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Początkowo zamierzałem przetłumaczyć jakiś najbardziej
praktyczny podręcznik z zakcesu nauki o terenie, jednakże
-żaden z nich w językach: niemieckim, francuskim i rosyjskim nie
odpowiadał wymaganym warunkom, gdyż, będąc przystosowany
-do potrzeb wojskowych danego państwa, nie uwzględnia tym
samym potrzeb polskiej nauki wojennej.
Jeżeli uwzględnimy ten moment, że nie posiadamy polskiego_
sztabu naczelnego. któr}'by systematycznie wydawał mapy, przedstawiające teren polski, lecz jesteśmy zmuszeni posługiwać się
mapami państw zaborczych, sporządzonemi według różnych ·miar
i różnych sposobów przedstawienia terenu, jeżeli uwzględnimy
. Tóżnice ję~ykowe i wiele innych, to wtedy potrzeba napisania
podręcznika, lctóryby ujmował nietylko samą naukę o -terenie, ale
i tłumaczył sposób używania tych map, samo przez się jest :zro-
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Jednakże z przykrością muszę wyznać, że odczuwana silnie, przez ogół młodzieży skautowej, jak również przez człon
ków różnych Towarzystw, potrzeba takiegr ,, ł>odręcznika, zmu·
-szata mię do pośpiechu, dzięki czemu nie byłem w stanie, materjał dość obszerny w należyty sposób uporządkować i przezwydężyć trudności językowych, pochodzących z braku polskiego
słownictwa wojskowego.
Skrypt cały przejrzał i uzupełnił prof. geografji na Uniw.
lwowskim, Dr. Eu gen Ius z Rom er, z.a co składam Mu publicznie wyrazy wdzięczności od siebie, a zdaje się i od tych wszystkich, którzy posługiwać się będą tym podręcznikiem.
Składam również podziękowanie redakcji „Skauta" za ła
skawe wypożyczenie niektórych klisz.
Odczuwając potrzebę wymiany myśli z wszystkiemi temi,
którzy żywiej nauką tą się zainteresują, jak równi eż i z temi,
którzy zauważą pewne błędy językowe lub mylne wyjaśnia~
nie pewnych faktów z punktu widzenia wojskowego, proszę
o nadsyłanie swych uwag pod adresem: ,,Komisja Wydawnicza
Polskich Drufyn Strzeleckich" we Lwowie, ul. Lenartowicza L. 21.
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Terenoznawstwo jest nauką, której przedmiotem jest zapoznanie

się z formami zewnętrznemi powierzchni ziemi. Uczy ono:

1
strzeni;

°

Przedstawi~ć ta pomocą rysun.ku

rzeibę

określonej prze

:2° Posługiwać się rysunkiem jakiegoś obszaru, ażeby oc,ltworiyć
go sobie w umyśle. Rysunek1 który daje obraz tego obszaru nazywamy
mapq. Obraz, dostarczony nam przez mapę, powinien był zupełnie podobny do tej cz~ci tecenu, ltjórą przedstawia.
•Z pun~tu widzenia wojskowego mapy są bezwarunkowo potrzebne, szczególnie wobec wielkich postępów, jakie uczyniła sztuka wojenna. Dawniej wojska były nieliczne, drogi rzadkie i bardzo złe, wojna
umiejscowiala się w punktach poszczególnych kraju. Dopiero teraz,
w miarę rozwoju dróg komullikacyjnycb, przyswojenia sobie broni darekonośoej, przed(uienia linji walki, zwiększonej szybkości koncentracji
przez wynalez.ienie dróg żelaznych, mapy stały się narzędziami pierwszorzędnej doniosłości. W warce - jedni kombinują ruchy, inni
spełniają je - wszystko to dzieje się na podstawie mapy«. ')
Korzystanie zatem z gotowych rysunków różnych miejscowości
daje motność dowódcy orjentowania się w tere,nie nieznanym, ułatwia
porusianie się wojsk i rozmies:iczenie ich na odpoczynek, pozwala zająć
najodpowiedniejszą pozycję do stoczenia bitwy.
.
Dlatego teren musi' być zbadany i przedstawiony graficznie przed
rozpoczęciem kroków wojennych, g~yi inaczej brak czasu, obecność
wojsk nieprzyjacielskich , nie pozwoli na bezpośrednie zaznajomienie się
z terenem.
Posiadanie wi~t map wojskowych daje pojęcie mniej -tub więcej
dokładne o <danej mi~jscowości i jest niezbędnym środkiem do prze·
prowadzenia za4ań taktycznych i strategicznych.

1
)

Ecole 1up~rleure de ruerre. Topographie, 1887~88 str. 460 I ~1.

CZĘSĆ I.

Wiadomości

o terenie.

ROZDZIAŁ

§ t.

Pojęcie

I.

terenu.

Powierzchnię ziemi nazywamy terenem. Istotę terenu stanowi nietylko r.zetba powierzchni, ale i właściwości gleby,
dzieła człowieka' i utwory natqry, a wiec: budowle, drogi,
koleje telazne i t. d.; podział naturalny wód I roślinności.

§ 2. Rodzaj i

kształt

terenu.

!"otliwy! tem bardziej, te torfowiska zwykle są popnerzynane rowami
1 dolami, na pefnionemi wodą.
.
Ze względu na .kształt powierzchni, teren mote być równy tub
nierówny. Teren merówny posiada zagłębienia i wz n iesienia.
Dla tych rótnic terenu przyjęto liczenie wklęsłości lub wypukłości
,o~ pozi~mu .morza. Wzniesienie wi~ powierzchni .ziemi (długość linji
p1onoweJ), mierzone od poziomu morza nazywamy wysokością be zw z g .1e d n.ą (albo absolutną) w odróżnieniu od wysokości wzg Ied n e J, k!?tą oznaczamy z różnicy wysokości dw'Jch punktów w terenie.
W- AustrJI,. miarą wysokości bezwzględnej jest p ~ średni J~ody
Mj)r~a t\drJatyck~ego 4.:ryeście, w Niemczech ~ Morza Balt~ckieio f;ł'_ t
P~ Amsterdamie, w Ros11 - Morza Bałtyckiego pl'l§(."Petersburgu.
Kształty terenu !e ~zgl~du ~a postać, jakotet i wyso~ość wzglę
dną ~a~y~amy wzn1es1e n 1amJ, zagłębieniami, pagórkami
(wzn1es1ema do 200 m. wysokości względnej, a 600 m. wysok. bezwzględnej), g ó ram i pon~d wspomnianą wysokośc.
. Rozróżni.amy: gór f"·~ y sok ie (rys.1.), licząe ponad 1000 m. wyso- •
kości wzgl~d~eJ, mtsze. od mch są góry śr e d n i e'J wys ok ś c i; nastę
pnie odrózniamy kraJ górzysty, z różnicami wysokości około 500 m.,

Właściwości zwietrz.alej warstwy powierzchni ziemi, t. j. g 1 e by,
odgrywają pierwszorzędną rolę w wojskowym wyz.yskaniu terenu. Wyrótniarny: g I e b ę or n ą: gliniastą, wapienną lub piasczystą; g 1e b ę n i eu żytko wą: kamienistą lub skalistą, pustynną lub lodowatą. Glebę
użytkową poznajemy po bu}nej roślinności, jaka się na niej znajduje.
Jakkolwiek pod g I e bi e jest twarde, z.najduje sję ono przy glebach użytkowych w takiej głębokości, ie wczesną wiosną teren ten nie
nadaje -się do transportów I pochodów z wozami bagażowemi.
Pi as ki zaws:ie utrudniają pochód, szczególnie w czasie · letnich
upałów, dz.lęki swej miękkości. W piasku grzęzną nogi, przez co zmniejsza się bardzo wydatność włożonego w pochód wysiłku, a piasek lotny,
unosząc się w powietrzu, nietylko 11trudnia oddech, ale wciska się przez
ubranie i drażni skórę; jednak po deszczu piasek jest dogodniejszy do
pochodu.
Teren kamieni s ty i skalisty dobry jest do pochodów, gdy
zawiua wiele kamieni; v, przeciwnym razie pochód taki dla konnicy
i artylerji jest bardzo uciąiliwy. Jeqnak oddziałom pionierskim utrudnia
pracę dz.ięki twardemu terenowi, uniemożliwia roboty ziemne, jak kopanie
rowów, sypanie wałów i t. p.
Tere n mote być m i ę kk I chwilowo, gdy podglebie łatwo nie
przepuszc:ia wody lub tei przez cały przeciąg czasu jest przez nią przesiąknięty. W drugim przypadku tworzą się moczary i bagniska,
które łatwo poznać motna z.daleka, gdyż sit :iarosle oczeretem, sitowiem,
trzciną. tworzą kałuże w-0dy, a cały teren wydaj.e się zabarwiony na
kolor czerwono-brunatny. Bagniska wskaz.ują, ie w danej miejscowości
mogą znajdować sle pokłady torfu, więc pochód przez nie staje się nie-

Rys.

t.

k raj P ag ó r k o w at y z Ióżnicami do 200 m„ kr aj plas ki, lekko
sfalowany, mote. występować w niskim lub wysokim połoi.eni u.
Najwyższe wzniesienia, które łączą poszczególne góry
biegnące
z.a zwyczaj w stałym kierunku, nazywamy gr z b Ie t am I. Grzbiet górski
który w całej ~wej roz~iąglości nie jest nigdzie przerwany przez bi~
wód, nazywa się grzbietem granicznym· tworzy on diiał wód
które płyną po jego pochyłościach w jednym ki~runku.
'

li
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Wgłębi~nia

w

łińji, grżbietowej

przełęczom zbiegają się

oaywamy i> r ze l ł cza rn ~· 1(1r
z obu stron grzbietu do Hn y, zarwycza.r tym

większe,

Im ~tblej' przełęcz. jest wcię~ w Unię g~ibi~tO".'ił·
Oo 11 n ą nazywamy podłµżne, padolowate zagłębienie, w nasiym kłł

macle zawsze odwodnione pnez potoki lub neki.
Tylko w terenie wapiennym, silnie przepuszczafnym, są doUny suche i kamieniste. Doiiny suchej, bez dokładnej znajomości terenu, naleły
unikać, jako drogi do przejść przez _góry, z powodu ścian . skalnych,
które ją w górnej ClłŚCi zamykają.
.
.
W mi'ejscu łączenia s_ię dolin powstają rozszerzema, zwane k ot 1)n am i, o Ile .są otoczone górami.
~ Dolinę wązk~, o zboczach stromyeh, nazywamy w górach, wą w o-:
z a m 'i, na Podolu ja rhnt.

§ 3.

Części

1.
.

bywa : równy (a), wklęsły (ł1), wtpukły (tj,.falisty (d) i terasowaty (e) (rys. 4).
Według stvpnia pochylenia stoki dzielą 'Się na~ lag od n e up la zy,
u r wis ka, ś ci a n y i t. d.
·
Podnóte góry mote być albo s ka I is t e, wttey jego f&rtna jest
p i a r g u (piargiem, piargami zowi,
&órale lutne usypiska I domiska skalne, prr.ytułone w postaci stotltów
do podnóża góryJ lubisllniej zwietrzałej gleby, wtedy za zblłteniern- sit
do poziomu jest cora~ łagodniej pochylone.

rótnorodną, albo z bu d o w a n e z

1. .

góry i rodzaje stoków.

W każdym wzniesienru

rozróżniamy 3 główn e

s to Il I p od n-ó że g.óry (rys. !'). -

Rys. 2.

części: s z cz Y t,:.

Rys. 4.

.

Sz~yt góry może być kopowaty 1, plaski 2, stożko\\-ay 3 lub posiada kształt grzbietu 4 (rys. 3).

Rys. 3.

Stok bywa lag od ny, s tt omy, najczęściej zaś je1t ter as o-

w at y (schodkowaty);- ze względu na rodzaj wygięch stolttt

N ac h y Ie n i e s to k u g ó r y wywiera bardzo wielki wpływ na
pochód. Kąt, jaki tworzy Jinja, poprowadzona z wierzchołka góry do
podnóża z poziomą, poprowadzoną u podnóża (bez wz.ględu na wszelkie
nierówności), nazywamy Jl ą te m n a c h y Ie n i a st ok u. ·
Kąt ten mierzymy od o0 do 90°; jeżeli jednak pnekracza 450, to
wtedy stoki gór przedstawiają urwiska i skaliste formacje.
,
_Wielkość kąta nachylenia stoku f<iry (kąta wzniesienia) wpływa' _
!,ardzo na pochody w oj s k. Do 15 piechota mote zachować jeszcze
•
styki zwarte; począwszy od 30~jedynie piechota tnote odbywać pochód i to
·
nie w zwartych szykach lecz pojl:dyńczo; przy 45°, wejście jest motliwe
tylko przy pomocy rąk. Bierzemy tutaj pod uwagę żołnierza w pełnym
rynsztunku.
l(onnica galopuje z trudnością p9 pochyłościach 'na dól od 5°;
na pochyłości. = 20° wejdzie tylko pojedyńczo koń osiodłany; przy
25°, wejdlie tylko mtił lub koń górski. Wozy lekkie jadą J,szcze w gór~
·przy 20° ; wozy ciętlde Jut na pochyłości l o0 nie morą wjechać, a przy
pochyłości 6--8°, ttwającej drutszy czas, potrzeb11y jest dtugl zaprząg:
Na pochyłościach do 10° mote Jechać ~d górę artylerja pod warunkiem,
że teren jest dobry do pochodu.
Pod górę, nachyloną ponad 15°, tdzie si~ zawsze zwolna, w szyku
i kroku dowolnym, przyczem nalety głęboko I spokojnie oddychać.
Schc,dzić z wielkjej ~óty (Łakfe iść pod górę) nalety, o ile m()tności, serpentyną, a nigdy nie biegbąć. Podczas biegU z góry łatwo
stracić panowanie nad sobą i wpaść do jakiego jaru. W potrzebie Je-:dnall biegnie się bokiem, skokami, a nie twarzą w stronę spadu.
Z oceną pochyłości góty zaznajomimy się p~fniej.

J

J2

'.

'
§ 4. Wody.

RozJóżniamy wody: pl y n ą c e i s t o ją ce. Do wód płynącycit
z.aliczamy takie, które po.wstają ze źródeł I tworzą strumyki i rzeki,

mniejsze lub Większe.
. ..
.
z powstawaniem rzek i ich podziałem I t. d. zaz~aJom1hśmy ~,~
w nauce geografji i zbytecznym byłoby tutaj uwzględniać te czynmk1
szczegółowo; nas przedewszy.stkiem obchodzi znaczenie rzek dla celów
wojskowych.
Rzeczą jest zrozumiałą, że neki stanowi<\ wielką przeszkodę dla
(
po c ho d u w oj s k.
Rzeki dadzą s~ jeszcze przejść w bród, jeteli przy normalnym
stanie wody nie są głębsze nad 1 metr dla pi~choty, 1·3. m. dla ka1
walerji, 0'6 m. dla artylerji, a szybkość plynąceJ y.,o~y ) me prz_ekracza
1-1·3 m. na sekundę; musimy jednak uwzględmać rodzaj dna
i brzegów.
Dn o rzek i zwykle opada ku środkow i, tworząc tak zwane koryto właściwe (rys . 5).
.
.
Najodpowiedniejszym do przejś~ia jest dn~ i~,ro~ate, y1asczyste
lub drobno kamieniste; mniej odpowiednie - Z1em1ste 1 skaliste, szczególnie dla wozów i artylerji.

KJ:::'>~
'Rys. ó.

Rod z aj brzeg u mote przeprawę przez rzekę ułatwić lub utrudnić. Jeżeli 'brzeg rzeki spada łagodnie w kierunku łożyska, to dostęp
i przejście nie pn;edstawia trudności, g~y jednak brzegi są bardzo _strom<:,
urwiste i wysokie1 to choćby sama rzeka była łatwą do przebycia, dostęp będzie uciążliwy.

Rys. G.
Wtedy ścina się brzeg, wykonując wykop w rodzaju d~ja~du, ~eroki odpowiednio do formacji pochodowej i dogodny. do prze1śc1a waęk
..szej liczby wojska. Wykop taki nazywamy pl o z a m 1 {rys. 6).

-

.

'J Szybko 'ś ć płynące t w ody mierzy się praklyczo.ie, rzucaj~ na
wodę kawałek drzewa I obserwując jego ruch z zegarklem w ręku.
ł ę
bok oś ć zaś mierzymy za pomocą sznurka, przywiązawszy na końcu ka·
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N a is t n Ie n ie br od u wskazuje: droga, wchodząca w rzek9,-a wychodząca z drugiej strony; ława piasczysta; skośna zmarszczka na
zwierciadle wody (bród powytej); rozszerzenie koryta. Równid znajduje
się miejsce płytsze pomiędzy dwoma, bezpośrednio po sobie następują
cemi skrętami rzeki, skierowanemi w przeciwne strony.
Gdy brodu 'niema lub znaleźć go nie możemy lub na uzyskanie
Innych środków przeprawy brak czasu, wtedy naleiy rzekę p r z e p I']n ą ć. Zdejmuje się odzid i zwija wraz z plecakiem w bardzo ciasny
tłumoczek, umocowując karabin na samym wierzchu lufą, do góry, przymoCQwując następnie plecak powyżej łopatek.
Kiedy zaś _nie można przeprawić się wbród tub rzeki przepłynąć,
wtedy posługujemy się sztuczne m i środkami. Albo przeprawiamy
się zwykłem i ł ó d k a m i, p ro m a m i lub tra t w a m I, które bywają
poruszane za pomocą wioseł i drągów lub też wzdlut liny wpoprzek
rzeki przez napór wody lub w.reszcie ciągnieniem na linie.
l'faletą tu również i st at k i par owe, poruszane za pomocą siły
pary, lecz nie wszędzie znajdują się na rzekach I jako elementarny śro
dek przeprawy nie mogą być brane pod uwagę. Statki służące do przeprawy pociągów kolei żełazneJ nazywamy trajektami.
Ruch o m e mosty (pływające) utywa się, gdy rz.eki są szersze
i bystrzejsze. Składają się one ze zwykłego mostu, spoczywającego na
łódkach, a przyczepionego na linie w kierunku odwrotnym do kierunku
prądu; porusza się on ruchem wahadłowym od briegu do lbrzegu.
Do celów przeprawy służą jeszcze mosty stale, używane powszechnie lub czasowo, z różnych m at er ja l ów. Otywa się tutaj łó
dek, na których spoczywa pokład drewniany, ciągnący si,; przez całą
szerokość rzeki (pontony czyli ~
- - "Y
Kl a d k i używane są przy przejściu przez strumyki.
Przejśc-ie przez rzekę w zimie nie napotyka na wielkie
trudności, gdy pokrywa ją dość gru·ba powłoka lodu; o ile zaś jest nieza!T)arznięta, trudność przebycia jej jest o wiele większa nit latem.
Bada się g r u b ość I od u, odgrzebując z wierzchu śnieg, przez
ostrożne, potem coraz silniejsze uderzanie nogą; o ile mrozy były w ostatnich dniach silne, a rzeka jest wizka, można lść dość śmiało, jeśli
przeciwnie - to ostrożnie i pojedyńczo. Gdy jednak ma nastąpić przeprawa "Viększego oddziału lub wielkiej ilości wozów, wyrąbuje się kawał
lodu, aby zobaczyć, czy jest dość gruby. Obowiązują wtedy następujące
normy: dla pojedyńczycłl obładowanych żołnierzy 9 cm., dla konnych
12 cm., dla artylerji 16 cm.
Jeżeli lód jest bardzo cienki, to wtedy pierwszy kładzie si~ i, pel.iając, szybko ale ostrożnie, przedostaje się na drugi brzeg. Sta nąwszy
na stałym lądzie rzuca linę na b~eg, na Którym znajdują si~ pozostali
żołnierze, poczym aastępny kładzie się na wmak, przywiązawszy ple~k
mień,

a w _pewn~j odległo!ci kawałek drzewa; gdy drewno znilmle pod wodą,
1est większa od wymierzonego sznurka, o ile zaś wypływa dalej
głębokość jest mniejsza. Zależnie od tych prób drewno trzeba przywiązywać
króceJ lub dłutej.
głc;bokość
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l .karabi,n .na p.ie.rsi, a ti,mten. ciągnie go, ~knajszybciej, do siebie. Pod. c~as taił.lej przeprawy wmty nQii tnym~ć rozkrokiem.
Sposób teo jł!$t zt1pelnie bezpieczny, gdyt nawet, gdyby ąic lód
z*mal, ton~cy mote sic zapomocą linki wyratować.
Do wód s.t o h cyc h zaliczają się: kału te, bagniska, ~dzawki,
atawy i jeziora.

§ 5. Przedmioty terenu.

według prawideł budo~ dróg; miilnow1c1e: budl,tje się je zaw$Ze wypukle, (JIYI!. 7) czfść środkowa, wybita kamieniem lub hmym mąterja
łem drogowym, ma najmntej 2'5 m. s~okości, pozostjłją ~ ltn-,
wędzie nieszutrowjlJte szerokie J1)nltj więcej na 80 cm.. ,Po obu strOJ1ilCłt
,są rowy, a długość gościńca znaczą co kilometr ~łub wiQrstę) słupki.
Są one w kUdej porze roku J ptzy ' wszystkich warunJ<ach atmosfery~nycłt tak pewne, ie bez poprzedniego wywiadu motnil wysłać ~dy
gatunek armat lub wozów .wojskowych.

Oprócz powierzchni ziu}i i wód, wpływają na wyzyskanie terenu
takte przedmioty, znajdujące się na ich powierzchni c zy to twory
n a tu r y, jąk : roślinność, .drzewa w pewnych zgrupo·waniach lub odctzlel(lie położone, lasy, l t. p.; cz y te t p o ws fa l e ws k u te k p r a c y
cz low ie ka, jak: drogi, zabudowania, uprawne pola, winnice, ogrody,
parki i Ł p.
Bardzo wielkie przestrzenie są poi{ryte I a 3 a mI. Teren w lesie
jest najrozmaitszy, tależnie od rodzaju drzew: suchszy w lasach szpilkowych i rzadkich, wilgotniejszy (czasami grzązki) w liściastych i gęstych.
Las, zależnie. od wysokości drzew; gęstości, podszycia i dróg,
mntej lub więcej prze szk ad z.a w pochodzie. Jeteli pochód odbywa się w szykach zwartych, to l a s r o z r ut n i li i c h z w i ą z e k; przeszkadza w zachowaniu wytluilętego kie r·u n ku w pochodzie (dyrekcji),
utrudnia lub uniemożliwia czasem or j enta c ję. ale pomaga podejść
niespostrzetenie nieprzyjaciela.
Wszelkiego rodzaju z ab u d o w a n i a: poje dyń cze, jak: ~omy,
karczmy lub z grup o w a n i a z ab udowa ń: większe lub mniejsze,
jak: wsie i miasta, mają wielkie znaczenie w p o c h o d a c h, jako dobre
wskaźniki w orjen·towaniu się w terenie, bądt jako przeszkoda w ru~hu, bądź tet z innych względów taktycznych, jako punkty
•
obronne i Ł p.

Ważną rolę odgrywa tu materjał budowlany i sposó-b
z a b u d o w a n i a m i ej s c o w o ś c i.
Bud owy w od n e, jak: rowy, kanały, tamy, mosty, śluzy, młyny
i t. p. należy również zaliczyć do przedmiotów, ułatwiających orjento~
wanie się w terenie.
Największe jednak znaczenie w orjentowaniu się w terenie i w działaniach wojskowych mają ś ro d ki k o m u n i k a cy j n e, jak: .koleje że
lazne, drogi bite {szosy), drogi polne, ~cieffli i t. p.
I( o I ej e, z punktu widzenia wojskowego, są bardzo ważnym
środkiem dla transportu wojsk oraz rótnych posyłek dla annji. Bez
względu na rodzaj motorów (lokomotywy, elektryczność, konie i t. d).
rozróżniamy koleje: normalne i wą'Zkotorowe.
Pa.y nonnalnych: odległość wewnętrznych kątów szyn, przy kolejach zachodnio europejskich
1·435 m. w Rosji = 1·524· m.; przy
wązkotorowych mniej (kolejki ~órskie i kopalniane).
·szos am i (drogi bite} nazywamy drogi, które mają silną pod.budowę z kamieni lub też zbudowane są na silnym, naturalnym gruncie

==

Rys. 7.

Szosy posiadają trwale zbudowane mosty, przepusty, rowy i bu-dowie ochronne; spadki i zakręty - muszą hyć odpowiednie. Pohrywa1lie
szutrem, utrzymanie mostów i przepustów jest stale, pod dozorem władz,
<lokonywane. Szosy budowane są dla potrzeb wielkiego ruchu l łączą
dfugiemi linjami najważniejsze punktVkraju.
S z o s y kr aj o we i p o ..JJi a t o ·w e, w zabotze austryjackim,
-są to drogi bite, wykonywane na koszt kraju lub powiatu.
Podczas z.lej pogody, długótrwaly.ch deszczów lub ..pr~ dutym
ruchu wozów miejscowych nalety, przed wysłaniem oddziału z wozami
bagażowemi lub a, matami, teren zbadać.
Szosy gm I n n e, zbudowane bez podlota, są przewatnie nie
utrzymywane, w każdym razie dla zwykłego ruchu loka!J1ego.
l\1oblość użycia ich dla wozów ciętkicbi a nawet armat polowych
nslety hatdorazowo stwierdzić. Odnosi się to w s2czególności do okresu
·
wiosennego. t. ~
Utrzymar.ie obejrnufe: naprawę wyjeżdżonych torów, rowów, dołów, przejść, czyszczenie przepustów i rowów przydrożnych i szutrowanie.
Gdzie
brak szutru, mofoa utyć: rumowiska, grubego piasku, cegieł,
futli i Ł p.
Szosy gminne naletą do dróg podrzędnych ~ przecinają niewielkie
pr.testrzenie kraju i rzadko przechodzą przez większe rze~i, gdyt gminy
-nie mogą loiyć tak wielkich kosztów, na utrzymanie mostów.
Drogi te podlegają, w większym stopniu, wpływom atmosferycznym
;anltell szosy dobrze utrzymane.

Szerokość szosy gminnej wynosi mniej więcej 2 1/ 1 metra.
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CZĘSC
D r o g i p o I n e u t r z y m y w a n e. Drogi te, często b. szewyglądają wprawdzie, co do szerokości, ro~
rokie, dochodzące do r>
wów przydrożnych i .trwalszych objektów, jak drogi dobre. jednakie
z powodu sposobu budowania i utrzymania, nie mogą być zaliczane do
dróg całkowicie dobrych.
,
Armaty polowe i wozy ładowne mogą przebyć tę drogę tylko
podczas dobrej pogody; w każdym przypadku należy wpierw przeprowadzić wywiad terenu.
Szerokość tych dróg pozwala na wymijanie dziur, wyjeżdżonych
torów i Ł p.
D r o g i p o l n e n i e u t r z y m y w a n e. Do tej kategorji naJe~ wogólności wszystkie drogi, które powstały, najczęściej przez wyjeżdżenie w gruncie naturalnym.
Szerokość wynosi mniej więcej 2·2 m.
Pny dobrej pogodzie moioa utywać ich dla transportu armat polowych i lekkich wozów taborowych.
Komunikacje, które mają wszystkie warunki na drogi polne utrzymywane, których tor jest większy aniteli 2'2 m., a po których mogą
je~cze jechać armaty polowe i lekkie wozy taborowe, oznacza się na .
mapach austrjackich, równiei jako drogi polne nieutrzymywane.
D ro g i p o I n e wą z k i e są to komunikacje, które nie mogel
być używane do transportu armat polowych bez poprzedniego technicznego przygotowania, lecz tylko do je'i.dżen ia zwyczajnemi wozami.
Ścieiki dla konnych są to w~kie drożyny, po których transport odbywać się moie tył.ko za pomocą zwierząt jucznych.
Jeżeli ścieżka dla konnych zwęta się między skałami tąk, ie cię
tar muslałby być ze zwierząt jucznych zdjęty i przeniesióny przez ludzi.
to oznacza się je na mapach austr., jako ścieżki dla pieszych tylko.
:To samo odnosi się do tych ścletek dla konnych, które z różnych
powodów nie są używalne dla jucznych zwierząt armji.
ścież kJ
I a p Ie szych nadają się do przejścia dla ludzi
i zwierząt nieobładowanych. Ścieżki takie mają znaczenie wojskowe tylko
tam, gdzie tworzą połącz.eni.i wzdłu:t. grzbietów, wód i t. p.; nie mają
'Żadnego znaczenia w terenie otwartym i suchym, ponieważ taki teren
można przejść w każdym kierunku.
Ści.etki dla pieszych
mapach oznacza się tylko tam, gdżie poruszenia obok nich są zupełnie lub częściowo niemożliwe jak np, w górach, lasach, przez lodowce lub tam, gdzie z.nacz.nie skracają drogę mię
dzy dwiema miejscowościami.
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Graficzne przedstawienie terenu.
ROZDZIAŁ

U.

Plany i mapy.
§. 6.

Określenie podziałki.

.
Aieby przedstawienie terenu i przedmiotów, znajdujących się na
mm, -vpadło we wszystkich kierunkach i miejscach jednakowo, używa
sle tut~ ~le oznaczonego zmniejszenia, zwanego p o d z i a l k ą. Wyrata O?' st os. une k stal y pomiędzy od ległościami na mapie, a odleglośc1am) ~czególnemi terenu, i daje nam możność w każdej
chwili okr~nia i wyszukania odpowiedniej odległości z mapy.
Podziałka ta mote być d u tą, jeżeli stosunek mapy do powierz- ,
chni terenu jest niewielki ; w przeciwnym razie podziałka jest
mal ą.

§ 7. Rodzaje

., )'
I

podziałek.

a) Podziałka liczbowa prztdstawia ułamek stosunku odległości punktów n~ mapie do

odległości punktów w terenie ; licznik
tego ułamka j~t 1e~nością, a _mianownik wyobraża ZIJlDiejszenje wzięte.
Np. przy z.rnnie:1szenm długości o 75000 razy podziałka liczbowa wyrazi sie 1175000.
b) pod z i al k a I i n j o w a jest to określonej długości Jinja prosta, narysowana na papierze, której odpowiada ściśle wymierzona odległość w ter~nie ; przedstawia ona zmniejszenie odległości, wajdującej
sle w tereme.
Dla wyrysowania podziałki Jinjowej bierze się taką długość, zwanl\
p o ds ta wą po d z I al k I, którejby odpowiadała całkowita liczba danej
miary w terenie.
W państwach zachodnio·europejskich posługują sie miarami metrycznemi - podstawą podziałki jest ce n tym et r ( =1/100 ~ć
metra). W Rosji miarą długości jest ~eń - podstawą zaś podziałki
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man.ie
na
ł'
odziałkę liczbową . fi~ ~i będzie 0'59. c~.
l\\amy naprzy~ład, oooX w terenie rownac ~stawę podz1ałk1,
1680X w teren1_e, to li ji prostej 0·59, _i~ko po krokach (rys. 11.)
mapie Odmierza1ąc na n amy podziałkę hn1ową w
na
.
1000X otrzym
odpowiadającą
'
• ł • , • I 1Jno
l
I I
I
I
lDOOD
!,OO

r1

f

=

M\lllllllł

\.OOO

•

1 cm.

5.000

1l

a (siatkowa, dziesiętna). być zmierzone
zł O t Oodziałka,
n
·-11,· - 10na które1· muszą
się podz141n.t
Lł •

J eżeli p"Otrzeboa jest ptrzenie to wtedy utywa
· • następu1ący
·
·•
dokładnie bardi? m_ałe. przes
w sposób
·
·
Konstruu1e
się
Ją
toneJ.
1„
re
,
Sa,.~1.,,#
,-, '
ITl

..

,.

\

i:-C

i•

,•
~

I

• ••
"!
-,
I

.
L

' A"'

.

I
I

-

.

2
I

Tl
\
~. wHllł•

, 110

punkty, w ten sposób otrzymane, przeprowadzamy równolegle do AB,
które oln;ymują' nazwę I i n j i je d n oś c i. Prostą CD, która jest ostatflią z tych równoległych, dzielimy w ten sam sposób, jak i AB, pót'łJitj łączymy kolejno punkty O, 10, 20 i t d. podziałki Aij z punktami
10, 20, 30 i t. d. podziałki CD. Linje w ten sposób otrzymane naz.
-się I i n j a m i d z i e s i ę t n em i, a trójkąt AC90 jest zakreskowany.
jako niepotrzebny do obliczeń. Części too, 200 i t. d. podziałki AB są
połączone z częściami odpowiadającemi podziałki CD; w ten sposób
otrzymujemy I i n j e s et n e.
Taka podziałka pozwala ocenić odległość prawie metrową. Odle-.
.głość EF odpowiada 10 m., części zaś równolegle, zawarte między EO
~ FO odpowle..1zą kolejno 9 m., 8 m., i t. d., at do ostatniej, która
i>ędzie miała długość 1 m, Podziałka w ten sposób utworzona naz. się
podziałką z l o ż o n ą (siatkową) lub d z i es i ę t n ilJeteli mamy zmierzyć długość w przybliżenju do jednego metra,
musimy przenieść ją na tę :r. równoległych, litóra jej odpowiada. Za-,
<zniemy od. podziałki najniższej i posuwać będziemy cyrkiel równolegle
.<fotąd, dopóki koniec prawy nfe znajdzie sie na przecięciu Unji setnych
z. linją jedności, drugi koniec dotknie punktu na przedłużeniu przecię
cia l!njl dziesiętnych z linją jedności.
Odwrotnie, jeteli chcemy otrzymać długość graficzną np. 126 m., ·
wystarczy położyć prawy koniec cyrkla na przecięciu 100 i 6, a lewy
na 6 i 20.

'§ 8. Zamiana

podziałki liczbowej na linjową i odwrotnie.

Wobec tego, te

podziałka

liczbowa katdej mapy wskazuje jedynie
tere n u n a map i e bez wzgledu na to,
Jakiemi miarami posługujemy si~ jest rzeczą bardzo łatwą, mając mape
jednego państwa, przeliczyć l narysować podziałkę linjową w miarach
innego państwa.
'St op i eń z m n i ej s z en i a

Rys. 11.

c) p o dz ·i a łka

w punktach A i B wystawiamy dwie prostopadle AC i BD, odkładamy
"iła AC dziewięć równych długości, które mogą być jakiekolwiek I przez

J••

J#B

Rys. 12.
.
dłużenie zostało t>O:
.
AB b„A„ie podziałką linijową, k~re~afct~e 10 m. (rys. 12) ,
Niech
~ eh częśnl, wynoszącyc
dzielone na 10 rów Y

Dla przykładu wetrny
mapę wojskową Prus wschodnich, sporzą
1
<h:on4 w podziałce / 100000 ; mamy przeliczyć i narysować podziałkę
J.injową w sążniach i wiorstach. Poniewat podziałka liczbowa wskazuje,
:te !eren zmniejszony jest 100.000 razy, to 1 calowi na mapie odpo-._
wiadać będzie 100.000 cali w terenie.

Dzieląc 100000 przez 84 otrz. podziałkę liajową 1190'5 sątnl
lub więcej od 2 i/, wiorst w- calu. Ażeby narysować tę podziałkę wet my
-0krągfo 1200 sątni w calu. CaJ dzielimy na 12 części, z których każda
.równa sie 100 sążniom w ter.enie, a pięć części - jedaer wiorście.
Ażeby znów przeliczyć i zamienić podziałkę linjową, należy
-Otrzymać naprzód podziałkę liczbową w miarach tego państwa, którego
mapa została sporządzona, a później dopiero obliczyć podziałkę linjową
w miarach przez nas szukanych.
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MahPY. któ~ opisują okolice kraju, dostarciaj,lc wiadomości bardzieJ·
og61nyc naz. się g e neraln em i.
Te ?ako?iec, które przedstawiają zaledwie wielkie linje - lańcu·
·~hf: górskie, _bieg wód, .główne miasta państwa albo wllllkl obszar
kraJu, naz: się .mapami geograficzneml.
I ż _Do dJ~nheJ albo do drugiej z tych trzech kategorji zaliczają się,
za e me o 1t sposobu przedstawienia wszystkie ma
k
nazwy specjalne, p0chodzące od użytku dla któregopy,SI\ tóre noszą
ne a w'
. fi
.
•
przeznaczo•
ięc r_napy . zy.czne, kolei żelaznych, mapy etapowe I t d
.
Z wyJątk1em map topograficznych wszystkie w ma · · ·
~Jalnych s~osobów rysowania, nad któremi obecnie nie bldzie~Jyą si"si:
trzymywah.
"

Mamy, naprzykład, mapę rosyjską w podziałce linjowej 3 . wiorsty
w calu; obliczyć podziałkę liczbową, a pótnie j podziałkę Jinjową w miarach metrycznych.
Obliczamy najpierw podziałkę liczbową. Ponieważ każdy cal na
mapie równa się 3 wiorstom, t. j. 1500 sć\iniom lub 126000 calom
w terenie, więc podziałka danej mapy będzie 1/umo· Z tej wielkości
otrzymujemy podziałkę linjową w centymetrach, przyjmując, że 1 cm_
na mapie odpowiada 126000 cm., lub 1'26 kim., w terenie. Znając taki
stosunek możemy wprost oblic2.yć z danej mapy rosyjskiej ilość 1;m.,
a pomnożywszy przez uzyskaną ilość kim., (jak obecnie 1'26) znajdujemy długość droei, wyratooą w kim.
W ten sposób możemy przeliczać mapy wszystkich państw, spof'Uldzone w różnych podzia łkach.
Umiejętność ta koniecznie jest nam potrzebną przy zaznajamianiu
się z terenem polskim, gdzie posługiwać się musimy mapami, sporzą-.
dzonemi w różnych podziałkach i miarach.

§ 11. Podziałki, utywane do sporządzania map wojskowych.
~żeby ~a~a topogra_fl~zna była przydatną do użytku i łatwego prze-

§ 9. Co to jest plan, mapa, szkic (Croquis) i szkic pobietny ?·
PI a nem nazywamy graficzne przedstawienie obszarów małych
(ogród, pole, miasto) w nieznacznym zmniejszeniu. Używamy zatem
p od z i alk i d u ż ej, gdzie stosunek odległości na planie do odległości
w terenie jest niewielki.
M ap ą nazywamy graficzne przedstawienie obszarów wielkic,h
w znacznym zmniejs1.eniu. Używamy tutaj pod z I alk i małej, gdzie
stosunek odległości na ltlapie do odległości w terenie Jest wielki.
Szk i ce m (Croquis) nazywamy graficzne przedstawienie małej
przestrzeni z niezbyt ścisłą dokładnością z podziałką, jak plany, zwykłe
bez przyrządów mierniczych.
Szkicem po bi e ż n.y m nazywamy ujęcie terenu w pobieinych
lekkich zarysach, naprędce, na oko, w podziafce przybliżonej i bez
przyrządów mierniczych.

§ 10. Rótnego rodzaju mapy wojskowe.
Armja danego państwa korzysta z map, sporiądzonych w wielkiej liczbie prz~ specjalny wydział topograficzny sztabu generalnego.
.Mapy te są zmniejszeniem planów, rysowanych w czasie bezpoś rednich
pomiarów danego terenu. Rozróżniamy mapy : topograficzne, generalne
I geograficzne.
Mapy, które mają za zadanie przedstawienie bardzo szczegółowe
obszaru niewiel)tiego naz. się map am i topograf I cz n em i. Może
my z łatwością wyobrazić s0ble z nich nierówności terenu i rozmieszczenie poszczególnych przedmiotów, jak również zdać sobie jasno sprawę z właściwości danego terenu dla pochodów, odpoczynków wojska„
możności ufortyfikowań pozycji i t. d. Wobec tego mapy topograficzne
nie mogą być wykonywane w bardzo małej podziałce, gdyż wiele szczegółów ważnych albo trzebaby było· opuścić zupełnie lub przedstawić.
jedynie w zarysie.

.n~szeta z m1e1sca na m1e1sce, musi w formacie dosyć niewielkim za: ;ra ·. dostat~czoy ~bs~ar terenu i wszystkie ważniejsze szczegóły
t re się na mm znaJduJą. Ażeby odpowiedzieć tym warunkom ma '
Pt yht op o~ raf i cz_n e powinny być sporządzone \V podziall<ach ~war:
yc pom 1ędzy dwiema granicami: 11
i 11
, . są najw~iejsze:
16000
'"""···
Dla ~ap austrJackrch
-r
1) 1tu,oo
(1 klm. w terenie =8 cm. na mapie) ma zastosowanióe Przy. planach obozów, postojów, dróg, kolumn, dyspozycjach manewr w, większych garnizonów i t p
2) 1
•
•
,
'.uooo - (1 kim. w terenie -4 cm. na mapie) zwykła
•
·dzialk;)wf;sko~a przy zdjęciach kr?ju, wojskowych wywiadach i t.~.
ruooo - (1 klm. w tereme =1'33 cm. na mapie) - ma
zastosow;nie d~ spoirządza?ia ogólnej ntapy topograficznej całej Austrji
wraz z ośnlą I tf~rc~gowmą, zwanej mapą spe ej a J n ą.
Dla map rosy1sk1ch:
1
. 1) /e~on - (100 sążni w calu) używa się tej ma do
rozwi~zy~ama elementarnych zadań taktycznych, dla zdjęć obro~~ h
pozyc11, biwaków, obozowisk i t. d.
yc
1
2) /!tfJOO - (250 s. czyli 111 wiorsty w calu) najczęściej
:fy~a ~1! kJeJ do robót polowych, Jak sporządzanie szkiców, do wyobraema
a w pochodzi! lub w slutbie wywiadowczej.
J . u.o•~ -:--- (1 wiorsta w calu) - używa się tej ma do
przeds.ta~1ema mektórych tylko miejscowości Rosji Europejskiej · :iędzy
1~nem1 1 pos_zczególne miejscowości Królestwa Polskiego. Jede~ arkusz
P anu ;rieśc1 w sobie 500 wiorst rtw., na długość zaś do 30 wlorst
•
Prusach ogólna mapa topograficzna sporządzo,na jest w ~
1
działce / ,0000? (około . 2 1/a wiorst w calu), oprócz tego dla ok«iuc
położonych bhzko granicy, Prusy posiadają mapy w podziałce 11
'
(około 300 s. w calu).
ima
·n e ftlapy O podz_lałc! większej od 1/r,ooo nazywają się k at as tra I•- mht - utywa się ich do sporządzania plan6w bardzo szczegówwyc .
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Ma p y gen er a I n e sporządzone ~ą w P?~zialkac~ zawartych po11i
I 1fioooooo Wyliczamy na1bardz1e1 znane.
.
00000
1) 11
- (3 wiorsty w calu) - utywa się do sporządzania,
najwatniej:I najlepszej mapy Rosji Eu~opejskiej..wY?brata ona tylkoogólny charakter terenu wraz Z głównem1 wysokośc1am1, kontu_ry lasów„
wsi i ·miast, rzek, jeziora, błota i drog~ watne dla celó~,. woJ~kowych.
w podziałce tej wykonane są mapy poludniowo:z~cbodnteJ Ros!i Europdo linji Petersburg-Carycyn; zaliczyć należy tutaJ I Król. Polskie.
2) 11- - (1 kim. w terenie =0·5 cm., ~.a mapi~) (,ys..13.),
uływa się do mapy generalnej . Eu ~opy śro~lwweJ. 'W_ teJ po~z,a!cet\ustrja i Prusy sporządziły równie! 1 teren uem ~olsktch , . o~e1mu1ąc
także Litwę I Ruś. Mapy te nadają się w zupełności dla dz1ałan ogólnych - strategicznych.

oo tak, jak gd~by nary~ow~ne były na mapie. Drog!, tamy i bieg wód
wydadzą mu się szeroktemi wstążkami ; stawy, lasy, łąki, rozmaicie
upra~nt: pola, będą zdalek~ wyglądały, jak duże plamy, różnie zabarwione, a z domów będzie widać zaledwie dachy i ich zarysy geometryczne.
Jednak ze względów praktycznych nie wszystkie szczegóły terenu
mog_ą być wykonan.e w pomniejszeniu tymsamym, co cala mapa. N. p.
koleJe ~eJa!ne, neki, drogi, wykonane są grubszemi linijkami, nitby to
~. podz1alk1 wynikało; Inne znaki, jak: figura przydrotna,· kościół i Ł d.
me wyglądają tąk, jakby się przedstawiały dla oka z góry patrzącego,
lecz są ozna~zone ~a pomocą tak zwanych z n a k ów topograf i~ z nych. Wielkość tych znaków zalety od wielkości podziałki, w jakiej
Je~t spor~dzona dana mapa, od sposobu wykonania i celu mapy. Pow1ększ~m~ tych znaków ~lumaczy się tern, że niektóre przedmioty byłyby mew,doczne na map1e, gdyby je chciano rysować w danej po-

m iędzy
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Rys. 13.

