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ANALIZA ZASl:fiGU POLSKICH MAP TOPOGRAFI CZNYCH W PRZEDDZJE:r(l' WYBUCHU Il WOJNY ~WIATOWEJ

Badaj<\c polskie mapy wydane na przestrzeni stuleci . łatwo można
zauważyć występowanie pewnych prawidłowości. Dotycz<\ one zgodnoś

ci terenów

opracowań

kartograficzn ych z kierunkiem aktualnych zainte-

resowań politycznych oraz wskazuj<\ na ścisły zwi<\zek zachodz<\cy
pomiędzy
łych

charakterem aktywności politycznej państwa, a ilości<\ powst&

ma.p.

Pierwsze historycznie znane, oryginalne mapy ziem polskich pojaw X:V wieku: pochodz<\ca z o 1421 r. malowana na pł6tnie mapa,

wiły się

dotyczC\ca sporu Polski z Krzyżaka.m_i oraz dwie pobieżnie naszkicowane mapki z połowy X:V w •• znajduj<\ce się w Kodeksie Sędziwoja z
Czechła. kt6re przedstawiaj/ !\ Pomorze Gdańskie i Ziemie Zakonu
Krzyżackiego.

łamaniu

Nie było to dziełem przypadku. Jak wiadomo, Polska po prz&rozbicia dzielnicoweg o i zawarciu unii z Litw<\, stała się jed-

nym z potężniejszych państw w Europie. a jej ówczesne wysiłki polityczne i militarne skierowane były głównie właśnie na odzyskanie ziem
zagarniętych

przez Zakon

Krzyżowy.

Tw6rc<\ map, maj<\cych przełomowe znaczenie w dz!ejach polskiej
kartografii, był Bernard Wapowski ( ur. ok. 1450• zmarł w 1535 r. ).

Po studiach i wojaża~h zagranicznyc h Wapowski osiadł w Krakowie.
pełni<\C w

latach 1515 - 1526 funkcję sekretarza króla Zygmunta I. W
tym też czasie powstały jego najsłynniejsze prace. a wśr6d nicp mapa
południowej

Sarmacji. O~daj<\c zachowane fragmenty owej mapy zauwa-

żymy. że obejmuje ona tereny prawię całego P6łwyspu Bałkańskiego
,
Półwysep Krymski, a także pÓłnocn<\ część posiadłości tureckich
w
Azji Mniejszej. Jeżeli zważymy, że Polska prowadziła w tym czasie
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ożywionq działalność

polityczn<\ na terenach Europy

południowej• łatwo

5U\d wycU\Sn<\Ć wniosek, że · nie naukowe. lecz sensu stricto polityczne pobudki kierowały tu sekretarzem Zygmunta Starego. Owe suges~e
potwierdza jego nast~na mapa Polaki w skali 1 ' : 1000000• obejmuj<\ca
obszar od Węgier do granicy żmudzko-kurlandzkiej na p6łnocy• oraz
{Baru) na wschodzie 1 •
. · od Odry na zachodzie po południk Rowu
I tu znów nasuwa się pytanie, czy na takie właśnie ujęcie naszych
antyhabsbur ska polityka polskiego monarchy?
ch wyżej prawidłowości znajdujemy w
wspomniany
Dalsze ilustracje
( s. Pachołowiecki., s. Sulimowski.,
Batorego
pracach kartografów Stefana
ziem nie

miała wpływu

M. Strubicz. S. Sarnicki), Władysława IV (F. Getkant i
Bea-up~) itp.

Przykładów można

mnożyć

by tu

w. Vasseur

de

wiele 2•

usprawniania metod kartograficzn ych i udoskonalan ia wojskowych środków technicznych , wzrastało znaczenie mapy, wzrastała
również jej ~ga przy rozstrzygani u zagadnień politycznych . Dlatego
W

miarę

o ile można wysuwać jedynie przypuszcze nia o wpływach politycznych na twórczość Wapowakieg o, Strubicza czy Beauplan!5-,to w . odniesieniu do prac polskich topografów z lat 1920 - 1939 z cab\ pewnośc~

też

można stwierdzić.

że były

one inaplro~ne przez te

właśnie

czynniki.

X

Zestawlaj<\c rozwój I ukierunkowa nie polskich prac kartograficzn ych
z syŁuacJ.<\ politycznq na arenie europejskiej w okresie międzywojennym
nym. łatwo można zauważyć, iż kartografia reagowała niezmiernie czule
na każde poważniejsze wydarzenie polityczne. Dokładna analiza wydanych map pozwala, bez obawy
politykę

zagranlcznq

pańatwa.

popełnienia

Jeszc;:ze

większego

większe

dziejów polskiej mapy topograficzn ej dla

badań

błędu,

odtworzyć

znaczenie ma

znajomość

nad rozwojem sztuki

wojennej, planów operacyjnyc h i strategiczny ch. 'I'ak więc studia nad zbiorami kartograficzn ymi atanowiq bardzo cenny, a nawet wręcz niezbędny,
materiał

pomocniczy dla

badań

historycznyc h.

Zwiqzek międ.zy planami wojennymi a ukierunkowa niem prac kartogragraficznych jeat spraw<\ tak oczywia~ iż truizmem byłoby dowodzenie,
prac nad plana~i operacyjnym i w danym rejonie musi być
poprzedzone dokładnym skartowaniem I opracowanie m odpowiednic h
że podjęcie

map przyadych operacji wojennych.
Na
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doktadno,ć

rodzaj terenu , to znaczy jego rzeźbę, pokrycie {lasy, osiedla), ilość
przeszkód naturalnych, fortyfikacji itd. W terenie trudnym, jak również
zakładaj<\cych obronę,

przy piane.eh

dokładność

przygotowan ia karto-

graficznego powinna być w miarę możliwości jak największa szczegółowe

ne tu S<\ mapy

nach zaczepnych,

w ska.li 1 : 25 OOO lub

zakładaj<\cych

większej.

szybkie - opanowanie

łatwego

potrzeb-

Przy pleo,terenu,

mapy mog<\ być mniej szczegóło:"'e, a zatem w skali 1 : 100 OOO. Wynika
s~d, że plany operacyjne oraz charakter terenu w rejonie przewidyweo.nych walk S<\ czynnikiem decyduj<\cym o ukierunkowa niu i dokładności
prac kartograficzn ych. Inaczej mówi<\c, opracowanie planów operacyjpoprzedzone wykonaniem map w odpowiednich skaleoch,
obejmuj<\cyc h swym zasięgiem przewidywan y obszar działań.
być

nych musi

Wychodz<\c z
zasięgów

powyższych

zeołożeń,

chcieołbym

przeprowadzić anali zę

polskich map topograficzn ych wykonanych w dwudziestole ciu

międzywojennym,

teoretycznyc h

by na tej podstawie

możliwości

wyci<':\Sn<\Ć

Sytuacja geopolityczn a Polski okresu
konieczność

wnioski dotycz<\ce

opracowania ple.nów operacyjnych .

skoncentrow ania

się

głównie

międzywojennego

narzuceoła

na dwóch kierunkach streote-

gicznych: zachodnim {Niemcy) i wschodnim (ZSRR). Zgodnie z tym
terytorium państwa polskiego podzieliłem na dwa obszary: wschodni i

X
X

w jakiej zostan<\ wykonane mapy, ma wpływ wiele czynnik6w. Do
najważniejseych z nich należy : charakter planowanej operacji oraz
skalę

w zakreale przygotowan ia kartograficzn ego, czyli na

zachodni., zakładaj<\c, że granica przebiegeoła wzdłuż południka 23°20•
od Greenwich pomiędzy słupami 36 a 370 Podzieoł ten, jak zresz~ i
każdy

inny. jest

zwłaszcza

oczywiście

dyskusyjny, lecz wydaje

w warunkach, które

wojennego, po

zajęciu

zaistnioły

się

uzasadniony

pod koniec okresu

między

w 1939 r. przez wojska niemieckie Czech, M o-

raw i Słowacji. ·
Rozważania

swe opieram

1: 25 OOO i 1 : 100 OOO,

głównie

ponieważ

na analizie map w skalach-

były

to podstawowe skale przy pro-

,,_dzeniu wszelkich operacji.
prac kartograficzn ych od aktualnych potrzeb wojskowych
widoczna jest już w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospo litej.
Analizuj<\c prace kartograficzn e Wojskowego Instytutu Geograficzne go
Zależność

(WIG) 3 z tego okresu należy jednak pamiętać, że nie były to mapy
oryginalne, lecz reprodukcje map zaborczych, sprowadzone do skali

1: 100 OOO, a~d obszar objęty poszczególny mi arkuszami nie był jednolity 4 • Ponadto należy pamiętać, że podstawowe źródła zaopatrzenia

81

kartograficznego stanowiły zapasy pozostawione przez zaborców, a dopiero w miarę ich wyczerpywe.nia się przystępowano do włe.snej prodl.k-

Ukraina) - 142 godła, czyli 32,2')(..
obejmowały:

Tereny pokryte mapami

cji. zapasy te nie były jednakowe, stąd możliwość wcześniejszego wy-

pomiędzy linią przebiegającą

czerpywania się poszczególnych godeł, a

Łużycką,

zatem - potrzeba wznawiania

ich, mimo że inne mapy, chociaż równie potrzebne, ze względu na duże

zapasy nie

były

drukowane.

