet w porcie maluj?. Najwiek
sze znów brudasy to w?ochy i greki. A na odwrót

statki z pó?nocy, bardzo schludne i porz?dne.

Icl? dalej. Wci?? d?wigi i d?wigi. Jest tu ich na na

brze?u Polskim, które si? ci?gnie wzd?u? basenu Mar

sza?ka Pi?sudskiego, a? dwadzie?cia cztery. Dwadzie?cia

cztery d?wigi pracuje nieustannie wzd?u? olbrzymich

magazynów ch?odni, firmy Pantarei i Cukroportu.
Dwadzie?cia kilka d?wigów przerzuca towary, prze

nosi i ?aduje, tu d?wiga, tam je opuszcza, raz z luków

statków podnosi, raz w luki statku opuszcza.
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Co krok co? nowego w tym porcie ...

?adunek i wy?adunek, ?adunek i wy?adunek. Rano

wieczór, we dnie w nocy, ca?y dzie?, ca?y miesi?c

i tak w niesko?czono?? ku chwale rodzimego handlu

i gospodarki kraju. I

Najwi?kszy ruch jest ko?o ch?odni portowej. Nic

dziwnego, ch?odnia to jeden z najwi?kszych zak?adów

przemys?owych w porcie.
Tu prze?adowuj? drób bity, tam wedliny i niezliczo

ne ?adunki jaj przeznaczonych -na eksport. Kl?bi si?

r?czna i maszynowa praca.

G?ównym celem ch?odni jest przechowywanie towa

rów ?atwo psuj?cych si? na wolnym powietrzu. Ch?od

nia ta jest najwi?ksz? w Europie. Mo?e pomie?ci? je d-
'

nocze?nie 1.200 wagonów towaru.

Jeszcze dwa lata temu by?a nieco mniejsza, 'druga



I

U wej?cia- do portu stra?uj? latarnie morskie ...

w Europie, po najwi?kszej wówczas hamburskiej. Ale

jak wszystko w naszym porcie i ona rozros?a si? niemal

w oczach. Ostatnio nadbudowano dwie nowe koridy

gnacje i dzi? jest to najbardziej nowoczesna, najwi?k

sza ch?odnia' w Europie.
'Taka ju? ta Gdynia, ?e co krok jest tu co? wielkiego,

wi?kszego ni? gdzieindziej, najwi?kszego na Ba?tyku,

to znów najwi?kszego w Europie. Rozmach pracy jest

tutaj niczym nie zatrzymany, wci?? nowy, nieustanny.

Id? dalej.
Wida? otwarte bramy olbrzymich magazynów Cukro

portu. Cukroport, jak tytu? mówi, to port "cukrowy".
Znów gigantyczne rozmiary, a? miesza si? w g?owie

od tych liczb i patrzenia.

Jestem u skraju nabrze?a Polskiego. Przede mn?

otwarte wody awanportu. Tu ju? jakby szerszy oddech

morza. Naprzeciw mnie ?amacze fal, wypr??one ?ukiem

pod Oksywskim Wzgórzem, a tu ju? prostuj?ce si? w ki e-
.

runku Kamiennej Góry, p?awi?cej si? w jasnym s?o?cu.
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U wej?cia do awanportu stra?uj? dwie ma?e latarnie

morskie. Ustawione na ?amaczach witaj? sw? smuk??

lini? wp?ywaj?ce statki. Statki du?e i ma?e przechodz?
co chwil? przez to gard?o portu, a?eby tutaj na falach

awanportu zmienia? swoje kierunki, to do basenów

wewn?trznych na prawo, do w?glowego, po?udniowego
i basenu Prezydenta, to znów na lewo do Indyjskiego

nabrze?a.

Czytam napisy:
- Holownik "Tytan".
- "Ursus".

Jeden wychodzi poza bram? awanportu, wida? we

zwany po jaki? statek, inny ju? holuje wp?ywaj?cy

godnie obcy parostatek.
Wracam spieszniej ni? przedtem t? sam? drog?, aby

jeszcze raz spojrze? na Indyjskie nabrze?e.

Praca na "Batawii" wre w pe?nym tempie. Pracuj?
z ci??kim skrzypieniem d?wigi okr?towe, które wyci?

gaj? z przepa?cistych luków statku coraz nowe worki.

Smag?y przodownik czuwa nad prac? robotników.

Jest taki sam surowy na twarzy i pe?ny godno?ci jak

przed tym.

Wci?? je?d?? ?elazne taki z workami. Po uwie?cie ki

logramów na wózku. Od statku do magazynu, od ma

gazynu do statku.

Tam i z powrotem.

S?o?ce jest silniejsze ni? przedtem i doskwiera przy

pracy. Ju? wszyscy w samych koszulach. Nagie r?ce,

szyje cie\mne, przypieczone od s?o?ca. Wstaje im pot
na naci?gni?tych barkach, na ramionach i twarzy.
Trud wydobywa te krople potu na spracowane twarze

a chciwe s?o?ce pije pot i suszy z powrotem nag? skór?.
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Krzycz? ko?o mnie.

- Na bok, panie!
Usuwam si?, ale ju? nieco za pó?no. Widz? jak ro

botnik chce skr?ci?, by omin?? mnie, zawad? przecie

w tym porcie, ale ju? mu si? nie udaje.

Wózek zesuwa si? nieco z deski i jeden worek sta-

cza si? na ziemi?.

- Psiakr ...

-

s?ysz? ciche narzekanie.

Chc? pomóc i pod?wign?? z nim razem worek, ale si?

ze mnie ?miej ?.
'

-.
100 kilo. Samymi palcami to nie idzie.

Wtenczas w?a?nie nawija si? ten drugi. M?ody blon

dyn w granatowej koszuli, z pr?g? na lewym policzku,

ten, którego przezwa?em Jakubem Rysiem.

Jakub Ry? chwyta szybko za worek. S?u?? mu do te

go dwa ?elazne haki. Szpony te wbija w worek ry?u

j ak w skór? opornego zwierz?cia i podrywa worek

z ZIemi.

Ci??ar, którego nie mog?em ruszy? z miejsca, lekki

jest w jego r?kach jak poduszka.

Jeden drugiemu nie dzi?kuje za przys?ug?. Teraz ten

temu, pó?niej tamten temu. To jest praca, wielka praca.

Ka?dy zna ci??ar worka i trud podniesienia go z ziemi.

Wi?c gdy potrzeba wspólnie, ramie; przy ramieniu.

Jakub Ry? jedzie dalej z pustym ?elaznym wózkiem

i u?miecha si? do mnie. Twarz mu b?yszczy w s?o?cu,

pó?u?miechni?ta w pracowitym zm?czeniu. Pcha ten

wózek a jednocze?nie pewnie liczy, rachuje w pami?ci,

powtarza jakie? ust?py z podr?cznika, który go dalej

posunie w ?yciu.

Widz? na tej twarzy i tylu innych wyznanie pracy.

Dla tej ziemi pracuj?, dla wsi dalekich, miast na po-
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?udniu, zachodzie i wschodzie. Dla calego kraju. Ten

Jakub Ry?, który przed kilkunastu laty w czasie wojny,

by? jednym z tych co wyrywali wrogowi pi?d? za pi?
dzi? kawa?y tej pomorskiej, piaszczystej ziemi, teraz

pi?d? za pi?dzi? zdobywa w pocie czo?a grunt pod go

spodarstwo narodowe.

Chc? nagle powiedzie? do niego na po?egnanie:
- ?egnaj, bracie.

Ale wydaje mi si? to ?mieszne. I takie trudne do po-

wiedzenia.

J u? przej echa? kolo mnie i skin?? mi z daleka g?ow?.
- Do widzenia, panie. Nie mam czasu.

....

Zdejmuj? szybko kapelusz i mówi? ze wzruszeniem,
•

krótko:

- Czc??!

Jedno s?owo ale w duszy jest ich wi?cej. Cze?? CI,

robotniku, pionierze polskiej pracy. Pionierze fizycznej

pracy, tej, któr? nie wszyscy jeszcze doceniaj?, cho?

wszyscy z owoców jej korzystaj?.

Tymczasem on znikn?? w szarym mroku magazynu,

z którego pachnia? coraz mocniej polski ry?.
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PORT
widziany z dala, có? to jest? Szara smuga.

Poszarpana mostami, ?elaznymi sto?kami, ma

sztami, uko?nymi linami.

Dymy si? tam wiecznie snuj?, niskie i opas?e i jesz
cze bardziej rozmazuj? widok. Hangary zlewaj? si?
w jedno poziome pasmo, magazyny gin? we mgle.

Wszystko na pozór nie jest takie wi elkie.

To tak, jakby? widzia? ?cian? lasu wysok? na wiel

ko?? drzewa a nie zdawa? sobie sprawy, ?e ta pierwsza
.

?ciana to z?udzenie, drzew kilkadziesi?t, a tam g?Gbiej

dopiero robi? si? z tego setki mil i miliony pni, drogi
i rozpadliny, wyr?by i puszcze, le?ne dalekie bez

mIary.

Wejd? w las i zginiesz, wejd? w port i tak samo

zgwIesz.

Port to ogrom.

Z którejkolwiek strony zbli?ysz si? do niego, zoba

czysz jak przed tob? uro?nie, zwi?kszy si?, ogarnie ci?

ca?ego.

?eby nie zgin?? w tym ogromie a przecie? wszystko
zobaczy? i jako? w porz?dku pouk?ada?, si?dziemy
w motorówk?, która odp?ywa kilka razy dziennie na

zwiedzenie portu z mola po?udniowego.
Molo to zreszt?, jako najbardziej na po?udniu po?o

?one, znajduje si? niedaleko od centrum miasta Gdyni,
pi?knego skweru Ko?ciuszki.

\
Dzie? jest s?oneczny. Troch? gor?cy, ale to tylko tu

na l?dzie. Gdy wsi?dziemy w motorówk? na pewno b?
dzie ch?odniej.
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Motorówka nasza jest du?a, znajduje si? w niej

mo?e oko?o stu osób. Nazywa si? tak z polska "Ma?

gosia".

Ko?ysze si? przy nabrze?u. Zielona woda przystani

chlupie przy prawej burcie, przylegaj?cej do nabrze?a.

Jeste?my w pierwszym basenie, zaszczytnie nazwanym

basenem Prezydenta.
Zanim motorówka ruszy popatrzymy na map? portu.

Co przypomina ogólny zarys portu?

Rysunek portu gdy?skiego to jakby dwie z?o?one ?apy

or?a. Jedn? przytrzymuje l?d a drug? wst?puje w mo

rze. Cztery równoleg?e szpony, po?o?one na morzu to

cztery mola dochodz?ce do l km d?ugo?ci. Tworz? one

port zewn?trzny po?o?ony na zewn?trz l?du. Ale jak

,

Port widziany z dala, có? to jest? Szara smuga.

,

-

,,?,-?'<.: ?

7?
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gdyby brak?o miejsca w zatoce i dlatego dalsze trzy

szpony cofn?? orze? w ty?, wyszarpa? tam ziemi? i na

pu?ci? w ni? morze. Te trzy szpony to znów port we

wn?trzny, zbudowany wewn?trz l?du.

Pomi?dzy wszystkie wypr??one palce czyli mola

wp?ywa zielona morska woda i tworzy portowe ba

seny.

Oddalamy si? od nabrze?a. Molo po?udniowe, od

którego w tej chwili odp?ywamy to ostatnia cz??? ze

wn?trzuego portu, znajduj?ca si? jeszcze w budowie.

Wida? tu? przy nas kilka motorówek i ma?y prywatny

jachcik. Dwóch opalonych ch?opców skacze z dziobu

?aglowca do brudnej wody portowej i p?ynie wzd?u?

basenu.

Port to ogrom ...

/1"
i
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Port gdy?ski - mówi przez tub? przewodnik

zbudowany jest cz??ciowo na dawnych wydmach piasz

czystych, cz??ciowo na osuszonym morzu. Ca?y port

oddzielony jest od pe?nego morza ?amaczem fal d?ugim
na kilka km. ?amacz chroni w czasie burzy przed fal?,

dochodz?c? na Ba?tyku do wysoko?ci kilku metrów.

Patrzymy wszyscy na idealnie prost? smug? pot??ne

go ?amacza, który zamyka nam widok na horyzont.
-

Jeste?my w basenie Prezydenta. Z ty?u za nami

molo po?udniowe, a przed nami molo rybackie, posia

daj?ce trzy nabrze?a, to, które pa?stwo widzicie, na

brze?e Wilsonowskie, przeznaczone na magazyny "?e

glugi Polskiej" i przysta? statków przybrze?nych,
a z drugiej strony nabrze?e Angielskie, dok?d za chwi-

l? przyp?yniemy.
r

Kto? zapytuje ko?o mnie:

- Czy nabrze?a otrzymuj? nazwy od tego, jakie
statki do nich przybijaj?? A wi?c Angielskie, to dla

angielskich?
Przewodnik ?mieje si?.
- To nie "ma nic wspólnego. Nazwy te nadano dla

uczczenia pewnych pa?stw. Jest nabrze?e Du?skie, Ho

lenderskie a nawet Czechos?owackie, chocia? nie ma

na wet floty czechos?owackiej.
Motorówka zatacza ?uk i wp?ywamy do nast?pnego

basenu, po?udniowego.
Basen po?udniowy daje pierwsze wra?enie ogromu.