3) 'Jł«ll#J (1 cm. na mapie =3000 m. w terenie, 1 ~Im. w t~
renie =0·333 cm., na mapie), W podziałce tej Prusy wyko.ou1ą obec~1emapę generalną Europy środkowej, obejmując równie! Królestwo Polslue„
Utw~ i Ruś (Oberstchtskarte v. Mittel Europa.)
.
4) ,,~ - (10 wiorst w calu) - ut~wa St~ jei do s~o~dzania maf)y specjalnej Rosji Eur. Oprocz RosJI ~ur. obeJm~Je
ona przestrzenie nadgraniczne Prus, Austrji, całą RumunJę I ButgarJę
Mapy tej utywa się dla celów strategicznych.
Mapy generalne potrzebne są_ dowódcon:i i sztabom generalnym•
aieby utrzymywać ~taly kontakt między armJami lub mniejszemi oddzia łami, operującem i na swoją rękę.
Wszystkie mapy sporządzone w podziałkach mniejszych od 1/tOflOOI»<,
naz. się g e o g r a f i c z n e m i.
.
W podziałce 11,- (25 wiorst w calu) sporządzo~a Je~t ma~a,
Rosji fur., a 50 w. w calu dla posiadlo~i Ro~ji ~ . Azji. U~~ s!!
ich do wszelkich kombinacji nad dyzlokaCJą woJska I ich .sk~p1emam1_..
dlatego tet w języku urzędowym jlaz. się »wojenno-d~r~żny1111 ka~m1„
dla soobrażeoia pry pieredwitenii wojsk«. Arkusz tak1eJ mapy mieści.
w sobie 330 tysięcy wiorst kw., a długość motna wyliczyć na 850
wlorsŁ

Podziałka nie ma stałego miejsca na mapie ; pomimo to weszło,
w ułycie pisanie jej na marginesie dolnym, poz.ostawiając górny
na tytuł.

§ 12. Znaki konwencjonalne.
Jeżeli wetmiemy obserwatora, który, z pewnej. wysok~ści, np. z.balonu, ogląda zie.mię, to wszystkie szczegóły na pow,erzchm ziemi JJJtiY-'

,

Zna~ów topograficznych utywa się: a) do oznaczenia pewnych
przestrzeni: np. lasu_, ogrodu,, błota i t. d., posiadających granice (kont~r); znak, topograf,c.zne, umieszczone wewnątrz tych przestrzeni ograniczony.eh nazrwamy ko n tur owe mi; . b) do oznaczenia oddzielnych
p~ed~1otó~, ~ak do~y. mosty, odosoh_mone drzewa i t. p. Te znaki
me ~aJ~ ł)<)Jęc1a gramc danego przedmiotu, lecz wskazują jedynie jego
polozenie.
.

~ pomniejszaniem się podziałki, znaków tych na mapie, jąt coraz

w1ęceJ;

np. przy zdejmowaniu planu wsi w dutej podziałce, poszczególne budynki mogą być wyryso~•ane w odpowiednim zmniejszeniu przy ?1ni~jszej_ podział~ mote być wyrysowany tylko kontur wsi z głó
wnem1 ul1cam1, a przy Jeszcze mniejszej nawet kontur wsi nre mote
być zakreślony, a całą wieś oznacza ~ię umówionym znakiem.
, Te znaki topograficzne nazywamy podzialkowemi, gdytsą ściśle
przvstosowane do wielkości danej podziałki.
. ~nak! (opograficzne, najczęściej używane w mapach austryacklch,

rosyJsł!tch I pruskich, przedstawione są na końcu tej książki.

Mapy przeważnie są drukowane jednobarwnie, (zwykle czarne), jednak
dla większej jasności i wyrazistości mapy w większej podziałce drukuje się
czasa?Jl wieloba_rwnie. Wody - zwykle niebieską farbą, zwaną błękitem,
łasy I zarośla zielono-szarą (błękit i gummiguta), łąki żółto-szarą (w Rosji lasy liściaste i łąki, - zieloną, lasy iglaste kolorem nieco odmienbrunatną lub rdzawą
nym), winnice
- żółto-czerwoną, skafy $niegi - białą z niebieskawym nalotem, drogi szerokie, goścince ~
bl~lą ~ czatr.1emi l~b czerw~ne~i po bokach kreskami. Drogi węu.e,
ś~1~żk1, ~ramce kr~Jów, pow,atow - czamemi kreskami, grubszemi lub
c1enszem1, ciągiem,, urywanemi lub kropkowanemi. Drogi bite, przedmioty z ~amienia i telaza, mieszkania wszelkiego rodzaju bez względu
na mate11al - czerwoną farbą, karminem (w Rosji mieszkania drewniane i piaski malują farbą żółtą)".
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Mapy specjalne. są ciągle poprawiane i uzupełn iane;
u dołu, wskazuJe czas, kiedy poprawki zakończono.

Zwykle mapy są wyrysowane w ten sposób, te północ znajduje
sie u góry, południe u dołu, zachód na lewej, a wschód na prawej
stronie. Jetell jest inaczej, to wyrysowana jest strzałka z północy na południe i oznaczona literami N. S. (North i South). U dołu mapy rysuje sie podziałkę linjową, zwykle w dwuch linjach.
Na mapach muszą być wyraźne n a p i s y miast, rzek i wszelkich
przedmiotów, mających charakter orjentacyjny.
Niekiedy małe przedmioty, jak studnie, źródła i Ł d. oprócz znaków topograficznych posiadają skrócone napisy. Spotykamy równie:t na
mapach cyfry. Jeteli napisane są około m iejscowości zamieszkałych ,
to owac1,ają ilość domów lub wysokość danej miejscowości. W niektórych mapach, przeznaczonych do pochodów, liczby oznaczają odgległość
pomiędzy poszczegolnemi punktami.
Ponieważ napisy idą z reguły z Zachodu na Wschód przeto, trzymając mapę tak, by ją wygod nie było czytać, mamy Pn. u góty Pd.
u dołu; jednak rzeki, drogi, kotliny i łańcuchy gór majj\ napisy w ich
kierunkach natu ralnych. Pąy m iejscowościach, ciągnących się długiemi
ulicami napisy biegną wzdłuż tych ulic. Dla większej wyrazistości napisy są wykonywan e nie w jednakowej wielkości, zaletnie od tego, czy
to jest stolica kraju, miasto powiatowe, lub wieś itd.
Na mapach rosyjskich, oprócz tego, każdy przedmiot rysuje się
specjalnym sposobem, Więc: rzekom nadaje się drobne zakręty, choclat
one ściśle nie odpowiadają rzeczywistości, drogom niłdaje się formę zaokrągloną,
a kanały, pola i t. d. wykreśla się prostemi i łamanemi
JinjamL Te ostatnie uwagi do map austrjackich i pruskich nie sto-

2 Mapa general n a: 1:200.000.
. Mapy te obej m ują przestrzeń od 38° 30' do 53° 30' szerokości
pło._ 1 od 24° 30' do 48° 30' wschodniej długości od ferro. Kaida
sekc.J.a ~ : 200.000 _obejmuje ~ol~ jednostopniowe w ten sposób, ie południk I równoleżn ik przecinają Ją na 4 równe po~. Sekcja ta obejmuje
tedy obszar, przedstawiony na 8 mapach specjalnych. Poszczególne se·
kc~e. oznacza się według stopni dfugości i szerokości geogr. i najwa.
tnieJszych miast (np. 38° 50° l(raków, 38° 51 ° l(iel~. 380 520 War
szawa)
Mapy są ko I oro wane; nierówności terenu przedstawione są za
p~mo~ą kr~sek i punktów stałych (bez warstwic!) Wody, moczary są
n1eb1esk1e, lasy
zielone, kreski I przesieki w lasach bro!1zowe, ~szta znaków - cz'cłrna . Map}' generalne są pomniejszenie~ sp~~Jalnych i za~ierają: 1) si e ć ko Ie i - linjj\ tłu~ i komu n I k? CJ1 drogoweJ, oznaczonej dwiema kreskami dla szos lepszych, Je~ną kreską dla gorszych; wszystkie miejscowości oraz te
z ~szczeg_ólnych zabudowań, które mogą slutyć do orjentacji; 3) sieć
~od stogcych i płynących; 4) lasy według ogólnych konturow; ~).nierówności terenu według charllkteru, zazwyczaj bez
szcregolow.

sują się.

§ 13. Charakterystyka map,

najczęściej

utywanych.

A. Mapy austrjaclde:
1) Mapa „s pe ej aln a": 1:75.000.
Katda mapa tworzy trapez, ograniczony dwoma południkami
i dwoma równoleżnikami. a obejmujący 15 minut geogr. szerokości i 30
minut (' ·, 0) geogr. długości. Aby móy oznaczyć wszystkie mapy
austrjackie, określa się mapy, leżące mięazy temi samemi południka m i,
jako mapy tej samej strefy (Zone), zaś mapy między teml samemi równoletnikami, jako mapy jednej kolumny (Kolonne). Strefy oznacza się
arabskiemi, kolumny rzymskiemi liczbami; prócz tego hida mapa ma
swą nazwę według najważniejszej miejscowości, np. 5, XXII !(raków.
Pon ieważ miejscowość taka mote wypaść na skraju mapy, wobec tego
tworzy si~ dla ważnych miast (Kraków, Lwów, Przemyśl ltd.) tzw. ma p y
ok o I i cy. (Umgebungskarte) są dwa wydania tych map: czarne i kolorowane; ( drogi - czerwono ; wody - niebiesko; lasy-zielono; skały bronzowo). Zresztą mapy specjalne są wyrysowane barwą c za r n ą;
nierówności t. zw. metodą kombinowaną t. j. zapomocą warstwic co
100 m., w terenie łagodni ejszym często co 50 m., kresek i punktów
stałych. Bezwzględ na wysokość wartości oznacza się na brzegach map.

data, umieszczona

•

3) Mapa przeg l ądowa Europy Środkowej (Obersichts,. karle von /\\ittel-Europa) 1 : 750.000.
Obejmuje ona obszar nieco większy nit mapa 1 :200.000. Teren b!~natny, sieć wodna-niebieska, sieć dróg - czerwona,ko·
Jet 1 osad - cz ar n a. Sekcje mapy nie zgadzają ~ię z polami sto·
pnt0wem1.
..
Sekcja: Warszaw!l oznaczona jest D, Brześć Litewski - E, l(iJOW -:- f, Kraków D2 , Lwów
E,. Mapa ta obejmuje całokształt
Polski.
Między innemi, sekcja !(raków i Lwów jest wydaną tef, jako mapa
hypsoI?etryczna w 12 barwach, oznaczających pojedyńcze stopnie wysokości bezwględnej. Komunikacje oznaczono tak samo, jak w wydaniu
czarnym.

B. Mapy pruskie:
1) Mapa ogólna topograficzna
Reiches) 1: 100.000.

( Karte des deutschen

Po~zia! _i orje?tacja ~eog:aficzna (od ferro) jest taka sama, jak
na austrjack1eJ _mapie speCJatneJ. Mapa jest miedziorytem, cz.arna; teren
~ez w-ars t wt c, przedstawiony za pomocą licznych punktów stałych
1 kresek, według specjalnej skali, szkielet zapomocą znaków konwencjonalnych, w większości podobnych do austrjackicb.
.. Dla" całych Prus wydano tet plany zdjęć, t. zw. .,Mess t is c hb I a t te r w podziałce 1 : 2S.OOO. 8 planów wypada na jedną sekcje
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tnapy 1: 100.000. Rzeźba terenu w warstwicach 5
10-metrowyclt
czarnych, wody błękitne.
2) M a p a gen er a I n a: 1 : 200.000,
Mapa ta wykonam\ jest w przestrzeni, jak A2). Poszczególne mapy
oznacza się według liczb pon.ądkowych i miejscowości, które pisze si~
·
z prawej strooy u góry, np. 315 Rawa, 316 Radom.
Wykonane sa. n a cz a r n o, tylko granice (gubernia pod zaborem rosyjskim) oznaczone są odpowiedniemi kolorami, np. gub. radomska tóltym ; lubelska - bronzowym ; siedlecka - niebieskim, i Ł d. Teren
oznaczony kreskami, bez warstwic, licznemi znakami konwencjonalnemi.
Mapa ta znana jest w handlu pod nazwą Rey m a n n a.
3) Topographische Ober s icht s karte d. deutschen
R e i c h e s 1 : 200.000.
Mapa obejmuje tylko kraje zaboru pruskiego. Przedstawia neźbę
terenu 7J!pomocą warstwic co 20 m., wody błękitne. Wielkość sekcji
podobna do mapy Reyrnan na.
4) Obersichtskarte v o n Mittel-Europa 1:300.000
wydawana od lat kilku już dziś obejmuje tereny zaboru rosyjskiego
i austrjackiego na północ od 50° równoleżnika.
Teren przedstawiono kreskami brunatnemi, wody błękitne, las zielunv. Jeqt to najlepsza z pomiędzy i s tniejących map,
prześciga pod tym wzgl ę dem nawet austrjackąmapęA2) .

ROZDZIAŁ

Ili.

Przedstawienie nierówności terenu.
§ 14.

Pojęcia

z nauki o rzutach.

Wszystkie plany i mapy są przedstawione za pomocą n ut u
po z i o_ ~ ego. Przenosimy jakikolw~k teren na płaszczyznę poziomą,
wystaw1aJąc prostopadle ze wszystkich punktów danej mi ejscowości.
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Rys.

Ił.

Jetel.l; naprzykład, chcemy otnymać obraz rzeki, to musi my mleć
zarys jej brzegów (rys. 14), wykreślając nut linji krzywej ; jdeli góre

C. Mapy rosyjskie:
1) Mapa 'Rosji Europ., 1/mooo (3 wiorsty w calu).
Określa się mapy tej podziałki, lezące na tych samych południ
kach, jako .mapy tego samego rzędu, zaś mapy, Idące na ty~h samych mniej więcej równoletnik.tch, jako ark u c,z e. Rzędy oznacza się
rzymski e mi li czbami r arkusze zaś literami, lub liczbami arab- •
skieml;- prócz tego. każda mapa nosi nazwę tej guberni, którt prtecina
np. Riad XłX, gub. radomskiej, warszawskiej i siedleckiej, List (arkusz
A.) U dołu umieszczona jest podziałka liczbowa 1/u aoo• i !injowa (3
wiorsty w calu), a oprócz tego data druku mapy' i porobionych póprawek.
Cala mapa wykonana jest n a cz ar n o ; n i erówno ść terenu za
pomocą kresek, bez warstwic. Znaki konwencjonalne według po-

;

działki.

2) .Mapa specja l na Rosji Europ, w podziałce 1, 0 0000 (10
wiorst w cala). Pod,zielona jest również na rzędy i arkusze. Posiada
więcej znakó...,. konwencjonalnych podzialkowych, a mniej konturowych.
Mapa wykonana jest na czarno, lasy zaś na zielono.
1) Mapy rosyjskie i podręczni ki wojskowe nabywać motna w Warszawie, plac Saski 7, księgarnia wojskowa okręgu warszawskiego I.ub w Petersburgu: ,.Kn.ltnyj magazln Berezowskiego, kolokolnaJa Nr. 14 •
Mapy austr. I pruskie w większych księgarnfach polskich.

\

Rys. 15.
podzielimy w myśli calrm szeregiem płaszczyzn równoległych i odrzutujemy_ punkta przecięcia na wspólną płaszczyznę, 'to otrzymamy obraz
góry (rys. 15) według rzutu poziomego.
. Rz u tu pionowego u1ywa my do przedstawienia profi l ów_
Przy tym rzucie wyobraża m y sobie plasżczyzn ę rzutu pioqową, a promienie widzenia -poziome.

28
Wyobraźmy sobie górę (rys. J.6Ą), przeciętą w jakimkolwiek kie'.runku płaszczyzną pionową ; jeteli jedni\ połowę usuniemy zupełnie, to
wtedy powierzchnia przecięcia drugiej (rys. 161ł}, przedstawiona w rzucie

§ 15. Wa rstwice.
Na planach i mapach, za pom<>Cc\ rzutu poziomego, mogą być
przedstawione lwntury różnych części nierówności terenu, jak np. szczyt
lub podnóże góry, dolina i t. d. Ażeby jednak można było oznaczyć
na mapie wysokości i załamanie stoków gór i ró.tne formy nierówności
terenu, potrzeba na to specjalnie umówionych sposobów rysowania , do
których zaliczają się warstwice i kreski.
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Rys. 16 B.

Rys. 16A.

pionowym (rys. 16C) da figurę, która według kierunku (b'.-a'} nazywa
p r z e k ro j e m albo p ro f I I e m.

·się

Rys. 17.

Rys. 16C.
linję (b•-a") nazywamy linją profilu lub reliefu.
Jeżeli przekrój
przeprowadzimy przez długość danej góry, to
otrzymany profil nazwiemy p r o fi l e m p o d ł u ż n y m, jeżeli przez
szerokość, p r o f i I e m p o p r z e c z n y m.

•

Jetell jakąś górę (rys. 17) przetniemy szeregiem płaszczyzn poziomych w pewnych odstępach od siebie i z punktów przecięcia poprowadzimy prostopadłe na ogólną płaszczyznę, to otrzymamy linje zamknięte równych wysokości, które zwiemy w ars t w i c: am i.
Warstw ice są to linje przecięcia, równo od siebie oddalonych poziomych płaszczyzn, z daną nierównością terenu; są to więc poziome, za.mknięte krzywe~
Wszystkie punkty, leżące na jednej warstwicy mają
jednakową tHlawzg l (!d&.ą wysokość..
Warstwic nie rysuje

1)

się

:

Wewnątri zamkniętych miejscowości, małych ogrodów i cmen-

tarzy ; 2) na powierzchniach wód; 3} między llnjami komunikacji.

30

31

Otrzymany obraz góry, za

pomocą

~
g

warstwic, jest nutem pozio-

mym, gdy tymczasem góra sama przedstawia cały szereg rzutów pionowych (profilów), z których jede~ przedstawiony jest na rysunku.
Wysokość danej góry liczymy, jako wysokość bezwzględn,L
t j. że liczba 343 na szczycie oznacza wysokość 343 metrów od poziomu morza. Zależnie od podziałki mapy, wysokość tę dzielimy wfeksZ<L lub mniejszą ilością płaszczyzn równoległych, t. j . przeprowadzamy
warstwice gęściej lub rzadziej. Wysokość przeprowadzania płaszczyzn
nazywamy stopniem warstwicowym,
Na mapach austrjackich, w podziałce 1:25000 przedstawione są
one, co dziesięć metrów, różne.mi grubościami 1

co 100
co

co

m --

20 m
10 m -

16 Wv •

. . -'<..hczeoie na podstawie warstw• ki
•c erunku i
. .

ii. ~achylenia stoku góry.

kąta

L tnJa sp ad u, która również
ed
.
st?ku góry, jest to naJkrótsza 11n·a .Prz stawia _kierunek nach'ylenia
wzdlut powierzchni terenu w dól J , Jaka prowadzi z pewnego •punktu
p .
.
.
oniewc:1t wąrstwice reprezeht .
terenu, przeto każda~o dlłal uJą_ ~ystem pozi~mów w rzeźbie
runek najsilniejszego~spadku
te ~ec!n~Jąca wa':ltw1ce, wskazuje kier n e t Jest do nich prostopadłą.

P:

-

-

-

-

w podziałce 1:75000 (mapa specjalna) przedstawione są co 50 m., iedoa linią prz:erywaną, druga kreskowaną :
co 100 m
co 50 m Na mapie specjalnej znaczy się warstwice 100 m. wszędzie, 50
m. tylko w płaskim terenie.
Na mapach rosyjskich za wysokość przeprowadzania płaszczyzn
równoległych przyjęto 11100 część cala w stosunku do podziałki, a więc
wysokość ta równa się t sąin iowi, gdy podziałka mapy wynosi 100
sążni w calu, 2 sążnie przy pod1iałce 2 00 s. w calu i t. d.
Ażeby obraz góry na mapie był dokładny, rlalew przeprowadzać
płaszczyzny poziome w niewielkiej od siebie odległości. Jest to możliwe
tylko przy ążyciu podziałki dużej ; przy podziałce małej stopień warstwicowy musi być większy. Niekiedy przeprowadza się płaszczyzny pomocnicze,
gdy chodzi o wyrażenie na mapie pewnego szczegółu w terenie, np.
szczytu; siodła i L p. Szczegóły te przedstawiamy na mapie za pomocą
llnjl kropkowanych (na rys. 18-ym siodła : ff, ff' i ff", szczyty: L,
p i f ').
Dzięki takiemu prawidłowemu prz:eprowadzaniu warstwic na mapie,
znając podziałkę danej mapy, stopień warstwicowy, a zarazem odległość
warstwic, można obliczyć odrazu w y s o ko ś ć d a n ej g ó r ·y , pomnotywszy ilość warstwic przez stopień warstwicowy przy danej po-

J.

działce.
Można określić

równiet większą wysokość jednej góry nad drugą,
warstwic każdej z nich, odejmując a póinlej mnotąc
przez stopień warstwicowy.
Na rysunku 18'-tym mamy dwa puokta A i ff; pierwszy leży na
-drugiej warstwicyl_ drugi pomiędzy 7-~ a 8-ą - · liczmy 7 1/ 2 warstwic
wysokości. Ponieważ mapa wykonana jest w podziałce 200 sążni
w calµ, więc stopień warstwicowy wynosi dwa sążnie. Wysokość zatem
punktu A b~zie wynosić 4 sążnie, punktu H - 15 sążni; punkt ff dominuj~ nad punktem Ą o 11 sążni.
wyliczając ilość

Rys: 18.

linJ·i warstwi'cowych
·róry, aOdległość
na mapie · t ·
mianowicie: tam, gdzie stok gó . Jes miarą pochyłości stoku

ry Jest stromy, linje warstwicowe

•
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znajdują się

od siebie w niewielkiej odległości ; o ile zaś stok jest lag~
dnlejszy, to i odstępy pomiędzy 1injami warstwicowemi są większe.
M amy, naprzyklad, jakiś stok góry ab (rys. 19), nachylony pod
pewnym kątem i = bam do poziomu; rzut poziomy (am) tego stoku
nazywa si~ jego podstawą (a' b') odległością warstwic
na mapie.
Jeteli rozpatrywać będziemy stok
góry ab, utworzony przez przecięcie
dwiema płaszczyznami równoległem l
na wysokości h, to wtedy jego
p o d s t a w a będzie się równać
odległości warstwic na mapie (am

= a' b').

10~,

Na wysokości 250 m : odległość b między 250, a 300 wynosi
skąd tg i' = 1~ = 0'6; tg o·6=3t•.
Na wysokości 300 m : odległość b między 300, a 350 wynosi
1~ =0'5455; tg 0'5455= 28° 35'.

.11~, skąd tg i" =

po-

b) Ażeby kąt nachylenia stoku góry znaleźć wyk re ś 1n i e
w ten sposób, ie na prostej Ot\ odkładamy odłeglości poziome warstwic (b), mierząc zawsze od punktu stałego O (rys. 20).
Z punktu O przeprowadzamy prostopadłćl OB, na której odkładamy
wysokość h; rysujemy lloję równoległą CD, do której przeprowadzamy
prostopadle z punktów na linji OA, a z puntu O, przez punkty przecięcia, przeprowadzamy proste. Przyłożony kątomierz wskazuje nam wartość kąta nachylenia stoku góry dla danej odległości 2-ch warstwic.
stępujemy

Natomiast stok gh ma większy
nachylenia, gdyż jego p od st aw a (odległość warstwic na mapie).
g' h' jest mniejszą od podstawy a' b'.
liąt

Wobee tego, w e d l u g o d 1eg l o ś c i m i ę d z y w a r s t w team i po z n aj em y, który ze
st ok ó w jest o·s trzej s z Y~
I ub ro z 1e g Ie j s z y, gdy wyRys. 19.
sok ość (h=hm) prze pro w ad z o ny c h pl a szczy z n rów n o I e gł y c h (st op i eń w
s t w i c o w y) j e s t t a s a m a.
Znając wysokość h i zmierzywszy odległość warstwic z mapy (rys.
19-y a' b',b' c',c' d',e' f,f g' i g' h') kąty nachylenia możemy:
a) obliczy(!, b) znaleźć wykreślnie lub c) ocenić na oko~
11) Z konstrukcji warstwic wynika, te 1mając dane dwa elementy
w trójkącie nachylenia, możemy zawsze znaleźć trzeci element, ;r miabm
nowicie (rys. 19):
bm (h)= am tg i=ab sin z; am=abcos i; skąd t g l ~
Na rys. t 9-ym L. i = L. bam.
Bez popełnienia znacznego błędu możemy przy i < 20° położyć
zamiast tg i, luk tej!) kąta (n). Stąd otrzymuje się uproszc.zoną, przy-

ar-

bliżoną formułę:

+;
>

h=am
dla kątów
Jak

i =~,gdzie n

=

57 dla kątów 5°-20°; n=50

25°.
z rysunku dla i=45° jest bm=am.
Przypuśćmy. że mamy obliczyć kąty ,nachylenia stoku góry dla
poszczególnych warstwic wzgórza 343, przedstawionego w rzucie poziomym na rys. 17-ym. Wysokość przeprowadzania płaszczyzn h równa
się tutaj = 61,.; odległość dwuch warstwic li między 200 i 250 =
23~; skąd tg i = -~· = 0'2609, a tg 0'2609 = 14° 30' czyli kąt
nachylenia stoku góry, na wysokości 200 m., wynosi 14·5•.
widać

A
Rya. 20.
Na rys. 20-ym odledłość Oa równa się odległości dwuch warstwic
200 i 250 na rys. 17-ym; 0C= h =6~. Przeprowadziwszy prostopadłą
z punktu a i prostą przez punkt przecięcia otrzymamy dla wysokości
200 m. kąt nachylenia stoku góry == 14'5°. Powtarzając to samo dla
wysokości 250 i 300 m. otrzymamy kąty 31 °; 28° 35', co w zupełno
ści zgadza się z poprzedniemi wyliczeniami.
W praktyce bardzo często posiłkujemy się gotowemi tab 1i ca m I
p ód st a w, wskazującemi kąt szukany przy wiadomej odległości (podstawie i wysokości warstwic). Najlepiej sporządzić sobie taką tablicę samemu w metrach lub sążniach ; rylluie się je\ w sposób następujący:

s
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Tablica podstaw przy h =

,ty
wzniesienia

i
odlellłości

waratwic
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Wygodniej jest jednak rysować podziałkę podstaw, którą
w postaci prostej lub knywej linji.
W pierwszym wypadku na prostej o~kladamy odległości warstwic
(podstawy) i notujemy u ~ry wyliczone l{ąty-wzn iesienia. Przytaczam
podziałkę podstaw (rys. 21? dla mapy w podziałce 100 sążni w calu,
przy h =2 sątniom.
sporządzamy

,·

§ 17. Narysowanie profilu z mapy,

,..

W wypadku drugim, Olinję prostą dzielimy na dowolną ilość cześci
przeprowadzamy prostopadt, na których odkładamy odlegrości warstwic;
u dołu piszemy odpowiadaJący im kąt wzniesienia, a końce łączymy linją
krzywą (rys. 22 przedstawia podziałkę podstaw ·na rys. 21-ym w postaci Unji knywej). Podziałka
ta służy do z n a I ez i e n I a .
po ds ta wy, gdy znamy kąt
i odwrotnie- do z n a Ie zien i a kąt a według odszukanej wielkości podstawy.
Przypuśćmy,

2:
Rys. 29.

wykreślonej

warstwicami.

Przypuśćmy, te mamy zbudować profil miejscowości, przedstawionej za pomocą warstwic na rys. 18, po linji ar. ( rys. 23).

Rys. 21.

t'

f

Ateby określić ściśle - jak i ką t w z n ie si e n i a odpowiada tej
wielkości, przypuszczamy, te od 3° znajduje się ona na 1/s odległości,
wobec czego dana podstawa odpowiada 3t/ 5 ° lub 3° 20'.
Wobec tego, mając mapę, sporządzon<1 w warstwicach, której podziałka i wysokość h są znane, motna łatwo odnaletć kąt nachylenia
stoku góry. Przykład pQdobny widzimy na rys. 18-ym po linji al.
Używając podziałki podstaw, przykładamy ją tak, by brzeg
kalibrowany biegł wzdłut linji spadu i przez przesuwanie badamy, jakiej
podstawie odpowiada pozioma odległości warstwicy; dana liczba wskate
nam kąt nachylenia ; ewentualnie kąt ten okaze się pośrednim między
dwoma, różniącemi się o 50:
c) W praktyce, należy przyzwyczajać . się ciągle do ocen i an i a
n achy I en i a s tok u n a ok o, posiłkując się początkowo, dla sprawdzenia, wytej podanemi sposobami.
Zwykle przy stromych stokach będziemy przeceniali (odnosimy
wrażenie, jak gdyby kąt nachylenia był większy) kąt nachylenia, a przy
łagodnych będziemy niedoceniali. Do pomocy, przy ocenie stoku, posłużą
pionowo rosnące drzewa. Kąt, zawarty między pniem drzewa, a linją
stoku, odjęty od 90° da nam kąt nachylenia stoku.
Stoki zupełnie nieiforośnięte, puste i suche, jak np. piargi, nie
przechodzą nigdy nachytenia 33 ". Jeteli po stoku sączy się trwale maleńka struga wody, choćby wsiąkająca w ziemię i niewidoczna, to stok
będzie miał nachylenie mniejsze od 33°. Jeteli skala ześlizguje się, wietrzejąc, wtedy stok ma nachylenje 33°, gdy nie ześlizguje się powytej 35°.

te na rys. 21
odmierzono cyrklem od ległość
hi dwuch warstwic i zmieszczono jcl na podziałce podstaw między 3° a 4' (rys. 22).
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W tym celu przeprowadzamy prostą poziomą ar, na której odkła
damy cyrklem wielkości ab, be, cd... równe odległości warstwic. Z punktów b, c, d.•• kreślimy prostopadłe i odkładamy wysokości bb' ce'...,
określone z warstwic; odpowiadają one wysokości h, która w danym
przypadku = 2 sążniom. Znalazłsty wielkość bb' przez WJ'.!.ifZenie, każda
następna ce', dd' i t.· d. b~e o taką wielkość większa. Przez punk~
8*

36
b', c', d'... przeprowadzamy Jinję knywą, odpowiadającą powierzchni dane)
miejscowości. Chociat i i j leią na równej wysokości, jednak między
niemi znajduje się najwyższy punkt S, którego wysokość musi być
określona w przybliżeniu. Przypuśćmy, że punkt S lety w odlegtości 1/ 3
między płaszczyznami tnącemi; ponieważ płaszczyzny te przeprowadzaliśmy na wysokości h = 2 sątniom, to '/s = 1 1/a sążniom. Jednak
punkt S nie leży na żadnej warstwicy, ale nieco niżej od odległości
2 sążni, więc 1/ 1 tej odległości = 1 sążniowi; przeto punkt S znajduje
się na wysokości 1 ~ia od punktów i i j, a w profilu umieścimy go
vf polowie wysokości, wynalezionej poprzednio.
Na rys. 17-tym mamy również profi~- zbudowany na tych samych
zasadach; od wa rstwic przeprowadzamy prostopadłe, od linjl poziomej
(poziomu morza) odkładamy wielkości h znane, a przez punkta przeprowadzamy krzywą, przedstawiającą profil stoków wzgórza 343.

§ 18. Przedstawienie rótnych form terenu za pomocą warstwic.
Powierzchnia ziemi przedstawia ogromne bogactwo form, które
sprowadzamy do kilku ogólnych typów: góry, szczyty, podnóta, stoki,
grzbiety, wgłębienia, siodła, kotliny, jamy, terasy, doliny i wiele innych.
Rys. 18 przedstawia te różne formy terenu, ujęte za · pomocą llnjl
warstwicowych.
Wierzchołek, szczyt (F, F', F") jest najwyższą częścią góry;
przedstawiony jest za pomocą llnji zamkniętych kropkowanych, wewnątrz
których niema innych linji warstwicowych. Warstwice zwrócone są wypukłą stroną ku dołowi.
.
Podnóże (G, G', G", G'") oznacza się najniższą linją warstwicową, za którą następuje równina lub podnóże innej góry. W ostatnim
przypadku tworzy się rodzaj si od la, który zaznacza sie na rysunku
ff, Ił', H") kropkowanemi zamkniętemi warstwicami.
St ok i gór mają nadzwyczaj rótną formę ; zazwyczaj stokiem nazywamy pochyłość, mającą określony kierunek, jak np. stoki M N G
i M N' G' G, oznaczone strzałkami. Jeżeli stok góry spada nagle, w pewnym miejscu nawet prostopadle, to oprócz linji warstwicowych zaznacza się grubą linje, prostą lub knywą w zależności od formy tych
u r w i s k (P, P, P).
Gr z b Ie te m góry (M N G G' N') nazywamy zetknięcie się 2ch
stoków, a linję zetknięcia (MG) - osią grzbietu lub linją roz.d z i a I u w ód, gdy! od tej linji po stokach spływa woda w różne
strony. GrLbiety przeważnie tworzą powierzchnię zaokrągloną, a warstwice
na tej linji mają wygląd krzywych koncentrycznych, zagiętych w stronę
wierzchołka. Tylko w miejscowościach skalistych grzbiet może być ostry,
k_tpry nazywamy wtedy grzebieniem.
Wg le b i e n i a górskie (N' M G G' G" M') tworzą sie równie!
przez zetknięcie sie dwuch stoków, a linja zetknięcia się " (N' G') uazy~
wa się ł I n j ą s pl y w u w ó d, gdyz tptaj lllCUl sie, spływające po stok;tch wody.

Wgłębienia stoku, stale odwodnion~, przez ~zialalność ":odY_ ~.::
zaostrzone, co występuje w rysunku warstwicowym ": :ibhzem_u ~tę
warstwic do siebie i w pomniejszeniu kąta,. pod którym s!ę przecmaJ:L
nazywamy vry r w Im I, d e br7 am i (dziki potok); debrze Jednoczące się
dają początek dolinom (patrz ~s. 18 ff' ku północy, ff ku P, N ku ~).
K o t 1i n ą (K) nazywamy wgłębienie, ogran iczone. ze wszystkich
stron warstwicami. Kotlinę małych rozmiarów nazywamy J ~
.
Ter as a m i nazywamy ~ położone na stokach góry (od ":1erzchołka L obniża sie stok schodkowato na zachód terasa I między
warstwicami 8 i 7, terasa 11-4 I 3).
. .
Rozpatrzywszy różne formy terenu zauw~źyć należy, ~e wgłęb1ema
i wypukłości o jednakowej różnicy wysokości i kształtu me dadzą sir
w rysunku warstwicowym odróżnić.
Temu brakowi map warstwicowych zapobiega się tym sposo~em,. że
nietylko charakterystyczne punkta terenu oznacza się liczbą, wy.rażaiącą tch
wysokość bez"'zględną, ale też tym samym sposobem określa ~tę wysoko~ć
pewnych warstwic. Pewną wskazówkę na stosunki wysokości _ter~nu d?Je
nam w każdym razie, nawe.t w braku oznaczonych wysokości , . sieć wod,
która bieży najniższemi llnjaml terenu. Bardzo ~dko natom!as~ (czę
ściej na mapach rosyjskich) oznacza się .wy~ok~śc1 lub zagłęb1ema znakami ._ lub - ; obok nich czasami znaJduJą s1e cyfry, ~r.ażone w metrach na mapach austr. lub w sążniach na mapach rosY}skich.
nącej,

§ 19. Kreski.

1)

W celu plastyczaiejszego przedstawienia terenu stosuje się kreskowanie mapy.
.
Kreski - są to krótkie llnje, które biegną wzdłuż pochylośct terenu, a prostopadle do finji wars twicowych.
.
.
. .
Im stok spadzistszy, tym kres ki owe są grubsze t stoJą gęścteJ
obok siebie, im .łagodniejszy, tym są cieńsze i rzadsz~.
.
Kierunek ich uzią_yslowić sobie można, wyobraziwszy sob,~ wod~
deszczową, ściekającą
wszystkie strony po st~k.ach ~óry ; k1~runk1
drobnych strug wody zgadzać się będą najdokładn1eJ z k1erunkam1 tych
pókresek.
.
.
Rysując jakiś plan nalety najpierw przeprowadzić warstwice, a
źniej dopiero oznaczyć nierówności terenu ~a pomocą . k~esek. Przeprowadza się je prostopadle do warstwic w kierunku na1w1ększego spad~
stoków. Wielkość kresek, jak również i Ich grubość zależy od odleglośc1,
kier.unek kresek od krzywizny warstwic. liieprawldlow~ ~tem_ przepro-:
wadzenie warstwic wpływa na niedokładne przedstaw1eme merównośc1
terenu za pomocą kresek. '
.
Rysunek 24 przedstawia miejscowość, narysowan~ kreskami, a VfY·
obrażoną poprzednio na rys. 18-ym za pomocą warstwic ; przez porownanie tych dwuch rysunków dokładnie przedstawiamy sobie sposób
ryso~ania map za pomocą kresek.

na

•) Po niemiecku : 'Schraffeo, po ros.: .,s:ttrychJ.•

,
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Podobnie jak w rysunku warstwicowym, tak i w kreskowanym nie
p~dobna wyróżnić kierunku spadku, na dól czy do góry. Należy się też
Ol')entować rysunkiem sieci wodnej.

Reguły te skreślił on w sposób następujący:
1) Przypuszczamy, że nierówności terenu są oświe
t I o n e prost opad Ie z góry. Wobec tego płaszczyzny poziome Scl
oświetlone całkowicie; pochylone tym słabiej im większy kąt nachylenia,
a spadziste są całkowicie w cieniu.
2) St opie ń n ie rów n oś ci tere n u wyr aż a się z a pomocą stosunku grubości kresek do odległości mJędzy
n iem I.

I

§ 20.

Określenie kąta

nachylenia stoku góry za
kreskowej Lehmanna.

pomocą

po-

działki

Dla

określenia kąt.a

nachylenia stoku góry, Le hm a n n

skalę kreskową.

sporządził
~

Polega ona na tem, te n a jednostkę dl u g oś c I w ars t w Tc
przeprowadza się s tal ą i Io ś ć k re sek, prostopadłych do warstwic.
!(reski te są tym grubsze, im bardziej stromy jest stok.
Z rosnącą pochyłością stoku stosuje sie, co 5Q inną skalę grubości
kresek.
Skala Lehmanna obejmuje 9 cieni, skutkiem czego, pochyłości nad
45° wypadają zupełnie cżame.
•Skala austrjacka wyróżnia 16 cieni, co 5'; niemiecka
10 eten!, co 5 ° i cień dodatkowy dla nizin, wyraiający pochylenia niżej
-

uił
·

z

Rys. 24. .
Poo.iewai je~nak r~sunek .kres.kowany uwidocznia tylko pochyłość
terenu, _w,ęc dla or1entancJ1 wysokości slutą liczne punkta stale. Bez nich
mapa me ~a. fa~neJ. wartości. Mapy austrjackie- 1 : 75.000 dodały tet
dla dokladn1e1szeJ orJentacji warstwice 100-metrowe.

I
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Rys. 26.

• Prerwsze określone reguły przedstawienia nierówności terenu na
mapie za pomocą kresek, podał w 1796 roku Le b m a n n, oficer saits'ońskiego sztabu naczelnego.

1°; rosyjska (skala Bolotowa) ma tyle cleni, co skala Lehmanna, jednak każdy cień odpowiada innej wartości pochylenia terenu, stosownie
do nizinnego charakteru Rosji (rys. 25).

•
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Oprócz prawidłowej skali Lehmanna i Bołotowa jest w utyciu do
rysowania szkic u (croquis): skala skrócona.
Skala k res k o w a s kr ó co n a oparta jest na następujących zasadach,

Pochyłości niewielkie, dostępne dla trzech rod.zajów broni, nie są
rysowane ; pochyłości niedostępne (około 45') rysuje się całkowicie na
czarno. Pochyłości, zawarte w tych granicach, dzieli się na cztery nędy:
l~y rząd ~~chyłośc!, przedstawiających nieznaczne trudności dla wszystkich rodzaJow brom (około 5 °) - r ysuje się clenkiemi i rzadkie mi kreska mi ; drugi rząd pochyłości, na których działania kawalerji, a głów~ie artylerji są bardzo utrudnione (około 10°} - rysuje
się grubszem1 kreskami lecz grubość jest mniejszą od ich
od,leglości ; trzeci rząd P(?Chyłości, dostępnych dla piechoty i pojedynczych kawalerzystów (około 20°) rysuje się kres kam i, których grubość równa się ich odległości ; czwarty rząd pochyłości
dostępnych tylko dla piechoty w rozsypce lub linji tyraljerskiej ( około
30•) - rys uje się grubemi kreskami, których grubość jest
większą od ich odległości.

§ 21. Obliczenie wysokości góry na podstawie kresek

te~retycznie możliwe, Jest praktyczn ie wykonalne tylko w pracy tabol'atoryJneJ -~ pomocą lup~ 1 podziałki ; w istocie osiąga się zawsze błędne
wymk1 z powodu niezgodności między skalą kreskowania teoretyciną,
a reprodukcją jaśniejszą lub ciemniejszą.

§ 22. Rysowanie profilu z mapy wykreślonej' kreskami

jest tak samo niemożliwe, jak oznaczenie wysokości. Teoretycznie stopnie
kresek pozwalają na odróżnienie pochylenia 5 • -10°, 100-..:15°, 16-20 •
I t. d., a stąd wynika dowolność w oznaczaniu wysokości względnej,
która wynosi na l kim. długości stoku około 70 m. W praktyce jest
~ dowolność daleko większą. Stąd wynika, ie rys o w a n ie prof il. u z.mapy kreskowanej możliwe jest tylko w przybliże n iu z p_omocą punkt ó w stałych, z coraz większą
d o k la d n oś c I ą, z po m o c ą w a r s t w i c p o m o c n i c z y c h.
Na podstawie mapy, której teren wykreślono wyłącznie kreskami
moż~a ~ łatwością wyróżnić i~o~ć wstępowań i zstepqw,ań na każdy~
profilu, Jakoteż względny stopren pocliylości każdego przejścia.

nomiczne są oznaczone z największą dokładnością, stanowią też kontrolę
wzajemnego położen ia całego zdjęcia tryangulacyjnego.
P u n kta try g ono metrycz n e dają położenie geograficzne i bezwzgl~dną wysokość oznaczonego objektu (od poziomu morza). Punta te
są przedstawione właściwem i znakami konwencjonalnemi.
2) Wzg I ę d n e pun k t a st ale, które podają wysokość dwuch
punktów w terenie np. wąwozu, wału, brzegów, pochyłości terenu, itd. których wysokość, względ nie głębokość nie może być przedstawion ą ani
warstwicami, ani kreskami ; jeżeli wynosi więcej aniżeli dwa metry oznacza się je za pomocą puntów stałych względnych.
Przy zwartych wgłęb ien iach , jakoteż przy rowach, jak r wszęd zie
tam, gdzie tego wymaga wyrazistość, dodaje się przed dotyczącym punktem znak . - ".
Wzgl ędne punkta stale odnoszą się tylko do terenu najbliższego.
Punkta stałe, rozmieszczone odpowiednio na mapie, znacznie uła
t~iają 'OCenę różnic wysokości w terenie.
Do przedstawiP.nia nierówności terenu utywa się punktów sta łych
na równi z warstwicami i kreskami.

§ 24. Cieniowanie. (Inaczej wiszerowanie, w niemieckim: Schumnierung und Lawierung).
Istnieje jeszcze inna metoda oznaczania wysokości, a mianowicie
cien iowanie za pomocą ołówka, kredek lub farb wodnych.
Przy użyciu sposobu cieniowania, dla przedstawienia nierówności
terenu, jest ważne wszystko to, co obowiązuje przy rysowaniu za po-

§ 23. O punktach stałych.
Punkta stałe są to cyfry na mapie, wyraujące wysokość danego
punktu w metrach na mapach austr. I pruskich, w sążniach na mapach
rosyjskich.
Rozróżniamy :
1) Bezwzględne punkta stale:
a) astronomiczne i b) trygonometryczne.
As t ro n o m i cz n e wyrażajl:l tylko położenie punktu w rzucie
poziomym, t. j. jego długość i szerokość geograficzną. Punkta astro-

Rys. 26.
mocą kresek, a więc zasadą jest, że powierzc h nie s ą tym c lt: mnlejsze, im są więcej strome (rys. 26).
Sposób ten jest używany na mapach pruskich (był dawn iej w Polsce ; por. Ho g re ve P.: Nauka rozmiarów żołnierskich. Warszawa 1791).
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§ 25. Utycie metody skombinowanej do przedstawienia
części terenu.
Najczęściej mapy przedstawione są sposobem skombinowanym,
wiec: warstwice, kreski i punkta stałe lub kreski i punkta stałe.
1. Warstwice.
Do przeprowadzenia warstwic na planie stosują się następujące

43
brz.e nadają się do zrozum i alego przedstawienia
dniają przeprowadzenie ścisłych obliczeń.

terenu,

jednakże

utru-

Jakkolwiek dosyć dokładnie przedstawione są kreskami pochyłości
terenu, to jednak nie w tym stopniu, jak wymaga teorja, tak, te przy

reguły:

Główne linje warstwicowe, z małemi wyjątkam i, przeprowadza się
na wszystkich todzajach części terenu.
Pośrednie i pomocnicze warstwice rysuje się tylko częściowo tam,
gdzie teren jest najbardziej płaski. M_ianowicie: warstwic pośrednich
utywa się w tych wszystkich częściach terenu, w których odległość
pozioma między dwiema sdownemi warstwicami odpowiada pewnemu
stałemu nachyleniu, mniejszemu nii 25°, warstwic pomocniczych
tylko tam, gdzie zarys warstwicy pośredniej odpowiada pewnemu stałemu nachyleniu, mniejszemu, niż to 0 włącznie.
'2. Kreskowane pochyłości.
Nie używa się kresek przy wszelkich drogach, drożynach i ściet
kach o wysokich górach, które trudno odnaleść na planie gęsto kreskowanym, tak samo i przy pnedstawianitt zamkniętych miejscowości.
Wyklucza to jednak przedstawienie charakterystycznych szczegółów, jak
przekopy, stopnie, karby i t. p., gdyż one mają ogromny wpływ na pochód w takiej miejscowości .
3. Punkta stałe.
Wszystkie wierzchołki, doliny, przełęcze i Inne ważne punkty
przedmioty oznacza się punktami stałemi bezwzględnemi.
Przy punktach, o precyzyjnie wymierzonym poziomie, znajduje się
na odnośnym przedmiocie blacha żelazna ze znakiem wysokości.
Punkta stałe, które występują przy piramidach, kościołach, budynkach lub innych przedmiotach, odnoszą się zawsze do naturalnej
podstawy przedmiotu.
Ponkta stale mostów odnoszą się do pokładu mostu, na kolejach ielaznych - do górnej powienchnl szyn, wód do powierzchni przy normalnym stanie wody.
Pun!Jta stale, oznaczone przy nazwach miejscowości, odno!>zą się
do k.ościofa, zaś przy większej liczbie kościołów do takieg'>, który ma
punkt w środku pierścienia.
Pu n kta st ale względne (patrz wyżej).
Przytaczam (rys. 27) część mapy austrjackiej, pommeJszonej z podziałki 1 : 25.000, wykonanej metodą skombinowaną .

