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N a wielkich stoczniach

buduje si? najpierw w

du?ej slbali modele. Wo_

dowanie jednego ze ?wie

?o wybudowanych stat

ków oceanicznych. W

Leningradzie otwarto

wystaw? bada? biegu

nowych. Francuska flo

ta wojenna. Dowódca

polskiej floty wojennej

kontradmira? Mohuczy,

Najnowszy kr??ownik
,

"Vanguard".
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W?ród Lcznych interesantów Zarz?du G?ów

?:1egu LIgi Morskiej l lJepartamen:Lu ivrorsk.ego

Min.sterstwa Zeglugl l Hanruu z.agran.czneg i

n-e ma?y prt.cent sranr.w.? CI, k.orzy przy

checz? z z apy iaruem - nIeraZ trwoznym l n?e-

smiarym, ,nler'az 'zdecydowanym, a nawet natar

czywym i wyraczaj?cym wszelk? negatywn?

oupowredz:
-

Jc..Ikle s? szkery morsk.e w .PO'I

sce"t ... Jak mczna zosta? marynaf2.errp 't.: Czy

mogroym si? uczy? na rybaka'( ... Czy Jest .szkO-
ta, Ktora uczy budowa? okr?ty?... .J'

.

A bywa nIeraz, lZ Zg?OSI SI? jegomo??, którego

g?owa rue w.ere wystaje ponau stó? przyjmu

j?cego go urz?cmuka l który ki otko i lap.darnie
stw.erue a: Cnc? by? msuynarzem!

Gorzej jest, gdy zjawi SI? stroskany tOdciec lub

zaprakan.a mausa, mi?tosz?c w r?ku skrawek

papieru, na ktorym zazwyczaj s? takie oto s?o

wa: "l'ne mar twe.e SI? o mn.e, cam sobie rad?,

wyruszam na morze!". Gdz.e go szuka?, w jakiej
SZKOle, il,a jax.cn kursach, a rnoze JUz na sta,tkU,

na . okr?CIe (!. ..

P?d m?odZIe?Y ku :mo,rzu jest ogr'Omny i to

jest objaw potZytywny. bo l:olsce trzeba ludzi

morza l pracc.,wniKow portowycn. Bo mOlz!-wos

Ci pracy na morzu I ala morz,a s? wielkIe. Bo

p!'.zyszwsc POlSkI Jest na ·morzu.

W J.e1u Jest jednak takich, którzy JU? po pIerw

szym ze·L.,KJ1i?CliU SI? z morzem rezygnuJ'? ;z. pra,..

cy ha morzu, bo "ich" morLe i ffie,!'ze z, rant,a.zji,
z h.lm.u, z Ks??zeK l ó?nI SI? znalcznIe od nwr L.a

rzeCZyWIstego, aaJ?cego mn.ej przygod a w-?cej
tw,arue] pracy, mllJ.ej z arr OtQ<ko w, a Wi?cej mor

skIeJ CHGl'Oby, mnIeJ postOJU w portach, a Wi?cej
?E:gIUgl w S?oty, z·a,wiej? l sztorrm, mil.ej opalama

s·? w s?oncu, a w.?ceJ czuwanIa W m·r;"k::zne

i mglIste, bezsenne noce.

Zawód m.;trynarza· jest p o w o ? a n i e m.

Kto?, kto szuka tylko sposobu dobrego .zarobko

wania na morzu, ten niech lep.ej odrazu gdzie

indziej szuka pracy i chleba.

Tym, którym oboj?tn1a jest wysoko?? lzar·cb

ków, ale poc??ga ich typ, rodzaj pracy, którzy

maj? prawdziwe z a' m i ? o w a n i e, z d o I

n 10 ? c i, d o b r e .z: d r IQ. w i e i o d p 1)

w i e d n i e w y k s z t ,a· ? c e ,n i e nast?pu

j?ce szko?y stoj? otworem:

Pa?stwowe Centrum Wychowania Morskiego

(P. C. W. M.) Gdynia, ))iDjm ?eglarza".
W sezonie letnim, od czerWCa dlo wrze?nia,

tstniej? kur s y z a p o z n a w c z e w i e-

ORSKIE W POLSCE
d z y o m o r z u. Turnus trwa 4 tygodnie -

w o?rodkach w Gdyni, Gda?sku i Dziwnej ko

?o .Szczecina. Warunki przyj?cia: ?wiadectwo

7 klas szko?y powszechnej (w wyj?tkowych wy

padkach mniej), wiek ('Id 14 Lat wz'wy?, dobre

zdrowie, obywatelstwo polskie.
Kursy te Imaj? charakter 'selekcyjny, zniech?

cenia s?abych i niezdolnych, zapoznania z praw
dzi wym 'G,bhczem pracy na morzu i w porcie
wytrwa?ych, silnych i zdolnych.

Ci ostatni, PO! przej?ciu kursów zapoznaw

czych mog? wst?pi? do Szku?y Jungów, jedno
rocznej, bezp?atnej, szkol?cej m?odzie? na ma

rynarzy pok?adowych polskiej floty handlowej.
Mie?ci? si? Gna b?dzie w ramach P. C. W. M.
w "Domu ?eglarza" w Gdyni. J est ona. w sta

dium organizacji, czynna b?dzie prawdop:::tiob
nie od listopada b. r. Przyj?tych b?dzie ok. 60

uczniów,

Równie? w ramach P. C. W. M.m:e?ci? si?
b?dzie Szko?a Rybacka, szkol?ca na rybaków
po?owów dalekomorskich. J ednorcczna, bezp?a
tna, warUJnki przyj?cia jak do Szko?y Jungów.

Prz?j?tych b?dzie Ciko?o 90 uczniów, którzy
ukonczyli ?ur sy P. C. W. M.

Dok?adnych informacyj udziela Dyrek2ja P.

C. W. M. Ci, którzy u?.::;?,czyli gi'mna'zjum (ma?a
matura) mog? WlSlt?pi? do' Pa?stwOwego Liceum

Budownictwa Okr?towego, Gda?sk _ Wrzeszcz,
"Conradinurm", ul. Pir,almow?cza 112. Liceum ma

za zadanie przygotowa? m?::\dzie? do pracy
w przemy?le o.kr?tow)11m, szczególnie w st.erCz-

·njach okr?towychmcTskich i ?ródl?dowych na

poziom:e naukowym techników. Po U'ko?cz?niu
Lk6UJm, ahsolwenci maj? prawo do studiów na

Politech'ilikach. Nauka trw,a 3 lata, w czasie

których uczni,Q,wie obow??z'ani s? do cdbycia
praktyki w przemy?le akr?towym i w ?egludze.

Przyjmowana jest 'm?odzie? m?ska, w wieku

od 16 do 20 lat. Egzamin sprawdzaj?cy z j?zyka
polskiego, matematyki, Lzyki, Tysunków cd'"

r?cznych oraz badanie leka'rskie. Przy Liceun1

istnieje Internat dbc'wi?zkowy dla wszystkich.

Istniej? op?aty, zale?ne cd stopnia. zamo?no?ci l

Dla niezamo?nych a piJlnych - stypendia. Egza

miny ordby?y"si? w lipcu
- nowych kandyda

tów w tym roku LiJceUJm przyj'mowa? nie b?dzie.

Pa?stwowa Szko?a Morska w Gdyni, ul. Czer

wony,ch Kosynierów 83, szkoli przY'sz?ych ofi

cerów polskiej marynarki ha:ndlowej, nawigato
rów i mecJlaników.
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Warunki przyj?cia: ma?a mstura, 16-20 lat,

pomy?lny wynik egzaminu pi?miennego i ust

nego oraz badania lekarskiego.
Internat -,IC;bO'wi?zkowy, bezp?atny. Nauka

trwa, trzy lata .- na Wydzia?ach Nawigacyjnym
i Mechanicznym. P?ywanie na statku szkolnym
.Dar Pomorza", praktyka na statkach mary

narki handlowej.

Egzaminy odby?y si? w lipcu, dodatkowych
kan:dydatów w tym roku Szko?a przyjmowa?
nie b?dzie.

Pa?stwowa Szko?a Morska w Szczecin'e jest
fili? Szko?y gdy?skiej, t. j. cz??? uczniów z Gdy

ni zostanie przeniesiona d) Szczecina. Dodatko

wych kandydatów nie przyjmuje si?.

Ilo?? kandydatów do P. S. M. jest ogromna.
W r. b. poda? o przyj?cie wp?yn??o 1080, przy

j?to uczniów 143. W przysz?o?ci, pierwsze?stwo
I w przyjmowaniu do P. S. 11. b?d? mie? absol

wenci kursów P. C. W. M. i Lig: Morsk:ej.

Dla m?odzie?y posiadaj?cej matur? licealn?
czynna jest Wy?sza Szko?a Handlu Morskiego
w Gdyni, ul. Czerwonych Kosynierów 79. J est

to uczelnia typu akademickiego, dostarczaj?ca
fachcwych si? o wy?szym wykszta?ceniu w dz ie

d?inie ?eglugi i handlu 'morskiego. Warunki

przyj?cia: matura "licealna, d.fbry wynik egza
minu (w tym z j?zyka angielskego i do WyhOTU
- francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego).
Podania o przyj?cie 'w terminia od 15.VIII. do

15.IX. Egzamin 25.IX. Rok szkolny 1946/47 roz

poczyna si? 1.X. 1946. Studium W. S. H. M. trwa

3 lata.

Odpowiednikiem Liceum Budownictwa Okr?

towego na poziomie akademickim jest Wydzia?

YPRAWY

\

Pierwsze wyprawy Wikingów kieruj? si? do

ziem le??cych najbli?ej <ich ojczyzny. S? to wy

spy brytyjskie po opanowaniu których ruszaj?
na dalsze pcdboje. Pierwszym etapem w drCl

dze na zachód by?a Islandia. Dociera do niej
w roku 867 rozbójnik normandzki Naddodd.

Wyprawa jego nie przynosi ?adnych realnych
Korzy?ci Normanom. Wyspa ta nie ró?ni?, si?
niczym od ich w?asnego ubogiego kraju.

Rozbójnicza i korsarska ?y?ka pcha wodzów

normandzkich do coraz t. el nowych wypraw.
V.f roku 875 ?la!dami N addodda wyrusza do Is

landii nowa w Jlpr,,1 w,a pod wodz? l'nlgulfa.

