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Przykłady rozwoju prawodawstwa morskiego dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi  

 

      Jednym z najstarszych i długo funkcjonujących procederów dotyczących żeglugi było 

prawo nadbrzeżne, czyli prawo zwyczajowe przysługujące władcy wybrzeża do osób 

i rzeczy wyrzuconych na brzeg morski po rozbiciu się statku. Inaczej mówiąc mocą tego 

prawa rzeczy z rozbitego statku, a nawet jego wrak stawały się własnością uprawnionego, 

a rozbitkowie mogli być uważani za niewolnych. Należy tu podkreślić, że żaden akt 

ustawodawczy nie nadał władcom wybrzeży i zamieszkującej tam ludności uprawnienia do 

mienia rozbitków. Nabyli je drogą uzurpacji przez wielowiekowy zwyczaj, który lekceważył 

prawo pisane wyraźnie stanowiące, że rzeczy rozbitków powinny pozostać ich własnością.  

      Prawo nadbrzeżne w różnych częściach Europy kształtowało się od V do IX wieku 

i korzystano z niego z różnym nasileniem do XIX stulecia. Już w starożytności zdarzały się 

wypadki rabunku rozbitków po doprowadzeniu do rozbicia statków zwabionych w nocy lub 

w burzy fałszywymi światłami na brzeg. Jednak w antycznej Grecji i później w Rzymie 

prawo nadbrzeżne nie istniało; a rzeczy rozbitków należały nadal do nich. Antyczny świat 

śródziemnomorski uważał rabowanie rozbitków za barbarzyństwo.  
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       Prawo nadbrzeżne zaczęto stosować po upadku imperium rzymskiego, kiedy u wybrzeży 

europejskich zapanowała anarchia. Mieszkańcy nadmorskich terenów obawiali się napadów 

piratów i najazdów obcych. Pojawiający się na horyzoncie statek mógł być tego zwiastunem.  

Również wierzenia miejscowej ludności, że dany statek rozbił się w wyniku bożego gniewu, 

albo jak miało to miejsce w VIII i XI wieku, w lokalnie występujących często latami głodu, 

zdarzenia takie powodowały korzystanie z prawa nadbrzeżnego. Najważniejszą jednak 

przyczyną powstania tego prawa było ukształtowanie się feudalizmu, jako systemu społeczno-

gospodarczego. W ustroju feudalnym podstawowym środkiem produkcji stała się ziemia, 

a wytwarzające się zwierzchnictwo gruntowe, uznające, że zyski z ziemi należą do jej 

właściciela, miało tendencję objęcia wszelkich dochodów pochodzących z tej ziemi. 

Uprawnienia do tego miał władca: król lub książę. Rzeczy wyrzucane przez morze na 

wybrzeże uważano za „przyrośnięte” do ziemi. Przekonanie, że mienie i rozbitkowie 

z rozbitego statku należą do władcy wybrzeża, lub innej uprawnionej osoby, dokumentuje 

najstarszy, pochodzący z VII wieku z Anglii zapis stwierdzający, że: „wszystko co morze 

wyrzuca na brzeg należy do władcy; ludzi należy uważać za niewolnych, a w razie oporu 

zabić”. Jednak w niektórych regionach Europy już w X wieku władcy uchylali stosowanie 

prawa nadbrzeżnego. Nie wszędzie też miejscowa ludność i właściciele wybrzeża stosowali 

prawo nadbrzeżne. W XI wieku niemiecki kronikarz Adam z Bremy pisał, że zamieszkujący 

Semland (Sambię) Prusowie to ludzie przyjaźnie odnoszący się do bliźnich, którzy spieszą 

z pomocą tym, co rozbijają się na morzu. Przekaz ten dowodzi tego, że postępowanie 

pogańskich Prusów było wtedy inne niż ludności zachodnioeuropejskiej.  

