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Obóz nadmorski L. M. i K. w Jastarni

NADMORSKIE WYWCZASY
(ZAMIAST

WSTĘPU)

1 ielka gromada ludzka, młoda, pełna radosnego za:0 ~'\.~//
·1

ff0

ciekawienia, jak wygląda to nieznane, pełne czaru
i tajemnic morze, rusza zwolna ku wybrzeżu.
Czasem tylko odezwie się ktoś zcicha, lub rzuci
-~
jakieś oderwane, głośniejsze słowo, ale serca biją szybciej ...
Do uszu dochodzi jakiś dziwny, jednostajny szum ...
Morze!
Cóż? Woda. Wielka, z jednej tylko strony obramowana
złotym, jaskrzącym się w słońcu piachem, a potem już wolna,
l
niczyja, zlekka falująca.
Na jej ruchomym grzbiec\S posuwa się jak widmo jakiś
niewielki okręcik, mijający się z łodzią rybacką.
Molo, rojące się od ludzi, port, a w nim wiele statków,
prawdziwych, morskich.
Coś w gardle ściska ... Czyżby wzruszenie?
':i

\

i

Możliwe.

Przecie jesteśmy nad morzem, nad polskiem morzem.
Widzimy je, możemy się go dotknąć, możemy się w niem
3
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wiemy JUZ, że to nie mit, nie legenda, nie opowieść
tylko przecudna, ale prawda, rzeczywistość.
Zwolna rozwiązują się języki, zachwyt znajduje jakiś wyraz ciepły, nieprzemyślany, pełen serca i słońca.
Morze!
A potem, po krótkiej kontemplacji. jazda do obozu, prymitywnego, ubożuchnego, ale zato nasiąkniętego wdzierają
cym się w nozdrza i płuca silnym oddechem żywicy, dziwnie
woniejącej nad wielką wodą, na tym polskim Jasnym Brzegu.
Cudowne życie leśnych, nadmorskich ludzi, porywa każ
dego w swoje miękkie, rozleniwione, a jednak pełne ruchu
ramiona, z których nie wypuści już nikogo, aż do chwili wyjazdu.
Ale kto teraz myśli o odjeździe, kto wogóle będzie myślał o czemś podobnem, kiedy słońce przygrzewa rozkosznie„
kiedy miękki piach ugina się pokornie pod stopami, a roziskrzone promieniami południa morze zaprasza do kąpieli?
Na takiem tle, w takiem otoczeniu, niknie w jednejchwili wspomnienie dusznych murów miasta i tłoku w pociągu.
Rozjaśnia się dusza w człowieku, a oczy same śmieją się
do całego świata.
Już się potworzyły małe grupki w obozie, już się podobierały niewielkie gromadki. z ludzi obcych sobie jeszcze przed
paru godzinami, a teraz zaprzyjaźnionych, jakby z sobą beczkę
soli zjedli.
Poznają się ze sobą i sprzymierzają przedstawiciele
i przedstawicielki wszystkich zakątków wielkiej Rzeczypospolitej. Nawołują się i przekomarzają, a język ich tak jest
rozmaity, jak i oni sami. Śpiewny akcent lwowianek i wilnianek dziwnie słodko odbija od twardej mowy chłopów z Mazowsza, czy Wielkopolski.
Niezadługo i o tern już nie myślą, ale zżywają się ze
sobą, jak wzorowa rodzina.
Razem odbywają ćwiczenia gimnastyczne, razem jedzą,
bawią się i kąi;,ią, a słońce i morze jednakowo opalają wszystzanurzyć,
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kich, malując blady.eh ludzi z miast i miasteczek ciemną sepją
na mulatów conajmniej.
Dobrze im jest, bo razem ze słońcem, piachem i morską
falą panoszy się w gromadzie specjalny humor obozowy, taki
swój, niewyszukany, rodzący się niewiadomo gdzie i kiedy.
a dźwięczący od rana do wieczora i dudniący w każdym zakątku roześmianem echem.
I tak przez cały czas, aż do przykrej chwili odjazdu.
kiedy od najweselszych humor odleciał, jak ptak spłoszony ~
Żal było odjeżdżać, żal było żegnać się z morzem i słoń
cem i z tymi wszystkimi, których się poznało i polubiło.
Niema co zresztą taić, że niejedno młode serduszko ży
w1e1 w obozie bić poczęło i nieprędko zapomni o tych jasnych
chwilach dolce farniente nad polskiem morzem, gdzie nic tak
prędko nie dojrzewa, jak ono cudne ziarenko miłości, niespodzianie zasiane szczodrą i dobrą ręką Przeznaczenia.
Kto będzie umiał czytać między linjami tych prostych ~
szczerych „ Wspomnień", pisanych od ręki przez uczestnikó w
Obozu, ten i tę prawdę wyczyta.
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wypowiedziana przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej, że „miłość morza winna być źródłem,
z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia
Polski" znajduje realizatorkę, od zarania drugiej
iękna myśl,

Rzeczypospolitej, w Lidze Morskiej i Kolonjalnej.
Ażeby morze pokochać, trzeba je poznać. Ten, kto choćby
raz jeden spędzi kilka dni nad morzem, pozostaie mu zazwyczaj oddany do zgoń.u.
Pracując społecznie od kilku lat w Lidze Morskiej i Kolonjalnej, pragnąłem zapoczątkować urządzenie popularnego
obozu nadmorskiego i przez to dać możność zetknięcia - się
szerokim rzeszom z morzem. ,,82% zniżki kolejowej na prze- •
jazd w obiedwie strony, 2 zł. dziennie utrzymanie, mieszkanie
i moc atrakcyj i rozrywek dla miłośników morza"-tak głosił,
urbi et orbi, prospekt obozowy, zredagowany przeze mnie.
Obecnie, gdy już przeprowadunie obozu należy do przeszło
ści - uświadamiam sobie z całą wyrazistością, ile ryzykanctwa
zawi;rała ta cała impreza; może właśnie dlatego z całą zacię
tością i uporem parłem do jej zrealizowania, mimo tylu trudności, zdawało się, nie do przezwyciężenia.
Poczynając od organizatora, a kończąc na Państwowym
Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który z urzędu dał protektorat temu dziełu Ligi Morskiej i Kolonjalnej, ze wszystkich stron wysuwano szereg za7
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Na pustej łączce wyrastają namioty

kontury organizacji obozu obejmowała gęsta
Trzeba było od lutego do maja przeprowadzić wszystkie formalności, przepuścić je przedewszystkiem
przez sito organizacyjnej hierarchji ligowej, aby ostatecznie
strzeżeń,

tak

że

mgła niepewności.

uzyskać ,,koncesję" obozową.

Koncesja - to jednak dopiero prawne podstawy działania.
I gdyby nie protektorat Prezesa Zarządu Głównego L. M. K.
Pana Generała Orlicz-Dreszera i czynne poparcie wiceprezesa Pana Generała Stanisława Kwaśniewskiego, nie wiem,
czy i z koncesją w kieszeni udałoby się uzyskać namioty.
Nadszedł drugi etap- organizacyjny. Obóz nadmorski musi
być położony nad morzem. Ale gdzie? Gdynia, Babi Dół, (taka
miejscowość nadmorska brana była także pod uwagę), Hel,
Jastarnia, Wielka Wieś, Jastrzębia Góra-trudno się było zdecydować. Każda z tych miejscowości jest urocza. Trzeba było
jednak znaleźć najlepsze warunki terenowe do rozłożenia
8
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Uczestniczki obozu przy pracy

obozu. Zdecydowaliśmy się wybrać Jastarnię (Dr. Wiktor Rosiński, ówczesny Sekretarz Zarządu Główn~go, ojciec duchowy
obozu, przeważył przy tym wyborze szalę Jastarni). Urząd
Morski, administrator terenów państwowych w Jastarni, bardzo przychylnie potraktował naszą prośbę o przydział terenu
pod ohóz.
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, w osobach swych kierowników p. płk.
Kilińskiego, dyrektora urzędu, p. płk. Krzyckiego, zastępcy
dyrektora, p. majora Chruściela, szefa wydziału obozów społecznych, jak również Okręgowe Urzędy W. F. i P. W., z któremi
wspó1pracowaliśmy-przvjęły nas bardzo serdecznie, okazując
pomoc i poparcie. Mimo zaskoczenia do pewnego stopnia
Urzędu W.F. i P.W. projektem urządzenia przez nas obozu
nadmorskiego i nieumieszczenia go w preliminarzu budżeto
wym, dostaliśmy zniżki kolejowe 80%, 2 instruktorów W. F.,
9
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naczynia do gotowania i 500 zł. subsydjum na prowadzenie
prac wychowania fizycznego. Namiotów z Urzędu W.F. i P.W.
uzyskać się nie udało.
Natomiast 5 namiotów 26-osobowych przydzielił nam Szef
Administracji Armji na skutek pisma Pana Generała OrliczDreszera i osobistego wstawiennictwa Pana Generała Kwaś
niewskiego.
Przystąpiliśmy do realizacji obozu. Jest teren, protektorat P. U. W. F. i P. W., namioty i obiecana pożyczka Zarządu
Głównego L. M. i K. w kwocie 2.000 zł., trzeba postarać się
o uczestników, urządzić obóz i zacząć go prowadzić. Reklamę
obozu rozpoczęły okólniki Zarządu Głównego Ligi, prospekty
i komunikaty prasowe. Termin otwarcia obozu wyznaczony
został na 15 czerwca, jednak nie udało się go dotrzymać.
Słotny początek lafa, stosunkowo nieliczne zapisy na pierwszy
okres obozu, a co najważniejsze, brak namiotów, których fabryka na ten termin nie dostarczyła, wszystko to razem 2ło
żyło się na poważne trudności, jakie z mi(!jsca trzeba było
zwalczyć.

Dnia 23 czerwca wyjechałem do Jastarni w asyście na·
szych dzielnych gospodyń, które „z miotły gotować umiały"
pyszne zupy.
Namioty miały dopiero nadejść z Krakowa, na co M. S.
Wojsk. wydało fabryce polecenie w mojej obecności jeszcze
przed mym wyjazdem do Jastarni.
Okólniki, prospekty i komunikaty prasowe zrobiły tymczasem swoje. Mimo w dalszym ciągu trwającej niepogody zaczęły nadchodzić do Warszawy setki listów dziennie ze zgło
szeniami, w lokalu Zarządu Głównego L. M. K. zaś cisnęły
się do zapisów prawdziwe ogonki miłośników morza. Trzeba
było całego taktu i ujmującego obejścia, jakim odznacza się
wiceprezes naszego oddziału p. Boniecki, aby te korowody
zgłaszających się załatwić ku ich zadowoleniu.
Organizatorzy obozu stanęli wobec nowej !rudności, jak
ten nurt kandydatów uregulować? - Proszę nie zapominać, że
dysponowaliśmy 5 namiotami 26-osobowemi, czyli mieliśmy
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swoją kwaterą

do dyspozycji 130 m1e1sc, przy maksymalnem wyzyskaniu ponamiotów, co w praktyce okazało się niemożliwe.
Do Jastarni przybyłem dnia 25 czerwca.
Na samym wstępie, jeszcze na dworcu, spotykam grupę
około 60 osób, przybyłych aż z Górnego Śląska na obóz. Przyjemne spotkanie - prawda? Jeden z zamaszystych Ślązaków
zwraca się właśnie do mnie z zapytaniem: Gdzie się mieści
obóz Ligi Morskiej i Kolonjalnej?
Można sobie łatwo wyobrazić uczucie kierownika obozu,
·
który sam dopiero przyjechał go szukać. Chwyta mnie febra,
ale nadrabiam miną i odpowiadam:
-- Pocoście przyjechali tak wcześnie? Nie pamiętam, co
mi odpowiedzieli na to, a właściwie lepiej, że w tym momencie przytępił mi się słuch i może nawet nie słyszałem odpowiedzi.
Ślązacy zebrali się w gromadę i zaczęli coś gestykulować, a dyżurny ruchu na dworcu w Jastarni informuje mnie
tymczasem, że poprzedniemi pociągami też przyjechały grupki
ludzi do obozu Ligi Morskiej.
Ucieczka ze stacji była niemożliwa, więc kroczymy w stronę
obozu po rozmiękłej drodze, gdyż deszczyk, taki sobie :,od
jemności
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lądu", pada od kilku dni. Ślązacy z ukosa spoglądają na mnie,
a ja na nich.
Przychodzimy do leśniczówki Detlafa. Łączka, na której
ma powstać obóz, zalana wodą. Około 100 osobom trzeba
dać tyrr.czasowy dach nad głową i coś niecoś do pokrzepienia
się. Przypomniały mi się pamiętne miesiące lipiec sierpień
1920 roku, kiedy to, jako oficer sztabu I Armji, rozmieszczałem na kwaterach oddziały w odwrocie.
Przysłowie mówi, że potrzeba jest matką wynalazków.
Tak samo było i w tym wypadku. Dzięki serdecznej atmosferze, jaka zapanowała od pierwszego dnia, był humor w obozie, a to najważniejsze. Jakoś wszyscy dostali jeść, a gdy się
wyspali, zaczęli patrzeć na swoje perypetje trochę inaczej. Ulokowaliśmy się nareszcie po strychach kaszubskich, w pustych
wędzarniach i t. p. pałacach, a nasze gosposie, gotując na
zwykłej kuchni strażnika wydm, potrafiły wyżywić czeredę
100-300 osób dziennie.
Dnia 28 czerwca nadeszły nareszcie namioty. Zaczęło
się wspólnemi siłami, przy pomocy 8 saperów toruńskich,
przysłanych nam do pomocy przez p. Gen. Stefana Pasław
skiego, dowódcę korpusu VIII i prezesa Okręgu L. M. K.,
ustawianie namiotów, budowanie kuchni polowej, grodzenie
stołów, zwożenie łóżek, które uzyskaliśmy dzięki p. Gen, Pa-

Ustawianie namiotów
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i uroczystego otwarcia obozu

sławskiemu i

kwatermistrzowi Morskiego Dywizjonu Lotniczego
w Pucku kpt. Henrykowi Strumpfowi, a w wolnych chwilach
rozkoszowanie się urokiem szumiącego morza; deszcz padał
w dalszym ciągu, raz zacinając 11 0d lądu",' innym razem 11 0d
morza". Przez pierwsze dwa tyg.odnie, oprócz wymienionych
wyżej kłopotów, miałem jeszcze jedno drobne" zmartwienie:
dostarczenie żywności dla tej miłej gromadki, która odrazu
z miejsca nie gardziła „repetkami". Musiałem z tego powodu
być stale w przelocie między Jastarnią, Gdynią, Puckiem,
Cetniewem... Montowany aparat żywnościowy stale się rwał,
trzeba go było ustawicznie mieć w ręku. (Trzeba nadmienić, że
stosunki handlowe na wybrzeżu są zupełnie inne, jak w okolicach Warszawy czy Poznania. Kaszubski dostawca, czy kupiec
jest bardzo czuły i nie lubi, jak się z nim targować o ceny;
o byle co się obraża i w każdej chwili gotów jest towaru nie
dostarczyć, a ponieważ jest tutaj monopolistą, więc może sobiena to pozwolić).
11
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Do 15 lipca taka improwizacja organizacji obozu była
chlebem codziennym. W ciągu lipca udało mi się jeszcze
ściągnąć 3 namioty z Lublina z tamtejszego oddziału L. M. K.
dzięki poparciu prezesa, pułkownika Tuckera;
2 namioty
i 3 hangary-namioty lotnicze otrzymaliśmy, dzięki Akademickiemu Związkowi Morskiemu, bratniej organizacji. A. Z. M.,
nie mogąc się doczekać przy bycia namiotów, przyobiecanych
przez władze wojskowe, wynajął pensjonat od Banku Gosi:odarstwa Krajowego i namioty, które pod jego adresem nadchodziły w ciągu lipca przyjmowałem dla naszego obozu,
w porozumieniu z komendą A. Z. M., z którą ściśle współ
pracowaliśmy.

Pod koniec lipca obóz nasz liczył: 7 namiotów 26-osobowych, 2 namioty 40-osobowe, 3 hangary lotnicze, mogące
pomieścić 100 łóżek każdy, z których jeden przeznaczyliśmy
na jadalnię i rezerwę (wypadków likwidowania jadalni, by ją
zamienić na sypialnię, było aż trzy, przyczem trwało to po kilka
dni). Oprócz tego było kilka małych namiotów, przywiezionych
przez obozowiczów.
Od 15 lipca pozbyliśmy się większych kłopotów organizacyjnych (już teraz nie trzeba było szukać obozu L. M. K.
w Jastarni). Mieliśmy własną plażę, niewiele mniejszą od plaży
ogólnej pod względ~m liczby plażujących, ale za to obszerniejszą, łódź ratunkową, własny ogrodzony teren do pływania,
a powiewająca flaga Ligi i tabliczka z przepisami dla kąpią
cych się dopełniały całości. Nawiasem trzeba dodać, że przepisy te niezawsze były skrupulatnie przestrzegane, morze
jest bowiem takim żywiołem, który wzbudza strach, a jednocześnie ciągnie. Gwizdki instruktorów wychowania fizycznego
raz po raz dawały znać, że jakiś czy jakaś, a właściwie jakieś, bo w wodzie trudno odróżnić płeć, puściło się zadaleko,
by igrać z falami (Dla sprawiedliwości muszę dodać, że jednym z tych niesfornych był piszący te słowa, który nieraz
pocichu wypływał daleko za miejsca dozwolone, by utopić
w bezkresnej tafli wód troski i kłopoty obozowe).

-
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Gimnastyka poranna

Wychowanie fizyczne rozpoczął kierownik obozu przekilka lekcyj porannej gimnastyki. Wkrótce jednak
zgłosił się bezinteresownie, absolwent C. I. W. F., kierownik
ćwiczeń cielesnych gimnazjum im. Władysława IV w W arszawie p. Adam Kalinowski, poza t~m z Warszawy przywieźli
śmy 2 instruktorki p. p.: Julję Załucką i Renę Makowską,
a Państwowy Urząd W.F. i P. W. przydzielił nam od połowy
lipca 2 instruktorów, absolwentów Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego.
Największem wzięciem cieszyły się lekcje pływania. Kilkadziesiąt osób brało w nich udział, kilkaset dość poważnie
poduczyło się pływać. Codzienna poranna gimnastyka, w 4 lub
w 5 grupach prowadzona, gry i zabawy sportowe, zaprawa
do egzaminu na P. O. S. (Państwową Odznakę Sportową) do·
pełniały programu wychowania fizycznego. Egzaminu na P.O.S.
przeprowadzić nie mogliśmy, nie mając sprzętu i przyrządów
do tego, jak również ze względu na krótki okres pobytu
uczestników w obozie {75% uczestników przebywało w obozie
po 7 dni).
Kuchnia obsługiwana była przez 3 kucharki i 6 pomocnic, a nad całością kuchni i magazynu czuwała p. Marja Mroczkowska, zastępca skarbnika naszego oddziału. ,,Kancelarja"
obozu miała także robotę nielada. 2476 osób przeszło przez
prowadzając

-
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Na plaży obozowej

obóz, co wynosiło zaledwie około 10% wszystkich zgłaszają
cych się. Korespondencję stan~wiło kilka tysięcy listów, otrzy·
manych i wysłanych. Kancelarja obozu, był to mały pokoiczek
z prowizorycznym stołem, w sąsiedztwie krowy leśnika i ani
jednej siły płatnej do pracy biurowej; to wystarczy dla całości
obrazu. Członkowie Zarządu III Oddziału im. Jana z Kolna
p. p.: Boniecki. Szydłowska, Boniecka, Raczyński, Belke, Kowalska, a w końcu p. Marja Łaska, uczestniczka obo1.u, topili
się w tych stosach listów i zniżek kolejowych. Że ktoś przydługo czekał na odpowiedź, albo jej wcale nie dostał, .to proszę się nie dziwić.
Dział lekarski zorganizował nam bezinteresownie p. Dr.
Aleksander Freyd, członek Rady Głównej L.M.K., uwielbiany
poprostu przez obozowianki i obozowiczów. Do pomocy przydzielił dr. Freyd uczennice Szkoły Pielęgniarek Polskiego
Czerwonego Krzyża, które również dzielnie wywiązywały się
z dobrowolnie i bezinteresownie wziętych na siebie obowiązków.
Atmosfera serdeczna, jaką nadał d:i.-. Freyd, trwała cały
czas w dziale opieki lekarskiej. Wśród uczestników obozu nie
-
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i woda

brak było także lekarzy, którzy bardzo chętnie i bezinteresownie udzielali porad lekarskich. Panom doktorom: Tyczkowskiemu z Jarocina, Grabińskiemu z Wilna i innym, składam
na tern miejscu w imieniu wszystkich obozowiczów serdeczne
podziękowanie.

