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ryczny, emisja 8 VIII 1995 r.) czy popularnych (Kawa czy Herbata, emisja 1 VIII 
1995 г.). 

Hanna Krajewska 
(Warszawa) 

MUZEUM ŻEGLUGI DUNAJSKIEJ W REGENSBURGU 

Żegluga na Dunaju sięga zapewne czasów starożytnych, a jej świadectwa 
mamy już z wczesnego średniowiecza. Bodajże najstarszy w bawarskim biegu 
Dunaju jest port w Regensburgu (Ratyzbonie); tam też zdecydowano się na 
założenie muzeum żeglugi dunajskiej (Schiffahrts-Museum Regensburg). Muze-
um urząd/,ono na statku parowym, zbudowanym w stoczni w Regensburgu w la-
tach 1922/23 i od tego czasu pływającym po Dunaju. W ycofany z użytkowania 
w połowie lat siedemdziesiątych, j ako „statek-weteran" został przejęty przez Koło 
Przyjaciół Muzeum Żeglugi w Regensburgu (Arbeitskreis Schiffahrts-Museum 
Regensburg е. V.) i po renowacji dla potrzeb Muzeum został w maju 1983 r. 
udostępniony dla zwiedzających. Powszechnie też mówi się o nim „Statek Muze-
um". Statek jest eksponatem oryginalnym, wyposażonym w komplet urządzeń 
technicznych i nawigacyjnych; stanowi średniej mocy (800 KM) typ bocznoko-
łowca. Muzeum przewiduje uzyskanie jeszcze jednego statku. 

Muzeum żeglugi w Regensburgu zalicza się do technicznych muzeów specjali-
stycznych, a jego główny obiekt - statek parowy Ruthof/Ersekcsanâd - to ostatni 
bawarski parowiec na Dunaju. Był wybudowany dla Bawarskiego Lloyda (Baye-
rischer Lloyd); w 1932 r. przestawiony z napędu węglowego na olejowy. Odbywał 
żeglugę na trasie: Passau - Żelazne Wrota; w czerwcu 1944 r. wpadł na minę pod 
Ersekcsanâd na Węgrzech i zatonął. Wydobyty po 12 latach i poddany gruntow-
nemu remontowi przez Węgierskie Towarzystwo Żeglugowe MAHART pełnił 
służbę do połowy lat siedemdziesiątych. 

Muzeum postawiło sobie za cel dokumentowanie zarówno historii żeglugi 
dunajskiej, jak i obecnego stanu tej żeglugi, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionu Regensburga. Interesuje się jednak całym basenem Dunaju, rozwojem 
żeglugi i stoczni rzecznych na Dunaju i jego dopływach na terenie Bawarii; ostatnio 
również wielkim szlakiem żeglugi Men - Dunaj. 

Ważnym przejawem działalności Muzeum jest seria publikacyjna „Żegluga 
Dunajska" („Donau-Schiffahrt"). Co około 2 lata ukazuje się jeden tom; dotych-
czas wyszło 6 tomów zawierających po 6-10 rozpraw historycznych z zakresu 
szeroko pojętych spraw żeglugi- nie tylko dunajskiej. Członkowie KołaPrzyjaciół 
Muzeum Żeglugi w Regensburgu otrzymują rocznik „Dunajski Okólnik" („Donau-
Rundschreiben"), zawierający bieżące informacje dla członków. Ostatni (6) tom 
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„Donau-Schiffahrt", najobszerniejszy z dotychczasowych (ponad 180 stron), za-
wiera szeroki przegląd: projekty dróg wodnych w dorzeczu Dunaju, informację 
o kanale Dunaj-Men i żegludze na Menie, opis portu w Regensburgu w czasach 
Republiki Weimarskiej, historię Komisji Dunajskiej i inne. 

Koncepcja Muzeum Żeglugi w Regensburgu jest warta naśladowania, np. 
u nas na Odrze. 

Zdzisław Mikulski 
(W arszawa) 


