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I Polsko - Brytyjskie
Polish British Steamship Co Ltd.

Tow. Okr?towe s. A.

???GDVNIA???
Skrót telegraficzny "POLBRIT" Tele?ony Nr. Nr. 1530, 1531

Reg?larna kemunlkec]e towarowo-pasa?erska:

Gdynial G :Ja?sk - Londyn

Gdyn;a/Gda?sk - Hull

--

Wszystkie statki Towarzystwa s? zaopatrzone w wygodne
pomieszczenia dla pasa? er ów i posiadaj? nowoczesne urz?

dzenia cll?odnicze dla przewozu szybko psuj?cych si? ?adunków

?

O D D Z I A l w WARSZAWIE, ul. Marsza?kowska 116;

I
AGENCI: Polska Agencja Morska, Sp. z o. o. Elisabethwall 4, G d a ? s k

.

.

The United Ship;:Jing Company, Limited

108, Fenchurch Street, L o n d o n E. C. 3.

Ellerman's Wilson Line Limited - H u II

B?D?C W GDYNI

zwiedzajcie port specjalnemi
motorówkami

"DELFIN" i "REI{IN"
Podczas objazdu portu oficer

niarynarki handlowej udziela

szczegó?owych obja?nie? fa

chowych bezp?atnie.

Odjazd z nowej przystani, zbu

dowanej w pobli?u pomostu

?eglugi przybrze?nej.
'j

Wieczorem 20 minutowe prze

ja?d?ki po morzu za op?at?

50 groszy od osoby.
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Bazyliko morsko
POD WEZWANIEM NAJ?W. MARJI PANNY, GWIAZDY MO

RZA W GDYNI.

Za rok, za dwa a naj dalej za trzy,

okr?ty pruj?ce niespokojn? to? sine

go Ba/tyku b?d? na po?udniu mia?y

nowy drogouishaz, nowy widoczny

zdaleha znak wskazuj?cy na Gdyni?,
na odwiecznie polshiem brzegu.

1

B?dzie to Bazylika Morska, jaka

stona? ma w nied?ugim ju? czasie na

szczycie Kamiennej Góry w Gdyni,

b?d?cym najwy?szym punktem na

polshiem wybrze?u a le??cym równo

cze?nie niemal w centrum miasta Gdy

ni. Z latarni? morsk? na Helu z jednej
a pot??n? wie?? ko?cio?a Marjackie

go w Gda?sku z drugiej, tworzy? b?

dzie Bazylika Morska w Gdyni trójk?t

zamykaj?cy zatok? puck?. Z H elu Ka

szubscy rybacy w dni pogodne dobrze

dojrz? Bazylik?, która b?dzie dla nich

nie jako nouiem pokrzepieniem, notnem

utrwaleniem ich wiekowej wiary w

Polsh?.

Tak?e ze star ello Kr?leiushiego
Gda?ska Bazylika b?dzie widoczna

jako widomy znak panowania polskie

go nad ziemi? odwiecznie polsk?, jako

pot??na forteca niezachwianej od ty-

si?clecia wiary narodu polskiego w

Opatrzno?? i Sprawiedliwo?? Bo??.

Patrzac z Gda?ska na pot??n?
?wi?tyni? Pa?sk? w Gdyni, o?ywi? si?

or?y polskie, wykute w spi?u starych,

pami?taj?cych królów polskich, bra

mach llda?skich, ockn? si? w grobacli

dumni panowie oliwscy, zdumieni po

t?g?, moc? i wiar? wspó?czesnej Pol

ski. -

A statki, przybijaj?ce do brzeg?us

wolnej Polski, wioz?ce sko?atanych i

spragnionych Ojczyzny tu?aczy, emi

grant?ui z krajów zamorskich, nie ul?

kn? si? ju? ?adnej burzy, bo, widz?c

Bazylik?, widz? spokojn? przystan

Gdyni? - widz? cel - Ojczyzn?.

Tak jak z ja?owych piachów nad

morskich, na wydmach i mokrad?ach

naród polski, dla zaspokojenia swych

wiekowych t?sknot i pragnieti, wycza

rowa? najwi?kszy, najnowocze?niejszy

port nad Ba?tykiem, tak teraz z wdzi?

czno?ci dla Opatrzno?ci Boskiej, i za

wstawiennictwo Matki Boskiej Królo

wej Polski, ca?y naród budowa? b?

dzie Bazylik?, jako wotum narodu za

wolno?? i dost?p do morza.

Wiemy przecie? wszyscy, ?e ka?dy

kamie? po?o?ony r?k? polsk? nad

brzegiem naszego morza, umacnia na

sze odwieczne prawa do tego morza

i zdajemy sobie spraw? z tego, ?e ode

pchni?ci od morza przez wieki, nad

robi? musimy zaniechania dawnej
Polski w stosunku do morza polskiego.

Port -narodowe narz?dzie naszej

pracy na morzu, port
- ta brama wy

padowa polskiej twórczo?ci, kultury

i ekspansji. - jest got?ui. Teraz czas

aby temu pot??nemu dzie?u narodu

3



da? koron? - Bazylik?, w którejby

godne schronienie znalaz? Bóg, który

kieruje Polshi losami i przysz?o?ci?.
Ale aby Bazylik? szybko budowa?,

trzeba aby naród polski ca?y spraw?

tej budowy wzi?? sobie do serca. -

Trzeba, aby otworzy?y si? szeroko

kieszenie i sakiewki, aby z ca?ego kra

ju ?
z ca?ego ?wiata, gdzie tylko s?

Polacy, p?yn?? zacz??y te grosiki i

z/otóweczki na ceg??, kamie? ?elazo i

cement, trzeba aby naród z budowy

Bazyliki nad polshiem morzem, o któ

re tyle by?o walki i krwi przelewu -

zrobi? spraw? swego narodowego ho

noru.

Je?li tak pojmiemy nasz obowi?
zek narodowy nad brzegiem naszego

morza - to Bazylika b?dzie wnet po

stawiona i za?wiadczy raz jeszcze na

sz? niez?omn? wol? do oparcia przy

sz?o?ci Polski o morze.

Spraw? budowy Bazyliki Morskiej
w Gdyni zajmuje si? za?o?one z ini

cjatywy X. Dziekana Teodora Turzy?

skiego i za zgod? Najprz. X. Biskupa

Che?mi?skiego Dr. St. Okoniewskie

go
- Towarzystwo, które w ci?gu ro

ku istnienia zdo?a?o w?a?ciwie spopu

laryzouia? has?o budowy Bazyliki w

ca?ej Polsce.

Statut Towarzystwa przewiduje
cz?onków zwyk?ych, honorowych i

cz?onków fundatorów. Cz?onkiem ho

norowym zostaje, kto wp?aci cho?by w

ratach 1000 z?. a cz?onkiem fund3Jlrf..r
.

rem, kto zadeklaruje 10.000 z?. rroza
tern za ofiarodawców odprauiiaj: il sil?
liczne msze ?w.

?Bieda i kryzys odbijaj? si? u 'em

nie na akcji zbiórki - ale? ludzie 'lvi

da? zapomnieli, ?e co si? Bogu daj},,,
to stokrotnie si? zwraca.

Zarz?d, nie zra?ony ?adnemi prze

ciwno?ciami, pracuje harmonijnie nad

zrealizowaniem budowy Bazyliki, po

dzieliwszy dzia?alno?? swoj? na kil

ka sekcyj jak finansowa, budowlana,

propagandowa itp. Komisje te prowa

dzone s? przez fachowców, co daje

r?kojm? powodzenia ich odpowie

dzialnej pracy.

Z zamieszczonych tu iotogra? ji ..
,.

wida? jak zarz?d podzieli? pomi?c

r-ysob? agendy.

Grunt pod budow? Bazyliki jest·

ju? w?asno?ci? Towarzystwa. Idzie te

raz tylko o zebranie odpowiednich fun

duszów na prace budowlane.

Wo?amy przeto do wszystkich Po

laków: "Dawajcie co kto mo?e". -

Sk?adki przesy?a? nale?y do Banku

Gospodarstwa Krajowego oddzia? w

Gdyni na konto Bazyliki.

Wszystkim ofiarodawcom przesy

?amy serdeczne "Bóg zap?a?".

TOWARZYSTWO BUDOWY BA

ZYLIKI MORSKIEJ W GDYNI.
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P?on?ca granica

P?opa?anda Nierniec za rewizj? Ten, kto IUl) zlodztej skr uwa?a

grumc Z l olsk?,z roku na rok sta- ?

je si? bardziej zawzi?t?, brutaln?,
za swoj[\ ? asno??, ten, kto rozp?-

bczwzgl?dn?, Milj ony marek z?o- taI?
nad

ISkwIatem
krwaw? zawieru

t l l
c i? wie ciej woj nv, ten, czyje r?-

y,c
l p yn?. niepr-zerwanym stru-

ce cuchn? jeszcze iperytem - na

mIen!em
z Jawnych 1 tajnych Iun- ród o nienasyconych apetytach, J' e-

duszow propagandowych kornpe- 'l' h l
.

-

t t l
s I C or ZI o ziemie s?siadów, opa-

en nyc
I nlinist?rshv Rzeszy*), za-

nowany zgubn? rnanj ?
clieci rz?-

l
e'.yaJ?c. redakcje subwencj onowa- d

. .

k
"

l
zon iaInn ymi, tra .tuj ?cy inne na-

n",
...

-c l pi sm niemieckich i zagra- l k
h

rot y, j axo rasy ni?sze, niegodne,
n.lCznyc . A gdzie tylko przewinie by egz ystowaly samoistnie obok

SI? ów strumie? zloty - jakby na niemieckiego "lIerrenvolku".

komen?? sypi? si? naj rozmaitsze

paszkwile na Polsk?. Artyku?y Jaka jest warto?? niemieckiej

prasowe, rozprawy psendonauko- propagandy rewizjonistycznej? -

we, powie?ci sensacyjne, filmy, ?adna, pod wzgl?dem moralnym.

przejmuj?ce zgroz?...
Nie o moralno?? jednak c1H;dzi

\V sz?dzie, w ka?dym kraju, bez' Niemcom. Slowo to nigdy nie ?

wzgl?du 'na stosunek pa?stwa da- gzystowa?o w s?owniku niemiec

nego do Polski, znajd? si? ludzie, kich IU??ÓW stanu. Tym iiieustan

którzy z?oto ceni? ponad honor, nym krzykiem, ?e dzieje si? im

przyja??, uczucia narodowe! krzywda, wskazywaniem na Pol-

A z?oto niemieckie p?ynie wart- sk?, jako na m?ciciela spokoj u,

kim strumieniem, wpruwiaj?c w nazywanieJn Pomorza jedynym po

ruch za.'vrotny turbin? mi?dzyna-
wodem do nowej w iel kiej wojny,

rod?weJ propagandy antypolskiej. Niemcy sugeruj? inne narody po

Tysi?ce ton zadrukowanego papie-
zorem s?uszno?ci g?oszonej przez

ru opuszcza co roku pras? drukar- nich tezy i jednocze?nie ... szanta

sk?, by w my?l polece? z Berlina ?uj? usposobione pokojowo naro

I za Judaszowe pieni?dze "odpo- dy mo?liwo?ci? ,vojny, do której?

,\?iednio" urabia? opinj? zagranicy. pr?yzna? trzeba, rzetelnie si? szy-

Niemconl dzieje si? krzY'vda! kUJ?·

Odcbrano im zIemie "praniemiec· H07;bu(lowujq flotQ wojenn?, spu

kie" (na kUlrych Niemcy stanow?? szczaJ ,\C n? wod? ,coraz
to nowe ,je

? - R% ludno?ci) i podarowano dnostkl hOJo\\'-c. Zbudowane 'v la-

Polsce! tach ostatnich pancerrllki .,A" i "B"
Pomorze! Korytarz! P?on?ca s,-? osjat?im wyrazem morskiej tech-

granica!... Jllki bOJowej. Produkuj? niezliczo-

Tak, p?onqca ?ranica hiegnie ne ilo?ci samolotów· "cywilnych".

pomi?<lzy Polsk? a Niemcami. Lecz które w ci?gu paru godzin zmicni?

dlaczcg.o ona p?onie, kto pod?o?y? mo?na na jednostki bojowe. Szko

zarzeWIe po?aru, kto jest owynl l? miljonowe kadry.,Stahlhelmul<

z?oczy?c?, rahusiem, m?cicielem oraz hojówek hitlcrowskich, a lIcz

spokoju curopejskiego? IlC fabryki chemiczne produkuj?

*) ,\wH\-iirtq!c<; ?\mt ?rinistcrstw() H('i('hs-
gazy truj?ce. Xikt chyba nie b?dzie

w('hr) i 1l0"l)lItworZOllc ?Iin. Propag-andy
sqdzi?, ?e wszystko to rohi? ?iemcy

6
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ze wzgl?dll na ... umilowanie wznio

s?ej idei pokoj ul

'Vró?lny jednak, narazi e, do sa

mej akcji propagandowej Niemiec,

która, zwlaszcza w latach ostatnich

przyhra?a kszta?ty potwornie wiel-

cie, Poza l icznemi 'notatkami, dru

kowaneuli w prasie niemieckiej
niemal codziennie, ukaza? si? sze

reg artyku?ów "powa?niejszych",
obszcrnych rozpraw "nallko,,,?ych'·.
- grubych, ladnie op r-aw iorrych

ksi??ek, zaopatrzonych w tytu?
huutor ysl yozn y d la kazclcgo, kto

cho? ?.po ?ehkach" zna historj?:

.,(·ztcry tysi?ce lat dowodz? nie

m iecko?ci Gda?ska". Czytaj?c ten

t ytu] mimowol i p rz ypnmni al ern so

Lie wierszyk n iem icck i, wy ?mie-

l
.1<' ?.
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Oto najbardziej jaskrawy obrazek, ilustruj?cy "ducha pokojowego"
powojennych Niemiec.

waj ?cy mcgalomauj ? pseudo-uczo
nych pruskich:

v

",Bevor die Welt erschaffen war,

Befanden sich Germanen" ...

("Zanim ?wiat stworzony zosta?,

Ju? byli germuno,vie" ... )
'V szystkie te elaboraty druko

wane b?d? w j?zyku niemieckim,

b?d? angielskim, francuskim, w?o

skim, czy .,neutralnym", .spro·wa

dzi? si? dadz? do jednego m ianow

nika.

Sk?adaj? si? na me brednie bez

podstawne o ruern.iecko?ci Pomo

rza, mytl len ie oczu brakiem konie

czno?ci gospodarczej posiadania
p rzez Po lsk? dost?pu do 1110ria o

raz ??danie, by "obszary zrabowa

ne" (przez Prusy podczas rozbio-

7



rów Polski i wcze?niej) zosta?y
Niemcom zwrócone.

Aby da? nale?yte o?wietlenie

propagandzie rewizj onistycznej ,

inspirowanej przez czynniki ofi

cjalne Hzeszy, przytoezynry sze

reg Ia.k tów, czerpanych przez nas

wyl?czn ie 'ze ?róde? n iemieck ich.

Prof. Poli techn iki Gda?skiej
Otto Kloeppel wyglosi] W" "Deu
tsche Heimutbund" w Gda?sku od

czyt z okazji 700-letniej rocznicy
Zakonu Krzy?ackiego. Spruwozda
nie z 'tego odczytu umieszczone zo

sta?o na str. 5 "Danziger Neueste

Nachrichten" z dnia 30-go stycznia
1931 roku.

Oto, co mówi? o Zakonie Krzy
?ack im profesor m ieru ieck i, którego
chyba Niemcy o brak zu ajomo?ct
przedmiotu pos?dza? nie mog?:

"Siederllset lat upl yn?lo od cza

su, gdy w pobli?u pó?niejszego To

runia przeprawili si? przez 'Vist?
pierwsi rycerze krzy?owi.

By? to skok w ciemno?ci, które

mu zawdzi?czamy zdobycie jednej
z naj pi?kniejszych prowincyj nie

mie?kich na wysuni?tym wscho

dzie."

A wi?c - siedemset lat temu

Niemcy poczynili pierwsze kroki,

zmierzaj?ce do zdobycia ... zi.emi

,.prml iemieckiej "! ,y ró?my j ednak

do odczytu prof. Kloeppel'a, 'w któ

rynl znajdziemy fakta zgodne ca?

kowicie z hisior,j?, a w"i?c i pol
skim punktem ,\?idzenia.

"Zakon od pocz?tku prawdopo
dobnie nie mial 'w?tpliwo?ci, ?e

jego wypad na V\?schócl ,vówczas

tylko przedstaw-ial h?dzie zdobycz
trwa??, je?li od ch"'lili zaci?gni?cIa
a,\?angardy nowego paiistwa zaku
IlU. na"wiazana zostanie laczno?? z

pa?stwe?l? niemieckiem.
.

Dlatego te?, skoro tylko 'v Pru

sach pancm si? poczu?, 'v r. 1308

8

zdoby? Pomorze, tworz?c ów most

niezb?dny, którego przyczó?kiem
sta? si? Gda?sk. i;)

Z wdzi?czno?ci? wspomiuamy t?
chwil?, w której rozpocz??a si?
praca kolonizacyjna niemieckich

rycerzy zakonnych".

Ja?niej i dobitniej nie móg? chy
ha profesor niemiecki sprecyzowa?
histo rj i n ierncz.yzmy na ziemiach,

wchodz?cych ong'i? w sk?ad HZe
cz ypospol itcj . Otwarcie okre?l?

charakter=napl ywow y Niemców w'

Prusach \V schodnich, Gda?sku i n:1

Pomorzu, szczerze przyznaje si?
do zbrojnego naj?cia na Pomorz?

Krzy?aków, "skoro IW Pru sach po
czuli si? panami".

Autor dzie?a "Germanien und

Europa", wydanego w Al tonie \,T

r. 1803, historyk niemiecki .. Erne"t
Arndt tak pisze na str. 328 cytowa
nego powy?ej dzie?a:

"Polska przez Krzy?aków strl

eila morze swe ma Pó?nocy. Prusy
i Kunlandja by?y .kolonj ami nie

mieekiemi. maj ?cem i rz?dy sarno

dzielne. \Vprawdzie w wieku XV

i XV I st raoij'y one sw? niezale?

no??, lecz 'naród innego j?zyka ??
cznie z obcymi narodami morskinu

tuczy? si? hogaetwenl Polski.

Anarchistyczna konstytucja, p i

nuj ?ca w tym pi?knym kraju w

tylU samylu czasie, 'v 'któryrn inne

narody eu ropej skie skonsolidowa

?y siQ \V paiistwa, pozwoli?a zapom
nie? Polakom, ?e oni przede,vszysi
kienl jako l?laród na pó?nocy pano
\\?a? nad rnOrZeJll musz?, oraz ?e

nIniejsza ilo?? Nierncó,v z ich

runiej szeJn pra,vem j?zykowem u

st?pi? Jllusi przed ,vi?ks.zenl geo

graficzncl11 prawenl".

*) "Iost {iw sk?ada? si(? z 10.000 trup<'iw
ludno?ci )1o]ski<'j Gda?ska, zdradziccko

wYIIIordowancj przez krzy?ak<'iw w nIw

?w. Dominika.
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Dalej, na stronie 355 swego elzie:

la, E. Arnd t pisze:

"Pols.ka, gdyby jeszcze by?a paii

stwem, musia? aby panowa? nad

Niemcami w Prusach i Kurlandji?

poniewa? tam musiul ab y posiad.ic

swoj? granic? morsk?. - Tamci

Niemcy nie mogl ilry by? z??czeni 7..

pallstwenl niemieckiem".

Od siebie dodamy, ?e zrabowa

ne niegdy? przez zaborcze Prusy

zachodnie dzielnice Ilzeczypospo

litej, t. j, Pomorze, \Vielkopolska
i ?l?sk Górny, wykazuj? przesz?o
90% ludno?ci polskiej, nie hacz?c

na pó?torawiekowe hezlitosne ude

rzenia ci??kiego taranu gerIllaniza
cji przymusowej. - ?e równie?

wzgl?dy gospodarcze przemawia

j? wy??cznie za namivmówi sama

za siebie statystyka ruchu towaro

wego 'v portach Gdallsku i Gdym .

D??enia Niemiec do oderwania

od Polski POI110rZa maj? pod?o?e
czysto polityczne i sprecyzowa? si?

dadz? w znanej [o rmu]e niemiec

kiej "Drang nach Osten",

J n? w' r. 1768 król pruski Fry

deryk \Vielki, który, mi?dzy inne

mi zajmowa? si? ?akrejonem na

wielk? skal? Fa?szerstwem 'Pieni?

dzy polskich, pisa?:
"Kto posi?dzie uj?cie \Vis?y ]

Gdaiisk, wi?kszynl b?dzie punern \V

Polsce, ni? król, który Polsk? rz?

dzi". - oraz: "Posiadanie Prus

Królewskich jest wa?niej sze ella

Niemiec, ni? utrzymanie Wielko

polski. Kto je trzyma? h?dzie min]

potem mo?no?? zagarn?? ca?? re-

szt?".
\

Oto w?a?ciwa przyczyna nie

ruiceki ch zakusów rewizj on ist ycz

n ycli: ?wincloruo??, ?e w ?lad za

P01110rzem zagarn? Polsk? ca??, co

da im 111o?no?? zapanowania nad

ca?? Ell rop?.

r

Ban(lera pruska powiewa nad Baltykicm.. ..

Grozi i ostrzega!

O tem nietylko ka?dy Polak

w ierl z.ie? powinien, lecz równie?

ka?dy kulturalny cz?owiek bez

wzgl ?du na jego narodowo??, tu

bowiem kryje si?niehezpiecze?
siwo zag?ady n ietyl ko dla Polsk,

lecz ca?ej Eu rapy. Pomorze 'w r?

ku polskiem jest gwarancja poko

j li, ka?da za? próba naruszenia na

szych granic kryje w sobie nietyl
ko straszne zarzewie woj ny, lecz

stanowi zadatek ogólnej zag?ady.
Syruacj a jest bardzo powa?na.

Odk?d na czele rz?du niemieckiego

stan?? m anj ak Adolf Hitler, I11U5)

Hly by? przygotowani na wszystko.
Naród niellliecki jest chory. Chory
na manj? prze?ladowcz? odbudowa

nia swej ('Il'valy zhójeckiej, wydar
I,?i,a ?upów. które odda? l11usial, a

które ll','a?a? zwyk? za s,,?oje be/;-
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pcwrotnie. Dlatego Te? obl?clna po

!ityka Hitlera, polityka g wu lt u i ?u

piestwa, trafi?a na gI'unt podatnv.
Kocio? niemiecki wrze i k ip i. O

garnI?ta psychoz? woj ny szutu
?

skn

kamaryla genera?{nv p r usk ich z

manjackim k an cle r-zcru Aclnl leru

I l i rle reru na czele ogicll ten podsy
CH. C ro? ne pom ru k i nag rom adzo

nej enc rgj; niszczycielskiej niech

b<;d? sygna?em ostrzegawczym <lla

wsz vst kich nurndów. zw?aszcza dl.:l

n as Pol a k ów, zagro?onych bezpo
?r ecl n io.
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Nie wierny bo wreru, kred y "TY

buch nast?pi!
Nie Ickcewa?m y wi?c niehezpie

cze?stwa. Zapomnijmy o tern, co

nas dzieli, w irru? tego, co nas ??
czy: Dobro Pa?stwa i bezpiecze?
stwo m iesku?ców jego, wy muan

zgodnego wysil ku calego narodu

polskiego. Sta?my wi?c zaorln ie w

jednym zwur tym szeregu. \Vyt??·
nly wszystkie wysi?ki nasze. a nie

pójd? one na marne. Naród nasz,

opanowa n y jedn? wielk? ide?, jest
wiel k i, gro?ny, u iezw yci?zon y.

-

\Vszak dzi?ki tej wspania?ej zalecie

ducha polskiego, zhudowali?rIlv

Kiedy

Gdyni?, zadziwiaj?c ?WIat cal y;
stwo rz yli?my zacz?tki floty wojen
nej i handlowej, stal i?my si? naro

dem morskim,

Niech idel ta ??czy nas nadal,
zag?uszaj?c ob??dne pomruki par

tyjnictwa. Zerwijlny z oczu biel

mo partyjne - ku chwale Ojcz y

zny i sobie na po?ytek. \V zwar-rym

szeregu, z hroni? u nogi, gotowi
b?d?my do odparcia zakusów wru

?yt h. .J ed no?ci? silni n ie damy si?'
zdepta? nawale teuto?skiej.

A w i ?c
- baczno??!

zosta?y wprowadzone

w. Skup",

wentylatory?'

Problem wenty Iacj i pomieszcze?
okr?towych, przeznaczonych dla za

?ogi li pasa?erów, 'wspó?czesne bu-

clownieiwo ok r?towe traktuje z

wielkim pietvzmcm i calkowi tern

zrozumieniem kwestj i, tak wa?nej
dla zd row ia. Inaczej hy?o w ?red

niowieczu. Pomieszczenia ella za?ogi
oraz m i?d z v-po k ?ur], przepelniony
emi grantam i l uh niewolnikami, de

portowanymi ze swej ojczyzny a

fryka?skiej do plantacyj nowego
ko n t y nenf u, by?y ca?kowicie pra
wie pozbawione clopl ywu ?"'ie?ego
powietrza.

Przeslqklli?ie lluazllIatami po

wiell'ze, "'ype?niajqee pomIeszcze
nia okl'?ltl\v nie"olniezych, sprzy
ra?o I'ozwojow'i epidemij. Xa schy?
ku ?redniowlccza. napocz?tkll
XVIII slulecia. nie nale?ah' do Wy

j ? t k li t a k i e II a wet ". Y r Hl d k I. ? e ?)

kr«t, po przyl)\('iu z ..:\?'ryki do jed
nego z po d{)w A mery k i p(l? lIocnej
traci? podczas podl'Ó?y po?o,,'c., a

nawel d w ie t f'z('('ie ZaLHkl\\,(lIlych
'v Afryce' nic\volników.

.

Czyiajqc po"-y?szc, llIiIHOi\\'nli

nasuwa ?i? pytallie? kiedy po raz

p ier w szv znalaz? zastosowanie wen

tylafor okr?towy li kto by? jego kan.

st r nktorern ?

Pierwszy wentylator zosta? zbu

clow arry przez Anglika doktora l-fa

les'a. Dr. l fales, zajmuj?c si? roz

maitymi eksper ymentami nauko

wymi, oprucowa] szernat cI u?ej prze

grad y clrewn ianej "ella uczynienia
pow ietrza w pomieszczeniach okr?
tu har dzi ej zd rowern". Szcmat in

stn lacjr swego wentylatora przed
stawi? dr.llales bry tyj sk iej "Ho:

yal Society", lccz :wynalazkowi te-

mu nic po?wi?cono zbyt \\Tiele u

,nlg'l, li wa?a.J tlc- pomysty doktora za

fantast)?('zne.

,Vó\\'czas clI'. ?lales, "r my?l przy
s?ow'ia. ?e nikt nie hlo?e by? pro-o
rokielll "?e ,dasnej ojczy?nie, za

oIerow-al swój wynalazek frallcu
ZOlU. Zahicgl, poczy.nione we F'ran

cji, trafi?y na gruni. podatny l w r.

J??; wentylatory Hales'a zosia?y
zainstalowanc na olu'dach francu

skIch z Bordeaux, tru'dlli?c\?ch si?
1)J'zc"'ozem llicwollllków z Afryki
do odleg?ych kolonij Francji.
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Zbawienny wp?yw wentylacji
na zdrowotno?? przewo?onych nie

wol rukow prze?ci gn?! naj ?mielsze

oczek iwan ia arrnutorów. Na okr?
tach, "wyposa?onych W" wentylato
ry, ?miertelno?? spad?a bardzo wy

datnie, osi?gaj?c w rzadkich wy

padkach 5 %. \Ventylatory l lales'a

wy?miane pierwotnie w ojczy?nie
wynalazcy, z?o?y?y swój egzaruin
z w vru kleru cel uj?cym i rozpow

szechni?y si? \V kr-ótkim czasie na

wszystkich okr?tach, trudni?cych
si? przewozem ernigrantów lub nie

wolników. \Vspania?e wynikli, 0-

si?grii?te na okr-?tach zaopatrzo

nych \\T wentylatory, zach?caly w?a

?cicieli in ych okr?tów do wprowa

dzenia tej po?.yrecznej aniedrogiej
inowacj i 'rówmie? na swych stat

kach

\V r. 1'7:56 po raz pierwszy zain

stalowano wentylutor y Ilales'a na

okr?cie wojermyrn, mianowicie na

okr?cie admiralskim "Royal Geor

ge", najwi?kszym w ówczesnej ma

rynarce brytyj skiej.

Trzeba przyzna?, ?e Achnirali

cja hrytjska dopiero po d?ugich i

?mudnych zabiegach dra. J Iales'a

zdecydowa?a si? na próhne zai n-

stalowanie jego wentylatorów i to

jedynie na skutek przedstawio
nych przez konstruktora dowodów.

charakteryzuj ?cych dodatri ie wy

niki zastosowania jego wynalazku
w' marynarce handlowej.

O dzia?aniu wentylatorów na

"Royal Georg-e" adnli?a? Boscawen

'wyda? bardzo p rz y ch yl n? opi nj ?,

,.Znajdu re, ?e .wen tyl ato r y da

?y dobry wynik, tak od?wie?aj?c
ca?e powietrze wewn?trz okr?tu, ja
ko i zachowuj?c przy dolirem zd ro

wiu 850 ludzi za?ogi, który to wynik
szcz??liwy przemawia za tern, aby
\\T ca?ej flocie wprowadzone zosta

?y'".

Próby na "Royal George" oraz

opinja adm.iralu Boscawen'a zro

bi?y swoje. Nic ju? nic sterto na

przeszkodzie, aby tak po?yteczny

wynalazek znalazlzastosowanie na

wszystkich okr?tach. Jednak?e za

szczyt ten nie przypad? \v udziale

wontylatorom ] lales'a, borwiem in

ny wynalazca skonstruowa? daleko

wygodniej szy typ wentylatora, t. zw,

wentylator faj kow y, który prze

trwa? zwyci?sko do dnia dzisiejsze-

go.
w, s.
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Tadeusz Meissner.

Pod polsko banderq na skrzyd?ach Possotu
Niemal przez ca?y wrzesien

31 r. statek szkolny ,?Dar Pomorza'
•

przygotowywa? si? do d?ugiej zr

mowej podró?y, maj?cej trwa? pó?
roku.

Przcdewszystk ietn trzeba by?o
rozebra? a? do pok?adu g?ówny
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maszt, zrobi? nowe wiqzania jego

poszczególnych cz<;?ci, ustawi? go

ponownie i zawiesi? zdj<;te reje.
\V zi?wszy pod lIwagQ 'wysoko??
luasztów (44 m. od pok?adli) i ciG
?ar rej, z których najwi?ksza wa

?y przesz?o 4.000 kg'. musimy
stwierdzi?, ?e praca hy?a to niela

da, tembardziej, ?e dokonali jej

wyl?c?nie uczniowie pod kierun

kiem oficerów, lecz bez pornocy

stoczni, d?wigów i t. p. urz?dze?.
Prócz wy?ej 'wspomnianych i in

nych niezb?dnych prac remonto

wych, m iesi?cztrv postój na redzie

w Gdyni w ykorz ystano na jakie Ta

kie wyszkolen ie i p rz yzw yczaj enre

do statku nowych uczniów Szko?y
.Morskiej, gdy? oni wlasnre w tej
zi mowej kumpanj i m iel i stanowre

jedyn? za?og? .?Daru Pomorza",

Ostat ni tydzie? pobytu \v oj czy
st yrn porcie zu?yty by? na zap ro

wiantownn ie statku, co te? nie b ylo
rzecz? Iatw? zwa?ywszy czas trwa

nia ?eglugi i ilo?? zalogr - 11U-ClU

ludzi.

Dnia 3 pa?dziernika w sloriecz

ny, lecz wietrzny ranek opuszcza

mv basen Marsza?ka Pi lsudsk iego
w Gdyni - ?egnani przez najbli?
szych, przez kolegów pozostaj?
cych w szkole i przez w?adze prze
?o?one.

Z portu wychodzimy na moto

rze ze wzgl?du na trudno?? rnane

wrowania pomi?dzy g?sto uwija
j?cemi si? holownikami i lichtuga
mi, lecz tu? za w rotami Falochrona

zaczynam y l uzow a?, a wkrótce po
tCIn stawia? ?agle. Gdynia niknIe

nam powoli z oczu na cHugle 6 nlie

si?cy.

Za Helem dostajenlY znaCZllle

silniejszy wiatr, którego kIerunek

zachodni Zlllusza nas do \vzi?cl.a
kursu na pó?noc - gdzies na wysp?
Cotland. Sila \\?iatru \\Tzmaga SI?

stale i wieczorem dochodzi do sity
hurzy, czyli sztormu. Sprz?lmll)T
cZQ?? ?agli, zostawiaj?c tylko nie

zb?dne, najlliocniejsze. Ze zwiju-
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niem jest troch? gorze}: polowa na

szej m?odej za?ogi choruje i jest
niezdulna do pracy. Komendant 0'

bej m uj e wacht?, oficerowie za?

bior? mi?dzy siebie na reje ucz

niów naj bardziej odpornych na

wp?yw ko?ysania si? statku i ZWl

jaj? kolejno zbyteczne ?agle na

ka?cl yrn maszcie.

SZtOl'l11 trwa przez ca?? noc i 113.

st?pny dzie?. Dopiero nad w ieczo

rem w iatr ?cicha i zmienia kieru

nek, wobec czego stawiamy wi?cej
?agli i sterujemy na zachód.

Tej nocy mijamy wysp? Born

holm, n ast?pnego za? dnia wchodzi

my do cie?niny Sund, któr? z po
wodu zupe?nej ciszy przechodzilny
pod motorem.

Na trawersie Kupenhagi i pó?
nie} kolo Kronborga ca?a za?oga
wylega na pok?ad, aby podziwia?
nieco zamg lou? tego dnia, lecz Zd

'wsze pi?kn? sylwetk? stolicy Danj i

i pot??ne zamczysko królów du?

skicli. ? lam lei i jego tragedja tak

?ci?le zw i?zuna z terni lnurami a

uwieczniona przez Szekspira - nie

budz? jednak ponurych refleksyj
w umys?ach ruze?mianych przy

sz?ych wilków morskich.

\V Katregucie trz ymamv si? wy

brze?y zachodnich, Iiczq« si? z

przewa?aj ?cern i w tej por7P; w i a

trnrni zachodniemi. Wreszcie ? -go

pa?dziernika pó?nym wieczorem

rzucamy kotwic? u przyl?dka Ska

gen, pó?nocnego kra?ca Danji. I.

drugiej strony w?skiego pasa pó?
wyspu .T utlandzkiego 'wyje sztor

mowy \VesL Musimy czeka? - mo

?e dzieli, l ub dwa, mo?e tydzie?, a

mo?e jeszcze dlu?ej.

Przez par? nast?pnych d ni zy

skujeru y towa rz ystwo licznych pa

rowców', które podobnie jak lny
. schroni?y si? za go?cinll y brzeg

14

Jutlandji, nie mog?c walczy? z z.i

chodni? nawa?nic? nawet przy po

lnocy swych silnych maszyn paro

wydr.

iO-go pa?dziernika - 'v czasIe

?wicze? jeden z uczniów spada z

masztu wskutek nieprawid?owego
uchwycenia liny. Upadek nie jest
gro?ny, gdy? nast?pi? z niewielkiej
wysoko?ci, jednak?e dla lepszego
zbadania niefortunnego marynarza

postanawiamy odes?a? go do szpi
tala. Kilkana?cie mil na poludnie
od Skagen le?y rna?e rniasteczko 1

port rybacki Frederikshavn. Pod

nosimy kotwic?, by w niespe?na
godzin? pó?niej zakotwiczy? pono
wnie na redzie tego w?a?nie portu.
Chorego naszego odwozirnv moto

rówk? na l?d i zostawiam y .. go pod
nadzwyczaj troskliw? opiek? dUI1-
skich lekarzy i poselstwa polskie
go w Kopenhadze.

W niedziel? przed pol udn iem u

pewniwszy si? raz .jeszcze w szpi
talu, i? naszemu uczniowi poza 0'

gólnem pot?uczeniem i ma l? doz?
przestrachu - nic z?ego si? nie sta

?o, wracamy na swój poscerunek
oczekiwania pod Skagen.

Tyrn razem Eol nie naun?ywa
naszej cierpliwo?ci. Jeszcze przed
pó?noc? podnosimy kotwic?. Wpra
wdzie wiatr w dalszyrn ci?gu dnue

z zachodu, jest jednak tak s?aby.
?e nasz motor mo?e skutecznie lnu

przeciwdzia?a?, daj?c nam sz yb
ko?? wypadkow? oko?o 4-ch w?

z?ów, pomimo wielkiej, martwej
fali. Ko?o po?udnia zatrz ymujemv
motor i stawiamy ?ag-Ie. Kurs nasz

niezbyt pomy?lny, ale nie naj gor

szy, prowadzi na Scapa-F'low. Po

woli, ale stale, stopie? po stopniu,
zdobywamy kierunek coraz bli?szy
pojurl ni owem u. 14-go pa?dziernika
n arl ranem zaczyna si? nowa burz»,
ale na szcz??cie pomy?lna z NN'V



(pó?nocno-pó?nocnego zachodu). -

Znowu oficerowie, paru wybranych
nin? Dover-Calais z jej mnóstwem

ogni nawigacyjnycli i wchodzimy

Zwijanie bombram?agli.
UC'Zl1IOW i paru instruktorów ZWI

jaj? ?agle. Na samych dolnych
marslach *

i sztormowych sztags
lach* po 125 w?zla". w ci?gu tej
doby robinly 250 mil. Mijamv cie?-

do kana?u La Manche. 1?-go pa?
dziern ika - maj?c ci?gle t? sarn?

serj ? pomy?lnych wiatrów -

,vy

chodzimy na Atlantyk. V\T ci?gu o

statniego tygc)(lnia przebywamy
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1270 m il, wobec 430 mil przebytych
przez poprzednich dni dziesi??. -

20-go pa?dziernika znów sztorm,

Bombram?agiel" na foku, widocz

nie ?le zwini?ty, :vyslIwa si? z pocI
cej zingów." Szamoce si? w?ciekle,
rwie w strz?py, trzepie jak szalon v,

grozi z.lamn ni em brumstengi." Noc

bezksi??ycowa; paskudnie ciem n o l

Z odleg?o?ci paru metrów nie wrela?

nawet konturów masztów, ani syl
wetek ) udzi. 'f y l ko s y czqce grz?

hienie fal przeskakuj ? czasem re

ling?': i bin l?, fosfor yzuj?c? pl am
?

i wtuli? g?ow? 'w szcz?tki ZWInI?

tego ju? prawie ?agla. Wreszcie

szamoc?ce si? p?ótno zostaje ujarz
mione. Teraz kolej na brarusel.

Nie ze wzgl?cIu na bezpiecze?stwo
masztu, czy te? ca?ego statku, lecz

poprostu dla oszcz?dzenia ?nglfl.,
który od ki l ku nastu godzin telepie
si? i tr-ze o liny, wisz?c bezu?ytecz
rue na giejtawach. Ta robota jest
nieco ?atwiejsza, ho bramsel jest
ca?y. Pracuje przy nim czterech lu
dzi. gdy? p rz ysz] i z pomoc? ?aglo
m istrz i Jeden ze starszych uczniów.

. '1.

Sali ta Cruz de Tcncrifc - Widoki portu.

rozlewaj? si? po pok?adzie, aby
przez sztormszpigaty sp l yn?? z po

wrotem za burt?.
Sytuacja na fokmaszcie zaczy

na hy? gro?na: bumbram trzeba

zwin?? koniecznie. Dwóch ofice

rów z zapasowem i eejzi ng am i za

czyna si? drapa? w gór?. Przeszjo

5 kwad ransów trwa walka z ro z

szala?em p?ótniskiem. Dwaj lu

dzie - z upel nic niewidzialni z po

k?adu - zatnczaj ?
\V ciemno?ci ?uk

50-ciu stopni na obie hurty, 40 mtr.

nad poziomem morza. "V pewnej
dl w.i! i nadlut uj e w?ri ek ?

y sz kw.i l

z deszczem. Strugi worl y tak bole?

nie siek? w twarz i zalewaj? OCZV,

?e trzeba przerwa? prac? na rei

16

Po pó?godzinnej pracy wszyscy ju?
s? na dole.

Ko?o po?udnia sztorm zaczyna

si? uspokaj a?. Jednak?e mi?dzy
14-t? a 15-t?, przy stosunkowo s?ab

szynl wietrze, wyskakuje z lików

i rwie si? na strz?p y grotstenstag
sel. Jest to druga i ostatnia dan ina

zap?acona tej burzy.
Teraz przez szereg dni, a? do

23-go pa?dziernika, mamy serj?
wiatrów niepom y?lnych, które zmu

szaj? nas do lawirowania. Jednak
?e 26-go odzyskujemy sprz yj aj?cv
Nord-Ost (wiatr pó?nocno-wschod
ni). 29-go pa?dziernika m ijam.y w

11 iewiel kiej od leg?o?ci Mader?. Te

go? d 11 ia strzelam y bezsku Lecznie z



karabinów do jakiej? wielkiej ry

by, która niestety trzyma si? zbyt
g??boko pod powierzchni? wody, ?

by IHog?y j? dosi?gn?? nasze k nlc.

Min?li?my bezapelacyj nie stref?
burz i sztormów. Atlantyk jest cie

p?y, ?agodny, u?m iechn i?t y i ?yczli
wy. K?piele s?oneczne i morsk ie

(pod w??em pompy po?arowej) CIJ

sz? si? wielk? Irekwencj?. Ca?a za

?oga wolna od s?u?by "pla?uje" na

pok?adzie, rozkoszuj?c sir; blogo
s?awionemi promieniami gor?cego

. s?o?ca po lud nra.

? i-go listopada o ?wicie sposi rzc

gamy na ku rsie szczyt 'Tcuer yf y
-

Pico - de - 'lc yd e. Port Sau ru-C rllZ

slabem echem na wyspach. Z daw

uej bandery roj al ist.ycznej oclpru
to jeden pas czerwony i zast?piono
go fioletowym. Na wy?szych sta

nowiskach achninistracyjnyeh za

sz?y pewne zun an y personalne. Dy
m li, 11 uk u s trzatów, arn rozlewu
krwi wyspy Kanaryjskie nie ogl?
da?y tym razem. Nowe rz?dy repu
blika?skie n re znios?y nawet walk

byków w s?usznej obawie, ?e taka
l' e f o r In a spowodowa?by Jnogta
kontrrewol ucj? .

Tenerifa le??ca na szeroko?ci

geograficzneJ - pó?nocnej 28° i dlu

go?ci geograficzne} 16° posiada ba

jeczny kl iruat, podobno nie gorszy,

Santa Cruz de Tcncr ife - "Widoki ogólne portu i miasta.

na Tenerifie jest wed?ug p rogrurnn

pierwszym etapem naszej podró?v.
O godzinie ósmej rano przyjmuje
my na pok?ad pilota portowego, a w

go(lzin? pó?niej ko?czymy Cli III 0-

wanie na redzie portu w s?siedz
twie niemieckiego statku szkolnego
"Grossherzogin Elisabeth ".

Piel"wszy, naj i rud niejszy ok res

podró?y jest poza nami.

San ta-Cruz do niedawna by?J
stc?licq ar,chipelagu. wysf

Kanar yj
skleJ.?, kiory obecn re PO( wzgl?dem
aclmlllisi racyj nym pedzielon y jest
na trzy równoJ'zGdne cz??ci z guheI'
na!orarni lIa czele. \Vyspy Kana

rY.J?kie nale?? do ffiszpanji. Hewo
?UCJa Iliszpa?ska odbi?a si? do??

je?eli nie lepszy od Mader-y, pomi-
'mo i? znajduje si? o 300 TUi! na po

?udnie od tej ostatniej. Przyczyn?
niewielkie j ilo?ci turystów i kura

ej uszy na Tenerifie nie s? braki jej
kI imatu, lecz wy??cznie brak pro

papandy.

Aby pozna? pi?kno tutejszej
przyrody zrobili?my pewnego nnia

wycieczk? wg??b wyspy. Zach?ce-
11 i do tego prze? pana Lopez - on

gi? marynarza
- obecnie dostawcy

okr?towego i niezrównanego prze
wodnika. pojechali?my w góry na

Pico-An;daiso (oko?o 1000 m.): szo

fera mieli?my ?wietnego i to doda

wa?o emocji nasze,j wycieczce,
gdy? na niektórych wira?ach i ser-



pentynach, branych z szybko?c??
30 kul. na godz.. zamiera?y nam

serca z emocj i. Hzecz y w i?cie, k ra-

Tenerrla.

Las Mercedes - alcju eukaliptusowa.

'W?d? szosy
- to przepa??, a w n iej

tylko k??bowisko elunur i oliloków.

Czasami rozgan i a je w iai r i wted y

gdzie? daleko, daleko widoczne

jest dno p rzepa?cr : szal'o-b??kitlle
mo rze, ciemno-zielony las luh liru

natne ska?y. \ryciec?ka nasza 'wy-

11 ios?a oko?o 60 km. Gdzie? w vsok.o

w górach, gdzie ludzie j u'? nie

w iem z czego mog? ?y? - pil i?m y

wi no i jedli?my kozi ser.

Wprawdzie n aj wspau ial szu n.t

?wiecie dolina Orutaw y, z.uajrluj ?

ca si? na pólnocnej stronie wul ka

nu Pico-de-Teyde na Teneryfie
posiada sw? wszech?wiatow? sb-
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lecz znan? jest tylko jako oce

an palm bananowych, stworzony

przez ludzi interesu z dawnego o

ceanu naj wspanialszych egzotycz

nych kwiatów. Hotele Oratawv

Santa Cruz de Laguny, Puerto de

la Cruz i innych miejscowo?ci pra

w ie nigdy nie bywaj ? przepe?nio
ne.

Bezsprzecznie wielk? zalet? Te

nerify ci la turysty i mar-ynarza jest
wol ny handel - nie oh ?o?ony ?ad-

11Y111 c?em. Dz i?k.i ternu moc wyro

hów z ró?nych cz??ci ?wiata 1110?

na dosta? tu taniej ni? w ich ojCZY
?nie. Specj al no?ci? Teneri f y 84

r?czn ie rohione koronki, hafty i

mere?ki, za, które w Europie p?aci?
by trzeba setki z?otych, tutaj za?

zaled \\' ie d ziesi?tki peset ów.

Teucrifu.

,P

r"

Pico de T('yde

,

?'



Tenerifa zajmuje obszar 2332

km." i liczy 220.000 mieszka?ców, z

czego na S·ania - Cruz przypada q

ko?o 83.000.

\V ostatnich czasach miasto, a

Jeszcze wi?cej port
- rozwija si?

Teueri la.

?'?'<' .:'?
, .?.? ''t' i???

Lliczk a w Orotawie

doskonale. Zhlldowano d?ll?'i falo

chron i dzi? kilkana?cie statków je
(Inocze?nie mo?e "'yladowa? i z.i

hicra? swe t.owa r y wp ros! -r. molo.

gd y tymczasem jeszcze w ro k u 1927

calv prze?adunek odbywa? si? n a

fC'dzlC' otwarteo'o morza na lichlll??,l
male szalllp?? "nosIowe.

'

\r rok" 192-i-m eksport niektó

rych prodllkt()\\' rolnych z Tellc}'i
fr przedstawia? si? llasj(?pl1j?C):

Banally - 2.:2()0)·.;?·n gaf?zi (ka?
da od 130-200 hananów): pom id )-

ry 1.238.561 skrzy?; kartofle 232.941

skr zv ?.

Dzisiejszy eksport przerós? zna

cznie stan rzeczy w roku 1934.

,y dziedzinie historj i Tenerifa i

wyspy Kanarvjskre wogóle s? do??

malo znane. ?I iesz.ka? cy tych wysp

c-he.lp i? siQ jednak tern, i? Tenerifa

bv ln ostatnim l?dem wolno?ci, jaki
oglqdal Napoleon przed uwi?z.i=
nierc (!'O nu w vsp i e ?w.lleleny, o

raz te??l? ?e w' 'bit?vie pod Tenerif?
X ci son st raci? .r?k?.

Dzisiaj w m u ze nm Santa-Cruz

mo?na ogl?da? sztandary angiel
skie, zdobyte na szalupach Nelso

na. wys?anych z okr?tów po pro

wiant na l?d Tenerify i luf? arrna

L y. pochodz?cej podobno z admiral

skiego statku.

Przybycie do stolicy wysp Ka

na ryj ski ch polskiego statk u szkol

nego byto ewenementem szoroko 0-

maw i an ym w prasie' tutejszej, tern

hardziej, ?e zbieg?o si? ono z poby
tern w Santa-Cruz n iem ieckrego
statku szkolnego .. Grossherzogiu
Elisaheth". Jak wiadomo "Dar p')

morza" by? niegdy? szknl rrym stat

kiem (i to siostrznnvrn "Grossher

zogin-Elisaheth") n iernieck im. za

brn n vm Niemcom po wojnie Fur o

pcj sk iej.

Kapitan "Daru Pomorza" ?to?yJ.
szereg' wizyt oficjalnych przedsto
w icicloru w ladz v z ?:lIhernatorem

p. Jose \I-a De'lgo de Y Golrpayo
IIa cze!c i hv l przez nich rewizyto
'" a 11)' na I·da t ku. Podczas pob y: u

.. Darll Pomorza" na w'odach wySjl

Kan<lJ'),JskH.'h oplCk? s,\v0.J? otacza?

siatek i zal'og? ko?slrl franc'lIski.

Po kilklldllio,,?ym pohycie H,j

Tcnel'd'ic. zaspokolwszy g?ód l?du,
wyruszamy dalej na polIIdnie, ku

WySpOlll Zielonego Przyl?dka. [>0-

(h'ó? teraz p?ynie spokoj nie we-
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Pernambuco, wioska mn rzv?ska

Dol iua Orotuw y i w irl ok lin szczyt
Pik de Tcn oril'«.

Orotuwa

20

solo. Gro?ne "rycie sztormów, po
nure niebo jesiennej pó?nocy, bru

talne uderzenia w?ciekl ych szkwa

?ów, zdradziecka, g?sta "wilgotna l

lepka mgla ust?pi?y przed roze

?m ianem s?o?cem po?udnia i ?ago
d nem tch.nien iem oieplego passatu.
Spokojna, beztroska, nie jest nawet

zm?cona tern, i? nie zajdziemy na

parodniowy postój do Minclel lo na

wyspach Zielonego Przyl?dka. Do

omi n i?cia Cabo Verdów zruusza nas

fakt choroby jednego z uczniów,

objawiaj?cej si? w sposób zbli?o

ny do dcz yntcrj i. \V kolonjach.
gdzie epidemje sze r-z? 1-)iQ daleko

?a/wiej, ni? w Europie, w?adze sa

ni ta r ne s? lrardzo ostro?ne i praw

dopodohnie ??danoby od nas po

sioj li w kwarantannie, co poci?gn?
loby za so1>q od powiedrjie notatki

w ok r?towem ?wiadectwie zdrowia.

Takie .m iccz yste" ?wiadectwo jest
postruchem kraj ów tropikalnych, q,

wiec reszta rozpocz?tej zaledwie

pod r{)?y, m iu?lab y nam pod ?ó?t?
fi agq kwa ran tan ny, cz y] i bez naj

m n iej szcgo koniaktu ze ?wiatem na

zew n? i rz bu rt naszego statku.

Jednak?e wysp Zielonego Przy
l?dku nic mijamy daleko. Przeciw

nie: Iawiruj emy mi?dzy niemi, a

p rzec-hotlzqc tu? ko?o skalistej "TY_
scpki 1. dos Passagros, na której
szczycie m ie?ci si? stacj a sygna?o
wa, p rz ypuruucv flag kodu m i?d z y

narodowcgo podaj cm y wiadomo??,
i? idziemy wprost do Per nnmliuoo,

dok?d nale?y sk ier own? z Mindcl

Io pr-zeznaczon? dla nas poczt?.
Na d?ugo?ci zachodniej 30 stopni

31 minut - pr-zecinamy równik.

ZwyczajeJll u?w i?co n ym odwie

czn? tradycj? odhywa si? tam

chrzest morski dla tych wszystkich
uczniów i marynarzy, którzy pier
wszy raz znale?li si? na po?udnic
wej pólku l i.



To te? i na "Darze Pomorza" w

wi lj ? przej?cia przez równik, wy?a
nia si? z odm?tów oceanu Tryton,
pienvszy minister Neptuna, wlad

-cy mórz. Obro?ni?ty woclorostunn,

poprzedzany przez dwóch Burków

'w skafandrach, kroczy powa?nie do

komendan ta statku.

Po urocz ystcm powitaniu, Try
ton prosi o list? za?ogi, by spraw

-dzi? w archiwach morskich, kto nie

przep?ywa? jeszcze równika i za

'p ytuj e ko mendanta, czy god nie l

.serdecznie powita Neptuna, gdy ten

:zja'wi si? na statku.
...

Kapi tan i\1 aciejew icz, podp,)-
rz?dkow uj ?c si? p rzepisom nept u

nowego pa?stwa - najuprzejmiej
.zaprusza króla oceanów na "Dar
POJllorza". Nazajutrz rano zjawia

'si? najpierw astrolog z olbrzym i III

•
oktantem (przyrz?d do mierzenia

'wysoko?ci cia? niebieskich nad wi

dnokr?giem) i przy pomocy magi

cznych zakl?? ustawia statek na

'szeroko?ci geograficznej icleal negu

.zer a ; nast?pnie zarz?dza postawie
nie statku w dryf, to znaczy zdanie

go na ?ask? wiatru i pr?clów. \Y ów

czas dopiero ukazuje si? na pok la-

-dz.ie Ncpt lin ze sw? ma ??on k?, Pro

zerpin?, i l iczn? ?w i t?. Sk?ada si?

ona z sze?ciu djuhlów, z murzynów',
pi?knych dziewic, syren, ?yraf,
krokodyli, ch i?czyk.a i rekina. Ucz

niowie i mar yuarze ?wietnie po

przebierani i ucharakteryzowani
spotykani s? z ogólnem uznaniem.

Neptun wyg lusz« d?u?sz? mow?

i zapowiada chrzest surowy, ale

sprawiedliwy.
Zasiad ?szy na wspanial ym tro

nie, daje znak rozpocz?cia ceremo

nji. Wyslunnicy piekie? chwyta j?
nowiej tISZÓ'V, gol? ich, strzyg? i k?
pi? w kadziach, bez lito?ci. W szy

stloich ochrzczono rzetelnie, nie wy

??czaj ?c prof. Hoszkowskiego, uczo

rrego przyrodnika i hroni?cego Si?

zaciekle lekarza okr?towego. Na

ostatku kapitan Maciej ewicz, któ

ry bawi l siQ na równi z innymi, t?
gim str um ien iem s?onej wody o

chrzci? Nephma ze ?wit?, denlasku

j?c fa?szywo??. pon?tn y?h dziewic

orszaku królewskiego. K usz?ce ich
wdz i?k i okaza?y si? z tek tu r y, pa

p ieru; manili, targanu, bawe?ny,
nawet z asbestu i inrrych materj a

?ów okr?towych, "zrabowanych'·
starszemu oficerowi.