Wszystkie te elementy wpływają niewątpliwie na pewne wypaczenia

północy

oraz na

Bałtyckiego;

od linii

na wschodzie -

na zachodzie obszar

Warszawę

przez

Mława

i Kraków a

Białystok

Wileńszczyznę,

położony

Odrą

wybrzeża

po

CZE{Ściowo

·•

i

Nysą

Morza

województwa:

nowogródzkie, poleskie, wołyńskie i tarnopolskie" .o raz Białoruś i Ukrainę mniej więcej po południk 28°50• od Greenwich {słup 47).

wyników analizy naszej produkcji z lat 1920 - 1922, analizy opa.rtej

Zważywszy,

że

w 1921

r.,

po zawarciu traktatu ryskiego,

nast,u>iła

jedynie na danych dotyczących ilości wydanych ne. kładów; jednakże

poprawa w stosunkach polsko-radzieckich, podczas gdy w tym samym

różnice tych ilości dla poszczególnych obszarów są tak widoczne, że

czasie w związku z plebiscytem na ~ląsku doszło do poważnego na.-

bez obawy popełnienia większego błędu możne. je przyjąć za podstawę

pięcia

rozważań.

prac kartograiicznych 5 • Warto

przypomnieć, że w tym samym roku za-

warto sojusz polsko-francuski,

zobowiązujący

Pierwsza ane.liza dotyczy trzech początkowych lat dziełelności

na granicy niemieckiej, staje

się

zrozumiała

zmiana kierunku

Polskę

do poczynienia

edytorskiej Wojskowego Instytutu Geograficznego ( 1920 - 1922 ). Obej""'.

przygotowań na wypadek ewentua.lnej wojny z Niem~mi 6 , także pod

muje ona jedynie mapy w skali 1 : lOOCOO. Map w ska.lach większych

kątem

(1: 25

OOO) w okresie tym wydano zbyt meło, by mogły stać się pod-

W

opracowań

kartograficznych.

nastąpił

1922 r.

zwrot w pracach edytorskich WIG-u, wydano: z

stawą jakichkolwiek wniosków ( 8 godeł).
w roku 1920 prace wydawnicze WiG-u inspirowe.ne były potrzebami

terenów: Polski zachodniej - 12 ark., Polski wschodniej - 32 ark.,

wynikającymi z wojny polsko-re.dzieckiej. Ogółem wydano 97 godeł, w

Łotwy

tym 27 godeł terenów, które po traktacie ryskim weszły w skład ZSRR.

178 ark. Tak z atem z obszaru zachodniego wydano 18 godeł {19,1 o/o},

Podział na wschodni i zachodni obszer strategiczny, według przyjęte

ze wschodniego natomiast 128 godeł (77 ,5 % ).

Związku

go wyżej schematu, nie może być tu zastosowany, ponieważ ma.py terenów Polski zachodniej (19 godeł) obejmowały obszar ściśle zwią

Radzieckiego - 96 ark., Niemiec - 6 ark.', Litwy - 9 ark.,

- 3 ark.,

Czechosłowacji

- 10 ark., Rumunii - 10 ark., razem -

Teren pokryty mapami w 1922 r.

układał się

w trzy charakterystyc:2>-

ne pasy: pierwszy z nich zaczynał się mniej więcej od Tylży i ciągnął

zany z letniq ofensywą wojsk Tuchaczewskiego, a tym samym również

się

ze wschCll:lnim kierunkiem strategicznym.

-radzieckiej po południk 30°50' (słup 51}; drugi zaczynał się od Pir'r

Bieżące zapotrzebowania wojenne zakończyły się wraz z

podpisa-

przez

ska i

Wileńszczyznę

przebiegał , wzdłuż

oraz na
Prypeci,

północy wzdłuż

obejmując

kończył się również

granicy

łotewsko

po stronie radzieckiej bez
słupie

niem umowy rozejmowej na froncie polsko-ra.dzieckim (1S.11.1920r.).

mała całe

Od tego też czasu możne. mówić o podporządkowaniu prac kartogra-

biegał od Przemyśla, obejmując: województwa tarnopolskie i stanisła

ficznych potrzebom perspektywicznych ple.nów opere.cyjnych.
Przestawienie produkcji wojennej na pokojową wiąz~o się z cał
kowitym zwrotem w ukierunkowaniu prac kartograficznych. Ilość godeł

jej dorzecze,

na

51; trzeci prze-

skie, Ruś Zakarpacką i dalej wzdłuż Dniestru oraz kilka pojedynczych
z okolic Szczecina, Mikołajek, Warszawy, Lublina i innych 6 •

godeł

Jak wynika z przytoczonych powyżej danych obszar zachodni już w

wydanych w 1921 r. w rozbiciu na poszczególne państwa i obsza.ry

1921 r.

przedstawiała się następująco : Polska zachodnia -

nia ówczesnych planów operacyjnych, jak również do realizacji ich w

139 ark., Polska

wschodnia 106 ark., Związek Radziecki - 36 ark., Niemcy 100 ark.,
27 erk., razem - 44l. ark. Jak wynika. z poLitwa - 33 ark., Łotwe
wyższego zesta.wienia z

zachodniego obszaru wydano 239 godeł

został

pokryty mapami w stopniu

wystarczającym

do opracowa-

trakcie ewentualny, :1 działań wojennych. Wschodni natomiast, nawet po
1922 r.,

miał

jeszcze wiele

"białych

plam".

W latach 1921- 1922, zgodnie z wymogami sojuszu polsko-francus-

(Polska zachodnie i Niemcy), co wynosi ok. 54,2 o/o ogólnej produkcji,

kiego, pracowano głównie nad planami operacyjnymi dotyczącymi ki&-

natomiast ze wschodniego ( Polske wschodnie. oraz radziecka Białoruś

runku zachodniego. W tym czasie przygotowano kilka wariantów planu
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83

wojny z Niemcami.; Pierwszy z nich przewidyweł natarcie na ~ s y
Wschodnie oraz na Pomarz.~ Zachodnie po
dzielił się;

likwidację;

na dwie fazy:

Odrę; i na ~k\sk.· Drugi
zajęcie

Prus Wschodnich i

Gór-

nego ~k\ska przy aktywnym WUlcZaniu nieprzyjaciela na reszcie frontu.· .
Jak z tego wynika,

zakładano dość

dużą swobodę; operacyjną.

co

w tym czasie,~ biorąc pod uwagę; og»omne osłabienie armil niemieckiej
po postanowien!ach traktatu werslaskiego 7 , było zupełnie realne.- Ponadto

dodać

dotyczące

należy,

że

wszystkie prowadzone w tym czasie studia

wojny z Niemcami,

polskich i francuskich, co

w

zakład8ły

cy z grubsza na

działania

zbieżnym

jęcia

swoich

Berlina, by tam

wojsk

marszełka

polegają

skrzydeł,

połączyć

miały dążyć

się;

z

troszcząc się;

polskie, nie

Plan ten, zwany

"Planem Focha", pomimo ogromnego autorytetu fego twórcy, nie znalazł
pełnego

Piłsudskiego została

poparcia ze strony polskiej. Z inicjatywy

wprowadzona poprawka,

polegająca

dostępu

Polski do morza, przez
Prus Wschodnich 8 •
Porównując

na

wcześniejszym

zajęcie

Gdańska

zabezpieczeniu
części

i zachodniej

dostrzec

pomiędzy

nimi

cełkowitą zgodność.

był

zwolennikiem improwizacji, zdecydowanym

wrogiem w~zelkich wcześniejszych zełożeń operacyjnych, stąd też w
owym czasie nie

powsteł żaden

tualnej wojny ze wschodnim

nia

~rzewidujące

nawet ramowy plan,

sąsiadem.

Istniały

dotyczący

jedynie ogólne

w · początkowym okresie konfliktu

liczne przeszkody natuaralne,

miarę

materiałach

postępów

sku. W

początkowym

obronę;

znajdujące -się; głównie

trowały

się; głównie
podjęto

dwu-, trzy- i czterobarwny. 'Typ ten

w woj-

w skali

dotyczące

stopnia

dzieią się;

dokładności,

na cztery typy:

zosteł

opracowany na podstawie
uzupełnionych

map państw zaborczych o różnych skalach (1: 75 OOO, 1: 84 OOO i
_1 : 100 OOO) w zależności od posiadanego materiału, stąd też dokłacl.
ność

była

poszczególnych arkuszy

dochodziły

niejednolita, a

wiał użytkownikom

obliczanie

współrzędnych

tych map dla. celów wojskowych

względów

błędy położenia

do kilkuset metrów. Brak siatki kilometrowej

uniemożli

topograficznych. Przy-

była

z

wyżej

wymienionych

co najmn1eJ problematyczna.

