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Wszelkie prawa przedruku i przekładu zastrzeżone.

Wspomnieniu poległycb przyjaciół
z drużyny barcerskiej imienia Wielkiego Hetmana Stanisława Z6lkiew·
skiego, a w szczególności wspomnieniu STANISŁAWA REWOll!vSKTEQO, który padł nad Berezyną, W!NCENTEQO WOLSKTEQO, który legi
przed Warszawą i ALEKSANDRA
BERKI, który zginął na Zadnieprzu.
Zakłady Graficzne Pracowników Drukarskich,Warsz"wa,Nowolipie 11, tel, 242-40

„Po

zwycięstwie należy

szczelniej
.,Zdobyczy, uzyskanej
orężnie przez pół roku, należy bronić orężnie prtez pół wieku. Należy
więc tę zdobycz poznać i ocenić.•
dopiąć hełm•.

Praca niniejsza ma za zadanie uzupełnienie wiadomości oficera o ziemi własnej. Omawia zjawiska geograficzne, szczególnie ciekawe dla wojny. W tym kierunku dążąc, trzeba było niejednokrotnie omawiać szczegóły pewnych problemów, pomijając rzeczy skądinąd ważne dla geografji kraju, lecz słabo zwią
zane z wojną i z przygotowaniem do niej. Obraz wskutek tego
miejscami jest jednostronny.
Złożone warunki, w jakich się odbywa nowoczesna walka,
która wyszła poza granice powierzchni i ma miejsce w dziedzinie trzech wymiarów, gdyż oprócz broni ziemnych zna wojska
podwodne i powietrzne, oraz obejmuje wszystkie dżiały życia
społeczeństwa politycznego, zmuszają dó poruszenia wielkiej
ilości zagadnień, na których omówienie szersze brak tu miejsca. Wskutek tego wiele też z podanych tu twierdzeń ma charakter nieledwie dogmatyczny, pozatem dużo tu niedomówień
dla czytelnika mało obeznanego z zasadniczemt pojęciami i ze
skomplikowanym aparatem współczesnej walki zbrojnej, których
wyjaśnianie niepomiernie rozszerzyłoby ramy niniejszej książki.
Wyjątkowo tylko przy komunikacjach określono znaczenie ich
dla wojny.
Opis krain, które w literaturze polskiej podręcznikowej są
tnało znane, rozszerzono, wobec czego jest on niewspółmiernie
duży w stosunku do innych.
,,Geografja wojenna" oparta jest w dużej mierze na niewrzyskanym dotąd w nauce polskiej, olbrzymim ilościowo ma~
terjale, zebranym przez sztaby generalne państw zaborczych.
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Ocenę jego naogół mało pochlebną umieszczam przy niektórych wydawnictwach w wykazie literatury, który podaję, aby
zorjentować ogół w spadku po zaborcach.
Nie mamy narazie w Polsce ani jednego pełnego kompletu tych dzieł, a tylko luźne egzemplarze rozrzucone po bibljotekach wojskowych i cywilnych, jak również po bibljotekach
osób prywatnych. Nie wszystko moglem przejrzeć, wobec czego
zwracam się z uprzejmą prośbą do tych czytelników, którzy
posiadają jakiekolwiek dzieła dotyczące ziem polskich, wydane
przez wojska państw zaborczych, a nie cytowane poniżej,
o łaska we przesłanie ich do przejrzenia, względnie choćby
o przysJanie pełnego tytułu z wypisem treści, lub też o złoże
nie ich w darze Centralnej Bibljotece Wojskowej w Warszawie,
która posiada największy komplet tego rodzaju wydawnictw.
Podaję również w wykazie literatury kilka dzieł zasadniczych, traktujących o frontach zachodnich, lecz pisanych po
wielkiej wojnie, a omawiających wptyw terenu na nowoczesną
walkę.

,,Geografja wojenna" powstała na początku roku 1923.
Z powodu dużych luk, jakie istnieją w naszych wiadomościach
dzisiejszych o Polsce, nosi ona miejscami cechy dorywczości.
W pracy niniejszej nieodłącznie splatają się zjawiska geograficzne ze zjawiskami wojny. Metody nikomu nie zawdzię
czając, mam jednak obowiązek podziękowania mistrzowi, który
służył mi w niejednem za wzór, mianowicie prof. E. R om er o w i, którego dzieła niejedną myśl we mnie obudziły i którego
życzliwa ocena dopomogła do ukazania się mojej pracy z druku obecnie, w okresie tak trudnych warunków wydawniczych.
Również na tern miejscu dziękuję moim nauczycielom
nowoczesnej wojny, oficerom Sł a w n ego W oj ska Fr a nc us kiego, pułkownikom: Fa ur y, Gr is se l i Ha n ot te,
których żelazna praca nad wojskiem naszem buduje niezłomne
fundamenty przyjaźni pomiędzy narodem francuskim, a narodem polskim.
_
Spieszę również wyrazić podziękowanie pułkownikowi dr.
W. Tokarz o w i, który gorąco zajął się wydaniem tej książki,
jak również personelowi Centralnej Bibljoteki Wojskowej,
w osobie jej dyrektora podpułkownika dr. M. Łodyńskiego, za
starania związane z poszukiwaniem materjału bibljograficznego.
Warszawa, 1924 r.
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81\ŁTYK.

Z powierzchni małej zatoki prowadzi droga na niezmierzony ocean. Niewielki skrawek lądu graniczy z olbrzymim morzem, na którem krzyżują się drogi, wiodące do władzy nad
światem. Rządzą nim narody, które opanowały ocean.
Rozwój każdego organizmu państwowego działa pod wpływem
niezmiennym prawa: rozrzeszania się z ciasnych zaciszy na s~eroki przestwór. Morze temu rozszerzaniu najmniej stawia oporu.
Stąd płynie silna dążność mocarstw do opanowania jego płaśni.
Z chwilą odrodzenia Polski i osiągnięcia przez nią skrawka
brzegu morskiego wchodzimy do grona państw, mających możno§ć pracy i walki na morzu. Posiadanie granicy morskiej uniezależnia nas w dużym stopniu ekonomicznie od sąsiadów.
Bałtyk ma dla nas wielkie znaczenie podczas pokoju; w czasie
wojny trudno przesądzać wydarzenia, jakie mogą mieć miejsce
w związku z nim. O morze będzie się opierać w pewnych momentach skrzydło armij lądowych. Flota współdziała niejednokrotnie czynnie z niemi, a przykładów tego rodzaju wiele zanotowała historja od czasu wypraw Aleksandra Macedońskiego.
przeciw Persom do czasu wielkiej wojny światowej. Ostatnio
współdziałały na Bałtyku siły zbrojne morskie Niemiec z lądo
wemi w akcji prowadzonej wzdłuż brzegu Kurlandji.
Dla Polski walka na morzu posiada znaczenie ze względu
na możność zwiększenia wpływu na państewka bałtyckie, Ło
twę, Estonję i Finlandję, i ściślejszego zespolenia się z niemi,
jak również ze względu na ochronę portu gdańskiego i głowicy
korytarza pomorskiego, których utrzymanie wymaga działania
sił morskich Polski. Przedewszystkiem jednak na Bałtyku Polska będzie walczyć o swą egzystencję na morzu.
Bałtyk o powierzchni nieco większej, aniżeli powierzchnia
Rzeczypospolitej, jest morzem wewnętrznem, wielką zatoką oceanu
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Atlantyckiego, z którym się w1ąze przez wąskie c1esmny Beł
tów i Sund, idące pomiędzy wyspami duńskiemi i Skandynawją.
Dalej połączenia z oceanem rozszerzają się w cieśninę Kattegat
i Skaggerak. Powierzchnię Bałtyku charakteryzują kilkakrotne
zwężenia i rozszerzenia, dzielące go na kilka słabo ze sobą powiązanych obszarów, jak długie zatoki- Fińska i Botnicka, środ
kowa część - pełne morze, oraz morze Alandów i Bełtów.

Oba Bełty są względnie głębokie, lecz są one omijane przez okręty
z powodu płycizn i zakrętów. Sund jest natomiast więcej uczęszczany,
jednakże przejście główne, Drogden, pomiędzy Amager i Saltholm nie ma
więcej jak 7 m poniżej normalnego poziomu. Sund więc jest do użytku
w każdym czasie dla okrętów o zanurzaniu do 6, 5 m.
Przejazd przez kanał znacznie skraca odległości do portów Anglji
i Europy Zachodniej. Np. do Londynu przez kanał jest 591,3 mil morskich,
(78,15 godzin jazdy, w co się wlicza 3 godziny zatrzymania przy przechodzeniu
śluz), podczas gdy wokół przylądka Skagen 830 mil morskich (100 godzin jazdy).
Do Antwerpji 540 i 777 mil morskich (72 i 94 godz. jazdy).
tych przykładów widać, jak olbrzymie znaczenie dla przyspieszenia
transportów morskich posiada kanał Kiloński.
Do strefy zakreślonej grubą przerywaną linją odnosi się artykuł 195
traktatu Wersalskiego, który mówi, że:
,,Celem zabezpieczenia wszystkim narodom zupełnej wolności dostępu
na morze Bałtyckie w strefie zawartej między 55° 27' i 54° OO' szer. oraz
go OO' i 16° 00' dług. (na wschód od Greenwich) Niemcom nie wolne będzie
wznosić żadnej fortyfikacji, ani stawiać żadnych dział, któreby panowały nad
drogami morskiemi pomiędzy morzem Północnym a 8Jłtykiem. Fortyfikacje
istniejące obecnie w tej strefie mają być zniszczone i działa usunięte pod
dozorem mocarstw sprzymierzonych w przeciągu czasu przez nie określo
nego".
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jest w stosunku do innych mórz bardzo płytki,
składa się z dwóch basenów o rozciągu południkowym, mają
cych głębokość poniżej 1 OO m i zalegających środek morza.
·
Przedziela je archipelag Alandzki.
Pod względem wojskowym dwie głębokości skrajne są
szczególnie ważne, mianowicie 1O i 1OO metrów. Pierwsza jest
najmniejszą głębokością, przy której dzisiejsze okręty bojowe
bezpiecznie się poruszają bez obawy zaczepienia o dno; druga
maksymalną, przy której można ustawiać sieci min kotwicowych. Poza wspomnianemi Kotlinami prawie cały Bałtyk nie
stawia w tym względzie przeszkód.
Izobata 10-metrowa przebiega naogół jednostajnie wzdłuż
południowych brzegów w odległości 1 - 2 km; w zatoce gdań·
skiej miejscami odsuwa się do 'J,8 km. Wiele płytkich miejsc
spotyka się w morzu Alandów (tam również najgłębsze miejsce - 463 m) i przy wejściu do zatok.
Największa z zatok jest Botnicka. Dłuższa jej oś wynosi
•
700 km, szerokość zaś jej w najwęższym miejscu tylko 75 km
Od pełnego morza odcina ją archipelag Alandów.
Bałtyk

1.

Wyjścia

z

~Bałtyku.

Punktem, gdzie dzielą się drogi na ocean, jest miejsce (oznaczone na rysunku krzyżykiem) na wschód od wyspy Moen (54 1 50' szer. geogr. i 13° OO' dł.
geograf. na wschód od Greenwich). Jedna droga prowadzi przez kanał Kiloński, druga przez cieśniny Duński e .
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• La Geographie•.

Archipelag Alandów.

St.anowi pomost pomi~dzy Szwecją i Finlandją. Decyzją rozjemców
ustanowionych z ramienia wielkich m~carstw, ogłoszoną w Genewie 26.6.
19~1 r., prawa su~erenne nad archipelagiem otrzymała Finlandja. Gwaran-,
tuJe on~ na archipel~gu, ogłoszonym wojskowo neutralnym, utrzymać język
szwedzki w szkołach i ograniczyć imigrację.
A_rchipe.lag. Fa.sta Aland, część zwarta archipelagu, ma 640 km kw.
poza mą zna!duJe su~. 80 wysp zamieszkałych i wielkie gromady skał czerw?nego , gr,amtu. Powierzchnia archipelagu ma ogółem 1426 km 2 z 26.000
mieszkancow.
Rozciąg archipelagu z zachodu na wschód 110, a z północy na połu
dnie - 70 km.
Morze zamarza pomiędzy Finlandją, ~ archipelagiem. Morze Alandów
zamarzło tylko 9 razy w XIX wieku.
Czarna Jinja na szkicu oznacza granice obszaru zneutralizowanego.

i ··-

· Zatokę Ryską również zamyka grupa wysp: Dago (Hiiumaa),
Ozylja (Oesel, Saaremaa) i nizinna Moon, należących do Estonji,
Z pozostałych wysp morza - Olandja i Gotlandja należą do
Szwecji, Bornholm do Danji i Rugja do Niemiec.
Brzegi· południowe i południowo-wschodnie morza są nizinne, wydmowe, częściowo z jeziorami zalewowemi. Linja brzegowa najlepiej jest rozwinięta w północnej stronie morza,
gdzie w bliskości wybrzeży, postrzępionych szczelinami fiordów,
znajduje się wielka ilość skał podwodnych i drobnych wysepek,
tworzących przy brzegach pas szker (skjar) 20 -30 km szeroki.
Na Bałtyku mają przewagę wiatry z kierunków zachodnich.
Najburzliwszemi miesiącami są listopad i grudzień; najci~hsze
jest morze w maju i w czerwcu. Zima i jesień mają 3/ 4 wszystkich burz; burze zimowe trwają niejednokrotnie po trzy dni.
Dla wielkich okrętów kierunek i siła wiatru jest bez zna~
czenia, lecz drobne statki i łodzie podwodne, idące powierzch,
muszą się z nirri rachować. Celność ognia artyleryjskiego jest
wówczas silnie zmniejszona, a ruch statków opóźniony.
Falowanie na Bałtyku jest niewielkie, lecz fale dochodzące
do 3 metrów, w morzu zamkniętem, powodują przykre kotło~
wanie.
Mgła, będąca wielką przeszkodą dla żeglugi, jest bardzo
częsta. W Swinoujściu przeciętnie każdy ósmy dzień jest mgii„
sty. W ciągu 56 dni mglistych notowanych przeciętnie rocznie
w Sundzie mgła trwała 335 godzin. Na Bałtyku panuje ona
głównie w zimie i na wiosnę, krępując swobodę ruchu okrętów,
a w rejonach trudnych dla żeglugi uniemożliwiając go zupełnie;
sprzyja ona również zaskoczeniu.
Prądy morskie mają znaczenie dla łodzi podwodnych i drobnych statków. Morze Bełtów i Alandów, a częściowo również
okolice archipelagu Ryskiego-, obfitują w prądy bardzo zmienne
i silne. W czasie wojny niszczą one pola minowe, zrywając
setki min, które błąkając się po morzu zagrażają okrętom. Jeszcze we wrześniu 1922 r. na wodach estońskich wyławiano po~
dobne miny.
Słaby związek Bałtyku z oceanem sprawia, że zachowuje
się on pod wieloma względami jak wielkie wewnętrzne jezioro.
Pokrywa lodowa jest na nim naogół silna. Trwa ona różnie
na oddzielnych partjach morza, z powodu jego południkowego
rozciągu - od 21 O dni na północy do kilkunastu dni na połu
dniu. Ogólny kierunek zamarzania idzie z północy na południe
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Port w Tallinie
(Rewlu).

Przez ten największy z
portów estońskich idzie
silny ruch tranzytowy do
Rosji. W 1922 r. weszło
do portu 5029 okrętów
o pojemności 847,887 tonn.
Głębokość po_rtu 6,9 9 m, długość przystani3000 m.

7 -

i Petersburskiego ze świata jest w dużej mierze uzależniony od
dobrej woli sąsiadów. Przed wojną Rosja posiłkowała się portami, położonemi bliżej pełnego morza, które dzisiaj są w posiadaniu państewek nadbałtyckich. Szczególniej przykrą rzeczą
jest dla niej utrata portu Bałtyckiego (Baltiski, w Rogerwiku 48 km. na zachód od Rewla), gdzie flota wojenna miała oparcie dla działań w środkowej części morza.

11200.000

i ze wschodu na zachód. Lód tworzy się przy brzegach i w zatokach. Zatokę Botnicką i od Narwy wschodni zakątek fiń
skiej pokrywa lód od połowy listopada do maja.
Wybrzeża południowe i cieśniny duńskie zwykle nie zamarzają, lecz te ostatnie zapełniają się płynącą krą. W portach
bałtyckich, w Gdańsku, Królewcu i t. d. kruszą lód zapomocą
lodołamów.

Żegluga na Bałtyku jest uważana za bardzo trudną, oprócz
części środkowej morza. W zatokach jes.t ona niebezpieczna
z powodu istnienia wielkiej ilości różnorodnych przeszkód, liczne
są płycizny i skały podwodne, utrudniające podejście do brzegów. Najbardziej niebezpieczne jest morze Bełtów, Alandów
i pobrzeży finlandzkich. W celu umożliwienia żeglugi brzegi są
obstawione licznemi latarniami i innemi sygnałami żeglarskiemi.
Główna masa portów skupiła się na wybrzeżach Niemiec,
Danji i Szwecji, najmniej ich posiada znajdująca się na północy
zatoka Botnicka, położona zdała od dróg handlowych. finlandja ma kilka niewielkich portów, z których największy w Helsingforsie. W ciężkiej sytuacji znajduje się Rosja, do której
należy płytki, wschodni skraj zatoki Fińskiej, zamarzającej w tern
miejscu na pól roku, w tym czasie i tylko silne lodołomy są
w stanie dojść do Kronsztadtu. Dostęp do portu Kronsztackiego

MP . Karte der Umgebung von Libau 111000000.
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Port w Libawie.

W czasie burzliwej niepogody wejście do portu jest trudne. Rosja
projektowała stworzenie z Libawy podstawy dla obrony wschodnich brzegów
W czasie wielkiej wojny został port przez Rosjan opuszczony.
W 1913 roku weszło do portu 1,256 okrętów (8~8,000 tonn rejestrowych).
Obecnie Libawa rozwija się pom y ślnie.

Bałtyku.

8
Ważne

znaczenie dla wschodnich brzegów posiada niezaport Libawski, położony na brzegu odsłoniętym dla
ciepłych wiatrów południowo-zachodnich. W Libawie mogą stawać duże parowce. Obecnie w nim, jak i w głębi zatoki mało
dogodnie położonym porcie Ryskim, oraz w Tallinnie (Rewel),
koncentruje się ruch tranzytowy do Rosji. Niewielki port Win·
dawski położony w ujściu rzeki spełnia rolę awantportu P.ygi.
Powyżej wymienione porty łotewskie i estońskie pogorszyły swój
stan w czasie wojny, a głębokość ich naogół zmalała.
marzający

z morza przeciw nim są trudne do urzeczywistnienia.
z portó~ tego typu-Królewiecki-jest ukryty w odległości 40 km poza mierzeją. Okręty wpływają do niego przez
kanał dojazdowy wykopany w dnie zalewu fr y ski ego. Ruch
w tym porcie jest słaby z powodu obecnych stosunków ekonomicznych; Prusy Wschodnie same posiadają niewiele na wywóz.
Duża część okrętów zmierzających do portu Królewieckiego
zatrzymuje się w Piławie, dogodnie położonej przy „głębi"
w mierzei. Podobnym do portu Piławskiego jest Kłaj pedski,
również położony przy „głębi" w mierzei Kurońskiej. Port ten,
należący do Litwy, posiada nieznaczną głębokość i jest dostępny
wyłącznie dla mniejszych statków.
Działania

Największy
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Ryga.

Ma za port naturalny Dźwinę, która przy starym moście kolejowym
ma 700 m, poniżej - 550 m, a w pobliżu ujścia 1140 m. szerokości. Rzeka
ma tu nieznaczny spadek. Port zaczyna się przy ,. Trockene Diina". Od
wyspy Dalen służą ramiona i łachy rzeczne, jako port drzewny, o głębokości
5, 1 m W porcie eksportowym głębokość sięga 7, 9 m i w 11 Seegatt" 7, 7 m.
Średnie zlodzenie południowego krańca zatoki ryskiej trwa i miesiące,
a w pozostałej jej części 2 - 3 miesiące. Lodołomy ograniczają zimową
blokadę portu najwyżej do miesiąca.
W 1912 r. weszło do portu 2,763 okrętów (1 ,948,000 tonn rejestrowych),
z czego 96,4% parowców, z przewagą rosyjskich, niemieckich, angielskich
duńskich.

Porty południowo-wschodniego węgła morza położone są
niekorzystnie w głębi zalewów, wobec czego celem udostępnie
nia ich trzeba było wykonać poważne prace hydrotechniczne.

MP . K d . D. R. • 1 100,000. 49. Pillau

6.

Port w

Piławie.

Port ten jest avantportem _Królewca (tak jak Cuxhaven Hamburga).
przy „głębi ·, po·wstałej w XVI w., jest dobrze wyposażony w urzą ·
dzenia techniczne, wobec czego zatrzymuje część okrętów dążących do
Królewca, z którym jest związany jednotorową linją kolejową. Port (w .głębi• 7, 4 m głębokości) dozwala na wejście okrętów do 6,000 tonn.
Od portu wiedzie przez zalew kanał do Królewca. Wykopany w dnie
haffu - 6, 5 m głęboki, 33 km długi, a do miasta - 40,5 km dług, idzie
północnym skrajem zalewu i ze strony południowej jest odgrodzony tamą, przerwaną kilkakrotnie, aby dozwolić małym statkom rybackim wycho·
dzić na haff. Pod miastem dalszy ciąg kanału stanowi pogłębiona Pregoła.
Położony

Ze szwedzkich portów największy jest w Sztokholmie. Wy„
godne porty znajdują się u podstawy półwyspu J utlandskiego,
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w Kilonii, Aalborgu i friderycji. Najważniejsze znaczenie wojskowe posiada port w Kopenhadze, gdzie zazwyczaj przebywa
angielska eskadra bałtycka na straży wyjść z morza, cieśnin
i kanału Kilońskiego. Port Kiloński, główny port wojenny Niemiec, dzisiaj jest rozbrojony a przyległą strefę uznano traktatem wersalskim za zdemilitaryzowaną (p. rys. 1).
Odcięcie Bałtyku spowodowane przez zamknięcie wyjścia
z niego półwyspem Jutlandji i przyległemi wyspami duńskiemi
oraz trudność żeglugi w płytkich cieśninach, które można w każdej chwili z łatwością zamknąć, sprawia, że każde z państw
sąsiadujących z Danją pragnie zapewnić sobie własne, niezależne wyjście na ocean. Niemcy przecięli Jutlandję u podstawy
głębokim kanałem, pozwalającym na szybkie przejście floty wojennej. Obecnie żegluga na nim jest dla wszystkich dostęp~a.
Szwedzi projektują omijać Sund i Bełty przez udostępnie
nie kanału Gota, który biegnie przez grupę jezior Skanji. Również Danja przystąpiła do studjów nad przecięciem swego
półwyspu, ażeby ułatwić komunikację morską pomiędzy s~ym
brzegiem wschodnim a zachodnim, przez Limfjord do Tyboron.
W działaniach wojennych na Bałtyku główną wartość, poza
wyjściem na ocean, posiada środkowa jego część to jest pełne
morze. Opanowanie tej przestrzeni pozwala rozciągnąć kontrolę
nad długiemi zatokami, w miejscu przecięcia się dróg okręto„
czasie wojny światowej całkowicie zapewnili
wych. Niemcy
sobie panowanie nad tą częścią morza, blokując siły zbrojne
rosyjskie w zatoce Ryskiej i Fińskiej, czem umożliwili swobodny
dowóz miedzi ze Szwecji do Niemiec.
Do owładnięcia cieśnin dążyła Anglja, ażeby osiągnąć po• łączenia z Rosją, lecz cieśniny minowane przez Danję pod przy..
musem niemieckim, okazały się niedostępne, wobec czego trans„
port materjału wojennego do Rosji kierowany był na daleką
północ, do Archangielska na morzu Białem, lub na brzeg murmański. Południowo-zachodni zakątek Bałtyku przedstawia stale
największą wartość dla Niemiec.
Polskę interesują w czasie wojny porty wschodniego brzegu
morza, z których przy odpowiednich warunkach politycznych
może korzystać flota polska, czyli interesuje ją przedewszystkiem środkowa część morza, a powtóre ważną jest dla nas
sprawa wolnego przejazdu przez cieśniny, będąca nieodłącznie
związana z kwestją importu.

w
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7.

Zatoka

Kilońska.

Scobel11 .

Kilonja ukryta w głębi zatoki była głównym portem wojennym Niemiec i ośrodkiem budowy okrętów wojennych. Tu rozpoczyna si~ kanał Ki lońskił który przecina podstawę· półwyspu Jutlandskiego od Holtenau do
Rendsburgu. Zbudowany przedewszystkiem dla celów wojennych (1885 1895 r.) dozwalał na szybkie przejście floty niemieckiej z Kilonji do Wilhelmshaven, z Bałtyku na morze Północne lub odwrotnie.
Użycie kanału jest duże, od 31 / III 1911 r. do 31 / III 1912 r. przeszło
przez niego 8,488,000 tonn, w r. 1913-10,292,000 tonn, w r. 1922-12,085,000
tonn, nie licząc tonażu wojskowego.
Kanał ma szer.100 m w zwierciadle, a 36 m na dnie, przy głębokości10-12 m.
Morzem rządzi państwo posiadające najsilniejszą flotę handlową i wojenną. Bałtykiem obecnie włada faktycznie Wielka
Brytanja, choć ani jeden metr brzegu do niej nie należy. Pas
wzdłuż brzegu szerokości 3 mil morskich i zatoki należą do
państwa nadbrzeżnego, pozatem morze jest własnością wszyst-

kich to jest wszyscy mają równe prawa do korzystania z jego
bogactw. 40°, 0 Jinji brzegowej Bałtyku należy do Finlandji, Estonji
i Łotwy, 340/o do Szwecji, 16% do Niemiec i 1O°!o do Danji.
Udział Polski, Litwy i Rosji procentowo jest bardzo nikły.
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8.

Port w Swinoujściu.

Najpotężniejszym z trzech ujściowych ramiom Odry jest Św i n i a
przez nie prowadzi drogą ze Szczecina do morza.
Koryto wjazdowe i port są dostępne dla statków o zanurzeniu do 8 m
okręty idące dalej ku Szczecinowi muszą zmniejszać ładunek.
W r. 1913 weszło do portu 61600 okrętów (z czego 4,950 parowców).

Wycinek ~ MP 1.2~.000
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w których w razie wojny powstaje samoistna armja.

Może

ona

dzięki wyspowości swej podstawy działań mieć nadzór i zagrażać korytarzom północnym Rzeczypospolitej, przerywać ich komunikację z rdzeniem państwa, względnie może w okoliczno·

ściach dla niej życzliwych działać na drogach do Warszawy.
W portach Prus Książęcych znajdzie oparcie flota dążąca do
opanowania południowo-wschodniej części morza.

Il.

POGRRNlCZE POLSKO-NIEMIECKIE.

Kraj od Odry i Sudetów do Wisły, a na północy do
N ie m n a jest bojowi ski em przeszłych i przyszłych walk z są•
siadem zachodnim.
Z naszej strony walka na tych obszarach prowadzona jest
dalszym ciągiem tysiącletniego zmagania się Słowian z plemionami germańskiemi, rozpoczętego w krajach załabskich.
Powierzchnia bÓjowiska polsko-niemieckiego nie obfituje
w liczne i trudne do zwalczania przeszkody, tylko na północy
ciągnący się, jak grobla wzdłuż brzegu morskiego pas wyniosłości pojezierzy jest przedmiotem, którego istnienie może
w znacznym stopniu wpłynąć na losy walki, ułatwić ją lub
utrudnić jednej lub drugiej stronie. Pojezierzem z jednego skrzydła, a morzem z drugiego osłonięty przesunął się żywioł niemiecki daleko na wschód, opanowując brzegi bałtyckie i tylko
w miejscu, gdzie dolina W i s ł y, jako szeroka, dogodna droga,
którą szła ekspansja państwa polskiego z południa, dobiega do
morza, tylko w tern jednem miejscu żywioł niemiecki nie zdołał się twardo usadowić. Oto wpływ geograficznego czynnika
i jego dziejowa rola w przeciągu tysiąclecia.
Fala niemiecka przeskoczyła dolinę Wisły, rozsypując po
niej okruchy i sięgnęła poza Kłajpedę, dalej na północy tworząc Bałtów kurlandskich. Polityczna „Weg an das Meer" widoczna jest doskonale na mapie rozsiedlenia Niemców.
Tak więc posiadamy dzisiaj dwa pogranicza niemieckie:
zachodnie z państwem niemieckim i północne z jego półwys
pem pomorskim i kolonją europejską - Prusami Książęcemi1)
1)
Administracyjnie tworzą one dziś: Prusy Wschodnie i Zachodnie;
gwoli niezatracenia tej ostatniej nazwy zachowano ją dla powiatów dawnych
Prus Zachodnich, położonych na prawym brzegu Wisły:

Podług

9.

Gęstość

Hettnera.

zaludnienia na pojezierzach.

Kropkami oznaczono obszary, gdzie znajduje się 50-100 mieszkańców
na km 2 - kreskami powyżej 100, a czi1ste przestrzenie - poniżej 50 mieszkańców na km 2• Na szkicu uwydatnia się wyraź.nie rola przyciągająca
rzek - zagęszczenie ludności widzimy nad Wisłą, Odrą, N ot e ci ą
i Pregołą. Pozatem analogiczne zjawisko obserwujemy częściowo nad
brzegiem morza.

Jak się przedstawia niebezpieczeństwo niemieckie z pół
nocy? Odpowiedzą cyfry. Na powierzchni ponad 70,000 km 2
mieszka w prowincjach Pommern i Ostpreussen 3,7 milj. ludności, p:zyczem rezerwy ludności męskiej w wieku od 18- 50 lat
wynoszą 700,000 osób. Zdolność tej ludności do służby wojskowej jest znacznie większa, aniżeli w innych prowincjach
Rzeszy.
Jeżeli cyfrę żołnierzy w stosunku do zaludnienia państwa
niemieckiego przyjąć równą 100, to Pommern daje ich 133,
Ostpreussen - 140, dawna prowincja Westpreussen - 129, dawna prowincja Posen - 123, podczas gdy kraje nadreńskie dawały 92, a Berlin zaledwie 39. Jeszcze wyżej dla prowincji
północno - wschodnich Niemiec przedstawiał się stosunek
dla podoficerów, mianowicie dla Pommern 100: 210, dla Ost-

•

-

•

-
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preussen 1OO : 179. Podstawiając w danych cyfrach--;: wspólczynniki uzyskane dla Niemiec w czasie wielkiej wojny przy kolejnych mobilizacjach, możemy z wielkiem prawdopodobieństwem
obliczyć ilość żołnierza, jaką faktycznie te nawisłe od północy
nad Polską prowincje mogą wystawić w czasie pierwszej i następnych mobilizacyj.
Na zachodzie ziemie nasze występują łukiem nazewnątrz,
otoczone po bokach przez obszary niemieckie. Wielkopolskę od
losu ziem ościennych uratowały bagniska środkowej Odry. Na
nich się rozdwoił trwały napór niemiecki i poszedł w kierunkach
słabszego oporu, bardziej na północ i południe. Podobne· zjawisko obserwujemy na sobie, w rozdzielaniu się dróg ekspansji polskiej przed Polesiem.
W WielkopoJsce granica, na której zatrzymał się żywioł
niemiecki i która jest obecnie ·granicą etnograficzną a jednocześnie polityczną, odznacza się do dzisiaj słabszem zaludnieniem. Wyznacza ją pas jezior, od których na zachód ciągną
się obszary lesiste, zapiaszczone.
Cele terytorjalne walki na bojowisku zachodniem są obustronnie łatwe do znalezienia. Polska zabezpiecza swoje terytorjum z chwilą dojścia do Sudetów i osiągnięcia doliny środ
kowej Odry, gdyż wówczas dochodzi do granicy z Czechami
i do starych wrót słowiańskich, rozciągających się od Łużyc do
morza, wynikiem czego będzie znaczne skrócenie frontu działań. Zysk otrzymany przez Polskę przy podobnem ukształto
waniu się frontu wyrazi się przez zabezpieczenie montanu górnośląskiego i opanowania go w całości, jak ró~nież Śląska
Dolnego i Średniego, które zaopatrują montan w duże ilości
drzewa i częściowo w produkty rolne. Skrawek ziem pomiędzy
granicą Wielkopolski i Odrą, jak również Pomorze (to jest Hin- '
terpommern) ma niewielką gospodarczą wartość dla nas, gdyż
są to krainy rolńicze, ubogie, słabo zaludnione.
Osiągnięcie frontu Sudety-Odr a przez armje polskie nie
jest klęską niepowetowaną dla Niemiec, równoznaczną całkowi
tej utracie zdolności walki. Obszar od granic polskich po O d r ę
stanowi najuboższą część Rzeszy. Ewentualna jego utrata ma
natomiast dla niej poważne znaczenie ze względu na fakt, że
jest on łącznie z Prusami Książęcemi, obszarem najbardziej rolniczym w uprzemysłowionych Niemczech.
Cele uderzenia niemieckiego na Polskę są terytorjalnie
również jasno zrozumiał.e. Radykalnie traci ona zdolność do
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walki, z chwilą gdy nieprzyjaciel dojdzie na całej długości do
Wisły. Wówczas Polska utraci dostęp do morza i połowę swej ludności wraz z ziemiami najwyżej stojącemi pod względem rolniczym,
a jednocześnie utraci główne źródła materjalnych środków wojennych, skupionych w południowo - zachodniej dzielnicy państwa.
Różnica w walce na bojowisku zachodnim Polski, pomię
dzy nią a sąsiadem zachodnim, polega na tern, że Rzeczpospolita walczy tu o możność prowadzenia wojny, o byt, podczas
gdy Niemcy tylko o mało im potrzebną część montanu górnośląskiego, o swą kolonję wschodnią i o niedopuszczenie wojny
w pobliże Berlina.
System krwionośny pogranicza - drogi żelazne-ze strony
niemieckiej był doskonale wykształcony i przygotowany dla ru. chu na wschód. Dzisiaj jest on na prawym porzeczu Odry
potrzaskany. Wyloty większości torów znalazły się na ziemiach
Rzeczypospolitej, bądź też zostały przez nie przerwane przed dojściem do Wisły, bądź - jak ma to miejsce na Śląsku - zagraża im ukształtewanie obecne granic, dzięki którym nastąpić
może uderzenie z Polski ze skrzydła na
długie linje zaułka Ślą
skiego. Sieć kolejowa
Prus Książęcych obecnie zawisła w powietrzu bez połączenia
z metropolją.
Strategiczna si e ć
wschodnia została dla
Niemiec stracona; stre„
fa pogranicznych wyładowań znalazła się

za małemi wyjątkami
w Polsce. Taktyczne
znaczenie sieci nie„
mieckiej dzisiejszej jest
jeciMk duże, wartość
jej w'yrażona jest przez
gęstość,

dozwalającą

na dokonanie szybkiej
mobilizacji i wykonywanie dobrego zaopa~
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10. Węzeł kolejowy Szczecina~ .·
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trzenia armji. Możność wykonywa nia wielkich przewozów koncentracyjn ych jest natomiast bardzo ograniczon a. poniewat
sieć ta jest przeważnie jednotorow a, oraz ponieważ brak jej
odpowiedn ich ramp na dzisiejszym pograniczu, których jedynie
Prusy Wschodnie mają nadmiar w swej sytuacji obecnej (około
30000 metrów). Sprawa przebudow y węzłów pogranicza {jak
Szczecin) jest w Niemczech dyskutowa na od chwili zawarcia
pokoju.
Ze strony niemieckiej linje dzisiejsze nadgranicz ne muszą
być więc dopiero urządzone do wojny, w każdym razie jednak
na całej długości granicy Niemcy znajdują przedłużenie swej
sieci. Ze strony polskiej podobnie sieć kolejowa nie jest przygotowana do działań wojennych ; a głównym jej brakiem jest
słabe połączenie z wnętrzem państwa, gdyż tory urywają się
w większości na dawnej granicy. Linje Pomorza w małym stopniu nadają się do użycia z powodu swego położenia w wąskim
korytarzu.
Podobnie jak Niemcy, Polska niewiele ma miejsca do co„
fania się na swym froncie zachodnim , gdzie leżą jej najcenniej„
sze dzielnice. W walce na zachodzie Po]ska posiada za Re„
nem sprzymierzeńca, Francję, który jest niemniej od niej zain~
teresowany sprawą rozszerzan ia się Niemiec. Polska i Francja,
związane sojuszami, zajmują w Europie powierzchnię 937,600
km 2 o ludności 66,4 miljona, podczas gdy Rzesza posiada po„
wierzchnię 472,100 km 2 o ludności 59,9 miljona.
Na pograniczu niemieckiem rozpatrywać będziemy następu„
jące jednostki: Pomorze, Prusy Książęce. Wielkopolskę i Sląsk,
stanowiące odrębne obszary strategiczn e, na których walka ze
względu na ich położenie może przybrać nieco odmienne formy. "'

Ili.

POMORZE.

Pojezierzem Pomorskie m albo Pomorzem nazywamy kraj
nad Bałtykiem pomiędzy szerokiemi dyluwialnemi dod
linami O r y i W i sł y, a od południa ograniczon y doliną, w której dopływy tych rzek łączy kanał B y dg o s ki, tworząc wraz
z niemi nieprzerwaną linję wodną.
Brzeg morza 250 km długi, jednostajny , przeważnie wydmowy, wzdłuż którego ciągnie się nizinna smuga mokradeł i torfo„
wisk, nie jest dogodny dla przedsięwzięć desantowy ch, nie dając im żadnych osłon. Izobata 1O-metrowa utrzymuje się
w odległości 1 - 2 km od brzegu.
Dalej na południe od wąskiego pasa niziny nadmorskie j,
rozszerzającej się ku zachodowi, zalega właściwe pojezierze,
kraj licznych wzgórz o ogólnym rozciągu w kierunku północno
wschodnim. W wyższych swych partjach wznoszą się one powyżej warstwicy 150 metrów, a w górach Szymbarsk ich, w pobliżu zatoki gdańskiej, osiągają największą wysokość 331 metrów.
Liczne drobne, bystre rzeczki zbiegają z pojezierza, pły„
nąc· przeważnie w kierunkach południkowych, w dolinkach
o brzegach często bardzo stromych. Na nizinie nadmorskie j
bieg ich wolnieje, staje się kręty w błotnistych dolinach, obfi„
tujących w torfowiska.
Grzbiet pojezierza wieńczy do 30 km szeroki pos jezior
i stawów, tworzących wraz ze wzgórzami i grupami leśnemi
długą zaporę na drodze ku morzu. Rzeki pomorskie biegną
w kierunkach południkowych, a obszar ich źródłowy znajduje
się w pasie jezior, tworzy się więc zupełnie naturalnie szereg
południkowych linij wodnych, przebiegających od Noteci do
położony

morza.

-
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7. Piaszczysty, usiany szeregami wydm, prawie w całości zalesiony
(oprócz stale niszczoneg0 pociskami poligonu Toruńskiego) obszar nad
Wis ł ą pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą.
8. Lasy i jeziora pomiędzy Złotowem (Flatow), Wi~cborglem (Vandsburg) i Sępolnem (Zempelburg).
9. Lasy nad Gł d ą ~Kuddow).
10. Grupy jeziorne przy Tempelburg.
11. Lasy dorzecza Dr a wy, na południe dochodzą do lasów mi~dzyrzecza N o t e c i i W a r t y.
12. We wschodniej części - lasy, w zachodniej - jeziora okolic Soldin. Rzeka W art a po połączeniu się z N ot e c i ą w dolnym swym biegu tu si~
rozlewa w bagniskach (p. rys. 23).
13. Pasmo leśne pomiędzy Stargardem a Wolinem.
14. Lasy na północ od Szczecina.
Nieoznaczono na szkicu Wł\Skiej strefy wydmisk nadmorskich.

Oddzielnie jest położonych kilka jezior w nizinie nadodrzań
skiej, w luce pomiędzy pojezierzem a O drą.
Na przejściu do Wielkopolski, idąc na południe, garby mo·
reniczne maleją, a miejsce ich zajmują obszary piasczyste, pokryte częściowo lasem iglastym. Największy kompleks leśny,
bory Tucholskie, ciągnie się od Br d y po Wisłę. Zalesienie kraju
ogólnie jest średnie (20°1o pow.), rejencja Koslin ma 22% powierzchni pod lasem, rejencja Stettin 19%. Zwarte grupy leśne

o

Inowrocław
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11.

Układ

-przeszkód ·-na Pomorzu.
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Kreskami oznaczono okolice leśne i jeziorne, gdzie ruch wielkich mas
wojsk jest utrudniony.
1. Smuga leśna pomiędzy Oliwą a Żarnowcem. Kępy nadbrzeżne
okolone nizinnemi torfowiskami.
2. Pas jezior przybrzeżnych, największe z nich - jezioro Łeb a.
3. Grupy jeziorne okolic Kartuz, Kościerzyny i Chojnic; w północnej
stronie przetkane licznemi lasami.
4. Bory Tucholskie.
5. Grupy leśn ~ , bądź jeziorne pomiędzy Człuchowem (Schlochau),
a Koszalinem (Koslin).
6. Lasy nad _B r d <I•

21

spotyka się nad N ot e ci ą, pozatem większe lasy w środkowej
części północnych stoków pojezierza.
Pomorze jest krajem rolniczym o nieznacznym przyroście
mieszkańców. Ludność rolnicza stanowi 50 - 80°1o ogółu; stosu„
nek zupełnie inny, aniżeli w państwie niemieckiem, gdzie nie
przekracza ona 28°/ 0 ogółu.
Komunikacje obszaru są w stanie dobrym. Sieć kolejowa
(71,5 km linji na 1OOO km kw. - najsłabsza w Niemczech) zwią
zuje go z Zaodrzem i z nizinami za N ot e ci ą. Główne linje przechodzą kraj zdążając ku dolnej Wiś 1e, gdzie pas twierdz chronił przedpole niemieckie na wschodzie. Przy obecnym układzie
granic znaczenie tego układu linij kolejowych zmalało. Ponadto
kraj posiada kilkanaście kolejek wąskotorowych, prowincja
Pommern ma ich 1702 km, a województwo pomorskie 634 km.
Liczne drogi bite są wysadzane drzewami, zwykle towarzyszy im droga letnia (Sommerweg); przekraczają one szerokie
doliny i nizinne torfowiska długiemi groblami. Drogi gruntowe,
nawet w okolicach o glebach grząskich lub piaszczystych, są
starannie oznaczone, przeważnie również obsadzone drzewami
i łatwe do odnalezienia. Gęsta sieć drożna zużywa wielkie ilości kamienia, w wielu okolicach głazy eratyczne zostały skrzę
tnie wyzbierane i już przed wojną sprowadzała prowincja P ommern granit do budowy dróg z Bornholmu i Skanji.
Gęsta sieć telegraficzna i telefoniczna znajduje się w bardzo dobrym stanie. Z miejscowości Łeba wychodzi nowy kabel morski (Ostpreussenkabel) do Tenkitten na Sambji, nawią
zujący bezpośrednie połączenie telegraficzne i telefoniczne z prowincją Prus Wschodnich.
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Tczew (16400 mieszkańców) na zboczu doliny wiślanej. Na północ od
miasta zaczynają się~ łąki (żuława tczewska), na których w odległości 4 km
od Tczewa znajduje się Czatków. Przy tej wsi groble silnie atakowane
przez nurt podczas powodzi grożą przerwaniem i zalaniem żuław gdań·
skich; niebezpieczeństwo jest tu widoczne dla nich ponieważ rzeka idzie na
wysokości 4,1 m a na żuławach mamy wysokości 3 O m tylko. W prze·
szłości zalewanie cz~ści tego obszaru należało do systemu obrony dawnej
twierdzy gdańskiej.
Szerokość W i sł y pod Tczewem wynosi 250 m w szerokości grobli,
lecz dla budowy mostów trzeba rozporządzać materjałem 400 do 700 m
długości, co widzimy na przykładzie ciężkich mostów tczewskich.
Malborg (14000 mieszkańców) strażuje nad żuławami z drugiej strony, na wschodzie, nawprost Tczewa; położony analogicznie, lecz w nizinie.
Na N ogaci e (126 mi szer.~0,8 m głęboki, przy dużej wodzie 292 -326 m szer. i 2,4 m głęboki) są w mieście trzy mosty (dwa kolejowe).
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12. Węzły kolejowe: T9zew i Malborg.
Mosty w Tczewie należZl do Polski, w Malborgu-do Niemiec wraz
za które się uważa: pas ziemi pod mostem, 20 m po obu
je.zo stronach nad inundacj11 oraz 20 m przed czołem mostu.
Odcinek Tczew - Malborg czterotowy.

I

/

/

/

/

przyczółkami,

Wycinki z MP .K. d. D. R. • 1 1100000. 99 Dlrschau i 160 Tenkitten.

15.

Łeba.

16. Tenkitten.

Łeb a przy granicy z Polską, Te n kit (en u podstawy mierzei Fry·
skiej. Łączący te miejscowości .Ostpreussenkabel" składa się z 12 przewodów telegraficznych i 3 telefonicznych. Jest najdłuższym telefonicznym
kablem na świecie, 170 km długim. Rezultaty daje bardzo dobre.

F\. POMORZE NIEMIECKIE (Hinterpommern).

Wycinki z MP .K Il. E>. R. • _1[100000. OO

13.

Tczew.

Dłrschau

I 100 Marlenl,ur1,

14. Malborg.

Pomorze niemieckie w granicach od korytarza pomorskiego
do Odry i od morza do: N ot e ci składa się z części prowincji Pommern to jest z Hinternpommern, w skład której wchodzą
rejencje: Koslin i Stettin (niecała) oraz części Brandenburgji
(Neumark) i powiatów odciętych granicą polityczną od dawnych
prowincyj: Westpreussen i Posen.

Kraj jest słabo zaludniony, na powierzchni 34,000 km~
znajduje się 1,7 milj. mieszkańców. Rejencja Koslin posiada
43 mieszkańców na km kw., lecz poszczególne jałowe powiaty
pojezierza znacznie mniej, np. powiat Człuchów (Schlochau) zaledwie 29, a Rummelsburg i Bublitz - 30 mieszkańców na km kw.

Oo.mmscher

See

17.

Człuchów.

Typowe miasteczko na
pojezierzu, w położe·
niu obronnem, na pod mokłym, niskim przesmyku między wodami
jezior. (Miejsce dawnego zameczku na nasypisku, gdzie Schl. R.) •.

Wycinek z MP .• K. d . D. R . • 1 100000. 161. Konitz.

Silna emigracja przyczynia się do dotkliwego braku rąk ro„
boczych, zwłaszcza w okresie robót rolnych. Niedobór ten normalnie pokrywało wychodźtwo sezonowe z Polski.
Rezerwy mobilizacyjne kraju, to jest ilość mężczyzn w wieku
od 18 do 50 lat, obliczać należy, włącznie ze Szczecinem, po„
wyżej 300,000.
Kraj nfogół żyje na uboczu od Rzeszy i jest jednym z nielicznych jej okręgów rolniczych. Niewielkie miasta skupiły się
przewazme na granicach prowincji, w pobliżu głównych linij
komunikacyjnych, opodal brzegu morskiego, albo nad N ot e ci ą
i krawędzią doliny dolnej Odry. Z miast jeden Stołp (Stolpe)
ma 35000 mieszkańców, cztery inne mają od 20000 - 30000
(Stargard, Greifenwald, Kolberg i Koslin}, a sześć innych od
10000 - 20000 mieszkańców. Oprócz nich znajduje się w kraju
20 miasteczek z ludnością od 5000 - 10000 mieszkańców. Miasta
obejmują prawie połowę ludności, wobec czego jeszcze wyraźniej uwidacznia się rzadkość zaludnienia kraju, które po od2
jęciu ludności miejskiej nie przekracza 25 mieszkańców na km

Vorbruch

Podług

18.

Symphera.

Port w Szczecinie.

Szczecin jest największym portem niemieckim na Bałtyku.
Miasto leży nad dolną Odrą oddalone o SO km od morza, w rn1eJscu
gdzie rzeka oddziela na wschód dwa ramiona P a r n i t z i D u n z i g. Dostęp
do morza- prowadzi pogłębi6ną O dr ą, następnie kanałami przez haff i przez
ujście Św i n i. Głębokość tej drogi wynosi 7 m, czyli jest ona dostępna dla
statków o zanurzeniu do 6,5 m, wobec czego nie mogą z niej korzystać
wielkie parowce (p. mapka 19).
Znaczenie Szczecina polega na tern , że jest on ujściowym portem Odr Y,
uregulo.vanej aż do Górnego Śląska. Coprawda regulacja ta posiada niewielką wartość, i w -suche lata i jesienią ruch na rzece odbywa się z wielkiemi przeszkodami. Lepiej si-= przedstawia połł\czenl• kanałem H o he n-

z o 1 e r n z Berlinem.

-
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W 1913 r. wpłync:ło do portu 4934 okri;tów o pojemności 1893400 tonn,
w 1922 r. - 2898 o pojemności 1277900 tonn.
W zimie lód na Odrze od Szczecina do morza kruszą lodołomy. Na
rozwinięty przemysł Szczecina składają sit;, stocznie, cukrownie, cementownie, fabryka glinki ogniotrwałej, wielkie fabryki chemiczne, papiernie i fabryki maszyn.

Jedno osiedle w kraju liczy przeciętnie zaledwie 200 mieszW niektórych okolicach, jak np. na rozległych przestrzeniach pomiędzy Belgard (Białogród) i Polnów, Bytów (Biltow) i Schlawe niema w rzeczywistości więcej, jak 10 mieszkańców na km 2 co przypomina stosunki poleskie. Nieinaczej jest na jałowych wydmach nadbrzeżnych. Te okolice wskutek silnego rozprószenia osiedli przedstawiają się najgorzej dla
postojów większych jednostek.
Kraj rolniczy sieje żyto wyłącznie na lepszych gruntach,
uprawia ziemniaki i ma 'pewne nadwyżki produkcji ponad wła
sne spożycie, zwłaszcza w powiatach zachodnich.
Przed wojną prowincja Pommern miała nadwyżkę zbóż
chlebowych na 1,2 milj. osób, licząc zużycie przy średnim
współczynniku dla Rzeszy.
Torfowiska, pokrywające dziesiątą część kraju, dostarczają
ogólnie używanego opału· Największe z nich znajdują się przy
jeziorze Ł e b a.
Hodowla bydła jest dobrze rozwinięta. Ilość koni natomiast nie osiąga przeciętnej w Polsce (113 na 1000 mieszkańców, a w Polsce-126). Przy odliczeniu ludności miejskiej,
stosunek ilościowy koni do ilości ludności oczywiście przedstawi się inaezej i korzystniej, aniżeli u nas.
Handel i przemysł koncentrują się w Szczecinie (260000
mieszkańców), który jest głownym portem Berlina na Bałtyku
i jest z nim połączony drogą wodną. W Hinterpommern słabo
rozwinięty przemysł (kilka hut szklanych na piaskach), nic.:. prawie nie produkuje się na wywóz.
Wielkie tranzytowe linje kolejowe przebiegają u podstawy
południowej kraju, mianowicie lin ja Berlin - Królewiec ·dublowana przez linję nadmorską i linja Poznań - Szczecin, której
znaczenie obecnie zmalało.
Przeszkodą dla ruchu z południa jest słabo zaludniony
pas zandrowych piasków nadnoteckich, a następnie właściwe
pojezierza, strefa garbów z licznemi jeziorami. Pojezierze leży
równolegle do brzegu morza, a rzeki z niego spływające na
kańców.

-

-
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obie strony zboczy, będąc połączone na wododziale jeziorami,
tworzą szereg linij południkowych, wodnych, stanowiących przeszkodę przy posuwa~iu się ze wschodu. Cechą więc kraju jest
obfitość

linij wodnych prostopadłych do brzegu morza i szerokiej strefy przeszkód do niego równoległej.
Od r a od Kistrzynia ujęta groblami
posiada
szerokość
240 - 300 metrów,
a miejscami do 500 m,
przy głębokości 2 - 3
metrów. Dno jej doliny, kilka kilometrów szerokie, usiane
jest licznemi łachami
i podeschłemi torfowiskami;
krawędzie
doliny są w y s o ki e
i strome. Wogóle rzeka nie nadaje się do
przejścia wbród i sta19.
nowi poważną przeszkodę t a k ty cz n ą. Od Szczecina Gr os R'.eI'-'tosty
przekraczają g l i t z rozszerza się w
D a m m s c h e r S e e,
ją tylko w Szczeci3-7 km szer. i 12 km
nie. Cedenie i Kistrzy- dł., które szerokim prze·
pływem łączy się z Paniu.
Dolina Noteci p e n w a s s e r. Do niego
mimo swego błotni całym szeregiem ramion
wlewa swe wody Odr a
stego charakteru nie właściwa. Zalew P a p e n w a s s er, rozszerzaprzedstawia wielkich jąc się lejkowato, przyjmuje nazwę Szczeciń
skiego haffu (Wielkiego i Małego), trzema ratrudności do sforsowania w czasie lata, mionami połączonego z morzem. Najważniejsze
z nich S w i n e (20 km dł., do 700 m szer.)
gdyż poza oddzielneskanalizowane, jest dostępne dla dużych okrę
mi nawodnionemi tów. Zachodni przepływ Pe n n e jest miejsca·
działkami jest możli
mi bardzo płytki, a wschodnie Di w e n o w barwa do przejścia. Tem- dzo zapiaszczony i niedostępny dla statków.
niemniej przekroczenie tej szerokiej i zupełnie równej doliny przez duże jednostki
w związku ze znacznemi wymiarami rzeki, niQdzie nie nadajłl-

-

cej się do przejścia wbród, taktycznie należy uwaiać 7a zeda~
nie trudne, zwłaszcza przy pneprawie na północny łrzeg, który
przeważnie jest stromy i podarty parowami.
20.
Wa

Ujście

Noteci
do Warty.
ż

n y ten punkt ze
na komunikację
wodną, nad którym niegdyś
tkwił prastary Santok, znaj~
duje się w odległości 25 km
od naszej granicy.
N o t e ć i W a r t a są
uregulowane dla statków
o ładowności do 400 tonn,
jednak na W arcie statki
tak obciążone mogą kurwzględu

Wycinek zJ1P .K. d. D. R • 11100000. 273 Schwerin a. d. W,
sować

w stosunkowo niedługim okresie żeglugi.
Wysoki stan wody na N ot e c i jest utrzymywany przez śluzy.
Szerokość skanalizowanej W arty po przyjęciu N ot e ci wynosi około
70 metrów.

Pomorze niemieckie jest krajem ubogim,

słabo

uprzemy-

słowionym, o rozwiniętej sieci kolejowej. Niepomyślne jest podczas wojny położenie kraju ze względu na długą granicę z Polską, oraz z powodu jego znacznego rozciągu na wschód, co
sprzyja uderzeniom idącym z województwa poznańskiego.

Z drugiej strony ruch armij Pomorza niemieckiego zagraża
naszego dostępu do morza wskutek zajęcia korytarza dolnej Wisły. Jednocześnie zagrażają one województwu
poznańskiemu. Ilość linij kolejowych w kraju i połączenia
z Rzeszą dają możność dokonywania intensywnych przewozów,
które nadto częściowo mogą być uskutecznione drogą morską,
o ile akcja będzie miała miejsce daleko na północy i przewóz
przecięciem

wodą się opłaci.

Terytorjalnym celem akcji wojennej polskiej na Hinterpommern może być Szczecin. Wszelki ruch w tym kierunku
zabezpiecza spokój województwa poznańskiego i względnie pomorskiego. Kierunek najdogodniejszy na Szczecin prowadzi
wzdłuż linji kolejowej z Poznania, która omija zachodni skraj
pojezierza, wkraczając w szeroką nizinę pomiędzy nim a O drą.
Nizinę tę w znacznym stopniu przegradza jezioro Ma d U e
i P I o n e, od których na północ ku morzu ciągnie się wzdłuż
O dr y duża grupa leśna.

21.

Węzeł

29
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kolejowy

Piła.

(Sc(h neid em Uhle 22000 mieszkańców) nad
rz. G ł d ą (Kuddow) opodal jej ujścia do N ot e ci.
Pi[a
Przyznany Niemcom zamyka linję nadgraniczną
z Chojnic, będących w naszem posiadaniu.
Piła jest typowym miasteczkiem położonym obronnie w mokrej dolinie
rzeczki, na grą~zie, suchej tarczy piaszczystej,
otoczonej ze wszystkich
stron błotami. Wyspowe
położenie dawnej Piły jest
wyrainie widoczne, gdyż
Podług .Skizenblatt zur Linienkarte Deutschlands 1918"
wznosi się ona nad póiniej powstałemi przedmieściami. Miasto do życia powołała kolej, inaczej
nieszczęśliwie na czasy dzisiejsze umieszczone wiodłoby nędzny ży.wot małego miasteczka, jak wiele innych obok.

Walka o Hinterpommern, która się w wyniku oprze o brzeg
morza, zmuiza jednocześ!}ie do walki na morzu. Wzdłuż brzegu
prowadzi linJa kolejowa i szosa, od których odbiega 5 linij i 3
szosy w g[ąb kraju. Uniemożliwienie desantu może mieć miejsce
tylko przy posiadaniu morza.
Opanowanie Pomorza niemieckiego nie daje wielku:h korzyści doraźnych. Rozszerzanie się dalsze z niego jest wzglę„
dnie trudne. Dolna O d r a stanowi poważną przeszkodę, a W a r ta
przed ujściem rozlewa się w szerokie bagna, niezupełnie do dzisiaj osuszone.
Ważnosć akcji wszelkiej na Pomorzu polega przedewszystkiem na fakcie, że decyduje ona o silnem związaniu się armji
Hinterpommern z armją Ostpreussen, lub też o ich rozdzieleniu. Zabezpieczenie przeciw tej pierwszej ewentualności bę
dzie miało miejsce wtedy, gdy zostanie uniemożliwiony transport wojsk nieprzyjacielskich przez węzeł . kolejowy Stargardu,
przez który idzie najbliższa droga do Szczecina, już dziś projektującego rozbudowę swoich dworców i ramp i przystosowa„
nia ich do przewozu wielkich mas.

-
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B. POMORZE POLSKIE.

Wycinek z MP „K. d. O. R." 1110000. 279.

22.

Landsberg a d. W.

Bagna Warty

istniejące powyżej Jej ujścia do Odry są w większości przez długoletnie i ko·
2
sztowne prace zamienione w łąki bądź grunta orne. Z 507 km liczącego
obszartł zalewowego W arty na odcinku od ujścia Odry do Kistrzynia
obwałowania ochraniają 130 km\ czyli 2S°lo, Wysokość wałów ochron-

nych jest niewielka, na tym odcinku wynosi 1 metr ponad poziom wód
średnich.

Drogi przecinające szeroki obszar doliny biegną przeważnie po groblach.

Ubogi obszar Pomorza niemieckiego leży na uboczu poza
ewentualnemi kierunkami głównych wysiłków z obu stron. Otoczony ze wszystkich boków strefami przeszkód naturalnych jest
w dużej mierze izolowany, co wpłynęło na jego słaby rozwój
ekonomiczny i wpłynie bezwątpienia na utrudnienie w nim
wszelkiej akcji wojennej.

200 km. długi, zaś 25 km na wybrzeżu, a 1OO km u podstawy szeroki korytarz Pomorski jest wielką drogą Polski do
morza, drogą nieodłącznie związaną z nurtem Wisły.
Brzeg morski należący do nas z długą mierzeją Helu, osła~
niającą port gdański, jest za szczupły i niewystarczający dla
piątego państwa Europy Zachodniej.
Korytarz pomorski rozpoczyna się na N o te c i, czyli obejmuje, oprócz województwa pomorskiego, również skrawek pół
nocny poznańskiego. Na prawym brzegu Wisły znajduje się
ziemia Chełmińska (pojezierze Chełmińskie), wchodząca w skład
województwa pomorskiego. Cały ten obszar o powierzchni prawie 20,000 km 2 i ludności ponad 1,2 milj. stanowi blisko dwudziestą część powierzchni i ludności Rzeczypospolitej.
Srodek korytarza zajmują na piaskach zandrowych poło
żone bory Tucholskie, o długości 11 O km z zachodu na wschód,
a szerokości 30 - 40 km z północy na południe, o powierzchni 3210 km 2, czyli blisko dwa razy większe od obszaru
wolnego miasta Gdańska. Ten największy kompleks leśny Polski rozdziela korytarz, sięgając od granicy zachodniej do Wisły.
Słabo zaludniony na kamienistych piaskach o przesiekach do
90 km długich, nie posiada on żadnej szosy, przechodzącej
z północy na południe, a powyżej Chojnic łączy się z grupą
jezior. Istnienie borów Tucholskich sprawia, że drogi idące z południa, omijają je od wschodu, zbiegając się ku dolinie Wisły,
czem osłabia się związek właściwego pojezierza, tu osiągającego
największe wzniesienie, i brzegu morskiego-z Rzeczypospolitą.
Kręgosłupem kraju jest Wisła. Płynie w dolinie 4, 5 - 8
km szerokiej, o krawędziach przeważnie stromych, kilkanaście
metrów wysokich. Dno jej, pełne wiślisk i lach, jest porznięte gę
stwiną rowów odwadniających. Normalna szerokość rzeki wynosi od 300 - 375 metrów, licząc szerokość między groblami;
w rzeczywistości ma ona 400 i 500 metrów szerokości. Poniżej Gniewu rozdzielają się wody wiślane, główna masa ich dąży
L en i w ką, a część odchodzi przez sztuczny przekop do N o„
g a tu, którego pierwotne koryto przecięto groblą.
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Rzeka na całej długości jest ujęta groblami i wałami, za
bezpieczającemi niziny nadbrzeżne od wód powodziowych. Że
glowność rzeki nie jest zapewniona, długotrwałe i kosztowne
prace pruskie nie osiągnęły zamierzonego celu-stałej głęboko
ści, a utrudniają one w wysokim stopniu podjęcie ostatecznych
prac dla całkowitej regulacji rzeki. Obecnie mogą dochodzić
z dołu do miejsca rozdziału wód statki 600-tonnowe, powyżej do
Grudziądza z trudem przy małej wodzie docierają 400-tonnowe,
wyżej stan wody nie zawsze zapewnia możność przejścia statkom 200-tonnowym.
Droga wodna Odra-Wisła przez kanał Bydgoski 2 m
głęboki, przegrodzony 7 śluzami, dozwala po ostatnich pracach
na przejazd statków 400-tonnowych. Lecz wartość tego szlaku
maleje wobec nieuregulowanej żeglowności Wis l y.

Wycinek z MP 1125000·
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Uregulowana Wisła poniżej ujścia Drwęcy.

dolnej Wisły (tu 375 m szer.) z?stały
wobec czego koryto rzeczne me ma
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Gęstość

osiedlenia korytarza pomorskiego.
2

Jedno osiedle m i eści si~: 1) na 3,5 - 6 km 2 , 2) na 6 - 8 km , 3) na
8 - 10 km 2, 4) na więcej aniżeli 10 km 2•
Najrzadzi e j są osiedlone bory Tucholsk ie wraz z piaskami powiatu chojnickiego, gdzie jedno osiedle mieści się na 14,5 km 2 ; najgęstsze osiedlenie
istnieje w delcie Wis ł y ~ i powy ż ej_ w je j dolinie.
3

-

-
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Zaludnienie kraju jest niższe od przeciętnego w państwie
polskiem, wynosi 57 mieszkańców na km!, Po odliczeniu ludno„
ści miast, które zgrupowały się nad W i sł ą, niewiele przewyż
sza ono 40 osób na km 2• Urodzajna dolina Wisły skupia
do 1OO mieszkańców na km 2, dalej na zachód od rzeki leżący powiat Tucholski ma tylko 40, a Chojnicki (bez miasta)
tylko 34 na km 2. Osiedla rozrzucone są- w pobliżu Wisły
gęściej, a na zachodzie znacznie rzadziej. Powiat Chojnice ma
jedno osiedle na 14,5 km 2, Tuchola na 10,4 km 2 podczas
gdy na całym obszarze przeciętnie leży ono na 8 km 2 po-wierzchni. Liczby przytoczone dla zachodu dostatecznie ilustrują trudniejsze warunki zakwaterowania poza doliną W i sł y.
Ilość mieszkańców w osadzie waha się na całym obszarze od
·
250 - 450 osób.
Największym miastem i stolicą województwa pomorskiego
jest Toruń (40000 mieszkańców); niewiele ustępuje mu Grudziądz
mający 34000 mieszkańców; pozatym istnieje 5 miast z ludnością
ponad 10000 mieszkańców (Tczew, Chełmno, Chojnice, Starogard
i Chełmża). U podstawy korytarza, już w województwie poznańskiem, leży nad Brdą, oddalona o kilka kilometrów od
Wisły, Bydgoszcz (88000 mieszkańców), miasto o rozwiniętym
przemyśle drzewnym.

•

Ludność polska stanowi olbrzymią większość mieszkańców,
narodowości inne, a więc przedewszystkiem Niemcy, poniżej
19% ogółu ludności. Zajmują oni d_ość zwarcie ziemie najży„
źniejsze, wydarte z pod mokradeł, mianowicie dolinę Wisły i pas
nadnotecki, jak również . występują półwyspowo w okolicy

Chojnic.
Ilość koni i bydła w kraju niewiele się zmieniła od czasów przedwojennych; na 1000 mieszkańców znajduje się 153 ko-nie i 431 sztuk bydła rogatego. Najuboższy w konie jest graniczny powiat Chojnicki (109), następnie Tczewski (126) i po-

I
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26.

Pomorze polskie.

Na 1000 mieszkańców znajduje
150- 200; 4) ponad 200 sztuk.

Podług

25.

.Sklzzenblatt zur Llnlenkarte Deutschlands 1918•.

Węzeł

kolejowy bydgoski.
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się

Ilość

koni.

koni: 1) 95 -129; 2) 130-149; 3)

wiaty pojezierne (133); najbogatszy natomiast jest powiat gru„
dziądzki (254). Chów trzody chlewnej jest dobrze rozwinięty
(501 świń na 1000 mieszkańców); istnieje nadwyżka mięsa ponad potrzeby miejscowe.

-
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Sieć komunikacyjna korytarza dobrze rozwinięta, wiąże się
silnie z linjami prawego porzecza W i sł y i z Pomorzem niemie„
ckiem, stanowiąc część integralną kolejowej sieci niemieckiej.
Przekracza ona Wisłę szeregiem mostów: w Tczewie (2 mosty
-837 m dł.), w Opaleniu (1060 m), Grudziądzu (1092 m), w To- •
runiu (1000 m) i w fordoniu (1325 m), które zabezpieczał łań
cuch twierdz. Mosty tczewskie mają wartość połowiczną. Wzno- .
szą się one nad Le ni w ką. Odpowiadające im mosty w Malborgu
(200 m dl.) na N o g a cie należą do Prus. Na kolejach pomor- .

27. Most w fordoniu
i port

Brdoujście.

Most kolejowy forjednotorowy, jest

doński,

najdłuższy w państwie.

Port w Brdoujściu
jako zakończenie
drogi wodnej pomiędzy
W is ł ą a O d r ą. Jest
portem głównie drzewnym. Od Wisły oddziela go śluza. B r d a
uchodzi do Wisły ło
żyskiem
(bardziej
na
wschód), obramowanym
tamami.
Wycinek z MP .K. d. O. R. •, 1 100000. 225 Bromberg.
Dolina W is ł y jest
rozszerzona przez połą
czenie z doliną dyluwialną, którą przychodzi Brda. Krawędzie doliny widoczne przy Brahnau (65 m), Czarnowka (93 m) i Steinort (40 m).
służy

skich ciąży serwitut państwowy przepuszczania pociągów niemieckich. Dla Polski główną wartość posiadają linje nadwiślańskie; inne linje poprzeczne są odcinkami względnie krótkiemi
i trudnemi dla wykorzystania.
'
Z województwem poznańskim ilość połączeń kolejowych
należy uznać za dostateczną: najsłabiej związana jest z pań
stwem ziemia Chełmińska, której tory kolejowe opierają się
o Toruń. Do granicy zachodniej dochodzą linje kolejowe w 7
punktach, do Prus Książęcych w 6 punktach. Wszystkie te tory
dobiegowe prowadzą od linij nadwiślańskich.
Rezerwy korytarza pomorskiego wynoszą około 230000
mężczyzn w wieku od 18 - 50 lat, przy znacznym wspókzyn-
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niku zdolnych do służby wojskowej. Szybkość mobilizacji zapewnia gęsta sieć kolejowa i drożna; wyżywienie kraju, posiadającego nadwyżkę ziemiopłodów, jest wystarczające.
28.

Chojnice.

Drogi żelazne biegną
do Nowego Szczecina (1),
Piły (2), Nakła (3), Laskowic (4), Tczewa (5) i Lipuszy (6).

Zachodnie pogranicze korytarza jest krajem ubogim, lesistym
i w dużej części jeziornym, wobec czego istnieje dogodny teren dla
akcji wojsk osłony w oWycinek z MP .K. d. D. R. • 11100000. 161 Konitz.
kresie mobilizacji i koncetracji.
Korytarz bałtycki Rzeczypospolitej odcina ,,kraj na wschód
od Wisły" od metropolji, odcinając stanowiska wyjściowe,,. Niemiec w działaniach na wschód. Przywrócenie status quo ante
jest celem Prus, czyli należy się spodziewać zawsze upor~zywej akcji niemieckiej w tym kierunku. Roźciąg korytarza, przy
jego nieznacznej, malejącej ku północy szerokości, sprzyja uderzeniom skierowanym ku odcięciu go od Polski.
_.
Dojście armji Pommern do korytarza ułatwia sieć kolejowa, budowana dla ruchu na wschód. W jednym przemarszu
od granicy nieprzyjaciel może osiągnąć brzeg zatoki Puckiej,
a w kilku-linję Wisły. W działaniach w północnej części ko„
rytarza znajduje osłonę skrzydła w kompleksie borów Tucholskich.
~
Głównym objektem geograficznym i najważniejszą przeszkodą jest Wisła nigdzie nie dająca się przejść wbród.
Wschodni jej brzeg, pas 50 metrów szeroki z drobnemi przyczół
kami, należy do nas. Przy dt1żej wodzie granica ta jest czę
ściowo zatopiona w miejscach, gdzie biegnie pod wałem
ochronnym.
Pod względem taktycznym działania obronne w korytarzu
przedstawiają wiele dogodności w kraju o dużych kompleksach
leśnych, częściowo pagórkowatym, poprzecinanym Qrupami jezior. _
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29.

Przyczółek

brzegu

polski na prawym
Wisły.

30. Dolina Noteci
Wyrzyskiem.
Dolinę

granicy od ujścia
należy do nas tylko ten
przyczółek pięciu wsi położonych naprzeciw Gniewu, które zyskaliśmy w plebiscycie.
Na wycinku widać przebieg linji
granicznej, która biegnie podwalem, bądź
też koroną wału ochronnego, przecinając
go w 6 punktach.
Port Kwidzyny, Kurzebrak, należy
do nas.
N a 40 km
O s s y w dół

długiej

Celem naturalnym działań polskich w korytarzu jest zachowa„
nie dostępu do morza i utrwalenie sytuacji rozdziału Prus
Książęcych od Rzeszy. Trudność
akcji polega na jej rozdwojeniu
wskutek istnienia dwóch frontów
skierowanych rozbieżnie: na zachód i na wschód. Dla silnej armji działającej na obydwóch brzegach Wisły sytuacja podobna jest
korzystna, armja słaba naraża się
na odcięcie przez nieprzyjaciela.
Chwilowe opuszczenie korytarza
pomorskiego w całości lub czę
ściowo podczas wojny jest rzeczą
Wycinek z MP .K. d. o. R." 1 rnoooo.
131 Stuhm.
zupełnie zrozumiałą i może mieć
miejsce. W r. 1914 naczelne dowództwo niemieckie było zdecydowane opuścić pod naciskiem Rosjan Prusy Wschodnie. Każda
sytuacja, jaka będzie miała miejsce w czasie wojny w korytarzu, jest zresztą silnie związana i stanowi całość z akcją na
Bałtyku, wobec czego warjanty jej mogą być bardzo różnorodne.
Teoretycznie utrzymanie korytarza przy zasadzie nieodej- .
ścia od granic jest względnie możliwe tylko do wysokości Grudziądza; wówczas linja P,Odstawy na N ot e ci byłaby równa odległości wysunięcia się na północ.

korzystaną

pod

dyluwialną

przez

N ot e

wyć

i

Br d ę, związane kanałem Bydgoskim, należy w mokrych porach roku uważać za przeszkodę
taktyczną. Przebycie jej wówczas jest możliwe wyłącznie
po stałych drogach. Krawę
dzie doliny mają, zwłaszcza
ze strony północnej, strome
spadki, wysokość ich względna
sięga 40-70 i więcej metrów.
Na przedstawionym wycinku
absolutną
wysokość
mamy
51 m na dnie doliny, a w pół
nocno zachodnim jego skra ju - 194 m, czyli różnica poziomów na dwóch kilometrach wynosi ponad 140 m.
Jest to bardzo dużo, jak na
kraj równinny. Okolica przyWyc inek z MP .K. d . o. R." 1 1oocoo. 223. Wircitz .
biera charakter nieledwie górzysty.
Osiedla ludzkie ciągną się na dnie doliny równolegle do rzeki; poza
każdą zagrodą leży pole jej przynależne, kończące się łąką w części najniż
szej, nad rzeką. Dno doliny jest moczarzyste i torfiaste; torf jest eksploatowany w małych ilościach jedynie na potrzeby miejscowe (na mapie, na pół
noc od Friedrisch5horst szereg dołów torfowych). Niektóre bagniste części
doliny są wogóle niedostępne.
Dolina jest skolonizowana przez Niemców. Przed nimi zaludnienie jej
było bardzo rzadkie. Dawniej ludność polska wkraczała na dno doliny szu·
kając grądów, miejsc wynioślejszych, a z natury obronnych prze.z bagna.
Pozostałością po niej są grodziska, nasypy obronne, - tu mamy przykład takiej .sypanki .... (Schlos B. przy ·Netzekrug).
Szerokość skanalizowanej rzeki na tym odcinku równa się ~O m, przy
n_o rmalnej głębokości 2 m.

.C. WOLNE MI.F\STO GDI\NSK.
Niedochodząc 50 km do morza, Wi s la dzieli swoje wody
pomiędzy dwa ramiona, L en i w kę i N o gat. Kraj przez nie
objęty, zwany żuławami, usypany z namułu przeniesionego z góry
rzeki, tworzy obszar wolnego miasta. Dołącza się do tego niewielki skrawek ziemi na wysokiej lewej krawędzi doliny-razem

-
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1888,4 km 2 powierzchni z 358000 mieszkańców w czem 20000
przyjezdnych. Pod względem powierzchni jest więc obszar wolnego ~iasta 205 razy mniejszy od Polski, a pod względem
zaludnienia - trzy razy mniejszy od Warszawy.
Na obszarze gdańskim Wisła uchodzi obecnie do morza
przez sztuczny przekop; stare jej łożysko, którym dawniej wę
drowała kilkanaście kilometrów na zachód wzdłuż wydm nadbrzeżnych, odcięto groblami. Wzdłuż drugiego jej łożyska wschodniego t:zw. Wisły EI b l ą ski ej zbudowano kanał, dozwalający
na· komunikację z zalewem Fr y s ki m.
31.

Wycinek z MP .K. d.

n. R.•

1 100000 . 131

Stuhm .

Podział

wód wiślanych.

Pierwotnie dzieliły sie wody Wisły
pod Montawską Głową (Montauer Spił.te).
W połowie ubiegłego stulecia przekopano
4 km poniżej kanał . od L e n i w k i do
N o g a t u, którym wody odchodzą do niego
pod większym kątem. Stary odcinek ło
żyska N o g a t u odcięto z obu stron tam~mi, tworząc zamierającą łachę (na mapce
A I t e N o g a t).
Do nowego kanału (Weichseł-Nogat
Kan .), rozpoczynającego się przy Piekle
(Pieckel) lody prawie nie wpływają, nurt
rzeki prze je silnie mimo i tylko zrzadka
odtrącona przez zwały kry, pojedyńcza tafla
lodu zabłąka się do niego.
Urządzenia hydrotechniczne przy Montawskiej Głowie należą do w. m. Gdańska.
Granica pomiędzy niem a Rzeczpospolitą
biegnie Wisłą, a z Prusami WschodniemiN o g a t e m.