§ 26. PorównanJe map, wykreś lanych za pomocą warstwic,
kresek lub metodą skombinowaną.
1. Mapy kreskowane dają b. plastyczny obraz terenu, ze wszystkiemi szczegółami i najbardziej zbliiają nas do wrażenia, jakiego doznajemy przy oglądaniu rzeczywistych aęści terenu; one bardzo do-

Rys.

Zł.

. wyliczeniach z map kątów pochyłości, popełnia się nieuniknione błędy od
5° do 10'. l'fiedokladność ta wzrasta z oddaleniem punktów, mię
dzy któremi szuka się różnicy wysokości lub rysuje się profil. Do tego
dołącza się i to, te dna dolin, grzbiety i t p., na rysunku pozostają
białe, tj. przedstawiają się, jako poziome, gdy tymczasem w naturze mają
pewną pochyłość, ' która do rachunku wciągnięt~ nie będzie.
Dobre kreskowanie wymaga wiele czasu i duto ćwiczeń.
Przez cieniowanie kredką otnymuje się także plastyczny obraz,
jednak kc1ty nachylenia ocenia się jeszcze bardziet niepewnie, niż na mapach kreskowanych.
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• 2. .M a P y w a r st w I co we oddają tę wielką korzyść, te można
z ntch b. łatwo wyczytać rótnlcę wysokości dowolnych punktów i obliczyć k_ąty ~achylenia, te ostatnie jednak, pod tym warunkiem, te nachyleme, mtęd~y dwiema kolejnemi warstwicami, jest ciągle.
Z ~rugleJ str~ny jednak, mapy warstwicowe nie odtwarzają tak
plastycznie terenu, Jak mapy kreskowane lub cieniowane. Trudno też
bardzo. znale~ć związe~ między częściami terenu, na terenie b. płaskim
lub. fahst~ '. często m~oznaczone są pomiędzy warstwicami przedmioty,
. maJące w1~lk1e zna~~mi _Pod względem wojskowym.
.
Ż°!-merz pow1me"" Jednym rzutem oka na mapę, zorjentować się ,
~ odn_alezć części dt!te i małe w terenie. Z tego powodu mapy, rysowane
Jedynie za pomocą warst~ic, są mniej dogodne do utytku wojskowego.
3. ~~ usunąć braki, które są właściwe rozmaitym metodom
P_rz~staw~ama, utywa się warstwic w polączen!u z kreskowaniem lub
c1emowaniem płaszczyzn poch~łości i z podaniem cyfr punktów stałych.
W ten sposób, odczytanie I zrozumienie mapy staje się większe
przez. polączeme plastycznego wyrazu części terenu z przejrzystością stosunkow wysokości.
ROZDZIAŁ

IV.

O orjentowaniu się i używan iu map

·

w terenie.

§. 27. Orjentowanie się w terenie.
~orj~t~wać ię z_naczy: określić dla każdego punktu w terenie :
1} gdzie się
najduJe, 2) co go otacza i 3} w jakim kierunku mamy

Iść, ażeby doj

do określon ego celu.
.
Rozpoznani~ t_akie terenu. w miejscowości znanej nie przedstawia
zadnych trudności, Jednak musimy zawsze mieć na uwadze te zorjen'
towanle się w terenie nieznanym jest rzeczą trudną.
. Orjentow.anie. s!e mote by~ a) częściowe, gdy znamy poloieme st~on świata I Jesteśmy w stanie posuwać się w danym kierunku
a_ w razie potneby, wr?cić tą samą drogą; b) całkowite, gdy znamy
metylko własn~ stanow1~ko ale t:3kże położenie, kierunek i odległość widocznych części terenu 1 przedmiotów, jakotet wzajemne stosunki polotenla, skutkiem czego posiadamy dokładną znajomość właściwości terenu i ~ożemy wydać odpowiednie dyspozycje. I
. Oficer winien być pod~zas każdej czynnosci w terenie należycie
zorJentowanym. Nawet ogramczony zakres działania dowódcy patrolu
lub lwmendanta placó~ki, opiera się na rzeczywistej wajomości orjentowania się, aby właściwy front operacji tak w całości, jakotet i w szczegółach, z ~czu nigdy nie był stracony.
.
Spec~alne zadania, np. w służbie ordynansowej, wymagają dobrego
onentowama się. Prawie zawsze, oficer ordynansowy przy poleceniach

ogranicza się tylko do n a z wy m i ej se o w oś cl, w której dany oddział obozuje lub przemaszerowuje. Jeżeli więc ordynans nie ·umie szybko orjentować ~ie, to wtedy mogą powstać rótne pomyłki, a dany oficer ponosi ogromną odpowiedzialność, gdy komendant, który go wysłał,
liczy z całą pewnością na współdziałanie sąsiadujących z nim oddzia·
łów. Również i wteóy, gdy dwa oddziały nieprzyjacielskie stoją naprzeciwko siebie oszczędność czasu jest bardzo watnym czynnikiem, a przy
nieumiejętnej orientacji stracony czas jest, w większości wypadków, powodem klęski. Historja wojen podaje niezliczoną ilość wypadków, w których los poszczególnych bitew, a zarazem i całych wypraw byl niepomyślny z powodu opóinienia lub całkowitego zbłądzenia ordynansa
który miał doręcz.yć ważny rozkaz oddalonemu oddziałowi .

§. 28. Crjentowanie

się

w terenie bez pomocy mapy.

Orjentować się tutaj możemy:
a) na podstawie punktów orjentacyjnych, które dobrze są widoczne w terenie zdaleka, przez co tet rzucają się obserwującemu w oczy. Przejeżdtając więc w miejscowości zamieszkałej lub
tet w takiej, gdzie po obydwuch stronach drogi .znajduje się dużo rótnych przedmiotów, 2orjentować się możemy bardzo łatwo; jednak
w miejscowościach o charakterze stepowym lub lesistym, ażeby nie
zbłądzić i znaletć drogę na wypadek powrotu przez tę samą miejscowość, trzeba zawsze oglądać i zapJmi~tywać przedmioty nieznaczne lecz
mogące nam pomóc w orjentowaniu się. Takie przedmioty nazywamy
p u n k tam i or je n tacy j n em i.
Punkt orjentacyjny powinien być widoczny zdaleka i odróżniać się
od innych przedmiotów, znajdujących się obok niego lub też stać oddzielnie od przedmiotów podobnych, jednym słowem powinien rzucać
się w oczy przy pierwszym spojrzeniu n,1 daną miejscowość. Np. drzewo
lub pagórek niewielki w stepie mogą służyć jako punkta orjentacyjne,
jednak takie same drzewo w lesie lub pagórek w górach nie zwróc.t
nawet tadnej uwagi. Punktami orientacyjnemi mogą być: kościoły,
krzyże, oddzielne drzewa, słupy wlorstowe (telegraficzne nie, gdy! jest
ich bardzo duto na małej przestrzeni), fabryki, leśniczówki, karczmy,
wiatraki, du.ty kamień na miejscu równym i L d. W miejscowości stepowej, monotonnej, punkty orjentacyjne sami zaznaczamy, załamując gałązki drzew, stawiając wiechy lub składając kamienie na większą kupę
i t. d.
· Z reguły powinniśmy się zawsze oglądać za siebie przy posuwaniu się naprzód w miejscqwości nieznanej, gdyż wtedy oswoimy się
odrazu z widokami terenu, które napotkamy przy ewentualnym odwrocie (przedmioty spotykane podczas odwrotu będą z innej strony, które
były z prawej strony będą z lewej I naodwrót).
Nalety tet pamiętać lub zapisać sobie nazwy główniejszych punktów ~mieszkalych i zapoznać slę z drogami, lasami, góranil, wąwo
zami, lakami, błotami, jeziorami i rzekami ;
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b~ według st.ron świata. Strony świata znajdujemy za pomocą·

następu1ących

spósobow:
1. ~ a Pod stawie komp as u. Jest to najlepszy i najdokładniej
szy sposob, gdyż korzystać z niego motemy w dzień I w nocy1 podczas pogody i ~ie~gody. l(ompas składa się z metalowego pudelka,
przykrytego szk1elk1em, wewnątrz zaś na sztyfcie umieszczona jest strzałka
namagnesowana, która ma własność zwracania się w kierunku pół
nocny~. (N). Na dnie pudelka przeprowadzone są dwie linje na krzyt, ktQrych. końce oznaczone są pierwszemi literami słów: pófnoc (NJ polndnle (S), w~chód ~O), ~chód
Ateby sztyft nie ścierał się i śtrzalka
namagnesowana DJe zuzywala się, z boku pudelka znajduje się mały

0J'),

WP~W

z
ZPaz

PclPłZ

Pd. Pel}{
Rys. 28.

zatrzask, którym przyc!ska sfę strzałkę do szkiełka, gdy się kompasu nie
ufywa•. Przy korzystamu z kompasu należy opuścić zatrzask i obracać
pudelkte?1 w położeniu poziomym do tej pory, aż strzałka namagnesowana zeJdzle się z kierunkiem lioji NS (rys. 28).
Igła magnetyczna wskazuje biegun magnetyczny, różniący się od
bieguna półn ocnego ziemi czyli geograficznego.

Kąt, zawarty między biegunem magnetycznym, a geograficznym,
nazywa się zboczeniem igły, czyli deklinacją. Deklinacja może
być równą zeru, albo wschodnią lub zachodnią.
Obecnie np. zachodnie zboczenie ma wschodnia cz~ć Póln. Ameryki, Ocean Atlantycki i Europa z wyjątkiem Ro „
d
I d n i k ~ o . W ciągu w1
zm1ema się deklinacja, na wsz.yst~ punktacf ziemi; w Polsce panująca deklinacja zachodnia pomniejsza się co rok o 5--6'.
.
Prócz zmienności w ciągu wieków, istnieją dzienne wahania igły
magnetycz.nej, jakoteż zaburz.enia nieperjodycme, któ_re dochodzą do 10':
Zbocz.enie zachodnie (1910) igły magnetyczneJ dla Lwowa wynosi
1
3•, dla Krakowa 5°, Warsz.awy 4 1/ 2 ," Poznania 6 1/ 2 ,o Wilna 2 /1 ,° Kijowa 1°.
Kompas bywa skonstruowany wraz z przyrządem ~o celow~nia
(przy orjentowaniu się na podstawie mapy)- dla uchwycenia kąta, Jaki
tworzą dwie linje w terenie; pr.zyrząd taki naz.ywamy bus o I ą. W kon·
strukcje jedńak szczegółowe wchodzić tu nie możemy; każdy z.najdz.ie
1
odpowiednie informacje w katalogach wojskowych lub 'ł!!uJist~rcaAyeh. )
2. podług słońc a (tylko w dzień pogodny). Słońce znajduje sie
każdego dnia, przez przeciąg całego roku, o godz. 12-t~j w południe P~
stronie południowej nieba. Cień zatem każdego przedmiotu (np. wbiteJ
pionowo w. ziemie laski) pada wtedy w kierunku północnym (~). Na
wiosnę i w jesieni, ale tet tylko w tych porach roku (marzec I wrzesień) słońce o godz. 6 rano na .E0, 9 rano na SE0 , 3 popołudniu
na S W0 , 6 wieczór na W.
3. Podług słońca i zegarka.
W celu oznaczenia stron świata za pomocą zegarka wystarcza
założenie, u słońce jest o 6-ej rano na Wsch., o 12-ej w południe na
Pol., a o 6-ej wlecz. na z. Słońce zatem drogę swoją od~ywa w 12-t~
godzinach czyli od najwyższego do najniższego polotema przechodzi
w 6-ciu godz.inach. Jetell znamy godz.inę, motemy łatwo określić kąt,
jaki tworzy kierunek słońca i Pd., ponieważ jednej godz.:.nie odpowiada
1/, kąta prostego, tj. 15•. Wobec tego o godz. 10-ej przed
pol. k~t
między stanowiskiem słońca, a Pd. wynosi 2 godz. (12-10), t. J.
2x15° _:._ 30°, o 3-ej popol. 3X15° 45'. Przed południem nalefy ten
kąt liczyć na prawo, po południu na lewo od kierunku słońca.
W praktyce jednak, używając zegarka, uciekamy się do innego
sposobu. Wiadomo, te w tym samym czasie, .w którym słońce z~tacza
kąt 1so• (12 godzin), wskazówka mała robt kąt dwa razy większy
(3600), o godzinie zaś 12-ej znajdują się w n ajwyższych punktach
swych dróg.
.
.
.
.
Gdy zegarek będziemy trzymali poziomo, szk1ełk1em
do góry, a małą wskazów.kę skierujemy na . słońce tak,
I) a) La Ubralrlc mllltalre Henri C b ar Ie s - Lava u z e 11 e. Paris, 10,
Rue Danton (Boulevard Salnt-Oermain 118);
1>) Armee-Bedarfsartlkel. Max SchalL Wien Ili, f'asangasse 82;
c) Berezowski. Petersburg, KolokolnaJa 14.
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by ciel\ patyczka lub źdźbła, postawionego prostopadle
w środku zegarka, padał na przedłużeniu wskazówki godzinowej, to godzina 12 na zegarku nie wskate nam Pd
J e cz p o lu d n i e z n aj d o w a ć s i ę b ę d z I e w p o l o w J e m 1 ~
dzy 12-tą, a tym punktem, który wskazuje nam mała
wskazówka.

Gwiazdozbiór zwany •O r jo nem• wskazuje nam rówoiet póln.
(rys. 31). Trzy małe gwiazdy tWOJ'Ul głowę Orj_ona, dwie po bokachramiona trzy gwiazdy w rzędzie pasek - Inne tny w kierunku
pionow;m - miecz, wkońcu dwie duże gwiazdy - nogi 01ona. Unja,
pqeclągniętą przez środek &Iowy Orjona i śrogl!,ową gwiazdę pasa,
wskaże na niebie Gwiazdę Polarną.
Gwiazdoibiór 1tOrjona« widoczny jest ria pó(nocnej I pqłudn iowej

Przypuśćmy, że mamy czas

popołudniowy, np. godz. 2 mi-

półk1,di.

nut 20, to wtedy odliczamy na
prawo od liczby 12 połowę
tego czasu, jaki wskazuje zegarek, a punkt, na którym się
zatrzymamy -= 1 godz. 10 m.,
określi nam kierunek Pd. {rys.
29).
Jeteli mała wskazówka
zuajdować się będzie o godz.
6-tej r a n o, to wtedy P o l. liczymy w połowie między 6-tą
a 12-t.ą w k I er u n ku p o s uw a n Ja się wskazówki
z e g a r k a, a o .godz. 6-ej
w i ecz. w połowie między
gcdz. 12-tą, a 6-t.ą na go dz.
3-ej, t. j. w kierunku odwrotnym do posuwania się wskazówki zegarka. 1)

I
I
I
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4. P o d I u g g w i a z d
w nocy.
~~
Jeżeli noc jest pogodna
i
gwiaździsta,
kierunek P n.
Rys. 29.
łatwo jest określić według
gwiazdy północnej, zwanej Po Ja rn ą. Znajduje się ona obok gwiazdozbioru, złożonego z 7-u
gwiazd, zwanego •Wielką Hiedźwiedzic.1« al6o „Wielkim Wozem".
(rys. 30).
Połączywszy obydwa tylne kola owego wozu linją prostą przedlutamy ją pięciokrotnie i natrafiamy na gwiazdę li wielkości zwaną »gw i az d ą Po I a r n ą«. Hależy ona do grupy »Malej Niedtwiedzicy« albo
• Małego Wozu". Gwiazda polarna wskazuje Pn. z błędem doch""'~".cym 11/2 •.
ł
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~. Po dl u g k s i ę ż y c a.
Gdy księżyc jest widoczny,

należy zbadać ile d w Ił n as t y c h
i która jest godzina. Jeżeli księżyc
ma 1ej e, trzeba
dwunastyc~, jako l_lczbę godzin, dod a ć do godziny, wskazanej przez zegarek; Jeżeli ks1 ętyc ro śni e odjąć. Suma względnie różnica da nam godzinę, o której słońce stałoby w tym samym miejscu, co w danej chwiU księżyc. Dalej postępuje się zupąn ie tak samo, jak z słoń~m . .
.
Aby poznać, kiedy księżyc roś n I e, a kiedy ma 1e Je, wystarczy
pamiętąć, te maleje, t. j. światło swoj~ cofa, gdy ko6.ce sierpa
zwrócone są na prawo, jakgdyby tWOJ'UlC hterę C; _ro ś n I e zaś, t. j.
dopełnia świaUo, gdy ko6.ce są zwrócone w przeci wną stronę~. co
łatwo uzupełnić do dr11kowanej, wielkiej lit~ry D (dopełnia).
Np. na rysunku 32-im widać 2 1/ 2 cześci <twuoast)lcb śrę4a ic:y
księżyca. a zegarek wskazuje 8..ą godz. wieczór. Księtyc wskuu1e C.
części

Można również określić strony świata po m Ie cz n ej drodze,
składającej się z wielkiej ilości małych gwiazd ciągnącej się wzdłuż firmamentu niebieskiego z Pn. na Pd.

$tąd wynllcający, błąd z orjentacjl za pom~ zegarka, jest znaczny
(do 1ó°l w godzinach rannych I wieczornych podczas lata (czerwiec, lipiec).
1
)

średnicy

księtyca widać
znalezioną licz~

ł

"
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t. J. c od fa
. bs di ę. czyli• ma I e j e, a wi ęc o 8-ej wieczorem księtyc stoi
tam, g zie ę zie sionce o godz. a+2 1/ 2 =10'/, przed połud n iem.

W ten sposób możemy całkowicie orjentować się w nieznanej
miiejscowości na podstawie mapy i działać z taką samą pewnością, jak

6. P~d~ug niektórych przedmiotów lub zjawisk przyrodr·
. J!t.eh nie możemy znaleźć stron świata według sposobów,
lei
wymienionych, wtedy określamy je za pomocą następujących oznak :wy
d
a) na drzewach, skałach i kamieniach mee h rozwija się silnie"
o s~rc;ny Pn;~~ gałązki i liście oddzielnie stojącego drzewa r;_.
sną a eko g~cteJ od strony Pd. aniżeli pn. ; c> w z im i e ś ~ i e g
rzhlega do drzew lub skal od strony pn., na wiosnę zaś Jety na stoa~ j zwn~~nych ku Pn., gdy tymczasem od strony P d znacznie wcze
me topn1e1e.
·
-

--w znanej okolicy.

ś

§. 29. Orjentowanłe sfę w terenie na podstawie mapy.
Ateby zorjentować się według mapy nalety: a) ustawić ma tak
ab~ jej brzegi odp.owładały stronom świ ata (górny :lrno~
cneJ, dolny połudnloweJ, lewy zachodniej, prawy wschodniej);
b) oznaczyć na mapie punkt,
w którym się znajdujemy.
. Gdy ustaw!li śmy mapę według stron
świata, wszystkie linje na mapie są równolegl~ do . odpowiadających im linjl
w terenie. Więc Je ie I i c h ce my z n a1e ź ć strony świata według map y,
!o należy wszystkie kierunki na mapie,
Jak n!'. drogę, na której w danym momencie moiemy się znajdować lub widoczne w oddali punkta orjentacyjne, ustawić
równolegle do odpowiadających im kierunków w terenie. Je żel I n ie motem y
z~aleźć na mapie odpowiednich
k 1 ~run ków, to .wtedy znajdujemy strony
ś~1ata sposobami wytej podanemi i ustaJ
wiamy mapę odpowiednio.
Kiedy mamy mapę zorjentowaną według stron świata, wtedy s z u k a m y
Pu n k tu, w którym stoimy. Obieramy
d":~ punkta o~jentacyjne i na przecięciu
~Jt, lą_czącycb Je, let;y miejsce, w którym
się zna1duje?1Y· Na~tępnie szukamy, według
mapy, rozm1eszczema odpowiednich prze~
~·· 31.
dtniotó~ w .terenie w stosunku do naszegq
stanowiska 1 wtedy bferzemy pod uwa
odl.eglość tych przed miotów od nas, przeszkody i trudności pocho!i
m iędzy ni~mi, najdogodniejsze drogi, ·któremi można dojść do dapych
punktów I t. d.
.r

§ 30. Ocena

A. Ocenianie

odległości, wysokości

i czasu.

odległości.

Cwiczenia w terenle powinny rozpocząć się od ocen i a n i a odległ ości, gdyt jest to potneboe tak przy korzystaniu z mapy w te•enie, jakoteż przy sporządzaniu szkiców i w nauce strzelania.
Żołnierz, kt6ry nabył pod tym
względem wprawy, przedstawia wię
kszą wartość, nit zwykły szeregowiec,
otrzymuje on tytuł .ocen 1 act a
od Ie g l ości• i podczas bitwy idzie
.,,,,.,,.,
na czele oddziału, ażeby powiedzieć
I
innym, ja1"a jest odległość od nieprzyjaciela i jak 'wysoko, wskutek
tego nastawić celownik karabina.
Wprawę w trafnym ocenianiu
.., ...."'
odległości można nabyć tylko p rzez
p r a k tyk ę. Trzeba umieć od razu
Ry.s. 82.
powiedzieć, ile centymetrow dlugo~ci ma kawałek papieru, jaka jest szerokość rzeki i odległość od na_,stępnego szczytu górskiego, jaka jest wysokość laski, płotu, grobli,
_góry, głębokość i szerokość rowu.
Pierwszym krokiem w tych ćwiczeniach powinno być poznanie
dokładne własnych wymiarów. Każdy żołnierz powinien wiedzieć, jaka
jest jego wysokość, długość stopy i łokcia, szerokość paznokcia u wielkiego palca i t, d.
U każdego człowieka wymiary te są różne, przeciętnie jednak tak

....\

J

-się przedstawiają:

Szerokość paznokcia u małego palca
. . • • . . . . . .
Ostatni staw palca wskazującego albo szerokość dużego palca •

~ajwiększa rozciągłość dużego i wskazującego palca
Największa rozciągłość między dutym a małym palcem
Od przegubu do łokcia albo długość stopy .

1
2

Rozróżniamy trzy sposoby oceniania odległości:

•

17 ,,,
20 •

26 •

-Od łokcia do końca palca wskazującego
46
-Wysokość kolana ponad zleml;i . • . • . .
50
])lugość ramion przy zaciśniętej pięści (fokieć)
60
Wysokość człowieka jest równą rozpiętości ramion, wyciągnię- .
tych w bok, od jednego końca do. drugiego; .średnio = 166
](rok swobodny • . • . . .
80
(125X
100 m)
J(rok w takt marszu • • . •

=

cm

•
•
,,

•
•
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t,t

l)

~a oko; 2) zapomoc~ słuchu lub ~) $.pecja41ych wylic;zeń lul>

PPYJłłdów.

1) ~ce.nianie od l.egł?~ci. ,.na oko• pojllinno opjerąć §I~
na zapam1etamu pewnej w1elkosc1, Jako podstawowej, np. krok, metr~
~eteli myślowo odmierzymy tąką wieLko~ć po zie~i., to ~tJ(ły otrzymuJemy p o m I a r.
Nastepny rodzaj ćwiczeń wzrokowycb l>Plera :slc na zasadzie 1t
w miar~ wzrastania odległości zaciera ąi$ różnicą ł>ąnv !>Tell gioil ~rysy
form obserwowanych pnedmiotów.
W celu przećwi.czenia te~o przykl_ą<!u„ VJYS~la sit n__ą odlel{!9~ć
1QOX,, 200X, 300X I t. d. poJedyaczych ludzi, ćwiczącym zaś każe sir
~par.metać: pozom.e zmniejszanie sie jednostek OJ'ą! cu:lleglości miedzy
~1em1, nast~~!! znikanie pewnych charakterystycznych cec~. wreszcie
pozorne zmnteJszaoie lub powiększanie odległości zależnie od zmiany
~ostawy jednostki.
Podobn~ ćwiąenie ąiożna przeprow,ac!zić na podstawie pojedyń
ąych przędm,otów terenu lub pewnej gnipy ludzi. Dla ułatwienia przytaczam nastwujące dwie tą~lki:
a) Poznawąnie według ludzi.

Priy norm~lnym wzroku 'f cźasie jasnej pogpgy :
Na 9dl. 2000X mas.zeruj!l~e wojs~o przedstawia ~!$, ja~o czarna smuga~

.. .. 1s9ox

.. ..

!]'.!O.ta.a o~n)żąić piechotę od kawalerji, chociaż kont
jeszcze nie widać.
12GOX można liczyć Ilość armat lub wozów.
1000X widać poruszanie nóg' pi~ hoty, maszerującej w takt lub,
•
machanie łbów końskich.
700X można odr~żnić poruszanie nóg eojedyńczych lqdzi.
400X wldać ~olory umundurowania i metalowe upiikszenia.
300X zarysowują sie twarze.
2oox widać S!l].iki i pętlice.
lOOX widać oczy.
30)( dostrzegamy białka oczu.

Na odi.

b) ~Zn(lw,anie we(llug przedmiotów.
20 kim. i jeszcze dalej widać wieże kościelne (zaletnie od wy-
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sokości poł'otenia).
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wiatrak.
11.iewiełkię

Przedewszystkiem wpływa na to oś wie t Ie n i e obserwowanych
.
przedmiotów oraz tł o, na jakim one wyróżniają sle.
Dlatego przy mierzeniu odległości »na oko« trzeba pamiętać o na-·
.stepujących uwagach :
a) Ocenia sie z a b li z k o:
1. gdy powietrze jest czyste 1 w dzień jasny, a przedewszystkiem
w dni wilgotne, poprzedzające słotę;
2. przedmioty oświetlone na tle ciemnym;
3. przez płaszczyzny jasne, np. śnieg, wode;
4. na zboczu góry; tern blitej, Im przedmiot znajduje się wyżej;
5. na tle jednostajnej innej barwy;
6. gdy nie widać terenu pośredniego np. przez głęboką dolinę;
7. zgrupQwania drzew, ludzi w porównaniu z pojedyńczemi;
8. z góry lub w dól.
b) Ocenia sie z ad a I e ko :
1. o zmierzchu lub gdy przedmiot jest w cleniu, a przedewszyst:kiem w dni suche podczas długotrwałej pogody;
2. przez doline, której dno widać;
3. kiedy tło ma tę samą barwę, co przedmiot ;
4. naprzeciw słońca;
5. gdy obserwujący leży lub kleczy.
Ta ostatnia uwaga dotyczy również i jednostek, obserwowanych na
--0dleglość, jeżeli .nie posiadają jednej i tej samej postawy, np. człowiek
letący wydaje się dalej niż klęczący, ten zaś dalej od idącego lub stojąeego.
Przy dużych odległościach,. najlepiej Jest przypatry~ać się.. ~e razy
-da sie ułożyć jakaś wiadoma miara lub rozłożyć ją na kilka mmeJszych.2. Ocenianie odl .egłości za pomocą słuchu.
Wiemy, ie dźwięk rozchodzi się z szybkością 450X (335 metr.)
na sekundę, co w stosunku do światła jest szybkością znikomo małą.
Ponieważ możemy dojrzeć ogień w chwlli btysku, gdy tymczasem
dźwięk usłyszymy po pewnym czasie, więc, jeteli po błysku upłynie
2 sekundy, to miejsce, np. tyraljerki znajdować sie będzie na odległości
2X 450 = 900X, po upfywie 3 sekund
13!>0X i Ł d.
Mierzenie odległości -za pomocą słuchu ma szczególne znaczenie
w nocy, kiedy wzrok nie jest w stanie przeniknąć ciemności, często zaś
stwarza obserwatorowi zupełnie urojone obrazy. Zapamiętać tedy naleiy
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nastepującą tabelkę :

.domy.

.kominy domów.
,. ..
2 ..
..
..
p.oszcz.e,gólne drzewa.
" ,.
1 .,
.,
mo.tna odróżnić belki i slupy.
.. ,, 70GX wi~ć ramy w oknach.
.. 300X odróżniamy dacby oraz deski.
Przy określaniu odległości »na oko• popełnia sie wiele bledów ze\ftgledu na .szereg czyn11ików~ wywołujących tak. zwane, z I.ud ze n ieoptyczne.
•

Na odi.

200X

słychać w cichą noc pojedyńczych jeźdźców,

jadących

stepa;

~·
,.
,,
,.

,,
500 X słyszymy oddział maszerującej piechoty;
.,
700X
„
jadący stepo, oddział kawalerji;
., 1000X
.,
., kłusa
.,
,.
,, 1 kim. śłychać wozy, jadące po szosie.

Dla osiągnięcia dobrych rezultatów musimy stale wptawiac Ucho,
:a wtedy będziemy w stanie odróżni ć bardziej skomplikowane zjawiska,
które są połączeniem wyżej wspomnianych.
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Wyszukujemy na przeciwległym brzegu jakiś przedmiot widoczny, np.
kamień tub drzewo (X rys. 34); od niego przeprowadzamy w myśll
linję prostopadłą do brzegu neki i oznaczamy punkt A na naszym
brzegu. Od punktu A idziemy po brzegu najpierw 20X do punktu B,
oznaczając go patykiem lob kamieniem, a potem jeszcze 10X do C. St.4d
skreca się pod kątem prostym i idzie tak długo, at stanie się na Hnji,
wyznaczonej przez punkty B i X. Ten punkt oznaczamy przez D. Teraz
szerokość rzeczki (AX) jest dwa razy większa nit długość CD.

3) Ocenianie odległości za pomocą pomiarów.
. W Pa_ryżu 1842 roku J. Wysocki wydal: »Kurs sztuki wojskowej ..,
W p1erwszeJ części tego dzieła znajdujemy następujące sposoby wyliczania odległości:

Z

podobieństwa trójkątów

AX =
Rys. SS.
a) .Mają~ obliczyć szerokość r ze ki, wbijamy tuż nad brzegiellll
Bf, np. 1 metr wysoką (rys. 33); potem cofamy się aż do C
tak, by promień oka przechodził przez f i A; poczem mierzymy BC
i CD t. j. wysokość mierzącego od stóp do oka. Z podobieństwa trójkątów ABf i fHD otrzymujemy:

„

BC. Bf
CD - Bf

?)

Szerokość rzeki można naprędce obliczyć, w przybliżeniu, na
zasa~1e otnymanego ~raienia świetlnego. Stajemy na samym brzegu
rzek,, nasuwamy kaszkiet na głowę tak, by promień oka, przechodząc
przez brzeg kaszkietu, trafił na bneg rzeki ; nie zmieniając pozycji kaszkietu.
obracamy się i szukamy punktu, na który padnie promień oka, przechodząc
znów przez brzeg daszka . .Mierzymy tę odległość, co nam da przybliżonit
szerokość rzeki.
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Rys.

AB. CD

BC

Przy orjentowaniu się na podstawie mapy trzeba umieć wymierzyć
i obl iczyć z niej odległości; sz~zególniej jest to niezbędne przed pochodem, gdy naleiy wiedzieć, jaka jest odległość od punktu, skąd wyruszamy do punktu, do którego zamierzamy dojść.
Posługujemy się w danym przypadku cyrklem lub zwykłą linijką
prost.&, nawet źdźbłem trawy, odmierzamy całą drogę na mapie o ile
droga jest prost.&, gdy zaś posiada zakręty, co zwykle bywa, odmierumy poszczególne odległości.
Do mierzenia linji krzywych na mapie, służy przyrząd zwany
kurwimetrem, składający się z kółka zębatego i śruby bez końca.
Przyrząd ten podaje w centymetrach szukaną długość.
Zsumowane w ten sposób odległości poszczegól11ych punktów dadzą nam długość naszej drogi. Następnie przykładamy daną długość do
pod z i alk i li n jo we j, która jest zawsze załączona do mapy, a wyrażona w metrach lub w kim. na mapach austr. i pruskićh, w wiorstach
lub sążnia ch na mapach rosyjskich. Oprócz tego podziałka liojowa, na
mapach austrjackich i pruskich podaje odległości w krokach (patrz rys. 13),
skąd odrazu możemy porównywać kroki z metrami. .Mapy ros. podziałki
li njowej w krokach nie posiadają.
Gdy jednak na mapie podziałki linjowej nie ma, radzimy sobie
w ten sposób : daną odległość, odczytaną z mapy, w ce n tym etrach lub calach, mnożymy przez mianownik podziałki liczb o we j, w jakiej sporządzona jest dana mapa. Przykłady wyjaśnią to
lepiej.
Przypuśćmy, że operujemy w lubelskim, lecz, wyruszywszy z zaboru austrjackiego, posiłkujemy się mapą austr. w podziałce 1 : 200000.
Obliczyliśmy na mapie odległość 2-ch punktów A i B, przypuśćmy,
równą 15 cm.; ile mamy tutaj kim? Na mapie tej każdemu cm. odpowiada 200.000 cm. czyli 2000 m. lub 2 kim. w terenie, tedy 15 cm.
n a mapie == 15.2 = 30 k Im. w tere n ie. Ponieważ 7·5 kim. ==
1 wiorst (mila) czyli 15 kim. = 14 w., więc odległość punktów A i B
w miarach rosyjskich = 28 wiorstom czyli 4-em milom.
Motemy jednak na mapie tej odległość punktów A I B zmierzyć
wprost w ca I ach i obliczyć ilość wiorst i mil, rozumując w sposób
podobny, jak poprzednio.

tyczkę

AB =

otrzymujemy:

Sł.

Zwrócić nalefy uwagę na to, by obydwa brlegi
punkty teżalyw jednakowym poziomie.
Generał Baden - Powell w podręczniku: .Scouting• podaje jeszczeinny sposób.

/
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W pewnych wypadkach trzeba oznaczyć od I e g l ość w kr okach, zamieniając metry na kroki, licząc na 1 krok - średnio 75 cm.
albo 3 m. <= 4X. Szczególnie mote nam się to przydać, gdy ścieżki,
np. w lesie zarosną i nie możemy odnaletć właściwej drogi. Wtedy wracamy do charakterystycznego punktu np. mostku, figury I t. d. na drodze I wyliczamy ilość cnt. na mapie, skąd obliczamy ilość kroków do
danego miejsca, gdzie ma się znajdować szukana ścietka.
Jeżeli jednak po dz i alk i n iem a n a m ap i e, możemy ją• 'w następujący sposób znaldć:
·•
1. Mając inną mapę o znanej podziałce, a przedstawiającą ten sam
teren, szukamy na obu mapach jednego I tego samego odcinka terenu
I oznaczamy jego długość w cm. Stosunek obu liczb, da nam stosunek
pomniejszeń obu map; n. p. odległość dana wynosi na mapie spec. 4 cm.,
a na nieznanej 1 cm.; mamy więc 4 : 1 = 4 czyli pomniejszenie mapy
1 : (75000 X 4) = 1 : 300000.
2. Będ.ąc w tym terenie, jaki mapa przedstawia, odmierzamy krokami długość pewnego odcinka (o ile możności poziomego) i mierzymy
w cm.. odpowiednicl długość na mapie. Jeteli np. długość w naturze
wyn~s1 MOX = 37500 cm., a na mapie 0·5 cm., w takim razie mamy
podziałkę 0'5: 37500 = 1: 75000 czyli mapę specjalną.
3. Jeteli na mapie są podane stopnie długości I szerokości geogr.,
mierzymy długość jednego stopnia na południku . Ponieważ wynosi ona
w rzeczywistości {w przybliżeniu) 111 '300 m., więc stosunek znalezionej
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4 . Ponieważ rozmaite mapy mają pewne cechy charakterystyczne
(np. sposób przedstawiania gór), możemy więc często na tej podstawie
poznać, jaką mape przed sobą mamy I w ten sposób znaleźć jej po-działkę-.

B. Obliczanie

wysokości.

Meby obliczyć wysokość jakiegoś przedmiotu np. drzewa (AX,
rys. 35), trzeba odm ierzyć od jego podstawy (A) najpierw 10 m. do
punktlll B., a potem jeszcze 2 m. do punktu C.
W pukcie B n ależy .wbić jakiś kij lub nawet karabin, poczem połotyć się w punkcie C i słcld -zauważyć, za którym punktem kija lub
karabina widać będzie szczyt drzewa. Punkt ten oznaczamy przez D,
mierząc odległość od ziemi. Wysokość d.r ze w a:

AX= AC. BD
BC

=

12.1'65
2

= 9.9 m.

Ocenianie wysokości gór według zasady podobnej do tej, którą
mierzymy wysokość drzew, napotyka na wielkie trudności z powodu
falistego terenu w okolicy górzystej. Rozporządzając przyrządem do mierzenia keltów (najlepszy jest t. zw. clisimetre pułkownika Goulier, u optyka
Boucart w Paryżu) i wymierzając odległość szczytu góry od naszego
stanowiska, motna obliczyć wysokość góry prędko, a z wielką dokładn ością.
Pewne wskazania w górach (Karpaty}, daje szata roślinna; role
nie sięgają bowiem naogół ponad 1000 m., lasy bukowe ponad 1200 m.,
świerki ponad 1400-1500 m., a wyżej jeszcze sięga kosodrzew i połoniny.

C. Obliczanie czasu.

na mapie długości, wyrażonej w cm. do 111"300 X 100 w.skaże nam podziałkę. Np. otrzymamy 55'55 cm., w takim razie: 55· 55: (11 l '300X100)
= 1 : 203.051 czyli prawdopodobnie 1 : 200000.

Przy orjentowaniu się w terenie musimy równiet umieć operować
cz asem, szczególnie, gdy chodzi o obliczenie czasu, potrzebnego do
przebycia pewnej odległości podczas pochodu.
W wojsku austr. przeznacza się średnio na kim. 12 minut, dla
oddziałów większych 15 min. Marsz dzienny 20 kim., maksymalny 50
kim. W wojsku pruskim podobnie.
W wojsku ros. przyjęto liczyć: dla piechoty i oddziałów,
złożonych z 3-ch rodzajów broni, szybkość pochodu =
3-4 wiorst na
godzinę, a na dobę motna przechodzić 20-25 wiorst, dla od dz i al óW:
ko n n y c h szybkość pochodu wynosi 6-8 w. na godzinę, a na dobę
30-35 w. Furgony bagażowe i amunicyjne robią 3 wiorsty na godzinę. ·
Szybkość jednak pochodu i ilość kim . .lub wiorst na dobę bę
dzie mniejszą w warunkach niepomyślnych, jak to: gdy drogi znajdują
się w miejscowości górzystej lub błotnistej, gdy Scl piasczyste lub pochód odbywa się podczas upału, w nocy lub podczas niepogody.
W terenie górzystym, ilość czasu potrzebnego do przebycia pewnej
odległości będzie większą i dlatego do obliczonego czasu, dla danej odległości w zwykłych warunkach, dodajemy na każde 300 m. wzniesienia
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1 godzinę, gdy posuwamy się pod górę, pól godziny przy schodzeniu
z góry. Oczywiście, że przy wspinaniu się po skałach obliczenie to nie
ma zastosowania, gdyż jedno trudne miejsce zabiera duto czasu.

§ 31. Róthe wypadki orjeotowania si~

podług

mapy.

Zaletnie od rozmaitych okoliczności mogą zajść następujące wypadki orjentowania się podług mapy 1):
I
1) Znamy punkt, w którym się znajdujemy I strony świata.
2) Znamy punkt, w którym się znajdujemy, ale nie znamy stron
świata.

3} Nie znamy punktu, w którym

się

znajdujemy, ale :inamy strony

świata.

4) Nie znamy punktu, w którym się znajdujemy, ani stron świata.
5) Znajdujemy się w lesie~ nie znając ani naszego stanowiska, ani
świata; wreszcie:
6} Znajdujemy się w tych samych warunkach w nocy.
Rozpatrzmy te przypadki szczegółowo:
1. Znamy punkt, w którym się znajdujemy i strony
św Iata. Na mapie zaznaczamy punkt, w którym się znajdujemy, wbijając weń szpilkę; następnie ustawiamy mapę według stron świata, które
oznaczyliśmy sposobami wyżej podanemi.
Chcąc znaleźć w terenie pewien punkt uwidoczniony na mapie
(np. szczyt ku któremu dążymy), wbijamy weń dr ugą szpilkę, a nastę
pnie przykładamy do obu linijkę, którą zastąpić możemy prostym źdźbłem
trawy, patyczkiem lub linijką, zrobioną z papieru. Uciyniwszy to, mamy
wyznaczony prze1 ową linijkę kierunek, w którym leży oznaczony szczyt
w terenie. Obliczywszy odległość obu szpilek na mapie, zamieniamy ją
na odległość rzeczywistą w terenie, która, jak wiemy, zależy od podziałki
mapy; znając dokładnie kierunek, w którym szukany szczyt znajduje się
I odleglosć jego od nas, łatwo odszukujemy go w terenie.
I naodwrót, chcąc się np. dowiedzieć, jak się zwie szczyt widziany
przez nas w pewnym kierunku, czynimy tak: przyłożywszy llnijkę do
szpileczki, wbitej na mapie w punkt naszego stanowiska, obracamy nic\
tak długo, aż wycelujemy na ów szczyt w terenie. Na kierunku linijki
znajduje się ów szczyt naznaczony I na mapie. Oceniamy teraz na oko
odległość owego szczytu od nas, zamieniamy ją na centymetry według
podziałki i, odciclwszy znalezioną miarę na kierunku linijki, znajdujemy
na mapie szczyt i nazwę obok wpisaną.
Z powyższego przedstawienia wynika reguła: stanowisko nasze, ob raz przedmiotu na mapie i sam przedmiot w ter e n i e I etą z a w s ze n a j e d n ej li n j I p ro s t ej.
2. W drugim wypadku z n am y n as ze s ta n o w isk o, ale nie
posiadamy ani kompasu, ani też za pomocą sposobów wyżej podanych
n i e m o że m y o z n a c z y ć s t r o n ś w I a t a.

stron

1)

Garlicld: O czytaniu map I orjentowaoiu

sięlw

terenie.