2. 'Typ dwubarwna z .L926 r. ( wzór 1926 ). Opracowany na podstawie

w

ewen-

założe

w oparciu o

północnej

prowadzonych do jednolitej skali 1: 100 OOO. Zbyt
alizacji ( 1 : 100 OOO)
graficznego,

sprawiła, że

dokładność

kierunku prowadzono liczne

Wartość

jej dodatkowo

do opra:-

kartometryczna nie

spełniła

jeszcze

całko

obniżeł

brak siatki kilometrowej.

opracowania tego typu były mapy sprawdzone w terenie początkowo

ooo,

a następnie 1 : 25

była

ooo, stąd też wartość ponie jednakowa 9 • Zaletą tego typu było

wprowadzenie siatki kilometrowej w jednolitym odwzorowaniu guasi-

nych. topograficznych.
przystąpił

skala aktu-

3. 'Typ dwubarwny z 19 29 r. ( wz6r 19 29 ). Materiałem _podstawowym do

niczych WIG-u z 1922 r.

aktualizacji przeprowadza-

meła

mimo surannego opracowania

wicie warunków stawianych w owym czasie mapom wojskowym.

-stereograficznym WIG,

84

szcżegółowej

prowizorycznie sprawdzonych w terenie i szkicowo

studia terenowe. Odzwierciedlenie ich znajdujemy w pracach wydaw-

materiełów

użytku

w poszczególnych okresach

i szaty graficznej, mapy te

szczególnych arkuszy

W roku 1922 Wojskowy Instytut Geograficzny

XIX i XX wieku,

r., prace wydawnicze koncen-

Uwzględniając istniejące różnice,

aktualności

przełomu

wycofywane z

na opracowaniu mapy taktycznej w skali 1 : 100000.

lasy i rzeki Wileńszczyzny), a następnie przejście do kontrakcji na

covrywania map z wykorzystaniem

były

wydawania mapy taktycznej 1 : 100 OOO,
stanu

to na znacz-

zaborczych.· Mapy te, ·opar-

prace nad wydaniem mapy

w skali 1 : 100

też

materiełów

okresie, do 1929

Wpłynęło

itp.

zaniechanie, wydawania map

topograficznych z

rodzimej produkcji

części wschodniego · obszaru strategicznego (bagna poleskie, jeziora,

najbardziej dogodnym odcinku. W tym

całkowite

szczegółowego sprawdzenia w terenie map starych (zaborczych) do-

TymcŻasem na wschodzie sytuacja wyglądała nieco inaczej~ Pil;..

sudski jak wiadomo,

te na starych
w

szatą graficzną

z czasem

kontrreprodukcji starych

datność

prace kartograficzne przeprowadzone przez WIG w

1921 r.- dla zachodniego obszaru z ówczesnymi planami operacyjnymi
łatwo

jej koncepcjt\t

1. 'Typ barwny z 1922 r., (zwany dalej wzór 1922). Rysunek mapy
o

do jaknajszybszego za-

armią francuską.

metodą

1 : 25 OOO.-

uderzeniu wojsk francuskich i polskich
Siły

topograficzną,

ne ograniczenie, a

Od 1929 r.

Focha w Warszawie uzgoc:1.-

na wypadek wojny z Niemcami,

po nAjkrótszych liniach na Berlin.·
bezpieczeństwo

wystąpienie

gwarantoweło ?-odatkową przewagę;ó

roku 1923 podzas wizyty

niono wspólny plan

wspólne

nej w terenie. RozpoczqŁ się; okres pracy nad oryginalną pols~ m":pą

umożliwiającej łatwe obliczanie współrzę~

4. 'Typ normalny, czterobarwny przyjęty od 1931 r. ( wzór 1931). M.,.,_
teriałem źródłowym do opracowania tego typu były sprawdzone w

85

terenie mapy w skali 1 : 25 OOO jak również ( choć w niewielkim jeszcze zakresie - ok. 4%) oryginalne zdjęcia stolikowe wykonane
wydział

przez

topograficzny WlG. Tak

materiałów źródłowych pozwoliło
wiającej

obliczanie

współrzędnych

Porównując

szczegółowe

przygotowanie

na uzyskanie dokładności umożli

Mapa taktyczna 1 : 10U OOO terenów Polski.
jące

Na 482 arkusze· pokryw.._

teren państwa polskiego do 1932 r, wykonano 251 arkuszy ( około

52')(,), Rozmieszczenie map z uwzględnieniem obszarów strategicznych

. i ~odzajów wydań przedstawia ta.bela 1.

dla prowadzenia ognia artyleryj-

państw tej samej
skali, bez przesady można stwierdzić, że polska mapa taktyczna

skiego.

tego typu

było w

była

wzór. 1931 z mapami innych

technicznym szczytem tego, co w tej skali
osiągnąć 10•

Tabela 1

można

~~czne

według

stanu na 1932

~

tym czasie

Punktem zwrotnym w stosunkach europejskich w latach dwudziestych była konferencja w Locarno { 16.-100 19 25 r. ). Opracowane tu trak-

i

Typ mapy

taty ustalały dwie kategorie granic niemieckieh: zachodnią. mającą ce-

I

tych gwarancji.·

Pakty lo~eńskie przyjęte zostały na całym niemal świecie z
ogromnq

uJ.gą.

Uznano je za

początek

ery pokojowego

załatwiania

wszelkich spornych spraw międzynarodowych. Szczególnie silne na.stroje pacyfistyczne zapanowały we Francji. Ich odpowiednikiem w

Obszar zachodni

:Uczba godeł

chę trwałości dzięki gwarancjom wielkich mocarstw, i wschodnią, nie
mającą

I
I

Wzór 1922

5

Wzór 1926

6

Wzór 1929

39

Wzór 1931

10

J

Obszar wschodni

'Jbpokrycia !liczba godeł

I
I
I
I
I
I

2,0

35

2,4

39

I
I

15,6

77

4 ,0

40

I

I

I
I

I
I

I')(, pokrycia
I
I
I
I

I

I
I
I
I

15,2
17, 0
33,4
17,4

I

dziedzinie militarnej była na wskroś defensywna koncepcja strategicz-

na, której
rozpoczęta

zewnętrznym

symbolem

stQ,ła

się

budowa linii Maginota,

Razem

24, 0

60

83,0

191

w 1927 r. WszysUde te czynniki wpłynęły na znaczne os-

łabienie sojuszu polsko-francuskiego. Francja zabezpieczona

przed

Niemcami paktem lokarneńskim i Linią Maginota, stawała się dla Polski w razie jej zatargu z jednym z państw sąsiednich, partnerem co

Mapa taktycz na 1 : 100 OOO terenów zagranicznych.

najmniej problematycznym. Już w 1924 r. z inicjatywy Paryża podjęto

dano 80 arkuszy, w tym: dla terenów ZSRR - 36 ark., dla Litwy -

próby zrewidoW$"\ia polsko-francuskiej konwencji wojskowej. Chodziło

4 a rk. i dla Niemiec - 40 ark.

o włączenie konwencji w ramy układów lokarneńskich i usunięcie gwarancji udzielonych Polsce,

dotyczących pomocy francuskiej w razie

konOiktu ze Związkiem Radzieckim 1

1.

Toteż w następnym dziesięcio

W

tymże

wstały żadne

warianty

był na opracowanie map wschodniego obszaru strategicznego.- Stan

ZSRR

przedstawiał się następująco:

Mapa szczegółowa 1 : 25 OOO. Na obszar Polski przypadło 3904 arku-

poza z nanym

już

roku 1932 wy-

Planem Focha, nie po-

plany strategiczne, przeprowadzono natonuast szereg stu-

diów operacyjnych i terenowych.

leciu (1923 -1932) , główny wysiłek wydawniczy WlG-u skierowany
prac pod koniec 1932 r,

dziesięcioleciu,

!)o

przyszłej

Rozważano

w nich trzy

możliwe

wojny: z Niemcami, z ZSRR oraz z Niemcami i

łącznie.

Sojusze wojskowe z Francją i Rumunią ··_ zobowiązywały Polskę
wystawienia przeciw Niemcom nie mniej
ponieważ

niż

sze, z tego 2024 na zachodni, a 1864 na wschodni obszar strategicz-

ciw ZSRR - 1 7 dywizji, a

ny, Do 1932 r, wykonano ogółem 185 ark. { co wynosi około 4, 7')b ca-

tualność współtlego wystąpienia

łości pokrycia), z tego na obszar zachodni 31 arkuszy (1,4')(, pokry-

wystawienia 37 dywizji.

cia) a na wschodni 1:>4 arkusze (8%).

