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ODDZIAŁ 

ZEBRANIE PLENARNE 

Dnia 18 czerwca br. odbyło 

się w gmachu PLO przy ul. 10 
Lutego zebranie plenarne Od
DZIALU Gdańskiego. 

Tematem zebrania było omó
wienie sposobów redagowania 
BIULETINU NAUTOLOGICZNEGO i 
ENCIKLOPEDII NAUTOLOGICZNEJ. 

GDAŃSKI 

Zebrani postanowili wybrać 
Komitet Redakcyjil,Y Encyklo
pedii. Na sekretarza Komite
tu RedakcJjnego Encyklopedii 
Nautologicznej zaproponowano 
mgr Adama Muszyńskiego. 

Przyjęto również wniosek, 
aby powołaJ najpierw Komitet 
Honorowy, a następnie dopie
ro stworzyJ wła1ciwJ Komitet. 

I. G. 

ODDZIAŁ W A R S Z A W S K I 

ZEBRANIE 

• 'N dniu 29 września br. w 
gmachu Muzeum NOT w 'Narsza
wie odbyło si~ zebranie 
członków Delegatury Stołecz
nej PTN, w którym oprócz 
członków Delegatury wzięli 

udział: Przewodniczący Rady 
Głównej doc. mgr ·Ni told Ur
banowic z, red. BIULETINU NAU· 
TOLOGICZNEGO mgr Jadwiga P~ 
terałowicz oraz mgr Jerzy B. 
Zaleski reprezentujący Od
dział Gdański. 

Celem zebrania było przek
ształcenie Delegatury w Od
dział, którego Zarząa ukon-

stytuował się nast~pującoi 
Przewodnie zący Oddział u: 

prof. dr Józef Staszewski 
Członkowie: 

prof. dr inż Jan Chmielowski 
doc. mgr Henryk Samsonowicz 
doc. dr Lidia Jinniczuk 
kmdr Jerzy Klossowski 
kpt. ż. w. Tadeusz Maliszewski 
mgr ·NładJsław Kubiak 
mgr Adam Reszka 
mgr inż. Jerzy Stępień. 

OR 

+T++: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : +: : 

Na okład e: Kamień z Haggeby (epoka żelaza). Ze zbiorów re
produkcj 'N. A. Drapelli. 
++++++++ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 



MGR INŻ. J .A.N LECH D Y .li E C K I ( Gdynia ) 

rak przem.rsłu okrętowego w Pol-
sce przedwojennej nie sprzyjał ros
wojowi budowy okrętowych silników 
spalinowych. Totet budowane były tyl
ko silniki małej mocy, a mia
nowicie: 

i. W fabryce "Perkun" w Warszawie: 
a. Si111.iki do monitorów rzec zeych w/ g licencji "Kromhout" o 

mocJ do 200 KM - w latach 1923-1926, 
b. silniki do kutrów rybackich o mocy do 60 KM własnej kon

strukcji - w latach 1927-1934 (rys. 1, s. 18-19) 
2. W fabryce "Lilpop, Rau i Loewenstein" w Warszawie: silni

ki do kutrów 60 KM własaej, odmielll2ej niż "Perkun" kon
strukcji w latach 1935-1939 (rys. 2). Silniki te w zwi~z
ku z małymi wymiarami w porównaniu do ówczesnych inn.rch 
konstrukcji i trudnością fonetyczną wymawiania nazwy pro
ducenta otrzymały od rybaków nazwę, 0 JJiliput". Kollstrukto
rem tych silników jest autor ni11.iejszej notatki. 

wseystkie powyższe silniki były średniopr~żne ( se-



mi-diesle). Jeden z nich znajduje się w halu Szkoły R,ybolów
stwa Morskiego w GdJni jako obiekt szkoleniowy. 
3. W fabrJce "Ursus" w Warszawie budowane były silniki wyso

koprężne wg licencji "Nohab" o mocy 520 KM dla jednostek 
Marynarki Wojennej - w latach 1936-1937. Pracują one do
tąd na tych jednostkach (tzw. "Ptaszki"). 

4. Stocznia Gdańska budowała silniki wysokoprężne "Modasg" o 
mocy 50-150 KM dla kutrów rybackich. 

Po wojnie uruchomienie w kraju produkcji silników okręto
wych, pomimo czynionJch usiłowań, nie mogło doczekaJ się re
alizacji. Przyczyną było kompletne zniszczenie zakładów, 
które się tą produkcją zajmowały przed wojną, ogrom innych, 
pilniejszych zadań i stosunkowo nieduże jeszcze sapotrzebo
wania, co uzasadniało import silników. 

Próby uruchomienia produkcji silników do kutrów wg li
cencji June Munk:tell i według krajowej koastrukcji R~kawek
Nagawiecki (~enag), traktowane ubocznie, skończyły się nie
powodzeniami. Pod naciskiem wzrastających potrzeb Minister
stwo Żeglugi uruchomiło" roku 1955 produkcję eilAików wyso
koprężnych do kutrów rybackich o mocy 100 KM" Puckich Za
kładach M~chaniCZDJ'Ch. 

t~magania przem.rsłu okrętowego doprowadziły do zawarcia w 
roku 1956 umowy licencyjnej ~ firmą B-cia Sulzer na budowę 
okrętowych silników pomocniczych do 500 KM i głównych do o
koło 10.000 KM, która już obecnie daje rezultaty w postaci 
pierwszych dostaw silników głÓWDJCh i pomocniCZJCh dla dzie
sięciotysięczników. 

Niezależnie od tych poczynań, mających znaczenie raczej 
na czas ograniczoDJ, już w roku 1934 powstała inicjatywa bu
dowy silników napędo·.v1ch ·Nłasnej konstrukcji o mocy 400 KM • 
cylindrze bez doładowania, a 500 KM• doładowaniem. 
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Doświadczalny silnik trzycylindrowy, skonstruowall,Y' przes 

Biuro Konstrukcji Silników w Warszawie, oznaczollJ' 3D55, zo

stał zbudowany przez Zakłady H. Cegielski w Poznaniu w ciągu 

roku 1957 i uruchomiollJ" w kwietniu 1958 r~ku. 

Jest to pierwszy silnik okrętowy dużej mocy sbudowaDJ' w 

kraju na podstawie własnego opracowania konstrukcyjnego. 

Silnik 3D55 (rys. 3.) jest to silnik dwusuwowy, pojedJ"•

czego działania z płukaniem wzdłutnym, nawrotny. Przekrój 

poprzeczn.r podano n.a rysunku. Srednica cylindra wynosi 550 

mm, obroty 165 na minutę. Szczelin.r wlotowe umieszczone są u 

dołu na całym obwodzie tulei cylilldrowej. W głowicy umiesz -

czone są 3 zawory wylotowe, sterowane od wałka rozrządczego. 

