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„Pamiętnik z wojny na morzu 1939–1943″ kapitana marynarki
Witolda Poray-Wojciechowskiego to wspólne przedsięwzięcie
edytorskie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni. Spotkanie promocyjne zorganizowano w
siedzibie Muzeum z udziałem, za pośrednictwem Skype'a, dr. Patryka
Połcia - historyka Uniwersytetu w Ottawie, który pamiętnik opracował i
przygotował do druku. Rękopis otrzymał przed kilku laty, od rodziny
kapitana Wojciechowskiego. Poszukiwania wydawcy zaowocowały
dotarciem do uniwersyteckiego wydawnictwa, następnie naszego
Muzeum. Dzięki współpracy obu instytucji doszło do wydania
tego interesującego świadectwa czasu wojny.
Decyzję o pisaniu pamiętnika, ppor. mar. Witold Wojciechowski podjął
w wyniku wielkich emocji, związanych z wybuchem wojny, wrześniową
katastrofą Polski, świadomością uczestnictwa w wydarzeniach wielkiej
historii. Początkowo prowadził zapiski w podręcznym kalendarzu,
kontynuował na kartach specjalnego zeszytu. W książkowym wydaniu
znajduje się praktycznie cały pamiętnikarski zapis. Jak wyjaśnił dr
Połeć, nie mogły znaleźć się w książce jedynie te fragmenty
pamiętnika, o przypuszczalnie bardzo prywatnym charakterze, które
zostały jeszcze za życia Autora skutecznie zatarte, a niektóre
karty usunięte. Dzięki transatlantyckiej telekonferencji, dr Połeć
pokazał gdyńskiemu audytorium oryginał pamiętnika. Także
karykatury i ozdobne prace rękopiśmienne autorstwa, uzdolnionego
plastycznie, Witolda Wojciechowskiego.
Pamiętnik obejmuje czas, w którym Witold Wojciechowski, oficer
"Błyskawicy" podczas realizacji planu "Peking" i w pierwszym okresie
działań z baz brytyjskich, służył następnie na polskich niszczycielach
"Garland" i "Orkan". To oryginalny zapis wydarzeń i stanu ducha
młodego oficera na wielkiej wojnie. Oceny, opisy tym cenniejsze, że
utrwalają spojrzenie niejako w czasie rzeczywistym, nie przetworzone
przez późniejszą wiedzę czy doświadczenia. Kilkakrotnie Autor szokuje
nas ostrymi ocenami przełożonych, kolegów czy sytuacji. Brak

późniejszych ingerencji, samego Autora oraz osób przygotowujących
Pamiętnik do druku, czyni zeń wartościowe, bardzo osobiste
świadectwo, dokumentujące pewien fragment historii działań naszych
marynarzy podczas II wojny światowej.
W trakcie spotkania na linii Gdynia - Ottawa wywiązał się żywy dialog,
podczas którego dr Patryk Połeć odpowiadał na liczne pytania
zgromadzonych w muzealnym aurytorium, rozmawiano także o
ewentualnej dalszej współpracy i szansach na pozyskanie kolejnych
materiałów czy pamiątek do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej.
Patrz też: PAMIĘTNIK PORAY-WOJCIECHOWSKIEGO
fot.Henryk Nagrodzki (MMW)
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Prowadzący
spotkanie Aleksander Gosk i dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień, w górze ekranu dr Patryk Połeć
(Ottawa)
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Joanna Kamień: "dzisiejsza promocja to zwieńczenie 4 lat naszych starań"
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Pytania zadawali m.in. prof.dr hab. Tadeusz Stegner (UG)....

... i kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT (AMW)

Z Ottawy odpowiadał dr Patryk Połeć
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Pierwszy egzemplarz dla jednego z recenzentów prof. Antoniego Komorowskiego

Kolejny dla dyrektora MMW Tomasza Miegonia
Wydruk ze strony: www.muzeummw.pl