Podczas obozu urządzono szereg wycieczek po wybrzeżu.
Co tydzień urządzano wycięczkę całodzier:ną statkami Żeglugi
Polskiej do Gdyni; razem odbyło się 9 wycieczek, w których
wzięło udział 2615 osób (więcej, aniżeli było osób w obozie.
gdyż przyłączali się do tych wycieczek ludzie z poza obozu),
Dalej urządzono 7 wycieczek do Gdańska, w których wzięły
udział 634 osoby. Wreszcie mniejszemi grupami udawano się
na wycieczki do Jastrzębiej Góry, Rozewia, Kartuz, Pucka,
Helu, jak również odbyło się kilkanaście wycieczek kutrami
po zatoce z wyjazdem na pełne morze koło Helu. Dla całości
trzeba dodać, że kilkanaście osób, amatorów wschodu słońca
na morzu i przygód, robiło wycieczki z rybakami jastarnień
skimi na połów ryb.
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W czasie trwania obozu odbyło się kilkanaście odczytów
dyskusyjnych i pogadanek o Gdyni i jej znaczeniu dla Polski,
o historji Pomorza, o celach i zadaniach Ligi Morskiej i Kolonjalnej, o opalaniu się nad morzem i t. p.
Miłą atrakcją były wieczorowe ogniska obozowe. Ponieogniska te zostały opisane na innem miejscu, nadmienię
więc tylko, że ognisk takich odbyło się 7, a główną ich atrakcją był świetny mówca i recytator, ksiądz kanonik Raczyński
z Warszawy.
Program dnia w obozie z małemi odchyleniami był następujący:
•
g. 7 - wstawanie, modlitwa poranna, gimnastyka. mycie
się w morzu,
waż

g.
g.
g.
g.
g.
g.

8.30 - śniadanie,
9 - 13 wycieczki, kąpiel, plażowanie, nauka pływania,
13 - 15 obiad,
15 - 18 gry sportowe, plażowanie, odczył.y, wycieczki,
18 - 20 kolacja,
20 - 21 apel wieczorny, poczta.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie obozu odbyło się dnia
15 lipca. Było to wielkie święto dla wszystkich obozowiczów,
których w tym dniu było już 530. Pan inżynier Bobak z Krakowa, główny komendant placu tego dnia, już na trzy dni
przedtem pracował z całym sztabem komendantów namiotów.
Na miejscu, gdzie przed tygodniem, walały się w nieładzie
cegły, deski, słoma, części łóżek i innego materjału obozowego,
wyrósł piękny obóz. Przed wejściami do poszczególnych namiotów, odświętnie i uroczyście przystrojonych, umieszczono
piękne emblematy, jak: Stella Maris", ,,Morskie dziwożątka",
,,Dzieci Warszawy", ,, Wnuki dziadka'',
Pierwsza Brygada"
i t. d. Szkoda, że nie wszyscy obozowicze mogli je oglądać,
gdyż później deszcz częściowo uszkodził napisy, a twórcy ich
odjechali do domu. Sylweta marsowej postaci z krzaczastemi
brwiami Marszałka Piłsudskiego była jednym z tych cudów,
wykonanych z cegiełek i syszek.
11
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N a poświęcenie spodziewaliśmy się przyjazdu Prezesa
L. M. K. Pana Generała Gustawa Orliczoczekiwali, gdyż większość obozowszyscy
którego
Dreszera,
wiczów znała Pana Generała tylko z fotografij i publikacyj,
prasowych. Przyobiecał również przybyć Pan Minister Przemysłu i Handlu, Dr. Ferdynand Zarzycki, z małżonką, przebywający na letnisku w Jastarni. Poza: tern zaprosiliśmy miejscowych Kaszubów z wójtem, sołtysem, prezesem Koła Rybackiego, prezesem Oddziału Związku Strzeleckiego i t. p. na
czele, zaś ks. proboszcz miejscowy z ks. kanonikiem Raczyń
skim z Warszawy przyobiecali dokonać ceremonji poświę
cenia obozu. Niestety Pan Minister Zarzycki zmuszony był
opuścić Jastarnię, a Pan Generał Orlicz-Dreszer nie mógł
przyjechać nad morze.
Poświęcenie odbyło się bardzo uroczyście. Rano udaliśmy
się w czwórkach na nabożeństwo. Po nabożeństwie z księżmi,
zaproszonymi gośćmi i orkierstrą kaszubską na czele, wróciliśmy do obozu. Po krótkiem przemówieniu kierownika obozu
Zarządu Głównego

Obiad

-
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Przy „repetce"

i przedstawiciela obozowiczów, odpowiedział ks. proboszcz
i miejscowy sołtys, a ks. kanonik Raczyński wygłosił dłuższe
przemówienie na temat ważności morza dla narodu i naszego
przywiązania do niego. Następnie ks. proboszcz dokonał aktu
poświęcenia.

W czasie trwania obozu od 25 czerwca do 1 września,
przezeń 2476 osób, w tern 1362 kobiety (55%) i 1114
mężczyzn (45%).
Uczestnikami byli członkowie Ligi Morskiej i Kolonjalnej z następujących 86 miejscowości:
Biłgoraj, Bydgoszcz, Białystok, Bełżec, Baranowicze, Brześć
n/Bugiem, Brodnica, Bielsko, Biała, Będzin, Borysław, Ciechanów, Częstochowa, Czerwińsk, Chełm, Drohobycz, Dąbrowa
Górn., Dubno. Gniezno, Hrubieszów, Horodziej, Jarocin, Jastrzębie Zdrój, Jarosław, Kraków, Kalisz, Katowice, Kielce,
Kowel. Kołomyja, Kępno, Kazimierz, Kozienice, Lipiny-Śląsk,
przeszło

-
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Powitanie p. gen. G. Orlicz-Dreszera na przystani w Jastarni

Lublin, Lwów, Łask. Łódź, Łuck, Łomża, Mława, Mościce,
Modlin, Nieśwież, Niemce, Nowoświęciany, Ostrowiec, Olkusz,
Pińsk, Przemyśl, Pabjanice, Piotrków, Poznań, Puławy, Poluszyn, Płock, Rydułtowy-Śląsk, Radom, Rzuchoń, Rejowiec Lub.,
Równe, Słonim, Sosnowiec, Skrzydłowce, Sochaczew, Skrzybowce, Święciany, Stanisławów, Suwałki. Siedlce, Surewo,
Środysławce, Tłuszcz, Tyszowce, Tom~szów, Tarnów, Tarnopol,
Trzemeszno, Wielkie Hajduki. Warszawa, Włocławek, Wilno,
Zwierzyniec, Zamość, Żyrardów i Żołudek.
N aj liczniej reprezentowane były następujące środowiska:
Warszawa 580 osób, Wilno 144 osób i Śląsk 108 osób.
Wiek uczestników wahał się od 18 do 74 lat.
Przyjrzyjmy się za wodom i stanowiskom społecznym. Dla
ilustracji biorę kilkanaście pozycyj z książki ewidencyjnej:
urzędnik, przy rodzicach, kupiec, sztygar, robotnik, bibljotekarz, nauczycielka, przemysłowiec, uczeń, pr,ofesor, studentka,
pocztyljon, inżynier, rolnik, aplikant adwokacki. ksiądz, doktór
medycyny, instruktor szkolny, aktor, tokarz, przodownik po-
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licji, komisarz policji.
chemiczka, modystka, pielęgniarka, emeryt. major W. P., puł
kownik, plutonowy,
dziennikomornik,
karz, pszczelarz i t.d.
To chyba wystarczy,
by zorjentować · się
w rozpiętości inteligencji, zainteresowań,
poglądów i t. p. oboTakiego
zowiczów.
obozu jeszcze dotąd
urządzał.
nikt nie
Prospekty jego mó„powszechwiły o
nym" obozie dla mipolskiego
łośników
morza. Powszechność
ta została osiągnięta
w 100 )/(,• Rob.otnik
z Warszawy, Łodzi.
Katowic czy Poznania
Kierownik obozu wita prezesa L. M. i K.
obok profesora, księ
gen. G. Orlicz-Dreszera
dza, inżyniera, dziennikarza czy urzędni
ka, lekarka, żona oficera czy urzędnika obok robotnicy fabrycznej czuli się zupełnie dobrze, a kostjum kąpielowy czy płaszcz •
był tym mundurem, który zacierał wszelkie różnice stanowe
czy zawodowe. Miłość i przywiązanie do naszego morza były
tym cementem, który łączył wszystkich.
W pierwszych dniach było kilkanaście takich obrazków.
starszej utytułowanej Pani. czy Panu doktorowi
praw dyżurny namiotu wyznacza pracę przy obieraniu kartofli.
Jakiejś

-
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uczestników obozu

Jakto, ja mam obierać kartofle? - zwraca się do kierownika Obozu ów Pan czy Pani.
Otrzymuje odpowiedź:
- Tak proszę Pana, to obóz, a nie pensjonat.
Biedaczysko obierał i, wyjeżdżając, z uśmiechem tłomaczył się:

- Proszę Pana-niema przyjemniejszego spędzenia urlopu,
jak właśnie w obozie; tutaj człowiek zapomina o wszystkiem
i czuje się wyśmienicie.
Jak już wspominałem, zaledwie około 1096 zgłaszających
się do obozu można było przyjąć. Prymitywne biuro obozowe
nie mogło wydołać pracy, a kierownik Obozu musiał być
i kwatermistrzem i, jak trzeba było, nawet gospodynią. Nasze
kalkulacje papierowe okazywały się zawsze nierealne. 30%
uczestników przedłużało czas pobytu ponad okres deklarowany,
a niektóre oddziały, jak np. Wilno, często nie porozumiew,.jąc
się z nami, nie zapytując, czy są miejsca, przysyłały do obozu
dziesiątki uczestników. Kontakt z moimi zastępcami, załat-
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wiającymi sprawy · obozu w Warszawie, też był dość luźny~
to też codziennie byłem w trwodze, czy aby nie przyjedzie
zadużo uczestników i gdzie ich przyjdzie pomieścić.
Na porządku dziennym były np. takie obrazki. Przyjeżdża w niedzielę 150 osób, a miejsc wolnych w namiotach
mamy 60. Wszyscy są zmęczeni podróżą na przestrzeni np~
Wilno-Jastarnia albo Katowice-Jastarni~. Zupełnie słusznie domagają się przedewszystkiem miejsca. Co robić? Ci, co mieli
dzisiaj odjechać, chociaż biadali na obóz i porządki obozowe~
nie chcą za nic wyjechać, proszą o przedłużenie pobytu chociaż o dwa dni, a nie otrzymawszy tego pnedłu.ienia, cichaczem wynieśli się na wycieczkę całodzienną, by uniknąć przypominania o konieczności opuszczenia obozu.
W takich wypadkach oświadczałem stale nowoprzybyłym:
- Państwo będą łaskawi zjeść śniadanie, rozgościć się
pod sosenkami, rzeczy można spokojnie rozpakować i zostawić pod naszą (obozową) opieką, a po śniadaniu pójść nad
morze, wykąpać się, przespać i po obiedzie wszyscy dostaną
miejsca.
Około godz. 16 wszyscy zazwyczaj byli już ulokowani,
wprawdzie często narazie po 2 osoby na łóżku, lub-o ile brak
było łóżek w jadalni na słomie.
Po takiej nieraz kilka dni trwającej kwarantannie obozowicz, dostawszy łóżko, a jeszcze sprężynowe, umiał je cenić
odpowiednio i jestem pewny, że wnukom swcim będzie opowiadał o tern, jak to się mieszkało w obozie L. M. K. w Jastarni w 1933 roku.
W czasie trwania obozu mieliśmy setki wizyt, gdyż
wszystkie pociągi, przechodzące w stronę Helu przez Jastarnię, były witane wymachiwaniem rąk i chusteczek, a wielki
transparent głosił: ,,Obóz Ligi Morskiej i Kolonjalnej", to też
zaciekawienie obozem było olbrzymie i stąd całe procesje
zwiedzających.

Nie brak było także wizyt o charakterze urzędowym.
Między innemi zwiedzili obóz: Pan Generał Pasła.wski,
Dowódca Okręgu Korpusu Nr. VIII, Szef Wydziału Obozów

-
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P. Gen. G. Orlicz-Dreszer na plaży obozowej

Urzędu Wychowania Fizycznego
p. major dypl. Bronisław Chruś
Wojskowego,
i Przysposobienia
ciel. Kierownik Okręgowego Urzędu W.F. i P.W. z Torunia
p. major Hurczyn, Pani Ministrowa Zarzycka, P. Wice-marszałe~ Sejmu Dr. Karol Polakiewicz, p. Komisarz Rządu
w Gdyni Sokół, p. senator Dr. Wyrostek, b. prezes Zarządu
Głównego L. M. i K.
Dnia 15 sierpnia wizytował obóz Prezes Zarządu Głów
wnego L. M. K. Pan Generał Orlicz-Dreszer w towarzystwie
matki, żony, brata, mecenasa Dreszera z żoną, sekretarza Zarządu Głównego p, Dr. Wiktora Rosińskiego, dyrektora Biura
Zarządu Głównego p. Wiesława Czermińskiego i szeregu innych osób. Jak wielką popularnością i szacunkiem cieszy się
Pan Generał Orlicz-Dreszer wśr.ód członków Ligi, mogą stwierdzić ci, co widzieli, jaka radość i entuzjazm zapanowały,
gdyśmy się dopiero na godzinę przed przyjazdem dowiedzieli,
że Pan Prezes Zarządu Głównego jedzie do Jastarni, a więc
zapewne odwiedzi i obóz. Ponieważ była to niedziela, więc
większość obozowiczów wybrała się na wycieczki, nie przeczuwając tak miłej wizyty. Ci, co by li w obozie, wyruszy li
czwórkami na molo, by powitać Pana Generała. Na molo stawili się również przedstawiciele Kaszubów z orkiestrą. Z pobytu Pana Prezesa dokonano c:derdzieści kilka zdjęć amatorskich.
Społecznych

Państwowego

-
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Album z kompletem zdjęć obozowych kierownictwo Obozu
w Warszawie p. Generałowi Orlicz-Dreszerowi.
O nastroju obozowiczów najlepiej świadczą te krótkie
uwagi z księgi pamiątkowej oraz korespondencja nadsyłana
do obozu, które podajemy na innem miejscu.
Pierwsza próba organizacji obozów nadmorskich, miała
oczywiście szereg usterek i niedociągnięć organizacyjnych, co
zechcą wybaczyć nam uczestnicy obozu, a czego w przyszłości
będzie niewątpliwie coraz mniej.
Wierzę mocno w to, że Liga Morska i Kolonjalna takie
powszechne obozy będzie organizowała corocznie, a więc napewno spotkamy się w roku przyszłym, przyczem pragnę być
już tylko tym wolnym obozowiczem, co to krytykuje, "repetuje", ucieka od robienia porządków czy dyżuru przy kuchni
opala się na plaży.
Do zobaczenia!
wręczyło

Warszawa,

-
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1933 r.

DR. WIKTOR ROSIŃSKI

SPOŁECZNE ZNACZENIE OBOZÓW

NADMORSKICH
zerokie warstwy ludności miejskiej i wiejskiej,.
szczegól_niej z_ oko,li: ~ardziej od~alonych - ~i~ są
w stame na1częsc1eJ korzystac z dobrodz1e1stw,
S
jakie im dać może zdrowy, nadmorski klimat.
Przebywanie w miesiącach letnich nad Bałtykiem' należało·
w Polsce do niedawna do czegoś w rodzaju przywilejów.
Olbrzymiej większości ludności naszego kraju wydawało się,.
szczególnie mieszkańcom wsi. że dostęp nad morze jest dla nich
wykluczony.
I istotnie. Kiedy przeciętny obywatel· naszego kraju, na
wsi lub w mieście, muszący się liczyć z każdym groszem, zaczął się zastanawiać nad sposobami realizacji swojego projektu
musiał
chociażby najkrótszej wycieczki nad Polskie Morze rychło rezygnować z tego szczęśliwego zamierzenia ze wzglę
dów finansowych, które niweczyły wszelkie na ten temat.
plany. Trzydzieści i kilka złotych za przejazd III klasą, a przeszło pięćdziesiąt złotych za II klasę i to tylko w jedną stronę,
może·
licząc od Warszawy czy też od Łodzi do Gdyni zniechęcić do wyjazdu nad polski Bałtyk.

S
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Jasną jest wi.ęc rzeczą. że Powszechne Obozy Nadmor.skie, jakie w roku 1933 w lecie zainaugurował w Jastarni III
Oddział im. Jana z Kolna Ligi Morskiej i Kolonjalnej na skutek inicjatywy i intensywnej pracy swego Prezesa p. Ludwika
Maciejca - obudziły wielkie „zainteresowanie i z miejsca zdobyły sobie wielką popularność. Dwa i pół tysiąca uczestników
obozu ligowego w Jastarni w sezonie (2 miesiące) jest najlepszem świadectwem dla inicjatorów obozu. Jest również wymownym dowodem, że tego rodzaju a~ę należy w pełni popierać i rozszerzać. Jeżeli bowiem w pierwszym roku z tego rodzaju
urządzenia korzystało 2500 osób, to jasne jest, że w roku
przyszłym korzystać z obozu może i powinno dziesięć razy
tyle ludzi.
Myśl organizowania więc nad Polskiem Morzem masowych
obozów okazała się szczęśliwa.
Znaczenie społeczne takich obozów jest kolosalne. Poza
oso bistemi przyjemnościami uczestnika obozu - osiąga się
także cały szereg korzyści natury ogólnej. Przedewszystkiem
przez urządzanie w tego rodzaju obozach pogadanek o morzu
i o Pomorzu, organizowanie wycieczek krajoznawczych do
Gdyni, Gdańska, Pucka, Kartuz i Wejherowa, oraz przeszkolenie sportowo - wodne uczestników przez specjalnych instru~torów, dać może w rezultacie Polsce co rok tysiączne zastępy uświadomionych w sprawach morskich obywateli, którzy
z kolei na swoim terenie czynnie pracować będą dla morza.
Nie trzeba specjalnie podkreślać jak wielkie znaczenie
ma to dla kraju, kiedy masy społeczne Polski zetkną się bezpośrednio z morzem i dokładnie, naocznie przekonają się o tej
wielkiej roli, jaką ono spełnia dla naszego bytu gospodarczego.

Musimy także wykazać światu. że powróciliśmy nad Bałtyk
z mocnem postanowieniem trwania tam po wieczne czasy,
oraz że gospodarzami tam czują się wszyscy obywatele Rzeczypospuli tej - zarówno wieśniak. jak i robotnik, czy inteligent, świadomi znaczenia morza dla siły i potęgi ekonomicznei swego kraju, która stanowi jednocześnie o ich osobistym
dostatku.
-
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Z wizytacji obozu przez p. Gen. Orlicz-Dreszera

•
Oto są momenty, które świadczą o pozytywnej roli, jaką
w roku bieżącym obóz nadmorski Oddziału III im. Jana
z Kolna Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Jastarni, a co powinno
być w latach następnych rozwinięte i pogłębione.
Półwysep Helski nadaje się znakomicie do urządzania
tego rodzaju obozów nadmorskich, dlatego nie należy temu
ruchowi hamować rozmachu, a odda on sprawie poważne
spełnił

usługi.

Postarajmy się, a by w lecie roku 1934 do obozów nadmorskich na półwysep Hel przyjechało ze wszystkich zakąt
ków Polski przynajmniej dziesięć razy więcej obywateli, aniżeli
było ich w roku zeszłym.
Dajmy im jak największe ulgi kolejowe, jak najtańsze zakwaterowanie, jak najbardziej uprzyjemnijmy pobyt naszym człon
kom nad morzem.
Mimo płóciennych namiotów i niekiedy przeciekających
kropli deszczu do ich wnętrza oraz jadania z blaszanej
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miski na trawie -: uczestnicy obozów nadmorskich odjeżdżać
do domów z żalem, ponieważ trudy życia obozowego
i osobiste niewygody wynagrodzi im hojnie porywające piękno
morza, ożywcze słońce i kojący nerwy szum fal morskich
i sosen półwyspu.
będą
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~~! szystko to, co jest zdrowe, zarówno w dziedzinie
ducha, jak i ciała, budzi w nas sympatję, jest nam

~i,ffu

r

m~łe. Z przyjem_nością . p_atrzymy na zdrowe~o czło
wieka, nawet na1zupełme1 nam obcego. Chętme przypatrujemy się zdrowym rozrywkom czy ćwiczeniom sportowym młodzieży. Z przyjemnością przyglądamy się zrealizowa·
nej, zdrowej, pięknej myśli. Wszystko to bowiem jest afirmacją życia, jego praw i jego piękna.
Takim zdrowym objawem wychowawczo-społecznym jest
ujęty w formę zespołowego obozu wakacyjnego powrót do
natury. Zrywając w ciągu stuleci istotne węzły, łączące go
z przyrodą, człowiek sam sobie tworzył koło" cywilizacji,
i ~rnm się w nie wplatał", żeby wreszcie, kiedy stało się już
ono męką nie do zniesienia - znów zatęsknić do prostych
i radosnych form byttJ. I każde usta, przywykłe do spożywania
mniej lub więcej wykwintnych potraw i do picia z prostych
lub ozdobnych naczyń - zatęsknią kiedyś wreszcie do smaku
źródlanej wody, zaczerpniętej choćby gołą dłonią, a blada
i wydelikacona używaniem ubrań skóra wszystkiemi porami
_ ·\

. . . .·

-.