Zamkni?ty od po?udnia nabrze?em Angielskim, od

'strony l?du nabrze?em Rybnym i od pó?nocy nabrze

?em ?l?skim, skupia w sobie ró?noraki charakter pracy

portu.

Najbardziej charakterystyczny jest widok nabrze?a
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Polscy rybacy.

Angielskiego, przy którym wida? szeregi kutrów ry

backich z opuszczonymi ?aglami.

Jaka? pani ko?o mnie porusza si? z niesmakiem.

- Uch, jak?e tu czu? ?ledzie!

- Trudno, prosz? pani - odpowiada przewodnik -

znajdujemy si? w tej chwili w porcie rybackim. Molo,

które mijamy nazywa si? rybackie. Te d?ugie bia?e

budynki to w?a?nie magazyny rybne i ?ledziowe. Naj

wy?szy budynek to hala i ch?odnia rybna. Posiada naj

bardziej nowoczesne urz?dzenia ch?odnicze i. w?asn?

fabryk? lodu. Obok gmachy przedsi?biorstw rybackich,

fabryka konserw rybnych, w?dzarnia i fabryka beczek

na ?ledzie.

W dali za budynkami wida? olbrzymie piramidy
beczek.

W tej cz??ci portu koncentruje si? ca?y handel ry?



Wida? ma?e stateczki...

barni i rybny przemys? przetwórczy. Pracuje tu szereg
firm jak "Mopol", "Mewa", towarzystwo dalekomor

skich po?owów, firma "Nordia-Hawe", w?dzarnie K?
kola i Budzisza.

W g??bi portu wida? ma?e stateczki. Bia?e, br?zowe,
nawet brudno-czerwone i zielone ?agle. To kutry ka

szubskie. Na wszystkich statkach susz? si? sieci w s?o?

cu. Wzd?u? drewnianego pomostu, do którego przywi?
zane s? kutry, siedz? tu i ówdzie grupy rybaków w na

suni?tych na oczy czapkach. Wszyscy wi??? i czyszcz?

poprzerywane w czasie po?owu sieci.

Kutry rybackie s? szare, niepozorne, straci?y ju?
w d?ugiej pracy swoj? pierwotn? barw?. Burty odarte
i porysowane. Jak?e ci??k? prac? musz? pe?ni? te stat

ki, niejako z?arte od ustawicznego potu,



- ....

Na wysokim p?ywaj?cym gmachu widnieje napis:

"Stocznia Gdy?ska.",

Odbijamy od portu rybackiego i zwracamy si? dzio

bem naprzeciw, w stron? stoczni gdy?skiej.
Na wysokim p?ywaj?cym gmachu widnieje napIs:

"Stocznia Gdy?ska".
Co to za p?ywaj?cy gmach?
Dok okr?towy. Olbrzymie p?ywaj?ce urz?dzenie,

s?u??ce do budowy statków lub ich naprawy. Dok taki

obci??ony wod? podp?ywa pod statek. Z chwil? gdy

ca?y statek znajduje si? wewn?trz gmachu, wypompo

wuje si? z doku wod? i wtenczas dok razem ze stat

kiem podnosi si? w powietrze. Nazywa si? to dokowa

ruern.

- Prosz? popatrzy?. W?a?nie znajduje si? w doku

jaki? statek.

Rzeczywi?cie wida? wystaj?cy komin.

- To jaki? wi?kszy statek. Pewnie ma oko?o 5.000

ton.

W miar? jak zbli?amy si? do stoczni s?ycha? we

wn?trz huk m?otów i rz??enie stalowych pi?.

Dowiadujemy si?, ?e stocznia gdy?ska obok napra

wy wi?kszych statków, buduje ju? mniejsze jednostki
morskie.

Teraz op?ywamy molo w?glowe od po?udniowej jego

strony i wchodzimy w trzeci szeroki basen, w?glowy.



Przy dworcu morskim skupia si? ruch pasa?erski.

Basen w?glowy, centrum pracy portu gdy?skiego,

dymi ca?y czarnym dymem. Przy trzech jego nabrze?ach,

Szwedzkim, Du?skim i Holenderskim, ?aduje si? nie

ustannie statki. Widzimy windy przeró?ne i d?wigi,

których nie sposób spami?ta? i ogl?dn?? w tej szyb

kiej przeja?d?ce. Pozostaje w pami?ci tylko wra?enie

pot?gi pracy i ogromu. Trzeba tu przyj?? kiedy? po raz

drugi.

Wychodzimy z basenu w?glowego na wody awan

portu.
- Co to jest awanport, proszG pana?

- wiecznie

o co? pytaj? przewodnika.
- Awanport to po polsku przedporcie. Szersza cZG??

portu mi?dzy g?ównym wej?ciem a bocznymi. Mo?na by
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To "Pi?sudski", najwi?kszy polski statek transoceaniczny.

go przyrówna? do jakiego? dziedzi?ca portowego, z któ

rego prowadz? wej?cia do poszczególnych mieszka?

czyli basenów.
-.

Z awanportu motorówka zbli?a si? do kana?u wej?cio

wego, który prowadzi do portu wewn?trznego,
U nasady portu wewn?trznego znajduje si? molo pa

sa?erskie. Wznosz? si? tu nad nabrze?em olbrzymie
magazyny owocowe i dworzec morski.

Przy dworcu morskim skupia si? ruch pasa?erski.

St?d odp?ywaj? polskie kolosy oceaniczne, "Pi?sudski",

"Batory", "Ko?ciuszko", "Pu?aski" i dalekobie?ne

statki pasa?erskie obce. Jest to najobszerniejsza cz???

portu, dochodz?ce przy tym 14 m g?Gboko?ci, co po

zwala na przybijanie najwi?kszych kolosów trans

oceanicznych.

?,
Polska zaczyna si? od Gdyni

t..
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Pi?kny budynek dworca morskiego mieni si? w s?o?

cu. Nie widzimy go jednak st?d dok?adnie, gdy? przód

jego sylwety przes?ania wynios?y kad?ub pi?knego stat

ku o regularnej linii. Nad kilku pi?trami okr?g?ych
okien kolosa, nad wysokimi bia?ymi pomostami pochy

laj? si? grube, ?ó?te kominy.
To "Pi?sudski", najwi?kszy polski statek transocea

lllczny.

Na grubym dziobie okr?tu b?yszczy wielka odznaka

I Brygady Legionów i marsza?kowska wst?ga.

Ju? mijamy wie?? kapitanatu portu, która czuwa

u wej?cia do wewn?trznych basenów.

Najd?u?szy basen w porcie to basen Marsza?ka Pi?

sudskiego. Posiada imponuj?c? d?ugo?? tysi?ca kilkuset

metrów. Z jednej strony ograniczony jest nabrze?em

polskim, przeciwny brzeg nosi egzotyczn? nazw? na

brze?a Indyjskiego.
Przewodnik obja?nia nas w dalszym 'ci?gu.
- Basen Marsza?ka Pi?sudskiego przeznaczony jest

na prze?adunek towarów wysokowarto?ciowych i drob

nicy oraz na zak?ady przemys?owe. Skupia si? tu ruch

Polsko Transatlantyckiego Towarzystwa Okr?towego
Linia Gdynia - Ameryka, Polsko Brytyjskiego Towa

rzystwa Okr?towego zwanego inaczej Polbrytem.
Pi?kno tego odcinka portu i jego ruchliwo?? da si?

w przelocie motorówki tylko pobie?nie uchwyci?. My

ju? znamy bogactwo pracy tego basenu, widzianego od

strony l?du. Od morza wygl?da jeszcze ciekawiej, cho?

nie wida? szczegó?ów pracy, a ka?dy robotnik przemy

kaj?cy po statku wydaje si? st?d ?miesznie ma?y, nie

pozorny, zagubiony w tych dziesi?tkach masztów i ró?

nokolorowych burt statków.
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Wp?ywamy w ostatni basen imienia ministra Kwiat

kowskiego.
Minister Kwiatkowski to obok Marszalka Pi?sudskie

go, drugi twórca portu. Tamten wyda? decyzj ? budowy

portu, a ten j? przez wiele lat prowadzi?.
Nazwisko to nieod??czne jest od chwa?y gdyii.skiego

portu.
- Basen ministra Kwiatkowskiego jest o?rodkiem

tak zwanej strefy wolnoc?owej. Ta okolica portu, ba

sen i przylegaj?ce do niego nabrze?a, Ameryka?skie,
Czechos?owackie i Rumu?skie, oraz okoliczne tereny

p-ortowe wraz z urz?dzeniami komunikacyjnymi, wy

dzielone s? pod wzgl ?dem celnym. Nie obowi?zuj? tu

polskie przepisy celne. Obszar ten jest traktowany jako

zagramca.

K?aniaj? si? ?ab?dzie szyje ...



36 POLSKA ZACZYNA SI? OD GDYNI

Ta pani, która niedawno w porcie rybackim kr?ci?a

nosem, odzywa si? znów z przek?sem.
- Nie rozumiem tego zupe?nie. Po co jakie? takie

dziwactwa?

- Takie dziwactwo, prosz? pani, musi by? w ka?

dym wielkim porcie. W strefie wolnoc?owej przecho

wywane s? towary id?ce tranzytem przez Polsk? do

innych krajów. Mog? tu tak?e by? sk?adane towary nie

zakupione, które dopiero po znalezieniu nabywcy prze

chodz? przez c?o i wtenczas s? wysy?ane na rynek

krajowy.

Wracamy z powrotem po spokojnej tafli basenu.

Wody w basenie s? ciche i nieruchorne.

? ody nieruchorne, ale jak?e ruchliwi naokó? ludzie

i stworzone przez nich maszyny. Gdzie si?gniesz okiem

mknie po ujarzmionej fali holownik, berlinka, trans

portowiec, czy dostojny pasa?erski olbrzym. Wszystkie

d?wigi naokó? pracuj?, sun? czy pochylaj? si? mosty,

k?aniaj? si? ?ab?dzie ?elazne szyje ku wodzie.

Gdzie pobiegniesz okiem, wsz?dzie betonowe mola,

rzucone w burzliwe ongi? morze.

Ten kawa? morza rozkrajany na prostok?tne CZ?SCl

zagarn?? i ujarzmi? cz?owiek, aby spi?te molami, pa

lami i betonem, zamkni?te w uwi?zi mostów i basenów,

pracowa?o dla dobra wielkiego kraju.
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BASEN
w?glowy nIC zna przerw w pracy ani od

poczynku.
Gdziekolwiek spojrzysz, dok?d zdo?asz prze

niesc si? okiem, nie zobaczysz nic innego tylko ma

szty i maszty, d?wigi ruchome z gigantycznymi ramio

nami, mosty przedziwne, przerzucone nad molem

wzd?u? nabrze?y. ,

Zobaczysz flagi krajów hliskich i dalekich, pracuj?ce

windy okr?towe i wci?? kominy i kominy. Jedne, goto
we ju? do drogi, dymi? jak gotuj?ce si? wulkany, inne

znów puste i wyzi?b?e, bo wygaszono w nich na czas po

stoju ogniska.
Port w?glowy wykonuje najwi?ksz? prac? w porcie

a mimo to ludzi tu chyba mniej ni? na ka?dym innym
nabrze?u. Tu ju? nie zobaczysz wózków robotniczych,
ani ?adnych r?cznych urz?dze?,

Port w?glowy pracuje tylko maszyn?. Kto by tu zre

szt? na?adowa? skromn? si?? fizyczn? cz?owieka takie

ogromy ci??kiego w?gla.
Robi to elektryczno??. P?ynie kablami w ?elazne ra

miona potwornych maszyn i pos?uszna woli cz?owieka

d?wiga za niego ci??ary. Cz?owiek ogranicza si? tylko
do kicrowania d?wigami, wozami kolejowymi i czer

pakami.
Z trudem mo?na spotka? cz?owieka, aby go zapyta?

o informacje.
- Co to za teren?

-

Znajduje si? pan u pocz?tku nabrze?a Szwedz-

kiego. Tcn odcinek portu nale?y do firmy Polskarob.



D?wigi pracuj?. nad morzem ...

A tam na prawo?
Tam po drugiej stronie tereny firmy "Giesche".

Na lewo pracuj? pierwsze dwa d?wigi bramowe lub

inaczej zwane portalowe. D?wigi te ustawione s? na

szerokiej ruchomej bramie ?elaznej, pod któr? prze

chodz? liczne tory kolejowe. Ca?a ta brama stoi na

osobnych w?asnych szynach i mo?e porusza? si? wzd?u?

nabrze?a zale?nie od po?o?enia statku.

Na wierzchu bramy znajduje si? w?a?ciwy d?wig,
sk?adaj?cy si? z ?elaznego ramienia i bucIki mechanika,

który reguluje prac? ramienia. Rami? to podnosi lub

opuszcza czerpak.
Có? to jest 'czerpak? Dwie metalowe szcz?ki chwyta

j?ce automatycznie towar. Taka ?elazna paszcz?ka po-



Port w?glowy pracuje tylko maszyn?.