Wtrysk jest bezpośredni. 

Silnik doświadcz&lny stanowi środkowy wycinek silnika 

dziewięciocylindrowego, co daje możno~J dokładnego sbadania 

systemu doładowania, który przewiduje współpracę 3-ch cylin

drów z jedną turbosprętarką oraz szeregu in.n,rch elementów i 

~eh docelowego silnika dziewięciocyli.D.drowego. Jego próby 

wykazały całkowitą zgodno~j wyników z założeniami. Silnik 

llie ustępuje silnikom zagraniczn.rm. 

Przewidziana jest budowa silnik6w podobnej konstrukcji o 

mniejszych i większych mocach w cylindrze. 

W ten sposób Polska uniezaletnia się prawie całkowicie od 

dostaw silników z zagranicy1• 

1 Oryginały reprodukowanJch rysunków znajdują si~ w ar
chiwum PTN (jako dar Autora - prZJl>. red.). Orygin3ł rysunku 
nr 2 posiada na odwrocie stempel: Towarzystwo Fabryki Moto
rów "PERKUN" Spółka Akcyjna w Warszawie Nr 2973, data: 31.1. 
1934. 
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WIT OLD BUBLE WSK I (Sopot) 

Z DZIE<'.JÓW POLSKIEGO 

-IV~ 
Rok 1950 

Nazwa Mie1sce Koszt Lp. i - Waga wt. 
charakter sposób wydobycia 
obiektu wydobycia w zł 

1 • s/s - 88 90.000 
ODRA Przy pomo-
holownik cy 2 ponto-
L-28 nów i dtwi 
B- 4,2 gu pływa-
H- 2, jącego 30 

tonowego. 

2. m/s Gdynia. 485 128.685 
N&PTUN Od.pompo-
trawler wanie. Wy-
L-40,ó konał SMOK 
B- 7,9 
H- 4 

3. bogl:t- Swinouj- 223 316.518 
i arka ście. 

WISMAR Usze z el-
L-3~ nienie i 
B- ,ó Od.pompowa-
H- 3,5 nie przy 

pomocy 
pontonów. 
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Miejsce Miejsce Koszt 
4>. i i Waga wt wydobycia 

charakter sposób w zł 
obiektu wydobycia 

4. s/s Hel. Fort 108 91.864 
BERGEN- Mar. Woj. 
SKE III Przy pomo-
L-29,2 cy 2 ponto-
B- 6,7 nów cylindr. 
H- 2,7 

5· s/a Gdynia. 450 178.737 
ABRAHAM Wyprost o-
v den wano, usz-
HULST czelniono i 
L-60 odpompowano 
B- 7,5 przy pomocy 
H- 4 pontonów 

6. m/s Gdynia. 198 -
FORTUNA Od.pompowa-
L-33 nie i wydo-
B- 6,2 bycie 
H- 4,3 

7. TRYTON, k/Szczeci- 450 90.770 
ex H. COR na. 
NER FOLI- Budowa 
CE plastrów 
L-49 uszczelnia 
B- 8,2 jących i 
H- 3,7 wypompowa-

nie 

8. s/s k/Helu. 1500 297.116 
EMILY Uszczel-
SAUBER nienie i 
L-84,2 od pompo-
B-13,5 wanie 
H- 5,9 

9. Pogłę- Szczecin 200 -
bi arka k/auto-
ssąca strady. 

Przy -po-

10 



ll'azwa Miejsce Koszt 
Lp. i i Waga wt wydobycia 

charakter sposób w zł 
obiektu wydobycia 

mocy 4 
pontonów 

10 
10. BARKA Szczecin, 100 

k/auto-
strady. 
Użyto 4 
pontonów 
i wyprawio-
no w górę 
rzeki 

Rok 1~~1 

1. s/s - 1550 32.203 
ARIEL Uszczel-
L-83 niono i 
B-12,5 odpompo-
H- 7,4 wan o 

2. B.1RKA. Szczecin, 108 22.611 
L-40 Parnica. 
B- 6, .Przy po- ' 
H- 3, mocy dżwi-

gu 100 t i 
60 t. 

3. s/s Swinouj- 420 74.288 
HILDA ście. 
L-43,3 
B- 7,8 
H- 5,4 

4. s/a szczecin, 1150 391.000 
VIA.DRA k/autostra-
L-62 dy. Użyto 
B- 9,7 pontonów 
H- 4,2 i odholo-

wano na 
płycizn~ 
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Nazwa Miejsce Koszt Lp. i i Waga wt wydobycia charakter sposób 
obiektu wydobycia w zł 

5. s/s Szczecin, 238 57.920 
FRITZ.EN k/auto-

strady. 
Wydobyto 
przy po-
mocy 4 
pontonów. 
Wykonał 
Kru.B 

6. POOŁE- Gdynia, 30 8.230 
.. BL\RKJ. k/GNEI-

SENA.U. 
Użyto 
d~wigów 
60 t. 

7. s/s Swinouj- 1200 -LITYD .foie. 
L-81,5 Uazczel-
B-10,5 nie nie 

kadłuba, 
pompowa-
nie. 
Wykonał 
S'IL\TO-
WID 

8. s/s Szczecin. 230 55.200 
SFITZ- Wydobyto 
BERGEN lrzy po-

mocy 4 
pontonów 
1 odpro-
wadzono 
w gorę 
rzeki 

9 GNEISE- Gdynia 22000 3518.719 
ffj.U, panc. 
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Nazwa Miejsce koszt Lp. i i Waga wt wydobycia charakter sposób 
obiektu wydobycia w zł 

c. 

10. ZAHRIN- - 10.000 1502.944 
GEN, 
statek-cel 
L-120 
B- 20,5 

11 • RUHR, Szczecin, 840 632.149 
obecnie Gryfino. 
USTKA Przy po-

L-63, mocy 6 
B-10, pontonów 

H- 5,5 
wydobył 
RA.K 

12. US.UBA.- Szczecin. 4.500 467-101 
RA Uszczel-
L-136 nienie i 
B- 17,6 odpompo-
H- 12, 1 wanie wy-

konał 
SMOK 

13. MARS, Szczecin. 3.320 350.999 
ex Prostowa-
SAMOA, ny przy 
ex pomocy 
Ał.TAIR 10 kozłów 
L-99 10 talii 
B-14,3 10 wind i 
H- 8, 2 ponto-

nów, 
uszczel-
nienie i 
odpompo-
wanie. 
Wszystkie 
prace 
VfYkonał 
ZUK 
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Rok 1952 

Nazwa Miejsce Koszt Lp. i i Waga wt wydobycia .:harakter sposób 
obiektu wydobycia w zł 

1. m/s Gdynia. 15,50 653.289 
LEVER- Łącze-
KU SEN nie wra- ' ku pod 

wodą, 
pod.nie-
sienie 
na pon-
tonach, 
uszczel-
nienie i 
odpompo-
wanie. 