Korsarze normandzcy pC' przyby6u na wy;p?
przebywaj? .na niej Clzas d?u?szy. Zna,jduj? tu

w?ród miejscowej ludnj?ci szereg Przedmiotów

nale??cych do kultu chrze?cija?skiego jak ksi?
?lki, dzwony, pastora?y. PrzedmicIty te nale?a?y
do przyby?ych tu przed Wikipgami osadn?ków

z wysp brytyjskich, którzy emigruj?c z kraju
rodzinnego, kolonizowali ziemie, le??ce mi?dzy
Norwegi? i nieznan? jeszcze wówczas Gren

landi?.

Budowy Okr?tów Politechnik] Gda?skiej,
Cda?sk-Wreszcz, Pol.technika.

Studia trwaj? 4 Iata, absolwenci otrzymuj?

dyplom in?yniera.
Wymagania: matura licealna, egzl3.lmin wst?p

ny. Podania przyjmcwane s? od 19.VIII. do

14.IX b r. Egzaminy cd 23.IX do 28.IX b. r.

Rok szkolny zaczyna" si? 1.X. 1946.

M?odzie? m?ska w wieku poborowym, pra

gn?ca si? po?wi?ci? s?u?bie wojskowej na mo

rzu, mo?e wst?powa? ochotnicz JI do Marynarki

Wojennej, za? posiadaj?cy matur? licealn? do

Szko?y Oficerskiej Marynark] Wojennej (daw

niej Szko?a Podchor??ych Mar. Woj.). Inforrna

cyj udziela Dowództwo Marynarki Wojennej
w Gdyni.

Prócz wy?ej wymienionych szkó? morskich'

istnieje Pa?stwowa Szko?a ?eglugi ?ródl?dowej
w Warsza wie, ul. Bednarska 2/4. Jest to szko?a

zawodowa, pcdleg?a lVIinisterstwu Komunikacji.
Zadaniem szko?y jest przygotowanie kandyda
tów na kierowników i mechaników statkowych

?eglugi ?ródl?dowej, oraz podmajstrzych tych?e

dróg wodnych.
-

Szko?a posiada 3 wydzia?y: nawigacyjny, me

chaniczny i dróg wodnych. Nauka trwa 2 lata.

Rok szkolny sk?ada si? z fi-miesl?cznej nauki c

tsoretycznej i 5-miesi?cz'nej praktyki. Pocz?tek

nauki - 1 listopada. Warunki przyj?cia: w.ek

16·-20 Iat, uko?czenie 6 klas szko?y p::. iWSZ ech -

nej, dodatni wynik egzaminu i badania lekar

skiego. Nauka w szkc1e bezp?atna. Obowi?zuje
internat - p?atny, dla po?owy uczniów wy?y
wienie bezp?atne.

W szkole obowi?zuje reaulamin szkolny, opar

ty na dyscyplinie wojskowej.
Dr B. Miazgowski

I K I· GÓ

Okr?t Wikingów



W roku 876 Gunnbjórn organizuje wypraw?,
która wyrusza na zachód w poszukiwaniu no

wych ziem. Wyprawa ta odkrywa szereg nie
wielkie h, skalistyeh wysepek, rczrzuconych \

mi?dzy Islandi? i Grenlandi?, orez napotyka na

?lady wielkiego nieznanego l?du. Brak ?ywno?-
.

ci i strata kilku 'statków, które zaton??y podczas
burz, panuj?cych w tym czasie, zmusza Gunn

bjórna do powrotu. Wie?ci, przywiez:one przez

?eE/larzy, wzbudzaj? i podniecaj? ch?? do dal

szych wypraw.

Eryk Rudy w roku 983 wyrusza na czele no

wej wyprawy dla zbadania nieznanego l?du,
odkrytego prZEZ wypraw? Gunnbjorna Eryk, po

uci??liwej ?egludze, dociera wre.szcie do sta?ego
l?du, gdzie znajduje dogodne warunki do, za?o

?enia osady, Po trzech latach pobytu w nowo

za?o?onym osiedlu i po .zorganizowaniu go, Eryk
powraca do Islandii Z zamiarem ?ci?gni?cia do

kolonizowanej ziemi wi?kszej ilo?ci osadników.

Chc?c zach?ci? rodaków do kolonizacji odkry
tego kraju, nadaje mu w przeciwie?stwie do

Isla'ndii - kraju lodów, nazw? Grenlandii -

kraju zlelcnego.
Propaganda, prowadzona na rzecz nowych

ziem, przynosi wyniki dod-atnie. W roku 985

wyrusza ncwa wyprawa, z?o?cna z 35 statków
z osadnikami.

Z floty tej dociera do Grenlandii tylko 15

statków, pozosta?e gin? w nurtach oceanu, za

topicne przez silne burze.

Nast?pn? wypraw? do Grenlandii organizuje
w roku 1000 Bjarne Harjulfssohn. W czasie ?e

glugi, na skutek pomy?ki w kursie, po do?? d?u

giej p::ldró?y, docieraj? dal nieznanej ziemi, gó
rz ySJt ej i pokrytej lasami, Poczym skr?caj ?
wprost na pó?noc. W czasie tego rejsu natykaj?
si? znów na ?iez'nane wybrze?e, ktÓI e jednak
omi'j,aj?, jak równie? odkryt? po kilku-clniowej
p'?dró?y wysp?, by wreszc?e po czterdz·estu ,C?
miu godzi/nach podró?y dotrze? do Grenlandii.

Wie?ci o cdkryciiU nowych nieznanych ziem,
które d:tieraj? do kraju rodzinnego, wzbudzaj?
pows.zechne zaciekawienie. Leif, syn Eryka Ru

dego wyift.llsza z 35 t01warzysza'mi w 1001 roku

na now? wypraw? ku nieznanym l?dom. Po

kilkunastu dniach ?eglugi wypraWa dociera do

widzianych przez BjaI'ina ziem. Leif po wyl?do
waniu :nadaje fun miano Hellulandu - ziemi ka

mieni. Helluland to prawdopodobnie dzisiejszy
Lab.rador.

W dals?Yffi ci?gu swej podró?y wypra,wa do

ciera do ziem dzisiejszej Nowej Szkocji, która

otrzymuje nazw? Marklandu. Tu pud dzia?a
n:em 'pó?nocno-<wschodniego wiatru, zostaj? ze

pch'nd?ci a? do Cap Cod i Nantucked, sk?d do

cieraj? do st.a?egol l?du, do uj?cia rzeki Tauton.

P?yn?c t? rzek? 'w gór? jej biegu, napotykaj?
kraj ?yzny i boga,ty. Od licznie rosn?cY'ch tu l?
toro?1i winnych, nClwoodkryte ziemie .otrzymuJ?
n ?1Z.W? Vilnlandii.

W r,oku 1003 wyrusza do Vinlandii wyprawa

pod wodz? Thorfina Karlsohna. Z·adaniem tej·
wyprawy, :;;k?adaj?cej si? ze 150 m??czyzni i 5

kobiet, oraz nie wielkiej ilc?ci byd?a, jest za?o

?enie na nowoodkrY'tym l?dzie osady. Po przy-

I
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byciu na miejsce i zagcspodarc1waniu si?! osad

nicy nawi?zuj? stosunki han??ow? z

Eskl?O??
mi Pocz?tkowo osada r:o,zwIJa SI? pomy?ln ,

jednak z biegiem czasu, na skutek. wal? we??
n?trznych i sporów mi?dzyo.?adnIkam?, .chy ?
si? ku upadkowi. J ako jedyn? ?lad ;PlO niej, po

z::?ta? istniej?cy jeszcze do TIIedawpa nad .Tau
ten River, kamie? runiczny,. na. którym .spls.ane
s? dzieje wyprawy 'Oraz znaJduJ.e SI? OpIS nar?
dzin pierwszego bia?ego cz?owieka na l?dzie

ameryk.J?skm. By? ?ittn urodzony w 1003 T.

Snowre z matki GUdUIdy.. .

Znajduj?cy si? w n?dzy osadnicy opuszcza??
w 1006 r. Vinlamdi? i powracaj? do Islan?ll.
Rok 1007 przynosi dwie nowe. ?ypr.a?y

do VI[)

Iandii, Osadnicy, którzy przybili z nimi, po.
dwu

letnim pcibycie w ty? kraju, WrrrIszczenl w??
karni wewn?trznymi, pc'wr?eaJ? ?o. Islandu.

Odt?d Normanowie nie podeJ?uJ? J?z n.?iW?ch
wypraw odkrywczych na zachod. Pocl??aJ? Ich,

przynosz?ce do?? du?e zyski, ?owy na :WIeloryby
i foki na morzach pó?nocnych. V! czasie tych .?o
wów przep?ywaj? cie?nin? DavlSa, zc:tpuszczaJ?c

si? do?? daleko na pó?noc. •
. . ..

Tym:czasem k:lloll1ie w Gr?nlandli :oz;-VIJ1aJ?
si? d·o?? pomy?lnie. .W ?kohcach dz?sleJszego
Julia:nehaab powstaJe os.ada ??s?n. Byg?d
(wschodnia osada), a w par? lat pozm?J,

na P??
noc ko?o dzisiejszego Godthaab, zostaJe z,a?ozo

na' druga Gsada, nazw'Jna Vestri Byggd(zacho-
dnia csada).

. ,

Osady te osi?gaj? stopniowo. du?y stop;e? r,oz
woju. Gm:na normandzka pOSIada 40 koscIO?ow,

'katedr?, klasztory i setki, doskonale zagospoda

row.anych osiedli r?lniczo-?,?dJolW l?nych.
Wewn?trzne walkI i zaWISC pomI?dzy poszc?e

gó1nymi rodami, prz?czynj.aj? s:? ?o stopnlO

wego upad?u ty?h ?ltn,?cy?h. kolonI:. Do upad
ku ich przyczylnla SI? rownIez stopnIOwe zapa?

danie si? Grenlandi'i pod wod?, na s?tek ?zego'
szereg najlepszY1ch pastwisk nad fIOrdamI, na

których wypasa?y si? liczne stad,a. byd.?a, ?oJWo
li znal·a,z?y si? pod wod?, eo :przycz?n??o SI? do

zmniejlszenia hodowli, a w WIelu lnleJscach zu-

pe?nie j? uniemo?liwi?o.
.