.

~
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Plaża

w Jastarni

wołać będzie o nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze słoń
cem i wiatrem. I jeżeli warunki dzisiejsze bytu nie pozwalają
większości ludzi na prowadzenie życia, jeśli już nie na modłę
Robinsonów i Piętaszków, to normalnie zdrowego, słonecz
nego i przewiewnego, jeżeli trzyma ich w niewoli nienasycony Moloch-Miasto, to tern więcej ludzie ci tęsknić będą do
wolnych, szerokich przestrzeni i będą dążyli do wykorzystania
każdej sposobności, pozwalającej im na współżycie z przyrodą.
Stąd mnożące się z roku na rok w czasie wakacyj obozy różnego typu i charakteru.
Od obozów młodzieży, szczególnie harcerskiej, udzieliła
się ta „zdrowa epidemja", szerząca się z roku na rok coraz
gwałtowniej i starszemu społeczeństwu, które nieśmiało, zrywając z tradycją złudnie-wygodnego spędzania wakacyj „na
letnisku -przechodzi powoli, poprzez pośrednie stadja osiedli
campingowych, tego typu jak np. w Juracie i w CzorsztynieN adzamczu, na właściwe obozy campingowe, t. j. życie w namiotach.
O ile jednak camping właściwy -:- indywidualny - nie
przyjął się w Polsce żywiołowo, choćby ze względu na kosztowny
sprzęt, t. j. namioty i wszelkie obozowe rekwizyty, o tyle
próby tworzenia campingów zespołowych są bardzo racjonalne
i mają wszelkie widoki powodzenia.
0
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Nad „wielkiem
morzem"

Takim właśnie bardzo szczęśliwym eksperymentem i w tym
zakresie między innemi, był obóz L. M. i K. Jastarni. I nie
najważniejszy był tu fakt postawienia ludziom do dyspozycji
pewnej ilości namiotów, czy hangarów, czy też wogóle taniego pomieszczenia i utrzymania. Ostatecznie takie same,
a może nawet lepsze warunki obozowania i wyżywienia
można było uzyskać gdzieindziej, n. p. na któremś z jezior na
Wileńszczyźnie. Dwa jednak były momenty, decyduiące o doniosłem znaczeniu i udatności próby, jaką był niewątpliwie
obóz L. M. i K.
Pierwszy z nich, to wybór terenu. Drugi, fakt czynnego zainteresowania się obozem ludzi, rekrutujących się
ze wszystkich warstw społecznych i ze wszystkich dzielnic
Polski.
Podrzędniejsze ma tu znaczenie sposób, w jaki zainteresowanie to osiągnięto. Cała strona, powiedzmy techniczna obozu, będzie wciąż ul'==gała i ulec nawet musi-ulepszeniom,
opartym o zdobyte już doświadczenie.
Podkreślić jednak trzeba doniosłe znaczenie faktu, że
właśnie na tym, a nie innym terenie, tu gdzie „biją źródła
przebudowy psychiki polskiej" 1) utworzono platformę, na której
1

)
E. Kwiatkowski: Nowa Polslrn w obliczu historycznego zagadnienia
(,,Morze" lipiec 1933).
·
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się zetknąć

.ludzie o tak rozmaitych zainteresowaniach,
przekonaniach, czy nawet o tak różnym stopniu
inteligencji. Tu właśnie, a nie gdzieindziej, w obliczu żywego
morza, które może dotychczas dla wielu było tylko symbolem
słownym, pojęciowym, tu, gdzie każdy mógł naocznie, namacalnie niemal stwierdzić, że nasze twórcze projekty, to nie papierowe mrzonki, pozostające wciąż w sferze możliwości tylko,
ale urzeczywistniające się, oblekające się w kamienne, żelazne.
czy betonowe ciało budowli, tętniące wielu sercami maszyn.
odmierzane pracą dźwigów portowych-czyny, tu istotne wartości polskiej psychiki wydobywały, się na jaw i przychodziły
do głosu.
poglądach,

·

Zasłuchane

w

szumiące

o rzeczach wiecznych morze dusze ludzkie, niby żagle na wichrze, odrzucały precz naloty uprzedzeń, zawiści, małostkowości, niewiary i słabości i rosły w górę, ponad przyziemną, szarą codzienność swych ciasnych spraw. Tu uzgadniały się tętna
serc z odwiecznym rytmem żywiołu, którego wrogość ujarzmił
człowiek miłującą, władną dłonią, naginając go ku pospólnemu dobru i pożytkowi. Tu uświadamiano sobie swojetwórcze możliwości. drzemiące czasem głęboko, pod piachami
braku wiary we własne siły i krzepiono się nadzieją jasnej
przyszłości. Tej przyszłości, która tu, niemal w oczach się
iściła i której przyoblekanie się w kształty twórczych poczynań można było z dnia na dzień kontrolować.
rozprostowywały się

Umacniano się też w tej dobrej woli twórczej i przez
wzajemne kontrolowanie się, zarówno jeśli chodziło o reagowanie na to, co już zostało dokonane w dziedzinie gospodarczej, czy innej, tu nad morzem, czy też kiedy chodziło o dociąganie się do programów na przyszłość, gotowość do po-·
djęcia wysiłków i poniesienia jeszcze pewnych ofiar, koniecznych w nieskończonej jeszcze, ciężkiej dobie kryzysu. Ludziez centrów Polski, przekonywali się w osobistem zetknięciu
z kresowiakami, że ich warunki bytowania bywają równie,
choć może inaczej ciężkie i surowe. Inteligent wymieniał swoje
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Na morskiej fali

poglądy i zapatrywania z robociarzem, młodzież uczyła się
od starszych miarkować swą zbytnią pochopność do sądów
lub czynów nierozważnych, wiek dojrzały zarażał się natomiast młodzieńczym entuzjazmem i beztroską.
Poza tern wszyscy, co wynikało z warunków obozowych,
uczyli się podporządkowywać sprawy jednostki interesowi ogółu:
wilk każdy gromady jest siłą, a siłą wielka gro11 bowiem
mada". Gromada zaś spięta była niby klamrą stalową je dnem
wielkiem uczuciem: umiłowaniem MORZA. Ażeby umocnić się
w przekonaniu, że jest ono ponad wszelką wątpliwość polskie i także jego własne - jechał setki kilometrów rodak,
osiadły na dalekich kresach wschodnich. Ażeby napatrzeć się
na odbijające się w polskich falach słońce, tak rzadko oglą
dane, opuścił swoje podziemia górnik śląski. Robotnik z Łodzi
czy Pabjanic koił łagodnym poszumem morza, spragnione ciszy,
a wiecznie targane hałasem maszyn nerwy swoje. Podziwiał
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cuda techniki polskiej inżynier i snuł projekty jeszcze lepszych.
bardziej celowych urządzeń na polskiem wybrzeżu.
Wszystkie zaś te plany, projekty, marzenia i podziwy,.
nurtujące jak ciepłe, ożywcze prądy, zebranych na obozie„
wzmacniały i utwierdzały jednostki w poczuciu przynależności
do gromady, zwiększały spoistość i łączność, której nie przerwie tak łatwo ani oddalenie, ani czas.
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a gimna- a· stykę, na gimna - a - stykę ... Jednostajne
~~ \~ wołanie dyżurnych namiotu natrętnie dobijało się
~ przez sen do świadomości pogrążonych w smacz~ nym śnie obozowiczów. Niechętnie wyrywali się ze
~
słodkich objęć Morfeusza, który tak łagodnie kołysze nad
morzem sennym szmerem lasu i odległym poszumem fal. Towarzyszące jednak wołaniu bicie w zaimprowizowany na drzewie gong ' wywierało wreszcie swój skutek. Z namiotów wysuwały się raz po raz zaspane postacie w gimnastycznych kostjumach, aż wreszcie spora gromadka ruszała na pobliskie
łąki. Piękna świeżość zieleni, lśniącej kroplami porannej rosy
w promieniach słońca, rzeźkie powietrze, ruch i sprężysta
komenda instruktorek i instruktorów rychło rozwiewały resztki
senności. Po chwili już łąka rozbrzmiewała wesołym gwarem
ćwiczących i choć nadmorskie wiatry nielitościwie nieraz smagały biczem chłodu, jednak każdy chętnie ćwiczył „na roz-

grzewkę".

Raz... dwa... trzy... wspięcie, przysiad, postawa! .. raz ...
dwa ... trzy ... - rozlegały się w ciszy poranka głosy komendy.
39

-

N

A

D

o

M

Zbiórka na

R

z

E

M

gimnastykę

Biegi, skoki, rozne gry wypełniały półgodzinny program
porannej gimnastyki, a potem biegiem marsz ... kierunek morze ... i siup! do wody. Poranna kąpiel. Zielonkawo-srebrzysta
woda ochładzała rozgrzane ćwiczeniami członki, napełniając
je jakąś dziwną energją i siłą. Po orzeźwiającej kąpieli tłum
obozowiczów z ręcznikami, mydłem, szczoteczkami do zębów,
ruszał zdobywczo w kierunku stołów, gdzie przypuszczał
szturm zażarty do kubków z kawą i pochłaniał sążniste porcje
chleba. Nic dziwnego. Morskie powietrze i ruch sprzyjają
wzrostowi apetytu, na którego brak nikt nie mógł się uskarżać.
Po śniadaniu nie dawano obozowiczom długo próżnować.
Wychowanie fizyczne, to nie żarty! Gdyby ktoś ciekawy udał
się o tej porze na plażę obozową, zgoła niecodzienny widok
przedstawiłby się jego oczom. Długi rząd brunatnych postaci,
połyskujący gdzieniegdzie bielą ciał „nowicjuszy", wykonywa rękami i nogami jakieś niesamowite ruchy. To „suche"
pływanie. Opodal różnobarwna grupka pań, pod fachowem
kierownictwem, również pracowicie zgłębia skomplikowane
-
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Gimnastyka poranna

arkany sztuki pływackiej. Wreszcie następuje główna częsc
programu ... komenda wydana gromkim głosem ... Do wody!.."
i instruktorzy zaczynają praktycznie 'przekazywać swym uczniom wiadomości o pływaniu.
Nie szło to łatwo. Zatwardziałe 11 szczury lądowe" z obawą
powierzały się falom morskim, niebardzo widać ufając nabytym przed chwilą wiadomościom. Po pewnym jednak czasie
okazywały się dodatnie rezultaty. Ze strw0żonej gromady pły
11
waczek i pływaków zaczęły wyłaniać się 11 asy , -dzielnie nurkujące, szybujące, wykonywujące różne „strzałki" i prujące
fale Bałtyku crawlem lub żabką.
Szybko mijało przedpołudnie na wysłonecznionej plaży.
Bezmierne przestrzenie wód morskich, kołysane wiatrem, da11

W podskoku

-
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„Suche" pływanie

wały wypoczynek i ukojenie nerwów. Umysł, wyzwolony z pęt
trosk codziennych, chłonął całą pełnią radość życia, przejawiającą się wesołością i gwarem, panującym dokoła.
Żadna komenda napewno nie zdołałaby nakłonić obozowiczów do powrotu, gdyby nie odzew żołądka, dopominającego
się o swe prawa. Prędko pustoszała rojna, ciągnąca się blisko
pół kilometra plaża obozowa. Zaczynały się prawdziwe zawody. Wszyscy biegli na wyścigi, by zająć swe miejsca przy
stole, a miłośnicy boksu nierzadko mieli okazję oddać się
ulubionemu sportowi. zdobywając porcje obiadowe.
Popołudniowy

program wychowania fizycznego wypeł·
gry i zabawy sportowe. Największem powodzeniem cieszyło się boisko siatkówki. O piłkę staczano bohaterskie walki,
a cały plac ustawicznie rozbrzmiewał gwarem grających, oraz
przyglądających się ze złośliwą satysfakcją „kibiców", którzy
dowcipnie nieraz ostrzyli swe języki na „patałachach ".
Częste zbiorowe wycieczki piesze po wybrzeżu i róż
nemi środkami lokomocji wodnej po morzu, urozmaicały sportowe wychowanie obozowiczów.
Wieczorami urządzano „indywidualne" wycieczki „ terenoznawcze''. W Łazienkach, ,,Janinie" można było często spotniały
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gorliwszych uczestników obozu, którzy kontynuowali swój
trening fizyczny. Kołysząc się w takt smętnych
melodyj tanga, postępowali w myśl twierdzenia, że ruch niezbędny jest dla zdrowia.
Wszystkie czynniki, wchodzące w zakres wychowania
fizycznego, zostały na obozie należycie wykorzystane. Gimnastyka, sporty, regularny i hygieniczny tryb życia, bezpośredni
kontakt z naturą, przyczyniły się do wyrobienia tężyżny fizycznej wśród uczestników.
Ze zdwojoną energją i ochotą powracali obozowicze do
.swej pracy codziennej.
A w uszach długo jeszcze szumiało im morze odwieczną
:Pieśń nieskończoności ...
całodzienny
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PIERWSZY RAZ NAD MORZE ...
eszcze 15 minut... jeszcze 10 ... jeszcze 5 ...
Wreszcie pociąg ruszył. Przy każdem oknie tłok
Wszyscy cisną się do okien, żeby pożegnać machaniem chustek odprowadzających i Warszawę. Pożegnanie to zresztą nie jest wcale smutne. Twarze promieniują uśmie~hem, w oczach błyszczy ogień radości. Ostry
zakręt. .. i nikogo już nie widać.
Powoli rozchodzimy się do przedziałów. Niewielu było
w naszej grupie szczęśliwców, którzy znali morze. O spaniu
nie było mowy. Urządziliśmy sobie cukiernię z bezpłatną
czytelnią pism bez 10% dla usługi. Do trzeciej w nocy ze
słodyczy ośmiu osób nie pozostało nic, prócz pustych papierków
i srebra po czekoladzie, leżących po kątach, mimo wyraźnego
plakatu „Nie śmiecić".
Humorek był coraz lepszy.
Im bliżej jednak byliśmy celu, tern większe ogarniało
nas zdenerwowanie. Nieprzespana noc zaczęła dawać się nam
we znaki. Umilkły rozmowy. Jedni wyglądają przez okno,
drudzy udają, że śpią, inni znów skracają sobie podróż partją
bridge'a. Wtem okrzyk - Morze! Morze!. Wszyscy buch
45
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Niestety ktoś zażartował sobie, bo zamiast morza
rozkoszne błotko" z rechoczącemi żabami i kilka
bocianów. Wróciliśmy na swoje miejsca.
Po chwili zrywa nas taki sam okrzyk i znów okazuje się,
że to żart.
Postanawiamy nie ruszać się więcej z miejsc.
Minęliśmy Tczew, później Gdańsk, widać chorągiewki
ze swastyką. Było już zupełnie widno, kiedyśmy mijali Sopaty. Jeszcze 15 minut... jes~cze 5 ...
Nagle coś błysnęło na horyzoncie. Jakby promień słońca
odbił się w lusterku. Coś błysnęło znowu... Świetlane zwierciadło zwiększa się. Robi się coraz większe, coraz jaśniejsze .. .
Wtem wszystko przysłaniają nam domy. Gdynia. Nie było
osoby, siedzącej na miejscu. Wszyscy przy oknach. Pociąg
pędzi dalej. Aż nareszcie poza domami i ulicami rozległe
morze. Olbrzymia lustrzana tafla tak się srebrzyła, że aż oczy
bolały od blasku.
I tylko skurcz serca mówił, że oto oczy nasze oglądają
po raz pierwszy cud morza.
do okien.

ujrzeliśmy

11

'
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TAKA SOBIE MIGAWKA ...
(DZIEŃ

JEDEN Z WIELU)

aki już jestem, że liczę na pobłażliwość ludzką. Dla~fil tego też machnąłem ten elaboracik.
!
Wybaczcie - proszę - a klnę się na wszystkie
świętości: żadnego grafomaństwa, póki mnie święta
~
ziemia zechce na swej powierzchni tolerować, nie popełnię.
Ale tym razem ...
Za minimum wydatków dać możność poznania naszego
wybrzeża, pokazać piękno i dorobek Polski nad Bałtykiem oto był cel zorganizowanego„ przez III-ci oddz. im. Jana z Kolna
Obozu Nadmorskiego w Jastarni.
tak czasem - w półmroku siąść gdzieś
Lubię sobie w kącie i puścić wodze wspomnieniom.
Błądzę wówczas jak ślepiec po zakamarkach przeżytych ,
chwil-wyciągając i prostując się czemś promiennem (jako-że
optymista jestem).
Czy dacie wiarę, że zawsze podczas takiej, jak ja to nazywam, pieśni do księżyca, staje mi jak żywy, obraz Obozuwłaśnie teraz ...

T
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Na zbiórce podczas odwiedzin
obozu przez gości z Warszawy

Apel ... Wydłużone szeregi Obozowianek i Obozowiaków
prężą się na „baczność" instruktora ... Bandera Ligi majestatycznie podnosi się w górę ... Cześć sztandarowi!
Wiatr, ten „wiatr od morza" załopotał flagą na maszcie .. .
,,Spocznij". Przed linję wychodzi Prezes:
- Proszę Państwa - jutro odbędzie się wycieczka do
Gdyni - koszt 3 zł. obejmuje podróż tam i z powrotem oraz
objazd holownikiem po porcie. Reflektanci mogą zgłaszać się
u ... Tu zwykle padało nazwisko podpisanego.
Kto zacz? Jak wygląda?... ,,Podpisany" - z reguły
zawsze z rozwianą czupryną - wysuwał się naprzód, robił
bardziej lub mniej sympatyczny wyraz twarzy (a przychodziło
mu to bardzo trudno) i oznajmiał:
- W uzupełnieniu tego, co powiedział Pan Prezes, podam jeszcze kilka szczegółów dotyczących wycieczki ... Wyjazd jutro z molo, godzina 8.40 rano, powrót albo o 3-ej p. p.
albo o 7-ej wieczorem (ostatni statek).
Potem... Ale pamiętacie te „znalezione" przedmioty,
pamiętacie te „zguby".

-
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Te kolorowe kostjumy, te berety, szczoteczki do zębów,
zegarki - czego-bo w tym obozie nie gubiliśmy i czegośmy
nie znajdowali.
Jeszcze chwilka, kilka komunikatów (który namiot ma
i - po apelu.

dyżur)

,,Podpisanego" otacza grupka, żądna bliższych szczegó- ,,Czy zwiedzimy łuszczarnię?", ,,Czy wpuszczą nas na
jaki „prawdziwy okręt?", ,,Czy dzieci płacą połowę?", no i naturalnie - ,,Jak z „repetą" na drogę?"