Przedewszystkient oznaczamy szpilką nasze _st~n~wisko. ~eżeli ów
punltt znajduje się na jakiejś charakterystyczne] hn11 prosteJ, np..n.a
drodze, na linji leśnej, na prostej krawędzi lasu, tuż przy potoku w m1er
scu, gdzie on na dłuższej przestrze?i płynie pro~t~ lub nawet przy prostej i długiej ścianie skalnej, ustawiamy z latwos1.1ą map,; tak, aby owa
prosta Jinja terenu zgodziła się z linją ową wyrysow~ną na map!~.
z chwilą, gdy tego dokonaliśmy, położenie. mapy odpow1!da tereno~•·
czyli mapa jest zorjentowana, a jej brzeg gomy :zwrócony Jest ku strome.
północnej (N).
$
•
Jeżeli llnji prostej w terenie odszukać nie motemy, wteay orJentujemy się przy pomocy owej reguły: »Stanowisko n~sze, obraz przed-·
miotu na mapie i on sarn znajdują się na linji pro~te!.« !aznaczy~szy
tedy stanowisko nasze· szpil~ą szukamy w terenie 1ak1egos pr~edm1otu
b. charakterystycznego (punkt orjentacyjny), a odszukawszy go I na mapie, wbijamy weń drug<\ szpilkę. Obracamy teraz mapą tak d!ugo, a:t..
na jednej linji zna}dcl się szpilki I ów charakterystyczny przedmiot w te.
renie, wówczas mapa jest zorjentowana.
3} Trudniejszym staje się zadanie, gdy n ie z n am Y. dok lad n Ie
miejsca, w którym się znajduje'?y, t. j. na mapie oznaczyć go.
nie możemy, a Ie z n am y str o ny św 1at a. .
.
. . •
Prze<lewszystkiem orjentujemy mapę. Następme obieramy _sobie ~ak1ś
odległy, a charakterystyczny przedmiot, np. szczyt etc: (pu.ąkt or3e_ntacyJny)..
który dość łatwo znaleźć możemy na mapie, gdyż Jest o?a _zor~e~towana
i oznaczamy go szpilką. Jeteli teraz przyłożymy _do. szp~lk1. limJkę tak,
aby była wycelowaną na ~~ przedmi~t w terente 1 ~owkte~ wzdłuż.
owej linijki wyrysujemy hnJę na mapie, to prz~luzy~s:z~ J<l. wstecz,.
wiemy z naszej rquły, że na niej_w jaki~ś punkcie _znaJdu~e się nasze
stanowisko. Obrawszy teraz jakiś drugt punkt orJentacyJny, . leżcło/
w znacznej odległości od pierwszego, powtarzamy naszą man1pulac1t
i otrzymujemy drugą linję w innym biegnącą kierun~u,. na której ~ż.e
lety nasze stanowisko. Jasnym je~t, ie punkt p rzec1ęc1a owych · 2 hn1t
jest punktem naszego stanowiska.
Ponieważ przy braku dokładnych instrumentów, p~y niewygodnych warunkach terenu, nasze oznaczenia nie będą zu~eł111e dokfadn~,.
należy te dwa punkta pomocnicze ile możności tak dob1en1ć, aby. linJe
owe przecinały się pod kątem, nie zbyt ostrym (międzv 45° a 125°).
Oznaczywszy zgrubsza nasze stanowisko sposobem po~ytszym, mo~emy
je oznaczyć następnie dokładnie za pomocą porównania z mapą naJbliższego terenu i przedmiotów nas otaczających.
.
4) Najtrudniejs.zym jest orjentowanie się według mapy, gdy n Ie:.
znamy ani punktu, w którym się znajdujemy, ani stron
. · od"
ś w i a ta.
)
Wtedy wyznaczamy sobie sposobem, jak pod 3_ at 3 ..1101e
3-ch punktów orjeotacyinych, w rezultacie zaś otnymuJem_y tro1kąt, t. z.
trój k cl t b l ę du, w którym po skrupulatnym ~oró~na01_u mapy z terenem, możemy odnaleźć dokładnie nasze stanow!sko I wbić"'! ów punkl
szpilkę. Gdy to już uczyniliśmy, postępujemy daleJ sposobem Jak pod 2)-
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5) W wypadku, gdy się znajdziemy w Ie si e i nie umiemy oznaćtyć naszego stanowiska, nalefy albo wyleźć na drzewo tak wysoko,

.aby widzieć dals~ okolicę I z mapą w ręku zorjentować się - co jtst
jednakże nie zawsze możliwe do wykonania - albo też orjentujemy się
za pomocą jaknajskrupulatniejszego porównania szczegółów terenu z maJ)ą.
Je!ell np. w pobliżu miejsća, w którym stoimy. znajduje się fródUo,
jar, polanka I t. p. szukamy ich na mapie, a o ile są na niej naznaczone wskat.\ nam punkt naszego stanowiska.
Jeżeli mimo wszelkich usiłowań nie potrafimy oznaczyć punktu
naszego, najroztropniejszym będzie., jeżeli Ul samą drogą, którąśmy przyszli, wrócimy aż do miejsca, gdzie zorjentowanie się nie przedstawia
trudności, a stamtąd ruszamy na nowo, licząc kroki i pilnie zważając
na kierunek naszego pochodu. Nalety tak uczynić, choćby nam wypadło
dość daleko nawet wracać, gdyż w każdym razie jest to praktyczhiejsze od bezcelowego kręcenia się w kółko po lesie.
Ponieważ jednalt często trudno jest, drogę zgubiwszy, wrócić nawet w to samo miejsce, z któregośmy wyszli, pfZeto powinno być zasadą:
.zanim się wejdzie do lasu, należy się zawsze dokładnie
:zorjentować i pilnie zwatać na kierunek drogi wśród
,las u i s z cze gól y tere n tJ w cz asie n as ze go po cho d u.•
6) Orjentowanie się w nocy w okolicy nieznanej jest b.
11trudnione tymbardziej, gdy jest to teren zalesiony. W lesie możemy
i nocą odbywać pochód, ale pod warunkiem, że idziemy wyrainą, dość
uczęszczaną drogą. Zdarzyć się nam może l ś ć n o cą prze z I as nawet na przełaj, jednak musimy być pewni, te wyszliśmy z punktu po~
nad wszelką wątpliwość pewnie oznaczonego, idziemy z kompasem
i z mapą w ręku i, te w katdej chwili możemy oznaczyć na mapie
,punkt, w którytn jesteśmy.
Jeteli jednak, wskutek różnych przyczyn, jak citmności, niepogody
flc., jest rzeczą niemożliwą bet przerwy orjentować się według mapy,
to wtedy wytyczamy według niej ogólny kierunek naszej drogi, a dalsze
orjentowanie przeprowadzamy na podstawie znajomości stron świata.
Jdeli np. podczas zarządzonej chwilowo rozsypki, tołnlerz zb~dzil
w lesie lub zaskoczyła go noc lub mgła w górach, a po· wyczerpaniu
wszelkich środków wyżej podanych ani się nie zorjentówal, ani nawet
niema nadziei zorjentowania się i ruszenia w pewnym oznaczonym
z góry kierunku, pozostaje mu ostatni jeszc~e sposób wydobycia się
2 matni. Niech nie biega bezcelowo i bezsilnie w dól i w górę i na
wszystkie strony, ale idzie ciągle i stale za naturalnym pochyleniem terenu lub o ile natrafi na potok, to wzdłuż jego brzegów, a z pewno:.
ścią dojdzie, jeżeli jut nie tam, dokąd pierwotnie zmierzał, to przynajmniej do miejsc i dróg bardziej uczęszczanych i siedzib ludzkich.
Na zakończenie uwag parę:
Posuwając się w miejscowości nieznanej, ażeby nie zbłądzić, naldy o r j e n t o w a ć s i ę c i ą g I e, n i e p r z e r w a n I e, ażeby w każdej
,chwili, za katdym prawle krokiem zdawać sobie sprawę z miejscowości,
"' której się znajdujemy, t. j. z tego, co nas otacza, co przeszliśmy I co

6
~Y spotlkilt na d(odze. Trzymając slę ł)lch wskjlzów~k ~l,V~~ ~UW!. tymy w odpowiedniej chwili1 te droga nasz~ pa map~ me z~ądi:~, ~e
a rzeczywistością; atel;ly błąd ten nap_(~Wlć 1;1alety zarłz. 'fr.óc1c do
miejsca nam znanego i sta111t.ad ,a<Zlć 1ś~ w k1erµnku 1,1aJei,ytylJI.
Ludzie, któm wiele <:zł.$1.1 ~pędzają w tere.nie ~t-w:artym, a zwla:szcza tj co 9dbywają pnyt;ym dłuższe drogi, j~ myślny1, stą.rzy tu ryści,
iQ.tY.ni,e/~wie, {ObJący po~iary w cd~h k.ąrtog,raflcznycJi i t. P: p9siadaj<l
w WYl>O.kim $pniu c;ląr orleptowania się nawet b~ lll~PY, 1 .k~mPa.sJ,1.
Dar ten, spotęgowany u niektórych ludzi zwłaszcza b~r!>ąrzr.ącow 1111>
~ t~i9,h, (ip idun;llewajicej wyijo,kc;>$ci, c~yli ten tak t.\!l~JlY ,1 n ą t f n k t
o r je n tacy j n y•, nie jest właściwie niczym Innym, Jak zd~l no_$.c1ą ~pamiętywania całej odbytej d.to_gl z jej zakrętami i wsiystk1e'!11. szczegółami terenu, wldzianemi w czasie pochodu. Jest to ~ ntc mne~o,
~ orjento1+'a11ie się ciągłe, nleprz~rw~~e, od. c~w11i
wyr usze n i a w d ro gę, które systematycznie uprawia?e staje :-ie nalogie,n w tyqi stopniu, te ht~le O\Vl ąynlą spostl"ieten1a zupełnie bez'!V~dni~.
Do większej lul> mniejszej wprawy w tym kierunku dojść mll,$l
ł~AY żokli.en ~~i.

§ 32. O

utywanłu

map w terenie.

Dotychczasowe traktowanie materjału miało za zadan!e zaz.najomić
czytelnika z zasadniczemi elementami nauki terenoznawczeJ _w celu . nietylko umiejętnego rozwiązywania zadań taktycznych w pokoJu, ale również dokładnego pnygotowania do ćwiczeń w polu.
Przedewszystkiem nalefy bardzo dokładnie zaznajomić się z teoret cznemi podstawam i nauki terenoznawstwa, jak: podziałką i . stosowaJi.em jej do sporządzania planó~ i ma~, ze znakami konwe_nCJonalnemi
i topog-raficznemi Rosji, Austrjl I Prus, Jak również przerobić b. dokla-dnie poszczególne sposoby przedstawienia nierówności terenu za pomocą
warstwic i kresek, umieć znaleźć kąt nachylenia stoku góry, ~unkta
d,ominujące nad inneml w danej okolicy i nauczyć się spo~dzan1a profilów w różnych kierunkach dla rótnych szczegółów miejscowości, rzek,.
góf i t d, wyratonych na mapie.
J.ednak moż~a być bardzo dobrze obznalomionym z podstawarnt
1,otetyczneml, lecz nie umieć zastosować ich do odczytania mapy .w ie.renie. Wiemy z poprzednich rozdziałów, że teren nie UlWSZe d~ sw ~
kladnie przedstawić na mapie ze wszystkiemi szczegół~mi, a . oprOCl.
tego ciągły rozwój kultury ludzkiej, zmienia w b. szybk1m czasie wy,gląo okolicy.
· Ateby więc umieć dokładnie odczytywać szczegóły _z mapy nal~·
koniecznie przerabiać je wprost na terenie, po równywuJąc dokl:t<1nosć
przedstawienia terenu n~ _mapie. T~ da_ na~ mot~ość ,popra~ian1a l~ł>
uzJJpelrµ:inia map rosyjskich, austr1a~k1ch I pruskich, którem1 ~rzec1et.
lbecnie się posiłkujemy. Systematycznie przeprowadiana prac.a w kt~,nt.n,l{u.
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poprawiania map państw zaborczych, mote stworzyć b. powa!ne tródła
-<Io wydania mapy wojskowej ziem polskich.
Aby módz używać mapy w terenie trzeba znać:
1) Ogólne zasady przedstawiania terenu;
2) specjalne cechy danej mapy, jakiej się ufywa.
Korzystanie z mapy sprowadza się do następujących zadań:
1) Wyszukania w terenie -punktów i linji, wziętych z mapy i odwrotnie punktów mapy na podstawie danych terenu oraz odpowie-dnlch odległości.
2) Znalezienie linji w celu dojścia do jakiegoś punktu, a mia-nowicie:
a) idąc -wzdłuż linji, danych na mapie;
b) idąc możliwie prostą drogą.
3) Zbadanie, czy_ warunki·, jakle poznaliśmy na podstawie mapy,
;słotnie zachodzą.

1. Wyszuka n ie w tere n ie punktów i 11 n j I, wzięty .o h
z mapy i odwrotnie punktów mapy na podstawie da·11 y c h t e r e n u, o r a z o d po w j e d n I c h o d I e g l o ś c I.
a) Po zorjentowaniu mapy oznacza się kierunki przez wycelowanie do odpowiednich przedmiotów i oblicza się odległości punktów na
podstawie mapy.
b) Jetell mamy na mapie oznaczyć jakiś punkt terenu, prowa-dzimy promień od naszego stanowiska do punktu i oceniamy odlegtość,
odkładamy ją w odpowiedniej podziałce na wyrysowanym promieniu,
poczem szukamy nieznanego miejsca w pobliżu uzyskanego w ten sposób punktu. Różne charakterystyczne przedmioty terenu mogą nam przy··
tym posłużyć za punkta oparcia.
Odległość oblicza się według mapy, przyczem nalety pamiętać, ~e
o ile drogi biegną stromo, musimy je, odpowiednio do kąta nachylenia,
przedłużyć.

2. Znalezienie linji w celu dojścia do jakiegoś
punkt u.
a) Idąc wzdłuż linji danych na mapie.
Llnje, których chcemy użyć, obieramy na mapie, Z\\ aża}ąc pnedewszystkiem na kąt nachylenia i rodzaj drogi.
Najłatwiej zachować w pochodzie obraną drogę, jeteli ją podzie:umy na mniejsze odcinki, stosownie do rodzaju komunikacji. Do mapy
_należy niekiedy zaglądać, względnie o ile jej z sobą nie możemy wziąć,
.zanotować sol>ie drogę i co jakiś czas kontrolować.
b) I.d~c możliwie prostą drogą (na przelaj) 1).
Najpierw oznaczamy na mapie (rys. 36) punkt ( a), w który m się
.z n aj d u j e m y i d r u g i p u n k t (b), d o k t ó re g o m a m y z a m i a r
.-dojść. łączy się te dwa punkta na mapie linją prostą.
Sposób ten pr2ećwiczony :z.ostał z instruktorami lwowslcieml przez
p. Oswalda Kragha, oficera siwedzkiego sztabu naczelnego. (,,Skaut", Nr. ó,
-1~. grudnia 1911 roku).
1)

Mapę składamy np. w ósemkę, przytwierdzamy do kawałka tektury tak, aby północ znajdowała się u góry. Poniżej mapy, w tekturce
robimy otwór i przytwierdzamy kompas tak, ateby llnJa Pn Pd na
tarczy kompasu była równoległa do bocznej krawędzi tektury, a Pn była
u góry.
.
Następnie obracam się w terenie dopóty, dopóki część czarna igły
magnetycŻnej nie padnie na Pn. Wtedy mamy przed sobą północ, a teren
przed nami odpowiada mapie - nazywamy to z orj en to wa n ie_in s~ę
w terenie
na podstawie
mapy.
Następnie mierzymy ką
tomierzem
ilość
stopni
m i ę d z y k i e r u n k i e m p ó ł
n o cnym, a linją (ab), po której m am y I ś ć, przypuśćmy, że
jest ich 22° .na prawo.
Teraz, stojąc w miejscu, przedlutamy kieru nek północny z mapy na
teren przed sobą i utrwalamy go
w myśli przez utrzymanie go na
jakimś odległym przedmiocie,
więc drzewie, kamieniu i t. p.
Najpewniej utyć trzeba tutaj celowania za pomocą dwuch szpilek
wbitych w punktach (A i B) tekturki
~
w kierunku Pn Pd na kompasie.
·Ry,. 86.
Podnosimy telt'turkę do poziomu oczu
i celujemy; mrużąc jedno oko, ,witając, który punkt w terenie zostaje zasłonięty · przez obie szpilki. Ten
punkt wskat.e północ.
Od tego kierunku północnego mamy odmierzyć, wzięte dla przy, .kładu, 22° na prawo.
.
Biorąc pod uwagę to, te kierunek półn ocny jest odchyl(?nY. np.
we Lwowie od kierunku magnetycznego o 3° na prawo, musimy je dodać do 22°. Znaczy to, że kierunek naszej linji pochodu będzie wynosił 25° na prawo od. wskazanego przez igłę magnetyczną kierunku
,>ólnocnego.
·
Ateby wynaleźć kierunek .w terenie pokrytym, można używać cza·
-sami po ł ot e n i a c i e n i a zwłaszcza własnego, o Ile pada przed nami·
Trzeba tylko pam iętać, te cień zmienia kierunek w 1 godz. o 15°, więc
w 4 mln. 1
Zmianę tę trzeba co 1/ 2 godz. kon trolować. Np. jeteli
o 8-ej rano znaleźliśmy kąt a, to o godz. 9-ej rano cleń musi tworzyć
z kierunkiem pochodu kąt b
a - 15°.
Gdy w terenie otwartym oznaczyliśmy jakiś przedmiot I zblityliśmy sie do niego, to przedłużamy kierunek w niyśli, zatrzymując go

°.
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na in,nym przedmiocie, albo dla dokładności odmienarny kierunek nasze!
drogi od kierunku północnego.
Zawsze trzeba kierunek oznaczać jakimś odległym przedmiotem,
ponieważ inacieJ mógłby się po pewnym czasie nieco odchylić,
3. Z b a d a n I e. c 1. y w a r u n k i n a p o d st a w i e m a p y i st ot n ie zachod1.l\W tej grupie zadań chodzi zazwyc;iaj o dowiedl.enie się, czy z danego punktu jakiś Inny punkt jest widocwy. Można to uc;iynlć na podstawie mapy, ale z założen iem, ie mapa jest wyltooaną poprawnie. ·Ponjewat tak często nie jest, musimy się o tern naoc;inie przekonywać.
Taką kontrolę dokonujemy najłatwiej przez porównanie najbardziej wpadających w oczy szczegółów na widnokręgu z rysunkiem mapy.

Jeżeli jest~my na grzbiecie góry, jednak niżej od jakiegoś
drugiego punktu, w takim razie musimy z mapy wynaleźć wysokość
punktów grzbietu, leżących mi ędzy naszym stanowiskiem, a danym
punktem.
Jeteli 8 i B są na tej samej linji (rys. 38), przes1.kadzać będcl
jedynie te punkty, które letą wyiej. Punkt B ze stanowiska S będzie
widoczny tak długo o ile tylko zachodzi proporcja:

Sf

SG

Bf

L

- DG

Ha przykładzie, wskazanym przez rysunek, punkt B nie jest widocznym z punktu S, bo wysokość punktu E nie odpowiada tej pro8
porcji, która dla punktu E wynosi ;~ =
~
natomiast punkt E

e
1

wznosi się wyżej nit e1 •
Wid n okr clg zatem z jakiegoś punktu można określić przez kilka
podobnych pomiarów, zrobionych w różnych kierunkach.

§ 33. Utycie map do celów wojskowych.

Rys. S7.

Wogóle zachodzi jeden z wypadków : stanowisko nasze jest:
J) nl.tsze, b) wytsze od jakiegoś punktu charakterystycznego widnokręgu.
a) Jeteli stoim~ na początku wznoszącego się w górę stoku, motemy widzieć ku górze tylko do punktu, w którym kąt nachylenia staje
się mniejszy, ku dołowi tylko do punktu, w którym kąt nachylenia staje
się większy. Znajdujemy więc 'I. mapy ten kelt, wyjtreślamy go i konstatujemy, jakie wytsze i nitsze punkty mogel być widzialne.
Np. na rys. 37-ym ~tanowisko nasze na stoku góry w punkcie
S, z którego widzimy ku górze stok SA,, nie widzimy zaś A,, A,; ku
dołowi widzimy stok SA1 , zaś A1 A nie widzimy.

'.

V

c
Rys. SS.

Odkładamy na podstawle rnapy linję 8b i pro:;topadłcl lio ule} bo;
pąwytej 814., punk.t o ~ł(izie niewidoczny. Przytem nalety
uwzględn iać specjalne kształty !!tollu,. ~ZC}Yt i t. p.

o jle

o Jety

•

Zastosowanie map w czasie wojny ma bardzo daleko sięgające
znaczenie i jest, jak póżniej zobaczymy, bardzo wielostronne.
Dobre mapy są niezbędnym środkiem pomocniczym dla celów
wojennych; umożliwiają słuszną ocenę warunków terenu, poprawne poznanie właściwości geografkznych zarówno całego pola działań wojennych wogóle jak I w szc;iegółach i pozwaJajćl wyciągnięte słcld wnioski
dla akcji wojennej, już wpierw zużytkować do kombinacji strategicznych
i taktycznych.
Dyspozycje marszów, a po części także bitew wydaje się dla wię
kszych oddziałów wojska prawie zawsze na miejscu, w domu - na
podstawie mapy.
Zarówno Jednak przy wykonywaniu poszczególnych taktycznych
operacji ma mapa nadzwyczajne znaczenie, gdyż jedynie przy jej pomocy można osiągnąć, ze względu na dzisiejszcl olbrzymicl armję, jednolitość działania i uniknąć fałszywych poruszeń. Dzieje się to przez to,
te przy nale:tytym wykorzystaniu dobrych map, każdy oddział armil
może się dokładnie orjentować i określić swoje stanowisko względem
głównego korpusu armjl oddziałów stojących z tyłu i z boków. Wsku'fek tego też będzie mógł poruszać się z większą ostrożnością i planowo
przystępować do działania.
Nawet podoficer nie mote w czasie wojny obejść się bez mapy,
w swoim stosunkowo ciasnym zakresie działania. Co prawda nie potczebuje jej w czasie walki, poruszając się w zwiclZku z innemi oddziałami na stosunkowo niewielkiej przestrzeni ale napewno przyda mu
się w służbie na placówce i w patrolu, jako komendantowi przedniej,
tylne) lub bocznej straty, jako dowódcy wywiadów, słowem , gdzie powołany jest do samodzielnego działania ; przy tym należy pam iętać, ie
ó
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takie wypadki zdarzają
czą rzadkJl.
W wymienionych

się

prawie

codzień

na wojnie, a walki

są

tów nowych na terenie, -

rze-

«, drogi przeniesiono
.-szono

powyżej

wypadkach przynosi mapa oficerowi bezwzględną korzyść, jeżeli chce szybko i dobrze spełnić swoje zadanie.
Jeszcze jedną korzyścią, pochodzącą z użycia map wojskowych,
obok zwiększonej pewności w wydawaniu dyspozycji, jest ta ol<oliczność,
u można dziś przechodzić przez kraj nieprzyjacielski nie pytając rµł!ogo
o drogę ani o odległość, wskutek czego zyskuje się pew n ość zachowania tajemnicy, co do celów marszu i ukrycie zamiarów, aż do najmniejszych oddziałów MtOjska.
Braki map.
Nie można sądzić, że przez posiadanie dobrej 11\apy jest się ró ...
wnież w posiadaniu wszelkich wiadomości lokalnych i nie można na
nich bezwzględnie polegać, gdyż:
a) Jak wiadomo mapa generalna zawiera sama dla siebie m n i ej
s z cze gól ów od mapy specjalnej, a ta mniej niż plan. Wskutek tego można osądzić okoliczn ości przyśpieszające i opótniające ruchy i walkę z planów zupełnie dokładnie, z map specjalnych tylko, w najważniejszych momentach, a z mapy generalnej w ogólnych zarysach.
Równocześnie zc:ś przy utyciu mapy, trzeba zawsze dokładnie zważyć,
czego od niej można żądać i nie żądać więcej, nit mote ona dać stosownie do swego wymiaru.
b} Swoisty rodzaj pewnych przedmiotów podają mapy czę:
śclą niewystarczająco, częścią wcale go ~ie uwydatniają.
Nawet z najdokładniejszej mapy nie można poznać: jak głęboką
jest jakaś rzeka, z czego jest jej łożysko, jaka szybkość prądu.
Stan istniejących mostów, brodów i innych śrotłków przeprawy,
rodzaj gościńców i dróg, gęstość lasu - są to rzeczy, których rysunkiem wyrazić nie można; również dostępność pewnych wzniesień, zdolność obrony poszczególnych przysiółków lub osad pozostaje rzeczą
wątpliwą.

Dalej trudno jest - szczególnie podług map, bez warstwic, na
podstawie samego rysunku oznaczyć, gdzie jest naturalna granica pola
widzenia dla pewnego punktu lub co z pozycji i ruchów nieprzyjaciela można zauważyć, a czego nie. Bo nawet mapa specjalna, mimo
warstwic, nie rozstrzyga o wysokości kultur drzewnych, które mogą
wszelki widok zasłonić.
c) W pływy atmosfery: Deszcz, śnieg, mróz lub długotrwała
su~za są czasami przyczyną, że pewna okolica jest raz mniej, raz wiecej dostępn ą.
.
d) N ie przyj a ci e I jest zawsze skłonny nagromadzać w miejscach, gdzie niedawno przeszkód nie było, przeszkody dla ruchów • zbliżania się, przez niszczenie mostów, brodów, gościńców, sztuczne wywoływan ie wylewów i t. d.
•
e) Również nalety uwzględnić w i e k mapy, gdyż stare mapy nie
mogą podawać powstałych z biegiem czasu zmian terenu i przedmio-

•

Tymczasem mogły powstać ko!eje i gości~
indziej, poprowadzono rowy I kanały, osu-

gdzieś

błota i
Zarośla

stawy.
i lasy zmieniają się w pola uprawne, stają się dostępne
pnez przecinające je drogi; w głębi powstają polany _i t. p. .
Na pewnych punktach, mote jut z natur} sweJ taktycznie waźnych, wznoszą się rozlegle, potężne budynki fabryczne otoczone mu-rem, wraz z dziedzińcami I t. d.
z tego widać, że nie można polegać bezwzględnie. n~ żadnej ?a,wet najlepszej mapie, a w wypadkach watnych, musi s1~ szcz~gory,
·wzięte z pewnej mapy zbadać gruntownie przy pomocy oe.serwacJ1 lub
:spostrzeżeń długich, i w razie potrzeby uzupełn ić mapy opisem lub
-rysunkiem.

§. 34. Sposób . utycia map w poszczególnych wypadkaeh.
Jeżeli,na podstawie powyższych wywodów zastanowimy si~ nad
-tym, jakich usług można oczek!wać i wymagać od. ~apy w rótnych
momentach i warunkach wojny - możemy to u1ąc w sposób na·stępuiący:

a) Przy marszach.
1) Do wydahia dyspozycji dla marszów zbinrowych ~otna po-sługiwać się równie dobrze mapami specjalnemi i generalnem1. z całym

.zaufaniem. Na Ich podstawie można z dostateczną dokl.ulnośc1ą poda~
żotnierzom do wiadomości potrie.bne szczegóły, jak: cel marszu, odpoczynki,
~łutbę bezpieczeństwa w czasie marszu, utrzymanie stosunków, granicę
·strefy bezpieczeństwa, rozporządzenia co do noclegów.
.
Wymienione powyżej mapy nie spełniają tak doklad~1e s"'.ego ~,dania, jeteti wydaje się dyspozycje marszów w be1.pośredmm sąs.1edztw1e
:nieprzyjaciela. W tym wypadku można je wydać . na podstawie mapy
:bardze ogólnikowo, gdyż szczegółowe rozporządzenia można w~~~ 1e<'1ynie na miejscu - przy znajomości wzajemnego sJosunku pozyc11 1t. d.
2) Jak widać z powyższych uwag, można używać ~spomniany~h
:map do dysponowania marszów przewatnie z wt.elką medokład~ośc1ą.
:Oo wypełnienia dyspozycji decydujące s11 .sto~un~t t~renu ~aneJ oko:łlcy a szczególnie stan środków komumkacJ1, Jak I rozmaitych ukry-tych przejść. Ale tego w żaden sposób nie da się wyczytać
.z mapy.
.
Wskutek tego poleca się bezwarunkowo - w _razie gdy tere~ z nattury swej jest trudny, a mają go przebywać oddzia ły _z woza.mi łado
wnemi - albo wysyłać przodem wywiady albo posługiwać s1e znają
.ami okolicę przewodnikami.
A kiedy chce się poruszać poza utartą drogą w wielkich oddziaJach, to mapa specjalna podaje dostateczną ilość punkt~w wytycznych
,dÓ ocenienia linji drogi wogóle, ale nie wystarcza, _POmew~t ?a star:Szych mapach nie są uwzględnione z powodu mateJ podz1alk1 prze,.
ó*
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'szkody w rodzaju : rowów, płotów, murów
wywrotów w lasach.

t. p., a przedewszystkiem

b) Przy wywiadach.
Wystarcza mapa specjalna a częścią nawet generalna, by wysła
nego pouczyć o celu, kierunku, jaki ma obrać, trwania wywiadów itd.
Jem~ samemu zaś ułatwi. mapa szybkie i łatwe orjentowanie się w okolicy I mote wystarczyć meznaczne uzupełnienie rysunkiem lub dopisek.
o cechach terenu z mapy niewidocznych.

c) Do celów biflVy.
Do cel~w samej. bitwy mo!na używać mapy tylko z ostrożnośc ią
z pel~ą św1~domośc1ą 1 te dyspozycje na danych mapy oparte łatwo.
mogą się w mwecz obrócić wobec rzeczywistych warunków a nawet
że ich wypełnienie jest mote iluzoryczne.
'
~
. W kai.dym r~le jedaak przy działaniu zaczepnym, pozwala mapa
specJaln_a n~ wydanie ogólnych postanowień co do linji marszu wprzód„
wstecz, Jak I co do ataku. Dyspozycje szczegółowe w czasie samej walki
fak i wykonanie ich musi się opierać na osobistych spostrzeteniac;
I kombinacjach.
B~z ~orównania większe uslu~i oddaje mapa specjalna przy zachow~n1u s1~ _obronnym, (odpornym), gdyż dostatecznie dokładnie występuJą w nteJ ważne dla celów militarnych odcinki terenu.
Znajdzie się tam pewne wskazówki co do miejsc dla oparciaskrzydel, co do rodzaju frontu i istn iejących kom unikacji między poszczególnemi punktami obrony - i będzie można jut naprzód zrobić
plan podziału i pm,znaczenia sil.
. Dalej wiado?10, że przed bitwą łączy się wszystkie postanowien i.r
w Jedną dyspozyCJę, która wyraża i konkretnie formułuje p I a n dowód cy: gdzie, kiedy, dlaczego i jak będzie się walczyć.
~Iem wprowadzenia harmonji w przebieg walki, podaje się dy~pozyCJę walki do wiadomości komendantom bataljonu, s:r.wadronu
I baterji.
Tu zaś znowu mapa pomaga wymienionym komendantom oddziałów zorjentować się w wydanej dyspozycji i pokierować w czasie bi-twy, w jej du~hu swoi'? oddzi?te":1. W wypadkach nagłych wydaje się:
rozkazy Jak wiadomo me na p1śm1e1 lecz ustnie.
Oficer~wi, przeooszą~emu rozkaz, wydaje w taltlm wypadku riaczelny dowodca dyspozyCJe na mapie, a ten zaznajamia z niemi w tert
sam sposób dowodzącego odnośnego oddziału.
W czasie bitwy, gdzie wojsko jest bardziej skoncentrowane, mają.
poddowód~ przegląd swego oddziału i· terenu walki, a te oddziałom
wyznac~ się. punkta orjentacyjne do ustawienia się i drogi albo punkta,.
w_skazuJące . kierunek ruchów więc mapa rzadko jest potrzebna. Jednakże
mep~goda 1 ?1gla, która często zasłania widok na okolicę, mote cza~mt !mu.szac nawet poddowódcę - i to w ciągu walki - do poslug1wan1a się mapą.
.
I

!tle wytsi dowódcy rzadko będll mogli nawet w czasie bitwy
-0bejść się bez mapy.
Jeżeli jest się zmuszonym zaprzestać walkł, to znowu tylko przy
pomocy mapy można będzie zachować wskazany kierunek powrotu.
Przy walkach, ograniczonych do pewnego stałego miejsca -i przy
zakładaniu technicznych wzmocnień pola walki - można znaleźć wielką
·pomoc w mapie specjalnej, ponieważ ona pozwala jeszcze poznać po,fożenie i kształt wzgórz, lasów, osad I t. d., gdy tymczasem przeciwnie, mapa ganeralna może rozstrzygnąć tylko o najważniejszych momentach przy obronie linji rzeki albo pasma gór.
Przy napadach, okrążeniach, demonstracjach i t. d. wywiadów się nie
-prowadzi, by nie zdradzić zamiaru ; wskutek tego zarówno przy robie-niu planu jak i przy wykonaniu jest się wyłącznie ograniczonym do
mapy - jeżeli niema na usługach posłańców, znających okolicę .

d) Wojna górska.

Poniewat teren górski przedstawia szczególne trudności w orjentacji,
-więc mapa oddaje w wojnie górskiej olbrzymie usługi, jest nawet czę-sto niezbędną.
Wypadek ten zachodzi wtedy zwłaszcza, gdy m ieszkańcy Sil
·wrogo usposobieni i nie motna polegać na Ich usługach w roli posłańców wywiadowców.
Chociaż w wysokich górach ks:r.talty terenu jedynie ogólnie po-dane są na mapie, to jednak tym dosadniej są narysowane komun I ka-cje i sieć wodna, a dalej ważne dla orjentacji, szczyty, wskutek czego
motna w wojnie górskiej zarówno w walce, jak i w poru~eniach, liczyć
na pomoc mapy.

e) W zdobywaniu wiadomości
daje mapa dowódcy patrolu istotne korzyści i oczekiwani\ pomoc.
"Nawet w terenie zgoła nieznanym umotliwi mu szybką i stanowcz.ą
orjentację, oszczędzi mu straty czasu na błąkaniu i rozpytywaniu,
a w końcu pozwoli przy sumiennym wyzyskaniu narzucających się do.godności terenu, pnecież najkrótszą drogą prowadzić swój oddział i wy~
_pełnić swoje zadanie w czasie stosunkowo krótkim,
Mapa pozwoli mu tet ocenić teren i zdobyć punkta wytyc:r.ne,
-do poznania prawdopodobnego zachowania się nieprzyjaciela ; wskutek
.tego będzie mógł z większą pewnośc.ią siebie zblityć się do stanowiska
.nieprzyjaciela, w razie potrzeby bez niebezpieczeństwa się cofnj\ć.

!) Do

służby

w straży przedniej

można na podstawie ~apy specjalnej wyznaczyć rozczłonkowanie
-całego oddziału i oznaczyć linje straty polowych i głów nych placówek.
oraz drogi dla patrolów.
·
Do sporządzenia tego szkicu, który się dołącza do raportu obsa-dzenla terenu, z kotzyścil\ naturalnie można się posługiwać mapą spec.,
a z mapy generalnej motna conajwytej częściQwo wyznaczyć miejsca
41a głównych placówek.
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g) Do rozloienia obozowisk,
a dalej kwater i ubezpieczenia ich rozstawieniem straty daj.i
mapy spec1alne wiele materiału.
'
.
Zresztą ~o tego nawet mapa generalna dać może wskazówki poDl~~at na nleJ są .oznaczone czynniki, których wymaga się od dobrego
m1e1sca pod obóz Jak: bliskość osad, woda i t. d.
Zresztą konieczne jest obejrzenie terenu, zwłaszcza, jeteli ob6z
ro.z~lada się .na dłuższy czas, a równie! przy kwaterach musi się na
m1eJscu ocenić zasoby mieszkańców.
h) Przy używaniu oddzial6w sygnałowych.

Z pożytkiem posługiwać się można mapą specjalną do wyzna~enla poszczególnych stacji, jak też do połączenia ich m iędzy sobą i sta-

qą główną.

.
J) Absolutnie niezbędną jest mapa w polu dla tych, którzy w ja~1chbądź war~nkach przenieść mają rozkazy, więc d I a oficerów
! żandarm o w Po I o w Yc b. Nietylko w marszu, obozie, kwaterach

I patrolu, ale także przed, w czasie i po walce potrzebują oni mapy
z powo~u. sw~j służby odosobnionej, samodzielnej. Aby mieć mo1nośl
sze~okieJ 1 nieprzerwanej orjentacji, potrzebują ciągle debrej. dokła
dneJ mapy.

ROZDZIAŁ

Zdjęcia

V.

terenu.

.·

§ 35. Ogólne pojęcie o .zdjęciach.
Zdjęc-1.em t~renu nazywamy cały szereg czynności wykona ....
nych na powierzchni danej miejscowości w celu sporządzenia ~łanu tejtelub-~ pewnego punktu nad nią w celu wykonania jej obrazu perspektywicznego.
Na .planie lub m.aple nierówności terenu i przedmioty miejscowe
przedstaw10n~ są tak, Jakbyśmy je widzieli z góry, np. z balonu. Wldoc~ne są tut~J w~zystkie nierówności terenu, a poszczególne przedmioty
n:e zakrywaJą się wzajemnie. Wadą jednak tych rysunków jest to, że:
me są one prudstawione w ten sposób jak przyzwyczailiśmy sJ„ widzieć je w naturze.
'
...
. ~atomiast obraz przedstawia nierówności terenu i przedmioty
~naJduJące się na nim w konturach rzeczywistych (krajobraz). Wielkoi
jedn3!< p~zedmio~ów, zal_eżnie od odległości, b(dzie większa lub mniejsza, a wiele z nich będzie bardzo mało. lub wcale niewidocznych ..

Pierwszy sposób zdjęć, jak to jut wiemy z rozdziałów poprzednich, odbywa się w rzucie po z I omy m, a rysunek przedstawiony
jest w ściśle określonym zmniejszeniu czyli w podziałce. W drugim
wypadku, jeżeli wyobrazimy sobie płaszczyznę prostopadłą międty badającym teren, a krajobrazenl I przeprowadzimy linje, łączące linję wzroku z poszczególnemi punktami krajobrazu, to wtedy na płaszczyźnie
otrzymamy rysunek, zwany perspektywicznym rzutem miejscowości czyli obrazem.
Takim perspektywicznym ryąun kiem są fot ogr af je i wszelkie
obrazy, rysowane lub malowane.
Każdy z tych sposobów ma pewne zalety i wady.
Plan pozwala nam okteślić dokładnie : kierunek i pochyłość stoków, stosunkową wysokość punktów, odległość między niemi i wielkość
terenu, zawartego w określonych granicach. Jednym słowem, plan odtwarza miejscowość tak jak ona przedstawia się w rzeczywistości; jednak dla zrobienia takiego zdjęcia trzeba przejść przez daną miejscowość nieraz w kilku kierunkach, co nie zawsze i.est możliwe, jak np.
przy zdjęciach pozycji nieprzyjacielskich. Oprócz tego, ateby orientować
się według mapy, trzeba umieć czytać ją, co znaczy: mać znaki topo •
graficzne, sposoby przedstawiania terenu za pomocą warstwic i kresek i Ł d., co nie jest dostępne dla wszystkich, a w naszych warunkach walki, gdzie główną siłą czynną jest lud, który nie posiada wykształcenia ogólnego, muszą być zrozumiałe sposoby przedstawienia terenu.
Rvsunek perspektywiczny czyli obraz jest zrozumiały
dla wszystkich, lecz daje tylko ogólne pojęcie, a czasem jednostronne,'
o danej miejscowości w zależności od tego, z jakiego punktu rysowano
krajobraz. Zatem orjentować się wedle obrazu można tylko wtedy, gdy
odnajdziemy dany punkt na miejscowości, co według mapy zawsze możemy zrobić .
Zdjęcia w postaci planów i map, jak również i rysunków perspektywicznych mają obszerne zastosowanie. Pierwsze siu~ do dokładn ego
przedstawienia terenu i orjentowanla się w nim, drugie służą do przedstawienia terenu, zajętego przez nieprzyjaciela, a więc doniosłość ich
polega na tym, ie można je rysować z daleka. Niekiedy takle obrazy
perspektywiczne wykonuje się z pomocą mapy.

§ 36. Rodzaje

zdjęć.

Zdjęcia terenu przeprowadza się: a) za pomocą przyriądów ztotoi.onych, mierniczych, b} przyrządów miernicz.ych mniej skombinowanych.
c) na oko (czyli tak zwane sz.k i ce= croquis i szk i ce p ob i et n e).
które dzielimy na szkice: topograficzne i perspektywiczne.
Plany, z których później odbija się mapy w małej podziałce, wykonywane są w duiej podziałce przez oficerów topografów tl1ur~o piu·,.,.
stwa, za pomocą przyrządów mierniczych, bardzo dokła dnie.
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Przy drugim rodzaju zdjęć ufywa się przyrządów mierniczych
mniej złożonych, za pomo~ których oznacz.a się tylko główne punkty
w teren!~, ~ szczegóły rysuJe .się bez przyrządów, oceniając odległości.
ZdJęc1a robione za pomocą przyrządów, wymagają bardzo duto
czasu, a zatem wykonywane są w czasie pokoju.
Polacy zmuszeni są korzystać z gotowych map, sporządzonych
przez sztaby: austrjacki, pruski I rosyjski.
Materjału tu dostarczają:
1) przedewszystkiem istniejące plany (op. leśnicze katastralne
które w państwaeh cywilizowanych (tak!e Niemcy i Aust;ja) stanowi~
podstawę map wojskowych;
2) oryginal~e z<lję~ia topograficzne, wykonywane przez oficerów
zapomocą precyzyJnych-1nstrumentów i skomplikowanych metod ·
3) mapy Innych państw.
'
Zd!~cia oryginalne w-ykonywa się ręcznie w dutej podziałce
(w .Aus.trJ1 1 : 25000, w. Rosji 1: 16800 - 200 sątol w calu). WrysoW~Je się zazwyczaj najpierw szkielet, potem rze.tbe terenu· w końcu
obie części podlegają rewizji.
'
Odwzorowanie powi~rzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie przedstawi! znaczne trudności , spowodowane kulistym kształtem ziemi.
Jstnl~Je wiele metod p~ojekcji_ map, najcz~ciej utywa się metody, przy
któreJ .'"'.robratamy. sobie .powierzchnię kuli ziemskiej, jako pokryt<l siatką hn~1..(poludntków I równoleżników). Przy metodzie, używanej
w Aus!rJ.' ! Prusach k~~a '!1apa jest ograniczona bezpośrednio przez
południki t równoleżmk1, których używać motoa do orjentowaoia samej mapy.
~.djęci~ orygi.n?lne _i pla~y katastralne podlegają po rewizji tz. w.
!ed.ukcJt, t.. J. zmnteJszenm. Wielkość zmniejszenia zalety od celu, do
Jakiego mapa m.a sluty·ć·; natura!nie stosownie do podziałki pewna część
szczegółów ~ust odpa.sc, gdyż maczej mapa stałaby się nieczytelną ;
st~d pochod~1 trudnośc pracy redukcyjnej, którą się powierza zawsze
naJtęższym silom kartograficznym.
.
. W ten sposób uzyskane mapy reprodukuje się w bardzo wielkich
1l_ośc1ach zapomocą! jednego . z licznych sposobów. Najczęściej utywa
s,ę_ do_ tego rozmaitych rodzaJów litografji, wreszcie robót w metalu
(m,edz~oryty, galwano-plastyka, cynkografja). Reprodukcja map jest ści
śle związana z postępami grafiki.
Korz.yst~jąc. jednak z gotowych map, nie możemy się wy(zekać
spraw~zan~a ich I wyk:,i-zywaoia błędów. Motna to u czyni ć za pomocą
odpow1edn1cb przyrządow, których opis i sposób używania można znale~ w różnych podręcznikach miernictwa'). Profesor uniwersytetu lwowskiego, dr. Eu~. ft~mer, robiąc tego rodzaju zdjęcia, napotykał czasami
w mapac~. aus~ack1c~ błędy, nieraz bardzo ratące, a podczas podróży
do JaponJt, przeJeidtaJąc przez Syberję i badając kraj mandżurski stwier1) In!. Wł. Dziakiewlcz. Miernictwo. Kraków 1906.
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wielkie niedbalstwo rysowania map rosyjskich. 1) Tego rodzaju zdję
cia mogą przeprowadzać tylko nieliczne jednostki mające przygotowanie z z.akresn nauki mierni.ctwa, ogól musi zapoznać się z szybkim
sposobem zdjęć i bez skombinowanych przyrządów mierniczych. Zdjęcia
te, przeprowadza11e na oko, nazywamy szk i ca mi.

§ 37. O robieniu szkiców topograficznych.
S z:k i c jest to rysunek jakiegoś odcinka terenu, wykonany w krót.kim czasie wedle podziałki, ale bez narzędzi mierniczych.
Technika kartograficzna jest tak udoskonalona, że rysowanie szkiców dla uzupełnienia map na większych przestr:zeniac:i, staje się zbyteczne.
•
Potrzebę takich zdjęć odczuwa się przedewszystkiem w czasie działań wojennych, gdyż nawet specjalne mapy nie dają dokładnych wiadomości o szczegółach terenu, mających wpływ na działania woienne;
również i na planach szczegótowych, lecz starych nie będą uwidocznione
zmiany, zaszłe w tym czasie, wskutek działań · kulturalnych człowieka,
jak i zmian w przyrodzie np. nowe linje kolejowe, mosty, zmienione
granice lasów itp.
Wskutek tego, jeteli dla danej miejscowości, w której działamy,
nie mamy planu (1 : 25.000) lub mamy tylko mapę specjalną, lub generalną, a działania nasze wymagają szczegółowej · znajomości terenur
wtedy, mając bardzo ograniczone środki i czas niewielki , wykonujemy
·szkle, który uzupełnia posiadaną mapę. Wtedy szkic sporządzamy wed I u g mapy, rysując kontury ogólne z mapy, a szczegóły z terenu.
Jeżeli nie posiadamy mapy danej miejscowości, rysujemy w przybli·
żeniu nierówności terenu i przedmioty miejscowe; pochyłość stoków
i wysokości oceniamy na oko lub za pomocą bardzo przystępnych środ
ków; odległości mierzymy krokami lub oceniamy na oko.
Katdy szkic musi wyraźnie: zaznaczać rze czy najważniejsze, zgadzać się 7- rzeczywistością i być łatwym
d o o d c z y t a n i a.
_
Szkic musi być zup el n y m t. j. p r ze d m i o ty w a i n e d I a
danego celu rysuje się z ogromną ścisłością, drugo·rzędne ogólnie, w przybliteniu. Szczegóły niekonieczne dla
zrozumienia sytuacji należy ·zupełnie pomin ąć, gdyż zmniejszają przejrzystość rysunku i utrudniają orjentowanie się w nim. Praw dz i woś c i r y s u n k u n i e t r z e b a n i g d y po ś w i ę c a ć d I a wz gł ę
·.d ów estetycznych.
Po d z i alk a, zaldnie od celu, może być mniej lub więcej dokładna. Zwylde wystarcza podziałka 1: 25.000; przy ważniejszych szczegóła ch 1:12.500.
O ile możności, północ powinna być na górze, jak na mapach.
Dla jasności oznaczamy zawsze strzałką kierunek północny, gdyt w braku
1l Ro1,prawy Akademii.
Kosmos 1911.

Wydział

mat-przyrodniczy. - Kraków 1912.
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strzałki trudno wiedzieć czy północ Jety normalnie, czy tet jej nie oznaczono przez zapomnienie.
Następnie szkic wykonuje się zwykle w ok reś I o ny m i ogr an i cz o n y m z g ó r y cz a si e, gdyż na wojnie sytuacja bardzo często
zmienia się, a zrobiony rysunek traci później na wartości. Przedewszystkiem zatem musi być szkic wykonany z szybkością jaknajwiększą.
Szybkość i powodzenie wykonania szkicu zależy w znacznej mierze
od umiejętności wybiera n i a kierunków, po których ma się przejść
daną miejscowość. Zwykle zdjęcia te przeprowadza się idąc po drogach
dostępnych I dogodnych, w przeciwnym razie tylko w wypadkach, gdy
niektóre kierunki lub przedmioty miejscowe mają ważne znaczenie dla
celów taktycznych.

