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Towarzystwa do
sesji gdyiisk iej

od chwili
życias

powołania

dwa 1

Zespołu

pdł

Histo rii

Teclmi ki Morsk iej Komite tu

naszeg o
roku

od

Polski ej

Histo rii

Bauki
PAN, na której w dniu 5 sławnego polski ego
patdzi ernika 1956 roku reterowałea sebran .ya
koncepcję nautol ogii.
W krótkim refera cie nie motna było oaówid wszys tkich aaPektów nowego zagadn ienia. Dzisia j, gdy PD ~est jut
tworem

*""'11, nie z soli

ani roli

wyrosłym,

uparci e

walcsącY'D!-

o reacJ, celdw, o motnośó wypełnienia przyj, tyeh na siebie obo1t1
\&Ców społecznych 1 naukowych; dzisia j, gdy przygo towuje
.
Il)> s1, do odbyci a 1 Walnego Zjaadu Delega tów
Towar systwa ,na
któ~
-., .. trzeba bidzie sadecyd.ować w jakim kierun ku ma U 6 :roz.
ali&

•~J Towarzystwa 1 prowadzonych lub zamier zonych badM, - nie
Odra
ecsy będz ie pogł,b16 oaówione prsed laty zagadn ienie ••
Poznając członk dw Towarzystwa z jeda,s wybr8l11Jl z wielu, ale
za.aa.drtie&;yt1 problen! ~'1· Ma.a tu na ~11 proble a teryto riUll
ba-

d.a.11caego

'"'

o-.reś lony

przeze mnie tenine JI prseat rzeni

~~

4-G~ 46-111)1951).

nauto -

gonalnej.
1. Przestrsen nautogonalna1

Bieuaiernie tru.dnym do

zagadnieniem, szcse-

rozwiązania

ólnie dla badacza rozwoju procesów .nautologicznych w Polie, jest ustalenie terytorialnej granicy teaatów,
>danie jego charakterystyki zgodnej s

założeniami

a

tak.że

koncepcyj·

,~ nautologii.
Wiedz1 tworzy sum.a rótnorodnych

umiejętności

~awodowych) i formul teoretycznych (naukowych)
~wnych warunkach na pewnym

4

powstałych

terytorium. To

określonym

oriua nazywam prze at r ze n 1

praktycsnych

w

ter,y-

n a ut ogon a~

ą

ą.

Nie

wdając

todologiczne
kreśla

si, w obszerniejsze
należy wyjaśnić,

rosważania

teoretyczno-•e-

że przestrzeń nautogonalną

szereg zasadniczych elementów

charakteryzujących

oją,

roli poszczególnych
graficzny obraz jej
.
wiedzy nautologicznej.
procesów w tworzeniu
wielkości

dających

i

się

Przestrzeń nautogonalną wypełniają
kładzie

dwa obszary o r6~nym u•

elementówa

a) centralny,
b) ultiaalny.
1 Opublikowany poniżej materiał jest fragmentem wyjętym•
rozdz. I przygotow;ywsnej obszerniejszej pracy pt. "Roswój .,.
dz;y nautologicznej w Polsce w okresie mi~zy pierwssą połow,
XVI a pierwszą połową IIX stulecia".

4
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2. Obszar centralny'

wewnętrzny, nazwany ce n t r a 1 ny•, będący w

Oba~~

stoaUJlku do obszaru zewnętrznego, ultimalnego, wielkim ośrc,d.
kies dyspozycyjnym, tworsą 1
a) terytoriUlll narodowo-językowe,
b) terytorium. ekonomiczno-techniczne, i
terytoriwa polityczne.

c)

W0 bribie wymienionych terytoriów znajdują się różnego ty.

działalności praktycznej (prsedeiębiorstwa, urzę.

PU oarOdki
d.;y

'Warsztaty produkcyjne etc.) i teoretycznej (pracownie bu·

d.Oli:niczych portów, konstruktorów okrętów, uczonych, tłumaczy
etc.)
• Dzialalno4d wspomnia.n.ych ośrodków wiąte się z potrzeb\ stoaowania bogatej terminologii fachowej, zawodowej 1 ~a-

Uko,re~, jak równiet prowadzenia systematycznych

badań .środo

•iskow;ych typu etno- i socjograficznego.
Op~dcs dwóch wapoamie.nych obssarów istnieje jeszcze jeden
- t&,-~

-ct...:.uolosiczny. Gra.nice tego obszaru nie pokrywają się

grlU\1
CfJ.ti

łl1noloa- 1
~

terytorium j1zykowo-politycznego gdyż obejmują ter.

t w wielu wypadkach

Pok..rna si•

~

· Jest
Ulegał

z

obcą.

Terytorium terminologiczne

a obssarea ultim.alnya.

rzeczą zrozumiałą, te przestrzeń nautogonalna polska

a w ob~,aie wieków XVI-XIX zm.ia.noa. Przestrzeń ta r6•
dzisia-t"od analogicznej prsestrzeni np. hor.t.ż-"
lli.ła
v u.A.
lell.d.erskie".
u. szwedzkiej, hiszpańskiej e1y turec~iej. Ponadto
81 • 1
"'
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prsestrzenle nautogoaalne
sUDki handlowe,
i.DJQ'eh oraz

pozostających

w

awiłpkach

państw sąsiadujących,

akwen wodnych

sa.mk.niętych

bie

prsełormowanioa

politycznych

lub

se

ldących

przenikają się,

w obrt:-

ulegaj\ tet

szczególnie siln)'JI w obszarae ultiaalnya. przekształceniom

ficsnya. Polska jest jednym z nielicznych
jej granice polityczne w ci~ wiekótf
zmieniały

sto.

wagl4Jd.nie

Obs&ar centralny nie ulega tak silnya

które

sobą

pań.Btw utrayau~ących

wyjątków

ulegały

gra-

poniewai

deforaacjoa,

bardzo istotnie obszar central.ny naszej na-

utogonalne~ przestrzeni.

3. Granice polskiej przestrzeni nautogonalnej
strefy i gony
Jaką

- wobec tego, co

jąć granicę

powiedziane - nalety przy-

dla polskiej przestrzeni nautogonalnej?

TerytoriUJI
duje

zostało

narodowo-językowe

się wewnątrz

nie budzi

zastrzeteń.

obszaru centraJ.nego i odgrywa

rolę

ZDaJszcse-

g61nie w badaniach historyczno-terminologicznych.
granice stm·
fy naupegiogonalnej, pleiogonalnej i limenogonalnej 1 •
Terytorium gospodarczo-techniczne

wykreślają

1 Użyta tu terminologia zgodna jest z podziałem nautologii na trzy działy (naupegiologię - naukę o dziejach szkUt
nictwa 1 okrętownictwa, limenologię - naukę o dziejach przystani 1 portów, plejologi• - naukę o dziejach żeglugi) przy,
jętym w wspomnianym referacie.
Referat z a.n. 5.x.56 został w skrócie powielony 1 rozes,
łany członkom oraz sy:apatykom P!'N.

6

Ri6 ~Ud.z! ·sastrseżeń również terytoriua polityc&Jle, ponie-

waż 'i(('~:.·eś łają go kddorazowo granice polityczne państwa sastr zet~~ układa.mi lub gwarancjaai.

Oś:::-Od.k1 nautologiczna Jednego typu (morskie 1 śródlądowe)

&najd~Jące się w obrębie tej aacej prsestrse~i nautogonalne~

two:raą straty określone pewnymi granicaai. S t r e t :r te obejlll\l.dą swym sasięgiem wody morskie i śródlądowe. Rozciągaj~
Bię bądf w gra.nicach obszaru centralnego, bfłd~ ultimalnego,•~gl~ie obu tych obszarów łącsnie jak na przykład s"t.refa ple,

iogonalna

(żeglugowa). Wielkośó każdej

strefy jest

zależnaal

rozmieszczenia tych ośrodków, ich typu i aktywności. Lilaenogona wykreślająca granicę strefy portowej (l:illlenogonalnej) ,

granicę obszaru. cantralnego, choć może prz•
krocz;yć (jak to miało u nas miejsce np. w XVI stuleciu lub po
drugim rozb .. orze państwa) granicę te,:rtorium politycznego. nie 1i'ybiega poza

Nau.pe

~ej

„

~ ~ogoLa określająca wielkoś• str efy warsztatowo-stocDllo-

(ll.fi '.lpeg ~ c,gonalnej),

&1'&.nic:r.uą

w zasadzie, nie wykracza poza

t 0rytoriW1. politycznego.

Mogą

jednak istn1e6

linię

wyjąt

ki, Jeżeli państwo posiada lub dsierżawi warsztaty askutuia.
czy et 0
c~ie poza granicallli swego obszai u politycznego. łlatołlli

ast w przeciwieństwie do wymienionych, pleiogona

wyzna-

ClajAc

~ a strefq żeglugową,( pleiogonalną), 1 w swej części moD8k1ej 1
•
w c:1ęśc i śródlądowej, prawie sawsze daleko w,tdega poza. @: .... "1

........ c~ obasa.ru centralnego. Kształtuje ona w sposób sdecydo•a.n7 Wielk~~ć
obszaru zewnętrznego 1 formę bramującej go
J~

~~ c _ / 1 ~ ~ .f.-&{-r6-fl)-f.159.
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11.n.11 ultimalnej.
4. Obszar ultimalny
Ob3zar ultimalny,

zewnętrzny, t"Worzą

~ralttycznej lub teoretycznej
i· ytoriwa

o, rodki nautologiczne

działalno,ci

reprezentantów te-

politycznego tej aaae ~ prsestrzeni nautogoulne j • Te

~~cd.ki S1J1Dl dOłlwiadezeniem

sawOdowym

i

dorobkiea naukowya

ztałtują proces rozwojowy wiedzy nautologicznej (moiD&

G i o kultursa nautologicznej) oraz przebieg sam;.ych

Odpowiedit na postawione wytej pytanie jest

więc

md-

proce-

w zasad.de

ana.

Dla

przykładu określmy

da przykład

granice przestrzeni nautogonalnej -

- Polski XVI-XIX stulecia. Obszar centralny utwo-

rzy granica polityczna w. XVI, terytorium ekonomiczno-tecl:nics-

ne

obejm.ujące

wraz z

prócz terytorium politycznego tereny przymorad.e

przybrzeżnymi

wodami komunikacyjnymis na

dzyuJ6cie dniestrsko-dnieprskie, na
między Zatoką :Pomorską

a

północy

południu lllię

- tereny

granicą zachodnią państwa

położone

oraz c:bJ-.r

ul time.lny.
Dla wymienionego okresu czasu nasz obszar ultiaalny
mował

- %llaczne obszary

Bałtyku

obej-

(tere:zy operacyjne naszej ma-

rynarki wojennej i floty handlowej, podróty np. Zygmunta
zy, Jana

Tęczyńskiego

etc.), zachodnie

/

połacie

Morsa· czarnego

(drogi podró~y dyplomatycznych i szlaki tegl<>W:le Kompanii

8
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AW P ! AI

(Wejherowo)

TABLI CY Z TA.N\.ARYSZKU

-~~~na.ny historyk grecki, Herodot,

w .Egipcie,

przebywając

poczynił

ciekawe obserwacje w
sakresie techniki żeglarskiej na Nilu i opisał je w swoim dziele. Pó~niejszya hieto.
rykom. spostrzetenia te .,-dały si-: tak
dziwne i tak sprzeczne z regułami sztuki
teglarekiej, ba, nawet z praw8llli natury, że choć znakomity
historyk &na.ny był jako doświadczony żeglarz, wątpiono tym
razem. w prawdziw<>łić podanej przez niego relacji.
oto w historii Herodota znajduje się fragment, w którym
autor pisze, te statki nilowe spływając s prądem w dół rzeki
posługiwały się pewnym urządzeniem w rodzaju tablicy wykonanej z tamaryszku 1 powiązanego powrozami trzcinowymi. Tablicę
tę umocowaną na linie do dziobu zanurzano w pewnej Odległ~ ci przed statkiem, pozycji pionowej i skoro tylko porwał ją
prąd rzeczn.r, lina się naprężała i ciągnęła statek, do
rufy
którego przymocowany był, również na linie, kamień o wadze 2
1 Tamaryszek, ł. tamarix, tamariecus,
(arabski tam r),
wrze~nia, drzewo przypominające krzew, rosnące na Wschodzie
i w Europie płd.
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talentdw (52,4 kg) a otworom w ałrodku. Iaaiefl wleczo~ po
dnie rzeki nadawał statkowi połąd~ kierunek.
Ten tragment dzieła hiatoryka greckiego pod względea !1lologtcznya nie naatrtczał ładnych w,tpliw~ci. Podobnie
rzecz a1, przedstawiała od •trOJ:1.7 technicznej, ale tylko w
Odnie1ten1u do owego ta.mienia, którego tunkcja była zrozu111.ała. Oczywiście, dotyczy to łeglugi na rzece, gdzie prę,d
jeat •1lniejszy 1 tywssy nit na aorzu. Wiadomo, te prąd
r:&ecsny, natraf'iwazy na przeszkodę, np. na k8Dlień letąc,- na
dnie, ro&<1ziela si, na strumienie boczne 1 strumień górny,
lttóre łącząc się za przesskodą tworzą wiry. Je,li się ulf&glldn.1 ponadto ocieranie si1 nurtu rzecznego o dno, o
'•rz 1
eg, ••łaazcza na zakr,tach, nie motna się d..ziwió, te
Art rzeczny jest nierówny, niespokojny• raz szybszy to anów
~ln1ejazy 1 śe unoszony przez taki nurt statek z trudnojcią
ote Zachowad pożąd~ kierunek, o ile nie jest napęd.z~ sa
POlllocą wioseł, wiatru lub siły mechanicznej. ster• tyg wyPadk:u nie spełnia swojej roli, poniewat statek spływa wras z
"Od.fi,• której jest zanurzony. Przesuwa się więc ponad dnem,
ale llie zmieLla swego położenia wobec otaczającej go aaey
•od.uej.
Obecnie np. ntry rybackie, aimo U eą napędzane za pomoC\ 811.nika, posiadają na wszelki wypadek żagl ., których uty1raję nie tyle dla pokonania przestrzeai, ile dla utrzymania
Potł\d.anego kursu w momencie, gdy silnik odmówi poałusz~ństwa.
lłgipcja.nie radzili sobie inaczej. Wrzucali do wody kaaień
U.oco,,
t
8Jl.y na linie za rutą 1 statek wlókł go za sobą. Dsięki
lli.9!lu statek trzymał e1, kursu, nie stawał wpoprzek nurtu,
e kricił si, dookoła.
Niektórzy historycy żeglugi, zaposnawszy się s tym frag~ente~ dzieła Herodota, przypuszczali, że kamień ów miał odgry.aó roi, hamulca w celu zatrzymania

~ ~ -ł-6('f6-18}-f959.

spływającego

w

dół
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Poglfł(lowi temu przeciwstawia się Koeeter 1 ,
• techniczno-morskiego punktu widzenia jest
twierdząc, że
aby kamień o tak: małej w stosunku do
rzeczą ,r,rkluczoną,
anacznej siły prądu nilowego wadze, był w stan.ie zahanlowad
bieg statku. Zdaniem jego kamień 6" spełnia tylko zadanie
d.r,Tfkotwy, która w czasie sztormu utrzyauje pozbawiony napę
du statek dziobea do fali. Sposób ten stosowany jest jeszcze
w czasach dzisiejszych przez tubylców na rzece Butrat w odniesieniu do okrągłych, w kształcie kosza budowanych statków
zw: .~eh g u t t a. W tym samym celu w nieaieekill pOdręcz
niku nawigacji (Reichaaarineaat, llittel~eer, Bd. IV, s. 107)
z~ arte jest zalecenie, aby przepływające przez Kanał Kor: cki okr,ty dla utrzymania aterowno,ci wlokły za sob~ łat
a, h kotwiczny. Nie. brak: w dziejach żeglugi i wielu innych
~: ,ykładów posługiwania się tym sposobem dla nadania statko.~ pożądanego kierunku. Koester przytacza nast~ująey takt s
c asów wyzwoleńczej wojny Kiderlandów.
w roku 1585 zbudować na rzece SzelKsiąt, Parmy kazał
dzie wielki most dla przemarszu wojsk, który Holendrzy postanowili zniszczyć za pomocą branderów. Przygotowano wiele
statków załadowanych prochem, a rir&l nich "lortunę" 1 która
s
miała 18,000 funtów prochu w ładowniach. Pllszezono statki
prądem rzeki, pOd.paliwszy je uprzednio tak, aby ekaploa4owały pOd. aoatem i spowodowały jego zniszczenie. la krdtiroprzed
cele• załoga opuszczała brander i płonący statek aaa przebyI ta rdwn.iet zastcwał reszt, drogi dzielącej go od aostu.
sowa.ny sostal sposób, o którym pisze Herodot, mianowicie, do
wleczonej za rufą brandera liny, uwiązano ciętki pęk atręeo
n;reh sieci, dzi~ czemu statek trz:,aał ai, wysnacsonego kui,.

rzeki statku.