łów

Zaspany, nieumyty i głodny „kierownik wycieczki" klnie
w duchu - ale objaśnia - widząc iednak w kuchni jakiś
podejrzany" ruch, słysząc brzęki naczyń i nawoływania „fasuj kubki", ,,czy masz kartkę na chleb?" - nie wytrzymuje
i, dając nura w otaczającą go grupkę, poprostu wieje, aby dopiero po śniadaniu alarmować przez „ tubę":
11

- Na wycieczkę do Gdyni przyjmuję zapisy tylko do
godziny 4-ej po poł. - przy drugim stole pod drzewem.
Do tego czasu (t. zn. do 4-ej) ,,podpisany" nie robił nic
innego, jak:
4

-
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Pani nazwisko? Namiot? - Dziesięć złotych? Trzy
i pięć - dziesięć. Dziękuję. Następna Pani-(Panowie-bo wogóle byli w mniejszości).
Co pewien czas tylko przerywano zapisy, by ,;nadać
tłumom" (przez tę samą tubę). że „jeszcze tylko 3 godziny",
że „przez ostatnią godzinę", że ,,za piętnaście minut definitywnie zamykamy" ... lub coś w tym ro"r1zaju.
Co było dalej? ... Aha, więc obiad.
Właściwie, to należałoby się zatrzymać dłużej nad opisem tej doniosłej chwili w obozie.
-

i dwa

pięć

Bo to tak: najpierw „ wyścig'' z plaży do stołów (wiadomo
chodzi o miejsce), potem start po naczynia, oczekiwanie
(urozmaicane ściąganiem bliźniemu talerzy i łyżek). wreszcie
samo .,jeście", no i - ,,r - e - p - e - t - a" ...
Po obiadku, to - no jakżeśmy resztę dnia spędzali?
Czasem jeszcze na plażę, czasem - siatkówka ...
A na spacer do lasku to się nie chodziło?
A na „molo" to się nie szalało?
Wreszcie wieczorem: ,,Jurata", ,,Janina", ,,Łazienki" ...
I obóz się bawił.
Zalo nazajutrz rano ... Dosyć, że o 8-ej wszyscy byliśmy
już na II Wandzie".
Kilka zdjęć (pamiętacie tego naszego „nadwornego" mistrza kamery?), paru chorych (kto z ~as nie zabierał cytryny?)
i - molo „ Żeglugi Polskiej".
Gdynia... Parę minut i znajdujemy się na holowniku
(jeździło się „Żubrem" lub „Turem").
Godzinna jazda po basenach portu gdyńskiego naocznie
pokazuje nam dorobek Polski na morzu i rozmach prac portowych.
Holownik zawraca.
Mijamy latarnie wejściowe i wracamy na molo.
Idziemy na miasto. Port od strony lądu.
Widzimy jak olbrzymie dźwigi podnoszą ciężkie, ładowne
wagony, jak szybkie wagonetki ładują nasz, polski węgiel pod
-
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Na statku „Żeglugi Polskiej" w drodze do Gdyni

pokłady

towarowych statków, jak odbija od naszego brzegu,
n a s z e m drzewem naładowany, n a s z okręt ...
I serce coś tak miłego przygniata ...
I na chwilę choć musimy pomyśleć:
- tu się buduje silna Polska -: a duma poddaje: a ty jako członek Ligi jesteś tej bud.owy uczestnikiem.
A potem miasto, Kamienna Góra, obiad gdzieś w porcie
i - powrót.
Godzina i dziesięć minut jazdy przy zachodzie słońca mija
1 ,jak sen iaki złoty". Jesteśmy w Jastarni.
Na molo spotykają nas współmieszkańcy.
Ci już byli w Gdyni - a może to „ blade twarze"? (przecież tak określaliśmy 11 nowych "?).
Grupkami „walimy" do „domu".
Aczkolwiek syci wrazen, upominamy się jednak (rzecz
naturalna - bo jakże) o kolację - a jest z nią trochę kło-
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potu - królowe naszych żołądków z państwa kuchni, JUZ
(a może na dancingu?), ogień w piecu dogasa, herbatka
jest - ale ździebko zimna. Całe szczęście, że dyżurni pamię
tali o nas (tak było przynajmniej w „naszym" pierwszym namiocie - wogóle to był namiot!...), znajdujemy więc i kawał
mięsiwa i jakowąś pajduchnę chleba z marmeladą.
Głód zwalczony.
Zasypiamy z myślą o morzu, Gdyni i - ,,pannie Julci" (żeby rano nie gwizdała).
Dobranoc!
śpią

/

I

'

f
I

/
I •

\
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JADWIGA ZAIRA

ŚLADY N A PIASKU
FELJETON OBOZOWY

~"'// szystko wre i kipi - i niewiadoma, co mocmeJ
c, zupa w kotłach, kasza w misach, czy krew w ży
~ łach, . ~ a z~p~ł zgło.dniałej rzeszy, .uzbroj?nej
~ w łyzk1, rzadz1e1 w widelce, - o nozach, Jako
o luksusie zbytecznym nie warto wspominać przechodzi
granice wyobraźni ludzkiej i głuszy pomruk dwu mórz. To
trzeba zobaczyć, a laika, który pierwszy dzień przebywa
w obozie odrazu łatwo poznać po wystraszonej twarzy, zwykle
prezentującej się z rozwartemi ustami i rozszerzonemi oczami.
Poza tern nieruchliwość bezradna, błąkanie się z miejsca na
miejsce i jakgdyby chęć ucieczki, oto niezawodne oznaki
nowicjusza.
Istny rekrut, zdezorjentowany, roztrzęsiony, rozklekotany.
Przychodzi na obiad, wybiera jakiś stół możliwie najmniej
zajęty, z niepokojem siada na trzęsącej się, nadłamanej ławce,
niepewną ręką sięga po talerz i łyżkę i pokornie oczekuje
porcji zupy, w nadziei, że prędzej czy później ją dostanie.Aż tu nadbiegają jakieś dwie, zdyszane „pyjarnowe nimfy''.

~ ,~
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Nowoprzybyli
w kolejce do zapisu

bez ceremonji zabierają obiadowy rynsztunek, porywają chleb,
wykrzykując przy tern jedna przez drugą, . że to są talerze,
łyżki i chleb, przygotowane dla namiotu IV, że komendantka
wyznaczyła ten stół tylko dla nich, że chleb za kartką w wyznaczonej ilości bierze się z magazynu.
Aż tutaj nadGość (gościca ?) patrzy i nie rozumie. z pośpie
zajmuje
hałastra",
„plażowa
chmurą
barwną
ciąga
chem ławki i zanim się człowieku spostrzegłeś, już jesteś
„wysadzony z środka", bez talerza, łyżki i chleba, a nawet
bez miejsca.
- Kilka przecież litościwych dusz otacza rekrutkę i pytają
kto zacz, gdzie śpi, w którym namiocie. I choćbyś przyjechała
z samej stolicy, gdzie bez zmrużenia powiek przechodzisz
przez ulicę tuż przed ryczącem autem, choćbyś zajmowała
dostojne i czcigodne stanowisko profesorki czy referentki
biura, czujesz, _ że tutaj, w obozie, w krótkich majteczkach
sportowych i w białej bluzce, niczem nie zaimponujesz tym wesołym, opalonym twarzom i roześmianym oczom. I ze zgrozą
spostrzegasz, jak na natarczywe pytania o twój namiot sypialny drżą ci usta i oczy napełniają się łzami.
-
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Gdzie pani sypia, w którym namiocie, to wskażemy
odpowiedni stół? Ja ... ja... nie śpię w namiocie A gdzie? Na słomie - w polu Jakto na słomie?
A tak. bo zabrakło łóżek
Teraz już łzy gradem sypią się jedna po drugiej. - Co
za sromota! A tamte za nic nie chcą puścić wyrywającego
się, rozszlochanego nagle „człowieka", z dwu stron biorą pod
ramię, sadzają przy swoim stole, stawiają trzy talerze, kładą
dwie łyżki i cztery kawałki chleba i tłumaczą, tłumaczą,
tłumaczą ...
Taki to jest debiut obozowy wielkomieszczucha, który
skończył trzy szkoły, wyczytał dziesięć bibljotek, ale któremu
papierowe, .,umysłowe" życie odebrało energję, osłabiło wolę,
rozluźniło muskuły i nerwy.

I kartofle

można obierać

-
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Przy kuchni

Dopiero trzeci, czwa·rty dzień przynosi uspokojenie i jaGrunt - że wpisano do pewnej
określonej grupy, choćby tą grupą była „górka" (t. zw. strych
pospolity). a miejsce na spanie wyznaczono ci pod maglem;
za wsze to przecież już pewien postęp w porównaniu z locum
na słomie „pod golem niebem". Łatwo zapamiętasz swój
stół, bo zaraz pierwszego dnia pobytu na „górce" komendantka
nie omieszka wyznaczyć ci dyżuru, a niejeden rumieniec
wstydu i upokorzenia każe ci czemprędzej wyzbyć się niezaradności w sprawach kulinarno - gospodarskich. Oto pędzisz
:ze stosem szczęśliwie „zdobytych tale.rzy, a już biegniesz
z powrotem, bo niecierpliwe biesiadniczki wołają chleba, ły
żek, widelców. A tu już trzeba myśleć o płaskich talerzach.Skąd wziąć płaskie talerze?
Z innych stołów. - Trzeba było wcześniej
Skąd? o tern pomyśleć. - Więc zaciskasz zęby i pędzisz tam, gdzie
nic niema - gdzie są puste stoły, bo przed chwilą już ktoś
nie chcą go wydać
talerze zabrał. Biegniesz po chleb ką taką równowagę umysłu.

11
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repetę

bez kartki. - Masz kartkę - trze ba się wrócić po talerz. Bo na czem zabrać chleb? Prawda, przecież to takie proste .
.. Dyżurna sól, dyżurna cytrynę" - wciąż biegać niepotrzebnie po kilka razy, kiedy można było odrazu wszystko
i br-r-r-r mycie naczyń
przymesc. A później sprzątanie i talerzy. - Nie - tego już zawiele. - Ukradkiem z towarzyszką stawiamy na ziemi przy cebrach z pomyjami zatłuszczone talerze i patrząc, czy kto nie widzi - myk - przez
las. Już nas niema! Niech się co chce dzieje - nie będzie
my myły talerzy!
A czy kto zna moje walki o łóżko? Początkowo naiwny
człowiek udawał się do władzy wyższej, czy niższej, przedkła
pan „władza" się uś
dając, prosząc, tłumacząc. Ale cóż miechnął i bezradnie rozłożył ręce, niższa „pani władza" .
obiecała pomyśleć, a tu człowieku, jak spałeś pod maglem,
tak śpisz dalej, boki sobie i głowę rozbijasz. Nie poradzi trzeba samemu rozpocząć starania. A więc tajemne przed
-
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swoją komendantką

narady: Kto wyjeżdża i kiedy, czyje łóżko
pierwsze będzie wolne? A gdy przyszedł ów szczęśliwy dzień~
dalej przeprowadzać manatki od samego rana, choć delikwentka nad wieczorem dopiero miała wyjeżdżać. Że się rr.oże robiło mimowolną przykrość, ciesząc się z tego wyjazdu.
oczekując go, że się przytem człowiek 11 najazgotal" z niespodziewaną konkurentką do łóżka, że się cały dzień na niem
przesiedziało, obawiając się opuścić je na czas dłuższy bo
nuż rzeczy swoje po powrocie znajdzie się na ziemi - a zdarzały się takie wypadki to są drobnostki dla doświadczo
nej, tygodniowej obozowianki. wyćwiczonej już w szermowaniu
językiem, zręcznem odparowywaniu ataków, w ubieganiu
czyichś starań.

Tak - amerykańska zasada: korzystaj z okazji - znalazła
tu praktyczne zastosowanie. Wiele się człowiek w obozie nauczył, wiele doświadczył, wielu rzeczom przestał się dziwić.
Jeszcze od czasu do czasu przemknie - uśmiech na widok
dziesiątek rąk łapczywie chwytających chleb z talerza, jeszcze
skrzywi się, gdy ktoś, pędzący z kubkiem kawy potrąci nazbyt silnie i nie przeprosi. Chwilami strach bierze, jak łatwo
przezwycięża człowiek nawyki kulturalne, jak prędko 11 pierwotnieje". Po dziesięciu dniach bez skrupułu chwyta się
palcami cytrynę, łyżką dziobie sztukę mięsa czy kotlet. siada
się na ziemi, na kolanach stawiając talerz pełen zupy, a w zę
bach trzymając kawał chleba. A naokoło gwar, rwetes, bieganina, jakby się coś stało. Każdy dokądś pędzi, coś chce
zdobyć, czegoś jeszcze nie otrzymał.
Wszystko szumi i nie rozróżnisz, co silniej, obóz, las,
czy morze, o którem w tej chwili wszyscy zapomnieli. Zostało
samotne i dalekie, 11 za lasami i górami", kłębiące się w samej
ciszy południowego żaru i obojęine na wszelki bieg rzeczy,
poza swoim własnym.
Aż ku wieczorowi, gdy stopniowo uspakaja się w obozie,.
morze daje znać o sobie. Poprzez cienkie przepierzenie drzew
wzywa donośnym gwarem fal rozkołysanych, jakby nabrzmiałych westchnieniem.
-

58

-

ś

L

A

Idziesz

D

y

N

p

A

A

s

K

u

wydeptaną ścieżynką leśną

w podwójnym, oszai tamtym z oddali idącym, głuchym, bełkotliwym. Jeszcze moment, a ścieżka_
utknie w złotym piasku, las cofnie się, a na wprost wybiegnie
rozległa, bezkresna panorama. Jest coś niewypowiedzianie
wzruszającego w owem nagłem wydostaniu się z lasu na
otwartą, u stóp leżącą nie3kończoność.
Ogląda się ją kilka
razy dziennie, od wczesnego rana począwszy, kiedy to po
gimnastyce, z ręcznikiem i mydłem dąży się na pierwsze jej
powitanie, na mycie w morzu. A przecież za każdym razem
coś chwyta za gardło, spazm, okrzyk krótkiego zachwytu czy
podziwu. I mimowoli przystajesz, patrzysz, zataczasz spojrzeniem łuk i dopiero widok innych, podobnie zagapionych ludzi
wraca ci świadomość.
łamiającym

gwarze: tym nad

głową huczącym

To obozowicze - ci sami, którzy przed kwandransem
z ogłuszającym wrzaskiem dopominali się o herbatę. Lecz
cóż kotłów po zupie na czas nie zdążono umyć kubłów,

Morskie powietrze robi dobrze na apetyt

-

59

•

N

A

M

D

o

R

z

E

M

w których roznoszono brunatny płyn, była zbyt mała ilość stąd opóźnienie,

zatargi, ciężkie utarczki słowne.
Lecz zaledwie ujrzeli morze
umilkli przed jego
majestatem.
Tam oto idzie człowiek bosy i napół nagi. Obnażone
ramiona i lędźwie nóg harmonijnie kołyszą się w marszu
lekkim i rzeźkim. Twarz, zwrócona w stronę morza, gdzie
rubinowa kula słoneczna, dotknąwszy drgającej tafli wodnej,
zaczęła zapadać się. Patrzę i uśmiecham się do niej, ginącej,
bo przecież wiem, że jutro znowu zawiśnie w błękitach.
Fale ze wzmożonym szumem wspinają się na lekko
wzni<?siony brzeg. Głęboko przed chwilą wyżłobione odciski
stóp, zmywane przez napór wody, stają się coraz mniej
widoczne.
Wszystko przemija i znika - i niewiadoma, co prędzej ślady bosych nóg na piasku nadbrzeżnym, czy przelotna
sympatja obozowa.

-
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EMILJA GAJEWSKA
Poznań

OGNISKO I APEL W OBOZIE LIGI M. I K.
W JASTARNI

'1ml

~

bliżał się

Po

wieczór.
całodziennej

wędrówce

słońce zachodziło •.

w falach Bałtyku.
Na turkusowem niebie, iak zwoje miękkiej gazy,
wisiały świetliste chmury, przesycone złotem i czerwienią.
Liljowe smugi obrzeżone ognistym rąbkiem ciągnęły się
za słońcem. Nad błękitem zatoki w sinawej mgle zaznaczał
się ciemniejszy od niej brzeg lądu.
Za namiotami las gorzał purpurą.
Szmaragdowa zieleń łąk, przeciętych wstęgą żółtawe j
szosy, dawała oczom wypoczynek.
Czar wieczoru, jakich wiele jest na naszem wybrzeżu,.
był niewysłowiony. Serce wzbierało uczuciem wdzięczności
szczęśliwością bytu.
Na ugorze przygotowywano ognisko.
Obręczami spojone kawały drzewa rozpalały się powoli.
Z boku, gromadzono chrust do podsycania ognia. Barwy na ·
niebie bladły. Chmury popielały. Powietrze stawało się coraz chłodniejsze. Nastawał cichy wieczór.
kąpiąc się

-
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Pojedyńczo- i grupkami ściągali do ogniska członkowie
Obozu. Zwolna tworzyło się koło z ludzkich postaci. coraz
bardziej w cień zapadających się.
Rzucona gałąź wydobyła snop iskier z ognia, którego
blask oświecał najbliżej stojących.
Ktoś rozpędził się i przeskoczył ognisko.
Zaczęli próbować inni.
Śpiewać, śpiewać odezwały się głosy. ,,Ta-joj-ki" zaczynajcie! - wołano na lwowiaków.
I popłynęła jedna i druga piosenka i humor beztroski,
wesołe dowcipy zaczęły rozgrzewać i bratać serca tych, co
tu przybyli ze wszystkich krańców Polski. którzy znali i pokochali i ci, którzy poznać chcieli - to odzyskane nasze
morze.
Obóz Ligi M. i K. stał s,ę im domem, a wspólny cel
idea związały towarzyszy rodzinnemi prawie więzami.
Więc dzień ogniska Obozu każdy rad uświetnić.
Wygrzebują między sobą talenty.
Poeta z Łucka wiersz awój już wypowiedział i piosnka
.śpiewaka spłynęła w przestworza.
Jeśli kto był nieśmiały i wzdragał się, zniewalano go
do występu.
Stały miłośnik morza i Jastarni Ks. Kanonik z Warszawy,
o brwiach jowiszowych, gość miły Obozu tego w.ieczoru, opowiedział o swej podróży na wschód do brzegów Małej Azji,
a potem zadeklamował wzruszająco Ujejskiego: Hagar na
puszczy.
Gorące piaski pustyni kojarzyły się w myśli z naszą
kochaną plażą za lasem ...
I znowu piosnki i dowcipy. I od czasu do czasu głośne
pac! - Ty przebrzydły komarze - krwiopijco!
Po każdym występie rzęsistemi oklaskami dziękowano
chętnym.

Ruchliwy dziennikarz z Warszawy wystąpił z bajką Sabałową: ,,O śmierci, co się hań nad dziećmi wdowy zlutowała".
Nie dano mu spokoju, wołając o jeszcze.
-
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Więc o koc poprosił i deklamował ustęp z „Róży"
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Apel

O tern ... co wiatr świstał żołnierzowi wartę trzymającemu na Cytadeli ...
Rozpaczliwe, z jękiem zduszonym wyrzucane słowa recytatora, leżącego z twarzą ku ziemi zwróconą, przeniosły myśl
w tę mroczną dal, którą słońce naszej wolności pozostawiło
za sobą.
Zwarła się cisza, przy przebłyskach ognia skupione widać i zadumane twarze ...
Trawa zwilgotniała od rosy. Piasczysty ugór oddychał
chłodem, który obejmował nogi stojących. Rzucono do ogniska
półgłośne rozmowy.
Zbudziły się, zrazu resztę chrustu.
Po jakiejś chwili: ,,Do - modlitwy" - zabrzmiał głos
instruktora.
Stanęli na baczność. Mężczyźni odkryli głowy. Na środku
,,Pod Twą Obronę"
.stanął prezes, instruktor i instruktorka.
niebie
Pod Twą Obronę Ojcze na
Grono Twych dzieci swój powierza los ...
płynęła ta śliczna pieśń z piersi setek zbratanych
wspólną ideą i ufność krzepiąca wstępowała w serca, bo jakże:
Czy toń spokojna, czy huczą fale
Ty nas o Boże w swej Opiece masz.
,,Po - modlitwie" - pada znowu komenda.
Chwila ciszy ... Baczność!
Cześć sztandarowi!
romskiego .
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I wszystkich głowy zwracają się w stronę sztandaru.
który z masztu zsuwa się powoli.
Rozdanie poczty. - To załatwia zwykle na Apelu, po
wyjeździe poprzednika w tejże czynności. p. Zygmunt.
Staje koło p. prezesa i odczytuje adresy.
Gdy list do pani. mężczyźni wznoszą okrzyki w różnej
tonacji O ! o o ...
Gdy pan jest adresatem cienkie podnoszą się głosiki~
Ach! o o.. . I tak naprzemian, aż - do końca. Często panowie stroją żarciki.
List - retour do pani N. N. ,,Nie doszedł - szkoda zwrócił nie przyjął - biedactwo".
Panowie zwykle na okrzyki pań, biorąc list, przesyłają
rycerski ukłon w ich stronę.
Najmilsze są kartki tych, co obóz opuścili. Przychodzą
do Kierownika Obozu, lub na ręce Komendanta lub Komendantki namiotu.

Przed jednym z hangarów obozowych
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z obozu

W każdem pisaniu takiem odzywa się tęsknota za morzem i plażą i za tern beztroski em choć niepozba wionem
braków i niewygód życiem obozowem.
,,Posyłamv Wam mokre całusy, bo deszcz leje u nas i leje.
Zaklinamy, uczcie się tych cudnych miejsc na pamięć,
byście je w tej szarzyźnie tu, jak najdłużej wspominać mogli".
Gdy grupa odjeżdża z obozu, ktoś z tejże podczas apelu
żegna prezesa, towarzyszkom i towarzyszom dziękuje serdecznie
za miłe chwile razem spędzone i wznosi okrzyk, z zapałem
przez wszystkich trzykrotnie powtarzany:
Niech żyje Polskie Morze!
Obóz odwzajemnia się wołaniem: ,,Niech żyje Wilno,
Warszawa, Poznań, Kraków, Lwów, Lublin" - to miejsce dokąd odjeżdża grupa towarzyszy.
Ci na odjezdnem jeszcze czasem figle str~ją.
Przez odprowadzających np. przesyłają na apel śledzia
na patyku, jak wędka skręconym, jako repetę dla towarzysza
N. N. o większym apetycie. Ci, co odjeżdżają rano o 5 go5
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dzinie lub wieczorem po 10, bud~ą obóz pożegnalnemi okrzykami: ,,Niech żyje Obóz! do wi-dze-nia !
A wszystkim w ostatniej chwili żal odjeżdżać i gdy pociąg wśród lasu z łoskotem koło namiotów przelatuje, rzucają
kartki, kwiaty i powiewają chustkami.
Na apelu też, ogłasza się rzeczy znalezione i z2ubione.
Podnoszą w górę oto: czerwony pantofelek damski, pasek
od kostjumu, ręcznik, lusterko, czapka kąpielowa ... '
Ogłaszają też mające odbyć się wycieczki.
Poinformowani w ten sposób o zdarzeniach dnia minionego i o planach na następny rozchodzą się wszyscy, by na
drugi dzień w świetle słońca, podciągnąwszy na nowo sztandar
Obozu w górę, nowy dzień, pełny wrażeń, a „w czas ubogi 11 rozpocząć.

