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Archeologia lotnicza Truso 
 
Streszczenie: Zdjęcia lotnicze jako jeden z nieinwazyjnych sposobów odkrywania i analizy stanowisk 
archeologicznych, są obok metod magnetometrycznych i georadarowych, najczęściej obecnie wykorzystywanym 
narzędziem badawczym archeologa. Do podstawowych elementów archeologii lotniczej naleŜy obserwacja, a 
następnie dokumentacja i analiza wyników tej obserwacji zwana fotointerpretacją. Dotychczasowe 
doświadczenie wskazują, Ŝe kluczowym elementem archeologii lotniczej jest świadoma obserwacja dokonywana 
przez samych archeologów, bądź współpracujących nimi przedstawicielami nauk przyrodniczych. Specyficznym 
sposobem wykorzystywania fotografii lotniczej w archeologii polskiej były próby rekonstrukcji środowiska 
naturalnego związane z badaniem zaleŜności między systemem istniejącego w określonym czasie osadnictwa a 
cechami środowiska naturalnego. Badania takie, mające na celu rekonstrukcję przekształceń linii brzegowej 
jeziora DruŜno, prowadzono m.in. w rejonie osady rzemieślniczo-handlowej i portowej w Janowie Pomorskim, 
identyfikowanej z historycznym Truso. 

 
Archaeology Air Truso 

 
Abstract: Taken off air as one of non-invasive ways uncovering and the analysis of archaeological positions, 
magnetometrick are beside methods and georadar, the most often at present used the archaeologist`s 
invesitigative tool. It to basic elements of air archaeology was one should the observation, and then the records 
and analysis of results of this observation the called fotointerpretations. Hitherto exists experiences show, that 
sensible made  by only archaeologists observation is the key element of air archaeology, you are co-operating 
with them the representatives of natural sciences. They were the specific way of using in Polish archaeology the 
air photo the of  reconstruction of natural environment connected with investigation of dependence between 
system tests existing in definite time of colonization and the features of natural environment. It investigations 
such, having on aim the reconstruction of transformations of shore line of lake Druzno, was led was in region the 
settlings the trade and harbor in Pomeranian Janowo, identified from historical Truso. 
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Lotniska „powiatowe” na progu nowych szans. 

 
Streszczenie: Polska po przemianach z końca XX i początku XXI w. w wielu dziedzinach Ŝycia gospodarczego 
musi dokonać głębokiej restrukturyzacji. Jedną z takich dziedzin funkcjonowania gospodarczego jest lotnictwo 
cywilne. Artykuł prezentuje powody dla, których na obecnie uŜytkowanych małych lotniskach muszą nastąpić 
przeobraŜenia oraz dwie moŜliwe wersje przebiegu restrukturyzacji zwane „moŜliwym i niemoŜliwym 
scenariuszem”.  
 

The airport "district” on threshold of new chances. 
 
Abstract: Poland after transformations with end XX and beginning XXI in. it in many fields of economic life has 
to execute deep restructuring. The civil aviation is one of such fields of economic functioning. The article 
presents the reasons for, which the transformations on at present the used small airports have to happen as well 
as two called possible versions of course of restructuring: "possible and impossible script”.  
 

 
dr Edward Janusz Jaremczuk 

 
Związki miasta i jego mieszkańców z lotnictwem na przestrzeni dziejów Elbląga 

 
Streszczenie: Historia Elbląga nieomal od początku istnienia miasta nierozerwalnie związana jest z lotnictwem. 
Początkowo chęć wzbicia się w powietrze dla elbląŜan była tak nierealna, Ŝe pozostało im tylko obserwować 
ptaki. W roku 1790, w niespełna kilka lat po światowej premierze, mogli juŜ w Elblągu obserwować start balonu 
gazowego. Kolejne lata to znowu czekanie. Dopiero rok 1912 i pamiętne lądowanie pilota Franza Stiefvatera na 



ściernisku  za dworcem kolejowym rozpoczęło trwającą po dzień dzisiejszy erę lotnictwa w Elblągu. ElbląŜanie 
wybudowali lotnisko, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W mieście powstał Aeroklub, który w roku 2007 
świętował soje 50 urodziny. 
 
 

Connections of the city and his  inhabitants with aviation  
of the space of the history of Elblag 

 
Abstract:  History the Elblag of from beginning of existence of city almost be connected with aviation 
inseparably. The desire of flay in air for citizens of Elblag was so unreal initially, that it stayed them only to 
observe birds. In year 1790, in less than several summers after world first start, gas balonu could already in the 
city of Elblag observe start take-off. Next this flies again for all years. Really year 1912 and memorable landing 
pilot Franz Stiefvater on stubble field  for railway station began lasting after today's day era of aviation in city of 
Elblag. Citizens of Elblag built airport which functions till today's day. Aeroclub in city came into being, which 
in year 2007 celebrated soya beans 50 birthdays. 
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Opracowanie fotogrametryczne map dla potrzeb m.in. lotnictwa 
 