        Najstarsze znane rozporządzenia prawne, regulujące sprawy bezpieczeństwa żeglugi 

w Gdańsku pochodzą początków XIII wieku. Wówczas to, w czasach panowania gdańskiego 

księcia Świętopełka II (1217-1266), w ramach rozwijania portu w Gdańsku wydał on w latach 

1220-1227 zarządzenie związane z ochroną żeglugi i stanowiące: „Koga, jeśliby doznała 

w naszych granicach rozbicia, 10 grzywien, statek mniejszy 5 [grzywien] płaciłby po 

ocaleniu. Jeśliby w naszym porcie dotknęły dna lub były uszkodzone, pomocą, jakąkolwiek 

chcieliby, byliby wsparci”. Dokument ten wskazuje na to, że koga była wówczas 

największym statkiem zawijającym do portu u ujścia Wisły, a także i o tym, że książę miał 

w Gdańsku zaplecze techniczne, mogące naprawić uszkodzony statek.   

       Zagrożenie dla statku i płynącym nim ludzi było w średniowieczu duże. Powodowały to 

nie tylko zaburzenia atmosferyczne i błędy w nawigacji, ale i rozmaite procedery związane 

z rabunkiem tak na morzu, jak i na lądzie, gdzie mógł się znaleźć statek w wyniku awarii. 
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W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przechowywany jest dokument z 1253 

roku arcybiskupa Livonii, Estonii i Prus, Alberta Suerbeera. Arcybiskup grozi w nim 

łupieżcom karami za rabowanie rzeczy wyrzuconych przez morze z rozbitych podczas burzy 

statków. Pojęcie „bogatego brzegu” rozwinęło się w średniowieczu i polegało na 

zawłaszczaniu wszystkiego, co znaleziono na plaży. Dobra te przypisywali sobie władcy 

poszczególnych terytoriów, ale sięgali i po nie nieuprawnieni, w tym rabusie, rozpalający na 

wybrzeżu ogień mający na celu zwabienie, zwłaszcza w sztormie, płynącego statku. 

W dawnych archiwaliach znajdujemy i inne, uczciwie już przeprowadzone akcje ratownicze. 

W 1377 roku utracona została na mieliźnie w Sundzie gdańska koga przewożąca tkaniny 

i artykuły spożywcze (m.in. ryż oraz olej) zakupione przez kupców toruńskich. Ładunek. Jak 

informują relacje duńskie ładunek został wydobyty, za co należało się ratownikowi dziesięć 

procent jego wartości.  

       Jednak w niektórych regionach wyrzucone na brzeg morski dobra - tak statek, jak i jego 

ładunek dalej stanowiły własność władcy wybrzeża. W Polsce odstąpił od tego w 1454 roku 

Kazimierz Jagiellończyk, a później Zygmunt Stary (w 1526 roku), który zastrzegł do swej 

dyspozycji tylko tę część wartościowych przedmiotów, po które nie zgłosili się właściciele. 

Nadzór nad przestrzeganiem tego zarządzenia nie był łatwy i jeśli warunki na to pozwalały, to 

dobra takie zawłaszczał Gdańsk. Znane jest zdarzenie mające miejsce w 1531 roku, kiedy 

władze Gdańska zaskoczyły króla Zygmunta Starego. Wtedy to w sieci miejscowych rybaków 

dostał się niezwykły okaz zwierzęcia morskiego. Z uwagi na kształt stwora, przypominający 

biskupa w ornacie, zwierzę nazwano „morskim biskupem” i zamierzono ofiarować królowi 

Polski – który jednak odmówił przyjęcia daru i polecił uwolnić monstrum. Czy zwierzę 

przeżyło o tym kroniki już milczą 

      Wracając do ogólnego prawodawstwa to trzeba podkreślić, że w żegludze gdańskiej 

obowiązywało tradycyjnie prawo morskie z Damme (miejscowość we Flandrii koło Brugii), 

zawierające skodyfikowany zbiór postanowień obowiązujących armatorów, szyprów, kupców 

i marynarzy. Rozporządzenia te skopiowano w Gdańsku w 1407 roku, a ich przywiezienie 

przypisywane jest posłowi gdańskiemu w Kopenhadze i Lubece - Hechtowi, który w latach 

1405 – 1407 prowadził w Holandii rokowania handlowe z Anglią. 