Żuławy (na południu-Werder) leżą bardzo nisko nad po.
ziomem morza, w niektórych miejscach nawet poniżej; od wyle~ów zabezpieczone są groblami. Delta w części północnej
(N1ederung) ma sporo mokradeł, jest pocięta setkami rowów
osuszających i kanałów,

często

mających znaczną głębokość.

Niskie położenie i brak spadku zmusza do pompowania wody
przy pomocy wiatraków i parowych czerpaków, które nadają
szczególne cechy krajobrazowi, stojąc na wysokich groblach,
bądt na pastwiskach pomiędzy drzewami.
Dzi~ki żyzności gleby ludność obsiadła żuławy bard2JO gę
sto: powiat Gdańsk - wyżyna ma 115 ludzi na km 2, Gdańsk

2
nizina - 62, a wysoki brzeg ma 40 - 50 na km • Ludność miasta Gdańska przewyższa 200000 osób.
Liczbę Polaków trudno określić. W pierwszych wyborach do
sejmu wykazali się cyfrą 6,1%. Wobec trudności, które stawia
wojujący z Polską senat, ilość Polaków wzrasta powoli.
Polskę interesuje Gdańsk jako port ujściowy Wisły. Mia„
sto rozłożyło się nad zamarłym dzisiaj jej łożyskiem, kt~re służy
za port na długości 27 km. Zarząd i kierownictwo portu spoczywa w rękach Rady Portowej, złożonej z dwóch polaków, dwóch
gdańszczan i z arbitra-cudzoziemca.
Położenie portu gdańskiego jest bardzo dogodne. Zatoka
wrzyna się daleko w ląd i wejście do portu od silnej fali osła
nia mierzeja Helu. Wjazd do niego dobrze urządzony, możliwy
jest również w nocy, i tylko przy berdzo silnych wiatrach pół
nocnych okręty stają na rejdzie.
Ruch w porcie podczas zimy utrzymuią lodołomy, zwyklę
jednak pokrywa lodowa jest tak słaba, że duże parowce samodzielnie ją kruszą. Kanał wt:jściowy i Wisła Gdańsk a do
ujścia M ot ław y ma 9 metrów głębokości, wobec czego wielkie parowce transatlantyckie muszą stać na rejdzie.
Leżąca powyżej ujścia Motławy dalsza część portu służy
dla mniejszych statków i za port drzewny.
Flota handlowa gdańska liczyła w 1913 r. -21 okrętów o ogólnej pojemności 12600 tonn rejestrowych, a w 1922 roku - 68
statków o 105257 ton n rejestrowych. Pojemność polskiej floty
handlowej wynosi 12000 ton rejestrowych. Po wojnie, skoro
zostały nawiązane stosunki normalniejsze z dorzeczem W is ł y, ruch w porcie wzmógł się silnie. W roku 1913 całko
wity ruch w porcie gdańskim wynosił (wchodzące i wycho9-zące
statki)-1861000 tonn, w r. 1921 - 2989000 tonn, w r. 1922 2853000 (wpłynęło 2712 okrętów, wypłynęło - 2697). Ilość
okrętów polskich zwolna wzrasta. Przy dalszem wzmocnieniu się
związku Polski z morze~ port gdański za kilka lat okaże się
niewystarczający. Głównemi artykułami wywozu przez Gdańsk
normalnie z Polski byto: zboże, drzewo, cukier, węgiel, wyroby
przemysłu mącznego; obecnie jedno z pierwszych miejsc zajmuje nafta.
Przemysł miasta jest silnie rozwinięty; posiada ono duże
stocznie (zakłady dla budowy okrętów), które w czasie wojny
budowały prawie wyłącznie łodzie podwodne. Pozatem posiada
Gdańsk fabrykę wagonów i duże warsztaty kolejowe oraz sze-
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Miasto ujściowe Wisły, powstałe w miejscu, gdzie komunikacja rzeczna styka się z morską, nizina z wyżyną i leniwa woda M o t ł a w y - z bystrą, z jezior biegnącą wodą R a d u n i . Wzdłuż 60 m wysokiego brzegu doliny ci11gną się przedmieścia (Ohra, Langfuhr).
Port składa się zasadniczo z czterech części: 1) kanału wjazdowego
(Hafenkanal - od wysuniętych w morze tam do WeichselmUnde}; 2) basenuobwodu wolnego (Freibezirk}; 3) przekopanego kanału - Szkutowej Wody
(Kaiserhafen), który stworzył wyspę Holm; 4) z długiego portu drzewnego,
ciągnącego się na wschód do śluz w Neufahr.

~ l'H ~t~ H,t-,estli,e>,Ńł tłl rf'r111ntrnł~s_ l~lu.Ine,t!1nit
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Gdańsk.
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reg drobniejszych fabryk i zakładów przemysłowych, zbiorniki
nafty i wielkie składy budulcu.
Stan prawno-polityczny wolnego miasta określił traktat
wersalski. Stworzone ono zostało, aby Polska zyskała „wolny
i pewny dostęp do morza", ,,aby zarząd i rozwój portu znalazły się w jej rękach i żeby połączenie między tym portem
a Polską nie było oddane żadnej władzy obcej". Rzeczywistość
nie zrealizowała tych określeń. Wolne miasto znajduje się w nieustannej walce z Polską i zyskało pod wpływem czynników ob„
cych pewne prawa suwerenności, których mu nie gwarantował
traktat wersalski.
Sprawa Gdańska nie została rozwiązana pomyślnie, nie zna„
lazł się on w obrębie granic Rzeczypospolitej, a dostęp do portu
posiada liczne dolegliwości; w chwilach dla nas ciężkich bywał
zupełnie zamknięty.

Wzmożenie się państwa polskiego w nieuniknionej konsek-

wencji prowadzi do rewizji zawartych umów i nawrotu do rze„
czywistego stosowania postanowień traktatu wersalskiego.
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IV.

PRUSY WS~HÓDNIE.

Europejska kolonja Rzeszy niemieckiej, położona na wschód
od Wisły, składa się z prowincji Ostpreussen i kilku powia-tów nadwiślańskich, dla których zachowano nazwę Westpreussen.
Ostpreussen dzieli się na rejencje: Konigsberg, Gumbinnen, Allen-stein, zmniejszone o terytorjum Kłajpedy i część powiatu Nibor-skiego, który odszedł do Polski. Cały ten obszar o powierzchni
38000 km 2, zwany potocznie Prusami Wschodniemi, w adminis~ra-cji wojskowej stanowi „obszar obrony .M 1" (Wehrkeis) ze stałą
obsadą 1 dywizji piechoty (Królewiec, Olsztyn, Iława) i 2 puł-
ków jazdy (Tylża, Olsztyn).
Rozciągają się Prusy Wschodnie pomiędzy Wisłą i N iemn em, dzieląc się na dwa pasy: nizinną, szeroką smugę nadbrzeżną, Zajezierze, i właściwe pojezierze Mazurskie. Przedstawia się
pojezierze jako łańcuch nieforemnych wzgórz, który falować poczyna poza Dr wę c ą. a w miarę posuwania się ku N i e m n o w i
przesuwa się ku północy. Wyniosłości bezładnie porozrzucane tworzą na skrajach: dwie wyraźniejsze i wyższe grupy na zachodzie - pagórki Grunwaldzkie (313 m), a na wschodzie góry Szeskie (309 m), które przechodzą w kamieniste i piaszczyste poje-:
2ierze Suwalskie. Pomiędzy skrzydłowemi grupami wzniesień
ciągnie się garbaty kraj wrzosowisk, podarty gromadami jezior,
połączonych często między sobą głębokiemi przepływami. Liczne
rzeki rodzą się w jeziorach i spływają bądź ku Wiś Ie, jak
Os s a, Drwęca, bądź na północ wprost do morza, jak Pas-s ar ja (Passarge), lub do Pregoły, jak Ł y n a, Węgorapa
(A n g er ap p). Do N ar w i płynie rój strumyków i rzeczek,
tworzących u stóp pojezierza szeroką smugę . źle odwadnianą

i błotnistą.
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33.

Połączenie

D e j m y z P r e g o ł ą.

Pregoły,

czy też sztucznie przekopany kanał, odcina
wód P r e g o ł y do zalewu Kurońskiego.
Szerokość Oe j my wynosi 34- 90 m, głębokość 1,1-13 m; krawędzie
doliny górują 6 - 12 m nad moczarowatem dnem, które przejść może pie·
chota tylko przy dłuższej pogodzie.
Pregoła pod Tapiau - 80 m szer., a 2 m głęb.-płynie w dolinie
przeważnie łąkowej, przy dużej wodzie zalanej. Poniżej miasta jest ona czę
sto błotnista, pocięta licznemi rowami.
Oe j m a, odnoga

Sambję, odprowadzając część

Pre gol a wlewa swe wody do zalewu Fry skiego, N iem en do zalewu Kurońskiego. Mierzeje, usiane lotnemi wydmami, odgradzają od pełnego morza płytkie zalewy, wobec czego
dostęp do brzegów kraju jest utrudniony. Wąskie przejścia
w mierzejach „głębie", dozwalają wypływać z zalewów.
Zaludnienie kraju jest słabe, znacznie słabsze od przElcię
tnego w Polsce, wynosi średnio 52,5 mieszkańców na km. 2
Najsłabiej zaludnione jest pojezierze; rejencja olsztyńska posiada 45 mieszkańców na km.2, a w poszczególnych powiatach
nie sięga ono 40, jak w powiecie Węgobork (Angerburg - 38,5}•
Jańsbork (Johanisburg - 30,5) i Nibork (Neidenburg - 36). Po
odjęciu ludności miast przeciętna gęstość zaludnienia kraju wynosi zaledwie 37 mieszkańców ha km 2• Nikły prz~rost lu-

-
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34.

Gęstość

zaludnienia w Prusach Wschodnich.

Na km 2 znajduje się: 1) od 30 - 40; 2) 40 - 50; 3) 50 - 60; 4) 6070

mieszkańców.

Ludno~ć całych

Prus Wschodnich jest zaledwie dwa razy liczniejsza

od ludno§ci Warszawy.
dności wobec silnej emigracji sprawia, że kraj cierpi normalnie
na poważny brak rąk roboczych. Na 1000 mieszkańców jest 486
mężczyzn, przyczem na 1OOO mężczyzn jest 395,4 · w wieku od
18 - 50 lat, czyli kraj cały posiada okrągło 385000 mężczyzn
w tym wieku, z czego około 300000 jest w wieku od 18 - 40
lat. Współczynnik zdolnych do służby wojskowej jest najwięk„
szy w państwie niemieckiem (p. str. 9).
Osiedlenie kraju jest średnie. Jedna osada przypada na
2
5· km • Przeciętnie zamieszkuje ją 200 osób. Przewagę mają osiedla małe. Większość wsi, szczególnie na Mazowszu Pruskiem,
nosi charakter kolonij, z których każda składa się z pewnej ilolci. dymów.
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Miasta, w większości
niewielkie, z ludnością
rolniczą, o domach przeważnie z pruskiego muru, dają dobre kwatery.
Najgorsze warunki zakwaterowania są w litewskiej części kraju.
Z miast naj większem jest
stolica prowincji- Królewiec (245000 mieszkań
ców) położony u ujścia P r e g o ł y; drugie
miejsce zajmuje Tylża
(39000); ponad 30000
mają Wystruć (lnster„
burg) i Olsztyn (Allenstein), będący jednym
z centrów polskiego ży
cia intelektualnego na
Mazurach.
Zaludnienie kraju
stanowią Niemcy, Po- Po :l tug . Skiz e nblatt zur Linienkarte Deutschlands 1918.
lacy i Litwini. Ci pierwsi ~zajęli nizinę nad35. Węzeł kolejowy Królewca.
brzeżną, podczas gdy
obszar · właściwego pojezierza zwarto obsiadła ludność polska,
przeważnie protestancka. Ilość jej sięga do cyfry 500000. Ple„
biscyt dokonany na powierzchni 15300 km 2 zaludnionych przez
740000 osób wypadł na naszą niekorzyść. Pierwsza próba obudzenia śpiącego ludu nie dała dodatniego rezultatu.
Północno-wschodni kąt kraju zamieszkuje spora ilość Litwinów. Po odłączeniu Kłajpedy pozostało ich w kraju powy„
żej 220,000. Uświadomienie ich jest bardzo słabe, a nacisk ger„
manizacyjny przy nowym kursie nie uległ zmianie. Ogółem Po„
lacy i Litwini stanowią ponad 1/ 3 ogółu mieszkańców, co na przyszłość, przy rozwinięciu się świadomości narodowej, stanie się
niewątpliwie ciężarem dla Prus Wschodnich.

-
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Głównem zajęciem ludności jest rolnictwo, stojące rówmez
wysoko, jak na Pomorzu. Prusy Wschodnie są jednym z nielicznych okręgów rolniczych, spichrzów Rzeszy, stale eksportują
cych nadwyżki produkcji rolnej i hodowlanej. W czasie wojny
wywóz szedł wyłącznie:drogą kolejową (normalnie wodną) do me-

Hodowla koni jest dobrze rozwinięta. W roku 1917 prowincja liczyła 420000 koni, czyli 210 na 1000 mieszkańców. W r.
1913 liczyła 500000 koni i pewną ilość ich wywoziła. .
37.

Węzeł

kolejowy w

Iławie.

Przez niego przechodzi najbliż
sza linja z Warszawy do Gdańska na
Susz, Prabuty, Malborg, jak również
linja z Poznania-Torunia na Wystruć.

Pojezierze obfituje w ry~
by, których poławiają przecię
tnie około 20000 tonn, a które przed wojną eksportowano
głównie do Warszawy.
Rolnictwo kraju wysoko
postawione jest zależne w du-żym stopniu od dostawy nawozów sztucznych i węgla kamiennego; podczas wojny z tego
Wycinek z MP .K. d. o. R.· 1 1100000 . 155
powodu przeżywało ono kryzys.
Deutsch Eylau,
Przemysł kraju przetwarza głównie surogaty rolne lub leśne,
sprowadzane w większości z zewnątrz. Liczne są młyny, tartaki
i cegielnie. Przemysł metalowy ulokowany w Królewcu i Elblągu
pokrywa zaledwie część zapotrzebowania, brak natomiast zu~
pełnie przemysłu włóknistego, wyrobu skór i t. p.
38.
Wycinek z MP .K. d. D. R. •.

36.
leży

Tylża

(39000

1

Węzeł

100000. 18. Tileit-Pojurze.

mieszkańców)

w szerokiej pradolinie N iem n a, który tu ma 270 m szer.

tropolji. W głodowym roku 1918 prowincja dostarczyła porcji chlebowych rocznych dla 2287000 osób, a mieszając zboże z jęcz
mieniem i owsem-dla 3391 OOO osób, kartofli dla 2558000 osób.
W tymże roku wywieziono: 230000 bydła rogatego, 86000 świń,
24000 owiec, 10400 cieląt. W czasie przedwojennym wywożono
następujące produkty: żyto (202000 tonn), owies (69000 tonn),
pszenicę (15000 tonn) i kartofle (18600 tonn), oraz znaczne ilości bydła rogatego (215800 sztuk), owiec (59700 sztuk) i świń
(646600 sztuk).

na

kolejowy
w Węgoborku

północnem

skrzydle linji jezior Maiurskich.

W Elblągu istnieje odmaszyn i stoczni Schichau z Gdańska (około 3000 robotników). Warunków do stworzenia przemysłu kraj nie posiada wobec
braku SUfOWCÓWj ponadto Wycinek z MP „K . d. D. R." 111COOOO. 105 Rastenburg.
brak rezerw roboczych wobec silnej i stałej emigracji męż
czyzn na zachód. Wzmożenie więc przemysłowe i ilościowe
ludności Prus Wschodnich w bliskiej przyszłości jest wątpliwe.
dział fabryki

-
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Komunikacje

są

w stanie

i swoją gę
nie odpowiadają
warunekonomicznym
kom stosunkowo biednego kraju, czego dowodem
słaby ruch na nich. Były
one budowane dla usytuowania czołowej pqdsta wy wypadowej przeciw zachodnim prowincjom Rosji. Przed wojWycinek z MP „K. d. D. R." 1 100000. 134 Allenstein.
się siec
ną wspierała
39. Węzeł kolejowy w Olsztynie.
kratowa kolei żelaznych
o mosty i twierdze dolnej Wisły; dzisiaj wisi ona w powietrzu. Posiada ona wielką zdolność przepustowę,- na magistralach pociągi mogą iść w odstępach 10-minutowych. Tylko droga morska i powietrzna z Prus Wschodnich jest niezależna od
kontroli Polski, wobec czego rząd pruski położył silny nacisk
na rozwój żeglugi morskiej.
Na 1000 km 2 kraj posiada 82,2 km linji kolejowej, czyli
dwa razy więcej, aniżeli przeciętnie w Polsce, lecz mniej nieco
aniżeli na naszem pograniczu zachodniem (93-98 km). Ponadto
jest w kraju około 1OOO km linij wąskotorowych. W preliminarzu budżetowym na rok 1922 asygnowano kilkadziesiąt miljonów
marek na ulepszenie istniejących i budowę nowych linij kolejowych w części zachodniej prowincji.
19 torów kolejowych dochodzi z Polski (włącznie z tczewskimi) do granic, z czego 14 z korytarza Pomorskiego, co wska·
zuje na słabe związanie komunikacyjne Prus Wschodnich z całością państwa polskiego.
Drogi bite kraju są wszechstronnie rozbudowane, najmniej
ma ich ubogi kąt południowo-wschodni, gdzie biegną częstokroć
przez piaski. Przeciskają się one na pojezierzu licznemi przesmykami międzyjeziernemi, mając wszędzie złagodzone spadki
na szosach. Szosy posiadają 7,5 - 12 m szer.; częste są przydróżki. Pozatem znaczna ilość dróg posiada jezdnię 2,5- 3 m
szer. szosowaną lub brukowaną; drogi gruntowe (Landstrassen
i Landwegen) różnią się tylko szerokością. Wartość ich zależna jest od podłoża. Na gliniastych pagórkach mają znaczne
doskonałym

stością
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spadki i nawet po krótkich deszczach są już uciążliwe. Gliniaste drogi przeważnie są bardzo wąskie.
Główne drogi wodne kraju (Wisła, N i em en) znajdują się
na jego granicach, i na nich prowincja ma tylko prawo żeglugi.
Żegluga na jeziorach związanych kanałami i na Pre go 1e
nie ma większego znaczenia.
Największym objektem geograficznym kraju i zarazem największą przeszkodą dla ruchu jest pojezierze. Wielka ilość roz-

Wycinek z MP "K. d. D. R." 1 100000. 166. Osterode im Ost. Pr.

40.

Kanał

Oberlandski przy Ostrodzie.

Jeziora- Olb erl a n'd ski e są połączone kanałem o jednostajnym poziomie
z jeziorem Dr ·aż n o (Drausen), leźącem o 100 m niżej w delcie Wisły.
Przez jezioro Ab is gar, które leży poniżej przyjętego poziomu, kanał idzie
w groblach. Aby uniknąć budowy wielu śluz, zastąpiono je pochylniami, po
których statki ześlizgują się na podtoczonych wagonikach.
Cała oberlandska ·droga wodna, mająca 142 km długości, jest do użycia
tylko dla niewielkich statków (60-tonnowych).
Kanał poza mostami często jest trudny do przejścia. Może być spuszczony prze,: otwarcie albo zniszczenie spustów na odcinku Grilnhort- Liebe·
milhl. Również łatwo może być uszkodzony na pochylniach. Naztwnątrz jezior towarzyszą kanałowi groble 3 m szer. w koronach i 1 - 3 m wys. ponad
jego poziom. Żegluga na kanale trwa od kwietnia do grudnia.
Szerokość jego wynosi przy Ostrodzie 16 m przy głębokości 1,25 m;
dno jest miejscami błotniste. Brzegi różne: błotniste, a miejscami do 8 m wys.
Ostroda - miasteczko w obronnem położeniu między jeziorami; do dzisiaj zamyka ono jedno z lepszych przejść \\(!ląb kraju.

-
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głębokie

jeziora

możliwa
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jest tylko na pontonach lub mostach

pływających.

Największą

41.

Południowo-wschodni węgieł

grupą

jezior jest t. zw. Jinja jezior M az ur ski c h (w linji powietrznej 76 km długa), ciągnąca się
południkowo wzdłuż granicy wschodniej. W tej grupie są
największe jeziora kraju, jak Śniardwy (Spirding See), N iego ci n (Lowentin See); na niektórych odcinkach łańcuch tych
jezior jest podwójny. Rosjanie ominęli jeziora Ma z ur ski e
z północy, przechodząc przez lukę pomiędzy niemi a Prego ł ą. Na ich południowym skraju znajduje się błotnisto
lesisty obszar, puszcza Jańsborska (35_ km z północy na południe, 15 - 25 ze wschodu na zachód), o powierzchni 1000 km 2,
łącząca się z Ponarwiem. Linja jezior Ma z ur ski c h ubezpiecza
prowincję od strony Suwałk. Jest ona zamknięta szeregiem umocnień, mających ogólny kształt lekko rozwartego kąta, skierowanego wierzchołkiem ku południowemu wschodowi.
Z grup leśnych poza puszczą Jańsborską wyróżnia się puszcza Romincka (Rominter Heide, 25 km dł., 8 -15 km szer.). Za„
myka ona przerwę w grupie jezior na drodze do Gołdapu. Duże
pasmo leśno-błotniste ciągnie się wzdłuż brzegów Pre g o ł y.
Drobne działki rozrzucone po całym kraju, jak również lasy,
pagórki i budowle ograniczają przejrzystość terenu . . W dużym
użyciu jest drut kolczasty.
Rzeki poza N iem nem nie są poważnemi przeszkodami.
Dolny N iem en ze swą nizinną deltą jest w czasie wezbrań
zaporą trudną do przebycia. Normalnie szerokość rzeki wynosi
240 metrów, przy głębokości do 2 metrów. Po rozwidleniu się
nurtu główne ramię ma I 70 - 21 O m szerokości.
Prusy Wschodnie zawdzięczają swoją obronność głównie
elementowi wodnemu, w zimie jednak wartość ta "nie istnieje.
Zima z powodu ogólnego wzniesienia kraju jest surowsza, ani . .
żeli w Polsce. Średnia roczna wynosi 5,50-6, 70°, podczas gdy
Warszawa ma 8°, a Poznań 9°. Liczba dni, w których rtęć stoi
stale poniżej 0°, waha się pomiędzy 45- 55, a dni, w których
częściowo jest poniżej 0°, pomiędzy 111 - 131. Pierwsze mrozy
poczynają się w końcu października, ostatnie trwają do końca
kwietnia. Niejednokrotnie dopiero w początku maja jeziora oswabadzają się z lodu. W śnieżne zimy wiatr zmiata śnieg z wierz~
chołków wzgórz i zasypuje zagłębienia.

Mazowsza Pruskiego.

Wrota wejściowe pomiędzy linją jezior Ma z ur ski c h (na zachodzie)
a puszczą Romincką (na północny wschód od Gołdapu). Idzie przez nie dogodna droga na Gołdap i Wystruć (lnsterburg).
Puszcza Romincka obejmuje najwyższe wzniesienia na wschodzie kraju,
mianowicie „góry" Szeskie (Seeskier Hohe).

sianych grup jeziornych tworzy szereg linij wodnych, stwarzaPrzeprawa przez

jących dogodne warunki dla walk obronnych.
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42. Przesmyk Lecki
główne przejścia przez łańcuch jezior Mazurskich.
Lec (8000 mieszkańców), 133 km oddalony od Królewca, wznosi su~ na
miejscu dawnej twierdzy, osadzonej na przesmyku. Umocnienia nowoczesne
składają się z .Feste Boyen" i stanowisk dla bateryj na wyspach na zachód
od miasta. Całość zdolna do wytrzymania dłu~szego oporu; Rosjan zatrzy.
mal~ przez dni osiem.

Najdogodniejsze prze1sc1a przez grzędę pojezierza dla wejw głąb kraju prowadzą: a) pomiędzy jeziorem Raj gr od zk i e m i rz. Pi s s e k w kierunku na Ełk
(Lyck)- Jańsbork i do linji jezior Ma·
z ur ski c h dla obejścia ich z południa;
b) przejście pomiędzy Or z y ce m a Ni~
borkiem dla natarcia na Olsztyn.
Przy dzisiejszym układzie granic dla
uderzenia idącego z Polski, nie jest rzeczą konieczną forsowanie pojezierza, bo~
wiem ziemia Chełmińska sięga daleko
na północ, a posiadanie jej dozwala na
prowadzenie działań wojennych wzdłuż
dolnej Wisły, przejścia odrazu na nizi~
nę nadmorską d.rogą na Brunsbergę
i w dorzecze Pregoły.
Wyc inek z MP .K. d . D. R."
· 1 100000. 138 Lyck
Utrzymanie przez Niemców ekskla·
wy wschodnio~pruskiej podczas wojny 43. Węzeł kolejowy
jest rzeczą trudną, nawet w wypadku
w Ełku.
całkowitego _opanowania morza. Przywóz morzem ma do rozporządzenia właściwie jedyny port,
w zimie prawie zamurowany przez lody, wobec czego operacje
desantowe natrafiają
na poważne trudności.
Prusy Wsahodnie,
zdolne wystawić silną
ścia
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samojstną armję, leżą

o 110 km od Warszawy. Armja ta może się
wyżywić z kraju, lecz
nie uzbroić i wyekwi:
pować. Utrzymanie się
jej przez czas dłuż-

Podług

44.

Kanał

Królewiecki.

Scobela.

56
groźbę

dla obu korytarzy polskich, którym może
przerwać połączenie z państwem. W wypadku wzmożenia się
tej armji ma ona przed sobą na południu niczem nie zasłonięty
kraj dla działań wojennych. Jednocześnie jest ona w położeniu
wyjątkowo ciężkiem, znajdując się na wyspie dalekiej od metropolji, o 500 - 250 km od wschodniej granicy zwartego obszaru
państwa niemieckiego, podczas gdy kres północny Prus Wschodnich i stolica Królewiec jest oddalona zaledwie o 140 km
od wysuniętych punktów granicy polskiej.
szy stwarza

Notatka do mapy pruskiej 1 : JOOOOO.

Linja obronna jezior Mazurskich.
Około 80 km długą przes.zkodę uzyskano przez zamknięcie wąskich
przesmyków międzyjeziernych na przestrzeni od Węgoborka do Jańsborka.
Linja tych jezior, znajdująca się w odległości półtora do trzeeh przemarszów
od naszej granicy, przecina drogi wiodące ze wschodu w głąb Prus Książę
cych, zmuszając do obejścia jej od północy przez korytarz Wystrucia (50 km
szer. między Węgoborkiem i Pregołą), albo do obchodzenia z południa
przez puszczę Jańsborską. Puszcza jest w dobrej kulturze, ma wiele przesiek i drogi naogół niezłe.

Linję

jezior Mazurskich składa:

a) grupa jezior na północ od Lecu (Lotzen), twt)rzących jakby jedno
wielkie jezioro (20 km dł. 2 -10 km szer.) Mamry (Mauer See) o brzegach
odsłoniętych i pagórkowatych;
b) jezioro N ie go ci n (Lowentin See - 7 km dł.) o brzegach płaskiąh
i bezleśnych;
c) dwa łańcuchy jeziorne, odchodzące na południe od jeziora N iego ci n;
d) olbrzymie jezioro Śniardwy (Spirding See) o powierzchni
154 km 2;
e) dwa łańcuchy jeziorne idące dalej na południe, z których wschodni urywa się pod Jańsborkiem, a zachodni kończy się jeziorem Do I nem
(Nieder). Dalej na południe ciągnie się błotnisty Pis sek 30- 40 metrów
szeroki.
Umocnienia znajdują się: przy Lecu, następnie przy Kulla-Brilcke, Szymonkach (Schimonken), Grilnwalde, Talter Kanał, Mikołajkach (Nikolaiken) i st.
Rudczany. Umocnienia te składają się z bateryj i blokhauzów dla piechoty,
zdolnych do czasowego oporu.
Cało~ć umocnień ma przedewszystkiem zasłonić blisko położone okolice od wtargnięcia jazdy, ewentualnie zmusić nieprzyjaciela do nacierania
poważniejszemi siłami. Jeziora są możliwe do przebycia tylko na tratwach
lub mostach pływaj\cych. Wartość linji jezior znika w okresie zimy, Qdy wody
skuwa mróz. Wtenczas są one doskonałą drogą.

. ...

I

LINJA JEZIOR MAZURSKICH

Roman Umiastowski . GeografJa wojskowa

Rzeczypospolitej Polskiej

I

ziem osc1ennych

Podziałka

Druk I wydanie Wojskowego Instytutu Geograficznego 1924 r.

1 :300.000
~

kilo111, triw
\&WJClnlt

51
Dla zabezpieczenia prawego skrzydła jezior Ma z u r ski c h nie pozwalano zmniejszać powierzchni puszczy Jańsborskiej, chociaż znajdują się ta1r.
płaty urodzajnej gleby. Ponadto na odcinku Rudczany - Szczytno (Ortelsburg)
urządzono w lasach szereg przeszkód z drutów, z niewielkiemi blokhauzami.
Po odejściu Rosjan w r. 1915 cala ta Jinja obronna została doprowadzona do stanu normalnego i zarazem ulepszona.
Przez jeziora połączone kanałami (skanalizowane przepływy - nie do
przejścia wbród) prowadzi droga wodna z Rudczan do Węgoborka (skąd do
Łyny). Ta „mazurska droga wodna" posiada, ze względu na swe niewielkie
wymiary, nikłą wartość, zwłaszcza że przechodzi przez okolice ubogie. S tatki
na niej używane mają ładowność zaledwie do 150 tonn.

<
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dzie jej wznoszą się od 20 do 50 metrów. Podobnie jak bagna
noteckie, tworzyła ona poważną przeszkodę dla komunikacji;
dzisiaj dzięki kanałom zamieniona jest w łąki (lęgi Oberskie).
Rzeka Obra od Kargowy, wysyłając jedno ramię na zachód ku
Odrze (Obrę Le n i wą), sama skręca na północ, przechodząc
przez graniczny łańcuch jezior Z b ą s z y ń s ki c h.
Od Śląska oddziela kraj dolina B a r y c z y, 2 - 3 km sze·
i-oka, błotnista, gdzie rzeka płynie kilkoma korytami, rozlewając
się

V.

NIZINł\

WIELKOPOLSKI\.
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doliny.
O d r a, stanowiąca zachodnią granicę niziny pomiędzy uj·
ściem Nissy Łużyckiej a ujściem Warty, 200-240 m
szeroka, płynie w pozostałościach dawnych bagien, nie zupełnie
do dzisiaj osuszonych i nie wszędzie zabezpieczonych od zale·
wów. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym stanem wody
wynosi blisko 5 metrów. Duże ilości wody ma rzeka w pierwszych miesiącach roku, niekiedy do maja. Drogi, przeważnie
wąskie, przechodzą dno doliny po groblach.
45. lnowrodaw (24,000 miesz„
kańców) .

Węzeł kolejowy. Odchodzą li·
nje kolejowe na Poznań (1), Węgro
wiec (2), Bydgoszcz (3), Toruń (4)
i Kruszwicę (5).
Wycine k z MP . lC d. O. R. " 1 100000, 253.
Monotonję niziny Wielko~
ttohenzal za.
polski urozmaicają jeziora (502
ponad 10 ha), których znaczniejsze skupienie znajduje się na wschód i północ od Gniezna
na pojezierzu Kujawskiem; drugie skupienie jezior leży na zachód od
biegu Obry, pozatem
lub
mniejsze grupy zalegają w różnych częściach nizinę. Jeziora,
łącząc się ze sobą, tworzą długie linje wodne; największym jest

południkowego

łańcuch goplański.

większe

Zalesienie niziny wzrasta w kierunku ogólnym ku zacho·
dowi. Lasy zajmują 1/, powierzchni województwa poznańskiego.
Dalej na zachód, w jeziorzystej wnęce utworzonej przez bieg
O dr y i W arty, stopień zalesienia jest bardzo wysoki-znaj·
dują się tu wielkie kompleksy leśne Sternbergu. Duża grupa
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46. Gęstość osiedlenia w województwie poznańskiem.
. Je~~o osiedle przypada: 1) na'3,5-6 km 2; 2)6-8 km 2; 3)8 - 10km 2,
'
4) w1ęceJ Jak na 10 km 2 •
w okolicach nadnoteckich co n a SZ k'lCU,
istnieje
o.siadłość
Najsłabsza
1
.
.
.
b
wo ee o.znaczama pow1ata~1, wystąpiło tylko częściowo. Naogół pogranicze
za~hod_nie ma gęsto~ć rozmieszczenia osiedli mniejszą, aniżeli środek i wschód
woJewodztwa.
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chodzi poza N ot e ć, dążąc w górę Brdy; drugie postrzępione
biegnie na zachód, aby się związać z nieprzerwaną, potężną
smugą lasów międzyrzecza N ot e ci i W arty. Wszystkie te
grupy leśne stoją na podłożu piaszczystem i są rzadko zaludnione.
Granica polityczna polsko-niemiecka dzieli kraj przechodząc przez łańcuch jezior Zbąszyńskich. Po stronie niemieckiej
'pozostaje wnęka Frankfurcka, ,,Insel Sternberg", ogrodzona rzekami. Administracyjnie stanowi ona część Brandenburgji z dołączonemi powiatami z dawnej prowincji Posen.
Gęstość zaludnienia województwa poznańskiego (74 mieszkańców na km 2) jest nieco wyższa od przeciętnej w państwie.
Zmniejsza się ona w kierunku ku zachodowi; najmniej liczną
ludność posiada międzyrzecze N ot e ci i W arty. ,, Wyspa
Sternbergu" posiada nie wiele więcej ponad 40 mieszkańców na
km 2; najsłabiej jest zaludniony jej wzniesiony środek. Przeciętnie chatę wiejską w Wielkopolsce zamieszkuje 7 osób.
Rozrzucenie osiedli jest średnie; jedno osiedle mieści się
przeciętnie na 5,3 km 2•
Odniemczenie kraju postępuje szybko naprzód; spis ludności 1921 r. znalazł w województwie 83% Polaków; jedynie „Wyspa Sternbergu" posiada ich nieznaczne ilości na wschodnim
skraju.
Głównym zajęciem ludności jest wysoko postawione rolnictwo, kraj posiada nadmiar produktów rolnych ponad własne
zapotrzebowanie, najwięcej żyta i ziemniaków. Samego żyta
wywożono z województwa poznańskiego i pomorskiego przed
wojną blisko dla 4 milj. osób, licząc przy normalnym współ
czynniku spożycia dla tych województw, w czem Poznańskie
wywoziło 3/ 5 • Ziemniaków wywoziły te oba województwa prawdopodobnie w ilościach wystarczających dla 3 milj. osób.
Przemysł Wielkopolski, dotąd głównie oparty na przeróbce
produktów rolnych, jak cukrownie, gorzelnie, zaczyna zmieniać
fizjognomję. Rozwijać się poczyna przemysł metalurgiczny, z powodu odgrodzenia barjerą graniczną od pr~edwojennego źródła
fabrykatów .
Kopalin żadnych poza solą, wydobywaną w Wapnie i Inowrocławiu, kraj nie posiada.
Torfowiska i węgiel brunatny są eksploatowane dorywczo.
Komunikacje, scentralizowane w węźle poznańskim, są
. w stanie doskonałym. Cechuje je wielka spójność z siecią nie-
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brak dostatecznej ilości połączeń z ośrodkiem państwa. Nowa
Jinja Kutno - Strzałków znakomicie polepsza tę sytuację.

11111111 3

4

Wycinek, z:!1 P,'. K. d. D. R. • 1l1COOOO. 301 Posen.

48.

miasto rozrosłe przy dogodnej przeprawie przez Wartę -170000 mieszkań•
ców, 95% Polaków. Najbardziej polskie miasto w państwie.
Przed wojną Poznań był obozem umocnionym z cytadelą (.Kernwerk•,
gdzie napis - Poscn).
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47.

Gęstość

rozmieszczenia koni w województwie

poznańskiem

Na 1000 mieszkańców jest: 1) 95 -129 koni; 2) 130 - 149 koni; 3) 150200 koni; 4) ponad 200 koni.
Rozmieszczenie koni jest dość różne. Małe ilości posiada skrajne połu
dnie. Najwięcej stosunkowo mają żyzne Kujawy.
Województwo poznańskie wyróżnia się w państwie wysoką warto·
ścią koni.
miecką,

Poznań

•

jak również spoJnosc wewnętrzna. Odrę przechodzą
linje kolejowe w Kistrzyniu, Frankfurcie i dwukrotnie powyżej
niego w górze rzeki. Słabą stroną sieci komunikacyjnej jest

Jedyną drogą żeglowną wewnętrzną kraju jest rzeka W art a,
uregulowana od Poznania, po której mogą się posuwać normalnie statki o ładowności do 250 tonn. Wykorzystanie jej jest nieznaczne; interesujące nas połączenie tej rzeki z N ot e ci ą znalazło się poza granicą.
Inne drogi żeglowne znajdują się na skrajach niziny, mianowicie rzeka O d r a i droga Br d a - N ot e ć, prowadząca z W is l y do Odry. Odr a jest najgorzej uregulowaną z rzek w pań
stwie niemieckiem .
Sieć telefoniczna i telegraficzna obszaru jest dobrze rozwinięta. Telefon łączy prawie wszystkie o~ady i większość fol~
warków.

-
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Leszno

(16600 mieszkańców, 75% Polaków) nadgraniczny węzeł kolejowy, położony najbliżej
przepraw na Odrze w Głogowie. Linje kolejowe biegną do Zbąszynia (1), Poznania (2),
Kalisza (3), Wrocławia (4) i Głogowa (5).

Drogi bite pokrywają gęsto cały
kraj . Na 1000 km. 2 powierzchni mamy
w województwie poznańskiem 242,8 km
dróg bitych. Liczne te drogi są w wię
Wycin ek z MP!. I<, d . D. R. •
kszości 9 m w koronie szerokie, z której to szerokości połowa jest szosowana lub brukowana i której wolno użytkować wyłącznie w porze dżdżystej. Druga część
drogi, jako droga letnia, służy podczas pogody.
Województwo poznańskie jest najlepiej zagospodarowane
w państwie, armja działająca na jego obszarze, nawet armja
liczna, zdoła się bez dowozu wyżywić z zapasów miejscowych
przez czas dłuższy.
Województwo poznańskie wysuwa się daleko ku zachodowi
pomiędzy posiadłości Rzeszy i armje w nim ześrodkowane, posiadaiąc pierwszeństwo inicjatywy, są w stanie zagrozić uderzeniem w kierunku na północ, czy też na Śląsk, lub wprost na
zachód.
Samo województwo nie posiada wielkich przeszkód dla ruchu mas. Linje obronne wyznacza mu jedynie element wodny rzeki i grupy jeziorne. Pierwszą z nich tworzy łańcuch graniczny jezior Zbąszyńskich, przez które przepływa Obr a.
Przeszkodą taktyczną są łęgi Oberskie, które można zatorównież częściowo trudna do sforsowania dolina N ojak
pić,
t e ci i ·podobna B a r y c z y, oraz obszary piaszczyste, pokryte
prawie wszędzie sosnowemi lasami.
Międzyrzecze N ot e ci i W arty, ogromna przestrzeń wydmowa, zalesiona, 70 km długa , a 20 - 25 km szeroka, pra ·
wie bezludna, słabo uposażona w drogi, ogrodzona rzekami, jest
jednym z największych objektów geograficznych województwa,
objektem o wartości swoistej dla walki. Las ma szczególne
znaczenie dla wojny. W historji, w życiu ekonomicznem jest
on trudną do zwalczenia przeszkodą, stawiając tamę ekspansji
człowieka. Wojna podkreśla ten uniwersalny fakt wyraziście,
gdyż podczas niej życie pulsuje tętnem gorączkowem.

50.
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Jeziora Z b ą s z~y ń ski e.

Łańcuch, należący · w części połu
dniowej do Polski, a w północnej do
Niemiec, składa się z szeregu jezior,
z których wymieniamy największe. Jezioro Z b ą s z y ń s ki e- 6 km dł., 2 km
szer., 4 m glęb.; Njo w omie j ski e 1,5 km dł., 0,7 km szer., 2 m g,łębokie;
Grójeckie - 2 km dt., 0,4 - 0,7 km
szer., 3 m głęb.; Chobienic kie 3,5 km dług., 0,7 km szer., 5 m głęb.;
W i el k o w i ej s k i e - 1,5 km dług.,
1 km szer, 5 m głęb.; K o p a n i c k i e
- 2,5 km dł., 0,3-0,7 km szer., 3 m
głęb. Większość jezior ma dna bagniste, a przy brzegach porasta je sitowie.
Przepływająca łańcuch jeziorny
Ob r a, przy Kopanicy - 4, a dalej
8 m szeroka, jest bardzo grząska.
Zamarza na krótko tylko podczas bardzo
silnych mrozów. Brodów zupełnie nie
posiada. W czasie roztopów wiosennych
wylewa szeroko na pobrzeża, tworząc
jakby jedno wielkie jeziorzysko. Nizin·
na okolica na wschód od jezior jest
pocięta licznemi rowami odwadniającemi.
Węzeł kolejowy Zbąszyń (miasteczko - 4600 mieszkańców, położone
obronnie na przesmyku) jest głównym
na zachodniej -granicy państwa; tędy
kieruje się większość towarów wywo żonych i przywożonych.
Linje kolejowe odchodzą na Mię
dzyrzec- Kistrzyń (1 ), Frankfurt - Berlin (2), Cylichów - Krosno (Krossen)
(3), Leszno - Wrocław (4), Poznań (5)
i Międzychód (6).

Mniejwięcej w połowie Mię
dzyrzecze przecina granica polityczna. Drugi, znacznie mmeJszy
obszar wydm pokrytych lasem
W i s ł y,
wzdłuż
się
ciągnie
Toruniem a Bydpomiędzy
goszczą.
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Dolina rzeki zw~żona przy samym Frankfurcie i powyżej niego, rozszerza się na północ od miasta do 5 - 7 km. Krawędzie górują 20 - 30 m
nad dnem doliny, które posi'a da spore przestrzenie, zajęte przez podmokłe
łąki. Brzegi koryta, ogrodzone gr.obłami, wznoszą się zaledwie 112 m · ponad
średni stan wody.

Strome spadki napotyka się sporadycznie na krawędziach
dolin dyluwialnych. Największe wysokości względne są w Ostrzeszowskim, a w mniejszym stopniu - przy Wyrzysku.
Administracyjnie wchodząca w skład rejencji Frankfurckiej
„Wyspa Sternbergu", o powierzchni 5500 km 2 (70 km szer., a 90
km dług.), jest krainą piaszczystą, miejscami pagórkowatą, z grupą
jezior na stronie wschodniej. Bardzo gęsto zalesiona, jest ona
rzeczywistą puszczą graniczną, właściwie byłaby nią, gdyby nie
liczne koleje i drogi. W każdym razie prowadzenie walki obronnej w tym rejonie ma sprzyjające warunki.
Odległość od Zbąszynia do Frankfurckiej przeprawy wynosi trzy dzienne przemarsze. Kraina Sternbergu, ogrodzona
rzekami, jest naturalną podstawą dla działań na zachód, ku Ber.linowi, lub też na wschód, na Poznań.

Al!li.Y.. , ...,

Wycinek ~.ieco powiększony z MP .K . d. D. R.• 11100000. 296 Frankfurt a O.

51.

f rankfurt nad O d r ą

(68000 mieszkańGów)-90 km od polskiej granicy; najdalej na wschód 'wysunięte
duR miasto Brandeburgji, ważny węzeł kolejowy, przez który przechod:ii
linja Poznań - Berlin. W mieście dwa mosty: drożny i kolejowy (dwutorowy).
Odr a w okglicach miasta zwężona do 90 m pomiędzy groblami,
ma w rzeczywistości do 200 m; przy normalnym stanie wody 1,65 m głęb.
Rzeka jest uregulowana, najostrzejsze zakola są odcięte. Dni z lodem ·je.st
przeciętnie zaledwie 22.

-

VI.

Ś L ~ S K.

Sląsk, kraina przy bramach, położony w górnem dorzeczu
Odry, a w nieznacznej części również Wisły, posiada wyraźne granice na południowym zachodzie w łańcuchu gór, objętych wspólną nazwą Sudetów, a na południu w Karpatach.
Na wschodzie ogranicza go stroma, kilkanaście metrów wysoka
krawędź grzbietu Krakowsko-Wieluńskiego, a na połnocy mokrawa dolina Baryczy oddziela od niziny Wielkopolskiej.
Sląsk w znaczeniu historycznem ma szerszy rozciąg; a i obecnie Provinz Schlesien sięga dalej ku północnemu-zachodowi,
granicząc z Brandenburgją i Łużycami.
Kształtem swoim kraj przypomina liść dębowy, w któ_rym
O dr a z wieloma dopływami tworzy unerwienie; długość osi
dłuższej przekracza 300 km; szerokość obszaru wzrasta stopniowo ku północy dochodząc do 130 km na wysokości Lignicy.
Politycznie dzieli się obecnie Sląsk na prowincję niemiecką
Schlesien, złożoną z rejencyj: Lignica, Opole i Wrocław, o łą
cznej powierzchni 3591 O km 2 z ludnością 4333000 osób, oraz z województwa śląskiego o powierzchni 4233 km 2 z ludnością 1125000
mieszkańców. Posiada ono statut organiczny, który przeprowadza w szerokim zakresie zasadę samorządu wojewódzkiego.
Po stronie czeskiej pozostał niewielki skrawek kraju, mianowicie ponad połowę Sląska Cieszyńskiego o powierzchni 1213
2
km z 292000 mieszkańców. Ponadto po stronie czeskiej znajduje się SJąsk Opawski, zajmujący Jesioniki (Gesenken). Ogółem
cały Sląsk (bez Opawskiego) obejmuje powierzchnię 42000 km 2
z ludnością blisko 6 miljonów.
Charakterystyczną cechą Sląska niemieckiego jest wielka
rozmaitość oddzielnych jego części; zawiera on w swoich gra-
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nicach wysokogórskie krajobrazy trudnodostępnych gór Olbrzymich i Izerskich, jąk również nizinną, zalewaną, wyścieloną łą
kami dolinę O dr y; rozległe lasy na jałowych piaskach, a opodal żyzne gleby kotliny Kładzkiej i nawiane gliny Głubczyc;
to znów o miedzę dalej na wschód płone przestrzenie montanu
i dalej na północy porfirowe wzgórza, wśród których zalega zagłębie Walbrzychskie (Waldenburg). Województwo Sląskie mniejsze obszarem od Provinz Schlesien mniej też przedstawia różno
rodności, lecz i tu lasy otaczają zwartą ścianę zagłębia, a za
niemi na południe rozciąga się kraj pagórków, przetkanych smugami błotnemi, dziś osuszonemi i urozmaiconemi przez liczne
stawy.
Część południowo-wschodnia Sląska wzniesiona ponad
niską doliną Odry (powyżej warstwicy 300 m) wyodrębniona
jest w oddzielną jednostkę fizjograficzną, zwaną pogórzem (wyżyną) Sląskiem.
Sląsk Cieszyński, położony bezpośrednio przy bramie Moprzełęczy Jabłonkowskiej,

im też szczególnie zawdzię
w przeszłości, do czego dzjsiaj przyczyniły się
bogactwa kopalniane i przemysł, który tu ma charakter przemysłu końcowego, to jest wytwarzającego już fabrykaty, podczas gdy montan śląski jest głównie siedzibą przemysłu „cięż
kiego", przedewszystkiem odlewniczego.
Sudety, będące granicą śląską, wchodzą częściowo w skład
Prowinz Schlesien, wobec czego umieszczamy je we wspólnym
rozdziale. Pośród nich, na długości 650 km, biegnie granica niemiecko-czeska.
rawskiej i

czał swą wartość

R.

S U D E T Y.

Rozpoczynając się przy Bramie Morawskiej, ciągną się Sudety, jako rząd wałów górskich, na północny-zachód, na długo
ści 250 km, a szerokości 25 - 40 km.
Sudecką ścianę Bramy Morawskiej tworzy Jesionik. Dzieli
się on podłużnie na dwie partje: na wschodzie Jesionik Niski
(Niedere Gesenke} jest szeroką falistą wyżyną, wzniesioną 400 600 m i pociętą głębokiemi, lesistemi dolinami dopływów odrzańskich; na zachodzie dźwiga się Jesionik Wysoki (Hohe
Gesenke albo Altvater Gebirge) w formie długiego grzbietu
o szerokim szczycie, a stromych, miejscami skalistych zboczach,

-

o sredniej

-
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wysokości 1300 m., z najwyższym szczytem Pradziad

(Altvater-1490 m). Doliny tej grupy są głęboko wcięte, często
w formie wąwozów. Na północy wcięcie Spornhauer Sattel
(750 m) stanowi granicę grupy Jesionika.
52. Sudety.
Ł-Góry Łużyckie

I-Góry Izerskie
R-Riesengebirge (Karknos)
H-Heuscheurgebirge
E-Eulengebirge
A- Adlergebirge
Re-Reichensteingebirge
G- Gesenken (Jesioniki)
Szczyty:
1122-Tafelfich te
1601-Śnieżka

1014-Hohe Eule
1424-Śnieżka Kładzka

1490-Altvater
Z-Zobten (Sobóta), 718.
W-Wrocław.

Dalej dążą Sudety dwoma równoległemi pasmami. Półno
cno-wschodnie jest przedłużeniem grupy Altvater. Wznosi się
ono bezpośrednio z niziny Śląskiej i biegnie 150 km, jako góry
Reichenstein i Eulengebirge (Sowie), a następnie jako krawędź
pagórków Waldenburgu i Kacbachy. Znika to pasmo ostatecznie
przy Bunzlau.
Równoległy południowo-zachodni łańcuch nie jest równie
szczelnie zamknięty, jak poprzedni. Pomiędzy jego południo.
wem skrzydłem, grupą Habelschwerdt, a górami Olbrzymiemi
(Riesengebirge, Karknos) rozciąga się 40 km szeroka przerwa,
wypełniona częściowo pagórkami.
Góry leżące na północ od grupy Altvater można schema„
tycznie, podzielić na trzy partje: a) góry okola kotliny Kładzkiej,
b) pagory Walbrzychskie (Waldenburger Gebirge), oraz c) góry
Olbrzymie (Riesengebirge) z ich pogórzami.
a) Żyzną pagórkowatą kotlinę Kładzką, wzniesioną 300 400 m, ze wszystkich stron otaczają lesiste góry, które miejscami wiszą nad nią w postaci skalistych ścian piaskowca kredowego. Wody kotliny odprowadza N is s a Kład z ka, przeciskając się wąskim wyłomem ku Od r z e i oddzielając zarazem
góry Reichenstein od Eule.
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Przeciętna wysokość gór okola kotliny wynosi 600-900 m.;

najwyżej sięga Snieżka Kładzka (Glatzer Schneeberg-1425 m).
Grzbiety północno-ws.chodnie po.- ;~ ~ g § ~ ! 8 ~
cięte są licznemi drogami ~ołow~m1.
Najważniejszą z przełęczy, wiodącą do

f

~ ~~ ~

0

h

,
Czech, jest Mittelwalde (540 m), przez
którą przechodzi tor kolejowy. Bliżs~a
tl.,;.,i:_I)
droga do nich przez przełęcz Nachod
~ ,.
~
jest trudniejsza.
\ ,,
b) Porfirowe wzgórza Waldenbur~
skie (40 km długości) cią~ną się na
~ ,
północny-wschód do przełęczy Landest.§2
hut. Wzgórza, często o stromych zbo~
czach, oddzielone są przez krótkie do~ ~ .~ ·
liny. Po stronie śląskiej, u podnóża
głównego grzbietu, znajduje się dość
~ "i:ll
~
bogate zagłębie węglowe, otoczone spa.~~ - "!t~
dzistemi , zalesionemi wzniesieniami.
1
Drogi, przechodzące przez pagórki
Waldenburgu, nie są uciążliwe, jakby się
tego należało spodziewać po stromości
stoków. Kraj jest dobrze osiedlony
i sieć drożna jest gęsta.
c) Za przełęczą Landeshut, którą
tworzy wyłom B ob r a w y, leżą góry
Olbrzymie, jako jednolity, w części
wschodniej ponad 1OOO, a dalej ponad
1400 m wysoki grzbiet, o szerokości
20- 30 km; ku północy opada on stromo. Ze zwartego grzbietu najwyżej się . .
ga śnieżka (Schneekoppe-1605 m).
U jej podnóża leży olbrzymia kotlina Hirszbergu, okolona wieńcem
wzgórz (p. rys. 54). Prowadzą z niej drogi,
obchodzące góry Olbrzymie. Na za„
chodzie przeciskają się te drogi przez
przełęcz Jakobstahl, poza którą leżą
., . · ~ ~. ~ .,
już góry Izerskie.
Góry Izerskie, o przeciętnej wysokosc1 ~r.zb1eto.w 900-1000.m,
ciągną się na zachód ku Bramie Łużycki~), gdzie w głębok1m,
wąskim korycie przedziera się N i s s a Łuzycka.
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54.

Góry Olbrzymie i ich pogórza.

Poziomice co 200 metrów.

Podług

Partscha .

Koleje oznaczono linją przerywaną.

~zgórza Bobra wy i Kacbachy, będące pogórzem Rie.
sengeb1rgen, przedstawiają się jako kraj pagórkowat
y, poprzec1nany głębokiemi dolinami rzecznemi.
Granica upraw w Sudetach sięga do wysokości 700 m
Karpatach,
~z~shgddy whbdar?ziej
me , oc o z1 ona do 1000 m.
. . Wyżej w Sudetach do wysokości 1200 n, uorasta zbocza
I .
pona-d kt,
I wierzchy las, często trudny do przeJ'śda
orym ezy
'
t · k
obs
szc:ya;ówpas wk1s t' ah w partJa~h wynioślejszych obszar nagich
, po ry yc rumow1sk1em.

południowych

zwłaszcza ~s~~~:

Ostra wyraźna krawędź wzgórz wyznacza granicę sudecką;
na wschód od niej ciągnie się kraj pogórzy i nizina, przecięta
nurtami Odry. Na północnym zachodzie zamyka zatokę Slą
ską niski wał pagórków Trzebnickich (Katzengebirge - 256 m),
przerwanych wyłomem Odry. Nieliczne wzniesienia na lewym jej porzeczu urozmaicają monotonję niziny Sląskiej, mianowicie t. zw. góry Strzelińskie (Rummelsburg - 393 m), Strzygawskie (353 m) i oddzielna, granitowa, od pnia sudeckiego odcięta Sobotka (Zobten - 719 m).
Szereg bystrzyc, jak N i s s a Kła dz ka, By str z y ca
(Weistritz), Kacbacha, Bobrawa, Szalona Nissa (WUtende Neise) spływa z gór ku Odrze, zwalniając swój bieg na
nizinie. Z prawej strony płyną ku niej: skanalizowana, a dziś
prawie bezużyteczna jako droga wodna-K ł o d n i c a, M a ł o p an e w, St ob r a w a i B a r y c z.
Odr a płynie szeroką podmokłą doliną, zalewaną miejscami
podczas wezbrań.
Na południu, na Sląsku Cieszyńskim, kraj ma charakter
pogórza Wielkie, lecz naogół łagodne wyniosłości, w miejscach
bardziej stromych okryte lasem, zbiegają ku Wiś 1e, która pły
nie wąską doliną, obramiona rzędami stawów. Na północnym
jej brzegu leży okolica niskich pagórków (Pszczyna, Rybnik),
poprzegradzanych stawami, powstalemi na dawnych smugach
mokradlisk.
Dalej na północny-wschód leży okrąg górniczo-hutniczy,
wielkie zbiorowisko kopalń i fabryk, zgrupowanych na powierzchni- kilkuset kilometrów kwadratowych.
Od jałowych piasków montanu, leżącego w okolu lasów,
ciągnie się na północ od Kłodnicy żyzny grzbiet wapienny,
uwi€ńczony w pobliżu Odry bazaltową kopulą góry św. Anny
(Chełmek-385 m). Dalej na północ, poza Mało pa n w i ą, blisko
połowę powierzchni kraju zajmują lasy, słabo zaludnione i stojące na piaskach.
Na lewym brzegu O dr y, w kącie między nią a krawędzią
sudecką, doskonałe gleby lessowe wpłynęły na znakomity rozwój rolnictwa, doprowadzając równocześnie do zupełnej trzebieży lasów. Wyżej dopiero na północy zalegają one wielki
obszar piasków Niemodlińskich (f alkenberg).
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Notatka do szkicu 55. Widoczny jest na szkicu wyraźnie stosunek jaki
zachodzi pomiędzy południową krawędzią grzbietu muszlowego, a rozloko·
waniem górnośląskiego przemysłu. Niezbyt wyniosły grzbiet, o łagodnych
zboczach, jest zarazem od północy granicą, poza którą nie przechodzą kopal·
nie żelaza, dzisiaj będące tu na wyczerpaniu, jak również kopalnie cynku
i ołowiu. Największe zapasy cynku posiada kopalnia Szarlej.
Mapka wykazuje, jak ciasno obok siebie są umieszczone kopalnie i za·
kłady przemysłowe, będące w ścisłej zależności organicznej pomiędzy sobą.
Widać, że przemysł całego kraju grupuje się wkrąg zagłębia, w miarę jak
stalowe ramiona maszyn zamieniają ramiona robotnika. Paliwo mineralne
przyciąga przemysł. Proces analogiczny ma miejsce wszędzie na świecie.
Zanika rozproszenie przemysłu, a powstaje jego silna koncentracja, sprzyjająca łatwości produkcji. Daleko odsunięte od węgla fabryki, zmuszone drogo
płacić za przewóz paliwa, nie wytrzymują konkurencji z fabrykami ulokowanemi w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń.
Jest więc rzeczą jasną, że miejscem rozwoju przemysłu polskiego jest
dzisiaj tylko południowo-zachodni węgieł państwa.
Na szkicu ze względu na niewielką podziałkę pominięto tory kolejek
i tramwaje, oznaczając jedynie linje normalnotorowe.
Charakterystycznym zjawiskiem dla zagłębia jest istnienie tuż obok
niego dużych obszarów leśnych, dochodzących niemal do wrót fabryk. Na
południu smuga leśna oddziela montan od drugiej strefy przemysłowej, cią·
gnącej się wzdłuż linji kolejowej Katowice - Rybnik.
Lasy w zagłębiu dochowały się wskutek istnienia wielkiej własności
gruntowej niemieckiej.
Sląsk Srodkowy (okolica Wrocławia) jest krajem lepiej na-

•

ogół od Slttska Górnego rozwiniętym rolniczo, nadto posiada

wysoko rozwinięty przemysł cukrowniczy.
Wzgórza Trzebnickie mają na lewym brzegu O dr y przedłużenie pod postacią „gór Dalkowskich" (220 m). Pomiędzy
niemi a kra~ędzią pogórza rozciąga się wielki kompleks leśny
pustkowi Żegańskich (Niederschlesische Heide), puszczy dolnośląskiej, poprzecinanej torfiastemi nizinkami.
Klimat kraju nie różni się zasadniczo od klimatu Polski
środkowej. Jedynie w górach posiada on cechy odrębne, gdzie
podczas lata opady są nader obfite. Zasilanie górskich dopły
wów Odr y w wodę jest często nagłe, jak przy deszczach, tak
również przy topnieniu śniegu.
Srednia roczna temperatura na nizinie wynosi 8°C (w Warszawie 7,2°, w Poznaniu 8,2°), w kotlinie Kładzkiej 7°, podczas,
gdy na szczycie Snieżki tylko 0°.
Do osobliwości klimatycznych zaliczyć należy mgłę koloru
żółtawego, o przykrej woni, która powstaje często w montanie
górnośląskim i ma charakter dość trwały. Powstanie jej zwią-
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zane jest z wielką ilością sadzy i gazów siarkowych, wydzielanych przez fabryki.
Spadek wód sudeckich jest częściowo wykorzystany dla
poruszania motorów. Woda jest zatrzymywana w zbiornikach
przy pomocy potężnych zapór (przy Mauer, powyżej Uihn na
Bobra wie, przy Marklissa na Kw is si e i przy Breitenhain na
Bystrzycy). Najpotężniejsza zapora jest przy Mauer, ma ona
60 m wysokości i 280 m na górze, a 120 m na dole długości.
Zbiornik przez nią zamknięty mieści 250000 m 3 wody i jest największym tego rodzaju dziełem w Europie. Zamknięcie zaporami lewobrzeżnych dopływów O dr y w górnym biegu ochrania
pogórze od uciążliwych szkód, jakie wpierw ponosiło od wód
powodziowych.
Zaludnienie Śląska przedstawia się bardzo rozmaicie, naogół gęstość jego maleje w kierunku posuwania się z południa
56.

Bogumin,

graniczny węzeł kolejowy, pozostał przy Czechach. Posiada olbrzymi dworzec towarowy (przed
wojną największy w Austrii), Przechodzi przezeń
linja kolejowa wzdłuż górnej Odry i Becz wy,
przekraczająca ostro zarysowany rów Bramy Morawskiej.
Linje kolejowe dążą do Przerowa - Opawy (1), Raciborza (2), Oświęcimia (3) oraz do
Cieszyna (4).

na północ. Na Śląsku Cieszyńskim mieszka na km 2 200 osób, na Górnym-141,
Wycine~ l~;~~~:s/R~pt~~:
na Średnim -136, a na Śląsku Dolnym
zaledwie - 83. Najgęściej skupiły ludność ośrodki górnicze, więc
zagłębie Ostrawsko-Karwińskie ma około 400 mieszkańców na
2
km , Górnośląskie -1200, Waldenburskie - 430, a wyłączając
w nim lesiste, niezamieszkałe góry porfirowe, około 600 mieszkańców na km 2• Najsłabiej przedstawia się gęstość zaludnienia
-obszarów lesistych, gdzie waha się ono około cyfry 40 mieszkańców na km 2; tak jest w lasach nad St obr a wą i tak samo
w „ puszczy dolnośląskiej".
Istnienie wielkich zbiorowisk ludzkich w montanach, gdzie
wody z warstw płytkich uciekają do kopalń, zmusiło do sprowadzania wody do picia zdaleka przy pomocy akweduktów; tak
jest w zagłębiu górnośląskim i waldbrzychskim. Na Górnym

Wycinek z MA 1175000. Zone 6. Kol. XV III Tropau.

57. Zachodnia część zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.
Zasoby węgla w zagłębiu oceniają na 30 miljardów ~o.nn. Produk~ja
w 1g14 r. wyniosła prawie 9 milj. tonn; w 1916 r. - 10,8 m1lJ. tonn. Węgiel
.
karwiński należy do gatunku dobrze koksującego.
Zagłębie pozostało w całości po stronie czeskiej (u nas tylko Jedna
kopalnia) chociaż 51i; jego leży w obszarze czysto polskim, a tylko 1/6 w. ob·
w 1 cą
Moraw ska Ostrawa
.
,
. nad, Ostra
szarze mieszanym pols k o·czes k 1m.
.
liczy 30000 mieszkańców, a Polska Ostrawa - 20000 m1eszk~ncow.. .
W dolinach karpackich dopływów Odr Y i Wis ł Y 1 w dohme sameJ
Wisły urządzone są liczne stawy rybne, perjodyczne. W niektórych miej~:;·
wościach zajmują one większą część dna dolin (tu np. przy He~mam ~ ·
Stawy te są co kilka I.at spuszczane celem użyźniania, a następnie znow
zatapiane.

.-
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Śląsku czerpią tę wodę z głębokości 200 m, z warstw wapienia

triasowego (na północ od montanu), i przy pomocy złożonego
sys!emu wodociągów, zaopatrzonych w dużą ilość pośrednich,
posiłkowych pomp, doprowadzają do wszystkich części montanu. Sprawa wody jest dla niego kwestją istnienia; przerwanie jej dopływu na chwilę paraliżuje pracę całego niemal montanu. Dwie największe partje sieci wodociągowej mają za punkt
węzłowy Bytom, gdzie się łączą.
Urbanizacja kraju jest średnio posunięta, 45% ludności
mieszka w miastach (w Niemczech-70%). Stolicą prowincji
śląskiej i ośrodkiem niemczyzny jest Wrocław, stary punkt przeprawy, a stolicą województwa śląskiego jest młode miasto Katowice. Ogółem na całym Śląsku znajduje się ponad 1OO
skupień z ludnością powyżej 6000.

Podług .Skizzenblatt zur Linienkarte Deutschlands
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Węzeł kolejowy Wrocławia.

Stosunki agrarne kraju są w najwyższym stopniu nieunormowane, zwłaszcza na Śląsku Górnym, którego czwarta część
należy do 6 właścicieli i gdzie wielka własność zajmuje ponad
połowę ziemi .

•

Wielkiemu skupieniu ziemi przeciwstawia się niezwykłe
rozdrobnienie własności małorolnej, istnienie gospodarstw karłowatych, niezdolnych do samoistnego życia.
Skład narodowościowy Sląska zmienia się w miarę przechodzenia na zachód i północ, gdzie żywioł polski ustępuje niemieckiemu. Wśród tego ostatniego, daleko na północy, w powiatach Rotheburg i Hoyerwerder, znajduje się część grupy
Wendów (Łużyczan, na Śląsku-24400 osób), ocalałej w okolicach Chociebuża (Kottbus).
W części niemieckiej Górnego Śląska znajduje się około
700000 Polaków, w czeskiej-Śląska cieszyńskiego-również jednolita zwarta grupa przeszło 150000-na. Na kresach połu
dniowo-zachodniej Polski posiadamy więc silny i świadomy swej
indywidualności odłam narodu, dla którego po swojej stronie
nie znajdujemy równoważnika w ludności obcej, której województwo śląskie posiada około 300000 głów (Niemców, Żydów
i kilka tysięcy Czechów).
Rezerwy ludzkie kraju są skupione w centrach przemysło
wych. W województwie śląskiem mamy 540000 osób płci męskiej,
z których 200000 jest w wieku od 19 - 50 lat. Przyjmując analogiczny współczynnik dla Śląska niemieckiego, otrzymujemy, że
znajduje się tam 2000000 mężczyzn, z czego blisko 800000 w tymże wieku.
Wykorzystanie rezerw śląskich i czynności mobiliz~cyjne
na obszarze montanu z konieczności przybierają formę odmienną,
aniżeli w innych częściach kraju. Odmienność ta ma za przyczynę fakt, że element mobilizacyjny składa się głównie z robotnika i wzięcie go niemal w całości byłoby równorzędne
z osłabieniem rytmu pracy w montanie.
W stosunku do zaludnienia produkcja spożywcza kraju jest
niedostateczna i montany są żywione dowozem z zewnątrz.
Górnośląski okręg przemysłowy wwoził rocznie (1911-1913 ~.)
z innych dzielnic Polski 500000 kwintali (= 100 kg) zboza
i 150000 sztuk nierogacizny.
Rejencja opolska produkowała przed wojną 177 kg zbóż
chlebowych na głowę, a Śląsk Cieszyński zaledwie-92.
Ilość koni, w stosunku do powierzchni uprawnej wystarczająca, w stosunku do zaludnienia jest bardzo niska: dwa razy
przeszło niższa od przeciętnej w Polsce.
Układ sieci kolejowej charakteryzuje się przez długie linje
kolej owe biegnące z Niemiec przez całą długość Sląska. Dwie
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magistrale, górno i dolnośląska wychodzą z Wrocławia, rozga„
łęziając się jeszcze w granicach prowincji na ramiona. Górnośląska wysyła odnogi do Bogumina : do Jinji warszawskowiedeńskiej, dolnośląska prowadzi od Lignicy na Łużyce alb.o
przez Żegań (Sagan) na Berlin.
Prawym brzegiem Odry biegnie linja z Bytomia do Wro·
cławia-, gdzie przedłuża ją linja Szczecińska. Pozatem prawie
równolegle do niej biegnie linja krawędziowa (Raciborz-NisaLignica) i górska (Kladzko-Hirszberg-Gorlice). Długie te linje,
powiązane szeregiem łącznic, biegną w nieznacznych odległo
ściach od granic politycznych i utrzymanie ich podczas wojny
przez Niemców jest zawsze silnie zagrożone.

Wycinek z MP • K. d. D. R. • 1 100000. 499 Cosel.

59.

Koźle i węzeł kolejowy w Kędzierzynie (Kandrzin).

Łożysko O d r y, pierwotnie bardzo kręte, zostało skrócone przekopami.
Począwszy od Koźla (Cosel) wdół jest ono w wielu miejscach jednostronnie lub też na obydwóch brzegach obwałowane. Szerokość rzeki wynosi
35 - 50 m, przy głębokości 1,5 - 2 m.
Koźle było dawniej twierdzą osłonioną fosą Odry. Dzisiaj wartość
wielką przed~tawia jego port, położony niedaleko zagłębia węglowego. Składa
się port z 3 basenów (600 m długich, 50 m szerokich), oddzielających się od
basenu ogólnego, .związanego z rzeką. Port jest dobrze wyposażony w urzą
dzenia techniczne do ładowania węgla, zboża i cynku.
Kędzierzyn jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych na prawym brzegu górnej O dr y.
Kanał K ł od n icki, łączący Odrę z Królewską Hutą, wobec niewielkich
wymiarów posiada nikłą wartość gospodarczą. Szerokość je,io w zwierciadle
wody wynosi 10 m, gdzieniegdzie 12 -14 m, przy normalnej głębokości 1,5 m
Dozwala na ruch statków o ładowności 180 tonn.
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Powiązanie Sląska z Polską silniejsze, aniżeli z Niemcami

(8 i 5 linij), istnieje głównie na jego skrajach, a w środku . .od
do Kalisza znajduje się luka (165 km szer.), przez ktorą
przechodzi tylko jedna łącznica Częstochowa - Herby - Lubliniec. Nowa granica polityczna przecięła sieć Górnego Sląska
w 18 miejscach.
Sieć dróg bitych, jak również sieć telefoniczna i telegraficzna, jest w kraju dobrze rozwinięta. Gęsto zaludnione Sudety pod tym względem nie czynią wyjątku. W południowej
części kraju mało jest osiedli oddalonych więcej, jak 5 km
od szosy.
Lasy zajmują 28% powierzchni; takiego stopnia zadrzewienia obecnie nie posiada żadne z województw Polski. Lasy ślą
skie rozmieszczają się w trzech wielkich grupach: w górnoi dolnośląskiej oraz sudeckiej, gdzie w górach zajmują 350/o powierzchni. Równiny Sląska Sredniego są bezleśne, jak również
lewy brzeg Odry, gdzie w jednem tylko miejscu, w widłach
N is s y Kład z kie j i Odry, znajduje się większy kompleks la„
sów Niemodlińskich.
Wartością główną kraju są jego bogactwa kopalniane, a miejsca ich eksploatacji są zarazem siedzibami przemysłu; są one
temi objektami geograficznemi, o które toczyć się będzie walka
na Śląsku i daleko poza jego granicami.
Zagłębia węglowe tworzą złożone organizmy. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się gęsto porozmieszczane obok siebie
kopalnie węgla, cynku, ołowiu i żelaza, koksownie, fabryki amo·
niaku, smoły, brykietów, wielkie piece, stalownie, walcownie,
odlewnie, kuźnie, warsztaty konstrukcyjne, fabryki wagonów,
maszyn, drutu, armatur, huty i walcownie cynku oraz ołowiu,
fabryki przetworów węgla, ołowiu, kamieniołomy, wapniaki itp.
Wszystkie te zakłady wystrzelają ku niebu tysiącem kominów,
których dymy warstwą sadzy pokrywają okolice i szeregi muro·
wanych, jak koszary, kilkopiętrowych domów. Przeplat~ją zbiorowiska budynków i kominów liczne tory kolei normalnej, bądź
wąskotorowej, budowanej ze względów oszczędnościowych w terenie o pewnej falistości. Zakłady fabryczne łączą kolejki linowe,
a osiedla ludzkie - tramwaj.
.Zniszczenie lub uszkodzenie w tern wielkiem zbiorowisku
sieci wodnej lub elektrycznej jest równoznaczne z unieruchomieniem warsztatów. Zagłębie Waldeburskie również sprowadza wodę zdaleka. Korzysta ono z olbrzymich elektrowni, znajBędzina
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stwa w okresie wojny -nad rezerwoar węglowy. Bez jego· utrzymania prowadzenie samodzielnej walki przez państwo jest silnie
zachwiane, a przy dłuższym zajęciu przez nieprzyjaciela wogóle
uniemożliwione.

Niemiecka część montanu górnośląskiego oraz zagłębie
waldenburskie i ostrawska-karwińskie mają, dla państw je posiadających, znaczenie podrzędne, ponieważ mocarstwa te rozporządzają zagłębiami zasobniejszemi i lepiej urządzonemi.
Działania wojenne na · Śląsku nie natrafiają na szczególne
przeszkody. Gęsta sieć komunikacyjna sprzyja ruchom przygotowawczym.
Niebezpieczeństwa dla zagłębia Polski i Czech wynikają
z ich pogranicznego położenia, dla strony niemieckiej zaś z workowatego kształtu prowincji i z jej słabego związania z Rzeszą,
a silnego z Polską.
Ruch wielkich jednostek napotyka przeszkodę powazmeJszą jedynie w nurcie Odry, w lasach i górach sudeckich

Wycinek z MP .K . d. D. R.". 11100000. 501 Beuthen-Bendzin.

60. Typ osadnictwa w zagłębiu
węglowem:w dolinie Cz ar n ej Pr ze mszy - nieregularne i niezakończone
zarysy miast; kopalnie węgla, kamieniołomy, fabryki i kolonje robotnicze obok
szczątków lasów. Liczne drogi, koleje i łącznice.

dujących się o kilkanaście kilometrów i wykorzystujących siłę
spadku wód. W montanie górnośląskim dwie centrale elektryczne, w Chorzowie (polska) i w Zaborzu (niemiecka), zasilają
większość zakładów fabrycznych.
Zagłębia ze swą wielką ilością zakładów przemysłowych,
objektów murowanych, betonowych, linij kolejowych wymagają
specjalnych m~tod walki, zbliżonej do typu walk ulicznych.
Wartość rzeczywistą przedstawiają one wtedy, gdy są łzynne;
wówczas są arsenałem wojennym. Każda ze stron musi przeto
dbać o utrzymanie swych montanów w stanie nienaruszalnym.
Obszary górnicze, węglowe Polski mają dla niej znaczenie
pierwszorzędne, niema bowiem ważniejszego objektu dla pań-

Wyc inek z MP .K. d . D. R.• Jl 100000. 477 Oppeln.

61.

Op~ole

(34JOJ mieszkań c ów) mias to pow.stałe nad dogodną przeprawą j4na
0 1dJr:z;e;I spis pruski z 1910 r. znalazł tam 20% Polaków; stolica rejencji opolskiej,
ważny węzeł kolejowy; przez miasto przechodzi linja kolejowa nadodrzańska
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Sudety gęsto zaludnione {kotlina Kładzka posiada 1OO
mieszkańców na km 2) i pocięte obficie przez drogi, biegnące
w różnych kierunkach, tylko w poszczególnych partjach gór~
skich mają cechy trudnodostępności. Charakter wysokogórski
posiadają jedynie na pograniczu z Czechami, zwłaszcza w górach Olbrzymich.
Lasy kraju dobrze utrzymane, szeregi rzędami postawionych drzew, rosnących dla zaopatrzenia kopalń w podpory, nie
mają nic w sobie z pierwoborów, które tylko w Sudetach
spotkać można.
Przeszkodą

specjalnie związaną z montanem są stare opuszczone tereny górnicze, które grożą zawaleniem, a zwykle są
ogrodzone i oznaczone (t. zw. Bruchfelde). Są one dzisiaj rzadkością, częściej spotkać je można w okolicach Sosnowca i Dą
browy.

I

VII.

POGRf\NICZE POLSKO-ROSYJSKIE.