K licha 1'Z okrGlowyuczcil ohec

no?? n iecodziennych go?ci przebu
dzeuiem swego talentu gastronom l-

B?d?c W Gdyni
nie -zapominajcie z a k u p t

?

pamiqtki Z bursztynu naturalnego

?i?tra. Irl?inia a
przy ul. Podjazdowej w G d Y n I - obok dworca I

w sklepie fabryki bursztynów
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cznego i dostosowa? posi?ek cieles

ny do poziomu duchowego i arty
stycznego ca?ej uroczysto?ci.

Dnia tego bandera polska po
raz trzeci przeci??a równik w kie-'

Dnia 27 listopada o godz. S-ej
rano wchodzi nry do portu Pernam
buco. \V dwadzie?cia minut pó?
niej oddajemy praw? kotwic?. Jest
to pocz?tek skomplikowanego Vv

CHRZEST NA HóWNIKU.

Astrolog z oktantem Septun z Prozci-ninn i Trvton

Syrena

\

....

...,.
...

?;;..":"?.

Neptun l PI'O!:('!'fHna w otocz(' 111 li d""OI'Il Djabc-l z ,.hrzytwq"

runku z pó?nocy na po?udnie. Pier
wszvm na równ ik u hy? siatek

,.L\\;6w" w 19?1 roku. cl rUbdm ,.Nie
me n" \\' rnku 1910. a ohecnie .. Dar

PO!llorza".

I vrn po I'('ie c-u mownn i H, które j rwa

do godziny lO-teJ.

Ju? pani dni przedtcm, na pel
nem mOI'ZlI, otrzymali?my ruclj.»
depesz?, ?e po-cl polski w Rio de
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Janeiro, pan minister Grabowski,

korzystaj ?c z naszego pob yt u xv

Pernamhuco, przyb?dzie tu na P:1-

rowcu "Oranj a" celem zlo?enia o

ficjalnych wizyt p rzcdst aw icielotn

w?adz, oraz celem dokonania in

spekcj i "Daru Pomor za".

Przybycie "Oran,ji" do portu
by?o zapowiedziane na godzin? 14

nast?pnego dnia. Na ten te? terrn in

"Dar Pomorza" przybra? orl?w i?r
ny wygl?d. Burty zostal y clop ru

'wadzone do ?nie?nej b ia lo?ci przy

pornocy mycl la i sklodkiej woclv,

t.o rówka z oficerem komplernen
tncyjn ym, (?e m isj ? jego w ten spo
sób okre?l?) i oficer ten wchodzi na

pok?ad "Oranji" Jednocze?nie z

w ladzami sanitarnem i i cel nemi

portu. Zebrani na rufie ,?Daru Po

morza" obserwujemy "Holendra"

przez lornetki. Bezsprzecznie jest
nO\\cOCZeSllY, ma ladna sylwetk? i

musi by? l {. ksusowo urz?dzony. Na

rejce jego Iok masztu powiewa pol
ska bandera.

,,'krótce wraca nasza motorów

ka z oficerem i ten ostatni melduje.

"""l"'".

Ohrnzek z p rnwcj . Pc-rnamhnco - \Vybrzc?e At lant y k n

Z lt-wr-j: Spir.trzl'nie wr) dy na rzece Capibnrihc.

pok?ady b?yszcza?y czysto?ci? nie

mal nieskaziteln?. mosi?dz l?ni? na

s?oliclI, j a.k lry ca?a za?ogu, poza czy

szczeu iem kompasów i ró?nych o

ku? nie miala i n nvch obowiazków.

\Vszyscy ucz n iow ie i za?o"ga w

?,wyj?ciowych" graJlaio,,?ych u n r

formach, oficerowie za? na bialo.
T Ornn ia" l'ymczaseJu., ranj a ro Ji nam Z'.1-

wód i spó?nia si? mocno, Kn?cleru u

chcia?oby si? na 11.1<1, n?c?cy a nie

znany, il tu staiek królewsko-ho

lenderskiego Lloydu "'ystawia llas

na ,ci??k? próh? cierpliwo?ci. ,Vre

szc!e rozlega si? radosny okrzyk:
",,?l(la? Oranj(t, a w niespe?na go

dZIn? p()?nie.r statek hoIelHlerski

o.ddaje kotwic? "r porcie i clImuje
Si? do nabrze?a. Jednocze?nie oJ

trapu "Daru Pomorza" odbija JllO-

komeuclan iow i polecenie pos]a Cra-

howsk iezo.
-

"Nazajutrz w yci ?gm?t v dwusze

reg ucz n ió w wit a gromki111 okrzy
kiem p rzvh ywuj ?cego na statek.

?I i n ist ra. Nast?puj e serdeczna prze
mowa l szczegó?owe zwiedzanie
statku. il po inspekcji i pogaw?dce
z uczniami ju? jako g,'o?? kapitana
i oficerów, zostaje na skr-omnym
ob rerlzie z poIskiem mi?seIl1 (dzi?ki
ch lodll i) i polskq kasz? gryczallq.
ki<)ra dla naszych rodaków na ob

czy?n ie jest z?wsze n iebyle przy
smakiem.

Po ohiedzie znowu pog'aw"?dka
Ha górnym pok?adzie, w cienili ten

t II slonecznego. S?uc1wllly z zain-

1C'resowaniel11 opowiadania pana

?\finisira o ostatniej rewolucji, któ-
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ra uzdrowi?a stosunki w Brazylji, a

w czasie której stan Pernambuco

odegra? równie? donios?? rol?,

Nast?pny dzie? wykorzystuje
my na obci?gni?cie rozlu?nionego,
sta?ego olinowania masztów i Ud

znów zalewane s?on? wod? oceanu.

Po?ród nich na lrlotnist ych wysep
kach co? w rodzaju wioski murz y?
sk iej z glinianych lepianek, dalej
clzrel n ica zamieszkana przez zamoz

rrych l udz i, w i?c: b ulwar, pla?a

?ycie na pok?adzie:

1) 'V Pernambuco,

2) Handlarz owoców w

Tcncr ifio

3) Posr-l R. P. w .Rio cif'

Janeiro, dr. Tadeusz

Grabowski przybywa
w dn. 29. 11. 1931 r.

na statek szk. "D'lr

Pomorza". Obok, w

motorówce, na tle

bandery, 4-ty oficer

statku por. Rowi?ski.

?wiczenia szalupowe. Odwach wol

ny na kutrach pod ?aglem uda re si?
w g?qh zatoki i rzeki Capibar-ibe na

poszukiwanie murzynów, krabów,
kokosów, bananów i t. p. egzoty/..
mów.

Pernambuco nie ró?ni si? n iczem

od przeci?tnego m jasia tropikal ne

go. Domy przewa?n ie pa derowe,
kolorowe z p?askiemi dachami I

bez fundamentów. Za d zi el n icu

handlow? - bajurn wysychaj ?ce ;

2+

pi?kne wille, a elalej nieprzebrany
las pa lm kokosowych. Gor?co ta

kie, ?e nawet po pracy nie ma

wielkiej ochoty wychodzi? na l?d"

(?by o?l?da? to wszystko. Jed ynie
of icj al ne w i zytv i oficj al ne przyj?
cia m lISZ? si? odhy? w oz.naczon ym

czasie i g-odzinie bez wzgl?du na

tern ner at II r?.
•

.

Wr-eszcie 4-go grudnia o godzI

nie l ?A'5 zaczynamy podnosi? km

w ic-?, a w niespe?na godzin? pó?niej



przypOluina,j?ce naszych ?wierków,

jodel i sosen. No, ale "choink?'

mamy l .T est ni? wyr?bane w g?

stwinie drzewo mangrowe. ?wiece

kupione, ?,vieczniki w?asnej roboty
z <Indu henclowego ; ksi?dz i paru

licznió\v robi? kolorowe Ia?cu ch y.

Nie jeste?nly zu pel ni e osamot

nieni. Prócz nas stoi tu na redzie

1 helgijski statek szkolny "l'Avenir"
d u? y, czteromasztowy bark. Z Bel

gami jeste?my w bardzo dobrej ko

I m i t yvvic
- ?qezy nas przyj.a?li za

wada w r-zusi e zesz?orocznej po

dró?y, w Autw erpj i.

Po ?w i?tach zabiermny si? na

serj o do pracy: musimy rozehra?

k re.uztu a sz i, zmieni? sal i 11?, prze

chyli? statek i oskroba? cho?. troch?

podwod Ilcl cz???, która okropn ie

jest zaro?ni?ta wodorostami i mu

szlami; musimy te? zmieni? ?ag'le,
•

pomijaj?c dwa d n i pr?du przeciw-
nego, który spowodowa? male opó?-

???"4IT'
--

-r·
nicnie, ale jednocze?nie pozwol rl , \ ?'\ -/., \
nam ?v)'koli('zy? mn lowan ic na po- ? ?,;,?

\k?adzLe.
.

,

'\? ?
?',

Na Mart yn ik? przybywamy w i,

?t:?" II'S?hot? j ?-go grudn ia. lleda Fort cle R ' ? .,
... .;

.:

.

l' rance Jest wprost wymarzona ?h l
i 't .:? ? ..

,'
o+.

?

ów icze? ?aglowych: miejsca du?o,
't:;?'"

.. ?\ II, ::?4 -t f, 'W.J
J

k t 1'1
.

f I' .. I'
? \ -.. . 'JI/I. ". .?

,

za ry.e o( SI neJ
.

a l, sla y w?atr \?,.. ,\ ·f·,??,
. ,.

---
'. 4"1

?:k???ló?lI?ii?sz??':r::."k(!z?k;:l\?':l?

?'?"
? ?", ?."

?? \.
'.il t·

wszysikidl olhrzymia Jlr,?,"", g?ly? ,?? \ i·' {'\:'
.

t'. t', .,

w
'PrzecI?gu paru tygo(hll 1ll1lSImy

':?:

?
?

\ \\
.. ?1

\"
l·

,
:.

zmLCJli?

.

naszych niedo?\,,'iadczo- \ ? ,

\?'
J 1\" '" 1? ,'.

1

1.1YCh karHIYd.aiów
na wytrawnych

'i:'
14, \ "'? .'

m.arynal'zy. . ;!: i' ??:'·.

Narazie jednak?e panuje na slar- \: <

\, .

'f:?, - -,:?:?;.-

ku nastr6j ?wi?teczny: przecie? t() .?.,

za part"( dni \Vigilja. Gdyhy ]lie li- '/
??

•

sty i }Hzcs?ane w nich op?atki -- .Ai:t.' ,-
.: ..... ?:? ?'? -·?Si

trudno by?oby nam uwierzy?, l:l _\ "_,."

?alcdwie part"( dlli dzieli nas od ?;: :, ·?'.lF

Swiqt Bo?eg'o Narodzenia. Brak:

.

....-i'!.
.. ?rr\

?nieg-u, upa?, woda ]la?rzalla do
+ 29'0 C., drzewa w' niczem nic

opuszczamy go?cinne falochrony

P.ernalllouco, aby pod??y? do w las

cIwego celu naszej podró?y, na

Martynik?,
Etap podró?y Pernambuco-Mur

tynika mieli?my bardzo pomy?lny.

I

?tLL
'.

"'?.

:!.

'"
..

Na J?<l!

? ' ..

··?-l
"

.,

!

-

"

Jedna z hocznych lilie Pcrnamhucu
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pomalowa? burty, maszty, a prze

clewsz vstk iern przcprnwadz i? po

rz?dne ?w iczen ia w ioslowe l ?agh
've i zako?czv? je regatami.

Ksi?dz podtrzymuje w nas du

cha sw em i ruedzrelnerm kazania

mi, które nast?pnie skrupulatnie
notuje, gdy? jak powiada "cz?o-

--

-11'
.

t ;

I'
?

r

?, i'-7J'
.. rr',
r '?

,..
--' J . t?
-

? .. '? ,

f i

..... l] .

I,

"

-? •
,

?

·1
.1,.1

?

1) Fort de Fruncc, ?rn rt yn i k a
, 2) Pe r na mhu co. Hru z y lja : 3) Krujobruz TpJI(,l'if·,,1.

4-) Snuta Crllz Tr-ncrifn.

Profesor Roszkowski pracuje tej,

w yt rwn le: mrm o. ?e ma ju? caL!
Fu ic dzikich zw ie r zu! \\-iplkn?cl

?ebka od szpilki. zbiel:a dalej.
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wiek musi zostnw r? pam i?t k? po

sobie".

\"ajirudniej jest z ap rowrzacj ?:

codziennie trzeba obchodzlf> targ, a-



?y dosta? tu 15 j aj , tam 10, gclzie- i niezbadunym trafem ocala?o 2-ch

lndzie,j 30, tu kaczk?, tani kur?, da- wi??niów, zamkni?tych w grubych
celuch wi?zienn v ch. - Pierwsze

? wiadomo?ci o dz.in ialnn?ci wul

i kanu Mont Pel?, panuj?cego ca?

kowicie nad p?l n ocn? cz??ci?

wyspy, pochodz? z r. 1792. S?a

hemu wówczas wybuchowi to

war-z ysz ylo trz?sienie z'iemi i

wydzielaj?cy si? z krateru sil

ny, n iep rz yj em n y odór. Jedyne
mi ofiarami tego wybuchu by?')
w ówcz.as kilkadziesi?t drzew i

ki lkann?r-io ptaków. M ieszka?

cv uciekl i ca?o

i
.

powróci li do

l piero po kilku

m iesi?cach.
Francuska za?

adrninistnacj a

wyspy i ludzie

nauki wcale si?
wyhuchern nie

zainteresow'ali,

poniewa? rewo

luc,ja francuska

f'
c-·_?---

,:';

le,; w i?z.k? lnarch,.
,

Wl itd
.. Mi?so ma ??

l"

I) l 1
'

l
? ,N" ,'" ""'" .. /'. fI.

my z o S (L a e ,?.
".' ?,'. (,.,"'l

? ?.".-

.

f:.' . ???'W??.l kl.' ;:.:.
'W,

•
?

niestety ko?czy si? "??' :. ?.{?.-
'

, - -
.?.

ono
?a p?r? dnJ,.a ?,?, ;";';':':('\!k:. ?." .. ??$.?,??'tutejsze

Je.st :vsc?e- '??l'??????\
t:· :?

?,

"r'l!
;. '.

kle Itwarde 1 uue- "-_????" t't
'.;

't ;lii'" '''''i
N]

..,..,' .....

iI1'l'«
I"

'1f il' ........
'

." (

smaczne. a zar

t
..... .r.;::.;:.? ,:.. C' l

..
- .? - !

..

I..I
•.

tofle zabrane z 1'01-
) ? :

....

t·'".-
? .;

........... ?.
?; '''1-

ski, ?le wp?yn?la
.

. r
.

+-

morska podró?·"
, ?

?-,- ..

zmiana klimatu, w 50% how-ienl ?
uleg?y zepslIC'.iu, :to te? .od ?')er- I'nambllco lrakhIJemy Je Jako .'/
przedm'iot zhytkll i niebyle sm.l.

ko?yk, zast?puj?c je ry?elll, fa-

801<1, f'i?o:JIClll i wszelkiego ro(lza

ju kaszalllii.

-

.,?<!
.

.
? .

..;

-r---'

.....

\V niedziele i dni ?wi?teczne
rohi my 'wycieczki s?alupam i na

dalekic pla?e. Nie lllO?ellly
wszak?e opu?ei? j\Iartyn ikinie

zwiedziwszy ruin SL Pierre,

niegdy?. stolicy te,r wyspy, znisz

czoneJ doszcz?t1lie przez wyhuch
wulkanu Mont - -Pel?. u ,stóp któ-

.

reg'o le?a?o to miasto. \Vyhuch na

shWit dnia 8-g;o maj a 1902 roku,

czyli trzydzie?ci lat temu; zginQ?a
wówczas ca?a llldno?? Si. Pierre. li

Cz?ca oko?o 28,000 osób. Dziwn'ym

,

,.

"?

'Yidoki Martyniki:
L Wlllknll 1Iollt Pe!(\

2. Huinv,
3. Zal!lkll Fort de Frallce.

clomill?wala ",ówczas na"d wszy
stkiem.

Drugi wybuch w 1831 roku by?
ju? znacznie powa?niejszy w sku?-
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kach, lecz równie? nie poch?on??

I
armatnich, deszcze drobnego, bIa?e

ofiar w ludziach. Pok r y? on jecly- go popio?u zacrem n m powietrze do

nie ca?? okolic? grubq warstw? lep- tego stopnia, ?e ludzie nic nie w i

dz? z odleg?o?ci dwóch met rów. Pomimo, ?e

panika ogarnia ludno??, nikt nie ucieka.

przcci wn ie, wszyscy ukr ywuj ? si? w domach

lub ko?cio?ach, moc! l?c si Q i p?acz?c. Po paru

dniach spokojniejszych, o/ucha powraca i no.

we gro?ne objawy stan o w i
? ju? jedynie (1-

tl'akej<; dla m?odzie?y. która nawet projek
tUJ e w vc-ieczk.? na w u] kan w dni II .... -go maj a,

czyli cztery dni przed wyhuchem. Hanek

S-g"O maja by? tak ciemny,.?e trzeba by?o za

pali? ?wiat?a. O godzinie S-ej wykwit? nad

w ul kanem wspania?y pióropusz pary o sy

met r vc-zn ych kszta?tach. Po gwa?townej de

touucj i uj rzano olhrzYllliq czn rn? c11111urQ

pok re?lon? ognistelui
bl vskn m i. Chm u ra z

?, szn lon? szv liko?ci? ru

+ ? n?] a na St. Pierre. Nie
,.,' l iezni ?wiadkowie kata

strofy, cz?onkowie za?óg
statków, stoj?cych na

redzie SL Pierre, którzy
pozostal i przy ?yci u,

zdo?awszy wdrapa? si?
na p?ywaj?ce szcz?tki
o k r? tów - nie zobaczy
li z miasta nic wi?cej,
jak zw al y ruin, trawio-

kiego b?ota, które mo

ru en.taj n ie zn iszczy!o

wszelk? ro?li uno??. Z

wulkanu tryska?y ol

brzymie ilo?ci siarko

wodoru, a kaskad y

w r-z?r-cj wody nape?

ni?y koryto wyschnie

{ej rzeki Clarir. Na

zboczu wulkanu na wy-
\soko?ci 100 met ró\'r H-

i worz ylo siQ j eziorko
?

l
o ?rednicy 1:20 m., któ-

re przedtem nie istnia-

?o. - Od tego czasu zapomniano zupe?nie
o dziululuo?ci Xlon t-Pel?c: u stóp su m ero

w ul kan li, nad hrzcgtem mo rzn, roz rnsta ? ()

?iQ miasto SL Pierre, lHljwi<;kszy i naj rurh

l iwsz y pod na Xl n rt yn icc. Ju? w 1900 i 1901

rok u n iek tó rzy t u rv?ci zw rncal i lIwagt( JW

budzenie sit( "wulkanu. \\" lutym 1902 r. kil

ku mtcsz ka?ców s?siedniej wioski zosta?.:>

zatr u tyt-h wyziewami, równocze?nie ZHU\\':l

?ono, ?e w m icszknn ine-lr czerniej? przed
mioty ze s reb ra. -

prz? kOIlcli kwietnia te

g'o? roku gro?ne objawy po,,"/al'zajq siQ ('o

raz cz??ciej: ?pkkie i I'z?sienie ziem i. chlll li

ry popio?u wysokie na 300 met rów. S?Y('ha(?

detonacje, podohne do odleg?ych str?al()\'v
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nych przez po?ar. \V sz yscy J udzie N a par? dn i przed naszeru 0PUSZ

zostnl i spaleni w mguien i u oka. -- czern em Fort de France zj awiaj ?

\Vulkanolodzy obl icz yl}, ?e tempe- si? li nas bardzo mi li go?cie - dwaj
ru.tu rn «h m liry oglliste?o popio?u ki nooperatorzy z ameryka?skiegu
wynosi?a 1500° C. Po znikni?ciu Pd- .,,\Iovietonews·· panowie 11. l Ier

l?ccj cluuu r y spad?a na ruin y m i a- beri] T. Bills. Porozumiawszy si?
xta ulewa drobnych kamieni, a na- z dowództwem statku, dokonuj? 0-

st?pnie gor?ca Ja?\ra i drobny, suchy ni szeregu zdj?? z mancwrów i ?y

popió?. Z kwitn?cego miasta pozo- CIU okr?towego. Czyni?c zados?

sta? Qlbrzyllli cmentarz. Ich pro?bie wychodzimy na jeden
Dzisiaj Sto Pier- cl zie? w 1110rZe dla

re od liurl owuj e

\..,..
'

'? .il mowarria, spraw-

si? powoli, ale

.....
t

.:

'

?,'<',
": '"'

..
:S" ... '....

_

,J (dzaj?c jeclnocze?-
-

mieszka?cy jego ?.

? l' ,

.rrl'? n ie dzia?anie no-

: l?yj q
\v

eil:H?lke,j
0- t '" ? ..

?

..'1'1
:i wozalo?onych ?a-

iawie nowej rata' .?.
l-?? ? l gli i ol i nowania,

strofy. , ? ... -:? "':'1 oruz nowo ustawio-

Dojecha? tu mo- ?
\'

...,......
__

-::. "'I??' 'j( n y k reuzmaszt. W
:? n a z Ji'o r t. ci e F r a II - t. ,.

?..,
r: ?

I l
'

i?:'??? ,??- ?f! przc((zieiitejpro-
ee siaikicul lub

I....

'

;)!?!?A.'"
? .?. ?\?? l?y na redQ .f\;rt de

autobusem. Droga
"'''/

f'
I

?l
',f '..l' ..

l? I, !'ance przybywa
l(ldowa ,J' est 36 km. ?'\).

. I

? VI .

J l ] t'''1 ?'f" ' ",l.?
\7')'"

/
-

.. sz'..:o nv o <-r? 'wo-

na tej pl'zestrzpni
..

'r ,?.{ ?\
. .J

,I ,enne/ mary.
nar-

oko?o 430 W'l ra?v

?
'" * k

,. ,?...... .::.,
??? ,

.......
'11' "t francuskieJ "Je-

}Hzekruczaj?cyc'h "J

,?:;
,'? _? 'p,') ?;, " 'l ane.

d"Arc. Na po-
120(). a CZ(?sto <10- -

?
f' .

.

J
"

?.

"

k? l"
.

ehodzi:1cych do H?00 t,·.,?
-

(l( ZIe Jego znaJ-

Drog'a. Jliebezpie";'i ???
:::.. -: duj? s,i? dwaj pod-

ezna, ale cudow

?

?-
....

porucznjcy pol-
.? ?_

-.

skiej marynarki
na. Szoferzy

\
....... ].'.

.

(dórzy od wiedza-
wprost gcnjallll. .........-
Niekt{>rzy lICZIl io- .. j (l ,.Dar POlllorza".

w'ie dotarlI do sa-
Zdj?cie si? z kot-

..

kl' k
.

r wic:v 1)0<1 ?a?laml
mej -raw(?( Z? -ra-

111'. T. Bills i mr. M, Herhert nakn:-
J .... "

terll
•. [?Ie wszyscy cnjq film" Dar POIllorza"nu Antylach

naszego statku jest

lIznnll.smy,?e IW]-
filmowane przez

wspanialsz? cz??ci? wycICczki, od- A In e ryk a 11 Ó w z mostku wiel

hyte,j autohusami, by?a w?a?nIe kiego parowca angielskiego. Zaró

droga ze s\vcmi górami, urwiskann, \\'no wszyscy pasa?erowie olbrzy

p ['zcpa?(?iam i, w ira?ami i cudo\\' Ll{l nuego.,A ngli ka", j ak i ca?a za?oga

ro?lillllo?ciq. "Jeanne d'Arc" wyleg?a na pok?ad,
Bardzo Jliily, cho? m niej praco- <.lby si? przyj rze? trudnyln lllancw

\\'ity pobyt na ?larLyJlice ko?czy- rom "Daru Pomorza", na któryrtl

my regatami wioslowemi i ?agLo- .Jednoczc?lllC p(fdnoszono kotwjc(;,

wCIlli. \V pierwszych ZwyclQ?a za- stawiano ?aglc i hrassowano re,je,

toga pod st.erem ucznia Stlldllic- aby \vy1<.nvil'owa? pomiQ(lzy siaL

ki'Cgo. w d rugich zwyci?zc? zosta,je kami sloj?cerni na redzie.

instruktor Grzybowski.
.
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Po powrocie na nasze rmej sce

kotwiczne na red?, panowie l ler

bert i Bills byli uasz yrn i go??mi je
szcze przez dw a czy trzy dni, do

kr?ca iac do ko?ca p ia ty tv siac stón

spy Azorskie. jednak?e droga ?a

glowca, zale?nego w naj wi?kszej
mierze od kierunku wiatrów, nie

mnl nigdy nie bywa prosta i rzad

ko kiedy mo?e by? zg'órv ustalona.

?""r
ioW\

?
.

.\ 1.1t:
r....-\

.. ,.

.. .tI

• •
;,;

l·:
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. 7\?
,

??:: ... ?
;

t
4 ;

:t
.

I.

.
.

?

?
.?.' '?-I?"

Posel Crabowsk i na .. Darze Pomorzu". :-itoj? od lewej ku pruwcj . k pt Maeieje\\ lez:

prof. Roszkowsk i. por. Strzembosz, mili. Cruhowsk i i kpt. ?r('issll('r.

swego Fil m u. Po?egnal'i?my nowych
przyj ació? dop iero

'

10-go l li tego,

którego to d n ia pod II ie?l i?m y kot

wiec, aby OpU?CI? go?cinne wyhrze
?a \fartyniki i pod??y? w kierun

ku dawno lliewi(lzianego Ba?tyku.
Wzi?wszv do r?ki map? oceanu

Atlantyckiego ?atwo mo?na si?

przekona?, i? na drodze ??cz?cej
Male Ant vle z ?loT'zcm Pó? nocncm.

przez La ?IHIlche. lub na pó?noc od

wysp \Vielkiej Brytnnj i, le?? 'wy-

30

Opuszczaj?c ?Jartynik? z projek
tem zatr z ymarua si? na 1-2 d n i w

l l o rcie na wyspie Fa ya], nie hyli?
my bvnaj mniej pewni, czy pierw
?ZYIl1 l?dem. jaki uj rz yrny nie h<;
cl? hrzeg'i Fruniej i, Anglj i 111 b na

wet l\orwcgji. Przez cal v luty, le

??c w osi rym bejdewindzie ]HU\n:>

J2:0 halsu z trudem posuwamv SI?

ku pó?nocnemu wschodowi. Poc-zut

k owo nawet pó?nocno-wschodni pa

sni zrn uszn lias do zw i?k szun in d?u-



gO?CI zachodniej, a w najlepsz ym

I
O godz. dwunastej przy zrn ia

ruz io do sterowania na czysty Nord. nie wacht y sp rz?taury grot?agiel, a

po zwirn?oiu go przychodzi kolej na górne mars

l.eO) i Iok"}. P 0111 i 111 o i? barometr nie wykazuje

najmniejszej zmiany, wiatr wz.muga si? szybko,

osi?gaj?c o godz. t3-tej szybko?? 40 mil-godz."]
tj. sil? 9.

Zwijanie ?agli

Dwukrotnie pow

staje projekt ,?po

puszczenia statku

o 2-3 rumby z tern

?e 'zrezygnujemy z

Azorów, a zyska
my zato na sz vh

ko?ci i zd??ymy na

\Vielkanoc c?o Gdy
ni. Jednak?e raport
oficera prowi a nto-

Wkrótce po zw.ini ?oi H ?agli rejowych, z któ

rych pozosta?y tylko sztormowe dolne marsle")

jeden ze sko?n ych ?aglill) zaczyna odpruwa?
si? od ruks "). Aby go o cal.i?, spuszczalny go z

po?p iechern. Paru ludzi przyszyw·a odprute ra

ksy i naprawia uszkodzone re

lluzk!i.\V tym?e czasie silniejszy
szk.wa] ") wysadza grotensta

gsel z lików z hukiem strza?u ar

matni.ego i w mgnieniu oka roz

dzrier a ?agiel na strz?py. Spó?
n il i?m y si? tylko kilka sekund ze

sp rz?t ni?ciern tego ?agla, gdy? w

przewidywani u, ?e mo?e go spot
ka? !en sm II in y los, m.iel i?my ju?
I {IdZI na kontrnfnlach'").

Pod pelnenii

?aglami
wego zmusza nas

do zuniechan iu tego proj ektu,. ?.
nie llH1111)" zupe?nie JarZY'Il, Jaj,

mi?so te? pozosl awi a wiele do ?y

.('zen ia. Niewiel ku 'j lo?? prowiantu
z takim trudem zdobyta na .Marty
nice jest na wyczerpani u, gdy? dl u

gotnvalc nisze i przeciwne wiatry
przez nieoczekiwanie d lug1i c-zus za- Komendant statku

t rz ymn.l y nas na wodach podzwl'ot- kpt. ?\Iacicjewicz

?llkowych. - Trudno ?y? samym fi-

zon?m, kasz? gryczan? i margaryn?, a w inne smako

I yki nie mogl i?nry si? zaopairze? w Fort de France.

Azory s? nadal aktualne .

. Cz\.vartego marca dzieli nas od Fnya ?w yspv na

lez'JceJ do archipelagu Azorów zaledwie 330 mi l. -

l Jni a lego w iat r zaczyna siQ wzmagu?, osi?guj?? ko

lo tO h rano si?? 7 (oko?o 27 mil-godz.). \V pó? godzi
ny pó?niej przy sile wi a tr u 8 zW1ijamy wszystkie trzy
hram?aglel) I homkliwer2) na bukszprycie:l).

Codziclll.a

giJllJlH?:d\"ka
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wd z.ie rn zbyt gwa?townie na pok?ad.
O godzinie 17-e,j sila wiatru 10 (0-
kolo 47 mil-godz.).

Wsz ystk.ie i l unu nuto r v"] mi?
dz ypok.lnrl u'") zamkni?to ?elazne

mi pok r y wam i. \\' sz y stk ic wej ?ci::t

w g?ównym pok?adzie zakryte lu

k am i'"}, obci?gJll<:te podwój ne nu

hrczcn ta m'i, zakli nowane "na be

ton". Fala c-z?sto z naw iei r zue]

burty wchodzi na pok?ad, sk?d

splywa, pren r?c SI? wartko przez

otwarte sz torruszp iguf y'"}. Bal'o

met r zbudzi? si? z od r?t wie n la,

drgn?? i spad? o 0,4 mm. \V godzi
n? potem wra t r osi?ga si ?? 11 t. j.
ok.o lo 53 mil.-godz. ,\Iorze przesra

je ?artowa?, zaczyna grozi?. Fala

dochodzi do 8 m. wysoko?ci.

Pon i ewa? kreu tzstcnstagslow i

ni e u famy zbytnio. rozcr?gum y n.i

kreuzstagu p rz ysz y t y napr?dce
sdormowy sztugscl. o grubych ko-

.?-,-

.1 1
_?::L.-

?--

-?.

?\..?
r

I

nopnych I ikach2:.!), lI?O(,Il? ch .i ak li

ny kolejek wiszqcych. Jednak?e

32

Jeden hr'y t ?agla:!:l) byl w icloczme

prze?arty, lu b nad vv y l'??OB y. Po

godzinie stag'sel p?ku na dwie cz?

?ci. a ?rodkowy bryi idzie w strz?-

?r?: ","
,

f

,?

I

l

Pod szto riuow ym marslem

Py.
Po krótkiej walce z w?ciek?o?

c i? wichru udaje n a m s,i? opano

wa? uszkodzony ?agieL odpru? go

i zam icni? szto rm-bczu ncm'"). Jest
10 male?ki ?agiel i w normalnych
war u n kat.h, gd yby nie groza sytu

acji, wygl?dalby wprost ?m iesznie..

Mor-n y ?uto, jak djabli. Cz??? sl u?

bowego odwachu zaj?ta jest przy

szywaniem drugiego sztorm-beza

nu mi?dzy liu mcm'"}, a k reu tzma

sz te m
,

na jego", ?a?ci wem miej sen,

aby ul?y? cI u?enllL bezanowi26),

który i tak dokazuje cudów wy

i rzymato?ci.
O pólnocy harometr pokazuje

7:>7,7 m. Si?a wiatru 10-11, kie

runek hez najmniejszej zmiany:
Os{-S iir! -Os t (wscho(lllio-po?ud nio

wo-wsdlOdn i).

Z llIcteorologj? co? jcst nie '\v

porz?dku: na szeroko?ci 38° Kord



przy harometr-ze 758 mln si?a w ia

t?lI 10-11. .. Te trzy dane niezupe?
rue <10 sicliie pasuj?.

Noc jcst ciemna, j ak sum ieu ie

handyty. Stan morza coraz OTO?-
• ,

b

?lle.JSzy, szturm fal na w?tle hurty
l,pok?ad statku coraz silniejszy. -

1',ol siQ w?oickl. Posseydon osza

la?, sztorm WYJ' c Atlantyk ryczy.

N' l 1
., ,

. J.

Je ( o »rz.e ....

... ?o
Prz?chyly statk?1 pr.zekraez??j?

_'n. CHw;le s?czy sr? ol iw a z dzio
-

hu; jej dzia?anie, cho? nieco poma-
-

gn, jest j cd nak ma?o sk u ieczue, bo
..;

spó?niol.Je. Pod ,?riatl'enl fala mniej
SIQ [am.ie, na wiet rze - ta, która

nas szt urm.uj e, spot yku siQ z oliw?
dopiero przy hurcie statku.

Grunt, ?ehy teraz nie poszed?
w s,frz?py jaki? nowy ?agiel, zw?a

szcza sztagse] sprz?tany ze ?ród

okr?cin. Przy tych ciemno?ciach

i przcch y lach trudno si? pracuje,
a na szka lucie, który cz?sto ca?ko

wicie kryj ? fale, praca jest wyklu
czona. Trzehaby si? chyba wi?za?
do masztu.

O g;oc1zinie i-ej IW nocy kreutz

sztagsel jest zreperow"any: w ?rod

ku ma llOWy bryt z nowego p?ótna
Nr. 1. Spuszczamy sztonu - bezan
-

pro'wizorycznego zastG'pcQ,
po odpruciu go, przyszywamy na

l."Hawiony sztagscl. Postawienie go

Jest prac? nic?ahv??: zaniIll fa? i

szoty27) wyprc;?? SliQ, zaninl zaczn?

pracowa? liki ?agla, p?achta jego

s?arpie siQ, jak oszala?a, strzelaj?c
niby po?picszne salwyarmatnic.

Podcj?cie po<l szarpi?ce si? w?cie

kIc p?ótnisko grozi ('z?owipkowi

"\vyrzll(,clliem za hllrtQ, lub potrzas
kanicm ko?ci przez jaki? hlok $ZO

towy. Trudno?? powiQkszaj? g.wa?
towne przechy?y, eielnno??. falc.

raz wraz zmywajc!ce pok?ad i

strach przcd niebezpicczelist ,,"em.

Dziesi?? minut trwa r-vzv kow na

wal ka, wreszcie ?agiel fest okie?

znany.

Godziny nuj aj ?
wol no. ITuk

• fal i wycie 'wichru w ol inowani u

jeszcze' si? po i?guj?. Chwil ami

przez stalowe hurty statku, przez

maszty od kilu, a? do jab?ka prze

bieg'a jakby dreszcz leku, gdy pocl
zwalnm i pot??nej fali ginie ca?y
poklad i jedynie maszty i szczyty
nadbudówek pochy]o tn? powierz
cltlliQ ol brz ym iej skiby wodnej,
da j ?c ?wiadectwo gro?neIllu niebu,
?e statek walcz y jeszcze z ?y,,-io
Iem.

.4 11 rano: wiatr ESE, sila 9-11,
barometr 7.335. Przechy?y boczne

statku oko?o 40°, w zcll u?ue ok. 15°.

6 h to Ill.\rielka fala pr zeeho

dzi pod statkiem, .na podwietr-zn?
wyrasta z pod n rego pionowo 'w

g'órQ tu? przy lewej burcie. Tylne
talje'"] rutun kowego kutra p?kaj?
pod naporem wody jak w?tle nit

ki i szal upa zwisa pionowo, sterem

?a dó?. H?ucamy si? \v kilku, (?by
J? rato,,-ac, lecz Inast?pny zW:l?

,,·odnv \vyrvwa naIll z rak stalowe

pasy ·?e.i?·gij ?ce i zry\va" kuter z

przednich talj i. Stracili?nly naj
"\vyg'od nie,t ?z?

i rnajpor?cznie,jsz?
szalup?. l elllsamelll inne szalupy
ratunkO'wczosta?y autOInatyeznie
ohci??one dodatkowo 14-0111a lud?

mi, stano\\Ti?cymi dotychczas zalo

gQ straconc[!;o kutra. Szalupa sp?y
Jl(;?a na fali doskonale, unosz?c ?e

so.b? 12 ,,?i osel, maszt y, ?agle, kot

WIce, raklcty - ca?y swój inwen

i?rz. Cho? pe?na \vody. trzynlata
SI? dobrze na powlcrzch ni: tanki

po\\' i et rzne spel Jl i? Y swoj ? rol?·

'Viatr t-ymczaselll nie s?ahnie i

nie Zlll ien ia kierun k1l, harometr

spada bardzo powoli. nJorze ,jest
rozszala?e. Z,,?a?y wody 10-cio nle-
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trowej wysoko?ci z SZUlne111 ln a

?ych s ycz?cych grzebielli 'wal? na

statek jedne po drugich. Wiatr

\vyje w ol imowun i u tz tak? si??, ?e

z odleg?o?ci 2 In. nie s?ycha? naj
g?o?niej 'wydawanych rozkazów.

ZnC(kana fregata zatacza si? we

wszystkich mo?l iwych kierunkach.

Czasami bukszpryt dzi urawi 11 iskie

niebo na "wysoko?ci 43° nad 'widno

kr?giem, czasami z ar ywa si? \V wo

d? a? po sam nok'"), 'U 'wówczas ru

fa leci gdzie? w gór?, j ak winda

w nowojorskim EUlpir?-Staie-Buil
ding na swe 102-gie pi?tro. Czte

rech uczniów-sterników a? przy

kuca mirnowoli, zaciskaj?c mooniej
d?onie doko?a szprych kó? stero

wych, hezu?yteoznego, przez se

kund? zawi?ni?cia \V powietrzu
steru. i\faszty i nagie kikuty rej
kre?l? w przestrzeni n ieregu lar ne

sektory 90-cio stopniowe, zatacza

j?c nokami swem.i ?uki stumetro

wej d?ugo?ci z jednego krn?cowe

go po?o?enia do drugiego. Z pod
wietrznej strony niemal za ka?dyrn
p rzeclrylem statek czerpie po kil

kadziesi?t ton wody, która wclzie

ra si? ma pok?ad zwa?em wysoki Hl

do lbów s:zluphelek n a d?ugo?ci ca

?ego ?ródokr-?cia"}. S?ony nektar

oceanu nie zd??a nawet sp?)Tn??
przez sztormowe 'szpigaty, gdy no

-wa jego porcja przesadza reling.
Paru ludzi jest mocno poturhowa-
nych. Lekarz okr?towy umie?ci?

ich w' hamakach. Zreszt? nic gro?
nego: par? po?muanych palców, kil

ka ran ci?tych i i?uczonych.
Czasallli przelatuj? \v?ciek?c

szkwa?y z rz?sistym deszczem, za

s?aniaj?c zupe?nie widnokr?g-. Zre

szt? \V ohecnej c1nvili trud IlO g-o
sobie wyobrazi?: jest tak rUc1l\"\Iny,
i? \"rfa?ciwie nieIna go ·wcale. -

Chwi lam i li nj? przeci?cia si? nie

ha z powierzchni? wody "wida? 10
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m. nad g?ow? i 15m od burty, gdy
statek le?y \V dolinie fali; czasami

na odleg?o?? 10 mi l IW postaci z v

gzakowatej polamancj Iimji, gdy
zn ajrlujemy si? na szczycie góry
wodnej.

O godz. 9 m in, 30 olbrzymia fa

la kryje ealkowicie hak"] i przed
ni? cz??? okr?tu, a jej grzehie? u

derza w dolny Iormurs?ag iel. 'V

godzin? pó?niej ,i\nna fala wdzieru

si? z hukiem na ruf?, siej?c doko?a

spustoszenie: gn ie i wyrywa ?elaz

ne kraty por?czy przy padunach
grotmasztu, przewraca i mocno

turbuje paru ludzi ( In. in. komen

danta), wyrywa curbum'") giku"},
a na ?ródokr?ciu wgniata ci??kie
drzwi do sali wykladowej, zatapia
j?c t? ostatni? do wysoko?ci sto

?ów i niszcz?c doszcz?tnie bibljo
tek? uczniowsk?.

'V gniecione d rzwi zastarw iamy
grub? przykryw? luku zapasowe

go. Pozbawiony oparcia gik, t?u

cze si? o szlupbelki i wanty. Wko?

cu jednak udaje nam si? przycl?
gnq? go i. unieruchomi? przy po

mocy lin i odhijaków, a jednocze
?nie uratowa? curhum.

Czasami musimy liczy? si? na

wzajem, gdy? fala por ywa [las od

pracy i rzuca na podwietrzn? bur

t?. Dopiero przy pOIlownynl
rrzechyle w pruwo, gdy \voda sp ynie

z pok?adu, ,vygrzebuj? si? z water

wejsu JllOkre i po:tllrho\vane po-
stacie.

.,

Przed jedenast? stawiamy he

zan sztormowy, który cz??? lv?cie

k?o?ci \vichru przyj lllllje na ,siebie,
wzmacnia,j?c \V ten sposóh hezan

zwyk?y. Ogó?enl niesiemy teraz 8

?agli: 3 marsle, 3 sztagsle, 2 beza

ny. Chroni to staiek od jeszcze
wi?kszych przechy?ó\v i jako tako

pozwala nam utrzyma? go w bejde-



wind "}. Przeci?tna szybko?? na- tonami 'wody. Lekarz zmienia 0-

Sza naprzód wyrrosi 1,3 w?zla, w patrunki rannym, a lny 'zdrowi sta

bok - 1,8 w?zla, szybko?? wypad- wiarny wi?cej ?agli li w szybkicm
kowa 2,4 w?z?a. Posuwamy si? pod tempie nap rawiamy szkody, aby w

k?tem 50°-60° do kierunku kilu, ka?dej chwil i hy? gotowymi ma go

czyli dryf statku wynosi 5 nun-· dne przyj?cie ewentualnego na-

bó\v. st?puego sztormu.

O godz. 13-e,j barometr osi?ga Bez wi?kszych przygód i prze-

swe naj ni?sze (jednak?e hardzo szkód, nie licz?c 24-'ro godzinnej
'wysokie, jak na taki sztorm] po- CISZY, przvbywamy wreszcie do

?o?enie - 750,5 mm. Wiat» ci?gle IJorty 9 marca rano i rzucamy

E-S-E, sila 11. W przeci?gu nast?- kotwic? na redzie. Wkrótce po
..

pnej godziny zcicha nagle. Pory- zakotwiczeniu zjawia si? na na

•

wy maj? 'szybko?? 12 - 15 In/sek. szym statku konsul francuski. Tu
-

(si?a 7). Mi?dzy temi szkwa?ami musz? doda? ma le sprostowanie.
czasenl zupe?na cisza. Konsul pr-z ybywa do nas swoj?

O 17-te,j kierunek wiatru S-S- motorówk? poci bander-? francusk?,

West, si?a 4. Sztorm sko?czony. Po- jest jednak?e konsulem a? 14-tu

zostaje olbr'z'yrrria martwa fala. Z pa?stw, a wkrótce zapewne zosta

rok?adu sprz?talny szachownic?
nie równie? konsulem R. P. Pol

l?n, rozci?gni?t? poziomo dla mo?-
ski ej. Z tego 'te? tytu?u otrzymuje

hwo?ci jakiegokolwiek utrzyma-
od nas \\T upominku polsk? bande

lli? si? i poruszania na tej skacz? _
r? konsularn?.

cej równi pochy?ej, sp?ókiwanej
Dzi?ki uprzejmo?ci konsula,

który okazuje nam lwybitn? pomoc

uzupe?nienie prowiantu okr?towe
wego m.ie natrafia na ?adne trudno-
?oi, Przedstawiciel 14-tu pa?stw
ch?'e n?s, zatrzyma? \\T !lorcie przy
naj mruej przez 10 dni, zorganizo

\v?? ,vyciecz?i smnochodowe, urz?
cIZIC hal, wycieczk? na wyspy s?sie-
dnie i mnóstwo podobnych imprez.
Z powodu Ihraku czasu musimy 'zre

zygnowa? 'z tych wszystkich p rzy

jemno?ci, dzi?kuj?c serdecznie
konsulowi za jego uprzejmo?? i

g-OSClJl'JlOSC, któr? \V stosunku do

Pol?-kóV\T,okuza? j u? swego czasu

?uaJoro:n Kubali. Tragiczna ?lnier?
s. p. InJ1'. Iclzikowskiego \\T czasie

l?do\faJ,1ia na pohliskie,j \vyspie
GraCloza, oraz krótki pobyt 11a Fa

yal lnjr. Kllbali, podczas jego cho

roby sto,j? jeszcze ?ywo \\T pami?ci
\vszystkich mieszka?có\\T l Ior1y .

.

Po 28-1Uio goclzinnynl postoju,
t. J. 10 marca "i po?udnie podnosi-

.,? t.
I _", ?

'Vyspa Palma, z archipelagu wysp

Kanaryjskich; ?26 km2
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my kotwic?. Konsul na po?egnanie
przywozi num skrzynk? starego
Porto i wielki bukiet kanwIj i.

Podczas naszego od kotwiczenin

zrywa SI? silny szkwa?, który na

st?pnie przechodzi w sztorm .. Mi

mo to stawi am y ?ag'le z po?pi?
chem, gdy? dryfUJemy ju? z d\??q

eszybko?ci?, cho? kilkadziesi?t s??ru
?a?cucha kotwicznego le?y jeszcze
na dnie morsk iern. Trzy dolne mar

sle i tyle? sztag?agli daje nam prze

chy? 12-tu stopni. Od fal i narazie

zas?ania nas wyspa. \Vkrótce, z po

wodu rosn?cej sity wiatru, zamsze

ni jeste?my zwi n?? zluzowane gór
ne marsle. Wsk utek silneg-o dryfu
wysp? San Jorp;e musimy zostawi?

na wietrze. K?adzienry si? w bak

sztag'") lewego halsu i w 3 godziny
przeb ywam y 3") m i l.

Po edcl'l'ch dniach deszczu

Nast?pnie znów brasujemy Ha

ostry bejdewind. ?ie chcemy zbyt
szybko posuwa? si? na wsr-hócl, ze

wzg'l?du na Bisk aj ?. B?dzie na to

do?? czasu ",wy?ej. gdZIe zretuiu

jest w??sza". Z tr nrletn przeciska
my si? mi?dzy '-;an Jórp;e a Tcrce

n?. zostawiuj ?c t? ostatni? pod wra

t rem. CiemnO?CI i znów ma?a szyb
ko§?, du?y i nieokre?lony dryf, ordZ

B6

hruk latar? mo rski ch na tych ska

lisLych wybrze?ach utrudniaj? nam

bardzo lH1WIgaC.J?. Dopiero nad

ranem wszystkie pó?nocne wyspy i

wysepki arch i pelagu Azorskiego s?

poza nami. Sztorm nie tak silny,
jak poprzedni, jednak?e "przepiso
wv" sztorm, z sil? wiatru 9, trwa

jeszcze par? godzin. Dopiero po

pol ud ni u wiat r zaczyna zcicha? w

do§? sz ybk ie m tempie, Przed za

chodem slorica niemal zupe?na
CIsza.

Od Azorów do La Mancheu

mie li?m y wiatry niewiele pomy?l
niejsze ni? z ?Iartyniki doF'ayal:
du?o cisz, WIatry s?abe z ró?nych
kierunków, wielka Hiariwa fala,

beznadziej Ile ko?ysanie, klapanie l

szo row an ie si? ?ap:li na kantach, 1)-

J
fil

!-

.'

piorwszn obserwacji] s?o?cu

k ucruch i I i nach stalowych. Nic tak

n ie niszczy ?agli, jak wl'a?u ie to, ?e

n ie pracuj?: wvg l?daj ? wówczas,

jnk zw i?d n ial.e li?cie w czasie po

suchy, luli przeciwnie, jak zmoczo

ne skrzyd?a motyla. Przechy?y st.at.

ku wv pe ln'inj ? je ci?n ien iem po
w iet rzn to w jcd n?, to w drug? stro

n?, szarpi?c, przeeiei'aj?c i rw?c I)

()!ill()\Vi.lllie.
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Do kana?u weszli?my z rag?? i

lekkim NO?'d-ostern. \Vr'eszcie 2·?

m a rra znal c?l i?m y SIQ gdzlC? nie

daleko na zachód od Dover.

\Vkrói<'e po t O h rano podczas
CISZy wzi?l i?m y ?agle na giejtawy

i pU?CI ? i?m y m oto r, aby podej??
pod Dovcr na kotwicy i czeka? tam

na wia: r. Pogoda hy?a pi(?klla, po
nu mo 'mg?y i t?usta, niew yru?uu

_.

-

"

"

,
"

.

-? ,

-

?a reje!

plama s?o?ca, rozlana na ile mlecz

ncj przestrzeni przygrzewa?a wca

le nie?le. a l rzebu pnmi?ta?, ?e pod
tym wzglQdem byli?my w ymagaj ?

cv, wracaj ?c z pod zwrotników.

Zwijano wszystkie ?agle. Ostat

nie z n ich : grot i fok b yly ju? zwi

n i?te i wi?zi:lIlIO j e cej zi.ngnmi, gdy
jeden z lICZll iów Muks Stefnnink

szarpn?? mocno cejzing, maj?cy du-
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?o luzu, straci? równowag? i spad?
z grotarei na r?czn? pomp? turbi

now?, która stoi pod grotmasztem.
?mier? ?, p. Stefaniaka nast?pi?a na

miejscu, ·gdy? uderzywszy gl ow? o

tawotnic?, Maks rotrzaskal sobie

czaszk?, tak, i? mózg prysn?? na

obok stoj?ce szalupy. Strasznie

mi ?al tego ch?opca. Mo?e dlatego•

zgin?? tak niepotrzebnie, i? by?
zbyt pewien siebie i pomimo prze

stróg oficerów troch? b rawurowal.

By? doskona? ym
:

materj alem na

mar ynarza, zdolny, zr?czny, od

wa?ny, przytem bardzo III il y, kole

?e?ski, zawsze u?miechni?t y, zaw-

""'

sze weso?y, zawsze zadowolony.
\\' sz yscy oficerowie i koledzy bar
dzo go l ubili i cenili. Zgin,?? w

18-ynl roku ?ycia.

Na kilku uczniach wypadek ten

zrobi? silne w-ra?enie. lleszta jed
nak szy bko si? otrz?sn??a. Ci, któ

rzy byli wówczas na rejach, bar
dzo spokojnie i systematycznie
sko?czy li sw? prac? i dopiero
wówczas zeszl i na dó?.

Lekarz zdaje kapi tauowi krót

ki raport. Jednocze?nie bandera
narodowa ze szczytu gafa splywa
do polowy normalne} wysoko?ci

•

•

. j

Nu marsarei - zwijanie ?ag'li
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n a znak ?a?oby. Ods] aniaj ? SI?
g?owy wszystkich marynarzy wo

bec majestatu ?mierci. Serca na

krótk? chwil? ?ciska ?al ,i ból po
stracie kochanego kolegi.

ZInieniarll y kurs na lIa vre. -

Wprawdzie bli?ej jest nieco do
l)ovru lub Calais, lecz 'v l Iav rze

mo?ern y liczy? :na rniezawodn? po
moc p. konsulaW'iniarza? starego
przyjaciela "Lwowa" i "Daru Po

morza", pomijaj?c fakt, i? nasi' ofi-
.• cer-owie znaj? ten port i jego zwy
- czaje znacznie lepiej, ni? j akikol
:- wiek inny. Jednocze?nie ze zmia-

n? .kursu z nitek anteny okr?to1wej
zrywa si? ?a?obna wie?? i (na falach
eteru, a rnast?pnie po drutach tele

graficznych biegnie do\Varsza-w'y,
Zarllo?cia, Gdyni i Havru.

W IIavrze cu mowauie z-powodu
silnego pr?du jest bardzo' trudne.
Dwukrotnie p?ka nam mani.la po
dana na l?d. Trudno?ci manewrów

prócz pr?du powi?kszaj? ciemno?ci
i ta okoliczno??, i? nabrze?e zasta

wione jest kranami porrowem i, któ
re mo?emy ?ahvo zaczepi?swemi re-

.

j ami, lub bukszprytem. Pilot, który
nas wprowadza do pod u jest lek
ko zdenerwo,vany, lccz po szcz??li
wern zako?czeniu manewru szybko
wraca do równowagi duchowej i

Iliefrasobli'wo?ci p r a w d z i w e g o

Francuza. Na brzegu pomimo spó?-

nionej pory (l-sza po pó?nocy) o

czekuj e nas konsul Winiarz,

Ca?y nast?pny" dZJie? zaj muj e

nam za?atwianie formalno?ci. Gdy
po zap?aceniu rachunku za trumn?
?egnaiem na statku przedsi?biorc?
pogrzebowego, ten ostatni podaj?c
mi r?k?, rzek?: "au plaisir de vous

revoir", Odburkn?lem w sposób
do?? grubja?ski, ?e ponowne zoba
czenie tego pana mog?oby mi spra
wi? jedynie wielk? przykro??.

Ilavre opuszczamy w nocy, pa
r? godzin przed WY180k? wod?,
znowu? przy silnym pr?dzie, który
parokrotnie zarzuca nam dziób
lub ruf? o kilkadziesi?t stopni, gro
??c wy rzucen iem na 'o?lizg?e g?a
zy Ialochrnnów,

Posi?kujc1c si? do?? cz?sto moto
rem i wykorzystuj?c dla ?agli ka
?dy powiew wiatru, przebywamy
reszt? kana?u angielskiego, Hoof
den, Morze Pó?nocne, Skagerrak l

KaHegat, Sund, wreszcie Ba?tyk.
Punktualnie o godz. 12-tej w no

cy z 31 marca na 1 kwietnia rzu

canly kotwic? .na redzie' Gdyni.
\V 4 dni pó?niej ko?czymy sie

dnliOllliesi?ezn? kampanj?, rozpu
szczuj ?c naszych m?odych wilków
morski ch, ju? nie kandydatów do
Szko?y Morskiej, a jej ucznió-w, nu,

zas?u?one urlopy.