Jastarnia, w sierpniu 1933 r.
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UR. JULJAN TYCZKOWSKI

.JAK TO LEKARZ UCIEKAŁ PRZED PACJENTAMI
DO MORZA I CO Z TEGO WYNIKŁO

UfN

ajpierw to było bardzo wiele przygotowań, potem
awizo z Jastarni II przvjeżdżać 11 • A że jestem entu~~ zjastą morza wogóle, a polskiego w szzcególności,
----'{\ więc jazda!
Komendant skooptowanej przeze mnie grupy, p. kapitan
Piątkowski z Jarocina, wyszedł na dworzec w Jastarni i zawiadomił uprzejmie, że w obozie absolutnie niema miejsca.
Wynalazł natomiast bardzo drogie i trochę niewygodne „locum"
w Pomorzance, a po tygodniu już się powoli zdecydowałem
praktykować dla członków Ligi Morskiej i Kolonjalnej w obozie pod laskiem za cenę jakiegoś cichego kącika do spania.
Odziedziczyłem taki kącik o 100 metrów od obozu Ligi
u przemiłej właścicielki P. Inżynierowej Gajewskiej, co to
w swojem tkliwem sercu żywi całe morze miłości do naszego
półwyspu i Kaszubów. I odrazu jest wspaniale i dobrze. Pacjenci, ludzie grzeczni i potulni, urządzają sobie poczekalnię
na podwórku i nucą: ,,Zielona trawka, raz, dwa, trzy ... '' i t. d.
I tak zacząłem znowu leczyć pod wozem „Drzymały"
różne dolegliwości, zwłaszcza pięknej płci. Po dwóch dniach

~i
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mi język od porad, postanowiłem przeto urządzić poi wyleczyć hurtownie i w czambuł odrazu cały obóz.
Bo - proszę dostojnych czytelników - 75% chorych, to byli
ludzie, początkujący w opalaniu się. Nasze skromne w tym
roku i wstydliwe słońce okazało się dla nich szczególnie złoś·
liwe. Poparzyło niemiłosiernie ligowców, posmażyło ich na nieudane kotlety i rzuciło na pastwę lekarzowi, a lekarza na
pastwę pacjentkom.
spuchł

gadankę

Czy któryś z czytelników miał kiedy szczęście rozmawiać z cierpiącą Panią? A z dwoma tuzinami? Wolałbym nieraz utonąć w morzu, ale trudno, stało się - był deszcz, musi
być i rynna. Uciekłem od pacjentów Kasy Chorych, trafiłem
na pacjentki z obozu. I to pod okiem żony... W dodatku na
gawędę profilaktyczną stawiło się na 500 ludzi tylko 18 osób.
bo reszta wolała cudną plażę i szum bałwanów.
procent pacjentów, to byli ludzie smętni, z obłożo·
i wiszącą garderobą. Tych Stwórca ukarał za
łakomstwo i obżarstwo; a oni ukarali mnie rzadką miną i jeszcze
rzadszemi skargami. Niema bardziej przykrego widoku nad
oglądanie ludzi głodnych do szaleństwa i pozostających z musu
na dyecie. Niema też wdzięczniejszych pacjentów nad tych.
którym się powróci zdolność wchłaniania pokarmów bez dalszych konsekwencyj.
Aha I Proszę Państwa, miałem dwoje ludzi młodych
i przystojnych, ją i jego, co cierpieli nałogowo na ból zębów
i to tylko w nocy. W dzień miny wesołe, roześmiane, ży
czliwe - rano zaś prawie wrogie, jak nieprzespana noc lub
wzburzony Bałtyk. Ją wyleczyłem perswazją, bo miała męża
w domu bardzo roztropnego, jego kroplami; obojgu poleciłem
w domu dobrego dentystę. Byli mi za to strasznie wdzięczni.
Pięć

nym

językiem

Często przy stole skarżyli mi się współtowarzysze na
uparte komary i gzy końskie, co tną bez skrupułów najbardziej delikatną skórę i toczą duszkiem najbardziej błękitną
krew do przepastnych swoich żołądków. Amoniak i fajka nie
pomagają, bo wiadomo, że na Helu jest mało koni, a opaleni
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,._.,--""""""=,,..=,__.G.._7"-upa obozowiczów na stacji w Jastarni

ludzie przypominają trochę 1 bo żną stadninę i stąd to całe nieporozumienie.
Miałem jeszcze kłopot z takiemi osobami, co chciały
wiecznie, i w dzień i w nocy, siedzieć w morzu, bo to nasze,
oraz takiemi, co za żadne skarby nie chciały się zanurzyć
w słonej, orzeźwiającej wodzie, bo mają reumatyzm i trochę
ischiasu. Na nic były moje rady, na nic argumenty.
Przy końcu był wielki bal, przypięto mi kokardę komitetowego i polecono uważać, czy wszyscy goście mają prawo
wchodzić na salę balową do „Łazienek". Ale to jeszcze nic.
Miałem okazję leczyć na balu taką osobę, co ma zazwyczaj
wstręt do wody, a pragnienie do piwska, ale przemyślnie
i sprytnie tej osoby kilkanaście razy nie zauważyłem. O godz.
6.30 po nasyceniu wzroku widokiem wschodu słońca posze-
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dłem powoli ku swoJeJ „muszelce", tak się bowiem nazywała
izdebka w wozie na kółkach, zwanym „Bursztynkiem".
I koniec urlopu! Zal mi morza i letnikow i obozu i Pani
Gajewskiej i Pana Prezesa i „Bursztynka" i klnę się na Bachusa, że za rok gotów jestem jeszcze raz popełnić to szaleństwo i leczyć zdrowych ludzi w obozie Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Jastarni, czy gdzieindziej, byle tylko nad morzem.
Jastarnia, 28.VIII.1933
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JERZY STRZYGOCKI

WOŁYNIACY

NAD MORZEM

p~mysł

.urządzenia nad~orskiego o~ozu.
zrealizowany przez Ltgę Morską 1 KoS
lonjalną, wolny wakacyjny czas, a w kieszeni trochę
brzęczącej monety, zaoszczędzonej na letnie wywczasy stały się przyczyną teg_o, że oto dziesiątka mieszkańców Dubna, w tern kilku poważnych ojców rodzin, kilku
mniej poważnych oraz trzy urocze panie, powzięła heroiczne
postanowienie oddalenia się od swych domowych pieleszy aż
o 1OOO kim. i naocznego przekonania się, ile prawdy, a ile
bujania jest w tern, co się o polskiem morzu pisze, mówi
i pokazuje. Prawdę najlepiej badać u źródła.
Wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy.
Po drodze oczywiście (jakżeby inaczej) zahaczenie o stolicę i kilkogodzinny
w niej pobyt. Wieczorem odjazd pociągiem, t. zw. popularnie
"kąpielowym", na Hel. Umawiamy się, że zejdziemy się na
dworcu na godzinę przed odejściem pociągu, aby zająć wygodne miejsca, bo to już druga noc podróży przed nami.
Ziawiamy się pełni błogiej myśli o tych wygodnych miejscach
i z przykrem rozczarowaniem stwierdzamy, że „chytre warszawiaki i inny niewołyński naród" uprzedził nas. W pociągu

wietn.y

powzięty

1
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jak w dobrym ulu z naszej wołyńskiej pasieki. Piękna
pogoda i jutrzejsza niedziela sprawiły, że kto żyw i zdrów,
a w gotówkę jako tako zaopatrzony, jedzie nad morze. Cóż
robić? Z wielkim trudem zdobywamy część korytarza i tu
się, ze wszystkiemi walizami, kocami i pudłami, lokujemy.
Ciasno, gorąco, ale gwarno i wesoło.
Długi, z kilkunastu pulmanów złożony, wypełniony do
ostatniego stojącego miejsca pociąg rusza ze stacji z wielkim
trudem, rozpędziwszy się jednak, mknie wcale szybko. Mijamy szeregi mniejszych stacyjek, mijamy Grudziądz, Tczew.
Wjeżdżamy na terytorjum Gdańska. Jest już ranek. Widzimy powiewające na masztach hitlerowskie flagi ze ;wastyką,
widzimy oddział hitlerowców, maszerujących na ćwiczenia.
Mijamy Gdańsk, mijamy Gdynię i kilka mniejszych za Gdynią
stacyjek. W Hallerowie błysnął między drzewami szmat morza. Jeszcze kilka minut i mkniemy po wąskiej smudze
Helskiego p6łwyspu. Pasażerów coraz ubywa - wysiadają
w Pucku, Hallerowie, Chałupach. Jastarnia. Opuszczamy nasz,
zziajany dziesięciogodzinnem gnaniem po mazowieckich równinach, wzgórzach i dolinach Pomorza pociąg i idziemy do obozu.
\Y/ obozie Ligi M. i Kol.. pięknie położonym na skraju
sosnowego lasu, rojno i gwarno. Jest coś ponad 300 osób.
Kierownictwo obozu liczyło na mniej, dlatego też nie może
sobie poradzić z ulokowaniem coraz to nowych grup przybyszów, którzy wysiadają w Jastarni z przelatuiących tuż obok
obozu, niemal co godzina, pociągów osobowych i pośpiesznych.
pełno,

jednak nas ulokowano. Zmęczeni podróżą nie
o odpoczynku. Nad morze! Aż tu, do obozu, dochodzi szum jego fal. Pogoda prześliczna. W kąpielowych
kostjumach przebiegamy pełen balsamicznych woni sosnowy
las, brniemy przez piasczystą wydmę i jesteśmy nad morzem.
Jak okiem sięgnąć szmaragdowy bezmiar wody. Kołyszą się
na nim tu i ówdzie rybackie kutry z trójkątnemi żaglami;
daleko na horyzoncie widać sylwetkę parowca, ciągnącego
za sobą pióropusz dymu. Jasna smuga piasczystej plaży,
ciemna sosnowego lasu biegną w dal, gdzieś aż do końca i do
Jakoś

myślimy
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Grupa 0bozowniczek

Na całej tej przestrzeni roje kąpiących
w barwnych kostjumach. Wszystko zalane powodzią sło
necznego światła i ciepła.
Nurzamy się w wodzie, jak młode rekiny, wyprawiamy
harce, jakby nam conajmniej kilkadziesiąt procent wieku ubyło.
Jeden z małżonków, wszedłszy po kolana do wody, zachęca
,,Hanusiu, ta chodźże do wody,
swą mniej odważną żonę. 11
Zjawia się jakiś fotograf i po chwili cała
zupełnie ciepła •
nasza wołyńska grupa, do pasa opryskiwana przez fale, zosta•
je uwieczniona na kliszy fotograficznej.
początku półwyspu.
się

Wylazłszy z wody, grzebiemy się w gorącym piasku i rozglądamy się wśród kąpielowiczów. Jest ich pełno. Kręcą się
po plaży, leżą, wystawiając swe mniej lub więcej opalone

ciała na działanie promieni słonecznych, nurzają się w morzu.

Panie w bajecznie kolorowych, w paski. kratki. w różne ~sy
floresy i inne dziwolągi, kostjumach. Od tych kostjumów cała plaża nabiera jakiejś barwności.
-
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Rozglądając się

po plaży, dochodzimy do wniosku, że
jest ona bardzo demokratyczna. Z samych przecie spodenek
czy tego lub owego barwnego kostjumu trudno poznać, czy
ten gruby brzuch należy do pana dyrektora czy woźnego
banku, czy temi szczudlastemi nogami odgrodził kawałek plaży profesor Uniwersytetu, czy też, za ostatnie grosze nad
polskie morze przybyły, jakiś tam urzędniczek niewysokiej
kategorji. czy ten obfity biust i takież inne wypukłości mają
reprezentować panią majstrową czy szanowną małżonkę wyżej
wspomnianego szczupłego profesora. Trudno coś wnioskować
z takich postaci. to też się na nie niewiele zwraca uwagi.
Pełno też dzieciarni.
Kopie to to jakieś kanały, okopy,
buduje „niezdobyte" twierdze, które byle bałwan w kupę
mokrego piasku zamienia.
W tej powodzi morskich fal, ciepła i światła słonecznego,
barwnych kąpielowych kostjumów, nagich, na bronz opalonych
czy opalających się pleców, ramion i ud-jakimś anachronizmem
wydaje się spotkany przedstawiciel władzy i porządku publicznego w przepisowym służbowym stroju. Zdaje się, że
byłby on bardziej „w porządku", gdyby, tak jak my, służbowym
pasem z bagnetem przepasał kąpielowe spodenki i na bosaka
biegał po wybrzeżu, rozpryskując stopami nadpływające faie.
Na plaży jest wesoło. Nawet poważnym skądinąd ludziom
zachciewa się figle płatać. ,,Niech się Pani ze mną sfotografuje" - proponuje naszej uroczej pani Wandzie jakiś sympatyczny staruszek. Pani Wanda na to, jak na lato. Zgadza się.
„Ale w wodzie" - uzupełnia staruszek. ,,Dobrze, niech będzie
w wodzie". ,,Ale Pani mnie obejmie'\ Nasza towarzyszka jest
. skonster!lowana - to trochę zadużo.
„Widzi Pani, chcę swej żonie figla zrobić. Nie bała się
,,kobita" puścić mnie samego nad morze, niechże teraz z fotografji się dowie, jak ja się tu bawię" - wyjaśnia szelmowsko
uśmiechnięty jegomość.

Wśród całego obozu nasza wołyńska dziesiątka wyrozma
się trzymaniem się w kupie, pewną kresową energją i przed-
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Fragment

plaży

obozowej

siębiorczością.

Jednego z „naszych", to nawet „dowództwo"
obozu zamianowało komendantem namiotu. My, Wołyniacy,
na tern wygraliśmy, bo pan Sierioża (takie jest popularne przezwisko naszego komendanta}, jeśli chodzi o różne dyżury i inne
prace obozowe, orze warszawiakami i innym niekresowym
ludem, a nas, swych rodaków serdecznych, wspaniałomyślnie
oszczędza.

uśmiechnął się

nam nasz helski, wycieczkowy
los. Przeżyliśmy niezapomnianą chwilę. Wieczorrm poszła
nasza paczka na portowe molo. Ot tak, aby się pogapić·
i ewentualnie wstąpić na dancing. Oglądaliśmy kutry rybackie,
motorówki. okręt wojenny „Mewę", Gdy tak spacerujemy na
molo, widzimy tuż za okrętem stoją dwie piękne motorówki
marynarki wojennej. Kręcą się przy nich marynarze. Ktoś
informuje, że są przygotowane dla Pana Prezydenta, który
z Helu (miasteczka) przybył do Jastarni. Czyżby? Wiemy
wszyscy, że Pan Prezydent przebywa nad morzem, ale czyżby
to było możliwe, że możemy Go tu ujrzeć.
Czekamy blisko godzinę. Słońce powoli zachodzi. Publiczności na molo przybywa. Wszystkie głowy zwracają się
W czo raj

-

75 -

N

A

D

M

o

R

z

E

M

w kierunku, skąd mógłby przybyć. Umieściliśmy się tuż
przy motorówkach, na ostatnich belkach pomostu, ryzykując
wpadnięcie do wody. Wtem wśród zebranych poruszenie.
Głosy ,,idzie, idzie". Rzeczywiście idzi~. Wszystkie
oczy wpatrują się w Jego wysoką, niezmiernie miłą i pogodną
postać.
W jasnem, marynarkowem ubraniu, bez kapelusza,
w otoczeniu kilku osób zaledwie, idzie, odpowiadając lekkiem
pochyleniem siwej Swej głowy i jasnym, przyjazi:ym uśmie
chem na opalonej nieco twarzy na powitania publiczności.
Nie za wiele okrzyków, nie za wiele gromkich powitań.
Może odbiera głos pewne wzruszenie, że oto, obok nas, przechodzi tak jakoś zwyczajnie, jak zwykły obywatel. Ten, który
reprezentuje Majestat Rzeczypospolitej, może pewne uświa
domienie sobie, że On przyjechał tu na Hel, aby odpocząć,
aby jak każdy człowiek. każdy obywatel, użyć morza, sło
necznego blasku i ciepła, balsamicznych powiewów morskiego
powietrza i że nawet wiwaty i gromkie powitania mogą nużyć.
Lekko, przyjaźnie uśmiechnięty przeszedł obok nas. Podtrzymany przez oficerów wszedł do motorówki. Zawarczały
motory, zabulgofa.ła wstrząśnięta śrubami woda łodzie
·oderwały się od brzegu. Po chwili widzimy Pana Prezydenta
jak, stojąc w łodzi. wkłada płaszcz, widzimy jak lekkim
ukłonem odpowiada na pożegnalne. okrzyki. Motorówki szybko
sie oddalają i po chwili giną za zakrętem wybrzeża.
Tydzień

już blisko nasza wołyńska dziesiątka używa
Nurzamy się w słono· gorzkich falach, przesypujemy
rękami czysty piasek plaży, wygrzewamy się w słonecznych
promieniach. Z tern wygrzewaniem się, to w pierwszym dniu
· trochę przeholowaliśmy i musieliśmy później cierpieć, nie
mogąc położyć się do snu na spalonych przez słońce plecach.
Używamy więc morza i radujemy się. Radujemy się
pięknem życia, pięknem nadmorskiej przyrody, słonecznemi
blaskami, radujemy się, myśląc o tej opaleniźnie, która w ciągu
kilku dni c,kryła nasze ciała, radujemy się, chłonąc pełnemi
,piersiami powiewy morskiego powietrza.

morza.
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Na holowniku podczas zwiedzania portu

gdyńskiego

Radujemy się jeszcze, uświadamiając sobie, jak wielkiem
naszem bogactwem jest morze. To nietylko droga na szeroki
świat, którą na dalekie morza, do dalekich lądów płyną nasze handlowe i pasażerskie okręty; to jeszcze nieprzebrana
skarbnica zdrowia, radości życia i energji wszystkich obywa·
te1i Rzeczypospolitej. I tych, co z rozmachem, z podniesionem
czołem i jasną myślą, tworzą nowe życie Państwa i tycq,
co z sarkastycznym uśmiechem na wiecznie niezadowolonej,
wiecznie skrzywionej twarzy, szukają dziury w całem, a ku
swemu niezadowoleniu muszą widzieć i widzą radość tętnią
cego wokół nich życia, z którem zespolić się nie mogą, widzą
takie cuda, jak wyrosłą z szumu fal morskich i energji
Narodu - Gdynię.
-
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I dlatego przyklasnąć trzeba inicjatywie Ligi M. i Kol.
przeniesienia za minimalną opłatą szerokich rzesz na kilkotygodniowy pobyt nad morze. Można dużo o morzu czytać,
pisać i słuchać. Można oglądać tysiące ilustracyj, obrazów.
Można zagadnienie morza znać gruntownie, można nawet
morze pokochać. Lecz zrozumienie zagadnienia morza, miłość
ku niemu, będą zawsze niepełne, jeśli się morza na własne
oczy nie zobaczy, na własne uszy nie usłyszy. Trzeba koniecznie jeszcze nad niem być. Tylko wówczas morze stanie
się każdemu bliskie, umiłowane, konieczne do bytu .
.Jastarnia na Helu -

lipiec 1933 r.

i

Bywa i tak ...
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FLONDRY

SZALEJĄ

...

szaleństwie flonder głosiły od paru dni afisze, po-

rozlepiam~ w. słoneczn~m mieś~ie Jastarni, nie przypuszczałam Jednak, ze szalenstwo to tak prędko
· i mnie dotknie. Stało się to z inicjatywy obu sióstr
·
.Tajojek, które naprędce, bez walnego zebrania, statutu i gło
sowania, utworzyły w obozie L. M. i K. Klub Flonder i zapo11
wiedziały, że flondry jadą „teraz zaraz szaleć i to aż w Kaszubskiej Szwajcarji. Trudno. Od orzeczeń „członkiń-założy
cielek" sławetnego Klubu nie było apelacji.
Stawiłyśmy się w komplecie: dwie siostry Tajojki, Stasiónia i Zosiónia (oczywiście, że przez 11 ó") też ze Lwowa,
Marysia z Warszawy i jedna górska flonderka - z Krakowa,
na dworcu w Jastarni. Tola
tuż przed dwudziestą drugą Tajojka, niby maszt obozowy (podobna zresztą do niego
z postawy) tchnieniom wichrów morskich, opierała się mężnie
pen;wazjom Elemików, iż flondry, stwory morskie, nie powinny
' się tak daleko zapuszczać wgłąb lądu, a jeżeli już muszą, to
niechby wzięły z jednego choć wieloryba ku obronie (tłoma
czył Meksykanin). I że też akurat chcemy jechać w stronę
przeciwną-od latarni morskiej na Helu, w taką ciemną noc ...
-
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Tola zbrojna w zniżkę, plecak "natrampy i godło K. F. (Klub Flonder), małą
metalową flonderkę, dyndającą na kolorowym postronku w klapie żakietu, kiwa pożegnalnie ręką, w której trzyma „na
wszelki przypadek'' pudełko pudru Mulatre i - odbijamy od
brzegu, czyli, że pociąg rusza. ,,Każdemu wolno kochać ... "
nuci w tempie marsza Iza. Światełka dworca jastarniańskiego
oddalają się, natomiast zbliżają się światła obozu, który mijamy przy wtórze smętnej piosenki ,.Jedź, a wracaj ... ", nuconej przez chór przeciwników szaleństwa flonder.
Blisko trzy godziny wyplatał się pociąg z piasczystej
kosy~Helu. Wreszcie zajaśniały światła Gdyni. Zabieramy się
na serjo do spania, układając się w kunsztowne esy floresy
na ławkach IV klasy, która jest świetnym wymysłem i którą
flondry obiecały sobie jeździć, tylko dlatego, że ... P.K.P. nie
oddały im jeszcze do dyspozycji klasy V.
Jest jeszcze ciemna noc, kiedy wysiadamy w Wieżycy.
„ Ciemniuśka noc, ogień lasem przyświeca ... '' - przyśpiewuje
Janka - Krakowianka dla dodania nam otuchy, bo zresztą
żaden ogień nie przyświeca, jest ciemno jak w przysłowiowem
uchu, a drogi rozchodzą się na cztery strony świata. ,,Pójdą
panie prosto, a potem zaś ale na lewo, potem pierwszą ścieżką
na prawo i prosto w górę"-objaśnił nas trochę zawile urzędnik
ruchu, wobec czego ruszamy odważnie w las.
Nic nie

kształt

pomogło.