Kraj na wschód od N ie m n a i Bu gu aż po Dn ie p r
a w części północnej i po za nie, jest dla Polski
i Rosji wiekowym obszarem wojennym. Na długości ponad
1000 km przecina go granica państwowa od ujścia Zbrucz a
do ujścia Dz is i en ki.
Skrzydło południowe bojowiska polsko-rosyjskiego zamy•
kają góry Karpackie (Rumunja), a na północy bieg granicznej
Dźwinę,

Dźwiny (Łotwa).

ta strefa graniczna jest w połowie przedzielona przez
olbrzymi, o odrębnej fizjognomji kraj - Polesie. Trudność opanowania przestrzeni na Polesiu, w niektórych okresach zmuszająca do zaprzestania poważniejszych działań wojennych, sprawia, że wielka strefa graniczna polsko-rosyjska
dzieli się -na dwa odrębne obszary-północny i południowy. Stałej łączności działań na nich utrzymać się nie da.
Trzecim więc obszarem frontu wschodniego, ze względu na
swe rozmiary jest „puszcza graniczna" Polesia.
Przez północny obszar przechodzą drogi z Warszawy do
Moskwy i do Petersburga, drogi łączące stolice państw; przez
południowy wiodą najbliższe drogi do żyznych gubernij czarnoziemu i do zagłębia Krzyworoskiego i Donieckiego, a odwrotnie
do Polski - do strefy najgęstszego zaludnienia w państwie,
w jego rejon naftowy i na tyły państwa.
Los stolic państwowych Polski i Rosji decyduje się na
obszarze północnym, lecz trwałość wojny, możność jej prowadzenia-rozstrzyga się na drogach na południe od P r y pe ci.
Po obydwu stronach granicy traktatu ryskiego niema ża
dnych szczególnych różnic w fizjografji kraju, jednolity jest
Cała

błotnisty,

J
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komunikacyjny całej strefy - system dróg żela
ze wschodu, z dorzeczy D n i e p r u i D ź w i n y,
od Petersburga po Odessę, zbiega się koncentrycznie ku ziemiom Polski środkowej, do czołowego teatru wojennego dawnej
,.
Rosji.
Wyjątek w układzie komunikacji istnieje tylko na południu,
gdzie sieć kolejowa i drożna na Podkarpaciu góruje swą gę ...
stością nad siecią rosyjską.
Zaludnienie ziem, przylegających do granicy traktatu ryskiego, posiada po obu jej stronach gęstość tę samą. Również
pod względem narodowościowym i wyznaniowym nie różnią się
te kraje od siebie. Posiadają ludność mieszaną, obszary jednorodne narodowościowo lub wyznaniowo są nieliczne.
Siłę Polski a zarazem słabość stanowi fakt, że pogranicze wschodnie znajduje się blisko jądra państwa, krótki okres
czasu dozwala na skoncentrowanie tam większości jego armij,
do której drogi podwozu są niedalekie. Słabością Polski jest,
że armje jej „ wychodzą z obszaru 20 milowego na 200 milowy",
mając przed sobą układ dróg o kształcie wachlarzowatym.
W miarę odsuwania się od rdzenia państwa przestrzeń, którą
muszą one opanować, zwiększa się nietylko na długość, lecz
również i na szerokość.
Przeciwnie dla Rosji- pogranicze zachodnie jest dla niej
pograniczem odległem; przesunięcie wielkich mas zmobilizowanych wojsk na nie z całego państwa wymaga długiego okresu
czasu. Natomiast w miarę przesuwania wojsk rosyjskich na zachód zmniejsza się szerokość frontu dla nich.
Zasadniczo można powiedzieć, że teoretycznie przy równych ·
warunkach mobilizacji i koncentracji w pierwszym perjodzie
wojny w strefie granicznej polsko-rosyjskiej przewagę w szybkości ich wykonania posiada Polska.
W ścisłym związku z naszym pograniczem wschodnim pozostaje sprawa Litwy Kowieńskiej, która stanowi część jednej
ze ścian korytarza wileńskiego, będącego obszarem najwrażliw
szem na drgnienia wojny na wschodzie Polski.
Po stronie polskiej więc dzielimy pogranicze wschodnie na
trzy obszary: korytarz wileński, Polesie i obszar wołyńsko-po ...
dolski, wchodzących częściowo lub w całości w ramy 4 okrę
gów korpusów; po stronie rosyjskiej zaś przyjmiemy istniejący
tam podział wojskowy na zachodni okręg wojenny ze stolicą
w Smoleńsku i ukraiński okręg wojenny ze stolicą w Charkowie.
również układ
znych, idących
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Walka Polski na wschodzie, prowadzona na peryferji Europy, nie interesuje bezpośrednio państw zachodnich. Sprzymierzeńcami naturalnemi podczas niej są natomiast państwa gra~iczące z Rosją. Po stronie europejskiej nie są one potężne,
jak drobne państewka bałtyckie i Rumunja; po stronie azjatyckiej są one bardzo odległe, a wpływ ich działań na froncie
polskim wątpliwe czy da się bezpośrednio odczuć. Cenną rzeczą jest tam zawsze stanowisko Japonji, która stoi na straży wyjścia Rosji na wolne od lodów morze, podobnie jak Wielka Brytanja wartuje wyjścia na ocean z Europy. Potęga obydwu państw
na tej samej podstawie geograficznej jest ufundowana.
Nacisk geograficzny na Rosję wyrazimy stosunkiem, jaki
zachodzi pomiędzy ilością mieszkańców ościennych mocarstw
(520 milj.) a jej zaludnieniem (131,5 milj.). Równa się on-4. Nie
wszystkie z tych mocarstw są w tym samym stopniu zainteresowane kwestją potęgi rosyjskiej, a tylko niektóre z pomiędzy
nich z natury rzeczy zachowują się wobec Rosji ekspansywnie.
Taką jest -Polska, której szlaki narodowościowe przekraczają
Dn ie p r i D ź w i n ę, a jak wiadomo osadnictwo-przesiąkanie
narodowościowe-poprzedza granice polityczne, które prędzej czy
później ogarną wysunięte fale kolonizacyjne narodu.
Podobny jest stosunek do Rosji Japonji, walczącej o hegemonję nad żółtym kontynentem i o odrzucenie przeciwnika,
który dotarł aż do fal oceanu Spokojnego i posiada wpływy polityczne w Azji.
Pozostałe państwa graniczące z Rosją są albo oddzielone
od niej stepem (Persja) i łańcuchami gór (Afganistan, Chiny,
Mongolja) i ńie są zdolne do działań zdobywczych, aibo też objęły one w całości sporną strefę graniczną i walczyć będą tylko
napadnięte, tylko w obawie o utracenie posiadanego (Rumunja
i państewka bałtyckie).
Faktyczny więc nacisk polityczny istnieje na Rosję tylko
ze strony Polski i Japonji, z któremi w określonych wypadkach
może się złączyć siła państw zagrożonych w swym stanie posiadania.
Rosja Europejska posiada przewagę pod wzglę.dem ludności nad swoimi sąsiadami zachodnimi. Wyraża się ona cyfrą
1,4': Duża ludność jest tylko jednym z czynników potęgi pań...
stwa i posiadanie przez Rosję 61 milj. mężczyzn, rozsypanych
na przestrzeniach aż do oceanu Spokojnego, jeszcze nie daje
żadnej gwarancji użycia ich w całości, jako czynnika militarnego
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gami wzdłuż dolin rzecznych. W zależności od gleb są one
urodzajnemi, gęsto zaludnionemi obszarami, bądź też pokrywaję
je. lasy na piaskach i błotach. Taka nizinna równina okala]po„
jezierze Żmudzkie, również nizina zalega szmat kraju pomiędzy
N ie w i aż ą i ś.w i ę tą, idąc dalej na południe wzdłuż N iem n a; przez nizinę przechodzi D z i s i en k a i górny N i e m e .n.
Największą zaś na:wschodzie równinę nizinną przechodzi Dn ie p r
z B _er_ez.,Yną, Drucią i dolnym Sożem.

VIII.

POLSKI\ PÓŁNOCNO-WSCHODNII\
i ZIEMIE PRZYLEGŁE.

Od Inflant polskich po Polesie i od brzegów Bałtyku aż
poza Dn ie p r rozciągają się obszary, w których tkwi północno
wschodni półwysep polski, i na których decydować się będzie
podczas wojny rezultat walk, stanowiących o przeniesieniu działań wojennych bądź na południowy-zachód w dorzecze Wis l y,
bądź też umiejscowieniu ich w dorzeczu Dn ie p r u i Dźwiny.
Północno-wschodnie ziemie dawnej Pol&ki dzielą się krajobrazowo na kilka działów. Pierwszy z pomiędzy nich tworzy
pojezierze, gdzie znajdują się największe wysokości absolutne
i względne wśród niekończącego się napozór zbiorowiska wzgórz,
o kształtach nieregularnych, o glebach przeważnie gliniastych,
często obficie przemieszanych ze żwirem. Liczne jeziora, a prze„
dewszystkiem drobne nieciecze, zagłębienia bezodpływowe lub
z trudem odwadniane, rozsiane są gęsto w tej krainie. Prze„
dzierają się przez nią szerokie, przeważnie bagniste doliny rze„
czne. Ten charakter posiadają okolice Suwałk oraz kraj pomiędzy D ź w i n ą i W i l j ą, pojezierze Wileńskie, jak również nad
i za Dźwiną, pojezierze lnflancko-Połockie, gdzie możemy wydzielić pojezierze Inflanckie nad Dźwiną i bardziej nizinne
Połocko-Witebskie nad zakrętem D ź w i n y.
Drugi typ krajobrazu przedstawiają wyżyny. Odznaczają
się one mniejszą ruchliwością w układzie stosunków hypsome„
trycznych; mało tam stromych stoków, brak jezior i mało niecieczy. Rozróżniać możemy pagórkowate wyżyny: Mińską, Oszmiańską, Nowogrodzką, dodają też Wołkowyską.
.
.
~rzeci wreszcie typ powierzchni stanowią niziny, wciskaJące się Z8tokowo pomiędzy płaty wyżynne i ciągnące się smu-
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Ujście

S z cz a r y do N i e m n a.

Górny- N iem en płynie w szel'okiej dolinie, pokrytej miejscami bło
tnistemi lasami. Obie rzeki płyną leniwie, w licznych zakrętach. Przejście
przez nie wbród w górze względnie łatwe, przy ujściu Szcza r y jest możliwe tylko podczas długotrwałej posuchy. Szerokość obu rzek, jak i ich
~łębokość, bardzo zmienna - szerokość w tych okolicach waha się w grani·
cach od 80 -- 120 m.

Rzeki ziem północno - wschodnich dadzą się podzielić
na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy rzeki wierzchowisk
W i I j i i N i em n a, które, jak i te rzeki w górnych biegach,
płyną leniwie, sennie, rozlewając się w mokradłach i torfowiskach.
Do drugiej grupy należą pozostałe rzeki. jak również W i I j a
i N ie m e n w innych częściach swych bie~ów, gdzie płyną one

-
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przeważnie w głębokich dolinach, nierzadko posiadających wyniosłe krawędzie,
mają spadki średnie lub nawet bystre.J
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Dzi s n a

(4500 mieszkańców) w położe
niu obronnym w widłach D ź: w iny i Dzisienki.
D ź w i n a ma pod miastem 100 - 120 m szer.; w lecie podczas posuchy jest miej scami możliwa do przejścia
w bród.
D z i s i e n k a przy ujściu
do 60 m szer., tu ma brzegi ,
szczególnie lewy, bardzo wysokie. W mieście przechodzi

przez nią dobry, żelazny, trzyłukowy most.
Na odcinku granicznym Dźwiny niema ani jednego mos't u.

Klimat kraju jest naogół nieco surowszy, aniżeli w środ
kowej Polsce. W miarę przesuwania się na wschód wzrasta
jego ostrość, to jest potęguje się szybki wzrost mrozów zimowych.
Maximum opadów jest w lipcu, minimum przypada na luty,
przyczym rozkład opadów jest bardzo zmienny.
Deszcze wiosenne są rzadkie. Często po zniknięciu smegów ziemia czeka przez dwa miesiące deszczu. Opady letnie
niejednokrotnie trwają przez kilka dni, a nawet kilka tygodni.
Ciepło wiosenne przychodzi prawie jednocześnie na całym
obszarze; roztopy trwają przeciętnie 2-4 tygodnie, rozpoczynając się zazwyczaj w połowie marca.
Dla rolnictwa warunki klimatyczne są naogół ciężkie, zwłasz
cza, że gleb żyznych niewiele. Fakt ten nie świadczy o niemożności otrzymywania dobrych rezultatów z roH. Rzeczą znaną
jest, że ludność pracująca w trudnych warunkach geograficznych, a posiadająca wysoką technikę rolną, ma zbiory lepsze
od ludności osiadłej na glebach żyznych.
Rozmieszczenie ludności w kraju rolniczym, uzależnione od
wartości ziemi, jest bardzo niejednolite. Zmiany w układzie naturalnym gęstości zaludnienia czasowo sprowadziła wojna, wy·
ludniając strefę od Białegostoku po Dokszyce i część zachodnią
pasa przyfrontowego.
Zagęszczenie ludności na Litwie wynosi 41 osób na km 2,
Dalej na wschód w korytarzu Wileńskim zniża się do 35, aby następnie po stronie rosyjskiej podnieść się znów do 40 osób na km 2.
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Grodno (35000 mieszkańców)

położone jest w miejscu, gdzie N i e m e n gwałtownie przełamuje swój
bieg, zmieniając kierunek z zachodniego na północny.

Dawne puszcze, dzisiaj wyniszczone z cennego ~aterjału,
oraz obszary bagniste mają zaludnienie bardzo słabe, Jak puszcza Nalibocka, Rudnicka, Zaniemeńska, lasy błotniste nad Berezyną i inne.
. ., .
Miast wielkich poza Kownem, Wilnem, Grodnem 1 Mmsk1em
kraj nie posiada.
.
. . .
Miasteczka typu wyłącznie rolniczego, żyJące z ?hsk1e1, o~olicy, liczą niejednokrotnie zaledwie kilkunastu m1eszkancow.
Korytarz Wileński posiada tylko kilka miasteczek (10) z ludno-
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60 - 250 wsi, chutorów, zaścianków i „okolic" tworzy gminę
zaludnieniu od 5000-9000 osób.
Pojemność nielicznych miast i licznych drobnych miasteczek dla koni jest niewielka, jak również wsi w zimie. Przewiewne ~todoł~ nie chronią od mrozu. Siana nie składają w stogi,
lecz um1eszcza1ą w „odrynach" (puniach), które nadają się dla
ludzi do spania.
Stajnie są małe i niskie, umieszczenie rosłych koni w nich
jest trudne.
Chaty są przeważnie jednoizbowe; korzystnie się wyróżniają wsie na zachodzie Litwy. Dwory, przedstawiające ongiś dobre warunki do kwaterowania, są w większości bardzo
zniszczone.
Główną cechą stosunków narodowościowych jest silne
przemieszanie grup etnograficznych, które tylko na skrajach
wschodnim i zachodnim znajdują się w stanie czystym. Na zachodzie-Litwini, na wschodzie-Białorusini prawosławni, a śro
dek pomiędzy niemi zalała fala polska, idąca z Mazowsza, two~
rząc, jak w okolicach Wilna, obszary czysto polskie.
Naogół obszary jednorodne wyznaniowo lub narodowościowo są nieliczne, w wyniku czego stosunki w kraju przedstawiają się różnorodnie. Dominujący element polski, inteligencja i posiadacze wielkiej własności na zachodzie i wschodzie
kraju w czasie niedawnego przewrotu socjalnego utracili swe
wpływy. Akcja wywłaszczania, stosowana przez rząd ro~yjski
i sowiecki, zniszczyła wielką własność, a ciężkie warunki życia
o

przeciętnem

-
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Stacja

węzłowa

Tu krzyżują si~ linje kolejowe,
gostoku (1), Wołkowyska (2),
(3) i Siedlec (4).

95

Czeremcha.
z Białe
Litewskiego

przychodzące
Brześcia

i w korytarzu Wileńskim. Na wschód od
granicy polskiej znikły one już zupełnie.
Szosy są rzadkością, najwięcej ma ich
Suwalszczyzna, pozatem dwie szosy przecinają Litwę i jedna przechodzi skraj pół
nocny Polesia.
Wojna wywołała radykalne zmiany
w układzie sieci drożnej, cała bowiem
sieć dróg w obszarze etapowym na zachód od frontu wielkiej wojny została
Powstało na
urządzona i zabudowana.
niej tysiące mostów; tysiące kilometrów
dróg i drożyn wymoszczono drzewem bądź Wycine\~~00.\\to~~·.
'dylowano. W mniejszym stopniu i tylko
w bliskim pasie - przyfrontowym zbudowano podobną sieć po
stronie rosyjskiej.
· Dzisiaj ta sieć dróg jest w stanie zamierania, i jedynie tylko
część ich nadaje się do użycia, większość natomiast jest zrujnowana przez niepogody _i kradzieże. Podtrzymanie tych dróg,

rozproszyły inteligencję.

Przeciwnie, w środku kraju, w korytarzu Wileńskim, obserwujemy zjawisko wprost przeciwne, mianowicie silne gruntowanie się polskości, opartej o własne państwo.
Komunikacje kraju w stosunku do jego powierzchni są
rzadkie. Sieć kolejowa gęstsza jest na południu. Kościec jej
tworzą trzy Iinje kolejowe, przebiegające z południowego zachodu na północny wschód. Liczne są miejscowości oddalone
o kilka przemarszów dziennych od linji kolejowej. Granica polityczna sprawia, że miejscowości nad Dźwiną są odległe o 1OO
km od własnych stacyj kolejowych (np. Druja). Wojna na tych
przestrzeniach jest jeszcze wojną „pieszą". Oddziały do walki
- dochodzą, lecz nie dojeżdżają.
W czasie wojny zbudowano kilkanaście kolejek wąskoto
rowych, z których część pozostała i jest użytkowana na Litwie
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Mo ł ode cz n o (1700

Krzyżuje się tu linja Wilno (1) -

wysk (2)

-"'Połock

(4).

mieszkańców).

Mińsk (3) z linją dwutorową Wołko·
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69.

Baranowicze (11400 mieszkańców).

Po Brześciu. Lit~~skim ~ajważniejszy węzeł kolejowy Polski wschodniej.
Rozchodzą się hnJe koleJowe do Białegostoku, Brześcia, Wilna, Mińska

Łunińca.

które w przeważającej większości znalazły się na obszarze polskim, jest rzeczą niemożliwą, trzebaby chyba stworzyć nowe
)asy. Część tej sieci jest również zbędna, jako zbudowana wy.
łącznie dla potrzeb wojny; drogi tej kategorji zanikły niemal
doszczętnie, a wraz z niemi długie mosty, mające po kilka kilometrów długości, przez mokradła i niziny.
.
Oprócz dróg dylowanych, część najważniejszych dróg w okolicach obfitujących w kamień-żwirowano, lecz tylko na odcinkach uciążliwszych (np. na drodze Wilno - Oszmiana).

powiększony

Piaski

z MP .K. d. w. R.• 11100000. O 26 Porzecze;

Orańskie.

Leży ten kompleks piasków, wydm i wydmuchów pomiędzy N iem nem
a K o t r ą, od Grodna aż poza Orany, przecięty kilkunastoma jeziorami stru·
mieniowemi. Z wydmami bezpośrednio graniczą połacie błotniste.
Na mapce widać drogi (przy wzgórzu 130), których trasa nie jest
ustalona, a więc topograf zaznaczył je jako ślepe. Podobnie jest z drogą
doc~odzącą do .os. Ljebjedina", która podczas zimy ma swoje przedłuże.
nie, lecz w lecie, kiedy mapa była robiona, topograf również nie znalazł jej
dalszego ciągu. ~

Przy komunikacjach należy zwrócić uwagę na kwestję zamianowicie że układ dróg lokalnych podczas zimy
w okolicach podmokłych bądź obfitujących w jeziora ulega
wielkiej zmianie.
Ludność jeździ zimą nawprost przez om1Jane podczas lata
przestrzenie, najlepsze drogi wiodą gładką powierzchnią lodową
jezior i mokradeł, a więc drogi zimowe bardzo często sprzeczne
są z mapą. Szczegół ten ma znaczenie ważne, ponieważ znalezienie drogi pod śniegiem, wobec braku drzew przydrożnych
(istnieją obecnie tylko wyjątkowo) i drogowskazów, jest połą
czone z wielkiemi trudnościami.
Drogi wodne kraju są nieurządzone. N iem en i Dźwina
są żeglowne, jednak żegluga zwłaszcza na D ź w i n i e, z powodu
sadniczą,
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licznych kamieni podwodnych jest mało wartościowa.
przedstawia się żeglowność Dn i e p r u i Berezyny.

71. N i e m e n na
skraju puszczy Nalibockiej poniżej ujścia rz. Serwecz.
N i e m e n na tym
odcinku jest przeważnie bagnisty, zanieczyszczony
kłodami
drzewnemi, tkwiącemi
w dnie i palami po
licznych, zburzonych
mostach.
Głęboko~ć
rzeki wynosi tu do
1,5 m, szerokość - 70
m. Żeglowna jest przez
osiem miesięcyod gra·
nicy państwowej.
Droga biegnie po
nieco
wzmes1onym
prawym brzegu. Sze·
Wycinek z MR 1J8400J. XVll-20.
roka podmokła dolina
łąkowa jest po deszczach tr'udna do przejścia. Osobliwością N iem n a są mosty pływające (np.
w Gnieziczach), kładzione wprost na wodę, a składające się z bali lub też
zwykłych desek. Na zimę, jak również przy większej wodzie, są one ściąga„
ne. Przejeżdżać przez podobne mosty mogą tylko pojedyńcze niezbyt cięż
kie wozy. Przez niektóre przejdzie pojedyńcze działo.
Budowa pływających mostów, których niema na innych rzekach (np.
sąsiedniej Szcza r ze), jest możliwa ze względu na wolny bieg górnego
N iem n a, , opisującego szeroki łuk.
urządzane
wyniszczyły lasy. Po

Drogi

,,

f\.

Lepiej

przez Niemców i masowy wywóz budulcu
stronie rosyjskiej, jak również częściowo
w korytarzu Wileńskim i na Litwie, uczyniła to ludność. Starodrzew staje się rzadkością; liczne są niezalesione trzebieże.
Na ziemiach północno-wschodnich znajdują się trzy odrę.
bne jednostki terytm•jalne, mianowicie samodzielne państewko
litewskie, korytarz Wileński, stanowiący odrębny okrąg korpusu
Grodno i po stronie rosyjskiej zachodni okrąg wojenny.

L I T W I\.

Litwa, zwana dziś dla jasnego określenia, wobec wielości
tego terminu, Kowieńską, zajmuje kraj o powierzchni
52600 km 2 z ludnością 2,160,000 mieszkańców, czyli posiada
prawie jedenaście razy mniej ludności od Polski.
Na zachodzie opiera się republika litewska o morze nad
płytkim zalewem Kurońskim, na północy graniczy z Łotwą, na
południu dolny bieg N iem n a „oddziela Litwinów od wrogów",
a teraz politycznych przyjaciół z Królewca. Z Polską granica
biegnie wzdłuż linji kolejowej Dyneburg- Grodno, a przy ujściu
M er e c z a n ki przechodzi na lewy brzeg N i e m n a dążąc
ku granicy Prus Wschodnich.
Ogólna długość granic państwowych wynosi 880 km, z czego
prawie połowę stanowi granica z Polską, co wskazuje wyraźnie
na stopień wzajemnego zainteresowania się sobą dwóch państw.
Granice kraju są otwarte, suche, dogodne do przejścia, poważnych przeszkód geograficznych w strefie granicznej niema.
Przeszkodą taktyczną jest dolny bieg N iem n a, jak również na
niewielkim odcinku część pojezierza Święciańskiego, na zachód
od toru kolejowego Wilno - Dyneburg.
Granica morska, przeciwnie, w sensie obronnym jest pomyślna; płytkie przy brzegach morze oddzielone mierzeją i pły
tkim zalewem nie dozwala na dojście wielkich okrętów.
Litwa, przyciśnięta do płaskiego brzegu morskiego, znajduje
się pod silnym naporem geograficznym i politycznym sąsiadów.
Pierwszy z nich wyraża się cyfrą-36 , 5 (Polska, ·Niemcy, Ło
twa -89 milj. ludności, Litwa - 2, 16 *).
Napór polityczny, świadomy, jest mniejszy; przedewszyst~
kiem na Litwę napierają Niemcy, idąc „drogą nad morzem" (na
tej długości geograficznej już niema „Drang'u nach Osten") ku
poratowaniu bałtów kurlandzkich i zarazem zduszeniu resztek
Litwy Pruskiej. To są dwa najważniejsze powody, oprócz wy.-

znaczeń

Napor geograficzny mierzymy przez stosunek masy ludności dawobec ludności państw je otaczających. Dla Polski nacisk ten
wyraża się cyfrą 7, dla Czechosłowacji - 8.
Naporem politycznym nazywamy nacisk wywierany przez państwa hę·
dące w stosunku ekspansywnym do sąsiadów. Rozumie się, że katde z państw
posiada odcinki graniczne bierne i czynne. Np. ekspansja polska zdąża na
Śląsk niemiecki, lecz nie idzie z Pomorza i z Wielkopolski na zachód. Eks·
pansja Polski istnieje na wschodzie, lecz niema jej na południu.
*)

nego

państwa
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w rzeczywistości między temi państwami kwestyj spornych.
Polska występuje tu dla zdobycia rynku dla swego rozwijają
cego się.przemysłu i dla zachowania swych zdobyczy kulturalnych niegdyś uzyskanych. Jest w tej ekspansji wiele uczuciowości, wiele sentymentu, ani cienia z dążeń niemieckich, utoż
samionych z hasłem wytępienie narodu litewskiego. Na drugim
miejscu u nas w stosunku do Litwy znajdują się dopiero zagadnienia polityczne doby dzisiejszej.
Litwa jest państwem o formie powierzchni zbliżonej do
elipsy z półwyspem w stronie południowej.
Nie posiadając dogodnego portu nie łączy się Litwa morzem ze świa tern. Leży na uboczu od wielkich linij komunikacyjnych. Przez kraj przechodzi jedynie niewielki odcinek magistrali Berlin - Moskwa, lecz ponieważ linja ta nie jest jedyną
łączącą stolice Niemiec i Rosji, przeto przewóz drogą przez Litwę, przewóz handlowy, obciążony cłami, zmuszony będzie ją
om1Jac. Narazie przy dzisiejszym układzie stosunków politycznych i ekonomicznych transport idzie z Prus Wschodnich przez
Litwę ku Łotwie, z czego oba te państwa ciągnęły dotąd poważne zyski.
Na Litwie ciąży serwitut umiędzynarodowionego N i e m n a,
który traktat wersalski otwiera dla statków polskich i poddaje
pod zarząd międzynarodowy. Drugi serwitut również na naszą
korzyść jest związany z portem Kłajpedy. Obie te kwestje wobec wrogiego stanowiska Litwy nie są dotąd ostatecznie rozstrzygnięte.

Wycinek o l/ 3 powiększony z MP .K. d. w. R... 1/100000. O 24 Olita.

72.
broniło

Dawne przedmoście Olita

N·
Iem en, służąc za ogniwo pomiędzy twierdzą koJSCJ~ ~rzez
•
• ,
wie~ską 1 grodz1enską. Zwrócone obliczem na zachód obecnie 1·est b
ez wartośc1 dla Litwy.
prze·' ·

Rzeka idzie w swym biegu środkowym w w1'elk1'ch zakolach, w brzegac h s t romych, tu powyżej 40 m wysokich.
W Olicie most drożny i kolejowy.

suniętego przez. dzień ~zisiejszy niebezpieczeństwa polskiego dla

Prus. Wschodnich, ktore potęguje nacisk polityczny niemiecki
wywierany na Litwę.
· również ekspanPolska w stosunku do Litwy wys t ępuJe
• b szym, b o niewiele jest
sywnie, choć w stopniu znaczni'e sta

Przyznanie Litwie zagarniętego przez nią terytorjum u1sc10wego N i e m-n a wyswabadza ją w dużym stopniu z pod przewagi niemieckiej, otwierając jej do pewnego stopnia wrota na
morze. Bez tego wylotu niezależność gospodarcza Litwy byłaby zupełną fikcją.

Litwa obejmuje pojezierze Żmudzkie, geometryczny ośro
dek kraju, oraz nizinę pobrzeżną (pobrzeże Żmudzkie) i drugą,
ciągnącą się na wschód, jak również szeroki pas kraju wzdłuż
dolnego i środkowego biegu N i em n a.
Pojezierze Żmudzkie, okolone N i ew i aż ą, dolnym N iemn em i Bałtykiem, nielicznemi wzniesieniami sięga ponad 200 m
nad poziom morza. Spływają z niego większe rzeczki, jak
J u r a ku połu
W i n d a w a ku północy, a D u b i s s a
dniowi.
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73. Port w Kłajpedzie.

\
i

\

Miasto i port położony
na północy zalewu K u ro ń
s kiego, po obydwu stronach
Da n g e, przy .głębi" zalewu, prawie nigdy nie zamarza
(najwyżej kilka dni do roku).
Głębokość koryta wjazdowego (Baakenlinie) przy śre 
dniej wodzie 6-6,5 m. W r.
\
1911 okręty o zanurzeniu
i
ponad 6 m mogły wchodzić
\
przez 215 dni. Najniższy po\
ziom w tym roku notowany
\
- 5,38 m. W 1912 r. stosunI
ki w .głębi" były jeszcze
\
pomyślniejsze. Okręty o zanurzeniu ponad 6 m mogły
wchodzić przez 352 dni.
t
Port dzieli się na „See\I
gat• to jest część znajdującą
!
się między tamami przy „głę
•, gdzie w pobliżu znajduje
bi
I
l
się port zimowy i rybacki
I
I
w Bommelsvitte, oraz na ujI
ściową część rzeki O a n g e,
po której mogą parowce krą
i
I
żyć aż do mostu kolejowel
go. W 1913 r. weszło do
II
portu 799 okrętów (310,360 t.
r.), a wyszło 790 okrętów
(306,649 t. r.). Głównym proWycinek z MP .K. d. O. R.• 11100000. 3 Memei.
duktem wywozu było drzewo
,
OOO 3
(1
m· ), k~ore w połowie (55% ) pochodziło z naszych województw pół'000 ,
nocno· wschodnich. Pozatem wywożono celuloz"' i kle k"1
P • a wwożono wę.._
giel angielski.

\

j.

.i

\

W Kłajp~dzie znajduje się duża fabryka celulozy, (5-600 robotników),
fabryka nawozow sztucznych, mydła, browary i cegielnie.

Dol~na Du bi s s Y oraz wąska i głęboka miejscami W i n da „
w Y odd~1~la wschodnią część wyżyny, wzgórza Szawelskie od
zachodmeJ-wzgórz Telszewskich.
N~zi~a rozciąg~jąca się wzdłuż Niewiaży i Swiętej, pomię
dzy p0Jez1erzem L1tewskiem a wzgórzami Szawelski'em1· p d
rze .
· · k
st ·
awia się !a o kraJ równy, częściowo zabagniony i zalesiony~ d~z~ala1ący na dogodne przejście z okolic Kowna ku
D_zw1n1e.

74. Dubissa.
Głęboko w grzbiet pojezierza wcina""ją
z jego wyniosłości.
Tu dolina, D ub is s y , leżąca o 50 - 30 m
niżej od przeciętnego poziomu okolicy, z powodu stromości zboczy, stanowi przykrą
przeszkodę dla ruchu. Mosty nad tego ro dzaju rzeczkami muszą być z konieczności
wysokie, wiodąc od jednej krawędzi doliny
do drugiej.
Osady tylko w szerszych miejscach
doliny lokują się na łagodniejszych partjach
zboczy, starannie unikając dna doliny, za·
lewanego podczas większych deszczów.
Du bis s a jest spławna. Głębokość rzeki nieznaczna (średnio 0,8 m). Znajduje się na
niej wiele młynów.
się rzeczki, spływające

Z rzek litewskich jedynie N iem e n , płynący, w biegu środkowym,
a częściowo i w dolnym, w wyso„
kich, porzniętych parowami brzegach,
jest wskutek swoich wymiarów przeszkodą dla ruchu większych jednostek.
Na granicy Prus Wschodnich jest~ on
uregulowany; poniżej Tylży rzeka two„
Wycinek nieco powiększony z MP
,
ana Iog1czne "K. d . w. R." 1100000. MZ9 Kleimy
ł
rzy roz Iegł ą detę,
l żuawy,
do żuław wiślanych.
Zaludnienie rolniczego kraju jakim jest Litwa nie jest gę„
ste, na km 2 mieszka przeciętnie 41 ludzi, przy silnej przewadze
elementu wiejskiego. Miasta są nieliczne i słabe, typowe dla
okolic -rolniczych, _ludność ~miejska stanowi zaledwie 9,6% ogółu.
W stolicy kraju, Kownie, (92000 mieszkańców), położonym
u ujścia W i 1j i do N iem n a, Polacy mają przewagę kulturalną.
Ostatnie wybory do rady miejskiej stwierdziły, że Polacy sta„
nowią tam 28% mieszkańców (według oficjalnego spisu ludności
tylko 3,4%!?).
Miasto nie nosi charakteru litewskiego, jak Szawle (21000
mieszkańców), któreby się lepiej nadawały na stolicę narodową.
Położenie Kowna, jak i Szawli jest ekscentryczne, znajdują się
one blisko granicy (dwa dni drogi).
Drugiem pod względem wielkości miastem w kraju jest Kłaj„
peda (32500 mieszkańców, w tern 25500 Niemców, a tylko 7000
Litwinów).

104

105

Wycinek z MP .K. d. w. R. • 1 100000. M23 Wołkowyszki,

75. Typ rozproszonego osadnictwa litewskiego.
W kraju moreny czołowej, gdzie znajduje się obfitość wód powierzchniowych, a wody podziemne są przeważnie płytkie, mieszkańcy, nie uzależnieni
od wód płynących, nie grupują się też w wielkie osiedla. Masa istniejących
stanowisk wodnych sprawia, że liczne są odosobnione zagrody, zamieszkałe
pT"zez jedną lub dwie rodziny, posiadające zawsze swój zbiornik wody pod
postacią płytkiej studni. Samotnie stojące zagrody są oddalone o kilkaset
czy kilka tysięcy metrów jedna od drugiej, często jakby szeregując się, w różnem oddaleniu, wzdłuż dróg.
Ten typ rozproszonego .chłopskiego" osadnictwa przeważa na całej
Litwie, oprócz jej części wschodniej. Jest on nader niedogodny dla kwaterowania wojsk, zmusza bowiem do rozrzucania oddziałów na znacznych przestrzeniach.
Na załączonym wycinku mapy, obejmującym obszar 80 km 2 znajduje się
240 dymów czyli lokując 8 -10 żołnierzy w jednym, na danym obszarze mo·
żnaby z biedą pomieścić pułk piechoty. Zebranie ~tego oddziału i utrzy:
manie go w gotowości w tych warunkach natrafia zatem na poważne trudności.

Administracyjnie państwo litewskie jest podzielone na 20
powiatów o powierzchni od 1019 do 3533 km 2• Ludność poszczególnych powiatów wynosi od 44600 do 230000 miesz-

kańców.

Stosunki narodowościowę Litwy podług spisu 1923-r. przedstawiają się następująco: Litwini stanowią 84,8% (1680000), Po-
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Kowno

. k Grodno w miejscu, gdzie bieg N iem n a
jest tak sa~~' a
k M. ' t leży w widłach rzecznych W i l j i
zmienia swoJ k1erune • ias o
i: N ie m„n a.

położone

gwałtownie

!

-318q, (67000)*), Żydzi 7,6%. Pozostałe narod?wości. 3,6%
I
acy
., ., N'
,
p o przyłączemu KłaJpedy
(76000), ,w IOczem większosc
iemcow.
.
k
ł
'ak wiadomo procent polskich
Ost~tnie w.ybory. ~o seJ':'U ;;n;:;c~j~ość ostatni~go spisu ludności
wyborców wyzszy, m1anow1c1e 7,~ 1/o·
d . śc' z· e Polaków w państwie litew. .
'l .
nana Mia on owie '
na Litwie 1est ogo nie z
. ..
. h
d 200000 osób t. j. 13% .
skiem niema. Tern niemnieJ Jest ic tam pona
*)

-

106

stosunek ten nie uległ zasadniczym zmianom, - ze 142000 osób,
które ją zamieszkują, 52% należy do narodowości litewskiej {spis
kościelny).

Państewko litewskie posiada około 1,000,000 mężczyzn, z któ.rych 430000 w wieku od 20 do 50 lat, czyli jest zdolne przy
długotrwałej wojnie do wystawienia wojska liczącego do 200000
ludzi. Nie rozporządza natomiast dostatecznemi środkami, ażeby
samodzielnie wojsko to odziać i uzbroić, nie posiadając absolutnie żadnego przemysłu wojennego.
Samowystarczalność państwa istnieje tylko pod względem
spożywczym. Rolniczy kraj, o glebach częściowo dość dobrych,
produkował przed wojną więcej, aniżeli sąsiednie obszary. Gwał
towne zniszczenie wielkiej własności sprowadziło jako skutek
zmniejszenie się produkcji rolnej.
Sieją głównie żyto, jęczmień, owies, duże obszary zajmują
ziemniaki i len. Obecnie kraj wykazuje nieznaczne nadwyżki
zboża i jako surowca - Inu.
Przed wojną obszar dzisiejszej Litwy posiadał ponad 20%
powierzchni pod lasem, lecz przez pierwsze lata jej istnienia
las uległ rabunkowemu wycięciu. Powyżej 35% lasu sprzedano
różnym konsorcjom, zwłaszcza angielskim. Dopiero niedawno
ustanowiono ochronę przed wywozem przy pomocy wysokich
cel. Obecnie sytuacja leśna kraju nie przedstawia się świetnie,
las zajmuje tylko 16% pow. (nie licząc Kłajpedy) to jest 831028
ha. Powyżej 20% pow. leśnej ma zaledwie 5 powiatów (Szaki,
Kowno, Troki, Marjampol, Olita), a poniżej -10% ma 3 powiaty
(Udany, Wyłkowyszki, Rokiszki).
Obszar rolny w stosunku do powierzchni kraju wynosi do
40%, a tylko w okolicach południowych sięga do 60,%.
Żywy inwentarz uległ poważnemu zmniejszeniu, ilość koni
z 760000 w r. 1913 spadła do 505000 w r. 1922. Na 1000 mieszkarków kraj posiada 240 koni, 376 sztuk bydła rogatego, 318
owiec i kóz oraz 608 sztuk świń. W Polsce wschodniej analogiczne cyfry są: 171, 348, 150 i 267; w sąsiednich Prusach Wschodnich w r. 1913-250, 618, 654, 178.
Przemysł kraju jest nikły, mniejszy od przemysłu sąsiednich
województw polskich. Kraj nie posiada żadnych kopalin, oprócz
niewielkich ilości małoprocentowych i nieeksploatowanych rud
żelaza. Przed wojną gubernia kowieńska, stanowiąca dzisiejsze państewko, zatrudniała w przemyśle 6500 robotników. Wobec
braku przemysłu utrzymanie przyrostu ludności, wynoszącej §re-

-
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dnio 20000 rocznie*) jest trudne i przed wojną emigra~ja była
. na Od r 1899 do r. 1909, czyli przez 10 lat, wyemigrowało
1ICZ
,
•
k'
d ,
t
z kraju 165000 Litwinów, zwłaszcza do Amery 1, g z1~ wy wo·
rzyła się duża kolonja litewska.
.
.
We wszystkie wytwory przemysłowe kraj zaopatruJe się
zagranicą, obecnie głównie w Niemczech i w Polsce (w .przetwory naftowe, sól, węgiel, wyroby włókiennicze, metale -~ ma·
szyny); zagranicę zaś wysyła, przedewszystkiem do Angl)l, len
i drzewo.

. . · · lk'
w przyłączonej Kłajpedzie jest rówmez mewie 1,
zatrudnia on kilka tysięcy robotników w browarach, f~bryce _na·
wozów sztucznych, licznych młynach i tartakach. KlaJpeda Jest
głównie placówką handlową.
,
.
Wobec braku własnego przemysłu daje się odczuwac w kr~JU
drożyzna wytworów przemysłowych przy taniości produktow
Przemysł

rolnych.
,, · · k
Komunikacje kraju są słabo rozwinięte, gęstosc s1ec1 . o:
lejowej jest dwa razy mniejsza, aniżeli w Polsce,. pr~ycz.em siec
ta (1140 km długości) składa się głównie z odcmko~ ~e~not~rowych, niepowiązanych zupełnie ze sobą. Połącz~ma JeJ zna!"
dują się poza granicami Litwy, w Polsce, na Łotwie, względme
dla części dróg żelaznych, zbudowanych przez okupanta w Prusach Wschodnich.
.
Rozbudowanie i powiązanie sieci kolejowej w kraJu ubo·
gim, rolniczym niema narazie warunków do prędkiego urzeczywistnienia. Budowy nowych linij jeszcze nie rozpoczęto. 'W_Y:
tknięto tylko w terenie trasę dla toru Kłajpeda - Szawle: Siec
tę wzmocnić może w określonej sytuacji Polska albo Niemcy.
Część południowa kraju (Suwalszczyzna) nie pos~ada. wcale
linij kolejowych, oprócz odciętego z obu .stron gra~1cą I roze·
branego częściowo odcinka linji Orany-?ht~~Suwałk1.
_
Najważniejszą drogą żelazną w kra!u Jest dwutorowy o?
cinek linji Królewiec - Wilno. Następnie na u~agę ~asł~guJą
linje krzyżujące się w Szawłach (Koszedary - L1bawa i Tylza Mitawa albo Dyneburg).
. ..
Tabor kolejowy jest nader ograniczony, na 100 km lmJI
znajduje się: wagonów osobowych 23, towarowych-122, pa*) w latach wojny Litwa przyrostu zupełnie nie miała i d?~i~ro ~ 19_22
r. poraz pierwszy osiągn~ła przewyżkę poważną uroazin nad ze1sc1am1, mia·
nowicie 19100 osób.
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rowozów-11 (w Polsce: 38, 450, 16). Kilka kolejek wąskoto.
rowych, pozostałych w spadku po okupancie, ma niewielką wartość i nieliczny tabor.
Drogi bite są nieliczne. Dwie szosy (Tylża - Mitawa i Kowno -Dyneburg) przecinają kraj, pozatem istnieje na Suwalszczyźnie kilka odcinków szosy w stanie nieświetnym pozostałych w spadku po Rosji.
Wiele dróg w czasie wojny poprawili Niemcy, zwłaszcza
w dawnym obszarze tyłowym armij naddźwińskich. Dzisiaj drogi
te, pośpiesznie kładzione z dyli, są w stanie zamierania. Pozatem drogi gruntowe, zwłaszcza na glebach gliniastych, są podczas deszczów i roztopów trudne do użycia dla zaprzęgów.
Drogą wodną kraju jest tylko N iem en, ważniejszy dla Polski, aniżeli dla Litwy. Droga wodna przez kanał W i n da wski
(który nie był ukończony) łączący Du bis s ę z Wind a wą, a więc
N iem en z morzem nie istnieje. Dla spławu używane są również
Niewiaża, Jura, Dubissa. Żegluga na Niemnie trwała
w 1920 r. od 1O marca do 6 grudnia. Kursowało 11 statków
parowych o łącznej pojemności 280 tonn. Przewiozły one w ciągu
roku przeważnie na bardzo krótkie odległości - 124000 pasaże
rów. Towarów (głównie drzewa) przewieziono w tymże czasie
około 2 miljonów pudów (16000 tonn, to jest 1600 małych wagonów).

Sieć pocztowa kraju jest dwa razy słabiej rozwinięta od
polskiej (1 agencja na 200 km 2 - w Polsce 1 na 94). Sieć telefoniczna również skąpa, a telegraficzna wyjątkowo słaba
(32 agencje telegraficzne, czyli jedna stacja na 1500 km 2; w Polsce na 106 km 2).

Działania wojenne na Litwie nie mają zbyt sprzyjających
warunków. Mobilizacja, z powodu nikłości sieci kolejowej, natrafia na poważne przeszkody, może ona być jednak dokenana
w terminie dość szybkim, ponieważ kraik jest niewielki. Koncentracja wojsk litewskich, na które to najbardziej militarystyczne państewko w Europie przeznaczyło w 1921 r. aż 54% budżetu, a w r. 1922 - 1/ 3 sum budżetowych, również napotyka
duże utrudnienia wskutek słabego rozwoju sieci kolejowej.
Dla działań większych jednostek kraj przedstawia trudności
w obszarach leśnych. Przeszkodą taktyczną jest N i e m e n w swym
dolnym i środkowym biegu, płynący w dolinie o brzegach wysokich, oraz przy ujściu, gdzie tworzy żuławy, na których ruch

109 musi ulegać ograniczeniom. P ~zeszk o d ą w mokrych
wojska
roku
porach
jest również zły stan drog.
?7.

żuławy Niemeńskie.

Poniżej Tylży
l'ona

tworząc

dzieli się N ie ql en na
obszerną,

podmokłą,

ram
,
ecinaną
a miejscami bagnistą '.ie 1tę, p~pr:
.
.
. owów · Głównym ramieniem
Jest
tysiącami r
ł b
Rus 150-400 m szer., 1,4 - m gę.; prz~
dużej wodzie zalewa brzegi na szerokości
3 - 7 km.
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Wzdłuż rzeki ciągną się groble, mI~J

. bardzo oddalone. Towarzyszą im
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Większe obszary leśne ciąg~ą
się wzdłuż morza. Po_zat~m duze
,
'duJ'ą się-Jedna na
grupy l asow
znaJ
zachód, a druga na wschód od Ko-

k

Wycine

z

MP „K. d. o. R." 11100000.
17 Heinrichswalde .

wna oraz trzecia, bardziej po~trzę:
d. Ol"tę Lasy te prze'
ł d . d iego s1ęga1ąca po
I .
piona, na po u me ;
n. ; trzeciej części liściaste, na podłożu
ważnie o gęstem po szyc;,
. .
. ę dla ruchu niepomyślnie.
często podmokłym, ~r~~O:t~~1a~~ o~szarów nie ma. Spotykają
Litwa większyc
ms ~
k mi i w zagłębieniach kraju

się. n~ewielkie i:::~iebłi::z;aon::n:cznych

przeszkó~.

po1ez1ernego,
d
.
. h pomieszczeń dla wo1sk, z raN t ·ast brak o powie d me
.
a om1 . .
ności na pojedyńcze zagrody, umemocji rozsypywania się lud
.
. kszych jednostek i naraża je
żliwia łączne zakwaterowanie w1ę
na niewygody·
.
.
.
Litwy są trudne do urzeSamodzielne działa ma wko1endne .edne1' Łotwy, czy też wy. t · ·
hyba w stosun u o J
'ł
czyw1s mema, c
W h d . h Natomiast może ona wspo eh Prus se o me .
N'
emancypowany
d
.
ez Polskę, czy przez iemcy,
działać w walce prowa zoneJ prz

też przez Rosję.

..
ołożenia może ona zagra0
W stosunku do na~ z r~~JI sw:!st!wkami bałtyckiemi, ude·
żać przecięciem komumkac)l z p

czy
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rzając .n a korytarz Wileński, który jedynie może być terenem
jej zaczepnej walki z nami. Zresztą linja kolejowa Grodno -

Pozatem napotykane wyniosłości nie mają określonego kie·
nku. Wysokość pagórków nie przekracza zwy kle 280 m nad
~~ziom morza, a 80 m nad poziom sąsiednich wó.d. . ~t:~me
dki są w tych okolicach pagórkowatych częste 1 uc1ązhwe.
spa
'd · ·
· ·
Pomiędzy rzędami wzgórz i wzniesień. ~naJ uJą s1~ mzmy,
częściowo podmokłe i pokryte lasami, utrudma1ące ruch w1ęks~~~h
oddziałów. W czasie roztopów dostępne są one ~~ prze1sc1~
t lko po drogach. Na północy ciągnie się szeroka mzma wzdłuz
zisie n ki, pełna bagnisk, moczarzysk, nie wszędzie możliwa do
przejścia, pokryta miejscami karłowatą sośniną. Szeroka smuga

Dyneburg przebiega blisko granicy i za wsze może być przez
wojska litewskie przecięta.
Litwa może pójść w walce polsko-niemieckiej po jednej lub
drugiej stronie. Jej skrzydłowe położenie jest dla obu stron
rzeczą cenną. Tych kilka dywizji litewskich, stojących na stronie jednej lub drugiej, może zadecydować o Prusach Wschodnich
lub korytarzu Wileńskim. Dokąd wiedzie Litwę dobrze zrozumiany interes? - gdzie ma możność uzyskania zdobyczy realnych? - odpowiemy: tylko w przymierzu z Polską.
Nic niema litewskiego w Polsce północno-wschodniej, lecz
jest natomiast około 200,000 Litwinów w Małej Litwie (to jest
pruskiej}, których świadomość narodową dusi obecnie z gorliwością prezydent Prus Wschodnich z ramienia republiki niemieckiej, jak poprzednio to czynił z ramienia monarchji niemieckiej. A tylko przy pomocy Polski może Litwa, przy sprzyjających warunkach, tę swoją ojcowiznę odzyskać.
Układ przyjazny stosunków z Polską zapewniłby również
rozwój Kłajpedy, która bez naszego eksportu będzie małym,
sennym portem, takim, jakim jest obecnie.

J

Wycinek z MR 1/84000. X-22.

B. POLSKI\ PÓŁNOCNO-WSCHODNif\.
Korytarz Wileński, zdobycz kulturalna Polski przez unję,
sięga do Dźwiny, oddzielającej nas od Łotwy, a częściowo
Rosji. Długość jego wynosi w linji prostej ponad 300 km, a szerokość 140-170 km. U podstawy na długości prawie 300 km
opiera się o państwo.
Przez korytarz Wileński idą połączenia z państewkami nadbaltyckiemi; on również przedziela europejską kolonję niemiecką - Prusy Wschodnie oraz Litwę od Rosji.
Granice kraju wyraźne są tylko na linjach rzecznych, na
niewielkim odcinku Dźwiny, N iem n a, bądź W i I j i.
Grupy wzniesień, znajdujące się w korytarzu, biegną w ogóln.ym kierunku z zachodu na wschód. Pierwsza z nich rozciąga
się od Wołkowyska przez Słonim do Nieświeża. Druga rozpoczyna się na zachód od Swięcian i dąży równolegle do niziny
Dzisienki.

78. D z i s ie n ka przy Kozianach.
· • k na Polesiu lecz jeszcze jaskrawiej widoczne są brzegi
P o d o b nie,
1a
,
. .
D · ·
k
grobelne rzek, płynących w nizinnych okolicach . poJezi~rza.
zis i e n _a
i jej drobne dopływy, jak J a n ka, przechodzą kraJ błotnisty w brzegach w_yzszych od pozi~mu okolicy. Suche smugi nadrzecz~e są wob.ec tego zaJęie
przez wsie ciągnące się wstęgą, i przez drogi. Dale) od rzeki położone b~gniste trudne przeważnie do przejścia lasy, drogi często przechodzą groblami.
'o zisie n ka posiadająca w tern miejscu pl)nad 20 m szer., 1,~--:- .2 m
głęb. ma w lecie liczne brody_. Przeszkodą jest natomiast rzeka powyz~J i po·
niżej, gdzie krawędzie jej doliny są wyraźnie zarysowane, a dno wyścielone
bagnistemi łąkami.

lesista, nizinna, towarzysząca N ar o cz Y i rz. Ser V: ~ c ~, miejscami jest również trudna do przebycia. Pomięd~y WilJą 1Y,szą,
nad Berezy n ką znajdująca się puszcza Nahbocka częs~1owo
jest na błotach położona. Wszystkie te kompleksy bło~no-les~e s:t
słabo zaludnione. Nad M e r e cz a n k ą i S o 1c ~ ą ~1~gną się ~1zinne lasy, częściowo błotniste w puszczy Rl(dm.ck1eJ. Łączą się
one z lasami położonemi przeważnie na torfowiskach nad Ko-
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Wielkie grupy jeziorne zalegają północną część kraju (województwo wileńskie). Na pojezierzu, pomiędzy Dźwiną a Dzisienką, są rozrzucone grupy jeziorne przy Przebrodziu, Bra...
slawiu, Dryświatach i Łyngmianach.
Najdalej na południe wysunięta grupa jeziorna N ar o cz a
(Narocz, MJastro, Miadziol, opodal $wir, Wiszniew)
łączy się z niziną rz. N a r o c z a n ki (N a r o c z y ).

Wycinek z MP .pozycyjnej• 1 25000 . BI. 40. Słoboda. lul 1917
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Układ przeszkód Polski północno~wschodniej.

.
. .
Kropkami oznaczono obszary ·
niesprzyJaJące 1 utrudniające ruch wielkich jednostek.

~·1;

.
. .
.
1) Pojezierze litewskie. 2) Nizina O z i .
~~ Jj 3). Pas. Jezior ciągnący
od Połocka po Krasne (pojezierze Poł
~c, ie . . _ez1ora, i lasy Lepelskie.
5) Grupa jeziorna N ar o cz a i las na
y .. wschod od nieJ. 6) Lesna nizina wierz.
chow isk W il j i i Il. i· ł
od Mińska. 8) Lasy ~i~in:cz; tę z mz1~ą rz. N ~ ro cz y. 7) Lasy na wschód

się

z grupą 7. Q) Lasy ~: :~,c~~~gn:~e ~;:ś:i~::er~~mi po Dn ie p :;
(Szczarska). 12) Puszc~a R~;~;:c~a Na!1bocka. ~1). Puszcza
a;i:;h~:~
na
;:~d~:~ ~i~znych dr~b~ych jezior. 13) Lasy
. 14) Po1ez1erze Suwalskie, lasy Augustowskie i błota s t
ł {
k
p:~:s~ich~gustowskiego. 15) Puszcza Białowieska. 16) Skraj północ~; ~';;,~

łączą się

Zaniemeńska

Orańskie

Na zachodzie lasy na Litwie na północ od Kowna

głębokich

i· wzdłuż

N i e m n a.

80.

Wyspa nad N ar o czą na wschód od Wiszniewa.

Podobnie, jak na Polesiu, w bagnistych obszarach na pojezierzu, w tym
wypadku nad Naroczą, walczono o grądy, obszary wyższe, suchsze. Na nich
osadzano ośrodki i punkty oporu frontu wielkiej wojny. Groblami łączą się
te wysepki ~pozycji między sobą.

Jeziora są głębokie i nie nadają się do prze1sc1a wbród,
powiązane często głębokiemi przepływami utrudniają przejście
Przesmyki pomiędzy niemi są częściowo błotniste i drogi prze~
chodzą je po groblach.

Układ grup jeziornych, obszarów lesistych i nizinnych Pol~
ski północno-wschodniej wykazuje, że znajduje się pomiędzy niemi szeroka droga, którą s:,..ła polskość i przekroczyła Dźwinę.
Brama wej§ciowa na_ten wielki polski szlak znajduje się w okos
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licach Białegostoku - Wołkowyska. Słusznie można ją nazwać
Białostocką, gdyż tu przejście jest najwęższe, pomiędzy błotami
Biebrzy i N ar w i, a puszczą Białowieską.
Z wnętrza korytarza wileńskiego, osłoniętego obszarami
utrudniającemi ruchy wojsk, prowadzi na wschód kilka dogodniej-

Dalej ku północy pojezierze Suwalskie wchodzi w granice
Republiki Litewskiej; pagórki stają się drobniejsze i częstsze, roz„
dzielone wielome niewielkiemi jeziorami, pomiędzy któremi naj-większe są Duś, Metele i Żuwinty. Ciągną się te grupy
jeziorne aż po Marjampol, gdzie łączą się z lasami dochodzącemi
do Kowna. Cały ten obszar, zwłaszcza w okolicach Augustowa,
gdzie jeziora rozrzucone są wśród lasów, jest obszarem mało
nadającym się do dogodnego ruchu i postoju wielkich jednostek.

szych stref, wykorzystanych przez koleje i drogi: z Baranowicz
na Mińsk, z Lidy przez Wilejkę-Głębokie na Połock i z Wilna
również na Połock. Od Wilna ku Kownu również nie napotykamy przeszkód w krajobrazie.
Do korytarza dołączamy półwysep suwalski, znajdujący
się pomiędzy N i e m n e m a granicą pruską. Ubogi ten piaszczysto-kamienisty, pagórkowaty kraj posiada liczne jeziora, cią
gnące się pasem z północy na południe, z których największe
ugrupowane są w pobliżu systematu kanału Augustowskiego.
Wyróżnia się pomiędzy niemi jezioro Wigry. Od Suwałk na

Wycinek z MP .K. d w. R. • 1 100000. Q 126 Augustów.

81.

Augustów (8800 mieszkańców).
Wycinek z MP 1 100000, .K. d. w, R.• O 23 Wilno .

południe ciągnie się błotnista smuga wzdłuż granicy, możliwa
do przejścia podczas posuchy. Obszar ten pokrywają wielkie

82. W,i I n o

lasy Augustowskie.
Przeciętne zaludnienie korytarza jest nieznaczne (35 mieszkańców na km 2), dwa razy mniejsze od przeciętnej gęstości zalu„
dnienia w państwie. W kraju rolniczym w zależności od uro„
d~ajności gleb grupuje się ono silniej na żyznych glinach poje„
z1ernych, unikając nizin lesistych i bagnistych.
-

rozrosło si~ wokół zamku obronnego, umieszczonego w widłach W i lj i i W i·
lejki. Miasto leży jakby w kotlinie obszernej, na tarasach Wi lji, okolone ze
wszystkich stron stokami, miejscami spadzistemi. Stoki te, zwłaszcza na po·
łudniowym wschodzie i północnym-zachodzie, przechodzą w gmatwaninę pa·
gdrków, tworząc .Qóry Ponarskie• i malownicze: okolice Antokola. Okolica
miasta wskutek tego ma charakter nadzwyczajnie poprzecinany.,
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Ludność żyje silnie rozproszona, przyczem kraj słabo za~
ludniony jest jednocześnie gęsto osiedlony (oprócz lasów i błot).
Osiedla większe są rzadkością, normalnie liczą one kilkunastu
rzadko ponad stu mieszkańców. Zwłaszcza na północy przeważa typ drobnych wiosek, zaścianków; przeciętnie jedno osiedle
zajmuje 2 km 2•
Warunki kwaterowania wojsk z tego powodu są uciążliwe,
do czego przyczynia się ciasnota i ubóstwo chat. Wojna dała
się silnie we znaki zachodniej części kraju, wsie są zniszczone;
brak budulca przy wyniszczeniu lasów nie sprzyja solidnej budowie. Przeciwnie, na wschód od linji frontu wojny światowej,
zamożność mieszkańców ogólnie wzrosła. Warunki sanitarne
kraju są naogół niewystarczające; w południowej jego części,
w błotnistych okolicach, częsta jest malarja (pow. Nowogródek,
Baranowicze, Lida, Nieśwież).
Miast posiada kraj znikomą ilość, zwłaszcza na północy
i wschodzie. Oprócz Wilna (150000 mieszkańców) i Grodna
(50000 mieszkańców) ponad 10000 mieszkańców posiadają tylko
Baranowicze, Lida, Słonim i Wołkowysk.
Ludność całego korytarza (włączając półwysep Suwalski)
na obszarze 60000 km 2 wynosi ponad 2100000, z czego mężczyzn
1000000, w tem 395000 w wieku od 19-tu do 50 lat.
Przemysł kraju, w porównaniu z przemysłem .innych dzielnic, jest słabo rozwinięty. Jest to głównie przemysł drobny, zwią·
zany z rolnictwem, jak gorzelnie, młyny, smolarnie, garbarnie.
Ludność Polski północno~wschodniej nie produkuje dosta~
tecznej ilości zbóż jadalnych dla swego wyżywienia. Przed wojną
kraj ten posiadał deficyt zbożowy, posiada go i obecnie, a pokrywa przywozem z wewnątrz kraju. (Przed wojną gub. wileń
ska produkowała 167 kg zboża na głowę). Mała wydajność
tej dzielnicy ma za przyczynę szereg warunków ekonomiczno•
historycznych, związanych z panowaniem rosyjskiem.
Stan inwentarza przedstawia się nie najgorzej i jest wyż
szy od przeciętnego dla państwa. Na 1OOO mieszkańców znajduje się w województwie nowog~odzkiem 160 koni, 301 sztuk bydła rogatego i 285 sztuk nierogacizny (w województwie poznań
skiem analogiczne cyfry: 138, 435, 468). Inwentarz kraju stale
wzrasta, zwłaszcza konie, przez przywóz z zewnątrz, to jest
z głębi kraju, Litwy i Rosji.
Danych o zdolności koni do służby wojskowej nie posiadamy, jeżeli jednak przyjmiemy odsetek równy temu, jaki po-
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83. Polska północno-wschodnia. Gęstość zaludnienia
bez miast powyżej 10000 mi.eszka~c~;oo oznaczono pełnym czarnym kółkiem.
Miasteczka o ludności pona . . d tł
iasteczka o tak wielkiem zaNa północ od W ilj i niema am Je nee.o m
ludnieniu.
.
mnie'szej od powierzchni Polski pół·
1
Na Ślllsku na p.ow!erz.chn1 o /~ 100 ~kupień ludzkich , mających ponad
nocno-wschodniej zna1du1e su; przesz o
600()

mieszkańców.
k'
ją poniżej 20 mieszkańców na km 2 ,
Powiaty południowe, na dole map ,, ma

d . k g wojenny rosyjski (13,5%) to w kosiada sąsie~ni _zac~o nt ;d r:0000 koni, nadających się dla wojrytarzu zna1du1e się pon . . t . . ści· koni ·est niemożliwe
1
·
·
·e wz1ęc1e eJ i 1o
.
ska. Rozumie się, z
h które cierpią na silny
I
bez .zrujnowania gospodarstw ro;yct, a wielkie
brak inwentarza, zwłaszcza gospo ars w
.
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białostockich; u podstawy korytarza znajduje się obszar prze„
szkód Ponarwia (na zachód) i Polesia (na wschód).
Dla działań przygotowawczych do akcji wojennej Polska
północno-wschodnia przedstawia się mało pomyślnie. Zciągnię
cie rezerwistów z długiej węziny
korytarza jest utrudnione, wykonanie osłony mobilizacji, wobec rozcią
głości granic-również, chociaż zadaniom osłony sprzyjają liczne
przeszkody naturalne. Słabe zalu„
dnienie i słabo rozwinięte komunikacje, zwłaszcza w części pół
nocnej (na północ od toru Pod-brodzie - Królewszczyzna), ograniczają w dużej mierze przemarsz
i życie wielkich jednostek na tym
obszarze, jednak nie uniemożli
wiają, czego wiele dowodów dała
Wyci n e k z MR 1 84000 , XVl- 18 .
wojna światowa. Walka, jak wszę
dzie w kraju nielicznych dróg, po·
85. Uda (13000 mieszdąża wzdłuż torów kolejowych.
kańców) .
Korytarz wileński u podsta„ Węzeł kolejowy. Rozchodzą się
wy, w części południowej, góruje drogi żelazne do Wilna (1) Mo
nad Litwą i Białorusią swoją siecią łodeczna (2), Mostów (3) i Baranowicz (4).
kolejową i drożną, wobec czego
mobilizacja i koncentracja na tym
obszarze może być dokonana szybciej, aniżeli na sąsiednich
terenach, a szczególnie w Rosji, która na północy ~achowała
sobie niewielki odcinek granicy bezpośredniej z nami (poza
granicą z Republiką Białoruską).
1

84.

Polska północno-wschodnia. G ęstość rozmieszczenia koni
Na

1000

mieszkańców)

koni.

(nie r
1) 120 - ;:~c2 ludno~ci miast ponad 10000
' ) 140 - 160; 3) 170-190 sztuk

mieszkańców

znajduje

się:

.
Korytarz wileński dozwala na prowad
zeme wojny z Rosję
,
na peryferji państwa zdała od .
Związek jego z państwem . t Jetgod o_srodków mocy militarnej.
Jes u ru mony przez wąskość wrot

C.

21\CHODNI OKRI\G WOJENNY.

Obszar pogranicza rosyjskiego, złożony z Republiki Biało~
ruskiej oraz z gubernji witebskiej, smoleńskiej i homelskiej, o po„
wierzchni 218400 km 2, równej 1/ 18 części Rosji europejskiej, a wię„
cej niż połowie Polski, tworzy terytorjalną jednostkę wojskową ,
zachodni okrąg wojenny ze stolicą w Smoleńsku. Rozciąga się
ten okrąg wzdłuż 650 km długiego odcinka granicy z Polską
i Łotwą, a sięga daleko na wschód, niemal pod Moskwę, obej-

_:

mując wierzchowiny Dn ie p r u i Dźwiny, na południu zaś
Polesia.
Powierz.ch.~ia kraju, ~aog~ł równinna i monotonna, da się
1
zgruba podziehc: na częsc połnocną wyższą, pojezierze poza·
Dźwiną, które pod New Iem osiąga największą wysokość, następnie część środkową, równinną, mniej więcej po linję Nieśwież - Szkłów- Mścisław i część południową, nizinną, zlewającą się z bagnistemi równiami Polesia.
.
Kraj ~oza D. n i e p r.e m, w dorzeczu S o ż a, stanowi dalszy
c~ąg Polesia; w kierunku na wschód wznosi się on zwolna, staje
~1ę . suc.hszy,. prz~chodząc na skłony wododzielne Dn ie p r u
i opieraJąc się o srodkową wyżynę Rosyjską.
Ze. wzniesień kraju, oprócz wzgórz Newelskich, na uwagę
~asłu~uJe grzęda wyżynna, ciągnąca się pomiędzy D r u ci ą
1 D n i e pre m ku Leplowi, gdzie osiąga najwyższe wzniesienie
(308 m). Okolice Lepla obfitują w jeziora, które tworzą przeszkodę dla posuwania się w głąb bramy Smoleńskiej. Większa
grup~ jeziorna znajduje się także na lewym brzegu Dźwiny,
pomiędzy Połockiem a Bieszenkowiczami. Stanowi ona dogodny objekt dla· obrony skrzydła tejże bramy.
Wzniesienia kraju są naogół nieliczne, porozrzucane, o spadkach łagodnych.
Najwyraźniejszemi objektami nizinnego kraju są rzeki, pły
nące przeważnie w szerokich, zabagnionych dolinach. Tworzą
one w wilgotnych okresach roku przeszkodę dla ruchu mas.
Największe rzeki obszaru, oprócz Dźwiny, dążą w kierunku
~o.ł~dniko~~m, prze~inając drogi wiodące na wschód. NajwazmeJsze m1e1sce pomiędzy niemi zajmują: Dn ie p r, Berezy n a
w dolnym biegu i S oż.
D n i e p r od Orszy (320 m szer.) płynie doliną szeroką, pok.rytą łąkami zalewanem i na wiosnę, pełną łach, starorzeczy, jeziorek i jam. Drogi przez nią prowadzą po groblach; w czasie
wyle~ów. trudna jest ona naogół do przejścia. W czasie posuchy Jest Jednak Dn i e p r aż do ujścia B er ez y n y możliwy do
przebycia w wielu miejscach wbród.
B e re z y n a do ujścia Haj n y płynie w brzegach błotni
stych, porośniętych krzakami, bądź lasem; rzeka posiada mało
brodów i jest wogóle trudna do przejścia. Ciągną się wzdłuż
niej prawie bez przerwy kompleksy leśne, rozszerzające się w kierunku na południe. Wzmagają one znaczenie rzeki, jako ewentualnej linji obronnej.
część wschodnią
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Prypeć
nie
posiada zupełnie bro·
dów, podczas gdy Dźwi
na nie stawia szczególnych trudności przy
Dolna

w granicach

okręgu

przejściu.

Przerwa pomiędzy
górnym biegiem D n i ep r u i D ź w i n y tworzy
t. zw. bramę Smoleńską,
przez którą szedł szlak
wojenny ku Moskwie.Dzisiaj jest ona wyzyskana
przez tor kolejowy Mińsk
- Smoleńsk - Moskwa.
Zaludnienie kraju
jest słabe, przeciętnie
okrąg posiada 39,6 mieszkańców na wiorstę kwa·
dratową, przyczym strefa
graniczna na zachodzie
zaludniona jest słabiej,
Białoruś ma bowiem tylko 36,5 mieszkańców
na wiorstę kwadratową,
a położona na wschodzie gub. homelska 43, 1 mieszkańców. Najrzadsze zaludnienie po·

Podług

Maksymowicza.

86. D n ie p r pomiędzy Starym a Nowym Bychowem. Taj manowskie łachy.
Przerywaną linją oznaczono dno doliny zale-

wane podczas powodzi. Widać, jak sz~roką

siadają powiaty poleskie. jest wtedy rzeka, stanowiąca zaporę me do
Osiedlony
nato·
przejścia.
miast okrąg jest średnio
Poziomice w metrach.
(osiedle na 3,6 w. 2), przy.
b
czem gęstość osiedlenia najmniejsza jest na wschodzie (gu ·
homelska - 1 osiedle na 8,8 w. 2). Na zachodzie okręgu odpowiada ona stosunkom panującym pod tym względem w kory-

z ·

tarzu wileńskim.
k
h
Ludność miejska nieliczna, stanowi 10%ogółu. . wię s~yc
· t Mińsk nad św i sł O c z ą, leżący tuż nad granicą, posiada
mieszkańców; Witebsk nad Dźwiną - 80000, Smo·

~;;ioo

122

87.

123

eBlłlAŃSK

Brama Smoleńska

80 km szeroka, przedstawia się jako nizinna równina, pokryta lasami i przecięta rzeczkami oraz w 1/ 3 swej szerokości przegrodzona błotami (Weretejskie błoto - 25 km dł., 15 km szer.). Odsłonięte i dogodne dla ruchu wielkich jednostek są tylko strefy nadbrzeżne Dźwiny i Dn ie p r u.
Z rzeczek przecinających „bramę• większemi są .tucz os a i Kas p I n.
.tucz os a, w górnym biegu zwana Werchitą, bierze początek na pół
nocny wschód od Orszy w pobliżu Dn ie p r u i przecina bramę niemal przez
całą szerokość, płynąc w brzegach przeważnie urwistych.
Kas p I a płynie w ogólnym kierunku na północny-zachód i wpada do
pod Surażem. Obie rzeczki są poważną przeszkodą taktyczną podDźwiny
czas wylewów.
Przed „bramą" w odległości 90 - 120 km znajduje się grupa jezior Lep e Isk ich i błotnista Berezy n a, które zamykają dostęp do niej. Okolice Lepla są wielkiem rozdrożem, skąd prowadzą dwa naturalne szlaki na
przez Wiaźmę to jest przez „bramę" i drugi poza Dźwinę
Moskwę: jeden
na Newel - Rżew.

leńsk-67000 mieszkańców i Homel nad S oż em - 63000 mieszkańców. Ogółem okrąg posiada 22 miasta z ludnością powyżej

10000, z czego na zachód od D n i e p r u i D ź w i n y -10.
Ludność okręgu wynosi prawie 7500000 głów, z czego
3415000 mężczyzn. Odsetek mężczyzn w wieku 18-40 lat waha
się od 8% (witebska gub.) do 16,9% (Białoruś) ogółu zaludnienia,
co daje dla okręgu 800000 mężczyzn. Doliczając młodzież od
16-18 roku życia, otrzymamy, że rezerwy męskie okręgu wynoszą okola miljona (982000) głów. Dla porównania powiemy, że
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88 Gęstość zaludnienia zachodnie~o okkr~g~
. · 10000 miesz ancow.
bez ·miast liczących powyzeJ
· z powodu
. ozna. . . ro i wiodącej ku Mos k wie,
.
Atrakcyjna siła w1elk1eJ d g ' . lk' h . dnostkach powierzchni, wystą· t y
zbyt wie 1c Je
. ·
d men~a
. W każdym razie kierunek ten Jes w •
na
czania gęstości zalu
M', sk Witebsk Smoleńsk (tylko
'ł na szkicu niezupełnie wyraźnie.
d ''
'
m ,
bszaru · t
.
p1 a
znaczony przez 3 wielkie m1as a od . go) i przez względnie gęstą lu nosc
'
me
o
uboczu
a
·
I I
·
moleńskiej".
jedno - Home ezy n .
ludnie od Mińska) tłomaczy się ~yubogich powiatów sameJ. ,,bramy S SGęsta ludność okolic Sł~cka (· 'ł napą kraczającego w niziny poleskie.
. na
• •
źniejszemi, gliniastemi glebami tego po wyspu, w

SI sku niemieckim analogicz.n~ il~ść rezerw znaJdUJe się
k
'ł azy mmeJszeJ.
. .
na ą
m zachodnia częsc o ręgu
powierzchni p1ęc 1 po r
I

Pod

I

•

względe'."
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na_rodow;;:owJskiego,

posiada silne dom1eszk1. elem , . p.
D n i e p r, a poza D ź w 1 n ą rowmez

I

sięgającego aż

łotewskiego. Masę

po:~
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stanowią na zachodzie Białorusini," którym uformowano quasi
- państwo, złożone z kilku ~wiatów i zepchnięte do roli gu~
bernji.
W kraju o glebach w większości piasz(?zystych (na Biało
rusi - 70%) produkcja rolna nie pokrywa potrzeb ludności. Ostatnie lata przyniosły gwałtowne, dwukrotne zmniejszenie się

pierwotnie prowdałdzon~ g?s~~d~::e ;~:~:e~aj~~~~~~
stawia się hodowla by a, c oc1az I ..
zniżce, której sprzyja upadek produkCJI paszy.

w

p;~:!j

. MOSKWA

~o

OB!ł(AŃSK

::fi!:
. . ...1g pot11UJ 100
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Mińsk (152000 mieszkańców)

nad Świsłoczą jest głównym ośrodkiem kraju, a zarazem ogniskiem rusyfi·
kacyjnym. Obecnie miasto jest stolicą niewielkiej sowieckiej Republiki Bia-

90.

łoruskiej.

12-20 m szer. jest w środku miasta zastawiona;
ma tam do 100 m szer.; przekracza ją 10 mostków, 25 - 40 m dł.
Rozchodzą się drogi żelazne do Mołodeczna (1), Baranowicz (2), Bobrujska (3) i Borysowa (4).

Świsłocz mająca

przestrzeni siewnej. Na osobę produkuje kraj zaledwie 140 kg
zbóż jadalnych (minimum gospodarka sowiecka określa na 232 kg).
Szczególnie biednie przedstawia się wytwórczość spożywcza Witebszczyzny (75 kg na głowę).

Gęstość

nca 1900

~.,

1111tukca: .... o,

200 - Z.SO

poncad 250

rozml'eszczenia koni w zachodnim okręgu wojennym.