1 ~uguat Xoester 1
Senesens, 1934•
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Otót ta częśó relacji Herodota, jak pisze Koester, dla
całowieka jako tako obsnajaionego z techniką morek~, n.ie budzi 7~dnych wątpliwości. Hatomiast druga kwestia wprawia w
Zalcłopotanie nawet najbardziej doświadczonych historyków
żeglugi. Nikt s nich nie wai&J: w,-ja.śnió eensu zdania
sprzecznego na pozór z prawami natury. Zdanie t e brzllli naetę,pująco,

"Przed spływając:,a s prądem. rzeki stbtkiea opuszczano do wody pionowo a poprzecznie w stosunku
do prądu tablicę, która Odgrywała rolę siły pociągowej i ciągn,ła statek."
Wobec braku bli*szych wyjaśnień sprawa była zupełnie nielrozumiała, bo wszakże ta sama siła ciągnęła stotek 1 tablicę, a więc jakiż mógłby byó aens teJ całej kombinacji?
Długo nie Wliano rozwiązr,.~ te~ sagadki.. J>Opiero Koester studiuJ,c dzieło Herodota, kiedy natrafił: na ten fragment, doszedł do wnloeku, łe tak powaśny autor i doświadczony żeg
larz nie mógł w tym wypad.ku popełnió błędu ani świadomie ko10l'y'zowaó. Herodot przebywał w Egipcie ponad trzy aiesiące,
Pł;rwał atatkiem w górę i w dół Nilu i nie ulegało wątpliwoś01, te naocznie musiał obsei-wowa6 urządzenie, które półniej
Opisał. A poniewał jest ono zdumiewająco nieskomplikowane,
llie &dgł więc ulec żadnemu przywidzeniu. 11.imo to trudno było
~z 6 cz cał~ zrozumieć i wyjaśni6o
Przypadek umożliwił rozwiązanie !rapującej zagadki.
W dwadzieścia lat pólniej, wertując stare orzeczenia sądu
•orskiego, natrafił Koester na zaatanawiającą wiadomość. W
czerwcu 1892 roku, na w"chód od .łlowego Yorku, nastąpiła kolizja Pom1.a.zy niemieckim paro~eom pocztowym "Trave" a ameazkuner
l'J"ka~sk1nt szkunerem "!'red B. Taylorem". Drewniany
toetał Przeci,ty na dwie połow,-, które dzięki lekkiemu ła
;un1cow1 utrzymywały się na powierzchni wody, to jest "pływaY na ładunku". w ten sposób mówi ei,, jeżeli jakiś statek,

~ ~ 4-6(-16-18)-t~S.9.
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m.ien.owicie atary, drewnie.ny hglowiec załadow~y towarem
liejsz:,m od wOdy, np. drewnea, olejem, ropą naftową (w beczkach), ulegnie awarii, a wiic przedziurawieniu, przewróceniu
i nie idzie na dno, choć juł nie nadaje aię do żeglugi. wraki takie, opuszczone przez załogi, utrzymują aię na wOdzie
nieraz ba.rdzo długo 1 krłl*ą po powiarzchni oceanów stanowiąc
dla żeglugi, szczególnie w noc~
poważne niebezpieczeństwo
lub w czasie mgły. Dlatego też obowiązkiem kapitana każ dago statku, który napotka na swej drodze taki wrak pływają
cy, jest natychmiastowe zawiadomienie o tym najbliższego po~
tu i dokładne okrejlenie pozycji, długo,ci i szeroko~ci geograficznej miejsca, w którym wrak został dostrzeżony oraz
pOdanie jego cech charakterystycznych, aianowicie 1 nazwy,
szczególnych snaków rozpoznawczych, słowem - wszystkiego, co
umożliwia zidentyfikowanie wraku z określonej odległości.
ze strony, ltrąż~cych swobodnie
Niebezpieczeństwo grożące
po bezkresnych przestrzeniach wodnych,wraków b7ło tak grotne, że jut przed I wojną światową rząd stanów Zjednoczonych
przeznaczył specjalny okręt "Beptunus", którego zadaniem było śpieasyó na podane w aeldunku lliejsce i zatopió dostrzeżony wrak, względnie unieszkodliwi6 go w inny apos6b. Jeteli
dłutszego
jakiś wrak sygnalizowany był wielokrotnie w ciągu
okresu czasu, wówczas, na podstawie nadeałaeych meldunków,
można było ustalió przebytą przez niego drog• 1 wykres lid ją
na mapie. Iloma było przy tym etwierdz.16, te niekiedy takie
wraki odbywały bardzo dalekie podróte.
Szkuner"•· L. White", który stał się wrakiem na wysokoa:ici Balti.Jlore, przepłynął np. w ciągu 317 dni 5200 a.il morskich (okrągłe 10,000 km) 1 dotarł do l,łebrydów, gdzie został
wydobyty. Bark "Vincenzo Perroto" był w drodze 536 d.ni,pokonując przestrze~ zaledwie 3000 mil morskich. Ssltuner "Fynny
Wolston" dryfował 1100 dni przebywając 8000 mil morskich.
W tym. czasie był 46 razy rozpoznany 1 meldowany.
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Wapomuany wyżej as.kuner. "l"red ~ąlcr", soatał na skutek
14erzen1a przeei,i,7 DB. dwie ca'4cL Obie Die aatonęq, lecs
Pływały "na ładw,iu"., Obie od teg~ .6SJ19SO Jliejsca, • t,- aa._,.. •oaeneie 1 w tych sa11Ych waru.okach rospocsęły anroj, 81fOb ~ włócs,n po eceanie. I tu nutlJ)uj• nec• aiewiar,-gOdna, jedna cz'6i6 4r7fuJ• n.a póhoc 1· po 6 tygodniach •ł'
drówki osiada Da wybrzełu prsy Cap Pe~olae, natcmiast drUga
'11111ea1ona w kierunku prseciW'D,111,, a.a połud.D.ie, równiet po 6
tygOdniach tonie na wyaokocici aatoki Dolaware. Sprawa wn;lą
d.ała ll.1eał7chanie taJeJlllicco, ~ed.D.akłe Koeater potrafił ~ę
-,.~a.6nió • apoaób supełnie prosty.
oto przednia ca„6 atata l>,-ła sanursoDA w wodsie bard2'o
g21boko i nie podlega.la dsiałalli• wiatru.. ulliesiona więc •oB'tua Prsea prłl:4 aors.ki, który od Grenlandii prsctpływa
cty ~ako si.lany prąd labradorski zaiena311C w kierunku poh1.d.ll.1owo-zaeh0dni.a. BatOlliast rufa statku swoiai w,uiosłpli nadb'Ud dwka.zai wystawała .,.aoko s wody i naraton.a była na dzia.ła
llie •iatru, który był ail.uieJas7 nu prąd i pognał wrak na
Północ. Konkluzja ta r:>zjunila nie rozwięsaną dotąd zagadkę
ata.roa,tneJ teglugi na liilu.
Wiadoao, łe w Bgipci• wieją nieaal wyłącsnie wiatr,. jół
nocue s.tr,cające nieki~ nieco na sach6d at do innrta, ale
U.wet •dwcsaa okre61.ane są jako północne • .A. sat.a płynęc7 po
li1lu
s Prl\de• statek llU.81 sawsse poko~a.ć opór prseciwnego
•tatru. • Musiało
a1, przeto sdarsycS, te siła wiatrll pra..-yt.
l&a.ł:
Z a Bił• rzecsnego nurtu 1 satrs,mywała statek w miejaeu.
llWag1 na szczególnie liczne 1 wysokie nadbudówki ant;ycs!lJrch statków nilowych wypadek taki W7Sttpował doj6 csęsto. I
Oto
+-- Prae~1n1 hglarse egipscy sa pOIIOCfl owej zagad.kowe3
ve.bli
któr'I
d Ziałacy r. t&.Jaaryazku powiękssaJ11 powierschnię, na
Prl\d rsecz~ 1 pokonują w ten apoacSb opór wiatn. Oczn1, 1
c • • dolna krawę4t tablicy mu iala by6 odpowiednio ol>1
c 'lto.na., gcSrna &&opatrzona w pływa.kir tak jak dotąd stosuje

t,-

~~+-6(16·18)'1J59.
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a1, to przy sieciach stawnych, dzięki.czemu tablica znajdosi, pod wodą w pozycji pionowej. Wiatr nie a6gł jej
stawia6 oporu, natomiast prąd parł ją do przodu, a uwiązany
sa nią lin8.llli statek posłusznie podążał za tą osobliwą aił4
pocięgową. A więc, po kilkunastu wiekach, okazało się, łe Herodot nie koloryzował i istotnie znał się na eztuce żeglar
skiej.
Zgo<inie z jego relacją wydaje się, że gdy dokonywał on opise.nych wyżej obserwacji, na statku nilo1f]lll, którym on aaa
płynął, znajdowały ~1, oba te urządzenia, mianowiciea wloką
cy si, za rutą na likie kamień i tablica przed dziobem cią
te urzą
gnąca statek i stąd zrodziło się wrażenie, że oba
dzenia ausiały działaó łącznie i równocześnie i że zachodzi
Oczywiście jest to wraże
między nim.i jakaś współzależność.
nie mylne. Oba urządzenia działały niezależnie od siebie i
nie tworzyły żadnej jedności. Kiedy używano jednego, a ki~
drugiego, czy też obu jednocześnie, to już zagadnienie techktóre wykracza poza obserwacje i rozważa
niczno-żeglugowe,
nia Herodota.
Byłoby naturalnie rzeczą interesującą znaó cyfry określa
jące siłę prądu, wiatru, z jaką siłą wyrażoną w HP lub w k1logramometrsch był ciągnięty statek za pomocą tablicy, jaka
ta,.blicy i stosunek tej powlerzchni do
była powierzchnia
wystawionej ne. opór wiatru. Jak pOdczęści nawodnej statku
to sprawa techniki morskiej, a raczej jej
kre,llłem, jest
historii. Obliczeń tych nie można dokonać bez niezbt(lnych
eksperymentów, a na to z kolei potrzebne są odpowiednie urzą·
dzenia.
Nas interesuje sama idea pomysłu i jego historia, która
dzisiejwspółczesnych ludzi, zafascynowanych osiągnięciami
szej techniki, po•inna uczy6 skromności. Jak się bowiem okazuje, nasi przodkowie sprzed paru tysięc7 lat w wielu wypadkach umieli w:ykorzysta6 swą wiedzę w walce z siłami natury.
wała
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ŚWIETLE .OPI.SU HELLADY'
~~a~,
• ogate

brzegów· g1.•eekich,
dogodne• nat-'21."alne schronienie
• dla statków, przyczyniło się w niema.łya
stopniu do t,..-iolowego rozwoju kultury
teglarskiej Hellenów. Z biegiem wieków, w
obręb~e
pewnych
częściej
odwiedzanych
Przystani. dla zapewnieni~ pełnego be~pieczeństwa i wyg~
zawijających statków. Grecy przedsiębrali szereg prac, które
naturalne. głęboko wrzynające sit w ląd zatoki.przekształ
ciły w rosądnie rozplanowane port,- morskie. Przykładea roZUntnego zutytkowania w~dw natura~ch dla urządzenia
Portu były ~atoki półwyspu Attyki, w któl"J'Dl powstały porty
ateńskie.
.
rosczłoDkowanie

stan011iąc

w,ród

zapisów. wykopalisk

i

innych reliktów rzeczowych,

atan01r1ących tr&tło naszej wiedzy o portach ateńskich, pewną
roi,

Odgrywa

równiet

"Opis Hellady"

Pauzaniasza, zwanego

Periegetą. jakkolwiek zawarte w niDt wiadomości o portach ateńskich w proporcji do innych bogatych i bezcennych przekaz.s. 8\ raczej skromne. Pauzaniau był wybitnym pod.:r.6tnik1em
1

geografem z Magnezji w Azji Mniejszej pochodzenia niegreckiego. który swe liczne pod.róte po Grecji w II wieku naszej
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ery epleał w 10 księgach w dziele pt. "Periegezis tes Hellados". Dzieło to napisane w latach 160-1?8 uwa!ane jest za
jedno z najważniejszych zachowanych ~ród.eł do topografii,
historii obyczajów i kultury antycznej Grecji 1.
Opisem portów ate~skich rozpoczyna się całe dzieło. Poz A.Zji llniejszej morzom Egejskim pomiędzy
płynąc
dróżnik
grecki
ląd
licznymi wyspami archipelagu Cykladów widział
zaraz po minięciu wysepki Heleny. Był to przylądek Sunion
najdalej na południe wysunięty cypel ziemi attyckiej. Ze
Pauzaniasz płynął tą drogą wynika to z jego słów:
znajdujemy port, a na
przylądek
"Opłynąwszy
cyplu świątynię Ateny. Płynąc dalej przybywa się
do Laurionu. gdzie kiedyś Ateńczycy mieli kopalnie
srebra, następnie natrafia się na małą niez~esz.
kalą wysp~, którą nazwali imieniem Patroklesa." •
A więc 1 na przylądku sunion była przystań zwana przez
Pauzaniasza portem. Ze wspomnianą przez autora wysepką Patroklosa są związane pewne wydarzenia z historii Grecji,
kt6re autor uważa za d~ć ważne, by podzielić się nimi z czytelnikami i

"Patroklos bowiem kazał wybUdować mur i wznieJć
umocnienia zaraz po przybyciu tam jako dow6dca egipskiej triery, którą Ptolomeusz, wnuk Lagoaa, wy.
na pomoc gdy Antigonos, syn Demesłał Ateńczykom
triosa, wtargnąwszy zbrojnie do ich kraju, spuato
im dostęp domo·
szył ~o 1 swoimi okrętami zamknął
rza".:,
1 Brak wydania w polskim języku. Najlepszym przekładem
niemieckim jest wydanie Bitziga 1 Blumera w trzech tomach,
1896-1911, oraz Wiedascha, Jlttnchen, 1826-1830.
2 Pauz. I, 1. 1 (numeracja wg. wyd. lieaascha).

3

Pauz. I, 1, 1.
Mowa o Ftolemeuszu Jiladel!osie.
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Pauzaniasz żegluje następnie na północ i nie opisując już
swej dalszej podr6ty z wyspy Patroklosa do Pireusu (ok. 25
lllil morskich) wprowadza nas odrazu do portu. Oddajmy mu

głos

1

"Pireus stanowił z dawien dawna dem o s 1 1
zanim Temistokle s został archontem, nie był
portem, natomiast był nim Faleron, gdzie morze jest
najbliżej miasta. 2
Stąd.3 Menestheus miał wypłyną6 pod ~oję, a
przed nim Tezeusz na Kretę, aby Minosowi zapłacić
grzywnę za śmieró Androgeosa . 4
Kiedy zaś femistokles został archontem, polecił w Pireusie wybudować
port, gdyż było to miejsce wygodniejs ze dla żegla
rzy, mające trzy przystanie a nie jedną jak Faleron.5 Także za moich czasów znajdowały się tu szopy
okrętowe, a ~d największą zatoką był grobowiec Temistoklesa ."
kiedyś,

1

Demos była to jednostka administrac yjna (gmina) o pew!;i
BamOdzielności. Dopiero Tezeuaz połączył wszystkie gminy
n Yckie ~
.

oentrum władzy w Atenach,
0-P0lityczn e pojęcie Attyki.

~i

2

tworząc

ad.Ulin1stra cyj-

T.zn !ten. Z Aten do Faleronu jest około
ast do Pireusu około 8 km.
3
Stąd, t.zn. z Faleronu.

5 km,

Nato-

4

Androgeos był synem Minosa, legendarneg o władcy Krety.
5
tr
Wg Pauzaniasz a (komentarz Wiedascha) Pireus obejmował
n zy natur&lne przystanie wykorzystan e jako porty: najdalej
Północ wysuni\ty Kantaros, będący portem wojennym, najtr\kszy i właJciwy port A!rodizjon oraz najmniejsz y, zewnę
Pr~ny port Zea. Nie jest to całkowicie zgodne z posiadanym i
nie ez nas obecnie wiadomościami o tym porcie. Pauzaniasz nic
Per ~fPOmina o przebudowie miasta Pireusu dokonanej przez
&.u-Y esa w latach 4~7-4-32. Pireus był pierwszym. miastem w
kaz? ie o ulicach przecinających się pod. kątem prostym w
a 1cie szachownic y. Zob. mapkę.

w!