Ry,. 39.
Przyrządy używane przy robieniu szkiców powinny być: lekkie
proste i dogodne do noszenia; są one następujące:
1) te cz k a, zawierająca papier, pokratkowany zwykle na centymetry, bibułkę lub kalkę (rys. 39) ;
2) komp as, który przymocowuje się w górnym lewym boku
teczki w taki sposób, ażeby linja N. S. (północy i południa) była
równoległa do lewego boku teczki, a punkt północny znajdował się
u góry;
3) li n i j ka podziałko w a, podzielona na centytnetry i trójgraniasta, by motna było używać jej do celowania na oddalone punkty;
4) o ł ó w e k ( zwykle N 2 i N 3), czasami dobrze mieć czarny
atrament;
5) ostry scyzoryk;

6} gumy do atramentu i ołówka, które- przymocowuje się jak;
sznurkami do teczki;
7) ·cyrk i e I, który można zastąpić podziałką w metrach i krokach
na linijce podzialkowej;
8) pióra i kredki kolorowane.
ołówki

§ 38. Szkle topograficzny

według

mapy.

Naprzód trzeba ustalić wielkość terenu, objętego rysunkiem, potem
rozmiar papieru. Lepiej wziąć go zawsze trochę więcej niż
ściśle do szkicu potrzeba, by zostawić sobie miejsce na objaśnienia,
profile lub nawet na zdjęcia perspektywiczne. Bierzemy papier mocny,
najlepiej kwadratowy, cienko kratkowany. Gruby papier rysunkowy niedobry, bo lamie się priy składaniu. Rysunek wykonuje się zwykle
w polu ołówkiem (rzadko atramentem), z pomocą ołówków (kredek)
kolorowych.
A) Jeśli sz.kic ma mie ć tę s amą podziałkę, co mapa.
wtedy przerysowujemy poprostu daną część terenu z mapy na kalkę
lub przeźroczysty papier, który potem przyklejamy na białej kartce, wykończając atramentem iub kredkami. Jetell oryginał można trochę uszkodzić, to, położywszy go na papierze, wbijamy szpilki w ważniejsze
punkty i potem, wedle nich odrysowujemy żądany odcinek. Trzeba u~ażać, by punktów tych między sobą nie pozamieniać.
B) Szkic ma być mniejszy lub większy od mapy:
W tym wypadku pomniejszenie lub powiększenie następuje za pomocą kratek, któremi pokrywamy rysunek I odpowiednią czę.;ć oryginału. Często, zamiast rysować siatkę na mapie, przytwierdzamy na niej
przeźroczysty papie~ kratkowany.
Weźmy przykład: mapa ma podziałkę 1 : 100.000, szkic ma mieć
1: 25000, więc 4 razy wiecej. Kratki kwadratowe na mapie mają po
5 mm. na szkicu po 20 mm.
Teraz odrysowujemy oryginał, kwadrat po kwadracie, uważając,
by wszystko miało te same proporcje, co na mapie. Kratki co 5 mm.
umożliwiają dokładne powiększanie szczegółów, ale dzięki swej gęstośc~
czesto utrudniają orjentację wzrokową - dlatego lepiej używać kratek
co 10 mm. (1 centymetr). Do sporządzania szkiców istnieje specjalny
papier z kr11tk;irni 1 co 20 mm. (2 centymetry).
Przy pomniejszaniu (wypadek b. rzadki) postępowanie jest odwrotne.
Następstwo czynności przy rysowaniu s zkicu:
,
1. Naszkicować wszystkie drogi, bieg wód, granice wsi, ogrodów~
lasów i t. p. - cienkiemi linjami ołówkowemi.
2. Wyciągnąć linje dróg i t. p. atramentem lub tuszem. Szczególniej dokładnie ti;zeba rysować rozwidlenia I skrzyżowania dróg, takie
drogi w miejscowościach, mosty i brody.
3. Zaznaczyć wyn iosłości - przybliżonemi llnjaml warstwicowemi.
lub kreskami.
wymierzyć
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§ 39. Wykonanie szkicu topograficznego (croquis) bez pomocy
mapy.

Linje warstwicowe szkicu naśladujcl warstwice na mapie, skupiając
· się g~iej w miejscach stromych, a oddalając się od siebie tam, gdzie
-stoki łagodne.
Zastosowanie kresek wymaga wi~j czasu i wprawy.
Rótnice te akcentujemy silniej za pomocą ciemniejszego cieniowania ścian spadzistych. Sposobu cieniowania używać można tylko wtedy,
je:teli wyniosłości są b. strome, a ich kontury wyrafnie, ostro zaznaczone.
4. Pokolorować kredkami najpierw drogi (żywe barwy), potem
-wody, wsie, łąki i t. p. Je:teli rysunek nie jest kolorowany, nale:ty ry.sować bieg wód, domy, góry i t. p. twardym ołówkiem, a drogi I od..<fzlaly wojska - miękkim . Używa się tu kolorowania tylko wtedy, jeżeli
chce111y dany szczegół specjalnie zaznaczyć. W ten sposób powstaje bardzo przejrzysty szkic.
5. Wykonać napisy - wyraźne i czytelne - wielkość ich zale:tna od znaczenia miejscowości.
Nazwy (prócz dróg i wód) mają biedz równ"legle do górnego
brzegu szkicu. Zie, niezręczne pismo psuje całą robotę. Kierunek biegu
·wód oznacza się strzałkami. Na brzegu notujemy skąd i dokąd drogi
prowadzą (z . , . do ...), a także długość danych ich odcinków.
6. Wrysować wQjska - kontury ogranicza się czarnym atramen· t.em, a całość wypełn ia się kredką kolorową czy farbcl niebieską lub
czerwoną. Strony walczące oznacza się zawsze temi samemi barwami wedle różnych okoliczności mogą być tylko rozmaicie cieniowane.
Gdy nie znamy bliżej siły i rodzaju wojsk przeciwnika, wtedy wystarczy oznaczenie, kolorowanemi linjami, ich przypuszczalnej pozycji. By
nie przepełniać rysu.nku można nałożyć na szkic terenu białą bibułkę
z oznaczonemi pozycjami woj.sil.
Wojska muszą być wrysowane b. starannie, odcinać si~ wyratnie
od terenu - czasem więc trzeba zwyczajne znaki konwencjonalne po-

Kaide zdjęcie terenu wymaga: zmierzenia odległości poziomych
przez oznaczenie poszczególnych punktów i ich odległości, zmierzenia
kątów i oznaczenia przez to kierunku linji poziomych, zmierzenia nierówności terenu przez oznaczenie poszczególnych wysokości. Przy wykonywaniu szkicu musimy o tern pamiętać.
Zdjęcie rozpoczynamy od wyrysowania stron świata w ten sposób,
ateby kierunek strzałki zgadzał się z linją NS na dnie pudelka kompasu. U dołu rysujemy podziałkę w centymetrach i krokach: centymetry
piszemy u góry, kroki u dołu. Ponieważ nie każdy człowiek ma krok
jednakowej długości, wobec tego trzeba mieć przy sobie podziałkę swoich kroków, sporządzoną poprzednio. Sposób rysowania takiej podziałki
w centymetrach i krokach podałem na str. 18.
Jeteli robimy zdjęcia ko n n o, wtedy zmm,zeni jesteśmy posługi
wać się pod z i alką cz as u. Rysujemy ją w podobny sposób, jak Pod z i alkę w kr ok a c h, mianowicie: przypuśćmy, :te koń przebiega spokojnym truchtem średnio 1 kim. w 7 minutach. Jeżeli szkic rysuję
1
w podziałce 1 : 25000, to wtedy 2 cm. na mapie odpowiada 3 /s minutom jazdy. W ten sposób centymetrowi odpowiada nierówna ilość
minut i dlatego za pc dstawę podziałki nalety wziąć nie centymetr, alewielkość, któraby odpowiadała 4 lub lepiej 5 minutom. Wielkość tę
X znajdziemy z równania :
X : 5 =- 2 : 3 1/ 1
skąd X = 2"86 centymetra.
Podziałkę zatem buduje się na podstawie 2·86 cm. której odpo-·
wiada 5 minut jazdy wierzchem.
Mierzenie odległości podziałką czasu przeprowadza się przy dutej
podziałce - nie mniejszej od 1 do 2MOO, mniejsze odległs,ści leplei
określać na oko.
Następnie należy: a) wybrać pod z i alk ę, w jakiej ma być wy-rysowany szkic, jeżeli to ule było powiedziane w rozkazie (zwykle wykonuje się w podziałkach: 1/ 11500 I 1/ 28000 ); b) zdecydować po jak ich
drogach ma się obejść miejscowość, którą mamy wyrysować; c) z ja-·
k Ie go p u n k tu najlepiej rozpocząć zdjęcie (punkt wyjścia).
Przypaśćmy, ie ·rysujemy szkic bez pomocy mapy. Wtedy zapoznajemy się z daną miejscowością przez wywiad u mieszkańców lub
ostatecznie sami wybieramy punkt wyjścia i kierunek głównej linji

większyć.

1. Napis, o Ile to wogóle potrzebne - powinien być krótki
i jasny.
U dołu nalety podać podziałkę liczbową i linjową z U\l'tględn ie
niem metrów I kroków.
8. Na jakimś wolnym miejscu szkicu wpisujemy obj a ś n ie n i a,
<> ile są potrzebne, muszel one wy1aśnić oznaczenie wojsk, ewentualni~ litery o ile zostały w szkicu u:tyte. Po za tym zawierają te dane,
ktorych nie motna zaznaczyć w szkicu, np. szerokość i głębokość rzeki,
gęstość lasu i t. p. Objaśnienia te powinny być możliwie dokładne.
Po skończeniu rysunku trzeba raz jeszcze skontrolować szkic, biorąc
pod uwagę jego cel i raport do niego należący.
Jeżeli szkic jest dodany do raportu, to należy obie kartki polą
<z}'ć w ten sposób, by się miało przed oczami szkic w czasie czytania.
J>rzy większych szkicach najwygodniej załączyć je osobno.

zdjęcia.

\•

Pierwszy punkt, od którego rozpoczynamy zdjęcie, rysuje się dowolnie, biorąc jednak pod uwagę tę okoliczność, żeby całą przestrzeń
badaną zmieścić na kartce pokratkowanej. Przypuśćmy, te punkt wyjścia
lety w połudn iowo-zachodnim rogu danej przestrzeni terenu, to. i ~a
kartce powinien być w tym położeniu. Na rysunku pó łnoc przyJmu1e
się zawsze u góry, o ile specjalna strzałka, wyrysowana na marginesienie wskazuje, te trzeba ją przyiąć w innym kierunku .

..
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Ażeby otrzymać drugi punkt
e runek, a później zmierzyć na

trzeba przedewszystkiem okr eś 11 ć
miejscu .odległ ość między temi

ki
punktami i przeliczyć ją w podziałce zdjęcia.
Znajduiemy kierunek w ten sposób, :te stajemy w pierwszym
punkcie, zwracamy się twarzą do drugiego punktu, podnosimy teczkę do
wysokości brody tak, aby widzieć strzałkę kompasu, przyczem teczka
powinna znajdować się w poziomym pofożeniu , a zwracamy ją dopóty.
dopóki strzałka magnesowa nie zgodzi się z kierunkiem Jinji N. S. na
dnie kompasu. Wtedy teczka będzie zorjentowaną. to jest strony świata
na rysunku będą odpowiadały stronom świata w rzeczywistości.
Następnie przykłada się .do pierwszego punktu na rysunku linijkę,
boczną krawędzią, celując na drugi punkt, bacząc, by teczka nie zmieniała swego położenia, a linijka nie odsuwała się od pierwszego punktu.
W tym celu w punkt pierwszy wtykamy szpilkę i do niej dosuwamy
krawędź linijki. Czynność tę nazywamy ce I o w a n i em.
·
~iedy górna krawędź linijki będzie wycelowana, przyciska się ją
ostrożnie, starając się jej nie poruszyć, a położywszy teczkę na kolanie,
zakreśla się linję z pierwszego punktu wzdłuż krawędzi linijki.
Otrzymana Jinja będzie oznaczała kierunek z 1-go punktu do 2-go,
zajmując na rysunku takie same położeni e względem stron świata, jak
i odpowiadająca jej linja w terenie.
Zmierzyć odległoś ć pomi ędzy dwoma punktami można krokami lub na oko.
Pierwszy sposób jest doktadnlejszy, lecz zajmuje więcej czasu ; stosują go przy mierzeniu głównych kierunków. Posifkujemy się w danym
wypadku podziałką w cm. i krokach, narysowaną na początku. O ile
jej nie zbudowaliśmy poprzednio, a z braku czasu, nie możemy wykonać jej -obecnie, wtedy przyjmujemy krok dorosłego i normalnego czło
wieka ""'= 75 cm. i przeliczamy na rysunek, według wskazanej podziałki
zdejmowania szkicu.
Różnice wynikłe stąd można pominąć, gdyż wielkość kroku będzie
si~ zmieniać, zależnie od tego, w jakiej miejscowości zdejmujący porusza się: przy wznoszeniu się na stoki i na miękkim gruncie będzie
ona mniejszą od normalnej, przy schodzeniu ze stoków i na twardym
. gruocie - odwrotnie. Z tych względów wyliczenie i zbudowanie dokła
dnej podziałki kroków zabiera tylko czas bardzo drogi podczas wojny,
a nie daje pożądanego rezultatu.
Dokładność określenia odległości na oko zalefy od doświad
czenia zdejmującego.
Sposoby mierzeoia odległości podałem na str. 51-'57.
.
Trzeci p u k t i po z os ta le zdejmuje się jednakowo, posiłkując
tlę dwoma punktami, ktore jut mamy, według jednego z następujących
.sposobów :

a) Celowaniem:
rrzypuśćmy,
inaczyliśmy

te most A (rys. 40) i oddzielne drzewo D jut: wyna szkicu (rys. 41) ; trzeba wjąć wiatrak 8.

Stanąwszy na moście

c-eluje się

1

kreśli

kierunek na wiatrak,

następnie przechodzi się do drzewa i robi się to samo ; w przecięciu

linji ak i dp otrzymamy na rysunku wiatrak b. Ten s·posób celow a n i a n a z y w a s i ę p r o s ty m.

Rys.

łO.

Mote się jednak zdarzyć, że jeden z dwu punktów, za pomot<l
których oznaczamy trz.eci, jest niedostępny lub lety daleko w bok od
drogi, po której posuwa się zdejmujący, wówczas postępuje się w sposób oastępujący:
Wycelowawszy od mostu do wiatraku (przykład ten sam, rysunki
40 41, drzewo niedostępne) i wykreśliwszy kierunek ak, idzie się nie
'
w kierunku drzewa. lecz do wiatraku i celuje się na drzewp, przyfoiywszy linijkę do
punktu d, w którym przedstawione jest drzewo na szkicu : następnie kreślę łinję dp od
punktu d, w przecięciu się linji ak i dp
otrzymamy punkt, w którym powinien być
narysowany wiatrak.
Ten sposób celowania nazywa
s I ę od w ro t ny m.
Przy tego rodzaju zdjęciu nie natety ce-.
lować pod zbyt ostrym kątem (mniejszym
Rys. łl.
od 30°) lub zbyt rozwartym (większym od
1500), w przeciwnym razie błąd popełniony w określeniu trzeciego
pun:tu (wiatraku) mote być zbyt wielki.
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Celowania prostego u.tywa się naja.ęściej do określenia l'niedostęp?y~h punktów, naprzyklad, znajdują_cych się w obszarze pozycji nieprzy1ac1eTa.
Celowania odwrotnego, przy wywiadach terenu, przeważnie nie
używa si~ gd~ zdejmuj~cy z danej drogi nie schodzi, podczas gdy
przy stosowaniu celowania odwrotnego trzeba przejść do określonego
punktu.

b)

starczy zmierzyć na oko odległość od szukanego punktu do naiblitszego
wiadomego i odrysować go.
liaprzyklad, domek (rys. 44) i drzewo są przedstawione na szkicu
(rys. 45); zdejmujący stoi na moście i cboe go oznaczyć na rysunku;

·-··-··-- --~-----·-----···-

Według prostopadłych:

Przyp~1 śćmy, te zdejm ujący znajduje się około karczmy D (rys. 42)
wyrysowaneJ przedtym na szkicu (rys. 43) w punkcie d, oznaczył kie-

.

---:::-
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~
-- -Rys. .U.

Ry1.

ł2.

runek do mostu K i idzie do niego, licz1tc kroki, przyc1ym zauważa ?te
na prawo od niego, znajduje się domek E. Zdejmujący staje w punk~ie
ff, w którym wystawioha prostopadła do drogi DK przecina domek.
Odlicza następnie wzdłut linji dk na szkicu
ilość kroków do punktu h i wystawia prostopadłą, na której powinien znajdować się domek ; następnie ocenia się na oko odległość
do domku i odmierza się na prostopadłej
z punktu h; otrzymany punkt wskate poło
ienie domku.
Sposób prostopadłych jest wygodny do
o~naczenia na szkicu przedmiotów, leićlcych
nie~aleko od drogi, po której porusza się
Rr tt. 43.
zdeJmujący; o ile przedmiot jest oddalony
znaczn ie, wówczas kierunek prostopadły wydawać się bedzie z kilku punktów.

c) Za pomocą wytyczania:
.
Jeżeli s_zu~any punkt lety między dwoma znanemi punktami
• oznaczonem1 Jut na szkicu, t. j. na jednej linji prostej, wtedy wy-

w tym celu ocenia na oko odległość od mostu do drzewa, odkłada jc1
w podziałce wzdłuż linji, łączącej domek z drzewem I w otnymanym
pun kcie (rys. 45 punkt p) rysuje most.
Sposobem wytyczania posługujemy się niezbyt często, głównie
w celu sprawdzenia położenia punktów, idjętych inneml sposobami.

d) metodą ńoryzontową (celowaniem okrcżnym):
Trzeci i inne punkta zdjęcia motna otrzym ać tak samo, jak i drugi;
mając tyl~o jeden punkt, to jest motna oznaczyć kierunek i odciąć
zmierzoną odległość. Tego sposobu utywamy wtedy, kiedy zdejm ujący znajduje się
w punkcie, z którego otwiera sie. widnokrąg.
Przypuśćmy, ie drzewo (rys. 44) jest
takim dobrym punktem na widnokręgu ; stoj1tc przy nim, a wyznaczywszy go na szkicu
w miejscu śroclkowym, oznaczamy kierunek
ao mostu, grupę knaków, domek i wiatrak,
a oceniwszy na oko odległość do tych przedmiotów, odcinamy je w podziałce szkicu
wzdłut odpowiednich kierunków.

Ry1.

łó.

§ 40. Kierunek poruszania się wywiadowcy w terenie.
Ateby wyrysować szkic koniecznym jest przejść po danej miejcowoścl w jednym lub kilku kierunkach, zależnie od tego, co sit zdejmuje.
Poniewat wywiadowca, w większości wypadków, będzie miał mało czasu
6
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rozporządzenia, a wywiad jedynie wówczas ma znaczenie, o ile jett
skończony w terminie, zdejmujący powinien unikać wszelkich zbytecznych poruszeń po badanym terenie, a powini.en poruszać się wzdłuż

do

tych kierunków, które pozwolą mu zdjąć najbardziej charakterystyczne
szczegóły terenu lub miejscowe przedmioty, niezbędne dla celu wywiadu.
Poruszając się w tych kierunkach, wywiado.wca szkicuje drogę
przebytą, mierząc ją stale krokami, a w ten sposób otrzyma tylkQ główne
punkta w terenie. Przedmioty zaś oddalone należy oznaczać na szkicu,
sposobami wskazanemi wyżej, nie schodząc z drogi. Od trafnego wyboru kierunku pochodu zależy więc powodzenie zdjęcia.
Dalej, w rozdziale o wywiadach terenu, szc~egółowo będzie wskazane, jak powinien poruszać się zdejmujący podczas wywiadu różnych
miejscowych przedmiotów, teraz Lauw~iymy tylko, ie we wszystkich
wypadkach, d ro g ę p o r u sza n i a si ę oznacza się na szkicu za pomocą jednego I tego samego sposobu, który wyjaśniają następujące przy-

1>ólti nie przyjdę do początkowego. W ten sposób rysujemy na szkicu
~teren pokryty za pomocą pełnego o bej ś c I a ko n tu r u.
.
Jeżeli mamy jakiś kontor widoczny, n. p. jezioro i t d., wtedy
-0kreślamy na rysunku klika punktów, najbardziej określających formę

kłady:

1) Przypuśćmy, ie mamy z.robić wywiad linji marszu od wsi A
do wsi B; zdejmujący idzie drogą. Pierwszy punkt drogi, np. wyjście ze

wsi A, oznacza na szkicu sposobem wytei podanym.

Następnie

rysuje

kierunek drogi do pierwszego zakrętu, pomijając drobne zakręty ; "" tym
celll wybiera się lakikolwiek przedmiot, np. ltrzak, kamień, słup i L p.,
z.najdu.iący się na głównym skręcie drogi; mierzy odległość krokami
w celu otrzymania punktu zdjęcia. Otrzymawszy dwa punkta, któremi
określa się ogólny kierunek drogi do pierwszego z.akrętu, rysujemy na
oko drobne zagięcia w tym odstępie. W drugim punkcie postępuje się
podobnie, otrzymując kierunek do następnrgo zakrętu i t. d.
O ile na zakręcie niema Mdnego widocznego przedmiotu, to wtedy
obiera się przedmiot, położony w kjerunku drogi, następnie I i czy się
kr ok i, postępując w kierunku przedmiotu dopóty, dopóki nie zauwa1y
się. te drog.t odchyla się od obranego kierunku; na tym punkcie zatrzymuję się w celu oznaczenia kierunku dalszej drogi
Cełowat wzdłuż samej drogi motna tylko w ossatecznym razie,
gdyt zakręty tylko zdaleka wyraźnie zarysowują się; kiedy jednak zdejmujący dojdzie do skrętu, to nie odnajdzie punktu, na który celował,
szczególnie, o ile oroga stopniowo zmienia kierunek.
O ile drobne zgięcia drogi, które pomijano przy celowaniu, były
nieznaczne, to odległość między punktem, na którym słę stoi, a punktem celowania odmierza się, dla wygody, poruszając się wzdłuż samej
drogi.
2) Robi się w y w i a d I a s u, a więc miejscowości całkowicie
niewidol-znej; zdejmujący porusza się wtedy brzegiem lasu (rys. 46),
począwszy od punktu A.
Pierwszy punkt rysuje się według ogólnego przepisu, następnie
celuje się na róg lasu 8, obiera~c jakiś rzucający się w oczy przedmiot
lub drzewo, na rogu lasu lub w kierunku AB, mierzę odległość krokami
i odrysowuję na szkicu. Otrzymawszy punkt S, celaję na C i t. d., do-

Rys.

ł6.

-tego przedmiotu; punkta te łączy się linją, podobną do konturu danego
przedmiotu. M_iejsce tych punktów na rysunku określamy za pomocą
celowani~ z jednego punktu i mierzenia odległości na oko.

§ 41. Przedstawienie

nierówności

terenu na szkicu topo-

graficznym.
Taki lub inny wygląd terenu ma wpływ na działania wojenne, nie
dzięki poszczególnym przedmiotom w rodzaju lasów, wsi, rowów i t. p.,

które znajdują się prawie w każdej miejscowości, ale ze względu na
charakter n ierówności terenu.
Jednak podczas wywiadów terenu nie ma potrzeby ani tet motnośti ścisłego określania kątów nachylenia pochyłości oraz przedst~wia"llia ich na szkicu według sytuacyjnego rysunku. Wystarczy rozgraniczyć
pochyłości w e d ł u g st op n i a ~ o stęp n o ś c i ich dla_ rótnych rodiajów broni i zaznaczyć to na szkicu sposobem, choćby mezbyt artystycznym, lecz obrazowym.
Zwykle trzeba posiłkować się następująceml danemi:
Pochyłości do 5° nie okazują wpływu na czynności wojska, a J?Onad 4~0 całkowicie są niedostępne, wskutek czego pierwszych na szkicu
wcale się nie wyraża, a ostatnie zacieniowuje sie zupełnie. Pozostate
pochyłości dzieli się na 4 rz~y (patrz str. 40).
.
.
O ile z braku czasu, nie uda się zastosować teJ, tak zwaneJ
-s k ró c o n; j p o dział k. i, wówczas można poprzestać na Pt:edstawieniu
główniejszych form nierówności terenu przy pomocy . Lin11, fączą~ych
punkta mniej więcej jednakowej wysoko~ci (~ars t w 1 ~ e). 1 napisać
kąty nachylenia lub oznaczyć zbocza hczbam1, odpow1edn:o do 4-ch
rzędów, zaś na marginesie szkicu objaśnić zrobione oznaczenia.
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Czasami oznacza się n ierówności terenu kresko w a n iem, ni~
uwzględniającym tadnej skali, starając się jedynie o 'Wrażenie kszta!tów
powierzchni i odpowiednich ich pochyłości. Sposób ten pozwala na
szybkie uwydatnienie najłatwiejszych i najtru_dn iejszych przejść w .terenie.
Oznaczenie nierówności terenu ' rozpoczyna się od określenia położenia I wyrysowa nia na szkicu; wzgórz, siodeł, teras,· wąwozów i t. p.,
a następnie, korzystając z otrzymanej siatki, uzupełnia się rysunek szcze- gólami oraz łączy poszczególne kształty w ogólne.
Robi się to w następujący sposób:
Zatrzymawszy się w jakimkolwiek punkcie, np. na moście, trzeba
przedewszystkiem wpatrzyć się w kształty otaczającego terenu i zdać
sobie sprawę z jak.ich szczegółów się składa; następn ie wykreśla się na
szkicu kierunki wgórza i siodła i oznacza się je zamkniętem i
linjami, zastępującemi warstwice, zmierzyws~y poprzednio na oko odte:..
gloścl do nich.
Następnie na1tży wyrysować kierunki do I i n, oznaczając je
llnjaml wygiętemi, stosownie do ich wyglądu w rzeczywistości i zakoń
czonemi stl'Ulłką. O ile zaś ciągną się w bok od drogi, którą porusza
się zdejmujący, to kierunek ich wykreśla się na oko.
Otrzymawszy w ten sposób główne linje nierówności terenu, tne.
ba następnie krótkiemi warstwicami oznaczyć stoki gór i połączyć je·
w ciągle llnje oraz oznaczyć kąty nachylenia, posiłkując się p od z i alką
skróconą.

Kąty n. ach y Ie n i a określa się zwykle na oko, jednakże dla w ię-:
kszej dokładności używa się klinometr.ów o rozmaitej konstrukcji. Najprostszy przyrząd w tym rodzaju można zbudować w następujący
sposób :
Na teczce zakreśla się półkole, podzielone na stopnie, w środku
którego przymocowuje się nitkę z gumą na końcu. Średnica półkola
schodzi się z górnym brzegiem teczki lub jest do niego równoległa. Zero
podziałk i schodzi się w środku łuku; rachuje się w obydwie strony.
Kiedy teczkę trzymamy prostopadle, wówczas nitka z ciężarkiem będzie
znajdować się na zerze; o ile górny grzbiet teczki pochylamy, celując
np. z wierzchołka wzgórza do podnóża, to wtedy nić odchyli się od.
zerowej podziałki o wiel kość, która wskaże kąt nachylenia grzbietu te
czk.i, aza~em i pochyłości góry.
Całokształt pracy przedstawienia nierówności terenu powinien być
wykonany w polu, bez schodzenia z punktu, na którym się stoi; o ilt>
poprzestaniemy tylko na wyrysowaniu krótkich warstwic, a wykończenie
zostawimy na później lub nawet do czasu powrotu do domu, to wtedy
prawdziwość przedstawienia nierówności terenu zatraci się i w czasie
ostatecznego wykreślania popeln imy znaczne błędy.
O ile czas pozwala, to nierówności terenu zakreśla się kreskami.
według podziałki skróconej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, :te szkic.
zrobiony kreskami, jest bardziej przejrzysty anl:teli warstwicami ty~o.
dla łudzi mało lub wcale niezaznajomionych z nauką terenoznawstwa; dla
tych zaś, którzy mają praktykę, warstwice przedstawiają nie mniejszą

1)rzejrzystość aniżeli

kreski, zaś wyższość pierwszych polega na tym, że
rysunku i przy wykreślaniu mniej zabierają czasu.
Po ukończen iu szkicowani a terenu w Jednym punkcie,
zdejmujący idzie dalej po wyznaczonej poprzednio drodze i to samo
·przerabia w następnym punkcie, w którym się zatrzyma.
W miarę tego, jak poszczególne wzgórza będą wrysowane w szkicu,
tneba oz.naczać Ich wysokości ; na wzgórzach o jednakowej wysokości
stawia się. cyfry I, II, Ili i t. d.

•nie

zaciem111 iają

Ostateczny

wygląd

szkicu topograficznego.

Wszystkie zamieszczane punkta i przedmioty, mające nazwy, po'winny być wypisane na szkicu równolegle do górnego i dolnego brzegu
-papieru (poziomo); drogi podpisuje się ·w ten sposób·, że na jednym
'końcu pisze się skąd droga prowadzi, na drugim dokąd; nazwę zaś
umieszcza się wzdłuż drogi.
Prócz tego na szkicu powinien być: 1) tytuł, oznaczający robotę;
2) podziałka ; 3) strzałka liS; 4 • po~pis wykonawcy i 5) oznaczenie
,czasu trwania i godzinę ukończenia zdjęcia.

§ 42. Szkic topograficzny,

sporządzony

mocą

z

częściową

po-

mapy.

Postępujemy, jak powiedziano w § 38, przerysowując z mapy
(zwykle w powiększ.en iu) daną okolicę w głów nych jej zarysach. fotym
<W polu wrysowujemy szczegóły, które albo się zm ieniły, albo na 01apie
nie mogły ,być uwzględnione. Jeżeli jakiś szczegół, przerysowany z mapy, nie zgadza się z rzeczywistością, to zaznaczymy go kredką n. p. żołtą,
a nowowrysowane części i przedmioty terenu kolorujemy na czerwono.

§ 43. Wykonanie szkicu topo~aficznego

pobieżnego.

W praktyce, warunki polowe zwykle dają możność sporządzania
zaledwie szk i c u po bi et n ego, gdy:t pośpiech, często 1akże niewygodna pozycja (na koniu) utrudniają dokładne rysowanie.
Zasady są tu te same, co poprzednio wymienione, tylko wymagania redukują się do minimum. Jako materjal służy nam tylko ka r t·
ka meldunkowa, ołówek lub kredka i guma.
Znaki konwencjonalne możem y upioscić, niektóre pominąć. Wogóle
wszelkie uproszczenia są dozwolone, o ile nie utrudniają _orjentowani~.
Można nawet obejść się bez podziałki, byleby właściwe proporcJe
były zachowane. Odległości można, w razie braltu czasu, oceniać na o~o,
ale lepiej odmierzać krokami lub przejechać konno, skoro się wie, Jak
długi jest krok (kłus, galop) konia.
Tutaj, więcej jeszcze, niż przy dokładnych szkicach, należy uwa.żać, by najwainiejsze linje i pun.kła były wrysowane najpierw, bo czę
: sto pośpiech nie pozwoli już na wykonanie pobocznych szczegółów.
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Wypioslość

ozna~z.a się kreskami lub warstwicami.
Jeżeli sił nie ma dostateCU1ej wprawy, lepiej jest zrobić szkic wir
kszy, aby łatwiej było zaznaczyć to, o co nam idzie.

§ 4,f. O prawach perspektywy•.
A:teby przedstawić teren, za pomocą rysunku perspektywicznego,
nie trzeba być artystą, katdy to może uczynić, kto potrafi przeprowadzić olówki~m proste I krzywe liJlje, znając przytym zasadn.icze prawidła perspektywy. Prawidła te są nadzwyczaj proste i zrozumtare, niewymagające pnygotowania matematycznego pomimo, że opatte są na prawach geometrji. Podobnie, jak pewniki, są one zrozumiale bez dowodzeń, tymbardziej, że każdy ma mqtność natychQtiast sprawdzić je w terenie, a na stępnie samodzielnie spróbować zastosowania ich na kawałku
papieru. Przytem każdy, kto przedtem nie umiał rysować, będzie doznawał niemałej przyjemności, gdy z pod jego ołówka ukaże się rysunek,
zrozumiały nawet dla małego dziecka.
Tego rodzaju próba jest pożyteczna, w szczególności dla tych,
którzy nie mają żadnego pojęcia o rysowaniu i wskutek tego są przekonani, że do wykonania szkicu perspektywicznego koniecznie trzeba.
mieć talent artysty.

4 :·,
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Ry1. 47.

W § 35 było już powiediziane, te jetell pomiędzy obserwatorem,
a oglądanym obrazem pomyślimy sobie pionową plaszczy:inę, to pro-·
mienie widzenia, idącę od oka ku wszystkim widocznym p1,rnktom miejscowości, utworzą, w priecięciu z tą płaszczyzną, perspektywiczny rysunek, 11.tózy nazywamy o b raz e m (rys. 4 7).

Dolny skraj płaszczyzny. na którym ona opiera się, nazywamy
podstawow,.
Poziomą linję KM przecinającą płaszczyznę obrazu na wysokości
oka (kB=Rtl) nazywamy linją horyzontu t. j. tę llnję, która od·
dziela niebo od powierzchni ziemi. Rzeczywiście, linję horyzontu (kn)
otrz. się z przecięcia się z płaszczyzną obrazu promieni, idących od oka
ku wszystkim punktom hory;zontu KM.
Jeteli obserwator stoi na bf"legu morza tuż nad wodą, wówczas
oko jego znajduje się nad poziomem morza zaś widzialny horyzont leży
na samej powierzchni ; ponieważ, jednak, odległość do widocznego horyzontu jest nieskończenie wielką w porównaniu z wysokością oka, to
promień widzenfa, wychodzący z oka do jakiegokolwiek punktu na ho~
ryzoncie można uważać za równoległy do powierzchni mot1a, t. j. za
poziomy. Wskutek tego wyso\oś ć linji horyzontu na
o b raz i e r ów n a j es t w y s o k oś c i o k a.
Jeżeli obserwator usią
dzie,
linja horyzontu na
A
.D obrazie obnlt.y się (op), jeieli stanie na kamieniu lub
wz.mes1emu
wówczas
o
podniesie się (em).
I. Przy rysowaniu perspektywicznego szkicu (o czym
nitej), rysunek zaczynamy
od przeprowadzenia na papierze linji horyzontu. Stąd
wynikają następujące kon8
c sekwencje:
~ - - -- - - - - - - - ·- ---'
1) Jetell obserwator, stojąc, rysuje teren poziomy,
Rys. łS.
to głowy wszystkich · ludzi
średniego wzrostu i stoiących na tym samym poziomie, co rysujący,
powinny dotykać linji horyzontu (rys. 48) dlatego, że wszyscy lud:iie
są mniej więcej jednakowego wzrostu. Zatem na poziomym terenie, promień widzenia, wychodzący z oka obserwatora do jakiegokol
wiek widocznego punktu horyiontu, . dotknie głowy wszystkich l11dzi,
w jakimkolwiek odstępie znajdowaliby się od obserwatora. Człowiek,
znajdujący się bardzo daleko albo, jak mówią, na horyzoncie, przedsta
wla się w postaci punktu na obrazie.
W tym wypadku wysokość horyzontu na obrazie (KB) równa jest
150 centymetrom. Oczywiście, że wielkość 1(8 nie może się równać
!'50 rzeczywistym cm., powinna być odpowiednio zmniejszona, t. j. odmierzona według podziałki. Maprz., można przeprowadzić na rysunku
linję horyzontu w odległości 2 cm. od dolnego skraju obrazu (BC), jako
linji podstawowej, wówczas podziałka będzie 1'7,.
2) Jeżeli w jakimkolwiek punkcie obra:iu n trzebą narysować
pnedmiot wysokości 150 cm., np. namiot, to górna jego kraw~ź po
linją
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winna dotykać llnji horyzontu. Slup o wysokości 300 cm., narysowany
w do wo I ny m punkcie obrazu, powinien wystawać nad linją horyzontu o wielkości om = mu, dlatego, że ta ostatnia = 150 cm.
3) Znając wysokość horyzontu na obrazie, motna określić wysokość dowolnego przedmiotu, ·narysowanego w dowolnym punkcie. Np.,
wysokość domu = 450 cm. ciyli 4 1/ 1 metra, ponieważ wystaje ponad
linją horyzontu o wielkość eg dwa razy większą niż gy.
4) fm przedmiot jest bardziej oddalony od obserwatora, tym bh.
żej horyzontu powinna być jego podstawa. Np., dom stoi dalej od slu·
pa ou a więc- wielkość gy jest mniejsza od mu.
5) Jeżeli trzeba narysować wysoką a oddaloną górę, to jej pod
sta\Vlł powinna znajdować się na llnjl horyzontu, zaś 'wierzchołek ma
wystawać ponad tę llnję tym więcej, Im góra będzie wydawała sit
wyższą.

II. Zatrzymawszy się w terenie poziomym, np. na plancie kolei
żelaznej, prowadzącej w dal, zauważyć można następujące prawa perspektywy (rys. 49):

1) Im przedmiot jest dalej porotony, tym wydaje
się mniejszym.
2) Poziome linje, widoczne poniżej horyzontu (szyny, Jinja łącząca podstawy
slupów) w miarę oddalenia
podnoszą się, a położone
wyżej (druty)- zniżają się ;
zarówno jedne, jak i drugie
znikają na horyzoncie w
punkcie, zwanym punkt em zbieżności. Zatem
punkt zbieżności poRys. 49.
ziomych linji leży na
finji horyzontu.
3) Linje równolegle (np. szyny) schodzą się w perspektywie w jednym punkcie, t. j. mają wspólny punkt zbieżności .
. ~lnja, lą~!a końce słupów (drut telegraliczny); jest równoległa
do hnJ1, łącząceJ ich podstawy; zatym obie te llnje powinny schodzić
się na obrazie w jednym punkcie. Oprócz tego są one poziome, ponieważ podstawy slupów znajdują się na terenie poziomym i wszystl{ie
słupy są .Je.~nakowej wysokoś~i, więc ich punkt zbieino~ci, według Il p. 2,
leży na hnJ1 horyzontu. Jeżeh slupy ciągnią się równolegle do plantu,
to punkt zbieżności, słupów I szyn jest ten sam.
4) Równe, w rzeczywistości, odstępy np. między slupami i progami kolejowemi, w miarę oddalenia, maleją.
~) Linje frontowe, l j. równolegle do płaszczyzny obrazu pozostają rownoleglemi w perspektywie (np. slupy lub progi), podczas gdy

oddalające się (prostopadle do obrazu) w perspektywie nie będą równo-

ległe (szyny); lecz zejdą się w jednym punkcie.
Znajomość

drogę

i

prawideł

już możność

daje

każdemu

narysować

nim ramkę dowolnych rozmiarów, jak na rys. 49, przeprowadzić punktami linję horyzo.ntu w połowie odległości od dolnego brzegu ramki,
(jako przykład), narysować obok lewego brzegu jeden słup, dowolnej
wielkości, lecz tak, aby koniec jego wystawał ponad linję horyzontu
(patrt I p. 2), a podstawa znajdowała się w blizkości linji podstawowej - będzie to najbliższy obserwatora slup. Następnie trzeba wziąć
jakikolwiek punkt pośrodku linji horyzontu i połączyć go punktami
z końcem i podstawą pierwszego słupa; między otrzymanemi dwiema
kropkowanemi linjami powinno się umieścić pozostałe słupy ; należy je
rysować tak ażeby odległość między niemi zmniej'izała się ,;topniowo.
Następnie z tego punktu prowadzę 4 rozchodzące się linje,. wyobraża
jące : szyny i nasyp, a w końcu iysuję progi.
Otrzymany rysunek będzie podobny do rzeczywistości, pomimo
tego, że w nim znajduje się wiele błędów perspektywicznych co się
wyjaśni z dalszego wykładu.
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tych

linję telegraficzną. Poleca się , wziąć kawałek papieru, zrobić na
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Rys. 50.

6) Zwróćmy uwagę na dach plaski, wsparty na 4-ch stupach
i odskocznię (rys. 50). Dach ABCD jest pochylony, a krawędź AB przedstawia linję pochyłą tj. koniec jej B leży niżej od punktu A. G4yby punkty A i B
znajdowały się na jednej wysokości nad powienchnią ziemi, to krawędź
AB byłaby poziomą i miałaby punkt zbieżności na linji horyzontu,
w punkcie O. Ponieważ punkt 8 jest pochylony na dół w płaszczyźnie
pionowej, .a więc jego punkt zbieżności, leżący na przedlużenju krawę
dil, obniżył się w tejże płaszczyźnie i przeszedł do punktu S na llnji

'.
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OP. Krawędź CD przedstawia także łinję pochylą, której punkt zbietnoJety poniżęj horyzontu, a ponieważ jest równoległą do krawędzi AB,.
ma więc z Dill wspólny punkt zbieżności.
Krawędzie odskoczni QE i RT przedstawiają llnje wznosutce się.
Rozumując, jak poprzednio, przychodzimy do wniosku, te ich
punkt zbieżności lety powyżej linji horyzontu w punkcie m.
Widzimy zatem, te linje zni!ające się mają punkt zbież
ności pod linie\ horyzontu, zaś wznoszące się nad
lin ją.
III. Gdy obserwator stanie na plancie kolei żelaznej i będzie patriył
wzdlui niego, wówczas będzie mu się wydawało, ie szyny schodzą się
w pewnym punkcie O na horyzoncie (r.ys. 49). Nie poruszając główą
zauważy on nietyJko ten punkt, lecz I przedmioty, położone na prawo
i na lewo od niego, przyczym widoczne części terenu, po obu stronach
tego punktu będą, co do wielkości, równe, mówiąc inaczej, punkt O bę
dzie się znajdowa ł pośrodku obrazu, zaś promień widzenia, idący do
niego., będzie centralnym i prostopadłym do płaszczyzny obrazu.
Lecz kierunek tego promienia zlewa się z kierunkiem szyn, azatem i one są prostopadle do płaszczyzny obrazu. Punkt O naz. się
głównym punktem zbletnoścl, t. j. t e n punkt, w którym
schodzą się poziome linje, prostopadłe do płaszczyzny
obraz u; odpowiada on centralnemu poziomemu promieniowi widzenia, a na obrazie powinien znajdować się w równej odległości od bocznych krawędzi ramki.
Jeżeli obserwator stanie o kilka kroków od plantu i jak przedtem, będzie patnal w głąb tegot, to pofożenie punktu zbieżności zostanie niezmienione, poniewat szyny będą równolegle do centralnego
promienia widzenia, t. j. prostopadle do plaszciyzny obrazu, azatem ich
punkt zbieżności będzie leżał w głównym punkcie. Różnica będzie polegała jedynie na tern, te obserwator zobaczy plant cokolwiek z boku (rys. 50J.
Jeżeli obserwator nietylko odejdzie w bok od plantu, ale i obróci
się, przypuśćmy o pół obrotu w lewo, to centralny poziomy promień
widzenia, przetnie plant i padnie na punkt O (rys. 51) widzianego horyzontu, który będzie głównym punktem zbieżności. Plant nie będzie
równoległy do centralnego promienia, zatem nie będzie prostopadły do
płaszczyzny obrazu, a punkt zbieżności szyn będzie leżał na prawo od
głównego punlttu O.
Gdyby obserwator odszedł na lewo od plantu i zwrócił się pół
obrotu na prawo, zaszłoby zjawisko odwrotne.
IV. Określenie odległości wzdłuż linji frontu
.ści

0

wgłąb.

Ponieważ głównym zadaniem sporządzania szkicu perspektywicznego jest udogodnienie dokładnego pojmowania terenu z punktu wi~
dzenia ataku I roz.wioięcia ognia (dla strzelca), dlatego nalety wcz.eśniej
określić te przestnenie, na które trzeba przy rysowaniu obrazu, pnede-wszystkiem zwrócić uwagę.

Te przestrzenie terenu znajdują Sił pod działaniem ogn,ia z Qta- ·
średnich i wielkich odległości, t. j. są odległe od zdejmującego
w granicach: 1 ) od O do 800X, 2) od 800X do 1600X, 3) ponad 1600X. Nie stosuje sł~ to do ognia artylerji, gdzie przy zdejmowaniu ze swojej pozycji należy wziąć pod uwagę odpowiednie odległości 1) od zera do 2 kim., 2) 2-4 kim., 3) ponad 4 klm.
.
Dlatego przy rysowamu
ogólnego szkicu perspektywicznego, zdejmujący powinien go podzielić na odtworzenie 3-ch głównych
planów: 1) przedni
dla małych odfegłości, 2)
a..
~
średni dla średnich
-~
odległości I 3) ty l n y dla dużych odległości.
Z tego widać, że jest
rzecut konieczną i bardzo
ważną umieć szybko i do-

łych,

kładnie określać

odległości

nletylko wgłąb danego terenu, lecz także i według
linji frontu. Określenie rozciągłości ftontu umożliwia ocenę siłr nieprzyjaciela, jeżeli on zajmuje odpowiednią część terenu, przedstawionego na
Rya. 51.

szkicu.