Najgorzej w okręgu prze~stawia si~ ilościowy i jakościowy stan koni

Białorusi, najlepiej na z."~nieprzu.h 'ako zdatnych do służby woj~kowej
Procent koni zakwahhkowanyc JN . yższy na Białorusi (18 - 30%
, .
. k
aJw
· 1921 ) ·est bardzo różny.
, . . ( 17 _ 27 oi ); pozatem w w1ę szosc1 por. J
(rejestraCJa

na

o
o ółu koni) i w bramie Smolensk1eJ
.
.
niski (3- 8%), .
w~atów jest
Ogółem okrąg posiada koni w tysiącach. . s1"p dla wo·1ska 54.
~
_ 232 z czego nadaJe
.
2;).
Białoruś
234
68.
Witebska gub.
39.
- 442
Smoleńska gub.
•
- 489
Homelska gub.

dość

-
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Rezerwy końskie okręgu są stosunkowo duże (1387000 koni·
n.a 1000 mieszkańców-184 konie), lecz ilość koni nadających
~1ę do wojska jest niewielka. 13,8% ogółu koni, czyli 1_90000
Jes~ zdatnych do służby wojskowej, z pomiędzy których zale1
d_w1e /1 n.adaje si~. do jazdy i artylerji. Najmniej ilościowo pos~ada kom zakwahf1kowanych do wojska na wypadek wojny granicząca z Polską część okręgu.
Lasy, stanowiące jedyne bogactwo kraju, który nie posiada
żadnych kopalin, oprócz mało używanego torfu, są w stanie
zniszczenia i zaniedbania.
W Repub1ice Białoruskiej zajmują lasy według danych urzę
dowych 33% powierzchni, a w innych gubernjach 20 - 30~· z bezleśnych obszarów wyróżnia się gęsto zaludniona Słucc;;zna.
Największe obszary leśne znajdują się na północy okręgu
poza D ź w i n ą i na południu, w dorzeczu B er e z y n y i p r yp e ci. Wschodnia polać okręgu poza krawędziami jest słabo
zalesiona.
Przemysł kraju jest przemysłem drobnym, opartym na
gospodarce rolnej i leśn_ej, nie produkującym nic nazewnątrz,
a nawet nie zaspakajającym potrzeb miejscowych. Poza drze„
wem-surowcem kraj nic więcej nie eksportuje.
Przemysł
bezpośrednio

Wyc inek z MR 1120000. XVII- S.
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Węzeł kolejowy Żłobin

nad Dn ie pre m.
Znajduje się tu wielka stacja towarowa (pojemność maksymalna 2400 wagonów). Przychodzą linje z Bobrujska (1), Witebska (2), Homla
(3) i Kalinkowicz (4).

potrzebny
i pośred
nio dla wojska nie istnieje. Fabrykaty kraj
,nusi sprowadzać.
Sieć kolejowa jest
słabo rozbudowana na 1000 km 2 powierzchni znajduje się 17,7 km
linij kolejowych (3 razy mniej, aniżeli przeciętnie w Polsce). Ogólna długość linij kolejowych Wynosi 3866 km,
przyczem linje dwutorowe są tylko 3, idące
od granicy. Związane są
one przez posiadającą
względnie dużą przelotność
linję
naddnie-
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przańską (p. rozdział: Komunikacje), która przecina je w Orszy,
Żłobinie i Kalinkowiczach.
.
Stan dróg żelaznych wobec zniszczeń wykonanych w czasie
wojny przez wojska i wskutek kradzieży, .popełnia~yc~, przez ludność, jest zły, co wpływa ujemnie na ich wydaJ~os.c, zw~asz- .
cza przy znanym opłakanym stanie taboru rosy1sk1ego 1 na-wierzchni.
.
Drogi bite znajdują się w małej liczbie. Względnie naJlepiej jest w nie uposażona północna część okręgu, P?dczas gdy
południowa posiada jedyną szosę na Słuck. Szosy i m?sty na
nich są w dobrym stanie, natomiast drogi gruntowe są meutrzymywane, oprócz kilku zdążających z Mińska i Połocka do za ...
chodniej gra~icy.
.
Na żeglownych rzekach okręgu środki transporto~e w większej ilości znajdują się tylko na D·n ie prze, ~o ktor~m ~arostatki chodzą do Orszy i na Ber ez y n ie, gdzie docieraJą do
Bobrujska.
Zachodni okrąg wojenny zasłania stolicę państwa od strony
Łotwy i Polski. Ze względu na swą rozległość dzi~li si~ linją
Dn ie p r - Nowe Sokolniki na dwa rejony: zachodm czyh czołowy, bliższy granicy i wschodni, tyłowy.
Cykl działań wojennych w okręgu prze~stawia . si~ niepomyślnie, a w niektórych wypadkach bardzo mepom~sl~1e. Ogromny obszar posiada słabe zaludnienie, które w re!ome zachodnim składa się z Białorusinów „ze znaczną domieszką Polaków, a w północnej części Łotyszów, którzy wątpl~we c~~ będą
pewnym _elementem dla formowania i kompletowania arm11 czynnej"*). Lepiej pod tym względem przedstawia się rejon pół
nocny, gdzie przewagę mają Wielkorusi.
Mobilizacja i koncentracja, z powodu ograniczonej ilości
dróg żelaznych oraz słabej sieci telegraficznej, rozwijać się może
w tempie powolnym. Istnieją punkty o 80 km odd~lo.ne o~ to;~
kolejowego. Lepiej się przedstawia, z powodu duzeJ ~esistosci
kraju i małej ilości dróg, kwestja osłony podczas trwama okresu
mobilizacji i koncentracji.
.
.
Ruch wielkich jednostek jest bardzo ograniczony 1 uzależniony od stanu dróg gruntowych, któremi głównie, wobec braku
innego rodzaju komunikacyj, posługiwać się muszą.
.

*) Tak mówi dzisiejsze oficjalne wydawnictwo rosyjskie.
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128 Zakwaterowanie jest utrudnione z powodu małej wielkości
osiedli w stronie północnej i rozrzucenia ich w stronie połu
dniowej.
Wyżywienie wielkich mas wojsk z zapasów miejscowych
jest wykluczone z racji ubóstwa kraju; organizacja przywozu jest
utrudniona również z powodu słabości sieci dróg. Wogóle
dla jednostek operujących wszystko, oprócz s_iana i opału, musi
być sprowadzane z zewnątrz, gdyż okręg żadnego przemysłu
o znaczeniu wojskowem nie posiada. Briańskie zakłady metalurgiczne i Moskwa znajdują się poza jego granicami.

jeszcze czwart a d roga głębokiego obchodu, rudna
d . .
, .
I. uciążliwa przez Homel - Órioł.
Na pierwszej drodze przeszkodą jest Dz w 1 ~ a, ~a rugieJ
Berezy n a, na trzeciej i czwartej Ber e z y n a Dn ,Pr. o
wyliczenia powyższych dróg wiod.ących do g .ow~e~
objektu - stolicy, znajdującej się na skraJU okręgu, w1~ac,. z~
. 'e o cz ść północna jest obszarem czynnym, o Je~,
.
1
wojennych.
::r~~y~!wany~ dla
~kr yu skrajnie południowa jest obszarem martwym, na ktor~~
przi~zisiejszym układzie objektów cennych dla wojny mogą m1ec
miejsce jedynie działania lokalne.
względnie

I I;

z

przyszłych działań

<::_zęsc

Wycinek z MR 1 84000. X-26.
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Połock

przy UJscm Poło t ki do Di w i ny. W czasie wojny część miasta została zburzona; liczyło ono w 1920 r. zaledwie 15000 mieszkańców.

Dźwina, 120 m szer., posiada dużo wędrujących mielizn; na rzece
most drewniany - 450 m długi, 6 m szeroki; na Pol ocie - 100 m długi.
Drogi żelazne dążą do Mołodeczna (1), Witebska (2), Wielkich Łuk (3)
i Dyneburga (4),

Dla działań wojennych nie wszystkie części okręgu są jednakowó ważne. Najbardziej interesują nas strefy terenu wzdłuż
osi ewentualnego posuwania się wojsk. Sam okrąg, poza Miń
skiem, leżącym nad granicą i będącym rusyfikacyjnym ośrod
kiem kraju, nie posiada objektów geograficznych, godnych sz~zególnej uwagi dla swej wartości wojskowej. Celem działań, które
mogą zajść na obszarze, jest tylko Moskwa, stolica Rosji, odepchniętej na stanowiska posiadane przez nią przed Piotrem
Wielkim. Odległa jest Moskwa o 480 km od granicy. Prowadzą do niej trzy drogi: 1) z Wilna na Połock - Wielkie Łuki Rżew; 2) z Mińska na Smoleńsk; 3) z Bobrujska na Roslawl,
9

-
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dla przejścia bądź też wręcz nie.
dostępną.
Północno-wschodnia część kraju jest gęsto pocięta rzeczkami i wąskieml błotnistemi smugami, zdążające~i od Pr Y„
pe ć i i Berezyny ku Dn ie p r.o w i.. Ten kąt P~le.s1a, a zwłasz
cza kraj w widłach B er ezy ny 1 Dn 1e p r u, dz1ęk1 pracom regulacyjnym naogół utracił swój błotnisty charakter.
Błota poleskie dzielą się na sztuczne i naturalne. Sztuczne,
istniejące w niewielkiej ilości, spotyka się na Polesiu ~oły~
skiem, powstają one wskutek zagrodzenia rzeczek groblami młyn.
skiemi.
pośród błot naturalnych najwięcej są rozp~zestrzemon~
leśne. Nie mają one określonej formy powierzchni. ZazwyczaJ
pokrywa je mech. Dostępność ich zależna jest .od por.y rok~,
na wiosnę mchy są zalane, w lecie przy c~o~ze.mu wy~1ska. się
z nich wodę. Naogół w lecie pieszy prze1dz1e Je p~aw1e wszę
dzie, choć marsz po tych błotach jest przykry, ~dyz noga gr~~=
źnie po kostkę, a niekiedy i głębiej. Miejscami mogą prze1sc
przeszkodę, stając się możliwą

IX.

P O L E S I E.

Polesie ma kształt trójkąta, którego ścięty wierzchołek stanowi B u g i Le ś n a na odcinku Opalin - Brześć Litewski Hajnówka, a podstawą jest Dn ie p r od Rohaczewa po Kijów.
Właściwą jednak granicą Polesia na wschodzie są skłony wododzielne D n i e p r u.
W granicach tak określonych mieści się kraj o powierzchni
około 115000 km 2, w połowie należący do Polski. Długość jego
z zachodu na wschód wynosi 270 km, a tyleż ma szerokości
przy granicy państwowej, wytyczonej wzdłuż biegu Mo ro czanki
i S l u c z y, a dalej bagien S t w i h i.
Trawiaste błota i lasy bagniste, usiane piaszczystemi poletkami i wydmami, nadające wybitne piętno smutku i monotonji krajobrazowi poleskiemu, niepostrzeżenie przechodzą na
południu i na północy w garby wołyńskie czy też nowogródzkie.
Polesie przedstawia się z lotu ptaka jako obszerna równina
o nieznacznych wysokościach względnych, lekko nachylona ku
kotlinie P r y p e c i.
Błota kraju dzielą się na kilka grup. Największa zalega
kotlinę P r y p e c i, inna znajduje się na północ od niej, pomię
dzy biegiem Ż y h u I a n k i - J a s i o ł d y a S lu c z ą; do więk
szych również należą błota pomiędzy S t o c h o d e m i S t y re m,
oraz bagna S t w i h i i Ub o r c i.
Każda z grup błotnych składa się zasadniczo z kilku mniej
lub więcej obszernych podłużnych smug, poprzedzielanych wy„
nioślejszemi płatami wydmuchów piaszczystych. W zaletności
od pory roku i pogody powiązanie oddzielnych smug jest słab„
sze lub silniejsze i grupa bagnisk tworzy słabszą lub silniejszą

z

również jeźdcy.
Po wycięciu

chają.

lasu błota tego rodzaju nader szybko wysy.

.

kl

·

Błota drugiego typu, trawiaste torfniaki,. maJ~ ~wy . e ~ostać długich i wąskich (do 1 km) smug, na1częśc1eJ zb1ega1ą-

.
.
cych ku rzeczkom.
Często te smugi trawiaste są na sw01ch skra1ach zam~rowane przez wydmy i odosobnione. Głębokość ich rzadko w1ę~
sza ponad 0,7 - 1 m; na warstwie torfu (20 - 25 ~m ~u?eJ),
pod którym jest piasek, stoi woda. B~ota teg~ r?dzaJu, mek1edy
kępkowe, porasta osoka, rzadziej trzema. Je~eh ~arstwa. torfu
posiada znaczniejszą grubość, wówczas ukazuJą su~ krzaki, karłowata sośnina i brzezina. Dla piechoty błota te często są do
. . .
przejścia i nie przedstawiają wielkiej przeszko~y.
1 wielformie
różneJ
o
błota
tworzą
typ
Zupełnie inny
kości, zwykle wyżej położone, zwane .posp~licie hały. Porośnięte trzciną, a płytsze osoką i trawam1, maJą często. znac~ną
głębokość. Wskutek braku przepływu wody torf tworzy się w mch
·, · dl
bardzo szybko.
Błota poleskie obecnie są prawie wszędzie do przeJsc1a . ~
piechoty, a raczej dla pieszych. Wpłynęły na to we ws~~odmeJ
części kraju prace osuszające, prowadzone przez kom1s1ę gen.
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. . .
. ku H o r n i o w i i S ł u c z y pod Sarny
V. Błota s:t w i h I. ciągną ~ł1ę
~hodzie z bagnami, okalającemi
't ) . ł zą s1~ na po nocnym ws
.
(błoto Ro k I no i ąc
~
. ) a na wschód z bagnami U.bor cl,
. wyspc;" Turowską (błota Pet~ykow.sk1e ,
. . dobrze podeschnięte błota
•
VI. Błota jeziora K n l a ź i ·przewazme
pt y czy i Or es Y·
.
pt y czą, a o n ie p r e.m .i B ~Vll. Błota p.omiędzy p r y p e c l ą . błotniste nad rzeczkami nie zaJ·
z y n ą są przeważnie osuszone; smugi
~:ją ponad l/10 powierzchni obszaru.
Suche obszary:
P(ińsk) _ półwysep Zahorodzie.
O(wrucz) - wyspa Slaweczno-Owrucka.
M(ozyrz) - wyspa Mozyrska. .
.
St w i h ą.
T(urów) - wydmiska Turowskie pomiędzy Ho r y n le m
S(łuck) _ półwysep Słucki.
R - Rzeczyca.

93.

Rozmieszczenie większych obszarów bagnistych na Polesiu.
I.
1)
2)
3)
4)
5)

Grupa błot kotliny P r y p e c i. Wyróżniają się wśród nich:
a Kam i o n ką;
grupa jeziorna przy Szacku;
błota pomiędzy w. Piszcza a Dywinem;
błota wzdłuż dawnego kanału T u r s k i e g o;
błota wzdłuż biegu górnej P r y p e c i;
błota pomiędzy Rytą

6) olbrzymi kompleks błotny od południka Dywina na wschód jest przecięty nielicznemi ścieżkami i lokalnemi .drogami; pewne drogi są tylko przy
ścieżach holowniczych kanałów Or z e c h o w s k i ego
B i a ł o z i ers kiego;
7) błota wzdłuż P r y p e c i pomiędzy ·T u r j ą i K o r o s t y n k ą;
8) nieprzerwana smuga błotna od linji jezioro Lub i aź - dwór Kużeli
czany do ujścia S ty r u t. zw. Z ar z e c z e. W południowej jego części
znajduje się labirynt wodny splecionych ramion, przepływów i łach Pr y pee i, S t o c h o d u, S t r u m i e n i a, Z g n i ł e j P r y p e c i i S t y r u;
9) nadbrzeżne błota P r y p e c i, będące przedłużeniem Z a r z e c z a
na wschód.
II. Grupa błot tworzących prawie jednolity kompleks pomiędzy S to·
chodem i Styrem, możliwa do przejścia w niewielu miejscach. Najdalej
ku południowi wysunięte są odosobnione błota (11): Lutyca, Wargany, Czor·
towo pomiędzy Perespą a Derainem.
lll. Grupa błot pomiędzy S t y r e m i H o r y n i e m.
Na uwagę zasługują tu błota przy Stepaniu i nad St ub ł ą: błoto Moroczno, następnie błoto przy miasteczku Horodno.
IV. Olbrzymia przestrzeń błotna pomiędzy Ż y h u l a n k ą, Jasi o ł d ą
i Słuczą. Pojedyńczemi suchszemi płaśniami i wyniosłościami dzieli się
ona na kilka mniejszych. Dróg tu niewiele. W okolicach pomiędzy Jasi o ł d ą
i dawnym kanałem Ogińskiego błota okolic jeziora Spor owskiego,
częściowo osuszone, mają charakter trawiastych, podmokłych równin. Podobnie jest pomiędzy Ł a n i ą i Sł u cz ą.
I

"
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Pińsk

p. ą na skraju Zahorodzia, Qłęboko sięgającego
(23000 mieszkańców) nad
i n. ' .
h, d od miasta rozpościera się prze~
w obszary bagniste; na południe i- wsc o
ważnie niedostępne Z a r z e cz e.

. .
nej mierze, prace for~
.
Y
d k
czasie woJny sw1atoweJ.
tyfikacyjne o ona.n~ V:
mie. sca na Polesiu tworzą prze wa·
Suchsze, wymosleJsze t Jł , . w większości pokryte la·
żnie wydmy, bądźd~i~szl~~y.s ety1:nasn;;~ wschodzie wyróżnia się
sem iglastym, rza z1eJ 1sc1as
.

Ż lińskiego, a w części zacho d. me), .w zn. .ac.z
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'd · i w widłach H o~r Y n i a
.
Wielki obszar wydm1sk zna! udJe. s. ę dziej na leśnych trzei Słuczy. Wiele ich zresztą 1 g ziem
bieźach.

,.
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95.

Sploty wód na Zarzeczu.

Leniwe l'Zeki, przepływy, stojące łachy plączą się chaotycznie, często
po wezbraniach zmieniając swój układ, porzucając odcinki starych łożysk,
a dążąc nowemi. Wsie nad suchszemi (budowanemi przez nanosy powodzi)
brzegami rzek, które są najlepszemi drogami, łączą długie dylowane groble
(. progówki-, ., nakoty•).

żyźniejszych ostrowów, jak lessowy, poryty wąwozami,
Sławeczno~Owrucki, Mozyrski oraz przeważnie płaski Turowski.
Z półwyspów suchszych, które wkraczają w bagna, na uwagę

1 '126000. XX-6 (Olewsk).
.
,
z "tR
Wycinek

96. Wydmy w okolicach Olewska.

kilka

zasługuje Zahorodzle i Słucczyzna. Oba są gęsto zaludnione
i posiadają gęstą sieć drożną. Zahorodzie daleko wysunięte ku
wschodowi zostało, w czasie wojny światowej, wykorzystane przez
Niemców dla budowy pasma obronnego.
Wydmy piaszczyste pojedyńcze wznoszą się wśród błot, albo
w postaci długich łańcuchów towarzyszą rzekom. Wszystkie one
podobne są do siebie, monotonne, częściowo porosłe lasem,
bądź też zupełnie nagie. Niektóre pokrywa skąpa warstwa szarej leśnej gleby, lecz większość - to lotne piaski, wędrujące
z wiatrem.

r.

t eh sosnami,, zwanem i " bór - ba-.
k również nad niedostępnem1,
,hJ~ami• i pośród rozległych, pu·
"no„
1" a
· swo·
'
•
•
'
I§
o zac h owanie
o życie,
. . walczy
w m gły " wyzaram1
najczęśc1eJ
osnutemi
słych, moczarzystych trzęsaw.isk, pan:ie ;w ciężona przez wiatr, jako wydmu~h ,
jego kształtu sierpa, wydma p1a~zcz~s a:enk! warstewką gleby przyciąga do s1e.
piaszczysta płaśnia, gdy pokryJe się c1
. k

k

Pośród niegłębokich torfow1s pol ~
i pośród .olesów• (porośnięt.ych o.~ .ą

ot ka się wydmę, świadka mnego
.
człowi2ka.
Wszędzie w krajobrazie poleskim sp l \ drotti Widać ją na nietHębo-

bie siedziby

· k.iem i smu" ·
sz a nad .bołońjami•,
ms
leso•
k h
klimatu na tym o b szarze. Ona wyznacza
'
h do dna błot ac •P
.
h
·
bielach•.
h ł kach
,
kich, przesyc a1ącyc
na drzecznemi i na lesnyc
b, - lado• Tworzy ona Jeden
•
ą
po · b
·
lasem to • or
gami
h czynników kraJO razu
Wydma okryta sosnowym
podstawowyc
i
eh
t
z najbardziej charakterys yczny
leskiego.
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. .
W miarę odsuwania . na
południe I północ od kotl'
. się
p ryp e ci kraj st .
iny
.
.
aJe się coraz suchsz
.
l kk
Y, coraz liczniejsze s
. .
e o podniosłe pagó k' k
ą
'k
r I rzem1emste i wydm
d
ska i
y, z~ni ają bagni.
po mokle plaśnie lasów i łąk.

Lasy kraju są przeważnie iglaste. W miejscach niższych, nad
rzeczkami, przeważają krzaki liściaste. W miarę przechodzenia
na suchsze wododziały, poczynają wśród nich ukazywać się
drzewa iglaste, które w całości zajmują wyższe, piaszczyste

97
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·
L
asy galerjowe na Polesiu.
.

6 (Słuck)

.

.
Mniejsze rzeczki, wchodząc
korytem, mającem charakter głęb;:. podłoze bagniste, zwykle płyną jednem
.
iego rowu. Płytki strumien' b ow1em
grzęźnie w ba"'nisku •
za6

,
Nad każdą niemal z tych dzikich r
.
.z~czek, ktore w czasie wylewów buduJ~ sw~ brzegi, tworzy się smu a s
przyJaJąca rozwojowi roślinności· p
waza posród niej olszyna ros g
rze·
nąca gęsto · t
,
ł .
re~o. ~ yme rzeczka. Tu widzimy p d b I .wo:ząca korytarz, środkiem któo o ne ZJawisko na Mor o cz a n ce i. potęznieJ na .Łan i•
.
.
. w. miarę odsuwania się od rzeki . . .
krzaki mkną, natomiast jeżeij się pod ' J~zeh naziom się obniża, wówczas
nosi, wtedy zjawiają się drzewa li' .
ste, pomiędzy które wkrada .
sc1a.
.
su~ sosna, stopniowo cora
miejsca i na
.z więceJ zajmująca
suchym grądzie panuje już t lk
i sk I
Y o ona niepodzielnie , nę d zna
ar ona.
,
Droźka zimowa, idąca pomi d
chetków lasu, osadzonego tu i owd ę. zy r:ecz~ami, korzysta z wydm i spła
zie na agnie, które są dla niej punktami
wytycznemi.

miejsca.
Lasy mąją gęste podszycie. Trzebieże nie są zalesione,
a same zarastają z trudem, zwłaszcza na lotnych piaskach.
Najuboższy w lasy jest kraj położony w trójkącie, którego
podstawa leży na szosie brzeskiej pomiędzy Zwiahlem i Kocze~
rowem, a wierzchołek jest przy Owruczu. Największą lesistość
mają obszary położone na północny-zachód od tego trójkąta.
Do najlepiej zadrzewionych należy powiat Owrucki (41,1% po·
wierzchni pod lasem); oceniają, że o.koło 30-35% powierzchni
całego Polesia zajmuje las.
Ciche, rozlewne rzeki kraju ciekną, jak Pr y p e ć, m1eJ ·
scami w bezbrzeżnych ilastych łożyskach, a jednak najczęściej
płyną w brzegach grobelnych (złożone osady powodziowe), wzno ...
szących się nad poziom sąsiedniej niziny. W średnich swych
biegach, gdzie zarysowuje się już dolina rzeczna, podczas roz_topów i przy większych opadach wylewają one nadmiar wód poza
brzegi, które sterczą jako długie, suche smugi (nad Styrem
zwą je „hrywy" -grzywy). Brzegi rzek są przeto naogół do. stępniejsze, niż dno doliny, które pomiędzy brzegiem rzecznym
a krawędzią doliny tworzy najczęściej smugę bagnistą. Te wyż
sze brzegi są chętnie wykorzystywane jako drogi.
Przy dużej wodzie nawet nieznaczne rzeczki zatapiają pobrzeża na 3- 7 tygodni. Wylewy wiosenne Prypeci trwają
od 6 -12 {ygodni.
Królowa rzek poleskich, Pr y pe ć, tworzy się z wielu błotnistych strumieni na południowy zachód od Szacka i przecina,
płynąc w ogólnym kierunku n~ wschód, środkową, najmniej dostępną część Polesia. Koryto rzeki jest kręte, dzieli się ona
często na ramiona, okalające błotniste i porosłe sitowiem kępy.
Poniżej jeziora Lub i aż łączy się z wieloma dopływami St och o du, Styr u i J a si o ł dy, tworząc labirynt wodny, w którym trudno odnaleść wart, miejscami nawet gubiący swą
nazwę.