6

,
Pauz. I, 1, 2. "Za moich czasów ••• ", t.zn. około roku
ce55b Szo~y okrętowe były to większe drewniane budynki ełużą1l,dt Jako warsztaty okrętowe bąd~ jako ochrona wciąganych

~ ~ 4 - 6 { 1 6 - 1 8 ) - 1 9 5 9.
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Pauzaniasz opieuje nast'1)ni• do•ć dokładnie rótne bu.dowle
1 zabytki architektoniczne Pireusu, nie aaJące bezpo,red.Di•go swi\zb s jego h.nkcj11 jako portu.. •· 1.Jm., jak zwykle u
Pauzania.sza, natrdiaą na wiele azczegółów dotyczących ,w1ą.
t;yń. Do ciekawszych nalety rosdzia.2
o awiątyni wznieaioneJ
przez Konona ~rodyciei
"Konon, po

svycięstwie
nad spartań.ekfl trie~
półwyspie XarJrjakia,
wzniósł blisko
morza świątynię Afrodycie. Poniewat Inidyjezyey otaczaj, .A.frodytę szczególną czcią maj~ oni wiele
świątyń poświęconych
tej bogini. NaJatarssa
s

poei Xnidoe na

nich jest ,po,więcona Doritie, inna .ł.krei, najnowsza Xnidos', gdyi tak Ją zwykle na!ywają. Lecs aaa.i Xnidyjczycy nazywaj\ ją Kaploia.
Ba temat portów cz:rtaJIY dalej u Pauzaniasza,

"Lecz Ateńczycy mają również 1 inne porty, aianowicie jeden IIUnichia ••••• i drUgi Yaleron, gdzie
jak wspo11I1iano jest świąt~a Demetry. 'l'u jest
takte świą~a I.te~ Skiras
i Dseusa, dalej ołna brzeg 1 dlutszy nieras czas taa przebywających etatków.
Klektórzy utywają tera.inu "doJQ" okrętowe". wle11.y, że w porcie Kantaros były szopy okr,towe aogące pom.ieśc16 94 okręty
wojenne. RÓIPnieł baseny Zea i IIUnichia,(o k t ~ Pauzanlasz
wspomina ja.ko o odrębny11 porcie), miały podobne bUd.owle.
Pierwszy na 176, drugi na 82 okr,ty wojenne. W wielkich portach starotytn~ci {Syrakuzy, Rodos) znajdowały się pomieszczenia na kilkaset a nawet kilka tysięcy okrętów. Lełały one wokół basenów skierowane otworaai ku środkowi basenu lub
ku jego ujściu.
1 Doritis - Knidyjczycy

przylądek,

dyjska.

akrea -

pe..nująca

byli
nad

szezepea dor;yekill • .A.kra •
Knldoa - tnl-

przylfł(lkiem.

2

Pauz. I, 1, 3· Ruploia - szczęśliwa t~gluga (inaczej
"po~lnych wiatrów")• ilrod;rta, jako powstała z piany aoraklej, była czczona przez teglarzy 1 uwa.tana za ich bóstwo
opivkuńcze. W 1.nn,1l aiejscu
(ll, 43, 11) Pauzaniasz naay.:wa .ł.fr<>dytt rintia lub Liaenia (panuj,ca nad aorzam.1 i por.
talli).

3 Skiras - zasłaniająca się przed słońeea. Skiron - paraao.
1
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tarze t.sw. niesnanych bogów i bohaterów jak np.
synów Tezeusza 1 7alerosa. Ateńczycy a6w1ą, te 7aleros był t,-, który płj'Ilął z Jazonea do Kolchidy",
nie sapoaina dod.a4 szczegółu mającego
biatoryc1:ną 1 łechcącego dUlllę narodowl\ Greków,

Pauaan1ass

"'1low,

wałną

"Dwadzie,cia stadiów stąd.2 leły przylądek koliaa, dokąd soatał,- . zagnane ;przez tale resztki
&niszczonej floty aedyJskieJ".
Kończąc opis zachodniego wybrzeła Attyki i Jej przystani
Przed Udanie• sit do Aten Pauzaniasz tymi ałow:y aówi o alynlłych ll\lrach łączących porty ateńskie & aetropoliąs
"Idąc s Pireusu w gór, (do miasta)~ znajduJeay
resztki murów odblldowanych przez Konona po pot:,czce pod Knidos, gdyt te które zbudował !ellietoklea
zostały po odwrocie Medów
podczas panowania trz75
dziestu tyranów rozebrane~.

•a

tym kończy Pauza.niasz swój opis portów ateńskich. Obecnie oczywiście aołeJIIY w tyli opisie wiele uzupeblid i
8I>~ostowa6, ko~ontuj~c s innymi przekazanym.i n.- prze•
etarot,tn~ó trddłarai oraz w oparciu o współczesn,- stan archeologii. Przede wszystkim maay zastrzeienia co do trakto•a.n1a llu.n.ichii jako oc1r,bnego portu, gdyt, jak wie.,-, był to

-------1

le
Pauz. I, 1, Ił • .l więc Paleros, aityczny załot;rciel hPor~nu, był prawdopodobn ie uczestnikiem wyprawy odkr,-wcseJ
•Zw. złote runo na azjatycki brzeg Morza Csarnego.
2

3

~o &nacz7 & •aleronu. Około 3,8 ka.

.
pod Salaaiq. Por.
lli~ot, YIII, 96. Pauzaniasz piaz\c o Persach bardzo ca,ato
~-• otre,lenia 1 lledowie.
4
To snacz,- do Aten.

Be

Iłowa o flocie perakiej sniazczonej

5
llectcSw to znacz,- Fera6w. Paus. I, 2, 2.
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trzeci basen portu piree~akiego uj,ty przes !eaiatokleaa
murów. Gdy~~ sa Pausaniaszea przyjęli Kantaros
jako r6wnieł odręb~ baaen w obrębie gł6wnego portu Pireusu
(Pauza.D.iaas nu;ywa go ilrodisjon) to IIWlichia b'4sie cnart,.. baaenea. ne aotna pnyj\6 aby, jak twmrdzi Pauzaniaes,
Kantaros był najbardziej na północ wysuni,tya basenem portu
Pireusu. 1 Baczej włdnie stanowił on południowi\ esę46 AtrocUsjonu, spełniając jako basen woje~ rol, strdnika portu,
let11cego tui u wej,eia do zatoki. Iie jeat~m.y dz1' pewni
gdzie Wliejscow16 gr6b Temistoklesa, lecs b:,ł on chyba na
cyplu wewn,trznym u wej1foia do portu, nie we1fIU1trz • jak a6w1 Pauzaniasz "nad największą zatok," a więc Dad
baeenea
zwanym przez Pauza.niasza Artellizjoaea.
Pau:aniass nic nie wspomina o odkrytym przez nieaieckiego
archeologa Dlrp!elda arsenale aorskim lilona w Pireusie.
Zwiedził cm port atel1aki ok~ 500 lat po wybudowaniu tego arsenału i prawdopodobnie ładne szczątki po tya porcie się nie
zachowały, gdyt jako
o ciekawostce architektonicznej byłby
pisarz o nim napewno wspomniał. 2 Widocznie równie! nie napotkał Pau.zaniasz żadnych śladów aubów Temistoklesa,3 natoaiast ciekawe, te nie wspomina nic o murach łączących w pewnym okresie czasu Yaleron z Atenami. 4
wewnątrs

Zob. załączoną mapkę.
2 O arsenale Pilona zob. niżej, s.24.
1

3 .Podobnie bezskutecznie poszukiwali ich wapółczetini archeologowie.
4 Przy omawianiu Yaleronu i drogi Paleryjskiej, prowadZ\cej do Aten wspomina Pauzaniasz o świątyni Demetry. Ra 1.Jucym
miejscu (X, 35,2) podró~nik informuje nas, te ta nawpół spalona, jeszcze za czasów perskich jwiątynia, nie została celowo przez Ateńczyków OdbUdowana dla utrwalenia - widomego
pomnika barbarzyństwa Persów.

22

POd.sW1ujay zatea windoaoac1 przekazane nas prze& Pa~ania
1 U.Zyskane z innych trddeł, w celu zrekonstruowa nia portów ate~kich wg współczesnego stanu wiedzy.
Roi, głównego portu ateńskiego do około 480 .... .ił.'u przed n.
9
•
spełniał Faleron. Pół.niej rolę tę przejęła ro~budowNl.~
Przystań. zwana. ogólnie PiraUBem, połąe~ona z metropolią wygoa_,ią drogą, chronionf\, jak 1 cela przystań, w penr:aych ok.r-eBach czasu podwójnym mu:tJes obronn,m.. 1
Bta

f1reu8 to właściwie naft'a skalistego p<!łw.yapu, który w
Postaci silnie postrzępionego liścia wyrasta z l~u attyeki~go • głąb za.toki Saroni~kiej. W południowo-zachodni.ej etrc~i& Pdłwyepu panuje nad okolicą skalista wyniosłość zwana
Alt:te. Stromo w kierunku aorza opadającą krawęa.t wybr.z~ta
Przerywaj\ w kilku miejecach pierścieniowo ukształtowana zatoczki, do których wejście stanowią Wł\,Skio przesmyki. Zatoczki te tworzą, na północnym zaehodzh obezercy basen główny
Pireu.su (zw~ przez Pauzaniasza Artemizjonem )~ boc~n~ zatoczką Kantaros, na połu.dniowym zachodzie basen Zea, na
••eho<1z1e Munichia. Maturalne te zatoki Ateńczycy przystoao•a11 doskonale do służby portowej , zapewniając bezpieczną
P~ystań swym okrętom wojennym i statkoa handlowym. 2
Główny basen Pireusu t. zw. emporiUJll przeznaczono dla
tł
.
oty handlowej a pię6 wielkich portyków na jego brzegu słut1ło za akł~ i do innych celów handlowych. Dla ochrony te go Obszernego basenu, do którego wejście miało zaledwie 250
1

lat

ac

hZDUd.ował je Teaistokles w latach -?8-476
4-58-456.

i Perykles

w

2

• z-. 1Pit~usea intereaowuo sit w początkach V w. przed n. •·
ąz~~ z zaaiersoill\ bud.ow~ rloty wojennej.

•
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m

aserokośei

b;yło

bronione molami 1 łaiicuchami, tut przy
w bocznej zatocsce Xa.ntaros port wojenny.
BaaeD,J' Zea i lllniehia po rosbudow ie potęgi morskiej Aten
11.iały charakter wyłącznie wojenny.
Wybrzety P1reU8u jako kompleksu portowego broniły od atro
ny morza i lądu fortyfika cje długo,cl około 60 atadionów1 oras !IUrY prowadzące do Aten. Jund8Jllenty aurów wznoazonych
pótniej są jeszcze widoczne.
W północno-zachodnim zak~tku basenu Zea, u podJldża wzg6rs
.arunichij skich, na których stała warownia, odnalezio no napie
złożony z 9? wiersz)· zawierający dokładne wiadoa<kłci ot.zw.
Skeuothek e Pilona, magazynie , gdzie przechowywano wszystkie
ruchome przedlliot y i akcesoria o.krętowe. 2 B.rł to, jak nalety
wnioskować,
arsenał
morski, gdzie przech9wywano wszelki
eprztt ałuł~cy do wyekwipowania i uzbrojeni a o.krętów. Zniasczony doszczętnie przed II wiekiem n.e., arsenał miał 500
stóp długości 1 55 szerokości. Był to, jak większ<>tió budowli
greckich IV wieku, leżący prostopadłościan z klasyCZDJ'S dwuspadowym. dachem, podzielon y wewnątrs rzędami kolumn na trsy
i

wejściu załotono

części.

W portach wojennych Kantaros, Zea i IIUnichia bud.owano i
ekwipowano okręty wojenne, toteż wsdłut wybrzeta wznosiły
si1 szopy, w których Wlieszcza no o.kręty niezdatne do ałutby
dla dokonania ich napraw i chroniąc je w ten sposób, wraz•
robotni.ka mi pracującymi przy naprawie, od wpływów niepogody .
W basenach Zea 1 ltunichia odkryto tundSJDenty tych szop• kamienia ciosanego lub kute• skale. Za szopa.111 dalej od brse1 Stadion olimpijsk i miał 600
stóp olimpijsk ich a 32,45
cm, to znaczy 192,27 m. 60 stadionó w• około 11,5 •·
2 Plan arsenału
Jilona odtworzył archeolog niemieck i
.Derp!eld, współuczestnik bada~ w latach 1875-1881 . Arsenał
powstał w połowie rł wieku s.e.
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to zateDl.. prototyp
znajdował sit wspomniany arsenał. Był
stoczni 1 okrętowych warsztató,J naprawczych.
Przed działauiem ~al 1 zapiaszczeniem zabezpieczały port
k8Dlienne aola. Zbudowane na ich końcach wieże połączone łari
cuchaai broniły dostępu do przystani okrętoa nieprzyjacielskim 1 spełniały nocą rolę latarni morskich.
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DZIE <10 W POL S!ll bGO
~19'
~
Ze.łotenia

IIi zadani4 produkc yjno

okresie przedwrzeaniow:YJll i w czasie pobytu floty polskie j w Anglii, zgodnie z
gospoda rki kapitali styczne j,
&ałożeniam.1
nie były w;yrafni e precyusługowe
zadania
zowane. Chodziło po prostu o osiqgnięcie
zysków, a każda praca,
jaknajwiękazych
sape'9Jli.ała wpływy, była dobra.

lłeakt:,wowa.ny po wojnie Wydział Holownic zo-Ratow nic,~,- otrzymał wyraine zadanie polegająca na oczyszc zeniu szle..k:óv
teglowny ch i usuni,c iu wraków zatopion ych prz~ nabrzeżach.
w
działalnoś6 rato'łlllictwa znalazła odbicie
.
I Od 1950 roku
cyjqdl
Inwesty
Planach
arOdowych Planach Gospoda rczych oraz
otrzYlll.ując do realiza cji następujące zadsnia:
a) ratownic two tycia ludzkieg o 1 mienia na morzu i zale~
wach,
b) POdnosz enie zatopion ych wraków s dna morskieg o 1 prze.
&llaczonyeh na z.łom. lub odbUdowę,
c) holow&llie dalekom orskie,
d} l<>doł8Jlanie.

IV. Moc prOdukc yjna przedaiębiorstwa
• 1946 roku Wydział Holowni czo-Rato wnic1y dysponował jut

27

sześcioma

holownikami

własnymi

(fOLLUX. 'IIU, URSUS • .lTLAS,

~BIK i CZAPLI.), dwoma zę.ezarterowanymi w Szwecji
(PORT
STilLBY, HERO) oraz dwoma kompletami nurk.owymi. W roku 1947
sprowadzono z Anglii cztery komplety nurkowe, dwie pompy
ratownicze 4-2 , trzy windy ręczne, 2 aparaty do cięcia pod.wodn•go, dwie wytwornice acetylenowe, dwa aparaty do spawa nia i ci~cia oraz komplet lin stalowych na stropy.
Sprzęt powyższy
został
utyty do pierwszych prac podwodnych.
W 1948 roku iloLió holowników wzrosła d·o 14 jak równie*.
stale się zwi,kszała ilo,6 sprzttu nurk'!"ego i urządzeń ratowniczych.
W roku 1950, na skutek dokonanej reorganizacji , holowanie
w obrtbie portu przej,ły Ze.rządy Portów Gdyn1°-Gdan.ska i w
Szczecinie, a w związku z ty?J przekazano i.ll'1 wszystkie holowniki przeznaczone do operacji portowych.
Z dnies 1 stycznb 1951 roku. dsiałalnoś6 ratownictwa okr,towego zostaje pogłębiona. PRO otrzymało poważne kredyty
inwestycyjne 1 w ten sposób na 10-leeie Polski Ludowej
przedsi~biors two dyepono~ało podaną niżej mocą produkcyjn~:
JEDNOSTKI

FŁYWAJ.A.CB1

Nazwa

Lp.

i

\Yymi&ry

przeznaczenie
1·

2.

3.

28

s/s HERKULES
hol.rat.
k/r

SZKWAŁ

rat.

k/r SZTORM
rat.

L-40

H- 3,67
L-18,7

H- 2,72
j.w.

Zdolność
żeglugowa

B- 8,3

zasięg:Bałtyk

B- 5

bez ogran.

KJl-1,00
U- 150

siła

j.w.

w. - 8

·Lp.

lfazwa

Zdolność

Wymiary

i

żeglugowa

przeznaczenie
,_

4.

k/r MORKA
rat.

1-18,43
H- 2,25

5.

k/r BRYZA
rat.

j.w.

6.

R0-1 lódt
rat.

L-10,28
H- 1,22

?.

R0-2

~···

j.w.

8.

RC-3

j.w.

j.w •

9.

s/s SWIATOWID

L-44,5

H- 6,46

B-14,04
KM-2600

e/e SWAROZTC

L-47,29
H- 5,13

B-12,02
KK-1850

żegl. mała

11.

s/s PeSEJDON

L..40,12
H- 5

B- 9,76
D-1400

żegl. mała

12.

s/s DZIK

L-28,68
H- 2,96

n-

DM-V,

L-29,3

"

.

lodołam.

10.

lodołam.

13.
14.

15.