4 dywizje i 5 samodzielnych brygad kawalerii, zatem

Siły

do

20 dywizji, natomiast prze-

przyjmowano w tym czasie ewen-

N iemiec i ZSRR, wymagało to łącznie

zbrojne Polski

liczyły

wówczas 30 DP,
żądania

obu so-

juszników przekraczały nasze ówczesne możliwości. Toteż w wyniku
86

87

przeprowadzonych analiz i studiów

w 1925 r. zdecydowano,

już

iż

w

{plan prac na lAta 1933 - 1940 przedstawia tabe.lA 2 ).

razie obustronnego konfliktu Polska wystawi przeciw ZSRR 17 dywizji,
a przeciw Niemcom jedynie 11. · Z tych ostatnich wydzielono
pę

było

operacyjnt\t kt6rej zadaniem

Oznaczało

na zachodniej granicy.
jednocześnie

przerzucenie
chodzie sojusznika 12•
że

Wldzimy zatem,
cyjnych

leżały

Wschodnich

zakładano

okresu. Mapy
były

po

całym

liczba, jak i

rezygnację

ciężaru

działania

jedynie

wypływajq

szczegółowe

z Planu Focha, a

założeń

opera.-

z analizy prac kartograficznych tego

pokrywajqce obszar zachodni rozrzucone

terenie Polski Zachodniej i Centralnej. Znikoma ich

_ duże

wyciągnięcia

możliwości

Obszar wschodni

Ogółem

1933

251

16

267

1934

148

29

177

1935

148

36

184

1936

142

34

176

1937

172

7

179

1938

163

7

170

1939

148

39

ja,..

187

1940

173

8

181

1345

176

kichkolwiek wniosków. Natomiast mapa taktyczna terenów Polski i zagranicznych oddaje

już

nej sytuacji. Na ogólnq

w sposób
liczbę

zµpełnie

przejrzysty obraz ówczes-

wydanych 40 ark. map terenów zagra,..

nicznych zachodniego obszaru 'strateg_ocznego, 3 2 ark. { 80'){,) odnosło
do Prus Wschodnich. Podobnie na 60 ark. polskiej mapy taktycz-

się

nej wydanej na obszar zachodni, 36 ark. ( 60%) ściśle wiązało się z
granicq Prus Wschodnich, pokrywajqc jq
Na wschodzie

tę,;-eny

ściśle

na

całej

długości.

szczegółową tworzyły

pokryte mapq

zwarte

skupiska pozwalĄjl\ce na wykorzystanie ich przy studiach czy planach
I

operacyjnych na

kierunku, np. z terenów województw wi-

określonym

i nowogródzkiego wykonano · 136 ark.·, to znaczy około 28%

leńskiego

ich obszaru

zostało

co prawda stopniu,

pokryte mapq 1 : 25 OOO.
możliwość

przygotowania

nego kierunku, na który. polskie

władze

one

szczegółowa

1940 r.,

łącznie

z arkuszami wydanymi do 1932 r. pla.-

w tym na obszar zachodni przypada 1376 ark. { 67'lb), na wschodni 330 ark. ( 18'}b ). Z zaplanowanej licEby 1706 ark. przewidywano w

.la,-

tach objętych planem (1933 -1940) wykonanie 1521 ark., w tym 1345
ark. obszaru zachodniego
wydanych map

i

176 ark. wschodniego, a więc prawie 90'Jb

miało pochodzić

z terenów zachodnich. P.IAnowane ar-

kusze pokrywały szczelnie całl\ granicę polsko-niemiecką.

całości

wojskowe po

pokrycia Polski do 1940 r.
Tabela 3

doświadczeniach

Mapa
w 'rozbiciu na

zwłaszcza pogłę

miały poważny wpływ

projektu z 2.10.1933 r.

Państwo

na polskie prace
cał

_jSrzedsta'Wlały się

następ\.tjl\co:

Mapa
88

Według

Ćio

do pl.anu obron-

kArtograficzne. W wyniku nowej sytuacji plAny prac WIG-u ulegl:y
kowitej modyfikacji.

Ogółem

założeń

impasµ w stosunkach polsko-niemieckich, którego szczyt

na lAta 1932 - 1933

·

nowano wykonać 1706 ark., czyli około 43')b całości pokrycia Polski,

Mapa taktyczna 1 : 100 OOO terenów Polski. Projekt zakładał wykonanie

Zmiany zachodzqce na arenie europejskiej, a
przypadł

1521
I

to, w minimalnym

kampanii 1920 r., szczególnie były uczulone. Jak wiadomo (por. tabe_
po~ała wschodni . obszar w 83% 13~
się

Razem:

Dawało

la 1)° mapa ~ c z n a
bianie

0

Obszar zachodni

· Rok

akcji ofensywnych. 'l'e same wnioski

rozproszenie nie daje

projektu z 2.10 1933 r.

{liczba godeł)

defensywne, a jedynie na kierunku Prus

możliwości

szczegółowych według

obronne

wojny z Niemcami na za-

u podstaw ówczesnych polskich

działania

w sposób oczywisty

to

głównego

Plan wydania map

opanowanie Prus Wschodnich,

miały prowadzić

siły

pozostałe

podczas gdy

'l'abe.lA 2

gru.-

silną

1: 25 0001 Do roku 1932 wykonano ~cznie 1_8 5 ark;.·

Planowano wydać
do 1940 r.

Wydano do
1932

PlAn na lata
1933- 1940

...

ZSRR
Litwa
Niemcy

53
5
127

36
4
40

17
1
87

Razem:

185

80

105
89

Z ta.beli 3 wynika,
Mapa taktyczn a 1 : 100 OOO teren6w ·zagrani cznych.'
OOO terenów za.100
że główny wysiłek przy wydawa niu map w skali 1 :
anie zachodn iego
graniczn ych był skierow any na kartogra ficzne opracow
projekto wakierunku strategic znego; Niemcy - 127 ark. ( 69')b całości
1
nych wydawn ictw), podczas gdy ZSRR - 53 ark. (29'lb)
w poważnym
Podpisa nie układu polsko-n iemieck iego (26.01.1 934 r.)
i, natomias t
sąsiadam
jej
z
Polski
6w
stosunk
stopniu wpłynęło na zmianę
anym
opracow
W
y.
minimaln
był
wpływ
jego
na prace wydawn icze WIG-u
w
się,
nia
uwidacz
ficznych
kartogra
w 1934 r. planie pięcioletnim prac
w
map
liczby
enie
zwiększ
stosunk u do projektu z roku poprzed niego,

4.

Jednocześnie

jednak

nastą

s!<ali 1 : 25 OOO wykona nych na wschodz ie.
skali 1 : 100 OOO teren6w Niepiło znaczne zwiększenie liczby map w
nia układu nie z<>
miec i Czechosłowacji. ~wiadcz y to, że mimo podpisa
z -1 934 r. zakła
niechan o opracow ywania kierunku zachodn iego. Plan
nastę
wykonan ie w latach 1934 - 1938 w poszcze g61nych skalach

łości obszaru zachodn iego

i 415 ark., co stanowiło około 22% ca-

wany został
łości obszaru wschodn iego. Spadek liczby map spowodo
a projekt z
1939
do
okres
ał
obejmow
r.
1934
z
gl:6wnie tym, że plan
1933 r. do 1940 r.
całości prac
Mapa taktyczn a 1 : 100 OOO terenów Polski. Zakończenie
planu z
założeń
·
według
Polski
nad wydanie m mapy taktyczn ej teren6w
niż
j
wcześnie
lata
trzy
o
zatem
a
1934 r. miało nastąpić w 1938 r.,
zakładał

projekt z 1933 r.
Tabela 5

Me.pa taktyczn a 1 : 100 OOO teren6w zagranic znych
na. poszcze gólne państwa według planu z 1934 r.
rozbiciu
w
(liczba godeł)

dał

Państwo

pujl!\cyc h map:
1 : 25 OOO. Z por6wna nia projektu z 1933 r. z platempo prac kartonem z 1934 r. wynika, że poza, latami 1938 i 1939
one. Przyśpie
zmniejsz
zostało
graficzn ych na kierunku zachodn im nie
4).
tabela
(patrz
im
szono natomia st prace na kierunku wschodn

Mapa

Wydano do
1933 r.

53

44

9

42

5

37

141

59

82

29

-

29

265

108

157

szczegółowa

ZSRR
Litwa
Niemcy
Czechosłowacja

Plan na lata
1934 - 1938

Planowa no wydać
do 1938 r.