       W miarę rozwoju administracji morskiej w Gdańsku i wyłaniania się nowych problemów 

żeglugowych modyfikowano i wydawano kolejne rozporządzenia – czyli kodeksy żeglugi. 

Pewne wzory aktów prawnych przyjmowano z innych miast portowych. Tak było z Gdańskim 
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Prawem Żeglugi z 1488 roku. Opracowano je w ośmiu artykułach na podstawie prawa Lubeki 

z 1254 roku, a sześć pozostałych, dotyczących żeglugi wiślanej zaczerpnięto z dokumentu 

wystawionego w 1375 roku.  

        Przepisy prawne były różnie interpretowane i dlatego należności za uratowany ładunek 

miały zróżnicowany w regionach wymiar, co powodowało rozmaite zatargi, a sporządzane 

wówczas dokumenty są dziś cenną informacja źródłową. W aktach Gdańska jest między 

innymi dokument wystawiony w 1492 roku, w Szczecinie przez księcia pomorskiego 

Bogusław X, w którym jest odpowiedź dla gdańszczan, że ich skarga na wykonywanie prawa 

nadbrzeżnego przez wójta lęborskiego Wawrzyńca Krokowskiego, wobec rozbitych statków 

kupców gdańskich i szwedzkich koło Żarnowca jest nieusprawiedliwiona. Zdaniem księcia 

Krokowski pobrał od rozbitków mniej niż 1/6 wartości ocalonych rzeczy, podczas gdy miał 

prawo do 1/3 całego ładunku. Nieco inny charakter ma dokument z 1511 roku, w którym 

Rada Miasta Gdańska kieruje wyjaśnienie do Mikołaja N. i konwentu klasztoru Norbertanek 

w Żukowie, że z upoważnienia królewskiego sprawuje zarząd wybrzeża morskiego i posiada 

prawo do rzeczy wyrzucanych tam z rozbitych statków. Poddani klasztorni, w tym z Oksywia, 

powinni zwrócić zabrane przez nich rzeczy i przekazać je przedstawicielowi Gdańska. 

        Królowie Polski starali się poprawiać bezpieczeństwo żeglugi i eliminować wypadki 

nielegalnie stosowanego prawa brzegowego. Jednym z tego przykładów jest ogłoszenie 

w 1526 roku przez Zygmunta I Starego, statutu dla Gdańska określającego tryb postępowania 

z rzeczami rozbitków. Do czasu zgłoszenia się po nie prawowitego właściciela lub jego 

spadkobiercy miały być przechowywane przez burgrabiego i radę. Rzeczy ulegające zepsuciu 

należało sprzedać, a uzyskaną za nie kwotę przechować. W przypadku, kiedy nikt nie zgłosił 

roszczeń do przechowywanego mienia, burgrabia i rada powinni powiadomić o tym króla, 

który miał prawo nimi rozporządzić. Na podstawie takich dokumentów można uznać, że na 

wybrzeżu polskim i litewskim do czasów rozbiorów prawa nadbrzeżnego nie stosowano.  