'

dł-wig

parowy

B- 2,99

B- 6,46

500

przybrz.

żegl.

mała

do 6 B.

przybrz.
5 B.

żegl.

do

B-18, 3

unos 60 ton

B-12,83

żegl. przybrz.
do 4 B.

s/s SMOK
baza
ratown.

L-51,59
H- 4,98

KJł-2X375

m/t NKP'l'UNU
baza
ratow.

L-40.66

kuter
rat.

żegl .

KY-50

Kll- 400

B- 7,93

500

H- 3,96

KII-

L-12
H ~ 1,2

B- 2,8
KK 120

'
k/r &LZUNIA

żegl. prz;ybrz.
do 8 B.

j.w.

H- 3,2

(drewn)
16.

B- 5,35
D- 164

żegl.

prz;ybrz.

Zalew

Wiśl.

29

.

~·

Nazwa
1

17·

k/r BÓBR
rat.

18.

k/r DJD
transp •

19·
20.
21.

22.

L-17,7~

teglugowa

B- 5,

D- 120

L-17,?

B- 2,48

B- 2,8
D- 14-0

WYDRA
ku.tar
pomoc.

L-11
H- 1,4~

D-}5,40

mot. rat.

DilWSU

L-12
H- 1,2

KM- 15()

LILKA
mot.rat.

L- 12

H- 1,2

D- 150

"

WIDAWA

L- 8

B-2,5
JOi- 85

żegl.

.

mot.

FOLI.

mot.

H- 0,6

L-15

B- , ••

B- ~,5

B- 3,5

B- 3,5

KII-

GENU

L- 8
H- 0,8

B-12
KM- 21

25.

BASU

L- 8
H- 0,6

B-

26.

27.

30

mot.
bez pokł.
mot.
bez pokł.

KM-

21

RISll
mot.
bez pokł.

L-12
H- 1,2

KM-80

l&Ll
mot.
bez pokł.

L- 8
H- o,a

Dl-

B- 4

~-11

żegl.
prs;rbrseżna

"

port.

5

2,5

B- 2

"

"

H- 1,6

pokład.

24.

Bałtyk

H- 2,5

pólpokł.

23.

Z4olnoś6

W,.i&:/!7

przeznaczenie

21

tł

"
"

"

~4-6(16·18)1959.

~

:PJNTon , uRZ\DZEHU 1 UCIU.I HZn RATOOICZE

~ntony ratowni c~e 1 ich siła podnos zenia "lEażona w tonachz
10 szt. pont. rat. cylindr ycznyc h po 500 t. u~~71gu ,
10 tt
tt
li
2

"

"

8"

"

"

"

N

Ił

200.

ft

Ń

"

"

100"
80"

"
"

"

"

······· ······· ···--· ······· ······· --·-·· ······· ······

30 sztuk pontonów o łącznym Udiwigu 7.840 ·ton.
••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••~•• ••••••• ••••••• •a•••

!:2.lllp;y ratown icze• rozbici em ądajności w t/god.z:
2 szt. pomp mot.
12
a 800 a3/god z.

3 "

2

"

12

"

10 "

\

"

6

"

"

"

"

10

"

"600

8

" 500

"

"

"

"

"

6

"

4

"

3,5

3

"

"410
"160
"100
" 80

"
"
"
"
"
"

······· ······· ······· ······· ······· ··-···· ···-··· ···
39 pomp mot. o łącznej wydajności 11.aoo m3/god z.

······· ·--·-- ·~--- ······· ······· ······· ·····-- ······
f2•p;y parowe I
4 szt. pomp parowyc h
1

"

"

"

••••••• ••••••a ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••m• ••••
5 pomp parowych o łącznej wydajności 1.400 •'/god s.

······· ······· ·····-· ··--·· -····- ······· ······· ·-···

ło11.n ....

_zanurzeniowe I
: s~t.
IP 200
IP 50

---...c..,:

a 200
"

50

m3/godz.
"

······· ······· ······- ······· ······· ····-·· ······· ···
10 Pomp r.anurz. o łącznej wydajn . 1.100 m3/god z.

-······--··-··-··-·--···J••··-··------··--··········
RA ZE Mg

54 pompy o

łącznej

_!l<!!ł~~!~!_!~!~~-~:l~~~~!--

~ ~ n r ; , 4-6 (16-18)4959.
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Io!l?reeo12 ~owietrzne1
1 est. spr1*arek motorowych
••
8 "
"

3

2

...

1

"

"
"
"

"
"
tł

a 900

" 520
n

m'/godz.

420

"220
"150

"
"
"
li

----·············-··································
15

spr,żarek o łącznej wydajności

6.910 m3/godz.

······-·-····-·--·····························--····
§tropy 1 •sże powietrzne do pontonów,
70 szt. stropów~ ?3 lUl i 60 llDl o przeciętnej długości
stropu 40 m,
7.000 m w,ży pneumatycznych do pontonów.
Ejektor:y, pł6czki 1 przyrządy do przeciągania stropów;
10 szt. ejektorów powietrznych (własnej produkcji),

17 "
2

płuczek,

urządzenia

do

przeciągania

stropów.

Agregaty spawalnicze i oświetleniowe;
3 agregaty oświetleniowe
110 v.
1

"

"

2

"

"

6 spawarek elektrycznych

przetwornice spawarki
10 lamp podv-od. nurk.
4

11 O V.
11 O V.

30KW
15KW
11 OKW

4 1 - 500 A
250 A - 300 A

Aparaty do cięcia i spawania podwodnego metali;
14 aparatów do cięcia podwodnego (wodoe/tlen),
10 kompletów do spawania elektr.,
5 działek typu Cox do podwodnego nitowania.
Barzedzia do ciecia podwodnego za

pomocą

wybuch6w 1

2 zapalarki typu USA

4

przyrządy

!zposażenie

kontrolne (typu radzieckiego)

nurkowe,

37 pomp nurkowo-powietrznych,

32

16
180
2?
40
166
3
2
2
1
1
1

spr,żarek nurkow,-ch,
wity nurkowych powietrznych (w odcinkach po 15 •),
aparatów ~eletonicznych nurkowych na słucbrwki,
aparatów aikrogło4nikowyeh,
kompletdw ubra6 nurkowych,
komory retompresyjne du.te,
~red.niet
J18.łe (teleskop. składane),
komora dekompresyjna trójprzedziałowa,
zanurzeniowa,
podmorska kabina obserwacyjna.

Polskie Ratownictwo Okrętowe dysponuje nastę_pującymi bana lądzie I
a) w Gdyni - basa główna s magazyn.ami i małym pogotowie•
technicznym przy ffabrzeżu Norweskim.
b) w Szczecinie - duża baza pomocnicza a magazynami na
Parnicy.
c) w Swinouj~ciu snajduje się Stacja Ratownicza zaopatrzona w sprzęt ratowniczy będący pod opieką Kapi tana Portu,
d) w Darłowie Stacja Ratownicza jest zaopatrzona w sprzęt
ratowniczy pod opieką starszego pilota.
e) Stacja Ratownicza w Kołobrzegu zaopatrzona Jest w
pod opieką Kapitana
sprzęt ratowniczy znajdujący się
Portu,
f) W Ustce - magazyn ratowniczy pod opieką Kapitana Portu,
g) • Łebie - Stacja Ratownicza zaopatrzona w sprzęt ratowniczy pod. opieką Kapitana Portu,
zaopatrzona w
h) w Władysławowie - stacja Ratownicza
sprzęt pod opieką Kapitana Portu.

laJUi
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1) w Belu - Stacja Batownicsa saopatrzona w
tOWJlicay pod opieką Kapitana Pertu.
8!.ł.CJB

sprzęt

ra-

JU.TOlfl'ICZK

la podstawie larządsenia ldnistra Żeglugi, o kt6r.,a
&ostało wapomn1.ane 1 , Polaki• Ratownictwo Okr•towe s d.niea
1 at:,cznia 1953 roku pnej,to od G4a.4sk1ego trrzędu Morskiego 1 Szczecińskiego Urz~u Morskiego agendy swiązane s rato..
n.ictwea tycia ludzkiego i mienia na morzu i na zalewach.
yYkonywuje sa
Obowiązki te Polskie Ratownictwo Okrętowe
po,rednictwe• atacji ratowniczych wyposaionych w sprzęt oras Jednostki ratownicze.
Stacje Ratownicse podsielone są na cztery kategorie,
A. Stacje Ratownicze I kategorii wyposatone są• statki
ratownicze odpowiednio zaopatrzone i przysto&owan, do ratowania witkszyeh atatków. Jednostki te wchodzą do akcji ratowniczej natychaiast, a najpófniej w ci~u dwóch godzin od
chwili otrzymania wezwania. Zasięg działania tych statków to
llorze .tsalt;yckie. Stacje takie istnieją w Gdyni 1 w Swin01lJ•c1u. Stacja w Gdyni posiada jednostkę ratowniczą s/s HER IULES, a w Swinoujściu a/a SWilOZfC.
B. Stacje ratownicz• II kategorii są w;rposatone w jednos~
ki ratownicze odpowiednio zaopatrzone 1 gotowe w katdej chwili 1 w katdą pogod• do akcji w przydziel0Dy11 do stacji sektorze morskim, zasadniczo w zasięgu do 50 mil od brzegu.
StacJe ta.kie znajdują się w Swinoujściu (k/r SZIWAŁ),
(k/r IIORICA), Władysławowie {k/r SZTO~) i Belu
Darłowie
(k/r BRyzA) •
c. Stacje III kategorii wyposażone w odpowiednie jednostki ratownicze gotowe w katdej chwili do a.tcji w przydzielo11311 do stacji rejonie, zasadniczo w zasięgu wód ter,.toriał
1 Biul. Naut, 1959, nr 3·

34

~ ~~4-•('f6-'fB}19łA

?łych. Tego typu stacja

jea't w Łeltie. Posiada ona ł64ł rat<>wn1.czą "RC-Il" ~raz •o*orówk, D&JIUSI.1·
D. Stacje IV kategorii s~ WJ'l)Osatone w jednostki ratOWJll-

cze przystosowane do działania na Zalewach WiAl~ i SScsew kdde~ chwili 1 w katdą pogodt·
Na stacjach tych &najdują si, punkty obserwacyjne. Stacje te
1'1P0 satone są w naattpujące jednostki, POL& i LILO (aot.
rat.) w Tolkmicku oras "RC II" (łódt rat.) w Lubiniu.
(c.d.n.)
ci4ekia, .gotowe do akcji
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łU.DYBUW

D lł AP• L L

d!CmI

.ł.

(Gd.J1U,a)

DYllC<lONAR,lUSZ
taciM~-~

JANA MĄCZYŃSKIE:GO(Vlll)
(Prseglą4 materiału

nautologicznego)

B· lawigacja
r oeea,oltejllllJ\C7 histori, roswo ju nawigacji,
wchodsi • akła4 wielkiego 1 słotonego procen pleiologicznego

o'be~ll1lj11cego,

largo et proprio,

dsieJe ••clugi. • 1-

atocie swej 1 prsebiegu stanowi

011

całe

HD.ft

jedu.lc tak eharakteryafi7-

CSJl7 1 zwarty typ procesu nautologicznego,•• sapiay

ałown1-

kowe dotyes11ce nawigacji, ~s sprseniewiersania s1, •
IIDiejas711 stopniu prsyj1teJ koncepcji
aoina wydsieli6 i oa6w16 w osobnych

podziału

naJ-

dyscypliny, -

rozdziałach.

1. Locja
!t

1 wdd

caę,6

wieda7 Aawigacyjnej, która podaje opisy wybrsety

przylądowych,

charakterystykę

i

połołenie

aiejsc nie-

bespiecznych i zaatdw orientacyjnych oraz intormuje

kierow-

nictwo nawigacyjne statku o warunkach teglugi w zaletao,ci al
aieJsca, pory roku i warunków ataosfer.ycznych aazyw~ l o c-

J.

,1.
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Locja Jest, obok aeteorologii, której pierwocin1 prsy~~~4-6(16-tlJ/1"1.

JUdeit człowiek s

lJtl• aa

1tpetb4• ....~

piroci · nsl'4&1• uA

aa, ae.Jstaras11 dsiedsią wiełą nawigacyJ•~·

~~· loc~i
a1•aJ, gł,nlco w prseaałO,cS. !'lr6rcaai ~·~ ltyli
WH7•
•tkta ci, ktdrs7 aieazka~IIC u w,'brseh atal.e
esu 4hł817 ekaploatcnrali wody ~blił•••• a w1,c r 7 'ba o 71 Ila·

•ecl•
l•-

l'11>.arse • .cserpane od łowców ~ wia40łl04c1 o prtt4acJl, w1a4o•04c1 o w1atrack llie.1seo...,-ch, gł1MtlcŃciacll, połełeni.• aielbn, slcał p0dwodn7ch, oBieclli, u~d rselc eto. groudsili, u-

lllpebJ.a11 właa~i dośwladcseniaai, wi11&ali w całŃ6 • a79t•
._tJ-zowali, 1 w ten sposób z l'd~ch, ale d.la nich wahyche-

leaaentdw twors7l1 wled•• o r6*norodlqch drogach łeglWJVch 1
•aruntach nawigacyjnych .
I ten ~poaób s biegiea stuleci powstawała

1

bogaciła się

tre,6 tej gał,a1 nawigacji. Wiedaa loc7jna b;rła uaie.1,tn~ci\ Prsekas11t'aną „tnie a pokolenia. na polcol en.i•I ~a~eJUUc,

starych, doiłwiadcaonych, "uaieJ,tn7ch" ,
to z

jak w tych csasach -

naczy • caasach 11i1e•1'1islciago pisano -

łeglars,-, najcsę,-

Ciej atern!k6w-pra nodnik6w (Jak Palinuru xaeuaa), awQ1'ell

Pófnte~

p 11 o, a a 1. Była ta.1811Die\ aawod.ową (esaee• 1

l>ll1atwową 2 ), pilnie S'tradoq

i prsebaywaq aynoa l•'b

•l•bi•zieoa • at~ci wras • atrybu~.. te.1 wieds7 i wlada7, at•

--i-:-:--

192? ~.Guataw Iańskł,"Opia01r7 kura loc.11~. Sak. Mor. fcsew
Przez słowo "locJa" roaUIL1.e, dokładliy opił
aorsa
lliebe•• t:aku6wkaa1 wybierania drogi la e,ain,wasel. aiejac
1 eczny~h oru prayatoaowan ia
do wiatrów, prądów i
a.ta" - "•0armwdw teglugowych" (111ebł 81iaińak1, "Wledsa iegll.1\•
IY'ieln.1.kM, 1951, Se 43)•

lłraa· -

a1,

~~hp

~~

lf-1(-16-13)1959.

37

r ...

W u.ałtpnych atuleciac ll, pocl wp~e• różnor~ch cs,-nnikdw (ekonoJl icz~h, Daukow,yeh, ailitarny ch lub politycsn ych),
eharaltte r.,styk, pewnych tradniejs s,-ch dl•
łeglugi ,rsgl"1Jl1 • a ilmyeh wagltt46w wai.nych obssarów w foraie opia6w ..,-brseiy 1 w6cl pr.,.ległych. Opi.ay te nas,wano alsacs,to •trwala6

~o

per i pl o a

s a • 1

(podsta•fł

a• 1

miara

p o r t o l a n a a i

(periploi ), albo• ta di a a a o-

długości

równa stadfonow i),

(od porto + plano),

pótniej

półniej ••• księga

ai pilotOlr,YJl.1 lub locjaa.J..