2. Ponton Gdynia. 250 95.824 
nurkowy Wykonała 

NEPTUNU 

3. Dok- Szczecin, 600 280.260 
ponton Golnowo. 

Uszczel-
nienie 
zdrowych 
komór i 
pompo-
wanie. 

4. Lich tu- Szczecin, 500 118.420 
ga Golnowo. 

Bet ono-
wanie i 
pompo-
wanie 
wykonał 
SWAROŻYC 
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Nazwa Miejsce Koszt 
Lp. i i Waga w t wydobycia charakter sposób 

obiektu wydobycia w zł 

5. Dok- Szczecin, 1450 588.544 
ponton k/Huty 

stołczyn. 
Betonowa-
nie 6-ciu 
wyrw i 
pompowa-
nie wy-
konał 
SWAROŻYC 

6. usco Szczecin, 2000 626.233 
k/auto-
strady. 
Przy po-
mocy 6. 
pontonów 
wykonał 
KRAB 

7. ANNA Szczecin. 2300 802.300 
CORDS Przy pono 

cy 6 pon-
tonów po 
200 t wy-
konał 
KRAB 

8. VIA DRA Szczecin, 1150 304.364 
k/auto-
strady. 
Padnie-
nienie i 
cdpompo-
wanie. 
Wykonał 
KRAB 

9. Segment szczecin 800 388.483 
doku pły- Uszczel-
wającego nienie 



Nazwa. Miejsce Koszt 
Lp. i i Waga wt wydobycia. 

charakter sposób w zł 
obiektu wydobycia 

10. Bunkro- szczecin. 630 183. 263 
wiec Budowa 

studni, 
uszczel-
nienie i 
odpompo-
wanie. 
Wykonał 
ZUK 

11· Barka szczecin, 120 23. 162 
Kanał 
Przemysł o. 
wy. 
Uszczel-
nienie i 
odpompo-
wanie. 

12. Motoro- Swinouj- 950 293.422 
wiec ście, sta-

ra Swina. 
Uszczel-
nienie i 
pompowa-
nie 

13. Trauler Swinouj- 300 6!.256 
ście, Sta-
ra Swina. 
Usze z el-
nienie i 
pompowa-
nie wyko-
nał H<'BR 

14. ł.6d~ szczecin. 1000 278.147 
podwod- Jezioro 
na Dąbskie. 

Uszczel-
nienie i 

o o p mp wa nie 
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Miejsce Miejsce łaga w t Koszt Lp. i i 
sposób sposób wydobycia 

wydobycia wydobycia w zł 

15. EMILY Szczecin, 
Jezioro 

1200 733.109 

Dąbskie. 
usz czel-
nienie i 
pompowa-
nie 

16. Barki Zalew 840 366.204 
ogr zew- Szcze-
nic ze ci~ski 

k/Czarno-
cina. 
Sciągnię-
cie z mie· 
lizny 
przy po-
mocy talii 
i wind. 

17· ł onton, - 12 3°117 
wrak Wydobyła 

NEFTUNIA 

18· ALEK- - 700 193.272 
SANDRA., Fompowa-
wrak nie rufy 

19. Szkuner Szczecin. 200 92 .062 
Budowa 
studni, 
uszczel-
.r..ienie i 
od pompo-
wcnie 

20. ~arka II Szczecin. 40 8.335 
Uszczel-
nienie i 
pompowanie 

17 
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Lp. Nazwa Miejsce Koszt i i Waga wt wydobycia charakter sposób 
obiektu wydobycia w zł 

21. Łódt pod- Szczecin, 1320 248.364 
wodna rzeka 

Swięta. 
Uszczel-
nienie i 
pompowa-
nie. 

22. .!jarka - 60 11 .114 
hol en- i'ompo-
der ska wanie 

VfYkonał 
ŻUK 

23. Udt pod- szczecin, 1200 251.398 
wodna Duńczyca. 

Uszczel-
nienie i 
pompowa-
nie 

24. Kadłub -
ho low- Uszczel- 40 20.638 
nika nienie i 

pompowa-
nie 

25. .1:1arka - 400 188.422 
desant o- Uszczel-
wa nienie i 

pompowa-
nie wy-
konał 
BOBR 

26. ~arka - 50 11.362 
śmieciar- Uszczel-
ka nienie i 

pompowa-
nie wy1'o-. konał 
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Lp. .Nazwa Miejsce .Koszt i i Waga wt wydobycia charakter sposób 
obiektu wydobycia w zł 

27. Lich tu- - 400 131.613 
ga 18 Uszczel-

nienie i 
pompowa-
nie 

28. Barka Usze zeł- 200 31.s:,3 
nienie i 
pompowa-
nie 

29. Barka - 60 19.416 
10 Uszczel-

nienie i 
pompowa.-
nie. Wy-
konał 
RAK 

30. Łódt Swinouj- 1.320 668.540 
pod w od- ście. 
na 1 Użyto 4 

pontowy 
po 200 t 

31 • .\ND ROS -
Za bet ono- 4.000 1.148.992 
wanie wyrw 

32. Barka - 750 287.757 
de san-
towa 1 

33. Barka - 400 158.423 
des an-
towa 2 

34. Smie- - 40 16.638 
ciarka Uszczel-

nienie i 
pompowa-
nie 

21 



Nazwa Miejsce 
Waga wt Koszt Lp. i i wydobycia charakter sposób 

w zł obiektu wydobycie. 

35. Barka - 110 38.376 
pomocni-
cza 

36. Barka - 500 -rzeczna 

(c .d.n) 
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.P R A W O MORSKIE 

Z PROTOKÓŁÓW KOMISJI PRAWA MORSKIEGO 

przy Towarzystwie Prawniczym 

w warszawie 

(Posiedzenie w dniu 12 czerwca 1919 r.) 