wieży",

ugina się piasczysta droga pod stopami, ciemowija się nam dokoła głów niby miękki, czarny welon,
tylko las szumi cichutko i uspokajająco. Flonderki pną się
pracowicie pod górę, a serca biją im prędziutko, trochę z wysiłku, a trochę ze strachu. A nuż z ciemności wyskoczy jakiś
„źwirz", a może z pomiędzy pni wynurzy się boklinowski
dziwostwór z wielkim rogiem na nosie... Nareszcie wąska,
leśna ścieżynka wpada, jak strumyk do wielkiej rzeki, do
szerokiej wygodnej szosy. Świta. Wygląda tak, jak czasem na '
scenie, kiedy ciemna. gaz~wa zasłona unosi się do góry i odsłania się jasny, wesoły krajobraz. Już zarysowują się coraz
się polany leśne.
wyraźniej dalekie linje wzgórz, przesuwają
,,
Miękko

ność

-
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Na wycieczce do Gdyni

Jednak szeroką bitą drogą, ujętą w ramy zielonych lasów jedzie jeszcze na bajecznym jednorożcu - milczenie. Ale oto
już skręca w jakąś leśną ścieżynę i niknie nam z oczu. A wówczas nieśmiało zaczynają odzywać się głosy ptaszęce i oto
widać przed n:imi oberżę. Cicho, głucho, dom pogrążony we
śnie, jak w bajce o śpiącej królewnie. Staramy się dostać jakoś do środka i wydostać klucz do wieży na Wieżycy. Przez
otwarte okno dostajemy się do sali restauracyjnej, ale - co
dalej? ... Tymczasem wtaczają nam się ufnie do rąk, wypełzłe
gdzieś ze środka domu, ciepłe, tłuste, miękkie kulhi. Trzy
małe, czarne, podpalane jamniczki przewalają się niezdarnie
na krótkich, krzywych łapkach. Zbudzona gwarem i zła, jak
osa, gospodyni tłomaczy nam kłótliwie, że klucz ma „pan major", który wieczorem był na wieży, a teraz śpi i dajmy jej spokój, bo o tej porze trzeba spać, a nie włóczyć się po świecie.
My jednak jesteśmy innego zdania i musimy oglądać wschód
słońca z Wieżycy i nie na to przyjechałyśmy, Bóg wie skąd, żeby
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siedzieć w oberży. Gospodyni ulega wreszcie wymowie każdej z nas z osobna i wszystkich naraz,
a największy wyłom w jej
stanowczości
odmownej
czyni zamow1enie wielu
kaw, kiedy wrócimy, na
Ze zdobytym
śniadanie.
kluczem wyruszamy na
Wieżycę. Pachnie żywicz
nie las. Kołyszą się w cichym poszumie bukowe
listeczki. Z pod nóg śmig
nął nam młody lisek, zamajaczył rudą plamą wśród

wrzosów i znikł
w zaroślach, sterując puszystym ogonem. Jesteśmy
na najwyższym szczycie
Szymbarskich Gór, najwyż
szego grzbietu pomorskiego pojezierza. Na Wieży
331 m wysokości
cy Podczas zwiedzania portu
n. p. m. wznosi się wieża
gdyńskiego
trjangulacyjna, do której
to z takim trudem zdobyłyśmy klucz. Windujemy się jeszcze kilkadziesiąt metrów
wyżej na drewniane rusztowanie wieży i patrzymy, patrzymy,
patrzymy ... Zalesione kopuły wzgórz przeczesuje wiatr, w senne
oka jezior zagląda słońce, więc się otwierają i lśnią błękitno
i srebrzyście. Na wrzosach i czarnych jagodach lśnią wielkie
krople rosy. Gdzieś daleko, na horyzoncie majaczą wizje dalekich miast i wiosek. Gdyby tak można było jeszcze trochę
wyżej się wdrapać, zobaczyłoby się napewno szarą dal Bał
tyku, który pozdrawia nas i przysyła życzenia dobrego dnia
i wesołej podróży, na skrzydłach wiatru - od morza.
różowych

-
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Wycieczka obozowiczów w Gdańsku

W czasie swej włóczęgi po Kaszubkiej Szwajcarji flon,derki z obozu Elemika miały jeszcze wiele przygód, których
opis wymagałby o wiele więcej miejsca, niż na to ramy niniejszego pamiętnika pozwalają. Opowiemy je wam więc kie(dyindziej.
A teraz tylko tyle Wam powiem, iż z Wieżycy pojechałyśmy jeszcze do Kartuz, gdzie w lustrze Klasztornego Jeziora
'.p rzegląda się stary kościół z 14 wieku, a ciszę uroczystą
wnętrza kościelnego, mąci „aniołek, który trzaska dziobem",
·jak powiada Iza. To wahadło starego zegara, w kształt aniołka
zaklęte, odmierza chrapliwie czas od tylu już lat, od tylu
lat... W rzeźbionych ongiś pracowicie przez Ojców Kartuzów
:stallach, zasiadłyśmy na chwilę i zamyśliłyśmy się o rzeczach
'
wiecznych,
Z Kartuz powędrowałyśmy piechotą do Chmielna, oddaJonego o 8 km. Droga doskonale, dyskretnie, ale pewnie zna·
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czona, zapewne przez tamtejszy Oddział P. T. K., prowadz i
lasem, przez górę Biskupią i nad brzegami jezior. Pamiętna
dla flonderek przez maliny i czarne jagody. W Chmielnie odwiedziłyśmy nestora zdunów kaszubskich, Imć pana Necela
i kupiłyśmy na pamiątkę parę kolorowych skorupek. Pięknie·
malowane kwiatki, wyczarowane wprawną choć starą dłonią
zduna, spadkobiercy szlachetnych tradycyj cechu, przechowywanych w rodzinie od wielu pokoleń, śpią pod lśniącą polewą na błękitnem, jasno-żółtem albo zielonem tle.
Będą nam one, w dalekich miastach, przypominały ten kraj„
błękitny od jezior, zielony od lasów i złoty od łanów zbożnych
pól.

li
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DR. ST. T. JAKUBOWSKA

s

ELEMI KA!

ELEMIKA!*)

zczury lądowe i wogóle „blade twarze", przybywan~ Hel, ażeby zaczerpnąć słonego, morskiego:
S
szerok.1ego tc,hu w. zakurzone płuca, , p~bro_n~ow~c
skórę 1 nabrac błękitnego poglądu na swiat 1 zyc1e,
gapią się na zielony las, zielone, szare, czy różowe, jak tam
wedle słońca i pogody wypadnie - morze. Wtem, tuż przed
Jastarnią, na tle cichej, kolorowej zątoki wyrasta przed ich
ździwionemi oczyma, jakby obóz cygański, albo egzotyczny oddział Zoo, albo zgoła cyrk. Widać namioty i jakieś niby cyrkowe zielone budy, a przed niemi uwijają się czarno, bronzowo i złoto osmalone, poprzybierane w kolorowe, fantastyczne
prawie że kostjumy -- dziwostwory. Wrzeszczą one przeraźliwie i wywijają ku pociągowi czem kto ma: ręcznikiem, kapeluszem plażowym czy nawet flonderką, przyrządzaną właśnie
przed dymiącym jak lokomotywa szałasikiem. Jeżeli „blada
twarz 11 nie cofnie się przerażona w opiekuńcze wnętrze wagonu, zdoła jeszcze dostrzec, co „stoi 11 na dwóch palikachnóżkach czerwono na białem wypisane, że jest to mianowicie
obóz ligi Morskiej i Ko!onjalnej w Jastarni.
jące

·) Feljeton,
z dnia 7.IX.1933.

zamieszczony w

-
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Przedsiębiorczy dHch Jana z Kolna, patronujący III oddziałowi L. M. i K. w Warszawie, nie dawał spokoju czcigodnemu zarządowi, aż i sprowokował tę imprezę obozową, ścią
gającą nad Wielkie i Małe Morze liczne rzesze „Elemików"

(skrót od początkowych liter Ligi) z całej Polski.
Na tle cichej, kolorowej zatoki jastarniańskiej, na wzgórzu
obok leśniczówki, stanął obóz. Dokoła wysokiego masztu, na
którym dumnie powiewa sztandar o barwacb polskicb, stanęło·
9 namiotów 20-osohowycb i 3 hangary 1) o pojemności „ile-wlezie" oraz kilka małych 2-osobowych namiocików, przywiezionych przez uczestników obozu, dając schron coraz to nowym
i coraz liczniejszym zastępom entuzjastów morza polskiego.
O płótna namiotów uderza wiatr od morza, łopoce niemi i podwiewa je, zaglądając do środka, ciekawy, jak też wyglądają
ci swojacy z dalekicb kresów wscbodnicb, czy ci z zasnutego·
dymami Śląska. Raz taki „wiaterek" tak zainteresował się
hangarem trzecim, aż ten zakolebał się, uczynił się najpierw
jak wiP.lbłąd jedno, a potem dwugarbny i wreszcie zawstydzony, cały przypadł łagodnie do ziemi, okrywając szczelnie
przed wścibskim wichrem dobytek swoich lokatorów. Że się
to jednak działo w dzień, wynikło z tego tylko dużo wesołości
i gremjalna · przeprowadzka „na Górkę", czyli do bangaru jadalnego, skąd znów zkolei ławy i stoły przeniesiono do pięk
niejszego lokalu: pod gołe niebo.
Obóz od zatoki oddzielają łąki i zbożne pola, od morza
zielona ściana żywicznego lasu, poprzez który dochodzi nieustanny poszum i pomruk Bałtyku. Tylko niewiele kroków
trzeba przebiec cienistą alejką, już za czujnie stojącym na
straży murem wydmy, stopy nurzają się w srebrnym, miękkim.
sypkim piasku plaży, a wzrok leci niezatrzymany aż tam, gdzie
nikła linja horyzontu łączy ze sobą niebo i morze. Na plaży
powiewa sztandarek Elemiki i stoi sawłasnej obozowej m.otna łódź.
11

11

1)

Namioty, hangary,

łóżka

-

i sienniki
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Prezes Zarządu Głównego L. M. K., p. gen. Gustaw Orlicz-Dreszer
w obozie

W obozie, który trwa od pierwszych dni lipca, a przez
który do 20 sierpnia br. przewinęło się zgórq 2000 osób z całej Polski, życie faluje łagodnie, ujęte w karby nieuciążliwego
regulaminu, jak zatoka w kamienne obrzeże falochronów. O 6.30
rozbrzmiewa carillon gwizdków, a komendantki i komendanci
namiotów i hangarów, wyczerpawszy wszelkie sposoby łago
dnej perswazji. ściągają za nogi z łóżek co ospalszych, każda
bowiem, czy każdy, ma sobie za punkt honoru, ażeby namiot,
czy też hangar stanął do modlitwy w pełnym składzie. A kiedy
już „ziemia i morze i żywioł wszelki" złoży hołd Stwórcy, oddaje się „cześć sztandarowi" i następuje 15-minutowa gimnastyka pod kierunkiem wyszkolonych instruktorów. Pocum
las rozbrzmiewa gwarem i tupotem setek stóp. ,,Elemikiii pę
dzą do morza na ranne oblucje, powiewając połami płaszczy
kąpielowych. A po powrocie jakże smakowita wydaje się kawa,
czy kakao gorące, choćby pełno w niem było igieł leśnycb.
Ale to przecie dodaje jeszcze smaku. Znikają jak senne wi-
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góry cblebów z masłem, a dyżurni ,,rozrywają się na
cztery nierówne polowy", nie mogąc nadążyć z dolewaniem
·i podawaniem „repetek". Po śniadaniu i uporządkowaniu namiotów wszyscy wyemigrowują na plażę, czy na wycieczki,
a życifi w obozie koncentruje sie koło szałasu kuchni polowej,
gdzie służba kuchenna i dyżurni w dwu kociołkach przygotowują dwa obiadowe dania.
dziadła

Obierają góry ziemniaków, stosy jarzyn, ryb czy mięsa,
zgóry przygotowani na wielokrotne „repetki" i że. jak zwykle
będzie wszystkiego „za mało", o tern bowiem, jaki to apetyt
„potrafi się mieć" nad morzem, można się przekonać dopiero
na obozie Elemiki". Obiad o 13 - 14 skupia znów w obozie
kilkuset uczestników (w najlepszych czasach do 500!) dyżurni
zwijają się jak w ukropie, przed kucbniq ścisk, że szpilki nie
wetkniesz, prżez megafon padają tajemnicze dla obcych, ale
znane i miłe dla wtajemniczonych rozkazy: ,, namiot czwarty
po drugie - dwadzieścia cztery!" ,,hangar trzeci oddać wiadro!".
To samo powtarza się jeszcze wieczorem przy kolacji o 19~ej,
wreszcie zapada zmrok: apel wieczorny!
11

Miła chwila rozdawania poczty, oficjalne ogłoszenia kierownictwa obozu, rozdawanie znalezionych przedmiotów, pogubionych przez roztargnionych „Elemików", oficjalne pożegna
nie całego obozu przez delegatów wyjeżdżających grup i nieoficjalna vżaba", aplikowana tymże przez pozostających, potem
ostatnie grupki
cześć sztandarowi, modlitwa. Gwar cichnie ,,łazików", szukających mocniejszych wrażeń na spacerach do
opuszczają obóz, światełka
księżyca, czy zgoła dancingacb w namiotach gasną kolejno - obóz zapada w sen, a codzienną
kołysankę śpiewa mu las i morze.

Tylko w ,,Bursztynowym domku" świeci się jeszcze długo
w noc. To kierownik obozu, pan prezes Maciejec ze swoim
sztabem jeszcze długo w noc pracuje, załatwiając sprawy kwaterunkowe (obóz już zapchany do najmniejszej dziurki, filje
w mieście, tj. szkoła i ,,wędzarnia" pełne, może jeszcze na
stryszku na leśniczówce uda się umieścić parę sienników?

-
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Obozowicze na wycieczce w Gdańsku

I udało się ... ) i aprowizacyjne, obmyśla programy wycieczek,
przygotowuje zniżki. Wspólnie z panem prezesem pracują bezinteresownie członkowie zarządu III Oddziału L. M. i K. w Warsza wie, obóz bowiem powstał tak, jak ta zupa, ugotowana
przez cygana z gwoździa.
Płatna jest tylko nieliczna służba kucbenna, poza tern
pracownicy w administracji obozu, magazynie instruktorki
i intruktorowie gimnastyki i pływania, to warszawskie Elemiki
z III oddziału (Widok 10, gdybyście chcieli do nich napisać!)
pracujący bezinteresownie. Uczestnicy obozu, członkowie licznych oddziałów L. M. i K., rozsianych po ca.lej Polsce, reprezentowali wszystkie województwa (najsilniej obesłały jednak
obóz kresy i to zarówno wscbodnie jak i zacbodnie).
Reprezentowane były wszystkie klasy społeczne i stany,
robotnicy, rzemieślnicy .z wielkich centrów przemysłowych, jak
Łódź, Pabjanice, Górny Ślqsk, zagłębie naftowe, kolejarze, górnicy, nauczycielstwo, uczqca się młodzież, lekarze, inżyniero
wie, adwokaci, urzędnicy, wszyscy zgodnie plażowali. za wie-
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znajomosc1 i przYJazm, dyskutując, flirtując, czy spierazlekka. Tylko na jedno godzili się wszyscy bez zastrzeże niema to jak nad polskiem morzem!

jąc się
żeń:

Obóz był, jak wyżej już napisano - koedukacyjny i obie
płci były na równych prawach naogół, choć złośliwi pomawiali
pana prezesa o faworyzowanie pań, dlatego, że w „damskich"
namiotach nie trzeba było używać parasoli, co się czasami
zdarzało w namiotach panów. Oczywiście tylko wówczas„
kiedy deszcz padał... Wiek uczestników był „bez granic''. Chociaż bowiem kierownictwo postawiło w programach granicę
18 lat, to i tak udało się rodzicom tu i ówdzie przemycić
swoje małoletnie pociechy. Takie 3· letnie Elemiczątko stawało
się prędko pupilką czy pupilkiem obozu i wyjeżdżało rozpuszczone jak dziadowski bicz. Co do górnej granicy wieku, to
była ona tylko na papierze, bo i 84-letni ,,miody pan w starszym wieku", jakiego mieliśmy na obozie, w niczem nie ustę
pował pod względem humoru, zdrowia i wyglądu innym wilkom morskim.

W

Gdańsku

pod jednym z pomników

-
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słodko płynie

czas ...

Kierownictwo obozu organizowało również liczne wycieczki na morzu i lądzie, na których Elemiki miały sposobność poznać cale polskie wybrzeże, porty gdyński i gdański„
Członkowie L. M. i K. korzySzwajcarję Kaszubską i t. d. stali przytem grupowo z dużych zniżek przy przejazdach koleją i statkami Żeglugi Polskiej. W samym zaś obozie odbywały
się pogadanki i odczyty na tematy: ,,O porcie gdyńskim",
„O celacb i zadaniacb ligi Morskiej i Kolonjalnej", ,,Historja
Pomorza" i t. d. Na pogadanki takie chętnie przychodziła
ludność miejscowa, jak również na urządzane od czasu do·
czasu w obozie ogniska wieczorne, przy których przygrywała
zwykle orkiestra Kaszubów. Jedno z ładniejszych ognisk urzą
dzone były w dniu 15 sierpnia, z okazji wizyty w obozieprezesa głównego zarządu L. M. i K. gen. Orlicza-Dreszera.
Tak właśnie, a nie inaczej było na obozie Elemiki, a jeśli
jeszcze doda się, że członkowie L. M. i K. z najdalszych nawet miejscowości Polski mieli możność wykorzystania najkrótszego choćby urlopu dla pobytu nad morzem (czas pobytu
-
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poszczególnych osób czy grup na obozie wahał się od 1 - 3
tygodni), dzięki temu, że każdy uczestnik obozu korzystał ze
znacznej zniżki kolejowej (wedle taryfy wojskowej), a za pobyt,
mieszkanie i utrzymanie na obozie płacił dziennie 2 zł. (!) i że dzięki takim warunkom na ogólną ilość uczestników obozu
przypadało 75% takicb, którzy po raz pierwszy byli nad morzem,
trzeba przyznać, że obóz swoje zadanie propagandowe spełnił
znakomicie.
Nic dziwnego przeto, że nowe liczne zastępy entuzjastów
morza polskiego żegnały się przy odjeździe: Dowidzenia w przy.szłym roku na obozie Elemika! Elemika!
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IQNACY STASZCZUK

P. T. KIEROWNICTWU OBOZU L. M. i K.

. . Z głowq opartą na dłoni,
od gwaru - gwizdu parowozów,
Myśl moja tęskna ulata i goni
Nad siny Bałtyk, do ligi Obozu.

Rozmyślam.

Zdała

Jeszcze mi dzwoni w uszacb piasek zloty,
l - zda się - czuję morza zapacb ostry,.
Widzę przed sobą zielone namioty,
Orupę z Sosnowca i binokle Siostry.
tal mi doprawdy „okopów" na plaży,
Ognisk wieczornycb, obiadowej wrzawy,
tal „Fortu Bema", dzielnycb „repeciarzy"
Milej Kitusi i cbóru z Warszawy.
Ćmiąc „rarytasy", które mi zostały,
Słyszę,

jak serce mi kwili cicbutko,

Żałość mną targa i smutek niemały

Bom - Was

pokocbał, cboć

Hrubieszów, dnia 25 lipca 19JJ r.

-
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bylem tak krótko ...