Feriplosy , wzgl"1nie stadiasmo sy,

były więc

najstu.rs1 :,Jli,

tak chronolo gicznie, jak i pod względem opisu, pisanyai

in-

strukcjam i pilotowym i, po prostu - najsts.r•z yai locjami.
Oto ,r.yj\tki se stadiasao su

atr,-ltańskiego (kariagińskiego)

obejauj,c ego odcinek międsy Leptia i KartagUUl'i
§

93. "Z aorsa otwartego pQll.ąc, sauważyas
niski brseg aorski, prsed którym zna3duJ.ą

si41 aa.le wyspy. ZblUywas;y

dę 4o
~

lep•, zobacsyaz miasto nad aorsea,

a,. białe 1 ..,-brzełe. !akte cale lliasto
aa biały .,-gł~. Frsystan i ono nie posiada, beapieczn ie jedllak satrs,-as s
statek na kotwicy u przylądk~ Heraaeum
Miasto to nasywa si, Lept!."'t
§ 94. "Odległoaó od Lepti• do Heraaeua wynosi 15 st.! Istnieje taa prz7stań dla
2 Kar1;agińcsycy przez wiek.i całe trayaali w wielkiej tach.
jeanic7 informac je pilotowe dotyczfłce ich linii teglu,cowy
!o samo robili w csasach nam. blltszych Portugalc s7cy.- Mahometanie, Hiszpanie , Anglicy, Holendrzy •••
' Za AntoniJI W1'niews kia ("llorze i jego przydawk i zdobni-
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~~+-6{16·'f8)"1!J59.

statkd w".
łoś6 o.i Beru.e ua do Qaphax'y 1F,11le>I 95· "Odleg
prs:,lądb
ai 200 at. Pa obu .trona ch
aotna •atrS71L&6 aa kotwic 7 •tatek .Jest
woda do picia" .
§ 98. "O:l llegar tia do lłaearoea w:,nosi odle&
lodcS 400 st. Jest to aiasto aa~,ce J&V
sta.6 1 wodę do picia" 6•
"Od llacaro ea do Sa~at a w.ynoai odległo,6 4-00 st. Jest to aiaato nie poaiareda
dajłlCe przyst ani; jest natolliasł
(kot-viowis.k:o, mieJac e w poblił• osa~
nadbr: et.uej, gbie at.Ją okręty)"•
z po1112. "Miast a te' posiad aj~ prayst anie,n.18Jli
•odu jednak mielim przed. prs:,sta
zawijają tam tyl.ka,aałe słatki. Naprae
ciw Achol li, Salipo t7 i Cidiph ty,w odległości 120 st. od stałego lłl(J.11 zna~d.u~e się wyspa Cerei.na. Odległośd od wy.
aa.łych

SP7

Men1nx do

wytJP7

Cercin .y

wynos i

aorse 750 st. W k.ierun.icu od Tbeny do Oere ~ są m.ielisny,sięgaJące po
st.
88110 aiasto . [ ••• ] W odległo4ei 80
od Tbapsu s w kierun ku p6łno~"9'11 znajduje si, na raorsu piękna wyspa, która
aa przystań i wodę do picia. Wyspy te
otac1ają eircińeką zatok~ aorską"•
od§113. 11 1 Thapsu s do Leptis ainus wynosi
ległoś6 1?0 at. Jest to 118.łe aiasto .s,
tSJa ławice piasko we wynur zaj,ce si, a
morza, zawija nie statków do aiasła Jest
bardzo utrudn ione".
{)Hes

ca·
ti,.o4c1 kla~;e,ni ach Hoaera oras ieglara two w starożyGimnaz
jum Koowego
:Państw
cji
Dyrek
sd.anie
Sprawo
eduk!e., • IY
,s.
1933
:lępno
3.
1932/}
y
es.koln
l"Ok
sa
3.2~)~ :,jnego • Ktpnie

ay:z•
4

!arate, s. 18.
58
ca:,11 tkad.1on6w. siadio n, odległość równa 600 stopoa grecki m
o· 185 Jl.
6 A
? • WJA.niewsk1, a. 19.
l:,aien ione w§§ 108-11 1.
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1115.-.. odległo6ci 20 at. od Theraai llJ•
rsyss prsyl~dek , obok którego znajduj,
si• dwie aałe opalow8lle wyspy, opodal
jest kotwioris ko" 8.
1117· "Od Had.rWlen tua do Aspis wynosi odległo66 500 at. Jest to wysoki, ze wszys~
kich stron widoczny 9 przylądek w
kształcie tarczy. Od Hadruaentum
steruj tak byś północ miał po stronie ba.kortu sztabnego ~, ponieważ w t8.llt
tejszym morzu są liczne mielizny. wówczas ujrzysz Neapolis. Od satoki ••
apolis do Aspis wynosi odległośó st.
200. Jest tam wyżyna, na której znajduje s1, aiasto. Ma ono przystd nróconą ku wiatrowi zachodnie mu w odległości 10 st. na północ od llliastan10 .
§12•. "Od Galabras do Carthago wynosi odległość 120 st. Jest to bardzo du.te
miasto posiadające przystań.W aieściejest
warownia. Spuśó kotwicę po prawej stronie grobli"11 .
A oto wyjątki s pótniejsz ego od stadiasaos i,. kartagiru Jkiego periplosu czat'nomo rskiego 12 opracowan ego przez Arrianoaa
s Hikomedi i (II w.n.e.)t
§ •· "Jes~ bowiem i na Morzu CzarnyJl miejsce tak zwane1l. Jest tu równie* grecka świątynia Ateny, skąd prawdopodobnie nazwa ta miejscu się dostała.Jest
tam wreszcie i stratnica opuszczon a
i przystań, zdolna w porze lata pomie&
cić okrętów 110,ć niewielką i daó osł~
nę od wiatru
południowego
i wschodniego. Mogłaby takte zabezpieczyć Je
od wiatru północnego, tylko nie od tego, co zwie się aparktios , oras od t&
go, co na Morzu Czarnym nazywa się tbra·
iskios, w Helladzie zaa sk1ron" 1 " •

8 A· Wiśniewski,
s. 19·

9 Bakbort - lewa strona okrętu, sterbort - prawa. Wiśniew
ski ukuł termin "bakort sztabny". llotliwe, te saczerpną.ł go
s terainolo gii flisaków lub marynarzy w1'lanych . Adaia d,.ltmlc
~otuje terminy "bakort", "na ba.korcie" .
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I?.

"Rseki •
litimy

łegludz•

od

!rapezuntu

uatU'uJąee ••• •Ms

•

lliB•-

I 12. "Droga o4 Bosforu at do aiasta Trape-

suntu przedstawia eię nast~ującc, OBosforu trackiego 1 uJ~cia Morsa
Osarnego, • pewnej połaci Azji,,naletąee~ do szczepu
Bit,nów, lety miejsce, sw8lle ~więt,m, gdzie wznosi si,
'•i11t,nia Zeusa, zwanego Wietrznym.
Mi•Jece to je&t punktea wyj,cia dla
tych, eo na Morze czarne PQll.ll•
Gdy
zeA się na nie ru WJ'Płynie, to dla t•
go, kto po prawej ręce ma Azję, opły
wa zaś przyległą część siedzącego nad
morsem. szczepu Bi~ów, żegluga tak
si~ prsedstawia. ~iątynia Z&lBR. Wietrz.
nego od Byzantion odległa jest n.a st~
iów 120. Znajduje się t o tak zwane ujście Korsa Caarnego, przez które wylewa 8141 CllO do swego prsedaorsa [ Propontyd.7]. O tym &ówię Ci, jako świadome
mu rseczy. Po prawej ręc9 tych, co od
,wiątyni płyną, znajduJe
się rzeka Rebaa, odległa od świąt1IU Zalsa o atadiów 90. Ns..stępnie potem tak
zwany
koło

szczyt

•

~

Csa.l'IJ.y,

odległy

o

r _":ad.16w

150. Ot1 szczytu ~eś Czarnego do rz•
ki .lrtanee, gdzie jest
przystań dla
drobnych statków przy świątyni A'frodyty, stadiów jest znowu 150,statkl aałe aog~ tu sta, Ila kotwicyp.'Zy
skale wysokiej niedaleko o4 uJ4cia
rzeki. Stąd do portu Kalpes stadiów
jest 120. A jakie to jeat aiejsce 6w
port Kalpea 1 ja.ka tam jeet prsyatań
a takte, te jest tu tr6dło wody cz;1stej, a nad morzem • swierza dsiki•
go bogaty las drsew llad&j\cych się na
bUdowę okrętów, o tym
powiedr.id jut
Ksenofont starszy (Jnabas. VI 4, 3-6Y~

ll A. liśnieweki, s. 19-20.
12 'rBJU~, a. 20.

łeg1~;\Wi.toldem Klingerem (oturiana llaviusa s Iikoae,c.Ui
~•ce 1 Ookola Pontu Bukeyńskiego". Posn. Tow. Prsyj. Nauk.
bltka).oa. Pilolog. T. XII, z. 3. Poznań 1948, s.4Qi-25 1 od~~4-6(<6·18}1959.
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Prs]"toczoJlb fraga.ant,' savi~re.~\ ese:re
an'tdv

b,;tał~.ąeych tretł6

pOdetawow~h ele-

afo:.,u.cy~ locyj:nyc.b.. 11apoania.-

*• po~awi ~1• a1, periploaót: d~t,ows.n.

łea,

J:tyWl.i po~~e~.1, Vynttpują oa

wau.ia

c,n

wepOIIDiaąch

'b7łe

rótnorod..-

w,Ttlini~ • spo3obie

iutruke7~ 1 pn.;ytoe~olQ'Ch

o~raeow,-jątkach.

Piorwo:1,· periploa, niezntUlogo av.t\"llra, chron.ologicmio snaes-

nie etarH7, sav·iera tylko w1adoao4e1 nJ.ub~• dla hglarz7 lun kapedw. DrUgi zos"al napis,m.7 x:,rzea

ksr.t~łc~n~so 1 7sprawuj\cego

praea SlMłJ"S! lat %d~•

edain1stracy~no-•ojskove, aitd•·7

~orsk.1ai 1

ląd°"1Jlli. siłULi

człowieka

imlym.

wy -

tlmtc~•

głÓIY1\odcnmd.z11eeso

zbroj~ ceearatwa -

-

ataGjouują

e)'lli • tych csaaueh na tych obssaraeh. A 'był to okrH sbrot
nago pogotowia.

l.rri&lloa, z wla&AeJ inie~a~ lub• inepiracji Hadriana,
opły»,41

w;rbneta •oru. C&f.1%1lego, a opia

prseałał

6tadiam1oa es8Jil!IIQaorak1 Arriaaoea 11.!.Tiuaa

eeaarsowi.

powstał•

pobu-

dek polit7csno-w~jsk0!!7ch.
!'rse~a pr&:rz,JlCó, te p~riplo87
cje.

Admirał

info~·

J-.r1en de la GraTier• dowods4ey flot, w wo~ai•

~ k i e j 1t7soko
I

podawał7 dokła4Jle

oee!lił

tre,6 periploau

ł.rri&Aooa,

•11

,tdy

W.f\ se.poualc "~~ WÓWC&&B jv.ł su.ł .&.rrian.a [ • • •] 4UO

s niego bylbya akors;rstal,

rr

a.ta.bm do dyspos;ycji,
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cały

aaterie.l'.

niłł 'b7łby

geogra.tic~ą,

ktd-

a1 J.rriana 1-ut11Pil".

Rozwatania aad dsiejam.1 locji aoie~ sakońca:,6 •łwierd••
niea, te terain• "locja" aotna uty,a6 w dwóch wera~a~ha ••~
e&ej - &dy mówimy o locji j~o o dziale nawigacji o:tre•J.aa.~
0

•,ato u nu na.swą n a u t

y

k 1, 1

•••aae~

&d7

aa.iq

n.a '87

411 kaiątki zawierające infora.aeje, o których była ~u aowa~
( e.a.a.)

---- 1• w.
12 •

15

Klinger, s. 410.

A.rrianoa WJ'l11ienia je podaj,c

odległ~ci. Taaże, a.411-

16 T&JIŻe, a. 414-15·
17
Urianos był wybitnym. literatem. Pochodsił • rods~
:~eckiej, która za llawiussów otrzymała obywatelstwo ~ie;
llJ.fld .llaawiako rOdowe IPlaviua. Urodzony w Nikoaed.11 (w Bi'tyt !). Ucaed i wielbiciel Epikteta. W r. 1,0 jest kon.aulea,poP!: llaJaiestnikiea lappadocji nadmorskiej. Broni jej prsed natJaiai Uuów. Końcsy karierę politycsną jako archont Ate.
• •rasa csuów Marka Aureliuasa. Peryplos csarnomorski pił~ jest "mową att~ek~", składa się z~ csęści i 25 rosdsia0•naczon.ych przez wydawcę paragra.taa.1. (Wg llingera).
18 "T
era.in locja - pisze Kasi.mierz szcsęsny - obeJa•je s•
•łld.ni
czo dwa poj,cia, wętsze, to ogólna nazwa nad.awa.na kaill*to
111:; ~tanow1,cym niejako us.upeł:nienie sap nawigac:rjDJ"ch, saPr1 •~•c111 dokładny opia poszczególnyc h odcinków wybrseśa 1
t 0 Yległych do nich obssarów móra. Drugie s.nacaenie sserase,
8~&1.a.ł nautyki obejmujący s.agadnienia swiązane a beSl)iecllń·
t ta:.!eglugi zwłaszcza na aorsaek prsybrsetn:,ch " (II Locja.
•'Unik... ce: "Podstawowe wiadoaoś ci z nautyki". Wydawnictwa J:oacy~ne. Warszawa 1955, s. 105).

~~iY-ł-6(16-18)1959.
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J • Y.

O OU S T E A U

F.

IION, Warszawa, 1957·

siążka

'
D U • A S: ULCZJ\CY SWIJ.T

Tłumaczył:

Witold Zubrzycki

J. y. Cousteau 1 1. Dwnasa

stała się już dziklasycznym, • którym musi się zapoznad
każdy, kto interesuje
się
problemami, związanymi z
penetracją
człowieka
w głąb morza. J. Cousteau opowiada
barwnie i interesująco o konstrukcji pierwotnych, nieudanych
&resztą aparatów nurkowych,
kt6re, udoskonalone naettpnie
przez inż. Kuliła Gagnan, stały się najbardziej nowoczesnya
przyrządem umożliwiającym każdemu zdrowemu człowiekowi zanurzanie się do gł~bokości kilkudziesięciu metrów. Umożliwiają
one poruszanie się pod wodą w sposób całkowicie swobodny,
bez ciężkiego skafandra nurka klasycznego.
Autor ODL&wia również prace, które prowadził ~az z,. :ouaa.sea i Filipem Tailliez w Stacji Bada~ Pod.morskich, zorgan~
zowanej po wojnie przez dowództwo Francuskiej llarynarki wojennej. Były to wyprawy oceanograiiczne, badania podwodnych

K
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siaj

dziełem

~c.JIIJ.u:ti,~4-6(16-18)1959

grot, do których nigdy nie dotarło ałońce, eltaperya en't7 aa~ące na celu atwi~rdz enie od.porao aci organ.i •- DUrlta na
••tn,ay podwOd.ne, pomoc wapółpraeowników stacji - prą
Pienraae ~ próbie san-.rze nia at, statku gł,binowego prot. PiCłU.'da. Xajcieka wase chyba eą rosdsiały dotyczące archeol ogii
P<>d.aorskiej. Dzitlti aqualung oa 1 aaatoaow aniu naJncnreayeh
tablic dekoapr eeji ~szerzyły się ogrollllie aotliwości wydoD;na.nia przez nurkdw aatopion ych przed wiekami ou,tów , lei\cych dotyehcz aa w apokojny ch, przydenn ych wodach podllorakiego mu.~eum. lliao to, ~alezie nie ich nie jest spraw,
Prostą, gdyż statki aostał7 pochłonięte przez ll1lł 1 orga!liczne osady, nawarstwiające si~ z biegiem czasu.
Ksi~żka jest ilu.etrow ana kolorowy mi zdjęciaai • filJaów
llakręcanych przea autorów pod wodą.
IZJ.BELLl GOGOLnSll {Gdynia)
f

O L P G A N G

R U D O L P Hs

Dl& LITZTEN HO&LZKRHN PR.ł.CHTPA.HRZmGE DER ll..11100( IDlrSTElflAHRT AUF RUGEII. "Be.ltisc he Stu....lPn ~, Hamburg, 1958·
:!;&:i,i&NtSCHER SCHIFFBA.U ZU SEEDORl'. "Mitteil ungen des E:rnetr Z-.lrndt-Museums der Ineel Ruegen ~u Garz", 1957, Nr 1.
RUEXiisCH.1 VOTIVB CRDn. "llitteil ungen. ••", 1958, Nr 3·

~~ DRM LEBKN DER SASSBIT'LER PISCHER UND IHRE TRł.DITIONEN.
a.a Fischkom binat'', Werkzei
tung•

Sondernummer.

Sassni tz Jahrgang • 1958

W

olfgang Rudolpf , pracown ik ł.kadeaii Is.ut NRD i dyrektor m\Uewa w Gara na Rllgii, po serii ksl\iek ,
traktujących o dziejach kultury Ragii 1 strzałowa1 ,
OP\J.blikował w "Baltisc he Stu.dien " nową pracę pt. "Oatatn ie

----------

1·
a
"Btralau nd die Stadt 8..11 Band" (P• Biul. lis.ut.,
6,
.•; 22. Receuja H. WilcaH skiego), "Die Ineel begen" , nr "tlał'

lhlegen" .