S?ownictwo Morskie

Obja?nienia wyrazów technicznych u?ytych w artykule
"Pod polsk? bander? na skrzyd?ach Passatu"

),olllhram?<tg-iel - naJwy?szy (pI?ty od

pok?adll) ?agiel,
fok - fokmaszt = przedni maszt:
bramstenga = naj wy?sza, trzeCIa od

do?ll cz,?? masztu,

re'Jjng = por«(cz zakoiiezaj?ca burt? na

Jlak?adzie statku,
,

g-i'otstcnstugse1 = jeden z ?agli tr(>,ikqt-
llycli, rozciqgunych Jlli?dzy masztamI.

ce,izing = cienka linka, któr? zwini?ty
?agiel przymocowuje si? do rei,

marsel = nazwa ?agla rejowego (dru-"
gi od do?u),

sztagsel = ?agiel trójk?tny,
w?ze? = miara szybko?ci = 1 mili na.

godzin" czyli 1833 mfgodz.
1) Bram?agiel -

czwarty ?agiel od do?u
na rcjo\'.rym maszcie.
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2) Bomkliwer - jeden z przednich ?a

gli trójk?tnych.

3) Bukszpryt - maszt sko?ny p raw«:

poziomy, wysuni?ty przed dzi('jj)

statku.

4) Grot?agiel - najwi?kszv i najni?szy
?agiel rejowy (czworok?tny) na g rut

maszcie (?rodkowym mnszcic).

5) Reja - ?elazna lub drewniana hclkn,
zawieszona poziomo IHl maszci«. d?u

go?ci od U do 26 m.; m i?rlz y rnjanu

rozci?ga si? ?agiel.

6) Górny marsel - trzeci rejowy ?agi{ I

od do?u na ka?dym muszrie.

7) Fok?agiel - podobu y do grot?agll,
jednak na przcdn im maszcie

8) Mila mor .. ka wynosi oko?o 1 ?33 m.

9) Si?a wiatru wed?ug t. zw. skali Ha n

forta, mierzy siG Iiczbami odcrwunc

mi: od O - (cisza) do 12-tll (orkuu,

czyli szyhko?? wiatru pouud )6 mi l

godz.)

tO) Dolny marsel - n ajrnocn icjszy ?d

giel na ka?dym maszcie z najgrubsze

go p?ótna ohramow a n y linami stalo

wcmi specja luej mocy, którego n te

zwija siG podczas Jwjsilniejszej bu

rzy chy ba, ?e p?knie.

11) Stagscl - ?agiel trójkt\tny, rozciqg,l

ny na sztagu.

12) Sztag - lina stalowa, podtrzymuj?ca
wierzcho?ki cZG?ci masztu do przor! li,

tak aby nie mog?y runq? w ty?.

13) Krcutz .- trzeci maszt na fregacie.

1<4-) Raksa - rodzaj podkowy, lub k6?ka

nanizanego na sztag. Haksy mogq

sIlwa? siG po sztagu. Do nich przy

mocowujc siG. kra,n?d? (lik) trójk?t
nego ?agla. Urz?dzenie podobnc, jak
przy sztorach, tylko bez porównania
mocniejsze.

Szkwa? - silny poryw wiatru.

Fa? - lina wyeiqgaj?l('a ?agid lub rc

j<; do góry. Kontrafa? luh II iderholer

przeeiwdziala fa?owi.

Kluza - owalny otw{)r w hurcie dla

?ailcucha kotwic'z[]ego, lub liny.

I1uminator - okrqg?e okno okn;to
we o bardzo grll!>r'j szybie,

Mi?dzypok?ad - przestrzeli miGdzy

pok?adami, pod pokudem g/()WlI)"lll

15)

16)

1'7)

18)

19)

(w danym wypadku pomieszczenie
uczn ió w).

20) Luk - ot wó r. w pok ladzte, przez k tó-

1')' po scltodnr-h schodzi si? do mi?dzy
pok?adu. Równie? ci??ku gruba dec;

kil cl?howu 2/;;" do 3", s?u??ca do za

mvk a n in luk u - otworu.

21) SJ:toJ'lIl'izpigat - wyci?cie otwir-runc

" hn rcic przez które sp?ywa woda 7,

pok ?ncl u.

22) Lik - Jl}UC!W obruruownn ie ?agla z li

n v konopnej luh stalowej.
23) BFi

?

pas p?ótnu ?aglowego.

2-1-) Sz to rmbr-zu n -

ma?y trójk?tn y za

giel lin ostu t n i m maszcie zrobiony z

ba rdzo lI\OCII('go plót na.

23) BIIIll - rodzaj lx-Ik i poziomej przy

ostatnim maszcie d?ugo?ci oko?o 16 m.

26) Bezan - ?agiel czwo rok ?tn y rozpi
n an y mi?dz y masztem, liumcm i gaf
lem. Gard - podobny do bumu, za

mocowany wy?ej od n icgo i sko?nic.

27) Szot - kombinacja b loków, lin i la?

cnchów, w yci?guj ?ca doln? kr aw?-I?
?agla w dó? i na boki.

28) I'n lj a - kluby - kombinacj a lin i

bloków - wielokrq?ek.

29) Nok - koniec bukszprytu rei gafla
i t. p.

30) Hufa - ty? statku.

31) Szlupbelka zakrzywiona okr?g?a
belka ?elazna na której podnosi siG
szalupy z wody na pok?ad.

32) Reling - rodzaj pon:czy hGdncej za

kOrlczcnieJll hurty (?ciany) statku II

g6ry.

33) Bak - dzióh Okf(;tll .- jego podnil'
siona CZ(;??.

34) Padliny - liny stalowe poutrzym'l
Jqcc maszt z boków i od ty?u.

3'5) ClIrblllll -

.helka do którc.j przyci1\?:-t
si? sznlllPG wisz<\cq na szlupbelkach,
(\hy j? unieruchomi?.

'3fJ) Cik - rodza,j szalupy.

37) Szkafllt -:: ?rodkowa ni?sza cZG?? i:d

glowca.

31.j) lkjdewind - kierunek wiatru sko?

ny od dzioblI. Przy bcjdewindzie
kierllllek wiatru i p?aszczyzny djalllc
tralncj statkll tworzy k?t oko?o 60°.
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Ochrona granicy morskiej

Od chwili odzyskania Niepod

leg?o?ci, system ochrony naszych

granic uleg? licznym zmianom; ?y

cie i zdobyte do?'w'iadczenia narzu

ci?y nam w?asn? Iorrn? ochrony

granic.
\V roku 1928 Rozporz?d.leni,cm

Pana Prezydenta Rzeczypospolite.r
powolana zosta?a do ochrony g:'..'a

nic pa?stwa
- Stra? Gral1?Cl.llU"

skupiaj?ca 'w sobie 'wy??cznie wy

s?u?ony element 'wojskowy o du?ej
warto?ci ideowej" i zahartowan v w

wojnie ?wiatowej, oraz polsko-ból
sze"\,,-ickiej.

\V chwili obecnej granic Rze

czypospolitej strzeg?:
na rubie?ach 'wschodnich K. O. P.

na zachodz-ie Stra? Graniczna.

Aktualnym odcinkiem granicz

nym jest polskie morze, gdy L w

Polsce przedrozbiorowej nie zostal

nigdy rozwi?zany dostatecznie pro

hlelll ochrony, posiadania i v,r???.\
r-z ystn.nia morza.

\Va?;? i zaszczytn? rol? na Po

morzu spe?nia Stra? Graniczna. \V

pierwsz ym rz?dzie przypad?o jej 'v

udziale prowadzi? niezmordowan?

akcj? w' kierunku zwalczania p=--zc

mytnictwa. Niemcy bowiem CLI"!

SW'q ofenz yw? gospodarcz? kieruj?
w?u?rrie na Pomorze. Sasied ztwo

z Cdn?skiem, a z,??aszcz? niefor

tunna koncepcja kontyngentc-w
niemieckich w Wol nern ?r ie?(?IC

podwa?aj? czujno?? Stra?y Gr'an'?

cznej na POlllorzl? "\v kie l'uIlk 11

w·szechstronnego opanowania akc,jl

przernytni cze.J.

Zadaniom swoim na tYlU 'Jl.lcln

ku Stra? Graniczna "r ca?e.j pe?ni

podo?a?a. NajwYlllowniejsze b,"td?

cyfry "rzi?te z urz?dowych Z(?st()

,\\Tieó z czterech ostatnich 1 rri na ?)h-
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szarze Pomorskiego Inspektoruu

Okr?gowego Stra?y Granlczr,ej.

Skonfiskowano przenryt.i WeJ r

to? ci - w roku 1929 - 1.065.000 z?,

w r. 1930 - 982.515,- z?, w r. 1931

1.794.232,- z? li w roku 1932 --

1.293.328,- z?otych.

Przebieg?o?? przemytrrików oraz

ci??kie niezmiernie warunki sl u?b y

granicznej sk?oni?y w ladze nasze

do pobudowania szeregu stra?nic

obser,vacyjno
- meldunkowych

wzd?u? wybrze?a morskiego, pol?

czonych sieci? telefonów.

'V wypndku zauwa?enia n.a mo

rzu podejrzanych ruchów -?!il?ków.

stra?nik graniczny informnje ide

fonicznie swoich prze?o?onych, k?ó

rzy wydaj? odpowiednie zar zndze

n ia j ednost kom mo rsk i III i l?do

wym.
- Pocz?tkowo s?u?ba na mo

rzu luh od stronv morza natrafia?a

na du?e trudn'o?ci z braku odpow.

wvposu?en in mo r sk iegn. Obecnie

-znik?y te przeszkody. \V roku 1932

Stra? (; ran icz.na zostala wyposa?o
na w cztery jednostki motorowe ()

du?ej szybko?ci. Jedna z n i ch
,

ku

ter ?,Batory" przeznaczony jest do

po?ci g;u stut ków przemytniczych.

Oprócz du?ej szyhko?ci, ?odzie

motorowe Stra?y Granicznej posia

daj? silne reflektory oraz uzbrojo
ne s? w karabiny maszynowe.

Nale?y jednak poclkre?h?, ?e

niehezpieczellstwo grozi nietylko
od strony HlOrza; jest jeszcze inna

d roga do przemycania, a Jnianowi

('ie jest ni? teren portu Gdyni.

,V?r()(l licznego personelll stai

].;:{nv przyje?d?aj?cych znajduj? si?

jed nosi ki trudni?ce si? przemytem
i aczkolwiek istnieje ochrona celna
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l, 2, 4 i 5 - Stra? Gramczna na stra?y pols?iego, portu. 3 i 6 flotylla po?cigowa
Stra?y Granicznej

Zjawisko prxe m vt rriot wn z ok r?

tów jest niemniej gro?ne i szkodli-

w e dla p.,·zelU):slu krajowego, od
przem yt n ir-twn \(I?eego przez t. zw .

.. zwlnna g'I'anicC(" i dlatego s?u?ba

?I rn?y. G ranicz.nej w sa m yrn porcie
jest mezm.ermc wa?na i wvmaza
od stra?nika d uzo sprytu i 'inieli
gen t nego uj mowun ia spraw.

przy stil/kach. to jednak przemytni
cy Szukaj'l d,'{)g' i sposobów, alry
sprzedany i zn k up i on v towar p rzc

m yci? z (;k rQt li na l?d'.
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Konieczno?ci? chw ili jest, ahy
do zwa lcznnia p rzerrrytn ictwa w

porcie przy??czy?o s·j? ca?e spo?e
cze?stwo zam ieszk uj?ce port i oko

lic?. 'V interesie przemys?u i ku

piectwa polskiego oraz warstw pra

cuj?cych le?y, aby tanie bezc?owe

towary zagraniczne i inne omijaj?-
.ce legaln? drog? wwozow? nie za

'le\va?y polskiego rynku, a tern sa-

mern 11 ie pozbawialy pracy wl as

n ycli obywateli.
Nale?y zaznaczy?, ?e spolccze?

stwo polskie rozumie swoje oho

wi?zki \vzgl?deIll ochrony w?asnej
'wytwórczo?ci Stra? Graniczna co

raz cz??ciej o trz ymuj e cenne wia

domo?ci o przest?pstwach dokona

nych przez rodzim ych przemytni
ków.

O?RODKI MORSKIE

POLSKI EGO ZWI?ZKU ?EGLARSKIEGO

Odzyska? i?my morze, lecz nie

byli?my narodem mo rsk im. Naród

i pa?stwo rozumia?o konieczno?? u

mocnienia pozycyj I1a Ba?tyku: po

wsta? port Cd ynia, mnr ynarka wo

jenna i handlowa.

To jednak za malo, aby posi???
morze. Niezb?dnem dope?nieniem
floty handlowej i woj ennej jest

silna flota sportowa. Tylko jach
ting mo?e wnie?? w l?dowe spo?e
cze?stwo znajomo?? morza. Kadry
zawodowych mar ynarz y stanowi?

b?d? co b?d? klas? izolowan? od

spo?ecze?stwa. Przez j achf menów

idea morska przenika w g??b, wno

sz?c z sob? t??yzn? fizyczn? i mo

raln? l ud?i morzu,

Polski jachting st.worzy?a inicja
tywa jednostek. Zjawi?y si? opro
mienione ju? dzi? urokiem legen
dy: 'Vite?, Carmen, Jurand. Na

nich zacz?to szkoli? In?odzie? ?e

glarsk?. By?y to jednak wysi?ki
dorywcze, improwizacje. Najlep
sze ch?ci nie lllOg?y zast?pi? szko

?y.

Przed paru laty szkolen ie na

rybku wz i?l w swoje r?ce Polski
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Zwi?zek ?eglarski. Opracowa? je
dnolity system wyszkolenia, opar

ty o hierarchj? stopni: ?eglarzu
?rócl l?dowcgo, ster n ika ?ródl?do,\Te
go, sternika morsko i kapitana ja
chtowej ?eg] ugi morskiej. Przy
poparciu Fi nansowem i organizacyj
nem PU'VF' i PW. wzorem innych
ku rsów sportowych, powo?ano w

1930 r. do ?ycia Morski O?rodek ?e

glarski w Jastarni, pod k omeud
?

gen. ?r. Zarllskiego.
Tahor w postaci 5 ma?ych jach

tów przybrze?nych zakupiono za

granic?. Mar-ynarka Wojenna u?y
czy?a ponadto dla celów szkolenia

jachtu pe?nomorskiego "Junak".
Pierwsze lody zosta?y prze?amane
i cho? O?rodek nie da? spodziewa
nych rezultatów, zebrano cenny

materja? obserwacyj i do?wiadcze?
które pozwoli?y gruntownie zrewi

dowa? metody szkolenia, i progra

my, zasady.
\V roku 1931 O?rodek pomiesz

czono w Cd yni. Przy ko?cu ryhac
kiego molo stan?? obszerny barak

Hl icszkalny oraz namioty.

'\Vyk?ad y teoretyczne i praktycz
ne prowadzone przez por. mar. han-
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R6\\'llie? morski sport ?eglarski rozwija i(? w Polscc, Pow v?r-j podajemy par? Frn

g montów z. ?ycia na jachcie: 1) sygnaliza:ja za pomoc? t r ?bk i ; 2) na gafll? 20 mtr.

ponad pok?adem: 3) ?ycie na pok?adzie, 4)poktad juchtu, w id zu ny z J?l11Sz1u.
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dlowej Kuczy?skiego i \Vitkow

ski ego przygotowa?y liczny zast?p
kandydatów do egzaminów na

sternika morskiego i kapitana.
Niestety i tym razem na du?e p?y
wanie wyruszy? mog?a tylko ma] a

cz??? kursantów, gdy? brak by?o
pe?nomorskich jachtów, a jedyny
"Junak" przyszed? dopiero pod ko-

• niec L turnusu. Mimo to odbyto

p?ywanie szkolne na Bornholm, do

Kopenhagi i Goteborga. Egzami
ny ko?cowe wykaza?y du?e korzy
?ci O?rodka, daj?c jachtingowi
polskiemu pierwsze zast?py d yplo
mowarrych kapitanów, sterników ?

?eglarzy ?eglugi jachtowej.
\V roku 1932, dzi?ki hojnemu

darowi s?downictwa, O?rodek rnóg?
zakupi? 2 wielkie jachty pel no-

I
-'1-<

'

l \
,\

\

\.

Jachty nale??ce
do o?rodka mor

skiego P Z. 2,

w porcie gd y?

skim
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Morscy harcerze

gdY(lscy z zamilo

w anicm uprawia

jq sport ?aglowy,



morskie: "Temida l" i "Tenlida l l",

sportowy kecz .,Mohorf' naby? Ofi

cerski Yachtklub Hz. Pol.

VrT ten sposób uzyskano wreszcie

tabor, pozwalaj?cy na racjonalne
szkolenie, nie nad morzem, lecz na

morzu.

Zreformo,vano ponownie systel?
szkolenia, przenosz?c nauk? teorji
na miesi?ce zimowe a czas w O?rod

ku przeznaczaj?c w pe?ni na prak
tyk? morsk?. Kandydaci do O

?rodka musz? wykaza? si? prakty
k? ?eglarsk? na wodach ?r?dl?clo
wych (sternik ?ródl?dowy) l egz?
minom teoretycznym w zakresie

wyllla(raU na sternika i kapitana
jachto?ego. Czas szkolenia w O

?rodku trwa 2-3 sezony, \'0 po

zwala wykszta?ci? pe?nowarto?cio
wych j achtsmenów.

Niezale?nie od O?rodka Mor

skiego dla ni?szych stopni prowa
dzone s? kursy ?eglarskie w klu

bach i o?rodki ?ródl?dowe w Tro

kach na jez. Augustow-skich, Choj
nicach i tel. Kand ydaci do O?rodka

•

rekrutuj? si? z po?ród ?eglarzy klu

bowców oraz harcerzy z dru?yn ?e

glarskich wodnego harcerstwa, któ
re posiada w?asny, nieco ró?ny w

szczegó?ach program szkolenia, o

pracowany przez Gl. Kwater? ZIIP.

Morskie kursy harcerskie odby
waj ? si? w II. turnusie O?rodka

Morskiego w sierpniu.
W 1932 r. poraz pierwszy, do

O?rodka dopuszczono i panie, mi

mo krótkiego istnienia. O?rodki po
za dostarczeniem fachowych jachts
menów, wnios?y w ?eglarshvo ?wie

?y duch. Praca 'v klubach ruszy
?a ra?niej, szkolenie odbywa si? ra-

1"',,,,,,,,-,,

r
f

f

(.
Z ?ycia o?rodka morskiego W. F. i P. W. w Gdyni. Mycie pok?adu na jachcie.
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cjonalnie, - stworzono warto?cio

w? literatur? jachtow? morsk?, u

stalono s?ownictwo, a dzi?ki wspó?
pracy ze Zwi?zkiclu Kajakowców,
?eglarstwo udost?pniono wsz yst
k im.

Zas?uga to "W pierwsz yrn rz?dzie
niezmordowanego p ropagutoru 1110-

rza, komendanta trzech kolejnych

Na Ba?tyku lody ukazuj? si? z ko?
cem listopada. Najpierw zarnarza

cz??? pólnocna zatoki Botnickie.j.
Z dnia na dzieri granica lodów po
suwa si? na poJudnie oraz, z zatoki

Fi?skiej, na zachód. \V grudnlll
lub styczniu, zale?nie od nat??enia
zimy, zamarza wi?ksza cz??? por
tów Ba?tyckich, prz y tem wiele z

O?rodków, prezesa Pol. Zw. ?e gl ,

komandera gen .. M. Zaruskiego, któ

ry nietylko pierwszy rzuci? ha

s?o: Na morze, lecz i potrafi? je zre

alizowa?. \V roku obecnym pier
wszy zast?p kapitanów jachtowych
uzyska patenty ?eglarskie, upowa?

niaj?ce do samodzielnej jachto
wej ?eglugi morskiej.

W u?cisku lodów ...
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po?ród por-tów pó?nocnych. na d?ll?

sz y czas jest zamkni?tych dla ?e

glugi. Zaznaczy? nale?y, ?e nasz

port Gdynia posiada pod tym
wzgl?dem najha rrlziej korzystne
warunki, umo?liwiaj?ce nieprzer
wan? eksploatacj? portu w ci?gu
ca?ego roku.

Wiclok lodów, p?ywaj?cych na

drodze okr?tu, nie nale?y do przy

jemnych. Lód uszkodzi? mo?e kad

?uh luh nawet uwi?zi? okr?t na

d?u?szy przeci?g czasu.

Przed kilku laty w lodach zato

ki Fiilskiej zamarz?o k.il kuna?cie

parowców, znajd uj?cvoh si? w dro
dze do Leningradu. Na pomoc u

wi?zionym parowcom pospieszy?y
pot??ne lodo?amacze rosyjskie. -

Niestety, lodo?amacze dotar?y
wprawdzie do u w i?z io n vch paJ'(HV

ców, lecz nie mog?y ich wp rowa-



dzi? do portu: same ugrz?z?y w

zwa?ach lod 11, dziel?c smutny 103

swych frachtowych towarzyszów' .

.

Kilka tygodni staly okr?ty w?ród

bIa?ych, o?nie?orrvc]; pól lodowych.
Aeroplany dostarcza?y ?ywno?? dla

za?óg, zaj?tych uf.rzvrnvw aruem

przer?bli doko?a okr?tów', aby za

pohiec niszczyciel sk iemu parciu
lodó,v na burty.

Nasi dzielni mar-ynarze zrobi lt

niejedno do?wiadczenie ze zdradli

wyrn lodem, Kilka lat temu. w' po-
. bl i?n portu du?skiego Skagen. zo

sta? zgnieciony przez 1'1IChOI?le z?va
?y. lodowe parowiec polski ,.

Kra

ków", 'w?asno?? nleistniej?ccgo o

becnie .to,?varzyst,va okr?towego
"Sarmac.J li .

Parowiec .,Tczew" hy? uw i?zio

!lY przez lody 'v pobli?u Kilonji.
Za?oga jego prze?y?a ca?? epopej?,

hroni?c okr?tu przed n iszr-z.ycret

?kim naporem lodów. Równie?

?/S "Kraków" wa lcz y] z lodami
I wyszed? Z tej wal ki z\'.ryci?sko.

,

I

J!

Lodo?amacz przy ci??kiej pracy

"?f a ? y ? i n",

Pcsyjski mo rsk i lumacz I()d()?,' ".\;[alyg·lIl", kt(')J?y swego czasu niósl
ponyJc ,nle.udanej

ekspedycj i po lu rnrj gell. Nohilcgo, w
1l?)("X JW. J. I. hr. zd?'J'l:?? ??G w pohl?/y Szpicliergu

z g()l'? lodow? i poczu? ton?c. "\Ialyg-?!l,, os?a(l? na ?;?ie!lznH'. za?og? j cgo zdo?ano

uratowa?. )ja obrazku - "..\lalyglIl w?ród lodóv .... na morzu Lodowutcm.
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?LADEM POLSKIEJ EKSPEDYCJI

POLARNEJ.

Wi?ksz??? zagadnie? nauko

wych z dziedziny meteorologji, ge

ofizyki i geomagnetologji koncen

truje si? w strefach polarnych; mó

wi?c ?ci?lej, w pasie pomi?dzy
sze??dziesi?tym a osiemdziesi?tym
stopniem szeroko?ci pó?nocnej,

•

wzgl?dnie po?udniowej.
Maj?c powy?sze na uwadze, u ..

ozony austrjacki prof. Weiprecht,
ju? przesz?o pi??dziesi?t lat temu.
swróci? uwag? ?wiata naukowego
na cel i charakter ekspedycyj po

larnych, które winny mie? na

wzgl?dzie zdobycze wy??cznie nau

kowe, nie za? eksploracj? lub sport

swego rodzaju.
\V zwi?zku z tern, w r. 1882, do

sz?a do skutku koncepcja "Roku po

larnego". \V ówczas to, po raz pier
wszy, dokonano pomiarów magne

tycznych i meteorologicznych w

ki lku punktach obszaru podbiegu
nowego. Niestety, znaczne trudno
?ci natury technicznej, hrak apara-

t tów i przyrz?dów, gw-arantuj?cych
?cis?o?? po??dan? dokonywanych
pom iarów i hada? nie pozwoli?y z

nagromadzonych materja?ów uz y
skn? spodziewanych korzy?ci nau

kowych.
Od czasu pierwszego roku po

larnego nauka poczyni?a kolosalne

post?py. \Vsrania?y rozwój techni
ki umo?l iwi wygodn? komuni ka

<;j? z najbardziej odleg?ymi zak?t
kami naszego glohu. Cudowny wy
nalazek .Marconiego, radjotelegra
fja, zapewnia osamotnionym w?ród
lodów podhiegunowych badaczom

b?yskawiozne porozumienie si? z

zamieszka?euli obszarami kuli ziem

skiej, Przyrz?dy naukowe mamy
dok?adne i ca?kowicie przystosowa
ne do wymaga? wiedzy w obecn ym
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jej rozwoju. To te? obecnie -warun
ki dla bada? naukowych w strefi',
podbiegunowej przedstawiaj? si q:
daleko korzystniej. I

We wrze?ni u 1929 roku odby? si?
w Kopenhadze zjazd mi?d?ynaro
dowy kierowników organizacy

meteorologicznych. Na zje?dzie t

uchwalono zorganizowanie "Rok
Polarnego", którego pocz?tek wy
znaczono na dzie? 1 sierpnia 1932 r

koni ec za? - na dzie? 1 wrze?ni

1933 r.

Dla praktycznego przeprowa:
dzenia uchwa?y utworzono Mi?dzy
narodow? Komisj? Roku Polarnego
z dyrektorem du?skiego Instytutti
1feteorologicznego prof. La Cour
na czele. W wi?kszo?ci pa?stw, któ'

re zg?osi?y swój akces do prac ko

misji mi?dzynarodowej, zosta?y u'

tworzone komisje narodowe.
W sk?ad polskiej narodowej ko

misji roku polarnego weszli naj
wybitniejsi przedstawiciele nauk!

polskiej. Prof. Bia?obrzeski, ofi

cjalny delegat Akademji Umiej?t
no?ci, prof. A. B. Dobrowolski, zna

ny badacz okolic podbiegrmowych
i hy?y dyrektor Pa?stwowego In

stytutu Meteorologicznego; prof
ll?asek- H?asko, by?y dyr. Pa?stw
Inst. Met., prof. Smosarski z Po
znania i prof. Groszkowski. Prze

wodnicz?cym komisji zosta? dyr
Pa?stw. I nstyt.

?feteorOIOgiCZnegJ
in?. dr. Jan Lugeon.

Na barki polskiej komisji rok

polarnego spad? ci??ki ohowi?ze
zorganizowania i wyekwipowani,
polskiej ekspedycji polarnej, któ

rej, TIa mocy planów mi?dzynaro
dowego roku polarnego, przydzie
lono na obserwatorjum \Vysp? Nie

d?wiedzi?.
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I'llI?. dr. J'ClJn Lugeon, dyrel?tolr Pa?stwowego

?,.
ln.stytIutu

. Melte(}i1'lolo?i?z?eg,o "'! ..

WarsiZa,wie,

PN.e!WOK:tnLClZ)?Cy Polskiei KOOlUS'Jl Roku Po

lamego .i orgMlrlJzaJtolr wyprawy.

Ile czasu i energji poch?on??
musia?y zabiegi, maj?ce na celu

zgromadzenie niezb?dnych fundu

szów, skornpletowanie przyrz?dów,
ustalenie ilo?ci i jako?ci oraz zakup
prowiantów itp. - o tern trudno

I
dzi? mówi?. Natomiast z dum? pod
kre?li? mo?emy, ?e, dzi?ki nie

zillorrlowanyln wysi?kom dyrekto
ra J. Lugeona wyprawa polska zo

sta?a zorganizowana i wyekwipo
wana wspaniale. Hównie? trudów

niema?o poch?on?? dobór trzech

kandydah)w, którzy odpowiada?
.illu!'iieli nie tylko wa.runkom nauko
w ym, lecz, ze '\V"zg-l?d li na klimat i

specyficzne w?a?ciwo?ci' okolic pod-

•

biegunowych, musieli by? 'sprawni

?izycznie i posiada? charaktery, li

rno?l iwiaj?ce przetrwanie zgodne
nocy polarnej. Z po?ród licznych
kandydatów', przez komisj? roku

polarnego zostali jednog?o?nie Viy
brani: in?. Czes?aw Centkiewicz o

raz pp. W?odzimierz ?ysakowski i

Stanis?aw Siedlecki.
Nie mriiej wa?n? dla zrealizowa

nia naszej wyprawy kwest j? by?y
sprawy pieni??ne. Zdohy? pieni?
dze na cele naukowo nie jest rze

cz? ?atw?, jednak, dzi?ki usilnym
zabiegom dyr. J. Lugeona, wypra
wa zosta?a zaopatrzona w niezb?
dne ?rodki pieni??ne. Z?o?y?y si?
na nie fundusze, uzyskane w Mini

sterstwie Spraw Zagranicznych,
?,fin. \V. R. i O. P., Prezydjum Ra

dy Min istrów (Fundusz Kultur.,.
Narodowej), Min. S. Woj?k. i Min.
Komu nikacj i (P. I. M.)

\Vi?kszo?? przyrz?dów, stano

wi?cych wyekwipowanie naukowe

ekspedycji, zosta?a wypo?yczona
przez Pa?stwowy Instytut Mete

orologiczny, a mianowicie: apara

ty do bada? aerologicznych, ma

gnetyzmu ziemskiego, elektryczno
?ci atmosferycznej oraz bada?,
zwi?zanych z zagadnieniami radje
techniki. Mi?dzy inne mi badacze
nasi posiadaj? specjalny aparat do
sondowania wy?szych warstw at

mosfery t. zw. atmo-radjograf. _

Aparat ten, wynalazku dyr . .T. Lu
geon, zosta? ca?kowicie wykonanv
w warsztatach Ohserwatorjuln Ae
rologicznego P. I. M. w Jab?onnie
pod kierownictwem in?. Gurtz
maria.

Aparatów takich wykonano kil

k? na zamów?enie innych pa?stw,
bior?cych udzi ai w wyprnwach ro

ku polarnego, mianowicie: Nonve?

fji\ I?iszpc,tr?ji, Sjamu, Szwajcarji.
Z. S. S. R. I Innych.
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Cz?onek kOIUISJl roku polarnego
dyr. Instytutu R?djotecl?nlcznet?0'
prof. Groszkowskl wypo? ycz yl i H

Ioruierz, model Instytutu Hadjo
technicznego, zbudowany w PolscE'.

Magaz yn Wojsk. Zak?adu Zaopa
trzenia In? ynier yj nego

-

cztery
maszty nadj owe oraz ag'regat ?o

..

scha do ?adowania akumulatorow
wraz z cal ym kompletem cz??ci za

pasowych i podr?cznym warszta

tern mechan.iczn ym.

\V . .I??sakowski i Si. SiedleckI _ udah SI? na pok?ad Polon}'1
,"

l ?
'

, . H

" O( P y-wa,fi.lc?J do Kopenhagi i Narvik.DnIa 17 liJ)ca S/S 1)010
.

",

? l
r-

"nJ a za-win? (O Kopenha o-j Pod .

?l
"

b •

Czas gry)eztr.oscy wycleczkoWI'cze ']li m i k' zwie. za-I nnasto, e ?SI)e(lvcJ'a llas'
.

.

? J /

• za nie rruu-a czasu na rozrY\v-ki l. l .

T.

'

dodatkowe(ro l
.

.
.. ?l(

o\? ame
b e

(Wlpunku WIZ\'tau p prof J a C 'J',
,

?,

k ;.? ,"" ou r, I (Zlell dohieg']OBca. \Vleczorem P()1 ."

11"(.? l l
". on Ja O( )1-a O(

H'zegll p?yn 'I ck' f' lNorwegji.
'

. (.t .H
.Jor< om

Po op?yni?ciu ,,,'vLrz --.

Idniowych Sk. l
J '.?Zy po tJ-

" all( ynaw J I okr?tZl1Uenla kurs, l>?)7IlaC ... y' k'
,

k< ,

r1crun'u

Nast?pi! wreszcie czas odjazdu.
DUIa 161ipea 1932 r. odby?o si? uro

czysto po?egnanie "\" gnlachu Oliser
wutorj um .Morskiego P. 1. ?L w

Gdyni, po??czone z po?wi?ceniem
tablicy pami?tkowej r -ej polskiej
eksI?edycji polarnej, któr?, po przybYCIU na \Vysp? Nied?wiedzi?,
wmurowano. na skale. Z gmachu
Obs?rwat.orJllJn

.
cz?onkowie ekspedYCJI - Dyr. J. Lugeon, in?. Guriz

man, in?. Cz. Centkiewicz oraz pp.

r

s/s "Polonia" w Narvik.

Mi?? niespodziank? dla ?z?on
ków ekspedycji by?y l?o??rkl 3-ch

firm sto?ecznych. Na wiesc o
wyrl?

szeniu polskiej wYl)rawy polarIl?.J,
która w?ród In roku nocy porl hie

gunowe} praco?a? l??dzie dla s?a

wy nauki polskiej, Iirrna B. Rudz
ki nades?a?a wspania?y grmnafon

Orfeo" swego wyrobu wraz z p?y
t'ami.F'irlna "Kera" ofiarowa?u trzy
komplety w-iatrówek i namiot s,ve

go wyrobu oraz firma E. 'Vedel.?
100 kilo czekolady deseroweJ l

mlecznej ,vraz ze specjalnmni her

metycznemi puszkami do tnvalego
przechowania czekolady.
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pó?nocnYin. DZIe? staje SIC( coraz

1:1?u?szy. Po nocy, trwaj?cej zale
dwo pó?torej godziny, dnia 23 lip
ca, "Polonja" przecina pó?nocny
kr?g polarny, zbli?aj?c si? do pó?
nocnego kresu swej podró?y, portu
norweskiego Narvik. Przy obie

dzie, w ?cis?em gronie, odby?o si?
po?egnanie ekspedycji, która z

Narvik odp? ywa?musia?u w dalsz?
podró? ok r?tem norweskim. Pre

zes\Valery S?awek w serdecznych
s?owach podkre?li? zapal m?odego
pokolenia, które odwa?nie kroczy

l

naprzód, szturmem zdobywaj?c dla

Polski nale?ne Jej w gronie mo

Carstw miejsce.

'VieczoreIll, w najwi?kszej sali

okr?tu, odhy? si? odczyt zbiorowy.
Krót kie referaty ocelach i zada

niach wyprawy wyg?osili kolejno
kiero\v-uik ekspedycji dyr. P. 1. 11.

p . .f. Lugeon, oraz inni cz?onkowie

ekspedycji. Jak wielk iem zaintere-

80wanieIll cieszy?a si? wyprawa, do

Wodzi wielkie powodzenie odczytu
w?ród pasa?erów "Polonji". Wohec

przepe?nienia sali, musiano w??czy?
g?o?n iki, aby udost?pni? wszystkim
Wys?uchanie referatów.

Przed rozpocz?ciem referatów

przemawia? przedstawiciel Aka

rlernj i Umiej?tno?ci w Komisj i ro

ku, polarnego prof. Bia?ohrzeski,

k!ory, po omówieniu historji o rga

nCI.<lcji mi?dzynarodowego roku

polarnego. pod kre?li? zas?ugi dyr.
L?g<?on, duszy i realizatora pol
skIeJ wyprawy polarnej.

.

Prof. Bialob rzeski z?o?yl w i

nl1eniu komisji podzi?kowanie Hz?
dowi Za pOIllOC finansow?, udzie lo

n? 'vyprawie, pomimo kr yzysu,
-

DyrekCji Funduszu Kultury Naro

dowej, 11inisterstwu K0111unikucji i
Os oh 0111 prywatnym, które z?o?y?y
dary dla ekspedycj i.

Godne podkre?lern a s? s?owa.

któremi prof. Bia?obrzeski uwy

pukli? znaczenie naszej w'ypra,v-y
dla pa?stwu:

"Dwojakie znaczenie ma ta 'wy

prawa dla Polski. Po pierwsze,
przez udzia? '\1" akcji mi?dzynaro
dowej roku polarnego, Polska da

je wyraz swej sta?ej gotowo?ci u

czestnictwa w solidarnych wysil
kach pn? stw cywilizowanych, -

Powfóre -

wyprawy polarne or

ganizuj? pa?stwa morskie. Bior?c
udzia? sanlodzielny w tej wypra
wie, Polska manifestuje swój
zwi?zek z morzem i wol? niez?om -

n?, by zwi?zek ten' wzmacnia? i

rozwija?".
Do Narvik okr?t zawin?? o szó

stej rano. Do po?udnia trwa?o wy
?adowanie baga?ów ekspedycji,
znacznie u?atwione, dzi?ki pe?nemu
zrozumienia przychylnemu stano
wisku norwe-aich w?adz celnych.
\V po?udnie oatatrii obiad na "Po
lonji", wspólna fotograf ja i ostat
nie po?eguaure polskiego okr?tu,
na którym ekspedycj a nasza sp?
dzi?a tyle muych chwil. W tym
samym dniu top. in?. Gurtzman,
?ysakowski l Siedlecki odp?yn?li
do Tr011180 -

portu na pó?nocy
Norwegji. Ohser'\vatorjum Geo

fizyczne, mreszez?ee si? w tym
porcie, stauowr?o punkt zbiorowy
wszystkich m.i?dzynarodowych
ekspedycyj porarnyeh.

Dyr. Luzeon i in?. Centkiewicz
zostali w Narvik, celem za?ahvie
nia ostatnich Ivrmalno?ci, zw iaza

nych z wypraw?, poczem równie?

wyruszyli do 'J'romso.

\V Tromso eksperl ycja hawi?a
kilka dni. Na pro?b? prof. La Cour
zainstalowano ?{ tarntejszem ob

serwatorjuIll geofizyczneln atmo

radjograf, co zajC(?o czasu nielna?o,
wODec konieczno?ci llIuieszezenia
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1. w obserwatorjum
w TI'OIllS(i.

Obok masztu stoj? (od str.

lewej) dyr. Lugeon, in?

Gur tzman n, dyr. obscrwa

torj u m dr. iIarang, in?,

Centkiewicz i asystent ob

serw. dr. To nsbcrg. 2. Na

odpoczynku ?

p. Siedlecki,
in?. Gurtzmann, p. ?ysa-
kowski i dyr. Lugcon. 3. P.

Siedlecki, in?. Centkiewicz

i p. ?ysakowski. kUirzy po

zostan? na wyspie Nied?

wiedziej do wrze?nia 193? r.

Ostatni etap podró?y - z Trem

si) na "wysp? Nied?wiedzi?, ckspe
cI yej a odby?a na mal ym sze??dzie

si?cio tonowym stateczku norwe

sk irn "Sverre", wynaj?tym do spó?
ki z norweski m instytutem meteo

rologicznym, który w ys?a? zaopa

t rzen ie dla stacj i radjowej norwe

skiej na 'wysp? Nied?w'iedziq.

Oclj azd z T'romso nast?pi? dnia

31 lipca 193? r. i godz. 19,30, przy

cichej, s?onecznej pogodzie. "Sver
re" p?yn?? pod ruoto rern, robi?c za

ledwie 6,5 mil morskiej na godzi-

"{

? ..

,.

.
.

:t:.
.

.. ??"?."
?

..

*

przyrz?du zdala od wszelkich

przewodów elektrycznych. 'V t yrn

celu wvhudowano oddzielny ha

rak, w· 'któryln umieszczono 'przy
rz?d.

Przy tej okazji czlonknwie eks

ped ycj i mieli mo?no?? wykaza?,
jak dalece s? p r z ygotuwnui na

"wszelkie niespodzianki.

Dyrektor ohserwato rj urn zw ró

ci? uwag?, ?e w Tromso niema cie

o?li. Nasi dzielni hadacze nie zra

zili si? tern bynujmn iej i wykonali
budow? w lasnemi r?koma.
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n?. Po dwu dniach podró?y, o go
dzinie 18-tej, na widnokr?gu uka

za?y si? spowite w m cr?? zarysy

gór, Po paru godzinach "Sverre"
zbl i?y? si? o tyle do wyspy, ?e z

pok?adu wyra?nie by?o wida? ska

liste jej brzegi, prawie pionowo
spadaj?ce do morza.

.\

"Sverre" op?yn?? wysp? od stro

ny wschodniej i zawin?? do zato

czki, .na wybrze?u której mie?ci

si? d?wig prze?adunkowy i dwa
niewielkie \ pomosty drewniane. -

I?omimo ciszy i braku fal, woda,
p?dzona siln ym pr?dem arktycz
nym, gwa?townie uderza?a o brze-

\

\

•

't.'

Statek "Sverre",
na pok?adzie którego ekspedycja nasza odby?a podró? z Tromso na wysp?

N ied ?wiedzi?.

'Vyspa Nied?wiedzia mierzy
18 km. d?ugo?ci i 16 km szeroko?ci.

Posiada g-rllllt skali'sty, pozbawio
ny wszelkiej ro?linno?ci, poza sza

remi porostami i mchami. Morze,

prz'f' sa.mym hrzegl?, j?st tak g?q
hokle, ze, gdyhy me Jego lmrzl i

wo??, okr?ty mog-?yby dobija? do

l?du. Niestety, fale i ska?y pod
wodne czyni? wysp? nieprzy
st?pn?.

gi, pieni?c si? i 'szumi?c. Kapitan
"Sverre" n ie móg? dohi? do porno

st?], wobec. czego. baga?e cksped v
CJI, sk?adaj?cy si? ze 140 skrzy?
oraz 8 ton koksu w' workach, m'u.
siano przewozi? na l?d szalup?.

Po zakotwiczeniu okr?tu, pier
wsz? sz?l up? odp?yn?li na l?d
czlonkowie ekspedycji. Po kilku
m in utowern kr??eniu ko?o brzesru
uda?o si? znale?? miejsce ,vzgl?d?
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Widoki z wyspy Nied?wiedziej.

1. Mount Miscry (Mizerak), widziany z pobudniowej strony w yspy.

2. Urz?dzenie do prze?a dunku w?.,&,Ia nad morz em Bazenta.

3. Mount Misery na tle jeziora.



tnie spokojne, nadaj?ce si? do l?
-dowania. Na p?askiej, stosunkowo

niskiej cz??ci wyspy, ukaza?y si?
dwa niewielkie maszty radjosta
CJL W miar? posuwania si? na

przód, podró?nicy nasi zostali za

skoczeni widokiern licznych dom-

ków drewnianych, stanowi?cych
na pozór ludne osiedle. - Gdy
znale?li si? bli?ej, ujrzeli widok

przygn?biaj?co smutny. Szyby w

'oknach powybijane, drzwi powy-

rywane z zawiasów'. Szcz?tki da

: wnej sieci elektrycznej w postaci
.:' s?upów z pusterui izol ato rami, z

,

których przewody dawno zerwa?y
,szalejqcc nad wysp? wichry hura

,?'anowe. Na torze zaniedbanej ko

lej ki w?skotorowej .J.- puste wago

netki.

1;fin?li ponure osiedle, zbli?a

j?c si? do budynku radjostacj i.

Kierownik radjostacji zaprosi? na

-sz? ekspedycj? do mieszkania,

przedstawiaj?c ?on? i ma?e dziec

ko. Prócz nich na wyspie m ieszk a

brat kierownika i jego pomocnik.

, Maj? oni psa i konia, który, z

braku trawy, ?ywi si? rybami.

.

Teraz dopiero w yj a?n ifa si? ta

j emn ica opuszczonego osiedla. Po

'wsta?o ono pod wp?ywenl konjunk

'tury i, pocl wpl ywem konjunktury
upadlo. Podczas wojny, gdy w

'pa?stwach neutralnych by? nieby-
wa?y popyt na w?giel, powsta?o

,towarzystwo dla eksploatacj i po

k?adó,v w?gla na 'wyspie. Towa

rzystwo zbudowa?o osiedle dla ty

si?ca robotników, zatrudnionych
w kopalni. Kopalnia dostarcza?a

do?? llliernego w?gla, który, po

wojnie, nie mia? popytu. Wszystko
wi?c porzucono wraz z unierucho

mienieln kopalni.
\V pobli?u opuszczonego osiedla

:znajduje si? dom, przeznaczony

dla naszej ekspedycji i specjalnie
w tym celu odrestaurowany kosz

tem rz?du norweskiego. Po prze

spaniu si? "we w?asnej siedzibie"

rozpocz??a si? praca nad wylado-
? waniem baga?y, 'urz?dzeniem do

mu i stacj i obserwacyjnej.
Dzielnym nauzym badaczom

gorliwie pomnga?a za?oga "Sver
re" l norwescy telegrafi?ci.

Ca?y baga? ekspedycji, w ci?gu
jednej doby, zosta? 'wyladow?ny
i umieszczony w magazynie. To

znaczy, ?e sto czterdzie?ci skrzv?

i poka?n? ilo?? worków z koksem,
za pomoc? d?wigu r?cznego, mu

siano windowa? z p?askiego wy

brze?a na hrzeg skalisty, wznosz?

ey si? na kilkana?cie metrów w' gó
r?. Nast?pnie za?adowa? na wago
niki kolej k i, przewie?? o wlasrry-h
silach w pohli?e magazynu i spo

ry kawa?ek drogi d?wiga? na w?as

nych grzbietach, albowiem kolej
ka do magazynu nie dochoJzita.

Jed yna na wyspie di\ma, zona

kierownika radjostacji norweskiej
postara?a si? o upi?kszenie rruesz

kania ekspedycji. Ofiarowa?a swo

j? kanap? i fotele tczcmowe. Nie

zapomnia?a nawet o firankach,
\V dniu odjazdu "Sverre" eks

pedycja .wyd?-?a uczt? pozegnaln?,
na której byli obecni wszyscy mie

szka?cy wyspy i za?oga okr?tu. \\r

mil ym nastruj II, do czego niemulo

przyczyni?a<_ SI? nasza monopolowa
?,wybol'owa , sp?dzono ki? ka nic

zapom n ianych chwil. Wygloszono
l' ,

b

uczne przemowien.a, na zako?cze-

n?e za? -

o??ev,rano na granlofo
nl.e e?spedIcJI hynln norweski ,,] t?

'Vle I?lsken
a. nast?pnie - "Jesz

cze Polska. nIe zgin??a", który
wszyscy, nIe 'vy?c1czaj?c Norwe

gów chórem ?piewali.

Rozpocz?? si? okres lnozolnej
pracy. Przedcw"Szystkiell1 w'i?c
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montowanie przyrz?dów'. Prócz te

go, ci??ka praca nad uzupe?nieniem
zapasu paliwa na d?ugi okres zimy
pol arnej. Skorzystano z zapasów
w?gla opuszczonej kopalni. Nie
ma?o jednak w?o?y? m usiano pra

cy, aby 'w?giel za?adowa? do wa-

'

..

t 1?'?
?"
?

?I

..

\
,,1

I

-',

c? wystrza?ów i flag zatrzymano
przep?ywaj?cy stateczek rybacki,
który zabra? do Tromso uszkodzo

n? ruasz yn?.

Nast?pnego dnia, o godzinie
"d'wllnastej w nocy", chocia? s?o?

ce ?wieci?o na niebie, mieszka?cy

?
\, '

Na wyspie Nied?wiedziej.
1. Dom ekspedycji polskie].

2 . Widok na tereny obserwatorjum - od strony lewej: dom ekspedycji polskiej,
budynek radjostacji, stacja meterolouiczna i p awiilon magil1etyczny

3. Przyrz?dy magne.tyczne konstrukcji prof. de Cour, zmontowane w pawilonie
magnetycznym ekspedycji polskiej.

4. S?upy do obserwacji zjawisk zorzy polarnej ? dom ekspedycji pol&kiClj

goników' kolej ki, przewie?? w po
hli?e sk?adnicy i poznosi?.

Pewnego dnia popsu?a si? na

dawcza stacja radjowa. Zapomo-
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wyspy zostali zual arrnowan i o

strym d?wi?kiem syreny okr?to
wej. Wybieg?szy na brzeg, ujrzeli
trawler rybacki, nad którym u-



nosi?y si? k??by pary z syreny.

Wywieszono na maszcie flagi na

znak, ?e sygna? zrozumiano. Po

twierdzeniem by? krótki d?wi?k
s yreny okr?towej.

In?. Gurtzman, in?. Centkiewicz

oraz jeden z radjotelegrafistóvl
norweskich udali si? ?odzi? w stro

n? statku. Gdy odbili od hrzegu,

zauwa?yli, ?e ?ód? nabiera wody.
Krótkie badanie w"ykaza?o, ?e, w

po?piechu, zapomniano zatka? czo

penlotwór, przeznaczony do ?cie

ku wody po w-ydobycin ?odzi na

-I?d, Musieli "wróci?, naprawi? h??d
"i wyczerpa? wod?. Po prawie pól
-:godzinnmn wioslowauiu, dobili do

burty okr?tu, trawlera angielskie
go ]] 23. Kapitan traw!era "wy ja?

ni?? ?e jedna z przyhrzeinyc?l s!a
CYl radjowych w-ezwa?a znajrl uj ?

ce. si? w pobli?u wyspy Nied?wie

dziej ok r?ty, aby zbada?y P:,zy
cz yn? ui i l czen ia stacj i radjoweJ nu

Bjornoe. Po otrzymaniu wezw?

ni? .trawler odhy? 24-godzlnn? .P?;
druz, aby, "W razie potrzeby, nIeSC

pomoc za?odze stacji.
Po zuwiadomieniu radj ofonicz

nem z pok?adu ,,1 r 23" znajduj?-

I
cycli si? 'v pobl iin. okr?tów,. ?e

przerwa w narlawa n iu depesz Jest

spowodo,vana uszkodzenieln ma

szyny, kapitan zaprosi? ",vyspia
rzy" do zwiedzenia okr?t u. Ma? y,

200-tOIlO'vy trawler posiada? zupe?
nie nowoczesne urz?dzenie: cen

tralne ogrzewanie, kuchni? elek

tryczn?, umywalni? i Iaz.ienk?.

Kiedy? to wreszcie nasze okr?ty
wyp?yn? na po?ów W" ryhne okoh

ce wód dalekiej pó?nocy?.: ..

Po zorganizo"wani u stacJ l ? l?sta
leniu hiegu prac obserwacYJno

naukowych, ekspedycja nasza

przyst?pi?a do urz?dzenia ?ll?i rz?
domu rnieszkalllego, aby nIe dac

si? zaskoczy? zbli?aj?cej si? noC!"

polarnej. Gdy prace, zwi?zane
z instalacj? przyrz?dów, zosta?y
uko?czone, za? nasze obserwator

jum podbiegunowe ca?kowicie u

ruchomione, dyr. Lugeon i in?y
nier Gurizman postanowili wróci?

do kraju.
'V oczekiwaniu okazji do pow

rotu na kontynent, urz?dzono kil

ka polowa? na ptactwo. Przy tej
okazji widziano bia?e lisy i prze

pl ywaj?cego w pobli?u wyspy

wielor-yba.
Okazja do powrotu nadarzy?a

si? dnia 14 wrze?nia w postaci' ma

tego norweskiego kutra rybackie
go, na którym dyr. Lugeon i in?.

Gurtzman odp?yn?li do Tromso.

Porl r?? trwula trzy doby w wa

runkach bardzo przykrych ze

wzgl?du na burzliwy stan morza.

\V drodze powrotnej do kraju
dyr. Lugeon zosta? przyj?ty przez

pos?a polskiego w stol icy Norwe

gji p. Neumaria oraz przez króla

norweskiego Hakona, który by?
ju?' dok?adnie poinformowany o

naszej wyprawie, winszowa? nam

przedsi?wzi?cia i gor?co zach?ca?
do organizowania na przysz?o??
polsk ich wypraw polarnych.

.

Po powrocie do Warszawy, dyr.
Lugeon zosta? przyj?ty przez P.

Prezydenta Rzeczypospolitej Prof.

Dr-a Ignacego Mo?cickiego, na spe

cj alnej audjencji, celem zdania P.

Prezydentowi szczegó?owego spra
wozdania o naszej wyprawie polar
nej. Jak dalece P. Prezydent inte

resowa? si? sprawami wyprawy,

nlo?elny wnioskowa? z d?ugo?ci
HlHljencji, która trwa?a blisko go

dzin€:(.

vVyprll:wa nasza, od chwili jej
\V?TllSZenIa, spotka?a si? z ogól
nem uznaniern zagranicznych sfer

naukowych. Podziwiano jej celo·
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Ods?oni?cie tablicy pami?tkowej pierwszej polskiej wyprawy polarnej na Wyspie

Nied?wiedziej.

Obok tablicy stoj?: pp. Siedlecki, ?ysakowski, dyr. Lugeon in?. Centkiewicz
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we wyposa?enie, starannie skom

pletowane tak pod ,vzgl?denl nau

kowym, juk i praktycznym. Do

wodz? t.eg;o pochlebne artyku?y
prasy d u?sk ie] i norweskiej oraz

pe?ne uznania s?owa tej miary fa

clIOWCÓW", Jak proL La COli I', pre
zes ll? i?dzy HH rodowej kom isj i 1'0-

ku pol a ruego, prof. Hassclbcrg,
dyr. norwesk iegn ? nst y tu tu Mete

orologicznego w Oslo, prof. Thrane,

dyr. obserwator] um meteorologicz
nego w 'lromso i prof. Harang, dyr.
ohserwa to rj um geofjzycznego w

Tr oms?i,

w. Belina.

I

...

t?
? '?1

?--:. t?

?clg-Iówki na redzie w Gdyni

Wytwórnia Gramofonów

"ORPHEON"
I

,."
..

'

.....

B. R U D Z K I

WARSZAWA

UL. MARSZA?,KOWSKA 146 i 87.

I
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Gdynia - "?egluga Polska" j Instytut Meteorologiczny.

l'

Gdynia - Gmach Bau k u Po lsk u-go
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Gdynia w roku 1923.

.,4

Gdynia - \\'idok n a port.

Zapomnijm\" o prz.vslowiu: .. Jlo?e n ie wicclztc? Polak. co morze,

gdy pilnie orze", bowiem zastal ih y?m y m u r z y nami pó?nocy. którzy
prac? swoj ?

d oru hiaj ? obc'(': ('z?stokro? wr·og:ie. nu rncl y.
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Mand?urja.

Kraj soi i ehunchuzów.

Od d?u?szego czasu trwa kon- pomi?dzy NeapoleI?- na polu?niu,
nikt japo?sko-chi?ski o Mand?ur-

.. ?
Wa rszaw? na. po?J?ocy. ?hnlal

j?. Po krwawych walkach, stoczo- J?dnak pozosta\\:la "T?ele (?O z ycze

nych na cal ym terenie mand?ur- rua.: upa?ne .lato r m.rozna
zl?n?, pod

skirn wed?ug ostatnich recept, euro- czas .ktoreJ te?In?ll?etr !l.IeJeclno
pejskich - wl ?czn ie do tanków, sa- krotnie wskazuje :JO

pOlUZe) zera,

molotów i innych "humanitarnych" J??l! dodaI?ly do. tego pa?ll?J?ce w

narz?dzi mordu masowego, na g?'U-
ZImie mr ozne .?,vlchr)::. ,neJEJ:ce .o?

zach dawnej prowincji chi?skiej st,rony 1Jon?01.JI, calo?? lrynajrnn iej
Japonja stworz ylu paósh\?o. nowe. UIe wypadnic zach?caj?co.