P. Kos t ro odczytał wniosek w przedmiocie 
Pot e ki statków rzec z ny c h. 

h i -

P. Ma 1 i n i a k podnosi doniosłość i aktualność 

zagadnienia hipotek i st at k 6 w rzec z -
ny c h. Jest ono jednym z wielu ogniw łańcucha usiłowat, 

przewijaj~cych się od dłuższego czasu przez różne prawodaw
stwa europejskie, a mających na celu przez przystosowa~ie 
zasad hipotecznych do przedmiotów ruchomych umożliwić zastaw 
tych przedmiotów bez jednoczesnego wyzucia się przez właści
ciela z ich posiadania. Wyrazem tych usiłowań są uchwalone w 
wielu państwach przepisy o zastawie okrętów, o warantach 
rolnych i towarowych. We Francji uchwalone zostały: prawo 30 
kwietnia 1906 o warantach rolnych, prawo 17 marca 1909 o za
stawie przedsiębiorstw handlowych i prawo 8 sierpnia 1913 o 
warantach hotelowych, mające na celu ułatwienie kredytu 
przemysłowi hotelowemu, normuje zastaw urzr}dzeń hotelowych z 
pozostawieniem tych ostatnich w posiadaniu właściciela. Prze
pisy powyższe stworzyły w zastosowaniu do ruchomości praw
~ziwą hipotek~, chociaż nazwy tej po większej części unika
Ją. 

Z pośród hipotek na ruchomościach chronologicznie pierw-
sze miejsce zajmuje hipoteka st at k 6 w mor -

~~ 9(21)1959 23 



ski c h. Fotrzeba wynalezienia środka, umożliwiającego 
właacicielom statków morskich przy oddaniu ich w zastaw za
trzymanie statków w swoim posiadaniu i użytkowanie z nich 
bez uszczuplenia przywileju, służącego wierzycielom, naprowa
dziła na myśl o utworzeniu hipoteki dla statków morskich. 
WiększoJć panstw nad.morskich hipotekę taką u siebie zapro
wadziła. Te same powody przemawiają również za hipoteką dla 
statków rzec z ny c h. Niemcy, Belgia, rtolan
dia i Anglia zaprowadziły już u siebie taką hipotekę. Sladem 
tych państw poszła Francja, gdzie już w czasie wojny, ~iano
wicie 5 lipca 1917 roku uchwalono prawo o rejestracji stat -
k6w rzecznych i o hipotece rzecznej (Loi du 5 juillet sur 
l'immatriculation des bateaux de riviere et l'hypotheque 
fluvial). 'N naszych warunkach kwestia hipoteki dla statków 
morskich narazie mniej jest aktualna, nie przeszkadza to 
jednak podjęciu sprawy hipoteki dla statków rzecznych, która 
może być załatwiona zupełnie samodzielnie i niezależnie od 
hipoteki dla statków morskich. Jeżeli w innych krajach hipo
teka morska poprzedziła hipotek~ rzeczną 1 służyła za pod
stawę przy tworzeniu tej ostatniej, to u nas zachodziłby 
stosunek odwrotny, bez ujmy wszakże dla samej sprawy. 

P. Kostro w przedstawionym projekcie proponuje zaprowa
dzenie specjalnego rejestr u pod nazwą rejestru fir
mowego dla statków, barek, holowników itp., wychodząc z za
łożenia, że bez zmiany obowiązującego u nas prawa zaprowa
dzenia hipoteki statków i barek jest niemożliwe. w rzeczy
wistodci jednak projektowana przez projektodawcę instytucja 
z istoty swej w zupełności odpowiada instytucji hipotecznej. 
Nazwa nie gra tu roli i jest rzeczą drugorz~dną. We Francji 
analogiczna instytucja nazywa się "hipoteką morską", "hipo
teką rzeczną" (hypotheque maritime, hypotheque fluviale), 
prawo belgijskie natomiast unika dla instytucji tego rodzaju 
nazwy "hipoteka", rejestr zaa okrętowy, będ,1:cy w istocie 
ksi~gą hipoteczną, nosi w Belgii urzędownie miano "registre 
matricule". 

Zastosowanie hipoteki do wszystkich statków rzecznych bez 
względu na ich rozmiary, jak to zdaje się wynikać z przed
stawionego projektu, nie wydaje się rzeczą właściwą i pot~
daną. Małe statki nie nadają się do tego, aby 
być przedmiotem hipoteki, ze względu na trudnoać ustalenia 
ich identycznoJci, mającą tródło w braku stałego punktu, z 
którym statek nierozerwalnie i w sposób widoczny byłby zwią
zany. Trudność ta jest również widoczną i dla autora projekt.J 
i dlatego, dążąc do uwydatnienia cech indywidualnych statku, 
wymaga, aby w rejestrze między innymi były ujawnione ''data i 
zakres remontów statku" oraz zmiany w jego budowie, - szcze
góły, których ujawnienie dużego praktycznego znaczenia mie~ 
nie będzie wobec łatwości zatarcia cech indywidualnych stat
ku przez zaprowadzenie w nim różnych zmian bez ujawnienia 
ich w rejestrze. Trudnoać ustalenia tożsamoaci statku można 



do pewnego stopnia zwalczyć, gdy chodzi o statki duże, w 
których każdy zazwyczaj ma własną swoją indywidualność: ina
czej rzecz się ma, gdy chodzi o statki niewielkie, dublowane 
według jednakowego szablonu, mało się różniące jedne od dru
gich. Dzi\ki swej szablonowatości, dają się małe statki 
łatwo przez niesumiennych właścicieli ukryć i zabezpieczyć 
przed skutkami hipoteki. Urządzenie przeto dla takich stat
ków hipoteki i pozostawienie ich w ręku dłużników nie dawa
łoby wierzycielom żadnego bezpieczeństwa. Z tego powodu 
prawodawstwa, dopuszczające hipotekę okrętową z małymi wyją~ 
kami rozciągają ją tylko na więksae statki, zarówno gdy cho
dzi o statki morskie, jak i rzeczne. 

Niemieckie prawo o żegludze na wodach wewnętrznych (Bi
nenschiffahrtsgesetz) §§ 1 i 119 stanowi, że wciągnięciu do 
rejestru okr~towego mogą ulec parostatki oraz statki motoro
we o sile no~,nej ponad 15 tys. kg. Według art. 570 kod. ho
·lenderskiego, hipoteki mają zastosowanie tylko do statków o 
pojemnoaci co najmniej 10 łasztów tj. o sile nośnej około 20 
tys. kg. Natomiast w Belgii prawo 11 lutego 1908, które roz
ciągnęło przepisy o hipotece morskiej również i na statki 
żeglugi wewnętrzaej, dopuszcza do dobrodziejstwa hipoteki 
wszelkie statki bez względu na ich rozmiar. W Anglii statki, 
poruszane za pomocą wioseł, nie są do rejestracji dopuszcza
ne. 