?era za jednym razem 7 ton w?gla, rudy czy innego

towaru.

Tam dalej pracuje polip. Polip nie ma szcz?k tylko

kilka szponów ?elaznych, poruszanych linami. Polip

s?u?y do prze?adunku towarów trudnych do uchwycenia.

Mijamy pierwsze d?wigi bramowe. Znów szyny i szy

ny, wagony, ?elaziwo. Le?y te? na l?dzie stara prze

wrócona boj a.

Tumany py?u jak g?sta chmura wisz? nad dwoma

najbli?szymi statkami.

- Co to za statki?

- Ten pierwszy to szwedzki. Widzi pan jaki czy-

sty, mimo, ?e ?aduje brudn? rud? ?elazn??
- A ten drugi?



Wida? przed nami chlub? urz?dze? portowych, d?wigi

mostowe.

Sowiecki. Na kominie ma wykuty sierp i m?ot.

C()? za brudas!

Mizerny jest ten statek. Jakie? niebieskie ordzewia?e

burty. Komin od rdzy prze?arty i wszystkie mostki za

walone py?em.
-

Brudny strasznie.
-

Brudny, ale te? nie dziwota. Wy?adowuje fosfa-

ty. To wstr?tny, najbrudniejszy ?adunek.

Na sowieckim statku stoi kilku ludzi za?ogi. Pasiaste

koszule i zasmolone twarze.

-

Dopiero przed dwoma godzinami przybyli, patrz

pan jak przypatruj? si? naszej Gdyni. Dziwi? ich pew
nie nasze d?wigi mostowe, olbrzymy.

Wida? przed nami ow? chlub? urz?dze? portowych
gdy?skich.

.
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D?wigi te - to olbrzymie mosty rozstawione szeroko

nad dziesi?tkami szyn kolejowych. Pot??rie czerpaki
zawieszone pod nimi sun? szybko w nieustaj?cym szu

nue maszyny.
- Te pot??ne d?wigi chwytaj? jednorazowo po

i ton towaru.

Chc? i?? dalej, min?? d?wigi mostowe, bo tam dalej
za nimi jeszcze wi?ksza, jakby podniebna maszyna.

Zatrzymuje mnie dy?urny stra?nik, stoj?cy przed
drewnian? budk?.

- Prosz? popatrzy? na napis!
- Dzi?kuj? - odpowiadam spiesznie i czytam. Na

tablicy wida? trupi? czaszk? ze z?o?onymi na krzy? pi
szczelami. Pod ni? napis:

"Baczno?? -

wysokie napi?cie!
Nie zbli?a? si? do maszyn".
- Co to za teren?

- Firma Polska rob.

Chlub? tej cz??ci nabrze?a Szwedzkiego jest wy

wrotnica wagonowa, nale??ca do firmy Polskarob, ina

czej "Robur". Wirla? j? z tego miejsca doskonale.

Trójk?tny most wysoki na kilka pi?ter.
- Niech pan patrzy! W?a?nie podnosz? wagon.
-

Wspaniale!
Jak?e sprawnie dzia?a maszyneria. Chwyta pe?ny

wagon w?gla na platform?, podnosi go do góry, potem
wiezie nad nami w powietrzu jak pude?ko zapa?ek. Do

jcchawszy nad statek przechyla wagon i z wielkim hu

kiem wysypuje w?giel,
- Wspaniale. Z jak? szybko?ci? dzieje si? to

wszystko?
- Bardzo pr?dko. Podniesienie wagonu, wysypanie
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Niech pan patrzy! W?a?nie podnosz?. wagon.

i powrót na tor trwa raptem 3 minuty. To urz?dzenie

pozwala na prze?adowanie 450 ton w?gla na godzin?.

D?wig potrafi podnie?? razem z wagonem oko?o 32 ton.

- 32 ton? Trzysta dwadzie?cia cetnarów za jednym

razem?

Patrz? z zadziwieniem. Taka olbrzymia praca wyko

nana niemal bez udzia?u r?k ludzkich.

- To, tak nowoczesne, urz?dzenie d?wigowe nie jest

jednak najszybsze w naszym porcie
- dowiaduj G si?.

- Tam po lewej stronie przy nabrze?u Du?skim znaj

duj? si? jeszcze szybsze urz?dzenia prze?adunkowe. Tak

zwane ta?mowce polskiej konstrukcji.
Ka?da rzecz w tym porcie godna jest zobaczenia,

tote? wracam wzd?u? nabrze?a Szwedzkiego, aby z bli

ska obejrze? ta?mowce.

Ju? j e wida? z dala na wysuni?tych daleko w morze



\Vyloty w morze to urz?dzenie ta?mowców.

pomostach. S? to olbrzymie urz?dzenia, sk?adaj?ce si?
z wywrotnicy wagonowej, z kolejki ta?mowej ci?gn?cej
w?giel i z rusztowania podobnego nieco do szybu naf

towego. Przed ta?mowcem wida? w?a?nie statek nie

miecki "Robert Sauler" .

Wej?cie na teren zak?adów "Skarboferm". jest za

mkni?te. Nie wiele chyba zobacz?. Ale w tym porcie
pe?nym ludzi dobrej woli zawsze si? znajdzie kto?

?yczliwy.

Dozorc? jest m?ody robotnik w zielonym kombineso

nie. Siedzi na ?elaznym s?upie przy samej kraw?dzi mola.
- Widz?, ?e pana zaciekawiaj? nasze urz?dzenia.
- Nawet bardzo. W?ócz? si? tak sam po ca?ym por-

cie. I wsz?dzie nos wtykam. Teraz chcia?em przej??
przez wasz teren na nabrze?e Holenderskie.



Te ma?e statki z ruchomymi wiadrami musz?, nieustannie

pracowa? w porcie.

Ch?tnie poprowadz?. Samego nie mog? pana pu

?ci?, bo tu wsz?dzie grozi niebezpiecze?stwo. W porcie

w?glowym mamy najcz?stsze nieszcz??liwe wypadki.
Nie dziwota przy takim olbrzymim ?adunku.

Idziemy brzegiem mola. Mijamy dragi przybrze?ne
ustawicznie z sykiem pracuj?ce.

Te ma?e statki z ruchomymi wiadrami musz? nie

ustannie pracowa? w porcie. Port gdy?ski jest prze

cie? portem sztucznym. Wi?kszo?? j ego zbudowana zo

sta?a na l?dzie przez zatopienie brzegu. Zachodzi sta?a

potrzeba pog??biania portu i usuwania zanieczyszcze?,

aby zachowa? _ przeci?tn? gl?boko?? portu 8-14 m.

Gleboko?? ta pozwala w tej chwili najwi?kszym stat-
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kom istniej?cym na ?wiecie zawija? do gdy?skiej przy

stani.

Mijamy brygad? pracuj?cych drag.
- Oba wyloty w morze to urz?dzenie ta?mowców.

Ka?dy z nich ma zdolno?? przerzucania z l?du na

statek 600 ton w?gla w czasie jednej godziny. Szyb

szych urz?dze? nie ma w ?adnym porcie ?wiata.

Widz? jak p?ynie bez ko?ca ?elazne koryto pe?ne

w?gla, które gdzie? tam dopiero na dalekim pomo?cie

wysypuje si? nad statkiem.

Na mostku wida? stoj?cego przy szalupie grubego

Niemca, bosmana z fajk?, który patrzy uwa?nie na

strug? w?gla, wsypuj?c? si? w jego statek. Podobnie

szybkich urz?dze? nie widzia? dot?d nigdzie.
Szumi wartko potok w?gla, p?yn?cy w stalowym ko

rycie. B?yszczy w s?o?cu czarny w?giel ?l?ski, który
tu na ?elaznych barkach maszyny ?egna si? ostatecznie

z naszym brzegiem, aby wyj?? na daleki ?wiat, wy

mieni? si? na potrzebne krajowi towary i obce waluty.

T? drog? przez port gdy?ski, przez d?wigi basenu

w?glowego wychodzi na ?wiat olbrzymia praca Polski,

wyra?aj?ca si? eksportern milionów ton w?gla rocznic.

St?d p?ynie nasz w?giel morzami do Szwecji, Norwegii,

Danii, Finlandii, vV?och.

Mówimy o tym z robotnikiem i jako? nam obu g?os
nabiera si?y w gardle. Rodzi si? w g?osie rado??.

Nie wierzy?bym nigdy, ?e mo?na si? wzruszy? w tak

prozaicznej chwili, patrz?c na zabrudzone kolejowe to

ry, ?elazne opruszone maszty i czarny brudz?cy w?giel.

?egnam si? z robotnikiem u?ciskiem d?oni.

Gdy id? w stron? miasta wci?? slvsz? jak dysz? i pra

cuj?, ?piewaj? szumem maszyn elektryczne d?wigi.
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CHYBA
ka?dy z nas w m?odzie?czych latach ma

rzy? o mundurze marynarza. W snach widzieli

?my si? na pok?adach oceanicznych statków pa

rowych czy ?aglowych. Szczególnie uwodzi? nas urok

rozwini?tego ?agla, sterowego ko?a i bocianiego gniazda.
Marzenia jednak rzadko si? spe?niaj?. Ze wszystkich

moich kolegów, z których ka?dy przywdziewa? w snach

mundur kapitana statku, tylko j eden naprawd? zosta?

marynarzem, w?a?ciwie pó?marynarzem.

Pracuje w firmie "?egluga Polska" w Gdyni.

Jest to bardzo mi?y cz?owiek. Parni?tam - có? to by?
w szkole za le? i zawadiaka! Potem si? jako? wyrobi?.

Powiem, ?e przeskoczy? wielu od niego zdolniejszych
i pilniejszych. Dzi? jest naprawd? po?ytecznym cz?o

wiekiem.'
l

Lubi? z nim rozmawia? bo posiada doskona?e infor

macje z dziedziny ?ycia morskiego. Zawsz? ukazuje

si? w milej z nim pogaw?dce daleki, egzotyczny, inny
?wiat.

Od szeregu lat zachodz? co roku w lecie do jego biu

ra. Parni?tam pierwszy raz, chyba przed 10 laty, to

nawet nie mog?em go znale?? w Gdyni, cho? by?a wten

czas taka ma?a. Cale jego biuro urz?dowa?o gdzie? po

k?tach, rozsypane po skromnym miasteczku, jakim by?a
wtenczas Gdynia.

W par? lat pó?niej znalaz?em go ju? w wielkim bu

dynku "?eglugi", stoj?cym dzi? przy wspania?ej ulicy

naprzeciw mola Po?udniowego.
Ale i wtenczas nie by?o ?adnego mola ani ulicy. Przed



...
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Pracuje w firmie "?egluga Polska" w Gdyni.

budynkiem "?eglugi" by?a pla?a i piasek. K?pa?em si?

w morzu tak blisko budynku, ?e mój kolega móg? mnie

widzie? z okien.

W samym budynku, który sta? samotnie nad morzem

by?o do?? pustawo. Sam mówi?em:

- Postawili?cie takie wielkie gmaszysko i co wy tu

bcdziecie robi?? Macie dwie ?odzie i dziurawy statek.

Oczywi?cie ?artowa?em, bo ju? wtenczas mieli kilka

transportowców jak ,,'\\lis?a", "Niemen", "Warfa".

Kolega mój odgryza? si?.
- Zaczekaj, zobaczysz na drugi rok.

I co roku ros?o to wszystko jak na dro?d?ach. Sam

si? nie mog?em spostrzec. Wsz?dzie olbrzymia?o ?ycie

przed budynkiem, za budynkiem i w budynku.
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Dzi? gdy przychodz? z wizyt? do kolegi, widz? jaka
dudni w tym gmachu rozp?tana praca. Trzaskaj?
drzwiami, goni? urz?dnicy, wo?ni, graj? telefony, sza

lej? go?cy, depesze, no, urwanie g?owy, szale?stwo!

Mój kolega ?mieje si? do mnie jak zawsze.

- Serwus, daj dzióba!
'

Dajemy sobie dzióba. Potern mówi?:
-

S?uchaj B?a?ej, có? to za piero?ska robota idzie

w tych waszych firmach ?eglugowych? Co wy zrobicie

za rok z tej Gdyni?
'

- Polski New York! Tu skupimy nad morzem ca?y
handel polski. Czy pami?tasz ile przywozi?a i wywozi?a
Polska przez Gdyni? w roku np. 1924?

- Nie pami?tam,
- Nieca?e l O tysi?cy ton. By? to znikomy procent

ogólnego handlu Polski.

- A obecnie?

- Obecnie obrót Gdyni wynosi oko?o 8 milionów

ton! Teraz d??ymy do powi?kszenia handlu tranzyto

wego. Dzi?ki drodze morskiej zmieniamy szlaki handlu

polskiego.
- Nie rozumiem.

- Widzisz, do czasu gdy jeszcze nie pracowa?a na-

le?ycie Gdynia, my?la?o si? o handlu tranzytowym na

linii wschód-zachód. Z Niemiec do Rosji i odwrotnie.