·

I

Ocenę odległości przeprowadza się na oko, gdyż lornetka Jest ty -

ko

środkiem

pomocniczym.
Instrukcja strzelania podaje sposoby mierzenia odległości; oprócz
tego podaję różne sposoby na str. 51-~7.
Dla określenia linji frontu trzeba wpierw
Jł
e
$
znać odległość do niego . .Mając 1i n ij kę p o, ••.
I . , . ··'
\ ···,· Ą ··· ,'
działkową, zdejmujący trzyma ją przed
\
I
I
sobą w wyciągniętej ręce i bada, jaką częśt
frontu ona zakrywa.
\
,
\
I
I
Podobny sposób określania jest watny
\
dla określenia wzajemnego poloż.enia przed4l \ I
I
miotów miejscowych na linii frontu.
\
I
I
Linja frontu = ACB.
\ I ,'
Odległość od zdejmującego
d.
\ I I
Linijka (a) = ab.
Odi. wyciągn iętej ręki -= 1.
Rys. 62.
Zdejmujący = O.
Rozległość frontu wyljczamy (rys. 52).
d
a· d
z wzoru :
= c ; skąd X = c •
Dla szybkości naleiy określić wymiary linijki i wyciągniętej re.ki~
Długość ręki średnio równa się 60 cm. Jeżeli długość linijki = 4 cm.,

:a. ,

,,,

\ •t ,

=

+

·i

92
dała 150 cm. =

to rozległość frontu x = ac.d = 460
.d = 15
d , t · J,
· 1/10 Odl egłOSCI
· · Od
linji frontu do zdejmującego.
Przez obliczanie rozległości frontu (od ległości dwuch przedmiotów
-na linji frontu); dochodzimy od ocenienia od Ie g l ości od n as ze go
stanowiska do linji frontu, gdyt ocenianie na oko oddalenia
2-ch przedmiotów, leżącyth obok siebie jest, przy niewielkiej nawet
wprawie, stosun~owo łatwe. (łatwiejsze nit ocenianie odległości, letą
cych przed nami, a to dzięki temu, te nie ma skróceń perspektywi.
cznycb). Czyni się to w sposób następujący :
Wyciąga się prawą rękę przed siebie, wystawia się pionowo kciuk,
(ołówek, słomkę i t. p.) i, przymruiywszy lewe oko, ustawia się go
:~ ..ten sp,osób, że p~edmiot, o który chodzi, znajduje się w jednej
hnJ1 z koncern pal~ 1 prawym okiem. Nastcpnle, nie ruszając ręki,
~rzymyka się .oko- prawe, a otwiera lewe i wtedy palec nakryje nam
mny . przedrnr_ot, leżący w tej samej, co przedmiot pierwszy, odległości.
Oceniamy wtedy odległość tych dwuch przedmiotów od
·siebie i ilosć tę mnożymy przez 10. Otrzymamy dość dokładną odległość, o którą nam chodzi. Naturalnie, te przyjmuje się tutaj normalną długość ramienia człowieka doros łego. Kto ma ramię krótsze'. te~ odległość przeceni, kto dłutsze ten niedoceni i na to przy
obliczaniu należy u ważać, to znaczy w pierwszym wypadku mnożyć
przez 9 lub 9 1/ 2 , w drugim np. pr.zez 11.

§ 45. Podziałka perspektywiczna.
Bardzo często rysujemy na obrazie lub szkica perspektywicznym
przedmioty jednakowej wielkości, jednak oddalone od obserwatora o ró, żne odległości. Wiadom9 (li p. 1), te przedmiot wydaje się tym mniejszym, im d:!lej jest położo
ny, lecz zmiany w wielkości nie są dowolne, ale
podlegają wiadomemu pra.
wu. W celu określenia wielkości przedmiotów, widzialnych w różnych miejscach
obrazu , buduje się p odziałkę perspektywi~ z n ą, dla pionowych i poziomych wymiarów, w następujący sposób:
·'
t ,.
Przypuśćmy, że wysokość horyzontu na obrazie
Rys. óS.
(rys. 53.) wynosi 240 cm.
·i trzeba zbudować podziałkę perspektywiczną w celu określenia wielkości figur ludzkich w różnych miejscach obrazu (rys. 40 i 41).
,Dzielimy linję 1(8 na 8 równych cz~cl, wielkość AB będzie odpowia-

1 1/ 4 metra, t. j. wiel kości wzrostu człowieka; łc\czymy

punkty A i 8 z jakimkolwiek punktem na Jinji horyzontu ; otrzymane

linje AO i BO dają perspektywiczne przedstawienie dwuch poziomych
llnjl, idących w odległości 1 1/ 2 metra jedna od drugiej, przyczym llnja
BO feży na powierzchni ziemi, pon ieważ ciągnie się ona od punktu 8,
zn ajd ującego sie na linJi ziemi. Ażeby określić wysokość postaci ludzkiej w punkcie a, prowadzimy z tego punktu poziom ą linje ad, do przeciecia się linie\ 80; z punktu d wystawiamy prostopadłe\ do linjl da at
do przecięcia sie z AO; wielkość db określa wysokość człowieka
w pun kcie a.
Jeteli na linji AB odetniemy wiel kość CD= AB, a punkty C i D
połączymy z jakimkolwiek punktem linji horyzontu ot u y m am y
podziałkę d l a wymiarów poziomych tych prz.edmiotów, które
w naturze mają 1 t/, metra długości. Ażeby np. w punkcie n narysować
tej długości ławkę, przeprowadzamy poziomą linję mp; odcinek op przed- ·
stawia nam szukaną długość.
Przy rysowanill szkicu perspektywicznego należy u względn ić ·
gru bość llnji w celu odróżnienia odległości. Ponieważ szkic nasz dzielimy na 3 części (plany), to i podziałka grubości przeprowadzenia linji
musi się składać z trzech rodzajów: 1) na przednim planie rysuje się
rótne przedmioty wyraźnie i ze szczegółam i (np. gałązki drzew i t. d.)
i Jinjami najgrubszemi ; 2) przedmioty leżą~ w planie śro<lkowym ry·
suje się linjami o średn iej grubości i bez szczegółów i w końcu 3) przedmioty na planie tylnytn rysuje się najcieńszem i i zaokrąglonem i linjami.

§ 46.

Podział

linjl perspektywicznych na
i perspektywa koła.

części

równe

Z rysunku 50 widać, że równe w rzeczywistości odstępy mle~zy
slupami telegraficzbemi, zmniejszają się stopniowo w perspektywie;

Rys.

ół.

zmiana tych odległości podlega wiadomemu prawu; w praktyce
się je w sposób następujący:

wykreśla

' '94

95
Przypuśćmy, że trzeba podtiellć na 3 równe części poziomą per-

•spektywlC'lną łlnję

~8 (r,s. 54) w celu wstawienia między slupy A i B
słupow, przyczym w rzectywistości wszystkie cztery roz~ -~ównych odstępach. Przeprowadzamy poziomą linię AN
hnJt horytontu KM i odmierzamy na niej 3 dowolne, lecz
sobą wielkości AC, CD, DE, poczym łączymy punkt E

~uch Innych
~1eszctone są
r~wnoleg~e do
rowne mrędzy
. z punktem 8.
Prosta EB, jako llnja pozioma, przeprowadzona pod pewnym ką
tem do. p_ł~szczyzny rysunku, ma punkt zbieżności w pewnym punkcie
O na hnJt horyzontu_ (II p. 2~; lecz linje Od I Ce są równoległe do
EB, zatem powrn~y się schodzić w tymte punkcie O; dlatego też łą
~ym, punkty ~ 1 D z punktem O i, w przecięciu się z AB, otrzymuJemy punkty c t fJ, które linję AB podzieliły na 3 równe cześ(:i w znaczeniu perspektywicznym.
. .• Gdyby trzeba było przedfużyć linję slupów za punkt B, to na
hnJt AN można odmierzyć jeszcze kilka wielkości równvch AC i otrzy·
mane pun kty połączyć z punktem O.
, Ptiy rysowantu ~ół,_ podstawy zbiorników, sklepień i t. p. zachodzi potrzeba przedstaw1enra w perspektywie koła lub jego części. Ażeby
tego dokonać, naltty_ przedtym przedstawić w perspektywie kwadrat
a następnie wpisać weń koło.
'

1) Pokratkowany papier, dla wygody, przymocowany do tektury
'{niożna rysować i w nótęsię). Papier zwykle w kratki o długości i szeTckości 1 cm„ jednak lepiej jest, ażeby o dległości między poziomemi
•linjami były dwa razy mniejsze od pionowych. Podobna siatka ogromnie
ułatwia przedstawienie przedmiotów miejscowych, nie zaciemn iając sa-

irego rysunku .

2) Trójkąt ruchomy, złożony z dwuch linijek, z których jedna podzielona jest na cm. Przyrząd taki każdy zrobić mote b. łatwo.
3) Ołówek, guma i scyzoryk.
li. Na kartce rysuje się podziałkę linjową w metrach i krokach,
następnie strzałkę NS na lewym dolnym brzegu kartki; na prawej stronie pisze się nazwisko, czas przeprowadzenia zdjęcia i pozycja ciała
(stojąc, siedząc lub letąc). Na bokach pisze się uwagi zaldne od miejsca
i celu zdjęcia.
Ili. Przystępując do samego rysunku trzeba najpierw wybrać punkt
dla zdjęcia.
<3zkic perspektywiczny wykonujemy z jednego punktu; ·tym rótni
się on od szkicu topograficwego, przy którym potrzeba przejść pewną
drogę.

Przy wyborze punktu trzeba
sze nie

będą zakrywały

jący może

M

Rys. 66.
r

Na rysunku 55-ym przedstawione są kola w perspektywie, leżące
w płaszczyznach pionowych i poziomych.
Boki kwadratów AD, BC, MH i EN, jako linje frontowe nie zmie~lają s~ego kierunku w perspektywie; boki AB, DC, HN, ME, jako
hnje poziome mają punłtt zbieżności w pewnym punkcie O horyzontu.

§ 47. Wykonan~rspektywicznego.
•

I. Do wykonania szkicu perspektywi nego potrzebne są następu-

Jące przyrządy:

/

brać

pod

uwagę następujące

dane:

1) Im wytej stoi zdejmujący, tym więcej widzi przedmiotów (bliż

pod

dalszych).

Wznosząc się

sobą zobaczyć miejscowość

bardzo wysoko, zdejmu-

w postaci planu.

'

Jeiell miejscowość jest nachylona do ~dejmojącego, to nie ma
potrzeby wmosić się b. wysoko, gdyż i tak wszystkie przedmioty będą
wyraźnie widoczne.
2) Gdy stoimy pośrodku ulicy i patrzymy w jej kierunku, widzimy wszystkie domy wyraźnie, z chodnika widzimy dobrze drugą
stronę ulicy, gdy tymczasem po tej samej stronie zabudowania jakby
skupiają się. To samo i w polu: zdejmujący powinien posuwać się na
prawo lub lewo do tej chwili, dopóki najważniejsze dla danego celu
przedmioty nie będą .11idoczne.
3) Odległość punktu zdjęcia od danej części terenu zależy od jej
rozmiarów: im jest większa, tym dalej trzebił od niej stać, ażeby jednym
spojrzeniem objąć daną przestneri terenu; lecz nie tneba stać zbyt daleko, gdyż wtedy przedmioty nie są wyratnie widoczne. W praktyce
postępujemy w sposób następujący:
Oko zdejmującego i papier nie powinny zmieniać swego położenia
• podCUłS zdjęcia; ażeby to wykonać, należy trzymać papier na odległość
wyciągniętej ręki. Wycinamy czworokąt na kawałku papieru takiej wielkości, jaką powinien mieć szkic perspektywiczny, następnie trzymamy
go w wyciągniętej ręce i patrzymy przez otwór na przedstawiany teren. Jeżeli nie cały teren jest widoczny, to trzeba sit cofnąć, jeżeli zaś
pole widzenia jest za wielkie, należy si~ zbliżyć.
Sposób ten jest dobry, gdy przestrzeń danego terenu jest niewielką, w przeciwnym razie t~eba zbyt daleko odchodzić przez co zatraca się szczegóły terenu. W tym wypadku trzeba otwhr zrobić dwa
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lub trzy razy większy, a przy rysowaniu· szkicu odpowiednio zmnjejszać:
wszystkie rozmiary.
,
Nalety wokół punktu, z którego rysują, zrobić szkic topograficzny
terenu o powierzchni mniej więcej 1/ 1 klm~. Jest to dlatego konieczne„
te szkic perspektywiczny jest właściwie uzupełnieniem i objaśnieniem
szkicu topograficznego, przyczem oznacza się z ogromną starannością
wszystkie punkta orjentacyjne, mogące ułatwić drugiemu wysiukanie
tego punktu w terenie.
Zdejmujący musi dokładnie określić i wyrysować swoje stanowisko,
gdyż szkic traci wartość, jeteli nie wiadomo, skąd był zdejmowany.
Sfanowisko najlepiej oznaczyć przez dodanie szkicu topograficznego (po..
bietnego), określającego stanowisko i najbliższe otoczenie.

IV. Wyrysowanie linji horyzontu i granic przedstawianego teren1t.
Linję horyzontu ·rysuje się w ten sposób, te trzyma się poziomo,
teczkę lub ołówek w obydwuch rękach przed oczami i zauwata w terenie kilka punktów, przez które przechodzi ołówek. Położenie tych
przedmiotów daje linję horyzontu, którą odrysowuje się na papierze
w pewnej odległości od dalszego boku teczki tak, ażeby pomieścić całą
przestrzeń u góry i u dołu od przeprowadzonej linji.
Unję horyzontu przyjmu}emy za podstawę do dalszego zdjęcia
przedmiotów, które przecinają ją w różnych punktach,
Punkt, letący nawprost zdejmującego przyjmujemy za główny.
Granice danej przestrzeni oznacza się według widocznych punktów
w terenie planu tylnego, międi.y któremi rysujemy wszystkie przedmioty.
Odległości między niemi mierzymy sposobem podanym wytej.
Oprócz tego nalety U1Znaczyć, że zdejmuj,lcy powinien zwrócić.
główną uwagę n a zdjęcie p I a n u śr od k owego i wog(?letysować
szkic perspektywiczny w ten sposób, teby plan przedni slutyl za podstawę przedstawienia całego szkicu perspektywicznego, a p I a n tylny
jako część tereriu dostarczająca przedewszystkiem danych orjentacyjnych.

V. Zbudowanie siatki.
Nie należy odrysowywać terenu, jeżeli poprzednio nie zbµdowaliśmy siatki, która pozwoli na szybkie i dokładne rozmieszczenie wszystkich szczegółów na rysunku. Niedoświadczony wywiadowca zwykle zaczyna rysunek od zdjęcia jakiegoś widocznego punktu w terenie, dokol~
którego stopniowo zarysowuje wszystko, co widzi, posuwając się aż do
granic danej części terenu. Jednak bardzo szybko zjawiają się błędy
w rozmieszczeniu różnych punktów, co zmusza do kilkakrotnej przeróbki
rysunku i szkic wychodzi cały zamazany.
Haleiy najpierw oznaczyć prawidłowo kilka punktów charakterystycznych, rozrzuconych po całym terenie i w ten sposób otrzymać
siatkę, a korzystając z niej można jut z mniejszą starannością oznaczać
szczegóły, nie obawiając się popunić zbyt dużych błędów. W taką siatkę
wrysowujemy najpierw przedmioty, Idące na linji horyzontu ; nastę-

pnie - na linjl p1ostopadłej, przechodzącej przez główny punkt; naprzeciw niego trzyma się pionowo w ręce wyprostowanej ołówek i zauważa jakie przedmioty on zasłania, które umieszcza się na linji prostopad{ej,
Odległości odmierz.a się, jak wytej powiedziałem, od punktu, na
którym stoję.
Następnie rysuje się przedmioty, Id.lee na llnjach prostopadłych,
przechodzących przez inne punkta horyzontu i w końcu na linjacb poziomych, przecinających różne przedmioty, leżące na llnjach prostopadłych.

W ten sposób dany teren będzie rozdzielony na kwadraciki, któ-

i przy kopjowaniu map.
Otrzymamy ten sam rezultat, gdy używać będziemy ramki drewnianej lub tekturowej z naciągniętemi, w równych odległościach, prost0padlemi i równoleg{eml nitkami.
flamkę ustawia się przed sobą, a patrząc przez nią, zdejmuje się
teren według kwadracików.

remi

posługujemy się

VI. Odmierzanie kqt6w.
W tym celu utywa się kątomierza, złożonego z dwuch ruchÓmych,
na wspólnej osi, linijek. Dla odmierlenia, np. słupów telegraficznvch,
stojących w kierunku prostym, trzymając kątomierz przed oczami, przykładamy jedno rall\lę do słupa, narysowanego jut na papier i odsuwamy drugą linijkę dotąd, dopóki ni~ zgodzi się z kierunkiem linji„ łą
czącej końce słupów; kładziemy kątomie rz na papier. nie zmieniając
wzajemnego położenia linijek odrysowujemy linjJ g?rną sł~pów, kładąc
jedną linijkę kątomierza na odrysowanym poprzedmo slupie.
W ten sposób postępuje si~ przy określaniu kąta pomiędzy dwiema
drogami itd.

VII. Określenle długości frontu i wgłąb (patrz wyżej}.
VIII. Znaki konwencjunalne.
Przy rysowaniu szkiców perspektywicznych, dla celów wojskowych,
nie moiemy zwracać uwagi na stron~ artystyczną rysunku, lecz powinniśmy zastosować takie uproszczenia, teby zyskać na czasie, a ni~ popsuć wyrazistości rysunku.
. . .
.
W tym celu niektóre przedmioty terenu przedstawia się, nie w postaci
naturalnej, jak to rysuje je malarz lub 2dejmuje aparat f~togr~ficzny, ale
w postaci znaków umówionych, przyjętych dla planów I szkiców topograficznych.
. .
Podzieliwszy w myśli na trzy plany daną mseJscowość wgłąb,
robimy to i w kierunku horyzontalnym, dzieląc_ na działy za . pomocą
rótnych przedmiotów miejscowych, poczem dopiero przystępuJemy ~o
przedstawienia szczegółów i nierowności terenu na każdym phnue
i dziale.
7
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Podobny podział: aJ wyklucza rysowanie szczegółów odrazu na całym
obszarze i b) daje możność przystosowania wielkości rysowanych przedmiotów na danych planach w zależności od oddalenia zdejmującego.
Kontury przedmiotów miejscowych rysuje się na szkicach perspektywicznych w sposób następujący:
1. Z a b u d o w a n i a i o d d z i e I n e b u dy n k i - oznacza się
ogólny kontur, w którym wyróżnia się budynki, mające znaczenie dla
celów orjentacyjnych ( wiete, kominy fabryczne, wiatraki i t. p.). Pnedstawienie w szczegółach zależeć będzie od ich oddalenia: na 1-ym (przednim) planie · ·· rysuje się okna i drzwi, cieniując je kreskami; na
Il-im planie rysuje się je cienkiemi linjami, a na III-im (tylnym) planie
nie oznacza się ich wcale.
2. Drogi.
Drogi że I a z n e - oznacza się dwietna perspektywicznemi linjami z rzędem poprzecznych kresek, przedstawiających progi (podkłady};
telegraf - oznacza się prostopadłemi slupami; szos a - dwiema
dwiema
grubszemi perspektywicznemi linjami; d ro g.i gm i n n e eienkiemi perspektywicznemi linjami ; drogi polne - dwiema linjami
krOpkowanemi ; ś cie t ki - jedncl Unją kropkowaną.
Przy rysowaniu dróg należy szczególnie -zwracać uwagę na zakręty.

Dn ew a od os ob n i o n e, jako dobre pµnkta orjentacyjne odrysowuje sit bardzo wyrainie i dokładnie, starając się nadać im formę,
zbliżoną do naturalnej. Zwraca się uwagę jednak i tutaj na odległości:
kontur drzew na I-ym planie rysuje się grubemi linjami, na drugim
planie linjami średniej grubości, a na ID-im planie - ledwie clenkiemi
Jinjami, naciskając słabo ołówek (rys. 57).

Plan l·SZY.,

Plan ll-.91.'

Plan Ili-cl.

o~OOo oołt
Oo O& o oo!r
Oo 00 <>oołt"
Rys. 67.

Jeull rysuje się pewne grupy drze w, np. na wzgórzu lub w lesie,
wtedy uwidocznia sie starannie kontury poszczególnych drzew, dogodnych
-0la orjentowania się i w tym celu oznacza się wyraźnie widoczne zgrupowania drzew'!w lesie, a także polany lub przesieki (r:ys. 58).
Plan 1-szy.
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Rys. 66.

Plan Ili-cl.

Sztuczne zabudowania na drogach rysuje się w pomniejszeniu, zaod charakteru zdjęcia i czasu.
3. lasy.
Pny rysowaniu borów, lasów lub zagajników oznacza się
Unją kropkowaną kontur, a w środku umieszcza się poszczególne drzewa
stosownie do gatunky tasu. Przytym, zależnie od odległości (I, Il i IJI
plany), drzewa będą większe t wyraziściej narysowane lub mniejsze
i narysowane pobieżniej (rys. 56).
leżnym

Rys. 68.
I( r z a ki ( wyższe lub nitsze od wzrostu człowieka), ozą acza się
znakami topogrMicznemł w narysowanym poprzednio kont urze.
Ogr o dy o w o co we - rysuje się prawidfowe szeregi drzew
·mniejszej lub większej wielkości, w zaletności od oddalenia plan u.
4. Wody (strumyki, rzeki, jeziora, biota i t. p.).

1•
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Priedewszystkiem nale:ty wyraźnie oznaczyć brzegi przestrzeni wo-daych ; samą powierzchnię wód oznacza się llnjami równoleglemi l, jetelt to możliwe, uwidacznia się na niej cień przedmiotów nadbrze1nych.
Kreski te koło brzegów są ciemniejsze i gęstsze i iin dalej od nich,
jaśnlejsze i rzadsze {rys. 59).

Na s7,kicu perspektywicznym (rys. 61) uwidocznione są znaki kon· wencjonalne utywane do przedstawienia :
łąki (1) , błota (2), piasków (3), krzaków (4), ogrodu
:na łące (5), ,rowów (6), nasypów(7) i lasów natylnym (Ul-im)
planie.

Ry1. 69.

B lot a oznacza sie znakami konwencjonalnemi.
5. O g ro d z e n i a.

Ściany murowane i drewniane rysuje sre dwiema równoleglemi
linjami, przyczem murowa!łe pokrywa się kreskami.
Żywopłoty, ogrody, pastwi s ka, łąkf„ płaskl rysuje się ;
znakami konwencjonalnemi.

Rye. 60.
6. Nierówno ś ci terenu.
K~ntury widzialnych la ó c u chów gór s k i c b rysuj.e się linją~.
jednostajną, przyczem grubość jej uzależnia się od oddalenia planu
I, II lub IR). Kierunek pochyłości, zwróconych do zd ejmującego oznacza.
się szeregiem linji, przypomioaj.ących warstwice lub utywa. się metody
cieniowania pocbvłości (rys. 60).

Pr;ty przedstawianiu rótnych przedmio.tów czy to perspektywicznie,
~zy td za pomocą znaku konwencjonalnego, grubość i wyrazistość konturów (stopień naciskania ołówka) zależy od odległości planów na szkicu.

§ 48.

Następstwo

czynności

przy wykonaniu szkicu perspektywicznego.

Sumując to, co powiedzieliśmy dotychczas o robieniu szkicu perspektywicznego, możemy cały plan wykonania ująć w następujące punkta :

1()2
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J) Prace przygotowawcze.

1. (jdy przy stafym W-O rośnie, to w maleje.
,, stałym O-W ,. ,, rośnie- w takim samym stosunku.
2. .,

a) przygotowanje papieru;
b) wyb-Or I odrysowanie punktu zdjęcia (z zaznaczeniem pozycji zdejmującego stojąc, siedząc lub Idąc};
c) określenie i przedstawienie linjl horyzontu i llnjl głównej prosto-

3. ,, . .,

,, ,,

W i 0--o .

.. ..

.

"

padłej;

d) oznaczenie granic zdejmowanego terenu.

2) Szkicowanie:
a) zbudowanie siatki;
b) odmierzenie kątow;
c) rozdzielenie całej przestneni wgłąb i, je.teli trzeba, według linji
frontu;
d) odrysowanie przedmiotów miejscowych perspektywicznie lub w po,-staci inaków konwencjonalnych;
e) ostateczne wykończenie szkicu;
I) zestawienie raportu (legendy).
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§ 49. Szkice perspektywiczne, robione na podstawie map
i planów.
1. Cel.
Szkice takie: a) ułatwiają zrozumienie sposobów przedstawienia
terenu w .rzucie poziomym i pionowym; b) służą do ilustrowania przykładów z historji wojen, co ma znaczenie zwłaszcza tam, gdzie nie posia·
damy fotografji pola bitwy.

1 ..

.. = , ......

Rys. 63.

Na podstawie tych rozważań można narysować d j ag r a m dla
= 1 m; W = lOO m., co ułatwi późniejsze rysowanie szkiców.
(rys. 63).

0

Wiadomości wstępne.

Znając zasady rysowania map I podstawowe prawa perspektywy,
możemy bez trudności rysowa.ć szkice perspektywiczne na podstawie map.
Wyobraźmy sobie (rys. 62) płaszczyznę
rzutu w dowolnej od ległości od oka . o.
·w
Je.teli oznaczymy przez O odległość prz~d~
miotu, którego rzut chcemy narysować od na••• • • • • .. •
szego stanowiska, przez W względną wysokość
Rys. 62.
tego przedmiotu ponad poziomem stanowiska
(w natune), przez w szukaną wysokość tego przedmiotu w obrazie otrzymamy:
o:0 = w:W
o. w
czyli w = - o
-

'W

Rys.

. Ponieważ O i W możemy odczytać z mapy,
wolnie, zatym możemy w łatwo obliczyć.
Z podanej proporcji wynika:

zaś

o

wybrać

do-

Sł.

Podane na nim wysokości w odpowiadają tylko jednej wysokości
W =- 1000 m. J(ażdą inną wartość otrzymamy przez mnożenie, przycz..em dla W< 100 m. musimy mnożyć przez ułamek dziesiętn y.
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100 m. będzie przy O = 4000 m, w = 2·5 cm.
150 m. bedzle przy O = 4000 m,
w ;::= 2·s.1 ·5 = 3·75 cm.
,, dla W cm 20 m. bedzle przy O = 4000 m,
w = 2'5.0'2 = 0·5 cm.
Gdybyśmy zamiast o = 1 m. wzięli liczbe większą lub mniejszą.
otrzymalibyśmy odpowiednio większe lub mniejsze wartości na w, co
naturalnie wpływa na wielkość obrazu.
Dla ułatwien ia rysowania należy przed rozpoczęciem pracy sporządzić sobie na przeźroczystym papierze skalę od ległości, jak to wskazuje rysunek 64, z tą różn icą, że ilość kól może być odpowiednio do
wielkości rysu nku zwiększona, a ich odstęp powinien wynosić 1 cm.
Punkt 8t oznacza stanowisko, zaś linja 08! kierunek ku punktowi

e) Szereg oznaczonych punktów

Np. dla W ,, dla W =

łączymy

cienką linją,

rysując

-cześci

niewidzialne linjami kropkowanemi.
5. O ile czas pozwala cieniujemy szkle, co podnosi plastykę obrazu.
6. Oznaci;amy p erspektywicznie lub konwencjonalnie
lasy i przedmioty terenu.
a) Mapa.

głównemu.

3. Przeprowadzenie pracy 1):
1. Przedewszystkiem należy ustalić wymiary obrazu wszerz
i wgłąb, co dokonywa się przez oznaczenie najdalszego punktu przed
sobą i po obu bokach.
2. Wykreśla się linję horyzontu, w środku jej punkt, odpowiadający punktowi głównemu; na prawo i lewo od niego odcina sle odstępy
centymetrowe (rys. 65)
3. f>rzykfada się do planu lub mapy, z której robimy szkle, skale
odległości tak, by punkt środkowy 8t wypadł na naszytn stanowisku,
a llnja GSt odpowiadała kierunkowi spojrzenia, t. j. była zwrócona ku
punktowi głównem u. W tym położen iu poz.ostaje skala przez cały przeciąg rysowania. W braku skali należy kola na planie narysować.
4. Następnie oznaczamy położenie poszciególnych punktów. Kierunek wzgórz, szczegóły terenu muszą być oznaczone, gdyż od ilości
wytkn i ętych punktów zależy dokład ność rysunku.
a) Zapomocą ska I i od Ie g l oś c i oznac1amy dokładnie oddalenie
punktów od stanowiska,
b) na podstawie tego odczytujemy na djagramie odpowiednią wartość w dla W = 100 m.,
c) otrzymaną liczbę mnożymy przez względną wysosokośt oznaczonego punktu (porównaj poprzedni przykład) ; to nam daje wzniesienie
nad, al!>o pod linją horyzontu.
a) Szukamy, na którym promieniu skali (po lewej lub prawej
stronie) leży oznaczony punkt. Znalez10na liczba odnosi sie do podziałki
centymetrowej na linji horyzontu. Przy odpowiednim punkcie podzia łki
pionowo powyżej lub poniżej linji horyz.ootu zaznaczamy kropką zredukowaną wysokość, otrzymaną, przez mnożenie, podane pod c).
Obok kropki wpisujemy rzeczywistą wysokość punktu.
Pierwsze ćwiczenia należy robić na planach o duiej podziałce (np.
plan Tan: 1 : 25000), gdyt to ułatwia pracę I utywać do rysunku kratkowanego papieru.
1
)

220 atanowlako,

b) Zarys azkltletu .

C) S rkie pettpektyw,crny.

..
Rys. 65.

1. Z brzegu rysu nku zaznaczamy wysokąść linji horyzontu i oddalenie stanowiska od punktu głównego, np. 8tG -= 5000 m.
8. Najbardziej charakterystyczne (wydatne) punkta mo:lemy słownie
opisać.

§ 50. forma i
Raport może
1. Ustny mapa lub szkic.

treść

raportu.

być:

przyczem, o ile

możności,

powinna go

uzupełniać

107

106
8) Nazwy pisać wyraźnie -

2) Pisemny (legenda):

a I O b ja ś n i en i e s z k I c u na karcie meldunkowej.
Główną uwagę nale:ty zwrócić na

rysunek ~ słowa są jedynie

uzupełnieniem.

Ten sposób meldowania jest używany zwykle przy wywiadach
terenu.
b ł W formie raportu obsierniejszego, więcej obmyśla
nego, często, jako uzupełnienie krótkich polowych meldunków. Tu znowu
mapa lub szkic jest tylko dodatkiem, który oszczędza dokładnego ąpl
sywania terenu.
Raport taki pisze się zwykle na arkuszu złożonym. U góry miejsce.
data i tytuł.
Przed'ewszystkiem trzeba uwzględniać reguły wywiadu terenu, które
dadzą si~ ująć w 3-ech punktach:

Przedstawieme, ocena terenu i wnioskowanie.
1) Na początek daje się to, czego dowódca przedewszystkiem powinien się dowiedzieć, np. : pozycja X nie nadaje się do obrony potym dopiero następuje umotywowanie tego sądu, a więc dane co do
rodzaju terenu, działania ognia, zasłon; poprzednio trzeba zbadać dostęp,
czoło, boki, wnętrze, tyły, linja odwrotu i t. p. Należy i tu wystrzegać się
wielomówności i przeładowania szczegółami : podnieść tylko rzeczy najważniejsze, przytaczać nie tyle własne rozważania, ile raczej ich wyniki
Projekty taktyczne, np., co do obsadz.enia pozycji, podaje się zazwyczaj tylko na specjalne żądanie. Jednak, nawet w przeciwnym razie, trzeba
wskazać miejsca, nadające się do założenia rowów strzeleckich, do ataku
kawalerji; do ustawienia dział, a takte słabe punkta pozycji. Ważniejsze
sio\\ a i zdania najlepiej podkreślić.
2) Zdania powinny być krótkie, wyrażenia jasne i zrozumiałe (unikać słów wyśzukan ych, mniej znanych), Raz napisany raport trzeba powtórnie odczyta·ć, wmyślając się w położenie odbiorcy. Tym sposobem
zwykle uda się uniknąć niejac;ności i nieporozumień. Dalej trzeba wyraźnie odróżnić rzeczy (punkta) widziane naocznie od tych, które się
tylko słyszało lub z Innych okoliczności wywnioskowało.
3) Pisać czytelnie i dużemi literami.
4) Uźywać wyrazów zwykłych i technicznych, natomiast unikać
terminów ogólnych, jak np. wojsko, oddział, grupa, część i t p. albo
przymiotników nieokreślonych , np. wielki, liczny, mafy.
5) Unikać wyrażeń "prawo, lewo, za, przed, z boku" i tym podobnych określeń względnych (.,prawo" i „lewo", używane tylko dla
oznaczenia skrzydeł wojska), Natomiast używa ć terminów orjentacyjnych
(Pn, Pd, Wsch, Za).
9) Drogę oznacza się nazwami 2-ch miejscowości, ptze1 które ona
przechodzi. Ze szczególną starannością trzeba określać skrzyżowania
I rozwidlenia dróg strony świata są tu zwykle niewystarczające.
7) Ważniejsze godziny (przybycia, wyjścia), wypisać cyframi i li-·
terami, obok porę nocną lub dzienną.

jtżeli w jednej okolicy

powtarzają

się te same nazwy miejscowości, to trzeba podać bliższe szczegóły (np~

Wola 3 kim. na Wschód od Luborzycy). Jeteli nazwy miejscowości nie
znamy, to musimy ją opisać według cech terenu, sąsiedztwa innych w~i.
,lub dróg, by wątpliwość była wykluczona. Można przytym powołać się
na szkic (np. patrz szkic a).
9) Odróżniać nazwy- drQ&a krajowa, polna, śddka I tp. i określać dokładn ie, z jakim rodzajem komuoikacjl ma się do czynienia.
10) Wykonując opis oalefy pamiętać o zasadach Claus e wł tza, którepqlegają na rozważaniu terenu, jak o p rz e.s z kody: ~ pochodzi ę,
d I a wzrok u i jak o z as łon y od o g n I a. Również nalety wziąć
pod uwagę, te teren wpływa na pochód, sp oczy n e k I w a I kę.
11) Pismo powinno być wyraźne, by je można było pdc:;zytać nawet przy złym oświetleniu. Nie nalety używać atramentu, który zaciera
sit od wilgoci.
.
. .
12) Jefeli, w raporcie, powolUJemy się na mapę, któreJ me _załą·
czamy, to trzeba podać dokładnie, o którą nam chodzi (np. austrJacka
generalna, Kraków 38° 50°).
13) Jeżeli raport jest długi, zakończyć go należy krótkim streszczeniem (resume) dla oznaczenia punktów wybitnych.
14) Na końcu następuje podpis: naz.wisko, stopień służbowy ,
jednostka taktyczna i data.
.
.
Jak. przy wywiadach trzeba m1e ć dobry (!kOf!L1ar,
zmysł orjentacyjny i wyrobiony sąd wojskow~ - tii'""K
dla raportu konieczne mi cechami są: kr ó tko śt, 1asnoś t,
s u m I e n n o s ć i p r z ej r z y s te u ł o t en i e m a t e r j a ł u.
Nie pozwolić sobie na rozwinięcie przesadzone ; ograniczyć się do
tego, co jest przedmiotem wywiadu, pamiętaj~c na słowa Napoleona,
napisane przez niego w Schonbrunn; Qaand Jt. demande une reco~-

naissance, je ne veux pas qu'on me donne un plan de campagne
CZĘŚĆ Ili. ,

Terenoznawstwo stosowane.
§ 51 . Wst~p.

.

Terenoznawstwo stosowane obejmuje badanie wpływów terenu na
militarne przedsięwzięcia. Objaśnia militarne znaczenie tereriu ze względu.
na pochody, walki i spoczynek wojsk, podaje pewne wskazQwki, slutące do oceniania terenu d:dej poucza, w jaki sposób należy prtestrzenie badać i opisywać dla celów woiskowych.
KJedy
kampanji

tądam wywiadlł,

nie

życzę soblę,

aby dawano ml plan..

109-
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Terenoz n awstwo stosowa n e jest pomocniczą na u ką
taktyki.
Jakkolwiek wpływ terenu pa przedsie\ilzięcia militarne jest nadz~yczaj wl_elki, to .Jednak nie jest rozstrzygający. Decydujący m czynnik1~m ~wycięstwa Jest sam sąd, prze ko n a n ie dowódcy, które
op1erac się musi na wszelkich danych o stosunkach taktycznych, w których wielką rolę odgrywa teren.
Terenoznawstwo stosowane dzielimy na dwa działy, określające:
a) Z n a c z e n i e t e re n u w p oj ę c i u w oj s k o w y m i
b) Wywiady te ren u (sposób badania terenu dla celów wojskowych).
ROZDZIAŁ

VI.

Znaczenie terenu w pojęciu wojskowem.
§ 52.

Wpływ

terenu na

czynności

taktyczne.

1. Wpływ terenu na pochód.
Poruszanie się wojsk jest różnem , w zależn ości od tego czy się
odbywa po drogach bitych, czy też polnych.
Tyl~o dobrze ut~ymane komunikacje pozwa lają na odbywanie
dlugotrwa1ących pochodow przy udziale furgonów bagażowych i bojo~ych, równocześnie są niejako arterjami armJi, któremi płyną wszelkie
siły._ Koleje, bite gościńce i w dobrym stanie bfdące drogi mają zatem
doniosłe znaczenie w pojęciu militarnym.
~oc~ody po komunikacjach sztucznych (szosy), trwałych , których
stan niewiele uzależnia się od pory roku i pogody, nie przedstawiają
prawie żadnych trudności.
. Komunikacje naturalne powstałe w ten sposób, że pewien szmat
,ziemi, w tym stanie, jaki mu natura nadała, pozostawiono dla jeżdżenia
wozem lub dla przechodniów (drogi gminne, polne i t. d.), są niedogodne z powodu niekorzystnego położenia.
. Li~n~ _i znaczne wzniesienia opóźniają pochód. o czem szczególow1e} mow1hśmy poprzednio.
•
P~t.hody, odbywające się nie po gościńcach, są z powodu niero_w_nosc1 lub przedmiotów pokrywających ziemię lub też rozmaitych
m1e1scowych pneszkód terenu - utrudnione i dla poszczególnych ga„
tunków broni zupełnie wykluczone.
Szybkość jednak poruszania się oddziałów zależy nietylko
o~ terenu, lecz także od formacji i od ilości wojska. Pojedyńczy czło ·
wiek. pieszy i. jeździec będzie poruszał się prędzej i łatwiej aniżeli zwarty
oddział, oddział .zaś wygodniej i szybciej, anlteli wielkie masy wojska
{pułk, bryg~da, dywizja i t. p.),
Jeżeh teren ma być zbadany ze względu na pochód wojska, na-

leży rozstrzygnąć:

t. czy dany teren jest odpowiedni do pochodu pośpieszn ego, czy
zwyczajnego wszystkich gatunków broni, czy tylko dla niektórych;
2. w jakiej formacji można go przebyć - w pochodowej, czy
nawet bojowej;
3. w jakim czasie pewną przestrzeń można przebyć;
4. czy pochód od by wać się może pod osłoną terenu zupełnie niepostrzeżenie, czy tylko częściowo.
2.

Wpływ terenu na

bitwc.

Teren może zasłonić nasz oddział przed przeciwnikiem, przez co
doznaje on przeszkody w ostrzeliwaniu nas, a co · z łatwością mógłby
uczynić, gdybyśmy byli ca łkiem odsłonięci.
.
Dodatnia strona terenu osfaniajacego polega na tytn, iż daje nam
motność podejścia pneciwmka. Zręczne bowiem kierowanie wojskiem
polega nietylko na ich zasłon ięciu, lecz także na zaskoczeniu przeciwnika.
Teren, jak już powiedzieliśmy, może zasłonić nas przed ogniem
nieprzyjacielskim; przytem jednak naleźy odróżn ić ogień karabinowy od
działowego, w niektórych bowiem okolicznościach możemy być zasłonięci
przed ogniem karabinowym, podczas gdy ogień działowy może się nam
dać dotkliwie uczuć, a czasem nawet dotkliwiej, niż w zwykłych warunkach.
Teren wpływać może niekonystnie na poruszanie się podczas
walki, czasem jednak jest korzystnym, gdy idzie o odcięcie linji bojowej,
np. na skrzydle.
Podczas walki nalety zwrócić baczną uwagę na w y n i o sł e, dom i n u j ą c e p u n k ta. Z punktów tych bowiem można dobrze śledzić
porusza nie się wojsk nieprzyjacielskich, a następnie lepiej je ostrzeliwać,
nie dozn ając wielkich szkód od nieprzyjaciela.
Kiedy znajdujemy się wyżej od przeciwnika, możemy skryć wojsko
poza wyniosłym miejscem, gdy przeciwnik tej korzyści jest pozbawiony.
Korzyści jednak dom i nujących punktów zależą również od ukształ
towania terenu, leżącego przed naszemi oczyma, na którym ma się ode·
grać cała akcja.
MaJpodatniejszym jest: rów n omier n ie I łagodnie opadający, pon ieważ daje możność łatwego obserwowania przeciwnika I należytego wykorzystania.
Jeżeli teren jest wypukły, to powstają rótne mjejsca, których
nie można objąć ogniem i które mogą służyć przeciwnikowi jako miejsca
zbiórki I spoczynku.
Jeżeli zaś teren jest wklęsło-opadający, to sprawa przedstawia się nieco lepiej, ponieważ możemy go objąć wzrokiem i lepiej
wykorzystać.

Gdy pozycja nasza jest zbyt wvsoka, to wtedy chroni nas przed
ogniem działowvm, bo nie zawsze można nadać lufie armatniej pożą-·
danego nachylenia, ażeby objąć ogniem stok wyniosłołci.
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3, Wpływ terenu na spoczynek wojska.
Gdy wybieramy miejsce spoczynku dla wojska, to wtedy watnemi
czynnikami są: ilość i. rozciągłość legowisk, Ich oddalenie od głównych
linji komunikacyjnych i linji, po których odbywa się pochód, następnie
od miejscowości, obfitych w środki zaspokojenia potneb wojska. Szczególnie ten ostatni warunek jest nieocenionej wagi.

§ 53. Nazwy terenu ze względu na wpływ, jaki wywiera na
czynności wojskowe.
Według wpływu terenu na operacje wojskowe rozróżniamy nastę
rodzaje miejscowości:
1. w o I n y - ot w a r ty t er en, który nie przeszkadza poruniu się wojska i daje się łatwo ogarnąć wzrokiem,
2. poprzerzynany tere n - jest zapełniony rótneml przeszkodami u trudniającemi pochód (np. kanałami, rzekami, błotami i t. p.),
3. pok ryty tere n zawiera rótne przedmioty terenu, które zacieśni ają widnokrąg, utrudniają pochody i skuteczne działan ie ognia.
4. r ó w ny te re n, gdy posuwanie ~ie po nim jest motllwe we
wszystkich kierunkach.
Przez kombinacje wytej wymienionych powstąje teren częściowo
otwarty, częściowo pokryty lub poprzerzynany.
Oczywiście, te każdy teren może być albo:
1. pokryty i poprzerzynany,
2.
.,
., równy,
3. wolny, otwarty i poprzerzynany,
4.
.,
11
11 równy.
pujące

Nie nalety mieszać pojęć: teren równy i horyzontal n y ;
miejscowość mote być pochyloną, a jednak równą, jak powierzchnia
stołu i naodwrót - horyzontalną, choć poprzerzynan,l rowami, jamami,
kanałami I t. p. i będzie nierówną.
Wpływ terenu na działania wojskowe wyrafa się n astępującemf
danemi:
1 Teren pokryty, czy będzie równy, czy poprzerzynany:
a) ut rud II i a orjentowanie się, obserwowanie nieprzyjaciela, kierownictwo oddzia łami , działanie broni palnej, pochody, związek pomiędzy
-oddziałami i wzajemną pomoc;
b) ukr ywa przed naszym wzrokiem oddziały wojska i działanie
ognfa nieprzyjacielskiego.
Dz iałanie większych oddziałów artylerji i kawalerji na terenie pokrytym jest nadzwyczaj utrudnione, a czasami nawet zupełnie niemożliwe
(np. w gęstym lesie).
Przeciwnie zać, działania małych oddziałów, głównie
party z a n ck ich pieszy eh, działających w celu zasadzki, nieoczekiwanego napadu lub wywiadu są nadzwyczaj · na takim terenie wyg od n ei bezpiec,zne.