Projekt p. Kostro wychodzi z założenia, że każdy statek 
ma mieć swoją księgę rejestrową, czyni zatem rejestrację o
bowiązkową. Narzucanie właścicielowi obowiązku założenia dla 
swego statku księgi hipotecznej nie jest usprawiedliwione 
wzgltdami praktycznymi. Obowiązek taki byłby ciężarem 
zwłaszcza dla właścicieli małych statków. Fomijajijc kwestię 
kosztów, jakie obowiązek t~n za sobą pociąga, może on w 
skutkach zamiast ułatwienia kredytu, do czego właściwie dąży 
hipoteka, pociągać za sobą jego utrudnienie, - konkurencja 
bowiem kredytu hipotecznego odstręcza kredyt osobisty i czy
ni go znacznie droższym • .Kredyt zaś hipoteczny, oparty na 
tak kruchej podstawie, jaką stanowi statek zwłaszcza niedu
żych rozmiarów, wystawiony z natury swojej na liczne niebez
pieczeństwa, nie jest łatwy do zdobvcia. Dowodzi tego sta
tystJk.a morskiego kredJtu hipoteczneco ·.ve Francji Ujawnia on 
tam słaby rozwóJ 1 nie odpowiedział nadziejom, jakie we 
Francji w instytucji hipotecznej przy jej powstawaniu pokła
dano. 

Froponowany przez autora projektu ustrój urz~du hipotecz
nego dla statków jest aparatem zbyt skomplikowanym. Ma się 
on składać z dwóch zupełnie od siebie niezależnych instytuc
ji; 1) specjalnego wydziału ksiąg rejestrowanych przy sąd.zie 
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okręgowym., w którym byłyby skoncentrowane sprawy hipoteczne 
w ścisłym znaczeniu i 2) z urzędu komory policji czy admini
stracji rzecznej, do któr~go kompetencji należałoby zbiera
nie danych mające na celu ustalenie długów uprzywilejowanych 
jakie mogą statek obciążyć. W tym celu urząd ten powinien, 
między innymi, przechowywać u siebie listę załogi każdego 
statku z wyszczególnieniem płac kapitana i ludzi, należących 
do załogi oraz zasadniczych warunków najmu. Nasza ustawa hi
poteczna, przyznajFJ:C przywilej dla niekt(,rych wierzytelności 
nie organizuje jednak kontroli nad nimi. Zupełnie zresztą 
słusznie, przywilej bowiem tym si~ różni od hipoteki, że 
jest zależnym nie od wpisu i ujawnienia wierzytelnoJci u
przywilejowanej w hipotece, lecz od rodzaju wierzytelno.S.ci. 
Frowadzenie w wzmiankowanym urzędzie listy załogi i płac, 
przez nią otrzymywanych, nie dawałoby prawdziwego obrazu 
wszystkich wierzytelnoaci uprzywilejowanych, byłoby zatem 
bezcelowe, gdyż załoga w podróży może się zmieniać i powię
kszać, a wraz z nią i warunki najmu i plscy. Pozbawiat zaa 
ludzi należących do załogi przywileju dlatego, że nie zost~
li ujawnieni w urz\dZie lub nie była ujawniona wysokoJć umó
wionej płacy i warunki najmu, nie byłoby rzeczą słuszną .-

P. Kos t ro replikował: 
1) We wniosku miał na myśli "statki". Określenie tej naz

wy miało zawierać jako cechy charakterystyczne: a) minimalną 
sił~ nojną, .wyrażon~ w iloJci siły koni technicznych: b) mi
nimalną zdolnoJć naładunkową w wymiarach sześćciennych, -
r6żnL1ce"statek"od barek, łodzi itp. Rzecz ta należy do 
słownictwa technicznego, Rezunie si\, że wniosek ma na myśli 
nie wszelkie środki przewozowe, lecz z wył1czeniem tych, 
które znajdą się ponad minimalną granicą siły nośnej i zdol
noaci naładunkowej. O tym we wniosku nie mówił, ograniczając 
się do użycia nazwy "statek'' i rozwniejąc, że ustano
wienie minimalnej siły noanej i mini~alnej zdolności nała
dunkowej, mających różnić statek od drobniejszych, czy in
nych środków przewozowych, jest szczegółem, z którym nale -
żałoby zwrócić się do techników. 

2) Przy warunku bliższego określenia pojęcia statku po -
dług cech charakterystycznych pomiędzy inny.ni, wyżej zazna
czonych, - obstawał za obowiązkowością rejestracji -
wszystkich statków, gdyż tylko w ten spo
sób można położyć mocny fundament pod zaufanie publiczne do 
kredytu, maj~cego oparcie na wartoaci statku. Gdyby nie było 
obowi~zkowej rejestracji wszystkich statków, właściciel czy 
kapitan statku, obciążonego należnoacia.!lli, mógłby komuś nie
jwiadomemu oawiadczyć, że statek jest wolny od obciążen i 
nie było by środka sprawdzenia takiego twierdzenia. rrzerwa
łoby to cały kredyt, ~ający być opartym na statku. 
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3) Ujawnienie daty budowy i zakresu remontów było by 
niezbędne, gdyż dane te były by zasadniczemi przy wyprowa
dzeniu wartości statku, jego stanu, solidnoaci remontu. U
jawnienie tych danych jest najzupełniej możliwe, bo już się 
w praktyce odbywa, np. prawodawstwo angielskie i niemieckie 
ujawnienie tych danych nakazują obowiązkowo. Zarzut możności 
zaprowadzania zmian bez ujawniania, wspomniane prawodaws'twa 
regulują w ten sposób, że ustanawiają kary zarówno na właś
ciciela jak na kapitana. Możnaby ustanowić kary zarówno na 
przedsiębiorcę, który dokonał remontu, za niezawiadomienie o 
tym, mógłby istnieł obowiązek zawiadamiania miejscowego, po
dług miejsca remontu, urzędu okręgowego, ten zaś, znając 
miejsce rejestracji statku, miałby obowiązek przesłać dane 
do ksi\gi rejestrowej. To są szczegóły. Wniosek z natury 
rzeczy traktuje kwestię zasadniczo, nie mogąc wdawać się w 
szczegóły. 