      Później jeden z takich drastycznych wypadków miał miejsce w 1797 roku na plaży 

w Łebie. Uległ tam rozbiciu statek „Langeland”, na którym jak donoszą raporty, mieszkańcy 

dokonali na nim rozboju, mimo tego, że w 1743 roku edykt Fryderyka II zabraniał takiej 

działalności. Z konsekwencjami interweniowała Izba Wojenna ze Szczecina, która również 

wydała drukiem regulacje dotyczące ratowania rozbitków i zasad postępowania 

z uratowanym z wraka mieniem. Chyba nie wiele to pomagało, gdyż w 1824 roku starosta 

łebski oficjalnie stwierdził, że mieszkańcy Łeby bardziej interesują się łupami, niż życiem 
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załóg statków ulegających katastrofom. Podobnie działo się i w innych regionach nad 

Bałtykiem. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku w kaszubskich wioskach nadmorskich, 

o czym też pisał w swych książkach Augustyn Necel, miał miejsce proceder patrolowania 

wybrzeża..  

        Natomiast rozbiórka porzuconych na plaży lub na płyciznach wraków mogła być przez 

władze tolerowana. W Jastarni kilkanaście lat temu była chata, której belki podtrzymujące 

sufit były wymontowanymi pokładnikami ze statku, który rozbił się tam na plaży.    

       Kończąc kwestie prawa morskiego chciałbym zwrócić uwagę na fakt zmodyfikowania 

w 1522 roku gdańskiego kodeksu w stosunku do stosowanego w XV wieku. Dokument 

zawierający tekst prawa morskiego zachowany jest w oryginalnym rękopisie i kilku odpisach. 

Z 1611 roku pochodzą następne rękopisy prawa morskiego, a miejscem ich powstania, jak 

poświadcza to tytuł „Ius Nauticum Civitatis Gedanensis” był Gdańsk. Trzeba tu dodać, że 

prawo z Damme nie było jedynym, jakie w określonych sytuacjach było używane w Gdańsku. 

W zakresie rozpatrywania sporów z dziedzin morskich posługiwano się też prawem Lubeki, 

recesami Hanzy i kodeksem z Visby.   

       Rozważania gdańskich prawników stworzyły podstawy legislacyjne, które zaowocowały 

wydaniem w 1761 roku wilkierza. Rozdział w nim: „Von See Handeln und der Schiffahrt” 

zawierał 10 podrozdziałów traktujących o „O statkach i uprawnieniach do ich budowy”,  

„O dokumentach morskich”, „O kapitanach i ich obowiązkach”, „O awarii” itp.  

      Pomimo incydentów, między innymi opisanymi powyżej, w drugiej połowie XIX wieku 

dokonano znaczącego postępu we wprowadzaniu w różnych aspektach rozporządzeń 

prawnych chroniących żeglarzy, statki i przewożone nimi ładunki. Utworzono również 

organizacje specjalizujące się w ratowaniu rozbitków. 

 

Niektóre zdarzenia związane z awariami statków w dawnych wiekach 

 

     Zagrożenie utraty statku występowało przez cały sezon, trwający dawnej na Bałtyku, 

w epoce drewnianych statków żaglowych od 23 lutego do 11 listopada. Zakaz żeglowania 

w zimie dotyczył tylko dużych statków, ale nie każdej zimy były warunki umożliwiające 

małym  statkom bezpieczne pływanie po wodach otwartych.  

     Kroniki miast europejskich, w tym i gdańskie często informują o katastrofach morskich.  

Statki rozbijały się nie tylko w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Katastrofy zdarzały 

się wszędzie. Na przykład w 1485 roku w Sundzie zatonął holk niejakiego Christofa Beiera, 
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który płynął do Gdańska. Inny zapis - niezwykle silny sztorm zdarzył się w 1488 roku i dwa 

statki z gdańskiej redy (jeden z Bergen, a drugi ze Szkocji) wyrzucone zostały na plażę.  

      Najgłośniejszą bodaj katastrofą, jaka wydarzyła się na gdańskiej redzie w XVI wieku było 

rozbicie w 1582 roku zbudowanego w Gdańsku statku dla Jana Baptysty Ciechi z Florencji.  