~n..~4-6{16·18)195S.
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małej żeglugi przybrzeżnej na Rugii", w
której podaje, il~strowane materi~ła..:lli ikonografic znymi. w-J.niki bs.dsń ostatnich lat. Autor kor~-ysta.ł U%upełniająco niet:,lko s wszelkich dotychczaso wych p!•z:,r.:zynków • lecz opR.rł:
sit; takte na eex·tytike.t aeh pollliarotr.7ch omawhnych jednostek,
atestach, materiałach Germanisch er J.J.oyd i ustnych intoraacjach właścicieli 1 uźytkownik6w.

drewniane frachtowce

W publikacji Jelzeum

w Garz

materiałami

u.kazała t:"4.~, bogato ilustro-praca tegoż
dokument al.::,;i:;

wana autentyc1my m.i
"Ittigijskie budownictwo okrętow ~ w Seedort"• Raautora
dolph pisze w jej wsttpie że po raz pierwszy ponej~uje prób,
przedst~wi enia ro~woju ważnej dla Rugii stoczni w See1orf w
oparclu o wszelkie dostępne materiały ikonogratic z~~ . P6tniejsza stocznia powstała w roku 1861, a ostatnim szkutnikiem był mistrz Moritz Koldewitz, który nabył stoczni, w
1919 roku·, jednak w roku 1926 _przerobił ją na tartak. W latach 1863-1926 zwodowano w tej stoczni 150 ~ednostek, w tya
jeden atatek badnwczy, promy 1 jednostki sportowe.

P:•

Rwiolpha, opublikowaną przez VUZeUDl w Gara s~
•'Rugijskie statki wotywnett uzupełnione sied.11.ioma totogratiar&i, z pietysaem wykonanych przez szyprów, aodeli statków.
)#odele takie uiaieszczan o w kościołach. albo sa tycia właści
cieli, jako wota, albo po ich śmierci, jako pamiątkę.
Drugą pracą

Sporo artykułów. popularyzujących problematykę aorsk\• oi prasie miejscowej , m. in. w
głosił autor w czasopisma ch
piśmie zakładowyra koabinatu rybnego w Sassnits cielawy azkic
pt. "Z tycia. rybaków w Sassnits i ich trad.7cj1" 11Z11.pełniony
totogratiam i portll z roku 1886. Okazuje się, te waajeane ubezpieczan ie od nieszczt,li wych wypadków znano taa ~ut w ro~
ku 1a,6. Obecnie port w Saaanitz liczy przeszło 150 jedJlo•-
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tu 4o połowdlr pebloaorakich o sasi.su d.o wybrzety SSkocji.
Hillmłt

110h.zwaic1

WILcznsn (Iw1ds71\)

Ro Z Wo Jo WB SBODIOWKGO

WYB i Z B t .ł.

W

~u 10 kwietnia br. Oddział Polskiego T~;~rzy~t•a
Nautologiczn ego• Ssczecinie zorganizował odczyt pt.
"MoUiw°'ci rozwojowe ,rodkowego wybrzeb", który wy.
głoau dyrektor .Bad.omir Brink z przedsitbiore twa Z e g l ug a
S • c sec 1 ń •ka w szczecinie.
Z W)'&łoascmego referatu i dyskusji można było skonstato •ad, te na skutek zaniedbania gospodarczego na 500 km odcintu. P~lskiego wybrzeta, tylko jego krańcowe porty, to znaczy:
Od. strony wschOdnieja Gdynia i Gdańsk, a od strony zachodlll3j
Szczecin - wykazują aktywną tywotno.śd. Natomiast rozległypes
6
r0d.kowego wybrzeta sportami Kołobrzegu, Darłowa 1 Ustki,
llaz,wanych w pneszłot1ci (Polski Ludowej) !lałymi Portami, l&
iy Od.łogiemo Zainwestowane w przeszłości urządzenia portowe
dekapitalizują si, 1 zamiast przynoeió zyski wymagają miliollo"Ych na.kładdw na konserwację.
Bilans towarowy gaplecza gospodarczego małych portów wykazu • te około 200 ton aasy towarowej w eksporcie rocznie, poChOd.z\cej przede wszystkim z wojew64stwa Koszalińskiego, po•inno być skierowane na eksport przez
małe porty a nie
jak dotychczaa przez porty Gdyni, Gdańska i szczecina. fbrew
Przesłankom ekonomicznym, wapomniana masa towarowa, jaki
lillłlctka ~iemniaczana, trzoda chlewna, płody leśne itp, kiero•an. Jest do Gdyni, Gdańska albo szczecina, mimo, że od wyllieri.1.onych portów ddeli je znacznie dalsza odległość aniże-

~~,ł-6{4'6·18)'1959.
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l i od

Małych

Portdw.

Zagadnienie to łączy się ~ dI-ugim. nie mniej poważnym pro-·
blemem gospodarczym, a mianowicie obsługą rejonów gospodarczych środkowego wybrzeża kabotażem zamiast, jak dotychczas,
kolej\• Według rozeznania przedsiębiorstwa Żegluga Szczeciń
aka - istnieje poważna 118.aa towarowa, kt6ra może być przewotona w ruchu r6wnoleżnikowym ze wschodu na zachód i odwrot nie. P.rzewds aorski (kabotażowy) od.ciążyłby snacznie transport kolejC":7, a, konsekwencji przyczyniłby ~1ę do oŻ)'irie nia gospodarczego omawianego rejonu.
w celu wprowadzenia w życie tych możliwości konieczne
jeat rozpoczęcie przeładunków w pierwszym rzędzie w Kołobrze
gu, a w przyszłości w Ustce i Darłowie. Jednocześnie zdrowa
inicjatywa ~eglug1 Szczecinskiej eksploatującej jedyny statek kabotażowy w Polsce, m/s NAREW. napotyka na poważne7.B
strony władz centralnych trudności, a mianowicie Ministerstwa
Żeglugi. Mimo poczynionych przygotowa~, ll.inisterstwo !eglugi nie udzieliło, jak dotychczas, zgody na urucho mienie przeładunków w Małych Portach, a przede wszystkim•
jrodkowego
społeczeństwo
Koł~brzegu. Neleży pod.kreślić, że
zdrow~J i.llicjatywybrzeża oczekuje nie tylko na akceptację
wy, ale przede wazyatkia ni! ~Opai:'c1e jej se strony włads
centraln;ych.
TADEUSZ KOWALSKI (szczecin)

MUZ.BUil

li O R 8 K I .B

•

M O N li O U T H

dJliral Belson tylko -dwa ras;y w tyciu b;ył w miasteczku walijskim Monmouth, a jednak · sscsyc1 się ono po
siadaniem największej ilości pamlf\tek po tym wielki.a
marynarzu.

A
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Xolekcja, akładajfłC& a1, • 274 astuk, jest dsielea całego
życia współcsesnej BelaoAowi laQ Georginy Llangattolt, która
zapisała je pinie miaeta llououth. lliao te b~e:tt, • kł6r:J11l llieszcz, si1 sbiory, rówaieł stał się, dsięki hojnOttei
la.dy Shelley-Bolls , edrki l ~ Georgią, włuno,c1, aiasta,
nie były one zabezpiecsOAe i llporsądkowane w sposób.właś ciwy.
Powoa.em tego, jak to zwykle b,.wa, był brak :funduszów,
@;<cy-ż zbiory, Jako właanoścS lliejaka, nie korzystały •
centralnej opieki Ud.siela.nej 11USeoa.
Sytuacja uległa raQkalnej sru.anie, gdy wszl(lobylska telewizja przedstawiła bogactwo pamiątek po sławnym admirale i
jego ukochanej, pi\knej lady Haailton. Wrażenie tego progra~u musiało byó niezatarte w pami~ci jednego s widzów, gdyż u·
krył sit on na terenie muzeum, dał się t8.lll zamknąć na noc i
'łlyezedł rano 1 na oczach policjantów• leżącego naprzeciw ko~~
8
8.%'1atu, ale, nieatety, obłowiwszy si, cenniejszymi eksponataini. Najkobr.towniejszą strat~ b:,ł naszyjnik zrobiony s wy sadzanej klejnotami rekojeści szabli, o:tiorowanej Nelsonowi
Przez króla Neapolu z ~kazji zwycięstwa n~d flotą Napoleona
• !g1~~~~. Szczęściem w nieszczęściu okazała się preai~ :;;_
lcura~~jna, wypłacona przez towarzyatwo'u bezpieczeniow e jako
Odszkodowa11ie za kradzież, której ofiarą padło muzeum. Za u1Y8k8Jle z asekuracji wpływy dano eksponatom fachową i atraiCyjllł\ oprawę. tak że obecnie muzeWI jest jednym z najciekawszych obiektów turystycznych w Walii. Posiada ono jedyny na
&wiecie, wykonany w skali i z historyczną wiernością, plastyczny obraz bitwy pod Tra!algareni.. Na płycie o wymiarach
3•5 m x 5 m - znajduje
się odpowiednio sfalowana powierzchnia morza a na niej w szyku bitewnym połączone :floty hisz~ i francuska, które atakuje Nolson dowodząc okrętami ł,
!RE, N.IPTO.NE, BRITANNU, LKVUTH.lN, CONQUlmOR, łJ.U i
-G~OR. ROYAL SOV'EREIGN' corossus i MARS' a za nimi BBLLE~~~4-4(•~·18}'1959.
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i R.EVENGE. Na czele okręt flagowy Nelsona przeciwnika mi 72 okręty rozwinięte wszyw momencie bitwy o godzinie 12 w połUdnie.
jest Percy Harris (s zawodu handlarz jarzynie szczędził wysiłków by wykonać aodele z
historyczną wiernością. Cel swój osiągnął, gdyż udało mu się
zdobyć dziennik i materiały po malarzu-maryniście, w.J. HUgginsie, który w roku 1830 otrzymał zamówienie na obraz przedHuggina, zbierając inforstawiający bitwę pod Trafalgarem .
macje o bitwie, napisał listy do wszystkich pozostających
przy życiu uczestników bitwy i otrzymał od nich niesłychanie
cenne, gdyż od naocznych świadków opisy okrętów i przebiegu
bitwy. Między nimi znalazł się list od bosmana okrętu VICTOjak
RY, który podał, że wszystkie okręty, tak brytyjskie
kolor.
francuskie i hiszpanski e - pomalowane były na ten sam
Ważny ten szczegół nie był znany nawet Narodowemu Mu.zeu...: Mo•
skiemu w Greenwich. Mimo że ożaglowanie okrętów ,;;-3~onane zostało wzorowo, to jednak Harris musiał !:.!edawno dokonać w ustawieniu żagli ~a ~~eKłÓrych okrętach brytyjskich zmian
gdyż okaz~~~ dię, że Nelson wydał rozkaz, by okręty będące w
zwinęły największe dolne żagle c&
zasięgu armat przeciwnik a
ich od strzał wroga.
się
lem uniknięcia zapalenia
MARIAN L. PISAREK (Szczecin)

ROPHON, ACHI.LL&S
VICTORY. Razem z
ku, ja.ki istniał
Modelarz, którym
nami i owocami),
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Poaiedsenie w dniu 22 u.ja 1919 roku.
PG Od.czytaniu 1 prs.yj,ciu protokołdw a dnia 27 m.arĆa i 10
~iet:nia r.b. p. Jdsef B 1 6 c h wygłosił referat-•o kapł
anie okr,tu" tre,ci nast.i>uj~cej,

Ustawy czterech

pańatw

europejskich, &.ngl11, Yrancji, Jri•

!1•c 1 Ro•J1, sawiera3,o• przepisy o kapitanie, •, n.aetęv~
~\~e, w A n & 1 i 1 1 . .?chant ShippiJlg Act 1894, w da!ale
••ty"tuow~a lluten and 8HUDt uzupełnio~ w llerchallt

8hippinc Act 1898 1 19001 we 1 r a n c ~ 11 .lod.eka BalldlOllJ'
PrsewałAte w t,..t. IY, sat,-tułowanym 1 du capitaine (art. 221tyt. III
f4ił., jakkolwiek OCldsielD.e przepisy rozsypane
•
Bandelgeaetsbueh 1897,
,u I w B 1 e a o • • c ha
zat'ytułowaDJ'lll •selJlr:ter" (art. 511 i-oada. III, kd.si
555)1 • Ro•~ ie "Uetaw Torgowy~" w dsiale III, rozdz. II
l:a. II, za~OWaDJ'llr "o ekipatach na ros. torg •udach", •
d.s. 1ale lVs O najaie korabiel.sez;yk,i 111 sudcnraaczyka (art.
1 75 1 llUt. - Waaiankowane uatawy nie daj, całokształtu
:~zep1s6w, ata.nowi\CYch o kapitanie 1 i dopiero specjalne
r••a lub rosporządsenia adminiatrac7~11e 1aupełn1ają je. V
1ci„czeeh,
np. norą określające wa.runki 1 W111.agane dla obj,a at8Jlowiaka kapitana. teraiD7 wypłacania mu wynagrodse-

IV,
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ab.,

1'7Padki :roswi11unia uaor., naJau ił4, sawarte ·~ w uatas dnia 2 cswrwca 1902 w
zatytułowane~ "Seemauord.Jl11Dg•
art. od 1 do 1,a. R6mieł •• 7 ran c ~ i w ~ przedlaiocie aostał;y wydane dekret:, 1, wrze.inia 189}, 10 kwietnia
1895, 7 aa.rea 1896 i inne. - Dla braku ezasa, a poniekfld i
aateriału, referent pomija przepis„ o cbara.tterze publicsnoed!linistracy~n;ya, Jak np. o kwalifikacjach, wymaganych w
rdinrh krajach do obj1cia stanowiska kapitana, o prz;rnaleł
o odpowieD°'C p&ńałwowej, o władz,. ~ego wqlęd„ załogi,
dsialllO,ci dyscyplinarnej kapitana, - i ogranicz.. sit do zre,
ferowania nora, at&Dowiących o prawach i obowiązkach kapitana. wsgltdem właściciela oltr,tu lub przedsi ębiorc;y okrętowe
go, wł8'cicieli ładunku 1 paaaterów , wreszc ie wierz;yciel1 1
zasnacza prz;ytem, te nie uwsgl~ia prz episv"w prawa angielskiego. ponieważ w posiad~ przeze~ egzeu~larzu Merchant
Shipping &ot, d:ial: traktujący o kapitanie ~cut w;ypuszcZ9DJ'•

wi•,

•i•

o
p r s e p 1 a 6 w
tycz,., 1. O g 6 l n ;y c h
Co
to
k ~ p 1 ta n a ,
o 4 po wie 4 a 1 a 1 n ości
kapitan
n 1 em ie ck ie go,
praw a
~odług
(Schi!fer, Schi!!akapitln) prz;y wykonywaniu swych obowiąz ków winien wyb.zad sumiennoiió dobrego kapitana (die Sorgtalt einee ord.entlichen Schitfers) i od.powiada za wszelką
apowodow&lU\ Jago winł\, szkodę. w szczególności zaś za szkojesrządZOlłł\ przes pogwałcenie przepisów, określających
go obowiązki (511)• Jest on odpowiedzialny nie tylko przed
towaru,
przedsi,biorcł\, lecz przed wye;yłaj~c;y:m. lub odbiorcą
pasaterem, zał~g, i wierz;ycielami, których roszczenia pochodZ\ z sobowiązań, zaci(\f;D.ięt;ych na mocy art. 528 lub u•OW'J' Bodmerei. Nie jest on zwolniony od odpowiedzialno,c i
nawet wcSwczas, gd;y działał a polecenia przedsiębiorc;y. W
"t1ll w.n>adku rdwniet przedai~biorca staje się odpowiedzialnym osobiście (512). Osobist\ odpowiedzialnośó nale~,. rozuJlied w aenaie wakua.n,- w art • .S6.

d'