Z chwil? gdy granica rosyjska zamar?a po cz??ci dla

handlu a i niemiecka zosta?a poniek?d zamkni?ta, nasz

handel tranzytowy udusi?by si? zupe?nie. A tak ratuje
nas Gdynia. Gdynia zmienia drogi handlu na ca?y
?wiat. Linie naszego handlu zamiast biec po jednej
ci?ciwie czy przek?tni Polski, b?d? tryska? st?d promie
ni?cie na ca?y ?wiat.
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Widz?, ?e macie tu coraz wi?cej roboty.

Oczywi?cie. Posiada? w?asny port i urz?dzenia to

olbrzymia rzecz, ale jeszcze nie wszystko. Równie wa?

ne jest posiadanie w?asnej floty. W?asna flota to wielki

przyp?yw bogactwa.

Godziny urz?dowe B?a?eja ju? dobiega?y ko?ca, prze-

prosi? mnie na chwil?,
_ Poczekaj tu w hallu z dziesi?? minut, a ja tym

czasem zako?cz? swoje sprawy. Potem pogadamy ob

szerruej.

Siedzia?em chwil? w hallu i przygl?da?em si? mode

lom polskich statków dalekobie?nych.

W?a?ciwie z niczego zacz??a si? ta polska flota. Nie

byli?my nigdy narodem ?eglarzy, a nawet przez kilkaset

lat nic mieli?my dost?pu do morza. Gdy 10 lutego 1920

roku ob j?li?my morze we w?adanie, nie by?o w Polsce

jednego statku i w?a?ciwie jednego polskiego maryna

rza. Z niczego zacz??y si? pierwsze próby organizowa

nia w?asnej floty. W latach 1920-25 zacz?to my?le?

o polskiej flocie w Polonii ameryka?skiej. Stamt?d od

naszych rodaków mia? przyj?? pocz?tek polskiej ban

dery, ale inicjatywa ta nie przynios?a wielkich rezul

tatów.

Dopiero w roku 1927 sprawa wesz?a na realne tory.

Zacz?? j? na szersz? skal? Rz?d Polski. On to powo?a?
do ?ycia pierwsze przedsi?biorstwo ?eglugowe, w?a?nie

"?eglug? Polsk?".

Idziemy z B?a?ejem w stron? pasa?erskiego mola.

- W roku 1927 mieli?my tylko statek "Tczew"

o 1.000 ton. D. W. Potem przysz?y ma?e statki dla ?e

glugi przybrze?nej
l

"Gdynia" i "Gda?sk". Znasz je do

skonale, bo jechali?my kiedy? nimi na Hel. Nast?pnie

Polska zaczyna si? od Gdyni 4
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przyby?o pi?? statków trampowych. I tak sz?o z roku

na rok, coraz ·lepiej.
- Ile jest dzisiaj polskich statków handlowych?
- Zaraz, zaraz, chcesz zna? wszystkie statki a nie

wiem czy znasz bodaj wszystkie polskie przedsi?bior
stwa okr?towe,

- Znam. Wasza "?egluga Polska", Polsko-Brytyj
skie Towarzystwo Okr?towe ...

- My nazywamy je w skrócie Polbrytem, no

dalej?
- 'Linia Gdynia-Ameryka Polsko-Skandynaw-

skie Two Transportowe.
- W porz?dku. S? jeszcze inni amatorzy, to zna

czy w?a?ciciele statków, ale tona? ich jest niedu?y. 110-
,

?ci statków oczywi?cie nie znasz. Zreszt? ilo?? nie jest

najwa?niejsza, tylko tona?, pojemno?? statków, zdol

no?? ?adunkowa. Posiadamy dzi? ju? ponad 100 stat

ków o pojemno?ci oko?o stu tysi?cy ton. W roku 1927

mieli?my zaledwie 5.000 ton. ,?

B?a?ej projektuje, aby?my si? przeszli w stron? mola

pasa?erskiego. ?

Po drodze dowiaduj? si? szczegó?ów o rozwoju pol

skich firm ?eglugowych.

"?egluga Polska" obs?uguje przede wszystkim trans

port towarów i przybrze?n? ?eglug? pasa?ersk?. Posia

da z gór? dwadzie?cia statków, towarowych, liniowych

czyli regularnych, nie regularnych-trampów, holow

ników itp.

"Polbryt" zajmuje si? g?ównie przewozem towarów

do portów Ba?tyku, nadto do Rotterdamu, Londynu i i.

Spó?ka akcyjna Gdynia-Ameryka jest w?a?cicielem

wielkich statków pasa?erskich. Wszystkie nasze kolosy
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morskie nale?? do tej firmy. Pod jej znakami przebie

gaj? morza statki "Polonia", "Ko?ciuszko", "Pu?aski"

i nabyte niedawno luksusowe olbrzymy "Pi?sudski"

i "Batory".
- Polska flota obs?uguje ju? dzi? - mówi B?a?ej -

dziesi?t? cZG?? przywozu i wywozu przez Gdyni?. Jest
to du?o, jak na pa?stwo, nie posiadaj?ce do niedawna

?adnej floty, ale jeszcze za ma?o. Dziewi?? dziesi?tych

cz??ci naszego przewozu morskiego znajduje si? jeszcze
w r?kach obcych linij okr?towych, D??ymy jednak stale

i stale naprzód. Obs?ugujemy ju? w?asnymi statkami

15 linij regularnych do Ameryki, Francji, Niemiec,

Holandii, Szwecji, Norwegii, ?otwy, Brazylii, Egiptu,

Palestyny. Poza tym utrzymujemy ca?y szereg linij

nieregularnych. Flagi naszych statków spotykane s?

w portach Maroka, Algieru, egzotycznego Hed?asu,

Ameryki, Azji, nawet Indii.

B?a?ej zapala si?,
- To jest nasza chluba. Ale nie wolno nam ustawa?.

Musimy stale powi?ksza? tona?. Wielko?? floty to po

t?ga narodu, jego si?a gospodarcza. W?asna flota to

oszcz?dno?? setek milionów z?otych rocznie, czy s?yszysz,
setek milionów rocznie. Te pieni?dze p?acimy obcym

przeclsi?hio rstworn ?eglugowym.
- Mówisz, ?e polska flota to dopiero 1/10 statków

zawijaj?cych do Gdyni. Ciekawym, jakie tu przybijaj?
inne statki.

- To s? ju? liczby nie do spami?tania. Gdynia ma

dzisiaj 40 linij regularnych i ca?? mas G nieregularnych

po??cze? z portami ca?ego ?wiata. Mamy linie do

wszystkich portów pó?nocy, dalej Francji, Hiszpanii,
W?och, Po?udniowej i Pó?nocnej Ameryki, Australii,

4*
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Indii Brytyjskich. Nie dziwne tu, ani wcale nie rzadkie

s? statki z Bombaju, Buenos Aires, Hong-Kongu, Jaffy,
Rio de Janeiro czy Y okohamy. Gdynia nasza ma dzi?

po??czenie ze 150 portami ?wiata.

- Nie przesadasz?
- Nie, przeciwnie jestem w obliczeniach ostro?ny.

Powinienem powiedzie? z gór? 150 portów ?wiata.

Rozmawia.i?c tak w podnieceniu min?li?my kamien

ny wiadukt wisz?cy nad jezdni? i zbli?yli?my si? znacz

nie do pasa?erskiego mola. Ju? wida? przed nami sze

rok? Fasad? dworca morskiego z pó?okr?g?ym szczytem.

Przypomina to jak?? nowoczesn? katedr?, oper<; czy

pa?ac sztuki.

Mówimy dalej o ?egludze i handlu.

Czy znasz cyfry naszego przywozu i wywozu?
- Nie znam.

- Ja za? to umiem na pami??, musz? umie? na pa-

mi??, Wywozimy przede wszystkim w?giel. Cyfry za

wrotne oko?o 5 i pó? miliona ton rocznie. Uwa?asz, 50

milionów cetnarów.

- Astronomiczne cyfry.
- A widzisz. Na drugim mIeJSCU idzie drzewo, po-

nad ?wier? miliona ton. Na trzecim cukier. Cukru wy

wozimy bardzo wiele, 100 tysi?cy ton rocznie. Jeden mi

lion cetnarów. Bekonów 30.000 ton.

A przywóz?
- \V przywozie najwa?niejszym ?adunkiem jest

z?om ?elazny dla polskich hut. Przywozimy go oko?o

450.000 ton. Potem fosfaty l GO.GGG ton. Dalej idzie

bawe?na, oko?o 90.000 ton, potem ry?, nasiona oleiste.

W ostatnich latach wzrasta bardzo przywóz owoców

po?udniowych, bananów i pomara?cz.

\
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Dzi? tu ruch. Szykuje si? do odjazdu statek motorowy .

"Pi?sudski" .

Jeste?my ju? przed dworcem. Zaje?d?aj? tu sznu

rem' szeregi aut ci??arowych i taksówek.

- Dzi? tu ruch, szykuje si? do odjazdu statek moto

rowy "Pi?sudski", nasz tytan morski.

Wchodzimy we wspania?e wn?trze dworca. Otacza

nas olbrzymi hall. Na ?cianach widzimy marmurowe ta

blice, na których z?otymi literami wy??obiono w skró

ceniu narodziny portu, jego niejako metryk? chrztu.

,,\Vtedy kiedy prezydentem R. P. by? prof. I. ?vIo

?cieki, Marsza?kiem]. Pi?sudski" ...

Przechodzimy ko?o biur i kas Orbisu, stra?y celnej
i wydostajemy siG na molo.

..

Tu? przed nami olbrzymi czarny kad?ub "Pi?sud

skiego". Jakie? wra?enie ogromu! Kilka pi?ter okien
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wznosi si? na czarnej burcie i kilka pi?ter wzd?u? bia

?ych rozleg?ych pomostów.
Ruch na statku wielki. Uwijaj? si? bia?e mundury

i setki podró?nych oblega por?cze.

Pracuj? naoko?o d?wigi. Tam si? ?aduje baga?e, tu

znów d?wiga winda nieustannie setki graniastych be

lek lodu.

-

J)opatrz, to nasz ostatni nabytek. Nale?y do fir

my Gdynia-Ameryka. Statki te zwi?kszy?y znacznie

ruch pasa?erski w naszym porcie. Wzrasta? on wpraw

dzie stale, ale podniós? si? wydatnie dopiero od zakupu
wielkich motorowców. Statystyka ruchu pasa?erskiego

wykazuje, ?e w roku 1924 by?o przejezdnych 7.500

obecnie jest 40.000. Po nabyciu "Pi?sudskiego" i "Ba

torego" cyfry te wzrastaj? coraz szybciej.

Patrzymy na bia?e pok?ady statku.

- Pi?kny statek. Tego nie potrzebujemy SIG wsty
dzi?. Wiesz, jakie mam w tej chwili marzenia, patrz?c
na te pi?kne burty statku?

- S?ucham.

-

Aby statek ten zawita? do wszystkich tych stu-

pi??dziesi?ciu portów ?wiata, o których wspomina?e?.
- Zawita. Nie bój si?, nie ten, to inny. Mo?e jeszcze

wi?kszy. Ju? zamawiamy wi?ksz? Ilot?. W ci?? na

przód, wci?? naprzód!
_. Brawo, B?a?ej! Nie na darmo marzy?e? w szkole

o morzu. Masz teraz rado?? i uciech?. Doczekali?my si?.
- Masz racj?, doczekali?my si?. Mamy by? z czego

dumni.

Podnieceni i weseli wrócili?my do miasta. Dzie? ten

by? wietrzny i jaki? przy tym zdrowy. Czu?o si? w po

wietrzu szeroki oddech morza.
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MÓ]
przyjaciel, urz?dnik firmy nawigacyjnej, to

cz?owiek imponuj?co trze?wy.
Mnie na przyk?ad wystarczy pokaza? port,

wspania?e gmachy w mie?cie, polskich marynarzy, na

sz? Ilag? na rufie okr?tu i ju? jestem przepe?niony
dum?.

Mój przyjaciel jest ca?kiem inny. Mówi mi kiedy?:
- Mnie nie tak ?atwo wzruszy? czy przekona?. ] a,

widzisz, musz? mie? dowody, realne dowody.
Szli?my wtenczas ulicami Gdyni. Bieli?y si? naokó?

nowe domy, w?ród których pomykali pracowici ludzie.
- Tak jak ciebie wzrusza sam widok naszego mo

rza, mnie wzruszaj? cyfry. Dla mnie ogrom pracy mor

skiej ukazuje si? w naszych tablicach, bilansach, sta

tystykach. Mój przyjacielu, cyfry s? pi?kniejsze ni?

s?owa.

- Przyznam si?, ?e nie znosz? cyfr.
- To ?le, mój drogi. My w ogóle nie umiemy liczy?.

Nasz naród brzydzi? si? zawsze handlem czy przemy
s?em. Wyr?czali nas zawsze inni. Z; nas liczyli i za

nas brali pieni?dze. Je?li chodzi o mnie, to ja lubi?

cyfry. One mówi? do mnie mocniej ni? s?owa. Zreszt?
zrobimy prób?. B?d? ci? przekonywa? liczbami.

- ?wietnie. Masz we mnie ch?tnego s?uchacza -

zgodzi?em si?.