Streszczenie: W ślad za tym jak człowiek wzniósł się w powietrze oraz posiadł zdolność rejestracji na błonie 
fotograficznej otaczającej go rzeczywistości postanowił połączyć te dwie umiejętności. Od tego momentu 
minęło ponad 150 lat, a skala opracowań fotogrametrycznych przerosła oczekiwania największych wizjonerów i 
sympatyków tej metody pozyskiwania informacji. W dniu dzisiejszym nikt juŜ sobie nie wyobraŜa opracowania 
produktów kartograficznych bez wykorzystania ortofotomapy, coraz dokładniejszej i coraz bardziej aktualnej. 
Najwięksi sceptycy metod pośrednich pozyskiwania informacji musieli złoŜyć broń i przyjąć do wiadomości, Ŝe 
opracowania fotogrametryczne są w stanie konkurować z metodami bezpośrednimi na korzyść tych pierwszych. 

 
Study Fotogrametric Map for Need to Aviation 

 
Abstrackt: In trace for this how man rose in air as well as he acquired on photographic membrane of surrounding 
him reality the ability of registration he decided to connect these two skills. Since this moment it passed over 150 
years, and the scale of studies the fotogrametric outgrowed the expectation of the largest visionaries and 
sympathiser of this method of logging of information. In today's day nobody represents already me the study of 
products of cartographical meringues utilization ortofotomaps, more more and more exact and more and more 
more current. The the largest sceptics of indirect methods of logging of information had to fold protect and to 
accept to message, that study fotogrametric are able to compete with direct methods on advantage these first. 
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STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU L OTNICZEGO  
W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 
Streszczenie: Stosowanie właściwej polityki państwa w odniesieniu do infrastruktury transportu lotniczego jest 
kwestią o znaczeniu kluczowym dla właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Problem ten jest o tyle 
istotny, ze zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się zjawisko likwidacji lotnisk w obrębie obszarów 
intensywnie zagospodarowywanych i zamieszkałych, z jednoczesnym brakiem alternatywy, czyli nowych 
moŜliwości ich lokalizacji. 
 

Strategy Forming Infrastructure Air Service in Poland and Region Pomerianian 
 
Abstract: The applying in reference the proper policy of state to infrastructure of air transportation is for proper 
development of social-ekonomicals country the matter about key meaning. It problem this is about so many 
essential, from both in Poland, as and the phenomenon of liquidation of airports on world was observed was in 
grounds of areas the brought into cultivation intensely and living, with simultaneous lack of alternative, that is 
new possibilities of their location. 
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WYCI ĄGARKA PARALOTNIOWA ELBL ĄSKIEJ GRUPY PARALOTNIOWEJ 
 

Streszczenie: Artykuł omawia autorski pomysł budowy wyciągarki paralotniowej przez członków Elbląskiej 
Grupy Paralotniowej. Konstruktorzy wyciągarki paralotniowej wykorzystali skuter z automatyczna skrzynia 
biegów, którego budowa gwarantowała wytrzymałość i bardzo ekonomiczne warunki eksploatacji. Największym 
problemem podczas realizacji projektu było stworzenie bębna na którym moŜna nawinąć jak najdłuŜszą linę. 
Kolejnym problemem przy budowie wyciągarki było rozwiązania stabilnego kotwiczenia urządzenia  w 
trawiastym podłoŜu lotniska. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych , wyciągarka  przeszła serie testów 
bezpieczeństwa  z udziałem doświadczonego instruktora paralotniarstwa pozwoliła na dopuszczenie urządzenia 
do eksploatacji. 

 
The windlass of the Elbląg Paragliding Group 

  
Summary: Article describes an innovative idea concerning the construction of a paragliding windlass created by 
the members of the Elbląg Paragliding Group (Poland). Designers of the pragliding windlass used a scooter with 
automatic transmission, which in their opinion guaranteed a strength and economic exploitation. Realizing their 
project constructors found out that a winding drum able to roll up a very long rope caused a major constructional 
problem. Also an anchor device allowing a stable fixing to a grassy airfield caused a serious problem. The final 
constructional step before the approval of the device to utilization was a course of safety assessment carried out 
by an experienced paragliding instructor. 
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MODELOWANIE STARTU SZYBOWCA 
 
 
Streszczenie: Start szybowca za wyciągarką jest najbardziej popularną metodą startu stosowaną w aeroklubach. 
Znajduje to uzasadnienie w niskich kosztach i skuteczności metody. Modelowanie fizyczne i matematyczne 
procesu startu szybowca za wyciągarką nie jest jednak zagadnieniem prostym. Wynika to ze zmiennej w czasie 
konfiguracji i złoŜonych oddziaływań między elementami układu. W pracy przedstawiono wyniki modelowania 
procesu z zastosowaniem metody elementów skończonych. 

 
Glider launch modelling 

 
Abstract: Sailplane winch launches are popular because of the economy and efficiency of operation they afford. 
However, the launch of a glider using the winch is a relatvely complex procedure from the physical point of 
wiev. There are many complicated interactions between wire, glider, air and winch. In this paper, a mathematical 
model of sailplane winch launch is presented. The model has been obtained by application of the finite element 
method.  
 
 
 
 