? lVfand?u, republika mand?urska, To te? wiolkie rzeki Amur i Sun-
której prcz yclcntem jest eks-c?saJ'z gari zamarzaj ? ju? z pocz?tkiem li

-chi ?ski, opiera sw? egzystencj? na

stopada, pozostaj?c zamkni?te dla
bagnetach japo?skich. iegl\lgi do d r ug iej polowy kwiet-

Dzi?ki osfatni m awanturblU ,v-?- nici. Zmnarzanie rzek stanowi zna

j cnn yrn, imi? .Mand?l?rji S??l?c.> SI?
czn? przeszkod? kOInunikacy,Tnq.

gto?lle. Praguicmy WI?? l?hzeJ za-
albowiem, poza ko lej ?

wschodnio
pozna? n asz ych CzyteII1lko"\V- ? tyrn chiiisk? z jej nielicznerni odga??
krajerH odleg?ym, o kt?ry. na fOl'lUll

zielllaIui, :Mand?llrja. nie posiada
Ligi Narodó·w dwie naJwl?ks?e po- sztucznych dróg komunikacy,jnycll
t?gi Dalekiego \V sdwclu SpOI' za-

i jest zdana prawie "Tyl?cznie na.

ci?ty tocz?. .'. ?r6dl?dowe drogi ,vodne. T;vch 0-

Zarysy ?raI1d?urji na JlHlple AZJI statnich, na szcz??cie, jest ,v- :Man
podobne s? do trójk?ta; podsta,v-? d?lIrji poddostatkiem.
przylega,j?cego do rzek.l Amur na

\V lecie rO,j?si? one od licz
pó?nocy. \Vierzcho?ek sl?ga

na ,110- nych d?onek, ?egluj?cych pró?no
ludnie do morza Chi?sklego. 9ra- lub oh?a?lowanych ci??kieJui WOl'?

nica ,v-schodnia przyleg? d?. KoreI
kami soi, ro?] iny str?czko·wej, któ

i cz??ci rosyjskiej pro":JIlCJl ?ad? rej ?rand?urja produkuje olhrzy'
Illorskiej. Na zachodZIe tr<!.Jk?lt mie ilo?ci.
mand?urski graniczy z )?rowJJl?.J? Spo?ycie soi jest bardzo rozpo,v-
chi'lsk? Mongolj? .. Cz??c graJl,tcy szechnione "T krajach Dalekiego
:zachodniej stanowI.q !'luny \VIel-

\V/schodu, ,v- których soja stano,v.j
kiego ?\flll'u Chi{isk??go.. hoda,j?e podsta'V-O\\Te po?ywienie

Ohszar ThJ ancl?urJ I ,wynosI
okol:)

Poza telll z soi prod ukuj e si? olej.950 tysi?cy kilometrow k,v-a(?rat?- Równie? k'\liat te,j ro?liny, zmielo
wych, c?yli bljsk? trzy ra?r ,vl?.cel, ny na rn?k?, stanowi powa?ny
j?k obszar P<?l?k].)?Tudno?c rol?I'.;lc.Z?l p

... ?zednli<?t handlu eksportowe}!,'o.Si? na 50 m l IJ ono\\;. Ocz): W?SCl?, CIeszy SI? on popytenl u Wlochow,
cyfry te, zw?aszcza 'v 00 meSleIllU

którzy ll?·ywaj ? Jn?ki z k,viatu soi,do ludno?ci, S?l bardzo prohleJnaty- jako dOlllieszki do chleba i lllaka-
Czne.

Po?o?enie geograficzne, ,Pod
'wzgl?dCJll szeroko?ci, OOp?)\v-,.ada
strefie kontynentu europejskiego

ronu.

?Jand?urj? naz'Hl? mo?na kra
jeJll wielu rzek, które, jak zazna.
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Pierwszy rz?d II góry: typy mieszka?ców Ma nd?urj i i lama buddyjski.

Drugi rz?d: typy mieszk. Mand?urji: wo rk i z soj?, przygotowane do za?adowania

do poci?gu: dalej widzimy handlarza Iilou, towaru o bardzo sze rok ir-ru zastosowani li

Mi?dzy innerui filon s?u?y do pokrycia jurt w?drownych nomadów.

"T trzecim rz?dzie widzimy d?onki, ?egluj?ce po rzece j a l u i typy lud. ?rand?urji.
li do?u widzimy mieszka?c» Mand?u rj i na koniu i handlarza li licznego z towarem.
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czyli?my poprzednio, stanowi? po

wa?ny czynnik komunikacyjny.
Na wschodzie p?yn? rzeki Jalu

i Tumie?, wzd?u? których biegnie

granica mand?ursko - korea?sku.

Bior? one pocz?tek z jednego
grzbietu górskiego, p?yn?c w roz-

..

bie?nych kierunkach. Jalu wpada
do morzu Chi?skiego, Tumle? za?

do Japo?skiego.
,,y Antung, przy samym uj?ciu

rzeki, prowadzi przez J alu naj

wi?kszy most w Az] i, .po k tór ym

mknie ekspres Seu l - Mukden. U

dolu, po rzece, przemykaj? si? licz-

? ne d?onki, które, po spl yni ?ci u 10-

?ów, ?egluj? nieustannie w gór?
l w (ló? rzeki.

Hównie? wa?ny wodny szlak ko

mun i kacyj u y stanowi rzeka Sunga

rl.
- dop?yw Amuru, oraz Am u r.

Niestel v, Amur jest rzek? granIcz

n? i, od d?u?szego czasu, panuj? na

niej tego rodzaj LL ?,mile" stosunki

s?siedzkie, ?e d?onki mand?urskie

?egluj? tylko wzd?u? brzegu po

?udniowego, parostatki za? i berlin

ki sowieckie trzymaj? si? brzegu

pó?nocnego, tj. sowieckiego.

I\;ad rzeka SIJlI!!3ri le?v na.iwi?k
sze rn iasto ?ralld'?urji, Charbin. -'

Gdy w ko?cu ubieglego stulecia

Rosjanie rozpoczQli budow?. kolei

wschodnio - chi?skiej, w nuej scu

teru, gdzie dzi? si? wznosi wspó?

czesne, gwarne, ruchliwe minsto

przemys?owo-handlowe, sta? tylko

jeden dom. 'N ci?gu niewielu lai

.in?yn ierowie rosyjscy, pOIui?dzy
którymi hy?o, nawiasellI mówj?c?

wielu Polaków, dokonali cudów.

Zbudowali luiasto, wyposa?one w

hotele, teatry, kawiarnie itd" licz

ne fabryki, olejarnie, Iulyny,

Tlistorja ?rand?llrji jest barwna

i obfituje w wiele ciekaw)ch DIO

mentów. Dynastja l\land?u, po za-

j?ciu Pekina w r. 1644, utrzyma?a

si? na tronie chi?skim do r. 1912.

Ostatni cesarz chi?ski, zdetroni

zowany w 1912 r., zasiad? obecnie

na fotelu prezydenta republiki
Mand?u, a w i?c sta? si? mniej wi?

cej t yrn, czem by? jego przodek w

pocz?tku wieku XVII.

Kwestj a ma.nd?ur sk a, tak aktu

alna obecnie, nie jest w gruncie rze

czy nowa. Zrodzi?a si? ona ju? w

r. 1894, kiedy to j apo?cz ycy poraz

pIerwszy okupowali Mand?urj?,
zmuszaj?c Chiny do odst?pienia im

Korei. Nie pomog la interwencja
trzech wiel kich mocarstw europej
skich: Rosj i, Francji i Niemiec, Ja
pOllCZyCy znwludn?l i Kor e ? na

dobre. lO

\V r. 1R93 Rosjanie otrzymali ocl'

rz?d li chi?skiego koncesj? na budo

w? kolei transmand?urskiej, a po

up?ywie kilku lat, dzi?ki tej wl a?

nie kolei, budowa k.tórej zosta?a u

ko?czona w r. 1903, ?ycie gospodar
cze Mand?urj i pulsowa? zacz??o

?ywszenl t?tnem,
Poza rdzennymi mieszka?cami

Mancl?urji, poka?n? cz??? ludno?ci

stanowi? emigranci, prawie wy??cz
nie Ch i?czycy. \V latach ostatnich

emigrowa?o do Mand?u rj i oko?o

pólto?a milj ona kulisów chi?skich

rocznie.

Z ?onami, dzie?mi, tobo?kami,
zawieraj?ceuli gar?? bezwarto?cic

wy?h grató,:, stanowi??ych cal.,.
maJ?tek kulisa - brudnI, obdarci,
g?odni, odbywali podró? do , ziemi

obiecanej" \\T op?akanych ?arun
kach.

Jedn? d??yli kolej?, st10czeni na

otwartych platformach luh w wa

?onach kole,jowych. Inni - na

d?(?llkach r ? l!
h okrQtach p?yn?li do

Dmren z l slllgstao luh Tientsin.

Za podró? z Tsingstao do Dairen
kulisi op?acaj? tylko jeden dolar.
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\Varunki podró?y odpowiadaj? co

nie p rzej azclu. Na maiy parowiec
japo?ski ?aduj? do dwóch tysi?cy
kulisów, tak szczelnie - ?e niema

tyle nawet miejsca, aby mo?na lry-
10 usi??? na pok?adzie. Po wy?udo
waniu kul isów, marynarze japo?
scy zak?adaj? maski ochronne i, za

pOl110C? hydrantów, po??czonych z

kot?em ok.r?tow yru, zrn ywnj ?
o

kr?t wrz?c? wod?.
•

Jeszcze do niedawna nie widzia
no \v ?fancl?urji, aby cz?owiek bia

?y szed? ulic?, nios?c paczk?, cho?

hy ni? by?a tylko ksiq?ka. Od tego
byli ?ó?ci!

Tego rodzaju post?powanie hia

?ych nie by?o b ynajrrmi ej podykto
wane snobizmem. lecz ... ob yczaj a

mi chi?skiemi. Demokrnt yzm za

chodni jest obcy duszy Chi?czyka,
przyzwyczajonego do skrajnej ka
stowo?ci. Chi?czyk, w przeciwie?
stwie do poj?cia zachodniego o

szlachetno?ci pracy, ceni czlowieka

wed?ug skali oclwróconej. Szczyt
Jej stanowi alisol utne lenisiwo. Ten

jest osob? szlachetn?, kto nic nie

robi, lub pracuje lekko. Cz?o\viek,
pracuj?cy fizycznie, a wi?c i d?wi

gaj?cy paczki - to kulis, stawiany
na ostatnim szczeblu clii?sk iej dra

hiny kastowej, pogardzany przez

pohrut ymców "ostatni" proletar
jusz,

To te? Europejczycy musieli tak

post?powa?, aby wzbudzi? w Chi?

czykach pewien respekt w stosun

ku do rasy bia?ej, przeznaczeniem
której Irylo panowanie nad ras?
?ó?ta.

Dzi? 'v Mand?urj i jest inaczej.
Rasa ?ó?ta zapanowa?a nad ras? bia

?? i rz?dzi ni? si?? swej policji, sto

suj?c "robec bia?ych ?rodl;.:i, o któ

rych dawniej nie Inog?o by? nawet

nlowy: areszt, wi?zienie i nawet -

?Illier?.
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Biali Se1 dzi? w ,Mand?urjI zrów
nani 'v prawach z ?ól tymi - zrów

nani, to znaczy w rzeczywisto?ci u

po?ledzeni wohec ?ó?tych. Nie tyl
ko ksi??ki nosz? sami, lecz nawet

wal izki, d???c z dworca do domu
lub hotelu.

Od czasu, gdy Japo?czycy pe
raz pierwszy okupowali Mand?ur

j ?, uplyn??o blisko pól wieku.
Przez te pó? wieku ?ciera?y si? w

?land?urji ró?ne wpl yw y.

Przez d?u?szy okres, dzi?ki kon

cesji kolejowej, dominowa?y wp?y
wy rosyjskie. Lecz i -Japo?czycy
nie pró?nowali. Osadzali swych o

sadników, którzy przygotowali
grunt do powtórnej, tyrn razem zda

je si? trwa?ej okupacji japo?skiej.
Par? set tysi?cy patrjotvczrrych ko
lonistów j apo?sk ich, dla których
dobrem najwy?szem jest j apo?ska
racja stanu, których ?mier? odstra

szy? nie zdo?a od spe?nienia CZyIlU?

wymaganego przez ojczyzn?, sta
nowili j?dro dywersji japo?skiej

'

wewn?trz ?rand?lIrj i.

Korzystaj?c z os?ahienia llosji
wskutek rewolucji, nieustannego
wrzenia rewolucyjnego \v Chinach
oruz b?d?cych na porz?dku dzien

nyrll napadów chu nchuzów na sio

?a i tn iasta mand?urskie, JapOIlja
polo?y?a zbrojn? r?k? na rozleg
?ych ter ytorj ach, aby za\vladn??
niemi i po?o?y? kres nieustannym
walkom przeró?nych oddzia?ów

partyzanckich i terorowi niezliczo

nych, rywalizujqcych pomi?dzy so

h? hand bezlitosnych rozbójników
- chunchuzów. Aby odwróci? o

czy Ligi Narodów od swych wl a?
ci wych zamiarów, bezapelacyjnego
'wcielenia ?yznej prowincji do im

perjum
ja?)oóskiego, powo?ano do

?ycia repu )lik? 11and?u, daj?c jej
pozory niezawis?o?ci.



W r. 1894 Japonja zaw?adn??a
Kore?, poru II 11 o protestów IIlO

carstw eUl'opej skich. Dzi? zaw ?ad-

nie' ?ralld?llrj?, pomimo protestów
LIgI \arodów.
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Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okr?towe

Polsko-Br ytyjskie Towarzystwa
Okr?towe, Spó?ka Akcyjna \v Gdy
ni ?a?o?one zosta?o w ko?cu 1928 r.

i utrz yrnuje w?asnerui statkami re

gularn? tygodniow? komunikacj?
towarow? i pasa?ersk? mi?dzy
Gdyni? i Cda?sk.iem a portami \V.

Brytanji - Londynem i 1Iu11. --

.Statki Towarzystwa s? w yposa?one
w wygodne pomieszczenia pasa?er
skie i posiadaj? nowoczesne ch?od

nie dla przewozu szybko psuj?cych
si? ?adunków jak: bekony, ma?o,
drób itp.

Obrót towarowy, zw?aszcza eks

port artyku?ów ?ywno?ciowych.
grawituje coraz hardziej do Gdyni.
W tych warunk ach Polsko Brytyj-

skie 'I'ow, Okr?towe S. A. pomy?l,
nie rozwija si?, o czem ?wiadcz?
ilo?ci przewiezionego ?adunku, mia

nowicie siatki Towarzystwa prze

'wioz?y w· roku 1931 "\v eksporcie o

143% wi?cej 'ni? wroku 1929 i o

68 % wi?cej wporównairiu z r. 1930.

Uruchom i one w roku hie??cym
na l inj i Gdynia/Gela/isk - llull
2 nowe siatki "Luhlin" i "L\vó,v" s?

wybudowa no wed?ug osiatriich 'wy
..

mogów techniki okr?towej i s? spe

cjalnie przystosowane do potrzeb
tej li nji.

Towarzysiwo posiada Oddzi a? w

Warszawie i Agentury 'w Gda?sku,

Londynie 'i w J lull.
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Statek szkolny "Dar Pomorza" na po ?ncm morzu
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PRAWDA MORSKA
Praca niniejsza, pióra prezesa zarz?du Oddzia?u Propagandy floty Wojennej przY

L. M. i 1\:. iu ?. J. Ginsbe r ta , ze wzg l?rlu na jej wielk? warto??, winna by? pilnie prze
studj own na przez ka?dego Polaka. - Red.

I. NIEMCY.

UCZDly si? od masz ych wrogów,
bo przyjaciele i tak nie opuszcz?

,nas w potrzebie - br-zmi j apo?sk ie

przys?owie. Jest w niem du?o pra

wdy. Francuzi nauczyli si? wielu

rzeczy od Anglików i Niemców, a

Hiszpan ie - od Amcr yknn.ów. Nie

kiedy lekcje hyly holesne.
Pora ju?, aby?nry czego? te? si?

nauczyli, i to w dzicdzi 11 ie, do któ

rej jak dot?d spo?eczeilstwo nasze

odnosi?o si? oboj?tnie - \\T dziedzi
nie mor-za .i marynarki 'woj ennej.

Przed trzema laty wysz?a z dru
ku ksiq?ka jednego z wybitniej
szych oficc rów niemieckiego sztabu

morskiego - wice-admira?a von

1Ianthey'a - "I Iistorj a marynar
ki niemieckiej". Ksi??kn, k tó ra

pr-zetl umar-zonn Ila polski - mo

g?aby odda? n i eocen ione przys?Ug"i
propagandzie morskiej II nas. AI
how iem h isto rj a mo rsk a Niemiec

posiadaniektól'e cedry wspólne z

nasz?, poniekqd wspólny teren. a co

si? tyczy wspóJnych poczynali nad

I3tworzenienl floty (r. 18..t.8) - ,,{ieJe

analogji, cho? i 'wiele rozhie?no?ci
z naszcJni ohecmemi poczynaniami.

'V roku 18..t.8 floty nielnieekie,j,
czy nawet prllsk!ie.I ,\'-ogóle nie hy
?o. Natomiast jednocze?nie z na

stro.IaJui porewolllcyjnemi idea po
siadania ,v?asnej marynarki wO.Ien
nej i ,v?asnyeh kolonij pocz??a kie?
kowa? w?ród niem ieck iego spo?e,..
czellsf.wa. Utworzy?y si? I ip:i i sto

,varzvszenia, da?aee 'w tvm kierun
ku.

"'

Poczc:?a (;b;ado,va? kom isj a

lTI,orska pod przewodJlictw,(?1ll gene
ra?a von Hadow'i tz. r powoi i zacz?
to "\\1 naród wpaja? przekonanie, ?e

72

kwestja rnar ynar ki wojennej nic

jest hynaj runiej kwestj ?
ml ita.rn?,

ale wy??cznie kwestj ? narodow?.
dotycz?c? ca?ych Niem iec.

'I'ymczasern po?o?enie owczes

nych Prus ,hy?o 'znacznie gorsze od

powojennego po?o?enia Polski. -

Przeci?tny Niemiec równie? ma?o
wiedzia? o morzu ,i flocie, co prze

ci?tny Polak. By?o 'wiele zapa?u na

wiecach i konferencjach, ale floty
nie mo?na stworzy? pi?knem i s?ów'
kami. Na ,to trzeba du?Q pracy, cza

su j pieni?dzy.
Uwik?ane w konflikt zbrojny z

Danj ?, zm?czone rewolucj q, os?a
liione finansowo, a nadto nie posia
duj ?oe nawet zacz?tków personelu
mo rsk.iego - Prusy ,sia?y przed dy
lematem nielada. Wielu Biirgeró\,\'
uwa?alo stworzenie floty za ca?ko

wit? utopj?. Minister handlu Duek

wiii'z, w'iclk i 'zwolennik morza, (co?
jak m in ister K'wiatkowski) prze

znaczy? 'wprawdzie 6 nIi I,jonó\v ta

larów na cele floty \"rojenlle.r, ale

wp?ywy z podatków by?y tak skc!
pe, ?e o natychmiastowem zehraniu

tej smny nie by?o mowy.
7 listopada 18..t.8 roku zostaje JCI

dnak stworzona techniczna komi;:;ja
morska, na czele któr'ej zasiada ks,
Adalhert Prusk'i. Sk?ada siQ ona l

oficerów arlnji lqdowej i a? dwóch

lnarynarzy: porucznika Schr(jdel'a.

który s?u?y? 'v Illarynarce holenl

derskiej i kapitana DOll'llnera \,'

s?u?hie ,,, Szlezwigu. \V Zgromw
dzeniu Narodo\VeIH pracuje rniel

zmordowanie milllister Dnek\'v'itz.
,

Iuwcntarz floty w roku 18·Y)

przedstawia siQ - jak nast?puje:



1 fregata parowa,
3 korwety parowe,
'2 fregaty ?aglowe,
kilkana?cie malych ?aglowców

i szalup,
personel - 1750 ludzi.

.J cdnocze?nie trudno?ci pol i tycz
ne zdawa?y si? nie do przez\\Tyei?
zerria. Wielka Brytrrnja wr?cz 0-

?wiadczyla, ?e nie uznaj e bandery

niemieckiej i ?e okr?ty pod flag?

?zarno
-

czerwono z?ot? b?d? uwa

zane za pirackie. Nale?y uprzyto
runi? 'sobie ?e ówczesna konfedera

ej a pó?n?cnvch Nielniec mi alu

przeciwko sobie nietylko ,daclczy

ni? rnórz - Ano'lJ'p niet-dko (-'ran-
,

h '" ,

C.T? i RosjQ, ?le do nich usposohione.
ale tak?e Danj ?, bQd?c? w otwartej

wojnie.
I wówczas - rezyg'nuj?c z u

tworzenia mar vnark i ogólno-nie-
rnieck iej, rezyf;'nuj?c ze W'SPÓ?ll
dzia?u SaksonJi li Baw·'arji, które

wr?cz o?wiadczy?y, ?e grosza
na

f?ot? nie dadz?, "Prusy same bior?

SI? do dzie?a.

Ju? w roku 1850 zostaje stwo

rzona szko?a ,vojcllno-IllOrska, a

flocie przdnrwa szereg jednostek.
Z poczalk?1 t?zeha ucieka? si? do 0-

ficeró,,; clldzoziemców - Szwedów

Anglików, nawet Greków. A jed
dnak praca idzie naprzód, ho pra

eUJ'e o'orliwie (l'arstka enluzJ'astó,\y.
. b I:'

l
r r

?lIniej?cych patrze? 'v przysz o;C
l rozumiej?cych, ezenl jest dla pall-

Sh\Ta luorze.

14 lis/opada 1833 roku P?ws,ta)e
dekretem k I'ólewskim ad I1ll1'<111c.I n,

z ks, Adal ber?cm na czele. Okr?ty,

dotychczas pl'zywiazane do brz('!!'ów

Ba?tyku, P()('Z)"n uj ?1 ?eglo?\Ta?.,
Ban

dera pruska lIkazuJ e SIt( n leh'L?o na

?rorzll ?ródzielllnelll. ale nawet za

OCeanelll. ?\l?odSli oficerowie wy

sy?ani nu s/udja do Anglj i. A naród

patrzy na to - jak na. kosztown?

zabawk?·
\r roku 1855 flota pruska Iiczy e

? fregaty ?aglowe,
? ko rwet y ?aglowe,
2 korwety parowe,

• :2 szkunery (z tego jeden -

po

darowani y przez Z'Wi?zek Ko

biet Pruskich (sic!),
-i2 wios?owe kanonierki (galery).

Personel - niespe?na 1200 ludzi

l icz?c w to ju? bataljon piechoty
luorskiej.

Zorganizowana w tym?e roku

szko?a wojenu o-rno rska ma okolo

stu uczni. Jej ko menrl antcm jest

U1Uj or Ilaller v on Hal lerstein,

\V rok pó?niej w ladze morskie

zustuj? podzielone na administra

cyjne
- m ini stcrstwo mar-ynarlei

i tnkt vczne
- dowództwo m ar v

narki .. A w roku lR61 genera? vón

nooa zostaje p ie rwsz yrn wspól

nym m i n ist rem woj n y i mnr y na rk i.

Zdn,\Ta?o si?, ?e Prusy, kraj par

excellence l?dowo-mili tarrry, lek

cewa?y? b?d? sprawy woj en no

morskie, po?wi?c? sw? Ilot? dla ar

mj i, a eonajmnie,j odnosi? si? h?d?

'\TOgO do IHH\'ej ·dziedziny. Jednak
oficero,\·ie l?dowi, zatrudnieni 'v

pod w·ój neln III ini stersiwie, hynaj

lllnie,j nie pat I'z? krzywem okienl

nu s",;ych Illorskich kolegó,v. Prze

ciwnie - posta,\"ieni na czele Ula

l'ynarki generalcH\'je oddaj? si?

sprawie z zapa?eJn i jakkolwiek
brak im facho'wej wie(lzy, to jed
nak?e luarvnnrka nielnieckaza

,nlziQcza in; wlicle.

Pon ic,nl? pl'ow·adzen ie pol ityki
hez ?rodków lnilitarnych jest tenl

salllClll, co gaszenie po?aru hez "ro

dy - tym 1 ylko s,,'oinl poczyna

nioin 1l1ol'skinl za\\'dzi?czaj? Pru

sy pierwsze swoje sukcesy 'v dzie

dZlllie poiit yki zagrall'icznej. W r.

'3



1863 opracowany zostaje na zasa

dzie merno rj alu admiralicji stal y

prograrn morslei. przewid uj ?cy bu

dow? okr?tó-w pancernych. To te?

?wiat poczyna si? powoli liczy? z

dotychczas koutynental nem, pozba-

wionem mi?dzynarodowego znacze

nia pu? stewk iern.

"Prusy musz? zbudowa? i utrzy
ma? flot?, wystarczaj?c? do ochro

ny handlu zamorskiego, obrony wy-

Flota niemiecka pod ?winouj?ciem.
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b.rze?y li ataku w-ybrze?y niepr-z yj a

cielskiich ...

"

brzmiala jedno ze zda?

memorja?u. \V.ida? ze?, ?e ju? wó

wczas dowództwo floty stara?o si?

wpoi? w naród ducha ofensywy i

ch?? czynu.
'"J': 1: ?':

\V clrwili wyl)uchu wojny pru

sko-du?skiej (1864) flota pruska
liczy:

4 korwety ?rubowe,

1 korwet? ko?ow?,
3 ma?e kolow ce,

2 uzhrojone holowniki,
21 .kanoruiere k,

8 okr?tów ?aglowych.
40 szalup - kanonierek wios?o-

w ych (galer).
Huzem 31 paroWCÓW" ze 145 dziu

?aIni, 8 ?agl owców 'ze 144 dzia?ami

l 40 ?odzi z 76 dZ'i'a?D'lni. Personel

liczy 100 oficerów i 14-00 maryna

rzy. Dochodzi do tego 700 lud?i ha

tuljonu morskiego.
Bud?et. wynosi 2.300.000 ,talar6w

przy bud?ecie ar mj i )t)500.000 tala

rów i bud?ecie pa?sLwa 140 miljo-

nów talarów (sic!).
Du?czycy s? na mor zu trzy ra-

zy silniejsi, jednak?e ZWyCI?stwo

przypada 'w udziale Prusakom, Bar

dzo spr??y?cie przepro\vaclzone o

peracje ladowo-morskie czyni? ho

llor d?);wó?lztwn króla Wilhelma-

Za? rok po wojnie
- gcnera?

wojsk l?dowych Hoon
, h?ierdzl:

,,?Jarvnal'ka pruska musi zaJ?C sta

nowisko zwracajqce uwag? '\T?ród

nwrynar:ek d rugiego rz?du". .

Parlament. tylU razem oponuJe,

co odt?d trafia si? do?? cz?st.o. <Id
chwili utworzenia cesarstwa nIe

mieckiego, a? do "rojny europej

skiej sze?? razy Reichstag- zosta?

rozwi?zany, z czeg-o pi?? d?a opozy

cyjnego sianovtiska 'v sprawach

flot.y. Nie 'wmawiajmy wi?c .'\v Bie

hie, ?e ka?dy Nlcmiec rozunllal od-

razu potrzeb? Hot y, podczas gdy
Polakowi trzeba z.rozurn ieruie dla

spra\v morskich wk?ada? ?opat? do

g?owy. I tam tak?e przedstawiciele
narodu nie zdawali sobie sprawy,

?e kraj, posiadaj?cy dost?p do mo

rza i chc?cy zachowa? mo?no?? e

gzystencji tak w czasie wojny, jak
[ w czasie pokoju - istnie? bez flo

ty ,uie mo?e,

Z owych to czasów pochodzi
s?ynna mowa Bismarcka, w której

pó?niejszy kanclerz cesarstwa do

wod'zi, ?e liozy? na sprzymierze?-
"CÓW - to to sarn o, co zre'zygnowa?

z handlu zamorskiego i 'wyda? '\TY

brze?e na lup wroga (sic!}.
30 pa?dzieIm:ika 1865 roku de

kret królewski reguluje wzajemny
stosunek arrnji i floty: "Armja i

mar-ynar ka .two rz? si?? zbrojn?

pa?stwa. Obie organizacje 's? od

siebie niezale?ne li ich adrrriuistru

ej a stoi na jednakowym poziomie
hiea rchicznynI".

Wojna prusko-aus?rjacka (1866)
widzi znów szereg sukcesówm?o

dejmarynarki, której stan posia
dania stale wzrasta. Powstaje aka

demja w Kiel u, dwa arsena?y, sze

reg fortyfikacyj. S?u?ba w mar y

narce ur.egulowama jest odpowied

ni? pragmatyk? i trwa 12 lat dla

szeregowych. Naród dotychczas 0-

boj?tny -, zdaj e si? coraz wi?cej
interesowa? sprawami floty. Nic

dziwnego - bowiem od kilku lat

rozwija si? z impon uj ?c? szybko
?ci? morski handel Niem,iec, a w

?la?l ?a
ninl ,idzie dobrobyt miesz

kuncow.

l pa?dzern ika 1867 r. IIlO\Vy de

kret. królewski zmienia bander?
Prus na hander? Konfederacji Pól

npcnych Niemiec - czarno
- hia?o

czerwon?. Zadanie floty zostaje 0-

kre?lc)llle wyra?nie nietylko jako
ochrona handlu i wybrze?y, ale
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tak?e jako "dZIa?anie ofensywne w

celu atnkowanin flot i portów nie

przyjaeielskich'". Coraz wi?cej 0-

kr?t6w woj ermych ukazuje si? na

zagralllicznych wodach, tor-uj?c
(hog? banderze handlowej, zdoby
waj?c nowe rynki zbytu, g-?osz?c
chwa?? zwyci?skich Prus. Niektó
re z mich do pi?ciu lat p?ywaj? po

Oceanach, do konywnj? podró?y
naoko?o ?w.iatu, zwiedzaj? egzoty
czne kraje, wspieraj? pionierów l

kupców uiiem ieck ich.

K westj a koloni}, dot"td uwa?a

na za utopj?, zaczyna stawa? si?

aktualn?. Niemcy ze sw? królicz?
ludno?ci?. ze sw? masow? produk
ej ?l . tandety potrzehuj? nagw???t
llueJsca n a ekspansj?. Do tego Bl?
marek lnie chce rez·ygnowa? z erni-

..
grantów i pozwol i?, aby si? 'WY'n?
nulawial i. Tote? okr?ty p rusk ie

zawij aj ? wsz?dzie tam, gdz.ie tyl ko

??ycha? ,11lOW? nieJll'ieckq ,i st."carz?l
j ? sia?y kontakt mi?dzy enu grucj ?

a .macierz?. Jak kolosaln? ?vag?
mta? ten kontakt z punktu \vldze

nia mil:itarnego, poLitycznego i eko

JlO1n'iezllego - nie potrzeba chyha
t?ulllaezy?. A u nas dopiero \V dwu

nast.ym roku niepodleg?o?ci nIalut

ku ?aglowa "l skra" ponios?a hallHle

r? Rzeezypospoli tej 11<1 ·wody mne

rykaIlskie.

-

\Vszystkiego tego dokOIlywuje \V

Niemczech Il ie wolanarod li, bo dlO?

ll?wiaclomioJlych jest coraz \vi?eej,
to jednak ogÓl pozostaj c hiern y

-

ale ?elazna wola ?elaznego kancle

rza, twórcze ideje kilku wybitnych
pionieró"r morskich i 'lnqd ro?? prze

widujqeyeh m??ów· stal,11I. Nie ?de
ga w?tpliwo?ci, ?e hez floty 'woJen

nej Niemcy illig'dy lIlie btahby si?
lllocarshveJH ?w;jatowem? a przede
'wszy?jk'i0m nigdy [uie posiedliby
kolonij .

'YoJlna franko-pruska r. 1870-71

zastaje flot·? niemieck? kilkakrot
nie s?absz? od francuskiej (\VÓ\V
czas drugiej n a ?wiecie). 'I'em nie-

-? mruej sk?ad Jej przedstawia si? -

j ak nast?puj e:

3 pancerne fregat v,

l pancerna korweta,
? pancenne monitory,

lO korwet ?rubowvch.

?2 kanonierki,
? .

5 parowców specjal.nych,
? ?aglowców.
Razelll 43 parowce i 7 ?aglow

ców z 450 dzi alam i. Personel liczy
162 oficerów i 3655 marynarzy? plus
piechot? li art ylerj ? morsk? \V sile

1200 ludzi. Bud?et wynosi 7.300.000

talarów.

I w tej wojnie, dzi?ki umiej?t
nej polityce, Flota niemiecka nie

ponosi ani \vi?kszych strat, ani po

wa?niejszej pora?ki.
Charalcter-ystvr-znem jest, ?e w

znram iu marvnark i n iem ieckiej po
trafiono ustrzec j? od kl?ski, czv

zbyt ryzykownych p rzedsi?wzi??.
Z drugliej strony planowano i 115il·
nie pro,vadzO'l1o, lllimo stokro? ci?,:
,szych ni? u nas '\varunkó,v, jej roz'

hudow?·
Uprzytomnijnly sohie, ?e \v 0-

\Vylll okresie 1848 - 1870 n ie by?o
j eszeze \v Nielnczech ani wi?kszych
,sfoezTli, ani spec.jalistó\v nlorskich.

Ka?eei ze szko?y m?)J'skiej ,vyszli
dopIero Ipodporuczlllkami na. rok

p,!:zed woj n? francusko
-

prusk?.
NIedawno zalozony arsena? praco
wia? z trudno?ci?. Okr?ty budo\\?a-
110 \V Ang-Iji, "re F'rancji,'·w Amery

<,.'e: N'iektóre -

zan?(?wione i eZG
i;ClOWO zaplacone-lugdy nie przy
hy?y. Inne, llszkodzonena sklItek

'Il ieullli ej ?tne.j obs?ugi ? kos.ztowa? v

w,jele pieJ} iQdzv. Personel dziel n?:
jak u nas, ale ';la10 obeznany z mi)?
rzem, 'wymaga? jeszcze dtugie,j
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mozolnej pracy nad wychowanie-n
oficerów i szkoleniem za?óg. 1fimo

to okr?ty odwa?nie w yplywaly w

dalekie podró?e, a bandera ich r.iz

po raz opasywa?a ?wiat, g?osz?c
chwa?? Niemiec i w ymusznj?c po

szanowanie dla mocarstwowych
poczyna? nowego pa?stwa.

,,1farynarka, która znajduje si?
dopiero w stan ie embrjonaln ym,

której nie r-ozbudowano ze wzgl?
du n a fa?szywe poj?cie oszcz?dno?
ci, która zosta?a od razu .zak roj on.i

na zbyt ma.l? skal?, ma tak samo

mal? warto??, j ak varmj a o zbyt
s?abym sk?adzie, uzbrojeniu i zao-

t
""

pa rZelIlHl .

"Kraj, posiadaj?cy dost?p do

morza, .

a chc?cy mie? jakie - ta

kie znaczenie na rynku pol itycz
n ym i ekonomicznym ?wiata - 11111-

si m ie? mnr yn ark? wojenn? - pi
sze admira? VOIl Mantev. - Bez

niej nie odegra ?adnej roU i nie po

trafi nawet rozwin?? swego han

dlu zamorskiego".
,,?rary,narka ta w czasie pokoju

reprezentuje kraj na zewn?trz i

zmusza do liczenia si? z suweren

no?ci? pa?stwa. '\V czasie wojny ma

triotylko hroni? 'wybrze?a i 'wolno

?ci dróg morskich, ale ow?adn??
n iern i, zaatakowa? przeciwnika i

zniszczy? go, aby posi??? mo?no??

swobodnego liand lu morskiego I

Izaopatrywan ia kraj li we 'wszjyst
kie potrzehne produkty. •

Jest ,,,-i?c obowiqzkienl ka?dego
oby'watela 1IZlW? konieczno?? nla

rynarki \vojcnllcj dla swego kra

ju, ruz\va?y? przypada,jqce st?d
korzy?ci i przyczyn i? si? do stwo

rzenia odpowIedniej si?y zbrojnej
na morzu'".

?Iniejwi?cej to samo, co von

?rantev, mówi \\r s'wQlich Illcmorja
?ach sl\'"nnv admira? angielski. Lord

Fisher- or" Kilvestone. ?rallly tu
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wi?c jednoglo?neopinje dwóch, do

przeciwnych obozów nale??cych
mar-ynarzy.

Komentarze sq chyba zlryte-
czne.

* *

1 marca 18?2 ministerstwo ma

rynarki otrzyma?o nazw? cesar

skiej admiralicji. Bandera pruska
zostaje zum ien iona starem gocllem
krzy?aków - oza rn ym kr-zy?em na

hialem polu. Specjalny dekret je
dnoczy w osobie szefa admiralicji
- dowództwo i administracj? floty.
Szefeln tym zostaje genera? plecho
tv von Stosch, w roku 18?5 miano

wauy admiralcm. Jak wida? - dla
dobra spra-wy po?wi?cono nawet

przepisy i tradycje.
Osobisto?? Stoscha nasuwa sze

reg ciekawych ohj ekcy j. By? to

cz?owiek twardy i g'wa?towny. Ofi

cerowie marynarki ?mieli si? cza

sem z jego ekscentrycznych wyst?
pie? i gwa ltownych wybuchów. A

le w potoku wymy?la? i inwektyw
znajdowano zwykle sedno prawdy.
Genera? - admira? sprawy mo rsk ie

ujmowa? po l?dowemu i poddawa?
si? wp?ywom oficerów sztabu ar

mj i, ale wypr-zedza? w ka?dym ra

zie swemi pogl?dami ca?e pokole
nie i w donios?o?? idei morskiej
wierzy] n iezlomnie. - '\Vsz?dzieJ
gdzie chodzi?o o pot?g? morsk?
Niemiec, Stosch \vykazywa? \vriele

energji, interesowa? si? przemys
?em i han(llem morskim. nawiqzy
,\Ta? do tradycji dawne,j Hanzy, rOI:

poczq? hlldow? ,vi(?kszy('h jedno
stek \v kraju, lHloskonali? szkolnic

two, stworzy? sztab morski ...

"Dzi?ki rozhudowie flot y i wzro

stowi poiQg'i rnorskie,j Niemiec, 111-

dllO?? zwiQkszyla siQ nagle o kilka

miljonów. Albowicm poczuli si?
Niemrami wszyscy ci, których do-
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Zbrojenia Niemiec na morzu.

W Williclmslm vc n spUSZCZOJly zosta? na wod? niemiecki 3-gi z kolei ze zhudowan ych

po wojnic pancernik "B", który otrzyma? lJaZWQ ,.:\dmi rat Schce r". Na ilustracji -

chwila spuszczania okr?tu na wocl?.
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i?d t'y-Iko lu?ne 'nici ??czy?y z ma

cierz?".
Ale w?a?ciwe wykorzystenie bo

gactw morskich i o-w?adni?cie mo

rzem nie p rzy?wieca]o Stoscliowi -

jako cel ostateczny. Dawny gene
ra? operowa? wci?? jeszcze kategor
j ami l ?dowem i, uwa?aj?c flot? za

organ poruocuicz y arrnj i. - Ten cel
i ?rodki, do niego prowadz?ce
pisze von ?fantey -

s? do dzi? dnia
obco

:,v i?kszo?ci mm-od u niemiec
k iego".

Nie wst ytl?my si? wi?c za har
dzo naszej ignorancj i morskiej, a

raczej p racuj nry, aby u?wiadomi?

spolecze?stwo polskie w' 't ym kie
runku. Nie jeste?my ZI1()'V tak bar
dzo w tyle, skoro sam niemiecki ad
mi rn] przyznaje, i? jego z.iom ko wie

dalecy s? ci zi? j eszcze od z rozumie
nia donios?o?ci w?adania morzem,

A ?e ten czy ów rosyjski pulko w

nik l icz y] si?Q ?odzi podwodnych ...

"\v- hagnetacli, to ocz yw i?cie powód
do ?m icch u, uletn.kze do ... lL?wiada
luiania. ·\V nos,p Inikt o ll?w'iada
luianie to nie dba?, oficerowie nla

ryllarki stan(Hvili zhyt odr?bn? ka

st?, ooC'zywi?cie znaeznie przewy?
szaj?c? poziom inteligencji kole

gów z arlllj i l?do,,'ej - i stqd W'y
nik?a pe"\vnego rodzajn animozja,
1>ar<1zo niepo??dana pomi?dzy oby
dwoma organami si?y zhrojllej. A

nimozja taka, zwiqzana z fa?szy
"\\?em pojQciem o "espri t de corps".
"\\T dzisiejszych czasach mo?e hv?

tylko z go 11 h n ? d la cutokszla?t u

spraw, z obron? P[ulstwa zwiqza
llveh.

.

"\V r. 1876 "\v slu?hie jest 23 okr?
iÓ"T "\\?i?kszvch z 68"59 IlId?mi za.to
gi. Nadto kilkana?ciejednosiek jest
'v rezen\;?ie lub w' podró?ach nau

ko"wych (czv tylko ?). - :Niemcy
doskonale lImicli ??czy? nauk? z ...

wojskow? wiedz? i w)"\v'iadeIll woj-
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Iskowym. "\V r. 1877 ksi??? Henryk
Pruski 'zostaje zaokr?towany \V?

charakterze aspiranta na ?aglowiec
"Niobe". Poja,viaj? si? pierwsze
torpedowce. Ok.r?t y, stacjonowa
'Ile zagranic?, maj ?

kilkakroi nie o

kazj? interwenj owania w obronie.

poddanych, czy linteresów n iemiec
kich. Gdyby nie one, o ?adnem
'zak?adaniu kolonij czy faktoryj
nie hylohy mowy. Albowiem, po
m ij aj ?c wrodzon? niech?? t ub y]
ców, inne pa?stwa, a .mi?dzy rriem i

g?ównie\Vielka Brytanja, czyni?y
--:- co mog ly, aby "nie dopu?ci? Niem
ców do suwo rzen in dominj urn ko

lonjalnego. Gdyby nie dzia?a ró?

nych .,Gazel", "l lert", ?,Ariadn··.
.,GreifÓw", ,,:Mew", "Panter" i "I l y

jen" - ?adr.e z zapocz?iko\\?anych
zamorskich osiedli n ie oxia.lohy si?
w r?ku poddna ych cesarza.

:.t. ? :."

'V roku 1883 szefem ad rn irul iej i

zostaje inny gener-al -

von Caprt
vi, Doskona?y sztabowiec, zdolnv
oficer boj(nvy: a przedewszyslkielil
,vytrawny polityk. 'V jego r?ku
rnarynarka staje si? narz?dziem po_o
l i tyC'zno - Jni litarllem. Przewi duj ?e

niechybnie 'woj n? na dwa fronty z'

Hos.rq i Ji-'rancj? - ?wiai?y te? cz?o
"\"lek pI*acllje ,v- k'ierunku zabez

pieczenia Niem iec od smu rn ych e

wentualno?ci zaskoC'zena. Oa to -

gellera? l?dowy,- dowodzi, ?e cs

kad ry kr??owll ików, p ['zehy",aj ?cc·

zagranic4, i flotylle torpedowców,
hroniqce wyhrze?y. h?d? bezsilne,
o ile za rnielll'i nic stan? pot??ne 0-

.

kr?ty pancerne. Oto co 'v memor

jale swoim. zlo?ollvrn cesarzowi w'

r. 1883, pisze yon Capri vi:
.. ?farynarka, która s"\\?6r punkt

ci??ko?ci umieszcza 11a Jadzie lllb
,v- hlisko?ci l?dll. nie zas?ilJ!,'llje IlU

miano marynarki. ..\forze pI"zestala'
.

dzieli? narody - i kraj, który chcC"



utrzyjna? swe ?wiatowe znaczenie,
luusi interesowa? si? mo rzern. J e

?eli bandera rriemiecka nie potra
?l sama utrzyma? si? na Oceanach
1 wzbudzi? szacunek ?wiata, to nie

potraf[ ona tnk?e posi??? pewnych
'l go10wych na wszystko soj uszni

k0w. Obrona wybrze? y nie mo?e

nue? miejsca bez okr?tów l injo
wvch, Torpedowce i jednostki lek

kIe nie podo?aj? jej. A oprócz te

go jedynynl i n aj lepsz.yrn sposobem
obrony w yb'rze?y jest zawsze bitwa

na pelnem morzu ci unicestwienie

przeoiw rrika ... ".
4

Kt?ry? zawodowy admira? móg?
hy SI? wyrazi? inaczej ? ..

Tote? "\v roku 1888 - w chwili

lIsiqpienia Capriviego, którego za

st?pi? adm i rat von Mon ts, stan flo

ty niemieck1iej przedstawia? si? jak
llast?puje:

•

pancerników 13

fregat: pancernych 8

monitorów i kanonierek 27

korwet 10

kr??o,wników 5

Orkr?tów lekkich 11

okr?tów" szkolnych 19

torpedowc{)w 17

okr'?tów pomocniczych 19.

Personel: 534 oficerów i 15.480

rSzeregowych.
,Oto hilans pierwszych lat czter

dZICStu.
* *

\V latach siedelndzicsi?tych u

bicg?ego shllecia p?ywaj?ce po e

?'Z()tyczlI yeh wodach okr?ty w?
.lenne kaisera mia?y wielokrotnIe

o.kazj? do zawierania umów z ró??

nymi królikami czy kacykami, do

za,jmo:wan:ia terytorjów, czy (]ekla

rowania protektoratów. Ale naród

n?emlecki (laleki hy? od zrozlin;ie
lUa don ios?o?ci kwestyj kolon.Ta?-
lI)"('h, alhowieln jeszcze 'v r. 1880

Reichstag odrzuca projekt gwaran-

cjii dla faktoryj nieru.ieclcich na Sa

Iuoa.vV ówcza:s koloni?ci poczyna

j? dzia?a? na w?asn? r?k?, maj?c
pocichu vzapewnione poparcie flo

ty. W ten sposób powstaje powoli
niemieckie pa?stwo kolonj alne.

l tak kapitan Deirihard lila "Bis
marku" zdobywa Samoa, .kapi tan

Hoffman na "Mo\ve" zajmuje To

go a potem Kamerun, przyczem ka

nonierka angielska "Flirt" spó?nia
si? o trzy dni ... "Eli,sabeth" i "Leip
zig"'og?aszaj? posiacUo?ci k olonistv

Liideritza w po?udniowo - zachod

niej Afryce 'za wl'asno?? pa?stwa.
Nast?puj ? nowe zdobycze i "pro

tektoraty" w Aust ralj i, Afryce, Az

j i. \V roku 1885 ter-ytor-ja kolonjal
ne Niemiec przewy?szaj? kilkakro

tnie powierzchni? merropojj i,

W roku 1889 umiera admiral von

Monts i admiralicja znów zostaje
podzielona na «Iwa organa': dowódz

two - pod kierownictwem admira

?a i ministerstwo - pod kierow

niclwem sekretarza rstanu. Podzia?

ten trwa do r. 1918 i jest, zdaniem

von Manteya, jedn? z przyczyn nie

powodzenia w wojnie ?wiatowej.
Albowiem dla sfwnrzen'ia pot?gi
morskiej potrzeba by?o przed e

wsz ystjciern jednolitej w?adzy.
Ale has?o nadane 'jest jedno:

przysz?o?? Niemiec le?y na wodzie.
l\limo protestów i 'Zbroje?arrlgiel
skJich, ?osyjskich, francuskich, mi
nlO ca?eg? s?eregutrudno?oi polity
·eznych I f]lllaI1sow?ch - budo?va
floty trwa programowo i niezmor
do-wanie.

vV styczniu 1892 roku szef szta
bu floty baltyckiej, kapitan von

Tirpiiz, rprzedk?ada cesarzowi me

morja? o "No-wrej organizacji HeJ

ty pance,rnej NieI11'iec". Memor.ra?
t.::n sta? 'SI? podstaw? dalsze,j takty
kI, stworzy? doktryn? Imorsk? i by?
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przyczyn? planowej i usilnej roz

budowy floty.
Id?c w ?lad za jej rozwojem,

m?zna dostrzec, jak marynarka nie

mIecka oderwala si? od poj?cia
"obrony wybrze?y", jak ,vyt?pila
,'( sobie ,.defenzyw'ne'" a za tern i

,,(?efetystyczlle tendencje", jak za

mIast tworzy? m?czenników, two

rzyla zwyci?zców, jak jedyneIll jej

?adanIeln stawa?a si? bitwa morska
l unicestwienie przeciwnika.
, A przecie? szanse pobicia cho?

by sa?nej tylko floty angolskiej by
?y wowczas dla Niemiec tak SaIlIO

znikome, jak dla nas dzisiaj szan

ee pobicia floty niemieckiej.
* * *

. \V. roku 1897 nast?puje okup a-

c,?? Klao-Czao, a jednocze?nie Tir

pItz zostaje mianowany ministrem

luarynarki. Godno?? t? piastuje
przez lat 19, co jest swego rodzaju

rek?rdenl. Ale tylko w ten sposób
n?ozna zapewni? ci?g?o?? pracy,

cI?g?o?? idei i owocny rezultat.

.
Pierwszym czynem Tirpitza hy?o

za??danie bud?etu morskiego, ohra

caJ?cego si? dotychczas w ramach
90 ?iljonów. Trzeba by?o wyrwa?
narod nielniecki z "sentymentaliz
?HU Illorskiego" i postawi? w obliczu

,?prawdy morskiej".
6 pa?dziernika kanclerz Hohen

Iohs i rada ministrów akceptuj?
proJckt prawa o "u/worzeniu flo

ty". Projekt ten zyskuje aprobat?
w' Reichstagu. Nic dziwnego

-

przcmawiaj? howiem za nilU 'wszy

scy ffiQ?o,vie stanu, nlinistro,vie :

w?Q?szo?? deputow·anych. Tak u

mle.JQinie Tirpitz przygoto,val
grunt.

. ".Czasy siQ sko?czy?y - Illówi

nllnIsier spra,v zagranicznych ?ii
IO:\T -:- kiedy N'ielnicc oddrrwal zl.e

n?l? Jednemu s?siadowi, 'wod? dru

gIemu, a sohie zosta'\7'ial tylko nie-

bo". A Tirpi tz dodaje: .Je?eli zde

cydujemy si? nu ten p roj ek t, naj
silniejsze pa?stwo morskie ua-ny?
li si? trzykrotnie zanim o?m ieli si?
n1,S zaczepi?".

Uchwa?a przewiduje nast?puj?
cy sk?ad floty:

19 pancerników Iinjowych,
8 ipancernikó,v br-zegowych

18 wielkich kr??owników,
30 malych kr??owników,

Plus odpowiednia ilo?? torpedo
wców i okr?tów pomocniczych. Bu

d?et mia? wynosi? 409 miljon?sw
marek i .zwi?ksza? si? o 5 mi.ljonów
roczruie.

"K westj? ?ywotn? dla cesarsi

wa jest bezpiecze?stwo rozwoju e

konomicznego, w szczególno?ci za?

- ?wiatowego handlu. Aby osi?

gn?? to - lnusimy by? "do?? silni

nietylko na l?dzie, ale i na morzu"

brzmi motyw proj ektu prawa z ro

ku 1900, ??daj?cego ju? 38 pancer

.nków ,i 14 wielkich kr??owników .

I ten projekt przechodzi przez

Reichstag p rzociwk,o g?osom socj al

dornok ratów, hanowerczyków li Po

laków.

Reszta jest wiadoma: Szalony
rozwój floty, budowa i rozszerze

nie Kana?u Kilo?skiego,w?asne
wspaniale stocznie, szybki rozkwit

kolonij i handlu zamorskiego,
wzrost dobrobytu, rozwój przemys

?u, moca.rstwowe znaczenie Nie
miec. Sytuacja ta poprawia si? je

szcz? po ,pr?e?ran?j wojnie rosyj
skO-japOIlSklej,klledy to Rosja,
trac?c flot?, traci wiele ze s,veO'o

.
b

zn rl:CZeI?
la mycarshvo,vego. Nienlcy

staj? SIQ ,vowczas trzeciem ,mocar

stwenl ?wiata. Personel floty liczy
w roku 1906 prawie 40.000 ludzi, 'v

roku 1908 z gór? 50.000, w roku 1912

73.000.
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,V chwili Iwybuchu wOjI?y,
Niemcv s? na drugiem nuej scu

w?ród ?pO't?g ?wiata,

Flota ich, prócz jednostek znaj-

duj?cych si? w budowie, liczy:
47 pancerników,

"

13 wiej kich k.r??owu ików,

28 mal ych .k r??own i ków,

8 kr??owników mi nowych,
t-IS wi el kiich torpedowców,
40 n?a?ych torpedowców,

4 okr?ty szkolne,
30 ?odzi podwodnych,
43 trawlerów

j ki lkadziesi?! okr?tów pOIllOC

niczych, knnouierek, awizo i tp.
Oto, 'co potrafi?a si worzy? s?llla

"vota kilku ?wiiaclom.ych celu Jed
nostek, za ktoremi poszed? dopiero
ca?y, stosunkowo dla sprawy oho

j?tn y naród ni eru.i er-ki.
* "I: "I:

A teraz - powie czytelnik - na

co to wszystko si? zda?o? Przecie?

Niemcy i tak zosial i pobi?i, a ich

zbrojenia IlloJ:sk1ie slah SIQ 'lylko
zarzeW,lem WOJ ny.

Przepraszmn - odpo\v'ie na io

ka?dy. prze(:i9Iny ?llawca .spr?,v
morskIch - I u tJ?WI g??hokIe Ille-

porozuIllieIUie.
'.