Tabela 4
godeł)
Plan wydawa nia map szczegółowych z 1934 r. (.liczba

Rok

Obszar · zachodn i

Obszar wschodr i

Ogółem

144

84

228

1935

155

31

186

1936

168

17

185

1937

159

19

178

1938

85

101

186

1939

90

-

Razem:

. 801

1934

252

90
1053

Razem:

wynika z
Mapa taktyczn a 1 : 100 OOO terenów zagranic znych, Jak
3) zakła-
5, w porówna niu z projekte m z 1933 r. (patrz ta.bela
tabeli
14 przypad aczego
z
ark.,
80
o
map
wydania
liczby
nie
dano zwiększe
st plan wydania map z tereło na Niemcy i Prusy Wschodn ie, natomia
przewid ywano znaczne
eśnie
Jednocz
n6w ZSRR nie uległ zmianie.
15
całości prac w 1938 r. •
enie
zakończ
skr6cen ie czasu - projekto wano
z lat 1933 i ·
Tak oto wyglądały plany prac kartogra ficznych WIG
sytuacja poaktualna
1934. Na ich opracow anie miała znaczny ~pływ
ich realizana
lityczna w Europie . Ten sam czynnik wpływał również
ji plarealizac
w trakcie
cję. Prześledźmy zatem zmiany, jakie zaszły
16•
n6w w latach 1934 - 1938

zachodn iego
Do roku 1933 wykonan o 406 ark. (godeł), w tym: z
do 1939 r.
Ogółem
ark.
163
zaś
iego
wschodn
ze
obszaru - 243 ark.,
52')b caokoło
czyli
ark.,
1044
tym:
w
pl.anowa no wydać 1459 ark.,
90

91

dzić pomiędzy

Tabela 6

jqć

•Mapa

za pewnik?
W omawianym okresie, poza reambulacjl\ starych

lat wydania lub opracowania

szczegółowa według

,Stan na 24.11.1938 r.• (liczba godeł)

wowych, przeprowadzono prace nad nowymi
Objęto

Obiłzar zachodni

I

tI Wyd. II Opr~g. IRazem

Rok

częsc.

I

częsc.

I

11932

131
,210

31

1154

11933

9

. 219

16

I 1934

1123

63

186

11935
1936

1153
119

78

231

350

469

I 1937

85

248

333

11938

70

9

79

791

757

1548

azem

I

I
I

I
II

II
II

98

I
I

24

I

8

1

I

81

483

opracowano trzykrotnie

ooo.

zdjęć

więcej

że

226

9

235

117

338

1934 r. na zabór niemiecki

185

51

177

105

282

zdjęć.

8

127

350

477

zdjęć

Należy

przypadało

że

podkreślić,

tu

117

248

365

przewidywano wykonanie 190

151

221

9

230

zdjęć.

564

~274

I 838

!2112

dziś

Trudno

stwierdzić

zdjęć,

jak

Dla obszaru zachodniego wydano lub
map niż dla obszaru wschodniego. Gdyby

przyśpieszenia

nadal ob~zar zachodni

prac kartograficznyc h na wschodzie,

stanowił główny

przedmiot

zainteresowań

edyta...

torskich Wojskowego Instytutu Geograficznego ( w latach 1933 - 1938
72')(, produkcji). Jednocześnie tabela 6 wskazuje, że pomiędzy wy~
rzenlami politycznymi, a · produkcjl\ kartograficzOl\

zachodził ścisły

~ z e k . I tak np. w 1933 r. (objęcie władzy przez HiUera) - 93')(,
op„acowanych map szczegółowych dotyczyło obszaru zachodniego, a
w r oku 1936 {remilitaryzacja Nadrenii) - aż 98%.
Jako materiał podstawowy do opracowywanyc h przez WlG map
żyły

mapy

państw

l'v1ateriałem

zaborczych, których

najdoskonalszym

była

jakość

znacznie

niemiecka mapa

w skali

1 : 25 OOO, niewiele ustępowały jej mapy rosyjskie ( wyjl\tek stanowił pas

przebiegajl\cy na Polesiu wzdłuż naszej wschodniej granicy). Znacznie
mniejszl\ wartość miały mapy austriackie obejmujące obszar byłej Go.licji 17• Porównanie
ich
92

jakości

zasięgów

posiadanych

materiałów

z planami prac kartograficznyc h sugeruje,

podstawowych · i
iż mogła

zdjęć,

a na rosyjski 115

a

Ogółem według
według

wyglĄCUlla

projektu z 1933r.

planu z 1934 r.

191

realizacja owych planów.

Według przybliżonych obliczeń do września · 1939 r. wykonano zdjęcia

tylko liczba

pochodziła

miast stosunek

pomiędzy

boru rosyjskiego
cia

zostały

był

o~szarem

mniej

więcej

szczegółowej,

byłego

z terenów

przy czym niev.ielka

zaboru austriackiego, nato-

byłego zaboru niemieckiego, a zarówny 18• Nie wszystkie jednak zdJ<r

wykorzystane przy opracowywaniu map. Z

materiałów

kartograficznyc h (map) wynika, że zdjęcia topograficzne wykonane
przez pracov.ników Wojskowego Instytutu Geograficznego stały się poci.stawą wydania 83 arkuszy map szczegółowych z zachodniego obszaru
strategicznego i 93 arkuszy z obszaru wschodniego. Uderza tu brak
map opracowanych na podstawie zdjęć topograficznych z obszaru byłego

zaboru austriackiego, a

przecież

w tym zakresie spuścizna po

Austriakach była niewątpliwie najgorsza. Stąd wniosek, że zasadniczy
wpływ na ukierunkowanie polowych prac stolikowych miały raczej

słu

się różniła.

szczegółowa

76

nie przewidywano w ogóle v,ykonania

z terenów zaboru austriackiego.

32

uwzględnić

mimo znacznego

zaboru niemieckiego pokrywo.-

byłego

topograficzne z

zdjęcia

projektu z 1933 r. planowano

według

topograficznych ; i tak -

221

185

kontrreprodukcj e map zaborców wydane w lAlach 1933 - 1938, różnica ta byłaby jeszcze większa. Wynika z tego,

dodatkowo

strate-

gicznym oraz tereny, dla których posiadany materw podstawowy był
niezadawalajl\cy • Poszczególne plany przewidywały wykonanie nowych

równe obszarowi 245 arkuszy mapy
Mapa szczegółowa · 1 : 25

stolikowymi.

źnaczeniu

152

2?

32 I
I
1151

podst&-

16

154

54

zdjęciami

dużym

tereny o

kolejności

materiałów

jące 86 arkuszy mapy w skali 1 : 25 OOO, natomiast z terenów byłego
zaboru rosyjskiego 104 arkusze. Według zmodyfikowaneg o planu z