POCZTA OBOZOWA
trwałości uczuć poszczególnych grup obozowiczów
najlepiej poczta obozowa. Pod adresem obozu L. M. i K.
w Jastarni nadchodziły ze wszystkich stron kraju karty od tych
uczestników obozu, którzy powrócili z nad morza do siebie, do
domu. Karty te były odczytywane podczas apelów.

O

świadczy

Zakopane, 9. VIII, 1933
Pozdrowienia z Zakopanego wszystkim uczestniczkom i uczestnikom
obozu ze szczególnem uwzględnieniem Kierownictwa, namiotu 3-go i 8-go,
przesyłają byli uczestnicy ze Lwowa oraz życzą szczerze pięknej pogody,
gorącego słońca, wielkich porcyj jedzenia, pięciu flonder na obiad na osobę,
obowiązkowej repety i t. p.
Fr. Kuntzówna, Z. Zaklika

Warszawa, 10.VIII.1933
Kochany Pocztylionie I
Prosimy bardzo o odczytanie b. głośno. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom obozu z Panem Prezesem na czele zasyłamy całusy i ukłony z Warszawy.
Janka i Roma
P. S. Prosimy uczestników obozu, żeby po odczytaniu tego skromnego
listu zrobili takie „Aaaa", jakiego jeszcze nie było
Roma Epsteinówna, Janka Ofadkówna, Warszawa.
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Płock,
Dużo

serdecznych

pozdrowień

przesyłają
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10.VIII.1933
- obozowi nad

Płocka

.Bałtykiem

Lewandowska E. i Pawlinówna M.
,, Pseudo-włóczęgi"

Lublin. 12.VIIl.1933
Obozowiczom Ligi Morskiej i Kolonjalnej serdeczne pozdrowienia
i życzenia „ładnej pogody" ślą zachwyceni miłym pobytem w obozie - Lublinianie.
Ja_dźka

P. Adam, Janka, Wanda, Maryla, Henryk, Tadek, Czesiek

Warszawa, 14. VIll.1933
Sz. Panu Prezesowi, jako swojemu Tatusiowi Obozowerr..u, przesyła
trupa niemowląt warszawskich, powracających do domowych kołysek -- ser.d.ecZne pozdrowienia.
Wszystkim zaś pozostałym dzieciom w namiotach życzymy dalszego
zaostrzenia apetytu, szanownej kuchni potrójnego fasunku na głowę, Panu
listonoszowi pięciu jajek na surowo dla podratowania gardziołka. Ogólny
całus dla wszystkich!

Maisia

Przewłocka,

Franuś

i

Edziuś

Helcia Kosiacka, Zygmajtek Dziarmaga,
oraz Jasiusa dwa podpisy nieczytelne.

Jastarnia, 15.VIII.1933
grupa kielecka składa podziękowanie Kierownictwu Obozu uraz wszystkim Oboziakom i życzy słońca i repety.
Tą drogą

odjeżdżająca

Dwa podpisy nieczytelne.
Katowice, 16.VIII.1933
Katowice zasyłają miłej Grandzie serdeczne pozdrowienia oraz czarną
sadzę z kominów fabrycznych za podwójną repetę, a panu Prezesowi potrójne „Niech żyje".
Ślązacy
Wilno, 17. VIIl.1933
Pozdrowienia i życzenia wesołego spędzania czasu nad Polskiem Mo.nem - zasyła Wilnianin.
Niech żyje Hangar III!!!

Z. Świątecki
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Kielce, 17.VIll.1933
Nasz Pocztylionie! Przeczytaj, proszę, bardzo głośno tych kilka
słów po apelu:
Troskliwemu Zarządowi, swym dawnym towarzyszkom i towarz)'szom
cudnie spędzonych chwil w obozie zasyłamy pozdrowienia oraz najserdeczniejsze życzenia pogody, słońca radości.
Miły

Barbm•a

Dąbrowska

i Kielczanie

Niech żyje Nasz Bałtyk!

łemu

Worochta, 18.VIII.1933
Z przeciwległej granicy Polski zasyłam serdeczne pozdrowienie caObozowi a w szczególności p. Prezesowi Maciejcowi.

Dr. B.

Grabiński

Lwów, 19.VIII.1933
chwile spędzone na obozie, przesyłamy całemu zarządowi i wszystkim znanym i nieznanym towarzyszom i towarzyszkom obozowym serdeczne pozdrowienia z naszego kochanego Lwowa.
Do zobaczenia na Obozie w 1934 r.
Wspominając miłe

Tajojki Fecbterówny

Kowel. 19.VIIl.1933
Szanownym towarzyszom 9-go namiotu, a w szczególności .,repetentom"
i p. instruktorowi - z powodu niemożności uściśnięcia dłoni - serdeczne
pozdrowienia z podróży przesyłają
Wołyniacy

J. Krupi11ski, W.

Zduńska

Kędzierski

I

Wola, 19. VIll.1933
Nadobne uczestniczki i uczestnicy przy1m11c1e ode mnie byłej repeciarki pozdrowienia i posłuchajcie fachowej rady:
1) Domagajcie się, aby dyżurny czy dyżurna fasowała kubki do namiotu już w nocy na następny dzień.
2) Gdy będzie obiad, nie wyjadajcie drugiego dania bliźniemu ze
swego namiotu, lecz obżerajcie znajomych i znajome z innych namiotów.
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3) Niech dyżurni baczą, by kancelaria myliła się i dawała karteczki
na dwa razy więcej osób, niż jest w namiocie, aby odrazu
mogli brać w magazynie repetę.

żywnościowe

4) Namiot służbowy niech pamięta, że jego zadaniem nie jest pracoza cały obóz, lecz jeść za w~zystkich i dlatego niech odrazu po śnia
daniu wieje na plażę, bo do noszenia wody znajdzie się dużo frajerów,

wać

5) Wznoszę okrzyk na cześć Kierowadła, karmicielek, zgłodniałych
rzesz repeciarek i repeciarzy.

Uczestniczka

Brześć

n/B., 23. VIII.1933

Dro2im przyjaciołom z Obozu zasyłam serdeczne pozdrowenia z Brzescia n/B. na Polesiu i życzę pięknej pogody i ciepłego słoneczka, Muszę
z rozpaczą zaznaczyć, że jednak tęsknię za morzem i życiem obozowem,
z którem się bardzo zżyłam, pomimo wygód, jakie mam w domu.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Teodora Malechowska

Częstochowa,

25.VIII.1933

Kochane Obozowniczki i Obozownicy!
Od kilku dni jestem w Częstochowie na łonie rodziny i bardzo mile,
z pewnem, że tak powiem - rozrzewnieniem wspominam miłe nadzwyczaj
chwile, sp;dzone w Jastarni. Cały urok naszego morza i miłych chwil odczuwamy naprawdę wtedy, kiedy jesteśmy w domu, w dusznem mieście.
Korzystajcie przeto, ile się da i odżywiajcie się dobrze. Tego Wam życzy
Baśka z Częstochowy
P. S. Proszę pożegnać ode mnie wszystkich. Specjalne ukłony pozdrowienia dla IV namiotu. Proszę ucałować p. Ligę, lrę z przyległościami
oraz pożegnać p. Poliszewskiego.
Mamy tu straszną pogodę, leje i leje bez przerwy, niedość jednak na
tern. że leje, te jeszcze wieje i może ten wiatr przypomina nasz wiaterek
w Jastarni, który był niczego sobie.
Jeszcze raz pozdrowienia.
Baśka

Od częstochowianek
deczne pozdrowienia.
7

częstochowiaków,
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Lwów, 29.VIII.1933
Serdeczne pozdrowienia całemu Obozowi L. M. i K. przesyła grupa
lwowska.
W. JagieUo, Z. i J. Wa/te, J. Baczański

•
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OBOZU

Na kolonii Jastarni nam się bardzo dobrze podobało. Przeważnie
morze otwarte zrobiło na nas dodatnie wrażenie. Z kwater i kuchni byliśmy zadowoleni.

2.Vl.33 r.

Helena Strobalmówna, Ignacy Nigotz

Bardzo zadowoleni.

2.VI. 33 r.

ludwik Pajonk, Karol Oietz

Z obozu jesteśmy W' zupełności zadowoleni.
Dziękujemy Kierownictwu, w szczególności zaś p. Bonieckiej za sympatyczną opiekę i życzymy Im, by dla nich pobyt w obozie tak sympatycznie
,wypadł, jak nam.

padpis nieczytelny
Żegnając kochane morze, wyjeżdżam, wynosząc jak najlepsze wrażenie.

Jadwiga Puchlerska

Obóz
dziękując

zadowolił

równocześnie

mnie zupełnie
z prawdziwym żalem wyjeżdżam,
kierownictwu za taką opiekę, jaką nas otaczało.
Sokołowski

że

Ze spędzonych 10 dni w obozie jestem niezmiernie zadowolona; żałuję,
tak szybko upłynęły. Z żalem szczerym odjeżdżam.

Zofja Rogowska
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Ze spędzonych 10 dni w obozie jestem bardzo zadowolony; dziękujemy
kierownictwu za troskliwą opiekę, a w szczególności p.p. Bonieckim.
Wł. Burg

Bardzo jestem zadowolony z pobytu w obozie (5 dni) i życzę, by
w następnym roku cała Polska tworzyła jeden wielki obóz Ligi Rzecznej
i Kolonjalnei,
Inicjatorom kierownictwu obozu dziękuję.
Feliks Sikorski z Wilna
9.VII 1933 r.

Morze wspaniałe, słońce cudowne - A inicjatorom słowa chwały.

mało!!

komary paskudne -

jedzenia

podpis nieczytelny

Lublin
czas mi przeszedł na obozie, Strasznie żałuję, że na tak
Ze wszystkiego byłam zadowolona. Bardzo dziękuję
kierownictwu za tak dobrą opiekę.
A. Kozińska

Bardzo

miło

przyjechałam.

krótko
całemu

Włocławek

Pobyt w obozie zaliczam do najmilszych chwil życia. Gdybym mógł.
go do nieskończoności i będę usiłował być corocznie, o ile

przedłużyłbym

tylko

będę miał możność.

Marceli Ryniec

Warszawa
Czas pobytu nad cudownem morzem polski em i „nasz em" bardzo
i szybko mi minął.
Peterkówna
11.VII 33 r.

Jestem zadowolony z obozu

jego administracji; pragnąłbym w przy-

szłym roku przyjechać z rodziną.

Karol Lutyński

-

miło
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Radom
Nadzwyczaj miło spędziliśmy czas w obozie .
wzburzonego morza.

Żałuj~my, że nie by-

liśmy świadkami

podpis nieczytelny

prawdziwą przykrością jest dla mnie
Morze polskie jest piękne
opuszczenie go. Życie w obozie było bardzo przyjemne i z bólem serca
opuszczam to grono,

Tadeusz Rajkiewicz

Z
mile

żalem

spędzony

obóz, dwutygodniowy pobyt
opuszczam morze
i z żalem w sercu opuszczam.

Antek

był

bardzo

Barańcwk

Szczęśliwy jestem, żem doczekał się ujrzeć Morze Polskie własnemi
oczami, a zawdzięczam to L. M. i K., która urządziła obóz dostępny dla
wszystkich; byłem krótko, lecz zupełnie zadowolony.

12.VII 1933

podpis nieczytelny

r,

Z prawdziwym żalem opuszczamy drogie nam, polskie morze,
znowu na drugi rok powrócić z zadymionych osiedli fabrycznych.

pragnąc

Marjan Gajewski i dwa podpisy nieczytelne

Hrubieszów
Dwutygodniowy mój pobyt przeszedł jak sen, Dziś z
Polskie Morze i Obóz, a wspomnienia zostaną nazawsze.

żalem żegnam

podpis nieczytelny

13.VII 1933 r.

Dwutygodniowy pobyt w Jastarni w Obozie L. M. i K. nad Polskiem
Morzem był dla mnie prawdziwą przyjemnością i z żalem muszę opuścić to
nasze kochane morze, które daje głębokie ukojenie duszy i miły odpoczynek
dla ciała.
inż. Baczyński,

St. Fijo!kówna i dwa podpisy nieczytelne

-
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Serdeczne dziękujemy za gościnę w obozie L. M. i K, w Jastarni.
W. Makulec z żoną, z Warszawy

13.VII 1933 r.

Oddziałowi

14.VII 1933 r.

Ligi Morskiej w Warszawie Szczęść Boże !
Romuald Dobrowolski

Morze to nietylko droga na szeroki świat, to skarbnica zdrowia, radości
energji dla wszystkich obywateli Rzpltej. I dlatego przyklasnąć trzeba
inicjatywie Ligi M. i Kol. przeniesienia szerokich rzesz z~ minimalną opłatą
na kilkudniowy pobyt nad morze. Tylko bezpośrednie zetknięcie się z morzem wytworzy w duszy obywateli i psychice narodu chęć i niezłomną wolę
trwania nad Bałtykiem nazawsze. My, Wołyniacy, szczególniej od tego morza
oddaleni, wyjeżdżamy po tygodniowym nad niem pobycie pełni chęci powracania nad nie jak najczęściej i na jak najdłużej.
Jastarnia, 14.VII 1933 r.
podpis nieczytelny
życia,

Przybysze z grodu Giedymina spędziliśmy tu, nad Polskiem Morzem,
wiele pięknych i podniosłych chwil i dziś żegnamy fale Bałtyku z dziwnym
smutkiem w duszy, a może z urazą do losu. że tak szybko piękne, jasne
chwile w życiu mijają.
Przez tych siedem dni pobytu naszego w Jastarni
pokochaliśmy morze, dochodząc do przekonania, że aby zrozumieć, czem jest
ono dla Polski, trzeba nad niem spędzić przynajmniej kilka dni, trzeba włas·
nemi ocz_tmi na błękitny bezkres spojrzeć, wiodący w świat. Bądź nam pozdrowione Polskie Morze, zaczerpnęliśmy u Twych brzegów, od Twych fal
dużo energji. dużo siły duchowej, którą podzielimy się z naszymi braćmi
z nad Wilji i Niemna, opowiadając im o cudnym horyzoncie szemrzących
Twoich wód.
Kierownictwu obozu składamy serdeczne podziękowanie za gościnę ,.
zaś przemiłej pani Bonieckiej i przezacnemu Panu Bonieckiemu,
którzy z wielkiem poświęceniem przez cały czas naszego pobytu w obozie
pracowali i prawdopodobnie będą pracowali nad usunięciem istniejących
usterek organizacji, swą uprzejmością i życzliwością zyskując sobie ogólną
sympatję przybyszów, Mamy nadzieję, że jeśli kiedyś Pańshrn Bonieccy
zawitają do Wilna, będziemy mogli przynajmniej częściowo odwdzięczyć się
Im za miłą gościnę w Jastarni.
Czołem Polskie Morze I Czołem Kierownictwo Obozu !
prof. mg. Edmund Rodziewicz, M. Brancowski, R. Żak
Wilno
i 4 podpisy nieczytelne
zwłaszcza
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Za mgłami, za górami, gdzie wczoraj księżyc zbladł,
Zabity gdzieś deskami. malutki leży świat
Na piaskach sosny drzemią.,.
I krzyże patrzą w dal ...
Ach jak mi Cię Jastarnio Ach jak mi Ciebie żal ...
Na pamiątkę bardzo miłego pobytu nad morzem.
,.Morska

Dziwożonka"

L. Sienkiewiczówna

Na

pamiątkę

mile

spędzonego

urlopu w obozie L. M. i K.

wpisuję

parę słów.

tych

St. Sad/icka

Łuck

naszem pragnieniem jest móc tu powrócić w roku przyZa mało tu miejsca, ażeby móc spisać szczegółowo te wszystkie korzysc1, jakie nam dał pobyt tu i bezpośrednie zetknięcie się z morzem, które
to zetknięcie byłoby dla nas niemożliwe bez doniosłej pomocy Ligi M. i K.
uciążliwej pracy Kierownictwa obozu.
i ofiarnej
Daj Boże, aby podjęta w tym roku inicjatywa obozu rozwinęła się
jak najszerzej i dała najlepsze wyniki, które w pełni ocenić tylko może ten,
kto tu był.
Do zobaczenia w roku przyszłym!
Zygmuntostwo Kopciowie z Łucka
lipiec 1933 r.
Najgorętszem

szłym.

·a

Ten kto
Tęskniąc
coś

wielkiego i

zetknie z morzem, musi je pokochać.
do morza z dalekiego lądu, w wyobraźni widzieliśmy je jako

się

wspaniałego.

z niem przeszła granice naszej wyobraźni.
Pokochawszy morze, pozostaniemy mu wierni nazawsze.
Najszczęśliwsze chwile, jakie nad naszern morzem przeżyliśmy, zawdzięczamy Lidze Morskiej i Kolonialnej oraz Kierownictwu Obozu L. M. i K.
za co wyrażamy nasze najszczersze podziękowan~e.
Rzeczywistość zetknięcia się

Teodorostw11 Żółkiewscy z Łucka
lipiec 1933 r.
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Dwutygodniowy nasz pobyt w Obozie Ligi Morskiej i Kolonjalnej
w Jastarni był okresem najmilej spędzonym w naszem życiu. Był jednocześ
nie świetnym wypoczynkiem, do którego tęskniliśmy wśród dymu fabryk
włókienniczych. Jednocześnie wynosimy nowy zapas energji do dalszej pracy
i nowy hart, który pozwoli śmiało stawić nam czoło wrogowi. który chce
nam odebrać nasze prastare Pomorze.

15.VII 1933 r.

Jedenastka z Pabjanic, podpisy nieczytelne

Kochaliśmy

morze już z opisu historii.
Lec.z po zetknięciu się z niem dopiero mamy należyty obraz, co to
jest morze.
Przeżyte tu 7 dni będziemy pamiętali nazawsze dzięki Lidze Morskiej
i Kolonialnej i jej dzielnej organizacji. za co jesteśmy jej wdzięczni.
W imieniu Włocławian.

15.VII 1933.

W
miłe

podziękowaniu

Józef Rzadkowski

dla L. M.

K. za

miłe

spędzenie

czasu w obozie

towarzystwo.

Mi(lczys!aw Mularczyk

Pobyt nad morzem będę uważał za jedną z piękniejszych chwil w ży
chwil. do których myślą będę często wracał. Będę dążył. aby powrócić nad piękny Bałtyk wrócić ale z drogimi mi ludźmi.
15.VII 1933 r.
podpis nieczytelny
ciu, -

Czas, spędzony w Obozie L. M. i K. w Jastarni uważam za najszczęś
liwszy w życiu moim. Jako prowadzący Śląską Szkolną L. M. i K, uważam
sobie za święty mój obowiązek, po powrocie z tego tak sympatycznego obozu
szerzyć ideę umiłowania naszego Bałtyku i na każdym kroku być propagatorem idei morza. Postaram się powrócić znowu nad fale Bałtyku, aby spotkać się nanowo z tak miłymi ludźmi.

15.VII 1933 r.

J. Sodkiewicz

Z prawdziwym żalem żegnam Obóz L. M. i K. wraz z miłymi towarzyszami i cudnem morzem.
Marja Korytowska
19.VII 1932 r.
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Kilka dni spędzonych w Obozie Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Jastarni
mi na długie tygodnie dużo miłych wspomnień.
Dr. Korytowski
19.VII 1933 r.

pozostawiło

Jedynem prawdziwem mojem marzeniem było ujrzeć Polskie Morze.
L. M. i K. marzenia moje urzeczywistniły się i przeszły granice mojej wyobraźni. To też dwutygodniowy mój pobyt w Obozie pozostawi na
długo w mej pamięci niczem niezatarte wspomnienia. Czas, spędzony w Jastarni. przeszedł jak sen, z wyjątkiem drobnych usterek tutejszego Zarządu,
które mam niezłomną nadzieję, iż w przyszłości zostaną usunięte.
Z przykrością rozstaję się z tak cudnem Polskiem Morzem, składam tą
drogą wszystkim serdeczne podziękowanie.
podpis nieczytelny, Radom
19.VII 1933 r.
Dzięki

Za dwutygodniowy pobyt nad morzem składam podziękowanie Zarzą
dowi L. M. i K.
St. Rafa/ski z Radomia dwa podpisy nieczytelne
.•
inicjatywie L. M. i K. zapoznaliśmy się z pięknem morza polskiego i rosnącą potęgą gospodarczą Polski. Przekonawszy się, jak wielkie
znaczenie dla Polski ma dostęp do morza, bedziemy po powrocie do domów
propagatorami idei morza, będziemy bronili słusznych praw Polski przed
stale rosnącą propagandą niemiecką. Kierownictwu obozu składamy najserdeczniejsze podziękowanie za uprzyjemnienie nam pobytu.
Grupa Rydułtowy-Śląsk
Dr. F. Węgiel, Dziubiński. Połomska, Węglowa Kinga
22.VII 1933 r.
Dzięki

Tak się nam podobało w Obozie L. M. i K., że mamy zamiar ' przyi w przyszłym roku. Kochamy morze, a małe niedociągnięcia, których
było niewiele, wcale miłości naszej nie zmniejszą.
Grupa mławska
podpisy nieczytelne

jechać

Oby wszystkiem było tutaj tak dobrze, jak nam.
Z. Pleszczyńska i Żółtowscy z Warszawy
22. VII 1933 r.
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jest tak wielka,

Bałtyk.