Pu?cili?my si? wzd?u? morza wspania?? promenad?
nadmorsk? w stron? Or?owa. Z prawej strony sp?ywa?a
nam pod nogi buj na ziele? wzgórza, a na lewo rozle

wa?y si? wody zatoki i weso?a pla?a.



Szli?my wtenczas ulicami Gdyni.

Naprzód kilka danych dotycz?cych samego mia

sta Gdyni. Ile, my?lisz, by?o tu mieszka?ców przed

wojn??
- Zdaje si?, ?e tysi?c.
- Nie wi?cej w ka?dym razie. Kilkadziesi?t cha?up

i tyle. Obecnie po kilkunastu latach mamy sto razy wi?

cej. Sto tysi?cy mieszka?ców. Poka? mi drugie tak

szybko wzrastaj?ce miasto na ?wiecie!

Milcz?.
- Nie masz co na to odpowiedzie?. Ta pi?kna dro

ga, po której teraz idziesz, jest oczywi?cie drog? zbu

dowan? ju? za naszych czasów. Takich dróg bitych

zhudowali?my tutaj z gór? 70 km. Przed wojn? hy?o
ich niespe?na jeden km. Pomijam oczywi?cie drogi ko

lejowe. Torów kolejowych wybudowali?my w Gdyni,

g?ównie w porcie grubo ponad 150 km.
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Nad nami na wysokich stokach Kamiennej Góry ja

?nia?y w s?o?cu pi?kne wille i letniskowe domki.

- Dzi? mamy w Gdyni cztery razy wi?cej domów

i kamienic ni? dawniej by?o tu mieszka?ców. Wyobra?

sobie, postawiono tu w ostatnich latach z gór? 4.000 bu

dynków.

Patrz? 'na bielej?ce z daleka miasto. O?miopi?trowe

gmachy wystrzelaj? wzd?u? prostych, nowoczesnych ulic.

Wracamy t? sam? drog? w stron? miasta. Teraz ma

my za sob? Kamienn? Cór? a przed nami rozszerza si?

coraz bardziej panorama miasta. Na lewo g?ówna uli

ca ?wi?toja?ska a przed nami na wprost zarysy portu.

Mój przyjaciel patrzy u?miechni?ty na dalekie smugi
mól i ?amaczy. Mówi z rado?ci? na weso?ej twarzy:

Ulica 'Waszyngtona w Gdyni.

r fr .

-

r r.f i? fn?' !

?"_""IIi.i?? __

:-'
.... ;'_? ;' .. ,. ?l .. ;??_.?/.??

..

r r r

r

I?l u

Ja p.i? 11

111 li I? II
.? n u n

rr
n n f? ??

....!L-1!.!!.... •



58 POLSKA ZACZYNA SI? OD GnYNI

Brzeg morski pod Or?owem.
I

Ale najpi?kniejsze cyfry, to port w liczbach. Ka?

da liczba ma tu olbrzymi? wymow?. We?my na przy

k?ad to co widzisz st?d,' statki, ilo?? statków.

- S?ucham.

- W roku 1923 przyby?o do Gdyni pi?tna?cie ma-

?ych statków, w roku 1936 zawin??o statków 4.900. Jest
to ruch naprawd? imponuj?cy. W latach pocz?tkowych
nie by?o w porcie ?adnych d?wigów, towary noszono

w koszykach a dzi?? D?wigi nasze mog? za jednym ru

chem unie?? 20 wagonów towarów.

- Mo?esz mi powiedzie? jaki jest obrót portu?
- Roczny obrót Gdyni, czyli wywóz i przywóz to-

warów wynosi 8 milionów ton. Zachwycaj?ce, co? Po-



By?o tu dawniej kilkadziesi?t cha?up.

wiedz mi szczerze, czy ty mo?esz w ogóle wyobrazi? so

bie tak? olbrzymi? ilo???

- Nie, to s? cyfry zawrotne.

- Masz racj?, Gdyby ten roczny obrót towarów za-

?adowa? do wagonów powsta?by z tego poci?g, który

musia?by otuczy? wzd?u? granicy niemal ca?? Polsk?

lub ci?gn??by si? z Warszawy do Pary?a.

Cyfry by?y naprawd? przekonywuj?ce. S?ucha?em ich

curaz ch?tniej.
- Samego cukru wywozimy rocznie tyle, ?e trzeba

by go za?adowa? na poci?g d?ugo?ci 50 km.

Mój przyjaciel naprawd? kocha? cyfry. Zacz?? zapa

la? si? i liczy?. Umia? to wszystko na pami??. Tona?e

prze?adunków, przywozu i wywozu. Przelicza? towary
i op?aty portowe na z?oto, mówi? mi, ile bogactwa p?y
nie przez ten port, ile pieni?dzy zostaje w kraju z sa

mych op?at portowych, jaki jest po?ytek z w?asnej ?e

glugi. Ile tysi?cy robotników ma tu prac? w nieustan

nym ruchu portu i w budownictwie.

Na zako?czenie doda?.

- S?uchaj, to s? cyfry wspania?e, buduj?ce. Ale

mo?na je jeszcze zdwoi?, pomno?y?, stale zwi?ksza? ku

chwale i bogactwie kraju. Sta? nas na to. \Vrogowie
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nasi wmawiali nam przez wieki ca?e, ?e nie nadajemy

sic; do organizacyjnej pracy, ?e nie umiemy handlowa?,

nowych rzeczy lmdowa?. Wszystko k?amstwo, mój dro

gi. Gdynia to nasz egzamin. Umiemy pracowa?.

Spojrza?em w jego oczy. B?yszcza?y w nich m?odzie?

cze, szybkie iskry. Jak?e m?odnia? nagle w tym zapale

i wydawa? mi si? jeszcze bardziej energicznym.

Naprawd? ciesz? si? z tego kolegi. A przecie?, gdy

by? jeszcze w szkole w austriackim gimnazjum, wyda

wa? si? taki nieciekawy.

Jak?e to ?ycie uczy nas pracy i odkrywa w nas

zdolno?ci.
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CIEMNE
wody Ba?tyku dobijaj?ce si? dzi? do serca

ka?dego Polaka, nieustannym szumem przypomi

naj? o naszej dawnej krótkowzroczno?ci i nie

dopatrzeniu. Setki lat temu dobija?y si? do wrót Ko

rony Polskiej z równie nieust?pliwym przebojem, otwie

raj?c przed nami szerokie horyzonty mocy i dobrobytu,

ale zacofani rodacy nasi ?lepi byli na id?c? ku nim

w szumie szkwa?ów morsk? chwal?. Dzi?, w krwawym

pocie czo?a i po?piechu musimy nadrabia? setki minio

nych lat i niedo??stwo naszych przodków.

Jakie? to by?y dzieje naszej marynarki.

Pocz?tków floty polskiej dopatrzy? si? we wcze?niej

szej naszej historii trudno. D?ugie lata nie posiadali

?my floty wcale, nie mo?na bowiem za Ilot? wy??cznie

polsk? uwa?a? handlowej floty gda?skiej. Miasto to

zabezpieczone licznymi przywilejami królewskimi, za

pewniaj?cymi mu wspania?y dobrobyt w ramach Rze

czypospolitej,' stara?o si? skrz?tnie odgranicza? swoj?

Flot? handlow? od interesów pa?stwowych Polski.

Gda?sk chcia? uwa?a? zawsze morze za wy??czn? swoj?

w?asno??. Niejednokrotnie rozkazy królewskie zmusza

?y flot? gda?szczan do dzia?ania w interesie Polski,

rzadko jednak mo?na hy?o liczy? na pos?usze?stwo bun

towniczego miasta.

Z tych te? powodów Zygmunt August, doszed?szy do

przekonania, ?e siln? akcj? na morzu poprowadzi je

\

* \V rozdziale tym opar? si? autor na dziele Dr A. Czolow

skiego : "l\Iarynarka w Polsce".
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Ciemne wody Ba?tyku ...

dynie w?asna niezale?na flota,powzi?? wielki plan zor

ganizowania polskiej stra?y na Ba?tyku. \V tym te? celu

uciek? si? do tak zwanego systemu kaperskiego, stoso

wanego wówczas przez szereg innych pa?stw jak Ang li?,

Holandi?, Francj?. Kaprowie byli to poniek?d rozbój

nicy morscy, najmuj?cy si? do s?u?by poszczególnych
w?adców, od których dostawali pisemne uprawnienia,
tak zwane "listy beztalunkowe", wzgl?dnie patent ka

perski. W przybli?eniu odpowiadali kaprowie najem

nym wojskom l?dowym.
Plan zorganizowania polskiego kaperstwa przedsta

wi? królowi Wac?aw Dunin W?s?wicz. On to jako

pierwszy kaper królewski rozpocz?? slu?b? pod królew

sk? bander? i zdoby? na owe czasy du?? s?aw? na Ba?-
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tyku. Powodzenie dzielnego marynarza podsun??o Zyg
muntowi Augustowi zamiar rozszerzenia kaperstwa.
Nie omieszka? wi?c król og?osi? w Gda?sku i miastach

pruskich zaci?gu do kaperskiej s?u?by. Pierwszym zg?a

szaj?cym si? by? gda?szczanin Maciej Scharping, z pol
ska Sierpinkicm pó?niej nazywany, który uzyska? za

ufanie królewskie i otrzyma? patent kaperski.
Brzmia? on tak w skróceniu:

.Dkr?t ten oddali?my do s?u?by morskiej Maciejowi

Scharpingowi, obywatelowi naszemu z Gda?ska, a?eby

piln? zwraca? uwag? na ow? Flot?, wstrzymywa? okr?

ty p?yn?ce do krajów nieprzyjacielskich, poza tym, aby
nikomu si?? nie wyrz?dza? krzywdy albo szkody. Z tych

wzgl?dów ??damy ocl wszystkich, aby zezwalali temu

• okr?towi z j ego dowódcami, z broni?, za?og? i wszyst
.i

kimi przyborami ?eglowa? wsz?dzie swobodnie i w któ

rymkolwiek kierunku zwróci?by si?, aby mu nie wzbra

niali wolnych przejazdów, schronisk, postojów i po

bytów, aby wspomagali go ?ywno?ci? i innymi potrze

bami, a zarazem uwa?ali za zwolnionego od wszelkich

op?at.
"

Dalszymi kaprami królewskimi byli Marcin Preus,

Roman Seebald, Tigenof, Nanynkes, Bibrant i wielu

innych. W roku 1567 flota kaperska dochodzi?a do 30

okr?tów. Bandera polska z rysunkiem zbrojnej r?ki
z mieczem, zaczc?a coraz cz??ciej przebiega? fale Ba?

tyku i zanosi?o si?, ?e z licznej ju? i zorganizowanej

podstawy wyro?nie pó?niejsza pot?ga morska. Niestety
w rozro?cie floty kaperskiej spostrzeg? Gda?sk nieko

rzystne wspó?zawodnictwo. Tote? senat gdallski przed
stawia? królowi skarg? za skarg? na za?ogi kaprów sto

j?ce w porcie gda?skim, co da?o w wyniku przeniesie-
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me za?ogi kaperskiej z Gda?ska do Pucka. Przeniesie

nie to wypad?o niekorzystnie dla rozwoju kaperstwa,
utrudnia? go bowiem niedogodny port, p?ytki i nie

obronny, a nadto zim? zamarzaj?cy. Król Zygmunt

August mia? jednak stale spraw? morsk? na oku.

\V 1569 roku powi?kszy? flot? kapersk?, najmuj?c
Hansa Munkenbekena z szeregiem okr?tów, a nadto po

leci? nowoustanowionej Komisji Morskiej budow? pier

wszego polskiego okr?tu. Niestety ?mier? króla w r. 1572

sprowadzi?a za sob? ruin? jego zbo?nego dzie?a, upa

dek polskiej floty. Vv nied?ugi czas potem bandera

z rysunkiem zbrojnej r?ki znikn??a z wszystkich mórz

?wiata.