DUJ?y równie? wp?yw na osadnIctwo grenlan
dzkie wywo?a?o przesuni?cie si? Golfstromu w

kerunku wschodnim ku brzeg.om Europy. To
?,

przesuni?cie si? spowodowa?o och?odzenie si?

kli1matu i pokryde l?du skorup? !odow?. . ,

Resztk? pozosta?ych przy ?yCIU .osadnIkow

zabra? ostatni okr?t, który odszed? dO' Europy
w r.oku 1410.

Davis, zwiedz.aj?c w 1585 r. Grenlandi?, nie

znalaz? ?adnych ?ladów bia?ego cz?awieka,

oprócz rum opuszcz.onych i cz??ciO'WOI zatopio-
nych osad. Walery PnYborowsk1

.5



I S LA N D I s: KR ,l' J 'GEJZERÓ
To te? stolica Reykjavik nie po

siada prawie woale kt:Jffiinów, Co

jest bardzo charakterystyczne

dla tego miasta i przeczy w?a

s-iej nazwie, b?rwiem Reykjavik

PlO islandzku oznacza zas?ona dy

mu (reyk
- dym, vik - zato-

ka).

N:ew?tpli:wie najwi?cej znana

jest Islandia ze swOich wulka

nów. Od czasów pierwszego o

sadnictwa zacbserwowsnc 25

czynnych wulkanów.

Wpó?niejszych latach coraz

rzadsze s? wybuchy, które maj?

przewa?nie m.ejsce w g??bi dzi

kiego kraju, zdala c d s' edzib

ludzkich. N'a:jwi?cej znanym jest

wulkan Hekla, który od czasu d,J

czasu niepok-! nkol.cznych rnie-

"'_.
szka?ców. Szczyt krateru mi

?na ?atwo osi?gn?? w ci?gu dwóch godzin, sk?d

rcztacza si? wspania?y widvk.

Nale?y wspomnie? o najwi?kszym lodowcu

w Europie "Vartna,jo!kuN", który z uwagi na ci?

g?e erupcje, jest przedmietern ?ywego zairrtere

sowania. Wybuchy przerywaj? gigantycz:q? po

kryw? lodow? grubo?ci clko?o 300 metrów i pod
czas erupcji mc?na zaobserwowa? niesamowity
widok wylatuj?cych, potwornie wielkich bry?
lodu otoczonych p?omieniami, c .. :} pozostawia
niezatarte wra?enie.

Wybuch gejzeru

Nigdzie nie mo?na spotka? tyle osobliwo?ci

.i fenomenów natury na tak stosunkowo ma?ej
przestrzeni, jak? jest wyspa' islandzka, której
wielko?? równa si? zaledwie 1/3 Polskl o zalud

nieniu roko?o 130 tys. mieszka?ców. Ka?dego,
który tam przebywa?, zachwyci? krajobraz

dziwnej niesamowitej wysPy, wyrzuconej z o

ceanu w preh.storii wskutek wstrz?sów wul

kanicznych.
c.

?rodkowa cz??? kraju jest bardzo górzysta
i g?st? pokryta odwiecznym] Iodcwcaeni. Z po

strz?pionych i wysokich gór krajobraz nag?e
przechodzi w ?yzne równiny lub g??hc-kie i wa

skie doliny, przyczym ?agodne linie zielonych
wzgórz i chy?o biegn?ce czyste wody rzek wy

daj? .si?. s?mbolen: ciszy i harmcnii w przeciw

sta.wIenlu szorstkim, nierównym. dziko wygl?
daj?cym polom zastyg?ej lawy. Wulkaniczne

pochodzenie wyspy mo?na zaobserwowa? wsz?
dzie. ?ie ty?ko. ?skazuj? na to dziwacznie po

strz?pione wzniesienia o rdzawym kclorze lecz

równie? du?e, rczleg?e równiny, pokryte Icw?,

cz??to. podobne d'J' wzburzonego morza. Dla po

dró?nika, zaopatrzonego w bujn? fantazj?, nie

lada by?oby atrakcj? odtworzenie sobie obrazu

jakie potworne si?y na1tury wyst?powa?y w two

rz?'n1U nieokie?zanej dziko?ci widoków.

S?upy pary i wody w ró?nych miejscach wzno

sz? s:? wysoko wprclSlt z ziemi, gdzie pod spo
dem gotuj? si? i bulgccz? gor?ce ?ród?,a. Naj·
wi?cej znanym gejzerem na ?wiecie jest tak
zwany "Du?y Gejzer" oddalony od stolicy Islan

dE - Reykjavik, o?c?o 140 km. Podczas wybu
chu s?up paTy wznosi si? do wys::iko?ci 100 me·

trów, a obserwatorzy blisko stoj?cy odczuwah1
do?? silne dr?enie ziemi.

.

GejZery s? g?sto rozsiane po ca?y,m kraju.
W ostatnich htach ujarzmili Islandczycy gor?ce

?ród?a, które s? g?ó'wnym ?rodk:em ogrzewania
d::,mów, szkó?, p?ywa,lni publicznych. P?ywalnie
s? prawie w ka?dym miasteczku, a na,wet wsi.

6

Solenie sIedzi

Cech? charakterystyczn? kra,jobr"zu wyspy

jest brak lasów i drzew. W pocz?tkach osadnic

twa (1000 lat temu) kralj 'by? [pclkryty lasami

brzczowymi, lecz brak' opa?u w owych cz,a6ach

'Oraz ·cbgryz.anie kory drzew przez liczne stada

owiec, przyczyni?y si? do zniszczenia, ubogich
]asów.

Najmilszyrn- przyjacielem podró?nika na zie

mt islandzkiej jest ma?y konik zlwany "ponies" ,

rasa, niespotykana nigdzie na ?wiecie. Jest to

prs.,wdziwy i inteligentny przyjac:el, z którym
m:4?na si? bardzo z?y? i podró? w jego tcwarzy-

I

stwie daje wiele emocji i wi?cej przyjemn,,:;?ci,

jak odbyw31nie wycieczek w Hcznym gronie to-

warzyszy. Teofil Sefwa

\



ODEL
Po?awiacze 'min klasy "Chamois" s? najnow

szymi okr?tami tego' typu w marynarce fran

cuskiej, Do klasy tej nale?y 10 jednostek: "Cha

mois", "Ann,amite", "La Surprise", "Chevrenil",

"GazelIe", "Admi'ratl Senes", "Erseigne") "Bal

lande", "Ma,telot Leblanc" i "Rageot la 'I'ouche".

Budowa 5 ostatnich jednostek zosta?a wstrzy
mana 'w r. 1940 na skutek dzia?a? wojennych.

Dane techniczne:

Wyporno?? - 647 t.

Szybko?? - 20 w?z?ów.
Uzbrojenie: 2 dzia?a 102 mm, przeciwlotu. po

dwójnie lawetowane, 8 K.M. przeciwlotn, po

dwójnych 13 mm. Okr?t posiada, wyposa?enie
do pc?awiania i stawiania min.

Nap?d 2 silniki Diesla o ??cznej mocy 4000 KIVI.

Wymiary: d?ugo?? w linii wodnej - 78 m.,

szerckc?? - 8,5 m., zanurzenie - 2,4 m.

Za?oga sk?ada si? z 75 ludzi.

Model wykonany w skali 1 :200. D?ugo?? jego

wyniesie 42 cm. poniewa? rysunki ze wzgl?dów

technicznych zosta?y zmniejszone dOI skali

1 :400, pierwsz? czynno?ci? przy budowie mode

lu b?dzie dok?adne, dwukrotne powi?kszenie
planów, do skali 1 :200.

Kad?ub.

Kad?ub wykonujemy z desek sklejanych war

stwami. D::> tego celu najlepiej nadaje si? olcha,

lipa lub brzoza. Drzewo nie mo?e by? mokre,

gdy? po sklejeniu b?dzie si? paczy? i zdeformu-

je ca?y model.
•

Na desce 'O grubc?ci 10 mim. przerysowujemy
kszta?ty poszczególnych warstwic, oznaczonych
na rysunku litersani A, B, C, D dwukrotnie po

wi?kszorie.

N ast?pnie wycinamy je laubzeg?, uwa?aj?c,
aby lin.ia przeci?cia # by?a idealnie prosi,cpad?a
do powIerzchni deski. Wycinanie z,aczynamy od

wywiercenia otworów na ko?ki ??cz?ce, nast?p

nie, wycinamy ?rcdek warstwy a dopiero przy
kancu obrys zewn?trzny. Kolejno?? ta u?atwi

nam znacznie prac?.

W warstwie D nie wycinamy cz??ci ?rodkor

wej, ?ylko. wydr??amy j? d?utem, a nast?pnie

zE'szlf!owuJemy do grubo?ci 8 milimetrów.

Gotowe deseczki skleja,my w podanej na ry

sunfuu kolejno?ci. DLa usztywnienia i dCrPasowa
n:a IPosz'czególnych w,arstw w wywiercone oliwlo,

ry z,sbijamy drewniane ko?eczki.

Kald?ub mo?emy sklei? klejem stolarskim.

Po zastygni?ciu kleju nadajemy mu profil
(profile podane na rysunku) przy pomocy c?tre

go no?a, ,a nast?pnie grubegJQ papieru szklanego.

Wa?y srubowe wykonujemy z grubego drutu.

Prowadnice wa?ów skr?c,amy z pasków cienkie

go papieru. ?ruby w?cinamy z blaszanych pu

szek od konserw.

Pdk?ady wyc.in.amy ze sklejki milimetro'wej,

lu? w braku Jej z, tektury i naklejamy na

wIe?zch ?ad?uba
.. ?ter ?wykonujemy z tektury.'

?ozemy .go P['ZybIC. slzpIlk? do dna i w ten SpOr
sob b?c?Zlemy moglI go' nasta wia? na kierunek. .

Po wykonaniu ea?o?ci wszelkie szpary zak?a?

IACZA MIN

damy klejem, a nast?pnie raz jeszcze wyg?a
dzamy kad?ub papierem szklanym.

Nast?pn? czynno?ci? b?dzie zagruntowanie
pokostem. Pck.tst rozprowadzamy pendzelk.ern
cienk? warstw?. Po zaschni?ciu poleostu (oko?o
24 godzin) gruntujemy jeszcze rsz, poczym

przyst?pujemy do malowania.