4) Organizacja nadzoru, rozbita we wniosku na a) wydział 
ksiąg rejestrowych i b) urz1(1 administracji brzegowej, nie 
jest bardziej skomplikowana, aniżeli w krajach, które mają 
już uregulowany kredyt, oparty na statkach. Frawo angielskie 
zna rejestry portowe i rejestry hipoteczne, wzajemnie się u
zupełniające w sposób podobny do projektowanego we wniosku. 
Podobną organizację stanowi również prawo niemieckie.Jest to 
zresztą niezb~dne, gdyż tylko taka organizacja daje rękojmię 
oficjalnej kontroli nad zmianą personelu załogi, zakresu i 
prawidłowoaci remontu, sprawdzania dotyczących tego danych 
za pomocą sprawdzania na miejscu odnośnych raportów kapitana 
statku i przesyłania tych danych z ur z ę du do księ
gi wieczystej statku, względnie do urz~du podług przystani 
ojczystej danego statku. 

5) Zarzut, iż nasza ustawa hipoteczna nie zna organizacji 
kontroli nad długami uprzywilejowanymi, nie jest przekonywu
jący. w ustawie hipotecznej może chodzit o takie należnoaci, 
które regulują i konrolują inne instytucje urzędowe: koszty 
sądowe i egzekucyjne, podatki. Z natury życia ruchliwego 
statku, a co za tym idzie konieczno3ci ustanowienia daleko 
większej iloJci kategoryj i rodzajów należności uprzywilejo
wanych, niepodoona przeprowadzić analogii z historią eksplo
atowania placu czy budowli. na przykład, w stosunku do stat~ 
ku niepodobna nie ustanowić przywileju dla całego szeregu 
należności wypadkowych, nawet przewidzieć się nie dających: 
należnoaci za remont natychmiastowy wobec uszkodzeń w podró
ży, należnojci za ratowanie statku tonącego itp. Wobec tego, 
że na brzegach wszystkich rzek spławnych będą musiały wszę
dzie urzędowai urzędy policji brzegowej, niepodobna nie sko
rzystać z ich pomocy w sensie rozciągnięcia kontroli nad ta-
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kiemi należnościami, które powstawać b~dą musiały, zawsze w 
takich warunkach, które administracja wspomniana będzie mog
ła kontrolować To samo dotyczy zmiany załogi w drodze. Gdyby 
to odbywało się nawet na środku rzeki, to i wtedy winno się 
odbywać przy udziale organów administracji rzecznej miejsco
wej, która to wszystko może umocnić protokólarnie i protokoł 
przesłać do urzędu macierzystej czy ojczystej przystani da
nego statku. Eksploatowanie, kursowanie s.tatku, a tym samym 
i gwarancja kredytu, opartego na statku, mogą być uporz~dko
wane jedynie w takim razie, jeśli statek, jego właściciel i 
kapitan będą poddani całemu szeregowi norm nakazujących, 
pod rygorem kar za niezastosowanie się do tych nakazów. Za
równo w An.glii jak i w niemczech kapitan o całym życiu stat
ku, historii jego podr6ży, składzie i zmianie personelu, za
szłych wypadkach, uszkodzeniu statku, koniecznoJci re~ontu, 
rezultacie i zakresie dokonanych zmian w budowie i urządze
niu statku, - o tym wszystkim jest obowiązany składać rapor
ty najbliższemu podług miejsca zdarzenia urzędowi policji 
brzegowej. 

Tym odcinkiem zakończyli~my przedruk protokołów Komisji 
Prawa Mo;skiego z lat 1918-1919. Korzystaliśmy z odbitki 
(Kwartalnik Prawa Cy1ilnego i Karnego. R. II-1919, z. 4, ss. 
34) ofiarowanej Bibliotece PTN pr~~ Witolda Bublewskiego. 

+++++++++++ 

W nast~DJch numerach "BIULETfNU NAUTOLOGICZNEGO": 

"O Banderach 1 Krzyżach Qkrętew1ch u Morzu 1 pod czas 
Kruc.7aty" - frag!lent książki ks. Dymi tra Franciszka Kola pt. 
"Traktat krótki o heraldyce ••.• " Warszawa 1747. 

Tekst bardzo rzadkiej odbitki pt. "Obja~nienia tyczące 
się handlu zbożowego z Gdańskiem •.• " Gdańsk 1859. 
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1. Dymecki Lech Jan: Pierwszy polski silnik okrętowy dużej 
mecy. Maszynopis na kalce technicznej 
rysu.akami z 1934, 1937 i 1938 roku. 

2. Hofman Lucjan i Bublewski Witold: 
Morską 'NRN w Gdańsku w dniu 18.VI.1959 
bibułce, tekst jednostronny, format A4. 
- Nadesłał Ritold Bublewski. 

wraz z orJginalD,Ymi 

Koreferat na Sesję 
roku. Maszynopis n.a 
Sopot 1959, kk 37. 

3. Komunikat Z..społu Morskiego KHD'N (Gdynia). ·Nyd. powie -
laczowe, nieperiod.Jczne. 1959, nr 8, 9, 10. 

4. Le XXVe Salo• Nautique International. Port de plaisance 
••• et maritime militaire. "L'Information" 26.IX.1959, s. 9. 
- Nadesłała Z-0fia Domaniecka z O~wi~cimia. 

5. Nowak Krzysztof, Turek Leszek i WereszcZJński Jan: Sys
tem,y radiolokacyjne i ich zastosowanie w geodezji. Druk po
wielaczowf. Format A4. Kraków 1956, s. 3-46. - Nadesłał dr 
int. Jan Wereszc ey.ński z I.od zi. 

6. Teoria okrę~u. Linie teoretyczne, płaszczJZilJ odniesie
~ia i wJmiarJ główne. Ankieta. O~rodek Bormalizacji Prze!llJS
łu Okr~towego przy CBKO-Nr 1. Druk powielaczowJ i ~wiatłoczu-

ły. Gdańsk 15.vr.1959, kk 1 nlb+8+2. Nadesłał O~rodek. 
7. ZałoteAia szc1eg6łowe do projektu normy PN)W "Bloki ła

dunkowe. Nazwy i okrenenia". Ankieta. CBKO-Nr 1. Druk po-
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wie łac zowJ i 1wiatłoc zuły. Gdańsk 29. x.1959, kk 3+48 nl b. 
Format A4. Nadesłał 01rod~k. 

8. ?el~chowski l'litold: Autobiografia. 11aszynopis. Kraków. 
Li stop ad 1957, ss. 20. - Pra,ui~ w cało1ci; druko·.•13na w "Biu -
letJnie NautologicznJm". Dar 

TI. '.';zasopisma 

Autora. 