Ten i inne wypadki mogły spowodować inicjatywę gdańskiego kupca i armatora Jerzego 

Klefelda, który od 1616 roku wraz z kilkoma osobami uzyskał od władz miasta zgodę na 

zbudowanie statku, który stacjonując w Wisłoujściu miał służyć do akcji ratowniczych. 

Niestety, źródła nie ujawniają wyników prowadzonych przez niego akcji.  

       Katastrof morskich w minionych stuleciach było dużo, ale nie wszystkie zostały 

udokumentowane. Miało to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy ginęła cała załoga. Spotkało to 

marynarzy ze statku „Elefant”, który w 1635 roku wypłynął z La Rochelle z ładunkiem soli 

i octu dla kupca w Gdańsku. Po dwóch latach uznano statek i ludzi za zaginionych. Załoga 

statku mogła też zginąć podczas burzy w pobliżu portu. Wypadek taki miał miejsce podczas 

sztormu w grudniu 1638 roku. Na gdańską redę przybył statek „Fortuna”. Po przeładunku 

części towaru na burdynę z trudem wpłynęła ona do portu. W nocy sztorm nasilił się i zerwał 

statek z kotwic. Uległ on zniszczeniu na brzegu, a cała załoga zginęła.  

       Znany jest także fakt niedbalstwa ze strony latarnika, a miało to miejsce w 1728 roku. 

Nie dopilnował on ognia w gdańskiej latarni morskiej, w wyniku czego jeden statek się rozbił, 

a inne uległy uszkodzeniu. Podobne awarie zdarzały się także i gdańskim statkom u obcych 

wybrzeży. Jedna z takich (na skutek braku oznakowania) miała miejsce w 1672 roku, na 

wodach Kattegatu, u brzegu duńskiej wysepki Laesö. W lokalnej tradycji  pamięć o miejscu 

katastrofy gdańskiego statku poświadcza nazwa „Danzigmand”, jaką nosi wydma na 

północno-wschodnim cyplu wyspy Laesö. Podobnie wydma w Jastarni nazywana jest Lubeck 

– od miejsca rozbicia się w pobliżu statku z Lubeki.  

     Wypadki na morzu, zwłaszcza na jego styku z lądem spowodowały wprowadzenie 

w XVIII wieku lokalnych rozporządzeń nakazujące udzielanie pomocy rozbitkom 

i regulującego sposób wynagradzania ratujących, już nie jak dawniej w wysokości 1/3 

ocalonego ładunku i statku, ale proporcjonalnie do czasu trwania akcji i uratowanych dóbr.  

     W XIX wieku w kilku krajach europejskich podjęto organizowanie systemu ratownictwa 

brzegowego. Było to odpowiedzią na liczne katastrofy statków związane z rozwojem żeglugi. 

Dla ich bezpieczeństwa nie wystarczały już latarnie morskie, będące pomocą w nawigacji, 

gdyż wejścia na mielizny i skały podwodne były tak liczne, a dla pewnych akwenów 

statystyki były wręcz zatrważające. Ginęły statki i ludzie. Takim wyjątkowo niechlubnym 
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miejscem były wybrzeża wąskiej wyspy Sable Island, leżącej 160 km na wschód od Nowej 

Szkocji (w Kanadzie). Tam od 1583 roku zanotowano ponad 250 zatonięć statków.  

       Pierwszą organizacją, jaką założono i rozwijano w celu ratowania tych co 

w niebezpieczeństwie na morzu była utworzona w 1824 roku w W. Brytanii - Royal National 