Niemcy V,l y\\'o?a?y WOJ n? nie fJo-

1'-1 - lecz polityk? agi'esywnq, pro

\\radzon? pl?zez genj alnego megalo
Jnana, którenlll si? przy?nao, ?e h?
dzie imperatoreIll ?'wiata, Zgubi?a
ich ta agresywna polityka, a nie

ch?? zabezpieczenia \\Tolno?ci nlor

skiej. 'Vojn? przegra?a nie flota

niemiecka, nie al'Jllja nawet _.- lecz

nienliecka dyplomac,ra.
Flota niemiecka pozosta?a nie

zwyci??ona. Falklandy - io by?
zewn?trzIl y teaf r operacyj ny. Dog
O'erhank - to epizod. Ale Jutland
? naj,wli?ksza z bitew morskich

?wiata - hy? bezwarunkowo 'Z,vy

ci?stwem niernieckiem, powiedzmy
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taktycznem. ale h?d? co b?d? zwy
ci?stwem. DlmlIlY A Ibion musia?
si? ugi?? przed bander? ozamcao
krzy?a. b

Gdyhy nie owo katastrofalne
rozdwojeIlJie ,v?adzy i ch?? Wilhel
ma 11 dowodzenia ca?o?ci? si? zbroj
nych' gdyby 'Ule sta?e kr?powanie
dowodz?cy?l? marynarzy przez
kan?lerza. 'l innych poli,tyków, hi
st,or,?a wOj.ny mog?aby pó.r?? zupeln i e 1 rutenu drogan1Ji,

,

Na jesieni 1914 roku flota nie
miecka n?ogla lryl a

? peW'nerni szu.n

S?llIl sPl'ohowac ZmIerzy? si? z au

glel?k?. ,Druga okazja pomy?lna
tra?IJa SI? w, roku

na?{<;pllylU. jodnak?e
dowodz?WI!nle po'Zwolollo? lor? .ryzykowac. Zastosowano fal

sz yw i e zasad? ?Jleet in beill(r" ZJ t d kb"'\
,d-

sar a a -

os ?(Hla?a dla fl()i 'I'. ,

k
'. ,y SI -

nle'p;?e.f:
o

?

??Zl!Je SI? z:wykle zgll b-
na dla s?abszej. albOWIem, kto hQd?c stahsz)'ln, chee
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dzi?a na stron? Niemiec. ?odzie

podwodne dokona?yby reszty. -

I "dOJn'iniulll ma.ris" przesz?oby
'Wraz ze zw yoi?stwem ost atecznem

W r?ce Niemców.

Szcz??cie - ?e si? tak nie sta?o.

Ale nauka pozostaje nauk?. Szoze

gólnie dla In as, którzy tak ma?o do

t?d w sprawach morskich umiemy.

Nie wmawiajmy wi?« w siebie,
?e Niemcy w waru nk ach lepszych
od nas tworzyli sw? Ilot?, Nie bierz

In y za p rz yczy.n? tego, co hy?o skut

kiCH>." Na rócl w Niemczech by? rów

nie nboj ?rnv jak u nas' i dopiero z

rozhudow? floty wzmagalo si? za

i n t cresowun ie i rós? zapa?. Dzi?ki
flocie zdobyto kolonje, roZSZerZ()110

g'J'i.lllice, wzmo?ono przemys? i hau

t!el, a co zatem - dobrobyt. Je?li
]Hzed woj n

?
ka?d y Niemiec m ial

sw? "kllr? w rosole" - zas?uga to

Czyja .. jak nie tych kilku pionierów'
flot v, którzy n iezmo rtlowa.ni e przez

dziC'sia tk i la t .,Niemc, na Mo rzu'

hll(l(n,,?ali.
?

.

\r za rai? i li rozbudowy flot y?

1\ tem cv hvl i uwik?ani ,y rewolucj?
i t I'zy ?\'{).fny - prawda ?e zwyci?··
skie. Ale ('IZV nasze dl\\' ie wo.juy o

statnie Irie b)?y zwyc:i«skicmi? Czy
Zamiast clIdz(}ziemskic!t najmitów
nie posiadali?my odrazu wspanialej
\v prost kad I'y morskiej? Przecie?

ln ipdzv ol"i('cralll i- Polakalllii z mary

lla;ck"' zaborczych hy? wyhitny in

si nddor w <Izicdzi'llie ?odzi podwo
dl1y('h? ,v?;c1lOwaIly w szkole Tir-

pitzów i Scheerów, by? doskona?y
in?ynier-konstruktor, by? oficer

nawigacyjny floty czarnomorskiej,
hy? dowódca g?ównej radjostacji
marynarki austro-w?gierskiej, by
to kilku ?wietlnych sztabowców i

linjowców i czereda closkonale wy

szkolonych podoficerów. Szkoda, ?e

ludziom tym nie dano odpowied
rniego materj alu bojowego, rewin

dykowanego na zaborcach, ?e nie

umieszczono ich celrazu we w?a?ci

wynl elemencie, zamiast kaza? im

krwawi? bezu?ytecznie na fronoie

l??)owynl. Inacze.j wygl?da?yby
wówczas granice Polski, a wojna

?919-1920 roku mia?ahy zupe?nie
un ny przebieg, ?eby cho? jeden dy
rwizjon morski stan?? pod Kronszta

'tern.

Dzi?, zniszczona w Scapa Flow
flota n.iemiecka odradza si? jak fe
niks z popio?ów. Podczas gdy II nas

dyskutuje si? wci?? nad potrzeb? i

celowo?ci? marynarki wojennej. -

Zaiste, wiele amalogj i do 'naszych
dziejów znale?? mo?na w' historj i

morsloiej Niemi ec, ale wi?cej j es z

cze znajdzienlY przeciw'ieJIstw i

rozbie?'llo?ci.

'V naszej to llH)CY przeciwlien?)t
wa te zatrze? i sta? si? NarodeJll -

godnyul wolno?ci, suwerenno?ci ?

dohrobytu. Czas najwy?szy. J es z

eze dwa - trzy lata - i b?dzie za

pó?no .....

?': *

ROSJ A.

Jak historja morska Niemiec, a

\vla?eilwie hisiorja tworzenia lna

rynarki niem'ieekiej posiada pewne

Qlla]og-je fi du?o przeeiwielistw) z

okresem obecnych poczynali PolskI

na morzu, tak samo i historja Il10I

:qka Hosj i zawiera cechy wsp()lnC'

z nasz?. Z analogji "rosyjskich"
nie mamy si? jednak co cieszy?. Z

tant/ych howieIll JllO?emy wyci?!!
n?? ,odpo'.\l'iedni? nank? - ostaill'i.?
za? lnog? by? dla mas tylko gro?·.
JlPIll \femenio -

przestrog?, której
lekcewa?y? nie nale?y.
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\V roku t881 drzeIui?ce w szufla

dach sprawy floty ,Tosyjsk?ej, zo

sta?y naale w yoi?gn.i?te na ?wiat?o

dzlienne,b Pod przewodniotv\Tem \V,

Ks. Aleksieja Aleksiejewieza odby?
si? w ministerstwie marynarki sze

reg posiedze?, na których postano
wi ono zasad? budowy okr?tów w

kraju i opracowanie powa?nego

programu morskiego, Progr-am ten

obejmowa? dlasmuego morza Ba?

tyckiego: 18 pancerników, 9 k r??o
wu ików pancernych, 21 kr??owni
ków opancerzonych, 10 kanonierek,
100 torpedowców ci 3 transportowce.

J n? W" cztery lata pó?niej pro

g-rain ten - pod wp lywern ró?nych
?liekompetentnych czynników, zo

staje .zmienion y cna "ohronny" i

skrócony" program podlega dal

szym r-edulccjom tak, ?e do r. 1895

zostaje wykonanych tylko H pan

cerników, 3 k r??ownik i pancerne,

5 kr??o'\Tuik6w lekkich i 51 tGrpe
dowców.

Zasiadaj?cy w radzie obrony

pa??twa w'i?lc:y ?si???ta ii, gener?-
?O'\\Tle uwaza.T?, ze zadanIe f10tv

jest czysto obronne i dowodz? ko

nieczno?ci hndow'y samych torpe
dO\\TCÓW i Jninowców,F,lofa ll'\Ta?a

na jest za oddzia? pomocniczy arm

ji, a ?o?one na ni? pien i?dze - za

stracone, Zafascynowani kl?skami
,..,

..

czasie woj ny Krymskie,j genera

?owie, nie chc? s?ysze? o 'wydat

kach na flot?. A tyrnczasern tu?

po(1 hokieln Hos,ji ro?n:ie TIowa po

t?ga morska - Nielucy, pot?ga,
która '\'1 ci?gu lat dwudziestu po

trafi '\Tydrze? bezdusznemu mo

skiewskiemu kolosowi hegelnon,j?
na Ba?tyku, a dalej uwik?a go har

tIzo dowcipnie '\v kraw'? japolt?k?
awantur?·

..

Dzi?k'i cierunyln nlach inacjom i

niuczciwym posuni?ciom ca?ego
szeregu rosyjskich potentatów w'oj-

86

skow ych, wyh?all?, za wysulll?L?
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Ucz ywi?cie ,i prograJll 1898 roku

Jest c-z??ciowo obci?ty. Ale s?owa

jednegó z ud mi r a?ów, ?e silna flota

na Spokojnynl Oceanie b?dzie naj
?epszq gwaramej ? pokoj u, wywolu
J? osobist? j1llterwencj? .Miko?aja II

i doprowadzaj ? w 1903 roku do 0-

praco\vauia (ci?gle op racowania lj
ol brzvrmego programll rozbudowy
floty. Hozbudowa ta, roz?o?ona nu

lat 30. m ia?'a kosztowa? (prócz mo

rza Czarnego) pó?tora milj ardn ru

hli. Prze\vidywullo 33 pancerników.
1 H. pauce rn yr-h kr??owników, 36

lekkich. ?O() torpedowców, 100 ?o

(Izi pocl wocln ych i u]. Nie tr-zeba

dodawa?, ?e i dziesi?ta cz??? tego
Pl'ograJn\l nie by?a wykonana w

dlWi I i \\' Y buc-h II w ojn y ?wiatowej.

.A t v mtzu sr-m ,.konsulowle" k??>

cili si?' dalej. ? lo u i e tvl ko l?dowi,
?'\e i IllOI'SCV: Maka row, Bi r-ilcw,
( zuchrzin. j{o?diesiwiellskij i inni

\vyhitllteJSI ndrmrnlowre ró?nili siQ
zasacJuezo w zclan iach co do typu
I zastosowania Iloty. Jedni pragu?
Ji okr(?t6w ?injowyeh,inni to rpe

df)WCÓ\V i pan('crnik()w ohrony wy

hrze?y, 11Ji1l'! krq?owIl i k{J\v korsar

skicl. \V szvst kich godzi? .,Iq<l",
k t.óry - \n?l?? za fascYllowany Je-

,Santem ,\r zatoce FiIISkICJ, widzIa?

\ve fI()(,It,? przed ?ll?elllC prawego

'\krzyd?a Hflllj I A czas lecia?...

\V roku 190.i j es" ZIlÓW· mowa o

"sk rÓCO'Il ynl" prog'l'mllle, który zre

?zt? wskutek wojny rosyjsko
Jupo(iskiej um iera przy samylll po
rodzie. \Vojna 'Zastaje HosjQ nie

T)rzygotowan? tak lU1 lqdzlc, jak i

ll(?
;

l1l01'?U. Tragedja.ohu eskadr

",Spokoj nego Oeet(lIu·· jesJ. 'uadto

?]ohrze znana, ahy?nlY ,jq ulie,li tn

nrzyiacza?. Hz?d rosy,jski sam wy

kopa? mo:.dl(( dla kilku iysi((cy n:ie

?(lradIlVch cho? odwa?lIych marY-
ol , ....,

narzy. Kl?ska 'za? armj i l?dowej
by?a bezpo?redni? funkcj? zn isz

ozenia floty.

* * *

Pozóstawia,j?c na boku sprawy

Czarnego Morza, gdzie raz chciano

przeprowadzi? polityk? dcfcnzyw
n?, d rugi raz znów ow?adn?? Bos

forem, KOIlstamtyllopoleul. a nawet

Dardurrelami -

p rzenhodz.imy te

raz c?o okresu po wojnic jupo?sk iej.

Zdawa?oby ,si?, ?e nauka iej wOJ
n y nie powinna hy?a pój?? IW las.

Niestety, sfery l?dowe wci?? pozo
stawa?y g?uche na spnnvy fIoty.
Jedynie cesarz, do którego mieli

mar-ynarze dost?p, sk?ania? si? do
Ich projektów. Ale jak wi arloruo,
"samodzier?ec wszech rnsiej sk ij"
m ia] niewiele do powiedzenia. A
ozas lecia? ....

Kor z ystuj ?c z w ru?ena kl?sk
pod Portem Artura, uda?o SIQ Jed
nak ministerstwu marynarki otrzy
Tna? kredyty (na hudowQ trzech

kr??ownt ków .,dodatkowych", Dla

"po?piechu" zhuclowa'Jlo ok.r?t y te

\ved?ug starych planów tak, ?e kie

clyw latach 1907-1908 'wesz?y one

na s?u?b? -

ty'p ich hy? j li? prze

starza?y o lat 10. Trudno o lepszy
sposób rnarnotrawiienia. piOIli?(lz) ...

Apotem znów' zaczQly si? posie
dzenia, rady, lIzgadniUlU<l pogL?
<:?ów, projektów j zda?. Darem nie
adnti ra? Hi rilew' dowod zi t, ?e "si?v
Inors]ue paiistwa winllY rozbudo"
wywa? si? wedtug prog;'amu ?ei?l?
opracowanegq i lIzgodruolJlegQ z

ministersh\-?ami finuns6w j sp:ra\-v

zagran'ieznych - ?e o,hrona wy;

hrze?y h(?z silnej floty boj ()\ve,j
jest utopj? - ?e 'wobec ewolucji
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w budownictwie ruorskienl (Dread

nought) moment o?ecny je.st naJ
lepszy dla stworzenia floty II w-yr?)
wnania opó?nienia, bo wsz ystk ie

,

d
"

pa?stwa musz? zaczynac o nowa

Ale nawet gro?ba zamkni?ciu

stoczni. nie jest w stanie wzruszy?

martwej masz yny .hiurokr-atycznej.

Jedyn? ,reform? jest st,,:orzenie. o

bok morskiego sztabu g?ownego Je

szcze jednej instytucji - morskie

go sztabu general?nego,. ?tór.ego za

daniem mia?o byc odci??enie szta

bu g?ównego od "uderzania w pró?
ni?" i prac w rodzaju "fotografowa
nia dla najja?niejszej osoby dziur

w pancerzu "Nowika", albo w ysy

?ania ekstra-poci?gu po znajduj?

cego. si? "na polowaniu "genera?
admira?a .

Trzeba przyzna?, ?e sztab gene

ralny wzi?? si? do dzie?a do?? ener

gicznie. Jego naezelnik, kaP5'ta? l

stopnia Brusi tenv, by? ez?owlekle?n
czynu i wiedzy. Ale okaza?o Sl?

wnet ?e lllinisterstwo spraw zagra

niczdych nie lna ?adnej okre?Jonej

polityki, lnog?cej da? wytyczne ?lla
planów rozbudowy floty. Sama flo

ta po kl?sce sk?ada?a sj? z 2 pan

cernikó'w i kilku kr??owników, po

zbawionych warto?ci bojowej. Za

pomrriano o niej 'zupe?nie \v nacz?l
nych sferach wojskowych. O Ile

nie by?o !Wypadków, aby zapon?n ia

no o armj i, o tyle zapomnlenle o

flocie przesz?o taln zreszt? \v stan

chrorriczn v.

A czas ·lecia?.. ..

Raport Isztabu gener<,tlnego ??
da? narfycluniastOrwej rozbuclo'w'y
floty li to nie poje,dy?czemi okr?ta
mi (co by?o jedn? z przyczyn kl?
ski) - ale, dla 'Zacho\vania jednoli
to?ci, calelni eskadrami. VV rezulta

oie jednak góra urodzi?a lnysz i

sko?czy?o 'si? znó\v na ,i. zw. "rna-
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lym progrcnue . Wiadomo 'za? ?e

'w:s:zr.stkie "lna?e prograrny l?or
skiie s? 'Zwy kle ?rOh}lnli floty, a co

zatem cz?sto - 1 panstwa.

.

Tu zaszed? wvpadek wysoce ko

lllI?z.ny.. .MorskI s.zLab g?ówny 'po
k.lócil Si? z Illorskun 'Sziaberrl gene

ralnYlll o.... prograln. Pierwszy
projektowa? budow? w ci?<ru lat

cztt?r?ch: 4 pancerników, 8 lcr??o
WIll kow, 12 torpedoiw'ców i 4 ?odzi

p?dwodnye?1
-

. d?'u?'i 4 pancerni
ków, 4

',? r?zowndcl. l 10 torpe.c1ow-
cow. \\ rezultacIC zarnówi() o
t lk 2 iki

n ...

.y'o pancer-m -1 i kilka mal ych
Jednostek.

1>
r r ••

r

lozn.leJ .

zus sztab genentln y
pr?eclt(!zy? Jeszcze cztery warjantv
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. '" "

d
,?l v ry c l
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!lrojekt A. (dla Ba?tyku tylko)
2 pancerniki _ po 21.000 L

2 lekkie kr??owni ki po 4.000 t.

18 torpedowców po 700 t.

72 torpedowców po 100 t.

6 ?odzi potlwodnych po 400 t.

?o ?odzi po(lwodnych po 80 t.

1 transportowce po 2.300 L

Projekt B. (dla Ba?t yku]
4 pancerniki po 21.000 t.

3 ?odzie podwodne po 80 t

1 pl)1w'aj?ca baza

:\adto dla Xlo rzu Czarnego:
14 torpedowców po 700 t.

3.?odzie podwodne po -t."50 t

rym razem pogodzi?a wszys?
kich Duma pu? stwuw«. ... ()(!J'.ZUCL:
WSZy k.rcd v t v tak na jeden, Jak l

na drugi p?·ograll1. Duma z?l??da?a
rcorganizucj i w ?ad z teclrui czn ycl?
l administracyjnych mar yna rk i

wojonncj. Twierdzi?a o n a, ?e floii.!
jest Hosji po trzehna, ale zbudowa?

j? b?dzie mo?na dopicro po grun

tow nej r el o rtu ie mini;terstw'a !lla
rvnark i i po uchwalcnIlI odpcHned
ni ej ustawy co do ?'illal??lO\\'ego plu
n u rozbudowy floty. I yllH'ZaSO\\:o
Duma ur-hwn I i?a k rerl v tv na rlokn?

czen Je bud uj ?cych s(Q' j uz j e?lno:
stek oraz na kilka torpedo\\'coW I

?odzi pod", od nych. ..:\ czas IcciaL.:
Hz?d nie zgodzi? si? z ])?Im? l

wlllós? do Bady Paiist\\?a proJckt o

hlld(')w ie eztcn:eh panccrn ików. Po

<Bli?szych dehatach projekt ien

]H'zyjG"to. \Vreszcie po cztercch la

tach, bezpowrotnie zllIarnowan-yc.:h
na ja?owe dyskusje. za?o?ono "r r.

1<)0<) pierwsze rosyjskie ,??r??lnollt!'
ty lypll .. Pefropaw?owsk . ?Iesjety

1>ylo ju? zapó?no.
Alho\\'icm przennl w r()hbll(?O

w'ie. w chwili n iebywa?ego os?abIe

nia' floty po lHzc'grall?j wojni,.e,
zwiQ'kszy?a \\? zastrasza.Jilcy Sp?sO?
r6?nice nliQJzy si?ami JllOrSklelnl

Rosji i paJlstw o?ciennych. A prze-

cle z w tym w?a?nie momencie

Niemcy ko?czyli swój s?ynny pro

grum "dziewi??dziesi?tego roku".

Przewrót w hudown ictwie okr?

towem, unifikacj a kalibrów i wpro

wadzenie "dredJliougtów", - by?y
wsparuiu.lym atutem dla rosyjskich
w?adz morsk.ich i u?ahvia?y znacz

nie odbudow? floty. Bow'ienl, jak
to znznacz yl i?my, wszystkie pa?
stwa musi al y zaczyna? niemal "od
nowa". Ale i ten pom y?lrry moment

i mo?no?? dorównania, a nawet

zdystansowania floty niemieckiej
zosta? zmarnowany.

An tagoni'zm m i?dz y w?adzami

mor sk.iern i a l?dowemi doprowa
dza? do cz?stych nieporozumie?. W.

ks. Xl iko laj Miko lajewicz nale?a?

do wybitnych przeciwników floty
wojennej. Nie hy?o d yrokt yw w

sprawach polityki zagranicznej l

morskiej wogóle, wobec czego mi

nisterst wo spraw zagranicznych u

wa?a?o za wroga Rosji pa ?stwo nie

mieckie, podczas gdy sztab morski

opracowywa? owe plany w: przewi
dywaniu woj n y z Auglj ?, maj?c
Niemców za soj uszni ków. Nic dziw

lIe?(), ?e potem w-sz'ystkie plany
strategiczne hy?y djab?a warte.

Jcclnelll s?owelu, epok? t« cha

rakteryzuj e g??bokie niezrozulllie

nie ?:adail floty w?ród naczelnych
w?adz 'wojskowych oraz chaos i

bezplanowo?? w?ród kompetent
nych "v?adz lllOrskieh.

* *

nok 1909 przynosi pewien zwrot

na lepsze. Przec1ewszystkielll agi
tacja ,\? spo?ecze?stwie daje pewne

rezultaty. "Liga odnowienia floty"
poczyna praeowa?. Sekunduje je.j
"Zwi?zek lllorski" i ,szereg. Inniej
szych organizacyj. Powstaj? llR\Vet

z dobro\volnych sk?adek okr?ty.
Powsiaje "dziesiQcioIetui" nowy
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program, kt.?re?? ?a???? mial?- ko

sztowa? 112:J,4 mi ljonów rubl?.
Przeciwko temu pr-og ramowi wy

st?pi? minister wojny Suchomli

fIlOW, powo?uj?c si? 'na br? pod
staw operacyjnych dla floty 'l trud

no?ci w ich stworzeniu. Protesto

wal i ,szef l?dowego sztabu general
nego, minister finans?w, ge.nera?o
wie, rada obrony pa?stwa itd. O

bawiano si?, ?e taki program zruj
nuje pa?stwo (w rzeczytwisto?ci o

cali?by je od zag?ady), pokpiwano
z ministerstwa marynarki, ?e wo

ko?o widzi samych tylko wrogów,
wobec czego najlepiej odrazu pój??
na "cmentarz", powracano do sta

rvch bredni "floty obronnej", z?o

?oriej z torpedowców i ?odzi pod
wodnych.

vV rezultacie prograru zacz?to
,.skraca?" i opracowywa? history
czne ju? ,,'warjanty". Kredyty
zmniejszono do 776 rui lj onów, po
tem raz jeszcze do 731 lIliljonó\v, a

wi?c przesz?o o jedn? trzeci?. ])u

lua, "zaj?ta innemi, wa?niejszemi
?prawami", nie lZlIlalaz?a czasu na

rozpatrzenie sprawy floty. Czas le

cia?, a zadanie odk?adano na "w?a

?ciwszy 'IIlOment".

Wreszcie w rOiku 1910 zapada
zdawna oczeki\vana uchwa?a Du

my. Brzmi ona hiobowo: nie damy
na budow? floty ani grosza ..

Po

trzeehnliesi?cznych pertraktaCjach
uda?o si? jednak nlinistrowi wojny
,vytargo,\Ta? od Dumy kredyty na

wyko?czenie budowy jednostek,
ale jednocze?nie zapad?a uchwa?a
o senatorskiej rewizji w TIlinis.ter

stwie. O nowym programie ,vogóle
nie by?o mowy- ?. I ..

TymczaseuL okr?ty "starzej ?

si?". 'Vobec trudno?ci kredyto
wych budo?va nowych je?n.os?ek
idzie Inaprzod bardzo pow?h ?, J?k
mów'i? minister marynarkI, TIlekle-
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dy okr?ty staJ? si? ,?nienlodlle'· jeszcze
\y ?zasle pobytu na stocznl.

Szczegolnle iorpedowce i ?odzie

pod?o?lne, ?t{)rych ?ywotno?? jest
?naCZllle k!·o.tsza od Jednostek lin
j owych. ?'ltnlstel' na\vo?uje wi?c do

Inatychmlast?weg? :ozPoc-z?cia hu
dowy ? krqzownlkow

pancernych?4 l.ekklCh? 36 torpedowców i t 2 ?odZI podwodnych, gdy? uch\\-alenie
ca?e?o programu ?d.awa?o si? by? w ,

stadj um bCZlwdzleJnym. \ ·c'. 5lecia?.
- Zd

12
n?arca 1911 roku minister ma

rynarki podal C?Slll'zo\V'i alarmuj?cy raport, w ktorym hy?o wvkaza
me, ?e w r. 1913 flota

l'OSV] ska" "??'-..

t an i
J,

' \V a?
CIW1e p rzes au ie

egzystowa?, zredu-
kowmH? do .4 pancer,ników i jedne
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'granic rozbudow? floty, nie cofa

j?c si? przed ?adnemi po?wi?cenia
rn i, stworzy? ufortyfikowane bazy
w Moon-Sundzie i zabezpieczy? jej
d al sz y plnnowy rozwój. Czterole

cie 1911-1915 mia?o by? w tym

'\\tzgl<tdzie decyduj?cem, a my?l o

:dchrania ?iemcOlll hejromo nj i na

Ba?tyku - lny?l? p rzewod n i?.

Rosyjski sztah morski okaza? si?
tC'? hardzo przewicluj ?cym w s ytu

.acj i poh tycznej. \V raporcie powie
dziane h v lo jasno, ?e "..- roku 1913

g'otów jest w ybuch u?? powa?ny
. k on ll ik t m i?dz y na roclow y. A wi?c

tylko () rok omylono si? co do wy

blich Il woj-ny ?\\rjat w ej.

Projekt .. wzrnn?ouej rozbudo-

wy" .i):'zewi.dywa.t hIl?}O;\·<t 1b pau

ce rn r k ów • 8 kru?owrri ków' pancer-

n ych , H> lekkich, 72 io r-perlowców,
24. ?odzi pod wod ny ch oraz sformo

wanie pe?nej cskadrv rezerwowej
ze starszvch okr?tów. Oc-zywi?cie,
?e sl OCZI1 ie rosyj sk ie, s?abo wypo

va?onc w ?rocl k i techniczne, 'nie by
?y w stanie podo?a? ternu zadaniu.

Nale?a?o wiQc cZQ?? zumó\\rie? od

.. d a? stoC'zl1i om zagran iczn)'m.

Projekt. tell dos?a? siQ na posie
dzenie Dumy dupiero 3' marca 1912

roku i wreszcic 9 czerwca, po d?u.l

"ZCJ debaCie, parlament wiQkszo.§

ei? 197 g?os{nv przeciwko 89 za

twierdzi? .. wzJllo?on? program roz

bud 0\\' v II ot y". Nlcst et y - ZIl()'W

'wszyst I?o zap()?no,

'

Heasum IIj qe
- \\' idzim y w-i?C',

7:e zmarnowano dwa razy po trzy

lua na ja?owc d'Y'sk1?sJc, kOlltro

wersj c. ,,11 zgad 11 i aIlie" proj ek tó?v i

ich zat wierdzHn je. I to, - llll mo

, ..'
.

l'
enraz g'rOZI1ICJ sze.r syt uacJ l palli y-

oznej. Na Ilwag? zaslug'uje tu pe?
na energj i i po?wiQcenia praca or

ganów morskich, które - nie zra'

,?ajqc si? wrogim do nich .,tosun

tiem w?adz l?dowych. ?"...-iadol1ut'

d??y?y do celu: stworzenia takiej
si?y zbrojnej na morzu, jaka by?a
potrzebna polityce i bezpiecze?
stwu.

* * *

Gdy wybuch?a wojna ?w iato

wa, nowe jednostki rosyj ske by?y
dopiero w budowie, a stan floty pod
wzgl?dem okr?tów bojowych przed
stawia? si? op?akanie. Panceruikóvv

by?o cztery - nale??cych a? uo

trzech ró?nych typów. Z tego dwn
- przestarza?e, a dwa - nie udu nc,

jako typ. Z kr??owników j ecle.n

.,Ru r ik' posiada? warto?? Lo i ow ? .

Pozosta?e osiem (a? czterech ty

pów) by?y bez znaczenia, Torpedo
wiec nowoczesny istnia? tylko je
den - "Nowik". Inne torpedowce
i ?odzie podwodne mlJg?y s?u?y?
co najwy?ej jako jednostki szk o]

ne lub patrolowe wzd lu? wybrze?a.
Personel pozostawia! tez du?o do

?yczenia. Podstawy nFodyfikowa
ne dla flot y na t. zw. centralnej
pozycj i V\T zatoce Fi?skiej byt v do

piero
r \,T stadj UUl przed wst?pu ych

prac· lo te? przewidywania wary

narzy rosyjskich spru\vd.zi?v !ii? 'v

zupe?no?ci. Do trzymania '\v SZacl:ll

fin/y cara wystarczy?o kltka sta

rych okrt,;tów niemieckich --- nie

kiedy icksiualnie dwa kJ'a?owniki

i trz-y torpedowce.
.

S?ynny raport rosyjskiego ad

Illira?a Essena z r. t 912, który oma

wia? jasno trudno?ci i szykany ze

strony w?adz l?dowych, stal si? \v

pocz?tkach wojny znów aktual

nym. Essell - cz?owiek dzielny l

energiczny, 11l0g?Cy tchn?? ducha
w podw?adnych i, kto \'lie, lllO?e l

Joko!!) a? czego? swelni starelIti 0-

krQtam i (j ak Tegetihoff pod Liss?),
zosta? -odrazu \'1 pocz?tkach 'woj flY

zupe?nic skrQpowany. Poprosiu aJ
lnira?a wraz z f] ot? oddano pod roz

kazy dowódcy szóstej armj i. Ten
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za? u?ycie floty zrozumial jako
przed?u?enie w formie "okop6w
wodnych" swego prawego skrzyd-
?a i ty?ów'.

, .

Kiedy w' r. 1916 h??d ten CZ?SClO
wo naprawiono, podporz??lkowu
j?c Ilot? naczelnemu dowOJ..ztW?I.
a nowe jednostki pocz??y wchodzi?

w sk?ad si? bojowych - Rosja chy
li?a si?. ku upadkowi. \V rok pó?
niej bandera ?w. Arndrzeja prze
sta?a powiewa? ma Ba?tyku, 'zast?
piona k rwaw? p?acht? czerwonego
sztandaru.

A teraz -

cohy by?o; gdyhy pra

cuj?c wytrwale ,i logiczn ie nad 0<1-

budow? floty po wojm ie japou
sk iej , Bosja w sierpniu 1914 roku

sta?aby w- posiadaniu silnej floty
wojennej, z?o?onej co najmniej Z

czterech drednoutów typu "Peiro

paw?o wsk", tylu? kr??owlników
linjowych typu "Borodino", ,?ra:7:
z sze?cioma kr??ownikami lekkleml

typu "?wiet?ana" i "Newe}.ski"
(dwa z nich -budnwalle w NIelll

czech, a nieg,ótowe, z'asili?y w por?

flot? llienlieck?) oraz odpowiecln:?
ilo?ci? torpedowców i ?odzi pod
wodnych. Taka si?a w r?kach e

nergicznego. Essena, \VSpoluaganego

przez ]?J(.l?i. tej. llliary, c? K(!?cza,k,
Nlepell'In l InUI - w mysI lllstor."l

ka nienlieckiego, "nietylko da?aby
w r?ce Rosj i paJll'o\vaiue Inad wseh?)
dinrll Ba?tykiell1, ale mog?aby ?I<i

przyczyni? do utraty Pi?awy i

G'da?ska, a 'v ka71dyrll razie zawa

?y?aby powa?nie 'na losach woJny
Mo?e \vówczas -

proponowane

przez lorda Fischera przedarcie si?
na Ba?tyk floty angielskiej (które}
z drugiej strony podaliby r?k? Ro

sjanie) - sta?oby si?
_ Jllo?liwem. i

Rosja rz zablo?owaneJ sta??y SI?

blokuj?c?. NIemcy - odCI?te 00

Szwecj'i (I'uda ?elazna itd.) -

zmu

szone by?yhy znacznie wcze?niej
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?ka'Pitu]owa? i wogóle wypadki w o
j enue potoczy?yby si? zupe?nie in
n yrn trybem.

Tynlczasem 'w ci?gu lat trzvdZ1C
,st.u prz.?d 'wojn? ?W'iatow? widzim y\V HosJl. tylko chaos, paraooks\',brodzenIe pO,omacku, llliotanie :-:iQw lad z

morskl.ch wewn?trz stawia-o
n yr-h 1>I:zez hllll'(!kl'uejQ \vojskowaprzeszkód, hrak Jakichkolwiek wv?
tYCZ?l ych w pol.i tyce morskiej, ("0chwi la zachodz?ce zmiany w ,?ka?'d ynal rryr-h J?lInktach widzen;a" T

sp(???)ha?:h zllzytko,,\,Ta;I?ia floty, prortekc.JollIZll1, l?eZ?lOtow1e, absollJtnyhrak
Zl'()Z!lll?l?llla spraw morskich

przez cz ynn i ki l?dowe (z czl ka-
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Oto w k.rót.kim zarysie bilans

tego, do czego mo?e doprowadzi?
zaniedbcunie spraw mo rsk ich przez

czymn ik i, nie umiej?ce oceni? zna

czenia dost?pu do mo rza.

\'" a Isz('z((?cie wiel li analogij m i?
dz y m ar ymark? wojenn? rosyj sk?
a polsk? doszuka? si? nie mo?emy
Tent niemniej analogj e takie ist-

6 pancerników, 6 kr??owników i 2,1

torpedowców, zakazuj?c jednocze?
nie posiadrmia ?odzi podwodnych
i lotni ctwa morskiego. Niemcy roz

budowuj? wprawdzie znów sw?

flot?- intensywnie i programowo

(zupe?nie jak w latach dz.iewi ?o

dziesi?tych), ale poza t? granic?
,

narazie wyj?? nie b?d? mogli , ber

..

?
.

'.

'.,

? \II.

l
...

? ."?

-·i.-\ .,',

?l,

""

"">.

?"'
.

w?. por. mar janczr-ws k i (prvr-z J. Cill?hf'f!a)

n. H. p "Wicher" robi zuxlo n? dvmow?.

n iej ?. Sytuacja polityczna i strate

giczna ma Ba?tyku jest dzi? dla nas

w pewnej m ierze podobna do sy tu

acj i Rosji z okresu przedwojenne
go- l lny posiadamy wspania?y a

tut, pozwalaj ?cy nam j e?l i n ic na

zd ystamsowan ie, to przynnjmn iej
na zneutralizowanie konstrukcyj
mo rsk ich zachodniego s?siada. Bo

wiem, póki co j eszcze, traktat wer

salski ogranicza Ilot? n iem icok
?

do

\"Y\\'o]ull'ia w szet-h?w int owcgn sk an

d al u. A wi?c nasze has?o brzmi:

teraz albo ·nigdy.
Opracowun y w roku 1924 przez

w?adze naszej marynarki wojennej
program morski obejmowa? budo

WQ w ciqgu lat dwunastu: 3 k r??o
w n i ków, 1 H kont'rtor pedowców, 12

?oclzi podwodnych i 36 jednostek
pomocniczych. Koszty Iuialy wy

nosi? 600 mi lj onów z?otych w z10-
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I.hocillnl('?() gninzda':?
l) .. Bur za" daje sz? b ko?? m a k s v

O. H. ,

m al nu.

cie, czyli 50 m ilj onów rocznie. Su
ma nie zawygórowana, jak dla pa?
siwa, maj?cego 31 miljonów ludno
?ci i trz.ymilj ardowy bud?et. Tem

bardziej - je?li chodzi o "w'olno??

mor-sk?", bez której Polska istnie?
nie jest w stanie.

Niestety progranl ten nie uj rZD ?

nigdy ?wiat?a dziennego (z wyj?t
kiem na ?amach prasy zagrunicz
'11 ej ). Zastqpiono go tak?e "ma?ynl
prograIUenl" l "\y- roku 192'7 dopiero
przyst?piono do budowy transzy,
z?o?onej z dwóch kontrtorpedo'\v
«ów i trzech ?odzi podwodnych.
Dz i? ok r?t y te s? g-otowe, anie nie

s?ycha? o dalszych zamówieniach
cZY konstrukcj ach. Zmarnowano
w i?c ju? pe?ne cztery lata i ch.o?-
by?my dzi? zamówili rnowe jedno
st"ki, j eduol i to?? floty b((d?ie za

r-hw iaua, a st?d zmniejszy si? jej
warto?? hojowa.

w ?n sn , J. Crinsh('rt "

'.

.

handery na l(HI,i pod\''''o(?ncJ .• :V?lk" w Cherhollrg"u I:.rzed jr-j Wyrllszc-rOdlll('-,WHIe ?
Ol" k \:\'ilk'\" widz imy ?odz Iruucusk

? ,,\tC'du'"iP
• dulej \)1) stroni.

1 r 1 ... kl )0 .. v l
• •

k ?' l"
.

t
. e

niem (O o.'
.. '('J' Surcont", n aj wr? sz
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wlasn. J. Gr insbor t.

1) Con. <IV\\'. G. ()rlicz-Ih('sz(')' i radca Micha? Mo?r-icki na pok?adzie- ,.Wic-l!ra"

2) Ksiqi.(; 'TllkalllasslI n a pok?adzie ,.Krakowiaka". 3) i 4) (:wiezenia sz al n pow o

na O. H. P ... Wi lja". 5) O. P. R. "Wicher, widziany od dziobu.

h) SaIlIt armatni z O. P. R. "Ba?tyk".
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wlnsn J. Cr insbcrf .

Prr-f'ck t morski Chc.rbo n rjr'a admira?

Le D'O odwiedza .. Wi lj ?"

A·Je powturzum y: traktat "V" e 1'

salsk t, póki "Co jeszcze, z j eclnej , /
drugiej za§ -

ponown y przewrot
'\V' budow'Jlidwie okr?towcJll (budo
'wa pancerników t vpu .. Deutsch-

,

"

land"), otwieraj ? przed nami noweI

szans? . zahezpi?s?ell.ia polskiego,?DomlnlllJn ?Ial'ls. Ze od stworze
mi a polskiej si?y zbro,jne,j na morzu

11;, zale?y przysz?o?? Polski, nie poi rzeha ch yha illllnaozy?, A oba
przyk?ady,: niemiecki i rosyjski, s?dostatecznie

wynlOWne, aby ka?dy
do?)l''y Polak ,móg? ;(?bi,e wyrobie
°P.IIl.J? o kOllleezr?()sCJ Jakinajrychlejszego odrodzelllu "i\nnadv YVod-
nej Hzeezypo,"ipo)i j ej I"

.

.,,':

Co Sl? i )'('Z\ 1'01 i spo?eczellsi W0.to polega? o n a w iu n.] nic tyle nadob rowo h, yc!t. skfadkach. ile na
z roz umieni u d Ol II i ° ,<.;?.o? c i zagadniefi I ": a. siqd zgl OSZCIlI a gotowo?ci ci ()ol iur I.

'\?ywar'(,la OdpoWledllej j)rcSJ I na cia?a ??stawodaweze w kir?
run.ku Jak lluJl'ychlejszcgO uchwalenia ?lIor-sklcgo lH"ogr·umu. Z chwiIq _.

?!;d v ("i?i:?U' rozh?ldowy flot\
zosrun ie I'o?zlozo?ly ['ownomieJ'llie
na

\?'szystk,c,h ob):wateli _

p rze

sially.? 011. bv? dotkl",vy, a funduszeznajdq SI\: ? pe\\/Ilo?ciq. Bo nic !>o
gu?two k.ruj u stanowi o sile zhro JII

eJ. 11 a JllOrZll
"

,

I
??('? Wl'<icz prz('(:i

",n,w
-

wi.?r·tos(' I si?a floty woj PIl
liC.! stano"'lq () hOgadwlc.

Niema Po/ski bez morza -- niema morza bez

Floty Wojennej

Dwukrotnie z w?asnej winy utra

cili?my dost?p do Morza, a
co.

zatem

- wolno??, dobrobyt, znaczenze mo

carstwowe i niepodleg?o??. Strze?my
si?! Nie powtarzajmy bl?dów ,naszych
dziadów. J e?/i nie przyst?pImy na

tychmiast do budowy Floty Wojennej
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mo?emy ?ost?p do morza utraci? poraz

Irz.ecI. Wowczas zginiemy.Kazdy na.ró? ?inien posiada? takamarynark?, Jakle, wymaga jego p l'?tyka -

'powi??zial w parlamenoc:e
francus?lm mlnzster Leygues. Dlugo??wybrzeza, czy posiadanie kolo

'. .

nJl nze



maj? tu nic do rzeczy. Przeciwnie,

kraj, posiadaj?cy flot? wojenn?, mo?e

zorganizowa? swój handel morski,

swoj? emigracj? i stara? si? o manda

ty kolonjalne. A prowadzenie polity-

,

.

ki bez ?rodków militarnych jest tern

samem, co gaszenie po?aru bez wody.

Najwaleczniejsza armja nie obroni

Gdyni, naszego jedynego okna na

?wiat, przed atakiem od strony morza.

Mi/jony - w?o?one w budow? por

tu, pójd? z dymem po?arów, wszcz?

tych przez dzia?a jednego cho?by kr?-

?ownika. Musimy fortyfikowa? Gdy
ni?! Musimy budowa? Flot? Wojenn?!
Inaczej zostaniemy odci?ci od ?wiata,
a utraciwszy wolno?? morsk?, "od któ

rej patisturo ku górze si? wznosi" (An-

?

\

\

,

1) Fragment portu 'w Gd y n i

2) Zarz?d Oddzia?u Propagundy Floty Wo

jcn ncj przy Lidze Morskiej i Kolonjalnoj
od strony pruw cj: mg. B. Krzywice, kdr.

ppor. in?. Kosinnewski. in?. J. Cinsbcrt

(prezes), kd r. dyp!. SL Fran kowski (vice

prezes), kpt. mur. Lewicki, I I. Andcr

szewski,

3) Lód? podwodna .. ?bik".

na Jagiellonka), b?dziemy zmuszeni

wegetowa? w oczekiwaniu kl?ski .

Nasza flota wojenna nie potrzebu
je by? silniejsz? od floty wrogo do

nas usposobionego s?siada. Wystarczy
aby by?a na tyle si/na, i? atak na na

sze wybrze?e przedstawia?by powa?
ne ryzyko.
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Floty nie improwizuje si?, nie ku

puje si? w czasie wojny. fr!ary??rka
- to czas, cierpliwo?? i czqg?osc

-

powiedzia? Thiers. Dopóki Niemcy re

spehiuja jeszcze klf!u?u.le .Trakta.tll
Wersalskiego, zabraniajuce lm posta

dania wodnop?atowców i ?odzi pod

wodnych, a ograniczajqce ich flot? do

144.000 tonn -

mamy jeszcze szanse

osi?gni?cia pewnej proporcji. .Poiem

b?dzie ju? zapo?no"! Nie potnoga nam

i sprzymierze?cy, bowiem droga na

Ba?tyk b?dzie przez wroga zamkni?ta.

Na zegarze dziejowym dochodzi

dwunasta. Albo Polska zdob?dzie si?

dzi? na stworzenie odpowiedniej do
'

potrzeb kraju ?loty wojennej, albo zre

zygnotna? b?dziemy musieli z r=:
rza i wolno?ci morskiej. Hiszpania,

Holandia i Portugalia sta?y na grun

cie, ?e wpierw flota handlowa, rozwój

handlu zamorskiego, a potem dopiero

flota wojenna. Pa?stwa te bad? upa

d?y bad? zatraci?y swoje mocarstwo

we stanowisko. Anglia i Niemcy, sto

jqce na gruncie przeciwnym, sta?y si?

pot?gami ?wiatowemi.

Zagadnienie stworzenia floty nie

. jest dla nas bynajmniej zagadn?eni?m
-

ury?acznie militarnem. lecz zaga?me
niem narodowem pierwszorz?dnej wa

gi. Jest wi?c obotoiazhiem ka?dego o

bywatela uzna? konieczno?? marynar

ki wojennej .rozuia?y? przypadaj?ce
stad korzy?ci polityczne, ohonomicz

ne, i militarne - i przyczyni? si? do

stworzenia polskiej si?y zbrojnej na

morzu.

Aby stworzy? flot? - trzeba pro

gramu morskiego i ustawy sejmowej

o rozbudowie floty wojennej. Ustawy

'i programu
- obliczonych conajmniej

na lat dziesi??. Albowiem tylko pla
nowa i programowa budowa zapeumt

nam "Dominium M aris". W przeci?
nym wypadku dawane dorywczo pze

rl?qdze rzucone b?d? w b?oto, a budo-
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uiane jednostki zestarzejq si? przed
wej?ciem w u?ycie.

Cz??? obywateli zrozumia?a ju?
potrzeb? floty i po?pieszyla z datka
mi Ale floty nie buduje si? ze sk?adek

n?rodu. Tak samo
-:-: jak nie tworzy

si? ze sk?adek artrui lqdowej. Kredy
ty na budow? floty musza by? przy

zna.n?
LU drodze ustawy, przynaj

mmej na 10 lat.

·.?r?
.'

?.:
?;

.1 ?., ....
;-

(\\ iCZClli,'1 1)(>(1 I
.

l' r: i o r?z yc l rllul"ynark i na

O. n. P. "Wilja".

Ofiarno?? .cz??ci spo?ecze?stwa jest
godna uznam? Pows.taje stqd jednak
krz.y?z?ca . ?le?praw.zedliwo??. Daj?
uictaz jedni l ci sarni, pe?ni zrozumie
nia i patrjotycznie usposobieni obywa
?ele ..

Inni (c??stokro? bogatsi) nie da
Jq nic. To t.?? ca?e spo?ecze?stwo win
no tu

prz?Jsc :r pomocq Pa?stwu. Dla

tego. za?z?st dobrowolnych ofiar _

co me licuje z godnoseta pa?stwa i na

ro?u
-

wi:zna by? pobrana równo
mierna d?mn? na flot? wojennq.

. Pamz?taJ"!?, ?e tylko flota uio-

Jenna zapeumic nam mo?e tbolnosc
morska, dobrobyt, znaczenie mocarst
wowe, korzystne przymierza swobo
d? ha,ndlu za'!l0rskiego, konta'kt z wy
chodzcfwem l bezpiecze?stwo na wypadek wojny. Ka?dy okr?t wojenny



t

t da prac? kilkuset bezrobotnym, gdy
za? zaczniemy budowa? okr?ty w kra

ju - setki tysi?cy ludzi znajd? za

j?cie, a kilkadziesi?t ga??zi przemy
s?u - zatrudnienie.

Sejm obecny ma przed sob? histo

ryczne i odpowiedzialne zadanie:

stworzenie polskiej Floty Wojennej
- godnej spadkobierczyni zygmun

towskiej "Armaty Wodnej". Niech?e

wykona je jak najrychlej opieraj?c si?
na grozy pelnym przykladzie Sejmu

Czteroletniego. Gdy ten uchwali? stu

tysi?czn? armi? - by?o ju? zapó?no.
A przecie? armj? mo?na cz??ciowo
improwizowa?. Floty nigdy!

To te? dzi? oczy wszystkich do

brych i rozumnie my?l?cych obywate
li z trosk? zwrócone s? ku morzu -

tej odwiecznej kolebce wolno?ci naro

dów. Bo je?li niema Polski bez mo

rza, to niema tak?e morza bez Floty
Wojennej.

Historja kompasu

Bez sond y
- bez nóg, hez Jogu

hez r?k, a bez kompasu -- bez

g?owy, g?osi stare przyslowie 1l10r

sk ie ; za pornoc? sondy mierzy
my g??boko?ci, Jogu - szybko??
okr?tu i przep?yn:i?te odleg?o?ci.
Lecz, ostatecznie, bez tych prz y rz?

(]ów mo?na si? oby?, na w-ypadek
ich zagubenia lub uszkodzenia pod
Czas podró?y. Sond? mo?na sprepa
rowa? z rzutki lub innej cienkiej

Iinki i odpow-iedniego ci??aru. Szyb-
ko?? mo?na obliczy?, znaj?c ilo??

obrotów ?ruby lub te? rzucaj ?c z

dziobu okr?tu kawa?ek drzewa,
p ró?n? zakor-kowan? lmtel k? lub

jakikolwiek Inny przedmiot p?ywa
j ?cy i mierz?c wed?ug 'zegn rka czas

w któr yrn okr?t przep?ywa odleg
? o??, równ? swej d?ugo?ci.

KOJllpaS jest gh')wnYl?l przy rz?

dem ok r?tow ym ; wed?ug kompasu
?n)'w iem okr?t steruj e. Inaczej mó

wi?c, konipas jest g?ównYlll drog-o
wskazem okr-?tu podczas podró?y
zda?a od I?<lów luh w pohl i ?ll Iq-
dów \\<? czasie mg?y lub z? ej przcj
rzysto?el

Zasadniezo kompas llwg'Tleiyez
n y stanowi ró?a wiai r()w .z przyulO-

0{)Wanylll do niej jednym lub kil-

koma mugnesamr. 'I'ruclno by?ohy
ustali? i opisa?ewolucj? kompasu od
zarania wieków' do chwili obecnej.
Hówme? trudno hy?oby ustali?, od

k?d cz?owiek umie si? pos?ugiwa?
ig?? magnetyczn?, jako wska?ni
kiem kierunku. To jest jednak pew
ne, ?e ?eglarze pos?ugiwali si? zna

n? ró?? wiatrów na d?ugo przed
prz ymocowaniem do niej ig?y ma

gneiycznej oraz - ig?? maguetycz
n? znacznie wcze?uiej, zanim przy
mocowano j? do ró?y wiatrów.

Pierwsza wzmianka historyczna
o kompasie pochodzi z r.

.

2.634

przed rozpocz?ciem naszej ery i

zawdzi?czamy j? ?ród?om chi?-
skim. Mianowicie, 4.567 lat ternu,
cesarz chi ?slci Hoang-Ti u?y? kom

pasu na l?dzie. Podczas ataku Ba

wojska 'niejakiego Czi-j eu, wojska
cesarza lIoang-Ti zostaly ohj?te
g?si,! mgl?, wsk n tek ezego straci?y
o rj en tacj ?. l?istoryk chiiiski \VSPO
mina, ?e cesarz skonstruowa? przy
rz?d, za pornoc? którego móg? o

kre?li? kierunek pol,udniowy. Dzi?
ki temu przyrz?dowi cesarz lloang
Ti okre?li? kieJ'unek ucieczki Czi

Jen, dop?dzi? go i \vzi?? do niewoli.

Nale?y jeszcze ,wyja?ni?, dlaczego
?ród?a chiilskie Inówi? o kierunku
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po?udniowym. Otó? -w czasach za

mierzchtych punktern ?asad!llczyI?
kompasu hy?o po?udnH?" rue zas,

jak dzi?, pó?noc
- ChlIlCZyCY do

dnia dzisiejszego oznaczaj? po

l udmie, jako punkt g?ówny róz.y

kompasowej.
"Znakomit.y pisarz polski 130-

Ieslaw Prus, opisuj?c w dziele swem

"Faraon" scen? w v ru szen i a na mo

rze okr?tu, wspom ina, ?e dowód

ca wydoby? minjuturowy pos??ek
bóstw-a z r?k? wyei?gniQt? trap rzó?l.

Uj?wszy w rQkQ ni?, na kt?r?j by?
za-w ieszon y pos??ek, od mówi? 1:a-

kl?cie i pos??ek wskaza? r?k? kie

runek. wed?ug którego ok r?t mia?

sterowa?. Jasnem jest, ?e r?ka bóst

wa by?a rnngnesem, bóstwo za? j?
kim? p ie rwotn yln kompasem, kt?)
reg-o wygl?d by? dostosowany nIe

i vle do w)lmaga? ?eglugi, i le do po

z'iOlna \vierZe!l ówczesnych. \Viedza

bowiem by?a wówczas ca?kowicie

c;;koncentrowanH \v sferach kap?a

nów poga?skich, którzy, .n'iew?tpli
wie, za takie hóstwo klerlll!ko\v:e
pohierali od ?eglarzy odpowlednLO

wysoki haracz.

Oko?o roku 1391 ChalH'el', w

opisie ast.rolahji, wspomina o r?o?
dzieleniu ,viclnokrQgu na ?4 eZQscl

nadmielliaj?c, ?e marynarze, rnajq

swn j? oddzielne} skal?, podZIelon?
nu i2 cz??oi. \V zmianka powy?sza

wykruzuje, ?e ró?a 'w-iat rów, h);?a
znana marynarzom par? wlckow

wcze?nie,j od przymocowania. do

rniej na sta?e ig?y InagnetyczneJ, co

nast?pi?o dopiero "\,y 1'. 1594.

O ile w?a?ci\vo?ci ig?y magne

tveznej praktycznie by?y z'nane ju?

I;ardzo dawno, o tyle przyczyna

tych zjawiisk przez d!ugie. w'i?ki by
la okryta ll'i'mtbem .-taJemnIcy TJ. ucze

ni ówcze?ni wysuwali na ten termat

Jlajhard?iej fantastyczne domys?y.
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?1i,?d?y innemi wysuwano hipo
tez?, ?e Ig?a magnetyezna wskazuj e

na pólnoc, wskutek przyciaganria
jej przez olb rz ym ie ?óry n;?gne
t?Tzne, zl?aJdllJ?ee " ?I? w pobl i?u

hiegunapó?noenego. SIta maO'lletyr-z-
?a tych g0r '?l}a?a by? takO wielk?,
?e gdy?)y Juk.ls o k r?] znalaz? si? w

ich s?sieclzt w ie, umIeSzczone 11<1 o

kr?cie li??y magnetyczne zostal yhy
przez go:y porwane, okr?t za,? roz

padlby SlQ na kawa?ki.

Dzi?ki ,nieznaj:?lllo?Cj p r aw Przy
rod y, (l a] ?CYC)l. Igl;, magnetycznej
cudown? w?aselwosc wskaz"vwania
k ie run k u póhl(?c--'po?lldnie,

.

wiara
we ?vSk?ZYW?l}?Hl ig?y, a ,w?a?ei\v Je

w lllez.mlennosc tych wskaza?. hvlu
tak ?',elka, ?e nawet poczyniene
w ró?nych punktach p;lohu ziem

skiego obser'wacje zadnvia? jej Jlle

zdo?aly.
' ,

Odkr)'w-ea Amen-ki Krzyszlof
Kolumb, podczas swej pour{)?
pI'?ez Atlant):k ?w r. 1492) stwlel?
dzd ze zdllHlIemcm ?c \"'"'sk-", '

,

"

.

?
." v ,- et Zd \lI c.l

I{!; Y magnetycznej w stosunku do

g\?'lazd)? ,Polarnej uleg?y zmianie.
\1 Hl IlOiW,1CJe, w

;nL?r? POSuwania siQ
okrQtu na za?,hod, 19?.a magnetyczna
pr'zesuwa?a. SI? stol)nJOWo kIl f Y

•

,i_

?· [) I
" t"I

W l C Z

(Zle
n. arne.J. az wreszcie wskazy-

wala. ?Ierulle,k, V:zypadaj?cy o

dru,g?eJ :?tronLe teJ gwiazdy.'
p

Z.Ja\?lsko to, polegaj?ce jak
n??m wladom?) na ró?nicy dekli'na
CJ ,l ??Hlgnet ycznej, doprowadzi lo

w,elklc?o odkry?vc? do wr?cz re-

welacVIIlvch wnlosk(')\,? ()})'
.