Szerokość P ryp e ci poniżej ujścia St y r u wynosi 60 280 m; strefa przybrzeżna z powodu błota, miejscami trzęsawisk,
dostępna jest tylko dla pojedyńczych ludzi i to nie wszędzie,
Brodów rzeka nie posiada.
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Poza rzekami trudnemi ~ze
względu na swe rozmiary d
t o c h ó d' S t Y r, J a s i o l d a p · o
, S t• u c z M ' Ja
n
a '
1n a
,
.
o ro c z a n k a, pt
,
Yc z I H O r Yń, posiada p ~
~~~~~~~:::::=~::-::---a----- lesie wiele drobnych rz:.
czek; cały szereg ich podczas posuch zanika. Ciekną
one przeważnie w błotni
stych nizinach, wobec czego utrudniają możność ruchu w okresach wilgotnych
gdy wylewając, zatapiaj~

przejścia w bród . k S

Ł

upalnego lata błota i nieciecze parują~Jsilnie, a gnijące szczątki
roślin napełniają powietrze szkodliwemi miazmatami. W każdą
pogodną noc nad osuszonemi nawet mokradłami unosi się gę
sta mgła, Towarzyszy jej często szybkie obniżenie temperatury.

okolicę.

z

j~zio~, tworzących się
w poz1om1e wód gruntowych, na wyróżnienie zasługuje grupa (24 jezior)
n~ wierzchowinie p r y p ee I, • w okolicach Szacka.
Jeziora te leżą w dwóch
rzę~ac~, a między niemi
~naJduJe się imienniczka
l 1tewskiej, $ w i t ez'
woł , k
yns a. Ta grupa jeziorna
~am~ka przejś~ie pomiędzy
ug_1em a bagnami Pryp e c i na drodze do Brześcia.
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98. S t Yr powyżej Rafalówki.
Droga biegnąca wzdłuż
h prawego brzegu
rzeki wykorzystu1· e
.
suc szą smut1ę h
. .
rzezną,
es
m1eJscami przyporni .
naJącą groblę; tu nied
stety z
powo u małej podziałki ma
py
szczegół ten jest . 'd
mewi oczny.
.
Rzeka m
. a w tych okolicach 80-150
m szer.
1 brod,
· d a.
ow wcale nie po s1a

Na północ i południe
od_ po~yższej grupy znaj~u~ą się mniejsze grupy
?~pzi_orne przy w. Zhorany
iszcza.
I
.Ponadto na całym Posą do,,
lesm. rozsiane
se 1.ICZ.
ne !e~1ora. Największe jest
Kniaz, pozatem duże Wyg o n o ws ki e, Tu r . t d
z nich ma ib . .
Większość
rze. b
g1 a~niste i niedostępne.
Khmat kraju nie nale.
zy
do . d
naJz rowszych. Podczas
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99. Jezioro Lubowel na wschód od Małoryte.
w

Jedno z typowych jeziorek poleskich, tworzących się w depresjach,
poziomie wód gruntowych, o brzegach nieokreślonych i niedostępnych.
Przez .hat• prowadzi droga zimowa.

Wynikiem wilgoci jest uporczywa malarja i lebra, oraz tyfus,
częsty gość w tym kraju.
Odsetek zdolnych do służby wojskowej jest mniejszy, ani„
żeli w innych dzielnicach państwa. U ludności częste są suchoty, wielu dorosłych umiera na wadę serca. W miejscowościach bagnistych występuje u ludu znaczna ilość schorzeń reumatycznych i cherłaczego zniekształcenia klatki piersiowej, pochodzenia rachitycznego.
Zima nie odznacza się trwałością; nie rzadkie są odwilże, które wloką za sobą mgły.
Po śniegach utrwalają się drogi zimowe i sieć komunikacyjna przybiera układ zimowy, odmienny od letniego. Zdarzają
się zimy z wczesnym obfitym śniegiem, który nie dozwala wszystkim bagnom zamarznąć .
W marcu z topnieniem lodów rozpoczyna się okres dłu.gotrwałych wylewów rzecznych. Długa i chłodna wiosna jest
najlepszą porą dla komunikacji rzecznej dla poleszuka.
Dostępność, możność przejścia przez błota zależy ściśle
od pory roku i pogody. W suche lata podsychają one dobrze,
wyrabiają się na nich drogi, i wówczas można je przejść, za
wyjątkiem niektórych trzęsawisk, a nawet przejechać.
W suche lato 1921 r. samochód (Ford) szedł po drogach
w inn~ lata niedostępnych dla chłopskiego wózka. Natomiast '
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140 w. lata deszczowe,
1· ak 191
w1ęk
3 r., ru_ch 1· est ograniczony jedynie do
szych dróg.
,Na wiosnę, a również po dl . .
ralme .dostępne błota stają si u:1 t~~ających deszczach, nor~wba k~1ę) na nich szeroko
1;,tk~adt.o .miejscami rozP Y ie Jeziora (do 1 5
g ę oz·1e .
, 1ll
imą Polesie podczas mrozó
.
stęp~y charakter. Zimę wi c i ,V: traci zupełnie swój niedo~al~zało za najwłaściwszą ~or/~~nąd p_ogodną jesień uznać by
raJu. Przeszkodą natomi
,
~ z1ałań wojennych w t
i ubóstwo w z'as!, ktora mgdy nie znika, jest jego
przy waice r~:~:::j~zególnie
we zna~:

wo~: ;/

stynność

zwłaszcza

;m

dające się

Polesia znajduje się po jednej linji kolejowej poprzecznej, po"'
łudnikowej, które są dublowane po stronie polskiej linją nadbużańską, po stronie rosyjskiej - zadnieprzańską. Część mostów
na linjach poleskich jest jeszcze w stanie prowizorycznym.
101.

Łuniniec

(8000

miesz„

kańców)
jest jednym z najważniejszych wę·
złów Polesia, gdzie si~ krzyżuje linja
nadprypecka z linją Baranowicze. Równe. Posiadanie tego węzła przez
nas sprzyja do pewnego stopnia łą
czeniu działań ~a froncie wołyńskim
z działaniami na froncie ·białoruskim.
Słabą stroną linji Baranowicze Równe jest fakt istnienia na niej
wielkiej ilości mostów (w czasie
wojny poniszczonych). Względnie
niewielka odległość tej linji od gra·
nicy politycznej nie ma większego
znaczenia wobec pustynności kraju,
a stąd znacznej jego odległości od
głównych kierunków woj ny.

Wycinek z MR 11120000
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Dzięki pracom osuszającym powstała możność budowy
linji kolejowej nadprypeckiej, której sekunduje idąca na krawę
dzi kraju linja Chełm - Kijów. Ponadto po stronie polskiej
istnieją odcinki kolejowe Brześć - Kowel i Brześć - Barano...
wicze.
Drogi wodne są w upadku. Kanał Kr ó l e w s ki w stanie
zaniedbanym, a kanał O giń ski ego zupełnie zniszczony przez
Ruch parostatkami daje się utrzymać stale na Pr y pe ci
i w dolnych biegach większych rzek poleskich. W czasie WY"'
lewów motorówkami można niemal wszędzie dotrzeć.
Za wyjątkiem kilku odcinków szos przy Brześciu i szos
idących skrajem Polesia, kraj nie posiada zupełnie dróg bitych.
Materjał na nie znajduje się w obfitości na miejscu (bazalty
i dioryty) w okolicach Berestowca na Polesiu Wołyńskiem, z którem istnieje połączenie kolejowe.
Stan dróg gruntowych kraju jest zależny od gleby i pogody. Posiadają one wielką ilość odcinków piaszczystych, gdyż
drogi starają się wykorzystać wydmy pośród błot.

wojnę.
Wycinek z MR 1'84000. XXVII - 17.

100.
Miasto liczy 20800

ważnieKoŻydzi
l •.
p ryp e cwe
i.
Lin'

Jest
.

Kowel nad Tu r j ą.

.
,
m1eszkanców, w czem 17,50;o Pol a k ow,
,
pozostali prze-

ważnym

węz ł em kolejowym położonym n

ł d .

a po u me od

Je koleJowe dążą do L bi.
Sarn (4) i Równego (5).
u ma (1), Lwowa (2), Brześcia Litewskfego (3),

· Iazne są jednym środk'
kt, Drogi ze
orym można polegać stale. p
ie~ komunikacyjnym, na
o strome polskiej i rosyjskiej
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103.

Kanał Ogińskiego

odczas wojny

światowej

zna-

w linji frontu (strona
fazł. się
. ka na samym kanale,

102.

Kanał

Wycinek nieco powiększony:z MR 1184000. XVIII-17.

Królewski zwany

także kanałem

Rzeczypospolitej

80 km długi, łączy Pi n ę z Much a wcem, a więc systemat WisllY z systematem D n ie p r u. Kanał jest żeglowny dla niewielkich statków i tratew.
Szerokość kanału na dnie 10,6 m, w zwierciadle wody 15 - 20 m; głę
bokość 1 - 2 m, przy dużej wodzie do 3 m. Dla piechoty, jazdy, a nawet wozów przy małej wodzie miejscami możliwy do przejścia w bród,
Kanał jest ujęty groblami (brzeg faszynowany) 0,7 m wys., na których
znajdują się 2 - 3 m szer. ścieże holownicze.

Kanał przecina okolice błotniste, źle odwadniane, częściowo zalesione.
Przy wsi Wygoda dochodzi do niego kanał O r ze c h o wski.
Na większych drogach przez błotniste m1e1sca wiodą dłu
gie, kilkukilometrowe groble, ,,hacie", z dziesiątkami słabych
mostków.
Do osobliwości dróg poleskich należy również zaliczyć
brody przez błota. Mają one postać wąskiej wstęgi wodnej, do
której dochodzi droga, aby kilkadziesiąt metrów dalej ponownie
wyjść na suszę. Dno tych brodów jest zazwyczaj twarde, piaszczyste, przejazd bezpieczny, lecz niektóre z nich nikną podpo ulewnych, długotrwałych
czas wiosennych roztopów
deszczach.

Wiosną miejscami drogi są niemal rozmyte _przez wody
i niezdatne do użycia przez czas dłuższy, tworzą się na nich
kilkukilometrowej długości brody, które trzeba wytyczać, licho
sypane groble psują się i objazd ich jest niemożliwy. Wtedy
w kotlinie Pr y pe c i na licznych drogach ruch zupełnie · iamiera.

.
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Brody poleskie w okolicach Dy wina

.
. d
Widzimy tu typowe brod
naczył je kreską przerywaną czyy t w~odą~e prz(ez p.łytkie bagna. Topograf ozFt)
napis
wierna
ez
M k
..
•
ap a przedstawia okolicę gdzie w s
posob trudny do wyznaczenia,
(b'
pomieszał się element wodny z '
Liczne drogi, bo mieszkaniec sz~~=z!i ;ałe prze~trzen~e, kontur - kropki).
od wysepki do wysepki, brnąc odważn!g eł le~sze~ w miar~ obsychania, idą
pas.emko białej wody, przecinające zielo p /,tk1em1 brodami, które wyznacza
no c mokradeł. Na mapce widzimy
takich brodów 8 Tylko w ty h . .
d
·
c m1e1scach gd ·
·
. k' , zie ntepo obno przeprawić się
w bród i na drogach ważnieJ'szych
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• cy uJą się nasypać groblę,
zwykle dozwalającą na przejazd chło k'
d ps ie~o wozka. Kolumna taborowa czy
artylerji, która po niej przejdzie
' ~ epce Ją w moczar i zniszczy.
. •
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s1~ częsc1owo pod pług.
h
d
rzy Powiciu i Trawach rozległe
wy muc y.

Brześć

Litewski

(29,000 mieszkańców) nstrategiczna stolica Polski• według Mierosławskiego. Twierdza obejmuje ujście Much a wca do Bug u, samo zaś
miasto leży nad M u c h a w c e m.

Województwo poleskie jest najsłabiej zaludnione w Rzeczypospolitej (21 mieszkańców na km 2); powiaty Łuniniec, Kossów mają 15-14 mieszkańców na km 2, a poszczególne gminy po kilku
(np. Małoryte - 6). Kraj ma względny nadmiar dzieci i dorostu w wieku poniżej 20 lat, w stosunku do dorosłych i dzieci
do lat. 5 (objaw powojenny). Ludności męskiej w wieku od
20 - 50 lat posiada niespełna 300,000 to jest 1/ 7 ogółu ludności
(Prusy Wschodnie- 1/ 5).
Polesie polskie, administracyjnie składające się z województwa poleskiego i północnych powiatów wołyńskiego,
wchodzi w skład okręgu korpusu IX. Polesie rosyjskie zaś jest
podzielone pomiędzy Białoruś, Ukrainę i gubernię homelską; wojskowo zaś należy do zachodniego okręgu (granica zgodna
10
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107. Wieś na Polesiu
(na wschód od rz. Wyżewki) .
Nadmiar wody w kraju mokra·
sprawia, że osiedla unikając jej,
.skupiają się na miejscach suchszyc h,
lecz możliwie blisko poziomu płytkich
wód gruntowy ch. Niewielka ilość
przestrzen i nadających się pod upra·
wę w kraju wybitnie lesistym i błotni·
stym sprawia, że wsie rozrastają się
licząc niekiedy po kilkaset dymów (tu
Śmidyń - 386). Wielkość wsi ograniczona jest przez rozmiar pól.
Na Polesiu panuje typ wsi śre·
dn iej; dopiero z chwilą, gdy osuszanie
bagien poczęło wydawać rezultaty, na
Wycinek z MR 1184000. XXVI - 16
miejscach dawnych mokradeł zjawiać
się poczęło osadnictw o rozproszo ne
w formie kolonij, jak np. na wielkiem bagnie Hryczyn na północ od Łunińca.
deł

106.

Gęstość

zaludnie nia na Polesiu bez miast
wyżej 5000 mieszkańców.

liczących!po·

Na km 2 znajduje się: 1) 10 - 20 mieszkańców, 2) 20 - 30 mieszkań·
ców, 3) 40 - 50 mieszkańców, 4) 50 - 60 mieszkańców. Jaskrawo na szkicu
występuje: a) pustynność środkowej części kraju, przeciętej
obecnie gra·
nicą polityczną, gdzie nadmiar błotnistych przestrze ni
i ubóstwo gleb nie
sprzyja zagęszczeniu się ludności, jak również b) wyludnion e przez wielką
wojnę okolice Brześcia Litewskie go.
W miarę posuwani a się na południe i częściowo na północ gęstość
zaludnien ia wzrasta.

z
i

granicą administracyjną Ukrainy , to jest dawnej
mińskiej) i ukraińskiego okręgu wojenne go.

gub. kijowskiej

Osiedlen ie kraju jest rzadkie. W powieci e mozyrsk im,
łuninieckim, kosowsk im, kamień koszyrsk im osiedle znajduje
się na 15 - 20 km 2, a w innych na 7 - 13 km 2; odległość po·
między osiedlam i wynosi 10 - 12 km.
W okolicac h ujścia Lwy i St w i hi ciągną się bezludn e
obszary bagienn e, gdzie jedna niewielk a wioska znajduje się na
powierz chni 1OO - 120 km 2•
Osiedla dostosowują się do form wzniesień, trzymając się
tuż nad linją, do której dochodzą wody wiosenn e. Żyzniejsze
ostrowy i półwyspy skupiają gęstszą ludność.
Kwatero wanie wojsk, zwłaszcza większych oddziałów, po·
łączone jest z trudnościami, szczegó lnie przy częstym braku dobrej wody do picia. Studnie są płytkie, kopane zwykle w za-

głębieniach i nieodgr odzone od dopływu nieczystości, skutkiem

czego woda ma często smak nieprzyj emny.
Zasoby kraju są naogół nikłe. W wojewó dztwie poleskie m
orne ziemie stanowią 18% powierz chni; na wiosnę zboża już
niema we wsiach. Siano ze źle odwodn ionych łąk jest mało
wartościowe. Hodowl a bydła przed wojną była glównem źró
dłem dochodu w rolnictw ie. Dzisiaj stan koni i bydła zmniejszył się o połowę. Na 1 OOO mieszkańców przypad a 123 konie
i 419 sztuk bydła rogatego .
Bogactw em kraju, mimo wyniszc zenia, są lasy. Przemysł
drzewny jesf jednak słabo rozwinięty. Innego przemysłu wła
ściwie niema. Wielkie torfowis ka kraju są mało wykorzy stane.
Polesie w bardzo małej mierze sprzyja działaniom wielkich
mas a w pewnych porach roku na okresy kilkudni owe zupełnie
je ~yklucz a. Doświadczenie wszakże wykazało, że działania
wojenne są możliwe na Polesiu choć z wielkiem i trudnościami
w każdej niemal porze roku.
Główną przeszkodą kraju jest jego bezdrożność. Rzad ·
ka sieć kolejow a utrudnia w wysokim stopniu nowocz esne
zaopatrz enia wojska. Wyżywienie go na miejscu jest wykluczone zakwate rowanie zaś trudne i nędzne.
Śzybkość mobiliza cji związana ściśle z rozwoje m sieci komunikac yjnej jest opóźniona. Z wielkich powiató w (2400-1 1600
km2 powierz chni) trudno ściągnąć rezerwis tów.
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108. Gęstość rozmieszczenia osiedli w województwie poleskiem.
1 osiedle znajduje się na: 1J 5 - 10 km
20 km 2•

2;

2) 10 -

20 km 2 i 3) ponad

Brak pewnych dróg sprawia, że najlepiej na Polesiu działać może piechota, dobrze wyposażona w broń samoczynną i dział
ka, przewożone na siodłach jucznych. Rozwijanie piechoty w błot
nistych lasach jest utrudnione, co zmusza do trzymania się
dróg, a skutkiem tego możność manewru jest silnie ograniczona.
Trzymanie odwodów jest mało wartościowe, gdyż z powodu odległości i braku obserwacji trudno je użyć w chwili
stosownej. Łączność jest zawodna, związana również z siecht
i stanem dróg.
Intensywny ogień maszynowy jest w warunkach miejscowych trudny do zwalczenia. Artylerja cierpi stale na brak punk·
tów obserwacyjnych, zarośla i lasy sprawiają, że możność widzenia istnieje często dopiero z nieznacznej odległości, co obez·
władnia niemal artylerję i czyni ją bezsilną wobec broni samoczynnej.
Przemarsz artylerji jest utrudniony, cięższe kalibry nie
mogą się wychylić daleko poza tory kolejowe. Wogóle wysunięcie baterji poza drogi jest często utrudnione.

109. Gęstość rozmieszczenia wsi w województwie poleskiem.
1 wieś znajduje sic_ na: 1) 9 - 15 km2, 2) 20 - 30 km 2 i 3J 30 - 55 km'.
Przyglądając się obu szkicom dostrzegamy, że gęstość osiedlenia maleje gwałtownie w kierunku wschodnim.
Szkic 108 przedstawia gęstość rozmieszczenia wogóle wszelkich osad
to jest wsi, folwarków, chutorów, leśniczówek i t. p. Natomiast szkic 109 daje
tylko obraz gęstości rozmieszczenia wsi, gdyż one jedne ze względu na swą
wielkość nadają się do zakwaterowania. Oba szkice mówią dosadnie
z jakiemi trudnościami jest ono związane wobec rozproszenia osad, zwłaszcza
w części wschodniej, gdzie odległość pomiędzy dwiema wsiami często prze·
kracza normalny dzienny przemarsz.

Zakres działania jazdy jest niewielki, dopiero w okresie
mrozów ma ona szersze pole do popisu.
Broń najnowsza niewiele ma zastosowania. Płatowce mało
dojrzą w gęstwinie, a nadto cierpią one na brak dogodnych miejsc
na lotniska. Czołgi w rzadkich wypadkach . dadzą się użyć, jak
również i tabory cięższe. Na Prypeci natomiast mogą pracować
monitory.
Strategiczna wartość Polesia określa się przez fakt, że
zwęża ono drogi najazdu nieprzyjacielskiego ze wschodu, za-słaniając dorzecze środkowej Wisły. Dzieli ono strefę graniczną
na dwa działy, północny i południowy, i sprawia, że podtrzyma-
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nie związku pomiędzy niemi jest w wysokim stopniu utrudnione,
a w pewnych okresach uzależnione jedynie od nikłej sieci ko~
lejowej, dwa razy słabszej od przeciętnej dla całego państwa.

Prace gen. Żylińskiego dowiodły, że osuszenie tego kraju
jest możliwe. Do zupełnego skolonizowania jednak Polesie niema
narazie warunków odpowiednich i niewiadoma kiedy zamienią
się te pustkowia w kraj żyzny, osiadły, przedstawiający rzeczy~
wistą wartość dla państwa.

Wycinek z MP .pozycyjnej• 1125000 wyd . wojenne A. A. Gronau BI. 58 Ostrowlt~chl
BI. XXIII - 21 - D. der kartogr. Abt. d. steli w. Gen~ralst. d. Armee. 26. 9. 1917.

11 O.

Umocniona wyspa poleska.

Na obszarach bagnistych wojna czepia się wydm i płaskich tarcz piaszczystych wydmuchów, wiążąc je w razie potrzeby w linję obronną przy po mocy grobli i mostów. Tylko ten, kto stoi na twardym gruncie, może żyć.
Przedstawiona wysepka obronna z rowami i sieciami kolczastemi zna·
lazła się w czas wielkiej wojny nad Prypecią w pobliżu ujścia Jasi o ł dy.
Rozpościerają się na niej pola wsi Krywicze.

Polesie, od którego wojna stroni, bo zdobycze terenowe
niewiele są tam warte, zajmuje skrzydłowe stanowisko w stosunku do linji działań przeciwnika, zdążającego na zachód_. W tym
kraju, sprzyjającym działaniom obronnym, front posuwa się
wolniej i cofa wolniej w stosunku do odcinków położonych bardziej na północ i południe.
Błota i lasy słabo zaludnione, trudność kwaterowania, brak
miast, życia i ruchu, oraz brak dróg sprawia, że nigdzie w Polsce
czynności wojenne nie są tak zależne od podłoża, jak właśnie
tutaj.

Wycinek z MR 1184~00. XVII- 21 .

111. Sarny (5700 mieszkańców) nad Słuczą.
Ważny wc_zeł kolejowy, gdzie krzyżują
Kowla (2), Równego (3) i Kijowa (4) .

się

tory

zdążające

do Łunińca (1),

15~ dróg charakter jarowego Podola sprawia, że zmuszone go omi·
jać, dąią po wododziałach dalej ku północy; tu napotykając
szlak prowadzący od Kijowa łączą się z nim, aby się następnie
przecisnąć w miejscu możliwie najdogodniejszem, pomiędzy stromą
krawędzią podolską i równie niegościnną, zwartą ścianą lasów
poleskich. Dążą więc przez zwór Wołynia. Przeszkodą jest im

X.

POLSKI\ POŁUDNIOWO-WSCHODNlł\
I ZIEMIE PRZYLEGŁE.

. W odróżnieniu od północy Polski wschodniej, gdzie linje
gran~c~ne przechodzą zawile, na południu jej jedna niemal pro·
sta lmJ_a wyz~~cza granicę państwową. Gdy na północy część
terytor1um w1s1 w powietrzu pomiędzy obcemi ziemiami tu na
po~udniu opiera się Polska o wał górski Karpat i pr;yjazne
panstwo.
P~łudniowo·ws~hodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej, cią
gnące się od. B u g u 1 D n i e s t r u do D n i e p r u na przestrzeni
45? km w k~erunk~ ró~noleżnikowym i tyleż prawie w połu
dmko~y~, ~1e pos1ada1ą jednostajnego oblicza. Na północy
og.ramcza~ą Je, pełne smutku i senności, bagniste równie poleskie; daleJ na południu poczyna się suchszy już kraj układać
w „długie grzędy, biegnące ze wschodu na zachód, pomiędzy
k!ore zachod~ą ~atokowo smugi żyźniejszej gleby i poczynają
s1~ zagęszczac osiedla ludzkie, aby wreszcie na urodzajnych zie·
m1~ch lessowych. o.siąg~ąć ~ajwyższą swą zwartość. Na połu
dniowym zac~o.dz1e staJ~ się przed wspaniałą ścianą krawędzi
p!yty podolskteJ, ,malowmczo postrzępionej siłą płynących wód;
b1~gnąc na wschod zatraca ta krawędź swoją jednolitość, wysyła1ąc ~d~ał_ęzienia grzbietów rozległych, wyżynnych, roztapiają
cych się 1 mknących wreszcie w falistych płaszczyznach Ukrainy
łagodnie się obniżającej poprzez B o h ku D n ie p r o w i.
'
. _Połud~iowa poł~ć obs~aru, płaskowyż podolski, porznięty
d~1es1ątkam1 dopływow dniestrowych, panuje swoim wzniesien.1em nad cały?' krajem, rozciągającym się od Karpat po Polesie, _nad tą wielką bramą, przez którą prowadzą szlaki z pobrzezy morza Czarnego do dorzecza Wis l y. Niegościnny dla

szereg lewych dopływów P r y p e c i, oraz gromada oddzielonych
od płyty podolskiej grzbietów i wysp. Stąd też Wołyń posiada
i posiadał zawsze wybitny charakter krainy przejściowej, poło·
żonej przy bramie, gdzie idąc z zachodu, z wąskiego korytarza
wychodzi się na szeroki przestwór ziem ukrainnych. Nie ma on
ponadto w sobie cech łączących, jego rzeki wiodą w kraj
pustkowi poleskich.
Długoletnie istnienie granicy zaborczej na Z br u c z u sprawiło, że kraj po obu jej stronach posiada charakter odmienny
dla wojny, który wynikł w głównej mierze z powodu różnej organizacji, jaką w stosunku do terenu stosowali zaborcy, przy·
gotowując go do walki. Na tych ziemiach stykają się dwa układy
wojenne: obrony rosyjskiej i napadu austrjackiego. Pominąw
szy umocnienia obronne wyraża się głównie ta odmienność
w rozbudowie sieci komunikacyjnej.
Na zachód od Z br ucz a jest sieć kolejowa i drożna
zwarta, spoista i gęsta, na wschód zaś od niego słabo rozwinięta, o pojedyńczych linjach kolejowych i kilku szosach. Głó·
wnie jednak linje kolejowe mają tam wartość, ponieważ mniej
więcej równomiernie pokrywają kraj. Rzut oka na mapkę komunikacji doskonale uwydatnia bezdrożność tej krainy.
Cele terytorjalne działań wojennych na południowym
wschodzie Rzeczypospolitej są jasne do wyznaczenia, wojska
nieprzyjacielskie dążyć będą do zajęcia Lwowa, symbolu panowania nad Rusią Czerwoną oraz Borysławia, ośrodka przemysłu
naftowego, bez którego produktów wartość lotnictwa, automo·
bilizmu, oraz pewnych gałęzi produkcji chemicznej i innej spada do zera.

Jednocześnie przez tę akcję osiąga nieprzyjaciel, wchodząc
między Polskę a Rumunję, rozdział tych państw, co powoduje
straty dla obu stron, pozbawiając nas możności korzystania
z dużych zapasów zbożowych Rumunji, względnie Węgier, Rumunom zaś przeszkadzając w korzystaniu z niektórych wytwo„

rów naszego przemysłu. Przeszkodą poważną w stosunkach
pokojowych, a szczególnie wojennych z Rumunją jest brak do-
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Ziemia ma w wojnie wartość względną, zależną od sytuacji. Zajęcie terenu nie jest gwarancją zwycięstwa.
Powiedziane powyżej można streścić następując o: cele terytorjalne walki na pograniczu poludniowo-wschodniem Polski są:
1) bliskie dla nieprzyjaciela, a odległe dla nas, 2) mają one
wartość rzeczywistą, bo utracenie ich przez jedną ze stron
powoduje u niej natychmiast paraliż czy też silne osłabienie
pewnej części organizmu walki.

, f\.

W O Ł Y Ń.

Wołyń ma za źródło swej odrębności motyw wzajemnego
zazębiania się i przenikania elementów dwóch krańcowo róż„
nych pod względem charakteru krain Podola i Polesia. Na
południu granicę jego wyznacza krawędź wysoczyzny podolskiej, a tam gdzie jej wyrazistość zanika - dział wodny pomię
dzy Dnieprem z jednej strony, a Dniestrem i Bohem
Ż drugiej; na północy zaś granica lasów poleskich. Na wscho·
dzie sięga Wołyń poza środkową Słucz.
Linja najwyższych wzniesień sięgających do 400 m nad
poziom morza znajduje się na południu, na krawędzi podolskiej.
Oglądana od północy, spadająca blisko 200 m progiem ku nizinie I kw y i Styr u, krawędź ta czyni w istocie wrażenie
krainy górzystej. Płynące wody niszczą ją, zmywając po·wierzchnię piaskowców i wdzierając się głęboko (50 - 1OO m)
w pokłady kredowe, które stanowią podstawę całego kraju.
Głęboko wcinające się rzeki oddzielają poszczególne partje
naziomu. · I kw a odrzyna płaskowyż okolic Poczajowa, który opada ku niej stromo, a często urwisto. $rodek płaskowyżu
zajmuje słynący cudami klasztor poczajowski, dominujący nad
daleką okolicą.
Na wschód od I k w y ciągnie się wzdłuż W i l j i w kierunku
północno-wschodnio-północnym charakterystyczny łańcuch denu·
dacyjnych „gór" Krzemienieckich, o średniej wysokości 350-380 m.
Najwyższe szczyty sięgają powyżej 400 m, w miarę jednak przy·
bliżania się do ujścia Wilji wzgórza zniżają się i nie sięgają wiele
wyżej nad 300 m. Zbocza ich, oprócz południowych, są przestronne,
nierzadko przeświecając, przez gęstwę okrywających je lasów, kredowemi urwiskami. Głębokie jary i suche parowy o bystrym spadku przecinają wzgórza. Drogi niechętnie przechodzą
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obszar „gór" pokryty lasem i jest ich naogół niewiele. ~ą one
strome spadki i miejscami są dostępne
tylko dla lekkich wozów.
Od północy przylega do „gór" dochodząc nagle, bez ża
dnego przejścia, leśno-błotnista 2- 20 km szeroka nizinka moczarzystej rzeczki Z b y te ń ki, ciągnąca się równoleżnikowo na

uciążliwe, mają długie,

113. Dubno (5000 mieszkańców) nad Ikwą

I

200-2SOm. •

2.S0-300.m.

J00-3Som.

JSO-~Oom . .

112. Mapka hypsometryczna Wołynia.

W celu zamknięcia szerokiego, otworzystego przejścia wołyńskiego,
przez które prowadzi droga z dorzecza Bug u na Kijów, względnie w celu
flankowania wszystkich innych dróg ku temu miastu wiodących z zachodu,
zbudowano trójkąt umocniony Równe - Dubno - Łuck, zyskując tern samem
.Jedyne ogniwo, łączące czołowy obszar strategiczny Rosji z południowo
.zachodnim•.
Ten trójkąt twierdz korzystał dla osłony skrzydeł z jednej strony, od
południa, z odgałęzień odchodzących od płyty Podolskiej, z drugiej zaś, od
północy służyła mu osłoną, granica leśnych dziedzin Polesia Wołyńskiego.
O 10 km zaledwie jest oddalone Równe od Aleksandrji, gdzie wychodzi
z lasów na otwarte płaszczyzny linja kolejowa przychodząca z północy,
W węźle rówieńskim, położonym niegdyś na tyłach umocnionego rejonu,
zwróconego twarzą na zachód, krzyżują się linje kolejowe na Lwów, War·
szawę, Brześć i Kijów.

jest pięknym przykładem osady,
obronnie położonej w mokrej
dolinie rzeki, idącej w różańcu
stawów.
Od Zabramia począwszy na
zachód poczynają falować wzgórza „Sadów Dubieńskich• dobrze
rozczłonkowanych i gęsto zalesionych. Zbocza ich opadają dość
stromo ku dolinie Ikwy, a po·
logo ku St y ro w i i Pła szew- '
c e. Najbardziej dzika i poprzecinana jest partja wschodnia,
edznaczaj21ca się nietylko brakiem wód płynących, ale i źró
deł. Liczne s21 parowy o przestromych, a miejscami urwistych
ścianach. Niektóre z nich rozszerzają się wskutek spadku,
a dna dolinek stają się wówczas
podmokłe . .
Przez głębokie wc1ęc1e
I k w y i Dubno prowadzi dogo
dne przejście przez pasmo Mi·
zockie, zużytkowane przez linję
fortem
zamkniętą
kolejową,
(Sperr-Fort) .
długości

60 km od I kw y
po W i I j ę, gdzie nad brzeWycinek z MP .K. d . w. n.• 1100000. R 40 Dubno .
gami tej rzeki ma charak•
ter błotnisty. Dalej na północy leżące pasmo wzgórz Mizockich, rozciąga się od St y r u
do Horynia i jest przedarte głębokim przełomem doliny Ikwy.
Zachodnia część tej grzędy wyżynnej nosi miano Sadów Dubieńskich (od wsi Sady); ma ona kształt zalesionej, wąskiej
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158 podkowy wzgórz o wysokości 280 - 320 m, otwartej ku połu
dniowemu wschodowi.
Drogi w tej okolicy trzymają się obniżeń, w niepogody są
uciążliwe, wysychają zwolna.
Dalej biegnąc na wschód poza I k wą, pasmo Mizockie ma
7 - 1O km szerokości i przekracza całym szeregiem punktów poziomicę 300-metrową. Jego część zachodnia jest silnie poprzecinanym, choć jednolitym obszarem, o wielkiej ilości stromych,
a miejscami urwistych stoków, rzadko gdzie dostępnych dla jazdy i artylerji; we wschodniej swej części nosi ono miano "gór"
Dermańskich, gdzie otacza kotlinę Dermani. · Niemal na całej
swej długości posiada duże parcele leśne. Deniwelacje dochodzą do 80-100 m.
Całość pasma Mizockiego, wraz z Sadami Dubieńskiemi oraz
,,górami" Krzemienieckiemi i leżącą pomiędzy niemi nizinką Z byt eń ki, tworzy szeroką przegrodę, odrębny obszar o swoistych
cechach, oddzielający kraj nad Horyniem i W i I ją od rejonu
Równe - Dubno - Łuck.
Rozdział ten posiada pewne wzmocnienia wskutek istnienia szerokiego leśnego pasma, które zbiegając z „gór" Krzemie. .
nieckich ciągnie się na wschód, w widłach W i l j i i Horynia
przyjmuje charakter poleski i zyskuje miano Małego Polesia,
a dalej rozszerzając się poza Sł u c z ą dochodzi do H n i ł op i ac i na długości Żytomierza.
Obszar Małego Polesia i lasów go przedłużających, przecięty nielicznemi drogami, jest bardzo słabo zaludniony.

114. Wieś gromadna wołyńska
(na wschód od Cudnowa).
Typowa wieś w tym kraju,
zbiornikiem wodnym, bezkształtna, to składająca się z jakby kilku „ulicówek•, to wprost luźne
zbiorowisko kwadratów czy prostokątów uliczek.
nad

Południowy skraj Wołynia wypełniają słabo faliWycinek z MR 1184000. XXXI - 25.

ste

rozgałęzienia wyżynnych

grzęd, odchodzących od pła

skowyżu podolskiego, a podzielonych przez rzeki, idące w kie-
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Przeszkodą największą dla marszów na Wołyniu są
rzeki, szereg dopływów Pr y pe ci, przegradzających połu
dnikowo kraj. Bieg ich załamuje się dwukrotnie przy przeło
mie przez wielką grupę wyniosłości środkowo - wołyńskich.
Kierunek przebiegu tych wyniosłości jest prawie równoleżniko
wy, to też rzeki na południe i północ od nich płyną początko
wo wzdłuż, równolegle, przełamując się następnie nagle i gwał
townie ku północy w dolinach wąskich o stromych brzegach.

Prawie wszystkie rzeki wołyń
skie,
Styr, Wilja,
Horyń,
Chomora, Słucz, Ikopoć, jak
również dalej na wschodzie znajdujące
się
górne biegi poleskich:
T et e r w i, Z d w i ż a, Ir p e n i, mają
krawędzie dolin wyraźnie zarysowane. Brzegi łożysk są, poza sferą działania grobel młyńskich, twarde. Znamienną cechą tych rzek jest wielka
ilość sztucznych stawów, ciągnących
się bez końca. Setki grobel młyń
skich zamyka rzeki i rzeczki, powoWycinek z MP 1 J84o00. XXIX-20.
dując podwyższenie poziomu wody
117. Równe (30000 mieszi zabagnienie dolin, które tylko pokańców) nad granicą
niżej grobel są suchsze i nadają się
z Republiką Ukraińską.
do przejścia.
Rozchodzą się drogi żelazne do
Stopień dostępności doliny rzeKowla (1 ), Sarn (2) i Zdołbu•
cznej pozostaje, w większości wy- nowa (3), gdzie przychodzą lin je
padków, bezpośrednio zależny od
z Kijowa i Lwowa.
stanu śluz i grobli. Jeżeli są one
nie utrzymane i liche, wówczas dno doliny jest suchsze, gdyż
nadmiar wód spływa. Natomiast przy dobrych groblach i ślu
zach utrzymuje się wysoki poziom wody, dolina ulega długo
trwałemu zabagllieniu i staje się trudna do przebycia. W miarę
podejścia do wierzchowiny stawów, błotnistość doliny wzrasta.
Stawy rzeczne, o dnach ilastych, grząskich, są zarośnięte
trzciną. Wody w nich niewiele, ma ona przykry posmak błotni
sty, gdyż gniją w niej szczątki wodorostów. Jesienią, gdy
mieszkańcy moczą w rzekach len i konopie, woda w wielu
miejscowościach zupełnie nie nadaje się do użytku. Bagna towarzyszące rzekom, podobnie jak na Polesiu, są. źródłem ma„
larji, febry, chorób żołądkowych i tyfusów. Na wielkich rzekach wołyńskich, wskutek większej ilości wody i szybszego prą
du, groble są często zrywane, wobec czego woda jest tam
czystsza.
Przeprawy przez rzeki Wołynia należy zaliczyć do trudnych. Idą one wyłącznie po groblach, budowanych z podręcz
nego materjału, z gleby doliny i nawozu. Podczas roztopów przejsc1e po groblach, niewiele wznoszących się nad poziom rzeki,
jest nader uciążliwe, a mosty na nich niepewne.

Wycinek z MR 1 184000. XXXI - 25 .

116.

Typ rozrzuconych osiedli na trzena Polesiu Wołyńskiem
nad Teterwią.

bieżach leśnych

Stare osadnictwo mazurskie i inne, wyznaczone szlakiem „hut" ,,majdanów•, i „rudni-, graniczące na południu z bezkształtnemi wsiami, w ostatniem
stuleciu jest wspomagane gorliwie przez nową kolonizację. Wdziera się tu
pług zaciekle w południową granicę lasów poleskich, których kresem jest,
jak wiadomo, granica północna gleb lessowych.
Już oddawna chłopi zaorali wszelkie polany nadające się pod siew.
Za niemi wślad szły i idą dwory, a obecnie wzmożona parcelacja. Porządek
nowy zawsze jest dokonywany jednakowo. Najpierw sprzedają rosłe, wysokopienne pnie, a pozostałość oddają w długoletnie dzierżawy na wykarczowanie. Koloniści (w ostatnich latach przed wojną w dużej mierze z pośród
miejscowych) pozostawiają lepsze sztuki narazie nietknięte, rąbiąc i karczując drobiazg. W pierwszych latach takie „nowiny• mają wygląd lasu, wobec
czego patrząc zdaleka, trudno orzec, czy ma się przed sobą las, czy też orne
.pole z ~ddzielnie rosnącemi drzewami.
Niekiedy las, zachowując swój kontur zewnętrzny, w środku, jest cały
popstrzony „nowinami". Wobec ciągłości tego procesu przetwarzania krajobrazu, każda mapa, w krótkim czasie po sporządzeniu, staje się przestarzała.
A sądzić o ilości lasów z tego powodu również bardzo trudno.
Podobny typ ro~proszonego osadnictwa nie sprzyja kwaterowaniu od·
działów wobec dużego oddalenia chat pomiędzy sobą .

11
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Wycinek z MR 1 J84000. XXXl-22.

118. Zasław nad H o r y n i e m.
Powyżej rzeka tworzy meandry. Stare miasto na zachodnim brzegu
nad stawem. Długa grobla z mostem przekracza H o r y ń.

B.

PODOLE.

. Płyta wyżynna Podola przedstawia się jako kraj równy,
~oc1ęty na szereg równoległych do siebie, wąskich połaci,
1d~cych południkowo i oddzielonych od siebie jarami, na dnie
ktorych_ szemr~ą rzeczki i strumyki. Na północy w pobliżu
wo~odz1a!u,. ktor_y naogół pochyla się łagodnie ku południowi,
maJą gdz1emegdz1e te pasemka wyżynne szerokość 10- 12 km
(średnio?- 6 km). W miarę odchodzenia na południe ilość jarów
wzrasta 1 smugi płyty stają się coraz węższe w pobliżu Dniestru
gdzie szerokość ich waha się w granicach 1,5- 6 km (średnio
3 km). Powierzchnia każdej smugi jest prawie równa (zlekka
wypukła ~ środku) i, jadąc po wierzchu, wydaje się, że rzeczyw1sc1e l~z~ przed ":idzem kraj równinny. Dopiero stając na
kr~wędz1 Jaru ma się przed sobą nagłą zmianę krajobrazu.
Os1~dla ~udzkie unikają powierzchni płyty, najchętniej umieszczaJąc s1ę na zboczach, względnie na dnie jarów jeżeli ich
'
szerokość na to dozwala.
, . Długość jarów, dochodzących do Dn ie str u jest bardzo
rozna, gdyż niektóre z nich ciągną się na długości 17Ó km

-
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jak jar Zbrucz a od Tarnorudy. Szerokość ich dna rzadko przekracza 1-1,5 km, zwykle zaś waha się w granicach kilkudziesięciu metrów, dochodząc do 200 - 300 m. W wielu jarach
dno jest tak wąskie, że obok strumyka · nie starczy miejsca na
ścieżkę. Głębokość ich jest znaczna i, licząc tylko od „crete
militaire", wynosi 30-40, a nawet 120-150 m. Zbocza są strome, nierzadko urwiste, kredowe, pionowo opadające. W miarę
przesuwania się ku wschodowi głębokość jarów wzrasta, ponieważ rzeczki żłobią silniej podłoże, dążąc do osiągnięcia poziomu wód w D n i e str ze, któr·ego poziom, w kierunku
spadku to jest wschodnim, stale się obniża.
Do głównych macierzystych jarów dochodzi cały szereg
wtórnych, podr~ędnych, różniących się od nich tylko długością.
Te drugorzędne jary wdzierają się wgłąb płaskowyżu, utrudniając komunikację wzdłuż głównych jarów i zmuszając drogi do
odchylania się.
Zachodnia część Podola po Kor o pi e c, zwana Opolem,
została silnie zniszczona przez wody, wobec czego zatraciła się
tam charakterystyczna ostrość form jarowych a wraz z nią równinność wyżyny. Zamiast płaskowyżu leżą tam szeregi pagórów,
często o płaskich wierzchach, o wysokościach względnych, się
gających od 150 - 200 m, co nadaje krajowi miejscami cechy
górzystości.

Rzeki Opola jak S wir z, Gnił a Lip a, N ar aj ów ka,
Z l o ta Li p a płyną w szerokich, łąkowych, nierzadko podmokłych dolinach, wobec czego mosty na nich budowane, mimo
nieznacznych szerokości rzek, dochodzą do długości kilkuset
.
metrów.
Charakter „opolski" mają prawie wszystkie dłuższe rzeczki
podolskie, lecz tylko w górnych swych biegach, gdzie płyną po
łagodnych pochylniach wododziału. Jest to obszar „zgniłych" rzeczek.
Dopiero bliżej D n i e s t r u charakter ich zmienia się zasadniczo, gdzie spadek staje się bystry. Wobec łatwego odpływu
wody, rzeczki są naogół płytkie, w lecie wiele drobniejszych
wysycha wraz ze źle utrzymanemi stawami, w zimie natomiast
w niektórych miejscach wcale nie zamarzają. Przy dużych wezbra~
niach zachowują się jak potoki górskie, niszcząc na drodze
mosty i groble.
Płytkość rzeczek sprawia, że żadna z nich sama w sobie
nie stanowi poważnej przeszkody do przejścia. Przeszkodą tą
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Miodobory składają się z łańcucha oddzielnych, niewielkich
wzgórzy, pojedyńczo wznoszących się pośród równiny, albo też
tworzących pasemka lub oddzielne grupy. Samotnie stojące nazywają mieszkańcy „tołtrami". Zarasta te rafy koralowe, utwory
morza ciepłego, wnętrza ich lagun, jak i zewnętrzne zbocza atoli,
gęsty mieszany las.
Prastara rzeka D n i e s t r płynie kręto w licznych zakolach.
Szerokość jej poniżej ujścia Zbrucz a waha się od 120 - 270 m.
Głębokość rzeki bardzo zmienna, największa na plosach to jest
w miejscach, gdzie tworzą się rozlewiska. Za dno często służy

Wycinek z MA 1175000. Zone 7, kol XXXlll Tarnopol.

119.

Tarnopol (31000 mieszkańców).

Wycinek z MA 1 200000. 43° 49° Kolome a .

120. Zaleszczyki (4000 mieszkańców)

Leży

w rozszerzonyrr. jarze Se t
któ
w wielki staw 1'eden z
. . k
h re u,
ry tu zastawiony rozlewa się
'
naJwię szyc
na Podolu S
· ł
·
nie ~iasta, będąc jednocześnie zbiornikiem ~od:.rz~:k
kniegdyś ~br?·
rzeki, powyżej stawu znajdują się mokradła
u e zastawienia

"Ot

tan

bąL:;j~.~=~:~:;: i~~ą

do Lwowa (1), \Voloczysk (2), Skalatu (3) i Brze-

jest natomiast wielka ilość ich dopływów
ł
h
.
rach; zwłaszcza silnie daje się odczuć i·ch 'obpeyną~~c dw Ja.
d
d
cnosc po czas
mepogo ~' g y st~o~e zbocza są śliskie i grząskie.
. ~pro~z . wzmes1eń wododzielnych na północy, na ł cie
zna1du1e się Jeszcze inna grupa wyniosłości bardzo cha ~ty
stycznych, mianowicie Miodobory. Przecin~J·ą one sk ;~ eprydole
· o d p o dk amienia
osme o. , ciąg
. nąc się
w kierunku południowo·wschodmm I przechodzą Dn ie str poza ujściem S
t
wreszcie zaginąć w Besarabji.
m o r y c z a, aby

•

leżą na niskim, wewnętrznym brzegu zakola Dn ie str u. Brzeg prze~
ciwległy wzry.osi się nad rzeką 70 - 120 m wysoką, urwistą ścianą. Dniestr
płynie często w wąskim jarze, gdzie spiętrzają się przychodzące nagle wody
powodziowe dopływów karpackich, zagrażając niskim mostom. Dlatego też
tylko mosty żelazne, o wysokim poziomie, mogą się napewno ostać wobec nacisku fali. Szerokość rzeki jest bardzo zmienna i, zależnie od szerokości do·
liny„ waha się w granicach od 70-300 m. Prąd normalnie nie stanowi przeszkody dla przejścia. Liczne są promy. Rzeczyska odcięto groblami od głó ·
wnei<) koryta .
Granica polsko-rumuńska biegnie od dolnego skraju wycinka na 1),. 308 A 314 i dalej wdół Dn ie str em.
Odcinek kolejowy Jasieniów Polny, a właściwie A 308 - Zaleszczyki
znal&zł się wraz z Bukowiną w granicach Rumunji, wobec czego Jinja kolejowa z Kołomyi na Czortków została przecięta. Były prowadzone pertraktacje z Rumunją o odstąpienie nam skrawka ziemi, na którym się ten odci·
nek kolejowy znajduje, mówiono o zamianie na część powiatu kossow skiego .
Sprawa ta dotąd nie jest rozwiązana .
Piękny, wysoki most kolejowy w Zaleszczykach jest zburzony.
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121. Typ skoncentrowanego zaludnienia na Podolu. ·, .
Sie.ć w~dna ~r~ju znajduje się w głębokich jarach
.dla St araJą su~ zeJśc możliwie nisko w dół
·1
• wobec czego osieJaru. Nieliczne osady, rozłożone na
łas'k:; ~ na to dozwala charakter
wodę z bardzo głębokich st u d n1..
p
yzu, zmuszone są czerpać
..
Normalnie wielkie przestrzenie w żu z . .
.
.
w1skami wodnemi i słabo zal d .
y ' naJduJące su~ pomiędzy stano ·
.
,
u nione, są zajęte przez kultury.
Koniecznośc zapewnienia sobie wod
ków, doprowadza do jeJ' mat1a y
. y na stałe, w kraju silnych spadp l
" z nowania pod postacią t
•
N'
o nazwał go stawnem Opolem ( I'
ł
s awow.
1edarmo
z rzeczek składa się w rzeczywist:::tz; ~a~ pona~ 6000. stawów). Każda
w odległości wsi. Podczas lata p
b k lm11 stawow,. lezących od siebie
wiele z tych stawów niknie.
rzy ra u staranności w utrzymaniu śluŹ

Jar rzeki Us z y cy ma tu do 60
ł
.
.
ku wodzie, zajmują albo dno jaru . . I' _m g ębokość1. Wsie, zniżając się
mieścić (tu Dżurdżewka
• Jeze I Jest ono dość szerokie, aby je po·
znana ze swych kop I · f f
•
ograniczone urwistością ścian .
h d
a n~ os orytow) i wtenczas
rach bocznych, u ich górnych wn;l:t;~c sok
n~ me; albo. l?kują się w ja{tu Mała Kużelewka). Zwykle wsie te ~ t ą u nie_ mo_gą zeJśc w węzinę dna
Osady podolskie nie posiadając gokr!f10 m~\ą wiele krętych uliczek.
od formy jaru i niejednokrotnie g
.
neJ ormy, a będąc uzależnione
0 raniczone przestrzeni
· d .
·1 ·
1 uze, dochodzą one do kilkus t d
,
e
ymow. Wielkość
· ą, ·są bs1 ,nie zwarte
czona trudnościami 1'akie sprawi·
t
wsi moze yc wytłoma'
a u worzenie nowego t
· k
.
kł
,
s anow1s a wodnego
dl a hosady. Zdaje się 1' ednak , ze
s onnośc do silnego g
.
. .
cec ą zasadniczą osadnictwa ruskiego Mo T
.
rupowania się Jest
z czasów gdy względy obrony m· ł d. d ~ iwe, że Jest ono pozostałością
ia Y ecy uJące znaczenie
.
Zaznaczyć należy, że ścieśnione i .
.
.'
s1ęcy mieszkańców, nie posiadają żadn c~gr::~e w~1e, _Iicz~c.e ~o kilka ty·
węzłami komunikacyj nem i, oraz nie da. y . d h osiedl~ ~me1sk1ch, nie są
ani dla handlu.
Ją za nyc ,!Jłatwien dla egzystencji,

z:

skalista płyta, jest ono jednak naogół bardzo nierówne i zmienne,
wobec czego brody muszą być każdorazowo przed użyciem
badane.
Wierzchowina B o hu posiada odmienny charakter od porzecza D n i e s t r u. Przez ten rejon ciągnie się szereg pagórkowa . .
tych równoległych pasm, odchodzących w kierunku na wschód
lub na północny-wschód od płyty podolskiej. Tam gdzie rzeki przecinają je w po-przek, brzegi ich są strome, tam zaś gdzie dążą zgodnie
zogólnym układem wzniesień,rozlewająsię wody rzeczne w mokrych
łąkowych bądź błotnistych dolinach. Tak płyną dopływy Boh u:
Bożek, Wołczek, Wołk, Rów i Zhar. Błota są tu tylko
wzdłuż biegów rzek, utrudniając i bez tego uciążliwe przejście
przez nie, które jest najczęściej możliwe wyłącznie po groblach,
gdyż brody są niepewne. W górnym biegu B o h jest podobny
do swych dopływów i stanowi poważną przeszkodę.
Lasy Podola są rozrzucone grupami, ciągnącemi się nie . .
jednokrotnie na długości 10 - 15 km, przy szerokości 3 - 4 km.
Tylko na wierzchowinie Boh u tworzą one duże kompleksy w za·
kolu, które przepływa przez środek Z h a r.
Drogi Podola biegnące południkowo wykorzystują prawie
wyłącznie wododziały i nie mają stromych spadków. Rzadziej
idąc jarami, przechodzą z jednej strony rzeczek na drugą. Zwykle na każdym wododziale jest, z powodu niewielkiej jego . szerokości, tylko jedna droga.
Drogi idące równoleżnikowo są bardzo uciążliwe, przechodzą dziesiątki jarów i obfitują w długie i silne spadki. Są
one uciążliwe zwłaszcza podczas roztopów, kiedy to wiele z nich
staje się ' absolutnie nie do użycia.
Natomiast na wierzchowinie B o hu przeciwny kierunkiem
układ rzeczek utrudnia silnie ruch z północy na południe, ponieważ drogi przechodzą tu przez błotniste i trudne do przej . .
ścia doliny.

C.

POLSKI:\ POŁUDNIOWO-WSCHODNlf\.

Południowo-wschodni węgieł Rzeczypospolitej, rozciąga się
pomiędzy Polesiem a Karpatami z jednej strony, a Bug iem,
S a nem i granicą państwową z drugiej. Już powyżej omawia„
li§my częściami jego charakterystyczne cechy, tu ograniczymy
się do dodania kilku uwag ogólnych. Cały ten obszar składa
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się z części różnych jednost k
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wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i wschodnia częsc
lwowskiego), co stanowi prawie 1/ 5 ogółu ludności państwa.
W stosunkach narodowościowych uderza silne przemieszanie elementu polskiego z ruskim. Najniższy odsetek Polaków (16,8%) posiada słabo zaludnione województwo wołyńskie;
jest ono naturalnym terenem naszej ekspansji, gdzie wzrasta„
liśmy procentowo nawet w okresie wyjątkowych ograniczeń,
stosowanych przez rząd rosyjski. Największy odsetek Polaków
znajduje się w województwie lwąwskiem (56,6%), docierającem
na zachód. aż do Wisły, i w tarnopolskiem (45%), Rzeka San
została przez nas przekroczona w wielu miejscach, wobec
czego na wschód od niej ciągną się długie półwyspy, mające
przed sobą gromadę mniejszych lub większych wysp polskich
i narastających mielizn.
Żydzi w wojęwództwie wołyńskiem dochodzą do 10,6%,
lecz w innych województwach jest ich znacznie mniej, najwięcej stosunkowo w tarnopolskiem, gdzie nie przekracza„
ją

4,9%.
Gęstość rozmieszczenia osiedli wzrasta na obszarze naogół w kierunku na południe. Najmniejsza jest na Wołyniu
(p. szkic 122, 123 i 124). Na wschód od Roztocza i Lwowa
większa część osad leży na urodzajnych, lessem okrytych grzę
dach, unikając torfiastych nadrzeczy. Na Opolu rozrzucenie
osad i wielkość bardzo różnorodna, poza Zł ot ą Lipą przybiera formy typowe podolskie, osadnictwa jarowego. Przez Podole przechodzi pas najgęstszego zaludnienia i największej gę
stości osad, bardzo ludnych, gdyż typem najczęściej spotykanym jest o.sada wielka (1000 -5000 mieszkańców). Na południe
i północ od tego gęstego pasa zaludnienia ciągną się dwa rzadsze, słabiej już sprzyjające kwaterowaniu większych jednostek,
które w pasie środkowym posiada warunki bodaj najlepsze na
ziemiach Polski.
Cykl działań wojennych w Polsce południowo-wschodniej
nie może mieć jednolitego oblicza. Zbyt duże różnice zachodzą pomiędzy jej częścią podolską a wołyńską, zarówno w to·
pografji kraju, jak w rozbudowie sieci komunikacyjnej, podziale
administracyjnym i wszelkich tych czynnikach, które świadczą
o wykonaniu prac przygotowawczych dla wojny. Łatwiej jest
(600 dokonać mobilizacji w niewielkich powiatach podolskich
2
2400 .km 2), aniżeli w dużych wołyńskich (1400-6300 km ) . Również
ma się do rozporządzenia inną sieć łączności. Różnica nawet

,
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D.

UKRłUNR ~RZEDDNIEPRZJ\ŃSKłl.

. .
Ukraina przeddnieprzańska od
.
wz~lędem WOJskowo-administracyjnym należy do ukrai, k.P
Charków), obejmującego ró n~ ~ego W~Jennego okręgu (stolica
gańsk i Krym, to jest obe·m:~1ez Zadnieprze po Charków, Łu
J Jącego całe terytorjum Sowieckiej
Republiki Ukraińskiej.
Zajmiemy się tu jedynie cz , . p
o powierzchni 130000 km2 . 10 ~r~ią rzeddnieprza, obszarem·
J. 1.udności, tym mianowicie,
k!ó.ry niegdyś wchodził w :br
SiaJ stanowi jej najbliższe ę. r;mc Rzeczypospolitej, a dziz połaci wschodniego p I ~ąs1e z wo. Składa się ten obszar
o es1a, z wschodn. g p d
.
ie o . . o ola i Wołyma, oraz części właściwej Ukrain k ,
płytą opada łagodnie w fo . Y, lbtora swą wielką granitową
t eras, ku wschorm1e o rzymich
d owi.. Na d Dn i e p re, m tworz
.
y ona Jego malowniczy, stromy,
prawy brzeg.

t1

.
_Pod_obnie, jak i na Podolu, zasadnicz
Ukrainy Jest przejrzystość wielkich , . ą cechą kra1obrazu
rownm, tu hardziej falistych
lecz wszędzie odslonięt h ł
i jarami, któremi ku poł!~ . p .aszczyzn, porwanych debrzami
lasu. Jedynie północna stmow1,k n~ step, wysuwają się odnogi
rona ra1u ma . k
wię sze partje leśne.
Glebą ogólnie panuj c
chniej warstwie w czarn .ą ą są Iessy, przetworzone w zwierz.
k .
oz1em y nad którem.
i_ w o. res1e posuch unoszą się chmury pyłu, sprzy1'a1·ą ,
ce rozszerzaniu się chorób ocznych.
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Rzeki, idące ku morzu Czarnemu,. docierają d·o granitów,
płynąc po nich, jak Boh lub Dn ie str, bądź przebijając się
przez nie w korycie dziesięciokrotnie zwężonym, jak Dn ie p r.
Są one porożyste, gdyż płyną na długich odcinkach po dnie
skalistem i posiadają łożysko zawalone głazami. Dla żeglugi
w całości nie są dogodne i nie tworzą sieci dróg wodnych, któraby nadawała się do użytku wojska. Są one używane jedynie
dla ruchu lokalnego, głównie dla przewozu zboża i drzewa. Jedynie Dn ie p r jest dogodnym szlaki~m, lecz wartość jego jest
zmniejszona z powodu istnienia porohów, których ominięcie
kanałem dotąd się nie powiodło.
Z rzek obszaru Dn ie p r jest w każdej porze roku poważną przeszkodę taktyczną z powodu swych wymiarów. Szerokość rzeki powyżej Kijowa wynosi 400 - 700 m, a często i wię
cej; dno doliny, nad którem góruje prawa krawędź, jest w wielu
miejscach błotniste i uciążliwe do przejścia. Mosty znajdują
się na D n i e prze w dużych odległościach od siebie, powyżej Kijowa dopiero w Homlu (225 km od Kijowa w linji prostej),
w dół rzeki dopiero · pod Czerkasami (160 km od Kijowa), Kremienczugiem (110 km od Czerkas i w Ekaterynosławiu (130 km
od KremieńczuguJ. Przejścia wbród są możliwe wyjątkowo
w czasie wielkiej posuchy.
Dn ie p r jako przeszkodę wzmacnia, na północ od Kijowa,
dochodząca do niego p_od ostrym kątem D e s n a i powyżej
dolna Prypeć, która brodów zupełnie nie posiada. Na prawym
brzegu tą rolę pełnią również Ir pień i Z d w iż o dolinach błotni
stych i trudnodostępnych. Teter ew ma, jako przeszkoda, war~
tość o wiele mniejszą od tych dwu rzeczek.
Również przeszkodą jest D n ie s t r z powodu swego wciętego i krętego jaru, który ginie dopiero poniżej ujścia Ja ho r„
li ka, gdzie dolina D n ie str u znacznie rozszerza się. Stro·
mość stoków jaru dniestrowego utrudnia podejście do rzeki, po•
siadającej od 120 - 270 m szerokości.
Boh, posiadający w swem łożysku duże ilości głazów, jest
naogół łatwy do przejścia.
Przeciętne zaludnienie kraju jest wyższe od średniego2
w Polsce, osiągając gęstość powyżej 75 mieszkańców na km •
Smuga zwartego zaludnienia ciągnie się przez Podole ku D n iep ro w i, gdzie się urywa na odcinku pomiędzy Kijowem a Trypolem. Cały szereg powiatów ma ponad 1OO mieszkańców na
km 2 (Winnica, Płoskirów, Mohylów, Kamieniec, Zwinogród, Ka-
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niów, Czerkasy, Berdyczów K··, ) W .
zachodnią obszaru.
, IJOW . OJna wyludniła nieco część
.

Na Zadnieprzu i w kierunku m
się o połowę niemal rzadsza .
orza
jednostajny a głód . . " , l przyrost
,
.,
z1em1 wypędzał
grację.

Czarnego

ludność staje

ludności jest dość nie1·1czne rzesze na emi-

Skład narodowościowy ludności

tystyki sowieckiej faktycznie . . przy obecnym stanie staw każdym razie uległa .
.me. Jes! znany. Ilość Polaków
powazneJ zmżce
ł
przymusowej emigracji inteli en ..
, zw aszcza wskutek .
drobna ludność rolnicza te gł CJI. Utrzymała się natomiast
prący na wschód. Licz~ą ~
drobnego osadnictwa polskiego
powiatach, jednak uświado~~s . ~n~ w graniczących z Polską
ieme JeJ narodowe jest bardzo róz· ne.
.

•

Poważniejsze skupienia polskie istnieją w okolicach Płoskirowa
i

Kamieńca.

Żydzi są, jak wszędzie, elementem miejskim i stanowią
ponad 10% ogółu ludności. Czesi znajdują się na Wołyniu,

a Niemcy są porozrzucani na całym obszarze.
Mało posiadamy danych o zdolności mieszkańców do służby
wojskowej. Największy był procent nieprzyjętych do wojska
z powodu chorób oczu i płuc, następnie chorób nerwowych.
Wogóle ludność północnej części, poleszucy, są bardziej odporni w walce z chorobami, chociaż choroby epidemiczne,
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122. Wołyń,
Podole wsch o dme
. l. p rzeddnieprze. Wielkie osiedla.
.
"

Osiedla od 50 _ 100 d
•
.
ymow
u osa d · Os1edla
ponad 100
d
•stanowią•· 1) 10 - 200'/o; 2) ponad 200;
ogółu osad..
ymow stanowią 3) poniźej 10"/,; 4) 10--30'/:
ogół

W osiedla wielkie ponad 100
natomiast spotykamy w północno
dymów obfituje południe; niewiele ich
wielkości jest południowe Polesi~~:~h~~nie\ stronie; krajem osiedli średniej
Przerfwana Jinja wyz
.
OO dymów).
nacza granicę państwową.

Małe osiedla.

Osiedla od 1-10 dymów stanowią: 1) do 25°/0; 2) do 40% ogółu osad;
osiedla od 10-25 dymów stanowią: 3) 200/o; 4) 400/o ogółu osad; 5) osiedla
od 25-50 dymów stanowią ponad 100/o osad.
W osiedla drobne obfituje północna połać obszaru, skąd wysuwają się
one wdół D n i e p r u i B o hu. ·Różnorodność pod względem wielkości osie·
dli mamy na polskim Wołyniu, oraz częściowo na północy Ukrah1y.
Ważność zjawiska istnienia masy drobnych osiedli określa si~ przez
fakt, że 10 - 150/o ogółu ludności mieszka w niewielkich chutorach, lkolon·
jach i folwarczkach, czyli równa si~ ona albo przewyższa ludność miejskl\

tych okolic.

., •

-
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mające tam dogodniejsze warunki
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jeszcze do jej pełnienia.

u z mch me Jest zdolnych

J

.
Ludność miejska obszaru .e t . r
ona 10% ogółu; istnieje zal d . J s15 m~ iczna, me przekracza
miast z ludnością ponad
e wie
25000.

....

~:·:·:~ 2

1111111 3

124.

Gęstość rozmieszczenia osiedli.

Jedno osiedle m ieści się przeciętnie na·
. ]) 5 - 8 w 2; 2) 8 - 10 w 2·
3) 10 - 15 w 2, 4) 15--20 2 5)
'
powyżej 20 w2 •
w;
. . '
.
~aJ"'.1ększa grupa gęstej osiadłości zna 'du'e .
. J J, się_ na polskim Wołyniu,
skąd ciągnie się ona, już nieco rzadsza
dziale pomiędzy D n i e p r e m 1. B h ' pasem rożneJ szerokości po wodo0
em. We wszystkich k'1erun k ach od tej
.
.
. dl .
grupy I tego pasma gęstość
k
osie ema maleJe· na pol d .
h
,
Ś
u mu s upia się lud'
h
.
.
t
ukr
wodzie
ku
no c, sc odząc
.
d
y eJ w Jarac a na pół
.
nocy o wrotme, stroniąc
'
.
o d na d m1aru wody koncent .
h
· ·
ruJe s i ę na suchych
m1e1scac . W obu wy'k·
pa dk ach woda jest pierwszy
m czynm iem wpływającym na gęstość rozmieszczenia osad.

z

porównania rys. 122 i 123 wida ,

.

gęstością osiedlenia posiada osad ó _c, _ze _środek. obszaru z największą
r ~n_eJ w1elkośc1, żaden typ tam bezwzględnie nie przeważa jak m
rzadkiej osiadłości odpo~iada t a o -~~Jsce na południowej stronie, gdzie

f

dzo mąłych.

YP osie

I

bardzo wielkich i częściowo bar-
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Nadzwyczajna urodzajność gleby sprawiała, że przed wojkraj posiadał duże nadwyżki zbóż chlebowych, zwłaszcza
pszenicy. Jak się w tej chwili produkcja rolna przedstawia trudno odpowiedzieć wobec braku danych. Gwałtowny prze·
wrót rolny oddał ziemię w ręce nowych właścicieli, którzy prowadzili i prowadzą prymitywne gospodarstwo trój polowe. Ludności tej przed wojną nie wystarczało własnego zboża ani · furażu, niedobór pokrywała wielka własność, która również dawała
nadwyżki na wywóz. W chwili obecnej możemy przyjąć, że
armje na tym obszarze działające, zależnie od pory roku, znajdą
większe lub mniejsze zapasy za wyjątkiem owsa, który znajdował się tu zawsze w bardzo ograniczonych ilościach, siany
prawie wyłącznie przez wielką własność.
Stan koni za wsze był w tym kraju nieco wyższy od przeciętnego w Polsce- (140 sztuk na 1000 mieszkańców). Zdolność
ich do służby wojskowej oceniano na średnią (7,6% koni roboczego wieku), przyczem główna ilość tych koni znajdowała się
w dużych majątkach.
Przemysł słabo rozwinięty oparty jest na rolnictwie.
Wybitnie rozwinęło się tu cukrownictwo, dające doskonale rezultaty; burak zajmował ponad 10% powierzchni pól zbożowych.
Cukrownie wyszł.y ręką względnie obronną w czasie rewolucji.
Sieć dróg sztucznych jest słabo rozwinięta i niezorganizowana. Linje kolejowe nie wiążą się w system, dający potężną
broń posiadającemu je w czasie wojny. Dwie dwutorowe linje,
o dużej przelotności, dochodzą z Kijowa i Odesy do granic Polski, będąc połączone dwutorowym odcinkiem Koziatyń - Żme
rynka. Linja kijowska jest dublowana przez jednotorową, idącą
na Korosteń - Sarny.
Pozostałe drogi żelazne wszystkie jednotorowe, w połowie
budowane w okresie wojny światowej, mają wydajność niewielką i dokonywanie na nich przewozów jest ograniczone.
Sieć dróg gruntowych jest gęsta, przy dobrej pogodzie
nadają się one niemal wszędzie dla wszelkiego rodzaju zaprzę
gów, lecz przy pierwszych deszczach stają się uciążliwe, a podczas dłuższych słot są nie do użycia nawet dla pojedyńczych
wozów. Drogi bite są rzadkością. Poza jedną szosą, łączącą Kijów
z granicą państwową, istnieją tylko w południowej części obszaru
odcinki większe i mniejsze dróg bitych, nie wiążące się ze sobą. Ogółem długość szos wynosi zaledwie 1OOO km, chociaż kraj ma
wszelkie warunki dla istnienia dobrej sieci drożnej, jak gęste
ną
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zaludnienie, bogactwo gleby i obfitość materjału do budowy
' · dróg. Granity w wielu miejscach wychodzą na powierzchnię.
Obszar nie odznacza się obronnością, nie posiadając wielkich przeszkód w terenie dla ruchu mas, lecz zarazem nie
~prz~ja i~ zbytnio, będąc krajem wiejskim, o ograniczonej
hczb1e miast, ograniczonej ilości linij komunikacyjnych i nikłym przemyśle. W pogodne pory roku kraj staje otworem dla
marszów, lecz w roztopy i słoty armje zmuszone są do wstrzymania swych działań, niepokonanym bowiem przeciwnikiem jest
rozmokły czarnoziem.
Stosuje się również ta zasada do wykonania na tym
obszarze działań mobilizacyjnych i koncentracji armji. Zależne
są te działania od pogody; utrudnia je natomiast stale słabość

XI.

POLSKI\ ŚRODKOWI\.

środków łączności.

Wfolki przestwór ziem związuje W i sł a swoim esowatym
biegiem do ujścia Drwęcy, stanowiąc najgłówniejsze ich wią
zadło. Za granicę tego obszaru przyjmujemy na południu stromą
krawędź wyżyn, u stóp których płynie górna Wisła i Ta new,
na wschodzie Bug i linję umówioną od Brześcia do Rajgrodu,
na północy Prusy Wschodnie i korytarz pomorski, a na zachodzie województwo poznańskie. Na dwóch odcinkach swej granicy obszar ten, położony w środku państwa, dotyka granic politycznych to jest na północy z Prusami Wschodniemi, i na zachodzie ze Sląskiem niemieckim.
Południowa część środkowego obszaru Polski należy do
pasa wyżyn południowych i przedstawia się jako kraj pagórkowaty, względnie silnie falisty; natomiast część jego północna jest
smugą nizinną, poprzecinaną na szerokie wyższe płaty przez
doliny dyluwialne. Od wschodu wkracza za Bug krajobraz poleski, w formie trójkąta, przylegającego do tej rzeki.
Cechą szczególną Wisły, płynącej w ogólnym kierunku na
północ, jest jej centralność. Swemi dopływami rozrzuciła się
we wszystkie strony, zbliżając się na niskich wododziałach do
innych rzek, które wespół z nią zbierają wody z międzymorza
polskiego. Do Odr y podchodzi W i sł a kilkakrotnie w swym
biegu górnym, środkowym i dolnym, łącząc się z nią kanałem
Bydgoskim; prawym dopływem, Sanem, wychodzi na spotkanie
Dn ie str u, prowadząc z nim walkę o dorzecze; Bug i N ar e w przychodzą do niej ze wschodu, powiązane kanałami
z D n i e p r e m i N i e m n e m.
W płaskim kraju, o niewielkich wzniesieniach, sieć wodna
wpływa głównie na łączność i podział poszczególnych jego ziem.
12

179 -

178

arterjami, wzdłuż których szło i kształ
towało się życie społeczne narodu.
Od rozrzucenia sieci wodnej jest uzależniony układ dróg,
Pierwotne drogi stosowały się do niej niewolniczo, a wzdłuż
nich szedł rozwój gospodarczy. Nowe drogi są ulepszeniem
starych szlaków, które w kraju pierwotnie obfitującym w mokradła szły płaskiemi smugami wyższemi, odsuwając się od szerokich, błotnistych dolin rzecznych. Naogół najważniejsze drogi
schodzą się promienisto na porzeczach środkowej W i s ł y, tworząc w miarę ich rozrostu
coraz silniej potężniejące wę
złowisko warszawskie.
Klimat omawianego obszaru, należący do typu klimatu dziedziny Wielkich Do-lin, odznacza się wybitną moPi I i c y i Bzu r y,

będące

notonją termiczną.

Wycinek nieco powiększony z MP .K . d. w.

n.•

11100000. E 39 Żarki.

125. Skraj grzbietu Krakowsko-Wieluńskiego
na południe od Żarek.
Grzbiet opada naogół stromo ku zachodowi; niegdyś na tej kueście
lokalna linja obronna zameczków (na wycinku - Ruine), zasłaniająca kraj od strony niespokojnego Śląska.
Dość dużo obszaru grzbietu (na południe od Żarek) znajduje się po·
wyżej warstwicy 400-metrowej; najwyższy punkt (Podzamcze - 504 m) leży
pod Ogrodzieńcem. W kilku miejscach głębokie doliny rzeczne W arty,
Bi a ł ej i C z ar n ej Pr z e m s z y oraz R u da w y przerywają grzbiet Jury;
przez te naturalne obniżenia idą główne drogi równoleżnikowe, przez Kra·
ków, Wolbrom, Pilicę i Częstochowę.
Na obszarach wyniesionych, wapiennych, a wskutek tego słabo nawo·
dnionych (zjawiska krasowe). gdzie woda przychodzi szybko i również bystro
znika, sieć rzeczna jest słabo rozgałęziona i studnie są głębokie; zaludnienie
naogół rzadkie zmuszone jest grupować się przy stanowiskach wodnych,
i s tniejących w ograniczonej ilości, wobec czego wsie są duże. Mapa troskli·
wie zaznacza każdą studnię (Br.) znajdującą się poza osiedlami (np. na pół·
noc od Włodowic).
wytworzyła się

Glównem też jądrem omawianego obszaru jest zaklęsła nizina,
gdzie dochodzą do Wisły wody Bu~go-N arwi, Wieprza,

Wiosna przychodzi niemal równocześnie na całym
obszarze; mało co chłodniej
sza od jesieni odznacza się
silnemi odwilżami; niekiedy
w kilka dni puszczają rzeki
i czas ten jest zazwyczaj najmniej dogodny dla prowadzenia działań wojennych.
Obfitość wody w łożyskach
nawet małych rzeczek i zatopione przez nie szerokie, moWycinek z MR 1184000. XXVJ - 15.
czarzyste doliny czynią wtedy
126. Bu g pod Dubienką
nieznaczne linje wodne przeszkodami, których przejście płynie w dolinie łąkowej o krawędziach sła
jest niełatwe. Gleba, nasią bo zarysowanych, miejscami niknących zupełnie . Rzeka zdziczała oddziela liczne
knięta obficie wodą, utrudnia
łachy; nurt jej nie stawia normalnie wiel przemarsz nawet po wodo- kiej przeszkody dla przejścia, podczas madziałach, co szczególnie daje łej wody brody są liczne. Szerokość rzeki
bardzo zmienna od 40- 80 m.
się odczuwać w dorzeczu
N a r w i i B u g t(. W czasie
topnienia śniegów, dłużej lub krócej, zależnie od ilości wody,
rozmiarów rzek, oraz własności gleb, w dolinach, na niektórych
odcinkach nietylko ruch wojsk, ale wogóle jakikolwiek ruch
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jezdny czy pieszy jest utrudniony, a nieraz przez kilka dni lub
kilka tygodni wręcz niemożliwy. Stosuje się to głównie do połaci wschodnich i północnych obszaru.
Lato naogół nie znojne, z wyjątkiem kilku lub kilkunastu
dni, lecz obfitujące w ulewne deszcze, które w lipcu
powodują wylewy małych
rzeczek, a także często W is ł y. Najcieplejszym miesią
cem jest czerwiec. Najpię
kniejszą porą roku i najdogodniejszą pod względem
klimatycznym dla wojny,
jest jesień zwana „polską

która rani nogi końskie i w dokuczliwy sposób utrudnia marsz
piechocie.
Najcięższym okresem roku jest perjod szarug jesiennych
i wiosennych, które się wloką zazwyczaj około sześciu tygodni,
od połowy lutego lub
początku marca do połowy kwietnia i przez
październik do połowy
listopada. Jednostajnie
siąpi
całemi
dnjami,
dżdży, niebo jest bez
przerwy zachmurzone.
Z rzek obszaru głó
wną jest W i sł a, która
rozrzuceniem swych dopływów ujmuje jego ziemie. Od ujścia San u,

jesienią";

miesiącem

najpiękniejszym

roku jest wrze-

sień.

Wyclnek z MR 1184000. XXI - 9.

127. N ar ew pod Pułtuskiem.
Powyżej

Pułtuska (dogodne miejsce
przeprawy) rzeka płynie w licznych
ostrych zakolach, a poniżej w łagodnych.
Ł ożysko rzeki zdziczałe, zapiaszczone,
nadm iernie szerokie(150-200m),jestpełne mielizn. Prawa krawędź doliny wznosi si ę 20 - 40 m wysoko ponad poziom
rzeki.

Zima naogół mało śnie
żna i umiarkowana; najzimniejszym miesiącem jest styczeń, choć jego średnia tempera tura często Spada nie„
wiele poniżej oo. Najniższą
temperaturę zanotowano 5.11.
1912 r. mianowicie - 24° C.
Pierwszy śnieg paździer

nikowy lub listopadowy (św.
Marcin -12.Xl.) szybko topnieje. Najpóźniejszy śnieg
bywa w maju, lecz przelot„
nie. Sanna ustala się pod koniec grudnia; mróz nie trwa je„
dnostajnie, a zmieniają go raptownie silne odwilże, które powodują topnienie pokrywy lodowej na mniejszych rzeczkach,
a nieraz i na wielkich. Mrozy trwają z przerwami około czterech miesięcy, od grudnia do marca. Lód skuwa wody rzeczne
i utrwala powierzchnie błotne, umożliwia więc przejście wszę
dzie. Kraj obronny wyłącznie elementem wodnym przedstawia
w czasie zimy najmniej odporności naturalnej. Normalnie jednak nie można liczyć na stałość mrozu, odwilże bowiem kilka
razy w ciągu zimy usuwają śnieg z pól, a na drogach zasycha
wtedy pocięte kołami wozów błoto, zamarza, tworząc grudę,

niosącego
materjału

duże

ilości

skalnego, wyrzeka ku pełnej
północy, przyjmując z le:.
wej strony bystrą i czę
ściowo
spławną
Ka- Wycinek nieco powiększony z MP .K. d. w. R.• 1J100000.
K 31 8 rok .
m ie n n ę. Dno doliny
128.
Węzeł kolejowy Małkinia nad
pod Zawichostem ma
Bugiem.
szerokość 12 km, poniżej zwęża się od 3- 4
Przychodzą linje z Ostrołęki (1), Białegosto km i rozszerza się znaku (2), Siedlec (3) i Warszawy (4).
cznie (do 15 km) przy ujściu Iłża n ki. Dalej w dół zwęża
się silnie, a pod Kazimierzem i Puławami, gdzie rzeka przedziera się między kredowemi wzgórzami, dolina jej posiada
tylko 1,2 km szerokości. Dno doliny jest płaskie, piaszczyste, rzadko podmokłe; nieuregulowana rzeka płynie po nim
od krawędzi do krawędzi doliny, oddziela odnogi, opływa kę
py. Brzegowiska wznoszą się od 30 - 90 m nad poziom rzeki.
Normalnie podczas wylewów dno doliny jest zalane. Szerokość rzeki przekracza 600 - 1OOO m przy głębokości bardzo
zmiennej.
Poniżej uj§cia Wieprz a i Pi li c y krawędzie doliny zarysowują się słabo i tylko miejscami, np. pod Warszawą, Dobrzyniem, Płockiem są one strome i wysokie.
kręca
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129.

Wisła

przy uj§ciu

pi lic y.
Rzeka nieuregulowana posiada szerokość zmienną, dochodz~cą do 1000 m; łoży
sko pokryte jest wędrujące
mi mieliznami; wart również
przechodzi od jednego do dru·
giego brzegu.
Widać na mapce prymi·
tywne .obwałowania od powo•
dzi. Wały są sypane dla potrzeb lokalnych przez wła
ścicieli nadbrzeżnych grun·
tdw, bądź przez gminy, wo·
bee czego o korzyści ogólnej
niema mowy. Rzeka chodzi,
jak chce.
Lewa krawędź doliny jest
wyraźnie widoczna, do 20 m
wysoka.
Zamek czerski w położe
niu obronnem na wysokim, suchym cyplu wysuniętym pośród grząskie łąki powiśla.

na całej dłu
swego biegu, w granicach środkowego obszaru, jest przeszkodą
brogdyż
taktyczną,
dów posiada względnie
niewiele i są one nieustalone. Natomiast miejsc
dogodnych dla rzucania
mostów jest bardzo duWisła

gości

żo.

Niebezpieczeństwo

dla nich poważne istnieje podczas ruszenia
lodów, kiedy mosty O
Wycinek z MP .K. d. w. R." 11100000. Hf:34 Grójec.
konstrukcji drewnianej
•
są zazwyczaj narażone na zniszczenie.
Z innych rzek obszaru na wyróżnienie zasługuje Bug
z Narwią, które w dolnych swych biegach, przez swoje wymia_ry, są w wilgotnych okresach roku znaczną przeszkodą die ruchu.

Wycinek z MP .K. d. w. R. • 1 100000. G 32 Nowogeorgiewsk.
1

130. Uj~cie Bug o - N ar w i i dawna twierdza modlińska.
W czasie roztopów wszystkie rzeki, a nawet -: drobne
rz~czki, szczególnie w części północnej obszaru, gdzie płyną
w szerokich zabagnionych dolinach, są przeszkodą trudną do
pokonania.
Polska środkowa administracyjnie składa się z województw:
łódzkiego, kieleckiego, warszawskiego, lubelskiego i części białostockiego. Powierzchnię 120000 km 2 zamieszkuje 10,5 mil jonów ludzi. Największą gęstość zaludnienia posiada przemysło
wy południowy zachód obszaru. Od zagłębia węglowego na
północ rozciąga się strefa silnego zaludnienia przez fabryczne
skupienia Łodzi sięgając ku stolicy państwa. Na żyznych glebach południowej części województwa kieleckiego siedzi również
gęsta ludność. Najsłabiej zaludniony jest wschód obszaru, gdzie
2
gęstość maleje do 40 i mniej mieszkańców na km •

-
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Obszar posiada kilka wielkich skupień ludności. Warszawa liczy blisko miljon mieszkańców, Łódź - 450000, pozatem
Sosnowiec, Częstochowa, Lublin i Białystok przekraczają 70000,
Radom - 60, nadto 11 miast posiada ponad 25000 mieszkańców .

•
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tek Polaków posiada województwo kieleckie (91,2.t) a najmniejszy łódzkie (82%) i białostockie (76,5%).

....·....·
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132. Wielkość osiedli' w Polsce środkowej.
131.

Gęstość

Jedno osiedle
11 km 2•

rozmieszczenia osiedli w Polsce
mieści

się:

środkowej.

1) na 2,7 - 3,7 km 2; 2) 4- 6 km 2; 3) 7-

Największe rozrzucenie osiedli posiada południowa i wschodnia część województwa lubelskiego, gdzie jedno osiedle mieści
się na 10-11 km 2• Gęstszą osiadłość, oprócz niektórych okolic
wschodnich, posiada północ obszaru gdzie osiedle mieści się
na 2,8 - 3,8 km 2• W stosunku proporcjolnalnym do wielkości
powierzchni, jaka przypada na osiedle, pozostaje ilość dymów
w nim; na północy przeważa typ wsi drobnych, rozrzuconych,
podczas gdy na południu są one zwarte, wielkie, ciągną się
pasmami i przedstawiają daleko l~psze warunki do kwatero-

wania.
Pod względem narodowościowym obszar przedstawia się
jednolicie, Polacy stanowią 86 % ogółu. Największy odse-

osiedle posiada: 1) od 9 - 14 dymów; 2) od 15 - 23 dymów; .3) od
25-60 dymów.
Porównanie ze szkicem poprzednim wskazuje, że g«:stości osiedlenia
odpowiada w dużym stopniu wielkośe osad. Rzadka osiadłość ma duże
osady, średnia ma osady niewielkie, a gęstej osiadłości na półn6cy odpowiadają osady bardzo małe.
Rzadkie są duże osady na gnbiecie Krakowsko-Wieluńskim, w Łyso
górach i na południowym wschodzie kraju.

.- Komunikacje obszaru przedstawiają się skąpo i jednostronnie. Wzdłuż jego okola od południa, zachodu i północy ciągnie
się pas kraju nielicznych dróg żelaznych i szos, owu nowoczesna "puszcza graniczna", bezdroże, którym się Rosja przed
rokiem 1914 pragnęła odgrodzić od sąsiadów zachodnich. Obecnie
jednym- z pierwszych zadań państwa jest zabudowanie tej granicznej przestrzeni celem powiązania sieci komunikacyjnych róż,
nych jego części. Narazie najwięcej poczyniono dla połączenia
linij kolejowych.

;
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Głównym węzłem, gwiazdą kolejową, jest Warszawa, skąd
rozchodzą się najważniejsze linje obszaru i gdzie obecnie
jęto olbrzymie prace nad budową węzła kolejowego.

pod-

Wycinek z MR 1184000. XX-12.

(zaścianków)

133. Typ rozrzuconych wsi

na międzyrzeczu B u go - N a r w i w okolicach Czyżewa. Każda wieś
składa się z kilku ~rup, mających od 2 do 6 dymów, rozlokowanych nier.egularnie wokół krzyża czy też niewielkiego stawu.
Obfitość wody, znajdującej się wszędzie, nie zmusza ludności skupiać się.

wychodzą linje, biegnące po cięciwie Wisły,
jedna na Mławę - Gdańsk, idąca częściowo przez Mazowsze

Z Warszawy

134.

Węzeł kolejowy
warszawski.

Cztery linje kolejowe na prawym, a dwie na lewym brzegu
Wisły, przez którą tylko jeden
most kolejowy. Zrozumiałe, że
wobec tego węzeł warszawski za·
gważdża ruch i ma właściwie
przeloiność tylko jednej linji.
Obecnie ulega on radykalnej
przebudowie, a jednocześnie bu,
duje się drugi most kolejowy na
Wiśle
(w przedłużeniu linji
wiedeńskiej).

Podług .Skizzenblatt zur Llnienkarte L'eutschl1~fs~~

Pruskie, drogą najkrótszą
do morza, dublowana przez dłuższą linję na Łowicz - Włocł&
wek - Toruń; druga linja po cięciwie Wisły (warszawsko„

'

wiedeńska)

187

biegnie do za-

głębia węglowego, związu

jąc stolicę

ze źródłami pa·
liwa mineralnego. Sekun„
duje jej linja przez Dę„
blin - Kielce; trzecia ma-gistrala wychodzi z War-szawy na zachód, na Kut-no - Strzałków - Poznań
i łączy ją Z WOjewództwem
Wycinek z MR 1 84000. XXIV - 2 .
poznańskiem. Linję tę po-- 135 Kalisz (51000 mieszkańców)
dwaja dłuższa linja kole·
nad Prosną.
jowa przez Kalisz, idąca
blisko granicy niemieckiej.
.
. .
Sieć kolejową lewego porzecza W i sł y przec1~a lmJa, bi~_.
gnąca z Łodzi na Skarżysko do Sandomierza, gdzie lącz.y s1.ę
z siecią Podkarpacia. Pod Sandomierzem tor przechodzi naJ··
dłuższy drewniany most kolejowy w Europie.
Na wschód od Wisły
sieć kolejowa przedstawia się
lepiej. Jest ona zakończeniem
dawnego rosyjskiego strategicznego układu kolejowego, ,
który się urywał na twierdzach środkowej Wisły. Kie-runek główny tej sieci wyznaczają trzy równoległe,
z początku dwutorowe linje,
dążące na wschód, ku stolicom rosyjskim. Linje te są
przecięte trzema poprzecznemi, ogólnie równoległemi
do WiS f y.
Wycinek z MR 1 84000. XXIII - 12.
Oprócz linji normalna- 136. Siedlce (30000 mieszkańców)
torowych, znajduje się cały
położone są na nizinnym wododziale.
szereg kolejek o ogólnej dłu-- Linje kolej~we dążą do Warszawy (1),
gości około 1000 km.
Małkini (2), Łukowa (3) i Czeremchy (4).
Drogi bite w większej
ilości znajdujące się na wschód od W i sł Y bieg~ą prze~a...
żnie wzdłuż linij kolejowych. Najsłabiej jest ~ m~ upo~azo."'
· na północna część obszaru, granicząca z Prusami Wschodmem1,

-
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natomiast najgęstszą sieć dróg bitych posiadają okolice Warszawy; poza północą obszaru najmniej ma ich województwo lubelskie i okolice Radomia.
Żegluga na rzekach z powodu nieuregulowania nurtów jest
•
mało rozwinięta. Jako
13ri~m~~~~~~~~-~~ jedyna droga dla parowców służy tylko Wisła,
częściowo Bug w dolnym
biegu. Rzek spławnych
znajduje się znaczna
ilość, jednak ruch na
nich wszystkich (oprócz
pewnych części Wisły)
może odbywać się wyłącznie w dzień.
