ВОИНСКИ ДУХ, ПО-СИЛЕН
ОТ МАТЕРИЯТА
Във Виена и във Варна укрепваме връзките с Австрийския
военноморски съюз
От 19 до 22 юли т. г. делегация на Българската военноморска
конфедерация (БВМК) посети Виена и гостува на колегите от
Австрийския военноморски съюз. Водач на делегацията бе заместникпредседателят на БВМК и председател на варненския клуб на съюз
„Атлантик” капитан III ранг (з) Иван Гоцев. Поводът за посещението бе
тържественото отбелязване на Възпоменателния ден (Memorial Day)
на австрийските военни моряци. В състава на делегацията бяха
четирима колеги от Съюза на подводничарите в Република България
(СПРБ) и Румен Лазаров от нашия съюз.
Българските
офицери
участваха
в
празненствата
на
Императорския духов оркестър, където бяха приветствани от
австрийски ветерани и от граждански организации.
Особено сърдечно протече честването на 75-ата годишнина на
президента на Австрийския военноморски съюз полковник (з)
професор Карл Скриванек. Българските гости поднесоха на нашия
скъп приятел подаръци и поздравителни адреси от името на БВМК и
на „Атлантик”. Бяхме удостоени с честта да се срещнем с Н. Прев.
ерцхерцог Маркус Хабсбург фон Лотринген – правнук на император
Франц Йосиф и вицепрезидент на Австрийския военноморски съюз.
Във Възпоменателния ден отдадохме почит пред паметта на
воините от Австрийските военноморски сили. Под салютите на
брегова батарея австрийските колеги, други гости и капитан III ранг
Гоцев спуснаха венци във водите на река Дунав. С българските гости
се срещнаха представители на кмета на Виена, командирът на
отбраната на столицата, посланикът на Хърватия и военното аташе на
Италия в Австрия.

Посещението допринесе за популяризиране на съюза ни като
активна неправителствена организация на български резервисти.
От 10 до 16 август по покана на Конфедеративния съвет на
БВМК по случай Деня на ВМС на Република България във Варна ни
гостува официална делегация от Австрийския военноморски съюз. В
състава на делегацията бяха включени: полк. (з) проф. Карл
Скриванек; Н. Прев. ерцхерцогиня Улрике фон Хабсбург Лотарингска –
правнучка на император Франц Йосиф и член на АВМС; Н. Прев.
ерцхерцог Маркус фон Хабсбург Лотарингски; г-жа Гудрин Кестнер –
асистент на полк. Скриванек и г-н Уве Фалтин – председател на
секцията на АВМС в Залцбург.
Гостите участваха в тържествата, посветени на 134-та
годишнина на ВМС и в церемонията по присвояване на първо
офицерско звание на випускниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”,
посетиха фрегатата „Смели”, разгледаха Военноморския музей и
подариха на храма на морската ни слава флаг на АВМС.
Професор Скриванек връчи на председателя на БВМК капитан І
ранг (р) Станко Станков ордена „VIRIBUS UNITIS” - сребърен, като
признание за активната международна дейност на конфедерацията.
Австрийските гости посетиха ВВМУ, Археологическия музей,
Парк-музея „Владислав Варненчик” и двореца на княгиня Мария в
Балчик. По случай Успение Богородично - празника на Варна,
делегацията бе приета от управителя на Варненска област г-н Иван
Великов и от кмета на морската ни столица г-н Иван Портних.
Вече три години поддържаме тесни приятелски контакти с
колегите от Австрия. Може би е време да припомним урока, който ни
преподадоха. Някога силният австроунгарски флот стряска всеки
противник в Средиземно море. От 1918 г. бившата Хабсбургска
империя няма военни кораби в морето. Но има Военноморски съюз.
Има ветерани от армията, млади резервисти и цивилни родолюбци,
които кътат и предават военноморските традиции, моделират бойни
кораби, издирват документи и реликви от годините на отминалата
слава. Мощна държавна и обществена подкрепа получават съюзи и
личности, които ратуват да бъде тачена паметта на героите и на
тружениците от флота, отплавал във Вечността.

Понеже и ние сме се запътили към флот и морячество без
кораби, особено полезно би било да осмислим опита на достойните
австрийци.
Пък и да свикваме. Няма рима, но е вярно.