1. BiuletJn EkonomicznJ (Gdynia). Mi8si~cznik. Druk powie
laczowy. R. I-1959, nr I. (r.r. in. St. Dziuba: Polskie Linie 
Oceanie zne w 1958 r., s. 15-17), II. (M. in. -.V. TalarczJk: 
Fol ska ~~gł ur.;a r,~orska w 1958 r. , s. 1-3, Recenzja "Małego 
Słownika Ekonomie z.nego" s. 26-27) ,, III ( M. in. Co należy ro
zumie.Spod okreH~niem "weather work.ing day", s. 23), IV, V 
(M. in. J. Rodkiewicz: Dziesi~.5 lat "BiuletJnu Ekonomiczne
go" C:7TiSM s. 1-2. - Kilka słów z historii "BiuletJnu Ekono
micznego" s. 2-3), VI, VII, VIII, IX, X, XI. 

2. Biuletyn InformacJjny BRS (Gdańsk) 1959, nr 4-8. '.VJd. 
"Polski Rejestr Statków". Nadesłał ·.VJda.vca. 

3. Budownictwo Okręto.ve (Gdahsk). Miesi~cznU:. R. IV-1959, 
nr 5, 6 (M. in. H. Giełdzik: Bureau Veritas, s. 181-183), 
7, 8-9, lC. 

4. Głos StocznioNca (Gdańsk). R. X-1959, nr 22-47. (M. in. 
E. Cie~lak: Poprzednie.[ dzisiejsz.1ch stoczniowców, n-r.1 23 -
24. - Cz. 'Nojewódka: 7, dziejów budownictNa okrętowego w 
Gdańsku, n-ry 26-27, 29-34, 37-47. - L. Klimek: Jak wodowano 
statki 50 lat temu w stoczni "..Vulkan"?, nr 31, s. 5). 

5. J~zJk Polski (Kraków). R. XXXIX-1959, nr 1, 2, 3. 
6. Kul tura i Społeczeństwo ( Nars za Na). KNartalnik. T. 111-

1959, nr 1, 2, 3. 
7. Merimies Sjemannen (Helsin~i) 1959, nr 8. 
8. Naulca Polska ( /lars z.a Na). Czasopismo po:1wi"tcone zagad

nieniom rozNoju nauki w Pobee. 'Nyd. PAN. R. VII-1959, nr 1, 
2. 
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8. Nowiil,Y Rzeszowskie, 1959, llI' 178 (M. in. IL G[uziołek]: 
4000 stro• liczy6 będzie polska Encyklopedia Nautologiczaa, 
s. 5). - Nadesłała Autorka (Rzeszów). 

9. Okólnik (Londym). 1959, .ar 91. 
10. Polish Maritime News (Gd.1nia). Miesięcznik. Vol. II, .ar 

9, 10, 11-12, 13, 14. 
11. Pomorstvo (Rijeka). R. XIV-1959, .nr 5, 6 (M. in. J. Lu

etić: Dio brodava iz Hrvatskog Primorja i Istnod 1719 do 
1750, s. 225-226. - (t): Kap. Luka Dabcevi6 prevozi u kon
trabandu ratni materijal iz Odese za Bar, s. 226. - N. Lu
ković: Dva nova dokumenta o putu oko svijeta kap. Iva Visi11a 
s. 227-228. - M. Luković: O stogodiilljici katastrofe r. b. 
Tritó.n u tokru.mskom kanału, s. 228-229. - R. F. Barbalić: 

Bark Hervatska (kasnije Posch:kh), s. 229-231), 7 (M. in. R. 
F. Barbali6: Bark Sator, s. 262-263), 8, 9. 
12. Przegląd Geograficzn.y (Warszawa). T. XXX-1958, z. 4. -

T. X:XXI-1959, z. 1. • 
13. Przegląd Morski (Gdynia). Miesięcznik. R. XII XX:V 

1959, z. 5 (M. in. J. Kurzawa: Zdolno~ci żeglarskie aarod6w 
cechą wrodzoną czy przyswojoną?, s. 38-24. - E. Pisarek: 
Francuska marynarka wojenna, s. 57-68. - E. Kosiarz: Naj
większa bitwa morska w II wojnie światowej, s. 74-87• - P. 
Nocoń: O napędach jądrowych okrętów w "E.n.cyk"lopedii współ
czesnej" (1957, ar 6. - 1958, nr 12), s. 88-92. - So. "Wiel
ka stratagia "., rec. dzieła J ~ Ermana, s. 92-97), 6( M. ia. 
R. Wanta: Z kart historii marynarki wojennej, s. 13-23. -,E. 
Kosiar~: Największa bitwa morska w II wojnia światowej 
(c.d. ), s. 80-93· - R. Witkowski: Westerplate, rec. ksiątki 

Z. Flisowskiego, s. 96-97. - Zetem: Walki o Pacyfik, rec. 
dzieła s. Morisona, s. 98-99), 7-8 (M. in. E. Koczorowski: 
Nas ze prawa do Bałtyk.u, s. 11-17. - s .. Sosna-Sarn.o: Z zagad
nień zjawisk psychologic~n.7ch u załóg okrętów podwodllJ"ch, s. 
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Z historii awiiacji, r~c. 

rs 'a UZD6D.ego śa "opus magM1.m", s. 143-145. 
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959, s. 147-149), 9 (M. i•. ~. Wi1'e-Eak: W 
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Projektów Budownictwa Morskiego, s. 161-162. - J. Wilski: 
Wynalazki w B. P. B. M., s. 162-163. - T. Jadkowski: Dzi4-
łalnośó eksportowa B.P.B.M., s. 163. - J. Cz.rt: Osiągnię

cia BPBM w zakresie budoWllictwa hydrotechllicznego, s. 164 -
165. - L. Zaleski i T. Łabędt: Muzeum i Akwarium Morskie w 
Gdyni, s. 187-189), ~-8 (M. in. St. Darski: Gospodarka mor
ska w 15-lecie PRL, s. 201-20.3. - Dr J. Łopuski: rec. "Pod
ręcznika prawa morskiego" St. Matysika, s. 236-241. - J. T. 
Hoł:owiński: "Szczecin morski", rec. nr specjalnego, s. 242 ). 
18. The Geographical Magazin (London). Vol. XXI-1948, :nr 7 

(M. in. E. LJnam: EarlJ Days in Bermuda and the Bahamas II). 
- Nadesłał WładJsław 7,iemacki (Koło). 