Pod.ług

praw a

t r a n c u at ie go,

tatdy t a-

ktdre1111 powiersono kierownictwo ou,tea, od1>owiada
aawet lekk'I (art. 221), i odpowieddal.Ao,6 jego uaa
staje t;ylko sa ud.owodnhniem au„ w;rtszej (art. 230). Po-

pitaD,

w1.n,

kapitan (koraro a 1' ja t 1 ego,
praw a
dług
odpowiedzialności według
ulega
bielszcz;yk, sudowazczyk)
prawa (podwierga~etsia sakonnoJ otwierstwienno,t i) i obojeat do r.,nagrodzenia strat 1 szkód! zrzf\d_zonych
wił\,ZaJlf
ecz nie aoże
~ego 1'1..114, nieoatroino4ci\ lub niedbalstwem,
bJ'd poczytywane sa w1n,, gdy okręt nie czyni zadoaó
p
technicz~ warunkom, w;ymaganym dla okrętów morskich (9,/47
I). lfr 290.
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Ce 811 tycz;r1 u. p r a •
i
obo•irków
k a p i ta n a, a) p r sed
o 4 p ł ;y n 1 I c
• a
okr, tu, to ••Iłu&
p r a• a
n 1 • • 1 e ck ie go, taP1tan obowif1Sany jest dbad, aby statek s.najdował si,• •tan.ie adatnya do podrdż;y aorakiej, aby był zaopatrzony w sałogt, prowiant, dokumenty (~13), aby b;ył naletycie nałado
· ~ . aby nie był przeciątony ładunkiem i prawidłowo napeł
llion.y balastem (514). Gdy okr1t gotów jest do Odpłyni,cia,
kapitan winien ruszyó • podrót przy pierwszej aprz;yj&J\cej
eposobności. W rasie chorob;y obowiip.any jest daó zast.i,c,,
:rzytem·je&t Odpowiedzialny sa w;ybór (516). Obowiązany jest
Yó obecnym przy ładowaniu lub w;yładow;ywaniu okr,tu i wówczas, gd;y okrętowi grosi niebespieczeńatwo (51?). Gdy okr,t
&najduje się , porcie o3ca;ra,,. (Beiaatshafen), przedsi1biorca wówczas tylko ,">dpowiada sa zobowiązania, zaciągni,te
Przez kapitan• gdy kapitan działał na aocy upoważnienia lub
0
P1erając si, na inne~ szczególnej zasadzie. Nie dotycz;y to
Prawa przyjmowania załogi (art. 526) •
.Podług

p r ~•a
t r a n c u e kiego, kapitanowi
pre.wo tworzenia załogi okr-:towej • ale gdy znajduje się
1ł Dliejacu zamieszkania właściciela,
winien dopełnió wyboru
Załogi za jego wiedzą (de coneert aYec lee proprietairea,
art. 223). Kapitan, zsnim prz;yjm.ie ładunek, obowiązany jest
:rewidować okręt stosownie ,do przepisów szczeg61.riych i proOkcSł rewi~ji składa w trybun8le handlowym (225). Kapitan
ieat Odpowiedzialny za przyjęte towary, na które wydaje pobwitowa..nie, zwane cedułą wodną (connaiasement) (222). Do o<>wią~ów jego należy snajdowo.nie si, na o.kr!cie prz;y w;yjj:1u (i wejściu) do port.SW, zatok i r~ek (227), prowadzenie
siąg 1 zaopatrzenie się• dokumenty. Nie
a oż•
on
O
bciąż ad
pomost u
swojego okrętu żadnymi to•aram1 bes pi~miennego zezwolenia wysyłającego, pod kar\ "1'nagroa.zenia wszelkich szkód, nastąpić aogących (229). Gdy
~apitan znajduje aię • miejscu za.mieszkania właściclelahlb
~ego pełnomocnika, nie może bez szczególnego upoważn1en1A
P~Zedsiębrać naprawy okrętu, kup~wać żagli, lin lub sacif\@:ad
• t:Ym celu długów (232). Praktyk~ jednakże uwzględnia dobr,
~1a.r, kapitana i szeroko stosuje zasady nisbogacenia się cu~YDl kosztem. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie chce do8 arczyó środków 11a wyprawienie okrętu • podróż, kapitan aote, za zezwoleniem sędziego, w 24 gods. po weswa.niu zaci~~ó pożycz,, potrzebną, na rachunek przedsitbiorcy na
jego
cięaó. Kapitanowi nie wolno ładowad statku na swój własny
~chunek bes seswolenia przedsiębiorc;y i sapłacenia Ce!Q'
JllD..
8 ~ty

Pod.ług

praw a

ros 1 jak 1 ego,

~~ 4-6(16-18)195!).
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nomocnictw kapitana powinien być określony• umowie, zawieranej z przedsiębiorcą, gdyś stanowi on istotną częś6 tej umOlfy (art. 213, ust. 5J• Senat natomiast utrzymuje, że kapitan nawet bez ssczegdlneg o upowatnien ia jest uprawniony do
wszelkich czynności, zwiflzanych s kierownictw em okrętem: ma
wtedy prawo wypuszczad okręt w na.jem. przyjmowa6 cenę najmu
(97/273), a nawet zastrzegad kart Ull.Own.~ (92/843)• Jest to
sprzeczne s przepisem art. 374, który wym.aga, by kapitan
E$dY ZD.ajduje s1, poza m.iejscea zamieszkan ia właścicieli, wyna wypuszczen ie okr,tu,w
jednywał piśmienne ich zezwolenie
najem. Praktyka lekceważy go, gdyż jest on przestarzały, bo
pochodzi z roku 1781 1 nie od.powiada we.runko• i 1'11D,8ganioa handlu współczesnego (c. Dep. s. 93/32). lapitan ma prawo
Gdy kapitan znajduje •it w
przyjąć załogę okr1tową (243)•
miejscu zamieszkan ia właściciela statku lub jego pełnomocni
ka, nie ma prawa bez jego wieda7 1 zgod.7 łotyć kosztów na
lub na kupno taglie lin, kotwic itd. (218).
naprawę statku,
Kapitan winien prz-4. opaszczeni ea po~tu srewidowaó okr~t,
1 llied nadsór nad
przekonać sit o jego dobrym stanie (216)
ładowaniem okr,tu i samykaniem wszelkich otworów (226).
(c.d.n.)
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6. Komunikat (Wyd. powielaczowe nieperiodyczne). ZHP. Ze9P6ł ~orski Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych (Gdynia)

~ u14aib~ 4-6(-f6-18)-f!}5!J.
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1958, nr 1-8, 1959, nr 1-7·
7 • Iultura 1

1958, nr

4

<•·

Społeczeństwo.

K-.artalnik (Warszawa).

n.

II-

in. "T",godnik iloraki", a. 248-49).

8. Iwartalnik Historii Kultury llaterialnej. Instytut Historii l.ultur:y llaterialnej PA.lf (Warszawa). R· VI-1958, nr
1-2, 3, 4 (M. in. Prz9Dl7sław Smolarek, Koncepcja i metoda os.
pracowania inwentars7 zabytków pomorskiego szkutnictwa,
652-59) - Krgon. Yol. I. łase. suppl.
9. Okólnik (Lonqn). 1958, nr 88 (M. in. B. Iołodziej, "Otago" 1 Konrad, a. 7~· - J. Limbach, ~ i a , polskie okno
na ,wiat. Gaw~a na 30-lecie, s. 9-12), ~ 1959, nr 89 (M. in.
Polski Vaaco da Ga.aa. Przygody żeglarza Irzysztofa Pawłow
skiego. Opracował J. Lillbach, a. 3-6, - B. Mikeska: lfystic
112aeua, s. 7-8. - !. s. Jarzembowskit Jeszcze o Conradzie,
s. 17), 90 (M. in. •. J. Limbach: Korsarze w spódnicy, s. }6).
10. Polish"Ma.ritiae Iews • .lliesięcznik (Gdańsk-Gdynia-Szcze
cin). R. II-1959, nr 5, 6, 7, 8.
11. Poaoratvo. ltieaięcznik (Rijeka). R. XIV-1959, nr 1 (M.
in. Ipt. M. Bekuna Skolski brod.ovi, s. 27-8. - Dr L. JurkoTió1 Bacon. PrYi jugoalavenaki "adJl.iral", knez i vojToda Makedonakih Slavena 1 njegove borbe oko Soluna u VII veku, s.
38-40), 2, 3 ,(a. in. a. 1. Barbalich Brik Carolona G., s.
119-20. - Ipt. I. SiseTi~a Pomorska enciklopedija (rec. t.
V),•· 127-28. - I. K., Us 5. BroJ pomorske enciklopedije,
a.
a. 128-29), 4 <•·in.a. 1. Barbal16a Bark Caterina B.,

170, 173 ).
12. Przeglll(i Geogra.ticzny. Kwartalnik (Warszawa). a. xxx.
1958, z. 2, 3·
13. Przegląd Morski. ltlesi~cznik (Gdynia). a. XII XXV- 1959
nr 1 (M. in. Im.dr z. Rudomina 1 Specjalne środki szturaowe
włoskiej marynarki wojennej• okresie drugiej wojIJ;Y ••latowej, s. 46-5?· - A. Perepeczkoa Jednostki przystosowane do
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~ c / ' ~ 4-6{16-18)1959.

.118.wigacji w lodach, s. 58-68 . - A. Perepeczk o, Ioraarsk i
rajd "Scharnh orsta" i "Gneisele&u" na Atlanty.k u,•· 90-8), 2
(K. in. J. Piwowoński: Statek handlowy a okręt wojenny, s.
44-53. - Kpt. 1. Kosiarze Walki o Archipela g Moonaundaki, a.
77-91. Dok. art. kmdr z. Radominy, Specjalne środki szturmowe ••• , s. 92-8), J (•. 1n. 118.ryn.arka a operacja aueaka w
1956 r. (Tłum. art. adlll. P. Barjot, Lea operation s de 8\lezen
1956 et la marine ogł. w La. ReTUe Maritime, styczeń 1959). C.d. art. J. Piwowońskiego, Statek handlowy ••• • · 54-63. Por. 1. Koczorow ski, Stratnicy morza, s. 78-84. - o. a.,
Działania bojowe na śr6c:lziemnomorskich liniach komunika cyjllych, a. 85-93), 4 (U. in. dok. art. o. s., Dsiałania bojowe
• • • , a • 86-93 ) •
14. Przegląd Zachodni. DwUllieai ,cznik (Poznań). a. XIV-1958
nr 6, a. XV-1959, nr 1.
15. Technika 1 Gospodarka Morska. lliesi,czn ik (Gdynia). R.
IX-1959, nr 1, 2 (M. in. z. Brockia Tematyka morska w "Małym
słowniku ekonomicznym", s. 53-4), 3 (M. in • .1. lłopelewski i
Żaglowa flota handlowa Kaszubów a Rewy, a. 94), •·
16. TygOdnik Morski (GdyD.1.a). R. II-1959, nr 1 (M. in. J.
Hołowinski 1 Krótka historia małej floty "inatrume ntaln.ej",
a. 3. - L. Br<>dnicki 1 Dlaczego nie "AdJ&irał Arciszew ski", a.
6. - Inż. L. Sachanin ics 1 Jak szwed.si 1 .lll.ltralij e~ycy szkol'\ llla.rynarzy na statkach, a.?), 2 <•· in. "Joyita" •tatek
•id.Jao Pacy-fiku, s. 6. - sscs,tki •tatku Ionrada. a. 7). 3
(W. in., Z 86 uratowało a1, na• az-'oiu. [z. wspomnień H. G.
lirtha] •· 6), 4 (M. i.n. z. llrosek 1 IIUseua Ilorakie w Par,-*u
8
• 5-5. - Reja llickiewic sa s Pwter•bur ga do Lubeki}, 5
lpt.. i .w. o,m.1 tr Scherber uarł na aorsu, a. 3. - "Umi taka llaru.11 , a. 5. - "Kraków" poszedł na ł,-letki, s. 6). 6, ? (M •
in. Dr J. Holowińaki1 Ozarter w "llał111 słowniku ekonomiczny111
8
• 4). - bdr •· Borowski, llarodsilq polskiej Gdyni, a. 6. (t. 1.) z. Br<>Gki , Muzeua Ilorakie w Haitie (i pewne re:tlek-

<•·in
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sje), s. 7), - (M. in. st. Dauksza, Próba historycznej syntezy, a. 1, 3 - z. llachaj1 Ilorakie llilleńiWI., s. 4. - p. Przą
dak& Z filmu "Orzeł" jestem niezadowolony, e.8), 9 (M. in. J
~ert1 W sprawie aałego słownika ekonomicznego", s. 3. - Ma
s/e
reki Karol Ne;yman, s. 5. - A· Zieliński1 Wspomnienie o
"Krakdw" s. 6) 10 (M. in. WAD [ Władysław J.. Drapellari Dziad
przemówił do obrazu ••• , s. 3. - w. Kon 1 Atlantyckie patrole,
s. 7), 11 (M. in. w. Koma Atlantyckie patrole, s. 6. - Fornalczyki Conrad jakim znała go tona,•• 6-7), 12 (M. in. Inł
r. Hołowinski 1 Jlota instrumentalna. Wnioski s "Krótkiej hi.torii małej floty inatrumentalnej", s. 2. - •· llaj i J. Kolarski, Szlakiem krwi i chwały po latach[walki o Kołobrzeg]
3· - Trzy pytania związane z zatonięciem "Hansa Hedtoti .
ta''•••, s. 4, 6. - n. Sękała, Wydział IIOrski Ulliwersytetu
O za.Powszechnego, s. 7. - Ozy sensacja na skalę ~wiatową
w
)(iasto,
Kajtoch,
,.
in.
(M.
gini,ciu Joyity, s. 7), 13
którym tyjemy. W14 rocz. oswobodzenia Gdyni, s. 1, 4), 14,
15 (M. in. Mgr•· ADdru.ezkiewicz, Zorganizujemy ezkoł• doter6w, •· 1, 3. - J. Hołowiński1 W poszukiwaniu 6ncyklopedii,
s. 5• - Inż. J. llichalikt Przygotowanie załóg dla PMH zagadnieniea ~uż aktualnym, s. 2, 10. - z. M; Związek Zawodowy Ila
rynarzy i Portowców - jednolita organizacja pracowników reaortu teglugi, s. 11), 16 <•·in.w. Zechenter, Pisarz, który walczył o polskie morze. W 85 rocznic• urodzin i 35 rocznict śmierci Antoniego Chołoniewskiego, s. 11), 17 (M. in.
st. Daukszai XIT rocznica [walk o szczecin], s. 1-2, - J. Kurzawa, Ile zasada - a twarda.szkoła pływania kształtuje dobrego marynarza,•• 4, 10).
17. Tygodnik Zachodni (Po&nań-SScucin). 1959, nr?. - NaM. L. Pisarek.
desłał p.
in. B· Rus18. Ziemia i morze (szczecin). 1957, nr 11
sela Portrety z pamitci. Joseph Conrad. Tłua. u. L. Pisarek,
s. 5). - Iadesłał p. u. L. Pisarek.

<•·
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19. Wiadomości Żeglarskie. Wydanie tygodniow e Biura Hydrograficzne go Marynarki Wojennej (Gdynia). R· llVII, nr 1-24.
III.

Księgozbiór

1. Bernatt Stanisława Z1t7ciężony przes sztorm. ,.Miniatu ry
Ilorakie« . Seriaa SOS, z. 12. Okładka łdua Werki. B;raunki
Stanieława wotniaka. llateriał iluatrac7 j:ny Autora i Jerzego
Micińskiego. "Wydawnictwo Morskie". Gdynia 1959, sa. 31, ryc
21. - •adesłało Wydawnictwo.
2. Bernatt Stanisław, Tylko kapitan ••• ,.Miniatur y Ilorakie•
S.ria1 SOS, z. 13· Okładka łd8ll8. lerki. Rysunki st. wotniaka
1 Jerzego lilcii1skie go. "Wydawnictwo Ilorakie". Gdynia 1959, s.
+ 1 nlb., ryc. 15. - Nadeełało Wydawnictwo.
3· Bodniak Stanisław, Orańska Jdse!a, Pertek Jerzy 1 Wieznany obraz bitwy morskiej pod Oliw~• r. 1627. Tow. Przyj.
Hau.ki 1 sztuki. Odb. • "Rocznika Gdańskiego" 1954, t. nu.
Gdańsk 1954, aa. 2+8+2 repr. - Dar p. Jerzego Pertka.
4. Bocysewics Jdse:t I Przygoda • Gibraltar ze. Obwoluta 1 okład.ka Waltera Napierals kiego. Iluatracj e Janusza Christa.
Opowieści marynarz y. "Wydawnictwo Morskie".
Gdynia 1959,
se. 158+2 nlb. - Nadesł•ło Wydawnictwo.
5· Gertler Mortona A rea.na.lys is of the Or1ginal Test Data
for the !qlor Standard Serie• by ••• BaT,T Departae nt. lfa:rch
1954. Report 806. Washingto n 1954 1 se. 6 nlb.+XI+3 nlb.+ 45+
261 nlb. - Dar Polskiego In.at:,tutu Waui:owego w Aaeryce.
6. Gorter W:,tre 1 Unitet Statea Shipping Polic:,. Bew York
1956, as. IIX+3 nlb.+230· - Dar POlekiego Inst~tu Naukowego w Ameryce.
?. Bud.eon A.kec, RendesToua and other loog and ahort stor1ea about ou.r Havy in Action by ••• with a foreword by Carl
Yan Doren. 1'ew tork 1943 1 aa. VII+1 nlb.+248. - Dar Polakie10 Instytutu Baukowego w I.Jlle17"ce.
8. larnowsk i Jan (Budzyss W8a)1 Rowotne spiewl i wiersze.