Do, malowania u?ywamy lakierów rrrwero

wych. W miejscu linii wodnej malujemy pas

czarny szeroko?ci od 5-7 mm. Kad?ub ponad
czarmym pasem kolorem jasno-szarym, poni?ej

czarne.g? pasa kolorem czerwonym, Wa?y ?ru
bowe 1 sru:?y barw? srebrn?. Pok?ad malujemy

fuCll?rem jasno-br?zowym, okienka i kotwic?
czarnym, Uwaga. Kolejno?? malowania: 1) ko
lor

szar?, 2) czerwony, 3) br?zowy, 4) czarny

.pas i okl?lTIka. Malowa? nole?y tak, aby lakiery

Jesz?ze ?Ie zaschn??te ?ie styka?y si?. Lepiej
II1taLwac dwukrotnie 'CIenk? warstw?, ni? od

r?zu grub?.

Nadbudówki wykonujemy z drzewa lub z kar

tonu. W pierwszym wypadku ?rodek dla
" . ..

'

zrnruojszerna ci??aru wycinamy, /pIcdobnie jak
w warstwach kad?uba i gór? zaklejamy tektur?.

Mos?k? nawigacyjne wycinamy z tektury -lub

?kleJkI mllr?etrc?eJ .. Burty mostków wykonu

J?my
z ,p?skow cienkiego kartonu. Przy skleja

nIU
.CZ?SCI pos?u?'j emy si? rysunkami persp?k

tywicznymi. Kornim skr?camy z paperu. Przed

przyklejeniem nadbudówek do pok?adu malu

je,my ?e k=do;em jasno-szarym, pok?ady most

kow ciemno-Br?zowyrn, Na kominie malujemy
pas czarny, tak samo wszystkie drzwiczki i 0-

lti,enk?. Po wyschni?ciu farby sklejamy nadbu

dówki z ??d?uben:n i. wykonujemy reszt? drob

n?"c? :'Z?S?1 (karabiny maszynowe, szalupy,
dZWIgl, dz?a?a i t. :p.). Maszty, wsporniki most

lm, l?fy karab:lnów maszynowych, d?wigi, wy

konUJemy z drutu Ol grubo?ci 1 mm. i malujemy
na szaro.

a ile mcdel zesta? zbudowany dok?adnie, b?
dzie dobrze utrzymywa? si? na wodzie. Uwaga:

Wszystkie ?cia:nki kad?uba wykona? mo?liwie

jak najcie?sze.
Powy?szy 'Opis budowy nale?y zachowa?, gdy? ,

nast?pne modele b?dz,iemy wykcmywa? w ten

sam sposób. i DIpisów dok?adnych nie b?dziemy
powtarlZ,a?.

.

St. Wo?niak

.--:----=------:?-??._.q
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LEGENDA
Reku 9564 przed nasz? er?, a wi?c 11510 lat

temu, mia?a miejsce na Oceanie Atlantyckm
straszliwa kat astrofa. Wed?ug poda? staro?yt

nych m?drców, ca?y ogroimny kontynent (wi?k

szy od Azji Mniejszej i Afryki Pó?nr cne] razem

wzi?tych), zapad? si? na wieczne czasy w ode

chlanie oceanu.

Obecn-e nad ?wiatem przewodzi "bI:a,?y" cz?o

week, Dzi?ki zdolno?ciom twórczym, rozumo

wym i organizacyjnym - nadaje kierunek ludz

ko?ci. N:e zawsze jednak tak by?o. Legendami
w?adcy A(?lantydy i licznych jej kolorni zamor

skich, byli ,,0zerwoJni" - a w?a?ciwie m iedei a

no-skórzy, Orni prowadzibi i organ'zowali ludz

ko??. J eszcze dalwnr:ej, przed nimi mia?a pano

wa? rasa :,czarrll?a", dzi? ju? zdziecinnia?a ze

staro?ci.

Pi?kna i bogata by?a kraina Astlan. Bo?ek

oceanów podarowa? j? przed wieloma tys' ?cami
lat swemu synow;" Atlasowi, upcsazajac we

wszystkie wspania?o?ci ziemi:. Ros?y tam lasy

TYDY

utrzymywanym/i r?kami robotmków. Si?a, która

poruszla?a aparatami lotniczymi, pochodz?, z

bardzo mocnego pr?du energetycznego, wytwa
rzanego niewiadomym nam sposobem, w kabi

nie centralnej. M ater ia?, z którego budowano

samoloty, by? podobny do alumincum, tylko je
szcze l?ejszy, Atlaml.yacy technicy znali elektry
CZll1JJ'?? li u?ywali pr?du przy licznych produk
ej ach przemys?owych. Znali równie? bardzo

precyzyjn? obr óbk? rnetali. N a u wag? za??ugu.

je nieznany nam d:z,:IS??c,j plastyczny metal

"ofl?s,z,alk", z którego wyr ajbiano ozdobne przed
mioty artystyczne. Szouka rze?biarska i malar

stwo sta?y 'bardzo wysoko. N a murach ?w?ty?
i pa?aców widnia?y p?askorze?by i malowid?a,
przedstawiaj?ce sceny z ?ycia wielkich bohate
rów.

N auka w szkot?ach odbywa?a s.? metod? po

kazow?, gdy? m?odzie? atlantycka odznacza?a

si? przede wszystkim niezwy kle rozwini?t? pa

mi?c:? wzrcko

w?. Wnicskowa'

nie kgiozrne, pod
s?awa dzis:ejsze
go na uczan

.

a, by
?a ckp:ero. w za

cz? tku. Zal tn

nadz,wycz.ajna
intuicja pozwala
?a na szybk? 0-

r?entacj? i na

p=znawanie naj
wh:?ciwszych w

danej ch wil
:

sposobów post?
pl:=lwania'. Do

szkó? p")wszech
ny,c'h tob!)wiaza

?le by?y ucz?sz
cza? od lat 7-m?u

wszystkie dz?eci

krainy AsUan \

gdz:e zaprawia
?y si? w praktycznej wiedzy cgólnej. Te za?, któ
re wyró?ni?y s:? zdolnc?da'mi, lub zami?Clwa

niem do pewnej ga??zi nauk, kien:,wan) dl)

szkó? specja:hych: techn:cznych, biologicznych,
astrcnomiclznych, budQlwn;ctwa itp. Na wst?pie
kaJndyda?i mus'eli przej?? przez badan:a psy

cho-techn1czne - kwalifika'cyjne; pó?niej uczy li

si? cZy1ta? i pisa?, a wreszcie brat s?? do, swojej ,

specjalm;?ci. Na cienkch blaszkach metaP

wych, PI:::krytych bia?? em'ali?, t?oczono 2naki

p 'saTskie, bardzo podcbne do h?eroglifów egip
sk:lch. Z kilkudz:es:?ciu lr?kich pc??cz:::nych bla

szek pIJwstawa?a ks;??ka, DJwoln? ilo?? eg,zem

plar.zy mU?U1a by?o odb:ja? w spcsób analogicz
ny do dz'siejszeg') druku.

"N?ród nauk specjalnych n,a wysoki'm stopniu
rozwoju stan?h ast:?l'onomia: z

_ mocnym kicrun

kem astrologicznym, gdy? uczeni Atlantydy
el.op:altrywali si? wp?ywu pro.m'ien \:;/Wl'aIll1 a cia?

niebiesk:ch na ludzi, 'zwierz?ta, ro?liny i kamie-

..

WieCZlnle zielone, gaje pabn.owe. LiC'zm.e ?ród?a

i rzeki 'clbfide zflasza?y urodzajn? gleb?. Pok?ady

szlachetnych metali i clbflto:?? d:rvg:ich kami€ni

poz.wala?y 'mieszka?'co1m na ozd.:ubicinie WStpan:a
?ych ?wi?ty? l pa?aców cennymi rrmter1a?am,i-

Przez wiele wieków Atla!nci rz?dzl?li sli? ;go
dl1i:e i byli pos?uszni prawiplm Sipo?eczrnym, usCa

nowionym przez wielkiego nauczycieh naro

dÓ'w, m?drca Manu. Dopóki trzymali si? zasad

?yci'a zgodnego z narturalnym' ich rozwojem,
do.k?d do ich serc nl:e zarwita?'a pyicha" wz,rastla?a

ich sHa i s?awa na ca?ym ?wiecie. L''C'l:ne Nnie

okr?towe ??czy?y l?d atlantycki z da\le??mi ko

leniami Eg?ptlU, Li:b?i, Europy Zaf2htoidIn?ej, a

nawet z wyspa/mi OC€?thU Spokojnego. Statki

pOWl' etrzne prze.Jia,tywa?y szybko z m:€}sca na

miejsce, na n:ewielkiej wysoko?ci nad" ziemi?. ?

K'omuni,kJacja loitml:'za by?a jednak wy??cznie
na us?ugach czynników pa?sUwowo-adml?[l:stra"
cyjnych i wojskowych. Zwyk?y obywatel mu

sia? je?dzi? po datwn€mu drogami pubhcznymi,

10,



nie. Promienie gIWiezdne mia?y kszta?towa? cha

rakter cz?owieka, oddzia?ywa? na jego rozwój
i zdTorwje. Lekarzy specjalistów nie by?o. Ka?dy

wykszta?cony A\Uanr)2zyk umia? stosowa? w

celach leczn.czych swoje waadomo?oi z dziedzi

ny zielars: iwa i magnetyzmu

Podstaw? ekonomiczn? pa?stwa by?o rolnic

t wo. Wszystkie grunta nale?a?y do cesarza i

by?y przez pa?stwo wydzierzarwiane poszcz?gól
nym obywatel'om, na za/sadzie op?at w naturze,

PlO sko?czeniu szko?y rolniczej m?ody Atlant

czyk uprawia? przydzielon? sobie ziemi? i móg?
wówczas za?o?y? sob.e rodzin?. I Cz??? zbiorów
sz?a do wielkich magazynów p a?stwowych,
cz??? do kolegiów naukowych. Pozos?.a?a ilo??

zbó? i inwentarza ?ywego wystarcza?a w zupe?
mo?ci do utrzymania rodziny. Gdy obywatel nie

móg? ju? pracowa? w pe?ni si? z pO'wodu wieku,
lub choroby, otrzymywa? pe?ne zabezip'ieczen:e
emerytalne i ?y? na ?OISZ:t pa?stwa.

Dzieci pOIzostawa?y w domu pod op:ek? ma?

ki do lat s:edmiu, poczym ucz?szcza?y d0' szkó?

pOCZ?tk0'wych i kolegiów specjalnych.