Żegluga na W i ś I e,
połączona z wieloma truWycinek z MR .K. d. w. R. •. 1 j100u00. L 34 .tuków.
dnościami odbywa się je•
137. Węzeł kolejowy Łuków.
dnak
stale. Przerwy
Przychodzi\ linje z Siedlec (1), Dęblina (2),
Lublina (3) i Łukowa.

w ruchu parowców są
rzadkie.
Dla działań wojennych obszar nie przedstawia nigdzie wielkich trudności. Znaczna stosunkowo gęstość zaludnienia ułatwia czynności mobilizacyjne, gorzej natomiast przedstawia się sprawa przewozów, wobec ubóstwa niektórych okolic w linje kolejowe i drogi. Osłona
początkowych czynności, to jest mobilizacji i koncentracji na
odcinkach granicznych znaduje tylko miejscami pomoc w naturze podłoża.
Przeszkody dla działań wielkich jednostek znajdujemy przeważnie w biegach rzek, błotach i lasach. Pewną przeszkodę
stanowią również strome stoki, jednak są one naogół nieliczne.
Znajdujemy je nad nurtami niektórych rzek, nad W i s l ą pomiędzy Sandomierzem i Puławami, i następnie poniżej na jednej lub drugiej krawędzi jej doliny, oraz miejscami nad N arw i ą Również rzeczki, ściekające z pojezierza Mazurskiego, wcinają się na północnem Mazowszu dość głęboko w naziom
(W kr a, Ł yd y n i a).
Pagórki wyżyn południowych nie odznaczają się stromo"
ścią stoków. Najwięcej ich w Łysogórach (611 m), pasmie dawnych
gór, mającym 24 km długości, które się ciągnie od Mąchocic do
względnie

Wycinek nieco

powiększony

138. Wschodnia

-

z MP .K. d. w. R. •. 1 l1Cl0000. H 38 Kunów.

część Łysogór.

Prastary ten trzon górski jest prawie całkow.icie pokryty lasem, gdzieniegdzie pociętym przesiekami. Przeszkodą dla· ruchu jest też głównie las,
a w mniejszej mierze spadki, zrzadka mające przy przełomach rzeczek formy
ostre.

Nowej Słupi. Pokrywa je gęsty las. Równolegle do nich znajduje się kilka pasm nieco niższych, lecz wszystkie one są ła
two dostępne. Większą ilość stromych stoków napotykamy na
grzbiecie Roztocza, który biegnie od Tomaszowa do Lwowa,
gdzie się łączy z wyżyną Podolską. Grzbiet jest kilkanaście kilometrów szeroki, a 100-150 m wzniesiony nad poziom sąsie
dnich zapadlisk niziny Bug u i Ta n w i, które sobą rozdziela.
Roztocze jest podarte głębokiemi parowami, o urwistych,
skalistych zrębach. Dopływy San u i od wschodu B u gu prawie że przepiłowały wał Roztocza, dzieląc go na szereg oddzielnych partyj, z powodu czego drogi unikają jego wierzchu,
trzymając się podnóża zboczy.
·
Główną ilość stromych stoków obszaru znajdujemy w wą
wozach wyżyn południowych, tworzących się w glince nawianej,
zwanej lessem. Less jest bardzo delikatny, miałki, z łatwością kruszy
się w palcach, lecz posiada skłonność do budowy stromych
zboczy. Tembardziej, że węglan wapnia nadaje mu w słabym
S~opniu cechę spoistości. Każdy strumień, każda droga wrzyna
się w naziom, aby w przyszłości zamienić się w wąwóz o pionowych ścianach. Niejednokrotnie głębokie na kilkadziesiąt me-

190
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trów wąwozy splątują się w gęstą sieć korytarzy. Spotykamy
je wszędzie, gdzie znajdują się gleby lessowe, a zatem w okolicach Kazimierza, skąd suną one w kierunku na Wąwolnicę
i Lublin. Następnie mamy je dalej na południu, porozrzucane

Lessy i czarnoziemy~
139. Rozprzestrzenienie lessów i czarnoziemów w Polsce.
drobnemi wysepkami i zajmujące szerokim zwartym pasem powyżyny na wschód od Kraśnika. Na wyżynie Małopol
skiej sięgają od Kielc do Wisły, rozszerzając się ku niej znacz. nie. Następnie zalegają okolice Stopnicy i Miechowa. Na lessie ·
rozwinęły się gleby czarnoziemne Wołynia, Podola i Ukrainy.
Inny rodzaj przeszkody dla marszu tworzą lotne piaski
w postaci wydm, dosięgających kilkunastu metrów wysokości,
czy też pól piaszczystych, wydmuchów. Znajdują się one miej·
scami na przestrzeni dość znacznej, jak w puszczy Kampino„
skiej, w okolicach Warszawy, i na międzyrzeczu Bug o-N ar w i
zwłaszcza w okolicach Czerwonego Boru. W miejscowościach, gdzie
wytrzebiono lasy, które na nich rosły, są one w stanie ruchu.'
Marsz pieszych i przejazd zaprzęgów przez nie należy do wy„
łudnie

jątkowo uciążliwych.

Lasy na obszarze są przeważnie wyniszczone. Największy
kompleks leśny znajduje się na wyżynie Małopolskiej, na północ
od Łysogór, gdzie rozciąga się między W i s ł ą a P i I i c ą.
Szczątki puszczy Kampinoskiej łączą się ze smugami leśnemi
towarzyszącemi biegowi Wisły.
Zwarty duży kompleks leśny stanowi puszcza Białowieska,
położona na wschodnim skraju obszaru. Rozrzucone lutne grupy
leśne zaściełają międzyrzecze Bu go - N ar w i.

Wycinek z MP .K. d. w. R. • 11100000. L 38 Turobin.

140. Krajobraz lessowy
łatwo uchwytny i rzucający się w oczy, przedstawia się _jako ~łaskowy~ za·
jęty przez drobno sfalowane pagórki, pocięte wąwozami o śc1an~ch piono·
wych i licznych rozgałęzieniach prostopadłych do parowu• mac1erzyste~o.
Rozgałęzienia wtórne są również prostopadłe w stosunku do poprzednich
i znacznie mniejsze.
.
Jeżeli warstwa lessu jest płytka natenczas stroma ściana wą;""ozu staJe
się pochyłą w miejscu, gdzie pod lessem leży inna ~ka~a. Dł~gośc paro~ów
w lessie dochodzi do kilku kilometrów. Są one nieuzytka~m; rozrost ie~,
· z kaz· d ym d eszczem, pow strzymuJ· ą w niektórych okoh·
zwiększający się
.
cach przez sadzenie wierzbiny w parowach, która ~rzeszkadza unoszeni~
cząstek lessu przez wody. Duże wąwozy sł.użą za drogi (n~. na.mapce w Zdziłowicach), które stronią jednak od mnieJszy.ch, aby umknąc gwałtownych
spadków; dążą wówczas płaskowyżem {np. P1łatka -_313-: ~21 -.317-253).
w zimie, kiedy wgłębiające się z każdym dniem drogi zaw1eJe śnieg po kra·
wędzie, wówczas mieszkańcy jeżdżą pobok niej .. Na drogach lessow~ch pyl ·
nych w okresie posuchy, w czasie deszczu panuJe trudne do pr~eby.c1a błoto.
Zmiażdżony bowiem kołami less utracił budowę rurkową, ktora Jest przy·
czyną jego przepuszczalności. Przepuszczalność lessu jest wyjątkowo duż_a.
Woda deszczowa przechodzi przez całą jego masę, wobec czego nadaje ~1~
on znakomicie do rycia okopów, które z łatwością obsychają, zachowuJąc
nadaną im stromość ścian.
Żyzność lessu zależy od wilgoci. Warstwy wodonośne zawsze leżą
pod nim.

•

•
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141. Łomża (22000
mieszkańców)

na kraw«_dzi wysokiej do
40 m doliny N ar w i. Drogi przechodzą podmokłe
dno doliny po długich
groblach.
Rzeka płynie tu w li-cz.
nirch drobnych skr«_tach
i do żeglugi jest mało
przydatna; koryto jej jest
zamulone 1 tkwią w nim
liczne dębowe pnie. Podczas letnich posuch zja-

gotnych zaro§la, w innych wysokopienny bór sosnowy lub
świerk.

W puszczy Myszynieckiej, przez którą płyną liczne rzeczki
rozlewając się szeroko w niskich brzegach, panuje piasek obok
mokradeł. Ciągną się one dalej do B i e b r z y, łącząc z jej bagniskami. Cala ta smuga Ponarwia tworzy łuk wzdłuż węgła
granicy z Mazowszem Pruskiem. Dalej ku północnemu wschodowi po Augustów przedłuża ją kraj niski, pełen mokradeł i lasów. Ponarwie jest słabo naogół zaludnione, o~ady ludzkie
trzymają się piaszczystych tarcz, kraj jest bez szos. Na tyłach
Ponarwia Rosjanie umocnili przejścia przez N ar e w (Ostrołęka,
Łomża

i in.) i przez

Biebrzę

(Osowiec).

dużej ilości

wiają

się w

brody,

zwłaszcza

poniżej

Łomży,

gdzie dolina jest
suchsza.

Puszcza Myszyniecka na porzeczu
N ar w i. skła.da się z długich, postrzępionych smug biegnących
wododz1ałam1 .dopływów N ar w i, pomiędzy O mu I e w em,
O r z y c e m, P 1 są, S z k w ą i R o z O g ą.
Nie~tóre ~~olice zachowały tam jeszcze puszczański charakter, m1anow1c1e gołe piaski, grząskie błota, w miejscach wiłWycinek z MP .K. d. w. R. • 1100000. K 29 Łomża.

142. Osowiec.
Miejsce
na

dawną
twierdzę ro·
syjską było
szczęśliwie

obrane na
piaszczystej
płaśni wśród
błotBiebrzy,

dostępnych

Wycinek z MP "K. d. w. R. • 1 j1COOOO. L 18 Gonlonq.

do przej§cia
tylko w czasie dłuższej
posuchy. Osowiec był
jedyną forrosyjtecą
która
ską,
stawiła opór
nieprzyjaciel owi przez
czas dłuższy,

Wycinek 'z MR 1.84000. XXVl -13.

143.

Krajobraz okolic jeziornych
Ty ś m ie n i cą a B u gie m.

pomiędzy

Kraj jeziorek o brzegach przeważnie niedostępnych, lasów i mokradeł.
Drogi biegnl\ przez suchsze smugi, na których rozmieszczajl\ si«_ wsie .uli·
ców ki•, stroniłlc od przestrzeni podmokłych i ci;!\gnllc się jak gitsieMice
wzdłuż dróg.

Drugą partją trudnodostępną obszaru jest podmokła ni-'
zina pełna błot, mokrych lasów i stawów, która z niewielkiemi
13
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Błota

144.

nad
Biebrzą.

Biebrza i
kanałAugusto 

w s k i przechodzą przez nizin·
smugę błot

ną

nistą.gdzie

wsie,
jak na Polesiu,
trzymają

się

suchszych wysepek piaszczystych (tu Pol·
kowo, Kopytko·
wo, Jasionowo
i Grzendy) na
wydmie lub wy„
dmuchu, wzniekilka
sionym
metrów nad
poziom sąsiemoczadnich
rów.
KanałAugu

s:t o ws kji zwią
zujący W i s ł ę
z Niemnem ma
w przekopach
14 m szeroko§ci
w zwierciadle;
miejscami z powodu zepsucia
i osypania się
boczszkarp
nych lub wałów,
jesłużących
dnocze§nie za
holościeżki
wnicze,jest zwe·
żony.

Wycinek nieee pewl1kszo11y z MP .K. d. w. R.• 1IU)O()(l(), N 27 Suc;;howela.

śluPrzy
zach (18 sztuk)
- wszędzie S"I\
mostki.

odmianami zajmuje przestrzeń wzdłuż Bug u od Brześcia po
Chełm, a w drugą stronę do Tyśmienicy i Wieprza. Jest
to kraj niedostępny szczególnie od linji Parczew - Włodawa ku
Chełmowi. Niewiele tam ludności na płonych glebach. Miej~
scami przypomina ten kraj Polesie, którego forpocztę w rzeczy~
wistości stanowi.

-

XII.

POLSKI\

POŁUDNIOWI\.

Południowa dzielnica państwa opiera się o góry Karpackie,
na zachodzie, wschodzie i południu dotykając granic politycznych, a na północy oddzielając się doliną W i sł y i niziną Ta n w i
od Polski środkowej, a dalej krawędzią północną od Wołynia.
Cały ten obszar Podkarpacia był starannie i długo przygotowywany przez zaborcę i w znaczeniu wojennem tworzy jeszcze
dzisiaj oddzielny objekt, place d' armes.
Kraj ma układ pasowy. Pas południowy stanowi zewnętrzna,
łagodnie opadająca strona łuku górskiego, Karpaty fliszowe
(Beskidy), którym towarzyszy mniej lub więcej szeroki pas zrównanych garbów - pogórza. W pośrodku łuku, gdzie Karpaty
ulegają silnemu obniżeniu, pogórze zlewa się z niemi. Dalej na
północ ciągną się niziny, rowy podgórskie, w których płyną
rzeki, zbierające wody stoków karpackich. Na wschodzie przed
nimi znajduje się w granicach obszaru część zachodnia wyżyny
podolskiej, omówiona powyżej.
Podkarpacie o powierzchni 80000 km 2 ma kształt nieforemnej figury, o długości około 500 km, a szerokpści 1OO - 300
km, wzrastającej w miarę przesuwania się ku wschodowi. Obszar ten jest jednym z najważniejszych dla życia państwa; za·
razem jest on najlepiej zabezpieczony i ma zasadniczo charakter
bierny. Posiada liczną ludność, bogato rozwiniętą sieć komunikacji i zawiera w sobie bądź graniczy z najważniejszemi
ośrodkami zaopatrzenia wojennego, co dozwala na dogodne organizowanie na nim tyłów armij czynnych.
Podczas wojny światowej było Podkarpacie jednym z najbardziej zmiennych i czynnych teatrów wojny, lecz przyczynę
był inny układ terytorjalno-polityczny.
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Dla Austrji był ten kraj tylko zewnętrzną pochyłoś~ią szań~~
karpackiego, do którego fosy nizin docho~ził~ na .c~ł~J dług~sc1
(600 km w linji powietrznej) państwo rosy1sk1e. J?~1.siaJ n~tom1a~t
dotyka ono granicy tylko na Zbruczu (100 km w lmJI po~1etrzneJ).
Siła przywarcia i szerokość wrót, któremi mogą armJe .wschodnie wkroczyć na Podkarpacie, zwęziła się sześciokrotnie.
W rzeczywistości zmalała ona jeszcze silniej. Dawniej nieprzyjaciel, wkraczający na nie od północy, miał wi.e~k~ ilość
dogodnych dróg do rozporządzenia, podczas g~y. dz1s1aJ, pr~ychodząc ze wschodu, zmuszony jest przekroczyc Jarową kramę
dopływów dniestrowych, której wartość dla wojny wykazały lata
ubiegłe.
.
,, .
Na południu graniczymy z CzechosłowaC)ą. Zwar~osc 1 t.r~dnodostępność muru grzbietów karpackich jest w dwoch m1eJscach przerwana i przez te wyłomy, to jest przez br~mę M~rawską ~ łagodne garby Beskidów średnich, i~ą s.zerok1e szla~1,
na których ruch wielkich jednostek napotyka niewiele przeszkod:
Przez bramę Morawską idzie najbliższa droga do Pragi
(300 km) i droga do odcięcia Słowaczyzny (18? km .od Cieszyna
do granicy austrjackiej). · Przy bramie leży z JedneJ strony gra~
nicy zagłębie Ostrawsko-Karwińskie, z drugiej zagłębie ~ęglowe
Polski. Walka w tym rejonie ma więc przed sobą widoczne
cele geograficzne w niedalekich odległościach.
Drugi ·szlak prowadzi przez rozłożystą szeroką przełęcz
Dukielską. Wartość objektów geograficznych po obu stronach
granicy karpackiej jest bardzo różna. Po str.onie naszej cenne
zagłębie naftowe, kraj o glebach żyznych, hczący 7?0000? ludności, po stronie czeskiej wąski klin Słowaczy~ny 1. ~us1 Zakarpackiej, kraina biedna, upośledzona komunikacyJnie, dwa
razy słabiej zaludniona, niezdolna wyżywić swoich mieszka~ców
(3500000). Po stronie polskiej zatem objekt cenny dla panstwa
i wojny, po stronie przeciwnej - małowartościowy. .
.
Usytuowanie obydwóch tych obszarów pogranicznych Jest
bardzo różne. Północny łączy się na całej długości z Rzeczpospolitą, związując się z nią szeregiem linij kolejowych, po~udniowy dotyka Czech na szerokości nieznacznej (180 km), z~1ą
zując się z niemi jedną jedyną linją kolejową, p~ze~~odzącą o.k1~k~
kilometrów od granicy węgierskiej lub rumunsk1eJ. Od teJ lmJI
odchodzi szereg torów przekraczających Karpaty i wiążących
się z naszą siecią. Nie lepiej przedstawia się po stronie czeskiej
sprawa dróg bitych.
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Brama Morawska

posiada nieznaczną szerokość, przeciętnie około 5 km, przy długości 40 km.
Dno jej jest równe, ograniczone z obydwu stron przez strome stoki wzgórz,
wznoszących się 200 - 250 m nad nim. Z jednej strony .bramy• spływa
B e cz w a ku południowi, z drugiej O d r a ku północy.
Brama Morawska tworzy naturalne przejście pomiędzy Karpatami i Su·
detami. Od prawieka prowadziła tędy droga ku Europie południowo-zacho
dniej. Wartość jej była zmniejszona wskutek niedalekiego zamknięcia jej Alpami. Przez „bramę• wiódł szlak bursztynowy, tędy przechodził Chrobry,
Sobieski i inni; tędy wiedzie najbliższa droga do Pragi.
Bramę Morawską przechodzi Jinja kolejowa, której miał towarzyszyć
kanał Wisła - O u n aj. Przycii\gający wpływ linji komunikacyjnej odbija się
w silnem zagęszczeniu ludności w .bramie• (580 mieszkańców na km 2), podczas gdy przeciętna gęstość zaludnienia Karpat Zachodnich (75 mieszkańców
na km 2) jest tylko nieco wyższa od przeciętnej dla Polski.
Przez przełęcz Jabłonkowską, której okolice są zamieszkałe tffzez ży.
wioł wyłącznie polski, przechodzi tunelem 600 m długim ważna dla Czech
linja kolejowa, łącząca je ze Słowacją, a zarazem z korytarzem Rusi Zakar·
packiej.

Od rojnych pogórzy Polski oddziela zaułek zakarpacki kilka
grzbietów, podczas gdy od Czech oddzielają go Karpaty zachodnie, trójkąt krainy górskiej polsko~slowackiej, utrudniający
wszelką komunikację z wnętrzem państwa (p. szkic 146). Walka
dla Czech na tym półwyspie jest bardzo trudna, o ile · nie
wręcz niemożliwa. Dlatego też u jego podstawy, nad granicą naszą, znajduje się dzisiaj większość wojska czeskiego, pilnującego
przegrody dzielącej Polskę od Węgier i drogi ku marzeniu zwią
zania się granicą bezpośrednią z daleką Rosją, z „morzem sło
wiańskiem".

146.

Hypsometryczna mapka Karpat.

. o wyso k o ś ci· powyżej 500 . m. nad poKropkami oznaczono przestrzenie
ziom morza kreskami-powyżej 1000 m, a czarną barwą-powyze} 2000
. m.
Prz ·mu'ąc 'że utrudnienia poważne z powodu górzystości zaczyn~Ją _su~ dla
odd~iałJw 'wojskowych dopiero na wysokościach oko~o 10?0 m, w1dz1my, ~:
środkowa część łuku karpackiego, to jest Beskidy średnie, nie są z tego tytu

poł~żenia

ż~;r~

przesz~~:nne znaczenie gór wynika z ich
~e.ografi_czne~o:
.
ó
. k·ch nie odegrały takiej roh w woJnie ub1egłeJ, Jak
inne z g r eu~o~eJs lotna z rolą Bałkanu w wojnie turecko-rosyjskiej. Jak
paty; porównac Je m
bo'owisko przedstawiając na nim objekty
t~mte, prze!zie!ały t::c;gr::1~:n p~siada iiczne rozgałęzienia, podczas gdy
p1erwszorzę neJ wa n
·.
stosunku do swej długości. Ten, kto
Karpaty mają szerok~ś~ ~1~~;~zn;e:rowych ma już drogi otwarte i leżą
przekro.czy. pa! łwy'mtos ?s.c1y W„g;er lub zie~ie pogórzy północnych. z przej·
przed nim mezas omę e mzm
"'
. .
ściem tych wyniosłości rola zamykająca Karpat niknie.
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krotnie przełamaną cięciwę Du n a. u

tysławiem, a na wschodzie od O

wąwozem oddziela K

.

J , na z~chodz1e pod Brze-

t pd " rsową, gdzie rzeka głębokim
arpa Y o tlałkanu.
Związek gór z Alpami slab .
przegradza Karpaty zapadło', ~ Jest z~znaczony. Od Sudetów
płynie Becz w a do Mo
se ramy
orawskiej, przez którą
dają się góry z wielkiej ~l;ś:t a ;. d~ugą .stronę O dr a. Skła
głych, a rozrzuconych pod ~~z ieto~ me zawsze równolew środku, tworzą na skra. ach roz~ym . ąt.em. Silnie zwężone
chodnich i Karpat wschoJ . h
w1~l~1e grupy: Karpat zawędziowych okalaJ·ą wy. mes! d o~e w1encem łańcuchów krazynę
1e m1ogrodu.
Karpaty zachodnie szeregu·
·
. ,
przedzielonych dolinami odłuż Ją s.1ę w .p~ęc. po~łu~nych grup,
do siebie, w których o kot i ;em1,. mmeJ .w1ęce1 rownoległemi
skie. Krystaliczny trzon t t p ~ rkz~ (5s1ę wyniosłe turnie tatrzań.
a rzans I O km dł · d
roki), którego przełęcze si a. d
. ug1, o 17 km szestromości ścian niedostę;g J~l o 2000 m, Jest naogół z powodu
nych materJ'ałem tech . ny a nowoczesnych armij obciążomcznym.
.

tte

[

ttoo

147.

~Y::-'-'aoo
,·:V!!II/JJM
nu a.o,11,

,oo

1000

.aooo

Hypsometryczna mapka Tatr.

Charakterystyczną cechą Tat .
.
grzbietu oddziela się obust o .
r Jest ich układ żebrowy. Od głównego
chodzą grzbi~ty wtórne Trt nme ~zer.eg bocznych, od których następnie od·
ł
.
a ry zaJmuJą zaled . 1000
y~ s~eregiem szczytów wystrzelają ponad 200wJe
. k_m2 powierzchni; caduJe s1ę w zachodniej części grzbietu
.
.o. m. NaJniższa przełęcz znajprzełęcze zniżają się tam do 180J-19~0m1anow1c1e Tomanowa-1690 m, inne
m, a we wschodniej partji gór wzno•
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szą się do 2000 m (Liljowe). Jak widać ze szkicu, można wygodnie obej~ć
Tatry dolinami rzecznemi, gęsto zaludnionemi, o rozwiniętej sieci dróg, nie
wznosząc się przytem powyżej 700 - 1000 m.
Na stronie północnej Tatr znajduje się dolina Orawska i Nowotarska
(Podhale), na stronie południowej Spiska (gdzie Poprad) i Liptewska (gdzie
W ag). Północną fosę Tatr źle odwadnianą przez Dunajec pokrywa mo·
czarowate torfowisko, pustać nowotarska. Krawędź jej od południa tworzy
rozpłaszczony grzbiet Gubałówki, a od północy stoki Niedźwiedzia.
Wapienne Tatry zachodnie mają wierchy przeważnie trawiaste, a doliny
o ścianach stromych. Tatry Wysokie na wschód od przełęGzy Liljowe, o ostrych
graniach i turniach oraz prostopadłych ścianach, są trudnodostępne nawet
dla pojedyńczych ludzi. 35 szczytów dźwiga się w nich ponad 2400 m, w tern
siedem ponad 2600 m. Przez sześć miesięcy w roku pokryte śniegiem są
dostępne Tatry tylko w części zachodniej dla pojedyńczych narciarzy.
Mówi Pol, że .możnaby ltę) całą krainę tatrzańską porównać do wiel·
kiej naturalnej twierdzy przyrodzenia. Obydwie Magóry - Spiską i Orawską
na jej podnóżu położone-do dwu przedwarownych szańców; cztery olbrzymie
doliny-do olbrzymich rowów, opasujących tę twierdzę dokoła. Pasmo lesiste
gór za obrębem dolin -do wielkiego wału, a obydwa wyłomy doliny Dunajca
i W ag u, przez grzbiet Beskidu i Tatr - do dwóch bram prowadzących do
tej twierdzy". Nie dodał w -tym opisie Pol, że twierdza ta jest bez załogi,
ponieważ górotwór tatrzański jest niezamieszkały.

Charakter bardziej dostępny od Tatr mają sąsiednie ma~
sywy, przeważnie pokryte gęstemi lasami, jak Niżne Tatry,
Wielka i Mała Fatra; lnowiec, częściowo na skrajnym zacho„
dzie Małe Karpaty. Na południu leżące Rudawy mają kształty
łagodne, przeszkodę dla ruchu w nich jest tylko las.
Karpaty wschodnie otaczają wyżynę Siedmiogrodzką od
północy górami Marmaroskiemi i Rodniańskiemi (Pietros-2305
m), od wschodu łańcuchami o wspólnej nazwie gór Siedmio-grodzko-Mołdawskich, i od południa wspaniałemi Alpami Tran„
sylwańskiemi, wśród których królują góry Fogaraskie. Zachodnią krawędź wyżyny zamykają wapienne masywy gór Biharskich i Siedmiogrodzkich Kruszcowych, na których skrajach leżą
najdogodniejsze wejścia na wyżynę.
Dno wyżyny Siedmiogrodzkiej pokryte jest niewielkiemi pa.górkami; północna część jej jest słabo nawodniona.
Część Karpat strony zewnętrznej, wchodzącą w granice na~
szego państwa, nazywamy Karpatami Polskiemi. Dzielą się one
na Beskidy Zachodnie, ciągnące się od bramy Morawskiej czyli
od O s t r a w i c y do linji S a n u, i Wschodnie, dochodzące po
Cze r e m o s z, do granicy z Rumunją.
Beskidy Zachodnie dzielą się na Beskidy Magórskie obejmujące grupy, wypełniające przestrzeń od O s t r a w i c y
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Przełęcz Dukielska (502 m) jest najniższa w Karpatach. Góry maj!\ tu
· formy łagodne. Długie ich południowe rozgałęzienia tworzą dobrze zelesiony
kraj pagórkowaty, w który głęboko ku północy wkraczają zatoki niżu węgier·
skiego, będące dogodnemi przestrzeniami dla działań większych jednostek
(kotlina Preszowska i nizinki wzdłuż Laborczy, Ondawy i Topli).
Beskidy Średnie pocięte są gęstą siecią dróg. Na odcinku 130 km długim
Nowy Sącz - Sanok, to jest od Poprad u do San u, przecinają je dwie lin je
kolejowe i osiem szos, nie licząc dróg gruntowych.
Partje górskie, utrudniające ruch na południowej stronie, składajl\ się
ze stromych, silnie zalesionych i podartych wąwozami gór Sovari, Viżnik,
Dargo, Csergo i Branisko.

po Dunaj e c - P opr ad, oraz Beskidy Średnie, których wschodnią granicą jest S a n.
Piaskowce Beskidów (t. zw. flisz) są mało odporne na
działania atmosferyczne, wobec czego góry mają krajobraz nacechowany łagodnością i jednostajnością form. W przeciwień
stwie do łagodnych szczytów, które zwłaszcza w Beskidach
Zachodnich mają formę kopic, stoki są naogól strome
(30-40°).
Beskidy Magórskie, 200 km długie, posiadają przeciętną
wysokość szczytów-1200 m, a jeden tylko szczyt, Babia Góra,
osiąga 1725 m. Są one krajem o silnem zaludnieniu dolin,
gdzie skupiają się wielkie wsie (1000 - 2000 mieszkańców) i tylko
w najwyższych i najniedostępniejszych miejscach, a zwłaszcza
w wielkich grupach leśnych, w które obfitują, zachowały charakter pustynny i bezludny. Cechą charakterystyczną ich jest
cały szereg pojedyńczych gór, wznoszących się stromo i oddzielonych od siebie.
Natomiast Beskidy Średnie rozciągają się szerokiemi przysadzistemi kopami przeciętnie do 600 - 800 m. Człowiek opanował je zupełnie, lasy ustąpiły w nich miejsca rolom. Nie-liczne dziksze partje zachowały się w małej ilości w części południowej.
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Dostępność Beskidów Srednich.

Kreskami oznaczono przestrzenie
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Szosy są wykreślone . k n1·1e. napotka przeszkód w podłożu
·
c1en ą mJą.
B k' Ś
es idy rednie od przeł cz T I' ..
od przełęczy Łupkowskiej) na ęsz:ro~~t~eJ :oł Solinki (na południowy wschód
o ło d10?kkm tworzą najdogodniej·
szą strefę dla przejścia Karpat w kieru~~ uo po
u m owym.
pniu.

Beskidy Wschodnie, przeszło 300 km długie, posiadają przeciętną wysokość grzbietu, do przełęczy Użok nieco ponad 1OOO m;
dalej na wschód st~ją się one wyższe, urastając z początku do
1300 m średnio, a przy Jabłonicy już do 1600 m, podczas gdy
wierzchołki wyższe wznoszą się do 1900 m. Strome stoki okrywają wielkie lasy. Połogie grzbiety i szczyty są dobremi pastwiskami.
Beskidy Wschodnie dzielą się na trzy części: 1) Bieszczady
sięgające od Łupkowa po S w i cę (najwyższy szczyt Stoh -

20.5 -
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d
1679 m), które niewiele się różni
od Beskidów Zachodnich· 2) G ą po względem dostępności
b organy - bezludną, bezdrożną
i niedostępną pokrytą . '
pierwo o rem grup (S
'
.
.ę ywu Ia - 1835 m)
.
3) łagodny, połoniński olb
i
rzymi grzbiet Czarnohory (Ho'
werla - 2058 m)
)
, wznoszący się · · 0 d
przeięczy Jablonickiej
któ
(Tatarskiej - 938 m) prz
. rą .1 ą drogi do kotliny Marmaroszu. Sama Czarnohora ez
1
sokogórskim. Na północ ~a J::~ e.Ie partyj o. c~~rakterze wywornika, który miejscami ma w n~cy ~~a1d.u1e się grzbiet Jayg Ią dosc nieprzystępny z powodu stromych ścian.

J~:

Klimat górski odznacza się większą równomiernością, aniżeli klimat nizin. Najważniejszą przyczyną tej odmienności jest
wzniesienie nad poziom morza, przyczem wyraża się ona: 1)
w niskiej temperaturze roku, a zwłaszcza lata; 2) w wiatrach
o dużej zmienności; 3) częstem zachmurzeniu; 4) obfitych opadach wzrastających do pewnej wysokości. Zima przychodzi wcześniej, aniżeli w nizin.a ch, śniegi trzymają się dłużej; jesień cieplejsza od wiosny jest najlepszą porą dla działań wojennych;
podczas Iata jest wiele ulewnych deszczów.
Duża ilość opadów w Karpatach jest przyczyną powstawania w nich wielu rzek. Od strony północnej spływa W i sł a
z S a n e m i licznemi dopływami, z których wzdłuż D u n a j c a
idzie dogodna droga wgłąb gór. Dalej na wschodzie schodzi
Dn i e str i Pr u t, zgarniając bystrzyce i potoki, aż dopóki je
w tern zadaniu nie wyręczy Se ret. Od strony południowej na
nizinę węgierską (Alfold) spływa Cis a z dopływami.
150. Gęstość za„
ludnienia w Karpatach Zachodnich.

Przełęcz Jabłonicka i kot Iina Marmaroszu.
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Kotlina Marmaroszu

wzdłuż górnej C.
I

zaluGęstość
dnienia w górach zależna jest więcej niż
gdziekolwiek od czyn·
fizjograficzników
nych, to jest od ukła
du sieci wodnej, stro·
mości stoków, żyzno
ści gleby, zasiągu lasów i t. p. Silne kontrasty, jakie w górach
w układzie tych czyn·
ników zachodzą, są
przyczyną krańcowych
różnic

w rozmieszczePodług Sawickiego.
niu ludności. Zagęszcza się ona i rozrzedza strefami, malejąc zasadniczo w miarę wzniesienie.
Na wycinku widzimy zwarcie siedzącą, gęstą rudność w dolinach bes·
kidzkich, a brak jej niemal zupełny w masywach górskich. Cyfry w każdej
strefie oznaczają ilość mieszkańców na km 2 • Trzon tatrzański {prawy skraj
wycinka) ma ich zaledwie trzech na km 2 , czyli jest w istocie bezludny.
Gęstość rozmieszczenia osiedli w kraju jest bardzo różna (gmina, rów·
nająca się wsi, często z przysiółkami przeciętnie zajmuje 13 km'). W dolinach
wsie łączą się w nieprzerwane łańcuchy, składające się z rzadka rozrzuca·
nych domów.
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jest pasterstw o. Po wojnie przedsta wia się ono w opłakanym stabydła,
nie. Na 8250 mieszkańców posiada Żabie tylko 350 koni, 5100 sztuk
6200 owiec i 1600 sztuk trzody chlewne j.
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Zaludnienie Karpat jest bardzo niejednolite. Obok bezlu„
dnych obszaró w lasów, hal i połonin ciągną się długie przeludnione doliny skupiające miejscami wyjątkowo wielkie ilości
łków
mieszkańców. Z dolin osiedla wychodzą w formie przysió
na łagodniejsze zbocza i upłazy, nadające się do uprawy .
rozNiejednostajność w rozmie szczeni u osiedli i ich silne
ych
większ
w
nawet
wojsk
owanie
proszen ie sprawia , że kwater
i
warunk
złe
jeszcze
tego
wsiach jest trudne. Przyczyniają się do
pou
rozwoj
dla
sanitar ne, gdyż epidem je znajd!Jją dobre podłoże
czyźnie
śród źle odżywiającej się ludności. Oprócz tego na Huculsz
ziej jeNajbard
i).
ludnośc
(70%
ną
nagmin
ą
przymi ot jest chorob
j
górskie
i
ludnośc
a
szczeni
rozmie
dla
dnak zasadniczą przyczyną
płynie
rzeka
gdzie
jest sieć rzeczna i dolinowa. Tylko tam,
w ścianach stromy ch, ludność ucieka od kamieńców, a umieszcza się wyżej na połogich stokach lub równyc h wyżach.
Karpat y nie są terenem zawziętych walk kolonizatorskich.
w KarpaZamieszkują je od strony północnej Polacy i Rusini,
Rumuni,
ie
ogrodz
tach Zachod nich - Słowacy, a w Siedmi
przemi eszani z Węgrami (Szeklerami) i Sasami .
Poza niewieloma wyjątkami, ubogie gleby górskie dają
starczające
skąpy plon, przeważnie chude owse i ziemniaki, nie
jest góral.
jakim
kowi,
człowie
nawet tak mało wymagającemu
cja. Leemigra
silna
jest
Rezulta tem braku środków żywności
jeszcze
dzisiaj
piej nieco przedst awia się hodow la bydła, która
w wielu okolica ch jest podstawą bytu.
Bogact wa minera lne gór, jak ołów, miedź, cyna, nikiel, sól,
i nie
złoto, srebro, są eksploa towane w ilościach nieznac znych
iczne.
mają zasadn iczego wpływu na życie ekonom
Komunikacje Karpat są jednost ronne, drogi przeważnie prolinij
wadzą poprze z nie, przy małej ilości dróg łącznych. Siedem
kolejow ych przecin a góry z północy na południe, przekraczajłlc
nie
główny grzbiet przełęczami bądź tunelam i. Unieru chomie
dużej
u
powod
z
tych linij na czas dłuższy jest rzeczą łatwą
ilo§ci technic znych urządzeń (mosty , tunele) , w jakie są wyponie jesażone. Zdolność przepu stowa kolei karpack ich, przeważ
niejest
terenu
ów
warunk
h
trudnyc
dnotoro wych, z powod u
znaczn a.

152. Nowy Targ (8000 miesz-

kaficów ), stolica Podhala
przy zejściu się B i a ł ego
D u n a j c a z Cz a r n y m.
D u n aj e c
(z początku
Cz ar ny) płynie w łagodnem
zagłębieniu, 3 -5 km szerokiem,
które odchodzi od wielkiego zagłębienia
Orawskiego.
Rzeka
płynie leniwie, dzieląc się na
ramiona, wobec czego poziom
wód gruntowych jest wysoki i
sprzyja istnieniu wielkich moczarów, przeważnie zalesionych.
Tu widzimy taki ~bór" na połu
dnie od miasta.
Linje kolejowe z Nowego
Targu idą: do Chabówki (1), następnie druga na Orawę, obchodząc Tatry i trzecia do Zakopanego.

Liczne a mało używa
ne szosy sa„ w stanie doZakopane 4264.
brym.
Podczas
wojny,
zwłaszcza w Beskidach Wschodnich, zbudowano sporą ilość
dróg nadających się do przemarszu wszelkich rodzajów broni.
Drogi gruntowe na podłożu gliniastem i ilastem w porze
deszczowej są bardzo uciążliwe.
Zasadniczo drogi w górach biegną dolinami wzdłuż rzeczek
i potoków, które normalnie wśzędzie są do przejścia. Grzbiety
przechodzą w przełęczkach. Odległości pomiędzy przełęczami
jednego grzbietu często są duże, a ponieważ poza drogami posuwać się jest trudno, więc przemarsz większych jednostek natrafia na trudności. Kolumny wydłużają się na wąskich drogach
i zrywając łączność pomiędzy sobą, zmuszone są maszerować
niezależnie jedna od drugiej. Przejście z jednej drogi na drugą
wymaga cofnięcia się do dalekiego rozdroża. Artylerja przy dobrej pogodzie i energji może przejść wiele bezleśnych łagodnych
grzbietów. Posuwanie się grzbietami beskidowemi zwłaszcza na
wschodzie nie napotyka na trudności, gdyż pochylenia ich są
nieznaczne; zwykle nie dochodzą do 15°, a zbliżają się do 10°,
co jest dopuszczalne przy budowie szos. Z tego też powodu przez grzbiety prowadzą liczne ścieżki. Inaczej przedstaWycinek z MA 1175000. Neumarkt (Nowy Targ) u:

Wycinek nieco

.
powiększony

z MA 1175000 . Olublo u. Szczawnica. 4265.

153. Tor kolejowy nad pop rad em.
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Dogodność Karpa t dla działań wojen nych
jest dość rozna .
Mobilizacja i konce ntracj a może się odbywać spoko jnie
i długo
za ~urem gór, osłona tych działań jest ułatwiona wskut ek
ograniczonej ilości stref dostępnych dla większych jedno stek.
Przes zkody istniejące w Karpa tach stanowią: stromość stoków, lasy i bezludzia.
Urwis te ściany, poza grupa mi wysok ogórs kiemi (Tatry, Alpy
Transylwańskie), w który ch działanie wojsk
jest silnie ograniczone, spotykają się nie wszędzie. Jedna k strom e stoki
pokry te
złomiskiem nie' są rzadkością, stanowiąc przec
iwieństwo do słabo
zarys owan ych profili grzbietów.
Las pokrywający zbocz a tworz y wielkie komp leksy, zwłasz

cza w Beski dach Wschodnich, gdzie wyróżniają się pod
tym
względem Gorgany, niewiele im ustępuje Czarn
ohora , oraz góry
okola kotlin y Siedmiogrodzkiej. Tylko w Beski dach Zacho
dnich
wielkie komp leksy leśne są uporządkowane i pocięte przesi
ekami .
Wysokość górnej granic y lasów , zależna główn
ie od ekspo zycji,
waha się na wysokości od 1100- 1500 m, a miejs cami zatok
owo
sięga nawe t wyżej. Głównym drzew em
Karpa t jest świerk.
Powyżej granic y górnej lasów wiele szczy
tów poras ta kosów ka
(w Tatra ch dochodzi do 1970 m), przec hodze nie przez którą
połączone jest z wielo ma przykrościami. Państ
wem kosod rzewi ny
są szczeg ólnle bezlu dne Gorga ny, w który
ch zajmu je on.a rozległe zbocz a, wdzierając się pomiędzy złomi
ska piasko wców ,
utrudniających wespół z nią wejście na szczy
ty.
Wysoko położone bezleśne obsza ry są głównie pastw iskami (hale, połoniny), rzadk o zaś polami ornem i (w Beski
dach
Wsch odnic h dochodzą role niema l do 1OOO m).
Do osobliwości klima tyczn ych, mających znacz enie dla wojsk
w górac h, należy zaliczyć częste zmian y w ciśnieniu powie
trza,
co spraw ia, że strzel ania artyle rji nigdy nie są pewne.
Każdej
niepo godzi e towarzyszą mgły, trwające jesienią tygod
niami,
zwłaszcza przy słabych wiatra ch. Podcz as
długiej pogod y wytwarząją się „such e mgły", które otaczają dalsze
. szczy ty zasłoną, skutk iem czego obser wacja jest utrudn
iona. Góry pąsia
dają dużo punkt ów obser wacyj nych lecz bardz
o rzadk o są one
-dobre.
W zimie śnieżne zadymki są uciążliwe; niszczą one zwykl
e
całkowicie sieć telefoniczną i telegraficzną.
W połowie maja
n\kną śniegi w dolny ch partja ch lasów , utrzym
ujijc się natomiast warstwą nieraz do kilku metró w grubą w górnych,
gdiię
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154.

Przes trzeni e bezlu dne w Karpa tach.
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od której nas dzieli obszar bezludny. Dochował się tu zabytek
puszczy granicznej.
Dogodne obszary dla działań większych jednostek znajdują
się przedewszystkiem w Beskidach Średnich, gdzie daleko w głąb
gór zachodzą smugi niżu węgierskiego wzdłuż rzek. Pozatem
mamy w Karpatach kilka kotlin, czy też wielkich dolin górskich,
posiadających obok długości znaczną szerokość. Rozchodzące
się od nich drogi tworzą naturalne węzły komunikacyjne, posiadające gęste zaludnienie. W nich ogniskuje się życie gór.
Z większych wymienimy kotlinę Żywiecką, Nowotarską, Nowosądecką, kotlinę Jasło - Krosno, Stryjską, Delatyńską, a wreszcie wyżynę Siedmiogrodzką.
Przejścia przez Karpaty są liczne. W Beskidach Średnich
wobec ich dostępności mają one mniejsze znaczenie, aniżeli na
wschodzie i zachodzie gór.
W Beskidach Wschodnich z przejść wyróżnić należy przełęcz Jabłonicką (978 m), przez którą wiedzie gościniec z Koło
myi w dolinę Cz ar n ej Ci s y, a w Beskidach Zachodnich
Jabłonkowską oraz drogę obejścia Tatr.
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.Łagodnie pochylają się Karpaty ku północy, ścieląc· przed
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sobą szeroki pas pogórza, pokryty gliną i zwietrzałością warstw
fliszowych, urywający się progiem na skraju nizin Dn i e str u,
Wisły i Odry.
Prawie bezleśne pogórze pocięte jest licznemi dolinami rzeczek, zbiegających z gór, na szerokie, słabo sfalowane, prawie
równe piaty, składające się jakby z szeregów łagodnych skib,
gdzieniegdzie tylko urozmaiconych prz.ez wzgórza ocalałe od
zniszczenia.
Szerokość pogórza jest niejednakowa. Za dniestrowym
Str w i ą iem i Wiar em, dopływem San u, w miejscu, gdzie
blisko do Beskidów zbliża się nizina naddniestrzańska, zwęża się
ono silnie.
dwóch miejscach dochodzi nadające się „doskonale pod
uprawę pogórze do południowych wyżyn, będących przedmurzem Karpat, mianowicie na zachodzie pod Krakowem, a następnie pod Przemyślem, gdzie wysyła ono szereg wyniosłości
w kierunku Roztocza i Podola.
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Druga częsc Podkarpacia, niziny, mają granice zupełnie
wyraźne, opierając się na północy o strome, a niejednokrotnie
urwiste zbocza wyżyny Małopolskiej, Lubelskiej i Podola.
Największą z nizin jest Sandomierska; zawarta w napły
wowych widłach W i sł y i S a n u posiada formę trójkąta. ' Na
zachodzie łączy się ona z wąską nizinką, którą przeciska się
Wis la poprzez wapienie płyty krakowskiej. Na południowym
wschodzie nieznaczne wzniesienia chyrowskie przedzielają ją od
niziny naddniestrzańskiej.
Nizina Sandomierska o glebach ubogich, gdzieniegdzie tylko
gliniastych, posiada zwłaszcza w części północnej obszary wydmowych, często lotnych piasków, sprzyjających istnieniu ob.szarów leśnych. Największym z nich jest puszcza Sandomierska w widłach Wisły, San u i Wisłok a. O wiele mniejsza
jest Niepołomicka pomiędzy Rab ą i W i sł ą.
Wisła, S a n i ich dopływy karpackie niosą ze sobą duże
ilości materjału skalnego, osadzają go na nizinie i zwalniając
swój bieg zmieniają charakter brzegów, które stają się niskie
i podmokle. Rzeki podkarpackie idące z gór mają silne wezbrania, skutkiem czego często zmieniają zarys swoich koryt.
Gęstość zaludnienia sięgająca ponad 100 osób na km 2, jaka
cechuje kraje wysoce uprzemysłowione, kształtuje się na Pod„
karpaciu pod wpływem dwojakim. Po pierwsze niskie i żyzne
pogórża sprzyjają rolnictwu, gęstość więc zaludnienia rośnie
z ubogich gór ku nizinie, na której znów maleje. Po drugie
kraj na zachodzie bardziej kulturalny posiada ludność gęstszą,
aniżeli na wschodzie. Najsilniej zaludnione są też zachodnie
przemysłowe okolice, czemu niemało sprzyja położenie na szJa„
kach komunikacyjnych, wiążących się z Bramą Morawską.
Urbanizacja kraju, mimo istnienia licznych miasteczek, jest
niedaleko posunięta. Ogółem na calem Podkarpaciu istnieje
27 zgrupowań ludzkich mających ponad 10000 osób, z których
11 posiada ponad 25000 mieszkańców. Ludność ich stanowi
ósmą część ludności obszaru. Przeważająca większość miast
i miasteczek znajduje się na pogórzu, względnie na żyznych
glebach Podola.

Wyjątkowe stanowisko wśród miast zajmuje Kraków (182000
mieszkańców), czuwający od zarania naszych dziejów u wej„
ścia do Bramy Morawskiej. Jego wojs}wwe stanowisko do dni
dzisiejszych nie straciło nic na znaczeniu, a przeciwnie zyskał
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jących m1eJSC pod tym względem w Polsce, oraz niekorzystne
warunki uprawy w górach i podmokłych nizinach sprawiają, że

Podkarpacie jest przeludnione. Na km 2 żyje z rolnictwa i od„
żywia się niedostatecznie 78 ludzi, podczas gdy w Polsce za,·
chodniej - 38 9, we Francji - 31, w Niemczech - 29.
Warunki dla działań wojennych na obszarze Podkarpacia
przedstawiają się różnie. Gęsta sieć komunikacyjna, dróg że
laznych i szos oraz dobrze postawiona sieć łączności sprzyja
pośpiechowi mobilizacji ludzi i materjału. ·
Na szczególną uwagę pod względem stosunków komunikacyjnych zasługuje część kraju pomiędzy Nowym Sączem a Sanokiem, to jest między D u n a j c e m a S a n e m, gdzie na od„
cinku 130 -140 km długim o.dchodzi od linji kolejowej górskiej
i szosy podłużnej-ku południowi 9 szos i 2 linje kolejowe, z któ„
rych jedna prowadząca przez przełęcz Łupkowską jest dwu„
1

torowa.
Liczne rzeki i rzeczki, z których główne dążą pod różnym
kątem do równoleżnika o dopływach prawie wyłącznie przebiegających południkowo, wyznaczają linje obrony. One też są
glównemi przeszkodami. Na pogórzu spadki ku nim są nieznaczne
i- drogi biegną nie troszcząc się o nie, lecz w okresie wylewów
~szystkie mniejsze mosty na dopływach karpackich, gwałtownie
wzbierających, są w poważnem niebezpieczeństwie.
Wisła od Krakowa i San od Przemyśla są ze względu
na swe wymiary przeszkodą taktyczną.
Równie~ pewną przeszkodę stanowi Dn ie str, który z po„
wodu słabego spadku niedostatecznie odwadnia wąską smugę
nizinną, ciągnącą się wzdłuż jego brzegów, ·a w części zachodnjej silnie ją zabagnia, tworząc niewielkie błota samborskie
o powierzchni 100 km2, dzisiaj zmeljorowane i zamienione na łąki.
Na wiosnę są one trudne do przejścia. Poniżej Niżniowa D n i es t r
wchodzi w jar, który opuszcza dopiero przy ujściu J a h o r lik a
w Bessarabji. Wąskość jaru sprawia, że rzeka ma częste silne
spiętrzenia wód, wobec czego wieloprzęsłowe mosty drewniane
na meJ są niepewne. Szerokość średnich wód bardzo zmienna,
waha się w granicach od 70 - 300 m. Prawie wszystkie botzne
r.amiqna są zamknięte groblami. Warunki forsowania Dniestru
są naogół ciężkie z powodu braku dogodnych dojazdów. To
samo można powiedzieć o błotnistych odcinkach biegu S a n u
i Wisły na nizinie Sandomierskiej.

219

218

Wycinek z MA 1 l750ÓO. Komarno. 2'one 7. Kol , XXIX.

158.

Ujście Str wi ą ż ·a d'o Dn i-e ·s t r u

159. Typ

·.-

na-błotach samborskich.,, Wielkie błoto• tworzy się w nieznacznaj depresji 8--10

km szerokiej, ciągnącej się 11a dłt,Jgości 34 km. Wody powod_zi wiosennej zatrzymują się na nich długo, gdyż O 1' ie str w tern mfojscu dość naalJ' zm.ienia
kierunek i szybkość' nurtu, który ze stromego, górneg~, staje się dÓln.ym, ła
godnym. Ten nikły spadek Dn i estru, spowo<łowany truclnościami jakie
spotyka wchodząc w swój słynny jar' pod Nitniowem, wpływa na powolność

odpływu wód z mpczarzysk samborskich. .

t •

·"'·;

·

Ruch poza szosami- ograniczają na pogórtu -w pory · desz„
czo we gliniaste; tl1.1Ste .gleby, a w widłach W i sł y i S a n u le~
żące miejscami głębokie piaski, poprzetykane toriniakamt
Kwaterowanie wielkich jednostek ma pomyślne (' warunki ze
względu na wie)kość wsi i gęstość ich rozmiesżczenia.
Na pogórzu, obok dużych osiedłi · nad rzekami, ma1ąc'emi ·
już charakter miast, spotykamy wielką ilośc odosobnionych domostw, rozrzuconych bezładnie po wyżynowej .równinie~- każde·
przyit swojej roli.
·
Najbardziej niezdrowe miejscowości znajdują się ·w błotni„
stych nizinach nadrzecznych, gdzie częstą jest febra, mianowi~ '
cie w _dolinfe Wis l y i ·w dolnych biegach jej dopływów, naa
D n i e s t r e in pomiędzy Samborem i Niżnfowem oraz na niŻinie
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są ściśle opracowane. Wiadomo, że Polaków jest 18679000,
czyli 69% ogółu ludności. Największy odsetek Polaków posiada
województwo kieleckie (99.%), najmniejszy zaś wołyńskie (14,5%).
. Na podstawie częściowych danych można również w przybliżeniu określić liczbę osób wyznania mojżeszowego w pań
stwie na 2750000, czyli na 10,9%. Narodowość żydowską jako
ojczystą podało tylko 7,7%. Sprawa żydowska jest więc groźna
nie tyle wskutek siły liczebnej Żydów, jak głównie z powodu
posiadanej przez nich potęgi materjalnej i związanych z nią
wpływów społecznych, politycznych i kulturalnych.
Spis 1921 r. stwierdza nadal, że ilość Żydów na ziemiach
Polski maleje. Najmniej posiada ich województwo poznańskie
i pomorskie, gdzie nie przekraczają oni 0,5%, najwięcej Polska
środkowa 13%, w Polsce wschodniej jest ich 10,8%,
Przy zmniejszaniu się liczby absolutnej i odsetku Żydów
widać jednocześnie skupianie się ich w wielkich środowiskach
handlowo-przemysłowych. Warszawa posiada -33% Żydów, Lublin 40%, zwiększył się ich odsetek również w Siedlcach, Lwo„
wie i w innych miastach.
Cały obszar państwa jest podzielony administracyjnie na
16 województw mających od 877000 do 3043000 mieszkańców,
..a wojskowo na 1O okręgów korpusów (p. tabelkę na str. 223).
Z powyższej tablicy widać, że wielkość okręgów korpusów
i ich zaludnienia jest bardzo różne. Pod względem powierzchni
szeregują się one następująco: Brześć, Grodno, Lublin, Warszawa,
Przemyśl, Lwów, Toruń, Łódź, Poznań, Kraków. Okręg krakowski jest więcej aniżeli dwa i pół razy mniejszy od poleskiego,
i tyleż niemal mniejszy od okręgów Grodno i Lublin. Co do ilo"'
ści rezerw najwięcej ich posiada okręg Warszawa, a za nim idą:
Kraków, Przemyśl, Lwów, Lublin, Łódź, Poznań, Grodno, Toruń
i Brześć. Narodowościowo, najbardziej polskim jest okręg Poznań, a za nim idą: Łódź i Warszawa, Kraków, Toruń, Przemyśl, Grodno, Brześć, Lublin i Lwów.
Gęstość zaludnienia wpływa zasadniczo na szybkość dzia•
łań mobilizacyjnych, przedewszystkiem posiada tu znaczenie gę
stość rezerw męskich. Pod tym względem widzimy najlepiej
usytuowany okręg Kraków, a najgorzej okręgi Brześć i Grodno.
_Należy się zastrzec przeciw uogólnieniom w tej kwestji, gdyż
gęsto§ć mężczyzn jest tylko jednym z czynników szybkiej mobilizacji, oprócz niej na tok działań mobilizacyjnych wpływ po„
-Wainy -ma również rozwój sieci drożnej, telefonicznej i tele..
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Podział na okręgi korpusów jest następujący*):
Powierzchnia

Liczba
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zbiorowiska
• k
. t
.
'd .
. na niewielkiej przestrzeni, Ja m1as a
ludzkie, znaJ u1ące się
•
T
m bilizacji w nich jest
i ośrodki górnicze i przemystowe. empo o
.
.
10 km2
bardzo szybkie. Miljonowa ludno!~L
w. arszawy ~aJmu;s~hodnich
podczas gdy 2 miljonowa ludnosc itwy czy rus
Wyjątkowe znaczenie dla woJny maJą wie

~

---Uwzgl~dniono podział .w chwili pisan~a tej pracr W najbliż:~:~
.
l
ewnej zmianie w związku z ogó nem uporzą
przyszłości może on u e~ ~·
.
h Szczegółowe cyfry podaje Bellona,
waniem stosunków admm1stracy1nyc ,
*)

zeszyt 3. 1923 r. t. IX.
ł
t . na na zasadzie danych tymczasowych
Tablica niniejsza zosta a zes _aw10 ' żeszowego którzy podali narodospisu z 1921 r . Osob_ników wyznania m?J
'
wość polską, nie włączono tu do Polakow.
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50000
zajmuje
. .- 400000 km2· W pierwszym wy pa dk u rezerwiśc ·
~ są ~a m1eJsctJ, w drugim taką samą ilość należy dopiero
śc1ągnąc z powierzchni 25-20000 km2.
N!eko~zystnym warunkiem istnienia wielkich miast w okresie WOJny Jest trudność ich zaopatrzenia. Nie zawsze żyją one

z okolicy sąsiedniej, lecz często sprowadzają żywność z dalekich prowincyj, a nawet z zagranicy. Wojna zmusza do reorganizacji aparatu dowozu dla nich, zwłaszcza gdy część żywią
cego miasta obszaru zostaje zniszczona lub utracona. Dochodzą do tego trudności transportowe.
Drugim niekorzystnym warunkiem istnienia wielkich zbiorników ludności jest, że są one wdzięcznym celem dla nieprzyjacielskich inwazyj powietrznych, są czułemi miejscami frontu
wewnętrznego, w które nieprzyjaciel może ugodzić. Ochrona
Londynu i innych wielkich miast oraz zagłębi węglowych przed
wojskami powietrznemi niemieckiemi zajmowała w · Wielkiej Brytanji 500000 ludzi, których nie można było użyć gdzieindziej.
Urbanizacja naszego .kraju dotychczas słabo jest posunięta.
Jesteśmy dotąd krajem wiosek. Mamy wogóle 77 zgrupowań
z ludnością 10000 - 25000, 40 z ludnością powyżej 25000, z których 6 przekracza cyfrę 100000 mieszkańców. Wszystkie miasta Rzeczypospolitej, liczące powyżej 10000, mają ogółem 4592000
mieszkańców i stanowią 16,9% ludności państwa.
Rozlokowanie ich jest niejednostajne; stosunkowo najwięk
szą ilość miast posiada południowo· zachodni węgieł państwa,
podczas gdy korytarz Wileński i Polesie poza Wilnem, Pińskiem
i Brześciem nie posiadają ani jednego miasta powyżej 25000
mieszkańców, a województwo wileńskie ani jednego nawet po„
wyżej

160.

Terytorjum państwa a możność inwazyj lotniczych.

. Przy szybkości przeciętnej 200 km na godzin~ (rekord szybkości 426 k
m na
godzinę) płatowiec startujący na granicy państwowe1· osiądnie ob
szary oznaczoł!!i
.
d .
ół
ne kro k ·
P ami-w P go ,ziny i więcej, oznaczone kreskami-w godzin j wi •
.
ceJ. Przelot p~zez całe panstwo. wzdłuż równoleżnika zajmie mu około3-4~odzi~.
. Ze .sz~icu: w, którym me brano pod uwagę granicy południowej RzeczypospohteJ, widac, że wszystkie większe zgrupowania mieJ'sk' 1·
ie, iczące po·
k , •
100000 ·
żeJ·
wy
k , ó )
m1esz ancow (oprócz Lublina - 95000 .
a~:a~ó~ zn;l.~zły
~ię w strefi,e odległej o 30 minut )otu od granicy
ódź, Gdansk) względnie o 60 minut lotu od niej jak Lwów . W' J no,
Ludność tych wszystkich miast (bez Gdańska) wedł~d spisu 1~1 arszawa:
r. wynosi
ł!!i
ł
· 1/
2100000 czyli ró
. b k . . wna. ~ię a ogó u ludności Polski. Gdybyśmy dołącayli do tej
11ciz Yb s up1ema miejskie Śląska i pogranicza zacnodniego wówczas powan e y ona wzrosła.
. ~ Stolica Niemiec - Berlin, a Prus Wschodnich -~ Królewiec znajdują
1
~ \ pad. ty.m wz_gl~d~m w .sytuacji analogicznej do Warszawy, stolfoa Litwy
·
Jes w Jeszcze s1ln1eJs~ym stopniu zagrożona. .

(P::~:~

Ż

10000 mieszkańców.

Zestawiając wyniki stosunków powierzchni i ludności w poszczególnych okręgach korpusów w stosunku do całości pań
stwa stwierdzamy, że dadzą one się podzielić na trzy grupy:

a) te, w których stosunek ludności (mężczyzn) przeważa nad
stosunkiem powierzchni; b) w których odwrotnie, stosunek powierzchni przeważa nad stosunkiem ludności (mężczyzn) i c)
w których istnieje pewna równowaga w tym stosunku.
Do· grupy pierwszej należą okręgi: Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Przemyśl, czyli Polska południowa i część środko
wej, · zawierająca razem 42,5% powierzchni państwa i 61,5%
mężczyzn.

W skład drugiej grupy wc}lodzą okręgi: Brześć, Grodno i Lublin, stanowiące również zwartą całość terytorjalną, zajmującą
43% powierzchni państwa, a mającą zaledwie 24,2% jego rezerw
męskich.

Do trzeciej grupy należą okręgi: Toruń i Poznań, które zajmują 14,5t powierzchni państwa i mają 14,3% jego mężczyzn.
15
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~iad~mo: że o całokształcie działań wojennych, zwłasz
cza zas dz1ałan przygotowawczych i działań podtrzymania wojny,
decyduje gęstość zaludnienia kraju, przeto w calem państwie
rozróżniać musimy pod tym względem trzy bardzo odmienne
grupy, z których najsłabsza znajduje się na północnym wschodzie.
. Głó~ną więzią narodu polskiego jest rzeka W i s ł a. Linja
W 1sł Y 1 San u przecina nasze państwo na dwa nierówne obs~ary. Na wschó~ od niej na powierzchni 264000 km 2 znajduje
s1ę 13500000 ludzi, na zachód na powierzchni 122000 km2 12600000 mieszkańców. Nie bierze się w tern wyliczeniu pod
uwagę Warszawy, rozłożonej na obydwu brzegach Wisły.
Z cyfr przytoczonych jasno wynika znaczenie zachodnich
połaci państwa, które na obszarze •dwa razy mniejszym od
wschodnich grupują niemal taką samą ilość mieszkańców.

•

XlV.

KOMUNIKI\CJE.

A. DROGI ŻELAZNE.
1.

Znaczenie sieci komunikacyjnej.

systemu krwionośnego w organizmie państwowym
spełnia sieć komunikacyjna. Doprowadza ona i rozprowadza
soki życiodajne do wszystkich jego organów. Rozwój jej ozRacza stopień opanowania przestrzeni przez państwo. Możność
szybkiego przewozu w określonych kierunkach na jego obszarze jest pierwszym warunkiem pomyślnego trwania walki.
Na szczerej pustyni, w kraju absolutnych bezdroży, gdzie
podłoże nie jest przez człowieka ujarzmione, pytanie o drogach
odpada, niema ich, a więc każdy kierunek jednako dobry wyznacza szlak. W kraju, który człowiek skolonizował w zupełno
ści i gdzie wskutek tego sieć drożna posiada równomierną gę
stość, pytanie o drogach również niemal staje się zbyteczne,
boć wiadomo, że w dowolnej strefie będzie można sprawnie
przerzucać masy wojsk w szybkiem tempie, przewieźć je na
wschód czy południe, na zachód czy północ. Dowództwo bynajmniej nie jest skrępowane odległością.
Inaczej, całkiem odmiennie, jest w kraju nielicznych i różnowartościowych komunikacyj, gdzie stają się one przymusowemi wytycznemi dla kierunków działań, jedynemi wskaźnikami
prowadzącemi wojska. Wojna dąży najdogodniejszym szlakiem,
po którym można posuwać się najszybciej, chętniej kroczy torem kolejowym, aniżeli drogą bitą, a tej daje pierwszeństwo
przed kanałem czy też drogą leśną albo polną. W rezultacie, ·
w pewnej strefie ciśnienie wojny na różne pasma terenu jest
nieiednolite, gradient jego staje się bardzo, nawet rażąco zmienny.
Rolę

228 Smuga kraju, przez którą przebiegają magistrale, zostaje
starta, będzie ona zarazem magistralą ruchu wojsk, podczas
gdy inne okolice są zaledwie przez walkę dotknięte albo pozostają zupełnie bierne. Przykładem konkretnym może służyć
północno-wschodni węgieł Rzeczypospolitej, gdzie układ nielicznych dróg wpłynął decydująco na rozwój akcji wojennej
i rezultaty jej, w postaci zmniejszenia się ludności na pewnych
określonych szlakach wzdłuż torów kolejowych, ogólnie są znane. Najmniej w Polsce wyludniło się Polesie, kraina bezdroży.
Pierwsze drogi, przebiegające jakikolwiek kraj, omijają wszelkie przeszkody, jak piaski, błota, lasy. Z chwilą -Wzmożenia się
kolonizacji pierwotne drogi zostają utrwalone, jako drogi bite,
czy też jako koleje, czy jako urządzone nurty wodne; kraj jednak od nich na pra~o i na lewo w tym okresie pozostaje po
dawnemu w dużej mierze bezdrożnym. Zależność człowieka od
czynników fizjograficznych jest wtedy jeszcze bardzo wielka.
Porusza się on w kierunku najsłabszego oporu.
Rzadka sieć kolejowa, lecz zastosowana do potrzeb kraju,
łącząca jego ośrodki, spełnia już tern samem dobrze swe zadanie. Gorzej, a raczej najgorzej jest, gdy na pewnem terytorjum
państwa, organizmu zmuszonego do walki, do intensywnej, gorączkowej pracy, sieć drożna posiada różną gęstość i różną war·
tość, różny stopień sprawności przepustowej, gdzie każda po-łać kraju posiada odmienne maksimum, odmienny stopień wydajności środków komunikacyjnych. W tej przykrej sytuacji, pomimo całej swej przezorności, znaleźli się Niemcy ze swojemi
ciężkiemi taborami i końmi na froncie rosyjskim. W tej przykrej sytuacji znajdzie się dominium angielskie, Australja, w wypadku, gdy z przeludnionych wysp japońskich ruszą tłumy nowoczesnych konkwistadorów na jej podbój. Każdy bowiem stan
Australji posiada inną szerokość toru i inny tabor. Podobnie
jest w Argentynie.

2.

Jakq powinna być sieć dróg w państwie.

Zanim odpowiemy na pytanie, jaki jest stan obecnej naszej sieci drożnej, przedewszystkiem rozważmy, jaką ona zasadniczo być powinna, aby odpowiadała wymaganiom konieczności strategicznych państwa to jest, aby ułatwiała w stopniu najwyższym jego obronę.

. -229Po pierwsze powinna doskonała sieć drożna łączyć ~o~ta„
teczną ilością torów kolejowych, dróg bi!ych i wo~nych: mie1sca
ośrodków walki i tętna, tworzące armje i utrzymu1ące Ją w sta- ·
nie gotowości bojowej, czyli podstawęzasadnicządziałań wojennych
państwa, to jest powinna związywać zagłębia naftowe, w~glowe,
z ogniskami przemysłu metalowego, tkack~ego! chem~cznego
i t. p., a te z kolei z gniazdami rezerw ludzkich 1 z~pasow spożywczych, tak, ażeby ruch i praca nad przygotowaniem elementów bojowych nie ulegała najmniejszej przerwie z powodu utrudnień komunikacyjnych.
.
Po drugie strategicznie dobra sieć drożna państwa. powmn~
dawać możność przerzucania zebranych, uzbrojonych i wyekwipowanych armij do miejsc koncentraćji, do ognisk wyj.śc~o~ych,
do lokalnych podstaw działań. O ile pierwszy .rod~aJ hmJ komunikacyjnych systemu krwionośnego zasadmczeJ ~odstaw. .y
działań nie wykracza normalnie poza jej o~r~b (nal~zą tu ro:
wnież drogi niezbędnego importu), o tyle lmJe ~r~g1e, szeregi
łącznic dobiegowych, idą zasadniczo nazewnątrz meJ.. Typowym
przykładem jest siedem linij kolejow_y,ch pr~ekracza1ący~h K~rpaty, które miały za zadtmie przerzucie armJe aust.ro-węg1~rsk1~,
zebrane poza osłoną gór, na wielkie przedpole Pol~ki ~ołud~io":eJ:
Do kategorji dróg, ekreślonej powyżej, zahczycby rowm. ez
.
można linje komunikacyjne wzdłuż przypuszczalnych f~ont~~
działań, budowane celem dogodnego skupienia mas woJ~k JUZ
znajdujących się w podstawowych rejonach koncentra~yJnyc~.
Trzeci rodzaj linij komunikacyjnych charakt~ryzu1.e pan:
stwa typu przejściowego. Linje te posiada!ą olbrzym~ą domosłośc,
łącząc różne fronty. W Polsce faktycznie mamy ich dwa -_to
jest wschodni i zachodni. Południowy górski je~t ~artwy, meruchomy, a północny jest właściwie dalszym ci~g1em front~w
ołudnikowych. Na północnym obronnym froncie wschodn~o:ruskim i litewskim ma w istocie ni~przyjacie.l ~ylko dwa kierunki łatwe i dogodne do uderzenia, to Jest pchm~~1~ w ~orytarze.
p 0 ich runięciu front staje się naówczas rz~cz~wi~c1e ~ołnocnym.
Czyli w rzeczywistości posiadamy dwa wielki~ i gr?zne ,fr.anty,
których związanie jest kwestją pi~rwszorz~dneJ dom?~łosc_i, dla
możności prowadzenia wojny wogole. Nale„zy ~apytac ~a~ siln~~
ono być powinno? - Dochodzimy do okreslema gęstosci powi~
zania frontów południkowych rachunkiem bardzo prostym. PrzyJmijmy, że państwo zmobilizuje pewie~ maksymal~y rrocent za:
ludnienia, pewne X, że obsada frontow pochłonie /s X, czyh
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cyfra rezerw strategicznych, które można dowolnie przerzucać
. . i;s X. J asną więc jest rzeczą, że linje komunikacyjne'
wymes1e
łączą~e ?e~po średni~ fr~nt~ powinny podołać zadaniu szybkiego
przew1ez1ema / 3 X ogolneJ siły wojsk działających. Jeżeli na kor~
pus pr~yj.mi~my (zupełnie dowolnie) 1 tor kolejowy i 1 szosę,
wte~y,. Jezel~ tych korpusów będziemy mieć 10 czy 50, będziemy
mus1eh posiadać 10 czy 50 torów kolejowych i tyleż równole~
głych szos.

stwa. Przewieziono wówczas 1200000 ludzi, 400000 koni i 80000 wozów. Do·
dajmy, że przewieźć ten ogrom należy w ciągu kilku dni.
Każda zmiana sytuacji na froncie działań wojennych powoduje nowe
przewozy. Podczas bitwy 1918 r. pomiędzy 21.111 a 11.Xl po szynach _kolei
francuskich. przesunęło się 17000 pociągów z wojskiem, a jeśli dodać do tego
pociągi normalne zaopatrzenia i ewakuacji, cyfra ta podwyższa się do 50000
pociągów. W wojnie dzisiejszej przemarsze zostają zredukowane do niezbę
dnego minimum. Przewóz nawet na niewielką odległość zaoszczędza siły wal·

1

J.

Drogi

żelazne

podczas wojny.

Drogi. żelazne. Sł\ zasa,d~iczym ~zynnikiem planu operacji i planu wojny,
t~k · samo,. ~ak ludzie, bron I materJał wojenny. Armja pozbawiona dobrze
urządzon~J ~ dobr~e. wyzyskanej sieci kolejowej znajduje się w sytuacji tak
krytyczne), Jakby JeJ brakowało amunicji lub ludzi.
Podczas wojny, gdy ~ycie kraju biegnie przyspieszonem tempem, koleje
s~ ~muszone d_o wykon!~ama _wysiłków przekraczających ich pracę normalną
~m!e francuskie w ~oJn~e światowej przewoziły średnio O 41% więcej, ani·
zeh. w r. 1913, a w mektorych okresach sieć północna (Nord) państwa przewoziła o 200% więcej w porównaniu z r. 1913.
Pierwszy podmuch wojny nakłada ciężkie brzemię na koleje. Do pe·
wn~go s_topnia są one do tego przygotowane. Zaczyna się wzmożony ruch pasazersk1, wszysc~ wracają ~o domów, a ku granicom dążą transporty wojsk
osłony, ~tóre maJą za z~dam.e czuwać nad niemi i zabezpieczyć spokojny i nor~alny bieg ~rzygotowa~. wo1ennych. w kraju. Jednocześnie pewne strefy gra~1czne ulegają ewakuacJI, przesuwaJą się wtył urzędy państwowe, a za niemi
idą masy ludności.
.
Z ~hwilą ogłos~eni~ mobilizacji rozpoczynają się transporty mobiliza·
~yJne, ktorych zadaniem Jest u·zupełnić różne oddziały i służby do stanu bo·
~owego,. dwa czy trzy razy wyższego od normalnego. Jadą więc ludzie, konie
1. materJał we wszelkich kierunkach zwykle przez czas dłuższy, około mie·
s1ąąa, lecz stan _gor~czkowy, na kolejach trwa zaledwie kilka dni, podczas
kt~rych od~~wa. s1ę w~ę~szośc przewozów. Przewozy te obciążają całość sieci
panstwoweJ 1 w1elkośc ich zależy przedewszystkiem od gęstości zaludnienia.
. W tym czasie już zaprowadza się na linjach równomierność w ruchu
poc1~gó~~ to jest, !e idą one _w stałych odstępach, co zapewnia największą
wyda!nosc ~r~ewozow. Zrozumiałe, że wskutek tego szybkość ruchu znacznie
~aleJe, gdyz Jest zastosowana do pociągów poruszających się najwolniej to
Jest towarowych.
'
Pr~ewozy mob!li~a.cyjne n~~ z~ieniają w sposób charakterystyczny ru·
chu kol_e1owego, ob~1ązaJąc całosc sieci równomiernie. Modyfikacja i przełom
n~. kole1ach następuje z chwilą, gdy rozpoczyna się przewóz jednostek zmo·
b1hzo~anych do strefy koncentracji, przewidzianej planem wojny. Wówczas
p~acuJą tylko pewne z góry określone linje, idące ku granicom na których
biegną tysiączne pociągi, zgromadzone z całego obszaru państwa.' We Francji
w r. 1914 masa transportowanych wojsk równała:się 1/ 30 ludności całego pań-

czących.

.
_
Podczas wojny sieć kolejowa państwa dzieli się normalnie na sieć wewnętrzną i sieć armij. Na tej ostatniej praca ma miejsce niejednokrotnie pod
ogniem dalekonośnej artylerji i płatowców nieprzyjacielskich.
Sytuacja sieci armij i sieci wewnętrznej jest jednakowo ciężka. Pierwsza walczy z ciągłemi zniszczeniami w miarę wahań się frontu, druaiej za·
bierają tabor dla wyposażenia pierwszej.
Stan taboru stale się pogarsza i maleje; niema go komu naprawiać,
gdyż materjał i rzemieślnicy potrzebni są do fabryk amunicji, nadto tabor
wpada w ręce nieprzyjaciela.
Powiększona obsługa dróg żelaznych staje sic:_ mniej sprężysta, gdyż
kobiety, dzieci i emerytowani kolejarze pracują mniej wydajnie od fachow·
ców. Zresztą personel ten jest zawsze za mały w stosunku do wymaga·
nego wysiłku.
Ażeby sieć kolejowa państwa była w stanie wykonać olbrzymią pracę,
wymaganą od niej podczas wojny, musi być w tym celu odpowiednio z góry
przygotowana, tak w swym układzie zasadniczym, o czem mówiono powyżej,
jaK i w szczegółach urządzenia linij. Zasadniczo wymaga się, aby każda linja
była niezależna od sąsiednich, to jest aby nie miała z niemi żadnych punktów
skrzyżowań na wspólnej powierzchni i wspólnych dworców.
Linja jednotorowa przedstawia wartość bezporównania mniejszą od dwu·
torowej. Na dobrze urządzonej linji dwutorowej może przebiegać normalnie
70 - 80 pociągów dziennie w każdą stronę, czyli można przewietć około
2 dywizyj. W pewnych wypadkach wydajność ta może ulec znacznemu powiększeniu, np. na odcinku Amiens-Saint Roch pewnego dnia doszła ona do
148 pociągów w każdą stronę (normalnie 86). Taka ilość pociągów dozwala
na przewóz 3 dywizyj dziennie.
Na linjach jednotorowych dobrze urządzonych może przebiegać dziennie
12 - 16 pociągów w każdą stronę. Największą cyfrę w wojnie światowej
osiągnął w tej dziedzinie odcinek Etaples-Saint Pol we Francji, gdzie przeszło 24 pociągi. Aby przewieźć dywizje:_ linją jednotorową trzeba więc kilku
dni, 3 - 4 i więcej, czyli że niejednokrotnie może ona wcześniej zajść do
oznaczonego ·celu pieszo.

z powyższego widać zatem zasadniczą różnicę w użyciu dla prze""._0·
zów jednego czy dwóch torów. Rozumie się, że linja mająca choćby nie·
wielki odcinek o jednym torze ma wartość tylko jednotorowej.
Przysposobienie linji kolejowej do wojny wyraża się również w zaopa·
trzeniu jej w odpowiednią ilość ładowni, punktów sanitarnych i odży~~zych.
• W celu utrzymania jednostajności przebiegów, należy sprowadz1c war:
tość całej linji do pewnego wspólnego mianownika. W tym celu tr~eb_a, dac
jej profil możliwie jednostajny i nieznaczny, aby nie trzeba było dz1ehc po-
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zwala na intensywne przewozy, mała ogranicza je do mm1mum. Przelotność
właściwa dla przewozów podczas wojny zawsze jest mniejsza od rzeczywi·
stej, absolutnej, ponieważ każda linja jest obciążona "przewozami stałemi,
których niepodobna usunąć, mianowicie pociągami zaopatrzenia w żywność
i amunicję, oraz pociągami ewakuacji i pociągami niezbędnemi dla życia
ludności cywilnej. Te ostatnie można na kilka dni zatrzymać, lecz nie
długo.
Rozpatrując
załączony

szkic widzimy, że sieć kolejowa okręgu jest
niejednolita, tylko dwie linje dochodzące do granicy i trzecia skośna do
nich, są dwutorowe. Mają też one największą, choć różną wydajność pracy.
Odcinek Homel - Nowozybków przepuszcza 21 par pociągów na 24 godziny,
a inne tylko 16 - 18, jeszcze inne odcinki pograniczne zaledwie 5 - 8 par
pociągów. Cyfra przelotności jest uzależniona od urządzenia linji, odległo
ści między stacjami, ilości wody i odległości wodociągów, profilu i planu linji.
Zasadniczo pociągi kursują w odstępie międzystacyjnym, to jest kiedy
pociąg dążący z ~ do B przyjdzie do miejsca przeznaczenia, wówczas do·
piero zawiadomiona ,stacja A wypuszcza następny. Jeżeli zatem odległość
między stacjami jest du:ta i pociąg idzie np. godzinę, wówczas pomijając inne
przyczyny opóźnienia, możemy zasadniczo przeprowadzć pomiędzy A i B tylko
24 pociągi na dobę. Odległość międzystacyjna mniejsza czy większa odpo·
wiednio wzmaga lub osłabia wydajność linji. Na jednotorowych ilość po·
ciągów będzie w każdym wypadku dwukrotnie mniejsza, ponieważ jeden 'pociąg musi przejść z A do B, a drugi z B do A po tym samym torze, co poczasu, czyli
o ile
tam
od·
stępie godzinnym, dziennie będzie ich szło tylko 12.
Przelotność całej linji określa najdłuższy odcinek międzystacyjny. Odcinki pograniczne linij kolejowych zachodniego okręgu mają słab'l prze·
lotność z przyczyny braku wyładowni. Przejść· po nich w rzeczywistości mo·
że znacznie większa ilość pociągów (tu 5, 7 i 8) lecz po kilku godzinach
z braku ramp na stacjach, nawet eszelonując wyładowanie wgłąb, nastąpi

nazbyt

chłania podwójną ilość

że

będą

szły pociągi ~

zatkanie linji.
Na linji jednotorowej Orsza - Żłobin, 186 wiorst długiej i posiadającej
dużc1 przelotność (18/24), znajduje się 20 stacyj i mijalni, a dominujący od·
cinek międzystacyjny posiada 15 wiorst długości.
Linja Uniecza-Orsza, od kilku lat w trakcie ukończenia, jeet jakoby
nareszcie ukończona. Dla odcinka Uniecza - Kostiukowicze przelotność
wynosi 3 pary pociągów. Rozciągnęliśmy tę przelotność na całość linji.
Wydajność linji odchodzącej z Kalinkowicz do Korostenia (na południe)
jest nieznana. Nie może ona być wysoka, gdyż jest to budowa wojenna.
W roku 1923 linja ta została uruchomiona po zniszczeniu poprzedniem przez
Linja Osipowicze-Słuck (90 wiorst długości), przedstawia się nikle pod
względem wydajności. Pociągi, biegnące po niej, nie dochodzą do normal·
nych długości, są trzy-cztery razy mniejsze, wobec czego przewóz jednej dywizji,
wymagającej 40-50 pociągów, trwałby w rzeczywistości 3-4 razy dłużej, ani·
żeli wskazuje cyfra przelotności. Dywizja piechoty daleko szybciej przejdzie

wojnę.

Wybraliśmy ten granicząc z na .
znaczeni~ ,przygotowania sieci kyolejowm·1 ;bsza~, aby szczegółowiej wykazać
Ilosc cienkich kresek ,
eJ o woJny.
po . ,
rownoległych d l' .. k
c1ągow . może przejść dziennie
w ka . o tnlJ olejowych wykazuje, ile
przedstaw10na przelotność poszczególny:~ą o:tr.on~, czyli graficznie jest tu
crnkow. Duża przelotność do„

tę odległość pieszo, aniżeli trwałby przewóz.

Różna przelotność poszczególnych linij pewnej sieci utrudnia w naj·
wyższym stopniu pracę wojska. Zasadniczo magistrale powinny mieć taką

235

234 przelotność, aby były w możności zadośćuczynić przewozom, dochodzącym
z linij bocznych. Tu mamy tylko jeden taki wypadek, gdzie odcinek Homel - Nowozybków o przelotności 21 /24 jest w stanie zabrać pociągi przychodzące ze wschodu i południa (16 i 5 par pociągów na dobę).
Podana na szkicu przelotność jest maksymalna (podług oficjalnej
statystyki władz sowieckich), lecz nawet w czasie pokojowym tylko niektóre
linje ją osiągają np. Mińsk - Kołosowo, ldryca - Połock, Nowo Sokolniki - Siebież, Witebsk- Połock i t. d.
Zasadniczo szybkość osiągana przez pociągi podczas intensywnych
przewozów na linjach jest różna, średnio 25 km na godzinę, w Rosji wynosi
ona według danych oficjalnych jakoby:
na magistralach 30 - 35 km na godzinę,
na linjach drugorzędnych 25 - 30 km na godzinę,
na Iinjach trzeciorzędnych 15 - 25 km na godzinę.
W r. 1921 przeciętna szybkość transportów aprowizacyjnych na dobę wynosiła w Rosji 100 - 200 km wogóle,
Z wyjaśnień powyższych widać, jak złożony jest mechanizm dokonywania przerzuceń wielkich mas, zwłaszcza, że nie braliśmy tu zupełnie pod
uwagę sprawy taboru. Ważną jest również pojemność stacji, np. Mińsk
może pomieścić około 3000 wagonów, Żłobin sortownia 2400, Homel (dwie
stacje) - 5400, Witebsk i Połock po 2000, Smoleńsk około 6000, a inne podrzędne, jak Słuck, tylko 300, Siebież - 200, Newel, Sokolniki, Wielkie Łuki,
Orsza - każda powyżej 1000 wagonów. Normalny pociąg ma 100 osi czyli
50 wagonów, łatwo więc wyliczyć, ile pociągów może na danej stacji naraz
się znaleźć. Podana tu pojemność torów pewnej stacji jest maksymalna;
jest rzeczą zrozumiałą, że po zapełnieniu wszystkich torów trudno się bę·
dzie ruszyć na stacji, w Mińsku np. zmieści się 120 pociągów, czyli można tam
postawić w danym razie (teoretycznie) około 2 dywizyj w wagonach.

4.

Sieć kolejowa Polski.
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Jej różnorodność.

Nasza sieć komunikacyjna tak kolejowa, jak i dróg bitych,
jest dziedzictwem po zaborcach. Sieć dróg wodnych w dzisiej..szym stanie tylko w wyjątkowych wypadkach może być użyta.
Najważniejszą rolę (podkreślamy) odgrywa sieć dróg żela
znych. Składa się ona w Polsce z ułamków sieci dawnych państw
zaborczych, w których były one działem sieci pogranicznych. Nie
mając tu miejsca na szczególowsze badanie, zaznaczamy jedy..nie jej cechy ogólne.
W poszczególnych częściach składowych państwa stosu..nek linij kolejowych jest zgoła różny. Jeżeli gęstość sieci kolejowej w województwie poznańskiem przyjmiemy za 100, wtedy
dla pozostałych dzielnic otrzymamy następujące stopnie gę

stości:
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Bezdroża
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tam jest on przerwany. Istnieje wyspa otoczona słowiańskÓ·
litewską falą ·_ Prusy Książęce. Na zachodzie spaja je szereg
dogodnych łącznic z dawną siecią niemiecką, której są integralną częścią, na wschodzie urywa się cały ten system krato·
wy na· skraju korytarza zaniemeńskiego albo Litwy. Czyli że
ten układ północny nie dochodzi do naszych granic wschodnich, lecz ginie w oddaleniu 275 km przed niemi. Korytarz zaniemeński pozostaje głuchą pustynią, w której brak dróg łączą„
cych wschód państwa z zachodem. Luka w sieci kolejowej jest
tu znaczna i nie do prowizorycznego załatania. Stan ten spra. .
wia, że dla celu połączeń strategicznych frontów południka ...
wych w odcinkach północnych układ kolejowy wschodnio-pru,
ski nie gra decydującej roli i nieprędko ją mieć może.
6.

Połączenie frontów poludnikowyc!J.

Wogóle połączenie naszych frontów południkowych przedstawia się skromnie. Linij bezpośrednich niewiele. Będąca
w analogicznej sytuacji Rzesza związała swe granice - wschodnią i zachodnią-pokaźną ilością bezpośrednio idących równoleżnikowych torów kolejowych (południk 10° na wschód 0d
Greenwich przecina 2_6 linij, południk 8° - 27 linij, południk
14°-17 linij). Granicą niemiecko„francuską przechodzi 58 torów
kolejowych, granicą zachodnią Polski również 58 (z czego na
Sląsku Opolskim-19, a 3 na Sląsku Cieszyńskim), podczas gdy
do wschodniej granicy Polski ~idzie z kraju 16 torów (z czego
6 na 125 km odcinku rzeki Z b r u cz, czy li na pozostałe 700 km
granicy w linji powietrznej pozostaje 10 torów). Zachodnią zatem granicę państwa - 700 km w linii. powietrznej przecina 58
torów, a granicę wschodnią na takiejże długości -10. Na za,
chodzie jeden tor wypada średnio na 12 km, a na wschodziena 70 km.
Budowa kilkunastu linij kolejowych o charakterze wyłącznie ~trategicznym, choćby ze względów finansowych, jest nor„
malnie trudna do urzeczywistnienia. Szczęśliwie u nas zagadnienie związania frontów głównych na tę przeszkodę nie natrafia. W czasie pokoju linje te będą służyły dla tranzytu mię,
dzynarodowego, co zezwala utrzymać na nich względnie liC:zny
tabor, w wypadku zaś zamknięcia granic ruch przejściowy na
nich momentalnie tem samem zostaje zahamowany i są one do
całkowitego niemal użytku wojskowości.
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, Gęstość sieci kolejowej .est
.
panstwa; nawet wyjątkowo b J t za~ezna od potrzeb kraju
li~ij kolejowych wyłącznie w o::1: me są w stanie budować
mech służą Prusy Wschod .
d eh obronnych. Przykładem
które, mimo wysiłków rzą;~e,
tawa ofensywna niemiecka
nem i prowincjami niemiecki; . a .e o p~zostały w ty le poza in'.
Sejm polski w swoich projek:1 ~ gęst~sci sieci komunikacyjnej
tej sieci nie będzie stanowi. c., pr~yJął zasadę, że o gęstości
nek długości linij do powie:z~ho~c mieszkańców, a tylko stosum.
.

l

/f

.f

7.

Długość i tabor linij kolejowycb.

Długość eksploatac ·n
·· kolejowych państwa ro'wna
się 16750
k
YJ a 1·InlJ
.
m, z czego 140 km rz
d
miasta Gdańska. Sred . dl
~ . ypa, at na obszar wolnego
·
mo a całosc1
wierzchni przypada
pans wa na 1000 km2 po43' 3 k m rm11.. kolejowej
K l · k
O e1e
wąskotorowych osi d
·
z nich obsługują olbrzymie
a a~y . 2500 km, niektóre
szty-Druja (1 OO km długo, ") :str~eme, Jak np. kolejka DukW Niemczech na 100~~1 s1ę~a1ąca _aż do Dźwiny.
kolejowej, w Belgji - 299 k pow1er~chm wypada 118 km linji
sji Europejskiej - 15 km. m, w ro mczej Danji-98 km, w Ro-

r:

. Na 1 km granicy przypada w p l
we1,. tyleż prawie w Czechosło
~- sce 3,1 km linji kolejo·
w Niemczech - 9 5 km F
.. wac11, Węgrzech i Szwecji
tonji- 0, 7 km.
'
' ranq1 - 8,8 km, Litwie - 1,3 km, Es'.
Wy~ej podana przeciętna gęstość sieci k .
.
go panstwa polskiego mó . b d
oleJoweJ dla canych ziem cyfry są r,.
w1 . ar zo ogólnie. Dla poszczególoz11e, a mianowicie:

le

Pos
I ka środkowa

południowa

Długość

linij w km

7850

Na 1000 km 2 powierzchni

2 7 km linji kolejowej
4610
zachodnia
57 "
,,
,,
4290
D t
118 „
wu orowe linje kol .
d
"
"
szybkich przewozów wojskeJowe, ozwalające na dokonywanie
nych '. wogóle rozporządz:::ch mobiliz~cyjnych, koncetracyj·
st~~mach, stanowią w Polsce t rtzerw~m1 na rozległych prze·
gosc1 dróg żelaznych.
y ko 32% (5100 km) ogólnej dłu-

„

Stan, taborów w 1923 r. prze d stawiał 51·
t
, ę nas ępująco: 4908
Parowozow, w tern 1508 chor c "
towarowych 129722.
,,
y h , wagonow osobowych 11733,