Sł u tba ubezpieczająca w miejscowości pokrytej, wymaga
• większej czujności od oddziałów ubezpieczających (np. forpoczty)
j wzmocnionego pogotowia.
. .
.
.
..
2. Tere n po prze r z y n a ny uniemożhw1a dz1ałama. kawater:i•
j utrudnia pochód innych rodzajów broni, wzajemną pomoc 1 komumkowanie się.
.
..
Właściwości terenu w o I n ego i otwartego przec1wstaw1a1ą
się terenowi pokrytemu, a równego właściwościom terenu pop r z e r z y n a n e g o.
.
. . .
,
Wobec działania dzisiejszej brom palneJ m1eJscowośc otwarta
l równa nie nadaje s.ię do działań z~czep nyc~ (~fenzywnych)
piechoty; ataki kawalerji na ar~ylerję lub piechotę przec1wmka mog~ b~
skuteczne tylko w warunkach niespodziewanego _napadu, a dla dz1ałan
artylerji konieczne są okopy. Tego rodzaju miejscowość jest dogodna dla
walk kawalerji.
Miejscowość
p o k ryt a, a równocześnie ~ op r ze r z Y ~ a n a
(np. gęsty las, poprzerzynany rowa~i i ko!linami) ~te Jest zu~~1e d~
godna dla działań wszystkich rodzaJów woJs~a; m~ze ona .slu~yc J~dyme
za osłonę, jako kryjówka lub spoczynek dla wyw,adowcow t szp~~gó~
w czasie przerwy w ich działalności lub tet, jako podstęp dla zbhzema
się do nieprzyjaciela.
..
.
Dla d z 1 a ł a ń z ac ze p ny c h wszystkich 3-ch rodzaJow broni
najwięcej dogodna jest miejscowość o charakterze mieszanym, np. powierzchnia pagórkowata, pokryta laskami, niewielkie~i wsiami, .niegłę~o
kiemi i niekrytemi parowami, które ~ie pr:ztsz~adzaJ.ą ~oru~zemom, a Jednak zasłaniają oddzfały od wzroku 1 ogma meprzY3ac1elsk1ego.
D ta ob ro ny ( deffenzywa) potrzeb~y jest specja~y teren, kt.órycą właściwości podane są niżeJ w rozdziale o w y w • ad a c h Poz y c j i.
Rozpatnony wytej ogólny cha~ak!er teren~ wp!ywa na dzi~łani~
wojsk zawsze1 niezależn ie od tego, Jakte zadame maJą do spelmenia ,
jedrlak w pos zczególnych wypadkach praktyki bojowej nal.eiy brać . ~ _
uwagę poszczególne części terenu lub t. zw. przed m •ot Y m • e Js co we, których wpływ na działania wojskowe zależą od tego, czy oddział będzie bronić się, czy atakować. maszerować, czy rozt~ty o~óz.
Np. wieś, jakkolwiek mote być b. dogodna do rozk~aterowama. woJs~.
Jednak nie będzie miała znaczenia, jako punkt oparc!a dla. walk,.
Właściwości przedmiotów w terenie na działame woJsk będą ro.i:patrzone w rozdziale o wywiadach terenu.
.
Następnie, dany teren może stanowić przeszk~dę. w pochodzie lub
jeździe mogą na nim znajdować się drogi lub nie 1 dlatego rozróiniamy I teren podatny luh niepodatny do jazdy i pochodu,
obfity I ub n i eo b fi ty w dr o g i i l d.
.
.
Odc i n kam i .t ere n u nazywamy takie prz~strzeme, ktore ~graniczone są rótnemi przeszkodami, jak potoki, rzek,, kanały, bagmska,
stawy, i t. d.
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Cieśn i ny, z w o ry (po francusku dejilee) są to wązkie przejścia
w terenie niepodatnym do pochodu, a zatem przestrzenie, które nie po-

zwalają na przejście z formacji pochodowej do bojowej albo takie, którewymagają ścieśnienia kolumny pochodowej (np. z czwórek w dwójki lub
z kolumny zwykłej w kolu mnę czwórkową). Cieśn iny bywają rozma1c1e
nazywane zależnie od przedmiotów, np. cieśn iny mostowe, leśne i t. p •.
ROZDZIAŁ

VII.

§ 54. J aki jest cel badania terenu ?
Z nauki taktyki wiemy, że w obecnych warunkach prowadzona
wojna bez wywiadów obejść się nie mote.
Wywiady te, z a Ie ż n ie o d ce I u, w jakim

są

prowadzone,

1) Badać teren i wyjaśniać sytuację wojenną;
2) ~askować ruchy armji włas n ej;
3 , Nawiązać jaknajprędzej czucie z nieprzyjacie l em.
Przedewszystkiem chodzi tu o wykrycie sil y n ie przyj ac ie I a
i z ba d a n i e t er en u.
W tym celu g l ów n a s il a kawalerji wywiadowczej wysyła od<I z i a ly wywiadowcze w odległości 25 kim. od kolumny kawalerji,
~ te patrole wywiadowcze {podjazdy} na odległość 10 kim.

i

1

Wywiady terenu. >

'
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dzielą

się na poszczególne rodzaje.
Sztab naczelny danego pa6stwa jeszcze podczas pokoju prowadzi
akcję wywiadowczą na terenie sąsiednim za pomo~ t. zw. s zp i ego-

st wa wojskowego.
W zakres tych wywiadów wchodzą ws2.ystkie dane o potędze militarnej danego pa6stwa, a więc: dyzlokacja wojska, rozmieszczenie fortec
i ufortyfikowanych poiycji, składów broni, amunicji i t. p. Wszystko to
· jednak odbywać się musi na podstawie geograf j i m 11 i ta rnej danego państwa, Która obejmuje wiadomości geograficzne pod względem
hydrograficznym, orograficznym {wody, góry) i demograficznym (warunki
polityczne, administracyjne, ekonomiczne, społeczne i t. p.). W całej .tej
akcji podstawą działania jest dokładna z n aj om ość tere n o n teP r z y ja ci e Isk ie go, dlatego sztaby, za pomocą szpiegostw(), podczas
pokoju, wprowadzają pożądane poprawki do map istniejących lub sporządzają specjalne zdjęcia topograficzne, opierając się często na zdjęciach
państwa ościennego.
•
Wywiady szpiegowskie wchodzą w zakres t. zw. wy w I ad o w
strateg i cz ny c h, na podstawie których sztaby generalne ukła_daj~
p I a n w oj ny przeciw sąsiedniemu państwu, np. sztab generalny austrJackt
opracowuje już plan wojny z Rosją, państwami bałkańskiem i, Włochami.
Francją i nawet z Prusami, chociat z niemi pozostaje obecnie w sojuszu. Jest to w oj n a pa p ie ro w a. sfuźąca do tego, a:teby w najmniejszym szczególe przewidzieć rzeczywistość, przypuszczalnie mającej
się toczyć wojny na terenie nieprzyjacielskim.
Z chwilą wy b u c h u w oj ny wy w I a d y st rat e g i cz n e podczas pokoju muszą być uzupełnione w celu naletytego przeprowadzenia
planu wojny. Na czoło kolumny pochodowej annji walczącej wysuwa się
k,awalerjd, która ma za zadanie:
t) Po niemJecku: Terrainrekognoszierang; po rosyjsku : R.tkogtJQscirowkC
miesfnosli; po franc.: R.econnalssallct du terrain.

więcej.

Z wywiadami strateglcznemi ściśle się łączą wywiady taktyczne, które mają za zadanie wywiady oc,hronne obozu, po-chodu poszczególnych oddziałów lub też wywiady dla rozwinięcia taktycznego.
Od dz i al wy w i a do w czy (konny lub pieszy) porusza si~ wtedy
<id kolumny pochodowej na odległość 10-15 kim., wysyłając wpnód
patrole wywiadowcze.
Podczas jtlż samego boju lub też należytego przeprowadzenia ataku
Jub rozwinięcia linjl tyraljerskiej przeprowadza się wywiady b oj owe,
które wykonują specjalne oddziały lub też żołnierze w linji tyraljerskiej,
tak zwani szperacze.

§ 55. Wykonanie wywiadu.
Badanie miejscowości w celu zaznajomienia się z właściwościami
terenu tejże, mającemi wpływ na działania wojskowe w danej chwili
nazywamy wywiad em tere n u 1).
Sposób wykonania wywiadu terenu da się ująć w pewne charakterystyczne punkta.
Dla prawidłowego ułożenia p I a n u w oj ny należy koniecznie
wziąć pod uwagę właściwości terenu, na którym działać będziemy lub
też działać mamy i dlatego należy zebr a ć wiadomo ś ci o tych
właściwościach i u m Ie ć ocen i ć ich znaczenie dla każdego momentu
w walce.
Wiadomości o danej miejscowości możemy otrzymać:
1) z planów i map, sporządzonych podczas pokoju,
2) od ludzi, znających daąą miejscowość i
3) z osobistego badania terenu.
1) Z nauki terenoznawstwa wiemy, że plany i mapy nie są do.
statec2.nemi środkami, ażeby można było ocenić z nich znaczenie miejscowości, gdyż są sporządzane zazwyczaj w podziałce małej i nie wszystkie
szczegóły właściwości terenu są na nich uwidoc2.nione; mogą one
też okazać się przestarzałemi z powodu nieustannej działalności czło
wieka (np. wyrąb lasu, nowe drogi i t. p.).
1
)

Rekonesansem, rekognoskowaniem terenu.
8
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2) Wiadomo ś cl od o s ó b p r y w at ny~ h są ~ ą t PI i. w ei
w art O ś c I, gdyt nie dają nam dokładnego pojęci.a o p_ow1erzchnt danego terenu, a w kraju nieprzyjacielskim są one mebezp1eczn~.
3) Pozostaie ostatni i najpewniejszy środek dla zebranta wiadomości o terenie - są to bad a n i a o Il?~ is te. ~olegają ~n~ na _tym„
te albo porównywujemy mapę z daną m1e1scowośc1ą i na meJ rysu1emy
poprawki tub też sporządzamy nowy rysunek miejscowości, który nazywamy szk i ce m.
.
Jednak nie wszystkie właściwości terenu możemy przedstawić za
pomocą rysunku {np. grunt drogi, szybkość biegu rze~i i t. p.) i dlategoobok szkicu sporządzamy dodatkowy opis, który nost nazwę raport u
albo lege n dy.
.
.
Legenda jest dopełnieniem szkicu i zawiera te tylko w1adomośc1„
których nie można podać za pomocą rysunku.
Oprócz tego legenda zawierać musi ocenę taktycznego znaczenia miejscowoś ci.
.
.
.
Dowódca oddziału nie zawsze mote osobiście wykonać wyw1~d„
zwykle powierza tę czynność jakiemuś oficerowi, a w wtększych oddziałach oficerowi sztabu naczelnego.
W rozkazie dowódca mote wskazać oficerowi cel wywiad U'
w trojakim kierunku:
.
1) Cel wywiadu mote być ujęty w bardzo __szerokim
z akr esie. Np. zbadać wiadomą cz~ć terenu lub też oddzielny przedmiot ogólnie z punktu widzenia wojskowego;
.
2) wskazuje się na jakikolwiek cel określony. Npzbadać rzekę N. na przestrzeni od wsi A do wsi B ażeby odszukać najdogodniejsze miejsce do przeprawy;
3) wskazuje sie na cel określony ze szczególnym
uwzględnieniem jakiegokolwiek przedmiotu. Np. zbadać
przeprawę na rzece N około wsi A.
w pierwszym wypadku wywiadowca powinien zwrócić uwagę
na wszystkie właściwości miejscowości, które mogą okazać wpfyw n.a
działania wojsk w różnytb wypadkach ~ować wszystkie te właści
wości na szkic u i w Ie gen dz Ie. (Zbadać właściwości dróg, rzek„
pozycji, biwaków, rodzaj zabudowań we wsi, j~o punktów . obrony
w czasie walki, jak również, lako mieszkań w czasie obozowama kwaterunkowego I t. p.}.
W wypadku drugim wywiadowca bierze pod uwagę tylko t~ wł~
ściwości terenu, które mają jakiekolwiek znaczenie z punktu w1dzen~a
celu określonego przez dowódcę ł, zwróciwszy uwagę na cechy dodatme.
i ujemne różnych punktów mieiscowości, wytwarza sobie pewnego rodzaju rozwiązanie działań, mających nastąpić.
(Np. Zbadawszy wszystkie przeprawy na rzecz N mię~zy wsiami
A i B, wybiera najdogodniejszą z nich, o czem zdaje dowodcy raport
piśmienny w postaci s z il I c u I le g e n dy z pomocą ordynansów Jul>
sztafet).

W trzecim wypadku wywiadowca nie robi żadnych porównań

i nie wysila się ~a rozwi~zani~ dz!alań wojskowych, lecz zadanie jego

polega na zbadaniu wlaśctwośc1 śc•śle wskazanego przedmiotu z punktq
,
widzenia określonego zadania w boju.
. Wywiady eod . pierwszym punku:m są nadzwycząj zloźGne i wy.
magaJ<L do wykonania bardzo wiele czasu, gruntownego przygotowania
taktycznego i topograficznego wywiadowcy.
Wywiady te przeprowadza się zw)lkle w czasie pokoju przez oficerów sztabu generalnego w celu zapasowego :zebrania wiadomości
o m~źliwych t_erena.ch wojny. Podczas zaś samej wojny wykonuje się
wywiady drogiego I trzeciego rodzaju.
Jak jut powiedzieliśmy wyżej wywiady dostarczyć muszą dokła
dnych wiadom~ści o .tere n ie i si le wroga dla dowódcy oddziału,
któ~ są mu mezbędme potrzebne do należytego opracowania p I a n u
w o J ny, lub t~ pos~czególnej bit wy i dlatego od netelnego i mą-:
~ego. ~ykon~ma wywiadu zalety powodzenie lub klęska danego ptt.edts,ęwz1ęc1a woJennego.
Dl?tego _ażeby wywiad był dokładnie wykonany, od wywiadowcy
wymagac musimy:
1) w Yks z talce n i a taktyczne g Oi k t ó r e jest n ie z be d n e
d I a n a Ie tyt ej oceny miej s co w ości,
2) umiej ę tn ości p rz eds ta wie n i a po szczegół ny eh
P u n k t ó w -t er e n u n a p a p i e .r z e (r y s o w a n i e s z k i c ó w).
W jak.I sposób swoje czynności wykonuje oddział wywiadowczy,
patrol wyw1adow~zy ~rekonesans) i w jaki sposób przesyła meldunki.
rozkazy (sztafety t kur]ery, ordynansi), kaidy znajdzie dokładne informacje. w regulami~ie służby polowej o wywiadach; nam
chod~1 tuta} ~ wskazanie celu przeprowadzenia wywiadów wogóle, następnie w Jaki sposób wykonuje swe czynnści taktyczne patrol wywiadowczy (rekonesans).
o.ncer, wysiany. z patrolem wywiadowczym, powinien, o ile jm
~o moil~we, zaopatrzyc się w rozkaz piśmienny, dający mu szczegółowe.
mstrukCJe, co do przedmiotu jego czynności.
. Jeżeli otrzyma .tylko rozkaz ustny (co się zdarza n ajczęściej w czasie
WOJ~Y), mus~ zrozumieć dob~e{ ro z c i_a_J;r l ość (znaczenie) rozkaz u.
:wyl~zyć sobie. punkt~, !1a które~wroclć awage i wyobrazić
sobie dokladme, w Jakim celu ma być dokonany wywiad, starając sit
pnytym stanąć na punkcie widzenia tego, kto go wysyła.
Nie powinien obawiać się żądać wytłumaczeń powtórnych, co do
punktów, które wydajćl mu się niejasnemi. Wszystko to powinien zan()tować zwlęile pned wymarszem.
Wskazania następne dają tylko wiadomości ogólne, co m o h
zwró~lć uwagę oficera podczas wywiadu; lecz to, co oficer powinien
widzieć i zapami~tać, zależy. od wypadku poszczególnego, gdzie się zna}duje i od sytuaCJi taktyczneJ, która motywuje wywiad.
Przy badaniu terenu oficer powinien rozpatrywać oddzielnie różne
moillwości powierzchni, jak: lasy, wsie, wyżyny i t. d., pamiętając o tym.
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lt6
:te siła albo słabość zajmowanych pozycp zalety od us~o:sunkowania się i od połączenia cech dodatnich i uJemnych p_unktow
.badanych; że te dwa ~lementy: teren i walczący są n1eroz,d z i e I n e. Główne też zadanie dla oficera, dowodzącego patrolem wy~
wiadowczrm, polega na uchwyceniu i uwidocznieniu stosunku, jaki. łącz~
teren z użyciem wojsk; jednym słowem, na wynalezieniu właśc1w~śc1
terenu i ich użyteczności w poszczególnych wypa~kach... W końcu oficer
powinien zawsze mieć na oku ce I wyprawy I pom11ać to wszystko,
co nie wchodzi w zakres jego wywiadu.
Teren podczas wojny, mówi CI a us ew I t z, wywiera wpływ w trojaki sposób :
1) Jako przeszkoda w marszu ;
21
„
dla wzroku;
3) :: osłona przed działa niem og~ia. .
.
Podział ten jest prosty i słuszny i nie po~inno się _go mg~y
tracić z ~u w czasie wywiadu terenu I przedmiotow, które się na nim
znajdują.

Wywiady poszczególnych przedmiotów
w terenie.
§ 56. Wywiady rzek.
Taktyczne znaczenie wód.
Wody okazują wielki wpływ na działania wojenne:
..
a) Mogą służyć, jako I i n je komunik.ac y J.n e, któreml d~ armJ1
przesyła się posiłki środki bojowe I żywnościowe I t. d. Z drugieJ znów
strony wysyła się ~ powrotem wszystko to, co obciąża . arm~ę walcząCłl:
chorych, rannych, wziętych do niewoli I t. p. Z ro~woJem Jednak dróg
żelaznych znaczenie rzek pod tym względem zn~czm~ upadło.
Np. w czasie walki pod L a oj a n e m w sierpniu I na rze~e S ~ ac h e we Włśniu 1904 roku rzek a La och e była linją komumkacyJną
dla_ armji(. ku, działającej na lewym skrzydle japońskiego frontu strategiczn~g Dla broniącego się neka przedstawia llnję obrony., z kt</rej
korzystając, motna stosunkowo niewielkiemi siła~I, zatnyma~ następu
jącego nieprzyjaciela i zyskać czas na koncentraC)ę swego wo1ska. .
Np. podczas wojny rosyjsko-japoós~iej w ~ mom~ncie, kiedy
pierwsza japońska armja K u rok I w liczbie 60 tys1~cy. ludzi wylą~owala
w Korei, wojsko rosyjskie było rozrzucone na ogromae1 przestnen~
<łturji i Syberji. Rosjanie musieli osłonić przeprowadzaną mobtli~cJę
i koncentrację. W tym celu oddział wschodni w sile okol? 30 tysięcy
pod dowództwem generała Zasulicza zbll~l. s!e do ! z.~ k I Ja I u, by
;atrzymać japończyków, korzystając z 01e1, Jako l I n J I obr o n n ej.

!"'31!-
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Dzięki obecności tego oddziału, japończycy dopiero po 3--ch miesiącach

przeprawili się przez nekę Jalu i rozpoczęli atak na La oj a n.
cI Dla atakującego neka jest przeszkodą, dzięki warunkom naturalnym i, takim, jaki przeciwstawi broniący się. Np. rzeka Jalu była
przeszkodą dla armjl Kurokl.
Katda woda płynąca, czy też stojąca, jest pewnym przerwaniem
ciągłości powierzchni . ziemskiej i przez to stanowi przeszkodę w operacjach wojennych.
Należy tutaj rozróżnić wody, do przebycia których nie potrzeba
używać żadnych środków sztucznych i takie, których przebycie nie mote
obejść się bez utycia tych środków. Przeszkodę zatem stanowić będll
tylko wody drugiego rodzaju.
Wody płynące stanowią przeszkodę: z powodu wiei,..
klej zawartości w~dy, szybkości biegu, u kształtowania się wybrzeży,
charakteru gruntu łożyska, charakteru wreszcie doliny nadrzecznej.
S ze rok o ś ć r z e k i ma wielkie znaczenie, ponieważ nawet przy
nieznacznej głębokości, trudności przeprawy, szczególniej w obliczu wroga,
wzrastają z szerokością rzekJ.
Od szerokości rzeki zalety rodzaj i ilość materjału, potrzebnego
do budowania mostów.
Co się ty~y głębokości rzeki, to podaJiśrny poprzednio
normy, które stosują się do przebycia rleki wbród lub wpław wszystkich.
rodzajów broni.
Prócz tych ~ jeszcze inne okoliczności, które stanowią przeszkody
w odbywaniu pochodów. Do tych naletą: skaliste, urwiste lub namuliste brzegi, również podobnie ukształtowane doliny nadrzec:me, składa
iłlce się z głębokiego plasku.
d) W czasie zajęcia jakiejkolwiek po z y ej i, rzeka mote zasłaniać
front lub skrzydła tejże pozycji od strony nieprzyjaciela. Przepływając
przez środek pozycji, rozdwaja siły broniclcego się i uniemożliwia wzajemną pomoc. W tyle pozycji rzeka przeszkadza odwrotowi szerokim
frontem, zmu szając broniącego się do przechodzenia mostów w kolumnach pochodowycil pod parciem wojska nieprzyjacielskiego.
e) W czasie o bo z o w a n i a rzeka dostarcza wody do picia i innych
potrzeb. W czasie ubezpieczenia, osłaniając biwak lub obóz, zmniejsza
Ilość wojska, przeznaczonego na forpoczty.
We wszystkich wypadkach rzeka ma większe lub mniejsze znaczenie w zależności od jej właściwości, a mianowicie: szeroko ś c 1,
głębokości, chyżości, rodzaju dna I brzegów samej
rzeki i jej doliny I, w końcu, od charakteru ota-czającej
m i ej s co w o ś ci. Zbadanie tych właściwości jest celem wywiadu rzeki.

Sposoby badania właściwości rze/u.
1. Szerokość rzeki (patn str. 54).
2. Głębokość rzeki (patR str. 12).

3. C h y toś ć b i e g u w o d y {patrz str. 12).
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:
· ~: Dn~ ~zek i. f!lOU być: plasciyste, gliniaste, kamieniste, równe
lub usiane m1eliznam1 , dolami. Dla określenia właściwości dna zwrócić
nalety uwagę ną glebę, otaczającą rzekę i szybkość biegu wody: przy
J)owo~ym. biegu ~odr dno .zwykle pokryte jest mulem; przy szybkim g~z1armstrm piaskiem. Glebę dna poznaje się po tym, że wkłada się
~! w ~~ 1 z~aca uwag~ na cząstki gleby, przylepione do końca
łt1Ja. Wlasc1wośc1 dna notuje się w legendzie.
5. Brzegi rzeki mogą być: wysokie lub nizkle, pochyłe
lub strome, ot"'. arte lub z aro sle. Gleba brzegów może być:
płasczysta; kamienista, błotnista, gliniasta czarnoziem
.z większą lub. !11niejszą. domieszką plasku lub gliny.
'
.
. Wysokosc brzegow określa się w m et rach; pochyłość - slowam,: plaska, stroma, falista. Wszystko notuje si~ w legendzie
a brug dominujący oznacza się na szkicu znakiem plu!f (
6. Szerokość doli ny mierzy się na oko I notuje w legendzie
-w metrach lab .kilometrach.
Jednakże może ~yć wyrażona w podziałce, gdy jakimkolwiek sposobem, podanym wyżeJ oznaczyliśmy punkta, znajdujące się na przeciwległych brzegach doliny.
7. ~la ś c (wo ś ci g Ie by do I i n y mają ogromny wpływ
na przejście rzeki·; nieznaczna rteka, płytka I wązka b~zle nie do przebycia, jeżeli otaczać ją będzie dolina błotnista. Dolina otwarta dogodna jest do obrony przepraw, a z ar oś n i ę ta - do ataku.
Wskut~k tego należy zbadać g Ie b t do 11 n v : '1) rów n a lub
-Po Pr zer z y n a n a (dopływami, zatokami, kanałami, plotami i t. p.);
.b) ~t~arta lub zarośnięta (lasem, krzakami) lub zabudowana;
{;) Jaki gat .une~ gleby (piasczysty, bfotoistv, kamienisty, łąkowy itp.).
Właśc1wośc1 gleby deliny przedstawia się częściowo na szkicu,
{;zęściowo w legendzie.
W końcu należy podać, dla jakich rodzajów broni dolina Jest do.stępna do przebycia wzdłuż lub wpoprzek.
8. Brzegi doiiny mają doniosłe taktyczne znaczenie: w walce
o ?rzeprawę są pozy~ją dla broniącego się, jak rowniet i dla ata-

+).

'

kuJącego.

. Brz~gi. s~me! rzek~, j~eli nie są zarazem brzegami doll1ty, zwykle
I me pos1adaJą znaczenia taktycznego.
Wyjątek stanowią
tylko bardzo szerokie rzeki lub niewielkie, których szerokość przewyższa
dalekonośność ognia artylerji. Zatem od właściwości brzegów doliny
2:ale!y wartość pozycji, którą mote zająć któryś z przeciwników wobec
aeg~ te alety wy~ierają wpływ, pomimo innych przyczyn, na' rezultat
walki o przeprawę , powinny być szczegółowo zbadane podczas wy
wladu rzeki.
Koniecznie trzeba określić: a) wys o koś ć brzegów, wyrażając ją.
w metrach; b) dom i n~ w a n ie, oznaczając na szkicu znakiem
c) pochyłość, oz.~acza1ąc, ~a pomocą skali s.krócon ej, jej dostęp
dla różnych rodzaJow brom; d) rod z aj g Ie by· e) czy brzegi są
otwarte, czy zarośnięte lub zabudowane;'/) długość po-

'bywa1ą mzk1e

+;

.chyłości od szczytu do podnóża i
głość brzegów doliny).

g)

szerokość doliny (odle-

Wysokość brzegów i szerokość doliny określa się na oko. Dla
oznaczenia brzegu dominującego należy wejść na którykolwiek I zauwatyć,
czy drugi brzeg zasiania horyzont.
9. Przeprawy na rzece: brody, mosty, promy, przewozy. (Szczegóły niuj).
10. Dogodne punkta do urządzenia nowych przepra•w (czy okolica zaopatrzona jest w materjały; jakiego rodzaju i w jakich miejscowościach) .
11. Śr o d ki p r ze p r a wy: konstrukcja, wymiary, maksymalny
,ciężar ładunku, ilość i punkta koncentracji, pływających po rzece statków. O maksymalnym ciężarze ładunku dowiadujemy się od wlaśclcleli).
12.· S z t u cz n e bu d o w Ie: przystanie, śluzy i t. p., przyczym
nalety objaśnić czy można spuścić wodę zupełnie, czy tylko obniżyć jej
poziom, jak również za pomocą jakich środków można zatrzymać wodę.
13. D rogi, przecina,jące rzekę lub idące równolegle do prądu, na
brzegu doliny lub też w jej środku . (Szczegóły nitej).
14. Dopływy bada się podobnie, jak samą rzekę.
15. Cząs zamarzania i wylewów, jak również ich w i el-

k o ś ć w celu określenia motii wości przebycia neki w rótne pory roku.
16. Gatunek wody (czy dobra do picia).
17. Ekonomiczne znaczenie rzeki (żegluga, spławy, rybołówstwo

i l p.).
Na wszystkie te pytania należy odpowiedzieć, jeżeli przeprowadza
się wywiad rzeki z punktu widzenia wojskowego wogóle. W rótnych
szczegółowych
przypadkach wywiadowca powinien zwrócić
główną uwagę na te właściwości rzeki, które ~ają znaczenie z punktu
widzenia postawionego mu zadania. Jeżeli, naprzykład, rzekę bada sie,
jako źródło wody do picia w czasie o b o z o w a n i a, wtedy wystarczy
zbadać gatunek wody I dostepy do niej, t. j. właściwości brzegów I do-·
liny z punktu widzenia dostepności ich dla ludzi, koni i wozów. Jeżeli
bada sie właściwości rzeki, jako I i n j ę k o m u n i k a cy j n ą do przewozu wojsk lub materjalów, wtedy nie potrzeba szczegółowo badać wła
ściwości brzegów i doliny, lecz należy stwierdzić:
a) szerokość, itebokość w różne pory roku i szybkość prądu;
b) kierunek ogólny, według stron świata i miejscowości, skrety;
c) dostępność brzegów do lądowania i który wytszy;
d} przeszkody w żegludze ( wodospady, śluzy, skały podwodne,
wyspy, mosty);
e) środki komunikacji wodnej (gotowe lub potrzebny materjal do
ich wykonania);
f) teren pobrzetny i jego pokrycie (młyny, tartaki, wsie, miasta,
drogi, lasy i l p.).
To samo dotyczy sprawnych kanałów.
Jeżeli badamy rzeke, jako przeszkodę w po eh od z i e, wówczas: a) szukamy przedewszystkiem mostów i miejsc, odpowiednich do
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przejścia wbród;

b) mierzymy

szerokość,

c) badamy rodzaj wybrzety i teren
przeprawy, ich

liczbę, pojemność

i

głębokość

i szybkość pnadu:

sąsiedni: d) uwzględniamy środki
materjał

budowlany.

Wykonanie szkicu rzeki.
Wielkość podziałki szkicu zalety od zakresu i celu wywiadu
rzeki. Im wywiad obszerniejszy co do terenu, tym podziałka szkicu
mniejsza.
Jetell przeprowadza się wy w i a d r ze ki d I a c e I ó w st ra teg I cz n y c h, na przykład linji obronnej na teatrze wojny, wtedy utywa
się podziałki malej, a zwykle szkicu nie wykonuje si~ wcale, ograniczając się do poprawiania posiadanej mapy i sporządzenia legendy, do,
której dołącza się szkic najważniejszych pozycji w dutej podziałce. Jetell jednak przeprowadza się wy w i ad takty cz ny rzek i (tadanie
dla celów bitwy), wówczas ufywa śię podxialki dutej, badając teren

lub doliny (gdy zauwaty bród), wtedy obowiązany jest zbadać je d(>.
kładnie i oznaczyć na szkicu I w legendzie.
Hastępnfo nalefy zbadać wszystkie drogi, równolegle do rzeki lub
przecinające ją na przestrzeni 1- 2 kilometrów w obydwie strony od
przeprawy, a dokładność tego badania uzależnić jedynie od czasu.
Jeżeli wywiadowca nie mote posuwać się po brzegu rzeki, gdy
dolina Jest b łotnista, wtedy posuwa się po brzegu doliny, określając kierunek marszu według charakterystycznych przedmiotów w terenie (drzewa.
młyny, domy i t. p.).
Po ukoń c zeniu wywiadu należy przytoczy ć w legendzie krótkie s treszczenie z punktu widzenia celu.
jak i m i al do s p e l n i en I a wy w i a do w c a (lub z wojskoweg~
punktu widzenia ogólnie, jetell nie wyznaczył komendant wywiadowcy
celu szczegółowego'.

szczegółowo.

Pny wykonaniu szkicu nalefy wzi1Lć pod uwagę ten moment, teim podziałka jest większą, tym więcej potrzeba czasu na jego wykonanie. Z a te m w y b ó r p o d z i al k i z a I e ty o d il oś c ł c z a s u, j a k i
m a do r o z p o rz ą dz en i a wywi a d o w ca.
Przed wywiadem nalefy odrysować z mapy wszystko to, co moteulatwić pra~ w polu, zwiększając odpowiednio podziałkę, a mianowicie:
kierunek rzeki i jej dopływów, drogi, wsie I inne zamieszkałe punkta,
wierzchołki gór, kierunek grzbietów, dolin lub wąwotów i l p. Wszystko,
to nalefy rysować bardzo lekko, ateby nie utrudniać motliwości robienia
poprawek.
Sporządziwszy siatkę szkicu z mapy i oznaczyt.uszy podziafk~
I strzałkę, wywiadowca przystępuje do szczegółowego badania. Kierunek.
pochodu obiera wzdłut rzeki, jetell do olej przylega droga, wyzyskuje
ją jako llnję marszu. Posuwając się po ~lrodze lub wzdłut brzegów rzeki,
wywiadowca obowiązany jest mierzyć szerokość jej I głębokość w rótnych punktach, charakteryzować brzegi l dolinę.
Pierwszy punkt na szkicu oznacza się na końcu kartki, by motna
było wyrysować całcl przestrzeń rzeki badanej. Z punktu tego rysuje sie,
pierwszy zakręt rzeki, orjentuje się szkic według stron świata i sprawdza
czy odpowiada właściwemu kierunkowi. .Następnie szkicuje się przedmioty w okolicy rzeki, oceniając odległość na oko I oznaczając je na
szkicu znakami konwencjonalnemi, wreszcie rysuje sit brzegl doliny.
Po ukończeniu tej pracy nalefy zbliżyć się do lukJ, zmierzyć jej
szerokość i głębokość, określić rodzaj dna, brzegów ł gatunek wody
i zanotować w legendzie, wracając na punkt poprzedni. Zanotowawszy
następnie szerokość doliny, rodzaj jej gleby i brzegów dolloy, wywiadowca porusza się, Ucząc kroki. do następnego ui~rętu rzeki, oznacza
go na szkicu i otrzymuje w ten sposób nowy kierunek, w którym przepływa rzeka. W drugim i następnych punktach wywiadowca postępuje,
jak przy pierwszym. Jeteti od Jednego do drugiego zakrętu zauważy, te
zmieniają się szerokość lub głębokość rzeki, równiet właściwości brzegó-w

§ 57. Wywiady

prżepraw.

Badając miejsce, dogodne do przeprawy, nalety szkicować Jll
w pod z i alce d u tej i dołączyć legendę, która powinna zawierać
charakterystykę miejsca przeprawy wraz z technicznemi urządzeruami .
Do tego nalety dołączyć niewielkie rysunki; profile, któreby objaśniały
techniczne szczegóły.

.

a)

Wywiad mostu.

1. Długość I szerokość mostu (mierzy się krokami). 2. Wysokość
nad wodą (można zmierzyć na oko) . 3. M.aterjał i sposób wykonania
mostu (drewniany, kamienny, telazny ; czy ma podporę na rzece, czy
oparty na brzegach). 4. Konstrukcja mostu (wykonać profile w dwuch
poprzecz.nych przecięciach i omaczyć wymiary poszczególnych częścl
składowych).
Pokład mostu (grubość, materjal, wytrzymałość, czy są dziury
i czy jest w pobliżu potrzebny materjal do naprawy). 6. Wytrzymałość

mostu (dopuszczalne obciążenie, które dla większych mostów podane jest
na tabliczce, przymocowanej z boku mostu). 7. Czy nadaje się do przebycia dla wszystkich rodzajów wojska? 8. Czy motna most ominąć
w razie jego zepsucia? 9. Dostęp od brzegu. 10. Szerokość, głębokość
i szybkość prądu rzeki w tym miejscu. 11. Dno rzeki.

b) Wywiad brodów:
l.
2.
ma

Długość

brodu w krokach.
brodu odnośnie do frontu kolumny wojska, która

Szerokość

się przeprawiać.

3. Głębokość wody (podałem w pierwszym rozdziale; jest to jednak tylko teorja. Armja, która atakuje wroga i chce zwyciętyć przebywa rzekę w najniepomyśln iejszych ku temu warunkach. Np. Podczas
wojny rosyjsko-japońskiej, w bitwie p o d T i u re n cz en e m, dwie kolumny japońskie przeszły przez rzekę Ej cho • po szyję w wodzie"
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i zaatakowały Rosjan z tylu, gdyż cl uważali, że nie da się jej przejść
wbród i dlatego zostali pobi~i).
4. Chyżość wody (jest najrozmaitsui ; chyżość Wisły przy normalnej wodzie naogól niżej 0'5 m. na sek.). Bieg jest: w o 1ny do 0'8 m.
na sek., z wyk l y do 1 m., p r ę d k i do 2-ch m., gwałtowny powyżej
3-ch m. na sek.
5. Wylewy, którym rzeka zwykle podlega.
6. Rodzaj dna (najlepsze jest gruboziarniste).
7. Wysepki, podglebie, drogi dostępu, roduj brzegów i prace,
jakie należy wykonać, ażeby uczynić je zdolnemi do użytku.
8. Znaki, według których można trafić do wyznaczonego na szkicu
brodu (oznaczyć na szkicu punkta orjeotacyjne).
Wywiadowca, oznaczając na szkicu bród, nie może jedynie polegać
na zdaniu miejscowej ludności, lecz musi wszystko sprawdzić osobiście.
W tym celu wysyła przez rzekę żołnierza lub przechodzi wbród osobiście . oprócz tego może mierzyć głębokość wody z łódki, przepływając
rzekę wszerz. Tylko po takich badaniach wywiadowca może oznaczyć
na sżkicu bród.
Wskazówki, w jaki sposób szuka się brodu, podałem w rozdziale
pierwszym.

~) Środki przeprawy .
1.

ł(onstrukcja.

2 .. Wy.miary (długość i szerokość).
3. Wielkość la d u n k u.
4. Ilość, długość i gatunek lin.
5. Szybkość przepraw}',

d) Groble I nasypy.
i wysokość.
2. Materjał (z kamieni, drzewa, faszyna i t. p.).
3. Jąkim materjalem pokryte są stoki (darnina, piasek i t. p.).
4. Czy deszcze niszczą groble i nasypy, w jakich rozmiarach
przeważnie w jakiej porze roku.
5. Droga równa, kolej lub wyboje.
6. Trwałość grobli lub nasypu, ogólnie.
Podczas wywiadu wszystkich przepraw należy wskazać : 1. Dla
jakich rodzajów wojska przeprawa jest dogodna. 2. Jakiemi środkami
można zepwć lub usunąć zupełnie przeprawe. 3. Jakie są w okolicy
materjaly, potrzebne do poprawienia przeprawy, 4. Jalłi jest dojazd do
pneprawy. 5. Właściwości pozyc}i do obrony przeprawy (patrz niżej).
Szkic przeprawy wykonuje się podobnie, jak s.zkic pozycii (patrz

1,

Długość, szerokość

niżej).

§ 58. Wywiady dróg.
Podczas wywiadu drogi należy przedewszystkiem badać ją, jako
Jin j ę kom u n i kac y j n ą, po której porusza się wojsko w formacji

pochodowej. lia polu wjl}ki mają one wielkie znaczenie do przesyłania
wozów amunicyjnych i sanitarnych, lecz tylko ńa tyłach annjl walczącej.
Dzięki temu drogi nie mają żadnego znaczenia taktycznego, natomiast
wielkie znaczenie strategiczne, gdyt wszystkie poruszenia wojska odbywają się podczas wojny po drogach. Wiadomo, te powodzenie walki
zależy w znacznym stopniu i od przewagi liczebnej nad nieprzyjacielem;
sztuka strategiczna polega też na tym, ateby z jednej strony zabezpieczyć ł osłonić wszystkie drogi, dostępne dla nieprzyjaciela, a z drugiej - skoncentrować główną siłę wojska w tym pukcle, w którym ma
nastąpić decydujące starcie. Lecz · szybkość koncentracji przedewszystkiem
zależy od dobroci i ilości dróg w żądanym kierunku, których posiadanie
wpływa decydująco na kombinacje strategiczne.
Jak jut zc1znaczyliśmy, drogi mają znaczenie, jako linje komunikacyjne, Ł j . te arterje, któremi przypływają wszystkie środki do prowadzenia walki z nieprzyjacielem. Posuwając się drogami wojsko w pewnych
odstępach czasu rozk_lMa obóz niedaleko od drogi poruszania się, ateby
nie tracić czasu na przejścia do obozu ; oprócz tego każdej chwili może
się spotkać z nieprzy}acielem, wobec czego musi posuwać si~ w porządku
bojowym, wysyłając straże boczne i po drogach równoległych.
Żatem z punktu widzenia wojskowego ma znaczenie ttietylko sama
droga ale i przylegająca miejscowość, która powinna być oceniona podczas wywiadów, czy nadaje się do rozłożenia obozów, zajęcia pozycji
J posuwania się wszystkich rodzajów wojska.
a) Wywiad drogi przed odbyciem marszu.
1. Kierunek, rodzaj i nazwa drogi (strony świata i skręty ;

drogą

gminna, pówiatowa, szosa krajowa lub rządowa; czy szutrowana i jak
.1 t. p.). 2. Szerokość drogi, samego wyszutrowania, szerokość boków
(w jakiej formacji motna maszerować i czy boki i rowy nadaje\ się do
pochodu; wymiary w krokach, czy droga 1węża się I rozszerza się
i w jakich punktach. Podniesienia i spadki (na jakiej przestrzeni i o ile i
podać czas potrzebny na przebycie tych pochyłości). 4. Stan i materjały potrzebl)e do naprawy (droga równa lub z wybojami, koleje I t. p.;
.czy wywoła opótnienie marszu kolumny wojska, czy tylko wozów artylerii). 5. Przeprawy (mosty, tunele, wąwozy, brody I t. p. bada się
szczegółowo, jak podałem wytej).
'
6. Teren po bokach drogi w odległości średnio 300X; czy jest
możliwy do pochodu i jakich rodzajów broni (wyższy, nit droga, czy
.niższy, na równi; czy pokryty góro.mi, wsiami, miastami i Ł p.).
1. Zasobność w wodę do picia (rzeki, studnie, trodla, ilość i dobroć wody).
8, Przeszkody po bokach drogi (ploty, druty, rowy, mury, domy
wzdłut drogi). 9. Miejsca, dogodne dla biwaków lub obozu oznacza się
na szkicu, a ich charakterystykę przytacza się w legendzie (patn niżej).
10. Pozycje do bitwy (patn nitej). 11. Przecięcia kolei telaznych (na
poziomie, wyżej czy niżej). 12. Druty telegraficzne (w powietrzu czy
podziemne). 13. Teren przyległy (w odległości 3-ch kilometrów, ieteli
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jest dosyć czasu na badanie): właściwości jego z punktu widzenia
walki i rozłożenia obozu (możliwość zasadzki, wyniosłe punkta, łatwość:
rozwinięcia linji bojowej, miejsca dla obowwania, kwatery w osadach).
14. Ogólna charakterystyka użyteczności drogi do marszu różnych rodzajów wojska i w różne pory roku.

wielkości, postaci, połoieoia, następnie od kierunku, w którym ma sic

pnez danll osadę odbywać pochód.
.
.
.
.
ze wzgl ędu na postać dtiell\ się osady, mimo rożnych odmian, n~.
a) r O z prószone, w których domy . ~dzielone . są od siebie
,ogrodami, polami i t. d„ jednak przedstaw1a1ą obraz Jednego kom·
pleksu ( rys. 66 b) ;
b) z grup o w a n e składają się . z o~dz!elnych grup domów, cillgnących sle wzdłuż jakieiś linji komun1kacy1ne1;
c) p O d ł u ż n e, w których domy ciągnll sle dwoma lub wiece~
zwartemi szeregami, często na bardzo wielkich przestrzeniach, najczęścleJ
wzdłuż drogi (rys. 66 a);
.
.
rf) u I I cz n e, promie n is te; których domy, związane ściśle. z P~
wneml krzyiującemi sie linjami komunikacyjnemi (drogi, ulice), rozc1 ąga1ą
sie w kształcie promieni w różne strony (rys. 66 c};
e) mas O we, których kształt zbliża sle mniej więcej do obwodu
.k.ola.

•

b) Wywiad Jinji kolejowej.
1. Kierunek Unji kolejowej. 2. Ilość torów, Ich szerokość I odstęp,
od siebie. 3. Podłoże szyn (szuter łamany, czy rzeczny, piasek na wierzchu; czy progi - podkłady - bardzo wystają I czy możliwym jest
pochód, w jakiej formacji, z wozami lub bez. Trud ności, zjawiające si~
z powodu rozkopów lub tunelów dla przejścia na teren przyległy.
4. Wcięcia i nasypy (czy tor leży wyuj czy niżej od terenu sąsiedniego)5. Tunele, mosty, wiadukty i przejścia na poziomie, powyżej lub poniżej, przecięcia z iooemi drogami (roboty techniczne, które nalety przewidzieć przy zburzeniu tych punktów l kto w ofolicy może naprawić)_
6. Druty telegraficzne, zwrotnice, koła obrotowe. 7. Stacje, przystanki:
i domki dróżników (narysować szczegółowy plan stacji).

c) Wywiad stacji kolejowej.
1. Jeżeli jest to stacja węzłowa, oznacz))ć liczbę I kierunek dróg:
które sie tam schodzą.
2. Budynki na stacji (drewniane, murowane): dworca, magazynów
(z czym), ramp i platform, warsztatów, remizy, składy (depot): parowozów, wagonów, węgla; elektrownia, zbiorniki wody I t. p.
3. Rozjazdy, knyżownice, obrotnice, rozjazdy krzyżowe (zwane
krzyżownicami angielskiemi, które polegają na tym, że tory nietylko w tym
miejscu krzyżują się, ale pociąg może z jednego toru na drugi przejechać), semafory, sygnały; odnogi kolejowe ze stacji.
4. Urządzenie samego dworca (telegraf i telefon; możność zepsucia, poszczególn~ urzędy, mieszkanie żandarma na stacji, oddział wojskowy w pobliżu dworca, stale czy czasowo I t. p.).
5. Rodzaj oświetlen ia Oeżell elektryczne czy prąd własny, czy
z miasta).
6. Ilość personelu.
7. Rozkład pociągów (kiedy nadejdzie najbl iższy pociąg, jakf
I skąd; kiedy osobowy).
Szkic drogi rysuje sle podobnie, jak szkic rzeki, oznaczając w kaidym punkcie zatnymania sle wszystkie przedmioty najważniejsze, gdyż:
więcej wywiadowca na dany punkt nie wróci.

§ 59. Wywiady

miejscowości zamieszkałych.

Talityczne znaczenie miejscowośd zamieszkałych.
Osady tworzą dla porusza n i a si e wojsk przeważnie ci eś n i ny
{defilee), których większa lub mniejsza podatność do pochodu zalety od

Rys. 66a.

•

Rys. 66b.

Ry1. 66c.