19. Tygodnik Morski (GdJnia). R. II-1959, nr 19 (M. in. E 
Koczorowski: MagnetJzm i kompas, s. 6. - cz. Pta~: Jak zgi
nął ORP "Grom", s. 7. - Jack London buduje kec1,. - PrzeJ:ozJł 

i opracoNał K. Piotrowski, s. 11), - 20 (M. in. J. Pertek: 
Akcjs. ratownicza "Wisły" w roku 1941, s. 7-8. - Jack London. 
buduje kecz (c.d. ), s. 11). - 2l(M. in. I. Tarski: Encyklo -
pedia morska, s. 4. - R. N.: 'Ne terani mórz, s. 8 ). - 22 (M. 
in. J. Kłosso~ski: Popularyzacja morza na nowJch torach, s. 
3. - O morską oświatę, s. 3. - Cz. Ptak: B6j pancernJch ko
losów, s. 6-7, 9). - 23 (M. in. M. Krynicki: Cisza przed 
czterdziestoleciem, s. 2. - J. Kunert: Nie encJk:lopedia jest 
potriebna lecz elementarz, s. 3. - J. Grelak: Problem kwali
fikacji zawodowJch w przemJHe okr~towyrn, s. 5. - Z. Kowal
ski: Księgarze popular.tzatorami wied ZJ ·Il.orskiej, s. 5. - J. 
Pertek: J8szcze o nazwB.Ch polskich statków, s. 6-7), 24 
(M. in. J. Klossowski: Po!':JtJwnie i kr.rt.1cznie o "Dniach Mo
rza", s. 3. - w. A. Drapella: O Encyklopedii Nautologicznej 
rzeczowo, s. 5. - L. 7. M.: A co dalej? (o Klubie MarJnistó~ 
s, 31), - 25 (M. in. 7. Machaj: Perspek:tywJ populary -
zacji morza, s. 3. - cz. Ptak: Bojowa Kronika Polskiej Mary-
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narki Wojennej, s. 3. - St. Trojnar: 'Nczoraj, dzH i jutro 

7eglugi Morskiej w Szczecinie, s. 5. - 7. Makowski: Z pożół

kłJch kart, s. 6. - ZB: Pierwsze parowce w Gdańsku, s. 12, -

26 (M. in.: .Ark.owscy pionierzJ [F. Kreft, L. JakuboNski, Fr. 

Piechocki, J. Majerowicz], s. 3, - 7. Drapella: Kronika Po} 

skiego TowarzJstwa Nautologicznego, s. 7, 27 (M. in. [J. 

Starzycki]: s/s "Poznań" przedziera się do Anglii, s. 7. 

Cz. Ptak: Spór o encyklopedię morską, s. 8), - 28 (M. in. c. 
Orzegows1d: Wła~nie "morski", s. 3. - L. 7Jcki: St. M. Sa

l iński, s. 11), - 29 (M. in. K. Białkowski: Grunwald od 

strony 11.orza, s. 2), 30 (M. in. z. .MrozoNskl: Ekonomista a 

handlowiec, s. 5. - 7. Makowski: 7 pożółklJch kart [rozmowa 

z M. Jacyniczem], s. 7). - 31 (M. in. B. Miazgowski: Srebrna 

fregata, s. 1, 4. -n. A. Drapella: Powszechne dzieje żeglugi, 

s. 5. - m: Serdeczne pożegnanie· [kpt. M. Pacewicza J , s. 8. -

pj.: 55 lat w służbie mor 7.a ( kpt. M. Burchard ta J i Cwier..5 

wieku w shippingu [ A. Rusina], s. 9. - St. Dauksza: "UskrzJd

lone marzenia", s. 11), - 32 (M. in. GRAB: Od korwety panceD

nej do motorowców, s. 1, 4. - M. Kr.rnicki: O naiwno~ci, u

miarze i poczuciu humoru, s. 2. - N. A. Drapella: Powszechne 

dzieje żeglugi, s. 7. - Ostatnia broń DBnitza (rec), s. 11), 

33 (M. in. 7. Makowski: 'l poMłkłych kart (o J. LeszczJń -

skim], s. 8. - M. Błatejczyk: Dwie rozprawy doktorskie o te

matyce rybackiej[J. Elwertowskiego 1 J. Witkora], s. 11, 34 

(M. in. Obrona prac doktorskich, s. 3. - J. Kunert: W odpo

wiedzi adeptom wiedzJ encyklopedycznej, s. 3. - P. J. '.Visz

niewski: Muzeum aorskie potrzebne od zaraz, s. 4. - N. A. 

Drapella: Powszechne dzieje żeglugi, s. 12. - 7. Brocki: 

"Korab'' i korab, s. 12~, 35 (M. io.. li. A. Drapella: Powszech

ne dzieje żeglugi, s. 7. - 33 lata ~a morzu [Jan. Dominik], 

s. 9. - B. Miazgowski: Nie rób Greka, s. 11). - 36 (M. in. 

J. 7alewski: Nadmorska reduta [Oksywie], s. 1, 3. M. Bu-
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kar-Wałdowa: Nychowanie morskie zadaniem szkół., s. 7. - w. A. 
Drapella: Powszechne dzieje teglugi, s. 7. 30 lat na 
morzu [ Gustaw Ledwoń], 9. - F •. Fornalczft: Cassus Benio.vsk:i 
s. 11. - 37 (M. in. J. Pertek: ?atopienie "Athenii", s. 5. -
w. A •. Drapella: Powszechne dzieje żeglugi, s. 7. - Al. Bodi
aow: Z wizJtą w Morskim Pałacu,[tłum. St. DaukszaJ, s. 7. -
35 lat w spedycji i maklerce [Leon Kozakowski], s. 9), 38. 
W. A. Drapella: Powszechne dzieje żeglugi, s. 7. - L. Zi
mowski: Ekonomia morska, l~dowa i przestrzenna, s. 7. - A. 
Kołodziej: Kapitan, s. 11). 39 (M. in. 2. Pawlicki: Bałtyk w 
muzyce, s. 6-7, - E. Koczorowski: W głąb oceanów, s. 7. - 25 
lat fo St. Janiszewskim], s. 9. 

20. Wiadomo1ci 7~glarskie. (Gdynia). Wfd. Tygodniowe. R. 
XXVII, nr 25-48. 

21. World Porte (Waszyngton). Vol. 20-1958, nr 4, 5, 6, 7. 
- Nadesłał kpt. ż. w. Jerzy Mi~szkowski z Montrealu. 
22. World Ports and the Mariner (Waszyngton). Vol. 20-1958, 

nr 9, 11, - Vol. 21-1959, nr 1. - Nadesłał. kpt.ż.w. Jerzy 
Mieszkowski z Montrealu. 
23. Żeglarz (GdJnia). R. I-1946, nr 1 (2 egz.). 2 (2 egz.), 

3, - R. II.- 1947, nr 7, 8-9. - R. III. - 1948, nr 8. - Prze
kazał W.A. Drapella. 
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