II

I

l

Wyd. ' prl:).c;. ~azem
·
zęsc.
1

nimi w pierwszej

wykonać

I
I

I do

I

Ogółem

Obszar wschodni

II Wyd. IOpr4c,. j Razem

nimi pewna współzależność. Czy jednak można to przy,-

zacho-

względy

strategiczne,

niż jakość

posiadanego

~~~~!_: ~-OO OOO_terenów Polski.
wykonać

materiału

19
podstawowego

Do 1938 roku zamierzano

(zgodnie z planem z 1934 r.) całość pokrycia Polski, to

znaczy 482 gaiła. Wykonano 480 (faktycznie 478 ark., w tym 2 ark.
obejmowały po dwa godła). Dwa niewydane arkusze pochodziły z naci.granicznych terenów Polski i ZSRR (38-45 Morocz i 39-45 Lenin).
Rozmieszczenie map z uwzględnieniem obsUlrÓW strategicznych i ro93

dzlljów

wydań

Na

przypadło

Tabela 7

-------'

II Typ

I

!

1wzór 1922

!

IWzór 1926

li

I Wzór

"1929

r

2

I

Wzór 1931

I

II

12s8

216

I

86,4

I

_._

250

I

:

o.a

I

32

_____ _______

._Razem

+I----

I

I

11-3

l

26

j
I

29,6

1

110

I

47.:S

1

100,0

i

10.4

68

I

j

:

I

I

__

_._

24

I·
I

Czas przejść do pewnych uogólnień. Na wstępie warto podkreślić,
wszystkie przedstawion e tu wnioski dotycU\ce planów wojennych z
lat 1933 - 1938 oparte są wyłącznie na planach kartograficzn ych W ojże

t-jObszar zachodni
Obszar_ wschodni _ _ _
,
1
liczba godeł ')b p o k r y c i ~ b a godeł
1% pokrycia

map

ogólną liczbę

281 wykonanych arkuszy, na zachodni kierunek
141 ark., na wschodni natomiast 53. Zasięg map taktycznych na terenie Niemiec wynosił średnio ponad 200 km-. podczas gdy
na terenie Związku Radzieckieg o około 70 km 20•

przedstawia ·tabela 7.

I

I

I

I

I

skowego Instytutu Geograficzne go oraz ich realizacji, czyli wydanym
materiale kartograficzn ym. z
gę

ża.dnych sugestii wynikających

bądź

"setka"

była

w okresie

I

uniwersalną ma.pą

wojskową, należy zwrócić szczególną uwagę

na dane zawarte w ta.beli 7.- Precyzyjne wykonanie polskiej mapy taktycznej, gwarantujące
dos~on~ kartometryczność, · pozwaleło nawet na prowadzenie z _a jej
pomoCł\ ognia artyleryjskie go, · jednakże dotyczyło to tylko ma.p wzoru

1931- · oraz niektórych arkuszy wzoru 1929. Wartość pozostałych typów, zarówno ze względu na przestarzałą treść, · jak i błędy kartometryczne,
wręcz

była niewspółmiernie niższa.

a w niektórych przypa.dkach

Wschodni kierunek strategiczny.
na poleskie,
północną

i

dzieliła

realizację

zaE,!:a.nicząy3,h.

Rozwój

pła.nów

przedstawia tabela. S.
Tabela 8

Mapa tak!:l.czna te;:;,nów za_B!:an~z ~ch._Pl~ i realizag_a
\liczba godeł J

Państwo

Niemcy
ZSRR
Litwa
Czechosłowacja
Łotwa

Razem:

Projekt
z 1933 r.
127
53
5

--

185

Plan
z 1934 r.

Wydano
24.11.1938 r.

141
53
42
29

141
53
42
44
1

265

281

-

Przeszkoda naturalna,

jaką były

wschodni obszar strategiczny na dwie

południową.

które ze

względu

różnice występujące

w

ba.g..

części:

na odmienne warunki natu-

zasięgach

i

ilościach

map

bę

omówione oddzielnie.

Część północną charakteryzowało duże urozmaicenie form terenowych. Występowała tu znaczna ilość przeszkód naturalnych: Jezior,
rzek, la.sów itd. (ponad 25% powierzchni pokrywały lasy). W jej skład

wchodziły województwa : wile~kle, nowogródzki e, północna część województwa poleskiego i wschodnia część białostockiego,, Ogółem teren
północnej części

wschodniego obszaru strategiczneg o wynosił 78, 7 tys.

Ian 2.

Do

produkcyjny ch oraz ich

94

dą· .

prpblematycz na.

~ ~ n a 1 : 100 OOO terenów

z prowadzonych równolegle studiów

I

I

220 - 1 - 9 ~ 1

międzywojennym

warunków naturalnych

planów operacyjnych .'

ralne i znaczne
Ponieważ

uwzględniemiem

istniejących na omawianym obszarze 21• Nie brałem natomiast pod uwa.-

października

1938 roku z terenu tego wydano 357 ark. map
3 7 ,8 tys. km 2 powierzchni ( około 4 7"/o ).

szczegółowych, pokrywając

,Vydane mapy tworzyły zwartą całość, pokrywlljąc obsz8ł" rozciągający
się od Wilna po granicę ZSRR i dalej wzdłuż niej do bagien poleskich.
Długość terenu pokrytego mapą szczegółową wynosiła ok. 300 km, szerokość zaś

od 70 do 160 km.
Mapa taktyczna 1 : 100 OOO pokryweła ten obszar prawie w 99%, w
tym: wzór 1932 - 51%, wzór 1929 - 38%, wzór 1926 - 8')b i wzór 1922

2o/c.
Map taktycznych 1 : 100 OOO terenów zagranicznyc h wydano na tym
obejmując nimi około 15 tys. Ian 2 Zwil\Zku Radziec.

odcinku 15 ark.,

kiego, przy czym zasięg- ich był niewiel.kir do 70 km w glqb (średnio
30

km.).
Nietrudr..o z tego układu poszczególn ych. skal odczytać, że plan
95

operacyjny dotyczqcy

północnej

części

wschodniego obszaru

musiał

być

zdecydowanie defensywny. Kartograficzne opracowanie terenu, stosunkowo dobre na linii Mińsk'.'" Warszawa (gdzie przewidywano zapeVl.'ne uderzenie głównych sił przeciwnika), po bokach, zwłaszcza od strony południowej, miliło znaczne luki (brak dwudziestek piqtek, przeste.rz8łe setki)~ Ogólnie jednak, · wydany materioł kartograficzny umożllwi8ł

opracowanie planów zarówno operacyjnych, jak i taktycznych oraz
gwarantoweł

W

zaopatrzenie wszelkich rodzajów wojsk w wypadku ewenn.

części południowej
zróżnicciw>.1.ne.

JAaem na

północy, przechodziło

ku

wołyńskie,

południowi

podmokłe

i

były

porośnięte

Wyżynę Podolską,

w

ro,.

czej otwartq. z przeszkodami natur~ytni tylko na południu (jary), a
~ej w Karpaty. W skład części południowej, poza Wytnienionym województwa m
skie,
wej

wołyńskim, wchodziły

część

wynosił

poleskiego i lwowskieg~·
2
około 105 tys. . km •

Pokrycie tego terenu mapq
niż część! północnej,

km 2• co

województwa: tarnopolskie,

stanowiło

poszczególne

l

godła

obszar

11zczegółowq było

wynosiło

ok. 13~

Ogółem

stanisławow

części południo-

znacznie mniejsze

126 ark. obejmujqc obszar ok. 13 tys.

Układ

map nie

były

rozrzucone

tworzył

całości

jednej

lecz

wyspowo po województwach:

wołyńskim, tarnopolskim i lwowskim, · obejmujqc główne węzły komunik&-

cyjne.
Mapa taktyczna 1 : 100 OOO
nakże

du~ procent

obejmowała cały

stanowiły tu

mapy

przestarzałe.

pokrywała ok. . 44% obszaru. wzór 1929 -

wzór 1922 -

obszar tej

części,

jed,.

Mapa wzoru 1931

22'){,. wzór 1926 - 14'){,. a

20~ Charoktery11tyczne było rozmieszczenie poszczegól-

nych typów mop. Ot6ż mapy dwóch pierwszych z Wytnienionych wzorów, polcrywajqce ł.e\cznie 66')(. terenu, zgr,upowane były pomiędzy Polakq Centralnq a R u m ~ natomiast wschodnia pokryto była mapami
przestarzałymi.•

Map taktycznych terenów zagranicznych wydano na tym odcinku
obejmujqc nimi ok.' 37 tys. km 2 ZSRR. . Pokrycie wahało się
od 40 do 160 km w głqb• średnio 120 km.

38

godeł.

Na podstawie
plany operacyjne

zasięgów

wydanych map

przewidywały

można przypuszczać,

w tym rejoni~

możliwcść

że

dwojakiej fo~

my prowadzenia dziełoń wojennych. . W wypadku przewagi sił nieprzy-

jacielskich zakłeo..dano prawdopodobnie dzlełania oałOf}owe na linil Zbru96

Z opra.cowanych map wynika, zatem,
wschodniego kierunku
południu

ich

zakładano

zakładały

lokalnych

główne

obronę

działań

że

z

plany operacyjne dotyczqce
możliwości~

przeprowadza-

zaczepnych. Przy opracowywaniu

uderzenie wojsk nieprzyjacielskich na kieru~ku

północnym, kierunek południowy uważa.jqc za drugorzędny ( wpływ

obszaru wschodniego warunki naturalne