Wysoko sta?a. kultura rdna i hodowlana. Ce

lem ulepszenia zboi?a i ras z\\der,z?cych wpro
w,adlzlolI1o w instytutach rolnych do?whldciZalne

krzy?owaln:la, daj?ce dosk'GIl1:a?e wyniki. Ze zwie

rz?t domowych by?y znane ma?e t?uste tap' ry

wszystkoi?erne, które zasl:;?powa?y nalSz? niero

gacizil1?, laimy - poci?gowe, 'psy pv:;dobne do

wilkÓIw i olgrolmne kOlty. W podgórskich okoli
cach ?y?y plemiona pasterskie, po lasach-my
?liwi, nad brz'e:gJttni wód -

rybacy. Rówrn,ie? i

ci olS.ta?.n1i byT: OJbowi?'zalni p?aci? podatki na 0-

?wiaJt? i na fundusz emerytalny.
Na czele pa?stwa sta? Cesarz, jako najwy?szy

urz?dnilk, a c1'JI pomocy mia? w ka?dej prowin
cji zarz?dc? adm?n:stracyjf1ego z ca?ym sztabem

p::sarzy, poborców pOldatkow)71ch i nalezelników

gmin,

Cesarz mieszka? w s(tolicy "D z?.cltych bra

n1<ach", 1'Icz?cej z przedml"e:?claUTIli oko?o dwóch
milianów mieszka?cólw. M:'3lsto le?avo nad miQ

rzem, a wl:::k1o?o, wzn0'si?y si? mJ:?1ownicze wzgó
rza, okryte lasem. Z w,1elkiego, jezi;ora górske
go sp?ywana wci?? ?wie?? woda pod?'iemnym
kana?em do "\vielkliego rezerwusru, mi' eszcz?ce

go s:? pod 'p.a?acem cesarsklffi. Stamtad t?oczono

mechani-cz.nie w gór? na sto pi??diz:iesi?t me:t!róMT

do zb:I·:lrnl:lka, rozchoid'z.i?a si? systemem rur po

wszystkich domach w mie?cie.

Obywa1tele nadmorskiej st01' cy mlieszka1i IW

?li1clznych, j,askrawo po'malowalnych winach,' w

OIt0'cz:eniu rozkosznych ogrOldów, pe?1nych dlr'zew

i kwiatów. Nie by?o old ulicy w)'l.Sl?law sklepiQ
wych; sk?ady toJ!Walrów ZJnaj;c1owa?y si? IW mi€sz

kan)"lach prywalt.ny'ch, a CZ3JSem OIdbywa? si? targ
na placach miejskich. W 18kna'ch domów wi

dn;hi?y szyby z ma'teriia?u mili 'ej prze?roczyste
go ni? S'zk?o. W m:e?óe zbudowano wiele wie?

obsErrwa'cyjnych. Najwy?sze z nich s?u?y?y no

ce16w astrona:mioznych i by?y uposa?one w

szereg precyzyjnych 'nl::lirz?dzi, celem badania

nieba.

J"ednak?,e owa i,dealna spo?ecz:m:?? a?lantycka,
ów "wiek z?olty" ludtzkoGd, Zlac'Z?? s:? w ko???
psu?. Urz?dln cy i zarz?dcy prowllncji grOlmadzlll

bogactwa na w?asn? r?k?, ?upili r.olniikól\?\ wy

zyskiwa?i robotników i ?yli coraz bardziej dla

siebie, dla' w?asnego egoistyeznego celu. Nade

sz?y straszne czesy, gdy z?y przyk?ad, id?cy

z góry, rozlu?ni? obyczaje, wi?zy rodz.nne: lu?
dzie zacz?li; si? wzajemnic n.enaw.dzi?, jedni

drugitm zazdro?cili. M?odzie? by?a niezadcwolo

na z nad?miernej ilo?ci szkó? t:echnjCllmych, do

których brurio wielu ksmdydatów pod przymu

sem, bez, zwracania uwagi na z,arrn]owla!l1':a i

zdome?ci.

A tymczasem w grodzie "o z?otych bramach'

zas'iad? cesarz K,aIU - okrutny, chciwy tyran,

który wyp?dzi? ostadeczmie kap?anów S?1ol?1€cznej

Religii i wprowadzi? na ca?ym obszarze swejego

pa?stwa kull. boga nocy, wodny i rozpusty. Da

wni przewódcy duchowi narodów AtlantY?-Y
musieli uc.eka?. Ud3.[i si? drog? mGtrsk? do Eg"p

tu, gdziew'z[l1JOiw1ili czel?? "Ra" - s?1o:necznego

bo,ga, gdzie zlgrom1aldlzi1Jv resztki ptra,dJ?wll1y?h
WI '3Jdmllio!?ó i gmz:e ju? dawniej schrolllil!?a SI?

"bOiska" dy[l1ia:Sltila m?d\I"ców·-fa:raonÓ'w.
Tymczasem na kcntyne:ncie Atlantydy i JeJ

s:lOsitrzenej wyspie "Ruta" zapanJvva?y 0'krutne

obyczaje. W ,obecno?ci cesarza i dostojników pa?
. stwowych odbyw:a?y si? ofilary z ludzi. Czatr.o-

wnicy poma1JolWanli na czarno lub czerWIorno. za

blidali bezb?'onmych cZ1cicieli s?o?ca i" twórczej

p:Jt?gi "TaoU", na kamiennych c?tarzach krwa'

wych begów. M?ode dziewcz?ta str?can.o w

'przepa?? na Qlcz'3.1ch rozbestwilOO1ych t?umó,w.

Pierwsze wiaao,mo,?ei '0\ buncie zro?palczlolllych
lud;zl:J' naidelslz'?y z protWincj,i "Mu". Tu i ówdzie,
w ca?ym pa?stw'ie, riO botnicy i ch?opi chwytali
za brc? i rzucali si? na pa?a'ce ,tych: "co n:sili

he?1my o, bardzo d?ugiich klolorowych piórach".
WÓlWc z a:s w g?owie arcymistrza czarnych ma

gów powsta? s?;ata?ski plan, pCl?wi?cenul3: ca?ej

kraiiny Mu, na orfra?'? ciermnY1m silom. Od n:eja
kiego cz,asu czar,old\llieje byli w pos1adaniu nie

s?ychanie p:Jt??n2go wynalalzku, któtry zosta?

wykradz'ilo!ny podJsr:?pnie kap?a1Ilom S?o?ca. S?o.-
.

nec'Zlni nla!Uczy:ciele pOItrafili dotychczas u?ywa?
'clwego wynll1a?ku dla dobrry/ch celów; o!ni jedni
z:nali ca?? tajemll1i'c? straszUwej energii, która

?ieujarzmLOil1a w. odpowiedni sposób, mog?a sta?

si? gro?n?.
Dla wypróbowania ,owej energlii l w celu zni

sZlczenia bUn:tlOlWn.iików, zlo,sta?a wyzna:czoll1a flo?

ta powietrznych statków, która mila?a rzuci? r.a

ni,eSlzcz?sn? pr'Olw:JnC'j ? E.inergetyczll1e pod:ski.
Szós!::ego n?u panow1ana:a cesarza' Kau, 11

dnila mtes,i?ca Zlalk, b?yszoz?ca floty Ha samolo

tów wyruszy?a ze stoLicy. W palf? godzin pó?
niej, llIo:c:n?'po['?, odby? si? pierwszy akt trage
diri. Bagnjsty kr'ad Mu zlosta? zasypa/Il'Y ogn!em
z njeba. Zi,e,m/':a sI? trz?s?a; straszlJ.rwy ?ar pali?
wszySItko na!oko?1o.

Na wie?? o mOlrdO:wan1u przez magów ludno

?ci Mu, rew'olucja podnk;s?a g?ow? w ca?ym a

tlantyckliJm pa?stwie. CZia\rodzieje rzucali bom

by gazowe i bomby energetyczne a? do. dnia 13

mie.s.i?ca Chuen. By?y ?b ostatJ1li1e chwile l?du
atlantyck.eg;o.. W god!zfnach nocnych s:tTas?liwy
wybuch wstr,z?sn?? ca?ym kOlntymel1item, który
rlolZerwJa? si? Dla dziesi?? cz??ci, a olhIizymiia fala

oC1elanilczna, za,la?a re:s?tki l?du.
Dr Al?ksander Lech Godlewski

"



KR ó LESTWO ÓRZ
Stosunek wszysukich mórz na kuli ziemskiej

do l?dów sta?ych wyra?a si? cyfr? 2,76:1. Czyli,
?e 71% ca?ej powierzchni kuli ziemskiej pokry?
wa rozleg?e królestwo wody w postaci swych
oceanów i mórz.

'

Przez parowanie pozbywa s'
?

morze rok rocz

nie warstwy wody 4?2 metra gru bo?ci, Skoro

powierzchnia wszystkich mórz i oceanów wynor

si 337,5 milionów km- kw-, roczna masa wypa?

rowanej wody równa si? 1518,7 miliardów m.

sze?c. Dallej : skoro znowu l m. sze?c. wa?y 20

cenjnarów, to, przez parowanie traci morze co

rocznie a? 30,375 m'Tiardów centnarów wody.

Przy takich obliczeniach powsta? mo?e obawa

ca?kowitego wyschni?cia mórz.

Te obawy s? jednak nieuzasadnione, gdy? u

bytek wody, spowodowany 'Przez parowanie, wy

równuj? opady atmosferyczne i uchodz?ce do

morza rzeki. Z tych 413,9 bilionów, litrów wody
deszczowej, które corocznie spadaj? na ca?? ku

l? ziemsk?, 315,1 bilionów litrów przypada mOI

rzom, Powsta? mo?e przypuszczenie, ?e ten o'"

gromny ci??ar wód pctrati wdusi? dno morskie

i uj?? do wn?trza ziemi. Przedstawmy Slabie

równomiernie 'rozlane wody na ca?ej kuli ziem:

sk'ej. Bezgraniczne w tym, wypadku morze pex
siada? b?dzie jednakow?, 2,5 km. Ucz?c? g??bo'
ko??.