59

Biblioteka Kaszubska. "Wydawnictwa Morskie". Gdynia 1958,
ss. 138+2 nlb. - •adesłało W;ydavrnictwo.
9. Kurkiewicz Grzegorza Stocznia Gdańska. Wczoraj. Dziś.
Jutro. Obwoluta, układ graf. i red. techniczna Janusz Sołtys
-Kuczyński. Zd.jęciac R:,a-Dobrzykowski,
Archiwum. i Fotolaboratorium Stoczni Gdańskiej. Nakładem stoczni Gdańskiej.
Gdańsk 1958, ee. 36+19 nlb.,
rys. 15+ Streszczenie w jęz.
ros., ang. i niem. (na bibułce). Dwa egzemplarze. Dar Autora
10. Lepszy Kazimierz, .Dzieje floty polskiej. Prace naukowo
-informacyjne. Seria, Sprawy 2orskie. "In.atytut Bałtycki".
Gda.risk-Bydgoszcz-Szczeein 1347, se. XIV~351+1 mapka (Dwa egzemplarze).
11. Le navire et l'EeonolAie llaritime du Koyen-Age au XVIII8
siecle principaleaent en littditerranee. Travaux du Deuxieme
Colloque International d'hiatoire maritiae tenu lee 17 et
18 .Ila.i 1957, a l'Acadeaie de llarine, pr,aent&s par llichel
llollat, avec collaboration du eoaaendant Denoix et d'OliTier
de Prat. Bibliotheque Guierale de l'Scole Prat1que deo Hautes BtlJ.Ciea. VI-e Section. Paris 1958, as. III+220 + aapa+
plansze 4+ repr. map 16. - Dar prof. llichel Kollat.
Reteraty i dyskusje zamieszczone w tej cennej pracy omówi's:/ w naat4U>ujących numerach "Biuletynu".
12. Becel Augustyn, Okrętnicy epod nordowej gwiazdy • .Powieść. Okładka
1 ilustracje Waltera Iapieralskiego. Wstęp,
słowniczek i opracowanie literackie !ranciszka Janikowskiego. "llydawnictwa Morskie". Gdynia 1959, se. 459+1 nlb. - ffadesła.ło Wydawnictwo.
13· Pertek Jerzyc Akta i diariuss kolAisarzy okre:towycb Zygmunta III (Nieznane ~r6dła rękopiśmienne do dziejów polskiej
r+oty w latach 1627-1628). Odb. s "Rocznika Gd~kiego" 1955
to xrv. "!ow. Przyjaciół Bauki i sztuki". Gdańsk 1955, as.34
Dar Autora.
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14, .Pertek Jerzy, O gdańskich okrętach kaperskich w okresie azwed.zkiego nPotopu". Dab. z ''Rocznika Gdańokiego" 1955,
t. XIV. "Tow. Przyj.aciół Nauki i. Sztuki"• Gdańsk 1955, as. 5
Dar Autora.
15. Pertek Jerzy; Polacy na szlakach morskich ,wiata. "Gdań
skie Towarzystwo Naukowe". Ossolineum. Gdańsk 1957, sa. X„
+errata, ryc. 235. - Dar A~tora.
16. Pertek Jerzya 7lota polska• Wismarze (1629.16,2). Oaobna Odb. z "Przeglądu Zachodniego" 1954, nr 7-8. "Instytut Za
chodni" 1954, se. 22. - Dar Autora.
17. Pertek Jerz71 Obraz bitwy pod Oliwą Bartłomieja Milwitza. Od). s "Rocznika Gdańskioe;o" 1956-1957, t. rt-XVI."Gdań
-:kie 'fowarz:,stwo Naukowe". Gdańsk 1958, ss. 11 + ryc 2.
1.r Autora.
18. hrtek
Jerzy, O znanych i nieznanych obrazach bitwy pod
Jliwą. 8adb. z "Przeglądu Zachodniego" 1955, nr 11-12. "Instytut Zachodni". Posna.ń 1954, se. 1+8, ryc. 6. - Dar Autora
19. Pertek Jerzy1 Bałtycka podr6i llickiewicza. Od.b. s •Przeglądu Zachodniego" 1956, nr 1-2. "Inatytut Zachodni". Poznań
1956, as. 1+10-28. - Dar Autora.
20. Pertek Jerzy1 Jan Kuropatwiński. Nakrolog. - Chmiel nikowska M. 1 Tu.ak6wna I. 1 Spis prac K. Paezkowskiej-Jeżowej
Bławoszewska Maria1 Ia.zimiera Paszltowska-Jetow•. Nekrolog.
(Wycinek z "Rocznika Gdańskiego•). - Dar Autora.
21. Pertet Jerzy, rec pracy Wacława Odyńca, Lądowo-morska
Obrona wybrzeta polskiego w rejonie Pucka w latach 1626-1929
Ila.db. z "Rocznika Gdańskiego" 1955, t. XIV, s. 505-07. Dwa
egz. - Dar Autora.
22. Piwaraki Kazimierz, Dzieje Gdańska w zarysie.
Prace
lla.Ulcowo.informacyjne. Seria, Pomorze. "Instytut Bałtycki".
Gdai1at-Bydgoazcs-SSczecin 1946, s~. VIII+308· (Dwa egz.).
23. Proctor .1Yer1tt 1 Men against the Ice. Pb.iladelphia
~CIIXLVI, es. 148. - Dar Polskiego Instytutu Naukowego w A.me-
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ryce.
24. Jqd.1.ewska Blnai Bybacy bes sieoi. f. I· Akwamaryna. ,.
II. llol na Irz;ysk:l!I Wsgórzu. Powie'6. Okładk, projekt. Walter •apieralski. Słowniczek wyrazów kaa!lllbskich popra~ił 1 u
zup~łnił Leon Roppel. Przed.mowa st. R. :OObrowolskiego. "Wy d.awnictwo_lforskie... Gdynia 1958. 1'. !, as. XV+1 nlb.+309 + 3
nlb. T. II. as. ,05+3 nlb. - •adeałało Wydawnictwo.
1
25. Sierecki Sławoml.r1 Ciejnina ka.pite.n.a ltidda. Okła~ka
iluatracje Autora. "Wydawnictwo •orskie". Gdynia 1,59, sa.
156+4, lllb. - Badeałało WydaWDictwo.
26. Sychta Bernarda Wesele kociewskie. Okładki proj. Av.tor.
"Wydawnictwo Morskie". Gdynia 1959, as. 163+1 nlb. - •arleałało Wydawnictwo.
27. Will•on G. •· ,., GoTernaental SerYioee to the Seafiah Industry of Great Britain. UO Jhh•riea study Jlo 5.
Roaa 1957, as. VIII+127+1 nlb., ryc. 9. - Dar Polsktego !Jlatytutu 11auk:owego w jJaer;yce.
28. Zwi,zek Zawodowy Jłarynarz;y 1 Rybaków Morakich. Sprawosdanie s działaln04ic1 Zarządu Głównego za okres od 26. I·1957
do 3. rv.1959 r. "Wydawnictwo Zwiąskow•"• Warszawa 1959, aa.
76+2. Jf. in. Szkic hiator;ycsD-7. •· 3-6. - Dar agr Witolda
Sienkiewicsa.

IV. Zbiorz
1. Bouquet a. m.chaeli llyth o! ihe •s.ta7 Cain.1", ttoouat%'7
Lite" 1957, 16.v •• •• 9'l0-71 \Wycinek). - Kadeałał P• llari&JI
L. Pisarek.
2. Rud.olph •·• ••• da.Ton nicht uuer Leben su friaten la
Stand• aind. Au. de• Leben der Saa81l1ta Piacher UD4 ihre tra•
ditionen, •:oa• fisc~oabinat .. (Werneitung). saaaits 1958,
Bond.er nlDlller (W7cinek). - .s.dedal &•tor.
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llJ.DA

na,.

im DlllB JilWisa
!Ol. J~BJ IU.CHBO

CiHQ n.aa takie, ie • gronie nasz,-ch QSPatyk6 w snalasł sit r6wn.1.et tow.
Jósef
lłachno.

Zoatali•lliY poilltorao wani,
*e aekretars naukowy Pil,
prof. dr Benr7k Jabłoński,
Odbył ltrdtq rosaowt s poałea na &eJa, Tow. Jóutea

Ila.chno,

1

sekretarze m

:n-

l>zn • Gdański( 1 prznOdn iczącya aejllowej Komięj1 GosPOd.arki Morskiej 1 Zeglugi.
Teaatem rozm.owy było nasze
Towarzystwo. Poseł
llachno
poinformował prof.
Jabłoń
skiego o swym pozytywnyll
stosunku do P!B i aotliwoś
ciach zdobycia dla ,owarzys twa dodatkowych środków uterialnyc h.
Prot. H. Jabłonski, jak 1
Prot. Nowacki okazywal i na~Ze11U Towarzystwu
od chwili
jego narodzin wiele sympatii
Roaaowa, o której wspominamy
jest tego najlepazy m dowodem.

il

Prof. dr int. WITOLD ROUC:U

Sekretarz Generalny P.rB od.,,
był w dniu 6 marca br. rosaowę s Zastępcą Sekretarz a Na-

1Uowego PAN, prof. Witoldem.
Nowackim.
Przedlliot em rozmowy były
najpilnie jsze sprawy Towarzystwa (finansow e, wydawnicze, członkostwo zagranicz ne).
Prof. Nowacki, jak zawsze,
tywo interesował się działalnością Towarzystwa.

~~4-6('f6-18t(!>59.
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KOJUTET JULENIJNY 11. GDilU

Z inicjatywy Prontu JedNarodu, w dniu 18 .marca br. odbyło się w gmachu
lliejskiej Rady Narodowej zeKomitet
bra.nie powołujące
Milenijny Gdyni.
Przewodniczył obrodom tow.
mgr Marian Gregorek, dyr Wydawnictwa Morskiego.
W skład Komitetu weszli
mgr
również członkowie Pl'N i
w.~. Drapella (jako zastępca
oraz mgr
przewodniczącego)
Czesław ptak 1 mgr Leon Roppel.
ności

z.o.

KOMISJA

REWIZYJNA

Na wniosek Sekretarza Generalnego, Rada Główna powoKołała w dniu 10 kwietnia
misj, Rewizyjną w składzie;
mgr Leon Roppel, Witold Bublewski i mgr Władysław Zubek, polecając jej przeprowadzenie kontroli finansowości Rady Głównej 1 Oddział',
łu Gdan.akiego PrN (prowadzona
nej wspólnie ze względu
niewielkie tunduaze obu organów).

Komisja ta, w pełnym skła
dzie, przeprowadziła kontro1~ w dniu 2? kwietnia br.
Zbadano dziennik, dowOdy
kasowe, ksiątki 1 kwitari11 sze.
Uchybień formalnych 1 rzeczowych nie stwierdzono. Pro·
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tokół Komisji, z wnloskiem o
udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium., został
pr~edstawiony Radzie Głównej
1 II Walnemu Zgromadzeniu Od
działu Gdańskiego, które odbyło się w dniu 29 kwietnia •.

z.n.

ZEBRANIE

u prof. dr H.

JABŁOŃSKIEGO

W dniu 7 maja, z inicjaty.
wy prof. H. Jabłońskiego, od
si, w jego gabinecie
było
zebranie poświęcone naszemu
Towarzystwu.
W zebraniu tym wzięli rówdwaj zastępcy
udział
nież
Sekretarza Naukowego PAN,
prof. dr inż. Witold Nowacki
i prof. dr Maurycy Jaroszynski. Towarzystwo reprezentowali, doc. mgr inż. Witold
Urbanowicz i mgr w•.1. Drapella. Zapoznali oni obecnych z planami 'fowa.rzystwa 1
na jakie ono
trudnościami
napotyka, szczególnie finansowymi i wydawniczymi. :t.ainteresowanie ogólne wzbUdziły
zagraniczne czasopisma nautologiczne 1 materiały archi
walne nadesłane do zbiorów
Towarzystwa przez lcpt.ż.w.
J. Mieszkowskiego Zal'I w Ka „
ll8.dzie.
Polska Akademia Nauk po„
m.agad będzie Towarzystwu dotacj8.llli celowymi. Oddziały
powinny wejść do budżet6"
Rad Se.rodowych, aby pokryó
wydatki budżetowe i
własne
w realizacji
11Czestniczyć
akc~i centralnych.

Dyskusj , wywołał projekt
stworze nia Zakładu Iautolo gii oraz rozpocz ,cia dodatkowej działaln~ci gospoda rczej, ktdra zwitkszyłaby (po
pewnym czasie sasoby finan sowe PTN. Projekt stworze nia
.Pracowni Poligra ficznej po.
parł bardso go~co prof. ~abłońaki, rsucaj,c dodatkow o
myśl,
aby Pff dlł*;yło nie
tylko do stworze nia ta.kie~
placówk i, ale
ron1n1, c1a

jej w normalne zakłady graficzne. Zachęcał delegató w
PTB do szybkieg o skontak towania się • tow. llaehno 1
tow. posłem J. Izydorcz ykiem
(!RZZ).

Przyrzec zono r6wniet PrB
na rok 1959 w wysoko4ei 45.000 sł.
dotację

WAD

OD» Z I A&

lnia 10 brietnia br. Odbył
!it 1Dterea uJ~7 Od.es~ P•
Madoait"a BZ'hb, dyrekto ra
Pr&.tait biorstw a Ze g 1 ug a
8 • c s • c 1 ń •ka,
po,w1,co1Q" sagędnienioa gosPOd.arcsya W;ybrse•a.
Oaówienie tej ciekawe~ pre
1 ekcji, sorgaaia owane~ przez
Sacsec1Aald. Oddsia2
P!B,
saia1.e,c il1A~ na stronie
4?, w .dsiale RBCIBZJ.S
1
OłlOlnma.

OR

Dnia 23 aaja br. odbyła
sit pierwes a represen taeyjna
wisyta
csłonków
Zarządu
Sl,czec1ńsk1ego Oddziału Polskiego !'Owarzystwa tiautolo gicznego u pierwsze go sekretarsa n.PU11, tow. llsie
lewakieg o.
Podczas tej aiłej wiz~
vice-prz ewodnic Z\CY
Sacsecińskiego Odd&ial:u PTN, ob.
!. Iowalsk i,
poiDforaował
Sekreta rza xw. o celach, zallierzen iaeh Towarzystwa oras

go s pOdjętymi
zaznajomił
przez członków Towarzystwa
praca.mi badawczymi na okres

najbliższy.

W tym samym czade kapitan

Zaczłonek
Swiłas,
ż.w.,
rządu Szczecinskiego Oddziazobrazo~ał Sekretału Pl'N,

rzowi Kl potrzeby Towarzyst'Wa i prosił o moralne poparcie wysiłków i Z8.lllierzen
statutowych.
Natomiast sekretarz Szczecinskiego Oddziału PrN, ob.
E. J. Starzynski, słożyl na
r,ce Sekretarza n. PZPR,
dwa projekty prac badawczych
Jeden z nich jest - zasadniczo - pierwszym tego rodzaju
projektem badawczym na terenie naszego kraju a może i
na świecie. Praca ta wzbuzainteresowadziła większe
nie.
wizyta przyczyniła
Cała
si, do życzliwego ustosunko-

DELBQAfURA

.·w dniu 5 marca br. w cukierni "Nowy Swiat" od.było
się sebranie Delegatll.ry Warudziałem
szawakieJ Pf!I •
sekretarza gen. kol. w.A.
Drapelli.
Qa6w1ono nereg zagadnień
wiąż~cych si, s rozwoje• Towarzystwa oras przedyskutowano aotliwo4ć przekształce
nia Delegatury w Oddział.

66

wania się Sekretarza KW.PZPR
cedo zada.n, zamierzen i
lów Towarzystwa, co pozwala sądzić, że zainteresowania te, w miarę rozwoju prac
i działalności statutowej To
warzystwa, jeszcze wzrosną
i przyczynią się do szersze
go zainteresowania się organów Partii pracaai naubadawczymi Szczekowym.i i
cinskiego Od.dzi~ Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego.
Na zakończenie wizyty Sekretarz n. PZPR udzielił
członkom Zarz~u PTJr sapew poaocy
o pełnej
nienia
Partii dla poczynań 1 zuierzen statutowych Towarzystwa
na naszych Ziemiach Zachodnich.
B.J. Starzyński
Sekret ars
Oddziału
Szczecińskiego

I A R S Z A 'f S I A

Aby ułatwid prace orgs.n.isacyjne, na wniosek sekretarza
generalnego dokooptowano do
Jeskładu Delegatury .tmdra
rzego llosaowskiego (LP'l} 1
P• Zygmunta Radoszewskiego
(PZU)·

Z powodu choroby przewodni
Delega'tul7, kpt.!.
Maliszewskiego, prac8Jli jej
Ada.a
kierowaó będzie mgr
Reszka.
o.a.
czącego

············· ······---·-· ············· ············· ·········
K R B A T A.

~ 11-12/58
s. 27, wiersz 10 od
jest,

dołu

••• uzupełniłem wiadomościa
mi z zakresu fizyki gazów (w
Zastosowaniu do robót podwod
nych) oraz dynamiki gazów.

:powinno b;rćs
••• uzupełniłea przypomnieniem im fizyki gazów z zastosowaniea do robót podwodnych oraz zasad terraodynamiki gazów.

8•

28, wiers~ 15 od góry
jest,

••• t.zw.

cyjną,•.•

komorę

rekompensa-

s. 38, wiersz 2 od dołu,
s. 40, wiersz 23 od góry
jest,
Barth

s.

powinno bycS:
t.zw. komorę

rekompresyjną,.

39, wiersz~. 5, 8, 11

od góry

powinno bycS:
Bart
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