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Średni dzienny naładunek wynosił 12619 wagonów. Ilość
pracowników na kolejach-154853 osób.
8.

Dyrekcja katowicka.

Zupełnie odrębne stanowisko w naszej sieci kolejowej zajmuje splot dróg żelaznych Górnego Sląska. W czasie pokojo-

wym znaczenie jego jest olbrzymie, gdyż codzienny ładunek
dyrekcji katowickiej stanowi 50% ładunku całej Polski. Przez
ciasny dworzec osobowy w Katowicach przechodzi 197 pocią
gów osobowych i 51 towarowych, razem 248 pociągów dziennie. Nie trzeba powtarzać, że podczas wojny znaczenie linij
śląskich nieskończenie wzrasta.
Nasza sieć kolejowa dzieli się na dziewięć dyrekcyj: war~

szawską, radomską, wileńską, krakowską, lwowską, stanisła·
wowską, poznańską, gdańską i katowicką. Długość toru eks . .
ploatowanego waha się w dyrekcjach od 1130 - 3726 km (wi·
leńska). Wyjątkowo mała jest katowicka - 514 km. Przeciętnie
każda dyrekcja ma posiadać około 2000 km linji.
9.

Projekt rozbudowy.

Stan nawierzchni torów po wojnie doprowadza się obec. .
nie do porządku. Buduje się szereg mostów, zastępując prowizoryczne stałemi. Ogółem na całej długości torów kolejowych
w państwie trzeba było odbudować około 50 km zniszczonych
mostów, z czego wykonano już powyżej 30%. Duże zniszczenia •
posiada zwłaszcza Polska wschodnia, gdzie narazie na niektó·
rych linjach odbudowuje się tylko jeden tor.
Dla zwiększenia sieci kolejowej Ministerstwo Kolei Żelaznych projektuje w okresie dziesięcioletnim budowę 2896 km
kolei magistralnych w Polsce środkowej i 712 w Polsce połu·
dniowej.
Po wybudowaniu

wyżej

następujący w r. 1930:

wspomnianych kolei wynik

byłby

w Polsce środkowej

na 1OOO km a

"

„
środkowej,
\

- 54 km linji
południowej - 65 " ,,
zachodniej - bez zmiany

czyli w Polsce
jak widać z porównania z cyframi
powyżej podanemi (p. str. 238} sieć kolejowa zostałaby zdwojona,

jednakże byłaby

240

-

-

dwa razy mmeJs za od sieci kolejow ej Polski
zachod niej w stosunk u do powier zchni.
Linje kolejow e projekt owane wiążą przedew szystki em silniej rdzeń państwa i naprawiają częściowo zaniedb ania rosyjskie na okolu Polski środkowej. Szereg linij południkowych łą
czy zagłębia górnicz e i okręgi przemysłowe z okolica mi rolniczemi. W projekt owanym układzie ilość przepraw-połączeń przez
W i sł ę zwiększa się o trzy: jedno w Płocku i dwa pomiędzy
Sandom ierzem a Dęblinem (na szlaku Radom -Lubli n i zagłębie
węglowe - Hrubies zów). Wszelk ie linje kolejow e, idące
przez
Wisłę czy San, służyć będą w celu powiązania frontów
południkowych. Rozum ie się, że będzie lepiej, jeżeli będą
one osło
nięte przestrzenią, zatem możliwie dalekie od nieprzy
jaciela.
Najlepi ej ochron ione są linje bliższe Karpat om, czyli główne
łącznice międzyfrontowe powinn y w zasadz ie przebie
gać na południe od równoleżnika Dęblina i w stosow nej ilości.
Przewi duje się na tym odcink u tylko dwie nowe linje, razem więc od Dę
blina po Karpat y będziemy mieć tych linij równoleżnikowych
cztery.
Obecni e buduje się i wzmac nia wyjątkowe stanow isko wę
zła warsza wskieg o, w którym ogniskują się liczne koleje
i drogi.
Cały obrót nasz pomiędzy zachod em i wschod em, oprócz
linij
podkar packich , idzie przez trzy przepra wy wiślane, w Warsza wie, Dęblinie i Sandom ierzu. Po zbudow aniu nowych kolei bę
dzie tych przepra w więcej, lecz wyjątkowo uprzyw ilejowa ne stanowisk o stolicy pozosta je. O tern, jakie może mieć znacze nie
skupien ie i uzależnienie życia państwowego w czasie wojenn ej
potrzeb y od jednego P":lnktu, nie trzeba mówić. Ut.race nie tego
ośrodka ruchu jest jednoz naczne z wyjęciem osi z koła.
Analogiczne warunk i ma Budape szt i Paryż.
Na północ od Warsza wy tworzy się nowy węzeł i przeprawa kolejow a w Płocku. Jedna linja na Brodnicę słabo tylko związuje ziemię chełmińską z rdzenie m państwa; w dalszym
zaś ciągu pozostają na północy smugi bezdrożne.
Niedos tateczn e jest połączenie Sląska z Polską. Istnieje
ono tylko na skrajne m południu. Idąc na północ od zagłębia
węglowego, pierwszą linję kolejową spotyk amy dopiero
w odległości 55 km (Częstochowa - Herby - Lublini ec), a następ
ną
Kaliską dopiero w odległości 11 O km od Herbów .
Dzisiej sze pogran icze zachod nie Rosji i nasze wschod nie
to jest kraj między Dn ie pre m a B u g i e m i środkowym N ie m·
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B. DROGI BITE.
1.

Z naczen ie dróg bityc!J.

"łzawodniczyć w szybkości i taDrogi bite nie mogą_ ws~o b dn
uzUnP.łnieniem. Istnieje
·
· ·
niości z żel aznem1 le cz są ich. mezt ę ym
k
W ~Europi e zacho dmeJ
. h
tością pewien s osune .
,, "'
pomiędzy ie gę~
.
. t 4-1 O razy większa, aniże1i. dro~
ł,Nfość
sieci
drog
bitych
JSes
.
.. 7 w Ni"emczec h - 4, we
d "' 6
A l" ·
Jl - ,
•
,
żelaznych, np. w ng Jl \k zwa1caT
2 5 przycz em okolice blizsze drog
Francj i-10. W Po~sce. tdy „ o b't 'eh aniżeli dalsze. Anoma lja ta
żelaznych mają więceJ .rog i y '
. t u nas dość zrozumiała.
JeS
. . ·
.
,
eh dróg nie

zmalała wskutek istnie.~1a
Dla wojny doniosłośc dobry
k l . ych Po drogach posuwaJi. \ się oddziały w pobhzu,
licznej sieci torów o e1.ow .' . 1
Przewóz koleją wymaga stosun kow o
'ak również wdali od n1eprzy1ac1e a. k
ładowania przejazd u zależnego
J
·
si~ składa o res za
'
· kszej
dużego czasu, na kt ory
ł d
ia Przesunic_cie
wobec tego w1ę
od wydajności linji i okresu 'W__Y a. owa~ ~ sku na czasie. Normaln ie
też ~~
jednostk i na krótkie odległości, n1er::1: w: się ona pieszo. Podczas
ostatn1e1
odległości do trzech przema~szow p kazała się niedosta teczna dla nowocze
wojny szybkość marszu piechoty o
16

-

-

242 -

snego boju, który szybko zużywa d wiz:'
.
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Stan dróg bitycb.
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Podobnie jak sieć kolejowa, również nasza sieć dróg bitych w różnych dzielnicach posiada najrozmaitszą gęstość. Mamy:
w Polsce zachodniej na 100 km 2 27,5 km dróg bitych
,,
południowej ,,
,,
,,
18,4 km ,,
,,
,,
środkowej
,, ,,
,,
6,6 km ,,
,,
,,
wschodniej ,, ,,
,,
0,6 km ,,
,,
2
Wogóle w całej Polsce mamy średnio na 100 km powierzchni 1O km dróg bitych podczas gdy we Francji-104,8 km,
w Anglji - 81,3 km, w Szwajcarji - 78,0 km, w Niemczech
-48,6 km.

Sieć drożna Polski jest więc 10 razy słabsza od francuskiej, 8 od angielskiej i t. d. W Polsce środkowej jest ona
przeszło 4 razy mniejsza, aniżeli w Polsce zachodniej, a 3 razy
mniejsza niż w południowej. Aby doprowadzić Polskę środkową
i południową do poziomu województwa poznańskiego i pomor•
skiego, trzeba zbudować 50 tysięcy km dróg bitych, co wymaga 20 - 30 lat czasu. Rzeczpospolita posiada około 44000 km
dróg bitych, z których 14000 jest zupełnie zni5zczonych. W Pol·
sce środkowej istnieje około 11 OOO km dróg bitych, z których
4000 km utrzymuje państwo. Pozostałe są utrzymywane przez
organizacje samorządowe z podatków drogowych. Gospodarka
na nich jest słaba.
W poszczególnych województwach sytuacja przedstawia
się bardzo różnie. Województwo lubelskie naprzykład posiada na
100 km 2 - 5, 6 km dróg bitych, czyli 5 razy mniej aniżeli pomorskie.
Drogi bite na wielkie odległości mają przedewszystkiem
znaczenie dla wojska. Dróg państwowych mamy 16400 km
lecz w 1/3 są to drogi gruntowe (w Polsce środkowej i wschodniej), na których opieka państwa polega obecnie jedynie na
utrzymaniu mostów.
Z dróg państwowych tylko 4 magistrale prowadzą ze wschodu na zachód ku południkowym frontom państwa, przyczem
dwie z nich idą przez pogórze karpackie.
J.

Zapasy budulca dla dróg.

Szybka rozbudowa dróg bitych jest możliwa wobec istnie·
nia w kraju dużych zapasów kamienia o wysokiej wartości
technicznej, nadającego się do budowy. Polska południowa

pÓsiada go w obfitości w skałach krystaliczno -

krzemiano·
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wych pochodzenia ogniowego, w granitach Tatr, andezytach
nad Dunajcem i diabazach krzeszowickich (pod Krakowem).
Do nich dochodzą jeszcze niektóre piaskowce -beskidzkie
o więzi krzemionkowej i niektóre kwarcyty wyżyny Małopol
skiej.
Na wschodzie państwa mamy skrawek płyty granitowej
wołyńsko-ukraińskiej o powierzchni około 1000 km 2, która jest
niewyczerpanym zapasem budulca kamiennego. Wychodne skał
krystalicznych idą wzdłuż toru Sarny - Kijów oraz występują
licznie w okolicy Korca. Są to granity, dioryty, również gnej·
sy, a w okolicach Berestowca - bazalty.
W województwie wileńskiem i nowogródzkiem olbrzymie
przestrzenie pokrywają leżące powierzch głazy narzutowe,
a pewne zapasy tego rodzaju surowca posiada również Polska
środkowa i województwa zachodnie.
We wszystkich więc prawie dzielnicach kraju matetjal do
budowy znajduje się bądź pod ręką, bądź też w niewielkich od-

ległościach.

Pomimo to przemysł kamieniarski, mający znakomiui podstawę rozwoju w naszych doskonałych surowcach, nie jest 4<>·
tychczas należycie postawiony na nogi gdyż brak mu połączeń
kolejowych a idealne pod względem wartości dla przewozu ka·
mienia drogi wodne są nieurządzone. W rezultacie kamień do
brukowania miast polskich sprowadza się z zagranicy.

C. DROGI WODNE.
1.

Znaczenie dróg wodnyc/).

Wojna 1870/71 wykazała niezbędhOść dróg żelaznych dla operacyj WO·
jennych, natomiast wojna 1914 -18 udowodniła, ~ koleje nie s~ w możności
wypełnić wszystkich zadań, których od nich wymaga okres działań wojen·
nych. Odciążyć je może, opl'ócz automobilizmu, tylko żegluga. Obecnie jesteśmy świadkami, jak drogi wodne ponownie uzyskują stanowisko wybitne
w sieci komunikacyjnej. S~ one uzupełnieniem sił przewozowych kraju,
opierających się przedewszystkiem na rozwoju i rozgałęzieniu sieci dróg
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możliwe już od Nowego Świerźnia,

leżącego na granicy.

Dźwina, o którą obecnie wsparły się granice polityczne

i zagłuszyły na niej ru.:h, posiada, jako droga dla stałych trans·
portów, wartość względną z powodu dość licznych przeszkód,
jakie posiada w łożysku. Obecnie nikt jej nie konserwuje.
Tabor na rzekach państwa jest nieznaczny.
Wartość więc rzek polskich dla celów transportów wojskowych narazie jest niewielka. Używane one być mogą tylko
w szczupłej mierze i w sprzyjających okresach roku.
D.

DROGI POWIETRZNE.

Organizacja dróg powietrznych niezbędnych dla państwo
na wypadek wojny wtem znaczeniu, ażeby rozporządzać w tym
okresie pilotami, aparatami, portami lotniczemi i t. p., jest u nas
w zalążku. Główną przyczyną braku szerszego zastosowania
komunikacji powietrznej jest dotychczasowy słaby rozwój przemysłu i handlu krajowego, które nie są jeszcze w stanie uży·
wać i utrzymywać swoim kosztem tego nowoczesnego środka
przesyłania poczty, pasażerów i towarów, jakim jest lotnictwo
handlowe.
Lotnictwo pokojowe, handlowe, powinno utworzyć dostateczną ilość linij wewnętrznych dla związania ważniejszych
ośrodków kraju, jak również z linij zewnętrznych dla połączeń
z krajami sąsiedniemi, co jest jedną z nowoczesnych form
ekspansji. Pozatem ma ono wiązać kraj z jego odległemi
sprzymierzeńcami.

W chwili obecnej mamy jedną linję przechodzącą przez
kraj; mianowicie linję Gdańsk-Warszawa-Lwów (4-5 go·
dzin lotu), która należy wprawdzie do towarzystwa niemieckie·
go, jednak jest subsydjowana przez państwo polskie.
Druga linja zewnętrzna łączy Warszawę z Paryżem przez

cały

Pragę

i Str~sburg.
Linje te są dla nas obce, a w stacji pośredniej czy też
końcowej, jaką jest Warszawa, mają tylko punkt wsparcia,
gdzie znajduje się część potrzebnego materjalu. Szkolą one
pilotów nie dla nas.
Zaopatrzenie naszego lotnictwa ze :tTódel krajowych jest
skromne. Jedyna fabryka znajduje się w Lublinie, drugą budu•

---

~4Ś

-

M pod Warszawą, trzecia organizuje się w Poznaniu. Motorów
lotniczych w kraju nie wyrabiamy.
E. ŁĄCZNOśC POCZTOWA I TELEGRAFICZNA.
W 1922 r. znajdowało się w Polsce 4100 urzędów i agencyj
pocztowych (we Francji -17700, w Niemczepi 43500), co daje
jeden urząd na 94 km 2 powierzchni i na 6830 mieszkańców,
(we Francji na 31 km 2 i na 2200 mieszkańców, w Niemczech
na 10,7 km 2 i na 1380 mieszkańców).
Gęstość sieci pocztowej jest w poszczególnych dzielnicach
bardzo różna, naogół na wschodzie i w środku państwa niedostateczna. Tak n. p. okręg dyrekcyjny Bydgoszcz posiada
1 urząd pocztowy na 18 km 2 i na 1253 mieszkańców, podczas
gdy okręg dyrekcyjny Warszawa na 263 km 2 i na 26500 mieszkańców, a okręg Grodno na 1420 km 2 i na 41630 mieszkańców.
Sieć pocztowa w swoim rozwoju ma do pokonania poważne przeszkody i daje duży deficyt, wobec konieczności inwestycyj, zwłaszcza w Polsce środkowej i wschodniej.
Długość linij telegraficznych i (telefonicznych) polskich
w 1922 r. wyniosła 49600 km; długość przewodów pięć razy
większa, w tern 1/ 3 przypada na przewody kolejowe. We Francji
w 1920 r. długość ich wynosiła 190.000 km, w Niemczech 231,000 km. Posiadamy 3700 urzędów telegraficznych.
Użycie telefonu poza miastami jest słabo rozwinięte. Dłu
gość trasy międzymiastowej wynosi około 20000 km a przypada głównie na dzielnice zachodnie, mianowicie na województwo
poznańskie i pomorskie, gdzie większość osad jest połączona
telefonicznie.
Telegraf bez drutu w przeciwstawieniu do krajów Europy
zachodniej jest u nas dotąd monopolem państwowym i nie odgrywa wybitniejszego znaczenia w życiu gospodarczem kraju.
Jedyną stacją przyjmującą depesze radjo zagranicę jest wielka,
nowozbudowana stacja warszawska, dozwalająca na bezpo~
średnie nadawanie depesz poza ocean. Wszelkie inne stacje
znajdujące się "!" państwie są własnością wojska i tworzą jego

sieć własną.
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siadanych dzisiaj danych. Zasadniczo podczas wojny przestrzeń
siewna zmniejsza się, na co wpływa brak robotnika i koni, w dużych ilościach zabieranych do wojska, oraz brak i podrożenie
. żelaza; zmniejsza . się zarazem wydajność roli z powodu braku
nawozów sztucznych, -azot jest zużytkowany dla wojska, nadto przewóz kolejami środków potrzebnych dla rolnictwa natrafia na poważne trudności, nawet w kraju o rozwiniętej sieci
komunikacyjnej. Polska posiada nieliczne -fabryki nawooow sztucznych (1 O razem z Gdańskiem, największa rządowa-Chorzów na
Sląsku), które nie są zdolne nastarczyć normalnemu zapotrzebowaniu. W wypadku więc wojny rolnictwo bezwzględnie cierpieć będzie na brak tego artykułu. Ciężar, jaki w zwykłych warunkach wojennych obciąża rolnictwo, obserwowaliśmy o miedzę w Prusach Wschodnich, gdzie państwo, rozporządzające olbrzymiemi środkami technicznemi z całą usilnością starało się
utrzymać powierzchnię uprawną na poziomie przedwojennym,
a mimo to spada ona z 554000 ha w r. 1913 na 466000 ha
w r. 1915 (w jednych tylko Stanach Zjednoczonych powierzchnia siewna wzrasta w czasie wojny). Jednocześnie zmniejsza się
w Niemczech zbiór z hektara z 21,4 do 18, 1 kwintali (= 1OO kg),
we Francji w tym samym czasie z 13,2 na 11 kwintali. Jeden
hektar wyżywiał w Niemczech 70 - 75 ludzi, we Francji, jak
i w Polsce, około 50. Dla poszczególnych rodzai zbóż zmniejszenie produkcji w Prusach Wschodnich pomiędzy rokiem przedwojennym (średnia z lat 1908/13), a r. 1918 wynosi: dla ·pszenicy, jęczmienia, owsa i ziemniaków - 50%, dla żyta - 33%. Widzimy, że produkcja wszystkich zbóż spada o połowę, oprócz
żyta, które jest utrzymane na wyższym poziomie kosztem pozostałych. Prusy Wschodnie, będące krajem o dużej kulturze
rolnej, dawały mimo to spory zasób zboża dla ludności miejskiej Niemiec. Co prawda porcje te w okresie wojny były obJi„
czane „głodowo", wynosiły zaledwie 80 kg na głowę, podczas
gdy normalnie oblicza się 180- 200 kg na mieszkańca wsi
i 130 kg na mieszkańca miast (normę tę przyjęto za podstawę
obliczeń u nas); w innych krajach jest ona różna, a mianowicie we Francji - 232 kg na mieszkańca, w Belgji - 21 O, we
Włoszech-182, w Anglji-154, w Stanach Zjednoczonych-147.
Ogólne potrzeby zbożowe Polski, obliczając według stosunku poda~ego powyżej (4,6 milj. ludności w miastach liczą
cych powyżej 10000 mieszkańców, a pozostała ludność, jako
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Największą cukrownią w kraju (a zarazem w
Chełmta w wojewócłztwie pomorskiem. Niewiele

Europie) jest
jej ustępuje

przeworska w województwie lwowskiem.
W r. 1923 spożyto w Polsce 168000 tonn, czyli około 6 kg
na głowę, w latach poprzednich (1921 i 1922) tylko 4,3 kg na
głowę. Na r. 1924 zostawiono w kraju 220000 tonn (7,8 kg na
głowę), a resztę przeznaczono na eksport. .
Zagadnienie zaopatrzenia kraju w m1ęso podczas wojny da
się w Polsce prawdopodobnie pomyślnie rozwiązać. W okresie
wojny spożycie mięsa wzrasta w sposób niezwykły; żołnierze
miljonowych armij otrzymują je codziennie, podczas gdy w okresie pokojowym spożycie tego produktu przez ogół ludności wiej„
skiej jest bardzo nikłe. Skutkiem tego długotrwała wojna niszczy inwentarz żywy.
W Prusach W~chodnich w okresie wojny światowej ilość
bydła rogatego spadła do 80% ilości z r. 1913, nierogacizny do
49%. Ponieważ inwentarz odradza się szybko, a zwłaszcza nie„
rogacizna, przeto wpływ wojny jest tu poniekąd dodatni, ponie·
wat jakość bydła się polepsza przez zaoszczędzenie jednostek
levszych a zużycie gorszych. Obecnie w Polsce stan bydła jest
niewiele mniejszy w stosunku do l', 1914. Obecnie na 1000
mieszkańców posiadamy 308,5 sztuk bydła rogatego i 201,7
trzody chlewnej (w Niemczech-281 i 265, we Francji - 337
i 126). Wywieziono żywych zwierząt, głównie ptactwa i trzody
chlewnej w Toku 1921 zagranicę 200000 sztuk.

B. SAMOSTARCZALN0$Ć PRZEMYSŁOWA.
Wojna dzisiejsza nie jest zagadnieniem wyłącznie militar„
nem, kt-0re rozwiązeć można przy pomocy sprawności iołnie
rza i doskonałości wodzów, a jest ona przed-ewszystkiem zaga„
dnieniem rozw\ zania przez państwo trudności gospoda-rc~oprzemysłowych, umiejętności pnystosowania się do zmienionych arunków i do zwięksttenia produkcji w rozmiarach narzuconych przez konjeczności wojenne.
Rozwinięty przemysł kraju jest najlepszą gwarancjfł za„
dośćuczynienia potrzebom technicznego wyposazenia wojska,
które w wojnie dzisiejszej przybiera olbrzymie rozmiary. Wojsko
interesuje ogólny rozwój prz.emysłu, a ponadto rozwój ,,ewnych
gał~i przemysłowych, które dla niego są niezbędne, a poza
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nim nie znajdują zastoso wania. Jest to t. zw. przemysł wojenny, dla którego jedyny m odbiorcą jest wojsko, np. działa, niektóre gazy, pewne gatunk i matery j wybuch owych i t. p. Ten rodzaj przemysłu musi być więc przez rząd popiera ny i podtrzymywany już w czasie pokoju, chociażby w rozmia rach skromn ych,
ażeby stanowił podstawę dla rozbud owy w okresie wojenn
ym.
Stworz enie tego przemysłu bez odpowi ednich kadr pokojo wych
jest rzeczą wyjątkowo trudną i wymagającą długiego okresu
czasu; wszelkie zaniedb ania w tym kierunk u płacone są podczas wojny sowicie krwią zbędnie przelaną.
Przemysł polski przedw ojenny podlegał roznym ogranic
zeniom ze strony państw zaborcz ych, które nie życzyły sobie je:.
go rozkwitu, wskute k czego wiele gałęzi przemysłu nie istniało
zupełnie, względnie istniało w rozmia rach bardzo szczupł
ych.
W czasie wojny przemysł Polski środkowej ucierpiał silnie wskute k ewakua cyj rosyjskich, a zwłaszcza wskute k gruntownej dewast acji warszt atów fabrycz nych przez okupan ta, wywiezienia bądź poniszc zenia maszyn , motoró w i t. p.
W okresie powsta wania państwa polskiego przemysł dźwi
gał się powoli, cierpiąc na brak gotowi zny, niedostateczną
ilość
środków opałowych i surowc a. Obecni e więc należy
uważać
stan przemysłu polskiego za niższy od norm przedw ojennyc h;
jest on narazie w okresie przysto sowyw ania się do zmienionych warunk ów bytu, tak, że w wielu wypadk ach trudno orzec,
jakie się przed nim horyzo nty odsłaniają. Tu zajmiem y się ogól„
nem naszkic owanie m stanu najważniejszych jego gałęzi.
Węg

ie/.

Dominującą rolę w życiu gospod arczem posiada najcenniejszy materjał opałowy i zarazem główny surowi ec chemic zny - węgiel. Z chwilą rozwoj u żeglugi parowe j i zwiększonego
zapotrz ebowan ia węgla, państwa, które posiadały ten surowi ec
w wielkich ilościach, wysunęły się na czoło produk cji przemysłowej. Potęga nowocz esnej Anglji między innemi wzrosła
na
węglu, podobn ie Stanów Zjedno czonyc h; węgiel w
pewnym
okresie stał się czynnikiem decydującym nieledwie o samodz ielności gospod arczej państw, a w rezulta cie i polityc znej.
Polski obszar węglowy znajdu je się na południowo-zacho
dnim skraju państwa. W okresie przedw ojenny m produkcję jego
oblicza no na 40 miljonów tonn, z czego 7 miljonów na zagłę„
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..
tonn na zagłębie Krakow skie
bie Dąbrowskie, 2 m1l1ony
, tonn na polską część montan u górnośląskiego.
mi1jonow

Podług
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Podział obszar u węg l owego po

31

Hettnera.

między Polskę,

Niemcy i Czechy.

.
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z produkcją każda ponad 300000
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' za ru niające 24000 roboOb
onn.
ecne zapotrzebowanie wewn t
własną produkcję pok t
. ę rzne Polski jest przez
jennym (1913 r.):
ry e, wynosiło ono w okresie przedwow Polsce środkowej WPg)a
ka m1ennego
.
...,
•.
południowej •

7438000 tonn
5014000
2518000

w WOJ. poznańskiem
w województwie
pomorsk1'em wraz
•
,

z Gdanskiem

1480000
1620000

w woj. wschodnich •

•

18070000 to n n

zużyto:
w Polsce
. węg1a
G,
Ś 776000 to nn koksu t . J,
. orny ląsk (polska część) zużył

Ponadto

1108000 tonn
2800000 •

Ob

.
Razem 21978000 tonn
ecme wydobywa Polska 34 9 ']' ,
sama z tego zapasu 22
·1·
t ' m1 Jonow tonn, a zużywa
.
m1 Jony onn (14 1'I' ,
wo1ewództwem śląskiem a
T ,
~ Jonow tonn poza
12 miljonów tonn na ek' 8tmN1 JOnow w mm), czyli pozostaje
~
spor
a prod k ··
J
0Iąska
ciąży do r. 1936 ser
t k
u CJI węg owej Górnego
Wadliwy układ stosun~~ u e sportu do Niemiec.
zwój sieci kole1'owe·
. w gospodarczych oraz niedoros pra w1a że wielk ·
b
korzystają zupełnie zJ węgl
' ,
ie o szary w kraju nie
i w południowo-wschodnie' a, zarowno w Polsce środkowej, jak
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.
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W 1915
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r.,
że wojna
. h
przemysłowyg Ywzzrozumiano
, ł .
'
nosi c arakter
d "ł d
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mog się wysiłek państwa i doprowa
i ~·919
chwilowego polepszenia. Rok 191~
a ami ryzysu ekonomicznego.

osąwi'~lęd_n~go

~Vęgiel śląski należy do węgli koksu· cych t gaz~wych i jest podstaw~wym suro:cem chemicznym' z kt,orego w proces:e su-
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chej destylacji otrzymuje się koks, związki azotowe i węglowo
dory aromatyczne, a więc przedewszystkiem toluol i benzol.
Tego gatunku węgla nie wydobywa ani zagłębie Dąbrowskie,
ani zagłębie Krakowskie, choć w tern ostatniem stwierdzono je-go istnienie. Na Śląsku Górnym mamy 11 koksowni, których
produkcja wynosi w przybliżeniu:
- koksu około
1100000 ton n
- siarczanu amonu 22500 ,,
- smoły węglowej
80000 ,,
- benzolu
11500 ,,
Najlepsze gatunki węgli koksujących pozostały po nie·
mieckiej stronie Zagłębia i te będziemy zmuszeni importować
przynajmniej dla gazowni. Z produktów węglowych siarczan
amonu zostanie w całości zużyty w Polsce (p. azot), natomiast
inne pochodne, po zaspokojeniu zapotrzebowania własnego
w dziedzinie materjałów wybuchowych i organicznych półpro
duktów, będą mogły być eksportowane, zwłaszcza toluol, benzol i pochodne smoły węglowej. Służą one głównie do fabrykacji materjałów dla celów wojennych.
Surogaty węgla kamiennego posiadamy pod postacią torfu i lignitu, t. j. węgla brunatnego, który znajduje się w wielu
miejscowościach państwa, lecz jest mało eksploatowany. Najwięcej wydobywają go w Polsce środkowej, gdzie produkcja
sięga 230000 tonn. Torf zawiera duże ilości azotu i z tego wzglę~
du przeróbka jego mogłaby mieć poważną wartość dla prze-mysłu

chemicznego.
Torfowiska zajmują w kraju wielkie przestrzenie, lecz wydobywanie torfu na opał odbywa się dotąd w małym zakresie
i sposobem przeważnie pierwotnym. Obecnie Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi badania torfowisk Polski. Eksploatacja węgla brunatnego i torfu w dużych rozmiarach uniezależniłaby w pewnej mierze państwo od produkcji zagłębia węglowego.
Że

Złoża

rudy

I a z o.

żelaznej znajdują się

w wielu dzielnicach Pol-

~ląsku, w województwie kieleckiem, na Podkarpaciu.
W północnych województwach występują one jako rudy darniowe. Nasze obszary rudonośne są naogół mało zbadane opinje

ski: na

o ilości i jakości ich są podzielone.
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Główne złoża znajdują się w województwie kieleckiem
i śląskiem. Największy obszar rudonośny o ogólnej powierzchni
2500 km 2 leży na północ od Łysogór, rozciągając się od Bliżyna na północy przez Skarżysko, Starachowice do Ostrowca.
Starachowice są głównym ośrodkiem, gdzie cenny, choć mało
procentowy {30 - 40%) żelaziak brunatny (limonit) albo ilasty
ulega przeróbce. Drugi obszar złóż (1 OOO km 2 powierzchni) znajduje się na południe i na północny zachód od Częstochowy.
Trzeci wreszcie-w zagłębiu węglowem, gdzie po stronie śląskiej

rudy

są już

na wyczerpaniu.
Rudy polskie niskoprocentowe (30 - 40%żelaza) nie znoszą
dalszego, kosztownego transportu, natomiast przerabiane na
n_1iejsc~ z dodaniem rud szwedzkich lub krzyworoskich mogłyby
się stac podstawą przemysłu żelaznego, któryby zaspokoił zapotrzebowanie państwa.
Obecne wydobycie rud jest nieznaczne; ogniskuje się ono
w dwu ośrodkach: w województwie kieleckiem i śląskiem. Ogółem w państwie istnieje 34 kopalń (7 na Sląsku) z 5700 robotników, o produkcji 386000 tonn (ruda żelazna brunatna ilasta
darniowa, oraz cenne, a mało produkowane piryty) z c~ego n~
Śląsku wydobyto tylko 76000 tonn (1922 r.).
Z~potrzebowanie żel~za w Polsce jest niskie. Przed wojną
wynosiło ono w Polsce srodkowej 20 kg na głowę rocznie _
p~dczas gdy w Niemczech - 198 kg, we Francji-87 kg, a w Bel~JI ~84 kg. Przypuszczając, że dojdzie ono wskutek rozwoju
zyc1a ~ospodarczego do 40 kg na głowę rocznie, zapotrzebowanie panstwa wyniesie wówczas około 1100000 tonn rocznie.
Huty znajdujące się w obrębie dzisiejszych granic państwa
tyle m~ej ~ięcej produkowały. Po wojnie (1921 r.), gdy nie korzystahsmy Jeszcze z hut śląskich, 83i gotowego żelaza i 46%
surowca sprowadzono z zagranicy. Z tych odsetków widać zna ~
czenie hut górnośląskich dla państwa, zwłaszcza podczas wojny
gdy zapotrzebowanie żelaza wzrasta.
'
.. Hutnict~o polskie położone jest w dwu grupach, miano~1c1e w okolicach Starachowic, gdzie występują rudy i w zagłę
biu węglo~e~ (Dąbrowskiem i Sląskiem), gdzie oprócz rud jest
opał na m1e1scu.
.
~~arakter przemysłu hutniczego w obu tych dzielnicach
Jest rozny: ~a Górnym Sląsku przeważa przemysł O charakterze masoweJ. ~ytwórczości bądź ciężkich profili i wyrobów,
bądź też lze1szych, których uszlachetnienie posunięte jest
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w tychie hutach do bardzo wysokiego stopnia. Przemysł t~n
pracuje w bardzo znacznej swej c~~ści na eks~~rt.
zagłęb~~
Radomskiem przeważa wytwórczosc małych 1 sredmch prof1h
przeznaczona na zaspakajanie potrzeb krajowych. . . . .
W zagłębiu Radomskiem posiadamy 6 hut {z 8 w1elk1em1 piecami) i 2 huty z 6 piecami martensowskiemi, 2 huty po~ Czę:
stochową, jedną z dwoma wielkiemi piecami i jedną z 5 p1ec~m1
martensowskiemi. W zagłębiu Dąbrowskiem mamy ~ hu!y z 6 w1~lkiemi piecami i 4 huty z 19 piecami martensowsk1em1 .. W wo1ewództwie śląskiem, gdzie huty są zgrupowane .w ?ko~1ca~h Ka:
towic i Królewskiej Huty, mamy 5 hut z 20 w1elk1e~1 p1e~~m1,
8 stalowni i 8 walcowni, które wytwarzają wszelkie mozhwe
profile żelaza, stali i gatunki blach. Czynnych było :' r. ~922
w Polsce tylko 23 wielkich pieców; huty województwa k1eleck1e~o
zniszczone przez okupanta jeszcze nie odzyskały sprawnosc
przedwojennej i produkują tylko od 15 ~ 30% w stosunku do

"!

r. 1913.
· ł ·
Produkcja hut polskich w roku 1922 - 1923 ~~mos a: zelaza surowego - 125000 tonn; stali - 300000 tonn; roznych odle„
' -14000 tonn· żelaza walcowanego - 250000 tonn.
wow
,
o b t 'k'
Ogółem pracuje w hutnictwie żelaznym 3400 ro o m ow
(1923 r.).
. .
.
h SI k
..
Rudy żelazne przetapiane w w1elk1ch p1ecac
ą~. a po
· chodziły w większości z poza jego gra~ic~ .ze SzwecJI (4~%~
i z Niemiec (42%). Dowóz w większych 1losc1ach rud z woJe
wództwa kieleckiego dopiero się rozpoczyna.
.
.
Obecnie sprawa żelaza w Polsce nie jest zu~ełme rozw1ą„
zana. Istnieją złoża rud, które nie są dostatecz~1e eksp~oatowane i produkcja ich nie wystarcza zapotrzebowan~om hutmct:'a,
które zmuszone jest sprowadzać rudy z zagram.cy .. S~utk1em
tego sprowadza się również surowiec żelazny z N1em1ec 1 z Cze„
cho„Słowacji (48% i 38%).
Rozbudowa sieci dróg żelaznych i rozwój ży~ia g.ospod~rczego powinny unormować sprawę . żel~za w panstw1e, ktore
ma do tego warunki pomyślne, pos1ada1ąc dostateczne ilości
surowców.
.
Oparty na hutnictwie przemysł metalowy ~ maszynowy
skupia się głównie w Warszawie, Łodzi, w zagłębiu węglowe~
·
zaalęhiu Radomskiem. W Polsce południowej jest on rozw1~i;ty słabo. Obecnie obserwujemy je~o szybki rozrost w województwie poznańskiem, gdzie powstaJe cały szereg fabryk dla
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pokrycia popytu miejscowego, który dotąd był zaspakajany wyrobami niemieckiemi. Jedną z głównych gałęzi tego przemysłu
jest wyrób maszyn rolniczych.
Do fabryk szczególnie zasługujących na uwagę wojska należą fabryki wagonów w Krakowie, Ostrowiu (w województwie pozna:ńskiem), Sanoku i Warszawie.
Fabrykę amunic:ji budują w Starachowicach, aparatów lotniczych i samochodów - w Lublinie, Poznaniu i w Warszawie.
Gdańsk posiada poważny przemysł okrętowy zdolny zaspokoić
nasze potrzeby w tej dziedzinie.

Inne kopaliny.

Rudy cynkowe i ołowiane znachodzą się w województwie
krakowskiem, kieleckiem i śląskiem. Ruda cynkowa występuje
w dwóch postaciach, jako galman (węglan l~b krzemian cynku)
i bardziej poszukiwana blenda cynkowa. Złoża galmanu w OI-·
kuskiem są jakoby na wyczerpaniu i produkcja ich jest nieznaczna. W r. 1921 ogółem wydobyto tam rud cynkowych 57000
tonn a zatrudnionych przytem było 1500 robotników.
Poważniej przedstawia się wytwórczość województwa ślą
skiego, gdzie w istniejących 10 kopalniach wydobyto (1922 r.)228000 tonn rud cynkowych i ołowianych, tych ostatnich 15500
tonn. Polski przemysł cynkowy zajmuje pierwsze miejsce w Europie, a w produkcji światowej w 1921 r. wynosił 16%; produkuje trzy razy więcej aniżeli Niemcy.
Hutnictwo cynku i ołowiu znalazło się prawie całkowicie
(13 hut - 7400 robotników) w granicach województwa śląskiego.
W 1922 r. dały huty cynku 88400 tonn, a ołowiu 14500 tonn. Posiada więc Polska, po zapewnieniu własnego zapotrzebowania,
jeszcze pewne ilości tych metali na wywóz.
Rudy miedzi posiadamy w postaci niewielkich gniazd w okolicach Chęcin i Kielc. Nie są one obecnie eksploatowane i miedź
w całości zmuszeni jesteśmy sprowadzać z zagranicy, z Anglji
i Szwecji, a stopy z Austrji. W państwie istnieje jedyna huta
miedzi w Poznaniu. Na Górnym Sląsku otrzymuje się niewielkie
ilości miedzi ubocznie przy wydobywaniu rud ołowiu. Również
nie jest wydobywana w Polsce siarka, której złoża znajdują się
nad Nidą w powiecie proszowskim, oraz na Podkarpaciu.
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Sól kamienna, mająca doniosłe znaczenie w przemyśle
chemicznym znajduje się u nas w obfitości. ...Ogółem wy~obt
wają ją w 13 żupach (4300 robotników), z ktorych 10 znaJduJe
się na Podkarpaciu.
.
.
Coraz poważniej poczyna rozwijać się wydob.ywame s~h
w województwie poznańskiem, gdzie istnieją~e dwie k~~alme
(zwłaszcza w Wapnie) dały w 1922 roku /s produkCJI krajowej.
·
Sole potasowe (kainit i sylwin) są słabo eksploatowane
w Kałuszu i Stebniku; w 1921 r. wydobyto ich 4000 wagonów.
Obecnie kopalnie te nie eksploatują nawet powier~chni 1 .km 2,
podczas gdy złoża solne stwierdzono tam .na po~1erzchm 300
km2. Rozwinięcie produkcji soli potasowych Jest zw~ązane z m~:
żnością zwiększenia wydajności gleby i zwiększenia prod~kq1
rolnej - zwłaszcza pszenicy i buraków cukrowych. Dodac .nalezy, że jednym ze źródeł otrzymywan~a soli. po~as.owych . Jest
melasa i otrzymywanie z niej soli rozwmęło się silme w Niemczech w czasie wojny.
Nafta.

Ropa naftowa i jej pochodne coraz więcej ~y~uwaj~ się
na czołowe miejsce w przemyśle światowym, rywahzuJąc o pierw~
szeństwo z dotychczasowym najważniejszym prod~kt~m w~~warzania energji-węglem. Zastosowanie jej w przemysle 1es1, roznorodne. Jako opał wypiera energicznie węgiel ze s~atk~w ~ojennych i handlowych, zajmując mniej miejsca _od. mego .1 daJąc
większą ilość kaloryj (1 do 1,7). Ma zastosowarue Jako siła motorowa, wprawia w ruch aparaty lotnicze i ~aszy~y w _przemyśle i rolnictwie; pochodne ropy używane są Jako srodk1 dez~n„
fekcji i odczyszczające w przemyśle chemicznym, w tec~m~e
i w przemyśle maszynowym. Przez rafinowanie otrzymuJe się
naftę i benzynę; oleje gęste przerah!a się n~ sm~ry; przez destylację i użycie _ kwasu siarkowego 1 sody zrąc.eJ produkty te
podlegają dalszym działaniom przetwórczym, da1ąc cały szereg
związków wtórnych, niezbędnych dla przemysłu. . .
. .
Prowadzenie wojny nowoczesnej chemiczne) 1 lotmczeJ be1:
roduktów ropy naftowej jest nie do pomyślenia. Państwa d~żą
Xo rozciągnięcia kontroli nad jej produkcją-~ eksp~rte1_11,. a wielkie mocarstwa walczą o uzyskanie hegemon Jl w . .dz1ed~1me prz~mysłu naftowego. Istnieje świadomość, że „narod, ktory będzie
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kontrolował produkcję ropy, ujmie w ręce kontrolę całego han-

dlu

światowego".

Nasz obszar naftowy ciągnie się wzdłuż Karpat na dłu

gości 365 km, poczynając od Nowego Sącza, · przez Grybów,

Gorlice, Sanok, Borysław, Bolechów i Słobodę Rungurską do
Kosowa. Na zachodzie pierwsze źródła znajdują się przy Limanowej, lecz obfitsze depiero od Gorlic na wschód. Obszar ten
dzieli się na kilka mniejszych zagłębi; najważniejsze, w którem
się obecnie przemysł naftowy koncentruje, jest w Tustanowicach
i Borysławiu, gdzje wydobywa się rocznie przeszło 90% całej
naszej produkcji. Obecnie coraz silniej zaczynają produkować
okolice Bitkowa. W 1922 r. wydobywano ropę w 83 miejscowościach w 411 czynnych kopalniach, ilość zaś otworów wynosiła
2511. Przemysł naftowy zatrudnia 14000 robotników.
Przed wojną Polska zajmowała trzecie miejsce (4,6%) w produkcji nafty na rynku światowym, obecnie zaś ósme (0,6%). Wytwórczość nafty spadła prawie dwukrotnie (z 120000 - 130000
cystern na 71300 cystern). Rozumie się, że wielkie znaczenie
ma nietylko ilość produkowanej ropy, ale stosunek tej produkcji do zapotrzebowania wewnętrznego. Nadwyżka jest dopiero
przedmiotem handlu światowego.
W 1922 r. produkcja ropy w Polsce wynosiła 713000 tonn,
przyczem 93% tej produkcji miało miejsce na wschód od San u.
Pozatem wydobyto nieznaczne ilości wosku ziemnego, używa
nego do celów elektrotechnicznych, do wyrobu cerezyny i pa·
rafiny, jak również uzyskano 402000 m 3 gazu ziemnego.
Zdolność przetwórcza przemysłu rafineryjnego w Polsce wynosi około 750000 tonn rocznie, przyczem rafinerje
na wschód od S a n u zdolne są przetworzyć z tej sumy
23,5%, a na zachód od S a n u - 76,5%. Z cyfr tych widać, że
przemysł naftowy Podkarpacia jest związęny ściśle z całym obszarem, że utracenie podczas wojny jego części zachodniej lub
wschodniej jest równoznaczne z odcięciem kopalń od rafineryj.
Ogółem mamy w Polsce 34 rafineryj, które wyprodukowały w r. 1922 - 658300 tonn olejów mineralnych, z czego 79800
tonn benzyny, 205000 tonn nafty, oraz w równych prawie ilościach
oleju gazowego i półproduktów. Z tej ilości w kraju zużyto
20800 wagonów (po 1O tonn). Z tych wyliczeń widać, że nasz
przemysł naftowy posiada znaczne zapasy produktów na eks~_?rt, który kieruje się głównie do Austrji, Niemiec, Czech i kra..
Jow nadbałtyckich.
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Ażeby przedstawić zależność niektórych państw od naszej
nafty cytujemy cyfry przywozu do Niemiec produktów naftowych w listopadzie i grudniu 1921 r. z Polski:
58,2%
ropy naftowej
- 26,4%
benzyny
- 23,5%
nafty
oleju gazowego - 69,5?,0
-41,5%
parafiny
Przed wojną więcej aniżeli połowa produkcji naszego zagłębia naftowego szła do Niemiec, a w dużych ilościach również
do Francji.
Przemysł naftowy w Polsce prawie całkowicie znajduje się
w rękach obcych. Na początku wojny na 300 miljonów koron
kapitału było polskiego tylko 1,5 milfona koron, a na 70 towarzystw i spółek akcyjnych, które go finansowały, były tylko
3 polskie, a pozostałe przeważnie niemieckie lub pozostające
pod wpływem niemieckich koncernów. Obecnie kapitał w zagłę
biu naftowem w 50% nominalnie jest francuski.
Poważnem źródłem dla otrzymywania produktów niemal
dentycznych z produktami naftowemi, których jest do 200, poza
ropą naftową, są łupki bitumiczne. Pokłady ich znane są w wielu
miejscowościach, zwłaszcza na Podkarpaciu. Wydobyte łupki
poddaje się prażeniu w retortach i destylacji. W przemyśle pol.skim nie są one wyzyskiwane i pokłady ich nie są na ogół
zbadane.
.!,_

Przemysł

cbemiczny.

Rozwinięty przemysł chemiczny jest jednym z podstawowych czynników dzisiejszej wojny. Głównemi surowcami dla
niego, zwłaszcza w zakresie wyrobu materjałów wybuchowych
i gazów bojowych są: powietrze, z którego otrzymuje się azot,
sól kuchenna dająca chlor, oraz wapno, węgiel i drzewo. Znajdują się one wszystkie w kraju, dając możność stworzenia wła
snego olbrzymiego przemysłu chemicznego, co jest pierwszą koniecznością w czasie wojennym. Z jego rozwojem oprócz spraw
wojska wiąże się ściśle sprawa produkcji górniczej i rolnej.
O soli i węglu mówiliśmy już powyżej, pozostaje jeszcze krótko
przedstawić sprawę azotu. Zagadnienie rozwoju produkcji azotu
i pokrycie zapotrzebowania na związki azotowe łączy się ściśle
z węglem. Są one niezbędne do wyrobu materjałów wybucho-

,
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wych, jak trotyl, kwas pikrynowy, bawełna strzelnicza i dynamity, jak również materjałów kruszących dla celów górniczych
i wreszcie nawozów dla produkcji rolniczej.
Podstawowym surowcem dla otrzymywania kwasu azotowego i azotanów była przed wojną saletra chilijska, lecz chęć
uniezależnienia się od importu doprowadziła do technicznego
ich produkowania; obecnie otrzymuje się kwas azotowy syntetyczny i jego pocho'dne przez spalenie powietrza w wysokiej
temperaturze łuku elektrycznego. Na tej zasadzie oparta jest
fabryka w Borach pod Jaworznem.
Jednym z głównych surowców dla fabrykacji kwasu siarkowego są obecnie piryty żelazne i miedziane, eksploatowane
u nas słabo, a natomiast w dużych ilościach w Hiszpanji, Norwegji i w Portugalji.
Uniezależnienie się od dowozu surowców dla produkcji związ
kó.w az6towych jest w Polsce rzeczą możliwą. W czasie wojny
osiągnęły to w zupełności Niemcy, tworząc potężny przemysł
azotowy.
Zapotrzebowanie nasze na związki azotowe nie da się obecnie pokryć w kraju. W r. 1913 zużyto na ziemiach Polski około
21000 wagonów nawozów azotowych. Przemysł nasz potrzebuje
około 700 wagonów produktów azotowych bardziej skoncentrowanych. Całe więc zapotrzebowanie państwa wynosi 21700 wagonów 10-tonnowych.
Obecnie produkcja roczna związków azotowych w Polsce
wynosi 350 - 450 wagonów połączeń azotowych (w produkcji
przeliczonej na siarczan amonowy) uzyskanych przy produkcji
chemicznej materjałów opałowych (w gazowniach) i 300 - 350
wagonów saletry syntetycznej w fabryce „Azot" w Borach.
. .W. montanie górnośląskim produkcja przedstawia się powazmen ponad 20000 tonn siarczanu amonowego dają koksownie
i około 80000 tonn cyjanamidu fabryka chorzowska {3000 robotników), co łącznie pokrywa 50% dzisiejszego zapotrzebowania
wewnętrznego. Gdybyśmy z rozwojem kultury rolnej chcieli
cały kraj zaopatrywać w nawozy sztuczne według norm wielkopolskich, wówczas zużycie ich przekroczyłoby 100000 wagonów rocznie.
Sprawa azotowa
państwie jest więc narazie nie rozwią"'
zana, produkcja nie pokrywa zapotrzebowania wewnętrznego.
Ponadto komplikuje się ona w stadjum dzisiejszem wobec faktu, że główny ośrodek produkcji leży nad granicą polityczną.

w
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Górnego Śląska jest nieznaczna, a mianowicie wynosi ona kwasu
siarkowego 20 - 25%, związków azotowych 8 - 10% i węglowc
dorów aromatycznych 4 - 5%.
Jednym z najważniejszych produktów dla wyrobu materjałów wybuchowych oprócz kwasu azotowego i kwasu siarkowego stężonego jest celuloza. Do wojny prawie wyłącznie uży
wano celulozy, wyrabianej z odpadków bawełnianych, a w czasie wojny użytkowano celulozę drzewną. Gliceryna niezbędna
dla dynamitów, przed wojną wydobywana wyłącznie z tłusz
czów, dzisiaj w wielkich ilościach otrzymywana jest w Niemczech z cukrów przydatnych do fermentacji alkoholowej. Dotychczas te wszystkie surowce są produkowane u nas w, iloś~i
niedostatecznej, zwłaszcza dotkliwą jest rzeczą brak w panstw1e
fabryki chloru ciekłego, który jest główną podstawą dla pro..dukcji gazów bojowych, oraz fabryki stężonego kwasu azotowego z powietrza. Ograniczamy się tu do podania tablicy najważniejszych surowców chemicznych w Polsce wskazującej stan
dŹisiejszy.
Włókiennictwo.

Przemysł włókienniczy, którego głównym ośrodkiem jest
Łódź i okolice, a pozatem Warszawa, Białystok, Bielsko, Biała
i kilka innych drobniejszych ośrodków, przerabia prawie wyłącznie surowce otrzymane z zagranicy. Zadośćuczynia on w zupełności potrzebom rynku wewnętrznego i posiada duże ilości
materjałów na eksport. W r. 1923 wartość wywozu tekstylnego
oszacowano na 200 miljonów franków szwajcarskich. Włókien
nictwo szybciej aniżeli inne gałęzie przemysłu wraca do norm
przedwojennych; zatrudnia ono w 877 zakładach 152000 robotników. · Produkcja 1923 r. wyniosła w przybliżeniu: materjałów
wełnianych - 24000 tonn, bawełnianych - 72000 tonn, wyrobów
lnianych, jutowych i konopnych -15000 tonn.
.
Uniezależnienie włókiennictwa od dowozu z zewnątrz Jest
możliwe tylko dla poszczególnych jego gałęzi, mianowicie ~ycl,,
które przerabiają len i konopie.
fabryk sztucznego jedwabiu jest w Polsce dwie. Z tego
tylko jedna jest czynna. Produkuje ona 1500 kg jedwabiu dziennie,
zużywając do tej produkcji 370000 litrów spiryb,1su miesięczn!e.
Zamierzone jest powiększenie jej produkcji do 2000 kg dziennie.
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Kwadraty o grubych (cienkich) ściankach oznaczają, że odpowiednie
produkty lub surowce znajdują się w kraju w nadmiarze (w mniejszej ilości).
Produkty lub surowce niewykryte w kraju określono kółkami. Kwadraty
o trójkątnych rogach oznaczają, że dany produkt jest eksportowany.
Na prawym boku tablicy mamy spis tyeh gałęzi przemysłów, które dane

Dystylaty smoły
pogazowej.

produkty chemiczne konsumują.
Na górze tablicy mamy tę gałąź przemysłu chemicznego, która jest
zwit1zana z produkcją kwasu siarkowego (H 2 S0 4), wywożoneQo w dużych ilo·
ściach zagranicę Prażelnie pirytów, blendy cynkowej i błyszczu ołowianego,
nowocześnie urządzone, znajdują się głównie na Górnym Śląsku. Sole nieor·
ganiczne, głównie siarczany, mają zastosowanie w różnych gałęziach prze·
mysłu i Si\ wytwarzane u nas w dużej ilości.
W grupie kwasu siarkowego impoi:tujemy surowce i fosforyty, kwarc,
kaolin i szpat ciężki (znaleziony obecnie pod Chęcinami).
Grupa alkaliczna i azotowa posiada również nowocześnie urządzone
wytwórnie na Górnym Śląsku. Ich zdolność produkcyjna jest bardzo wielka.
Posiadamy w Polsce wielkie wytwórnie chemiczne, postawione na no·
woczesnym poziomie technicznym, lecz produktów ich wytwórczości nie mo··
żerny zastosować w kraju i jako surowce wywozimy zagranicę.
Nasz przemysł chemiczny domaga się więc wytwórni uzupełniających
w tym celu, aby można wykorzystać wszystkie produkty krajowe. W tej chwili
przedstawia się" on poważnie, lecz organizacja jego jako całości nie istnieje.
Stworzenie tej organizacji musi być zadaniem państwa. Jednostki dbają tył·
ko o korzyść własną i doraźną.

Produkcja cała idzie na potrzeby rynku wewnętrznego. Warunkiem rozwoju tego przemysłu jest tani spirytus.
C.
Półprodukty
1

barwniki.

ZALEŻNO$C GOSPODARCZA RZECZYPOSPOLITEJ
OD INNYCH PAŃSTW.

Zupełna samostarczalność i samodzielność państwa w ca„

Zapałki.

Zestawienie surowców
Podług
niezbędnych dla przemysłu che m1cznego.
.
.

163.

Hempla.

łym z.łożonym aparacie światowego życia gospodarczego jest
fikcją. Jedno tylko mocarstwo światowe, Wielka Brytanja, która
posiada władzę pod wszelkiemi szerokościami geograficznemi
i łączy ludy różnych ras i religij, dla której „brzegi kontynentu
są granicami" mogłaby urzeczywistnić ten ideał do pewnego stopnia. Właściwie wszystkie państwa z natury rzeczy są skazane na

wzajemną zależność. Państwa przemysłowe

jak Niemcy lub
Anglja nie mogą egzystować bez dowozu żywności z państw
rolniczych, wzamian państwa rolnicze są zmuszone sprowadzać
fabrykaty. Francji nie starcza węgla i chleba. Wyjątkowo ubo„
gie są Włochy, nieposiadające bogactw kopalnych i nie mające
czem zrekompesować ubogiej gleby. Ziemia włoska z jej uprawami terasowemi, z nadmiarem winnic, nie produkuje nigdzie,
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Powyżej już mow1ono, że istnieje samostarczalność zbo-

żowa państwa.

Z artykułów spożywczych otrzymujemy z zagranicy niewiele, mianowicie produkty drugorzędne dla aprowi„
zacji, jak ryż, ryby, owoce, częściowo tanie zboża amerykań
skie i t. p.- Kierunek tego przywozu jest bardzo różnorodny.
Duią część otrzymuje się z krajów Europy południowej. Na wymianę za te produkty odchodzą od nas ziemniaki, cukier, spirytus (Francja, Niemcy, Austrja), oraz zboże i mięso.
W dziale surowców dla przemysłu sprowadzamy włókno
z Anglji i Stanów Zjednoczonych; skóry, garbniki, rudy metali,
surowiec żelazny, siarkę, saletrę i nawozy sztuczne z Anglji,
Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Wzamian wywozimy drzewo,
skóry surowe, rudy żelazne i inne, oraz sole potasowe.
Dużą jest nasza zależność od zagranicy w dziale metalów.
Sprowadzamy żelazo sztabowe, szyny kolejowe, miedź, aluminjum i cynę.
Papiernie krajowe pokrywają w połowie zapotrzebowanie
kraju. Produkcja ich obecna sięga połowy produkcji przedwojennej.
Z przetworów chemicznych wywozimy przedewszystkiem
produkty naftowe. Sprowadzamy natomiast środki lecznicze,
barwniki, kwas siarkowy i inne produkty chemiczne.
W latach wojny z Rosją mieliśmy poważny przywóz ze
Stanów Zjednoczonych, który następnie zmalał. Duży obrót towarowy mamy z Niemcami, Anglją i Austrją, krajami bardziej
od nas przemysłowemi.
Scisłe wnioski na temat wzajemnej zależności, wobec nie„
uregulowania u nas sprawy produkcji, trudno narazie tu wysnuć.
Podajemy poniżej w odsetkach ogólnej cyfry przywozu to„
warów z poszczególnych państw dla pierwszych 4 miesięcy 1923 r.
Z Anglji:
kawa (6,4), kakao (16,8), herbata (20), ryby (52,8), tłuszcze jadalne (15,4), korzenie (7), wełna (15,3), jedwab sztuczny i su„
rowy (16,9), przędza (27,3), tkaniny (8,5), ubrania (18,4), garbniki (12,7), tłuszcze techniczne (36,5), węgiel (17,7), miedź (31,7),
smoła, lakiery (7,9), środki lecznicze (9).
Z Anglji przywozimy więc towary wysokowartośtio·we, przyprawy spożywcze, tłuszcze techniczne, antracyt i cenną miedź,
którą w obfitości posiada niedaleko nas położona Szwecja.
Ze Stanów Zjednoczonych:
zboże i mąka (64,6), kawa (7,7), kakao (9,5), tłuszcze jadalne
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(31,7), tytoń (7,2), bawełna (77,1), nawozy sztuczne (16,1), garbniki (17,6), tłuszcze techniczne (10,6).
Drogą morską przychodzi więc do nas większa część bawełny, w dużej ilości garbniki i tłuszcze.
Z Czecho-Słowacji:
tkaniny (10), skóry (23,5), węgiel (29,8), surowiec żelazny (24, 1),
żelazo sztabowe (21,9), szkło (15), smoła, lakiery (12).
W tym przywozie na uwagę zasługuje węgiel koksujący,
oraz żelazo.
Z Austrji:
przędza (21), tkaniny (15,4), skóry (33), barwniki (9,5), żelazo
sztabowe (13,2), metale (9,6J, wyroby metalowe (15), papier (19).
Z Niemiec przywozimy: kawę, herbatę, kakao, ryby, tytoń
i tłuszcze jadalne, które są pochodzenia nie niemieckiego. Ponadto
przychodzi z nich wełna (31,6), jedwab (22), juta (28, 7), przędza
(19,4), tkaniny (47,8), skóry (25,4), nasiona (72,9), nawozy sztu- ·
czne (41,6), garbniki (19,5), barwniki (82,9), tłuszcze techniczne
(20,4), rudy (74, 7), surowiec żelazny (65,5), stare żelastwo (93),
żelazo sztabowe (62,9), metale (52,3), wyroby metalowe (61,9),
papier (72,8), smoła, lakiery (36), środki lecznicze (73,8).
Wykaz ten daje obraz istniejącej naszej zależności od
państw niemieckich, Austrji i Rzeszy w dziale metalowym i chemicznym. Nadmienić należy, że Niemcy pełnią w tym przywo·
zie w dużym stopniu tylko rolę pośrednika, sprzedając towar
obcy. Odwrotnie wywóz nasz szedł w tym samym czasie prawie w 60% do Niemiec, które w dziale surowców są w pewnym
stopniu od nas uzależnione.

....

XVI.

GRf\NICE PI\ŃSTWR.
A. ROZWÓJ GRANIC.

W przyrodzie linearna, abstrakcyjna granica nie istnieje
i wogóle niema granic jednowymiarowych, które są przez nas
poszukiwane. Między górami a doliną ścielą się pogórza, mię
dzy lądem a morzem znajduje się strefa nadbrzeżna podległa
przypływom. Można więc mówić tylko o strefie granicznej, po.
siadającej określoną szerokość.
pochodzema
jest
granicy
pojęcie
Dzisiejsze europejskie
niedawnego. W zależności od ogólnych praw, które rządzą egzystencją społeczeństw, to jest od prawa ciągłego wzrostu ludności
i wzrostu wartości zajmowanej ziemi, granice ulegają ewolucji.
W początkowych embrjonalnych stadjach tworzenia się
państw niechętnie szukały one związku między sobą, będą~
słabo zorganizowane, mało zaludnione i pozbawione dobreJ
sieci komunikacyjnej. Z tego też powodu pozostawiały państwa
pomiędzą sobą obszary puste, niezaludnione, ,,dzikie ~ola",
puszcze graniczne. Na granicy zachodniej pusz~za o~dz1elała
Polskę od Niemiec, a nie inaczej było na granicy połnocno
wschodniej i na Ukrainie w czasie pó:iniejszym.
Drugie stadjum rozwoju granic rozpoczyna się z chwilę,
Qdy wielkie państwa, zupełnie zorganizowane politycznie i wojskowo, zetknęły się ze społeczeństwami świeżemi, słabo spo~onemi, a tern samem łatwo łamliwemi. Pierwsze z nich ubezpieczają się natenczas przy pomocy granic strzeżonych przez wojsko,
na równinach sypią długie wały (np. wał Hadrjana przeciw Piktom, Limes Sorabicus Karola Wielkiego przeciw Słowianom), budują chińskie mury, nie dają się osiedlać przed nimi, czyli utrzy-
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mują nadal puszczę graniczną, lecz już tylko jednostronnie

otw~~t~. Taką ?rganizację obronną buduje Zakon, zasłaniając
p:ze1sc1a - drogi przez puszczę graniczną gródkami od strony
L!twy; podobny typ obrony terytorjalnej utrzymuje przez stulecia Polska na pograniczu Dzikich Pól.
. Wzrost zaludnienia, wrąbywanie się z obu stron w puszcze
~ramczne, ~r~szc!e ~r~eni~anie wzajemne doprowadziło, przy
JednoczesneJ silneJ umfikaCJI wewnętrznej państw, do wytworzen!a dzis.ieJszej granicy linearnej. Tylko na mapie jest ona tą
cienką lmJą. w rzeczywistości zaś istnieje cała strefa graniczna
g?z.ie z~erzają się. dwa żywe organizmy państwowe, gdzie zazę~
~IaJą się, dotykaJą krawędzie układów organicznych - obrony ·
1 napadu, sieci dróg i sieci zakładów przemysłowych i handlowych i t. p. Granica zasadniczo przyciąga ludzi, tworząc strefę
o pewnej silniejszej gęstości, gdzie życie pulsuje żywiej w miejscu zetknięcia się dwóch różnych organizmów.
Odcinki granic szczególnie łatwe do przejścia i sprzyjają
ce. ~skutek teg~ rozwojowi ruchu mają przyległą strefę bardziej. gęstą od mnych. Przyciągają one szczególnie drogi żela
zne 1 szosy, zakłady i fabryki pracujące na eksport, zakłady
~andlowe, jak również objekty obrony państwowej, twierdze
1 p~rty wojenne, linje telegraficzne i telefoniczne, garnizony
wo1skowe i przemysł, który dla tych ostatnich pracuje.
Scisł_e gra.niczenie państw wywołało troskę o nieustającą
o~ronę wzra~ta1ących pod względem wartości stref granicznych,
w?wc~as tez powstała fikcja t zw. granicy naturalnej, utożsa
m1oneJ z granicą o wybitnych właściwościach obronnych. Za
do~konałą poczęto ~ważać granicę morską, chociaż morze jest
naJlepszą przestrzenią komunikacyjną i żadnych prawie przeszkód dla ruchu nie posiada. Krzyżuje się na niem nieskończona
ilość dróg.
W przeszłości, gdy środki komunikacyjne, któremi rozporządzał człowiek, były słabe, istniał podbój morski (Wielka
G:ecja, Normanowie, Szwecja), dzisiaj istnieje oceaniczny (An„
gl!a ~a~ła~nęła oceanem Indyjskim). Państwa morskie urzeczy„
w1st~1a1ą, ideał mocarstwa wszechświatowego, panując nad Ją„
darni, ~tory~ . mogą odcinać wyjście na największy szlak glo„
~u- m1anow1c1e na ocean. Decydują o losie kontynentów, sto ..
Jąc na morzu na straży brzegów.
Nikogo brzeg morza nie osłania, ponieważ bronić go mo„
żna wyłączni.e przy pomocy sił zbrojnych morskich powierzch-
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niowych, podwodnych i powietrznych, inaczej nieprzyjaciel panując
nad morzem wyląduje gdzie zechce, spokojny o zaopatrzenie i o tyły
(2 miljonowe wojsko Stanów Zjednoczonych w Europie).
Nie jest granicą obronną rzeka, która łączy kraje, przy„
ciąga ludność (p. mapka 9) i niesie tysiące statków. Przez
wszystkie rzeki, które znalazły się w obszarze działań wielkiej
wojny, wielokrotnie przeszły wojska, przez Dn ie str, Dunaj,
W is ł ę i D ź w i n ę.
Przez góry Europy wiodą liczne tory kolejowe i szosy.
Każda armja je przejdzie. Słonie Hannibala w gorszych warun·
kach przeszły Alpy przełęczą Mont Genevre.
Wartość obronna gór w rzeczywistości jednak istnieje,
lecz nie wypływa ona jedynie z ich wysokości i stromości stoków, a przedewszystkiem z faktu, że są one zazwyczaj szeroką strefą nikle zaludnioną, o sieci komunikacyjnej słab
szej, aniżeli krainy sąsiednie. Tymczasem, jak wiadomo,
wojna dąży do ·ziem bogatych, w których się ogniskują siły
przeciwnika, a omija obszary, których owładnięcie nie obiecuje
wiele korzyści. Wnętrze gór w jednakowym stopniu sprzyja temu, który je posiada, jak i temu, który usiłuje przez nie przejść.
O zwycięstwie decyduje, jak wszędzie, wola i środki.
Reliktem dawnych puszcz i stepów granicznych są two„
rzone do czasu wielkiej wojny umocnienia stref pogranicznych
państw, gdzie stawiano rzędy sztucznych przeszkód: budowano
twierdze, bądź też zaniedbywano drogi (Rosja-na okolu czoło.
wego teatru wojny), zalesiano jedne okolice, podczas gdy w in„
nych wyrąbywano lasy, ażeby nie przeszkadzały przewidywanym działaniom wojennym, osiedlano wybrane szlaki żywiołem
lojalnym państwowo, a żywioł wrogi wysiedlano i t. p. W ten
sposób transformowano „puszczę graniczną", dając jej wygląd
współczesny.

Brak granic naturalnych to jest mających własności obronne
wskutek istnienia przeszkód komunikacyjnych, tworzy w rzeczywistości potęgę nowoczesnego państwa, zmuszając społeczeństwo do
wytężenia i znalezienia sił niezbędnych, ażeby nie ulec w bez„
ustannej walce o byt. Brak potężnych przeszkód granicznych
ułatwia -ekspansję, promieniowanie idei, którą państwo reprezentuje. Jeszcze niedawno uważano morze za najlepszą granicę
naturalną i obronną, w rzeczywistości brzegi stanowią tylko
granicę wyraźną, lecz nie stanowią absolutnie żadnej tamy dla
ruchu, są skrajem olbrzymiego oceanu, opływającego glob, po
18
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którego wodach można wszędzie dotrzeć. Na tern polega znaczenie
morza i rzeczywiście granicą najlepszą komunikacyjnie jest granica morska, lecz zarazem najgorszą pod względem obronnym.
Nadmiar granic „naturalnych", martwych jest czynnikiem
decydującym o słabości państwa; dopóki bezmiar wód dzielił
i był przeszkodą nie do przebycia, istniały małe, słabe państewka
wyspowe na odległych wyspach oceanicznych, które nie mogły
się rozwijać, będąc ograniczone nieprzebytą dla nich przestrzenią. Podobnie rzecz się ma dzisiaj jeszcze z państewkami górskiemi - jak Bhutan, Nepal, Abisynja, Szwajcarja, których rozwój przestrzenny jest silnie ograniczony i które z trudem utrzymują swoją niezależność, ulegając stale sąsiadom, będącym
w lepszych warunkach rozwoju.
W pewnych warunkach i okresach czasu granice obronne
oddały usługi przy organizowaniu się państw; miał ten fakt
przeważnie miejsce w pierwszych stadjach ich rozrostu, później
istnienie stref przeszkód granicznych, których znaczenie maleje
z każdą niemal chwilą, wytyczyło drogi ekspansji państwowej
w kierunkach najsłabszego oporu; wszelkie ruchy mas ludności
mają silną tendencję omijania przeszkód.
Następstwo tej ekspansji, zjawisko etnograficznego pochodu, przenikania i zjawiska dziejowe z tern związane są tu w lwiej
części zewnętrznemi, widomemi refleksami warunków fizjograficznych.
B.

GRANICE POLSKI W PRZESZŁOSCI.

Granice obronne Polski oddały jej w czasie dziejów zarówno złe jak i dobre usługi Morze w żadnym czasie nie było
dla niej dobrodziejstwem, ponieważ go nie wykorzystała i było
ono tylko przyczyną i dogodną drogą dla obcego najazdu.
Winien był temu stosunkowo szczupły dostęp, jaki do niego
państwo nasze posiadało. Prżyczyną zaś wąskiego dojścia Polski do morza były wzgórza pojezierne, dobrze zalesione, rzeczywista przeszkoda, której państwo silnie nie zajęło i za którą
przedostawało się tylko sporadycznie. Zajęli je ci, którzy stopniowo przenikając mieli łatwiejszy dostęp, idąc „drogą nad morzem". Tak więc strefa pojezierna, będąca puszczą graniczną,
oddala nam w stosunku do morza złą przysługę.
.. przeszkodą graniczną do dzisiejszego dnia jest obszar bagien poleskich, które sprawił, że szlaki naszego osadnictwa
rozdwoiły się i stały się niewspó.łmiernie długie i rozstrzelone

w stosunku do naszych
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ciliśmy czołowe zastępy osadników, które wchłaniała Ruś i Litwa. Rola Polesia, jaką ma dzisiaj zwężając szlaki najazdu, nie
miała większego znaczenia w średniowieczu, gdy granicy linearnej, której strzec należy, i jednolitego frontu nie znano. Tak
więc puszcza graniczna Polesia sprawiła, że aż do Brześcia

wysuwa się dotąd reduta prawosłe wia.
Góry Karpackie mają w dziejach obronności państwa chlubną rolę, były one zawsze ostoją i granicą bierną dla wojny. Nie
miały one sprzyjających warunków dla wytworzenia się w nich
odrębnego państwa. Nie należy jednak zapominać, że poza Kar·
patami znajduje się spora garść narodu polskiego, który od
wieków wszedł wgłąb gór i który graflice polityczne oddzieliły.
C.

RODZAJ GRANIC.

Z krótkiego przeglądu rodzajów granic widać, że w zależności od potęgi sąsiednich społeczeństw politycznych dadzą
się one sprowadzić do dwóch typów zasadniczych, mianowicie

•

granicy martwej i czynnej. Martwa jest ta, gdzie istnieje potę
żna przegroda przyrodzona jak: błota, góry, w których zamiera
nacisk państwa, i dopiero po jej skolonizowaniu (np. osuszeniu
bagien) państwo może czynić dalsze postępy. Ta granica martwa ograniczająca do pewnego stopnia sferę ekspansji narodowościowej jest zarazem ąobrą granicą obronną, to jest strefą
słabego zaludnienia, małej ilości zasobów i złych dróg. Każde
jednak z państw, wzrastając w siły, zwiększa swoją powierzchnię siewną i ilość ludności, a w tym celu obszary puste zamienia w kraj urodzajny. Wówczas granica obronna zanika i zamienia się często w granicę czynną, przez którą chętnie podą
żają drogi, po których toczy się rozwój państwa.
Przez granice niekorzystne dla obrony łatwo przesiąka
osadnictwo i idzie przenikanie narodowościowe, za którem w ziemiach słabo zaludnionych skokami nadąża granica polityczna, linearna. Rozrost więc terytorjalny państwa odbywał się przedewszystkiem w kierunku granic niekorzystnych dla obrony, dopóki nie napotkał energicznego i stałego przeciwoporu ze strony sąsiedniej.
· Znikomą wartość granic „naturalnych", które nieodmiennie widziano w rzekach, górach i w brzegu morskim, zrozumieli
niektórzy z twórców traktatu wersalskiego, czego dowodem
jest ustanowienie granicy francusko-niemieckiej. Nie ~sad~ono
jej na Re n ie, lecz jest nią strefa 50 km szeroka, bez zołmerzy
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i fortec niemieckich na prawym brzegu rzeki, strzeżona przez
przyczółki mostowe, trzymane przez Francuzów.
Jeżeli Niemcy wypełnią zobowiązania, wówczas wojsko
francuskie będzie cofać się strefami, nie przywiązując żadnego
znaczenia do wartości obronnej linji Re n u.
Wartość obronną granic rozumianych nawet jako szerokie
strefy graniczne należy przyjmować z zastrzeżeniem wobec dzisiej„
szego rozwoju środków technicznych wojennych i kształtowania
się przyszłej wojny, jako wojny przemysłowej, chemicznej i Io„
tniczej, w której wartość objektów geograficznych dla wojny ule„
gnie radykalnym nieledwie zmianom.
Granice, których państwo musi bronić w czasie wojny
w trosce o nieuszczuplanie swego zasadniczego obszaru życio„
wego, są krótsze od jego granic pokojowych, rzeczywistych.
Zagięcia, zakosy i drobne półwyspy, w które granica obfituje,
wyjątkowo tylko mogą interesować wojsko. Odrzucając je,
otrzymujemy długość granic wojennych podlegających obronie.

D. DŁUGOŚĆ GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.*)
Z jakiem

państwem:

Z Łotwą (częściowo prowizoryczna)

„

Rosją

,,

Rumunją

„

Czechosłowacją

„

Litwą

I

14~; 10~~ . :1n:1r

WOJU .

380
810
1173

316
692
978

150
520
545

153
55
115

689
1862
472
Pucką**) (bez Helu)
70
Razem I 4791

574
1552
394
70
4166

225
575

206
224

„ Niemcami na zachodzie
„ Prusami Książęcemi {włączając
Gdańsk w nasze granice)
„ Niemcami wogóle

,, morzem i zatoką

Rzeczy-! ~o - ,w li!'lji °Io
.
w1sta
o b rony powie·
t
. roz.

*) Oficjalne dane o długości granic Rzeczypospolitej dotąd nie zos tały ogło s zone. Długo ść ich podawana przez różnych autorów jest bardzo
zmienna w zależności od podziałki mapy, która była użyta do pomiaru. Nasze obliczenia uczyniono na mapach w podziałc e największej, jakie i stnie j ą
dla danej granicy.
•
·
**) Granica morska polityczna biegnie w odległości 3 mil morskich
(5,5 km) od brzegu.
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Rozwój linji granicznej wyznaczono z wzoru:
, . 1OO X długość rzeczywista - lin ja prosta
RozwoJ =
linja prosta
Silny rozwój granicy odzwierciadla jej m?cne w.k~ęśnięci~
i półwyspy będące wynikiem wybitnych. ~óżmc w f1~Jo~nom1i
podłoża lub w ugrupowaniu narodowości i przedstawia Ją dla
wojny jako granicę o charakterze chwiejny~ .i wyraźnie ~aczepnym. Im bardziej Jinja graniczna jest rozwinięta, tern większy
nacisk kładą strony na osiągnięcie frontu zbliżonego do prostej, któryby skutecznie osłaniał państwo i zabezpieczał je od
gwałtownych wstrząśnień.
.
.
Na granicy silnie rozwiniętej pierwsza faza woJny musi
się z konieczności odznaczać silną akcją stron, dążących do
utrwalenia spokoju i nieuszczuplania terytorjów, z których czerpią siły do walki.
,
,
.
,. .
.
Rozwój granic Polski jest wogole sredm. Wyrozma się
granica niemiecka wskutek opasania .prze~ n~s en~law,~ ~rus
Książęcych. Bez nich rozwój tej gramcy niewiele się roz~1 od
rozwoju pozostałych. Dla porównania przytaczamy analogiczne
cyfry dla Czecho-Słowacji , które równają się: 55%, 31 Jo, 4~ 0b, 9_8~~
i z Rzeszą 277%. Ta ostatnia cyfra doskonale uwydatnia siłę
niebezpieczeństwa niemieckiego dla Czecho- Sło"',~cji. . . .
Zarys granic państwa i wzajemna ich odleg~osc od ~ieb1~ ~es~
jednym z czynników decydujących o przyjęcm. okr~sloneJ 1~ei
walki przez państwo w razie wojny. Daleko wybiega1ący w z~emię mocarstw ościennych półwysep (np. Śląsk-200 km pomię
dzy Polską a Czecho-Słowacją) w pomyślnym wypadku dla
wojska silnego stanowi doskonalą tymczasową podst~wę wy:
padów w dowolnym kierunku. Wojsko słabe ~ z~ramu .walki
będzie zmuszone go opuścić, aby nie znalezc się odc1ętem
i otoczonem. Monotonnie prosta granica polityczna wysuwa na
czoło inne czynniki jak: układ sieci kolejowej i drożnej oraz
sieci wodnej, ukształtowanie terenu i t. d., które mają wówczas dla ruchu wojny znaczenie decydujące.
Potężny stopień rozwoiu granicy polsko-nie~i~ckie~ o~n~cza jej zmienność. Jeżeli poprowadzić prostą od u1sc1a Pi as. n~ ..
cy, najbardziej północno-zachodniego punktu. RzeczypospohteJ,
do Bogumina, najbardziej południowo-zachodm~go, a n~ tę pr~stą opuścić prostopadłą z najbardziej zachodniego kra~ca panstwa, to długość jej będzie się równać 160 km, czyh tak da„
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l~ko . wy~uwa , się łuk graniczny Wielkopolski pomiędzy ziemie
mem1eck1e, ktore ją obejmują na długości większej (435 km),
aniżeli długość linji (225 km), na której ona wspiera się
o rdzeń państwa, skąd idą drogi odwodów i zasobów wojennych.

XVII. POŁOŻENIE POLSKI.
Zf\Sf\DNICZ.f\ PODSTf\Wf\ DZlf\ŁRŃ WOJENNYCH
Pf\ŃSTWf\.
1. POŁOŻENIE POLSKI.

NAPÓR SĄSIADÓW.

Państwo polskie obejmuje część międzymorza Bałtycko ...

Pontyjskiego, pierwszego zwężenia Eurazji, idąc od wschodu.
Plecami oparło się o potężny łuk górotworu karpackiego, wy„
biegając ku północy wąskiemi smugami do Bałtyku. Leży w przejściu międzymorza na głównej grupie szlaków, wiodących do
krańców Europy zachodniej i wschodniej.
Niegdyś Polska stanowiła rzeczywisty clipeus, gdyż poza
nią na wschód słabo przesączała się kultura zachodu; działo
się tak w czasie gdy nowoczesne środki komunikacyjne, po-chłaniające przestrzeń, nie były znane. Dzisiaj z niebywałym
-ich rozrostem pierwotne stanowisko Polski jako przedmurza,
ściany, jest nadal nie do pomyślenia, gdyż przenikanie wzajemne
organizmów państwowych jest zbyt silne, aby można stawiać
mu tamę. Czyn podobny prowadziłby nie do wzmocnienia, a do
unicestwiania źródeł własnej siły i przewagi, która się między
innemi wyraża w trwałym naporze na państwa sąsiednie.
W kierunku równoleżnikowym rozciąga się Rzeczpospolita
na 550 - 800 km pomiędzy 15°49' - 27°40' wschodniej długości
geograficznej od Greenwich, - w kierunku południkowym po-między 47°88 '40'' a 55°46 '40" północnej szerokości geografi. .
cznej. Całą masą posiada szerokość 450 km, a dołączając wę·
ziny korytarzy północnych dochodzi do największego południ
kowego rozszerzenia 580 - 875 km.
Państwo polskie ma kształt odwróconego trapezu z dwo.
ma wysbijącemi ramionami na szerszej krawędzi północnej. Na

280 równoleżniku ich odejścia rozciąg tej figury wynosi 645 km,
przyczem szero.kość gardzieli obu korytarzy zajmuje ponad 500

km, która jednak w miarę przesuwania się ku północy zmniejsza się silnie i wynosi przeciętnie około 1/ 3 (240 km) długości
linji odejścia. Powierzchnia Rzeczypospolitej wynosi 386,634 km 2, jest więc
ona pod względem wielkości obszaru piątem państwem Europy
zachodniej ustępując tylko Francji (551000 km 2), Hiszpanji (505000
km 2), Szwecji (448000 km 2) i Niemcom (478000 km 2). Ludność
liczniejszą od Polski posiadają: Niemcy (60 miljonów), Wielka
Brytanja (46,8 miljona), Francja (39 miljonów) i Włochy (37,6
miljona). Poza Polską znajduje się w Europie 26 państw drobniejszych, jeżeli do tej cyfry doliczymy Monako i Andorę.
Dla działań wojennych forma powierzchni zajętej przez
państwo ma bezwątpienia ważne znaczenie, jak również forma oddzielnych obsżarów wyodrębnionych i wybitnych pod jakimkolwiek względem. Linję graniczną najmniejszą do obrony posiadałoby państwo, którego figura powierzchni zbliżałaby się do
koła. Linja graniczna zagrożona wówczas jest najkrótsza i odległości do niej ze środka są równe. Na kontynencie do tej idealnej figury najbardziej zbliżają się Rumunja i Chiny - Polska
natomiast odbiega daleko od niej, a gdyby ten zarys granic po...
siadała wówczas byłyby one więcej aniżeli dwa razy krótsze
od obecnych (granice Czecho-Słowacji prawie trzy razy krótsze). Długie granice Polski są wynikiem istnienia korytarzy.
Wybieganie obszarów państwowych półwyspowo w ziemie
państw sąsiednich jest zjawiskiem stałem i pospolitem w kraju
o gęstej ludności i silnej ekspansji, oraz przenikania na zewnątrz.
Tak jest w Austrji z Tyrolem, w Niemczech z prowincjami wschodniemi i t. p. Wszystkie te półwyspy państwowe są już w czasie
pokoju strategicznie oskrzydlone.
Każde państwo znajduje się jakby oblężone przez sąsia
dów, podczas wojny stan ten jest rzeczywistością, a w czasie
pokoju odczuwamy go przez przymus celny. Państwo działa„
jąc ekspansywnie znajduje przeciwdziałanie w nacisku sąsiadów
na nie. Napór ten możemy przedstawić cyfrowo, przyjmując za
podstawę rachunku jeden z głównych elementów, tworzący~h
państwa, to jest ich ludność. Dla Polski rachunek będzie na ...
stępujący: Polska liczyła w 1921 roku 27,2 miljona ludności,
a państwa sąsiednie:
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Łotwa

1,7 mil jonów
Rosja europejska 69, 7
„
Rumunja .
17,4
„
Czechy
13,6
„
Niemcy
59,6
„
Litwa
2,4
,,
Razem
164,4 :_27,2 = 6.
Nacisk geograficzny „kontynentalny" na Polskę równa .się
więc-6, dla Czechosłowacji - 8 6, dla Niemiec -1,5 (przed w.01ną
3,8), dla Francji - 3,3. Nie bierzemy tu pod rozw.agę. nacisku,
który płynie z za morza, a który często przedstawia się bardzo
1

groźnie.

.
·1 ·
Nacisk „geogr~ficzny" w istocie swej jest bierny, s1 ~ Je~o
wynika z położenia państwa, z graniczenia z obszarem zy~10wym, czy też z anekumeną; w okresie wojnv na pań~t~o działa
nacisk zwykle nie wszystkich sąsiadów, a tyl~o pewneJ ich. gr~py
związanej sojuszem. Nazwijmy ten ro~zaJ na~oru. ~acisk1e~
,,wojennym". Określimy go w sposób prymitywny ro:"me~ ~yfram~
ludności. Dla Niemiec równał się on podczas WOJ~~ sw1atoweJ
5,4, a z ustąpieniem Rosji zmalał do 3,9. W tej wo1me ":alczyły
ze sobą grupy państw nawet nie graniczące ze sobą am na lądzie, ani na bliskich morz.a ch.
,
.
Dla Polski w czasie wojny z Rosją nacisk ten rowna! się
prawie - 5, biorąc pod uwagę z jednej stron~ Rosją e~r~~eJską,
z drugiej rdzenną Polskę, czyli obszar mnie1szy od dzisie1szego.

2.

ZDOLNOSć OBRONY.

Zdolność terytorjalnej obrony państwa można wyznaczyć
teoretycznie funkcją ze stosunku, jaki z~chodzi , pomiędzy dłu~
gością jego granic politycznych, względme fro~tow, n~, któ~ych
będzie usUowało czy też będzie zmuszone się bromc, ~. J~g~
powierzchnią. Zdolność tę wyznaczyć można przez rozwoJ hnJ~
granicznej (według wzoru dla rozwoju linji brzeżnej). Wynosi
ona:
O
· o-o bwód państwa, p - powie_rzchnia w km 2
R ==- , gd zie
P
5000
czyli dla Polski: R = 386634 = 8;
dla Czech zaś 9, dla Niemiec około 10, tyleż dla całej Europy.

-

282 --

-

. .
Dla państwa najbardziej uprzywilejowane o
.~ w Europie pod
względem formy granic, to jest dl R

jąc, mają zdolność prowadzenia akcji wojennej z największą

a umun11, około 5.
Ziemia i lud st
Zd 1
razem p , t
anow1ą
o ność obronną państwa można więc rów . . tns wo.
chodzącego pomiędzy i'lo, . Imdez ,o. reślić ze stosunku, zah ·
u nosc1 a po ·
sc1ą
k
I ~Jerze mą, to jest
o reślić ją przez gęstość zalud . .
ności przypadającą na 1 km g .men;, pwzg ędme przez ilość ludoisce przeciętnie mieszka
na km2 powierzchni 70 l d r_amcyŃ
we Francji-70, w Czech~-;~o=ac·~e~c6zech-R 126, --:: Rosji 7-8,
' w umun11-52, w LitJI
wie - 40.

intensywnością, na jaką tylko może się zdobyć państwo.
Rozciąg i ukształtowanie strategicznego frontu czy też stra-tegicznych frontów państwa, a więc linij, na których ma się

.

cykl działań wojennych jego wojska, zależy jedynie od zasadniczej podstawy działań wojennych państwa. Fronty
daleko od niej odsunięte i słabo związane odznaczają się chwiejnością. Wojsko czynne na nich walczące może każdej chwili
być odcięte od swej podstawy działań, jak drzewo od korzenia.
Fronty natomiast blisko niej się znajdujące, czyli fronty w domu,
utrudniają, o ile nie w zupełności uniemożliwiają pracę przygotowawczą nad podtrzymaniem walki. Istnieje więc określona
odległość frontu działań od podstawy działań, zależna w pierw-szej linji od jej szerokości i głębokości, wymiarów frontu, środ-
ków ich wzajemnej łączności, siły wojsk walczących i sieci komu-nikacyjnej, a której to odległości przekraczać bezkarnie nie wolno.
Wszelkie nadużycia w tej dziedzinie prowadzą do zguby.
zogniskować

W Polsce 1 km gra ·
1.
w Niemczech 7;;~y po ity~znej odpowiada 5500 mieszw zRecho-S.~owacji tylko 4000
mieszkańców, we Francji , w umun11 zaś 6250.

kańcom,

~OO

3.

FRONTY.

.
Wzdłuż granic polityczn eh ci
oporu w razie napadu sąsie/· h ągną się. fronty pierwszego
łowe stanowiska wyjściowe ~;: :t~.arstw I zn~jdują się czoZazwyczaj państwo przygoto . t CJI zaczepnej przeciw nim.
widywanej akcji nieprzyjaciel:it:. s refy ~ogra~ic.zne, aby przek Jd~zy tez swojeJ wytknąć kierunek dogodny dla siebie
, a ~z o. iwy dla przeciwnika. W tym
celu rozbudowuje na
szlakach sieć drożną paebwnyc. ,wiadomych i z góry wskazanych
bk'
Y m1ec możno,,
,
se szy iego przerzucania wojsk. Na przewidywa . d
rzuca przeszkody, zalesiają;~ra .rod[: p~s.u~ania się napastnika
a o .Jezeh ten jest nisko położony, urządza system 'J
wanie nizin lub t . b sdu~, ozwalaJących na szybkie zaleW
ez u Uje pasma t . d
szystkie te
w1er z.
h,