325 trilianów ton wody oceanu At1lan"tyckie""
go pokrywaj? przestrze? plGll1ad 90 mililonów

m. kw. A n:e by?oby dno mJrskie wodo

szczelne, dawnoby ju? n?e by?o mórz. A?

meryka?ski astrofizyk See stara si? udowodni?,
?e tworzenie kryszJta?ów ,i spajanie si? ró?nych
minera?ów w wn?trzu ziemi po.ch?ania tyle wo1-

dy, ?e tpowierzchnia, m6rz ? oceanów razem

wzi?ta spad?aby rocznie o 25 cm., czyli, ?e w

przee'i?gu 12.000 lalt wszystkie morza ziemi

musia?yby wyschn??. Temu przeC':wstawia swe

twierdzenie wiede?czyk dr. Papp, ?e naweltl

300-kro? mniejsze spotrzebowanie nie doprowa
dzi n?gdy do powszechnego obni?en:a si? pozio
mu mórz, gdy? badania pnz1i'nmu mórz z pomor
c? najsubterlniejszych przyrz?dów dla 10·000 lat
osialtn::ch nie wyk?.za?y Ic?ólnej ró?nicy.

Tem. pewnik dr. Papp'a zdaje si? tak?e obala?
twierdzenia dnnych UClz,otnych, czego jednak na

faktach n1e ClIpar Li, o teq'retycznym WlzTo?cie
mórz. I tak: przy zlatopl€lniu ca?ego l?du sta?ego
w morza/ch pozilom ttych?e musia?by wzró?? o

250 m. Da,lej: stepienie si? owych 40 milionów
m. sze?c. lodów w epcce lodowcowej, jalko nad

?y?ka w porównan!:;u do czasów obecnych, mu'"

slarolby poprzez 15.000 lat wznie?? poz?om mor

rza co 1.000 la/t Ol 7 m, w sumie oko?o 100 m.

Wszystkie rzeki ?wiata przynosz? swymi woda
mi mOlrznm tyle kam:eln:i, i? w przeci?gu 1.000
lat poziom mórz podnie?? by s:? musja? o 33 mm.

wzrost poLZiomu mnrskiego w 1.000 latach o

28 mm.
?

Lody, skuwaj?ce od przesz?o 250.000 lat mo'"

rza arktycZIT1e, potrafi?yby w rówllioml:ernym
rozmieszczen iu pokry? ca?? powierzchni? kuli
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ziemskiej. Ich ci??ar ocenia si? na 20 quadrdlio
nów ,tIOII1. Rozpostarte na ziemiach Europy po:

kry?yby j? grub? na 2·000 metrów warstw?

Gwa?towne stopienie tych lodów podnios?oby
poziom wszystkich mórz o 30 m. Przy zachod

nich brzegach Grenlandii tworzy si? rocznie

bl.sko 30 gór lodowych, przy wschodnich nato

miast w pezyhli?en.u a? 7.200. Góry 'te, p?yn?c
m.orzami do okolic Nowej Funlandii, trac? w

drodze 9/10 swej wlelko?ci i nikn? ca?kiem na

75 stopniu szeroko?ci geograficznej. W roku

1930 napotkano przypadkowo na reszt? lodowca

al ko?o Bermudów,

Ciekawie przedstawiaj? si? g??bie oceanów i

mórz, 150-ty stopie? d?ugo?ci geograficznej dzieli

ocean Spokojny na dwie ró?ne cz??ci. Wschód

ni.a cz??? jest prawie, ?e pozbawiona wysp. Od

zachodnich brzegów Ameryki) p::cz?wszy a? do

wysp Sandwckich, g??bia Pacyfiku dochodzi a?

do 5·000 m. Fantastyczne przepa?cie g??binowe
posiada, po?udlniowia cz??? Morza Chi?sk.cgo,
Morza Karolowego, Morza Sunda (Morze J ?l-

wajskie) , E{dz:ie niemiecki statek pomiarowy
"Mewa" ustali? w r. 1926 g??bi? 10.000 m, a w r.

1927 "Emden" na wschód od Mindanao nawet

10.790 m.

C:e?Jlina Beringa p<:>mi?dzy Azj? i Ameryk?
Pó?nocn? mierzy tylko 100 m. g??boko?ci. Ocean

Indyjski poSliada g??bie 00 4.000 '- 5.000 m, Mor

rze Czerwone 2.000 m, Morze Arabsk"eoraz
mJ::;,rze Bengaflskie 2.500 m. Now? Gwine? i

Tasma!ni? Oiddziela od AUJstralii g??bia, do'Cho'"

dz?ca tylko. dOi 100 m. Zachodnia cz??? Morza

?l'oorz:'.iemnegfo 1 :{;z.y najg??bsze miejsce 2.650 m,

cz??? 'wschodnd,a 3.110. Przeci?tna g??bila Morza

Pó?nc?ego i Ba?ityku wynosi 200 m, najg??bsze
miejsce nal IVlorzu Pó?nocnym dochodzi do
463 m, a, Ba?tyku 809 m. MO!rze przy Wielkiej
Brytanii,' przy wyspach Orkney i przy Hybry
dach posiada 50 m, gdy? geologicznie ca?a ta

okoEca nale?a?a kiedy? do sta?egoi l?du eu?opej"
skiego.

Od wysp Hawajskich do. wysp BeriiIlga rO'z'"

Co',?gaj? sli? podoceaniczne góry, dochodz?ce do

3.000 m. wysokl?>?ci, których najwy?szy szczy?
tworzy wy?pa ?w. Ma;rka.

Przez ?r'cdek Atlantyku biegnie pasm:.> gór.
skie w LOIrmie litery S z pó?il1Jccy ku po?udniowi,
które styka si? z p1dm,orsk?m p?ask'O:wy?em
pomi?dzy Islandi? i sta?ym europejskim l?dem.
Obok tego oSHatniego.

- wi:?cej na po?udnie -

rozci?ga si? t. zw. "telegrafiazny p ?asko!z:wy?'.'
Is landi.a - N owa Funlandia, nazwamy tak od

mnóstwa. podmo,rskich kabli. W jeglol s?siedz"
twie biegnie t. zw. "delficki wy?,", z którego.
wznosz? si? wyspy Azorskie. Wy?ej wspomn'?a"
ne pasm/O górskie S wymija Przyl?dek Roque i

znajduje swe zako?czenie poprzez wysp? Asuni

dian, ?w. Heleny i wysp? Gough na 40 stopniu
szeroko?ci geograficznej. Ca?e to paSJTIto. górskie
le?y od 1830 m. der 3600 m. poni?ej p.oziomu
oceanu.



Mniej wi?cej na 10 stopnu szeroko?ci geo

graficznej odga??zia si? przy Przyl?dku Oranie

;poboczne pasmo, ??cz?ce si? z Ameryk? P?d.

Wy?ej wspomniane wyspy, najwy?sze wznie

sieni? owego g?ównego pasma, s? wulkaniczne

go po.chodzenia.

Pomi?dzy tymi pasmami górskmi le?? rozler

g?e dolliny podmorskie. Atlantyk posiada trzy
takie doliny: (Jod Islandii do Przy l?dka Dobrej
Nadziei o 4575 m. g??boko?ci, cd wysp Antyl
skich do wysp Bermudzk.ch i "Azorsk/ch o

5490 m. g??boko?ci i nd Przyl?dku Oran.e a? da

p::?udniowego Morza Lodcwateg-, tak?e 5490 m.

g??boko?ci. Spo?ród tej ostatniej doliny pod.
morskiej wykwitaj? Bermudy, j ako samotny,
ogromny fila r do 5000 n1. wysoko?ci.

Promien.e ss.?ca docieraj? w g??b wcdy od

146 do 183 m. Odpowiedmie do tego kszta?tuje
.

si? ;tiernper8Jtura wód morskich. W pobli?u mórz

arktycznych temperatura przydenna wynosi mi"

nus 1,5 st. C cL-J, minus 3 st. C. W ?rodkowych
szeroko?ciach geograficznych na g??bi od 3.500

do· 5.500 m. plus 2 st. C, przy równiku nat:miDst

nieco. powJ1?lej ° st. C. W tym ostat.ni cm jednako'
wo? przypadku na saiillej powierzchni tempera"
tura WOJdy dochodzi do pLus 32 SlU. C.

W' mou-zach a,rktycznych woda przydenna ma

m:ITus 3,5 Sit., a na powierzchn'i m'inus 3 st. C.

RO'C'zna temlperatura na, powierzchni Qceanu przy
równiku wynosi przec:?l.nie 32 st. C. przy Flo

rydzie 20 st. C., przy Az::rach 17 st. C. a w m:?rzu

?ródz?emnym 12 Sit. C.
'

Powl'eflz:chnia wszystkich mórz i oceanów wy"

nosi 337 milionów km. kw., a ich zawarto?? 3f)

biLonów m. sze?c.

M'oifza i oceany razem wzi?te posiaJdaj? ,[lak?
zawarto?? soli, dla której przewozu potrzeba
by by}1:) 1,5 milic[1f1 n:::rmalnych ,wagjnów to

waflowych. Je?eli dziennie 'Szed?by jeden
transport solny, zwózka wszystkiej iSOLI by?iaby
dokonana w 46,6 milionach lalt. Ilo?? ta pokry"
?aby powierzchn?? ca?ej kuli z?em'sk'iej warstw?
'cd 40-50 m grubo?0i. Skbd tej warstwy zawie

raJby: 80 prcc. soh kuchennej, 7 proc. warpnia,

magnesu, bromu i jodu; resztal by?aby Itiak zwa

na "gorzka" sól, OIWI3. 'sól, która wodzie morskiej

daje jej w?a?ciwy smak.

J e'den metr szc:?c. wody morsk' ej za'w i era

przec:?tn:c 0,004 g. zlota, wszystke zat:em m.>

rz.a i oceany razem wzi?te zaw1eraj? 1.000 mil

liardów ton. MUlszle z:awieraj? wi?ksze ilo?ci

cyny i miedzi, ni? wada morska. Udowodn(:lono,
?e za w a,rto?? cyny w muszlaeh m'arskich wynosi
10.000 razy, a zawarto?? miedz? 1.000 razy wi?

cej ni,? woda morska, w której ?yj?.

Roz?o?ollle chem: cznie w wodzie morskiej POI"

wietrze z12'wiera trzykro? razy w:?cej gp.zów
szlachetnych, mi? aJtmC'1sfera.

Z 6,7 milionów ID. sze?c. wody mcrskiej w?g
.

ameryka?skich obl1cze? otrzyma? m:o?n8J blok

magnes:um o 5.9, bry?ek sali o 117, baJ'Ou kwasu

si-arkowego 35,5, a prócz niema?ych !ilo?ci bromu

i jodu lmstk? srebra 101 94 i wreszc:e kolumn?
z?ota o 3 - wS'zystko w mirilonach ton wagi.

Francuski Iizyk George Grancle z?o?y? w r.