Województwo

obrony, lecz dopiero na linii Bugu i Dniestru {przy jednoczesnej obronie Lwowa). Natomiast przy przewadze wojsk własnych planowano
przeprowadzenie dzi8łań ofensywnych o ograniczonym zasięgu.

nia na

alnej wojny.

bardziej

cza (rubież tę pokryw8ła mapa wzór 1929 ), następnie przejście do

doświadczeń 19 20 r. ). Pod względem kartograficznym kierunek pół..

nocny przygotowany
kierunku

był

południowego

do obrony

stałej.

uniemożliwiało

niejszych stacjonarnych

działa.ń

Opracowanie kartograficzne

praktyczne prowadzenie

wcjennych.

Zakładano

poważ

tu raczej pro-

wadzenie wojny ruchowej o znaczeniu pomocniczym ·( zaczepnej lub
opóźnia.jqcej ), z

ewentualnym przejściem do obrony ( Zbrucz - jako

linia działań osłonowych i Bug- Dniestr -

obrona stała).

~achodnL_!<ierunek strategie~!!}'· Wnioskowanie z wydanych map o p.l&nach opera.cyjnych dotyczqcych kierunku zachodniego jest dużo trudponieważ

niejsze,
gółowa
różne

i

zasięgi

warianty

opracowa.ny

materiał

kartograficzny -

mapa szcz-

mapy taktycznej terenów zagranicznych, sugeruje dwa
ewentualnego

działania

strony polskiej.

Obszar zachodnt" składał się z województw: pomorskiego, warszawskiego,

poznańskiego, łódzkiego,

belskiego oraz zachodnich
skiego, obejmujqc
Do

krakowskiego, kieleckiego, lu-

części

ogółem około

województw białostockiego i lwow2
205,5 tys. km •

października

1938 r. dla obszaru tego wydano 791 ark. map
2
w skali 1 : 25 OOO, pokrywa.jqc nimi około 84 tys. km ,
czyli 40')b całego terenu. Z tych 791 ark., 634 przypadało na pas nadszczegółowych

graniczny a 157 na resztę obszaru. Tak więc cała zachodnia granica
polsko-niemiecka pokryta była mapami szczegółowymi na średniq głę
bokość ponad 100 km. Jedyny wyjqtek stanowiła granica z

Wschodnimi, którq tylko w zachodniej

części pokrywała

Prusami

mapa szcza,.

gółowa.

Mapq taktycznq 1: 100 OOO terenów Polski wzoru 1931 i 1929 pokryty był cały zachodni obszar strategiczny. Mapa terenów zagranicz-

nych pokryw8ła c ~ obszar Prus Wschodnich, to znaczy prawie
37 ooo km 2 oraz 100 OOO km 2 Niemiec. Zasięg jej wahał się od 160
do 240 km w głqb terytorium niemieckiego (średnio ponad 200 km ),
97

Natomiast

obejmujqĆ między innymi: Szczecin. Berlin i Budziszyn.'.

z

powyższych danych wynika, · że opracowanie kartograficzne za-

chodniego kierunku strategicznego było wszechstronne i umożllwiel:o
zar6wno realizację plan6w obronnych jak i ofensywnych. . Analizujqc
zachodni kierunek należy pam!ęte.c; · że na wszelkie plany wojny z

1 : 100

teren Prus Wschodnich

Dawało

teoretyczni\

to

został

możliw:>ść

pokryty mapl\ w skali
opanowania rejonu Prus

Wschodnicho · bl\dŹ też, biorl\c pod uwagę otwartość terenu północnego
Mazowsza (brak las6w i przeszk6d naturalnych), obrony na podstawie
map taktycznych w skali 1 : 100 OOO. Odnosi
ten

Niemcami zasadniczy wpływ mlel:o przymierze polsko-francuskie z

cały

ooo.

uważano

za

się wrażenie,

że

odcinek

drugorzędny.

p o m o r s k i.

Utrzymanie tego docinka ze

względu

na do-

1921 r~ · kt6re mimo znacznych zmian w stosunkach międzynarodowych

O d c in e k

zwałszcza w late.eh trzydziestycho · nadal obo'WU\zywałQ,'. Przymierze z

stęp

Francji\ dyktowe!:::> konieczność opracowania dw6ch podstawowych wa-

teryzuje go płytkość pokrycia mapl\ szczegółowi\, około 80 km {spo-

riantów operacji: ofensywnego Francję i defensywnego -

na wypadek niemieckiego ataku na

w wypadku skierowania gł6wnych sił nie-

do morza

miało

dla Polski niewl\tpiwie

duże

znaczenie. Char~

wodowane konfiguracji\ granicy). Biorl\c pod uwagę znaczenie tego
odcinka,

płytkość

zaplecza nie pozwal8,jl\cego na zstosowanie maneVll'U

operacyjnego i duże urozmaicenie terenu { około 27'Jb powierzchni

mieckich przeciw Polsce.
Wariant pierwszy. zakładajl\cy zaangażowanie głównych sił niemiec-

przypadajl\cej na jeziora i lasy) można przypuszczać2 że planowano

kich na froncie francuskim, · przewidywał zapewne przeprowadzenie

tu zastosowanie obrony stel:ej, wykorzystujl\c wspomniane przeszkody

działań ofensywnycho kt6rych celem mogło być zajęcie Prus Wschod-

naturalne.·

nich (b!orl\c pod uwagę istniejl\ce tam fortyfikacje

O d c in e k

I° przeszkody na.-

turalne należy Wl\tpić w możliwość realizacji takiego planu bez map

było w

w i e l k o p o l s k i.

Cel:e wojew6dztwo poznańskie pokryte

100'Jb mapq szczeg6łowl\ w skali 1 : 25 OOO. Głębokość pokrycia

szczegółowych) i wschodnich teren6w Niemiec. 'l'ego rodzaju dziel:a.-

sięgała do 220 km. Pozwalel:o to na zastosowanie ol;>rony z

nia ofensywne umożliwiały stronie polskiej maksymalne skrócenie fron-

ciq znacznych manewr6w operacyjnych. Uwzględniajl\c dalekie wysu-

tu,, · wpływajl\c

jednocześnie przez zaangażowanie wojsk niemieckich

na odcłl\żenie armil francuskie~

ruęcie Wielkopolski ku zachodowi, a

ataki z

Wariant drugi, zakład8.il\cy skierowanie gł6wnego uderzenia niemieckiego na Polskę. · przewi ctywał obronę aż do chwili odcil\żenia
frontu polskiego przez akcję armii francuskiej• a na.stępnie przejście
do ofensywy ( Berlin. Prusy Wschodnie) • . Z układu arkuszy map w

skali 1 : 25 OOO, z zasięgów i głębokości pokryć można wyciągnl\Ć

północy

możliwoś

co za tym idzie narażenie na

i południo, głębokie pokrycie tego odcinka maM szcze-

gółowi\ nie może być chyba przypadkiem, lecz logicznym działaniem
według założonych

O d c i n e k

planów.

ś 11\ s k i.

Pokrycie map~ szczegółowi\ jest tu nierówno-

mierne, od 100 km w partii środkowej do kilkunastu kilometrów na
południu, przy styku z

granicl\ czechosłowacla\,, Ze względu na bardzo

wnioski o zamiarach obronnych na poszczególnych odcinkach granicy

istotne znaczenie dla przemysłu wojennego Zagłębia ~11\skiego należy

polsko-niemieckiej.

wnioskować, że w oparciu o budowane tu od 1933 r. umocnienla. p1-

Granicę polsko-niemiecki\ pod względem pokrycia mapami szczegołowymi podzielić można na cztery odcinki:

mazurski - granica z Prusami Wschodnimi: .
pomorski -

północny odcinek zachodniej granicy polsko-niemieckiej,

od Morza

Bałtyckiego

po

Noteć;

- od

O d c in e k

Kępna

do granicy

polsko-czechosłowackiej

doskonałymi "setkami" z lat 1931- 1939, jak również w znacznej

22•

zmtałej długości granicy brak map szczegółowych w skali 1 : 25

mapami szczegółowymi.
'l'ak mniej więcej przedstawiały aię możliwości obrony zachodniej

części

m a z u r a k l. · Poza obszarem Wolnego Miasta Gdańska

i odcinkiem granicy bezpośrednio doń przylegajl\cym, dla całej po-

98

szczegółowi\ można było prowadzić dalsze walki aż po linię Bugu i
dalej ku granicy rumuńskiej. Cały ten obazar bowiem pokryty był

wielkopolski - odcinek środkowy od Noteci po KępnOI

śl,!\skl

nowano obronę stałl\, sŁl\d stosunkowo płytkie pokrycie maM szcze23
..
g6łowl\
W wypadku odrzucenia wojsk polskich .poza tereny objęte ma.Pl\

ooo.

granicy Polski wysnute na podstawie analizy prac lcartogJ"aficznych
99

Wojskoweg o Instytutu Geograficz nego wykonanyc h do października
1938 r. Materiały kartografic zne zachodnieg o kierunku strategiczn ego,
dzięki wszechstro nnemu przygotow aniu pozwaloły, zależnie od zaistnia,..

łych warunków, opracowywać plany zarówno obronne jak i ofensywne .