•

,- J
.' v.

Icnq?c
SIQ naobserwacJ'[lch S\\'OiC'}l ,,'l,

J' k
;. () r d z ( 0-

,,,,oc COW o: rQto? Jego flotylli, Ko-
l lImh wyslI n?? lllpotezp ?e o ....

'

, ?
PI

,,- 'i" t"lN1aZ( a
() arna zmienIa swe l)o?c)z'c

'

,

l' A
'

- ? me na

IH? ?le:..
-

WI?C wiara w niemnvl-
n(?sc 'Ig?y J;lag"netyc7me_f by?a (ak

IWIelka, ze Kolumh w10h? r",r:
'

k
'

"
.

{ u.? zeJ ?'111-
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kompasu na niebie, j ak w sanrym

kompasie, zmuszaj?c gwiazd? Po

larnq do pogwa?cenia odwiecznych
praw Prz yrody 'i wyruszenia na

spacer po rsiehie!

Pierwsze w?a?ciwe w yj a?nien ie

zjawisk magnetyzmu zawdzi?czam y

Anglikowi Wil l inmsowi Gilbert, k tó

ry'w r. 1600 napisa? obszerne dzie

?o o magnetyzmie p. t. "De Magne
je". \V dziele tern Gilbert wyja?
ni?, ?e Ziemia sama przez s,i? jest
magnesem, przyci?ga inne magnc

sy,:z\",taszeza, je?li maj? one kszta?t

dlugich. cienkich i?ie? i ustawia

ig?? kompasow? w kierunku pó?noc
p ol li d II i e

\

Prace Gilherta uzupe?nili ,\I cza

sie pó?niejszym Isaak Newton i Fa

raday. \V reszcie, u schy?ku wieku

XIV j na pocz?tku XX kolosalne po

siQPY nauk'i n iet yl ko przyczyni?y
si? do w yj a?n ierrin zjawisk magne

tycznych, lecz równie? umo?liwi?y
skonst ruowrrn ie kompasu b?kowe

go.

Konstrukcja kompasu b?kowego
(?yroskopowego) o:pier? ?i? !la .na
st?puj ?cej zasadzie. Ziemia Jest
w?a?ciwie olbrzymim ?yroskopem ...

Je?li wi?c na powierzchni ziemi. u

stawimy i n n y ?yroskop, nadaj?c
lnu odpowiedni? i}o?? obrotów. (?O
tys. na ITlIIlutQ), os Jego ustawi SIQ

l';')wnolecrle do osi ziemi. \V r. 1908

lula?o si? doktorowi Anseh iitzo,vi.

opieraj qcem u Isi? na pf\acach fi zy ka

francuskiego L. FOllc<mlt (1S32),

sk onxtruowa? pierwszy nadaj ?c y

?i? do u?ytku .kompns b?kowy.
Wynalazek ten posiada o lb rz v

lnie znaczenie dla ?eglugi wspó?
czesnej. Zw?aszcza za? dla marynar
ki wojennej. [gIa magnetyczna pod
wpl ywern ?elaza ok r? towego 'ulega
odchyleniom. Odchylenie owo (de
w iucjn) w yrnaga skompensowania
OY?.1Z - usta leni a pozostn ?ych po

kompensaeH resztek dewiacji i 11-

szeregowania ich w specjaln? tahe

IQ, wed?ug której nale?y wprowa
dza? do wskaza? ig?y kOJl1)HlSo,,'eJ
odpowiedn ie popraw ki.

Dewiacja zmienia siQ w r a z ze

zmian? szeroko?ci, wskutek d?u?

szego pozosiawienia okr?tu na jerl
n vrn kursie, ??cznie z w la?c-iwo?cia
mi posiadanego przez nk r?: ladu 11-

ku i t. p.

Na okr?tach woj e n nvr-h cle.w i a

ej a zmienia si? wskutek wystrzele
nia torpedy lub oddania salw). -

Pnzaternna' ?odziach pod wor] Il y<:h
i p ancern i kach gdzie kompas znaj
duje si? \\T pomieszczeni u zumk n io

tern, otoczony ze w sz ystk ich stron

?elazem. wskazania ig?y m agnc.tvr-z
nej s? si?? rzeczy niezbyt pewne.

Naiorniast kompas b?k()lwy n ie

ulega wpl ywom ?elaza okr?towcgo,
jak równie? nie posiada deklinacji.
Jedyna poprawka wskazar'i kompa
su hqkowego zale?na jest od kursu
i szybko?c-i ókr?tu

\Y. S.
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Brama Polski na Morze

T raktat Wersalski, zwracaj?c
odrodzonelnu Pa?stwu Polskiemu

cz??? zrabowanych niegdy? przez

Prusy dzielnic zachodnich Rzeczy
pospolitej, zawarowa? Polsce "wol
n y dost?p do morza" Niestety,
kwestj? te, tak wa?n? dla ?ycia i

normaI nego rozwoj li organizmu
pn ?st woweg», za?atwiono p??owicz
n ie. Oddano nam wprawdzie skra
wek wyhrze?a morskiego, lecz pol
ski. niegdy? port Gda?sk, a w raz z

n im uj?cie Wisl y, wskutek machi

nac yj pewnych czynników mi?dzy
narodowych, przyznano Polsce tyl
ko problematycznie.

Z Gdar'lska ucz ymiono wolne mia

sto. w którern Polsce przyznano

prawa bardzo rozleg?e, zw?aszcza,
i esl i chodzi o sarn port. z którego
Polska korzysta? mia?a bez ?ad
n ych og:raniczeii.

jak wygl?da? ten polski "wolny
dost?p do morza", przekonali?my
si? ju? w zaraniu uaszego ?ycia
pm'istwowego i to w chwilach gro?
n ycl: nie tylko dla rias, lecz rów

nie? dla ca?ego ?wratn kultural

nego.

Stosunek Gda?ska do

IHzy
j?

t vch na siebie wzgl?dem Po ski zo

how i?za? dok?adnie zobruzowal

dr. Tadeusz Bierowski w pracy

swej ?,Cdar'lsk, a kamra;nja polsko
bolszewicka w r. 1920,',

Wcdlug art. 15 umowy, zawartej 22-g,J

kwietnia mi?dzy pe?nomocnikiem rz?ull

polskiego p, Kazimierzem Olszowskim a

p. TOWPf('Ill - "Gda?sk zapewni? Polsce

udzielenie wszelkich u?atwie? dla ekspe

dycji wszelkiego rodzaju transportów,

wy?adowywanych w porcie gda?skim, a

przeznaczonych dla Polski, nie wy??czn

jqc transportów materja?ów wojennych"
Te ostatnie mog??' by? eskortowane przez

polskie transporty wojskowe, po uprzed
niem zezwnlen iu administracyjnych w?adz

gda?skich.

Dla utrzymania porz?dku stacjonowa

?y w Gdu?sku dwa bataljony wojsk al

janekich - jeden angielski, drugi fran

cuski, które pozostawa?y pod dowództwem

jen. Hakiuga. Komisarzem jeneralnym
R. P. by? p. Maciej Bicsiadecki, na czele

za? polskiego przedstawicielstwa wojsko
wego stal jen. Borowski. Wreszcie nad

burmistrzem m. Gda?ska hy? p. II. Sahm,

Nastroje ,,- Gda?sku by?y dla Polski

bardzo ni('?yczliwe, a naogril hurzliwe. -

Nurtowa?y tu mocno pr?dy komunistycz
ne i wci?? nap?ywa?y liczne u ltr a-n acjo
nalistycznie nastrojone rzesze h, urz?dm
k ów pruskich z zajmowanego przez woj
ska polskie Pomorza. Oprócz tego rez y

dowaly tu gromady agitatorów uiemiec

kich, dzia?aj?cych wówczas na terenach

plehlscytowych w Warrnji i Prusach

Wschodnich, S?owem atmosfera by?a prze

?adowana materja?cm wybuchowym, któ

ry zapali? si?, skoro tylko w wojnie 7., So

"netami zacz??o si? Polsce niepowodzi?.

Dnia 3 czerwca t?um pod wplywem ?

g itacj i kornu nist ycznej i nacjonalistycz
nej nnpadl na stoj?cy na dworcu trans

port 65 je?ców bolszewickich, rani? ka

prala Szewczyka i odbi? eskorcie je?ców.
?o?nierze polscy nic dali si? rozbroi?, ale

jednocze?nie nie u?yli wcale broni.

Rozzuchwalony brakiem energicznych
kroków ze strony policji gda?skiej t?um.
stale od tego czasu manifestowa? POdCZ:15
przejazdu jedyn? li nj? kolejow? transpor
t6w rekrutów polskich z POll1orzn, a p. ",

Kamed:e w lIll. rady stanu w dniu 2 li?
ca prosi? wysokiego komisarza, ahy za

kaza? przewozu tych traJ?sporhiw przez

Gda?sk!

\V miarQ dalszych niepowodzeii pol
skich na wschodnim froncie, Gda?sk pod-o
nosi? sw? 211chwa?? g?ow? coraz wy?ej,
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?iemi(,l'ka flota wojenna sk?ada si? ze 115 jednostek 207.000 t. Zadanie floty nie

mif'ckiej polega na zaatakowaniu wybrze?a polskiego. A czy nasza Ilota jest odpo
wiednie silna, by Niemcom stawi?. opór;

Nie Ill??na armat zdobywa? kijem. Budujmy
WiN' Ilote, która mog?aby zabezpieczy? Polsk? przed napadem wroga.

.
,
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Dnia 5 lipca wystosowali p. v. Kamccke

i p. Sahm do p. Towera pismo, w którem

wyra?ali sw? opinj?, ie eskortowanie

przez ?o?nierzy polskich poci?gów z ?yw

no?ci? dla armji "nic jest oparte na ko

nieczno?ci, gdy? na krótkiej przestrzeni

wolnego miasta bezpiecze?stwo jest za

pewnione". Wkrótce za? J>otcm "w?adze

kolejowe gda?skie, powo?uj?c si? na roz

kaz rady stanu, uprzedzi?y kierownika

tacja bolszewicka - i gdy 21 lipca zawi

n?? pierwszy statek, wioz?cy amunicj? dla

Polski, "Tryton" - robotnicy o?wiadczyli

kategorycznie, ?e wy?adunku nie dokona

j? ?
a je?li zostan? sprowadzeni robotni

cy z Polski, wybuchnie strajk ogólny w

ca?ym porcie.

Gdy udano si? do p. Towcra po pomoc,

kil o?wiadczy?, i? jcdv ncm w yj?rie m jest

wy?adowanie statku poza Gda?skiem, nie

Gdynia - widok z Ka m icn ncj Góry.

portu, i? ?adunek statku "Mailand", z a

wieraj?cy 25 wagonów, nie zostaruc wyla

dowany, o ile po lsk ie przedstawicielstwo

wojskowe nic przedstawi pi?miennego p.)

?wiadczenia na ka?dym li?cie frachtowym,

i? ?adunek nic zawiera broni lub amuni

cji. 'W?adze kolejowe zastrzeg?y sobie

równie?, i? nawet przy przedstawieniu

po?wiadczenia dokonaj? próbnych rewizyj

w poszczególnych wagonach" ...

Jednocze?nie w?ród robotników porto

wych szerzy?a si? coraz gwa?towniej agi-

dawa? jednak gwarancji, ?e berlinki i

barki z wy?adowan? amunicj?, przejd?
swoliodn io Wis?? przez ter ytorjum gda?
skie do Tczewa!

nic pOll1o?ly ?adne przedstawienia,
a? na wyra?ny rozkaz jen. IIakinga, któ

ry zusi?gn?? co do tego opinji misji wojsx
a lja nckich w 'Warszawie, wy?adowanie

odby?o si? przy pomocy ?o?nierzy angiel
skich i ca?y transport szczQ?liwie i spo

koj nie na 26 berlinkach Wis?? dotar? do

Tczewa.
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Robotnicy nic przeszkadzali wy?adun

kowi i ekspedycji, widocznie nie chc?c za

dziera? z Anglj?, ale jednocze?nie w drnu

29 lipca, podjudzone przez nacjonalisty

cznych agitatorów, t?umy w nocy napadl v

na delegacj? minister] urn aprowizacji, nn

polskie dowództwo dworca kolejowego,

na polsk? gospod? ?o?niersk? i na hotele,

w któr ych mieszkali oficerowie polscy. -

Ci??ko zostali wówczas zranieni ?o?nierze

C'dynia

polscy Kubisiak i Tuman, wrrlu za? hv lo

poturbowanych

Na skutek tych zaj??, p Tower znw ia

domi? komisarza jenoruln?go R p" "Ii.

zakazal wpuszczania dalszych statków z

amunicj? do portu gdaflskiego, gdy? wo

bec s?abej sity wojsk koalicyjnych, mog]

by SI? znale?? w niemo?liwo?ci opan ow r

nia rozruchów u licznych". Stanowisko to

utrzyma? wysoki komisarz L. N i w dal

szych swych o?wiadczeniach, w dn ru 16

lOt>

i 17 sierpniu, gdy zawiadomiono go ,)

przyhyciu inn ych statków.

Takie zachowanie si? czynnika, który
winien by? sta? na stra?y mo?no?ci wyko
rzystania przez Polsk? jedynego dost?pu
do morza, o?mieli?o GdaIlszczall jeszcze
har-dz icj. To te? dnia 9 sierpnia ws/,yst
k ie zwi?zki Zll\vodowe uchwali?y nic ?""v
ko n yw af ?adnej pracy n a jaki('mkolwlek
stanowisku S?ll?howCHl, a wi?c nictylko w

,

? I

.

te

'

..
-, ..

,,;:-.

fl'llgllH'lIty portli

pOl'cip, ale i na k,ol<'I, w s?u?bie poczto
weJ d rogowej i innej, któraby n av v d w

sposób po?redni mog?a pomaga?: Polsce -v

je! ,walce l

?()wretami, A 18 sierpn ia k.i
""?" ,zagranIczna konstytuanty gdali<.;kJ(J
zwrocI?a si? do p. Towcr a 7. ??daniem 1)_

g?oszenia neutralno?ci Gdaiiska w woj n ie

polsko-holszewlckiej!

OpiCf<lJqC si? na teru postanowienill

konstytuanty, oraz na uchwale zwi?zków
zawodowych, w dniu 19 sierpnia kol('Jarze
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"?ybI'ze?e morskie jest drzwiami Polski, prowadz?r-emi na ?wiat szeroki, flota

wojr-una zamkiem, zamykaj?cym te drzwi. Obowi?zkiem naszym jest dba? o to, aby
zamek ten by? nrlpowiednio silny, w przeciwnym bowiem razie grozi nam w?amanie.

Nie ?a?ujmy grosza na budow? floty, nie upodabniajmy si? do sk?pca, który ?aluje

pieni?dzy na zamek do drzwi, chroni?cych skarby jego przed z?odziejami.
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zatrz yma li poci?g z reemigrantami, wra

caj ?cyrni do Polski, motywuj?c to tern,

?e w?ród nich znajduj? si? m??cz y?ni \II

wieku poborowym.
·W dniu 24 sierpnia za? kolejarze sta

rali sil, wszolkiorni sposobami przeszko

dzi? przyjazdowi transportu 134 szerego

wych i jednego oficera bez broni, wysla

ncgo po k on io wy?adowane ze statku w

Cd yn i.

Tymczasem zacz??y p rz yb ywa? coraz

to nowe statki z ruatcrj alorn wojennym

dla Polski.

Sytuacja zucz?la si? stawa? coraz klo

potliwszu, gdy? Tower wci?? nic chcia?

zezwoli? Ba ich wy?adowanie. I tylko

za wiu i?rio Irn ncusk. k r?zown i k a ,.GIH'Y-

d a n ", sk rorowunog'o do Cda?sk a roz k.i-

ZCIll mursz. Foclia i przybycie dwóch

k'olllpanij ?ol n ie rz y Iruucusk ich z K?ujp«

d y, dalej zjawienie si? amerykaliskiego

kr??own ika ,.Pittsburg" l wreszcie osta

tr-cznc w vju?u io n ic si? sytuacji na Froncie

nil korzy?{' Polski. wywo?a?o w Gdalls:{lI

zm i all(;.

Dnia 31 sierpllia dwa zwi?zki rohotlli

k()w trall?portowych - chrzc?cijailski i

J11(,llliecki--postanowi?y ])l'zysL.lPi? do wv

?adl)wanla 1I1llullieji -

poczeIll nast?pi?l)
odrazu llspokojeTl ie i W?f()(! kolejarzy. , ...

Odg?osy jedllak burzliwych nastrojów

da?y si(, s?yszf'? jeszcze i p()?nid, gdy '\'

w dlliu n wrze?nia odjazdOWi do Libawy

(kh'gaeji pokojowej towarzyszy?y \\TO

g'ie okrzyki z('hranego w porcie t?umu.

Oto jak wygl?da? w rzeczy-wt
sto?ci ??

,,,,ol n \ i uieskr?powany do

si?p P o l s k'i ci o H10 r z a" prze,?;

Cda?sk.

:Lecz ma ??) .i ego! Transporty ?y
WIlOSClowe l Illne cenne ?adunki,

wy?adowywane 1'1 porcie gda?sk1im
dla Polski, hy?y w najhezczelll'ieJ
szy sposób rozkradane przez ro

hoLrlików portowych. Cz?ste straJ
ki, inspirowane przez Berlin, od

si rasza?y od Cda?ska tona? m i?-

dz y.n arodowy do tego stopnia, ?e

armatorowi e wprowadza? zacz?l t

do lUUÓW specj alu? kl auzu l? st raj
kow

?.

W sz ystko razem z?o?y?o iSi? na

to, ?e" Cda?sk sta? si? dla Polski

por-tem rriepewnym, zbyt porlat
trym na wszelkie podj udzan ia w ro

gie, ci?gn?cym z Polski jedynie
korzy?ci - wzamian za? aroganc

kill!.· hr utalrrym, do ?m icszuo?ci J

w ?ad II iQtYIIl ruanj ? wiielko?oi.

Te w?a?nie wzgl?cl y sk?oni?y

Polsk? pocz?tkowo <lo rozpocz?cia
bud ow y, anast.?pnie - do forsow

nej rozbudowy portu w Gdyni. -

Zreszt?, jeszcze w r. 1920, podczas
sesji Ligi Narodów, sam Sahm,

ówczesn y prezyden t senatu gda?
sk iego, wskazywa? prof. Ask enaze

mu, delegatowi polskiemu, na ko

nieczno??- wv korz ystu n'ia przez, POl

sk? Jei wybrze?a mo rsk iego do ce

lów hudowy w?asnego portu.
I )?aczego p. Sahm z?o?y? po

''''y?sz? propozycj?? Czy?by chcia?

dobra Polski? ?UlienlY w?tpi?. t

t.am \vchodzi?y w rachuh? inst.ruk

ej e herli Ilskie.

Uwik?a? Polsk? 'v gigantyczn?
aferQ budowy portu, czego doko

!la? nie h?(J:?ie 'v stanie, a nast?p
nie - ·wvkorzysta? to do wvrohie ..

nia Polsc? opiri.ji pa?stwa, il{ie?dol

nego do ,vykorzystania. lnorza. -

\V szak pó?nie.T mo?llaby sk?oni? f)

piuj? lni?dzynarodovr? do przy

chylnego irakto'vallia tezy nie

mieckiej o rewiz.fi granic!
Propaganda nielniecka, nie 1l10-

g?c cloczeka? ko?ca tego "szalone
go przedsiQwzi?cia polsk?ego", nie

co przedwcze?nie ruszy?a do ata

ku, wy?miewaj?c z,jadliwie Gdy

llJ?, .,polsk? i jej "darexllne \vy

sdkI .

TyIllczaselll - ni c z tego. Gdy
nia ruszy?a ·:naprzód, w szlachet-
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uym wy?cigu pra?y wyprze?zaj?c
stopniowo wszyst?Ie ba?tyckIe P?r

ty niemieckie, nIt:: bacz?c na.
Ich

vv-vrolnone stosu n ki handlowe 1 -

rutyn?. Cd y porty. te nasze p?

czynania na morzu coraz (?otkll
wiej odczuwa? pocz??y, NIemc-y

zmierri? y front.
.

Zacz??o si?, rzecz oczyw ista, od

sfer o'ospodarczych, które najc?o

tkliwiej odczu?y na sobie sk ntecz

no?? naszej akcji. Fachowa nie

m ieckn prasa morska w sze.reg·?l ar:

tykulów wzywa?a rz?d niemieck i

do podj?cia w?}ki, t?ry??wej z

,.portalnI n?d?vlsla.Ilskleml, ?. J.

Gda?skiem 'l Gdyni?. Vv stadjum

pocz?tk owem kampanj i .nierniec
ki ej przeciw portom polskim, obok

Gdyni w ymien iano Gdallsk, ??dn

j ?c od rz?du Rzeszy, aby stara? SI?

przeszkodzi? nadmicruemu rozwo

jowi tego portu.
Powodzenie nasze na morzu,

stopniowe uniezale?n ianie si? go-

spodarcze, pomy?lny, mimo kryzy
su, rozwój Pa?stwa Polskiego, nie

podoba si? naszym s?siadom zacho
dnim. Niemcy zaczynaj? by? ner

wowe. Nerwowo?? ta przejawia si?
w "bohaterskich" wyst?pieniach
krzykaczy niemieckich, ró?nego
autoramentu oraz w suhsydj owa

nej prasie.
Trudno hy?oby przytoczy? to

wszystko, co Niemcy mówi? i pi
sz? o Gdyni i Polsce w ci?gu roku

ca?ego. \Vyhieramy przeto publi
kacj? naj hardziej charakterystycz
n?, rnianowicie - artyku? "Polens
Tor nachUhersee", opublikowany
w nicrn ieck im "llustrowanyln Ka

lenclarzu Floty" na rok 1933. Ze

wzgl?du na pozory bezstronno?ci,
przejawiaj?ce si? zw?aszcza w op >

sie Gdyni, artyku? ten przytacza
lny w ca?o?ci.

"Cd y kto? po d lu?sz ym czasie,
z.naj dzre si? znowu w polskim por
cie morski fi Gdyni, której rozbu-

I

.. ?S :IW r ., o
..-

j'
.......

.} ...

..--.-., .... }

Odwicczn? szemrz?c pie?{i; ?ala,za f'a l? sunie k!lyiuszczys?ym hrzcgom kuszuhsk iru,

N?ci nas i wzywa: "Ohlldz('J{' SIG: Polucy l B<ldz?](?
..

na morzu panami, a ?wiat przed
wunn otworem stanic!
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dowa jest dzi? zupe?nie otwarcie

przez Polaków pro?lam?wm:a, ?a
ko ?rodek do wa lk i z n iemicckitn

Gdu?skiem, (?) nie b?dzie \\7 sta

nie oprze? si? zdziwieniu. .Z je

clnej strony jest si? zdumiorryrn

olbrzymim roz rostern portu l rma

sta, które, dzi?ki wielkiemu nak?a-

Gdynia - fragment portu.

c?owi energj i i ?rodków, mia?o miej
sce w ci?gu Jat ostatnich. Z dru

giej za? strony, odczuwa si? coraz

w yru?niej ...
?e ten sztuczny dost?p

do "lIlorza polskiego" równie? sztu

cznie stworzony zosta? z pobudek
CZysto IJnocarshvo\vo-politycznycll.
.Je?Inocze?nie wyczuwa si? to wiel

kie niebezpiecze?stwo, jakie Gdy
nia przedstawia niet ylko dla naj

bardziej zagro?onego Cda?ska, lecz

tern nie mruiej d la w'szystkich pOI'

tów niemieckich.

Hozwój Gdyui jest zdumiewaj?·
cy. J ej rozrost gwa? ?owny porów
na? mo?na jedyuie z riieoczekiwa

nenl powstanriem nliast ameryka(l
skich poszukiwaczy z?ota. Gdzie

przed nie'wielu laty mie?ci?a SI?

nad zatok? Gda?sk? ma?a, niezna-

112

na wiosczyna rybacka, wznosi si?
dzi? wielkie miasto z olb rzyrniemi
budowlami i 'p rzeru?aj ?cern i sw ym

ogromem inst.alacj ami portowenu,
rosn?cerui i rosn?ceuli bez pr-zer

wy,

Pocz?tkowo niejednokrotnie pa

tr?ollo na Cdyni? lekkomy?lnie,
WIdz?c w mej daremny wysi?ek
narodu polskiego. Dzi? nawet sce

??tr?y nahio rq .innego p rzckonuniu,
je?li przejd? SI? wzd?u? mkn?cych
w dal ulic Gdyni lub szeroko roz

postar t yc], nahrze?y portowych.
GdY?lia jest widomym 'wyrazem

nieugi?tej polskiej woli "mocal'
st wowej, jest punktern ognisko
wym, I?cz?cym wszystkie, w in

nych wypadkach z,valczaj?ce 'si?
n[?W7;a.telIl, pogl?dy polityczne, jest
TTll??s?I? c<l:?ego Narodu. Na tej
win?nic zbi o rowej woli Narodu

Po?skie?o opiera si? pod?o?e "wido

mego dla wszystkich sukcesu lecz
równie? mie?ci si?. niehezpidczell
stwo,. które w?a?nie wyw ie ra nie

pokOJ?ce wp?ywy ta.k na polu go
sporlarczcm, Jak polttycznem.

Obraz miasta jest jeszcze kon
t rastowy: i n iewyko?czon y. Ohok

ol.brzym l('!l .

pa?aców - budynków
uzy.tec?n?scl. publicznej, ohok czte

rO,1 pl?clOpl?trowych nowych do
mow czyns.zowych,. stoj? jeszcze
ma?e ?:hat?I rybac?le i wal?ce si?
baraki, k tór yeh me mo?na nawet
nazwa? siedzib? ludzk?. Jeszcze no

w:e dOI?y - olbrzymy strzelaj? ku
n ieb u, Jak osamotninm, kolumny
jeszcze, w samem sercu miasta na?
potka? mo?pa na tak niecodzi?nne
kontrasty, Jak pola kartoflane lub
ziemi? zor?n? pod upraw?. JeszC'ze
po prze\va?nle dohrze wyhrl1k0-
,wa:nych :ulicach kury i kaczki hie

gaJ? mI?dzy samochodami. Ale
rdzeó miasta )est. gotów. Wspania
le przedstaWIa Si? nowy dwor1zec,



?
.. .,

..J.:

....

-

...

Cdvn in - s/s "?wiatowid", k ursuj?cy Ila linji Gdynia-Amcryka Pol ud niowa .

. .
' ,., .. " ..... ?, .

'·:.f

I
l'

b

lI"·'.L a' -I
??

1

Okr?t Szkolny "Dar Pomorza" na redzie Crly?skiej

113



?.?'i

:?.

. :

crsk io o zmroku.- molo pasaz ' .

Gdynia

,j"

?t.\'
,

,.-
.

.'
""'?

?

'?,
,.

'eM' ..

Cd yrua Przyjazd statku.

114



pompatyczn.e wygl?da gmach po

czty. Przy poczcie mieszcz? si?
nowe budynki B. G. K., towarzystvv

okr?towych polskich, Urz?du Mor

skiego.(?) Dzie? po dniu powstaje
co? nowego; jazgocz? dragi, zgrzy

taj? d?wigi, stukaj? m?oty, rosn?

mury vr gór?.
Równie? rosn? nadal urz?dzeni a

portowe. Zak?ada si? nowe nabrze

?a, nowe baseny portowe ci?gn? si?
hen daleko wg??b l?du, powstaj?
nowe sk?ady, nowe luagazyny. A

podczas gdy wsz?dzie pracuje si?
nad dalsz? .rozbudow?, ruch porto
wy ocldawna p rz vj ?] rozmiary nad

spodziewane. 'V zcl tu? nadbrze?y

ci?gnie si? ?a?cuch ocumowanych
okr?tów wszystkich krajów, cz?sto

po 30 do 40 W ci??l? jednego dnia.

Po ] icznych torach hez przerwy su

n? od dworca do portu niesko?czo

ne poci?gi w?glowe z Górnego
?l?ska. Wywóz mi?sa i w?gla wy

k azuj e sta?y wzrost. Lecz równie?

wwóz ro?n ie. Staran ia, maj?ce na

celu przyci?gni?cie do Gdyni im

portu towarów wysokowarto?ciow.,
przedewszystk iem za? tytoniu, ry

?u, kawy i hawe?ny, zosta?y uwie?

czone wyn ikiem pomy?lnym. S? to

?adunki, stracone n iety lko dla

gclallskiego ruchu portowego, lecz

równie? nie pozostaj?ce bez zna

cznego wpl ywu na handel niernieo

ki i gospodark? porrów 'niemiec

kich. Swym obrotem towarowym
w r. 1931, rów n ym 5,3 mi ljona ton

Gdynia wyprzedzila najwi?kszy
port pruski Szczecin (3,7 mi [j, ton)
ha, nawet: ruch towarowy Brem y

(5,2 1lI i lj. ton) zosta? przez Cd yn i?

uprzedzony.
A Polska pracuje nadal nad roz

hudow? swego portu i rozwojem
jego ruchu zamorskiego. Posiada

si?? ku temu, i, co jest wa?ne, po

maga jej Francja. Niepozorna ta-

blica na konsulacie francuskim w

Gdyni zapowiada w j?zyku fra:ncu

skim i polskim "l(,onso'?cjum fr.

polsk. do bud. portu w Gdyni". A

wi?c równie? i tu, podobnie jak i

przy budowie wiel kiej magistrali
w?glo?vej Górny ?l?sk - Gdynia,
kapita? francuski, francuskie wp?y
wy.

-

Polska sama, naturalnie, dok?a

da równie? 'wszelkich ?rodków,

prowadz?cych do dalszego rozwoju
portu. Nik?e op?aty portowe, sub

wencje dla ?eglugi, ulgi taryfowe
na kolejach przyci?gaj? do Gdyni
ruch towarowy. Lecz równie? roz

budow? miasta popiera si? przez

rozleg?e zwol nien ia podatkowe i

znaczne udogodnienia przy powsta
waniu budowli i zak?adaniu firm.
Do tego dochodz? corocznie znacz

ne ?rodki pa?stwowe na powi?k
szenie f Jot Y handlowej i rozszerze

nie w?asnego rybo?ówstwa mor

skiego.

Gdy si? natomiast

Erzeje?d?aprzez port gdallski, wir zi si? na

tychmiast wieJk? ró?nic?, odczu

wa si? na nowo, z jeszcze wi?ksz?
si?? niebezpiecze?stwo, którem ten

dusiciel polski grozi staremu nie

rnieck iemuf ?') miastu hanzeatyckie
mu. Rozbudowane przez Gda?sk

po zako?czeniu woj ny wielkim na

k?adem kosztów, le?? hezczynnie
<l?ugie rz?dy nabrze?y i "urz?dze?

portowych. - ?ycie gospodarcze
Gda? ska cierpi coraz w i?ksz? bie

d?. Prz'ytem stwierdzi? nale?y fakt,

niezaprzeczany wi?cej nawet przez

Polaków, ?e nawet obecnie port
gda?ski wysturcz ylby dla ca?ego
polskiego ruchu morskiego. Lecz

Gdallsk ma by?' u?mierzony, co,

pewnego razu, powiedzia? zupe?
nie wyra?nie byty polski ?Enister

P. i l r.: "przez Cd yni? Polska chce
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si? unieza.le?ni? od ka?dego portu
obceao".

"?szystkie usi?owania Gda?ska,

prowadz?ce do osi?gni?cia swych

up rawn ie? i sk?onienia Polski dl)

wype?nienia zobowi?zania pe?nego
wykorzystania portu gda?skiego,
spe?z?y dotychczas na niczem. Na

wet jasne i zgodne z pogl?dami
gda6skiemi rozstrzygni?cie komi

sarza L. N. w Gda?sku Graviny,

potwierdzone przez Rad? L. N. do

tychczas nie by?o w stanie wpro

wadzi? zmiany w polskiem uj?ciu
tej spra-wy.

A ieraz par? s?ów D porcie wo

jennym w Gdyni. Specjalny basen

dla okr?tów wojennych le?y n a

kra?cu zachodnim portu.
- Tu zo

haczy? mo?na obydwa nowe, du?e

kontrtorpedowce ,,\Vicher" ,i "Bu
rza" oraz trzy nowe ?odzie pod
wodne - wszystko wspó?czesne o

kr?ty wojenne, zbudowane na

stoczniach franeuskich. Stary kr?
?ownik francuski s?u?y za okr?t
koszarowy, za? kilka dawnych nie

mieckich torpedowców i trawlerów

uzupe?nia stan floty wojennej pol
skiej. Port wojenny jest oddawna

wyko?czony li w zupe?no?ci wy

starcza dla morskiej si?y zbrojnej
Polski. Mimo to Polska usi luje 1'0-

hi? trudno?ci Gda?skowi równie?

na tern polu i nie chce zrezygno
wa? z uprawnie?, które dotychczas
prz yslugiwul y jej okr?tom w por

cie gda?skim. - Tak zwana umo

wa o "port cl'attache" zosta?a w r.

1931 przez Gda?sk prawnie wypo

wiedziana. \V w yni.kl y m na tem

tle pomi?dzy Polsk? a Cda?skiern

sporze, Mi?dzynarodowv Trybuna?
Sprawiedliwo?ci w l Iaadze wyda?
orzeczenie, ca?kowicie uznaj?ce

gda?ski punkt widzenia. Nie wv

pada, aby polskim okr?tom wojen

nym przys?ugiwa?y w Gda?sku

specjalne uprawnienia, skoro wy

budowano dla nich port specjalny
w Gdyni. Rozstrzygni?cie haskie,

które zapad?o jedynie przeciw glo
som delegatów francuskiego i pol
skiego, zaznacza wyra?nie, ?e w ?a

dnym, 'wypadku Gda? sk nie mo?e

by? punktem oparcia dla mor-skich

si? zbrojnych Polski. Przy tej oka

zji nie rno?e by? pomini?ta okolicz

no??, ?e pocz?wszy od ko?ca roku

1931, Polska pracuje ca?? par? nad

stworzeniem na Helu 'nowego por

tu dla ?odzi podwodnych oraz wiel

kich urz?dze? obrony wybrze?a.
Gdynia jest ?rodkiem pot?gi

czysto politycznej. Coraz wi?cej
si? to wyczuwa, coraz cz??ciej s?y
szy si? o tern. Konieczno?ci gospo

darcze do jej budowy nigdy nie ist

nia?y i nigdy nie by?y miarodajne.
Lecz w?a?nie du le?y gro?ba dla

spokoju gospodarczego na wscho

dzie. - Liga Narodów, do kompe
tencji której nale?y opieka nad

Gda?skielll. Dla obowi?zek sk?onie

nia Polski do wype?nienia zobowi?
za? traktatowych - pe?nego wyko

rzystania portu gda?skiego. Nic

wykaza?a jednak dotychczas od

wagi do wymuszenia na Polsce

wprowadzenia w ?ycie wlasrrych
rozstrzygni?? Ligi. - \V zr-astaj?ce

wp?ywy gospodarcze Gdyni, któ

rych pod?o?e kryje si? w d??eniach
polskich do uz yskania daleko si?

gaj?cego znaczenia morskiego,
przedstawia sta?e niebezpiecze?
stwo n iet.ylko dla Gda?ska, lecz dh

ca?ego wschodu niemieckiego.
Wdzi?cznem zadaniem dla LigI

Narodó,v by?oby zapobiec teJnu

niebezpiecze?stwu. - Kto w?asne

mi oczami ogl?da? Gdyni? i Gda?sk

b?dzie w stanie oceni? to niebez

piccze?st wo w ca?ej rozci?g?o?ci".

117



.(jo

·t

Gdynia - widok ogólny.

?,h .'

(? lot

r - t _?
?

'.'

r ?-? :-4? ?
,

,?', '"

.. "

lf

",'

Gdynia - widok na morze i zak?ady k?pielowe.

118



Poprzednio ju? omówi Ii?my, ?e

"kwestja brrdowy Gdyni zrodzi?a

si? nie tylko na pod?o?n polit ycz

nem, lecz w równej je?li nie w wi?
kszej mierze, oparta hy?a na prze
s?ankach gospodarczych. Rozumie

to dohrze P., jakkolwiek usi?uje
ca?? spraw? przedstawi? W" takiern

o?wietleniu, jakie odpowiada inte

resom niemieckim. A wi?c, z j e

dnej strony robi z Gdyni czynnik
czysto polityczny, z drugiej za? -

krzyczy o zachwianiu przez Gdy
ni? równowagi gospodarczej l Wie

my, o co Niemcom chodzi - o zy
skanie paru miljonów ton ?adun

ków polskich dla ba?tyckich por

tów"nien1ieckich, które znacznie

.podupad ly "W latach powojennych.
Równie? mylnie, i to celowo

mylnie, s? komen tnwane s?owa

polskiego Ministr-a P. i I?.: "który
'mówi?c, ?e Polska przez Cd.ym?
chce si? uniezale?ni? od ka?dego
portu ohcego, nie mial h ynaj mn iej

'Gda?ska na m y?l i. vViadOlllo bo

wiem, ?e czynniki rz?dowe polskie
traktuj ? Gda?sk narówn i z Gd y

ni?, jako port polski. Dowodem

·tego mo?e pos?u?y? fakt, ?e wszy-
-stk.ie zarz?dzenia, maj?ce na celu

.rozwój portu w Gdyni, jak np. ui

gi taryfowe na kolejach i t. p. s?
w równej mierze stosowane wzg l?
dem Gda?ska. Co si? za? tyczy
ulg podatkowych i inuych natury

.acl m i n i st racyj nej luh ska rbowej ,

nale?? one do kornpetencj i senatu

'V. ?r. Gda?ska, któremu nikt nie

hroni.aby w tym kierunku zrobi?

u?ytek ze swej w?adzy.
Biadanie na temat "s?ahego ru

chu \v Gda?sku" jest równie? nie

na miejscu: opó?nione o lat trzy-

\

na§cie. Nale?a?o p?aka? nad por

tem gda?sldn1 wówczas, gdy tery
torj alnie do Niemiec nale?a?. .] ak

bowiem wygl?da "slaby ruch 'lN

biednym, przez Polsk? krzywdzo
nyrn Gda?sku, a Jak wygl?da? 'v

naj ruclrliwszym roku przedwojen
nym? Niech cyfry przemówi?. -

Calkowity obrót towarowy Gda?

ska wyn osil :

w r. 1912 2.452.000 t.

\"1 r. 1931 8.101.000 t.

A wi?c dzi?ki Polsce ruch por

towy w Gda?sku, w porównaniu
z najlepszym p rzedwojenrrym ro

kiem niemieckim, wykaza? wzrost

,..?O %, podczas gd y we wszystkich
ba?tyckich portach niemieckich na

st?pi?o znaczne skurczenie obro
tów. Przed wojn? porty Szczecin,
Królewiec w ykazywa? y wi?ksze o

broty, j ak Gda?sk.' pzi? obroty
Cda?ska dorównuj? prawie ??cz
nym obrotom Szczecina i Bremy -

naj wi?kszego po Hamburgu portu
niemieckiego.

Tak Polska "krzywdzi" Cda?ek!

Na zako?czenie poradzimy
NieIllcOJu, aby, zanim zaczn? mó

wi? o miedotrz ymauiu traktatów

przez ... Polsk?, sami si? najpierw
nauczyli je wype?nia?. Rola men

tora poszanowania traktatów tak
sarno pasuje dla Niemiec, jak god
no?? profesora dln analfabety.

Liga Narodów znajdzie dla sie
bie zadanie naprawd? wdzi?czu--,
j e?1 i zechce zaj rze? za kulisy oho
rohl iwych roszcze? niemieckiel"
ukróci6 ich samowol?, napi?tnowa?
zhrqjenia ja\vne i tajne, ??dz?
krwi przelewu i rabunku cudze.j
\v ? aSllo?ci.
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Na fjordy Norwegji

Syrena okr?to-wa wicl kirn g?o
sem, który powielekro? odezwie SI?

echem w?ród nadhrze?nych wzgórz
i lasów, powiadomi nas, ?e wyciecz
ka nasza ju? si? rozpoczyna. Brzeg

pocznie cofa? si? wty], nawet dale

ko wysuni?te ramiona redy nie SI?

g-n? ju? naszego okr?tu: poczn? 1I

k?acla? si? "\v wi?ziutk? [i nij k?, a?

rozp?yn? si? na horyzoncie. Jeste?
my na morzu. Poranek dnia nast?p

nego zastanie nas ju? w pobli?u
br-zegów Danj i, do których p rz yb i

j enry w porcie Kopenhagi.
Znana nam dobrze nazwa stolicy

Danji oznacza "\v tlumnczeni u -

miasto kupców, co ?wiadczy o sta

rych tradycjach handlowych mia

sta. Pierwsze wiadomo?ci o Kopen
hadze datuj? si? ? 1043 roku, kiedy
to flota Svenda Estridsona szuka?a

schron ieniu w tej malej wówczas

wiosce rybackiej przed po?cigiem
króla Magnusa. \V roku 1167, do

wiadujemy si? znowu, ?e Absa lon

za?o?y? tutaj wspania?y zamek wa

rowny, jedn? znajpot??niejszych
warowni pó?nocy "\v owych czasach,
co zw?aszcza okaza?o si? 'w woj
nach -wend yj sk ich. Porunik hisku

p?a Absalona, zalo? yoiela przysz?ej
Kopenhagi widnieje na placu Hiij
bro. \V ci?gli nast?pnych dwóch i

pó? stuleci Kopenhaga podlega?a
wielnk rotneruu zniszczeniu. lccz do

skona?e war nu ki rybackie tego
miasta pozwol i? y, dzi?ki obfitym
po?owom, na ponown? odbudow?.
\Vrcszcie w roku 1416 Kopenhag-a

sta,je si? miasteln' królev,rskiem. Od

1445 Kopenhaga jest sia?q rezyden
c,j? królewsk?. \V roku 1479 zosta

je oh(larzona wlasnynl uniwersyte
tem. Dalszy sw'ó,j rozkwit zawdzi?
cza stolica Danji króIo"\\ri Christja
nowli IV, k?<)ry okaza? si? lepszym

gospodarzeln miasta, ani?eli pa?
stwa. \V roku 1807 miasto zosta?o

zbombardowane przez flot? angiel
sk? ze wzgl?du na sojusznicze sto

sunki z Francj?. \V po?owie XIX

stulecia Kopenhaga przystosowuje
SI? do nowych poj?? urbanistycz
nych, wspólruiern ie do w ielk.iego

jej rozwoju, jako jednego 'z wa?

niejszych o?rodków handlowych
Europy. Jednocze?nie rozkwit sztuk

pi?knych zyska? 'stolicy zaszczytn?

nazw? "Aten Pó?nocy".
Dzisiejsza Kopenhaga liczy we

d?ug danych z 1931 roku 800.000

mieszka?ców. Do j ej szczególnych
osohli wo?ci nale?y znaczna Iiczba

telefonów i rowerów, pr-zewy?sza

j ?ca 'w' stosunku procentowym

wszystkie inne miasta Europy. StCl(l

te? Kopenhag= ;? .. ;'!:?:??nvle na

zywana ?,mi.ctSlem telefonów i 1'0-

we rów,".

Co warto zobaczy? w Kopenha
dze? Naj lepiej niezbyt wiele, po

niewa? sporo zatar?oby si? '\1" palni?
ci. Natomiast znacznie lepiej zwie

dz i? naj bardziej ?odne widzenia

rzeczy i po?wi?ci? 'im nieco wi?cej
czasu. A wi?c proponujem y: Ra

tusz. Glyptotek?, m uzeu m Thor

waldsena, Arsena?, Chr-istiansho rg,

Clu istiuushavn, ko?ciól Zbawiciela,
Amal ienborg, Muzeum Narodowe,

Gammeltorv, Ko?ció? Naszej Pani

(Frue Kirke), pa?ac Rosenhorg, oraz

po drodze pi?kne parki, a wieczo

rem -- do Tivoli!

Amalicnborg. Cztery pi?kne pa
?ace w stylu Rococo, 'Z których je
den s?u?y jako rezydenc,ja królew

ska. Po?rodku sk,veru znajduje si?

pi?kna konna siaJ ua króla Fryde
ryka V. O 12-cj zmiaIla warty.

Pa?ac Christianhol'g. Stary ko

penhaski zamek, przebudowany "r
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1'793 roku na palac. Z dawnego zam

ku pozosta?y ?uki sklepienia i mar

murowy most. Po trzykrotnym po

?arze, dzisiejszy wygl?d uzyska?
ten pa?ac w roku 190'7. \V podzie
m iach pa?acu znajduj? si? szcz?tki
.murów zamku biskupa Ahsalona. ,r

Chrisuanboruu odbywaj? si? 111'0-

czyste audjencje królewskie, pod
czas W1y monarcha clu? slci sta le za

mieszkuje Amahenhorg.

Ko?cio?y. Ko?ció? F\'ue Kirke

p rawd opodob n ie rstrunl ju? w cza

sach biskupa Absalona (XI stulecie).

ObecIl"Y wygl?d zosta? lnu nadany
na pocz?tku X IX wieku. \Vewn?trz
ko?cio?a znaj d uj ? si? wspnn i a le

rze?by Thorvaldsena: Chrystus l

dwunasi li apO'siotów.
'Ko?ció? Zbawiciela posiada WIe

??, zbudowan? w' t ?jO roku, zasl u

g uj ?c? na szczególn? uwag?.

Lange! i nie. Promenada portowa.

przyozdobiona wodotr ysknm i i licz

nem i pomnikami, pr o wadzt do la

tarni morskrej. Przy Lang-elin ie

znajduje si? stara cytadela Fryde
ryka II L

Hozenborg. Paluc, w którym
znad uje siQ zbiór pami?tek po kró

lach d u?sk ich. Ka?d y ze zmn r l ych
monarchów jeszcze za z vcra urz?

dza? po?wi?con? m u salt;.
1\1 uzeu III Narodowe. Zbudo,,?aIle

w 17.t.3 roku, zaWlCra przebogate
zbiory i wykopaliny od zarania hi

sioIji d II rlskiej. dzia? et Ilograficz

ny i numizmatyczny.

Glyptoteka. Powsta?a z (lani

znally?h w' Danji w?a?eicieli ],row'l

rów .J. C. i Karola JacohSeIl()'V (oj
ca i syna). Sk?ada sit; z dwóch bu

dynków, przedzielon ych zi lIlOWylII

ogrodem. \r siarYJll bud ynku zIIaj

ouje si? niezmiernie cenny zbiór

rze?h skandynawskich ora? mall)

,vide?. 'V 1l0Wylll za? kolekcj a sia-

ro?ytno?ci egipsk'ich, wschodnich,

greckich i rOlnaliskich.

Wie?a Okr?g?u. Wie?a ta i ko?

?ció] Trójcy zbudowane zosta?y

przez króla Chr ystj ana IV.\Vie?a

okr?g?a slu? yla d?ugi czas, jako ob-

serwatorJ1l1l1.
Muzeum Thordvaldsena. Zawie-

ra prace wielkiego du?skiego rze?

biarza. ?T uzcum to zbudowane jest
w ksztalcie mauzoleum wo kó] gro

bu 'lhordvaldsena. Znakomity du?

ski artysta znany jest dobrze rów

nie? i w Polsce, zawdzi?czamv UlU

howieln budow? pomnika ks. Józe
fa Poniatowskiego, Kopernika i Ja
na J I [ Sobieskiego.

Gie?da Królewska. jeden z naj

pi?kniejszych bud yuków na ?wie

cie, zbudowany w' roku 1623 w sty
lu renesansowym przez Chrystja
na IV.

Hatllsz. Zbudowany w roku '1894

przez architekta Nyropa. ·Zbli?ony

raczej do typu domu p atr ycj atu

Dlieszcza?skiego, ani?eli do pa?acu.
Wewn?trz na schodach Lznajduj?

sit; i nteresuj ?ce freski In. in. 'wst?

pienie na iron króla Chrystj arra IV.

Wie?n ratuszowa jest najw y?sz?

budowl? w mie?cie, posiada bowiem

1 03 metrów wysoko?ci.

Uniwersytet. Za?o?ony w roku

14.'79. Znajduje'w nim pomieszcz?
llIe 5000 studentów. W du?e.j sali

szere? malowiele? obrazuj e histor

je; uniwersytetu.
Tivoli. Tell du?ski Luna-Park

zostal otwarty 'v J843 roku na miej
scu dawnych bastjonów obronnych.
Styl zabaw i rozrY'iNek ludowych
utrzymany jest tutaj 'w stanie nie

ska?onYlll, 'v przeciw'ie?siwie do

wszystkich prawie pozosta?ych par

ków (Luna'-Parkó,v) na ?wiecie. -

Przybysz z za 1110rza ucieszy oczy

widokiem starych 'w?oskich panto
nlin z Arlekinem, Pierrotem i Co-
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[omhi n?, granych wed?ug wzorów

klasycznych.
Z Ti vol i powracanry na okr?t,

poniewa? punktualnie o pó?nocy 0-

kr?t nasz opu?ci Kopenhag?, by
skierowa? si? na wody Norwegj i,

której 7Jwiedzanie rozpoczniemy od

m iastu Stavanger.
Zachodnie wyhrze?e Norweg] i

jest bardzo maluwn icze. Niema tu

brzegu o niskiej pochy?o?ci I roz

leg?ych pla?ach. J u? po d rodze do

l?du spotykamy mnóstwo drobnych

wysp i ,wysepek skalistych, zgodnie
?wiadcz?cych, ?e dobijamy do fan

tastycznej kruin y fjordów. Z\vie

dzan ie Norwegji r-ozpot-z.n iern y od

Bukken fj o rrl u (Stu vangerfj ord),

gdzie zR\,Yi,niemy do miasta Stavan

ger.

Stavanger. Miasto to liczy ta.

47.000 mieszka?ców. Jest ono o?ro?l

kiem handlowym.i k om uni kucvj

nyrn i nale?y do naj starszych miast

kraju. Pierwsze wiadomo?ci o tern

mie?cie si?gaj ? VI II-IX wieku. -

Swój rozwój zawdzi?cza ono po?o
?eniu geograficznem i nat li ral n vm

warunkom portu ?eglugc)\vego. Za

sadniczym momentem zw rrrtn y111 w

historji Stavangeru jest zbudowa

nie katedry Sv,jtthuna (Seutonius]
w XII stuleciu i utworzenie biskup
stwa. Nowy .,z?oty okres" prze?y?o
to miasto \v XIX stuleciu dzi?ki roz

wojowi komunikacji okr?towej l

po?owom ?ledzi. Do dnia dzisiejsze
go z reszf

? przemys? konserw ryb

nych jest g?ównem zaj?ciem m iesz

ku?ców Stuvangeru. Do?? wspom

nie?, ?e znajduje si? tam ponad
pi??d7Jiesi?t fabryk przemys?u ryb
neg-o.

Z zahytków przesz?o?ci trzeba

zwiedzi? katedrQ SV'ithuna. Jest ona

obok katedry w Nidaros jedn? z

naj hardziej charak terystycznych,
najbardziej ?;t ylowych pam iqtek

kamiennego budownictwa ko?ciel

nego w ?redniowieczu norwesk iem.

Nawa roma?ska pochodzi z XII w.,

gotycki chór z XIII "'.W ubieg?em
stulcr-iu ,

katedra ta by?a restauro

wana, rnestety, z pomi n i?ciern czy

sto?ci stylu.
vV dawniejsz vm pa?acu bisku

pim, Ko.ngsgard, znajduje si? obec

nie g."llnnazj urn. 'I'u? ohok ko?ció?

"M unkeki rk e", który by? prywatn?
kaplic? biskupi?.

W pobli?u dworca kolejowego,
muzeum ze zbiorami kulturalnemi

i h istorj i naturalnej.
Krótki pobyt w Stavangarze,

sk?d pod??ymy dalej na pó?noc,
nie pozwoli nam na zwiedzenie oko

lic. Stavangeru, których 'widok na

pewno b?c?zie nas do tego zach?ca?.
Powetujemy sobie natomiast, ra

cz?c oczy pi?k.nemi widokami z po

k?adu okr?towego. Bukkenf'jord po

siada liczne rozga??zienia, zwane

??cznie Ryfylkefjorde. Ryfylke
jest to nazwa kraju, po?o?onego
wokó? Bukkenfjordu. Ze Stavange
ru wielk im III kiem wp?yniemy do

Sognef'j ordu, mijaj?c po drodze

szereg miejscowo?ci z Bergen na

czele, do których <wst?pimy w dro

dze powrotnej, a tak?e wiele wysp

i wysepek skalistych.
Sognefjord jest to najd?u?szy z

Ijordów .norwesk ich, licz?cy od mo

rza w kierunku wschodnim 190 ki

lornet rów, przyczenl 'nie przekracza
sze?ciu k ilornetrów od brzegu do

brzegu. Skaliste ?ciany fjordu si?

g-aj? bardzo g??boko, ho ?rednia

g??boko?? teg-o fjordu wynosi
1200 metrów. Nie zobaczymy tutaj

pi?knych kraj obrazów, ani ,vspa

nia?yeh perspektyw Bukkenf.jordu?
howiem Sognefjord jest surowy i po

wa?ny, ale dlatego w?a?nie spra"VHl

PQt??ne wra?enie. Dalej na wschód

Sognefj ord rozga??zi a siQ w liczne
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ramiona, ko?czy si? za? u stóp gór

jotunheiln. Nawet klimat zmien ia

si? na przestrzeni Sognefjord li. \V

zachodniej cz??ci ruorsk i, we

wschodniej przechodzi w l?dowy.
Ró?nica ta jest bardzo wyra?na. O

kr?t nasz przeb?dzie najhardziej
godn? widzen ia cz??? tego Ij ordu :

zatrzyma si? na krótki postój w

Balholm, g?6wnej miejscowo?ci

pi?knego Balestrandu. Jest to wa?

ny pu nkt komuuikacy jny ?redui ie

go Sognefjonl li, punkt wyj?cia do

wycieczek na Fjaerlandsfjord, le

??cy na odga??zieniu, Fsef'jorrlu. Pa

rogodzinny postój okr?tu mo?emy

wykorzysta? dla pi?knej przechadz
ki brzegiem Sognefjordu. W kie

runku po?ud niowym, <id?c w yhrze
?em, zobnczym y na jednym z pa-

.. górków pomnik króla Bele. Dalej

pi?kny widok na Ijord. Tu i owdzie

rozsiane mi?dzy domkami i ogroda
mi kawiarenki pozwol? mam za

chwyca? <si? widokiem 'na Ijord w

pe?ni "l?do,vego" samopoczucia. '.tV

kierunku zachodnim wzd?u? Ese

fjordu b?dziemy mieli ?adny widok

na
I

pokr-yte ?n iegieJn szczyty gór
skie: Tj ugumstoten (1120 m.) w kie

runku pólnocnvm, Langeclalshrae i

Bjonnebrae (1400 m.) w ki e ru.nku

zachodnim, ,M nnkegga (1329 m.) l

Vindreka (11S1 m.) w kierunku po

?udniowym. Z llalholm ruszymy w

drog? powrotn? ku Atlantykowi i

dalej, ?egluj?c w kierunku pó?noc
nym, zmienimy ten kierunek na

p{)?llocJlo-wsehodni. Przy,Kristian
iluJlcIzie, minicmy wyspy Smo?a, Ili

tra i Froya, poczem skr?cimy 'v

kierull ku po?lldn iowym, by wp?y
n?? do Trondheimfjordl1. a w?a?ci

wie cyklu fjordów Nidaros. Miasto

Nidaros, zwane od t 930 ?okll TroJld

heim :jest ohok Bergen jednym z

naj wa?niejszych portó\v- zachod

niej po?aci Norwegji. Liczy ono

60.000 mieszka?ców i przypada mu

poczesne miejsce trzeciego z kolei

pod wzgl ?dem wielko?ci miasta

Norwegj i. \V "lro nclheim ie znajdu
je si? jedyna w pa?stwie wy?sza
szko?a • 'teehniczna i Towarzystwo
Naukowe. "Miasto to jest o?rodkiem

przern vsl ów rybnego, drzewnego i

produktów górniczych. W ?rednio

wieczu Trondheim hy?o stolic? pa?
st w a i siedz ib? królewsk?. Tutaj te?