1928 Akademii prac?, rOiZpo'czynajc? si? od s?ów:

"Elektryczny zbiorn.k si?y mórz opiera si? na

ró?nicy temperatur wars:tw wodnych". Im grub
sze warstwy, tym w?ksze lI1iap:?cie, szczególnie
(przy równiku, gdzie warstwa napowierzchnia
ma 32 st. C, lecz gdzie ju? na 100 m. g??boko?ci

panuje .tlyl?o 6 st. Mo?na te? t? warstw? na

wierzchni? sk?oni? do gotowania ju? przy 25 st.

CI przeprcwadz. wszy j? do opró?nionego z por
wjetrza naczynia. Para tego procesu zdolna! jest
wytwarza? elektryczno?? i wprowadza? w ruch

turb.ny. Profesorów. Claudesowi uda?o si? w

roku 1929 w okolicy wyspy Kuby r ó?ndc? tern"

peratur, pc-mi?dzy ciep?? warstw? pcw.erzchn.ej
wcdy a z.mn? dolnych warstw, wykorzysta? ja
ko tanie ?ród?o si?y.

Szybko?? fal zosta?a przez dr. Schctta podana
w sposób nast?puj?cy: najwi?ksza zauwa?ona

fala porusza?a si? z szybko?ci? 85,7 km na go"

dzin?, jej d?ugo?? liczy?a, 350 mi. Fala morska;
Ipowsta?a 12 s.erpn.a 1883 r., która obieg?a ca??
kul? ziemska przy wybuchu wulkanu Krakatau,
ruszy?a z szybko?ci? 550 km. na godz., obieg?a
ca?? Afryk? i w czterech glcidz!inach by?a ju?
przy Przyl?dku Horn. Jej ko?cz?ce si? wybiegi
zauwls!?ono na,wet w zatoka,ch ?flodkO'wej Ame

....

ryki i pó?nocnych brzegach Francji.
Padczlas trz?slienila' ziemi, w J aponi(i, powstaj?

ce fale Ols'i?gm??y w 12 i pó? godziLn Sa!n Frandl"

sko, gdzi1e jeszcze dochodzi?y do 40 metrów wY'"
sokc?ci. W 1891 roku 48 m. wysoka fala zdru

zgJ?a?a znan? latarni? morsk? Tillam:Jck w

Ameryce pó?nc?nej.
Si?a fsil jest talk wielka, .i? naprzyk?ad 800.000

kg. ci??ki ?amacz fal w Wick w Szkocji, z,osta?
o 10 m. odrzuc.G:ny w g??b l?du.

Przeci?tn:e mierz? fale przy orkanach

18 m wysolko?ci. Stosunek za? wys!okm?ci do d?u

g=.?ci fal równa s:?: 1:33 przy wiatrach normal"

nych, 1:18 przy wiatra'ch siln.:ejszych, a 1:1:

przy sztO'r'mach.

t

.

"

Jan R. R?bca
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Jl'SZKOLENIE
\

Wyszkolenie ?eglarskie na terenie RzeczypospoliteJ
musi opiera? si? na postanowieniach niniejszego re

gulaminu.
Wszelkie ?eglarskie kursy, obozy, o?rodki i t. p., do

st?pne dla szerszego ogó?u, t. zn, nie tylko dla cz?on

ków organizacji zrzeszonej w P. Z. ?., mog? by? or

ganizowane tylko na zlecenie lub za zgod? P. Z. ?.

PROGRAM WYSZKOLENIA

na stopie? sternika jachtowej ?eglugi ?ródl?dowej.
1. Wiadomo?ci ogólne.

Morza i wody wewn?trzne.
Wybrze?e i porty polskie.
Historia ?eglarstwa ogólnego i polskiego.
Histor .a walk o polskie morze.

Organizacja polskiego ?eglarstwa sportowego.
Lektura i podr?czniki.
2. Ja?ht ?aglowy - jego budowa, wyposa?enie, kon.

serwacja.

a) Budowa jachtów i ich rodzaje:
Stocznie i ich urz?dzenia. Sposoby budowy jach-

tów. Narz?dzia.
Rysunki techniczne. Materia?y do budowy.
Budowa kad?ubów, ich rodzaje i zasadnicze cechy.
Cz??ci kad?uba. Stery i miecze.

Maszty. Liny. ?agle.
Urz?dzenia wewn?trzne.
Typy jachtów.

b) Wyposa?enia jachtów:
Sprz?t pok?adowy. Liny. ?a?cuchy. ?rodki ratun-

kowe. Pompy.
Windy. Kotwice. Dryfkotwy.
?odzie ratunkowe i ich sprz?t.
Worek bosma?ski. Apteczka jachtowa.
srodki przeciwpo?arowe."

c) Remont i konserwacja jachtu i sprz?tu jachtowego:
Utrzymanie jachtu podczas sezonu.

Czyszczenie i mycie. Konserwacja pok?adu.
Konserwacja ?agli i lin.

Przechowanie jachtu i sprz?tu w okres.e zimowym.
Remont wiosenny i malowanie. Farby i lakiery.
Opuszczanie na wod? i przygotowanie do p?ywania.
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3. TeOria ?aglowania.
Pow.erzchnia o?aglowania. ?rodek o?aglowania.

Opór boczny. ?rodek oporu bocznego.

Nawietrzno?? i zawietrzno??.

Si?y poruszaj ?C2 jacht.
, Kursy. wzgl?dem wiatru.

Wyporno??. Stateczno??. Dryf.
Dzia?anie steru i miecza. Sarnosterowo??

4. Teoria manewrów.

Stawianie, opuszczanie, zw.jan ie i refowanie ?agli.

Odej?cia i podej?cia w ró?nych warunkach.

Manewry w p?ywaniu, lawirowanie, zwroty

Cz?owiek Za burt?.
Hamowanie ?aglami. Stawanie w dryf

5. Awarie.

6. Metevrologia .

Atmosfera i pomiar ci?nienia.

Powstawanie pr?dów powietrznych.
Okre?lenie kierunku i si?y wiatrowo Skala. Beau-

forta.

Ogólne w.adomo?ci o mapie synoptycznej.

Chmury, ich rodzaje i znaczenie.

Przewidywanie pogody z obserwacji barometru,
nieba i chmur.

7. Przepisy.
Prawo drogi. ?wiat?a i sygna?y statków.

Przepisy flagowe. Gala. Salutowan.e.

Etykieta jachtowa i zwyczaje jachtowe.

Przepisy regatowe mi?dzynarodowe i P. Z. ?.

Rozdzia? funkcji za?ogi i komendy.
8. Praktyka ?eglarska. (Egzamin praktyczny)
W?z?y i roboty linowe. Obs?uga lin. Cuma. Rzutka.

Wios?owanie (pych).
Obs?uga ?agli. Stawianie, opuszczanie, zwijanie,

refowanie ?agli.

Odej?cia, podej?cia oraz manewry w ruchu.

Podzia? funkcji za?ogi i wydawanie komend.

Reperacja ?agli i takielunku.

Umiej?tno?? p?ywania.
9. Zasady higieny i udzielania pierwszej pomocy

w nieszcz??liwych wypadkach (ratowanie ton?cych).

Na terenie by?ej okupacji austriackiej i w. pc?ud
niowej CZ?SCl Królestwa Pclsk.ego, po przej?ciu urze

dów prZEZ w?adze polskie, u?ywano \V dalszym ?;?g!J.
w braku polskich, dotychczasowych okupacyjnych
austriackichi lub bo?niackich znaczków pocztowych.

Dopiero z pocz?tk.em grudnia 1918 r. polec 1 Rz?d

Polski zaopatrzy? pozosta?e po okupantach z ap ; sy

znaczków nadrukiem "Polska - orze? - Poczta" i

odda? je do u?ytku publicznego. Pierwszymi polskimi

znaczkami dla tych terenów by?y dobroczynne znacz

ki aust r.ackie na fundusz im. ces. Karola, opatrzone

polskim nadrukiem w Lublinie. W po?owie grudnia

1918 zosta?y wypuszczone znaczki III wydania au

striackiej poczty polowej z portretem ces. Karola,

7. czarnym litograficznym nadruk.em - Polska Poczta

-orze? - nowa warto?? mi?dzy .dworna gwiazdkam:
lub kreskami kasuj?cymi warto?? dawn?. Wydano 11

ró?nych warto?ci.

Na terenie dawnego zaboru austriackiego (Mu?opol

ska i
?

lask Cieszv?ski) przedrukowano znaczki wy

da? 1916'-] !H3 z· czarnym nadrukiem "Poczta

Ornament - Polska". Wydano 20 ró?nych warto?ci,

od 3 halerzy do 10 koron. Przedrukowano równie?

austriackie znaczki gazetowe wydania 1916 rok? 5

warto?ci, od 2 hal. do 30 hal. Znaczki te by?y kllka-
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krotnie przedrukowywane w m.ar? nadsy?ania ich

przez prowincjonalne urz?dy.

W marcu 19] 9 r. tymczasowa w?adza naczelna \\1

Ma?opolsen tak zw. Polska Komisja Likwidacyjna, wy
da?a nowe znaczki. Rysunek przedstawia or?a na tar

czy, u góry napis "Po·czta Polska", u do?u warto??.

Wykonanie litograficzne nie z?bkowane. 11 warto?ci,
od 2 hal. do 1 korony.

.

W lutym 1919 r. zosta?y przekazane do wykonan.a
definitywne znaczki polskie, o ró?nych rysunkach:
3 hal - 15 hal. orze? na tle tarczy, 20 - 50 hal. orze?

na tle pr??kowanym poziomo pomi?dzy p?kami liktor

skimi, 1 korona - 5 koron ró?ne rysunki. Na wsxyst

kich znaczk ach napis "Pocz.ta Pclska" i warto??.

Znaczki gumowane, nie z?bkowane.

Odpowiedzi Redakcji·

P. Deplewskl, Jarocin. Nie wykorzystamy.

P. Banat, Pabianice. Dajemy ?pecjalny artyku? o

szkolnictwie morskim.

P. R?bca, Wejherowo. Wykorzystali?my, wykorzy

stujemy, wykorzystamy. Prosimy o dalsze .ir tyku?y.

P. Nyszler ZagórÓw. Wydawanie czasopisma Wiatr

od Morza zosta?o zawieszone. Ostatni numer ukaza?

si? w sierpniu r. b. Adres: Gdynia, ul. M?ciwoja Nr. 9.