Reasumujl: \c (na podstawie wydanych map) można stwierdzić, że
zachodni kierunek strategiczn y został opracowan y bardziej szcz eg6ło
wo i wszechstro nnie niż kierunek wschodni.
PRZYPI SY
1

K ar o l B u c z e k: "Monumen ta Poloniae Cartogra.ph ica", Cracoviae ·1939. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartografi cz nych
(dalej skrót: BN ZZK), sygn._" 0.4409.

ław

2
B o gu a
K r a s s o ws k i: "Polska kartografia wojskowa w
.IAtach 1918 - 1945"• · Warszawa 1974
13 - 30~
3
.
W okresie międzywojennym wszystkie czynności związane z opre,.
cowywanie m i wydawanie m map topograficz nych wykonyweł W ojskowy
Instytut Geograficz ny. W latach 1918 - 1920 istniały jeszcze dwie jednostki zajmujące się wydawanie m map topograficz nych: Biuro Kartograficzne we Lwowie i Oddział Kartografii przy Dowództwi e Głównym Armii
Wielkopols kiej w Poznaniu. · Ich prace wydawnicz e ograniczeły się do
reprodukow ania map niemieckic h i austriackic h w niezmienio nych skalach dla potrzeb bieżących frontów. W 1920 r. zostały one rozformowane. Patrze także: M a r i a n H e ł m - P i r ~ o : "Początki kartografii
wojskowej w Polsce odrodzone j ( 1918 - 1920) "• New York 1971.
4 Niemieckie
mapy w skali 1 : l.00· OOO i austriackie w skali
1 : 75 OOO drukowano w formacie 30' długości i 15• szerokości geograficznej, natomiast rosyjskie w skali 1 : 84 OOO w formacie 27, długości
i 15° szer'okości geograficz nej. Przy reprodukcj i zachowyw ano formaty
pierwowzo rów.

s..

został

5

Plebiscyt na Górnym ~lqsku
wyznaczon y na 20 III 1921 r.
Już kilkanaście dni wcześniej rozpoczęła się koncentrac ja niemieckic h
sił wojskowyc h i policyjnyc h wzdłuż polskiej granicy. Podobnie postqpill Polacy tworząc między innymi nad granicą ze ~lqskiem silne ugru..
powanie wojsk pod dowództwe m gen. Stanisława Szeptyckie go. Patrz:
J.' Kuk u łka: "Francja a Polska po Traktacie Wersalskim 1919 - 1922'~
Warszawa 19701 s. 509 i 510.
6

Opracowałem

na podstawie pracy "Zarys organizacj i rozwoju
działalności 'ojskowego Instytutu Geograficz nego", Warszawa 1924
1
s. 14 i 15, - ..tqcznikl :I; 2 i 3 oraz map znajdujących się w BN ZZK.

ograniczał ńiemieckie siły

7
Traktat Wersalski
piechoty oraz 3 dywizji kawalerii.

8

zbrojne do 7 dywizji

9 Materiałem podstawow ym
(źródłowym) do opracowyw ania polskich
map topograficz nych były głównie _mapy pa'?stv:' zabo.rczyc h wyk~nane
w latach 1873-1918 ,rzadziej oryginalne zd1ęc1a stolikowe. Patrz.
s. K r a s s o w s k i, · op. cit. s. 90 - 116.

10Szczegółowsze dane dotyczl:\ce charaktery styki posz zeg óln!'"ch
typów polskich map taktycznyc h patrz: B. K r a s s o w s k 7
1 op. cit.
159 167 oraz B o gusła w Kr as s owski, M a ł g o r z at a
ze
wska:
"Mapy
topogra
fic
z ne z iem polskich 187 1- 19451
0
-'- 1, mas
t.'
Polskie _m apy topograficz ne wydane w latac h 1918 - 19 45", Warsza.wa 1979, s. 15 - 31. .

!

11J a n ciał O w i cz: "Polsko-fr ancuski sojusz wojskowy 1921- 1939",.- Warszawa 1970~
1 2 s ta n is ław F eret: "Siły zbrojne i sztuka wojenna w Pols~e
w latach 1918 - 1939 (próba a n alizy)"• RozJ?raw':' dok_tors,ka. Akademia
Sztabu Generalne go, Katedra Historii Sztuki WoienneJ. . Warszawa 196 7,
s.' 313

13'I'abllcę nr 1 oraŻ dane dotyczł\ce prac wydawnicz ych WIG-u

racowałem

na podstawie sprawozd~ń rocznych zamieszczo nyc~ ""':
p
''Wiadomos
' c1ac
· h Słu'by
Geograficz neJ" (daleJ WSG) oraz ma.ter1ałow
z
kartografic znych znajdujących się w BN ZZ K.

O

14D
liczbowe do tablic 2 i 3 oraz tekstu patrz: " Projekt programu :::aec kartografic znych na okres 1933 - 1939 włącznie". Warsza,.
wa 2 x 1939 r.", Odpis - z biory własne autora.

15Pięcioletni plan prac Wojskoweg o Instytutu G eograficzn e g o z
dnia 28 listopada 1934 r.", Odpis - zbiory własne autora.
16Pr jęcie za podstawę rozważań stanu z października 1938_ r.
. zy
. t ł.rm iż do tego okresu działano jesz c z e zgodnie z
spowodow ane Jes •:, .... .
. W z w · z ku z z aostrz eniem się sytua,..
wc z eśniej ~pre.cowan ym_i _Plan1~;9
na~iło całkowite z akłócenie
cji na granicy zachodn1e1 w
.
r.
.
t
'w
planów· produkcję skierowano głównie na wykonywanb y1e map z
zachodnich . Przyjęcie stanu map z 1939 r. wpłynęło
n a z nac
zniekształcenie wniosk6w.

i::eno

17 St a n 1. s ł aw Bab 1· ń ski·· "Reambula cja dawnych map austriackich", WSG 1935, Z. :L-2.
18S.

K r a s s

O

ws k i, op. cit. s. 104 szkic 5.

19 Z• oadnienie dotyczqce
.
· ' s t o llkowych opracowałem na, podstzd1ęc
. .
.....,,
łem tu rown1e z
wie sprawozdań zamieszczo ny~ h w-'WSG" • · Wykorzysta
r . "Planheft O steuro pa
6
19
44
. ły
O
ene przez N ieme w w
•·
di
materie
opr':'c w
, om 26 Juli 1944 „ oraz
"Ubersich t u b e r
e
ehemals Polruscher ~aum. . V
tt
.
OOO
des
ehm.
polnisch
e
n
1
25
als Schiesska rte gee1gneten Bla er
·
Raumes", oba zbiory własne autora.

.

Patrz: "Polskie Siły Zbrojne"• Londyn 195:J., t. 1 cz. 2 s. 111- do
113 oraz M a r i a n P o r w i t: "Komentar ze do histot-ii polskich dziłal') obronnych 1939 r.", Warszawa 1969, s. 43.
100

-

ry

20„lvl!ldun ek O stanie prac WIG z dnia
. 24 XI 1938 r.", Odpis autora.

z bio-

własne

21Bliżej o ocenie warunk6w naturalnyc h .z pun ktu widzenia wojsko101

wego patrz: ~ ·. K r a s s o ws k i, · op. cit.
. .

~3~

s. 78-195 oraz
.

22
Zastoso:wany tu podzl8ł został narzucony przez
.
Jqce w głębokości zasięgów map w skali 1 : 25 ooo.

tamże

s. 339.

Mgr ANDRZEJ MARCINKIEWICZ

r6żnice występu-

23 "Meldunek o stanie prac WIG
op. · cit.
~ Ił

35 LA'l' KAR'l'OGRAFII WOJSKOWEJ W POLSCE LUDOWEJ
Okres powojenny, okres Polski Ludowej, nie przyni6sł - jak ~dzimy -

ujmy kilkuseUetniej historii polskiej kartografii wojskowej. Do i -

kiego stwierdzenia upoważnia fakt, że w nowych ustrojowych i społecz

nych warunkach, reallzujqc potrzeby obronności kraju i gospodarki
narodowej, Służba Topograficzna Wojska Polskiego godnie wypełniała
i nadal wypełnia wszystkie stawiane przed niq zadania. N a mapach
opracowanych i wydanych przez naszq Służbę w ciqgu 35 lat, kt6re
upłynęły od końca najstraszliwszej z wojen

znała.zły odbicie ogromne

przemiany oblicza gęograficznego Polski, jakie nastqpiły w omawianym
okresie.· Pierwsze mapy powojenne ukazujq zniszczone koleje, dr9gi i
mosty, · zrujnowane mias!a i wsie. Na mapach p6źniejszych znika.ii,, z na.ki zniszczeń, a ukazujq się efekty odbudowy kraju. Od poczi,,tku lat

plęćdzie.slqtych następuje dynamiczny rozw6j gospodarki narodowej :
powsta,iq nowe zakłady przemysłowe, nowe dzielnice miast, całe nowo-zbudowane miasta, nowa infrastruktura -

zagęszczajqca się i ulepszajq.-

ca sieć drogowq, kolejowa i energetyczna. 'l'e kolejne etapy powojennej hlstorli znała.zły wierne odbicie na naszych mapach topograficznych.· Kr6tkiemu omówieniu najważniejszych tych dzieł kartograficznych
okresu powojennego poświęcone jest niniejsze wystqpienie.

Pierwsza powojenna publikacja Służby Topograficznej Wojska Polskiego ukazała slę w druku już w roku 1945, roku końca D wojny

światowej.' Była

to mapa Polski w skali 1 : 1 OOO

ooo,

kt6ra w

c8łości

wraz z napisami, wykonana została jako odręczny rysunek piórkiem
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