Liefboat Institution – mająca odpowiadać za bezpieczeństwo żeglugi i świadczyć pomoc 

wszystkim jej potrzebującym na wodach brytyjskich. Podobna organizacja powstała w tym 

samym roku w Holandii. Sporo czasu upłynęło, zanim podobne przedsięwzięcia podjęto 

w innych krajach Europy. W Niemczech, administrujących w XIX wieku całym 

południowym wybrzeżem Bałtyku, pierwsze próby zakładania stacji ratowniczych miały 

miejsce w Prusach Wschodnich w latach 50-tych tamtego stulecia. Ogólnoniemiecka 

organizacja ratownicza -Niemieckie Towarzystwo Ratowania Rozbitków powstała dopiero 

w 1865 roku i z przyjętym w 1866 roku statutem funkcjonuje do dziś. Jej zadania podkreślało 

hasło: „Z myślą o naszych braciach na morzu”. Trzeba przyznać, że DGzRS dość szybko 

przystąpiło do działania, a jej rezultatem było zbudowanie między innymi już w 1866 roku 

w Łebie szopy na sprzęt, jako siedziby miejscowej stacji ratownictwa. Tworzono je wzdłuż 

wybrzeża w miejscowościach odległych od siebie o około kilkanaście kilometrów. Na wschód 

od Stacji w Łebie podobne zlokalizowano w Kopalinie, Karwieńskich Błotach, Wielkiej Wsi 

(Władysławowo), Jastarni Puckiej i Helu. Stacje te i utworzone dalej na wschód podlegały 

zarządowi Związku Okręgowego DGsRS w Gdańsku. Zarządy te miały główną siedzibę 

w Bremie, a organizacja ta w dużym stopniu opierała swą działalność na funduszach 

pochodzących ze składek członków i darowizn. Byli też protektorzy – zwykle sprawujący 

najwyższe funkcje w państwie oraz  honorowi przewodniczący. W latach 1872-1873 był nim 

książę admirał Adalbert. Gdy zmarł  jego imieniem nazwano pełnorejowy gdański statek, 

przetaklowany później na bark, który w 1883 roku w sztormie rozbił się na skałach koło 

Wolverhampton 

w Walii. W akcji ratowania jego załogi uczestniczyła – jak się okazało po raz ostatni, gdyż 

również uległa rozbiciu, duża żaglowo-wiosłowa łódź ratownicza służąca od 1866 roku. 

Zginęło wtedy czterech ratowników. Wcześniej dzielni ratownicy na tej łodzi uratowali 

w sumie 78 marynarzy.  

        Wróćmy jednak na nasze wybrzeże. Pierwszy sprzęt, w jaki wyposażona była utworzona 

w 1870 roku Stacja Ratownicza w Jastarni, stanowił przenośny aparat rakietowy. W 1874 

roku zbudowano w Jastarni pierwszą szopę, a druga, murowana została wzniesiona w 1887 
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roku. W 1890 roku wzniesiono kolejną i przetrwała ona do dziś. W 1911 roku zbudowano 

jeszcze jeden budynek dla stacji – hangar dla łodzi na kołowym podwoziu.  

       Wzorem angielskich i holenderskich doświadczeń, niezbędnym wyposażeniem stacji 

ratownictwa była łódź wiosłowo-żaglowa. Przewożono ją na specjalnej lawecie zaprzęgiem 

konnym do miejsca akcji i wodowano ją w celu dopłynięcia do rozbitków w wodzie lub do 

zagrożonego statku i zabrania z niego ludzi, których przewożono do brzegu. Jak ukazują to 

archiwalne fotografie, ratownicy dysponowali specjalnymi kombinezonami i w akcji mieli 

założone korkowe pasy ratunkowe. Ratownikami byli miejscowi rybacy i czasami inne 

odpowiednio przeszkolone osoby, a za prowadzone akcje otrzymywali finansowe 

gratyfikacje. 

        Pierwszą łódź ratowniczą dla Łeby ufundowali czytelnicy berlińskiego czasopisma 

„Daheim” w 1865 roku. Po próbach i przeszkoleniu załogi w Hamburgu, łódź 

przetransportowano do Łeby i nadano jej nazwę „Daheim”. Miała ona 9 metrów długości, 

a jej załogę stanowiło 8 wioślarzy, sternik i dowódca zajmujący miejsce na jej dziobie.  