Pozbawieni mocnej w?adzy, a zarazem opieki królew

skiej kaprowie, rozpocz?li na swoj? r?k? szereg wy

praw korsarskich na Morze Ba?tyckie, które w ostatecz

nym wyniku przynios?y zupe?ne wyt?pienie polskiego

kaperstwa. Obce floty zacz??y rzuca? si? na opuszczo

nych polskich kaprów. Napada?y ich floty du?skie,

szwedzkie i kaprowie moskiewscy. Flotylle kapra Mun

kenbekena schwyci?a flota gda?ska a samego dowódc?

z dwoma kapitanami skazano na ?mier?. Druga grupa

kaperskich okr?tów pod dowództwem Gendericha

i Werkmeistra zosta?a uprowadzona przez Ilot? angiel

sk? i oddana rz?dowi rosyjskiemu, który 70 kaprów
skaza? na haniebn? ?mier? przez powieszenie. Taki

by? koniec pocz?tków polskiej marynarki, organizowa

nej przez Zygmunta Augusta.
Z pó?niejszych w?adców Polski podj?? spraw? mor

sk? Zygmunt III, który jednak bardziej z pobudek dy

nastycznych ni? ze wzgl?du na interes pa?stwowy sta

ra?- si? o zorganizowanie floty. Wszelkie jego w tym
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kierunku poczynania ??cz? si? z wyprawami do Szwe

cji. Dora?nie w celu wyprawy skompletowana flota

Zygmunta III, sk?ada?a si? z poka?nej ilo?ci 60 stat

ków. By?y to jednak okr?ty czasowo wynaj?te lub

przemoc? przymuszone i nie mo?na ich uwa?a? za flot?

polsk?. Mimo z?ego rezultatu wypraw szwedzkich, po

siada?y one wielkie znaczenie propagandowe, wzros?o

bowiem znacznie zainteresowanie si? spo?ecze?stwa ?e

glug? i sprawami morza. Mamy tego zreszt? dowód

w obradach sejmowych, na których odzywa?y si? tego

rodzaju g?osy szlacheckie, jak na przyk?ad te s?owa

zanotowane przez historyka:

"Armata na morzu, jakby nam potrzebn? by?a, chy

ba szalony nie widzi, bo by to Rzeczypospolitej dalo

pierwsze zbawienie od ?ciany szwedzkiej byle przy do

brYl? zostawa?a porz?dku, na co Szwedzi pozieraj?c,
-

nie bardzo by porywali si? na nas."
-

Rady te okazywa?y si? s?uszne, tote? Zygmunt III

przyst?pi? do bucIowy w?asnej floty wojennej. Zbo?ne

to dzie?o powierzy? Szkotowi Jakubowi M urrey. W sto

sunkowo nied?ugim czasie przygotowano flot? z 7 okr?

tów wojennych, zbudowanych na wzór ówczesnych du

?ych orlogów tj. wojennych statków holenderskich.

Tona? ich waha? si? mi?dzy 2.000 a 400 ton. U zbro j e

nie dochodzi?o do 20 dzia? na jednym statku. Za?oga

floty by?a niemiecka i niemieckie te? by?y nazwy okr?

tów. Pierwsza ta istotnie wojenna flota polska zapisa?a

si? w historii naszej nad wyraz chlubnie pami?tnym

zwyci?stwem nad flot? szwedzk? pod Oliw? w r. 1627.-

Powtórzmy w skróceniu za historykiem Aleksandrem

Czo?owskim opis pami?tnej bitwy:

"Zegar na wie?y gda?skiego ratusza wydzwoni? wla-

Polska zaczyna si? 00. Gdyni



66
POLSKA ZACZYNA SI? OD GDYNI

?nie godzinc ósm?. Szary mrok zaciemnia? jeszcze ho

ryzont, gdy rozleg? si? strza? dzia?owy i dalekim odbi?

si? echem. By? to znak dla za?óg okr?towych by pod
nie?? kotwic?, rozpi?? ?agle i ruszy? naprzód. D?ug?

lini? pe?nymi ?aglami, opuszcza?y okr?ty królewskie

swój port. Na czele p?yn?? okr?t "Król Dawid", który

tej nocy pe?ni? stra?. Dowodzi? nim kapitan Jakub

Murrey, twórca ca?ej floty. Tu? za nim nast?powal

okr?t admiralski "?w. Jerzy". N ast?pnie p?yn?? "Bieg

n?cy Jele?" pod kapitanem Ellertem Appelrnanern.

Dalej okr?t "Panna Wodna" z kapitanem Adolfem

von Argen, "Wodnik" z kapitanem Witte a za nimi

pi?? dalszych: "Arka Noego", "Syrena", "Tygrys",

"Bia?y Pies" i "Delfin". Wiatr powiewa? rozwini?ty

mi banderami ka?dego okr?tu, Piechota z broni? w r?ku

sta?a w pogotowiu, na pok?adach puszkarze z zapalo

nymi lontami przy nabitych czekali dzia?ach. Flota

polska, wypad?szy na morze zwróci?a si? w kierunku

zatoki puckiej. Tutaj przed brzegami mi?dzy I3rzoznem

a Sopotami mniej wi?cej naprzeciw Oliwy, rozegra?

si? niezwyk?y w dziejach Polski bój ...

"Flota polska rozpocz??a go pierwsza. Z polskiego

okr?tu zagrzmia?a salwa z czterech dzia? a za ni? -

dwa trupy i kilku rannych potoczy?o si? na szwedz

kim pok?adzie. W odpowiedzi zagrzmia?y i szwedz- .

kie dzia?a. Pierwsza kula uszkodzi?a na "?w. J e

rzyrn" cz??? przodow? okr?tu, nast?pne ubi?y jed

nego ?o?nierza na pok?adzie. Na obu pok?adach za

ci?ty zawrza? bój.
"Od g ?stych strza?ów chmury dymu os?oni?y walcz?-

ce statki, z których dolatywa? tylko szcz?k or??a, okrzy-
I

ki walcz?cych i wystrza?y broni r?cznej. Zwyci?ska bi-
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twa morska, która si? z tego pierwszego ataku wywi?

za?a, trwa?a oko?o dwóch godzin.

"By?y chwile, pisze ?wiadek naoczny, ?e ziemia trz?

s?a si? od wielkiego dzia? strzelania. Samych wystrza

?ów dzia?owych naliczono w tym czasie przesz?o 350.

Z gor?cej k?pieli flota polska wysz?a zwyci?sko.

"Zwyci?itwo okupiono wprawdzie drogo, bo strat?

admira?a, kapitana, 23 marynarzy i wielu rannych,
ale odniesiono je nad nieprzyjacielem, który dot?d

uchodzi? za niezwyci??onego na morzu. Zdobyto pi?k

ny okr?t admiralski z ca?ym uzbrojeniem, z 38 dzia?a

mi, z kas? pochodz?c? z ce? i wa?nymi papierami.

Wzi?to dwóch kapitanów, dwóch poruczników, pastora

i 66 zdrowych je?ców, nie licz?c rannych a nadto dwie

bandery i kilka chor?gwi.

"Z triumfem wraca?a flota polska do swej przystani.

Objawom rado?ci nie by?o ko?ca. Dziwili si? zwyci?
stwu gda?szczanie, lecz równie? starali si? prze?ciga?
w objawach rado?ci."

Niestety ta to chlubnie ju? zas?u?ona flota polska zgi

n??a nagle i bezpowrotnie. W styczniu 1629 r. Zyg
munt III pos?a? j? nicogl?dnie na pomoc flocie Wallen

stcina do Wismaru w Meklemburgii, sk?d ju? nie wró

ci?a do Polski.

Po ?mierci Zygmunta III sprawa morska niepokoi?a
nieustannie W?adys?awa IV, który nie szcz?dzi? na flo

t? trudu ni kosztów. Przy pomocy sprytnego Belgijczy
ka Pleitnera rozpocz?? budow? nowego portu wojenne

go w pobli?u dzisiejszej wsi Cejnowy, któr? nazwano

W?adys?awowem a dzi?ki zabiegom przedsi?biorczego

kupca Jerzego Hewela zorganizowa? flo t
? wojenn?,

z?o?on? z 12 okr?tów dobrze uzbrojonych i do celów

5*
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wojennych dostosowanych. Niestety wielkie plany kró

la nie uzyska?y pe?nego zrealizowania wobec trudno?ci

w przeprowadzeniu zamierzonej przeze? polityki cel

nej. Ostatecznie pi?knie zapowiadaj?cy sic; rozwój pol

skiej marynarki i nowowzniesionego warownego portu.

straci? na aktualno?ci i pogr??ony zosta? w niepami??

lat pó?niejszych, z chwil? zawarcia w r. l(jGO pokoju
w Oliwie, który zako?czy? wojny szwedzkie.

Z chwil? t? bandera polska na setki lat zniknc;?a z fal

pó?nocnego morza i ZgiIH??a w pami?ci flotyll wszyst

kich krajów, aby dopiero po 150 latach niewoli wróci?

znów szlakiem sprawiedliwo?ci dziejowej na szare fale

niespokojnego Ba?tyku. Tym razem odrodzona Polska

po wielkiej nauczce historycznej zrozumia?a w pe?ni

zadanie w?asnego odcinka morskiego i w?asnej stra?y

nad Ba?tykiem. Z zakasanymi r?kawami rzuci? si? na

ród do pracy nad budow? w?asnego portu i floty. Jedno
i drugie ros?o znów w gor?czce i po?piechu ku podzi
wowi ca?ego ?wiata. Na szarym piachu ocl Or?owa po

Karwic i jeszcze dalej na zachód zadudni?a praca i prze

tworzy?o si? liche na pozór pasemko niewiclkiego brzegu.

Pracuje dzi? wspania?y port ku chwale ca?ego kraju,

wykazuj?c nieodpart? sil? narodu, który powzi?? olbrzy
mi zamiar i wykona?.

Kto b?dzie strzeg?, kto broni? tego nadmorskiego
skarbu?

Flota polska.
Rozbudowa polskiej floty wojennej to umocnienie

si?y narodu, gwarancja rozwoju gospodarstwa i spokój
pa?stwa.

Rada Ministrów dnia 3 kwietnia 1922 r. postanawia:
"Zadaniem Marynarki Wojennej jest zbrojna obro-

/
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Na polskim statku wojennym "Kujawiaku",

na Rzcczypospol itcj na wodach wewn?trznych i na

morzu, ??cznic z obron? wybrze?a od strony morza,

"Sk?adowymi cz??ciami Marynarki Wojennej s? do

wództwa, okr?ty wojenne, oddzia?y, szko?y, urz?dy, za

k?ady i porty wojenne z odpowiednimi ?rodkami tech

nicznymi i konstrukcyj nymi",

Odrodzona Ojczyzna realizuje plan budowy w?asnej

floty, Z portu wojennego pod oksywskim wzgórzem

wyp?ywaj? na wocIy Ba?tyku wojenne statki polskie,

Spo j rzyj cie na o?owiane fale Ba?tyku, a zobaczycie
na nich 4 szybkie kontrtorpedowce: ,,\Vicher", "Burza",

.. Grom" i "B?yskawica", Na dalszej fali uka?? si? wam

sylwety torpedowców, Pop?yn? przed waszymi oczami:

"?l?zak" i ,JvTazur", "Krakowiak" i .T'odhalanin".

Gclzicindziej b?d? pru?y fale peryskopy ?odzi pod-
? h I)

'"

Wilk" O ?'" Z' bik"
#

tkiWO( n ye : ,,'\. ys , "v l
'" rze l" l ,WSZyS"1 e
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O nazwach drapie?nych. Bystre musi by? ich oko jak

spojrzenie rysia, musz? mie? szybko?? wilka i drapie?

nos c ?bika. Przed skryto?ci? musz? si? broni? skryto

?ci?, na szybko?? odpowiada? szybko?ci?, na drapie?

no?? drapie?no?ci?.
Takie jest prawo walki i obrony.

Zobaczycie jeszcze trawlery czyli po?awiacze min,

ca?e ju? wybudowane w kraju, jak "Jaskó?ka", "Rybi

twa", "Czajka" i "?\1ewa". Nadto dwie kanonierki

"Komendant Pi?sudski" i "Genera? Haller", transpor

towiec "Wilia" i okr?t hydrograficzny "Pomorzanin" .

Poza wszystkimi pojawi si? czasem na wzburzonej

fali wspania?y ?aglowiec "Iskra", na którym szkol? si?

za?ogi wojennych naszych okr?tów.
I

Ale to ju? wszystko. Razem oko?o 15.000 ton. Du?o,

je?li chodzi o naród, który nie posiada? jednego pala

nad morzem, ale jak?e ma?o dla pa?stwa 35 miliono

wego. Flota ta mniejsza jest w tej chwili ni? flota

szwedzka, a co najwy?ej taka, jak flota czteromiliono

wej Finlandii.

Trzeba i?? jednak na tej drodze naprzód, wytrwale

naprzód. Tote? ca?y naród rozumie potrzeb? i wspól

nym wysi?kiem buduje dalej narodow? flot?. Skarb

pa?stwa i ofiarno?? spo?ecze?stwa zasilaj?ca Fundusz

Obrony Morskiej dba o rozszerzenie naszej floty, aby
nad prac? naszego wybrze?a i ca?ego kraju czuwa?y
nasze morskie or?y w szyku bojowym.
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POLSKI
marynarz jest naj m?odszym marynarzem

w wielkiej rodzinie marynarzy ?wiata.

Je?li dawniej pojawi? si? gdzie Polak w s?u?bie

marynarskiej, nie mia? polskiego munduru. Nosi? czapki

angielskie, w?oskie czy niemieckie, s?ucha? angielskich,

holenderskich czy francuskich rozkazów.

Prze?ladowa?a go gorycz obcej s?u?by i brzemi? nie

woli. Ciemi??ony naród tak samo niemal t?skni? do

nazwy "polski marynarz" jak do s?ów "polski ?o?nierz".

Jedno i drugie przesta?o by? wiecznym marzeniem

i sta?o si? rzeczywisto?ci?.

Gdy pojawia? si? na ulicach miasta pierwszy mary

narz z polskim napisem na czapce, przystawali ludzie

na bruku. Starsi, ojcowie nasi czy matki, to nawet

ukradkiem ?zy obcierali.