'mie?ci?o si? arcybiskupstwo. Trond

heim slyu?lo w ?redniowieczu z

kultu ?w. Olafa, patrona Norwegji.
Kal ecl ra ?w. Olafa w Trondheim na

le?y clo -naj p i?k n iej sz ych ?wi?ty?

pó?nocy. Zwiedzaj?c t? katedr?,
trudno nie przypomnie? sobie po

bo?nej p?tniczki, Krystyny córki

Lawrensa, bohaterki jednego z naj

wspanialszych dzie? <norweskiej li

teratury, pióra Sigricly Undset. Sta

ra stol iea Norwegj i by?a miejscem
wielu historycznych wydarze?, -

szczególnie podczas wojen w latach

1030-1230. Z dawnych warownych
umoonic?, które by?y zbudowane w

XIV stuleciu, pozosta?y tylko mury

fortu Christiansten. po?o?one na

<wschód od miasta. Na tern miejscu

znajduje si? obecnie latarnia mor

ska. Ponadto jeszcze pozosta? fort

Munk.hol m, po?o?ony na wysepce

tej sanlej nazwy. Ulice miasta s?

szerokie i regularnie rozplanowa
ne. Nie znajdujemy ,\7" Nidaros sta

rych budowli, które zniszczone zo

siu?y przez cz?sto powtarzaj?ce si?
"W ró?l\yc'h epokach po?ary. Jedy
ne zahvtki archi tektoniczne - to

katedr? ?w. Olafa i dawny pa?ac
arcyhiskupi, przehudowany obec

nie na pomieszezenie ·wystawowe.
Tl'on<lheilll le?y ,nad zatok? fjordu,
okolone kr?tym ?ukiem rzeki Nid,

od które.j powsta?a pf'astara nazwa

tep;o miasta (b. Nielaros). Pod wp?y
wem lliedalekiego Golfstromu kU-
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mat tej cz??ci kraju jes? ,stosunko
wo bardzo ?agodny, dosc wspom

nie?, ?e przeci?tna ?inlowa '?empe
ratura Trondheim Jest wyzsza o

4 stopnie od ciep?oty Oslo, po?o?,o
ueuo o 300 k ilometrów na poludnie.
G?Ówna ulica nazywa si? Munke

aate i biegnie 'w kierunku po

?udniowo - pó?nocnym, oraz Kou

gensgate" o kierunku, ,V"?chód-za
chód, Miejsce p rzeci?cra tych
<hvóch ulic le?y na rynku (Torv).
Tuta] znajduje si? .pomnik Olafa

Tryggvassona, który jeszcze przed
?w. O lafem usijowal wprowadzi?
ch rze?cij a?stwo w Norwegj i. On

te? s?ynie jako za?o?yciel, miasta.

U zbiegu ulic Mnnkegate l Dron

ningensgate znajduje si? Stiftsaard.

zamek królewski, najwi?ksza drew

niana budowla Skandynawj i, zbu

dowana w ko?cu X'Vl l l wieku, -

Stiftsgard do dnia dzisiejsze?o pel
ni rol? rezydencji królewskiej w

dniach pobytu króla w Trondheim.

Dalej przy ulicy Dronn inngens
aate mie?ci si? muzeum. przemys?o
?V"e, z do?? ciekawemi zbiorami me

bli i sprz?tów u?ytkowych. Przy
ulicy :Munkegate znajduje si« Ka

tedra ?w. Olafa.

Katedra w Trondheim jest 'naj

,V"spanialsz? kamienn? hudowl? ko

?cieln? norweskiego ?redniowiecza.

Do XIX stulecia katedra ?w'. Olafa

by?a ?,vi?tyni? koronacyjn? kró

lów norweskich. Ko?ció? ten by?
zbudowany przez Olafa Kyrl'e w

w1ieku XH ponad grobeIll ?w. Olafa.

Liczne po?ary przyczyni?y si? po

,va?nie do zniszczenia te,j budowli,

dopiero w po?owie XIX 'w. nadano

,je,j ,V"ygl?(? clz.isiejszy. Poza kat?
dr? znajdUJe SI? dawna rezydellcJ a

arcybiskupia Kongsgarcl, odnowio

na i przywrócona cIo dawnej ?wiet

no?ci, po?wi?cona dzisiaj na miej-
sce obchodów i wysta'w.
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Je?eli czas nam pozwoli, mo?e

nl)' uda? si? na ma?? wycieczk? w

naj bli?sz? okolic? miasta. Mianowi

'Cle, w odleg?o?ci zaledwie dwóch
kilometrów od 'I'rondhcim \\1" kie
runku pól noon YUt le?y wysepka
Munkeholmcn, na której mie?ci si«
.starn forteca, gdzie w nie?asce za

ko?czy? ostatnie dm ?yciu kanclerz

du?ski, hr. Griffenfeld. Wieczorem

proponujemy restauracje hotelu
Britannia (koncert), Dronningens
gaie 5, I?. Feniz na rynku g?ównylu
(Torv), Grand-Hotel. Kongensga-

te 26/38, I Iotel d' Amgleter re, Norrl

regaie 19, lub kawiarnie: l l ospi t

:set Cafe, Angelsgate 10, Cafe Cim

le, Sondregate 5, Tl"ondheuller Kat'

risicn?a, Pr-i nserisgate 27, oraz va rie

te "Tivol i", Hlevolden. w r esxcie

kina,
.

Na pólnoc od Trondheim rozpo
czv na xi? Nordlancl, zwany dawniej
J Ielgelnnd. Kraina ta, dzi?ki swe

mu bogactwu, zw?aszcza r yhi zwie

rz?t futerkowych, odegra?a powa?
nq rol« w dziejach Nonve?ji. Z bie

g'ient j cd Bak czasu o?rodki ?yeia
norweskiego przenios?y si? na po
?udnie. Przez tereny Nordlandu

przechodzi g-ranica Ko?a Podhie?u
nowego, ()bserwowa? tn b?dziemy
zadziwiaj?ce dla nas zjawisko nie

zachodz?cego s?o?ca, Tllbylczvnu
Jlueszkaricallli tej fantastycznej ?ie-
IlU s? ptaki i l ,apo?czycy.

'

Z Tronclheim udajemy si« na

szym ok r?tem w pow rot n? (lrog-?.
O?olo. Bei?l!Jl opUSzczamy f,jord;
skIerUJemy nasz szlak pOllownie na

P6tnoc. Oko1o wysp Ilesimannoy
przekroczymy Krllg Polarny, gcl?ie
handera ',wIska 'zawi j a dopiero po
raz trzecI. Dobra tradycja llUll'y
narska przekroczenie K l'?gu Polal'

Ileg?) ('?ni ?obie niemn iej {Hl prze

by.cla ro?nlIka, dlatego JlapeW1l0 pa
sazerOWle naszego okr?t \I ?W i«ci?
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b?d? t? uroczysto??. Ale ju? j?st??
my na wysoko?ci naszego naj hl i?

szego celu podró?y
- lodowca

Svurtiscn.

Jest to pod wzgl?deru w iel ko?ct

dr ue i z kolei lodow-iec. Hozleglespo
la ??ie?ne sp?ywaj? daleko na fjor
dy i doliny. Szczyty lodowca: Sno

tind (1599 ,m.), lIelgelandsbukken
(1454 m] i Bloktinden (1032 m) Do

lodowca prowadz? liczne fjordy.

Na,jbardziej interesuj?cy, któryrn
zreszt? pop?yniemy, to l Iolands

fjord. Z tej strony panuj?cynl nad

horyzontem szcz ytem lod?wca h??
dzie lIelgelandsbukken. \\ dalszej

naszej podró?y na pó?noc, po opu

szczeniu I r olandsfjordu, wkroczy

my w stref? najri?kniej?zej CZ??Cl
naszej w yci eczk i Wpl yniemy mra

nowicie na wody szeroko roz?o?o

neero Vestjordu, który liczy 200 ki

lo?etrów- d?ugo?ci i 85 km szeroko

?ci. Od strony zachodniej fjord ten

jest oddzielony od oceanu Atlantyc

kiego skalist? ?cian? Lofotów. Co to

s? Lofoty i Veste?alen ? Jest tu wy

d?u?ona grupa gorzystych wysp •

wysepek,
.

dziw:nie ,vyrz??hi.onY,ch
przez dZia?anIe lodowców l wód,

strz?piastych, poprzecInanych spad
k iern wód i licznemi zatokami. \Vy

spy te le?? tak blis.ko j e(l na, d ru

gie,j, ?e w?d?J? SI? ?)yc ,1edn?
zwart? caloscI?. Nad clchel111 wo

dami zatok stoj? ostroko?czaste?

dzikie, fantastyczne góry, cz??cio
,vo pokryte ?niegiem, cz??clo,vo

zieleni?. Oko?o Lodingen okr?t
nasz zwróci si? na wschód i wp?yn ie

<lo OfotfJonlu. Na malowniczych

brzegach Ofotfjonlu le?y wiele po

mniejszych miejscowo?ci. \V g??bt
ladu '\Tjclnieje ?niegieIll pokryty

s?cyt góry Kon?sbakE!1den (1376

m). Nad zatok? tej samej nazwy le

?y NUI·vik. Do tego portu zawi lli(.?

nasz okr<;t. ?Iiasto to liczy 9000 mie-
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szka?ców, Posiada ono du?e sk?a

d y portowe, które s?u?? do prze?a
dowywania szwedzkiej rudy ?elaz

nej z Kieruny, wysy?anej do prze

mys?owych okr?gów Europy.Ponad
to Narvik jest o?r odk iem handlo

w yrn przemys?u rybnego i szwedz

kiego drzewa budowlanego. Po?o?e

nie m iasta na pó?wyspie, otoczone

go Honlhaksf.jordenl, l farjangen
Ij ordern, OfotfjordeIll i Beisfjor
dem, jest bardzo malownicze. Na

zapleczu miasta wznosz? si? vv kie

runku po?udniowym i pó?nocnym
wysokie góry.

Sze?ciogoclzinny pobyt w Narvik

pozwoli nam równie? wyjrze? poza

granice miasta, a wi?c mo?emy u

da? si? na Beisfjord. Przeja?d?k? t?
mo?na odby? w pó? godziny. Lub

te? do Gratangen, stacji turystycz
nej, sk?d rozpo?cieraj? si? wspa
nia?e widoki. Na wycieczk? t? po
trzeba nam b?dzie pó?torej godzi
nv czasu .

.

Narvik b?dzie najdalej wysu

ni?tym na pó?noc p uuktern, który
osi?gniemy w czasie naszej wycie
czki. Zaw?dro,vali?my tutaj daleko

poza kr?g polarny, mi?dzy 68 a 69

stopie? szeroko?ci geograficznej. '

, Odd?? il i?IUy si? wi?c o 13 stopni ge

ograllCZll)Th od portu gdyiisklego.
\V dalszym ci?gu naszej podró

?y, po ,vyplyni?ciu z portu Narvik,
zd??a? h<;dzienlY na po?udnie. Po

dwudniowej ?eghlclz"e zatrzymamy
si? dopiero na ,vysoko?ei ?fore Fyl
ke. Jest to kraina pociGta nie?li
('ZOIH? ilo?ci? fjordów i strumieni,

?tó,re j'l (!ziel? na mnóstwo wysp'
l po?wyspow.

\VnQtrze l?du nosi zdecydo?vanv
('h?lr?tkte? ,?ysokogórs?i i nale?y do

nUJPl?kI1leJszych okolIc zachodniej
Norwegji. OkrQt Dasz hQdz;ie Jawi'
rowa? w?ród wysokogórskich brze

gów, licznie rozga?Qziaj?cych si?"
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Ijorrlów, wreszcie wp?ynie na .Ole!ll
ne wody Geirangerfjor?-u, oc?enlo
neao ?niegiem l ub zalesionemi zbo

cz?mi górskiemi, w?ród których

szumi? liczne wodospady., Pr,zy
wje?dzie, do fjordu szczyty gorskile:
z p rawej strony Nokkennibha, z l?
we j - dziki Grauthorn. Do naj

piQ'knie,jszy?h wodospadów '?ale?y
Knivsflafossene (z lewej) l "de

sy vsost re" (sierlem sióstr), \V po

rze letniej 'Vlida? tylko trzy wi?k
sze z tych wodospadów, a legenda
ludowa powiada, ?e pozosta?e, nie

"widoczne siostry powychodzi ?y za

m??. Na ostatniern zagi?ciu fjordu
masvw skalisty Prekestolen. W re

szczicna zako?czeniu fjordu miej
scowo?? Merok, le??ca u we j?cia do

doliny Geirangen. Z Meroku mo?e

my wyruszy? na rnal'? wycieczk?
w stron? hotelu Utsikten, pi?kn?

kr?t? drog? ze

"\vsyanialemi
wido

kami na góry, fjore i wodospady.
Znowu dwa dni przeh?dziemy

na morzu, by z kolei zawd n?? do

ostatniego ju? na .naszyrn szlaku

portu Norwegji - Bergen, le??ce

go w g??bi Byfjordu.
Bergen. Bergen liczy: 100.000

mieszka?có\v i jest drug'Iem pod

wZ(T??dem "\vielko?ci miastem Nor

wegji. Jest to jedno z 'najstarszycn
miast i najwa?niejszych portów za

chodniej po?nci Nonvegji. Okolice

miasta górzyste. Ze "\vzgl?du na li

czne po?ary, nie\viele pozosta?o ze

starych zabyikó,v miasta. Jeszcze
nie zosta?y ca?kowicie wyrównane
szczerby po ",·ielkim po?arze 'v 1910

roku, gdy zno"\vu w roku 1930 stara

dzielnica miasta pad?a pastw? p?o
m'ieni. ?riasto Bergen by?o zal{)?o

ne przez Olafa Kyrre P?d nazw?

Bior!Tvin. \V lataeh 1164 l 1194 ko

rOillo?ali si? tutaj ?fagnus Erling.,
son i K vrre \V wieku XIV Bergen
staje si? stolic? i miastem rezyden-
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cyjnem. \V XV wieku rozkwita

miasto pod wzgl?dem gospodar
czym, dzi?ki stosunkom z l Ianz?. \V

tym czasie daj e si? zauwa?y? liczny
riaplyw Niemców, którzy tu zamie

szkuj? zwarcie jedn? z dzielnic

miejskich. W wieku XVIII nikn?
?lady wp?ywów mcm.ieckich. DZi

siejszy swój stan zawdzi?cza Ber

gen komunikacji okr?towej i prze

mys?owi r yhnemu, dla którego \\T

Norwegji pó?nocnej odgrywa rol?
centrul n?.

Zwiedzanie m iastu mo?emy roz

pocz?? od katedry Berge?skiej, da

wnego ko?cio?a Franciszka?skiego,
zbudowanego w XIII wieku. \\r wie

kach XVI i Xl X katedra ta by?a od

nawiana. Na rynku g?ównyln do

dnia dzisiejszego odbywaj? si? tar-"

gi rybne. \V pobli?u, przed g'ie?cL1,
znajduje si? pos?g poety Ludwika

I ?olherga, urodzonef,0
"\v t?ln mie?

Cle w 1684 roku. N ust?pnic mo?e

my si? uda? do Tyskebr-yggc. ma

?ej dzielnicy, zabudowanej drew

rrianemi rlom knmi. Dawniej sta?y
tutaj kantory Hanzeatyckie. Jeden
z dworów, F1innegart. zucho\va? si?
do dzisiejszego dnia i znajduje si?
tam obecnie mnZeUJll TTanzeatvckie.

S? tam ciekawe zbiory naczy? do-·

mowych i broni z tamtych czasów.

Stami?d udamy si? do twierdzy
Bergenhus z wie?amii Rosen krarliza
i Valkendorffa. Ta cz??? miasta by
la W" ?redniowieczu miasteln hisku

pielu i króle,vskiem. Z dawnego
zamku hiskupiego ,i przeró?nveh
ko?cio?ów nic nie pozosta?o. N?t)
miast przetrwa?a sala I-Takona, któ
ra hy?a Jniejs(?m koronacji pierw
sz yeh królów nonveskich, zbudo
WaTta przez lTaakonsona "\v 1260 r.

\V'ie?a Hosenkrantza pochodzi '(:

XIII wieku. Wracaj?c w stron?
dzielnicy Tyskehrygge, spotkanly
jeden z naj starszych ko?cio?ów· nlia-



sta t. rv«. Tyskekirken, zbudowany
w XII w'iek.u, \V reszcie w N ordnes

parku, w dawrryrn foreieF'rederiks

berg, znajduje si? stacja meteorolo

?iczna. Ponadto mo?elny zajrze? do

Utstillingsbygningen, gdzie znajdu

je si? muzeum rybne, przeInyslu ?

rzemios?a, galeJ'j a obrazów i rze?b.

'\V Bergens muzeum znajduj? Si?

zbiory pólnocnych ptaków oraz pi?-

o godz. 9 wieczorem opuszcza

lny Bergen wraz z Byfjordem, a

V" krótce znikn? w mroku nocnym

ostatnie zarysy l?du Nonveskiego.
Zatrzynlamy si? dopiero w Kopen
hadze. Kto nie zd??y? za poprzedni?
bytno?ci? wszystkiego obejrze?, ten

mo?e jeszcze teraz powetowa? e

wentualne braki. Kogo nie poci?
gaj?\ j u? widoki miasta, mo?e uda?

?"

S?o?ce o pó?nocy.

kne zbiory historyczne. \V Bergen
mo?em y skorzysta? z nieznanej 11

nas emocji i przejecha? si? kolejk?

linow? do .wvn ios?o?ci Floin, sk?d
roztacza si? pi?kny widok na m i a

sto, Ijord li morze. Je?eli kto? jesz
cze chce ma po?egnanie zobaczy? si?
z górmni Nonvegji, niech' uda si?

malownicz? drog? w kierunku na

st?pnego szczytu, wreszcie do wierz

cho?ków górskich Blnmant i Huncle

mant, gdzie znajduje si? radjostn

cja. Droga jest bardzo malownicza

i warta trudu.

si? na pi?kn? wycieczk? do IIelsin

g()ru, oddalonego od Kopenhagi o-

46 km. (pótorej godziny kolej?). "\V

Helsingiir 'znajd uje si? wspania?y
stary zamek Kronbo rg, dawniej for

teca, strzeg?ca Sundu. Budowla ta

by?a wzniesiona przez Frydery ka II

w roku 1585. Wko?o otaczaj? j?

wa?y, rowy i mury. Zmnek Kron

horg zosta? uwieczniony w dramacie

Szekspi rowski m, bo,vienlH amlet,

ksi??? du?ski, tutaj zamieszkiwa?.

\V drodze powrotnej, zw?aszcza

gd yhy?my odby,vali j? sarnoche-
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dem, lub wracali przez dworzec pól

nocny, mogliby?my zobaczy? zam?k
Fredensborg, jesienn? rezydencj?
królewsk?, zbudowany w 1720 ro

ku z okazji zawarcia pokoju ze

Szwedami. Dalej w pobli?u miasta

Hillerod znajduje si? zamek Frede

riksborg, obecnie muzeum history
czne. Zamek ten wybudowany zo

sta? przez Fryderyka II w 1560 ro

ku na miejscu dawnego zamku l l il

lerodsholm i by? miejscem korona

cji królów du?skich. Frederiksborg
by? ulublonem rniej scem króla Fry
deryka VII, który tu taj przebywa?
ze swoj? trzeci? ?on?, hrabin? Dan

ner. vV 1859 roku po?ar zniszczy?
zamek. Da-wna kaplica zamkowa

s?u?y obecnie jako ko?ció? miejski
dla mieszka?ców Hillerod. Z okien

wagonu 'w Lyngby zobaczymy jesz
cze ma?y zamek Sorgenfri (Sans
Souci), który pe?ni rol? letniej re

zydencji królewskiej.

Poza wyruien ionemi miejscowo
?ciami, mo?emy z Kopenhagi uda?

si? do Roskilde (31 km.). Jest to bar

dzo stare ma?e miasteczko, po?o?o
ne nad g??boko wrzynaj?cym si?
w' l?d Ijorrlcm tej samej nazwy.

Tutaj zwiedzimy pi?kny zabytek
?redniowiecza - katedr?, miejsce
spoczynku króló-w du?skich, da-w

niej ko?ció? mctropoli talny pa?
stwa. Najstarsza budowla ko?ciel

na na tern miejscu by?a zbudowana,
jak twierdz? jedni, przez biskupa
Absalona; przez jego nast?pc? -

Petera Suncsona, jak twierdz? dru

dzy.

O godzinie 18 wyruszamy z Ko

penhagi w' kierunku poludniowo
wschodnim - do Gdyni.

-

'V czasie naszej wycieczki, któ

ra trwala 15 dni i ? godziny prze

p?ywamy 3.099 rrul mo rsk ich.

Mieczys?aw Przyhylowicz.

Poziom morza

Teoretycznie mo?e poziom mo

rza ulec zmianie z dwóch przyczyn,

to jest: b?d? przez zwi?kszenie lub

zmniejszenie si? masy wody, hqd?
te? przez podniesienie lub obui?e

nie si? dna morskiego. Pierwsza z

tych przyczyn odegra?a niezawod

nie wielk? rol? w odleg?ych epo

kach geologicznych, kiedy oceany

zape?ni?y si? stopniowo przez kon

densowanie si? pary wodnej z .har

dzo gttstej podówczas atmosfery, w

miar?, jak wystygalu skorupa zie

lni. Ziemia przechodzi?a nast?pnie,
rra zrn ian?, to okresy lodowate i d y

luwjalne, to znowu gor?ce i suche,

podczas których przewa?a?o, kolej-
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no, kondensowanie si? wzgl?dnie
wyparowywanie 'wody, skutkiem

czego poziom morza ulega? znacz

n yrn zmianom. Ostatecznie dosz?o

jednak ?o pewl?ej równowagi, któ
ra trwa l obecnie, zw?aszcza, ?e na

sza atmosfera zawiera ju? tak ma?o

wody, i? nawet' ca?ko\?ite skonden

s?,vanie si? jej nie podnios?oby po
ziornu oceanów o dziesi?? centyme
trów. 'V szel kie tera?n jej sze zmiany
poziomu z tej pierwszej przyczyny
rno?eru v w i?c uwa?a? za wyklu
czone.

.

I naczej .przedsta\?Tia si? zagnrl
nieme zmiany pOZIOmu z powodu
przemian wysoko?ci dna morskiego.



Dno oceanów zmienia bowiem pra

wie ustawicznie swoj? wysoko??,
zmienia si? te? cz?sto kszta?t ich

brzegów'. Jak jednak wykazuj? do

tychczasowe badania, jest to zjawi
sko ?ci?le zlokal izowane na pew

nych linjach. Jedna z nich przebie
ga mniejwi?cej na oko?o Oceanu

Spokoj nego, a druga biegnie przez

Bi rmanj?, Tndje Pó?nocne, Persj?,
Ma?? Azj?, Morze ?ródziemno, oko

lice wysp Kanaryjskich, Antyle i

3rodkO'w? Ameryk?.\Vohec trwa

nia tych zjawisk zachodzi pytanie,
czy mo?na uwa?a? "poziOln morza"

za sta?? podstaw? pom iarów wznie

sie? powierzchni ziemi?

Opieraj?c si? na d?ugich obser

wacj ach, mo?emy na to pytanie od

powiedzie? twierdzen iCIU, ?e z tern

zastrze?eniem, ?e odpowied? nasza

b?dzie wa?na na czas ograniczon v,

SlO a mo?e dwie?cie lat i to pod
warunkiem, ?e nie zajd? jakie? na

g?e j katastrofu l ne zmiany powierz
chni zielni.

Ustalaj?c linj? poziomu morza

jako podstaw? poziomów', trzeba o

czywi?cie uwzgl?dni? jeszcze takie

zjawiska, jak przyp?yw i odp?yw
oraz chwilowe, wzniesienie si? po
wierzchni wody w pobli?u wybrze
?a Z powodu ulewnego deszczu,
wiatru lub wzmo?onego dop?ywu
wody rzecznej w pobli?u uj??. vVy
po?rodkowuje si? wi?c w ?ci?le o

kre?lonych punktach wybrze?a, za

pornoc? specjalnych aparatów PI)

miarowych pewien "pozi'Offi prze

ci?tny", którego ewentutal ne zmia

ny s? kontrolowane przez codzienne

obserwacje.

Jest oczywi?cie Lwyk.luczonem
zmienia?, po ka?dern stwierdzonem

odchyleniu poziomu, na mapach i

W" podr?cznikach geog rafj i wszelkie

dane cyfrowe, dotycz?ce wzniesie?

terenu i wysoko?ci gór. Pozostaj?
one wi?c, jak zreszt? wszystko na

tej ziemi, tylko wzgl?dnerni warto

?ciami.

OSTRZE?ENIE!
Ostatnio pojawi?o siG kilku oszustów, którzy podszywaj? si? pod nasz? firm?, pod

rnblaj?c nasze teksty og?oszeniowe; obiecuj? wys?a? browningi, a: wysy?aj? dzie

cinne, blaszane korkowce. - Tylko wprost z fabryki, tj. od nas mo?na sprowadzi?

prawdziwe, putontowuue browningi, które napruwd? strzelaj? do celu z mctalowvch

kulek.

Browning magaz. 6-cio mm. :,LUKSUS" tylko z? 10,98

(za m. 52). Wykonunic pierwszorz?dne z najlepszych matcrjalów. Setka kul mo

sic?n ych z? 3,6'), - Bro? powy?sza zapewnia bezpiecze?stwo osobiste w domu

i w podró?y. Niczb?dna jest dla pp. inkasentów, kasjerów, rowerzystów, mJt011l0-

hilistów, dozorców itd. - Karta nu bro? zbyteczna. Wysy?amy za pobrunicm pocz

towcm. Koszty przesy?ki opluca kupuj?cy. - Firma egzystuje od r. 1900. - Zwra

ca? hucz n
? uwag? na adres: Fabryka Broni i Amun. "PERFECT\VATCH" - War-

szawa. Adres dla listów ul. Sienna 2, E.

Uwaga: Browningi nasze nadaj? si? równie?, dzi?ki specjalnemu u r z?tlzr-n iu do

strzelania na ptactwo ?rutem.
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Tona? ?wiatowej floty handlowej

wed?ug rejestru Lloyd'u angielskiego na rok 1932

Kraj Ilo?? okr?tów Tona? brutto t. r.

Anglia • 10.686 23.379.999

Argentyna 340 327.980

Belgja 238 547.470

Brazylia 311 498.789

Chili 116 184.298

Chiny 234 333.256

Danja 717 1.145.257

Estonja 137 93.397

Finlandia 318 312.097

Francja 1.653 3.566.227

Gda?sk 41 204.716

Grecja 539 1.397.782

Hiszpania 842 1.227.370

Holandia 1.429 3.118.170

Honduras 36 97.198

Italja 1.347 3.335.673

.Iaponja 1.969 4.276.341

Jugos?awia 181 361.606

?otwa 127 206.686
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Okr?ty 'morskie polskiej floty handlo wej
Poni?szy spis obejmuje okr?ty tylko powy?ej 100 ton rej. brutto)

Ro-
Tona? Rok

L.
NAZWA brutto bu- W?a?ciciel

p. dzaj I

t. r. dowy

1 Basia ?. M. 102,6 1903 Polsko-Hol end. Sp. ?l

2 Chorzów P 845 1921 ?egluga Polska

3 Cieszyn p 1.402,1 Hm1 ?egluga Polska

.4 Dar Pomorza ?. M. 1.567 1929

5 Gda?sk P 538 1927 ?egluga Polska

6 Gdynia P 549 1927 ?egluga Polska

7 Halina P 173 1902 Polsko-Holend. Sp. ?I
8 Irena ?. M. 113,6 1915 Polsko- Holend. Sp. ?l

9 Jadwiga P 270,2 1928 ?egluga Polska

10 Kasia ?. M. 113,3 1915 Polsko-Holend. Sp. ?I

11 Katowice p 1.994,6 1926 ?egluga Polska

12 Kornella p 193 1903 Polsko-Holend.. Sp, ?l

13 Ko?ciuszko P 6.522 1915 P. T. T. O.

14 Kraków P 2.U18,1 1926 ?egluga Polska

15 Lublin p 1.40'1,9 1932 pol.-Bryt.
16 Lwów P 1.4.08,7 1932 Pol.-Bryt.
17 Marja p 201 1916 Polsko-Holend. Sp. ?l

18 Polonja p 7.499,7 1910 P. T. T. O.

19 Pozna? P 2.017,5 1926 ?egluga Polska

20 Premjer P 3.540,1 1922 Pol.-Bryt.
21 Pu?aski P 6.344,9 1912 P. T. T. O.

22 Rewa p 2.375,7 1906 Pol.-Bryt.
23 Robur III p 1.89,1,2 1923 "Polskarob"

24 Robur IV p 1.994,i 1930 "Polskarob"

2fj Robur V p 1.974,7 1930 "Polskarob"

26 Robur VI p 2.088,;) 1022 "PolskarQb"

27 ?l?sk P 1.402,1 1931 ?egluga Polska

28 Tczew p 760,4 1925 ?egluga Polska

29 Toru? p 2.018,3 1925 ?egluga Polska

30 Ursus P 166,5 1925 ?egluga Polska

31 Wanda P 270,3 1928 ?egluga Polska

32 Wanda p liS 1915 Polsko-Holend. Sp. ?I

33 Warszawa P
2.486,5. 1 D16 Pol.-Bryt.

34 Warta P 2.49? 1916 ?egluga Polska

35 Wilno p 2.018,1 1926 ?egluga Polska

36 Wis?a P 3.l0S 1928 ?egluga Polska

37 Zofja ?. M. 107 1911 Polsko-Holend. Sp. ?I

Razem .•. 1 64.168,2

Uwaga: w». b. T:,?o p()?O\?u ?ledzi "Mewa" zakupi?o 15 statków rybackich o ??cznej
pojemnoset oko?o -'.000 t. r. br.
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Granice morskie pa?stw europejskich

D?ugo?? Stosunek proc.

Kra i wybrze?a Kr a i granicy mo rsk.

W km
do granic

wogóle

Anglja 5.874 Anglj a 100

Italja 4.950 Danja 97,9

Rosja 4.000 Italia 75,1
Norwegja 3.175 Hiszpanja 65,4
Francja 2.850 Szwecja 60,4
Szwecja 2.687*) Estonja 59,2
Danja 2.200 Norwegia 58,7
Hiszpania 3144 Holandja 57,6
Niemcy 1.733 Rosja urop. 54,3
Finlandia 1.646 Francja 50,7

Jugos?awja 1.205 Portugalia 46,8
Holandja 950 Finlandja 35,1
Estonia 850 Jugos?awja 33,4

Portugalia 775 ?otwa 28,8
?otwa 450 Niemcy 22,6
Rumunja

420 Rumunja 16,3
Bu?garja 311 Bu?garia 14,4
Polska 140 Litwa 7,2

I
Litwa 91

Belgja 5,0
?

Belgja 65 Polska 2,5

*) bez szcher fjordów.

Polska a Pa?stwa nadba?tyckie

o b s z a r L u d n o?? Flota handlowa

tys. km kw. w milj. w tys. ton rej. hr.

Niemcy 472 Niemcy 65 Niemcy 4,229
. e., ? ?

Szw?cja 448 Polska. 33 Szwecja 1,70G

Polska . 388 Szwecja 6,1 Danja 1,145

Finlandja . 388 Dania 3,9 Finlandja. :-312

?otwa 66 Finlandja. 3,6 ?otwa 207

Litwa 53 Litwa 2,3 Estonja 9B

Estonja 47 ?otwa 1,9 Polska 64

Danja 44 Estonja 1,1 Litwa
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Z Gdyni do wi?kszych portów kuli ziemskiej

odleg?o?? w milach morskich.

1 mila morska = 1852 m.

Abercleeu 8'73 Bristol 1.203

Acapulco 6.900 BruJlsbiiHel 492

Adaleida (S) tL·HO Buenos-Aires '7.020

(N) 12.330 Bushire 7.210

(P) 1.4.240 Cadiz 1.930

Aden 5.,40 Cal k utn 8.660

Akkra 4540 Callao 6.810

Albanv 10.130 Charleston 4.1.80

Alexa{lClria ?

3.'785 Cherbourg 888

Algier 2.400 Colomho '7.410

Amoy 10.660 Colon 1).380

Arnsterrl am 6,4 COlls?.anca 3.991

Antwerpj a (VVestgat) '760 Coquimbo 7.906

(Ostgat) '730 Coronel 8.2'78

Ap ia (p) 11.240 Corinto 6.160

(S) 12560 Coruna 1.388

Archangielsk 2.2'71 Delagoa-Hay 7.990

Ar ir-n '7.394 Dover 743

Auckland (P) 12.140 Drontheim 996

(S) 11.300 Durhan '7.690

(li) 13.040 Edinhurg 842

(N) 14.290 Eshjerg 584

Antofogasta '7.590 Falrnouth 1.016

Bahia Blanca '7.300 Fernando- Noron ha 4540

Baltirnor? 4AOO Fiume 3.5'73

Banana 5.3'30 Ji'remantle (S) 10.080

Bangkok 9.'790 (N) 1.1,820

Batavia 9.210 Foochow (Fnczau) 10.820

Batum 4.360 Galac 4.120

Barcelona 2.463 Galveston 5.'720

Belfast 1.340 Genua 2.845

Belize 5.640 Gibraltar 1.9H5

Bermuda 3.'740 Glasgow lA05

Bihundi 5.105 Grimsby 723

Bilbao 1.440 Mollendu 7.240

Bishop Rock t.O,)3 Montreal 3.820

Bomhay 6.980 Montedco 6.900

Bordeaux 1.300 Mozamhique 7.460

Boston 3.690 Malaga 2.049

Boulogne '768 Malta 2.965

Bremerha VCIl 50'7 Marseille 2.675

Brixbaue (S) 12.590 Nagasaki 11.410

(P) 13.260 Neapol 2.990
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Hamburg
Henlmerfest

Havre

Halifax

Holtenau

Hongkong
I[onolulu

Horta

Iquique
Jacmel ?

Kamerun

Kap Finisterre

Kap Horn

KapstacH
Kartagena
Kingston
Kobe

Konakri

Konstantynopol
La Guaira

Las Palmas

Leith

Leixees

Liverpool
Lizbona

Lome

London

"Ma?ellana cie?nina

(Punta Arenas)
Madera

I?Ianila

Mauritius

Mazatl an

Mel bou rne (S)
(N)

(P)
New-York

New-Orlean

Nordkap
Odesa

Opor io

Paclang
Parermo

Panama

Para

533

1.621

839

3.360

546

10A10

10.160

2.230

7.4-62

-i.870

3.200

lA30

R2-i0

6.780

2.173

4.960

"11.710

r;.6S0

3.793

4.840

2.375

830

1.546

1.299

1.710

1.710

7b3

8.116

2.170

10.890

7.640

75-i0

11.7(>0

12.7-iO

11.6-i0

19-i0

?A-iO

1.378

4.126

1.430

8.740

2.893

3A40

-i.8-i0

Paramaribo

Pascamoyo
Payta
Penang
Pentland Firth

Pernambuco

Pisagua
Pl VIUOU th

Po"nia Delgacla
Port Said

Pireus

Port Artura

Puerto Cahello

Queenstown
Hangonn
Rio de Janeiro
Hotterdam

San-Francisko

Santa Cruz

San Diego
San Jose
Santa Barhara

Scbastopol
Sierra Leone

;:)ingapore
Southanmpton
St. Thomas

Sydney (S)
(P)
(N)

Taganrog
Tanger
Teneriffa

Trupezund
Triest

1)?Ile\\ arna

'Ves?r
- okr?t Iatar

IlIOWy

Vigo
Vlissingen (\Vestgat)

(Ostgat]
Wlud iwostok

b

Yokoharnn (S)
(P)

4.640

6.500

6.210

8.680

910

4.810

7.430

967

2.170

3.905

3.470

11.610

4.930

1.200

8.660

5.903

670

8.760

6.630

SA30

6.330"-

8500

4.095

3.600

?{970

860

4A20

12.190

13.280

13.310

4A06

2.017

2,373

4,275

3.665

770

3,950

440

1,460
713

683

12,010

11,920

13A60
-

(S) oznacza drog? przez Kana? Sueski, (P) -

przez Kana? Panamski, -

(N)
-

doko?a Przyl?dka Dobrej Nadziei, (K) - doko?a Kap Horn.
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Z Gdyni do wi?kszych portów Ba?tyku

Apenrade
Arensburg
Assens

Bal Iish Port

D?winouj?cie
(Diinamiinde)

Eckernforde

Flensburg
F'redericia

F'riedrichshavell

GamIakarleby
Gafle

Cdtebo rg
Greif?wald

I f al s

-

Hang()
l l apurnncla
l Iapsul
I feiligenhafen
J lelsinki

l lelsi ngdr
Kalmar

Kal{lI1dboroo
b

Karlskrona

Kilonj a (Kiel)
Kjoge
Leningrad
Klajpeda
Ko?ohrzeg

363

262

338

372

312

Kj ()hen ha v n

(Kopenhaga)
Korsor

Kristianesiad

Kronstaclt

Królewiec

Licpajn
Lulea

?ralm()

Niko?aj stad

Nyborg
Oskarshamll

Oslo

Pi?awa

I? iigenwaldemiinde
Piiea

Hyga
Skagen-okr?t latarniowy
Stockholm

Swinouj ?cie

(Swinemiinde)
Szczecin

Tallin

'I'ravem iinde

Ulcaborg (Ou?u)
\r arncm iinde

\VirHlav{a

Visby
\Vismar

250

33?

50)

558

60

159

700

249

575

34-1

209

518

40

111

673

320

39f

336

191

227

395

308

723

268

201

200

302

336

337

380

381

640

443

37B

216

')64-

333

733

327

309

418

268

170

369

155

331

245

574

110'

145

t>:

rza oprawnego w Leszka Gustowakiego
karton z przesy?-

k? 3,65 z?. Cena z przesy?k? 1 z?

Zamawia? mo?na:

"Od Naszego Morza" P.K.O. 212.707

"Baczno?? -

Polska idzie!"

powie?? morska

Wac?awa Ga?czy

Cena egzempla-

"Gar??

My?li
Morskich"

j' '.

Z powodu 13-tej

rocznicy odzys

kania dost?pu do

Morza - pióra

,?
..

\I'
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Ile angielskich stóp sze?ciennych

przestrzeni zajmuje 1 tona ?adunku:

Antymon, ruda

Asfalt •...•.

Balast - piasek
- ?wir

- ziemia

"

- woda ...

Bawe?na, 4Yz beli = 1 tona

Bekony, wieprzowe .

Benzyna w beczkach

Boraks, w workach . .

Brykiety . •

Cebula, w skrzyniach
Cement ....•••

Cukier, w workach

Cygara, w skrzyniach
Cynamon, w belach .

Cykorja w workach .

Cykorja lu?na

Drzewo:

D?b - belki

D?b - deski grube

D?b - deski cienkie

D?b - podk?ady
D?b - klepki
Jesion

Cedr ..

Olcha .

Maho?, jak d?b
Sosna . . . . . .

Orzech 10% wi?cej od d?bu.

Fajansowe wyroby
Fosfaty wap.

Fosfor .

Gips w workach

Granit ..•..

Gutaperka ....•

Herbata .

Indygo, w skrzyniach
Juta .

Kamfora, w skrzyniach
Kawa, w workach .

Krochmal w skrzyniach
Koks

Koniak .

Konopie, oczyszczone . .

Konopie nieoczyszczone .

Konopie siemi?, w workach

Kopran . . . ....

Korek .......•.

Maqnezja .

Makaron w skrzyniach

Makuchy, w workach .

144

20

17

19-20

19

c. a. 24

35

125

66

80

42

45

78

40

50

180

140

100

85

39

60

65-85

60

56-72

60

. 100-110

58

84

125

30

20

43

. 16-19

65-70

100?110

62

58-59

68

60

80

70-90

66

. 120

. 180

70

. 75-90

.400-440

60-70

110

60

Makuchy lu?ne

Makuchy lniane

Marmur, w blokach

Marmur w p?ytach •

Melas (syrop) • . •

Myd?o, w skrzyniach
Nafta, w beczkach .•••.

Oliwki, w skrzyniach
Oliwa, w beczkach

O?ów

Owoce:

Pomara?cze, w skrzyniach
Jab?ka w skrzyniach ? ..

Melony, w skrzyniach
Cytryny, w skrzyniach
Migda?y, ?uszczone . .

Migda?y nie?uszczone

Figi .

Rum, w beczkach

Ry? w workach .

Sago .

Saletra, w workach

Ser, w skrzyniach .

Siano, pras. w belach

?ledzie, w beczkach

Seda .

Sól ...•....

Stearyna, w workach

Superfosfaty . . . .

.?wiece, w skrzyniach
Szczecina ......•.

Szklane wyroby, opakowane
Szklane szyby, w skrzyniach
Szmaty, w belach ••••.

Tran, w beczkach

Tyto?, w belach .

W?giel ..••.•••.

W?osie ko?skie, w belach

Wódka, w beczkach . .

Ziemniaki, w workach

Zbo?a:

Pszenica
.

?yto, w workach . .'. . . . . .

?v?o lu?ne .

Owies w workach . . .

Owies lu?ny . . . . .

Fasola, groch, w workach

Fasola, groch, lu?na ..

Kukurydza, lu?na .. . .

Siemi? s?onecznika, lu?ne

?elazo, lane . . . . . . •

?elazo, w sztabach . . . .

50

54

14

17-20

70

46

70

68

80

8

90

90

80

85

52-60

. 108-120

48

66-70

45

55

36

70

. 117-125

78

54

37

10u

40

56

.120-130

130

41

140

80

52-70

40-47.

280

70

55

45-48

60

50-55

75-80

70

47

44

50

100

10

15



1 tona rejestrowa
1 standard petersb.

l standard g6teborski
1 Load

1 Cord (U. S. A.)

1 Angiel. shipping ton

Angielska tona measurement

Tona wagowa angielska
Tona metryczna

Mila morska = 10 kablom

Kabel

metr sze?cienny

metr sze?cienny

metr sze?cienny

metr sze?cienny
li lr sze?cienny

litr sze?cienny

Miary i wagi
100 sze?cien, stóp angielsk.
165 sze?cien. stóp angielsko

_. 180 sze?cien.stóp angielsk.
50 sze?cien. stóp angielsko

42 sze?cien. stóp angielsko
40 sze?cien. stóp angielsko

35,317 stóp sze?ciennych

0,7063 Ioa ds

0,3532 tony rejestrowej

220,1 galonów

0,2201 galonów

1,75

Promie? równikowy ziemi

Promie? biegunowy ziemi

Sp?aszczenie

Ko?o równikowe

Ko?o po?udnikowe

stopie? szeroko?ci na równiku

Ko?o szeroko?ci na bregunie

Najwi?ksza d?ugo?? 1° na' po?udniku

Najmniejsza d?ugo??, 1() na po?udniku

?rednia d?ugo?? 10 na po?udniku
Powierzchnia kuli ziemskiej
Powierzchnia l?dów - oko?o (29,2%)

Powierzchnia oceanów i mórz (70,8%)

Powierzchnia strefy gor?cej (39,8%)

Powierzchnia strefy umiarkowanej (52%)

Powierzchnia strefy zimnej (8,2%)

Obj?to?? ziemi

Waga ziemi

D?ugo?? ekliptyki
?rednia odleg?o?? ziemi od s?o?ca

?rednia odleg?o?? ksi??yca od ziemi

Okres obrotu ziemi oko?o s?o?ca

Okres obrotu ziemi oko?o swej osi

Przeci?tna szybko?? biegu ziemi doko?a s?o?ca

Szybko?? obrotu ziemi na równiku

Szybko?? obrotu ziemi na równole?niku 50°

Szybko?? obrotu ziemi na równole?niku 80°

pints.

2,83 m. sze?cien.

4,672 m. sze?cien.

5,197 m. sze?cien.

1,416 m. sze?cien.

3,625 m. sze?cien.

1,19 m. sze?cien.

1,133 m. sze?cien.

1,016 kg.

1,000 kg.

1,852 m.

185 m.

6.377,397 km

6.356,079 km

1.299,15 km

40.070,368 km

40.003,423 km

111,307 km

O - km

111,680 km

110,564 ,km
= 111,121 km

509.950,714 km. kwadr.

149.000.000 km. kwadr.

361.000,000 km. kwadr.

202.960,384 km. kwadr.

265.174,371 km. kwadr.

41.815,959 km. kwadr.

=
. 1.082.841.300,000 m. sze?cien,

= c. a. 6 kwadryljonów kg.

939.120,000 km.

149.481,000 km.

384,400 km.

365 d. 5 godz. 48 min. 46 sek.

= 23 godz. 56 m. 4 sek.

= 29,8 km/sek.

465 misek.

300 misek.

81 misek.
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".

Gdynia miasto

,"

Szczyt Kamiennej Cór y, na k tór yrn stanic

Bazy lika Morska.

Budowa i szyhki rozwój portu,
w ci?gu kilku lat, ca?kowicie za

mieni? dotychczasow? wie? r yhar-k?
w miasto, o przesz?o 50 i ys. m iesz

ka?ców.

Kredyty budowlane, szerokie

przywileje i dalekoid?ce lllgi PO(?ut
kowe, udzielane gminie i przedsi?
hio rstwom - dla popierania rozbu

dowy i rozwój u gospodarczego
Gdyni, dalej prz y?piesz y!o te trupo

zabudowy i nap?yw u lud no?ci.

Zabudowa odLywa si? wed?ug
szczegó?owo opracowanego planu
regu lacy j nego.

Obecnie Gdynia posiada liczne

budynki publiczne i prywatne w

tern: 3 ko?cio?y, 3 szpitale, 5 szkó? ?

kolonje: rybacka, urz?dnicza i ro

botnicze, \\7' postaci olbrzymich b10-
c.

ków; stra? po?arn?, elektrowni? i

gazowni?·
Gdynia jest o?rodk iem tur ystycz

nym, wszel kiego rodzaju zj azdów

i zawodów' sportowych.
Do Gdyni i licznie rozrzuconych

na cal ym wybrze?u k?pielisk mor

skich, w sezonie letnim, przybywa
jq kuracjusze z kraju i zagranicy.

?Vygodna komu ni kacj a statk ami

?. P. i autobusami Miejskiego Tow.

Kom., zapewnia rozwój równie? i

okol icy, a kilkadziesi?t poci?gów
dziennie i polska linja lotnicza u

trz ym uj i? po??czenie z ca?? Polsk? i

Ell rop?.

Miasto posiada w ygod ne hotele.

pensjonaty! liczne restauracje, ka

w ia ruie, dancingi - kabarety, ki

'na i/p.
?ycie spo?eczne, kulturalne i za

wodowe, koncentruje si? w Gdyni
w klubach l stowarzyszeniach, któ

rych jest przesz?o J 00.

\V Gdyni wychodz? 3 pisma co

dzienne i kilka czasopism.

GODNE 'VIDZENIA OBjEKTY.

Dworzec, Bank Polski, poczta i

stacja automatycznej centrali tele

Io n., Bank Cospodarstwa Krajowo
go. gmach S. A ... ?eglll'l'a Polsk a",

Obserwalorjull1 :Morskie P. J. M.,

siuc-ja oczyszczania ?cieków

(studnie T mhof'Ia}, elekt rownia,

Szko?a :Morska, Inst v tu t l. P. i II ..

?L gmach Ko lnnj i Robotnicze] na

Crnhowie, Ch?odnia. ?.uszczarnia

n y?!I, OJej ar ni a, l Tala n v hna, sta

ro?ytny ko?ci{)?ek w Oksywiu.
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BANKI

1) Bank Polski. 10 Lutego, tel.
?920.

?) Ball k Cospodarsi wu K raj owe

go, ul. 10 Lutego, tel. 1726,

,) Bank Zachodni. ul. 10 Lutego.
f e]. 1762, f 761.

4-) Pat'lstwowy Bank HoJny, Plac

Dworcowy. tel. 1721.

3) Komunalna Kasa Oszcz?dno
?ci. u1. ?wi?tojailska, tcl. 1270, 127J,
1772.

Towarzystwo Budowy Osiedli w Gdyni

(;(Jynia, przed kilku jeszcze la

ty uboga wioska rybacka, rozwija
."ii<; w tempie pruwdz i w ie amcr y
kailskiern i dosi<.(ga obecnie rozm ia
r'ó\'\'" naj w i <;kszegonH Pomorzu m ia

?ta, siedziby Województwa Pomo!."

?kiego -

prastarego To run ia. Nie
zale?n ie od gmachów, wznoszon yc]:
przez osoby prywatne, przedsi?-

,

biorstwa p rze m yxlow«, handlowe,
na przedmie?ciach Cdyni powstaje
w ostatnich kilku miesi?cach sze

r

J'eg osiedli, budowanych "VZOI'OWO

? przez powo?ane niedawno do ?ycia
TowaJ'zystwo Budowy Osiedli w

•

Cdynl, S. A .. popu l na r n i« zwane w

sk róci« .. 'lcheo" (T. B. O.).

l. B. O. powo?ane zosta?o do
?

y
('ja przez zar'zqd m rastn Cd yn i, ce-

,

Jem p rowudzcn.iu rucj onu l nej go

spodark i pa.rcclacvj nej i blldow la

ncj na. obszarach dawuv c-h domen

pu? stwow yr-h luh resztówek, odda

nych miastu przez Paiisiwo, oraz

('ciem wzor'ówej zahudowy t yc!J 01>

SZal'ÓW, na kibrych - jak si? to

wszQdzie zdar·za ? lllop;liby spcku
JUll(:i uprawia? niepo??d<l/1q gospn

darkQ ze szkod? dla Jllicszkar1c{)w I

wyglqdll nowopowstajqcego miasta.

\V szysi k ie akcje T. B. O. znaj
dlljqsi<; w· posl<.uJalllll g'llllJly mia

"sta Cd vni. prezesenl Bady Xadzor

('zej je.?t Komisarz Hzqdll, a Komis

l, j? He"rizyjn? tworz? ez?oJlkowie

. Hady ?Iiejskiej ...

T. B. O. ot rzyma?o na w?asno??,
do parcelacji i zabudowy nast?pu
,j q ce obszary:
1) dzia?ki le?ne

500 metr-ów od cent rum City
2) ter-en y na Oksywiu

:2.'500 metrów od cent rum City

,) tereny na Pog()rzll Córnen;
',500 metrów od centrum Ci tv

4) tereny na Pogórzu Dolnem·
3,000 metrów od centrum City

\V t oku przekazan ia znajduj ?

si? tereny:

1) He(Howo (dawna maj. ziemska)
1,000 metrów od ceni rum City

2) 'Viiolllino (daw n. maj. ziemska)
1500 metrów od con t ru m Cit y

1) C rabowo (claw nu maj. ziemska)
1,000 met rów od cen t rum City

\re wrze?niu 1932 r. T. B. O.

przyst ?pi ?o do zabudowy Wi torm

na, dok?d zosta?a przeniesiona z

nad morza, z oln-?liu podowego,
t. zw. dzielnica chi {iska; s? to 'Jl<;dz
ne, zdesek sklecone budy, 'S?U?clCC
za mieszkania rol>oi.niko!H podo
,\'?ym, kibryeh, wobec rozwij ania

siQ po!'t lI, (io Cd yll i wc:iq? przy by
wa. Na nlicJscu tych bud powstaj?
wzor'owe domki lllurowane i drew

niane, "7Hloszone przez T. B. O., u

rz?dzone "red? lig naj nowszych "V):
maga{i techniki j hygjeny. Na \VJ

tom i n i e pohild OWHno ci la }>J'opagan

<Iv siedem domków drewnianych,
k;l?dy (lIa jednej rodziny, skla-
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daj?cy si? z dwu izb i ubika

cy j gospodarczych.
- Ka?dy do

Inek posiada o?wietlenie elektry
czne wodociag i knnal izacj?. \Ve

wsz;stkich u"hikacj ach jest du?o

pom ieszczen iu, lJowietrza i ?wi?t?a!
a obok d o m k u parcela, na której

ur-z?dzone b?tl zi c drobne gospodar
stwo ogl'od niczo- hoclow l aue (ku r v

l król i ki). 1\ ? li to na celu zaopatr y-

gospodarstwo b?dzie zaopatrzone w

kury i króliki. z tej hodowli. Jest
rzecz? zr:o?u n?"ta??,. ?e \v niedalekiej
p rzyszlo?ci \\'ltolIllno, które zamie

n? si? we wzorow? kolonj? ogrod
n iczo-hoclowlan?, 1l10?e odeera? po-

"r?l?n? rol? w pl"o?u.kcj i bogrodo
\VIZIl, nub iul u. kroltczeo'o m i?sn
i

.

skórek, oraz i ?lk
. cen.n;go (50 z?

ki lo] procluk t u. juk im Jest co lnie-

",,'

Szc1"I'g dr('wIlwTlveh domków mioszkn l nvr-h

wanie rvm k u tl"d yr'lskicg'o W warzv

wa i nabia?, ahy tym ?po?ohem u

niezale?ni? CdYlliQ od dostaw·,

Cdar'lska i spOWOdOWd? ohJli?cnlf?

t1otvchezasO'wych dowolnych cen

na ko n ieczuc ·produkty.
-

Dla zorgalllzowaIl'ia wzorowej

rospodarki
'-

ou-rodniczo-hmlowlanc j

:a?o?ono na \Vitominic hodowl? ra

sowvch kur no?nych, t. zw. karma

.Gvn?k i rasowych królików: hodo

\??a ta proWadZ()Ila jest przez wy

trawnego i Ilst rllklora. Ka?de WI?(,

150

•

SLqC wyczesywana sier?{> królicza.
Wznicxiouvr-l: w 1932 i·. ? domków

Jl'ew-llial1?'('J? staflowi znakomit?
propaganrl? I zi.l(·ht;l« dla drobnych
ciu?aczy do osiedlania si? na \V"ito"
mi n ie, gdzie T. 13. O. wznosi tak?e
domki m u ro wun e.

r. B. O. prOWadZic\C racj onal n?

gospodal'k? p(?r('elacYJn? i burlew

L.Uli.l, grOluadzl f.lln(?IlSZ ze sprzeda
llych parcel, dz??kl czemu l\V(I(':lf\

SIQ. zasoI.>y. z ktoI'):ch lldzieLule 8'1

pOZYCZkl dla rodZIn, wln\)sz{?('ych
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Zarz?d T. B. O. oraz dz ir-n n ikn tzc k raj owi i zag ran iczni przed j erlu vm z .lomk.ow
na \Vi tomin ic,

domki. Inuemi s?owy -- r. n. O.
wlasncrn i si?ami, rozb?ldow uje Cd v

ni?.
Poblld(J\vane przez T. B. O. dom-

\ki drewn iane na \V,j tom i 11 i e P?)?H'ZC

dzi?y prowadzon? tam ohccu re a k

ej? budowy L fUliUlsowania i nrl yw i
d ual n ych domk{JW rnurowan n,?l.

r

Wzorowu 110do\\,1<1 kil!'.

pkaza?o si?, ?e przy p rzeci?m vm

(l'edycie, si?gaj?cym od 2000-·
?,500 z?, mo?na wywo?a? zain rere

,?r)wanic drohnych posiadaczy rIo

??asnych domków.