       Wyposażenie typowej stacji ratownictwa brzegowego było kosztowne i nie od razu 

dysponowały one pełnym kompletem. Oprócz łodzi na lawecie, były i inne sprzęty. Nie 

zawsze można było skorzystać z łodzi, gdyż wodowanie jej w warunkach ciężkiego sztormu 

stanowiło duże zagrożenie dla samych ratowników. Jeśli jednak tkwiący na mieliźnie statek 

był bliżej jak około 500 metrów od brzegu to wtedy w inny sposób ratowano ludzi. Głównym 

elementem tego systemu był moździerz lub później precyzyjniejszy w działaniu aparat 

rakietowy służący do wystrzeliwania z brzegu rakiety z rzutką liny ratowniczej. Liny te były 

przechowywane w specjalnych skrzyniach i wraz z innymi sprzętami były do miejsca akcji 

przewożone na specjalnymi wozami konnymi. Ratowanie załogi z zagrożonego zniszczeniem, 

tkwiącego na mieliźnie statku polegało na wystrzeleniu rakiety z rzutką, aby ta przeleciała 

nad unieruchomionym statkiem. Po jej uchwyceniu przez ratowaną załogę przeciągano 

właściwą linę ratowniczą. Po wprowadzeniu jej do bloczka umocowanego nad pokładem, na 

przykład do masztu, przeciągano z brzegu na ratowany statek spodnie ratunkowe (hosenboje). 

Były to drelichowe wypełnienia wnętrza koła ratunkowego przypominające dużych 

rozmiarów krótkie spodnie. W taki sposób przeciągano na brzeg kolejno ratowane osoby.  

       Jednym z miejsc mających niechlubną sławę licznych wypadków morskich były 

wybrzeża koło Skagen – na przylądku półwyspu Jutlandzkiego, który załogi statków starały 
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się opłynąć by wpłynąć na Bałtyk. Jak było to miejsce niebezpieczne może świadczyć fakt 

utraty tam w ciągu czternastu lat trzech statków przez gdańskiego armatora George Linck`a. 

W 1857 roku wszedł tam na mieliznę statek „Geogr”, a dzięki zastosowaniu aparatu 

rakietowego 

i spodni ratunkowych uratowano z niego wszystkie 23 osoby. Drugi statek „Friedrich 

Wilhelm IV” uległ tam awarii w 1864 roku, a jego całą załogę - 19 osób uratowano łodzią 

ratunkową, podobnie skuteczna akcja była przeprowadzona w 1871 roku na starndującym 

statku „C.L. Bahr”, z którego załoga łodzi ratunkowej zabrała 18 marynarzy.  

      Pamięć o tych i wielu innych statkach utrwalają ich figury dziobowe, gromadzone dawniej 

przez restauratora w Skagen, a obecnie są wystawione w Muzeum Morskim w Goeteborgu. 

Działalność ratowników morskich ze Skagen dokumentują nie tylko kroniki, a także obrazy. 

Na jednym z nich widzimy dżentelmenów z lunetami, wypatrujących zbliżających się do 

Skagen statków, na innym grupa rybaków czeka na wynik manewrów płynącego statku. Jest 

też obraz prezentujący ciągnięcie przez wydmy lodzi ratownictwa brzegowego.  

      Równie skuteczne akcje ratowania marynarzy dokumentują kroniki stacji ratownictwa 

brzegowego na naszym wybrzeżu. Niekiedy też zawierają wyjaśnienia przyczyn tragedii, jak 

ta, co maiła miejsce w Łebie 15.05.1903 roku, kiedy w sztormie 5 km na wschód od Łeby 

sztrandował duży szwedzki żaglowiec „Neptun”. Drogą lądową przybyła drużyna ratownicza 

z Łeby wraz z łodzią „Dalheim” na lawecie ciągnionej przez konie. Skutecznie 

przeprowadzoną akcją kierował rybak August Kaufman, załoga statku została uratowana, 

a jak zeznał kapitan, przyczyną katastrofy był jego błąd, gdyż uznał ogień nawigacyjny na 

molo w Łebie za światło latarni morskiej w Rozewiu… 

       O działalności stacji ratownictwa brzegowego można przeczytać w książce Antoniego 

Konkela z Jastarni, wydanej przez nasze Muzeum w 2012 roku.   