Sposób budowania domów jest róiny w różnych. krajach.
w Królestwie Polskim, w Galicji i na Bukowinie . są budowane
domy w ogrodach, otoczonych plotami, łatwo dającem1 się zburz.y~,
w których to krajach im dalej na wschód, tym go~~e zabudowama
i ogrodzenia. Pochód zatem nie napotyka na znaczm~Jsze przeszkody.
w Austrji, Czechach, Morawach, na Ślązku, w_ Poznan~kim domy s~nowią zwarte fronty, których przejście i zorJentowanie sie w ~erente
jest utrudnione, szczególniej, jeżeli znajdują sle drzewa, wi~nlce t t. ~·
Punkt zamieszkały może służyć, jako: 1) punkt oparcia dla walki,
2) punkt do rozmieszczenia wojska na odpoczynek.
.
w pierwszym wypadku znaczenie miejscowości zam1es~kałyc~ ~ole a na tym że: a) ukrywają wojsko od oka I strzałów n1eprzy1.tc1elsJch; b) uł~twiają przez to strzele.om spo~oj~iejs.ze i celn!~J~ze ~tnelanie· c) utrudniają ogólne kierowmctwo w0Jsk1em, d) rozb11a1ą z~1ąz~k
takty~zny pomiędzy poszczególnemi oddziałami, pon.iew~ż posuwanie s1e
możliwe jest tylko po drogach, uliczkach; e) kon01~ 1_ artylerja w samym punkcie zamieszkałym działać nie m~gll. z wy1.ątk1em poszczegó_lnych armat, ktore można umieścić u wyJśc1a z wioski dla odparcia
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ataku; f) punkta zamieszkałe łatwo mog2„ być zapa Ione i dlatego rezerwy naI ety umieszczać za wsią.
Punkt zamieszkały mote stać i
.
wchodzić
w skład . .
.. . s ę pozycJą samodzielną lub tylko
.
moeJ pozyCJ•, Jako punkt oparcia. W t
d ·
wypadku umieszczać w nim mo!na tylko piechot<> i ka b'
ym rugim
Zajmować wi k
k
v
ra my maszynowe
.
• ę sze pun ta zamieszkałe szczególnie malemi odd · :
1am 1 Jest zupełnie bezcelowe i szkodliwe dla danego odd · ł
ZJaO s a d y s ta n o w i ą bardzo często
kt
. z1~ u.
ob ro n n e. Jednak nie broni sł ich .
_pun a oparcia t Po z Y c j ejakiclt mają utyczać lecz jeAyni: dlattdyn„1e ze wzgl~du na schroniska,
ló
h r ·
•
,..
go, ,e są polozone zazwyczaj
g wn~c mJach komunikacyjnych, jak wzdtut dróg
k
~a
dolin i t. p., tworząc tak zwane k I
k ' rze ' P!'ZY wylocie
giczne.
ucze ta tyczne I strate. k'Osady utrudn_iają w bitwie orientowanie się w sytuaCJ"i kierowa ·
woJS iem, poruszanie się teg t
ł . .
,
me
w,zystkich 3-ch d ·, b O • wp YW?Ją ?1ekorzystnie na współdziałanie
z drugiej znów s~ zaJ~w roni, ogran1cza1ą utycie kawalerii i artylerji
k
ony worzą często doskonale ~chroniska
ed
· '
arabinowym i działowym. Zdobycie ich pochłania duto czasu.
prz ogp1em

Szczególnie dla bitwy ważnym jest ze względów taktycznych :
a) Polotenie ich w terenie Dla ób
·

jeteli teren

czołowy (przedpole)

:aminującym

jest o t w'

t

t~~e: :~~~~;

rony J_est korzrstnym,

:a:!tuj~o 5~ nha
miej~cu, jet:~
n~:nj~s~s;!:
b) W0i~ i°k :·ś ~ :e~e:, tylny Jes~ dostępn_y_ do pozycji obronnych.

zam~nięte (bez żadnych cz:ś~~ ł!.Y~:::~;~)tn~~~:;chdla t obrony s~ osady,
•
s rona naJdlutsz.a,
zwrocona jest do nieprzyjaciela.
c) SP os
budowlan
od ó ·b bu d o w a n i a. Ma tu wielkie znaczenie materjał
znajdują ~·ę rdo: d~chó7, na~tępnie granice, (mianowicie: czy na nich
G .
, Y s anow1ą je mury, ploty, czy co innego)
·
ran.1ca stanowi główną pozycję 'obrońq• i owinna w .
pad~u posiadać silne <łomy~ ogrodzenia I być zamk~iętą Wszę;ft , silne budowle, wolne miejsca dla re;erwy i motl%,i~

~~:i:~~;:~~;:jt

bronić.
Właściwości obronne pu kt
.
.
n u z a m I es z kale g-o przedewszystkiem zaletą od
W y jaś n i en ie tych
i !~~tu~ ~wrócone.go do nieprzyjaciela.
niem wywiadowe
W
ct Jest pierwszym zada.
froat: 1) składa się z Ydomóarunki obrony układają się pomyślnie, jeżeli
murowanej i t. p.; 2) nie p:si:uro;,an~ch lub głębokiego rowu, ściany
przyjaciel atakować z {lilku stron a ) ugi~h skrzyd:f, które może n1eJeteli wieś zna'd . .
, 3 um1esz~wny J~t na szczycie góry..
ciela, wtedy będzie dot;: :1e;a drochyltśeJ·. zwr?~nej _do nieprzyjapunktu wid .
b
a ogn a n1eprzy1ac1elsk1ego.

a) Wywiad

ws4 której ma sit

,:'f;i~

z

1) posiada

jaknajwię:r!1fo, r;~:s:p~~ł~~: ed!e~~il:do:tóodnieJsze,
gdy~
,
remi rezerwy

mogą zasilać llnję bojową, 2) przecina wieś tównolegle eto frontu, co
daje motność przygotowania drugiej linji obrony; 3) posiada domy murowane, dogodne do urządzenia redut.
Następnie nalety zwrócić uwagę na miejscowość okoliczncl: p~r ze d
frontem (dostęp) i po bokach - z puoktu wjdzenia dostępności
dla nieprzyjaciela; n a ty lach, jako pozycji tylnej I linji odwrotu szerokim frontem.
Na zakończenie nalety określić, ile wojska potrzebuje obrona danego punktu zamieszkałego i jak je nalety rozlokować.

b) Wywiad wsi, którą ma sic zdobywać.
1. Dostęp (drogi i środki dostępu, osłony, ogrody, miejsca dla
artylerji, placówki wysunięte). 2. Linja frontu (rodzaj i siła ąporu, zasłony, punkta dogodne do ataku). 3. Skrzydła (rodz.aj, ilośl i rozmieszczenie). 4. Wnętrze. 5. Tyły (nie mogą być inaczej zbadane, Jak tylko
z mapy lub ze wskazówek mieszkańców).

c Wywiaa punktu1uiW:ie:ff,;f:/'/,;/~J;z '/!':,/;/ pic maszerować0

1. Charakter miejscowości i ilość domów (rolnicza, przemysłowa)
2. Wielkość i rodzaj zabudowań, dogodnych do rozmiesz.czenia ludz.i
i koni. 3. Ulice. 4. Miejsca zbiórki. 5. Drogi dostępu, wyjścia. 6. Urzędy,
magistrat, szpitale, apteki, magazyny, poczty, telegraf, kuźnie. grupy dotnów odosobnionych. 7. Ludność (ilość ludności silnej, skład narodowościowy, osoby wpływowe, przewodnicy, kupcy, rz.emieślnicy, mogącemi
być utytecznemi dla armii). 8. Zaopatrzenie w wodę (studnie, tródła,
miejsca do pojenia i kąpieli, czy ilość wody zaspokoi potneby (,lanego
oddziału). 9. Zapasy tywności (głównie: ilość mąki, mięsa, owsa i siana,
ilość bydła, napoje, młyny i piekarnie). 10. Opal (rodzaj i ilość drzewa,
słomy i t. p. 11. Środki przewozowe (ilość koni i wozów, które są
w posiadaniu mieszkańców, zwierzęta pod siodło, pociągowe i juczne).
12. Zapasy pieniędzy, ubrania, broni, amunicji, środki sanitarne i t. p.
13. Środki. które mogą być zużytkowane z punktu widzenia działań
wojskowych (materjały wszelkiego rodzaju) . 14. Siły techniczne i pomoc
lekarska (specjaliści mechanicy, iofynierowie, budowniczowie, ilość doktorów, felczerów i t. p.).

d) Wywiad zabudowań odosobnionych.
Pojedyńcze zabudowania mają znaczenie, jako punkta oparcia na
pozycji lub jako reduty we wsi lub wewnątrz. lasu. Odosobnione zaś
zabudowania nie są przydatne do obrony, jako pozycja, gdyt łatwo dają
się obejść przez nieprzyjaciela.
Podczas wywiadu należy badać: 1. L\\aterjał, z iakiego zrobione
są ściany i dach. 2. Trwałość budynku. 3. Ilość piętr i komunikacja
między niemi. 4. Ilość i wielkość drzwt i okien. 5. Balkony i poddasze
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z punktu widzenia obrony. 6. l(orytarze i place, czy dogodne są do
ukry~ia re.zerw. 7. Czy zabudowanie otoczone jest ogrodem, murem, rowami lub płotami i z której strony. 8. Środki i czas, potrzebne do pnygotowania danego zabudowania do obrony. 9. Ilość wojska potrzebnego
do obrony. 10. Miejscowość okoliczna z punktu widzenia przystępu dla
nieprzyjaciela.
Ogólnie rysuje się wszystko na szkJcu, podczas wywiadu miejscowości zamieszkałej lub odosobnionych zabudowań, a resztę notuje sle
w legendzie.

§ 60. Wywiady lasów.

Taktyczne znaczenie lasów.
las, jako pokryta miejscowość, utrudnia orjentowanie się, kierow·
nłctwo wojskiem, wzajemną pomoc i łączność, lecz przedstawia znaczne
i dobre strony dla obrony, jako ukrycie strzelców i rezerw od oka
I strzałów nieprzyjaciela. Lasu nie można zapalić za pomocą ognia artylerji i jest to jego przewaga nad punktami zamieszkałemi.
Niebezpieczeństwo jednak wzrasta ze strony 'ognia artylerji z powodu wzmocnionego huku eksplodujących pocisków, rozlatywania s~
kawałków drzewa, co walczących demoralizuje prędzej, anlteli v, warunkach zwykłych.
L"sy przyczyniają się do wzmocnienia pozycji obronnych, jednak
do zaczepnego działania są mniej podatne.
Wielkie lasy natomiast są niedogodne do obrony; dute oddziały
będą pozbawione współdziałania artyferjl i konnicy, a małe nie będą
w możności zająć całego lasu, wskutek czego nieprzyjaciel będzie mógł
atakować na skrzydłach danej pozycji. Wyjątek stanowi str at przed n i a,
która powinna podczas cofania się zająć dość szeroki tront dutego lasu
nie w celu stoczenia pomyślnej walki, lecz wykorzystania czasu i zmuszenia nieprzyjaciela do rozwinięcia swoich sił w linję bojową.
lasy niewielkie (zagajniki) są niewygodne, jako samodzielna pozycja, gdyt bardzo łatwo je obejść.
Taktyczne znaczenie lasów niewielkich uwidacwia się, jako części
składowej pozycji, a wielkich, jako podstępy do nieprzyjaciela.
Pny obecnym rozwoju broni palnej lasy przedstawiają. w obydwuch wypadkach najdogodniejsze miejscowe przedmioty,
Z róinych właściwości lasu zasługują na uwagę:
a) Rozcfą glo ś ć (wielkość). Parąle (poręby) leśne, odcięte od
jakiegoś większego fasu, tudziet lasy o mniejszej rozciągłości, dość c~
sto tworzą taktyc-tne punkta oparcia i pozycje obronne, to tet czasem
stają się ogniskiem bitwy. Większe, korzystnie polotone lasy, jetell zajęcre Ich jest motllwe, tworzą taktyczne · I i nj e ob ro n n e.
b) B r ze g lasu sluty do uszykowania i wystawienia wojsk
do ?brony. Najlepsze są lasy o bnegach prostolinijnych, wyraźnych,
pomewat wtedy niema żadnych punktów zaczepnych dla przeciwnika.

Wystające punkta są taktycznie słabe, ponieważ mote je łatwo obsaczyć nacierający

przeciwnik.
c) Wnętrze. Najkorzystniejszym dla obrony jest las wysoki
be z podszyci a (młodego, nizkiego lasu, rosnącego między wysokim)
z wielu komunikacjami, tak do brzegu lasu, jakoteż równolegle do tegoż prowadzącemi.

Polany, leśniczówki, osady, linje wodne we wnętrzu lasu, tworzą odcinki, które dla obrońcy stać się mogą punktami do ko n t rat a ku (przeciwataku} i do powrotnego odzyskania straconej czę
ści lasu.
Ukształtowanie terenu we wnętrzu lasu wpływa na znaczenie taktyczne lasu. Znaczenie zaś to zalety od rodzaJu ultsztaltowania terenu.
d) Teren sąsiedn i. Pole czelne obrońcy (przedpole} powinno być dość otwarte i możliwe do opanowania brzegu lasu.
Teren boczny jest podatny, gdy jest przejrzysty, nadający się do utycia
kawaJerji, albo ograniczony wielldemi wodami lub miękkim terenem.
Teren boczny lesisty jest niekorzystny. Teren tylny jest najkorzystniejszy dla obrońcy, jeteli posiada rozmaite miejsca podatne do zbiórki,
jednak jest niedogodny i niebezpieczny, jeteli w tyle znajduje się cieś n i n a.

a) Wywiad lasu, jako punktu obronnego.
I

Wartość lasu, jako punktu obronnego zalety od następujących

właściwości.

1. Od frontu, zwróconego do nieprzyjaciela. Jest dogodne, gdy Jinja frontu składa się z grubych drzew, jeżeli znajduje się
na szczycie i nie ma skrzydeł wystających, które mogą być zaatakowane
z kiJku stron.
2. Od w n ę t r z a 1as u. Im jest las w środku rzadszy, tym lepiej
kierować oddziałami, utrzymać łączność i zas1lać rezerwami; tembardziej
jeszcze, jeżeli las przecinają drogi, przesieki, polany i punkta orjentacyjoe. Podobnie jak przy obronie punktu zamieszkałego jest dogodne,
gdy las przecina, równolegle do linji frontu , rzeka, grzbiet górski, rzadka
poręba, za któremi można byłoby urządzić drugą Jinję obronną.
3. Od otaczają cej mi ejs c owości. Przed frontem i na skrzydłach dogodnie jest, gdy jest teren otwarty, na tyłach - gdy zawiera
jakiekolwiek punkta dogodne na pozycje i odwrotu szerokim frontem.
Przy wywiadzie lasu; jako punktu obronnego, nalefy zwrócić uwagę na:
1. Obszar lasu (kształt, poręby ; rodzaj : krzewy wysokopienne,
sosnowy, jodłowy, liściasty, mieszany ; łatwość przejścia dla różnych
rodzajów broni). 2. Dostęp (zasłony, ploty, krzewy, mury, domostwa,
drogi dostępu). 3. linja frontu (bneg lasu I grubość drzew na samym
brzegu, rowy, pokrycie, łatwość robienia »abatisc = ścięte drzewa naprzód}. 4. Przedpole (miejscowość górzysta, równina i t. p.). 5. Wnę
trze i drogi (liczba, kierunek i podatność do przejazdu dróg, ścieżek
i poręb leśnych; podział na wycinki, polanki, miesz;kania leśników,
9
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miejsca krzyżowania się dróg, błota, rzeki lub strumyki, wąwozy, mury,
domy, wioski ; możliwość drugiej wewnętrznej linji obronnej). 6. Skrzydła (charakter terenu, możliwość napadu od strony nieprzyjaciela). 7.
Tyły (linja odwrotu, położenie zakrętów, miejsca dla ukrycia rezerwy

Wykonanie szkicu wgórza polega na dokładnym zdjęciu
szczytu, a w ogólnych zarysach najlepiej na szkicu perspektywicznym
przedstawić teren sąsiedn i.

wewnętrznej).

b)

Wywiad lasu, zajetego przez nieprzyjaciela.

Te same pynkta, co powyżej; oprócz tego pnnkta dogodne do
ataku, drogi dostępu najbardziej bezpieczne, punkta panujące, stanowisko dla artylerji; drogi odwrotu; pozycje, zagrażające llnjl odwrotu
nieprzyjacielowi.

c) Wywiad lasu w celach marszu dla różnych rodzajów broni.
1. Zbadać drogi. 2. Zwrócić uwagę na gęstość lasu i gleb~ po
której przechodzi się z braku dróg.
Szkic lasu wykonuje się w podziałce dużej. Wywiadowca posuwa
się , wzdłuż brzegów lasu, po drogąch i przesiekach. Używa się znaków
konwencjonalnych konturowych dla wyraienia rodzaju lasu.

§ 61. Wywiady wzgórz.
Taktyczne znaczenie wzg6rz.
Niewielkie wzgórza mogą być: 1. Punktami obserwacyjnemi dla
badania nieprzyjaciela. 2. Punktami oparcia dla artylerji. 3. Punktami
obroonemi dla piechoty wraz z karabinami maszynowemi (koniecznie
okopać się). 4. Zasłoni\ dla rezerw. 5. Miejscem dla umieszczenia patrolów lub aparatów sygnalizacyjnych.
'Wieksze wzgórza lub grzbiety górskie mogą stanowić samodzielną
pozycję dla wszystkich rodzajów broni.

a) Wywiad wzgórza, kt6rego 11!-a sif broni(.
1. Szczyt lub grzbiet (położenie i wysokość w stosunku do otoczenia). 2. l(ształt i przestrzeń szczytu, (pozycje dla piechoty, artylerji,
drogi komunikacyjne, punkta oparcia). 3. Rodzaj stoków i gatunek
gleby (schronienie dla rezerw, łatwość posuwania się naprzód). 4. Pokrycie wzgórza (lasy, osady, wąwozy i t. p.) 5. Teren sąsiedni (dostęp
i łatwość dostępu, drogł bliższe przez wąwozy, łatwość opanowania ich
przy pomocy artylerii, doliny, stru myki, domy, drzewa, ploty, góry na
przodzie dominujące lub niższe, pozycje dla artylerji nieprzyjacielskiej).
6. Widok ze szczytu Oak rozległy, gdzie i czym zasłonięty).

b) Wywiad wzg6rza, kt6ry ma a~

zdobywać.

1. Podnóże góry (przystep). 2. Pozycje artylerii. 3. Drogi bliższe
4. Rodzaj stoku przed pozycją. 5. Łatwość dotarcia do
grzbietu. 6. Łatwość ataku na bokach tub obejściem z tyłu.

wąwozami,

§ 62. Wywiady cieśnin i wąwozów (defilee).
Znaczenie taktyczne.
Podczas atak u cieśnina lub wąWin ułatwiają dostęp do pozycji
nieprzyjacielskiej. Podczas obrony cieśnina lub WllWóz przed frontem
pozycji utrud niają nieprzyjacielowi atak, jeżeli brzeg WćlWOZU od strony

nieprzyjaciela jest nltszy, w przeciwnym razie

zajmować

pozycje za w~-

wozem jest nitbezpiecznie. Na bokach wąwóz jest zasłoną, gdy brzeg
dominujący jest po stronie pozycji, jednakowoż wymaga bacznego strzeienla, by nieprzyjaciel nie wykorzystał go, jako dostępu. W środku
pozycji mote ukrywać rezerwy, lecz rozluźnia związek taktyczny.
Na tyłach utrudnia odwrót szerokim frontem, iednakowoż mote
,posłuty ć za pozycje tylną.
'Wywiad cieśni ny lub wąwozu dla ataku przeprowadza i11ę
według ogólnych zasad, dla celów obrony trzeba zwroclć uwage na
nastepujące punkta :
1. Kierunek i rozciągłość cieśniny lub wąwozu; rozgałezienia (przedstawić dokładnie na szkicu). 2. Szerokość między górnemi brzegami; '
najbardziej szerokie i wązkie miejsca. 3. Wysokość brzegów (głebokość
cieśniny lub wąwozu). Jaki brzeg dominuje (oznaczyć na szkicu znakiem +). 4. Pochyłość brzegów (dostępność dla ró.tnych rodzajów
broni). 5. Rodzaj gleby. 6. Pokrycie stoków (zabudowania, las i t. p.).
7. Rodzaj stoków i szczegóły, jak: jamy, groty i t. ')). 8. Rodzaj dna:
suche lub mokre, gleba, możność przejścia wzdłuż i wpopnek dla róinych rodzajów broni, równe lub poprzerzynane, otwarte lub p?kryte.
Jetell na dnie cieśniny lub WćlWOzu płynie strumień, to przeprowadza
sle wywiad rzeki (patrz wyżej). 9. Przejazdy I przeprawy I miejsca dogodne do urządzenia przepraw. 10. Charakter terenu sąsiedniego. 11.
Ogólne wnioski o właściwościach wąwozu, jako przeszkody I środki
potrzebne ażeby uczynić go nieprzebytym.
S z k I c wykonuje sie podobnie, jak szkic rzeki, posuwając się
wzdłuż cieśniny lub wąwozu po brzegach lub po dnie.

§ 63. Wywiady bagien,
trzęsawiska

trzęsawisk

i moczarów.

i moczary bada się z punktu

widzenia m o.
rodzajów broni po drogach lub
bez nich. Wywiadowca powinien zwrócić uwage na :
I. Położenie. 2. Rozległość. 3. Ogólny charakter bagna, trzęsa
wiska lub moczaru (otwarte, porosłe trzciną lub trawą i l p.). 4. Rodiaj dróg, przechodzących przez bagna. 5. Możliwość przejścia w tych
Bagna,

tliwoścl przebycia ich dla różnych
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miejscach, gdzie dróg niema (wpław, na łodziach, miejsca suche I t. d.).
6. l'i1 oillwość obejścia i czas potrzebny na to. 7. Teren sąsiedni.
Dla sporządzenia szkicu nalety posuwać s~ po drogach, a Jet~U
są miejsca suche, to nalety przejść w kilku kierunkach.

§ 64. Wywiady pól.
Pole bada się ze względu na łatwość przebycia go. Wywiadowca zwraca uwagę na: 1. Rozlegkść. 2. Stan pola (ugor, zorane,
zasiane, pokryte zboże m, janyną i t. p.). 3. Rodzaj glebf. 4. Drogi,
ścietki, kierunek brózd. 5. Ptmkta zamieszkałe. 6. Punkta panujące
( wzgórz.a, grupy drzew i t. p.). 7. Przeszkody, któreby utrudniały lub
zatrzymywały pochód wojsk (rowy, mury, bagna, jeziora, stawy i t. p.).

§ 65. Wywiady pozycji dla obrony.
Ocena taktyczna.
Wywiadowca może otrzymać rozkaz : a) wybrać pozycję dla oddziału
o wiadomej sile i składzie w danej m iejscowości i przysłać szkic I legendę lub b) zrobić wywiad pozycji wybranej poprzednio.
W pierwszym i drugim wypadku przypuszczamy zawsze możli
wość rozpoczęcia ataku ze .strony nieprzyjaciela. Wywiadowca powinien
wyjść możliwie naprzód i zbadać tę pozycję, idąc prawdopodobną drogą
nieprzyjaciela, pod następującemi punktami :
1. Dostęp (zasłony, miejsca odsłon ięte, miejsca martwe, zmiany
pochyłości, przeszkody, punkta prawdopodobne ataku).
2. front (rozciągłość powinna odpowiadać sile oddziału ; im teren
jest dostępniejszy dla nieprzyjaciela, tym front powinien być krótszy,
a natomiast głębszy).
3. Bok i powinny być zabezpieczone rzeką, bagnami I t. p.; niedobrze gdy na bokach znajduje się teren pokryty w postaci lasów,
miejsc zamie'>zkalych i t. p.}.
4. Wnętrze (łatwość przej$cia we wszystkich kierunkach, lecz moiliwość ukrycia rezerw, jak: laski, wioski i t. p., drogi komunikacyjne;
punkta oparcia, umożliwiające drugą linję obrony; jest niewygodnie, gdy
wtedy rozluźnia
przeszkoda znajduje się prostopadle do frontu,
wzajemną łączność oddziałów i uniemożl i wia pomoc.
5. Tyl y (pozycje dla ochrony rezerw zewnęt rznych, łatwość
posuwania ich naprzód, poloienie zakrętów; llnje odwrotu i możliwość
zajęcia pozycji tylnych .
Wywiadowca nie jest w stanie zawsze ucz.ynić zadość powyż
szym warunkom, ale jego zadanie polega na tym, ateby braki danej
pozycji uwidocznić i dać sposobność komendantowi przedsiębrać odpowiednie śrt>dki do ich usu nięcia.

Wykonanie szkicu pozycje.
Właściwości danej pozycji przedstawia się w legendzie, szkic
p ozycji przedewszystkiem powinien odtwarzać szczegóły samej pozycji,
a w ogólnych zarysach miejscowość [Przed frontem i po bokach na przestrzeni 2-4 kilometrów. Jeteli brak czasu na zdjęeie topograficzne, to
teren sąsiedni przedstawia się na szkicu perspektywicznym.
Przed wywiadem naleiy najbardziej wykorzystać mapę, zdejmując
z niej drogi, punkta za m ieszkałe, główne wzgórza, wąwozy, rzeki i t. p.
W ten 11posób otrzymamy szkielet szkicu, który należy następnie uzupełnić na miejscu, sprawdzają,c z m iejscowością.
Główne~ i drogami poruszania się wywiadowcy są linje frontu,
boków i tyłu, oprócz tego nalety przejść pozycję w dwuch lub kilku
kierunkach, ateby przedstawić właściwości wnętrza pozycji.
Po ~kończonym wywiadzie naleiy przedstawić w legendzie: 1)
Ogólne wnioski o dodatnich i słabych stronach pozycji i środkach w celu
usunięcia tych ostatnich ; 2) wskazać na główne punkta pozycji (klucze
t aktyczne) i przypuszczalne kierunki ataku nieprzyjaciela i 3) określić
ilość wojska potrzebnego dla zajęcia pozycji.

§ 66. Wywiady

dostępów ł

samej pozycji nieprzyjacielskiej

w celu ataku.
Dostępem nazywamy całokszta łt warunków miejscowości (zagajniki,
lasy, wąwozy, i t. p.), któremi możemy niepostrzeżen ie podejść nieprzyjaciela na większą lub mniejszą odległość od jego pozycji.
Wywii}dowca przedewszystkiem orjentuje się z mapy, skąd naleiy
podchodzić nieprzyjaciela, ateby póżniej zrobić wywiad jego pozycji. Następnie posuwa się od jednego przedmiotu do drugiego, oznaczając
drogę n.a szkicu (punkta orjentacyjne), ażeby oddział, który posuwać
się będzie następnie według tego szkicu miał drogę wytkniętą I nie
błądził. Jeiell takich punktów orjen tacyjnych niema, n. p. w lesie, to
wywiadowca łamie gałązki lub składa kamienie na kupki i t. p.
Wywiadowca posuwa się do pu nktu, poloionego najbliżej pozycji
niep1zyjaciela, lecz nie grożącego mu wykryciem. Tutaj dostęp kończy
się, a wtedy wywiadowca: 1) oznacza na szkicu punkt, w którym się
znajduje; 2) określa odl egłość do najbliższej linji pozycji; 3) oznacza
na szkicu linję pozycji I ocenia jej właściwości jako punktu do atakowania; 4) ocenia teren m iędzy końcowym punktem dostępu, a llnją
po.tycji i oznacza to na szkicu.
Kieru nek zbadanego dostępu oznacza się na szkicu punktami, najlepiej czerwonym ołówkiem, a cały szkic rysuje się wyrainie, by miejscowe przedmioty rzucały się w oczy przy pierwszym spojrzeniu.
Od!eglość między końcowym punktem dostępu, a pierwszą linją
pozycji nieprzyjacielskiej najlepiej przed~tawić w formie szk I c u pers p ekt y w i czn ego, gdyż szkic topograficzny, zdjęty z pewnej odległości, będzie mniej dokładny.
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Wszystkie przeszkody, spotykane w cz~ci

do.stępu,

powinno si,;

oznaczać na szkicu, a w legendzie nalety wynotować: 1) charakterystykę

przeszkód; 2) jakie rodzaje wojska mogą posuwać się przez dostę11;
3) w jakiej formacji ; 4) kiedy nalety zmieniać formację, w jakim
miejscu; 5) najbardziej niebezpieczne miejsca w dostępie; 6) długość
dostępu i czas potrzebny do iego przebycia.
Przeprowadzając w kilku miejscach wywiad pozycji nieprzyjaciel• skiej za pomorą dostępów, dowódca musi ocenić znaczenie punktów
pozycji, do których prowadzą te dostępy.
Je.teli badamy tylko pozycję nieprzyjacielską, wtedy
wywiad jest bardzo trudny. Wywiadowca wybiera kilka punktów, z których zdeiJDuje szkice perspektywiczne, gdyż sporządzenie szkicu
topograficznego jest niemożliwe,. bo wywiadowca nie może przejść poc.Janej miejscowości, zajmowanej przez nieprzyjaciela.
Wywiadowca powinien:
1. Starać się zbadać teren, zajmowany przez nieprzyjaci~la. 2. Ilość
I rodzaj wojska w rozporządzeniu nieprzyjaciela I jak jest rozmieszczone. 3. Tyły pozycji nieprzyjacielskiej i linja etapowa. 4. Drogi dostępu dla piechoty o ile możności zakryte (wąwozy, zasłony, koryta strumyków, krzewy, mury, budynki i t. p.). 5. Pozycje dla artylerjl i drogi
dostępu dla armat. 6. Ukrycie na bokach (możliwość nagiego zjawienia
się kawalerji i artylerji niepnyjacielskiej). 7. Miejsca dla rezerw i drogi
ukryte, któremi można zbliżyć się do Jinji walki.

§ 67. Wywiad miejsca pod obóz.
1'\iejsce pod obóz powinno czynić zadość wymaganiom bojowym,
g osp o d a r c z y m i h y g i en i c z n y m.
Wymagania bojowe są następujl\ce:
t. Obóz powinien znajdować się niedaleko od drogi marszu, a.teby
nie tracić wiele czasu na skręcanie w bok.
2. Niedaleko obozu powinna znajdować się odpowiednia pozycja.
dogodna dla stoczenia walki i to przed miejscem obozu; między miejscem obozu, a pozycją nie powinno być trudnych do przebycia przeszkód.
3. Front obozu zwrócony w stronę nieprzyjaciela.
4. Obóz powinien być ukryty.
Pód względeqi gospodarczym:
1. Obóz powinien być obszerny.
2. W pobliiu powinna znajdować się woda w dostatecznej ilości
dobra, jak również opal i furaż.
Pod względem hygienicznym ważnym jest, a.żeby:
1. W pobliżu obozu nie było bagien, cmentarzy, śmieciarń i t. p.
2. .Miejsce dla obozu było suche i nieco wzniesione. Niepof.ldana
jest gleba kamienista i piasczysta.

Przy spol'Z<\dzaniu s z k i c u nalety oznaczyć kółkami front dla
drutyn, baterji l szwadronów i dwoma kółkami tylną llnję obozu. NastęJ1nle wywiadowca obchodzi obóz dookoła, zdejmując kontur i wnę
trze lub przechodzi w kilku kierunkach, jeżeli obóz jest duży.
Nalety oznaczyć na szkicu punkta orjentacyjne, ażeby każdy oddział mógł odrazu odszukać swoje miejsce lub z braku tychże wbijać
kolki lub układać kamienie.
Na szkicu nale.ty oznaczyć miejsce, skąd czerpie się wodę, jej
ilość i jakość. Jeżeli będzie to rzeka, nalety przeznaczyć miejsca, skąd
czerpać należy wodę do gotowania, pojenia, kąpania I prania.
Oprócz tego należy oznaczyć miejsca na kuchnie, wychodki, doły na
śmiecie i t. p.
Z braku czasu wywiadowca nie wykonuje szkicu, lecz wybiera
odpowiednie miejsce pod obóz, oznacza kolkami miejsca dla poszczególnych oddziałów, które, po przybyciu do obozu, prowadzi osobiście lub
przez wyznaczonych mu do pomocy żołnierzy.

§ 68. Wywiad miejsca do
jącego
Jeżeli

rozłotenia

oddziału

ubezpiecza-

(forpoczty).

wywiadowcy nie wskazano Jinjl ubezpieczenia, to on wyz mapy w myśl wskazówek regulaminu służby polowej, następnie szkicuje z mapy wszystkie. drogi, rzeki, lasy i t. p. w wybranym miejscu do umieszczenia oddziału ubezpieczającego.
Na miejscu wywiadowca wybiera dla każdego oddziału ubezpieczającego, jak: warty głównej, placówki, pogotowia i t. p. punkta orjentacyjne, przystosowane do terenu.
Niema potrzeby szkicować całej miejscowości, lecz należy oznaczyć dokładnie miejsca poszczególnych oddziałów i drogi, wiodące od
obozu do llnjl ubezpieczającej.
W legendzie nale.ty wskazać, w jakiej sile powinien być oddział
ubezpieczający i jak najlepiej rozdzielić całą Jinję ubezpieczającą na
cześcl. Następnie nalety dać ogólną charakterystykę linji ubezpieczającej
wskazując na najbardziej iagrożone posterunki, wymagające specjalnej,
czujności i dodatkowych środków ochrony, jak wysyłanie patrolów wywiadowczych za llnję forpoczt, wzmocnienie rezerwy i t. p.
znacza

ją
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11. Jakiego rodzaju jest droga z C do D? Jakiego typu są letące
obok niej miejscowości E i f? Określić rodzaj zabudowań i orgodzeó.
Czego nie można orzec w tym względzie na podstawie mapy? Wyli~ć. ~ług~ść drogi (w kim. i krokach) oraz czas potrzebny do przebycia JeJ, (piechota, patrol konny stępa, kłusem i t. p.).
12. Czy motna ominąć cieśninę A, idąc z B do C· ozn aczyć początek i koniec A.
'
, 13. Określi ć bezwzględną wysokość punktu A i C oraz ich wzglę
dną wysokość wobec D.
14. Gdzie jest najwyższy punkt drogi z A do B, jego bezwzgl.
wysokość i wyniesienie ponad A i B.
15. Opisa~ drogę z A do B uwzględniając, gdzie droga sięwznosi,
gdzie idzie równo, a gdzie opada; określić kąty nachylenia.
16•. Określić na • podstawie warstwic (lub porównania wysokości
.
! o~dalenta obu punktow) kąt nachylenia stoku północnego góry G;
Jakie szczegóły moina zauwatyć na tym stoku.
17. Zbadać, czy droga z A do B nadaje się do przejścia dla
wszystkich rodzajów broni.
18. Opisać szczegóty terenu obok punktu K w promieniu 2000X
podać te cechy, których nie motna na podstawie mapy osądzić.
19. Jaki obraz roztoczy się przed okiem widza, który stanie obok
punktu K i zwróci się klU zachodowi?
20. Zrobić model z gliny plastycznej lub piasku na podstawie
odcinka planu Tatr 1 : 25.000.

Cwiczenia i zadania.')
A. W czytaniu map.
1. Jakiego rodzaju mapę masz przed sobą? Jakle jest pomniejszenie ? Jak się ją oznacza? W którym roku została sporządzona?
2. Jak znaleść zniszczoną podziałkę mapy K a) mając lnnną
mapę tego san:iego terenu, b) będąc w przedstawionym tertnle, c) mając
ąznaczone stopnie na brzegu mapy.
3. Jaki teren przedstawia mapa? Jego wielkość (podział stopniowy} i charakter ?
4. Jakie rodzaje terenu mamy obok miejscowości A? Czego
w tym względzie nie możemy orzec na podstawie mapy?
5. Które z wyrysowanych rzek są główne, a które poboczne ?
Kierunek ich biegu; poczem motna poznać?
Czy motna przejść wbród przez rzekę B? Jakie jest jej łożysko
między A a C? Czego nie można orzec na podstawie mapy?
6. Jaki jest brzeg wód w dolinie G? W którym miejscu motna
przej~ć na dtugi brzeg (formacja, szerokość frontu)? Jakit> są środki
komunikacji przez rzekę? Czy są jakie budowle wodne?
7. Jakie jest pokrycie terenu na południe od rzeki G? Czy
wszystko motna z mapy wyczytać? Czy teren · jest otwarty, pokryty,
czy poprzerzynany?
8. Jak wygląda las nn wschód od A ? Jakich szczegółów nie
motna z mapy odróżnić? Jakie przedmioty lub odcinki terenu mogą
slutyć do orjentacji?
9. Jakie są środki komunikacyjne z A do B? Która droga jest
najkrótsza?
10. Objaśnić szczegóły linii kolejowej z A do B. Gdzie krzyżuje się
ona z Innem! drogami? Jakie są najwybitniejsze punkta orjentacyjne
wzdłuż toru kolejowego?
1) Te I tym podobne ćwiczenia należy przerabiać jaknajczęśclej
na
podstawie ko kretnych przypadków w terenie i w pokoju, posługując się
przytem planami, mapą specjalną I trzywiorstową, a zwłaszcza mapami
o mniejszej podziałce.

B. Rysowanie.
na

-

21. Narysować podziałkę danej mapy. Zamienić podziałkę linjową
liczbową. Narysować skalę podstaw.

22. Narysować najważniejsze znaki konwencjonalne mapy austrjackiej (specjalnej, generalnej), rosyjskiej i pruskiej.
23. Narysować najważniejsze sygnatury wojsk.
24. Narysować sposób przedstawiania warstwic.
25. Przerysować z mapy (w niezmienionej podziałce) odcinek terenu wzdłuż drogi z A do B.
26. Zrobić na podstawie mapy szkic drogi patrolu z A do B.
(porów. ćw. 68).
27. Narysować drogę z dworca C do mostu P. i oznaczyć brakujące na mapie szczegóły.
28. Zrobić pobieżny szkle wsi, oznaczając w niej dom, w którym
założono lazaret.
29. Narysować w podz. 1 : 6250 drogę z A do B. wraz z terenem przyległym (do 1600X), oznaczyć jego dostępność dla wojska.
30. Narysować profil terenu (z planu Tatr 1 : 25000) między
schroniskiem A, a strumieniem D.
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a) w kierunku prostym i q samą drogą wrócić;
b) linją la01aną I q samą drogą wrócić ;
c) linją łamaną tak dobraną, by powrót nastąpił po innej
drodze do tego samego miejsca. Wczasie drogi muszą żoł
nierze baczyć na punkta orjentacyjne.
48. Zastępowi wyznacza się ogólną drogę marszu z zało
żeniem, te ma on
być stra~ bociną oddzlaiu, znaczonego przez
inny zastęp, i musi swe poruszenia stosować do ruchów tamtego

32. Wrysować pułk kawalerji, będący w marszu, którego czoło
jest obok C; uwzględnić !ltra:te. Nieprzyjaciel zajął brzeg lasu na prze-strzeni 1000X na zachód od D; wrysować.
33. Wyliczyć, czy z kopy .M widać punkt G.
34. Określić wignokrąg z szczytu K; punkta niewidoczne.
35. Skontrolować w terenie i wyrysować na szkicu.
36. Zrobić szkic obozu kompanji piechoty w okolicy ff.
37. Pomniejszyć odcinek mapy generalnej K., uwzględniając tylkp
najważniejsze miejscowości i główne komunikacje.
38. Narysować szkic warstwicowy terenu według modelu z gliny
plastycznej lub z piasku. Określić podziałkę.
39. Określić przybliżoną podziałkę planu bitwy pod A na podstawie porównania z mapą gener. ff.
1
<łO. Powiększyć plan bitwy nad rzeką D. ).
Wrysować na planie bitwy pod D kolejne stanowiska stron walczących (na przeiroczystym papierze)').
41. Narysować perspektywiczny szkic z stanowiska A ku miejscowości B.
42. Narysować perspektywiczny szkk. z A ku C na podstawie
mapy Tatr 1 : 25.000.

C. Orjentowanie

się w

oddziału.

terenie.

43. Oznaczyć strony świata ( według kompasu, słońca, gwiazd,
Porównać otrzymane wyniki i określić powód i wielkość

księżyca).
błędu .

44. Oznaczyć kąt między igiełką kompasu, a punktem A.
45. Iść przez x minut według kompasu.
46. Ocena odległości:
znaleść liczbę własnych kroków na 100 m.
,,
czas, w jakim przeciętnie przechodzimy 1000 m.
b·
c przyzwyczajać się do rozpoznawania pewnych stałych
odległości (lOOx, 2oox,...). Instruktor ustawia kilku ludzi
w odpowiednich odstępach i zwraca uwagę pozostałym, jak te odległości wyglądają.
d) Ocenić różne Qdleglości (przed sobą i w bok) i w róż
nych warunkach.
e) Oblic-iyć według podanych sposobów szerokość, głębokość oraz
szybkość wody płynącej.
·
tj Ocenić odległości na mapach.
47. Komendant prowadzi żołnierzy w teren zakryty (n. p. w głąb,
i kate tolnierzom iść przez pewien czas (10' 15'):

'

'

T

al

I) Można do tego używać map i planów podanych przez Korzona (Kokiuszko), Puzyrewsklego ('Wojna 1831 r.) Geskata (Woj. dlejstwla 1863 g).
Mierosławskiego (Powstanie 1831 r.)

-

49. Zastępowy otrzymuje szkic (w dużej podziałce), zawierający
tylko najkonieczniejsze punkta orjentacyjne; ma on używać kompasu,
dojść do oznaczonego punktu, ewentualnie także, w czasie marszu, uzupełnić szkic. To samo można powtórzyć w nocy, używając jednak światła
tylko tam, gdzie to nie grozi wykryciem.
50. Ćwiczenia bez kompasu:
a) Zastępowv każe na podstawie słońca, księżyca i t. p. oznaczyć strony świata, poprawia i powtarza ćwiczenia.
b) Zastępowy prowadzi w diień pochmurny swój zastęp różnemi droiami, wypytuje o strony świata, w końcu każe
najkrótszą drogą wrócić do punktu wyjścia. Podobnie inne
ćwiczenia można powtórzyć w czasie niepogody albo
w nocy (gwiazda polarna, orjon, księżyc).
c) Roźesłane patrole mają przesyłać różne raporty w określo
nym kierunku, gdzie znajduje się oddział główny. Nalety
oznaayć ordynansom kierunek, w jakim mają się udać;
czas wysłania i odebrania raportu powinien być zanotowany.
d) Podobnie jak c). Zastęp odbierający nie stoi w miejscu,
ale porusza słę w określonym kierunku.
e) Podobnie, ale patrol niespodziewanie zmienia kierunek pochodu.
f) Zastępowy każe kilku ludziom ukryć się w jakimś terenie,
inni szukają.
g) Zastępowy ma zaprowadzić zastęp na miejsce, które mu
tylko ogólnikowo określono.
h) Tworzy się dwie partje, z których jedna ma przeszkadzać
ruchom (marszowi, przesyłaniu raportów) drugiej.
Wszystkie te ćwiczenia nastręczają bardzo 313fHt. sposobności
do odmian, gdyż możemy zmieniać warunki, a mianowicie wykonywać je:
1) w dzień lub w nocy;
2) w dzień słoneczny lub chmurny;
3) w noc księ:tycową lub ciemną;
4) w terenie otwartym lub zakrytym;
5) u:tywając kompasu lub nie.
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D. Wywiady i

ćwiczenia

70. Oddział (300 ludzi) obozuje w D. Ma być o 6-tej rano w H;
kiedy musi wyruszyć; jaką dragą; narysować szkic.
71. I(olumna piechoty w czwórkach zajmuje szosę od A do B.
Obliczyć długość tej kolumny i przypuszczalną siłę.
72. Czoło oddiialu złożonego z... jest obok A I śpieszy na pomoc
innnemu oddziałowi, walczącemu obok B. W jakim czasie mote oddział
karabinów maszynowych zająć szczyt I(, oraz kiedy czoło piechoty dosięgnie punktu C.

taktyczno-terenoznawcze.

51. Pneprowadzić wywiad drogi z A do B z zaloteniem, :te ma
~ drogę przejść 1 drużyna piechoty i oddział karabinów maszynowych.
Narysować szkic

(z legendą).

52. Postanowić, która z dróg lepiej się nadaje do przemarszu danego wojska.
53. Zrobić wywiad polany P., jako miejsca obozu dla bataljonu
piechoty.
54. Przeprowadzić wywiad wsi, czy niema w niej patrolu nieprzyjacielskiego.
55. Przeprowadzić wywiad mostu K w celu założenia miny.
56. Przeprowadzić wywiad lasu H jako miejsca obrony dla 2-ch
drużyn (kompanji).
57. Zrobić wywiad rzeki C m iędzy A i B; zbadać przejścia, szybkość biegu, brzegi, łożysko I głębokość rzeki ; zrobić szkic.
58. Zrobić szkic placówek i czat w miejscu K, jako obozu szwadronu kawalerji lub oddziału partyzanckiego złożonego z 300 ludzi.
W którym miejscu na brzegu lasku H nalefy rozwinąć linję tyrał·
jerską, czy bronić się od strony wsi A. Gdzie ustawić rezerwy ?
59. Jak poprowadzić atak na 'A, względnie odwrót ku S?
60. Jak bronić przejścia przez wąwóz I(., mając do rozporządze
nia: 1 drużynę piechoty i 2 karabiny maszynowe.
61. Jak nale!y ustawić celowniki, jeśli chcemy z A strzelać do
nieprzyjąciela, który obsadził las C.
62. Czy teren ułatwia, czy tet utrudnia obserwówanie skuteczności
strzałów?

63. Oddział, ztotony z... posuwa się w formacji bojowej od A
do B; gdzie musi stanąć baterja dział polowych, by oddział ten skutecznie (bezpośrednio) ostrzeliwać.
64. Oddział partyzancki z 400 ludzi usiłują otoczyć w lesie 3
kolumny, będiłce w odległości X km. od strony A, C i D, jakle Sił motliwości przedarcia się względnie odwrotu.
65. Patrol wywiadowczy ma wyznaczoną ogólną linję pochodu z A
do B. W jakiej formacji i którędy przebędzie on przestrzeń z A do D;
gdzie obierze punkta obserwacyjm:, gdzie miejsce spoczynku?
66. Jak komendant patrolu nakaże rekognoskować wieś G (rys.
66 a, b, c).
67. Czy patrol, idąc z A do D musi przejść przez wieś ff? Jeśli
mote ominąć, którędy?
68. Drużyna p. przybyła do C, jako główny posterunek. Ma wystawić placówki, frontem na zachód między mostkiem M, a ścle:tką S
wiodącą ku G. Wyznaczyć liczbę i miejsce placówek i wart. I(omendantom nalety podać szkice dróg dla patrolów.
69. Placowka I. 1 została napadnię~. Komendant warty głównej
jest obok dworu C; w jakim czasie może przyjść z pomocą? Czy musi
iść w dól czy w górę ?
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