Dzi? przejd?cie ulicami Gdyni. Id?cie ulic? Portow?

lub Morsk?, a zobaczycie co kilka kroków naszego ma

I

rynarza.

Jest wysoki, czerstwy, opalony i rze?ki, w oczach

?mia?y i weso?y. Radosn? ma twarz i jasny poblask
w oczach, z?hy bia?e w u?miechu, jak biel marynar

skiej czapki.
N? ulicy Morskiej mundurów tych zobaczycie naj-

wi?cej.

Przy ulicy Morskiej pod lasem, na wprost basenu

Marsza?ka Pi?sudskiego stoi Pa?stwowa Szko?a Morska.

Wspania?a jest i rozleg?a. Smuk?a i czysta, a? b?yszcz?
ca od nowo?ci.



Przy ulicy l\Iorskiej stoi Pallstwowa Szko?a Mo rsk a.

Przed wej?ciem wida? dwie olbrzymie ?elazne kot

wice stoj?ce na urod? i na znak, ?e tu si? polskie morze

styka z polsk? ziemi?. Pocz?tki pracy morskiej tu s?,

mówi?c po marynarsku, zakotwiczone, uwi?zione.

Marmurowy hall szko?y jest smuk?y jak wysokie ma-

szty ?aglowca.
.'

\

Naoko?o w hallu na szerokich schodach modele stat-

ków morskich. Na lewo wej?cie do internatu szkolnego
i sal wyk?adowych, gdzie zapewne kilkudziesi?ciu wy

chowanków szko?y uczy si? w tej chwili trudnego za

wodu marynarzy, poznaje tajniki nawigacyjne i rysuje

plany okr?towych maszyn.

Na prawo prowadzi korytarz do dyrektora szko?y.

Dyrektora szko?y znam bardzo dobrze. Zanim dane

mu by?o kierowa? pracami szko?y, zna?em go jako

zas?u?onego ?eglarza, który obiega? ??iat naoko?o na

polskim statku szkolnym. Jego pi?kne dzie?o literackie
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(kpt. Stanis?aw Kosko: "Przez trzy Oceany") stoi u mnie

na czo?owym miejscu w skromnej domowej biblioteczce.

- Dzie? dobry, panie kapitanie.
- Dzie? dobry, sk?d?e tu pana widz??

Powitanie jest krótkie i serdeczne. Marynarskie. Dy
rektor szko?y cz?stuje mnie papierosem.

- PrzychodzG dzi?, panie kapitanie, ze szczególn?

wizyt?. Chcia?bym si? dowiedzie? nieco o pa?skich wy

chowankach.

- Prosz? bardzo. Szko?a nasza to mój najbardziej

ulubiony temat.

- Przede wszystkim jaki jest wiek pa?skich ucz

niów?

- Zasadniczo przyjmujemy ch?opców w wieku

17-19 lat. Opuszczaj? oni szkole po czterech latach

studiów maj?c ju? 21-24 lat.

- Jakie uprawnienia daje szko?a swym absolwen

tom?

- Po sko?czeniu szko?y otrzymuje ucze? dyplom
uko?czenia szko?y.

- Czyli zostaje oficerem'?

- Jeszcze nie. Musi si? dosta? na jaki? statek, aby

uzupe?ni? swoje do?wiadczenie. Pó?niej dopiero zostaje
oficerem ?eglugi ma?ej. Jest to naj ni?szy stopie? ofi

cera marynarki handlowej. Tytu?y i stopnie oficerskie

nadaje ju? nie szko?a, tylko Urz?d Morski w Gdyni.
- Jak du?o wychowanków szko?y, dojrza?ych mary-

narzy opuszcza rocznie szkol??
I

- Rok rocznie oko?o GO ludzi, GO nowych, tak nam

potrzebnych pracowników morza, pracowników w do

s?ownym znaczeniu, gdy? w?ród wychowanków szko?y
nie ma dot?d ani jednego bezrobotnego.
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Przechodzimy do dalszego tematu.

_ Ciekaw jestem z grubsza organizacji szko?y.
_ Szko?a posiada dwa wydzia?y, mechaniczny i na

wigacyjny. Na jednym szkolimy mechaników okr?to

wych, na drugim oficerów pok?adowych. Zak?ad nasz

kszta?ci oficerów marynarki handlowej. Marynarka

wojenna posiada osobn? szkol? w Toruniu.

- Czy mo?e mi pan powiedzie? w kilku s?owach,

czego si? ucz? pa?scy wychowankowie? Dla nas, jak ich

pewnie nazywacie, szczurów l?dowych, jest to rzecz bar

dzo ciekawa.

_ Nauk? dzielimy niejako na dwa zasadnicze okre-

sy. Studia l?dowe w tym oto, przyzna pan, pi?knym

gmachu i praktyka na naszym wspania?ym statku szkol-

nym "Dar Pomorza".

- Któ? by nie zna? "Daru Pomorza"! Sylweta tego

statku ?yje w marzeniach wszystkich m?odych ch?op

ców. My starsi widzimy w nim jeden z symbolów si?y

odrodzonej ojczyzny.

Patrz? chwil? na wielk? fotografi? fregaty wisz?c?

na ?cianie gabinetu. To naprawd? pi?kny statek.

- Jak wygl?da, panie kapitanie, praktyka na "Da

rze Pomorza"?

- W czasie praktyki uczniowie-nawigatorzy pe?ni?

wszystkie czynno?ci za?ogi. Jednocze?nie ucz? sic obser

wacji astronomicznych i ?eglugowych, poznaj? przy

rz?dy nautyczne, olinowanie i o?aglowanie statku, pro

wadz? dzienniki okr?towe, steruj?, sygnalizuj?. Mecha

nicy poznaj? tajniki kot?ów, silników i innych urz?

dze? mechanicznych.
- Oprócz studiów, nazwijmy je programowymi,

-

ci?gnie dalej dyrektor szko?y
-

ucz? si? nasi ch?op-
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Któ? by nie zna? "Daru Pomorza"!
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Co rok niebotyczne maszty fregaty, pokryte wzd?tymi ?a

glami, ukazuj? si? na coraz innych morzach.

cy wiele innych rzeczy. Ale najwa?niejsza ich zdobycz
to zdrowie, ukochanie pracy, bohaterstwo wysi?ku, od

waga i karno??. Te cecny szkolimy w nich troskliwie.

I musz? przyzna?, ?e ze skutkiem. Ale o tym nie da si?

mówi?, trzeba widzie?. Trzeba widzie? naszych ch?opców
na masztach podczas szkwa?u czy w zawierusze sztormu.

Serce ro?nie w cz?owieku. Najwi?cej do?wiadczenia

pod tym wzgl?dem daje podró? ?wiczebna zimowa.



BLISKA JEST YOKOIIAMA I WYSpy GALAPAGOS
77

S?yszy si? wiele w Polsce o tych dalekich podró
?ach zimowych.

- Podró?e zimowe naszego statku to, przyznaj?, na-

. sza chluba. Co roku mniej wi?cej w po?owie wrze?nia

?egnamy sylwet? "Daru Pomorza", aby j? wita? gdzie?
po 7-8 miesi?cach w kwietniu czy maju. Trasy na

szych podró?y prowadz? na dalekie wody, które CZG

sto po raz pierwszy rozpruwa burta polskiego statku.

Znane s? dotychczasowe podró?e "Daru Pomorza"

na vVyspy Kanaryjskie, Tahiti, do Yokohamy, Honolulu,
Buenos-Aires itp. Taka doroczna trasa statku si?ga
26 tysi?cy mil morskich.

Co rok niebotyczne maszty fregaty, pokryte wzd?

tymi ?aglami ukazuj? siG na coraz innych morzach.

Wspania?y kad?ub statku sunie po wielkich morzach

?wiata w?ród wysp tak odleg?ych, ?e ongi? nawet ma

rzeniami naszymi by?y niedo?cig?e. Teraz sta?y si?

dost?pne dla nas i naszych m?odych pokole?.
Totc? ko?cz?c interesuj?c? rozmow? z dyrektorem

szko?y, mówi? pe?en wzruszenia:

- Je?li siG ma w?asne morze, to blisk? jest, kapita
nie, Y okohama, czy wyspy Galapagos.

Odpowiada mi zdrowym, m?skim u?miechem.

\VychodzG.
,

Z korytarza wirl?? przez okno musztruj?ce na dzie

dz i?cu oddzia?y m?odych marynarzy. Stukilkudziesi?ciu

zdrowych, obna?onych do pasa ch?opców.
Wyci?gni?ci w dwa d?ugie szeregi, ?ami? do taktu

miarowo swoje ?niade barki.

- Baczno??! Na lewo! W ty?! Na prawo! W przód!
?wicz? zawczasu mi??nie, aby mog?y niebawem wy

rzuca? ich sprawnie na najwy?sze reje fregaty.
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S
TATEK "Wis?a" ruszy za chwil? w drog?, Nieba

wem zwinie liny, które go wi??? przy s?upach

szwedzkiego nabrze?a.

- Ruszymy za jakie? pó? godziny
- mówi do mnie

jeden z oficerów, który nie ma w tej chwili wachty,

czyli s?u?by.

?elazny ?óraw po raz ostatni pochyla si? nad stat

kiem. Ostatni maszynowy czerpak wsypuje ?adunek w?

gla i obija si? o metalowe ?ciany luków.

Dzi? po kilkudniowym ?adowaniu w?gla wszystkie

komory ?adunkowe naszego statku, tak zwane luki, zo

sta?y nape?nione pi?ciorna tysi?cami ton. Jakie? oko?o

300 wagonów w?gla znajduje si? wewn?trz statku.

- Statek siedzi ju? po sam? mark? w wodzie -

mówi oficer.

- Co to znaczy po mark??
I

- Marka to jest znak na burcie, pok?d wolno zanu-

rza? statek. Statek nasz ?adowano tu niespe?na dwa dni.

Gdyby go postawiono nie na ?l?skie nabrze?e, gdzie s?

tylko portalowe czerpaki, ale pod wywrotnic? wago

now? na Szwedzkim nabrze?u, trwa?oby to wszystko j e

szcze krócej, ?ieca?? dob?.
Oficer chwali pracG gdYlIskiego portu.
- Nasz port w?glowy najszybciej ?aduje w ca?ej

Europie. Gdziekolwiek zdarzy nam si? ?adowa? w?giel,
trwa to znacznie d?u?ej. Ostatnio ?adowali?my w jed

nym z angielskich portów oko?o 5 dni. Nawet w olbrzy
mim porcie w Antwerpii trwa ?adowanie cz?sto d?u?ej
ni? u nas.
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?adunek ju? sko?czony.

Teraz tylko trymerzy
- specjalni robotnicy w?glowi,

rozgarniaj ? wt;giel w przepa?cistych lukach statku.

Wir pracy rozp?tuje sit; na pok?adzie. Poklady stat

ku, które do tej chwili by?y jakby we w?adaniu porto

wej obs?ugi ?adunkowej, zaczynaj? z powrotem ?y? ma

rynarskim ?yciem.
•

- Za chwil? przyjdzie holownik i wreszcie pu?ci-

my part; do maszyny
- cieszy si? oficer.

Za?oga jest ju? w pe?nym sk?adzie. Sko?czy? si? wy

poczynek w ojczystym porcie.

Wyjazd takiego towarowego statku jest szary, cichy

i niepozorny. Jak?e ró?ny od wyj?cia wspania?ych pa

sa?erskich statków. Nie ma tutaj ?adnej parady, mu

zyki ani po?egna?. Nikt nie p?acze na brzegu, nikt nie

powiewa chustkami. Jest tylko czarne, posGpne molo

zawalone wagonami i w?glem, jest brudna naoliwiona

woda portowa i d?ugi kad?ub statku.

Oficerowie i kapitan nie przywdziewaj? bia?ych mun

elurów ze z?oconymi gu?ikami. Nasz kapitan okr?tu

nosi kurtk? z wyszarza?ej skóry i wysokie buty z chole

wami, które go b?d? chroni? podczas burzy przed fal?,

szarug? i deszczem. Ka?dy oficer przy wyj?ciu z portu

jest czarny, op ruszony w?glem jak prosty palacz. Ja
kie? buty, szmaciane bluzy i spodnie robocze. D?o? ta

kiego oficera twarda jest i s?kata jak gar?? pok?adowe

go marynarza.

Pospiesznie nakrywaj? marynarze luki z w?glem.

Okr?towe windy d?wigaj? pracowicie deski i ?elazne

dr?gi, którymi trzeba przykry? ?adunek. Naci?ga si? te?

smolowane brezenty. Trzeba tak?e ustawi? zawczasu

nawietrzniki pod wiatr, by dobrze chwyta?y powietrze.
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Zanim ruszymy w drog?, nale?y jeszcze przeszu

ka? statek czy te? nie ma gdzie pasa?erów na gap<;. Wie

lu bowiem jest amatorów, którzy chcieliby odby? bez

p?atn? podró? na wspanialej "Wi?le". Niejednego ku

sz? marzenia o skalistej, zalesionej palmami Afryce.
Oficerowie i wachtowi szukaj? wi?c "blind-pasa?e

rów" pod p?ótnami ?odzi ratunkowych, pod zwojami lin

manilowych, w sk?adnicach, w tankach, wsz?dzie, gdzie
kolwiek mo?e si? wcisn?? cz?owiek.