Do Gdyni przyby?y dwa rewindykowana z Niemiec

tankowce "Tiegenoth" i "Plehnendorf". Oba te statki

nale?a?y przed wojn? do floty polskiej i pracowa?y
jako lichtugi. Niemcy przerobili je na tankowce wodne.

Przeznaczone s? one do zaopatrywania w s?odk? wo

d? statków, stoj?cych na redzie lub na pe?nym morzu.

Za?oga ka?dego tankowca sk?ada s:? z 12 ludzi.

UNRRA dostarczy ?h dla naszych rybaków 27.025 kg.

Un,.2890 kg. sznurów, 17690 kg. prz?dzy, 11750 kg.
garbników do sieci, 3750 kg. farb, 1500 haczyków
i 595 kg. przyrz?dów nawigacyjnych.

Tabor PC\Vl\I sk?ada si? z 14 szalup, l kutra, 4 ?o

dzi. W budowie znajduje si? jeden szkuner szkolny.

36 kilometrów bie??cych nabrze?y znajduje s.e pod
nadzorem Kap.tanatu Portu w Gda?sku.

StocZnie rybackie w Swinouj?ciu prowadz? prace

nad odbudow? pochylni i innych urz?dze?. Remontu

je si? równie? na nich 4 kutry. Stocznia w Wo?yniu
zosta?a przej?ta przez Stoczni? w ?w.ncuj?ciu.

"W sierpniu trawlery ra:dzieckie wytra?owa?y basen

Prezydenta i Po?udniowy w Gdyni. Wej?cie do tych
basenów dozwolone jest dla wszystkich statków.

Min. ?eglugi zamówi?o na stoczni w New Castle

(Anglia) statek o wyporno?ci 1500 TDW. Zakupiono
równie? dwa wi?ksze motorowce.

Na wybrze?u naszym codziennie wychodzi na po?o
wy ryb oko?o 600 ?odzi at!wartych i oko?o 90 kutrów.

W 'I'rzeb.e?y przej?to niedawno od w?adz radziec

kich port (nad Zalewem Odrza?skim). Posiada on

dwa baseny i dwa wyj?cia.

Pomi?dzy W?ochami i Argentyn? przywrócono po

??czenie .?eglugowe. Pierwszym statkiem, jaki przy

by? z W?och do Buenos Aires by? w?oski MIS "Andrea
Gritti".

Kob.eey personel na statkach zarówno pasa?erskich,
jak i handlowych, zamierzaj? wprowadzi? Anglicy.

Na Atlantyku nast?pi?o zderzenie pasa?erskiego

parowca "MIdiand V .. ctory" z transportowcem woj

skowym.

Ameryka?ska flOta handlowa na dzie? 1 maia 19??
roku sk?ada?a si? z 5849 statków o pOJemn??c?
58.106.700 TDW. Nie wliczono w to statków pornzej

1000 ton oraz tankowców,Poni?ej 1600. ton ?rutto.

P?ywaj?ce stacje meteorologiczn? n? Atlantyku b?

d? si? znajdowa?. na stat?ac,h .specJalme do tego prz?

znaczonyoh. Stac?e te w IlosCI 13 b?d? m.a?y zadame

obs?ugiwa? lotnictwo cyrwilne.

Normandie" luksusowy transatlantyk francuski

b?dzie z rozporz?dzenia pezydenta Trumana rozebra

ny na zlom.

BelgijskI ... marynarlm handlowa ma 246.000 BRT, nie

licz?c b?d?cych w bu'dowie lub zakup?onych statków

o 65.000 ton.

ROZRYWK I U MYSLOWE

Rozwi?za!lie arytmografu z nr. 8--9 "M?odzie?y

Mor2kied": "Jedna z N?emcem jest granica polska

Nissa".

Wyrazy pomocnicze: Sandomierz, PCK, tokaj, gil.

KRZY?ÓWKA GEO GRAFICZNA
u?o?y? Edward Holler, Wroc?aw.

1 .2 3 4 'i , 1 S <; to II fi IJ 14 (5 16 /1 18 19 2()

W oznaczone cyframi kolumny wpisa? nazwy miast

podane ni?ej. Kolumny, oznaczone liniami grubymi,
dadz? rozwi?zanie.

.

1) miasto w Syrii, 2) miasto VI Marokku, 3) miasto
na P?le,si? Wo?y?skim, ,4) miasto na Krymie, 5) port
na górnej Odrze, 6) miasto na Mazowszu, 7) miasto
w F'inland.i 8) miasto na Pomorzu, 9) miasto na Ma

zurach, 10) miasto w woj. Bia?ostock im 11) miasto
na Górnym ?l?sku, 12) miasto na Dolny? s lasku. 13)
miasto w woi. Kieleck,im, 14) miasto na Górnym' ?l?
sku, ?5) miasto w Sudetach (po niemiecku), 16) port
polsk., 17) port na pólwyspie Arabskim, 18) mia.xo
w Ma?opolsce, 19) miasto na Pomorzu, 20) miasto na

Warmll. _

Za rozwi?zanie powy?szej kr zyzó wk i redakcja prze
znacza trzy nagrody.

,

Termin nadsy?ania rozwi?za? up?ywa dnia 20 pa
?dz iern.ka r. b.

.z lYCIA ORGANJ?CJI
Kurs ?egkrrski w GdYni. W Gdyni istnieje sta?y

o?rodek szkolenia morskiego instruktorów dla o?rod
ków oraz kurs szkutniczy dla potrzeb Ligi. O?rodek
ma do dyspozycji szalupy mo rsk. e, pó?kutry i jacht
pe?nomorsILi. Kandydatami s? kursanci wvelirmno.
wani z o?rodków letnich LIgi, którzy w chwili obecnej
odbywaj? stage na jachtach pe?nomorskich,

Kurs prowadzi z ramienia Zarz?du G?ównego L. M.
in?. Proszewski.

Egzaminy na ??rodk?ch. C.z?s jesienny b?dzie
sprawdzianem WIedzy ?eglarskiej uczestników kur
sów. Egzaminy ju? rozpocz??y si?.

W ?uczanach by?a komisja egzaminacyjna z ramie
nia P. Z. ?. pod przewodructwsm komandora M. Ku
snerza. Z !"'amienia Zar??du G?ównego towarzyszy?
lJyr. J

.. ?OJ?ZnIs. O :vymkach egzaminu doniesiemy.
KomISJa d?kona?a Inspekcji sprz?tu ?eglarskiego i

stan? flotylli ? ?uczanach, W?gorzewie (W?gobor
ku) l w Mlk??aJka?h na Mazurach. Bogaty tabor wy

m?ga zab?ZJpleczellla, opieki,renowacji, co w czasie

mIe?_?cy zIm.o:vych przeprowadzi L. M. z chwil?, gdy
p?e?l!ffiI.n3.'rZ J?J planu gospodarczego uwzgl?dni? czyn
mb mIarodaJne.

-

Egz?min odby? si? równie? w Ro?nowie, woj. kra
kowskIe. Delegat P. Z. ?. in?, Fronczak z Warszawy
w towarz'YBhv.e. przedstawiciela Zarz?du G?ównego,
W?. Kasprzyka l Prezesa Okr?gu krakowskiego, dr.

MIchalskIelgo, eg;zaminowa? uczestników kursu w

dniach 15 i 16 ,wrze?nia b. r. Z grona 31 kandydatów
stopie? sternika P. Z. ?. otrzyma?o 12 uczestników
i tylu? zda?o na stop?e? ?eglarza.

O?rodek w ci?gu lata przeszkoli? 320 osób, a w roku

przysz?ym przewidziane jest uwielokro,tnienie tej
liczby, dzi?ki spr??ystej organizacji i bogatej f1otyUi,
która ju? dzi? sildada s.? z 7 ?aglówek, a w tym 4

pi?tnastki o jednakowej budowiie, umo?liwiaj'?cej re

gaty wewn?t'fZne i przylgotowanie do eliminacji 0-

lim,pij'sk?ej .
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D?wig p?ywaj?cy.

Uczestnicy Kursu Modelarstwa

w Gda?sku

WYDAWNICTWA NADES?ANE
Marynarz Polski, Numer wrze?niowy Marynarza

Polskiego po?wi?cony jest tragicznym chwilom walki

naszej z Niemcami we wrze?niu 1939 r. Jak zwykle

bogaty materia? ilustracvinv i ciekawa, starannie da

brana tre?? stawiaj? gO' w rz?dzie najlepszych pism

polskich.

?eglarz. W.ydawnictwa ·'pCWM. Gdynia Dom ?egla

rza. Miesi?cznik dla m?odzie?y.

Skrzydlatli Polska, Miesi?cznik lotniczy przynasi

szereg ciekawych i fachawa opracowanych artyku?ów
z dziedziny lotnictwa. Warszawa, Mokotów, ul. Ma

rato?ska Nr. 4.

Skrzyd?a i Motor. Tygodnik lotniczy dla m?odzie?y.

Zawiera wiele wskazówek z dz.edziny madelarstwa.

Warszawa - Mokotów, Marato?ska Nr. 4.

Film. Dwutygadnik, po?wi?cony zagadnieniom fil

mowym. Staranne opracowanie graficzne. Zawiera

szereg ciekawych wiadoma?ci z dziedziny filmu

w Polsce i zagranic?, ?ód?, ul. Narutowicza Nr. 69.

TRE??: Szkolnictwo morskie w Polsce - Br. Miazgowski. Wyprawy Wikingów - W. Przyborowski.
Islandia - kraj gejzerów - T. Serwa. Model po?awiacza mln - Sto Wo?niak, Legenda Atlantydy -

A. Godlewski. Królestwo mórz - J. R?bca. Wyszkolenie ?eglarskie, K?cik filatelistyczny. Odpowiedzi

redakcji, Z naszego wybrze?a. Ze ?wiata. Rozrywki umys?owe. Z ?ycia organizacji. Wydawnictwa na-

des?ane. Zdj?cia: Uklejewski, Miazgowski, SIB _Pha,tose:ryice Moscow, British Counci

Wydawnictwo Zarz?du G?ównego Ligi Morskiej. Redakcja i Administracja - Warszawa, Widok 10.

Redaktor Walery Przyborowski Redaktor przyjmuje codziennie od 13 do 14_ej. Prenumerata roczna

96 z?, dla cz?onków Ligi 72 z?, Konto PKO. 1-1020.

Zak?. Graf "D?wignia', Widok 24. B-10760

Cena 12 z?.
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