A kCJ a buclow lana, prowadzona za

Ierl w ie od k i l k u lllleSl?cy, data wy
niki ha rrl zo dodatnie.albowiClll przy
k rcd ytowej i technicznej pomocy
T. B. O. powstaje w' tak k rótl.f m

czasie na tercrue \riiomina 43 CtOIU
ków robo tnicz ych ?-Izbowy('h z wy

godami, a ma terenie dzia?ek le?-

I )ollH'k mn rv na rzu po przr-hu duwu-.

n yc]: T3 domków inrl ywiduuln ycli.
hnrrlz iej dostatnich.

Je?eli wziu? pod uwag?, ?e ak

cj a ta upl yn II ia 11 aj ha rclzi ej ukr yt .

drohlle oszczQd Ilo?ci, nale?y uzna-'

lf>1



Jej celowo?? z punktu
. ,,:i?zen:a

gospooarC'zego, tembardzl?l, ze ak

cja ta zmierza do stworzeniU wGdy
niz elementu robot'niczeg'o war

stwy droblryeh posiadaczy .nieru
chomo?ci, co jest ze wszech miar po

??du ncm, W1y? Cdyrllu, )ako no\\o
powsta?e nuust o. m c posHlda ZUpCl·

nie sr an u ?rednio mLeszcZLu'lSkit.'r-o.

l
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,
---f- ? ?
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Na terenach Oksywia, Pog6:'la
Górnego i Dolnego powstaj? osied

la równie? o charakterze ogro<1ni
czo-hoclow lanyrn.

Gdynia posiada wszystkie u rz ?

dzen ia, potrzebne llOWOCZesneI1nI

miastu, a w i?c: szkolnictwo, czytel
nie. hi hljo tck r, s?downic-two, teatr-y,

lIr'z?dzclllH sun it a ru e jak szpi r al e

?
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JCc!('1? Z dom k(l'" m il'sl.ka 111 \ ch.

Co do te re nów Cruhowa. to pl'ze

?inuczone s? one pod bud OWG d u

mów mieszkalnych dla sler. zwiaza

n ycli z p ruc? w p rzcmv slowcj dz'iel

nicy miasta.

Tereny Red?owa, jak i dzia?ki

le?ne przeznaczone s? pod domki o

charakterze wi ? lowv tn, przez co w

nicdalekiej pr-z ysz.lo?ci ht;<1? naj

piGkniej?zemi dzielnicami miusta,

z przepi?knym , v .iclokiem na lJoet
i n a morze, a otoczone przcpi{J",n?!
zieleni? starych lasów, staj? sit; 'w

Gdyni najzdrowotn iejszem mi('J
seem zamieszki wan ia.
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l er-z n i cc. Ieka rz v-xper-j al i si ów oc1

ró?I.lyc.h .choróh: cle?t rvIi kucj ?,
'wo

doc!t!gl I k anul izucj?, k?piele mor

skie lutcni i zi m
? (gor?ce). doln?

komunikacj? kolejow?, autobuso

w?. lo t n icz.? i ?eglug?.
\Violki nap?yw gO?CI k?pielo-'

wyr-l), dla których m aj cz??ci ej hrak

m icszk a? w lecie, tak, ?e zmuszeni

S?? zan?ieszki",ra? w okolicy, zapew
ma m i ast u znaczne dochody, które

powiGkszaj? si? j('sz(?ze przez naj
przeró?n iejsze zj az<l y. kongresv ?

wycieczki krajowe i m i?dzynaro
dowe.



\\- szko?ach powszechnych ksztal

Cl si? 'Oko?o 3000 dzieci, w gimna:z

j ach , Szkole l landlowej, Rzem ie?l

II iozo- Przemys?owej, Pa?stwowej
.szkole Morskiej, Instytucie ? Iandl.u

Morskiego ii ruryt-h uczel ?l iacl: -

oko?o 1500 'Osób.

Przcz Cdynl? przechodzi co

dz.ennic oko?o 90 poc-i?gów osobo

wych i tó wu.row vrh , a " lecie kur

xuj e wieJka ilo?6 pocii:!gó,,' dodat

kowych. ab y (>odol(.1('; vv iel k rem u r u-

zualaz!a w' Gdyni wlu?ciwe UJSCle,

dzi? ka?dy, czy Polak, ozy obcok ru

jowiec patrzy z podziwem na doku

nane wielkie dzie?o, na w'ielki Wy

si?ek Pol ski, utrwalaj?cej sw« mo

cu rstwowo?? prac? .pokojow ?
nad

pol sk im Ba?tykiem.
Dz i?k i nadzwyczaj, dogodu ylll

warunkom gospodarczym, w v p l v

wuj ?cym z tego. ?e G<lynia jest
miastem portowetu. posiucluj ?ccm

nuj l epszr' ku te m u pod?o?e \VSpóJ-

I )ollwk ma r v nil rlll przed p rzr-hudow ?.

cliow i Z kraju i zagl'anlc? nad pol
sk ie morze.

Z Cdyni jest st al a k oru u n ikuc-j.:
w iol kictu i ok r? tu m i do Stall()W Zje
d noc-zouvr-h Amer y ki P()lnocnej. do

Ameryki Pol ud n iowej. ?rodkowej
i .ws?ystkich krajów starej 'j nowej
z.re nu.

Port gd yiiski przewy?sza .i li?

rozmiarami i urz?dz{,Iliallli tcCh:li

cLllemi stare porty Europy i Ar'le

ryki. Twór(?zo?{- ..\'al'o<lu Polskie;.!»

cze?lIe. osiedlanie sit; w Cdyni j est

z j ed ucj strony nujpcwn iej sz? i naj

lepsz? przy dzisiejszej konj uk tu

rze lok ai
? kapitalu. z dr ugicj -

naj porl at niej szem poleru do wsze l

kiej pracy dla tych. co pracy l?k n
?

i pracy si? nie boj ?.

Cdvnia - twór zbiorowego 'wy

si lk 11 Na rod li. j es! ostoj ? wszyst·

kich tych. któJ'z? przyczyniaj? sit..:

do jej rozwoju. a pieni?dz, uloko

waI1? w Cdyni. to kapita? w skarb-



ClI Narodu, pom na? aj ?cy si? hez r v

zyka. stokrotnie.

Wiel kre znaczenie dla Gdyni m.i

ustawa rz?dowa, zw al n iuj ?ca od

podatku dom y nowowznoszone na

przeciqg lat 13-tu, oraz te przedsi?
biorstwa, Które istnieniem swem

przyczyniaj? si? do rozwoju m ia

st a. vV takich wi?c warunkach za

równo budowructwa indywidualne,
Jak n iem.n iej akcja T. B. O. - ma

j? widoki ca?kowitego powodzenia.

Towurzv stw u Budowv Osiedli

w Crl yni ?\-C'ZYIll v dalsze'o'o powo-., ,;., b

dzeuiu w twórczej pracy, a roda

ków -

czy z kraju, czy z obczy

zny
- szczerze znch?cam y do osie

dlania si? "l Cd yni.
Redakcja

"ALl\lANACHA 1\10RS.KIEGOH?

P. S. "\V szelkich wyczerpuj?cych
co do Gdyni wskaza?. porad
luh ?Ilfol'lnaey'j udziela To

warzystwo Budowy Osiedli
w- GdynI (T. B. O.) - Cdv
n ia, Aleja Mu rsza? ka Pilsud
sk i ef!'(). telefon j 9-38, 19-?9,.
ust n ic lub listownie .

Wodoci?gi i kanalizacja miasta Gdyni

Budow? wodoci?gów i kanalizacj i

rozpocz?to w r. bud?etowym 1928/29

w.'g projektu profesora Politechniki

\X1arszawskiej d-ra K. Pornianowskie

go pod bezpo?redniem kierownictwem

in?. M. Michalskiego, obecnego dyrek
tora Zak?adu Wodoci?gów i Kanaliza

cji miasta Gdyni.

Ze wzgl?du na sta?y l silny roz

wój miasta zaopatrzenie tego? w urz?

dzenia wodoc. kana?. sta?o si? spraw?

nie cierpi?c? zw?oki, dlatego te? pro

wadzono budow? bardzo intensywnie,
z punktu widzenia jaknajrychlejszego
zaspokoj enia potrzeb ?ródmie?cia i

najbli?szych jego okolic, oraz Oksywia
(przedmie?cie Gdyni), które na- sku

tek robót portowych zosta?o zupe?nie
pozbawione wody, za? pó?niej dopie
ro dalszych cz??ci miasta i t. zw. sfe

ry interesów mieszkaniowych Gdyni
t. j. tych terenów, które nie le?? w gra

nicach administracyjnych miasta, -

jednak ze wzgl?du na bliskie tego? s?

siedztwo stanowi? rezerw? dla dalszej

rozbudowy.
W konsekwencji takiego nastawie

nia programu robót, wynikaj?cego z
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aktualnych li pal?cych wprost potrzeb
wybudowano do marca 1930 r i bez

po?rednio potem uruchomiono:

aj w zakresie wodoci?gów - 2

pomocnicze uj?cia wody w Gdyni i

Oksywiu o ??cznej wydajno?ci 2850

rntr. 3 na dob?, zbiornik ?elazo-beto

nowy przy ul. Witomi?skiej i odpo
wiedni? sie? wodoci?gow?.

b J w zakresie kanalizacji -

stacj?
oczyszczania ?cieków na molo rybac
kiem, stacj? przepompowa? ?cieków

na zbiegu ulic Deszczowej i Sanitar

nej, -

Wod? czerpie si? z 3-ch studzien

dla stacji pomp w Gdyni i z l-ej stu'

dni dla stacji pomp w Oksywiu. Woda

surowa zawiera zwi?zki ?elazowe, któ

re po utlenieniu przechodz? w zwi?
zki ?elazowe koloru bronzowego, -

wobec czego zbudowano na stacji
pomp od?elaziacze zamkni?te systemu
"Ekonomja", które wod? surow? za

wieraj?c? 2 mlgr, ?elaza w litrze wo

dy ca?kowicie oczyszczaj?. Zbiornik

przy ul. Witomi?skiej wybudowany
jest w terenie na wysoko?ci 72 mtr,

nad poziomem morza.



Kana.lizacja zosta?a zaproj ektowa

na i wybudowana wl g systemu roz

dzielczegot. j. oddzielnie dla wód

-opadowych
- atmosferycznych które

bezpo?rednio odprowadzane s? do

morza li oddzielnie dla wód ?cieko

wych - fekalji, .które odprowadza si?

do stacj i oczyszczania ?cieków i do

piero po oczyszczeniu spuszcza do

morza.. Proces oczyszczania ?cieków

polega na przegniciu ?cieków w stu

dniach Imhoffa, przyczem na dnie stu

dzien tworzy si? osad, który potem zo

staje wypompowany do basenów ocie

kowych i po wysuszeniu u?ywany jest

jako nawóz. Ponadto przy procesie

przegniwania osadów w studniach

Imhoffa wydziela si? gaz, który zu?y

wany jest do ogrzewania i o?wietlania

stacji oczyszczania ?cieków.

Ze wzgl?dów terenowych cie? ka

nalizacji sanitarnej posiada 2 syste

my:-

10 górny, który odprowadza ?cieki

w?asnym spadkiem do stacj i oczysz

czania ?cieków i

2() dolny, którego ?cieki odprowa
dzane s? do stacji przepompowa?
?cieków, sk?d zostaj? przepompowa

ne do obok le??cego kolektora syste

mu górnego.

Pomimo trudno?ci finansowych, z

j akiemi walczy? musi Zarz?d miasta..

do dnia 1 grudnia 1932 roku przebu
dowano ogó?em 9,3 mil Jonów z?otych,

przyczem stan sieci li urz?dze? wodo

ci?gowo-kanalizacyj nych na ten dzie?

przedstawia? si? nast?puj?co:
54.500 mtr. b. sieci wodoci?gower

23.700 mtr. b. sieci kanalizacji sa

nitarnej,
11.000 mtr. b. sieci kanalizacj i

deszczowej,

Stacja pomp w Ok sv w iu.

.?t ???
? .'l?·,':

?
. ?

rmli?'
•• !-
"III{,
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Stacja pomp w Gdyni przy ul.

Mickiewicza o wydajno?ci 1750

mtr. sze??. na dob?,

Stacja pomp w Oksywiu o wydaj
no?ci 1100 mtr. sze??. na dob?,

Zbiornik uiodociagoury wyrównaw
czy, ?elazobetonowy o poj emno

?ci 1000 mtr. sze??. w Ob?u?u,

Pneumatyczny ioodociag dla Wi

lamina przy zbiorniku na ulicy
Witomlllsklej,

Stacja przepompowa? ?cieków -

przy ul icy Det-dowskie?o o zdol

no?ci pr zepompowan-a 160 li

trów na s?k.

Stacja oczyszczania ?cieków na

Molo Rybackiem, sk?adaj?ca si?
z piaskowników, 2-komorowych
studzien Imhofla, 16 sztuk base

now ociekowych i ?aH maszyn.

Tunel pod forami kolejowemi w

ulicy 33 s?u??cy jako przepust
dla wodoci?gu i kanal izacji.

Magazyn przy ul. Witomi?skie I

dla przechowania zapasu rnatcr

ja?ów dla robót wodoci?gowo
kanalizacyjnych.

Sie? i urz?dzema wodoci?gowo-ka
na lizacvjne Istniej?ce obecnie pokry
waj? wprawdzie dora?ne potrzeby
miasta, jednak ze wzgl?du na rozrost

tego, wy?aniaj ? si? coraz nowe po

trzeby, narzucane przez ?ycie, wresz

cie znajduj?ce si? w toku realizacji
po??czenie z miej sk? sieci? odr?bnych
obecnie wodoci?gów j ak np. portu
handlowego, sprawia, ?e dalsza rozbu

dowa sieci a w szczególno?ci budowa

g?ównego uj?cia wody w Rumji staje
si? nietylko aktualn?, ale bezwzgl?
dnie konieczn? .

!

Stacja p()mp w Cdylll.
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Sprawa ta wymaga bh?szego omó-

wienia:

Sie? wodoci?gowa Gdyni nie jest

dotychczas po??czona z sieci? w Oksy
wiu. Poniewa? za? z jednej strony

uj?cie w Gdyni ju? dzisiaj z trudem

pokrywa zapotrzebowanie wody ,w
mie?cie (w miesi?cach letnich r. b. po

mimo nieprzerwanej pracy pomp me

wystarcza?a na pokrycie zapotrzebo
wania) z' drugiej za? strony zapotrze

bowanie :wody na Oksywiu pomimo

,..
..

f.

rok 1933 tej O'S ta tccznosci jak? by?o

by ograniczenie dostawy wody.

Drug? zkolei piln? I równorz?dnie

konieczn? inwestycj?, której budowa

powinna by? przeprowadzona w roku

1933 jest g?ówne uj?cie wody w Rumji
- Zagórzu. Jak zaznaozyli?my wy?ej

po??czeme sieci w Gdyni z sieci? w

Oksywiu zapobiegnie jedynie na krót

ki czas brakowi wody, gdy? zapotrze
bowanie i ej nadnuerrue szybko wzra

sta pom mo panuj?cego kryzysu i zwi?

"""" ...

?;'-"
'\ ,..

??.

::.: '.'?:?.., ...

....... _ ............... • ........ --

\filSZy?l<'l'jil stacji pomp.

przy??czenia sieci Marynarki Wojen- za?ego z nim zahamowania akcji bu

nej jest mniejsze o car 300 mtr." wo- dowIanej i ogólnej rozbudowy miasta.

dy na dob? od praktycznej wydajno: Dla ilustracji podajemy, ?e rozbiór

?ci stacji pO'mp, stwierdzi? nale?y, ?e wody przez 7 miesi?cy b. roku jest

budowa ruroci?gu 250 m'rn. [?cz?cego+ wi?kszy od ca?orocznego rozbioru wo

przez szos? Pogórsk? sie? w Gdyni z dy roku ubieg?ego, a trzykrotnie wi?

sieci? w Oksywiu jest inwestvcj ? naj - kszy od rozbioru w roku 1930. Porrad

pilniej sz? i bezwzgl?dnie konieczn?, to przy??czono do miej skiej sieci ju?

gdy? tylko dzi?ki niej umo?liwi si? w ostatnich miesi?cach szereg wielkich

wyrównanie braku wody w mie?cie z kompleksów mieszkaniowych, a jak to

rezerwy uj?cia w Oksywiu, a przez to ju? zaznaczyli?my w stadium reali

samo zapobiegnie si? przynajmniej na zacj i znajduje si? sprawa przy??cze-
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nia sieci portu handlowego, skutkiem

czego liczy? si? powa?nie nale?y z

jeszcze silniejszym wzrostem zapo

trzebowania wody a w konsekwencji
tern korzystniej szego stosunku rozbio

ru wody w latach nast?pnych do lat

ubieg?ych. W tym stanie rzeczy oczy

wist? konieczno?ci? staje si? jaknaj

rychlejsze wybudowanie G?ównego

Uj?cia wody w Rumji. Koszt tego uj?

cia, obliczonego na wydajno?? 20.000

rntr." wody na dob? wraz z ruroci?

giem t?ocznym 450 i 400 m/m do zbior

nika przy ulicy Witomi?skiej wynie
sie .oko?o 3.500.000,- z?., za? koszl

ruroci?gu, ??cz?cego przez szos? Po

górsk? sie? w Gdyni z sieci? w Oksy
wiu, oko?o 350.000 z?.

Niezale?nie od powy?szych 2 bu

dów konieczna jest sta?a rozbudowa

sieci w miar? zabudowania si? nowych
dzielnic miasta. Nie s? to ju? jednak
tak powa?ne budowy i dlatego traktu

je si? je, jako roboty dodatkowe wzgl?
dnie chwilowo ze wzgl?dów finansowo

gospodarczych nieaktualne.

Rozbudowa sieci dotyczy zarówno

wodoci?gu jak kanalizacji sanitarnej

i deszczowej. O ile wodoci?g stanowi

zamkni?ty obwód na ca?ym swoim

zasi?gu, o tyle kanalizacja sanitarna

ze wzgl?dów techniczno-terenowych
[konieczno?? ci?g?ego spadku w kie

runku stacji oczyszczania ?cieków) -

musia?a by? zaprojektowana w trzech

oddzielnych sieciach Gdyni, Oksywia
i Or?owa.

Dotychczas wybudowana zosta?a

sie? Gdyni, posiadaj?ca stacj? oczysz
czenia ?cieków na Molo Wilsona, -

stacja przepompowa? ?cieków na zbie-

gu ul. Derdowskiego i Nadbrze?nej i

sie? o ??cznej d?ugo?ci 23.700 mtr,

b. Przewidziana jest natomiast roz

budowa sieci do Chylonji ze specjaln?
w

dla tej dzielnicy stacj? przepompowa?
?cieków.

Siecie kanalizacji Or?owa i Oksy
wia z oddzielnemi dla ka?dej z nich

stacj ami oczyszczenia ?cieków przewi
dziane s? w programie inwestycyj lat

przysz?ych.

Ogólny koszt wymienionych inwe

stycyj ??cznie z G?ównem Uj?ciem i

ruroci?giem ??cz?cym Gdyni? z Oksy
wiem wyniesie ca. 17.000.000,- z?.

Nadmorski Zwi?zek Propagandy

Turystycznej

Celem orguuizucj i oraz. WZJllO?e

nia ruchu turystycznego, letnisko

wego i k?pielowego na terenie po
wiatu morskiego, ciesz?cego si? zaw

sze liczn? frekwencj? zwiedzaj?
cych, za?o?ono "Nachnorski Zwi?zek
Propagandy Turystycznej" Stow.

zap. V? Wejherowie.

\V akcji tej zainteresowany jest

ea?y szereg osób, instytucyj handlo

wych i przemys?owych, szczególnie
na samem wybrze?u.
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Prezesem Zarz?d u j es,t hu rrmst rz

miastu Pueka p. Kaiiski.

Pragn?c jaknaj szerzej wype?n i?

zadania Zwi?zku "W powiecie, Za

rz?d Zwi?zku utworzy? w najwa?-
niej szych miejscowo?ciach nad

hrze?nych: Uelu, Jastarni, \Vielkiej
"\V si, lIallerowie i Karwi - sta?e a

gentury g?ówne na czas sezonu. A

genci s? zarazem przewodnikami
dla , v ·ycieczek. Oprócz tego Sekre

tarjat Zwi?zku udziela wszelkich



!lad morzem
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informacyj, dotycz?cych [o kul i.cen,

warunków, komunikacji, programu

zwiedze?, imprez sportowych. ulat

wie?, zn i?ek itp.

Adres Zwi?zku: Sek retarj at

Nadm. Zwi?zku Propagandy Tury--

stycznej Wejherowo ? Gmach Sta

rostwa Morskiego, pokój 24. sekre

tarz p. l-Iepner.

Wybrze?e Polskiego Morze,

Brzeg Polski morza Ba?t.yck.rcgo
le?y ","T \Voj. Pomorskiem. w powie
cie morskim i rozci?ga si? na prze-

strze n i 146*) klm. d?ugo?ci o charak

terze p?askim, piaszcz yst y ltl, to

znów Falistym. wysokim. dostatecz

nie za.lesinnvrn.

K?pieliska morskie pod zi el i?

mo?na na trz) grupy, zaliczaj?c do

grupy pierwszej miej scowo?ci. le

??ce li wybrze?y L zw. .,Sla?ego
.\1ol'za", t. j. przy samej zatoce

Cda?sk.iej i Puckiej. (lo drugiej
k?pieliska 11a pójw vspre J lelu z pla
?? na .. Wielkie" i .. :\late Morze".

oraz do trzeciej - III jej scowo?ci

przybrze?ne z pla?? od sI rou v

H \Vielkiego Vl orza".

1)0 miejscowo?ci, Je??cych prz?

,.\la?em .\forzu". nale?y pi?knie po

?o?one kqpielisko Or?owo. z kilkll-

PUCK.

Za dc:nvny('h ('zas()w polskich by
?o to nliasto staro?ciilskie 'itstnia?a

futaJ baza Królewskiej Floty \\'0-

jennej. Po odzyskaniu niepodleg
?o?ci znalaz?y tu schronienie pierw
sze je<Inostki polskiej marynarki
wojennej. nim zosta?y przepl'owa-

*) I\,?w"sep lfe! lic/.Olly jc<;t podw6jllie.

160

•

nastorna pierwszorz?d nerni pensjo

natami.

D?by, buki. i sosny rozros?y si?
na wzgórzuch i, w raz z g?stem pod
szyciern, z trzech stron chroni? Or

lowo przed wiatrami. Tylko od stro

ny morza wiatr ma woln? drog?.\Y
spokojnej zatoce jest du?o nagrza

nej wody i k?piel w morzu jest
tutaj znacznie przyjemniejsz?, ani

?eli w innych miejscowo?ciuch nad

brze?nych. Pi?kne s? spacery w o

kolic?. Brzegiem morza lat wo doj ??

mo?na do Cd yn i. Las, ci?gn?cy si?
na wzgór-zuch od Or?owa w kierun

ku Gdyni o charakterystycznem,
niezwyk?em zadrzewieniu i cudow

nych polankach jest wymarzonem

miejscem spacerów dla letników i

celem w ycie?zek dla turystów. pru

glHlcych pozna? pi?kllo wybrze?e
polskiego. I .as Len przeznaczony jest
na przysz?? Polski Park Narodo

WY.
"

"O r lowo, historyczne z racj i po

bytu K rólowej Mur ysie? ki, ?ony
juuu Sobieskiego, posiada sze rok?,
czyst? i sloricczn? pla?«; ruch Jet

ników koncentruje s i? tli co raz sil

mej I co raz 10 w i ?cej g'o?ci z Pol

ski przenosi si <.( tutaj z Sopot. Vrek

wenc-ja letników wzrosla w roku

t 9"0 t?o ".000. Stue-j a kolejowa 01'

fowo-Kolihki na g?ówne.i linj i

Cel Ynia-(?ddr1sk.

dzone do Gdyni. ,Dzi? Puck jest
siedzib? naszeg;o lotnictwa lllorskie

g'o. Przebywaj?cy letnicy w Pucku

maj ? wiei ki wybór' Ila codzienny
wyjazd do bliskich miejscowo?ci
nadbrze?nych i to drog? kolejow?.
autobusami. luh innemi ?rodkami



"-

Jokomocj i. ?.I)OIll Z{lroj ow y" nad

morzeru posiada ?azienki, nawet z

ciep?em:i k?pielami morski?mi.

Puck posiada kilka hoteli, pen

sj onatów oraz klasztor Sióst r El?

bietanek, które przyjmuj? letni

.k?w przez ca?y sezon.

Schronisko Polskiego Tow. Kra

joznawczego p'rzy dworcu kolejo

wym, pod opiek? Oddzia?u P. T. K.

w Poznaniu, z 50-lna m iej scarrri dla

turystów oraz DOJU Kuracvjnv --

200 miejsc noclegowych.

".." --,

:?;?ii::'??';b' ?_?_?.;.? 't<" 'f?2.. .. ?? ... _-" ..; ... ?."'" ??:. .:
.?

Puck - rynek.

'\Vidka 'Vie???lull{'rowo.

Na pó?noc od Pucka nad .. \10-

rzem Wi el k iern" oraz .. Matem" le

?y \riel ka '\Vie?- ? lalle?ow'o. Pla?a

jest tli obszerna, fala du?a. "vVostat

nich latach pobudowano kilka will

i peusj onatów z mo rslciemi k?piela
mi clcpl'emi. Podczas sezonu mie?ci

siQ kolonja Oficerska D. O. K. VllJ

oraz kolonj a nauczyciel ska. Obie

an iejscowo?ci maj? du?e widoki roz

,

woj u ze wz?hidll na dog'odll? kOll1u

rrik acj?, polo?enie, oraz pi?kne wi

doki na zatok?, pólwysep i na .. Wie]

kie Morze". Z l ? a llcrowa te? roz

poczyna si? uko?czon yiw roku bie

??cym wielki bulwar, prowadz?cy
przez J ast rz?bi? Cór<i do Kurwi.

Shl'onisko szkolne na 20 osób. Noc

leg rJO gT.
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Tupudla.

\V pobli?u JasLrzQbieJ Córy, n re

daleko przyl?dka HozewskIego le

?y wie? Tupad?a. Posiada ?adnq 0-

k.ol ic?, nadaj?ca si? na w vcicczki

do przyl?dka Rozew:-;kieg()? Ka rw i

i uj?cia granicznej rzeczki Pia?nlC·Y.
"J"a przyl?dku Hozewskim, w Hozc-

Karwiu.

Kasz u hsk a 'w ioska r vh.u-k a uad

brzegIem ,.
\\ lei kIego \"1 Ol'za" 1>0-

_4

...
,.

?;-"

',_
'''fI"!!"'.-

..

w i u, stoi latarnia morska. j ed na E.

nuj sil nrej sz ych nad mo rzem Ba l t y

c-k io m. Promienie ?wiai?a wrdur-zu ie

sa z m o rza w odleg?o?ci przesz?o
40 k lm. Z l a ta ru i roztuezu si? pi?k-
11) w Ido k na mo rze j wy brze?e.

latach zbuclo\\'H/lo kilka ,,-iII ,\ któ

rych mieszcz? siQ pcn sj onn t v

1] r,r Cl
('1 ?J t,1I11?

111 m m
?'fJ

lU? nf.ICJ. li!I? liii

,

stadu pr?k n
?, obszel'nq pla?Q. le

,\'zglcdl? na mul ow n rr-zc po?o?cllle.
hezpo?['cdllie scp.;iedzLwo lasu i ?ad

n? plaz? ruzw ij a si? jako letnisko

nadmorskie, a frekwencja go?ci do

chodzi do 1000 rocznie. \Vostatnlch
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Dojazd ze stu«j i kolejo\\'ej ??a

\\'OSZ"1l0 6 km. oraz autobusn m i

wp ros! z Gdyni. Pucku 11Ih z jn
s/ rzt;hiej C()['y.

Schronisko sz k o l nc na "10 (l I.;{) b.

0;ocleg so gr.



Chlapowo.

Do letnisk po?o?onych nad" Wiel

k.iern Morzem" nale?y wie? Chlapo
wo. Po?o?ona na wysok iem wyhrze
?u, sk?d roztacza sit; p i?k n y wiclok

Tupadla-> justrz?bia Góra.

Do ulubionych letnisk nale?y Ja

xtrz?b iu Córa, g'Jll i na lu pad ta. Ze

wzgl?du na swe l'OIlHlBI ycz nc polo
zenie, podczas sczo nu jest stale prze

pe?niona letui knm i. Zbocza Jej, po-

na morze, posiada szerok?, czyst?

pla??. Dojazd na l inji Puck-Kro

kowa. Stacja kolejowa Lehcz

rozplanowalo je wedlug wszel kich

zasad w spó?czesnej li rbun isty k i.

Przez JasLl'z<;hi? CórQ prowadzi
szeroki hulw a r nadbrze?ny zWiel

k rcj WSI dOl\iU'WI. Ohecni? posiada

"?-
--'--

,-?--

CI

::\
. ????' ..... ?

Jns1I'z<:bia COl'iI - hokl "Ha?Lyk".

kryte pr?k nvm parkiem, W?IlOSZ?

?iQ Iu? nad hrzeg icm morza. I'cll'k o

powierzchni kilkunastu mórg, chro

ni Jas?rzt;hi? CórQ od w iatrów

wschodnich i pó?nocnych. Cale
?

y

cre J ast rz?b iej Córy leoncen t ruj c

-"? na 'wspania?ej, olbrzymiej pla?y
Tereny jast.rz?hiej Góry wyku

pi?o 'lown r zvstwo .,Jastgór", które

Jasll,zl;hia C{)ra kilkana?cie pi?.k
n yc-h will OI'dZ pierwszorz?dne Iwie

le i ponsj o nut y, z placami tenisowe

mi i gara?ami samochodowerui.

Dojazd autohusami g'dyiiskiemi
przcz Puck i Wielk? \V:ie?. Najbl i?

sza stacja kolejowa - Lehcz - na

li nj i Puck - Krokowa.
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D?bki.

Osada r ybark a, nale??ca do gmi

ny ?arnowiec, jest najdalej na pó?
noc wysuni?tem osrecllcin polskiem.
Ma low n icza o kol ica i p i?k na pla?a.
\V samej gmiIlie le?y wiel k ie j cz io-

1'0 ?a l'UO\\' icr kic, rl ? li go?ci 7 k I m.,

którcgo p()?noc]lo-z(lc!lodIlI brzeg

Jest gl'Hlli('(l nll?d,zy' Polski.! ,\iem-

ca m i. \Vycieczkl po j ezrorze mo.cua

li rz?dza? w ?odziach, w yunj ?i ych li

l'ybak6w w ?arnowcu. Znun ?,-jest
tu te? istniej?cy od roku 1220 k la

sz io r .,Cvsterek", wvposn?o n v ca

lv m "zereg-?(?fll WSI ksr?ci a 1>011101'

sklego Sohies?awa.

t
I·

Mi?js('ow()?d letniskowe na Helu.

Cha?upy, Ku?nica. Jastarllia B(lr

i l Ie l. Z wyj?tkiem l Icl u sq to wios

ki Kasz uhsk ic. Wspa n i ala piaszczy
sta pla?a przyci?ga co roku t?umy
lctn ik ów j wiei \I W) r-ier-zk ow i ('Zl)\\,

Jastarnia. z f rek wcncj ? p rzesz lo

2000 lctni ków, nnj w i?ksz.? \v§ród

polskich wsi na ? lel u, posiada port
r yback i, niedawno wybudowany. z

ladnie urz?dzon? przystaniq "?e

g-lugi Polsk iej". Jest tu stary, p i?k

ny drewniany ko?ció? parafjalny

"
-

dla ca?ego pól w yxpu. do k tó rejro w

n icd zi el
?

I ?w r?tu dq?? rybacy 7. ('<1-

?etro pó?wyspu.
Na samym ko

?

cu pó?wyspu le?v

I le] , jedna z uuj sta rsz ych m ie j sco

wosr-i na w vhr-ze?u po lsk iem. Obce

nic ?nl?na. dawniej miasto. Do god
no?ci miasta. zosta? wyniesiony

przez wie?kiego mistrza krzy?ackie
go Wi n rir-h a VOIl Kniprode z \1a]

borgu. przywilejem z dnia 17. t-t

1378 r.
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Od czasów przej?cia Pomorza,

rok rocznie wzrasta znaczenie Helu.

Wybudowano ?adne hotele, kawiar

nie z dancingami. Hel jest miejsco
wo?ci? l icznie odwiedzan? przez tu

rystów i w yciec-zk ow irzów. Frek

wencJa letników ro?nie z rok.u na

rok, p rzck rnr-zuj ?c JII? liczb? 6000.

_Dzi?ki trosk l i w ej opiece. j uk
?

\V?a

dze Polskie otaczaj? nasze w ybrze
?e, miejscowo?ci nadbrze?ne roz

wij aj ? siQ nadzwyczaj szyhko.
Przyczyni?a si? do tego w wielkim

stopniu budowa dróg komunikacyj
nych i po rt ów w Jlelu i Jastarni.

SC'·hr·olliska szkolne na 20 osób w

I I C III i J a s t a 1'11 i. ?'J () (' I e g ") O g l' .

\rej he rowo.

vliusto powiatowe JW\\, \foT'skie

go: 1';,000 m reszka?c-ów. Od C,dyni
2'; km, StoH('a Kaszuh,

Zal'o?one w r. 1606 przez woje
wod<: mulbo rsk iego Jakóba Wejlie
ra. -

StlU)' rynek miejs-ki, klasztor z

?:I'ohell1 \Vej lie rn. Kal warj a z 26

h isto r yr-znem i kapliezkam i \I?ki
Pa?skiej. po?o?ona w p r?k n vrn par

'ku, ufundowana prze? za?o?yciela
. miasta wojewod? \Vejheru. \V od-
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p ustuc-h \\ rllelwws1?picIlia l ?w.

T n').i c y b i {' l' Z(' II ci z i H ? d () 2 O t Y s j <; (' y

p?tników. mi<;dzy i n ne.m i s? r{)\,v

nie? liczne pielgrzymki z l e r e n u

Cdallska.

\r r. 19';0 IJa wzg'ól'zadl wolno

?ci, obok Kalwarj i, wybudowany
zosta? p i? k n v stadjon spor tow v • \V

k ruj owv ch zak?adach opieki spo?e
cznej z naj cluj e siC; pi?k ?a pa l m ia r

IlIH.

Sch ronisko noclcjrowe na 20 o

sól>, Nocleg ?o gr od o?(}Ihy .

?-.: ....

??,:'\?-\A'/f
,

\,-)/'t
e"

,?J
"-"

t. :-,-/J



Kalendarz Morski 1934.

,.
-,:-

WSZYSCY

CZYTAJ?

"Kalendarz Morski"
gdy? jest tani, bogato ilustrowany i informuje czytelnika o morzu i wybrze?u

nie nudz?c such? tre?ci?

.Ju? wkrótce wyjdzie z druku

Rocznik V. "KALENDARZA MORSKIEGO" na r. 1934
.

Do nabycia we wszystkich ksi?garniach lub bezpo?rednio od redakcji
Zamówienia prosimy adresowa?: Redakcja " Kalendarza Morskiego ",

Gdynia, skr. poczt. 133-
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LEKARZE:

Bielawski Kazimierz, dr, med.

Loka rz prak t.

ul. Swi(;toja?ska - v is a VI'> ko?cio?a

BobkC:w!',ki

d!'. rncd

ul. ?\vi<;toja?ska

Dzialowski Alfred, II I' med.

Specjalista c-h o róh oczn v ch

lir Starowicjsk a. tr-I. t)-;;

Flisowska Amalja. dr, med.

Specjalistka chorób dz ier i?cych

Flisowski Aleksander, dr. med.

Lekarz pruk t. l po?o?nik

Skwer Ko?ci usz k r. te l. 1 <LI)?

K?czkowska Zofja, dr. med.

Choroby wowu?trz ne i kobiece

ul. Nadmorska. tcl. 19-;0

Kowalska Janina, d I' med.

Ok u l istu

ul. Stal'owiejska, tel. 1:>-34

Krzy?anowski Jerzy, d 1', med.

Specjalista cho rób kolncrych I ak uszcr

ul. 10 Lutego, dom Sk wiercztl,_ te l 13-"":

Mat'ieje, v ski Czes?aw, dr. med.

Specjalista chirurg.

111. Stn row iejsk a.

Mik ici?ski Miron, dr. med.

Chirurgja ogólna i kobieca

ul. ?wic;toja?ska, dom Choj ków n y, tcl. 1 t-50

Ordynuje: w domu od 8-9 i .... -6

w lecznicy 9-1

Ochlr ich Wiktor, dr J)H'd

ul. 10 Lutego, tel, l? -1 ')

ZAK?,\D RENTGE;\IOLOGICZ:\Y

D-ra Romana Reichr-rta

Cd vrua. Skwer Ko?cmszk i

(io!ll Pr(;czkowskiegl),

ADWOKACI:

II. Ewcrt-Krzcmieniewsk i,

adwokat l l10tarJIISZ

At. Zalewski, adwokat

uJ. Abruh amu iHynck)
- Te] 10-1 l

PUCK

Dr med. Edmund Urba?ski,

Puck, ul. Wl'jh(?rowska 4- a, tclcf'on 84

Choroby z?bów i j arn y ustnc j

S. Zerkanowicz-Surc];oll

l.ck n r z-Dc-n t ysta Puck-Pomo r zc

Dr. A. Zagórowski,

adwokat I n ota rj usz

Pu c k- Pomor-ze.

WEJIIEHOWO.

Dr. ?fani'isaly,

adwokat l notnrj usz

Wej he row c, ul. Sl)hi(l<;kic?(,. teldon 2-?..J.
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W?dzarnie ryb na wybrze?u

PUCK

Antoni Budzisz, Puck - tel. 66

Pieców do ?ososi: 1, do innych ryb: 6.

Leon Budzisz, Puek

Pieców do wGdzenia ryb: 3.

HEL

Hallmann i \VoHf, w?dzarnia l sprzeda? hurtowa ryb. Wln?cicieler

Gerhard Hallmann i Adolf \VoHf - I lel, Wiejska 55, telefon 19.

Pieców do ·w?dzenia ?ososi: t, do innych ryb: 8.

Bernard Kohnke, Ilel, \Viejska 107, tel. 2.

Pieców do ?ososi na Zimno l
,

do i nn y ch ryh: 8.

KU?NICA

Henryk Budda, Ku?nica'
...

Pieców do ?ososi:1, do innych ryh: 4.

Bruno Konk el, Ku?nica

Pieców do w?dzenia ryh :3.

Zygfryd Konkel, Ku?nica, tel, 2

Pieców do w ?rjze n in 1'yh:5.

Ry?zal'd Gojke, Ku?nica, tel. :;

Pieców do lososi :.1, do innych 'ryb: 5.

JASTARNIA

W?dzarnia Ba?tycka
w?a?ciciel Emil Hcrmaun, Bór-Jastarnia, u-L 1

Pieców do ?ososi: 1, do 111n ych ryb: lO.
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Gdynia Port

Z ko?cem roku 1932 stan prac w

porcie gdy?skim przedstawia? si? na

st?puj?co:

Falochronu wykonano 2.550 me

trów bie??cych;

D?ugo?? nabrze?y wynosi 9.200

metrów bie??cych o g??boko?ci od 6

do 12 metrów;

Powierzchnia portu wynosi ogó
?em 950 ha, z czego na lustro wodne

przypada 320 ha;

Port jest wyposa?ony w najnowo- ?

cze?niej sze urz?dzenia prze?adunko
we, umo?liwiaj?ce prze?adowanie 7,5

tysi?cy ton na godzin?;

W porcie znajduj? si? liczne sk?a

dy i magazyny, ?uszczarnia ry?u,

Olejarnia, Ch?odnia do przechowywa
ma bekonów i ?rodków ?ywno?cio

wych, pierwsza w Europie pod wzgl?
dem urz?dze? technicznych i druga co

do wielko?ci.

Powierzchnia ogólna sk?adów por

towych, maj?cych dost?p do torów ko

lejowych, wynosi 122.000 m", za?' d?u

go?? portowych torów kolej owych 150

kilometrów,

,W .porcre gdy?skim, prócz wymie
nionych powy?ej objektów znajduj?
si?: hala i ch?odnia rybna, suszarnia

owoców oraz dok p?ywaj?cy, no?no

?ci 3500 ton,

Obrót towarowy Gdyni w r. 1932

wynosi?: w imporcie 432,888 ton, w

eksporcie 4,761.400 ton, czyli razem

5,194,288 t.

W r. 1932 zaw.n??o do Gdyni
3,610 okr?tów o pojemno?ci ??cznej
2.831.604 t. r. n.

Szczegó?owy spis objektów, znaj

duj ?cych si? w porcie (patrz plan).

1 Projektowany magazyn

2 Proj ektowany magazyn

3 Magazyn do sk?adowania ba-

we?ny
4 Zbiorniki do melasu

5 Olejarnia Gdy?ska "Union"

6 ?uszczarnia ry?u

7 -8 Magazyn pa?stw. Nr, 2

9

10 Magazyn i biura Mi?dzynaro
dowego Towarzystwa dla Han

dlu i Przemys?u

11 Rze?nia drobiu

12 Ch?odnia portowa

13 Projektowany magazyn

14 Magazyn f-my "Pantarei"

15 Magazyn pa?stwowy Nr. 5

16 Magazyn pa?stwowy Nr. 4

[American Scantic Line]

17 Magazyn Polskiego Monopolu

Tytoniowego
18-19 Suszarnia owoców i magazyn

f-my J, Fetter

20-21 Magazyny f-my "Cukroport"

22 Budynek pocztowy dla przesy-

?ek zamorskich

23 Magazyn pa?stwowy Nr.
J

1

24 Kapitanat Portu "

25 Dworzec pasa?erski
26 "Skarbopoi"

27

28 Nabrze?e I biuro portowe

f-my "Polskarob"

29 Stocznia Gdy?ska i zbiornik

do olej ów mineralnych

30 Stocznia rybacka
31 Dok p?ywaj?cy Stoczni Gdy?

skiej
32 Ch?odnia i Hala Rybna

33 Sk?ady ?ledzi
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34 "Polmin", biuro i zbiorniki ole

jów
35-36 Sk?ady drzewa f-my "Paged"

37 Studnie Imhoffa M. 2. W. i K.

38 Yacht-Klu'"> Polski

39 Magazyn Sp. A. "?egluga Pol-

ska"

40 Kolonja rybacka
41 Morski Urz?d Rybacki

42 Wydzia? Budowy Portu Urz?
du Morskiego

43 Obserwatorjum Morskie P.

I. M.

44 Gmach polskich towarzystw
?eglugowych

45 Bank Gospodarstwa Kraj 0-

wego

46 Poczta

47 Bank Polski

48 Pa?stwowy Bank Rolny
49 Dworzec Kolej owy

50 Urz?dy Skarbowe i Komisarjat
Policj i

51 Szczyt Kamiennej Góry, na

którym stanie Bazylika Morska

52 Szko?a Powszechna

53 Urz?d Morski

54 Rynek
55 Szpital

56-57 Ko?cio?y

58 O?rodek Morski P. U. W. F.

i P. W.

59 "Vistula", ?egluga Rzeczna

t
o,·

; .

..-:
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Spis rzeczy:

Bazylika Merska

P?on?ca Granica, W. Skup

Kiedy zosta?y wprowadzone wentylatory

Pod Polsk? bander? na skrzyd?ach Passatu, kpt T Meissner

Ochrona granicy morskiej

O?rodki Morskie P. Z. Z:

?egluga w?ród lodów

?ladem Polsk iej Ekspedycji Po larnej, W Belina

ManMurja, kraj soi i chunchuzów

Pol sko-Brytvjskie Tow. Okr.

Prawda Morska, in?. J. Ginsbert

Niema Polski bez morza ...

Historj a kompasu

Brama Polski na Morze

Na Ij or dv Norwegj i

Pozio m morza, M. Przyby?owicz
Tona? ?wiatowej floty handlowej

Okr?ty morskie polskiej floty handlowej

Najwi?ksze okr?ty handlowe

Granice morskie pa?stw europejskich

Polska a pa?stwa nadba?tyckie
Z Gdyni do wi?kszych portów kuli ziemskiej

Z Gdym do wi?kszych portów Ba?tyku
Ile angielskich stóp sze?ciennych zajmuje 1 tona ?adunku?

Miary i wagi

Gdyn:a - miasto

Towarzystwo Budowy Osiedli w Gdyni

Wodoci?gi i Kanalizacja Miasta Gdyni
Nadmorski Zwi?zek Propagandy Turystycznej

SpIS lekarzy l adwokatów w Gdyni i na wybrze?u

W?dzarnie ryb w Gdyni l na wybrze?u

Gdynia - port

Spis rzeczy

3- 5

6- 11

11- 12

13- 40

·12- 44

44- 48

48- 49

50- 61

65- 69

70- 71

72- 96

.96- 99

99-101

103-119

121-134

134-135

136-137

138

139

140

140

141-142

143

144

145

147--149

149-154

154-158

158--168

170

171

172-174

175

175
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Witra?e
T. B i a?kowski S-ka

• Warszawa - St?pi?ska 42

Pierwszorz?dny Pensjonat

"VICTORJ A REGJA"
G d y n i a, Kamienna Góra - Telefon 20-20

Stale ciep?a bie??ca woda w ka?dym pokoju.

Kuchnia zdrowa - Ceny niskie .

. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:.::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:'--

GRAND HOTEL
przedtem REICHSHOF

Stadtgraben 9 - Telefon 28841-45

naprzeciw g ? 6 w n e g o d w o rca kolejowego

Pokoje z komfortem od 4,- G Gara? automobilowy.
"

Wielki progr?mE ; ';;r!:;a?i?i??:V:;r?d?w?m?. - Pierwszorz?dny :i::
kabaret w Gda?sku. - Codziennie o godzi nip 5-tej po po?o herbatka

z ta?cami I pro?lramem. ?::

::::.:::.::::.::.:::::::::.:::::::::::.:::.:::::::::.::::::.:::::::::::::::.::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::::?:::::.:::.::::::::"

I
ST. HENISZ i E. BOCHE?SKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

PRZEDSI?BIO RSTWO BU DOWLANE

GDVNIA

ulica Jagiello?ska

Dom Banaszkiewicza
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» «
T OWo E KSPEDY CY J N E

•
Sp. z o. p

w GDA?SKU
Langermarkt 19

Telefony 28546, 2950lil7, 28548

zbiorowy 28546

w GDYNI
ul. ?wi?toja?ska, telefon 19-31

Port 27-60

Adres telegraficzny dla Gda?ska i Gdyni: WAHTA.

Codes: The Roe Code, A. B. C. Code 5-th Edition, Bentley's Code.

Za?atvvia: ekspedycje wszelkich towarów. sk?adowanie, frachtowanie. - Specjalnie
za?atWia ekspedycj? masowych tr anspor t?w : w?giel, fosforyty, piryty,
ruda, cukier, saletra, tomasyna, celuloza, sól, we?na, bawe?na i t. d. -

BIURO TECHNICZNE
In?. Piotr Mielczarski

Gdynia, ul. ?wi?toja?ska d. Stankiewicza tel. 21-51

Centralne ogrzewania ró?nych systemów, buijery
elektryczne, wodoci?gi, kanalizacje oraz wszelkie

instalacje wchodz?ce w zakres techniki sanitarnej.

Projekty i kosztorysy na ??danie.

CZYSTO??

OSZCZ?DNO??

HYGIENA

Pierwsza 6dy?skiil Pralnia Parowa

"SVR E N A"
Spó?ka z ogr an iczon

? por?k?

GDVNIA. Szosa Gda?ska

Posesja L. Poz a?s ktego Telefon 10-52

I
Perfumerja "Hygiena"

Gdynia

Wielki wybór towarówl

Tad. Kaz. Suwali?ski
?wi?tojailska

Ceny konkurencyjne!

IIIR[(l?[JA
6DYMSKICH TERENÓW BUDOWLANYCH,

R. H E L L M A N O W A

OKSYWIE, DOM W?ASNY - TELEFON 21·15

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::,"?:::: .. .t::': : : z: t:': :: ::.?::::.- :.":: : .. ::: :: .. : :::::: :,." .. :::: .r:': : .. : ?::::: : :::: .:: ,".' '" :: , .. '-::'-'-::'- .: -- :.-:: '"
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I PRZEDSI?BIORSTWO ROBÓT

IN?YNIERYJNYCH i BUDOWLANYCH

W . ?au??w??i, f . ?ró[?Di[?i i ? - ?a
Sp, z. ogr. odp:

Warszawa, Al. Jerozolimskie 18, tel. 221-81,647-08 i 424-74

Gdynia, ul. Starowiejska, dom Górskiego, telefon 11-39

,?":;J; WIELKOPOLSKI SK?AD I<A WY
T, z. o. p.

Centrala w Gdyni,
54 Oddzia?ów we wszystkich wi?kszych miejscowo?ciach w

Pozna?skiem i na Pomorzu.

Telefon 10.22 -- Adres t e legr. "WHI .. a

Import kawy i herbaty oraz

- artyku?ów kolonjalnych. m!D!II

Sprzeda? detaliczna kawy, herbaty, artyku?ów kolonia?

nych, czekolady i cukrów oraz artyku?ów m?cznych

d-----??
.?

dostarcza:

górno?l.

W?giel Kol{s

.. ·,0
, I·i

Biuro

Szosa Gda?ska

Tel 24 - 20
'o'

,??----------??
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ADAM TOMASZEWSKI
URZ?DZE? BiUROWYCH

GDYNIA
ULICA ?WI?TOJA?SKA
(W domu gdzie Iz ha Przem. - Hand l.)

KONTA BANKOWE; KOMUN. KASA

OR;r.CZI?J)NO?CI GDYNIA

p K. o. POZNA? NI{. 212.7il8

TELEFON NR. 1055

NOWOCZESNA ORGANIZACJA

.-

Hurtowy i detaliczny sk?ad

papieru, materia?ów pi?mien
nych i artyku?ów biurowych.

Ksi?gowo?? przebitkowa

Po wi?ksz ywazy zakres dz ia

?ania, zaopatrzy?em sk?ad

swój w du?y wybór towaru.

Dostawy do urz?dów Oj biur

po niskich cenach.

Korzystne ?ród?o zakupu dla

odsprzedawców.

M

DRUKI U NAS WYKONANE

NIE S? DROGIE!

" ?
a pozatem wykonujemy je starannie, gustow·

:' ": I'
nie i wed?ug wszelkich najnowszych wymaga?

.,?.
?

'

..
"'... I't

techniki drukarskiej

_

I
Dlatego prosimy zwraca? si? do nas z ca?em

"

.

.

,.;; .. ? II II zaufaniem w razie zapotrzebowania na druki

'"

II I
i zleci? nam ich wykonanie.

':L
iii.'

" l, I Specjalno??: dzie?a i masowe nak?ady

ZAK?ADY GRAFICZNE

BOLES?AWA SZCZUKI
W ?BRZE?NO-POMORZE
MICKIEWICZA 1 - TEL. 80
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"Od Naszego I
Morza"

I
bogato ilustrowany miesi?cznik

po?wi?cony sprawom Morza i Po

morza

PI?TY ROK ISTNIENIA

Przedp?ata: Roczna .. 8,- z?

pó?roczna. 4,10 z?

kwartalna. 2,14 z?

Adres Redakcii:

W. Skup
- Gdynia, skrytka pocz

towa 133

I Adres Adminis?.:

I

I

W?brze?no
- Mickiewicza Nr. 1

P. K. O. Nr. 212.707

Egzemplarze okazowe b e z p ? a t n i e
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GAZOLINA
Spó?ka Akcyina

Zarzqd we Lwowie, ul. Sapiehy 3

Telefony; 32-80, 88-89, 44-56
---------

Fabryki Gazoliny: w Borys?awiu i T us?anowicach

Fabryka II Gazolu
II

i Rafinerii nafty: w Hubiczach

Kopalnie: w Borys?awiu, Tus?anowicach, Daszawie

Orowie

I
I Borys?aw, ul. Kolejowa, tel. 2-33 i 75

Warszawa, ul. Z?ota 48, tel. 61-34

Pozna?, ul. Skarbowa 16, tel. 34-28

Gdynia, Port, tel. 10-27

Stryj, Gozownio, tel. 48

?ód?, ul. Gda?skal 721 tel. 116-13

Kroków, - Plac Szczepa?ski 2

Biura sprzeda?y;

d o s t a r c z a j ?

benzyn?, produkla naftowe i gazol

PO NAJNI?SZYCH
CENACH,

I
I



Centralr..ego

Muzeum fi GG,?
Morskiego

w Gda?sku /

BIBLIOTEKA

B?d?c W Gdyni
nie zapominajcie zakupi?

.

?p a m i q t k i

Z bursztynu naturalnego
w sklepie fabr. bursztynów

Piotra T rze?niaka
przy ul. Podjazdowej w Gdyni

obok dworca

Sk?adnica przyborów kre?larskich i zak?ad wy?wletlania

rysunkÓw oraz oprawy planów

Wy??czna sprzeda? papierów ?wiat?oczu?ych utrwalanych na sucho.

jedynej xrajowel wytwórni papierów ?wiat?oczu?ych ..
O Z A L I DH

Albin Zaborskl

Widok 22
?

W A R S Z A W A

u. ?wi?tOjartska G D V N I A

Tel. 405-09.

Tel. 25-00

G D Y N I A - SZOSA GDA?SKA - TELEFON 1046

=