Jak zawsze, tak i tym razem znajduj? kilku obdartu-
?

sów. Jest ich ni mniej ni wi?ce j tylko pi?ciu, Wszyscy
m?odzi ch?opcy od lat 12-16. Jeden by? pod p?ótnem

szalupy, drugi w komorze ?a?cucha kotwicznego, trzeci

za beczkami ze smo??.
I

- Co wy tu robicie, hycle? - krzyczy do nich bro

daty bosman. - Gdzie was choroba niesie? Mówi? mi

zaraz, jak tu wle?li?cie na statek!

Odpowiadaj? niech?tnie, zawstydzeni i zmartwieni.

Ten si? zakrad? na statek po linie stalowej z dziobu,

tamten przemkn?? si? niepostrze?enie w nocy po schod

kach, czyli tak zwanym trampie.

S? obdarci, brudni, wyn?dzniali z g?odu, dwa dni

ju? bowiem czekali w ukryciu na upragniony odjazd
statku. Dwa dni pods?uchiwali z ukrycia, przytykaj?c

uszy do desek okr?towych, czy te? nie odezwie si? sy

gna! odjazdowy syreny. Wyg?odnia?ym ?ni?y si? przez

ten czas daktyle, pomara?cze, ananasy a przy tym

wydmy piaszczyste i wielb??dy.
- Tak ju? niewiele brakowa?o - ?mieje si? kapi

tan. - Gdyby statek ruszy? z portu, wyle?liby nu

gdzie? za pó? dnia ze swej nory, no i có?. Nikt by ich

wtenczas nie wyrzuci? przecie? za burt?.
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Teraz doczekali si? tylko tego, ?e kapitan wymy?la
im marynarskim j ?zykiem od takich i owakich, ?eby

wiedzia?y b?ki na przysz?o??. Ale i na tym koniec. Có?

bowiem ostatecznie z tymi dzie?mi robi?. Kto by tu wo

?a? policj?. Wysadzi? na l?d i tyle. Nawet temu ma?e

mu, który ju? z g?odu i?? nie mo?e, da? tam z kuchni

troch? strawy i potem wszystkich na l?d.
Zaraz wi?c kucharz cz?stuje ma?ego g?odomora cie

p?? zup? i wybija przy tym smarkaczowi ze ?ba Afryk?.
Zbli?a si? chwila odjazdu.
Oficerowie s? ju? na swoich sta?ych stanowiskach,

które ich obowi?zuj? przy wej?ciach i wyj?ciach z portu.

Jedni na pok?adzie, inni w maszynowni.
Oficerowie okr?towi dziel? si? bowiem zasadniczo na

dwie kategorie, oficerów nawigacyjnych i oficerów

mechaników. Jednych i drugich jest przeci?tnie po

trzech na statku i pe?ni? s?u?b? dzie? i noc na zmiany
po 4 godziny, w sumie 8 godzin na dob?. S? to tak zwa

ne wachty. Oficerowie mechanicy pe?ni? wacht? w ma

szynie, gdzie przez cztery godziny s?u?by haruj? na

prawd G w pocie czo?a. Taki oficer z wy?szym dyplo
mem szko?y morskiej nie ró?ni si? niczym w czasie pra

cy od zwyk?ego smarownika. Jest brudny, wyt?uszczo
ny, zasmarowany na twarzy. Wykonuje jednocze?nie
prac? umys?ow?, bo odpowiedzialny jest za ca?y bieg
maszyny, prowadzi dziennik maszynowni, w którym
notuje zwroty maszyny i wszystkie otrzymywane polece
nia, a z drugiej strony pracuje jak zwyczajny robotnik.

Trzeba gdzie? wle?? na wa? maszyny, czy smarowa?

t?oki, to smaruje. Trzeba gdzie? ku? m?otem, czy przy

kr?ca? ?ruby, to kuje i przykr?ca,

Drugi rodzaj oficerów to oficerowie prowadz?cy okr?t
Polska zaczyna si? od Gdyni 6
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czyli nawigacyjni. Jedni i drudzy s? w tych samych

rangach, ale tamci, ukryci na dnie statku w maszynie,

musz? s?ucha? polece? oficerów nawigacyjnych, poda

j?cych im rozkazy z mostka kapita?skiego.
Z tego mostka prowadzi si? okr?t, Stoi tam stale o ka?

dej porze dnia i nocy oficer, zapatrzony w dal poprzez

przednie maszty. Obok niego ko?o ratunkowe, troch?

brezentu zas?aniaj?cego od wiatru, dwa gwizdki i me

chaniczny telegraf, którym podaje rozkazy do maszyny.

Na mostku znajduj? si? dwie najwa?niejsze kabiny
na okr?cie, kabina sterowa i nawigacyjna.

W kabinie sterowej przerzuca sternik miarowo w r?

kach ko?o sterowe, reguluj?c kurs czyli kierunek stat

ku wed?ug wskazówek oficera. Tu? przed ko?em stero

wym posiada sternik wielk? busol? morsk?, wed?ug
której ustawia ster okr?towy, Kompas ten jest zbudo

wany w kszta?cie du?ej misy, w której porusza si? ig?a

magnetyczna zanurzona w spirytusie, chroni?cym od

tarcia i zamarzni?cia,

Na naszym statku oficerowie pok?adowi ju? stoj? na

swoich miejscach. Normalne stanowisko oficera na

wigacyjnego to mostek kapita?ski, ale przy wej?ciu lub

wyj?ciu z portu wszyscy trzej oficerowie maj? wyzna

czone specjalne miejsca.

Najstarszy, trzeci oficer, znajduje si? na dziobie stat

ku, drugi na tyle statku czyli na rufie, a najrn?odszy
tak zwany pierwszy oficer na mostku kapita?skim.

Ten w?a?nie krzyczy teraz przez tub? na obie strony

parowca:

- Marynarze na miejsca!
Potem z tego wynios?ego mostka leci jeden po dru

gim gromki rozkaz:



.Iu? wyprowadza nas holownik,

- Uwaga na rufie! Ci?gn?? manil? i stalówk?!

Marynarze ci?gn? przy pomocy windy lin? kokoso-

w? i cie?sz? znacznie stalówk?,
Oficer na mostku poci?ga link? od syreny.

Ostry j?k gwizdka okr?towego przeszywa powietrze.

Ju? wyprowadza nas holownik. Niewielki niski sta-

teczek. Bardzo ma?y, ale o silnej maszynie, s?u??cy do

ci?gni?cia wi?kszych statków,

Ka?dy statek o glcbszyrn zanurzeniu lub o pojemno
?ci wi?kszej ni? 2.000 ton obowi?zany jest korzysta?
z

pomocy holownika portowego przy wyj?ciu lub wej
?ciu do portu. W razie burzy obowi?zek ten dotyczy
tak?e mniejszych statków.

\Vychodzimy z basenu w?glowego na awanport.

6*
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Przed nami falochrony pó?nocne i wzgórze oksywskie,
za nami port wewn?trzny. Przegl?da si? w granatowej
g??binie wynios?a wie?a kapitanatu portu, który stoi na

stra?y u wej?cia do wewn?trznego portu.
- Kapitanat portu

- mówi do mnie oficer - to

mózg ca?ej przystani. Umieszczono go tu w?a?nie w sa

mym ?rodku, aby móg? czuwa? nad ruchem w ca?ym
porcie.

- Kapitanat rz?dzi portem z ramienia Pa?stwa,

gdy? port jest w?asno?ci? Pa?stwa. Reguluje ruch w por

cie, wysy?a pilotów na wezwanie statku, rozmieszcza

statki w basenach. W?adz? sw? w porcie wykonuje za

po?rednictwem policji portowej. Kapitanat portu pod
lega Urz?dowi Morskiemu, który znów zarz?dza por

tem i wybrze?em, budow? urz?dze?, czuwa nad porto
wym ruchem handlowym itp.

Mijamy latarnie wej?ciowe awanportu.

S?ycha? lekki trzask mechanicznego telegrafu. To

oficer prowadz?cy okr?t przekr?ci? na zegarze kierow

niczym r?czk? i przes?a? rozkaz do maszyny:
- Baczno??!

Maszyna odpowiedzia?a natychmiast tym samym
s?owem:

Baczno??!

Naprzód!

Naprzód!
Pó?!

Ca?a!

Albo znów:

Wolno!

Wstecz!

Pó?!
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- Ca?a!

- Stop!
Raz "ca?a

"

czyli ca?a si?a pary a raz "stop" , inaczej
zatrzymanie maszyny.

Manewruje si? statkiem, szykuj?c go do dalekiej
drogi.

A sternik zapatrzony nieruchorno w maszt na przo

dzie statku wykonuje skrupulatnie swój znowu obo

wi?zek. Raz po raz przerzuca czarne uchwyty sterowe

go ko?a.

Mijamy jeden, drugi, dziesi?ty statek.

Zosta?y za nami szare ?amacze fal, po?egna? nas ju?
holownik i uciekaj? na fali ostatnie czerwone boje.

Boje ostrzegaj? przep?ywaj?ce statki o gro??cym pod
wod? niebezpiecze?stwie. W miejscu gdzie ko?ysz? si?,
zakotwiczone na dnie, musi kry? si? pod wod? gro?na
mielizna.

Boja mo?e ostrzega? tak?e przed raf? czy wrakiem.

- A co to jest wrak?

- Tak nazywa si? w j?zyku ?eglarzy zatopiony okr?t.

Boje s? ró?ne, ?wietlne i hucz?ce. Jedne ostrzegaj?
?wiat?em, drugie ustawicznym hukiem w czasie mg?y!
kiedy niewidoczne jest ?wiat?o.

Zostawiamy z lewej burty statku ostatni? boj? z bia

?ym napisem G D i wychodzimy na otwarte morze.

Z ty?u za nami zosta?y ?amacze fal i pi?kna zatoka

gdy?ska, bielej?ca tysi?cem jasnych, nowoczesnych do

mów. Ponad pot??nymi d?wigarami, które malej?
w miar?, jak oddalamy si? od ?amaczy, wywy?sza si?
lesista Kamienna Góra. Gdzie? tam przed nami szarzeje

coraz zbli?a si? niski pó?wysep Hel.

Wiatr silniejszy.
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Bia?oczerwona flaga Rzeczypospolitej rozwija si? na

rufie statku i furkocze w ch?odnym nurcie powietrza.
Dmie nam w oczy zimny, pó?nocny wicher Ba?tyku

a piersi rozszerzaj? si? szerokim, morskim tchnieniem.

Na o?owianych falach ?ciele si? przed nami ?wiat.

Wyczekuje tam ju? na nas wspania?a, podobnie jak

gdy?ski port, ?amaczami fal zabezpieczona, Antwer

pia, dla której wieziemy ?l?ski w?giel, wyczekuj? mg?y

pos?pne ko?o angielskich brzegów i zaczerniony py?em

port w Westhartlepolu, wyczekuj? szerokie wody

Atlantyku i burzliwa Biskaja, potem przyl?dek Cap

Finister, posGpny Gibraltar, porty w?oskie i skaliste

brzegi Afryki.
,- A potem, gdzie pop?yniemy potem, panie kapi

tanie?

- Nie wiem. Dziwne to, ale ja sam nie wiem. Nasz

statek nie jest statkiem regularnej linii, który zna dni

swego przyjazdu i odjazdu i miejsce swego postoju.
Nasz statek to przecie? tramp. Tramp - statek w?ó

cz?ga. Na razie znamy pierwszy etap naszego rejsu.

A co potem? Dadz? nam zna? przez radiostacj?, dok?d

pojecha?, gdzie ?adowa?. _04

Ale tym bardziej ca?y ?wiat jest przed nami.

Wszystko tak czeka za olbrzymim niebosk?onem, któ

ry usi?uje teraz przebi? sternik wyt??onym okiem.

- Kurs NW - rozkazuje sternikowi oficer.

Zmieniamy nieco kierunek. I znów leci nowy rozkaz

do maszyny:

- Ca?? naprzód!
- Ca?? naprzód! - odpowiada maszyna.

Uwijaj? si? teraz w maszynie. Coraz g?stszy dym
wali z gard?a wynios?ego komina.
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Z ciemnego wej?cia do maszynowni wychyla si?

trzeci oficer-mechanik, szef mechaników. Patrzy na

dym z komina i mówi z zadowoleniem:

- Dobrze bestie pal?. Mamy dwana?cie stopni- na

manometrze.

Statek p?ynie przez spokojne fale pe?n? par?.



s P I S ROZDZIA?ÓW

Brygada pracy na indyjskim nabrze?u

Pod bramami Cukroportu

W uwi?zi mostów i basenów

D?wigi pracuj? nad morzem

Sto pi??dziesi?t portów ?wiata

Cyfry s? pi?kniejsze ni? s?owa

Or?y w szyku bojowym

Bliska jest Yokohama i wyspy Galapagos

Pod masztami trampu

5

17

25

36

46

55

61

71

78





3°
/

\

..
---

l :.}J?! ?
-- ...



'"

li
,