Przykłady wprowadzania w przeszłości na wyposażenie statków środków ratunkowych 

       Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym przedstawić wybrane przykłady 

z dziejów konstruowania i wyposażania statków w środki ratunkowe dla załogi. 

Najwcześniejsze informacje na ten temat zawarte są w relacjach z końca XIII wieku 

weneckiego podróżnika i kupca Marco Polo. W jednej ze swych opowieści mówił: 

„…chciałbym abyście wiedzieli, że statki z Edenu, Kurmosu i Kiszi oraz innych krajów, 

żeglujące po morzach indyjskich, często rozbijają się dla wątłej swej budowy. …Lecz cóż 
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czynią kupcy oraz inni ludzie żeglujący na tych statkach? Zawsze z sobą zabierają liczne 

worki skórzane. I gdy czują, że burza się zbliża i morze jest niespokojne, napełniają je 

perłami i drogimi kamieniami, jakie mają, odzieniem i bielizną oraz potrzebną żywnością, po 

czym wiążą wszystkie worki razem, tworząc jakoby tratwę, tak że w razie zatonięcia statku 

oni na tych workach utrzymują się na wodzie…”. Takie i podobne przygotowania być może 

czynili żeglarze w obliczu zagrożenia i w innych regionach świata. Udokumentowane 

ikonograficznie środki indywidualnego ratowania marynarzy w morzu pochodzą z XVIII 

wieku. Wtedy to na wysięgnikach rufowych partiach kadłubów zawieszano pierwowzory 

dzisiejszych kół ratunkowych. Później, w XIX wieku powszechnie już stosowano korowe 

pasy ratunkowe, a koło ratunkowe i wciąż modyfikowany pas ratunkowy stały się 

obowiązkowymi elementami wyposażenia każdego statku.  

      Od średniowiecza w wyposażeniu statków morskich były łodzie, które podczas rejsów 

przewożono na pokładzie. Niekiedy tylko i to w dogodnych warunkach atmosferycznych łódź  

była holowana za statkiem. Jej podnoszenie i opuszczanie nie było szybką operacją 

i w warunkach sztormowych nie wykonywalną. Pomysł przewożenia lodzi za burtą statku 

mogli zaobserwować Holendrzy w Chinach, gdzie tak wyposażone były oceaniczne dżonki. 

Potem, w XVIII wieku Holendrzy zastosowali na statkach wielorybniczych typu bootship 

zawieszane na żurawikach przy burtach łodzie, które można było szybko opuścić na wodę 

w celu zbliżenia się do wieloryba. Nazwa bootship wskazuje, że był to „statek z łodziami”. 

W XIX wieku kilka łodzi na żurawikach nosiły już duże okręty liniowe, a na statkach 

wielorybniczych było już to standardem. Wraz z rozwojem okrętownictwa udoskonalano 

wyposażenie statków, jednak do czasu wynalezienia żurawików grawitacyjnych, które 

zastąpiły zwykłe żurawiki pałąkowe upłynęło prawie 100 lat.  

     Kończąc mogę stwierdzić, że sprawy dziejów historii ratownictwa morskiego i związanego 

z tym prawodawstwa wymagają dalszych studiów i mogą przynieść rezultat w postaci wielu 

gruntownie opracowanych monografii, a że żegluga i dziś jest niebezpieczna, świadczą 

szczątki jachtu „Bieszczady”, które przechowywane są w naszym Muzeum. 