Wycieczka na_uczycielska z

Nieświeża.

W. Majkowska, F. Tarczyńska, J. Niewiarowska,
K. Krupianko, J. Florjanowicz i dwa podpisy nieczytelne

Członkowie

z

przyjemnością

L. M. i K. z Kielc mile spędzili czas na obozie; dlatego
wpisuje się niniejsze wspomnienie.
podpis nieczytelny
L. M. i K. w Kielcach

Członek Zarządu

\

•

Sympatycznemu kierownictwu L. M.
K. serdeczne dzięki za mile
spędzony czas w obozie w Jastarni. Jesteśmy przekonani. że w roku przyszłym spotkamy się wszyscy nad polskiem morzem.
29.VII 1933 r.
Roman Eligjusz Brauner z Warszawy
sympatyk Ligi
„

Jak

się zwoł,

tak

się zwoł.

ale

się

tu dobrze

mioł.

H.
Za wszystko dobre "Panie Boże Wielki Zapłać", a o złem nie pamiętamy.

podpis nieczytelny

29.VII 1933 r.

9 osób z grupy L. M. i K. z Sosnowca, pobyt od 15.Vll do 29.VII 33 r.,
zachwytu dla naszego morza.
29.VII 1933 r.
Za wszystkich
wywożą stąd dużo

podpis nieczytelny

Grupa Nowo-Święciany składa serdeczne podziękowanie za miły pobyt w Obozie, z którego odjeżdżamy z żalem. Cześć Naszej Lidze! Niech
żyje nasz Bałtyk I

Jadwiga Radecka-Mikulicz, Filipina Melnarowiczowa,
Adela Cielewicz, H. Jankowska i J podpisy nieczytelne
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Grupa pncowników W. A. W. 1. fort Bema, składa serdP.czne podzię
kowanie Kierownictwu Obozu L. M. i K. w Jastarni za dostarczenie moż
ności poznania wybrzeża polskiego i opiekę podczas pobytu w Jastarni.
Przedstawiciel fortu Bema

podpis nieczytelny
Mjr. W. P. w st. sp.

Dużo miłych wspomnień wywożę z pobytu w Obozie

L. M. i K.
Dr. Piasecki Zygmunt

4.VIII 1933 r.

W imieniu grupy Lubelskiej L. M. i Kol. składamy Zarządowi Obozu
Ligi Morskiej i Kolonjalnej serdeczne podziękowanie za umożliwienie pobytu
nad morzem wśród serdecznej atmosfery i troskliwej opieki ze strony Zarządu. Będziemy cze!cali miłego spotkania w roku przyszłym nad Polskiem
Morzem już jako starzy znajomi i przyjaciele.
podpisy nieczytelne
6.VIII 1933 r.
Serdeczne dzięki składają płocczanki Panu Prezesowi oraz organizatorom za przemiłe i beztroskie chwile, jakich dostarczył im obóz L. M. i K.
nad polskiem morzem.
Jedne z tych, które miały możność być uczestniczkami pierwszego
obozu L. M. i K., zorganizowanego wysiłkiem i dobrą wolą gromadki ludzi.

·
Płock-Jastarnia,

Lewandowska Eugenja, Pawlinówna Harja

6.VIII 1933 r.

mile w pamięci sympatyczne chwile, spędzone na obozie,.
opuszczamy słoneczne wybrzeże, wyrażając uznanie dla trudów położonych przez kierownictwo.
Halina i Adam Kalinowscy z Warszawy
7.VIII 1933 r.
Zachowując

z

żalem

K. w Jastarni - wspomnienia cyOj nie masz to, jak Obóz L. M.
namiotu, tych miłych, wesołych, upalnych dni, oraz wspólnej póź
niejs2ej grandy namiotu IV, czynionej ku utrapieniu złotej kom~ndantki,
„cioci" Julji, pozostaną w pamięci tak zwanych Ta-Wa-Jojek, zjednoczonej
piątki grandziarskiej.
mgr, Wiktorja Fechterówna z Przemyśla, łza Fecbterówna z Jarosławia,
Marja :Przewłocka z Warszawy, ludwika lewczakówna z Przemyśla,
Wanda Bohdanowiczówna z Warszawy
Jastarnia, w czasie od 9 lipea do 9 sierpnia 1933 r.
gańskiego
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Tak przemiłe chwile, spędzone w obozie, pozostaną niezatarte w naa szczególnie te grandy „czwartego namiotu" z przyległościami.
Będziemy tęskniły z dalekiego lądu za szmaragdowemi falami Bałtyku
i za tymi. z którymi los pozwolił zetknąć się w obozie chociaż przez chwilę.
Przedewszystkiem dziękujemy przeza~nemu p. kierownikowi Maciejcowi.
który swoją usilną pracą zaskarbił sobie sympatję i szczere uznanie Często
chowian.
!O.VIII 1933 r.
Eugenja Grochulska, Wanda Kleszczówna
szej

pamięci,

Z dziwnym smutkiem w duszy opuszczam
roku

dziś

morze kochane

aż

do ...

przyszłego.

Lena B.
Życie nasze długie - szare do znudzenia
Chwile śmiechu i radości - tylko krótkie mgnienia
Tyle słońca, morza, apelów i jedzenia ...
Żegnaj już obozie - dzisiai dzień zmartwienia.
Ostatnia pozostałość po namiocie cyga11skim, ostatnia z pięciu tak
zwanych „Ta-wa-jojek".
Marja Przewłocka z Warszawy
12.VIII 1933 r.

Sz. Panu Prezesowi składają serdeczne podziękowanie za miłe spę
dzenie wakacyj członkowie grupy warszawskiej. Mamy głębokie prŻekonanie,
że idea polskiego morza, obozami nadmorskiemi L. M. i K. propagowana rozszerzać się będzie stale pod najświętszym hasłem Wielkości i Potęgi Polski.
Do zobaczenia na przyszły rok!
Niech żyje polskie morze !

Melanja Kosiacka, Zygmunt Dziarmaga,
12.VIII 1933 r.

Młodzianowski Zdzisław

Trzy tygodnie, spędzone na Obozie L. M. i K., na długo pozostaną
w naszej pamięci. - Poznałyśmy i pokochałyśmy nasze cudne morze i hasło
,.Frontem do Morza" teraz dopiero nabrało dla nas konkretnego znaczenia.
Należy podkreślić ogromną zasługę Ligi M. i K., że umożliwiła tylu ludziom
bezpośrednie zetknięcie się z tak mało dotychczas docenianym żywiołem,
Najserdeczniejsze podziękowanie za trudy składamy p. Prezesowi
L. Maciejcowi.

13.VIII 1933 r.

Mgr. Janina Perausówna, Hanka :Perausówna,
mgr. Kika Młynarkiewicz z Krakowa
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Te kilka dni, które spędziliśmy nad naszem, polski em morzem pozostaną na długo w naszej pamięci. Byliśmy zdziwieni sprawnością zarządu
L. M. K. i składamy najserdeczniejsze podziękowania panu prezesowi
L. Maciejcowi ża opiekę i za tak troskliwą dbałość o nas. Życzymy, aby
i nadal tak sprawnie rozwijał się obóz L. M. K. i udostępniał poznanie najszerszym warstwom społeczeństwa naszego, polskiego, kochanego morza.
J. Kozakiewicz i A. Kozakiewicz z Dubna
16.VIII 1933 r.
Z zagłębia naftowego, od karpackii.:h stron
Niech okrzyk leci tak silny, jak dzwon,
I wzdłuż wybrzeża niech go wicher niesie
Po polskiem morzu i po helskim lesie
I niech aż w niebo błękitne przenika
Zew wdzięcznych ludzi:
N i ech żyje - wzrasta - niech się w członków mnoży
Piękna impreza naszej ELEMIKA !
Dr . .St. Jakubowska
wpisała z wdzięcznym ukłonem
(Polmin) Aż z Drohobycza
w stronę dzielnego Pana Prezesa III Oddz. L. M. i K.

18.VIII 1933 r.

•
Grupa Pabjaniczan, wyjeżdżając z Obozu L. M. K. w Jastarni. z dużą
przyjemnością stwierdza bardzo mile spędzone chwile, pomimo niektórych
usterek organizacyjnych, wyrazając nadzieję, że w roku przyszłym będzie
•
znacznie lepiej.
Wszystkim towarzyszom obozowym tą drogą ślemy życzenia pięknej .
pogody.
Niech zy1e Polskie Morze!
.S. Nowakowa, T. Nowak dwa podpisy nieczytelne
17.VIII 1933 r.

Na pamiątkę zwiedzenia obozu,
niejszych środków propagandy morza.
19.VIII 1933 r.

który uważam za jeden z najdziel1

Dr. Wyrostek, Senator R. P.

Dwutygodniowy nasz pobyt nad Polskiem Morzem pozostawił w nas
niezatarte wspomnienia. Cudne jest nasze Morze - kochamy je gorąco! -
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A tym, którzy pracowali z calem zaparciem się siebie, aby uprzycałenam pobyt, przedewszystkiem panu Prezesowi L. Maciejcowi
serdeczne Bóg zapłać !
mu zarządowi w imieniu grupy mławskiej
jemnić

Wiśka

Chmielewska

19.VIII 1933 r.

Serdecznie

dziękuję

za wszystko

do następnego roku,
E. Racblówna, Borysław

żegnam

Piotrków ( 2 tygodnie )
Szybko płynie czas, a szczególnie szybko upłynął nam w czasie dwutygodniowego pobytu w obozie Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Jastarni. bo
nam tu było miło, przyjemnie i serdeczn' e, to też, wpisując tych kilka słów,
kreślimy je z całą szczerością. Stworzenie nam niecodziennych warunków
przez L. M. i K. dzięki inicjatywie Kierownika Obozu, p. Prezesa Ludwika
Maciejca, pozwoliło nam spędzić mile czas, przytem zapoznać się dokładnie
z morzem i jego pięknym, polskim brzegiem.
Opuszczamy obóz z żalem, jednak z nadzieją, że w przyszłym roku
spotkamy się w liczniejszem gronie, bo solennie obiecujemy ideę L. M. i K.
szerzyć w szerokich kołach społeczeństwa,
P. Prezesowi Maciejcowi oraz Zarządowi L. M. i" K. składamy staropolskie „Bóg zapłać".
Pracownicy samorządowi z pow. piotrkowskiego.
9 podpisów nieczytelnych
20.VIII 1933 r.

•
Po długich i ciężkich „tarapatach" udało się nam wreszcie przyjechać
nad polskie morze! Zaczęły się słoneczno-słone dni swobody - ,,upijanie"
się przestrzenią, morzem, słońcem i radością... Czternaście cudnych, wyrwanych szarzyźnie życia codziennego, dni! I już koniec... Odjeżdżamy z ża
lem... W uszach mam jeszcze szum morza... Przed oczyma migoce mi ono
takie potężne, wspaniałe - tak bajecznie kolorowe i ciągle inne ...
Za te czternaście dni. skradzionych szaremu życiu, za tę możność
poznania i pokochania morza - gorąco dziękujemy organizatorom Obozu
Ligi Morskiej i Kolonjalnej.
Zawieziemy z sobą ... hen ... na wschodnie kresy słony wiew polskiego
Bałtyku.

Wanda Kramarzówna, lila Sztachelska
22.VIII 1933 r.
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Wyjeżdżam ze smutkiem, żegnana przez morze poszumem fal i wiatru
powiewem. Niech żyje nasze morze, które mi dało tyle zadowolenia i pozostawiło moc niezatartych wrażeń!
22.VIII 1933 r.
Białystok, podpis nieczytelny

Z rozdarłem sercem
roku znów wszyscy
22.VIII 1933 r.

szłym

wyjeżdżam
się

z Jastarni i z
spotkamy.

nadzieją, że

w przy-

Marta

Z obozu Ligi Morskiej odr.iosłem wrażenie najzupełniej dodatnie,
tembardziej, że widać zadowolenie u uczestników Obozu. Organizowanie
podobnych Obozów w przyszłości uważam za moment najbardziej doniosły
na rzecz propagandy morza.
26.VIII 1933 r.
B. Chruściel, mjr. z P.U.W.F. i P.W.

My, wołyniacy, tak od tego morza oddaleni, odczuwamy głębiej jego
przeto ułatwienie nam zobaczenia go oceniamy więcej, niż inni
mieszkańcy kraju. Rozumiemy również, że uniemożliwienie zetknięcia się
z morzem dalszym osobom jest niezależne od W.P., wypływające li tylko ze
szczupłości obozów w stosunku do napływu członków i życzymy gorąco,
aby na przyszły rok nasi członkowie urzeczywistnili za łaskawem pośred
nictwem W.P. swoje pragnienia ujrzenia naszego morza.
Równocześnie powodowani wystąpieniami członków, którzy mieli
możność ze sprawą W.P. spędzenia nad moru:m choćby najkrótszego czasu,
wyrażamy W. Panom uprzejmie podziękowanie za wszystkie trudy i zabiegi.
położone w umożliwieniu tym członkom bytności na polskiem wybrzeżu.
Czł. zarządu oddziału Łuck, podpis nieczytelny
26.VIII 1933 r.
wartość,

Serdeczne podziękowanie za mile spędzony czas
dla Pana Prezesa
najlepsze pozdrowienia.
30.VIII 1933 r.
A. U!aszyn i podpis nieczytelny

za

Serdeczne podziękowanie składam tą drogą p. Prezesowi Maciejcowi
wykorzystany urlop.
Pabjanice - podpis nieczytelny

pięknie
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odznaczenie nie wystarczy za tak wielki
pochwała , Podzięka odruch społeczny, który zrealizował przy twardej swej woli nasz kochany
Prezes Ludwik Maciejce, a któremu dziękuję nie słowem lecz duszą.
Tyś Panie Prezesie w blisko 3 tysiącach dusz naszych utrwalił i spotęgował miłość do naszego Morza, Tyś wskazał drogę do Morza na przyszłe
lata, Ciebie nie będzie, a droga ta pozostanie,
Czyn Twój Panie Prezesie przejdzie do historii prac społecznych i naszych budowniczych Kraju.
Aleksander Paliszewski z Częstochowy i podpis nieczytelny
30.VIII 1933 r.

'.
Składamy

rego

odjeżdżamy

serdeczne
z żalem.

za miły pobyt w Obozie, z któnaszej Lidze! Niech żyje nasz Bałtyk t
Edward Falkiewicz i podpis nieczytelny

podziękowanie
Cześć

30.VIII 1933 r.

Z okazji pozegnania Obozu Ligi Morskiej w Jastarni składamy serdeczne podziękowanie sympatycznemu prezesowi, p. Maciejcowi. za troskliwą i dobrą opiekę nad obozowiczami.
B. i J. Cieślakowie z Nowego Dworu
30. VIII 1933 r.
\

Żegnając te pierwsze obozy, na których było tak miło, sądzę, że ta
wprowadzona w czyn, będzie nadal kontynuowana.
podpis nieczytelny
30.VIII 1933 r.
myśl

Serdeczne składam podziękowanie za pobyt w obozie, z którego wracam ze smutkiem do szarego życia :
S. Hadryś
30.VIII 1933 r.

Najserdeczniejsze
inicjatorowi obozu kreśli
30.VIII 1933 r.

podziękowanie

dalszej, owocnej pracy

Micbalska

Czyny to wszystko, słowa to mało.
30.VIII 1933 r.

-
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życzenia
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Władysława

A. Żurakowski

WYCIĄG

Z

KSIĘGI

PAMIĄTKOWEJ

W dowód pamięci miłego spędzenia czasu w Obozie

Feliks Kwiatkowski

30.VIII 1933 r.

Na pamiątkę miłych chwil. spędzonych w obozie Ligi, wpisał się jeden
z najmłodszych obozowników.

Zbigniew Micbalski

30.VIII 1933 r.

w tym roku, aby w przyszłości móc
i spędzić wśród przyrody piękne chwile.
podpis nieczytelny
JO.VIII 1933 r.
Z

całą wdzięcznością wpisuję się

powrócić

'

L. -

-
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BILANS "OBOZ U NADM ORSKI EGO" W JASTA RNI
Passywa

Aktywa

. . zł. 14859.30
W /g przekaz ów .
,, 18828.kwitarju szy
2217.40
" wyciągu Z. Gł. L. M. K.
"
500.Zasiłek z P. U. W. F.
360.kę
wyciecz
Zbiórka na
830.90
pożycz.
li
III. oddz. Jana z Kolna
500.li
Z. Gł. L. M. K. pożyczka
112.Za żywność sap. 8 baonu
309.Dłużnicy
"
830.90
Sprzęt obozowy
"
11

li

li

li

R a z e m

.

.

.

zł;

39347.50

zł.

22639.48
1994.99
"
1339.35
Sprzęt
483.17
y
Przejazd
122.25
Korespo ndencja .
80.89
Materjały piśmienne
662.25
Wyciecz ki .
932.85
Lokal i teren
" 3243.60
a
robocizn
i
prac.
Płaca
64.70
Lekarstw a .
15.55
Telefony
89.Odszkod owania .
" 1947.56
Różne
Zwrot za niewyko rzystany pobyt „ 4355.40
1376.46
Wierzyc iele

Żywność

Przewóz i dostawy

R a z e m

.

.

.

zł.

39347.50
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III

ODDZIAŁ

im. JANA Z KOLNA LIGI MORSKIEJ

I KOLONJALNEJ W WARSZAWIE
W listopadzie 1931 roku na terenie ogniska IV Kursów
dla Dorosłych Oświaty Pozaszkolnej Magistratu m. st. Warszawy został zorganizowany III Oddział im. Jana z Kolna
L. M. i K.
Organizatorem Oddziału oraz prezesem jest p. Ludwik
Maciejec. Członkowie - to w 85% młodzież robotnicza, dokształcająca się na Kursach wieczorowych, a reszta członków
to ci ideowi działacze, którzy z ·calem oddaniem pracują
wśród tej młodzieży.
Ilość członków Oddziału jest dość płynna, gdyż obecne
warunki gospodarcze uderzają przedewszystkiem w młodych,
nieustabilizowanych życiowo robotników, jednak, licząc średnio
250 - 300 członków rzeczywistych i około 400 członków
zbiorowych, przeszło przez Oddziat III im. Jana z Kolna Ligi
Morskej i Kolonjalnej około 3000 członków.
Prace ideowo-oświatowe prowadzi oddział we własnych
świetlicach przy ul. Drewnianej róg Dobrej (Gmach Szkoły
Powszechnej). Co niedzielę od 18 do 21, prowadzą swe prace
następujące sekcje: oświatowo-propagandowa, sportowa, ży
wego słowa, teatralna i towarzyska.
Poza pracami w świetlicy sekcja sportowa prowadzi
2 razy w tygodniu gimnastykę oddzielnie dla pań i panów,
lekcje pływania latem na Wiśle, a zimie na basenie A.Z.S.·u,
wycieczki krajoznawcze wodne i lądowe, sporty zimowe, jak
Ilarciarstwo i łyżwiarstwo.
Sekcja oświatowo - propagandowa urządziła 4 akademje
w Salach Rady Miejskiej, w których wzięło udział około
5000 osób oraz akademję w dniu 19 marca. 1933 r. ku czci
Członka Honorowego Ligi Morskiej i Kolonjalnej, Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Sekretarjat Oddziału mieści się w lokalu Zarządu Głów
nego, ul. Widok 10, III p.
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SPIS RZECZY
Nadmorskie wywczasy (zamiast

ludwik Maciejec -

wstępu)

str.

. .

3
7

Organizacja obozu .

Dr. Wiktor

Rosiński

znaczenie obozów nadmorskich

29

S. T. J. -

Uwag kilka o obozie L. M. i K. w Jastarni . . . . .

33

H. K. -

-

Społeczne

Wychowanie fizyczne w obozie L. M. i K. w Jastarni

Roma Epsteinówna -

Pierwszy raz nad Morze . . . . . . . .

Zygmunt Cbodyna, jr - Taka sobie migawka ...
Jadwiga Zaira -

(Dzień

jeden z wielu)

Ślady na piasku (Feljeton obozowy)

Emi/ja Oaj€wska -

Ognisko i apel w obozie Ligi M. i K. w Jastarni

Dr. Juljan Tyczkowski - Jak to lekarz uciekał przed pacjentami
do morza i co z tego wynikło . .
Jerzy Strzygocki S. T. J. -

Wołyniacy

Tgnacy Staszczuk -

z

47
53
61

67
79

Elemika ! Elemika !

P. T. Kierownictwu obozu L. M. i K.

księgi pamiątkowej

85

93
94

Poczta obozowa •
Wyciąg

45

71

nad morzem

Flondry szaleją

Dr. St. T. Jakubowska -

39

99

obozu
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Bilans obozu nadmorskiego . . . . .
III Oddział im. Jana z Kolna Ligi Morskiej
szawie .

-
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