objekty ograniczają zdolno,,
do przyjęcia walki na b se ruc ow przeciwnika i zmuszają go
.
o szarze przygotowan
ym 1 w czasie pomyślnym dla broniącego .
SI~
F
d .
ronty pierwszego oporu
. :asa mczo zależne od kształtu
granic politycznych zazw
'd . .
yczaJ rownoległe do · h
'
. .
me , znaJ UJą się
.
. k .
w mozhwej od nich blisko, .
sc1, ~ Ja naJdaleJ od rdzenia państwa.
z granicami pol'tI ycznem1
.
Ib
natomiast w I
I"
. c~ e ~ o niewiele
iczą się główne fronty działań wo. k
JS . ZnaJduJą się one na zewnątrz od głównych ośrodk,
o które są mocno oparte ;"": ~apas~w ~aterjalnych państwa,
0
działania, albo_ dokl d : . ~ ~ n_1a1ą więc możność pewnego
a meJ o reslaJąc - na tych frontach sto-
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4. ZASADNICZA PODSTAWA DZIAŁAŃ.
Zasadniczą podstawą działań państwa

nazwiemy

tę

jego

część (względnie państwo całe), w której są umiejscowione gló--

wne

ośrodki potęgi

militarnej

państwa.

Siłę militarną państwa niegdyś stanowiła tylko ludność,
miejsce więc jej skupienia było jedynem źródłem materjału wo-

j'

'

jennego.
Ono stanowiło ten ośrodek terytorjalny, w którym tworzyła się i istniała siedziba sił centralistycznych. Wszystko poza
nim było obszarem peryferycznym, przejmującym zadanie obrony
państwa ubezpieczającego się zasadniczo przestrzenią.
W nowoczesnej walce sam człowiek nie wystarcza, zebra-nie i zaopatrzenie miljonowych armij wymaga starannego przy-gotowania i olbrzymiej powierzchni dla dokonania tej pracy.
Obecnie siła wojskowa każdego społeczeństwa politycznego składa się z wielkiej ilości czynników. T~rytorjum, gdzie
najważniejsze z nich są zgromadzone w olbrzymich masach,
objęte wspólną krzywą zamkniętą, tworzy organiczną, zasadniczą
podstawę działań wojennych państwa, która musi być utrzymana
przez nie, inaczej nie będzie ono w stanie prowadzić wojny samodzielnej. Kraj poza tern terytorjum jest obszarem ubezpieczającym.

-

5.

284

-

GŁÓWNY ELEMENT WOJNY.

Pierwszym elementem boju po dawnemu jest człowiek.
Wewnątrz więc zasadniczej podstawy działań muszą się znaleść
strefy najgęstszego zaludnienia w państwie, względnie większość
z nich. Nie istnieją państwa o jednostajnym rozmieszczeniu ludności, gdyby jednak takie egzystowało, wówczas należałoby je
włączyć w całości w obręb tej podstawy. W przeludnionych,
przemysłowych krajach zachodu, jak Belgja, Holandja lub Niemcy,
gdzie każdy skrawek ziemi jest wyzyskany, istnieją jednostki
terytorjalne, gdzie ludność nie dochodzi do 30 głów na km2,
podczas gdy na innych przekracza kilkaset. W Polsce mamy
pustki, gdzie się spotyka 2 -10 mieszkańców na km 2, np. w pustynnym kącie między Prypecią a St w i h ą, na wydmach
międzyrzecza N ot e ci i W arty, w lasach Beskidów, lub na
skaliskach tatrzańskich. Mamy natomiast obszary, będące jednem wielkiem miastem, jak montan górnośląski. Pustkowia nie
są źródłem mocy wojennej państwa, utrata ich nie pociąga za
sobą tak groźnych następstw, jak utrata prowincyj bogatych
w materjał żołnierski.
Wartość strefy gęsto zaludnionej dla państwa wzrasta z jej
rozmiarami. W Polsce pas największego zagęszczenia ludności
biegnie od wrót bramy Morawskiej po urodzajne ziemie Ukrainy,
leży na pogórzu karpackiem i żyznych lessowych obrzeżach wyżyn południowych. Mieszka tam 100 - 200 ludzi na km ~. Na
obszarze mniejszym aniżeli 1/ 5 powierzchni państwa znajduje się
tam prawie 1/s jego ludności. Na zachodzie obszar ten przedłuża
się ku północy przez Łódź ku wielkiemu zbiorowisku rezerw,
jakiem jest miljonowa Warszawa. Szybkość mobilizacji w pierwszym rzędzie jest związana z gęstością zaludnienia.
6.

INNE ELEMENTY WOJNY.

Zebrane masy należy żywić. W podstawie działań powinny się znaleźć główne obszary produkcji rolnej kraju. Znaczniejsze ilości ziemi pod uprawą i dzięki kulturze obficiej rodzące posiada zachód Polski, a zarazem posiada on cenną
podczas pokoju, a szczególnie cenną w okresie wojny nadwyż
kę ziemiopłodów, której sam nie zużyw~a. We wschodniej połaci
państwa istnieje nadmiar furażu. Narazie sprawa głównych obszarów . produkcji przedstawia się chaotycznie, co jest wynikiem

-

285

-

dawnych podziałów politycznych. Unormowanie stosunków
w dziedzinie kolonizacji wewnętrznej może ją skierować na
zwyczajne tory, to jest głównemi ośrodkami produkcji rolnej
staną się okolice najżyźniejszych gleb, czyli południowe krainy
państwa, a nie jak w chwili obecnej dzielnice o glebach miernych.
.
.
Najwyższą dla wojsk wartość pod względem aprow1zacyJnym posiadają okolice, mające nadwyżkę produktów rolnych
po zadośćuczynieniu potrzebom miejscowym. . .
.
.
Okres wojny zasadniczo wpływa na zmmeJszeme się powierzchni siewnej państwa w stopniu bardzo silnym (p. rozdział
XV. Samostarczalność aprowizacyjna).
Przyjmując zupełnie dowolnie, że produkcja zbo!owa
w ćzasie wojny zmniejsza się dwukrotnie (p. rys. 162), mozemy
przyjąć, że obszary produkujące normalnie ponad 400 . kg na
głowę, również w czasie wojny, przy ograniczonem s~oż~c1u, ?ę
dą posiadać pewien nadmiar, a więc są one szc~eg~lme wazne
dla wojska. W Polsce nadwyżkę taką mają woJewo~ztwa: pomorskie i poznańskie, a o miedzę Prusy Wschodme, będące
jednym z nielicznych niemieckich . okręgów rolni?zych:
.
Uzbrojenie mas wojska jest zależne od pos1adama kopalm
minerałów i metali i miejsc ich przerabiania. Na nich się również opiera przemysł chemiczny. W Polsce ugrupowane są
wszelkie kopaliny w południowej połaci kraju, mianowicie wę
giel, rudy żelazne, cynkowe i ołowiane w zagł. ębi_u
.
węglow~m
bądź, w pobliżu niego, a kopalnie nafty, bez ktoreJ przetworow
trudno sobie wyobrazić wojnę lotniczą i ruch samochodowy,
rozlokowały się na pogórzu, wzdłuż łuku Karpat. Ogniska ~rzemysłu znalazły się w sąsiedztwie kopalń węgla, znęcone bliskością paliwa i materjału przetwórczego.
Wojsko należy również odziać. Głównym ośrodkiem przemysłu tkackiego jest Łódź i jego okolice.

7.

STOLICA.

W każdem państwie rolę mózgu, jądra, spełnia stolica,
w której mieszczą się zasadnicze organa rządzące i kierujące
organizmem państwowym. Niema . państwa ~ez stoli~y. ~osną
one z rozwojem mocarstw, a z ich upadkiem zam1eraJą lub
wegetują. W stolicy koncentrują się środki finansowe, będące
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166. Zasadnicza podstawa działań wojennych państwa i -podział
na obszary o różnej wart<;>ści wojennej.
Kropkam~ o~naczono góry powyżej 500 m nad poziom morza.
Kreskami p1onowemi obszary, gdzie produkcja normalna przewyźsza
450 kg na głowę.
Kreskami poziomemi oznaczono złoża metali i minerałów:
P - nafty;
F - żela~a, a w montanie górnośląskim również cynku, ołowiu, kadmu.
Kreskami na krzyż oznaczono obszary przemysłowe:
I - przemysł metalurgiczny (w mont anie również chemiczny)'
'
T - przemysł tkacki.
Kreskami skośnemi oznaczono obszary o najgęstszem zaludnieniu, ma.
Jące 100 - 200 i więcej mieszkańców na km2.
4, 5, 10- zasadnicza podstawa działań wojennych państ wa, przyczem
, · b k .
10 · t
Jes czę~c1ą ra.. UJąc~, :najduje się bowiem poza granicą polityczną.
W pod_o~neJ . s!tuacJ1 byh N1emcy, którym brakowało wewnątrz kraju dosta·
·
teczneJ
ru" przemysłowej'• woJ·ny . G ran1czny,
. .
, .prowadzenia
, Ilości zelaza dla
d onosny obszar lotarynsk1 dzieliła granica w stosunku 2 . 3 na ko
,, F
rzysc ran·
·
.
·· 5 d
tez z p1erw.szą .chwilą wojny Niemcy zajmują Briey i Longvy,
tą
CJ1.
6~000 ?a r,ud fr.ancusk1ch, 1 eksploatują je energicznie przez cały czas trwa·
nia d~tałan w.01e~nych. W ten sposób uzupełniają i utrzymują w swem ręku
całośc zasadmczeJ podstawy działań.
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1, 2, 3 - czołowe, wysunięte podstawy działań zaczepnych.
9 - obszar Prus Wschodnich i Litwy, znajdujący się na tyłach północ
nych odcinków naszych frontów rzeczywistych, wschodniego i zachodniego,
i nie dozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy obszarami 1 i 3.
1, 2, 3, 6- przedpola wewnętrzne } stanowiące „obszar wojenny•
Rzeczypospolitej.
7, 8 - przedpola zewnętrzne

,,nerwem wojny" w potężniejszej mierze, aniżeli nerwem po ..
koju. W niej znajdują się olbrzymie zasoby moralne i mater~
jalne i sama dla siebie jest ona organizmem skomplikowanym.
Z zajęciem jej przez nieprzyjaciela następuje częściowy paraliż
aparatu państwowego, którego nici zostają porwane i następ
stwa podobnego faktu trudne są do obliczenia. Każdy piąty
mieszkaniec Argentyny mieszka w stolicy, w Anglji każdy szósty, w Polsce - dwudziesty ósmy.
Położenie Warszawy jest wyjątkowe nawet w stosunku do
stolic innych mocarstw. Znajduje się ona w ośrodku terytorjalnym państwa, w centrum kraju. Oddalona jest ta naturalna
(nie sztuczna, jak Petersburg) stolica o 350 km od granicy za..
chodniej, 450 od wschodniej, 325 od południowej, oraz nie bio-rąc pod uwagę Prus Wschodnich, 300 km od granicy północ
nej morskiej. Jest ona pozatem stolicą wybitnie kontynentalną.
Znajduje się Z '} Ś w wielkiem węzlowisku wód i dróg natura}..
nych, za pośrednictwem którego dokonywa się wzajemny zwią
zek ziem całej Polski.
W stosunku do Prus Wschodnich Warszawa jest stolicą
eksponowaną. co jest bezwątpienia rzeczą d~datnią, zmusza
bowiem do żywszego pamiętania o niebezpieczeństwie, które
jest bliskie. Stolica bliska granic jest wyrazicielem ekspansy„
wności państwa. Stąd wynika uprzywilejowane stanowisko sto„
lic morskich i troska stolic odległych od morza o połączenie
się z nim, z tą największą drogą dzisiejszego świata.

d.

KWESTJA IMPORTU.

POLSKA POŁUDNIOWA.

Z pobieżnego przeglądu rozmieszczenia głównych ośrod„
ków mocy wojennej państwa polskiego widać, że zgromadziły się
one w południowej połaci kraju, czyli że w tej połaci jest jego
organiczna, zasadnicza podstawa działań, której utrzymanie jest
warunkiem koniecznym dla możności dokonywania akcji zbrojnej przez wojsko Rzeczypospolitej.
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Brakujące pomocnicze środki walki, a również normalnie
potrzebne materjały, których brak jest w kraju, państwo sprowadza z zewnątrz, z zagranicy, tak w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Obszar życiowy, z którego każde społeczeństwo polityczne otrzymuje środki, niezbędne dla zadośćuczynienia codziennym potrzebom, jest znacznie większy, aniżeli powierzch-

nia własnego państwa. Położenie więc podstawy działań wobec
mocarstw sąsiednich ma doniosłe znaczenie dla kwestji importu. Południowa część Polski jest w tym wypadku lepiej usytuowana od północnej, graniczy z większą ilością państw (Rosja, Rumun ja, Czecho-Słowacja, Niemcy), i przez każde z nich prowadzą
drogi na zewnątrz. Jednoczesne zamknięcie granic tych państw jest
dość trudne, gdyż dla spełnienia tego faktu, trzeba uzyskać
zgodę wszystkich zainteresowanych mocarstw. Gdyby nato·
miast - przypuśćmy - nasza podstawa działań znalazła się
w Wielkopolsce, wówczas byłaby zewnętrznie zależna od jednego obcego państwa, które dowolnie miałoby możność odcinać
ją w każdej chwili od świata.
Południowa Polska graniczy z mocarstwami, czy też z prowincjami sąsiednich państw bogatszemi naogół od północnych.
Dostarczają one, względnie przez nie idzie w wypadku wojny
główna fala przywozu do Polski i prowadzi droga przez Bałka„
ny na morze Sródziemne. Wyobraźmy sobie podstawę działań
w kurytarzu zaniemeńskim lub pomorskim. W pierwszym wy„
padku cóż może Polsce dać Łotwa lub północna Rosja?-w dru·
gim sytuacja byłaby taka sama, jak w Wielkopolsce.
Otwarta ze wszech stron zasadnicza podstawa działań
wojennych jest narażona na walkę wzdłuż całego okola, po„
myślną więc rzeczą jest, kiedy wspiera się ona o objekty tere·
nu, posiadające pewną wartość defensywną, jak o płytkie mo„
rze, usiane mieliznami, o bagna lub góry i kiedy graniczy ona
z państwami o słabej zdolności ekspansywnej w stosunku
do nas.
W Polsce główne źródła czynników wojny znalazły się
w krainie najbardziej ze wszystkich jej ziem od przyrody
obronnej. Wsparły się o olbrzymi łuk górski Karpat, potężny
objekt geograficzny, rozdzielający państwa i wytyczający drogi
wojny. Tyły zasadniczej podstawy działań są przez nie osło
nięte. Ocena wartości tego zjawiska będzie zupełna , jeżeli -sobie uprzytomnimy, że zasadnicza podstawa działań państwa,
ulokowana w jakimkolwiek innym zakącie Polski od początku

byłaby narażona na walkę u
akeją nie na przedpolu.

9.

GŁÓWNY
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w kraju własnym. Rozumie się, wykreślony jest on teoretycznie. W stosunku do każdego innego frontu strategicznego ma
on przewagę pod następującemi względami: 1) całkowicie osła
nia zasadniczą podstawę działań wojennych państwa i najlepiej
wyzyskuje przyrodzoną obronność kraju; 2) odległości źródeł
energji obrony od niego są krótsze, aniżeli od każdego innego
frontu strategicznego, mającego spełnić to samo zadanie; 3) rozporządza wykształconą siecią kolejową, to jest, że żaden inny
front strategiczny nie jest ściślej od niego związany z zasadniczą podstawą działań. Korzyść ta jest doraźna ":N chwili obecnej, przyszłość zaś zależy od planów rozbudowy sieci komunikacyjnej.
W tym jednolitym, zasadniczym froncie równoleżnikowym
państwa dwa objekty tworzą dysonans, wprowadzając zamieszanie. Pierwszym z nich jest język Sląska niemieckiego, wdzierający się . niemal pod Kraków, który sprawia, że Polska nie
dociera do Sudetów, czyli stan utworzenia i egzystowania idealnego frontu równoleżnikowego może być dopiero wynikiem walki,
ale nie istnieje ani przed wybuchem wojny, ani w jej zaczątku.
Jednakże nie istnieje przecież bezwzględna konieczność, aby
stan ten miał miejsce w stadjum początkowem wojny; oma„
wiany teoretyczny front jest przecież frontem zasadniczym,
obronnym, lecz w żadnym razie nie frontem wstępnych bojów.
Drugim ważniejszym brakiem idealnego · frontu strategicznego państwa jest fakt, że główny ośrodek życia państwowego,
stolica i główny węzeł dróg nie z tytułu, a w rzeczywistości,
znajduje się na peryferji podstawy działań, na linji zasadniczego
frontu, lub, być może, nawet przed nim. Rezultatem takiego położenia Warszawy jest konieczność wysunięcia zasadniczego
frontu ku północy, aby zabezpieczyć jej pracę normalną.
Główne rzeczywiste fronty Polski mają przebieg południ
kowy (zachodni i wschodni) z powodu przejściowego położenia
państwa, znajdującego się w grupie mocarstw międzymorza, co
daje mu pomyślne szanse rozwoju ekonomicznego i zarazem
daje wykres rzeczywistych, pierwszych i głównych frontów lą
dowych.
Najsłabszemi odcinkami tych frontów południkowych są
ich odcinki północne, najbardziej oddalone od podstawy działań,
W miarę przesuwania się ku. południowi siła poszczególnych
odcinków tych frontów wzrasta.
,,·
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musi J
•
K
kiego morza. az a
. .
łkowite opanowanie ziem m1ęrozumieć należy zwalcz~me I .c~ . m n e m - albo też odcinki
dzy dolnym biegiem W1sł y .1
Ie e Wó~czas wtórne stratepółnocne frontów zostaną zmszczon .
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giczne fronty ukształtują się jak powyżej nadmieniono, równoaby mieć na tyłach dzielnice południowe.
Nasze równoleżnikowe fronty obronne posiadają zarazem
pewne uzasadnienie w równoleżnikowej pasowości kraju, w kolejnym przemieszczaniu się w nim nizin i wyżyn od morza
po góry.
Fronty strategiczne południkowe Polski mają charakter
ofensywny, znajdują się na przedpolach (w całości lub częścio
wo dotykają one zasadniczej podstawy działań). Są one bezwzględnie frontami ekspansywnemi. Przeciwnie, fronty wtórne
o rozciągu zbliżonym do równoleżnika wskazują na bierność,
na deklarację toczenia nadal wojny pasywnej.
leżnikowo,

10. POŁĄCZENIE Z MORZEM.
Wszelki front o przebiegu równoleżnikowym w Polsce pozostawia poza podstawą działań połączenie z morzem. W stosunku do morza znajdujemy się na poziomie 'państw europejskich z r. 1800 (oprócz wyspiarskich Anglji i Holandji). Organizm nasz państwowy jeszcze nie jest z morzem ściśle zwią
zany i bez wyjścia na nie może przetrwać kilka lat wojny.
Przeciwnie, każde inne z większych państw europejskich odcięte od niego skazane jest na niewątpliwą śmierć; Francja
walczyła zasobami, które przyszły z za oceanu; odcięte od
przywozu morskiego Niemcy po wyczerpaniu swych środków
walki zmuszone były do kapitulacji.
W Polsce wylot do morza wewnętrznego, zamkniętego
wąskiemi, niebezpiecznemi szczelinami (trudna żegluga w cieśni
nach Bełtów, ,,cmentarz okrętów" przy wyjściu ze Skagerraku,
a w kanale Kilońskim panuje nieżyczliwość sąsiedzka, dobrze
znana), zamurowanego w pewnych okresach roku przez lody
i burze, ma dla państwa wartość podrzędną w czasie wojny.
Maksimum naszego powodzenia na Bałty ku może się wyrazić
w objęciu w posiadanie jego wód, lecz trudno sądzić, aby dalej ku zachodowi mogła Polska wyjść na ocean. Ten pewnik
· decyduje o nikłej roli morza dla niej, jako pań..;twa wybitnie
kontynentalnego. Odcięcie od Bałtyku wpływać będzie na import wojenny, możliwy tą drogą tylko w wypadkach sporadycznych, gdyż szczupłe wrota wyjściowe morza Bełtów łatwe
są do zatarasowania.
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Połączenie z morzem nie leży więc w zasadniczej p~dstawi~
działań wojennych Polski i odcięcie od niego W' okresie ~alki
zbrojnej nie jest bynajmniej ciosem śmiertelnym dla organizmu
państwowego. Pod tym względem Polska nie stanowi ~yjątku:
Wszystkie państwa, powstałe świeżo w Eur~pie, są pa."s~w~mi
kontynentalnemi i wybitnie kontynentalnemi typu Bohw11, Jak
Czecho-Słowacja, Węgry, Jugosławia, której zazdrosne ~ ~anowanie nad Adrjatykiem Włochy zajęły dogodne porty, mehczne
w tym kraju, odgrodzonym ścianą wysokich gó_r od brze~
morskiego. Również kontynentalnem państwem Jest ~ust1?a,
Szwajcarja, Rumunja, Bułgarja, wybitnie lądowem RosJa, niedocierająca nigdzie do wolnego od lodów mor~a. Są to w~zystkie państwa w dzisiejszym· układzie stosun~ow ekon?micznopolitycznych znaczenia drugorzędnego. Powietrze do ich płuc,
· duszących się w zaduchu kontynentalnym, wchodzi tylko za
cudzą zgodą.

11. PODZIAŁ PAŃSTWA.
W podziale terytorjum państwa na podstawę działań i obszar wojenny wewnętrzny, na centralne obszary strategiczne,
nadbrzeżne i peryferyczne, na górski:, nizinn~, ~yży_nowe
i przejściowe-nie ukrywa się nic innego, Jak uosobie~1e roznych
organów jednego ciała, mających różnoro~ne funkq~ do speł
nienia). a wzajem się uzupełniających. Niektóre z mch rn~gą
być przejściowo w czasie wojn! stracon~, a uszcz~rbek, ktor:
mocarstwo poniesie, niema dian znaczema decyduJącego . .Ta
kiem np. było zajęcie Podkarpacia przez Rosjan lub .pogr.amcza
zachodniego Rosji przez Niemców. Zajęcie natom1~st mny~h
obszarów przesądza klęskę broniącego _się, jeżeli n~ mch wspiera się rdzeń jego sił bojowych. Zajęcie Sląska ~iemcom, c~~
też korytarza zaniem~ńskiego Polsce, czy też. Rusi za~ar?ackieJ
Czechom, bynajmniej nie oznacza końca woJny,, za Jak1b~ n~...
leżało uważać zdobycie Berlina przez Francuzow czy w~.1ęcie
Pragi przez Niemców, lub zajęcie ujścia Re~ u Jjoland)l czy
też wszystkich rejonów górniczych jednego panstwa przez wo1~
ska drugiego.
,
., .
W Polsce obszarem, który może hyc prze1sc1owo utracony, a los w.oj ny przez fakt ten jeszcze nie będzie rozstrzygnię
ty, jest Polska północna. Podkreślić trzeba, że rozumie się
.

...
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przez to tylko chwilowe utracenie, w czasie wojny, w okresie
intensywnegd' zmagania się organizmu państwowego, który bez
tych ziem może może chwilowo stadjum gorączkowe przewegetować. Natomiast obszary te w czasie pokoju mają znaczenie
decydujące dla życia narodu. Pomorze dla działań wojennych
posiada wartość drugorzędną, przedewszystkiem negatywną,
oddziela Prusy Książęce od Pomorza niemieckiego, kształt i położenie jego o tern zadecydowały, lecz utracenie jego na stałe
byłoby ciosem druzgocącym dla państwa, gdyż tędy idzie ·droga życia, droga W i s ł y, bez której niema narodu.
Podobnie przez korytarz zaniemeński idzie od prawieku
fala kolonizacji polskiej, jego stałe opuszczenie byłoby wydaniem na łup obcym przyszłości. .Tak samo przedstawiają się
przedpola wschodnie.
Niektóre obszary strategiczne mają w teraźniejszym ukła„
dzie stosunków polityczno~wojskowych państwa znaczenie wybitnie ofensywne, inne wyłącznie obronne, jeszcze inne łączą
w swoim charakterze jednocześnie zaczepność i obronność
w różnym stopniu.
Zasadnicza podstawa działań państwa posiada zdolność
i funkcje wyłącznie defensywne. Chwilowe podstawy działań,
istniejące w różnym czasie dla sporadycznych działań wojennych, w zależności od których zmieniają swój kształt i są niejako ruchome, mogą mieć własności również zaczepne. Są to
bowiem podstawy drugorzędne dla działań lokalnych. Inaczej
rzecz się ma z zasadniczą podstawą działań, która może być
broniona wyłącznie nazewnątrz, gdyż walka w okolu jej granic
jest jednoznaczna niemal z utratą, a opuszczenie-z przegraną,
a nawet z nieszczęśliwem zakończeniem wojny.
W zasadniczej podstawie działań Rzeczypospolitej, zajmującej około 250000 km 2 wyróżnia się jej strona zachodnia, która skupiła większość źródeł zasobów wojny i posiada ludność
-etnograficznie czystą.
Ten węgiel więc poludniowo-zacbodni państwa jest dla niego najważniejszy. Drugie miejsce dopiero w podstawie działań
zajmuje jej część wschodnia. Dodać należy, że wartość źródeł
zasobów wojny nie zmienia się zasadniczo w czasie kilkoletniego jej trwania, jest względnie stała, niezależna od zmiennych
losów walki. Zajęcie lub zniszczenie przez wroga jakiegokolwiek ośrodka zasobów wojennych, nowoczesnego klucza strategicznego, daje się odczuwać pośrednio po upływie pewnego
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czasu, w sposób stanowczy przybliżając katastrofę. Zajęcie
wszystkich ośrodków jest końcem samodzielnej wojny. Nowych
na gwałt stworzyć nie podobna. Wówczas naród może walczyć, jak walczył podczas ostatniej wojny naród francuski, mianowicie przy pomocy zasobów, sprowadzanych zzewnątrz.
12. OBSZAR WOJENNY.
Kraj naokoło podstawy działań jest przedpolem, strategicznem glacis, na którem decyduje się los wielkiej bitwy.
Przedpole to teoretycznie rozciąga się od granic podstawy
jednego państwa ku granicy podstawy działań drugiego. Ten
pas między niemi jest właściwą strefą bojową, międzypaństwo
wem bojowiskiem. Czasami jest on bardzo wielki. W pewnych
wypadkach istnieje on na terenie wyłącznie jednego z państw,
albo może nie istnieje wcale, gdy zasadnicze podstawy działań
wojennych dwóch państw stykają się ze sobą na granicy politycznej albo w jej pobliżu.
13. STOSUNKI KOMUNIKACYJNE PODSTAWY DZIAŁAŃ.
Nasza zasadnicza podstawa działań jest w połowie nieźle
usytuowana pod względem komunikacyjnym. Od końca ubiegłego
stulecia była ona starannie przygotowana przez Austrję, jako
czołowa podstawa działań zaczepnych przeciw zachodnio·po„
łudmowym kresom cesarstwa rosyjskiego, głównie w celu ude„
rzenia na północ, na czołowy obszar strategiczny Rosji i Wołyń. Odwrotnie, część północna podstawy działań przedstawia
się bez porównania gorzej, rozwój komunikacji jest tu znacznie
słabszy i nie są one w zupełności związane ze stroną południową.
Stwierdzić należy, że nie istnieje w chwili obecnej jednolity
system komunikacji na obszarze zasadniczej podstawy działań,
co uznać trzeba za rzecz nader groźną dla bezpieczeństwa
państwa.

14. PODKARPACIE.
W zasadniczej podstawie działań wyróżnia się Podkarpa.cie swą wielką ilością ośrodków zasobów i posiadaniem celo„
wo rozwiniętej, zwłaszcza do ruchu ku północy przygotowanej
sieci kolejowej i dróg bitych. Ten obszar południowy, mając
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plecy dobrze zasłonięte (góry i ich bezdrożność), posiada w dzisiejszem stadjum ogólnego rozwoju sił wojennych państwa
znaczenie .wyjątkowe. Porównać go można do libelli, siły ży
wotne w mm skoncentrowane do kropli powietrza, zawartej
w ~aczyńku z .wodą, która w miarę nachylania, wznosi się
w kierunku poządanym. Z największą łatwością (w stosunku
do pozostałego obszaru państwa) w razie niebezpieczeństwa
zagrażającego od wschodu można przerzucać siły tego najpotężniejszego pasma równoleżnikowego Polski na wschód, a w razie groźby nadciągającej od zachodu rzucić jego moc wojenną
na zachód. Tylko Podkarpacie posiada linje dobrze zorganizowane i bezpośrednio, drogą najkrótszą, łączące wschód
i zachód państwa.
Warszawa jest ośrodkiem państwa, jest punktem zacze...
~ienia wahadła, .którego ciężar znajduje się na Podkarpaciu
1 w wypadku wo1ny może falować od zachodu ku wschodowi.
Tam w południowych, podstawowych narożach zrębów
państ~a znajdują się główne ogniska wyjściowe działań wojennych,
dla. sil zebranyc~ w miarę potrzeby w jednym lub drugim,
to Jest w zachodnim lub wschodnim.
Przerzucanie sił i zasobów wojennych na północ od
tych p~dsta~ow~ch, naturalnych ognisk koncentracyjnych, jak
pow~ż~J po~1edz1ano, napotyka na poważne trudności z powodu meJednohtego systemu komunikacyjnego. Tylko strona zach~dnia przedstawia się w tym wypadku dość dobrze, poniew~z . ~rzez. Sl~sk Ont~g~alną część podstawy działań) wiodą
~aJbhzsze 1 naJle~sze hnJe komunikacyjne do lewego skrzydła
·~~~lneg~ strateg~~znego frontu państwa. Wykorzystanie tych
Im1J moz~ nastąp1c dopiero we wtórnych stadjach wojny, t. j.
wtedy, kiedy, być może, zajdzie konieczność oparcia się O zasadniczy front państwa.
Wysunięte z ogólnej linij granicznej obszary państwa normalnie mają znaczenie wybitnie zaczepne, w niektórych jednak
wypadkach wskutek swej wielkości, wartości i siły mogą mieć
również i znaczenie obronne.
15. WIELKOPOLSKA I KORYTARZE.

Zdolności. ofensywne posiada u nas w silnym stopniu
obszar strategiczny WieJkopolski i korytarze północne. Są to
półwyspy, wdzierające się w politycznie obce morza.
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Wielkopolska zajmuje wśród nich najważniejsze miejsce.
Istnieje z niej możność ruchu w trzech głównych kierunkach,
(analogja z Prusami Książęcemi), na Szczecin, ku wrotom
Łużyckim i przez „wyspę Sternbergu" na Frankfurt. Szeroko
opiera się Wielkopolska o trzon państwa,. czem~ ~awdzięc~~
zarazem swe zdolności obronne. W przec1wstaw1eniu do meJ
ramiona północne państwa mają charakter wyłącznie ofensywny
i dowolność ruchu z nich istnieje tylko w dwóch kierunkach:
pochód na północ w korytarzu pomorskim jest związany z walką na morzu, zaś w korytarzu zaniemeń~ki~ jest d~ść trudn~,
lecz naogół możliwy mimo jego zwęzeni5:.. Dłuzsza akc~a
wyłącznie obronna w korytarzach jest do pew~ego stopnia
wątpliwej wartości z powodu ich silnego południkowego roz.
ciągu a zatem słabego związania z całością państwa.
sildozwala
Nadzwyczajna zaczepna wartość korytarzy
nym armjom w nich ugrupowanym na nawiązanie łączności
. między sobą, a temsamem na dopełnienie niezbęd~ego ~arunku utrwalenia frontów południkowych, na opanowania kraJU pomiędzy niemi aż do brzegu morskiego. Wów~zas ~rmje polskie~
walczące pomiędzy Karpatami a morzem, me miałyby na ty, .
.
łach wroga.
Najsłabiej związany z krajem jest korytai:z zameme~sk1,
słabiej nawet aniżeli pomorski, którego połączenia są osłamane
przez obszar strategiczny Wielkopolski, wysunięty ku O d r z e.
Natomiast pomiędzy korytarzem wileńskim a zasadniczą podstawą działań państwa, częściowo zaległ odrębny i wybitnie
indywidualny ko~pleks bagnisk poleskich, któr~ ~ą po!ężnym
przedziałem frontu. Pod tym więc względem, Poles.1e Je~t niedogodne dla wojny, lecz jego wartości są bez porownama większe gdyż
skraca ono front, zwęża ogólne szlaki najazdu wschodniego
Rozważania zawarte w rozdziale o zasadniczej podstawie
działań wojennych Rzeczypospolitej pozwalają nie wyciągając
śpiesznych wniosków, podkreślić pewne fakty ?c~y~iste i pe~ne.
I. Rzeczpospolita w stanie obecnym dz1eh się zasadniczo
na dwie części:
a) południową, stanowiącą blok jednoli:y po~iędzy Karpatami, Sudetami i krainą jarową dopływow dmestrowy~h,
w której to części skupiły się główne masy rezerw ludzkich
i materjalnych państwa; ta część posiada największą wartość,
podczas wojny, dla Rzeczypospolitej i tworzy jej zasadniczą podstawę działań wojennych; ·
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· b) północną, poszczerbioną, o fantastycznych linjach granicznych, a zarazem ubogą, która tworzy wewnętrzny „obszar
wojenny", gdzie wejście nieprzyjaciela i prowadzenie działań
wojennych nie paraliżuje aparatu wojennego państwa polskiego.
II. Największą wartość w zasadniczej podstawie działań
wojennych Rzeczypospolitej posiada jej część południowo-za
chodnia, gdzie znajdują się główne ośrodki górniczo-hutnicze na
obszarach najgęściej zaludnionych i etnograficznie czystych.
W tej połaci kraju leży główny odcinek „frontu wewnętrznego" dla wojny powietrznej, do którego będzie dążył
nieprzyjaciel, a którego wykres biegnie wzdłuż krzywej, łączą
cej główne punkty fabryczne górnicze i wielkie zgrupowania
ludzkie.
III. Połączenie z morzem Jeży poza obrębem zasadniczej
podstawy. Wobec tego, że nasza potęga dzisiejsza nie jest
z morzem związana, przeto utracenie dostępu do niego na
przeciąg kilku miesięcy czy też kilku lat wojny nie jest dla
państwa ciosem śmiertelnym.
. IV. Wady obecnej zasadniczej podstawy działań:
1. Nie opiera się w całości o Sudety, klin Sląska niemieckiego sięga pod Kraków.
2. Stolic.a państwa leży na jej skraju:
3. Obszary dające nadwyżki ziemiopłodów i tern samem
żywiące ludność wielkich zbiorowisk są poza jej obrębem.
V. Zalety obecnej zasadniczej podstawy działań:
1. Leży na południu ubezpieczona najdoskonalej, o ile
jest to możliwe w układzie ziem państwa.
2. Graniczy z największą ilością państw, o ile jest to
możliwe przy ukształtowaniu się naszych granic, co sprzyja
pomyślnemu rozwiązaniu kwestji importu.
3. Posiada najlepiej urządzoną w państwie sieć kolejową
·w stosunku do naszych potrzeb wojennych.
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Geografja, geologja a wojna.

B erl i n g H. mjr. Entwurf zu einer Anleitung fUr das Studium der Militargeographie. Gdańsk, 1915.

- Zarys programu geografji wojennej jako umiejętności par exellen
ce praktycznej. Autora nie interesują przyczyny, chce mieć natomiast odpo„
wiedź w zagadnieniach dotyczących bezpośrednio wojska w różnych stadjach
jego czynności. Berling pisze ciężko i mimo wprowadzenia podziału na grupy - chaotycznie. Praca nie ukończona. Przydać się może przy układaniu
ćwiczeń.

Bi n der Fr. Die Bedeutung d. Terrains fur die Operationen. Wiedeń, 1912.
Dem a n g eo n A. Geographie militairie et geographie
politique a propos d' ouvrages recents. Annales de geographie
171 /1922.
H en ze W. u. G age l ma n Fr. Natur u. Krieg. (Deutsch.
Feld- u. HeimatbUcher. Ed. 1) Upsk, 1916.

- Popularny opis i wyjaśnienie znaczenia jakie ma dla wojny po·
wierzchnia ziemi, skarby kopalne, świat roślinny. Następnie zastosowanie
astronomji w polu i znaczenie pogody.

Die Kriegschauplatze 1914 -1918 geologisch dargestellt in
13 Heften, hrgb von W i Is er J. Berlin, 1923.
Jod ot P. La geologie appliquee a l'art militaire pendant
la guerre. Congres Avanc. Sc. Strasburg, 1920.
Luc ie n A. cmdt. Les objectifs geographiques dans la
guerre moderne. (Revue militaire. 19/1923).
- Autor rozważa twierdzenie jednych, że teren ma znaczenie dla operacyj wojennych i innych, że w wojnie nowoczesnej w istocie niema on ża·
dnego wpływu na tok działań.

Lu t h er M. Militargeologie (Schw. Zeitschrift. 4/19'22).

-

302

303

-

Ober m a ie r. Militargeographie
T
Pettermann' s Mitteilungen, 191 O.
u.
ruppenhewegungen.
po z z o C. Aufgabe und Methoden der MTC .
.
Petermman's Mitteilungen. 1910.
11 argeograph1e.
De QuiJana y Arroquia A. R. Le terrain, les homme 8
et le1'._armes a la ~erre. Tłom. franc. Paryż, 1899.
słusznych.Praca

wartościowa, zawierająca

cały

szereg wniosków zupełnie

S a 1~mon W. Kriegs Geologie. 2 wyd. Heidelberg, 1915.
8/192~~ hi Ile r W. Die Geologie im Weltkriege (Heerestechnik

Sboobrażenja po ispołnienju wojenno-statisticzeskich ~abot
P e t ers urg, 1866.
·
St ave n ha g e n W Ob
d' B d
graphie. Wiedeń, 191 O. Odbitkaerz
dezre1tung.
.Militargeo„
r seuAtung
rmee-

~=nz: ,

V i 11 a te R. La geologie

a la guerre. Geme, IX,

1923.

.
zł at o 1i n s kij W. A. Metody i prijomy wypołnienja woJenno-statisticzeskich rabot. Petersburg, 1921.

wacje ciekawe i pouczające. Same nazwiska autorów są probierzem wartości tej pracy, zwłaszcza Vallaux, któremu pamiętamy jego życzliwe i cenne
uwagi o konieczności powstania państwa polskiego publikowane w 1911 r.

w pracy: ,.Le sol et \'Etat".

B y str z o n owski L. mjr. O sieci strategicznej w Polsce. Paryż, 1840. T. s. po francusku. Notice sur le reseau stra-.
tegique de la Pologne pour servir a une guerre de partisans.
Paryż,

1842.

- Autor orjentuje się w przyrodzonych właściwościach kraju i rozu·
mie go zupełnie. Za główne objekty geograficzne w Polsce uważa: Karpaty
i Polesie, na których powinna się opierać wojna partyzancka w Polsce. Dalej Bystrzonowski udowadania, że nie jest ona krajem równinnym, pozba·
wionym wszelkich przeszkód naturalnych, lecz że je ma właśnie i w połą
czeniu bardzo wygodnem. Pracę Bystrzonowskiego można uważać za pierwszą geografję wojenną polską.

CI em en z B. Kriegsgeographie. 2 tomy wyd. 2. Wi.irzburg,
1916.

- Popularny opis krajów i państw biorących udział w wielkiej wojr
nie. Trochę szczegółów treści wojskowej. Wydawnictwo hurra-patrjotyczne
i

mało"Yartościowe.

Cle r g et P. La geographie economique de la guerre.
Paryż,

2.

Dzieła

ogólne.

A v i c e. La defense des frontieres maritimes. Paryż, 1922
,
B' er t h a ut gen. De la Marne a la Mer du Nord Vue
d ensemble sur les operations militaires (1914-1918)
.
s
- Celem pracy autora jest „rechercher l
•
tions des armees et les lignes naturelles du
es, rapports en!re les opera·
ża~y jest wpływ objektów geograficzn eh .sol, etude strateg1que". Rozwa·
cyJ lokalnych. Autor wykazuje jak d . ~ . o ile wyk.racza on poza ramy akprzez fakty geograficzne.
z1a ama operacyJne mogą być zmieniane

B r y a n. The role of phys1·ography .m mi Iitary operations
(Ext r. d e The Scient. Montly, now 1920).
Br u n hes J. Geographie humaine de la France. Paryż,
1920.

B r u n h e s J. et V a I I a u x C La G
.
,
stoire geographie de la paix et d~ la m,e;:grapht1e de I hi6
mer. Paryż, 1921.
""
sur erre et sur
- Praca oryginalna, wyb°itnie odróż . .
.
z geografji polityczne1' które
maJąca się od
'
są u nas szerzej zn
o t prac· niemieckich
.
.
wszechstronnie rozpAtrywana 1· ako . . k
a~e.
WOJ na Jest
z1aw1s o geograficzne.s atma
Wywody
i obser-

-

1921.

Cu r z o n of Ke dl e st o n. Frontiers. The Romanes Lectures. Oxford, 1908.

- Znana i ogólnie cytowana praca Curzona o granicach nie jest już
obecnie aktualna, wobec nowszych prac w tym zakresie. Curzon jest rutynistą i niechętnie wkracza na nowe tory, co w pracy naukowej nie jest wartością.

Dix A. Politische Geographie. Monachjum, 1921-1922.
-- Bardzo obszerny, ciężki podręcznik geografji politycznej. Przy każdej okazji Dix stara się ugryźć .sezonowe państwo•, za jakie nas uważa.
W większości idzie ślepo za Ratzlem.

Doug I as J. Battlefields of the world-war, western and
Southern Fronts, a study of Military Geography. Amer. Geogr.
Soc. Research Series 3. New York, 1921.
Wojennaja Encikłopedja p. red. N o w i c) ie go. Petersburg,
1911 -

1914.
Doprowadzona do litery. K. ·

E n q u e te statistique sur les Armements. Societe des Nations. Genewa, 1922.
-

Dane dotyCZllCe Polski nie zawsze dokładne.

J

-
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~~u~e des theatres d'operations. Cours de geographie. EcoParyż, 1921.
.
- , Ni~ ~a charakteru studjum, a raczej przewodnika. Suche wyliczenie przedm1otow z podaniem ważniejszych cech.

les m1hta1res.

F a Y o 11 e. Les forces economiques des puissances beligerantes. Paryż, 19'20.
Freytag- Loringhoven. Die staatliche Grenzen in
Europa. Berlin, 1921.
- Znany pisarz wojskowy niemiecki mówi o kruchości granic politycznych dla celów obrony państwa.

1907.

-

-

Het t ner A. Europa. GrundzUge der Landerkunde. Lipsk,
Hong r ie. Atlas. 1920.

Johnson D. W. prof. The battlefields of the World War
Research Series Nr. 5. New-York, 1921.
.
.-: Autor wykazuje, że więcej niż kiedykolwiek .teren jest ważnym
cz~nn1k1e_m strategicznym i taktycznym". Opisując kolejno pola bitew wojny
św1atow~J tłom~czy wypadki, na pierwszem miejscu stawiając wpływ terenu,
na potwierdzenie czego przytacza szereg ciekawych przykładów.
. Ogółem autor _omawia osiem bitew (Flandrja, Somma, Marna, Lotaryn~Ja, Verdun, :rentmo, Izonzo i Bałkany), poświęcając każdej dwa rozdziały, Jeden dla opisu terenu, drugi dl:t wytłumaczenia jego wpływu na bitwę.

. M a I i s z. e w s ki E. i O I s z e w i c z B. Podręczny sło
wnik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski jej
spraw i interesów. Warszawa, 1923.
'
M a Y E. S. colonel. Geography in relation to war. Londyn, 1907.
Ministere de la guerre. Ecoles militaires. Cours de geographie. 4 t. i atlas. Paryż, 1921.
.
- , ~eogr~fja ogólna: Studjum państw europejskich i badanie ich siły
1 ~do~nosc1, ~oJennych. NaJlepszy rozdział o Francji. O Polsce bardzo niew1elk1, choc Jasny.

N ot i o n de geographie generale. Ecoles militaires. Paryż,
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-

O p p e r m a n E. Die Europaischen Kriegsschauplatze 1914.
Belgien, Ost- u. Nord-Frankreich, Nordsee, Ostpreussen, Westrussland, Galizien, Serbien, Montenegro ... geographisch dargestellt. Lipsk, 1914.
Rat ze I. Politische Geographie oder die Geographie der
Staaten, des Verkehrs u. des Krieges, 2 Aufl. Monachjum, 1903.
-

Podstawowa praca z zakresu geografji politycznej.

S u pa n A. Leitlinien der allgemeinen politischen Geogra-phie. Naturlehre des Staates. 2--e Aufl. Berlin, 1922. ·
Tr akt at pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi
i stowarzyszonymi, a Niemcami podpisany w Wersalu 28.VI.
1919 r.
·
-

Warszawa, 1919.

V a Il a u x C. Sol et l'etat. Paryż, 1911.
V a 11 a ux C. et Bru n hes J. Les elements geographiques de la guerre. Scientia. Bolonja, 1918.
w

Broszura ta weszła prawie w całości, choć z licznemi zmianami,
historji ... " tychże autorów •

„Geografję

Vidal de la Blache. Principes de geographie humaine.
1921.
Villate R. cpt. La geographie sur les champs de bataille. La Geographie, t. XL. N. 1. Juin, 1923.
Paryż,

-

Omówienie pracy Berthaut i Johnsona.

We gen er G. Die geographischen Ursachen des Weltkrieges. Ein Beitrag zur Schuldfrage. Berlin, 1920.

~ Krótki opis krajów biorących udział w wojnie światowej z podkreśleniem czynników geograficznych, które, zdaniem autora, były istotną przyczyną wywołania wojny. ,,Niewiele tu znaczyła wola jednostek czy też spo-

łeczeństw. Niemcy nie są więcej winne od innych•. Dzieło powstało z cyklu
wykładów uniwersyteckich - napisane ciężko i mało interesująco. Nie daje
naogół nic nowego.

Z a w ad z ki E. Wojennaja geografja. Petersburg, 1909.

1921.
-

Rozdział

o Polsce

pobieżny.

P en ck A. lłber politische Grenzen, Berlin, 1917.
. Pe n ck A Politisch- geographische Lehren der Krieges.
Meereskunde, Nr. 1O. 1915.
Po I W. Północny wschód Europy i hydrografja Polski.
Lwów, 1876.

3.

Polska.

Dzieła

ogólne.

B ach em J. Der Krieg u. die Polen. ,, W eltkrieg", Nr. 40.
1915 r.
Behelf zum Studium der Militar Geographie. Nordostlicher
Kriegschauplatz. Wiedeń, 1905 (A. Sz. Gen.).
20

-
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-

-

Obejmuje obszar następujący, wschodnią część b. Austro- Węgięr,
do linji Petersburg, Moskwa, ujście D n i e p r u i Rumunję.
Istnieje do tej pracy dodatek (Supplement zum ... ).
-

zachodnią Rosję

Cz ar n owski S. W sprawie określenia granic strategicznych państwa polskiego. (Studjum wojskowo-geograficzne).
Warszawa, 1921.
En c y k I o p e d j a polska, t. I. Geografja fizyczna ziem
polskich i charakterystyka fizyczna ludności. Kraków, 1912.
Fi e d Ie r F. mjr. Galizien u. das westliche Russland.
1878.

Wiedeń,

G o r c z y ń s ki W l. i W i e r z b i c k a W. O rozkładzie
geograficznym dni pogodnych i pochmurnych w Polsce. Spraw.
Tow. Nauk. Warsz. 1.X. 1916. S. 135-85.
Gr a n i c e Królestwa Polskiego z punktu widzenia strategicznego. Memorjał opracowany przez polskie koło wojskowe.
Warszawa, 1918.
K e 11 e r: Memel-Pregel- und Weichselstrom, ihre Stromgebiete und ihre wichtigsten Nebenflilsse. 4. T. 1 t. tablic, 1 atlas.
Berlin, 1899.
-

Praca Kellera ma jeszcze

dziś doniosłą wartość.

Le n cewi cz St. Kurs geografji Polski. Warszawa, 1922.
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-

Romer E. Atlas Polski. 2 wyd. Lwów, 1921.
- Mapka ke>munikacji, etnograficzna i kilka innych obecnie, wobec
istnienia nowych szczegółów statystycznych, nieaktualne. Dzieło o wartości
pierwszorzędnej dla poznania kraju.

Romer E. Polski Atlas Kongresowy. Lwów, 1921.
Rom er E. Klimat ziem polskich. Enc. polska, t. I.
Rom er E. Problemes territoriaux de la Pologne. Odbitka
z „Scientia". Bolonja, 19.20.
R o m e r E. Przyrodzone podstawy Polski historycznej.
Lwów, 1912.
R o m e r E. Rzeźba ziem polskich. Enc. poi. t. I.
R o m e r E. Wisła, jej dorzecze i sieć wodna. Kosmos

t. XXWII, 1902.
-

Opracowane na podstawie dzieła Kellera.

Romer E. Ziemia i państwo. Lwów, 1917. .
S a r m at i c u s. Von der Veichsel bis zum Dniepr. Kriegsgeschichtliche u. operative Studie. Hannower, 1886.
- Praca w swoim czasie głośna. Ze strony rosyjskiej odpowiadał na
wywody Sarmaticusa, choć niebardzo udatnie, 11 Antjsarmaticus1 Ot Dniepra
k'Wislie•, Petersburg, 1888.

R. Klimatologja ziem polskich. Warszawa,

Sawicki L. Polskie słownictwo geograficzne. Terminologja regjonalna ziem polskich. Kraków, 1922.

Mi er osła wski L. Rozbiór krytyczny kampanji 1831 r.
i wywnioskowane z niej prawidła do wojny narodowej. Paryż,
1845.

Sł o w n i k geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-

Mer e ck i
1914.

ści

i

2

rozdziały

o teatrze
autora.

działań

zasługują

na przeczytanie dla jasno·

jów słowiańskich, 16 tomów. Warszawa, 1880 - 1902.
"Sm o Ie ń ski J. Krajobraz Polski. Warszawa, 1912.

logiczności sądu

Mik la s ze w s ki S. Gleby ziem polskich ze szczególnym
uwzględnieniem Królestwa Polskiego. 2 wyd. Warszawa, 1912.
N a ł ko w ski W. Materjały do geografji ziem dawnej
Polski. Warszawa, 1913/14.
- Ma t erjały są z 1j mujące dla wojskowego, źąwierają duźo szczegółów, o Jn osząc ych się do obronności kraju. Szczegóły geologiczne niejedno"
krotnie nieaktualne.

N a ł ko ws ki W. Terytorjum Polski historycznej, jako
indywidualność geograficzna. Warszawa, 1912.

St at is t i s c h e s Jahrbuch filr den Preussischen Staat.
Herausgegeben yom preusischen Statistischen Landesamt. Berlin.
Tomy od r. 191 O, oprócz kilku wcześniejszych.
Strateg is che Ober sich t des osterreichisch-ungarischrussischen Kriegschauplatzes.
I. Hauptstilck: West-Russland und Galizien.
II. Hauptstilck: Siidwest- Russland, Rumanien, Siebenbilrgen
und die Bukowina. Wiedeń, 1901, 1904. (Szt. Gen. Austr.).
Zebrany jest tu spory i ciekawy materjał, lecz korzystać z niego
z ostrożnością, ponieważ był kompilowany przez ludzi dobrej widać
woli, której nie dorównała umiejętność.
-

należy

-
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Sujko ws k i. Geografja ziem dawnej Polski. Warszawa,
2 wyd. 1921.
Szczep a n o w s ki S. Nowoczesne granice naturalne Po) ..
ski. Lwów, 1920.
Ty mi en i e ck i K. Rozwój terytorjalny
Koła geograficznego. Warszawa, 1916 r.

Polski.

Prace

U mi as to wski R. Podstawy obrony państwa. Warszawa, 1922. Nakładem nDróg Polski".
U m i a s t o w s k i R. Terytorjum Polski pod względem wojskowym. Warszawa, 1921.
K I im at i cze s kij a usłowja w rajonie jużnago fronta,
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R e i c h s M a r i n e A m t. Ostsee Handbuch. Mittlerer Teil. 5
Aufl. Berlin, 1916.
Re ich s Mari~ Am t. Nachtrag 1919 r. zum Ostsee Handbuch, mittlerer Teil 1916. Berlin, 1919.
Reichs Marine Amt. Ostsee-Handbuch. Nordliche Tei„
5 Auflage. Berlin, 1916. Admiralitat. Nachtrag 1919 r. zum Ostsee - Handbuch, nordlicher Teil 1916 r. Berlin, 1919.
-

Szczegółowe

przewodniki

żeglarskie; zawierają całokształt

mości praktycznych niezbędnych dla nawigacji.

wiado-

Bes e k e C. Der Nord-Ostsee-Kanal i~ wirtschaftlicher
u. militarischer Hinsicht. Lipsk, 1893.

następnie:

Bien a im e. La guerre naval 1914 responsabilites. Paryż, 1920.

KI im at i czeski ja usłowja w rajonie jugozapadnago
i rumunskago frontow. Sostawleno Nikołajewskoj Cilawnoj Fiziczeskoj Obserwatorjej. Petersburg, 1916.

Ca me n a d' Almeida. Les iles d' Aland. Annales de Geogra phie. XXXI. 1922.

Szereg broszurek wydawanych na każdy miesiąc roku. Ile ich wyszło - niewiadomo. Powstały one dla potrzeb wojny współczesnej, wojny
lotniczej i pozycyjnej i zawierają szczegóły o całokształcie zjawisk klimatycznych na określonym obszarze. Treścią każdej b~oszurki j_est1 temper.atura powietrza i gleby, zachmurzenie, opady, wiatry 1 stosunki. zamar~am~.
Broszurki zostały napisane z inicjatywy • GidrotechniczeskoJ or.gamzacJi
O(bszczestwa) Z(iemskich) U(praw) dla armij jugozapadnago fronta",
Czy podobne biuletyny były drukowane dla innych frontów rosyjskich
i wogóle europejskich · - nie wiadomo mi.
-

W a kar W. Rozwój terytorjalny narodowości polskiej. T. 3.
Kielce-Warszawa, 1917/18.
-

Praca cenna, lecz wobec istnienia nowego spisu ludności, dzisiaj
nieaktualna.

częściowo

Z o ł ot ar ew A. M. Wojenno-geograficzeskij oczerk okrain
Rossii i puti w sosiednija gosudarstwa. Petersburg, 1903.

- Krótka charakterystyka wysp i sporu
o Alandy, zakończonego arbitrażem,

1915, Fautes et

pomiędzy Szwecją

i

Finlandją

D o n n e r. Die Bedeutung der Ostsee fii:r Deutschlands
Landesverteidigung. Wissen u. Wehr. April, 1923.
Cho 1s ze w n i ko w. Memei, gidrograficzeskoje
czeskoje opisanje. Kostroma, 1912.

statisti„

Gr a n t off. Ostsee u. Ostland. Berlin, 1906.
I w a n i n. Libawskij port. Petersburg, 1904.
-

Dobry choć nieco stary opis portu.

Th e Ki e I Canal and HeJigoland. Handbook prepared
under the direction of the historical section of the Foreign Office. N2 41. Londyn, 1920.
- Krótki opis kanału i je~o wartości ekonomicznej.
M a h a n A. T. Influence de la puissance maritime dans
l'histoire. Tłom. fran. Paryż, 1900.

'4.

Bałtyk.

Reichs Marine Amt. Handbuch rur Belte u. Sund·
Berlin, 1915.
Re ich s Mar i n e Am t. Ostsee Handbuch. SUdlicher Teil.
7 Aufl. Berlin, 1922.

- Klasyczna praca o znaczeniu morza i wojny morskiej. Tłomac~ona
na wszystkie języki europejskie wywołała cały szereg naśladownictw; mię
dzy innemi niewolniczo choć nieudolnie stara się ją naśladować niemiecki
wiceadmir~ł Kirc~off: ,, Wpływ siły morskiej na morzu Bałtyckim na historję
~adbałtyck1ch ~a~stw w 17 i 18 stuleciu" (istnieje tłom. ros.). W polskiej
literaturze pod JeJ wpływem powstała praca Szel ągowskiego. Dzieło kontradmira!a Mahana słusznie doczekało się olbrzymiego rozgłosu, dokonało ono
zasadmczego zwrotu w umysłach. Jasną rzeczą się stało, że historję można
pisać przez historję mórz.

-

-
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M e c ki n g L. Der nordliche Seenkriegsschauplatz (Ostseel
Nordsee u. Kanał). Geographische Zeitschrift, 1916.
Ogólny opis morza Północnego, Bałtyku i kanału Kilońskiego pod
geograficzno-wojskowym. Autor, podobnie jak Partsch, w swoich
opisach ?bszarów wojennych (Polski Środkowej, Prus Wschodnich, Siedmiogrodu) me rozumie zjawisk wojny, tern niemniej u Meckinga dużo ciekawego materjału.
-

wz.ględem

Me n de I J. Die baltischen
chiw Bd. 7. Heft 1, styczeń, 1916.
O P Pe I

A.

dr.

Hafen. Weltwirtschaftsar-

Die deutschen

Seestadte.

Frankfurt,

1912.
- Opis miast nadmorskich niemieckich, zwłaszcza pod względem
handlowym; krótkie wzmianki historyczne.
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Paryż, 1908.
- Piękna praca o morzu i jego znaczeniu ogólno-ludzkiem. W dużej
mierze wzorowana na Ratzlu.

V a 11 a u x C. La mer.

Ze pp e I i n v. C. Die KUsten u. Ha.fen des Russischen Reiches in Europa u. dem Kaukasus mit RUcksicht auf die Lan·
desverteidigung. Eine militar-geographische Studie... Berlin, 1896.

Opis brzegów i portów rosyjskich obecnie przeważnie nieaktualny.

-

Trochę przykładów historycznych.

Ż e g 1a r z P o 1s ki - czasopismo miesięczne, poświęco
ne sprawom żeglugi morskiej i rzecznej ze szczególnym uwzglę
dnieniem potrzeb i zadań żeglugi polskiej. Gdańsk od r. 1922.
- Obecnie wychodzi jako dodatek tygodniowy do Kurjera Gdańskiego.
Odzwierciadla życie portu, stojąc na straży interesów polskich.

Pa b st A. Der Hafen von Riga. Mit 1 Karte. Ryga, 1908.
Po h Ie R.
-

Riga. Meereskunde. Heft 152. Berlin

Opis miasta, portu, dane o eksporcie i obszarze eksporto~ym.

'

_Rat ze I J. Das Meer ais Quelle der Volkergrosse. Mo~
nachmm, 1911.
- Praca o charakterze geograficzno-publicystycznym; ro~waża wartość
~orza dla wzmożenia potęgi państwa, ma być naukowym uzasadnieniem
silnego ru~hu~ kt~ry ogarnął Niemcy, dążąc do wytworzenia silnej floty .P.r~yszłośc N1em1ec leży na wodzie" hasło książki. Wiele w niej nieścisło ·
śc1 1 wycieczek hurra·patrjotyczno niemieckich, a zarazem przesady.

. R e vent I o w E. Der Einfluss der Seemacht im grossen
Kr1ege. 3. Aufl. Berlin, 1918.
. -: R~zdział Ostsee: - rzut o ka na politykę mocarstw związaną z zagadm~mam1 bałtyckiemi; przegląd (stronny) wypadków ostatr.iej wojny
w związku z Bałtykiem. Rewentlow stara się naśladować Mahana.

R_ udnic ki S. Morze Bałtyckie i morze Czarne. EncyklopedJa Pol.ska. Geografja fizyczna ziem polskich. Kraków, 1912.
-

Treściwy

geograficzny opis morza.

Rum me I J. Państwo a morze. (Drogi Polski), 1922.
Ru s kij admirał. Ewoliucja wojennago
morskija granicy Rossii. Wojna i mir, 1922.
Sad ko w ski Al. Możliwość osuszenia
Roboty publiczne, 1921.

sudostrojenja
zatoki Puckiej.

S ze I ą go wski. Walka o Bałtyk. Kraków, 1904.

5.

1919

Pogranicze polsko-niemieckie.

Bur ma n n K. Bilder aus dem Gebirge u. Berglande v.
Schlesien u. den Ebenen in Posen von der Oder bis zum Weichsel. Lipsk (1883?).
-

Opisy malownicze krain od Sudetów po W i s ł ę.

Braun F. Von der Grenzen Neupolens. Geogr. Ztschr.,1922.
Christi a n i, gen. mjr. Wojennyj obzor wostocznych obłastiej Germanji i Awstro-Wengrji. Czast' 1, wypusk I. Petersburg, 1905.

- Zawiera opis Prus wschodnich, Pomorza i Poznańskiego. Materjalu
dużo porządnie ułożonego. Część st atystyczna dzisiaj bez wartości. Poszczególne rozdziały czyta się z zainteresowaniem. Załąc zony dość obszerny
opis umocnień w omawianych prowincjach. Chociaż praca ta jest jedną z lep szych rosyjskich z tego zakresu, korzystać należy z ostrożnością wobec braku
krytycyzmu i naukowego przygotowania u autora.
Czy dalsze części i zeszyty tego dzieła istnieją-niewiadomo mi.

Gis ser. Wojennaja geografja. Germanja. Wyp. 1. Lekcji..
Petersburg.
K r ie p os t i wostocznago fronta Giermanji. Dopolnienje
wojenno-statisticzeskomu opisanju. Po dannym k' 1. 1. 1914 g.
Sekrietno. Gławnoje uprawlenje Generalnago sztaba. Petersburg, 1914.
Der O der str o m, sein Stromgebiet und seine wichtigste
Nebenflilsse; herausgegeben vom Bureau der Anschlusses zur

._ 312 l.Jntersuchung der Wasserverhaltnisse in der Uberschwemmungsgefahr besonders ausgereteten Flussgebieten. 3 t., 1 t. tablic,
1 atlas. Berlin, 1896.

Ka r a s i e w i c z K
Warszawa, 1922.

- Źródłowa, olbrzymia praca o Odrze i jej dorzeczu; do dzisiaj posiada dużą wartość. Uzupełnienia w pracy Symphera „Die Wasserwirtschaft.

Przewodnik po borach Tucholskich.

K a r a s i e w i cz K Z borów Tucholskich. Ziemia 1922.

Mil h Ir a d t. Die Tucheler Heide. Gdańsk, 1909.
S m ó I s ki G. Z podróży na Pomorze. Ziemia, 1911.

Romer E. Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych.
Prace geogr. Lwów, 1919.

S o m m e r D. Die Provinz Pommern. Berlin, 1901.
S trat e g i s che Ober sich t des osterreichisch-deutschen
Kriegsschauplatzes.
I Hauptstuck Nord Deutschland. Mit II Tafeln u. 4 Beilagen. Wiedeń, 1896.
III Haupsti.ick.
- Rozważania strategiczne i opis przeszkód, gór, rzek. Podział kraju
na obszary operacyjne. W pierwszym tomie Niemcy północne od Re n u do
Wisły. W trzecim tomie Czechy do bramy Morawskiej. W obu tomach wiele
nieścisłości. Mapki i kartogramy bez wartości. Przy opisie rzek szerokość
nie jest podawana, natomiast wskazuje si«_. potrzebną ilość pojazdów mostowych.

Gł a w n oj e Uprawlenje Generalnago Sztaba. Germanja.
Wojenno-statisticzeskoje opisanje. Cz. III. Pomierańskij rajon.
Petersburg, 1913.
- Obszerny opis Pomorza w granicach od W i s ł y do O d r y.
niejednolity, w dużej mierze przestarzały.

terjał

Ma-

W e h r m a n M. Landeskunde der Provinz Pommern. Breslau, 1909.
Zeszyt monograficzny kaszubsko-pomorski. Ziemia. Warszawa, 1911.

U Ie W. Das Deutsche Reich. Eine geographische Landeskunde. Lipsk, 1915.

7.
6.

Pomorze polskie i niemieckie.

Ambr us sat A. -Westpreussen. Ein Handbuch der Hei-·
matkunde filr Schule u. Haus. Gdańsk, 1906.
B r a u n F. Landeskunde der Provinz Westpreussen. Sammlung Goschen. Lipsk, 1912.
-

Treściwa książeczka, zaznajamia ogólnie z krajem.

D ee ck e W. Larideskunde
Goschen. Lipsk, 1912.

von

Pommern.

Sammlung

Ge hr k e, Hecker usn. Die Provinz Westpreussen in Wort
und Bild. Gdańsk, 1915.
Szereg popularnych obrazków z Prus Królewskich.

Br a u n Fr. Zur geographischen und politischen Lage des
Danziger Freistaates. Geogr. Zeitschr. 1922.
-

Artykuł

tendencyjny; autor .wrogo do nas usposobiony.

Damme P. Danzig, sein Hafen und sein Hinterland.
Meereskunde Nr. 148. Berlin, 1919.
D a n z i g s Handel und Industrie. Gdańsk, 1912.

- Opis prowincji pomorskiej; nie obejmuje ziem nad Notecią. Ksią·
żeczka popularna, wszechstronnie zaznajamia z krajem. W zupełności nadaje
si~ do lektury. O podobnym charakterze, cz~ściowo przestarzałe prace Wehrmanna i Sommera.

-

Gdańsk.

-

Krótki reklamowy opis przemysłu i handlu miasta.

G e i s I e r D. Grosstadt Danzig, 1918.
Hi r s c h. Ober die geographische Lage und Entwicklung
Dantzigs. Gdańsk, 1918.
St at i st is c h e Mitteilungen der Frei en Stadt Danzig. 1921.
M o n o gr a p hi e Danzig. Gdańsk, 19 J O.
-

Szczegółowy

opis miasta i portu.

-
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N ag ó r ski B. Port Gdański, Przegląd techniczny Nr. 4
i 5, 192~.
- Opis technicznych urządzeń portowych. T. s. po franc.- Le port de
Dantzig. Description generale. Devoloppement du trafie (Le Genie Civil str.
145 -150, 1923).

Por t Gd a ń ski. Der Hafen von Danzig. Nakładem Rady
Portu. Gdańsk, 1923.
-

Raf al ski J. Własny port polski na Bałtyku. Warszawa,
Th o m s e n. Danzig, als Handelshafen. Diss. Gdańsk, 1919.
Dobra książka o porcie i jego znaczeniu przedwojennym.

8.

Nizina Wielkopolski.

Bib er st ei n Rogala A. Die strategischen Verhaltnisse
Deutschlands Russland gegenilber. Nord und Su:d. 1899.
-

Niektóre ustępy nadają się do przeczytania, choć całość tych rozi nieciekawa.

ważań niezajmująca

Br a u n Fr. Landeskunde der Provinz Posen.
Fr i e d e I E. u. M i e I k e R. Landeskunde der Provinz Brandenburg. Berlin, 1909.
- Treściwy opis prowincji. Tu umieszczony ze względu na opis „Insel
Sternbt:rg".

D i e d e u t s c h e Ostmark. Praca zbiorowa. Leszno, 1913.
-

Praca hurra-patrjotyczna o niewielkiej wartości naukowej.

Sc h il t ze K. Landeskunde der Provinz Posen. Wrocław,
1914.
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Napisana popularnie. Nie obejmuje powiatów prowincji Prus Zachodnich,
położonych na prawym brzegu Wisły, których opis w „Westpreussen• tegoż
autora.

Amb ur g er, ppłk. Znaczenje żelieznych dorog siewierowostocznoj Germanji dla sosriedotoczenja wojsk jeja armji na
ruskoj granice i sposoby razruszenja ich. Po dannym Sztaba
Warsz. Wojen. Okruga. Warszawa, 1912:
,
_

Opis portu i jego działalności; tekst dwujęzyczny.

1g22.
-

-

z

Praca sumienna. Niektóre rozdziały dziś jeszcze można przeczytac

pożytkiem.

A n dr e e. Die Versorgung Ostpreusens mit Rohstoffen aus
heimischen Lagerstatten. Sonderabdruck der Hartungsche Ztg.
1920.
Bat o ck i Dr. prof. Ostpreusens wirtschaftliche Lage vor
und nach dem W eltkriege. Berlin, 1920.

- Krótkie rozmyślania b_. oberprezydenta Prus Wsch~d~ich nad ~ospodarczym si.anem prowincji; sądzi, że jej miesz~a~cy po~1nn1 .auch w1rtschaftlich unbeschadet Aufgabe der Provinz ais naturhche Brucke von Deutschland zum Osten•. Co prawda połamanego mostu.

Br a u n G. Ostpreussens Seen. Geographische Studien.
Schriften der phys. okonom. Ges. Królewiec, 1903.
De ut i ck e W. Ostpreussen und der polnische Korridor.
Jena, 1921.
.
. .

- Omawia wartość rolniczą prowincji dla uprzemysłowionych N1em1ec
oraz stosunki prawne, wynikające z serwitutu komunikacyjnego ciążącego na
Polsce. W pierwszej części praca ciekawa.

Gł a w n oj e Uprawlenje Gen. Szt. Giermanja. Cz. I. Wo' stoczno-Pruskij rajon. Petersburg, 1912.

_ Szczegółowy opis pojezierza, zwłaszcza jezior; naogół praca niepo·

-

Treściwy opis dawnej prowincji Poznań.

Sc h il t ze K. Die Seen der Provinz Posen nach ihrer Verteilung und Grosse. Abh. d. konigl. Preuss-Geolog. Landesamte.
Beitrage zur Seenkunde. Berlin, 1912.
S w i n i ars ka K. Das Netze-Warthe Urstromtal. Ein Beitrag zur... Wrocław 1918.

9.

Prusy Wschodnie.

.Mazowsze Pruskie.

A m b r a s s a t A. Die Provinz Ostpreussen. Ein Handbuch
d. Heimatkunde. 2. Aufl. Królewiec, 1912.
-

Dobra i obszerna książka o całokształcie życia Prus Wschodnich.

zbawiona

wartości.

Gr u n d I age n des wirtschaftsleben von Ostpreussen. Denkschrift zum Wiederaufbau der Provinz. I Teil. Hesse, A. Der
Grundbesitz in Ostpreussen. II Teil. Hansen J. Die Landwirtschaft in Ostpreussen. III Teil. Hesse A. Die Bevolkerung von
Ostpreussen. Jena, 1916.

- Źródłowa i obszerna praca o ludności i rolnictwie kraju w okresie
przedwojennym. Część IV i V o rzemiosłach.

Kie n a s t. Ostpreussen. Królewiec, 1911 .
Krzyż a n O wski W. Prusy Wschodnie i ich stosunek gospodarczy do Rzeszy. Przemysł i Handel. Z. 32 - 33, 1922.

.

-

-

Da s Land ostlich der Weichsel B b .
Grossen Generalstabe~. Berlin, 1912. . ear . m 2 Abteilung des
Opis

-

szczegółowy

k ·
prze omaczema.

Książeczka dobra, nadaJ· e si/zde0 i rztełczek, poprzedzony ogólnym wst"'pem.
"
"

L u l i e s H. Landeskunde von Ost u We s t preussen. Bres·
lau, 1911.
Ła

· · ko-Michałowska ·
z ę g a R. Ziemia Ch eł mJńs

w·ISła,

Ra zgon o w L. Ukrieplennaja linja mazurskich ozier
w swiazi z linjej zagrażdenij Rudżany-Ortelsburg. Warszawa,1911.

Sc hem a żelieznych dorog Siewiero-Wostocznoj Prusji
z pokazanjem ochrany na 2-oj dien mobilizacji i gławniejszych
soorużenij. 1 : 300000. Siekretno b. m. i r. (Ros. Szt. Gen.).

t

prowincji i możliwości ich uż . dl ogactw naturalnych i dróg wodnych
J • t
a przemysłu i
ycia
ro nic wa. Wszystko po.
prze d zone wstępem o polit
yczno-geograf1cznym p ł ż · k .
. ł . .
o o emu raJu. Dużo mateS . .
rJa u l zalu do traktatu wersalski
ego. pis literatury dotyczącej Prus Wschodnich.

M a s u re n. Ein Wegweiser durch des
seine Nachbarschaft. 9. Aufl. Królewiec, 1921.

Seengebiet und

p . f Uhrer durch die Kurische Nehrung. Me1921.
mel, Mittmann

Orłowicz

Pruskich i War ..
mJI.

W p
· rusy wschodnie a Polska. Wschód
M

w'

Il t
us rowany przewodnik
arszawa, 1923.

po

Mazurach

Mapa, a właściwie schemat z nieznanego wydawnictwa. Znajduje

-

się w zbiora€h C. B. W.

S c h u l t z e ~ P f a e l ze r G. lnsel Ostpreussen. Berlin, 1920.

.
Łubiencow szt k t ż I'
skoj Prusji. Wa;szaw.a, i894. e iezno-dorożnyje stancji Zawiślint·· I'
M ager F. Ostpreussen Di
~a ur ichen Grundlagen seiner Wirtschaft-eine OuelJe .d
- Dobra książka. Omówienie e~ sc er Kraft. Hamburg, 1922.

Analogiczna jest praca płk. Nieznamowa. Obie dają dokładny opis

-

umocnień pojezierza przed wojną.

1890.

Łubiencow,
sz t . k pt. Rieki Zawislinskoj Prusji. War1894.
szawa,

01 szew i cz
Polski, 1920.
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Skowron nek F. Das Masurenbuch. Berlin, 1916.

Jeden z fałszywych „Skowronnków" (brat Batocky'ch i Worgitzky'ch),
od swoich, napisał z gorliwością neofity Masurenbuch, aby
swych nowych „ziomków" na jakoby zapomniany przez nich
Nic nowego nie powiedział. Praca tendencyjna, znacznie gorsza od

-

odleciał
zwrócić uwagę

który
kraj.

Ambrassata. ,, Ostpreussen".

Steiner t H. Die Verkehrslage von Ostpreussen. ,,Welt..
wirtschaftl. Archiv" Bd. IX, Heft 2, 1917.
U ziem b l o A. Walka o Mazowsze Pruskie. Ziemia, 1920.
W akar W. Gniazdo imperjalizmu pruskiego (Prusy Ksią
żęce). Wschód Polski. Warszawa, 1920.
W i c h do r f H e s s. Masuren-Skizzen und Bilder von Land
u. Leuten. Berlin, 1915.

Popularne obrazki Mazowsza Pruskiego. Literatura o pojezierzu

-

liczy sporą ilość podobnych dziełek.

Z w e c k Al. Masuren. 3 części. Stuttgart, 1900.

Szczegółowy, przeważnie topograficzny opis pojezierza; czyta się

-

z trudem.

Os t pre us se n, seine Vergangenheit G
, egenwart und Zuunft 1 Heft (Kriegs-Voroffentlich d
es Deutschen Bundes Heimatschutz). Monachjum, 1915.
k

- Popularne wydawnictwo ,
b
o rony; pozatem bez wartości.

trochę

uwat1
6

.
o znaczeniu podłoża dla

.
I
Partsch J. Ostpreuss
en as Kr1egsschauplatz. Geogr.
Zietschrift, 1915.
-

,
Popularny zarys kraju o is n.
ic wspolnego z wojną nie ma. Istnieje
' p

tłomaczenie rosyjskie.

p ut i at a. Germanja Kratk.. .
Wostocznoj Prusji. Petersburg, 1io;~Jenno-geograficzeskij obzor

1O.

Śląsk i

Sudety.

D i e tri c h B. Karte des Oberschlesischen lndustriedreieks
1 : 25000. Wrocław (1921).

- Wskazuje rozmieszczenie kopalni i zakładów przemysłowych montanu górnośląskiego. Mapa niepiękna, lecz wyczerpująca.

Dietrich B. Oberschlesien. Wrocław, 1920.
-

Krótki, popularny opis Górnego Śląska.

Dum a s Pi er re. Le partage de la Hdute-Silesie. Ann.
de Geogr., 1922.

•

-

-

318 -

319 -

poświę

Pat s cho ws k y W. Filhrer durch das Altvatergebirge
u. die im Bereiche desselben gelegenen Kurorte u. Sommer„
frischen. Swidnica.

En g e Iber t. Die geographische Lage des Oberschlesischen lndustriereviers. Geographische Zeischrift, 1919.

Romer E. Księga informacyjno-adresowa polskiej części
Śląska Opolskiego pod redakcją ... 3 mapy. Lwów, 1922.

Fox R. Landeskunde von Schlesien. Wrocław, 1909.

Romer E. Stosunki ekonomiczne Górnego Śląska, a polityka państwa niemieckiego. Lwów, 1921.

Ekonom ista, XXI t. II. Warszawa, 1921. Zeszyt
cony Górnemu Sląskowi.
-

Podana jest obszerna literatura o Ślllsku.

Fox R. Die Passe der Sudeten (Forsch. z. d. Landes u.
Volkskunde, XIII). Stuttgart, 1900.
F ił h r e r durch Oberschlesien. Opole, 1920.
I 11 u s t r i er t er Fiłhrer durch das Oberschlesische Indu„
striegebiet mit besonderer Berilcksichtigung der Orte Kattovitz,
Konigshiłtte, Beuthen, Tarnowitz, Zabrze u. Gleiwitz. Lipsk, b. r.
H a n db uch des Oberschlesischen lndustriebezirks. Ais
Band Il der Festschrift zum XII. allgemeinen deutschen Bergmannstage in Breslau, 1913. Katowice, 1913.
- Praca zbiorowa. Opis urządzeń i wytwórczości, oraz stosunków
ekonomicznych montanu pod każdym względem.

Kas par i E. Rozmieszczenie geograficzne górnośląskiego
Ekonomista, 1911.

przemysłu.

Kr am szt y k J. Związek gospodarczy Górnego Śląska
z Polską i Niemcami „Przegląd Gospodarczy". Warszawa, 1921.
-

Książka

niewielka, lecz doskonale

przekonywująca

i zależności wzajemnej Śląska GórneRo z Polską.

cyframi o

związku

Mahr en und Schlesien - I, II, III Teil. Militar„statistische
Fe)delaborate. Mit 16 kartogrammen. Wiedeń, 1906 (Szt. Gen.
Austr.).
nia. Bez

La H a ut e - Sil e s i e... num ero special consacre a... Les
Archives de la grande guerre. Paryż, 1922.
S ta t is tik der Oberschlesischen Berg- und HUttenwerke
fur das Jahr 1913. Katowice, 1914.
U mi as to ws ki R. Śląsk Górny a wojna. Ziemia, 1922.
Gł a w n oj e Uprawlenje Generalnago Sztaba. Germanja.

Wojenno„statisticzeskoje opisanje. Cz. IV. Sileskij rajon, ~913..

- Praca bardzo słaba. Małe przygotowanie autol'ÓW, Tom IV Jest naJsłabszym w opisie dawnych b. wschodnich kresów niemieckich.

Z e s z y t górnośląski. Ziemia, 1922.

z a w ad z ki

J. prof. dr. Znaczenie górnośląskiego przemysłu

chemicznego i nieorganicznego dla Polski. ,,Przemysł Chemi„
czny". Lwów, 1921.

Materjału dużo,
stałego

lecz ułożony „austrjacką metodą" nie budzi zaufasprawdzania korzystać z niego nie można.

Miło b ę dz ki J. Lasy Górnego Śląska. Las Polski. Z. 1, 2.

Warszawa, 1921.
Or l o w i c z M. Ilustrowany przewodnik po województwie
śląskiem. Lwów, 1924.
Wrocław, 1896, 1911.
Podstawowa praca o Śląsku i prowincji śląskiej. Poszczególne rozdziały przestarzałe. Istnieje skrót dla użytku szkolnego, mianowicie:

Part s c h J. Schlesien, 2 t.

.

R o m e r E Stosunki między przyrodą a historją Śląska.
Ziemia, 1922.
Sag et J. B. L'industrie de la Haute„Silesie et son im„
portance pour la guerre. Paryż, 1921.

-

Part s c h J. Landeskunde der Provinz Schlesien. 8 Aufl.
Wrocław, 1918.

11. Pogranicze polsko-litewsko-rosyjskie.
A n n ie n s kij A. N. Oczerk gławniejszych wojennych soobrażenij s kratkim wojenno· geograficzeskim wzgliadom na zapadnyje granicy Rossii i w osobiennosti Finlandji. Petersburg, 1845.

_ Rozważania strategiczne, poparte dużą ilością przykładów historycznych.

Br e st „ Lit o ws k, Kowno u. Wilna im jetzigen Kriege.
Streufl. Mblt. Wiedeń, 1915,

-
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-

Detailbeschreibung des Raumes

celowi.

-

urn Władimir Wołyń
skij (1895),
urn Dubno (1891),
urn Starokonstantynów (1891).'

Opisy przestarzałe, już przed wojną nie odpowiadające swemu

En w a Id M. i Le bied ie w W. Oboronitielnaja siła zapadnoj pogranicznoj połosy Rossii. Wojenno,geograficzeskij
oczerk. Petersburg, 1903.
-

To samo po niemiecku. Przestarzałe.

Mi lita r.- s ta tistische Feldelaborate. Stidwest-Russland.
Gouvernements: Bessarabien, Cherson, Kijów, Podolien, Woły„
nien. I i Il Teil. (Austr. Szt. Gen.) Wiedeń, 1903.
Mi I i tar Geographie des Russischen Reiches. I Teil. Europaisches Russland. Wiedeń, 1899 (Austr. Szt. Gen.)
Gis ser i Markow.
tersburg. 1911.

Wojennaja geografja. 2 części. Pe-

Ko s m a to w A. W., Gotowcew A. J. Polsza. Cza st, Ili·
Wojenno - geograficzeskoje opisanje Polskago tieatra. Kniga I.
Wostocznyj rajon Polszi. Materjały strategiczeskoj razwiedki.
Moskwa, 1922.
- Jak wykazuje niniejsza praca, ,,wywiad strategiczny• rosyjski powinien swe maierjały trzymać głęboko w ukryciu, zarówno przed obcymi
jak i przed swymi. Praca pełna błędów i fantazji autorów, oparta na sta·
rym materjale, a odnowiona przez „Wegenetz in Westrussland• (!). Z dobrą
wiarą np. mówi się tam o jakoby istniejących mostach na odcinku pogra·
nicznym D ł.w i ny, W i I j i i t. d. choć nawet bez „strategicznego• wywiadu, autorzy ze swojego terytorjum mogliby sprawdzić z łatwością że podobne mosty
nie egzystują. Podobnych epizodów dużo. Opis całości państwa polskiego
miejscami humorystyczny.

Kr „ n. Zachodnie granice Rosji pod względem strategicznym. Strzelec, t. I., 1914.
Ka n n en ber g W. R. Wojennaja geografja
tersburg, 1912.

Rossii, Pe-

Ka n n en ber g W. R. Pogranicznaja połosa Rossii, kak
tieatr wojennych diejstwij. Petersburg.
Mak si m o w W. Obszczij wojenno - geograficzeskij
obzor S. S. S. R. Konsp. lekcij. Woj. Akad. 1922/23. Moskwa, 1923.

M O ssak owski j N.
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Dniepr. -

Petersburg, 1884.

Wojenno-statisticzeskoje obozrenj e Rossijskoj lmperji,
izd. pri I otd. Departamenta Gen. Sztaba. Petersburg. -Awgustowskaja gubernja, 1850. Wołynskaja g~bernja, 1~0. Wa~szaw„
skaja gubernja 1850. Wilenskaja gub~rnJa 1848. \V1!ebska!a gubernja 1852. Grodnienskaja gubernJa 1849. ~ow1~nska1a g~bernja 1848. Kijewskaja gubernja 1~48. Lu?lmskaJa ~ubernJa
1851. Minskaja gubernja 1848. Mog1lowska1a gubernJa 18~8.
Podolskaja gubernja 1848. Płockaja gubernja 1849. RadomskaJa
gubernja 1849. Smolenskaja gubernja 185~.

- z całości

tej obejmującej 67 tomów cytu1emy tylko dotyczące Rze-

czypospolitej.

Woj ennoj e obozrienj e Wilenskago Wojennago Okruga
1876- (88). 2 t. Marszruty (dod. do 2 tomu).
. Ob o z re n je Wilenskago Wojennago Okruga:
Czast' I - Minskij rajon. Otd. I. Wojenno-geograficzeskij
oczerk. 1903 g.
Czast' II- Srednie-Niemanskij rajon. Otd. I. 1903 g. Priłożenja, 1904 g.
Czast' III - Biełostockij rajon. Otd. I. 1904 g. Otd. Il.
1908 g.
Czast' IV - Połockij rajon. Otd. I. Wojenno-geograficzeskij
oczerk. Sostawleno pri sztabie Okruga Gen. Szt. płk. Trockim„
Seniutowiczem, izd. 1912 g. Otd. Il. 1912 g.
Czast' V - Mogilowskij rajon. Otd. I. Wojenno-geograficzeskij oczerk. Sostawleno pri sztabie Okruga Gen. Szt. płk.
Kostiukowym, izd. 1912 g. Otd. li. 1912 g.
.
Czast' VI - Siewiernoje Po1iesje. Otd. I. Wo1enno-geogra„
ficzeskij oczerk. Sostawleno pri Sztabie Okruga Gen. Szt. ppłk.
fiedorenko, izd. 191 O g. Otd. 11. 1913 g.

_ w pracy tej znajduje się wiele szczegółów. Niestety, jak przew~·
·zn1e
· u au t or ów woJ'skowych , brak dostatecznego naukowego . przygotowania
.,
~prawia, że trzeba się do podanych przez nich wiadomości odnos1c z re•
zerwą.

W O j en n o - geograf i czesko je opis a n je rajona d. Żu
kowszczina (siew.·wost. Postawy)- Bobrujsk- Pińsk- Grodno.
Smoleńsk, 1920. Operatiwnoje Upr. Szt. Zapadnago Fronta.
Wo j en n O - st at is t i czesko j e opis a n je Moskowskago
• wojennago okruga. Otd. I. Geograficzeskij i klimaticzeskij ob21

4

-
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zor. Sost. Gen. Szt. płk. E. A. Iskrickim, izd. 1908. To-że otd. II,
marszruty. 1909.
-

Niewiadomo mi czy istnieje dalszy cil\g tej pracy.

Kr at ko j e wojenno-geograficzeskoje opis a n je zapadnago
tieatra wojennych diestwij R. S. F. S. R. Wsierosijskij gławnyj
sztab. Organizacjonnoje uprawlenje. Petrograd, 1919.
- Pobieżny i niezdarny wyciąg z materjalów opisowych Wileńskiego
i Warszawskiego okręgu wojennego. Obejmuje obszar zawarty w czworobo ku: Kowno-Witebsk-ujście Prypeci-Chełm .

Ryk ac ze w N. Wskrytje i zamierzanje wod w rossijskoj
impierji. Petersburg, 1886.
-

Jedna z nielicznych prac w tej dziedzinie, do dzisiaj

wartościowa.

Schmidt L. Kurze militar-geographische Beschreibung
Russlands. Berlin, 1913.
Das Strassennetz in Westrussland, I Teil mit eine
Wegekarte 1/800000. Bearbeitet in der 2 Abteilung des Stelvertretenden General-Stabe der Armee. Berlin, 1917.
Źródłowa praca o sieci drożnej obejmująca obszar od Letgalji do
Jest świadectwem wysiłku niemieckiego uczynionego nad
urządzeniem olbrzymiej sieci dróg na obszarze etapowym. Dzisiaj ma, wobec ich ruiny, wartość tylko dokumentu historycznego.

Polesia

włącznie.

Ucz a s t ok r. Zapadnoj Dwiny od Witebska do Dynaburga. Sost. po izsliedowanjam Zapadnoj Dwinskoj opisnoj partji proizwiedionnom w 1886 g. pod rukowodstwom inż. Szeluty.
Petersburg, 1886.
- Pięknie wykonane mapy
ang. 250 i 500 sążni.

Dźwiny

wraz z

doliną

w

podziałce-w

calu

Militar-Statistische Obersichten von Sodwest-Russland
Gouvernements: Bessarabien, Cherson, Podolien, Wołynien.
I und li Teil (Szt. qen. Aust.). Wiedeń, 1893-1895.
Wasilewski L. Kresy wschodnie. Warszawa, 1917.
Z o ł ot ar e w A. M. Wojenno-geograficzeskij oczerk o krain Rossii. Peterburg, 1903.

Zol ot ar e w A. M. Zapiski wojennoj geografji dla intendantskago kursa. Cz. I i II. Petersburg, 1903.
Zol ot ar ew A. M.
T. I i II. Petersburg, 1885.

Zapiski wojennoj statistiki Rossii

Zol ot a re w A. M. Zapiski wojennoj statistiki Rossii.
Tom. II. Zapadno-pogranicznaja połosa. Petersburg, 1903.

12.

-

L i t w a.

A fa n a s j e w D. Kowienskaja gubernja. (Matierjały dla
geogr. i statist. Rossii sobrannyje oficerami Generalnago Sztaba). Petersburg, 1861. Wojennyj obzor - Ufniarski, Petersburg,
1863.
S. Bałt ram aj t is. Zbornik bibljograficzeskich matierjałów dla geografji, istorji. istorji prawa, statistiki i etnografji Litwy. 2 wyd. Petersburg. 1904. Zapiski Rus. Geogr. Obszcz.
Eh ret J. La Lituanie. Passe. Present. Avenir. Genewa,
- Ogólny opis Litwy (obejmuje Litwę i Białoruś) pod względem geograficznym, historycznym, społecznym i t. d. Wydawnictwo propagandowe,
w stosunku do nas wrogie. Na dołączonych mapkach granice nowego pań·
stwa litewskiego sięgają pod Brześć (I)

K es s le r O. Die Baltenlander und Litauen. Beitrage zur
Geschichte, Kultur und Volkswirtschaft unter BerOcksichtigung
der deutschen Besetzung Kurlands und Litauens. 2 wyd. Berlin, 1916.
Krzyż a n owski W. Litwa Kowieńska i jej kontakt gospodarczy z Europą zachodnią. Przemysł i handel. Z. 22, 1922.
La n g h a n s P. Karte Ober das litauische Sprachgebiet
in Ostpreussen und in Memelgebiet. Petterman's Mitteilungen,
1/1921.
Mapa stronna,

-

zmniejszająca ilość

Litwinów.

Da s Lit a u en Buch, eińe Auslese aus der Zeitung der
1O Armee. 1918.
Praca zbiorowa; szereg artykułów zaznajamiających z krajem, lu-

dnością

i

przeszłością.

M e y er R. Heimatkunde des Memelgebietes, 1922.
Mi 11 er E. Statistisches Handbuch rur Kurland und Litauen nebst Obersichten Ober Livland und Estland. Mit einem
bibliographischen Anhang zur Wirtschaftskunde .Rus~.la.nds. Schriften des lnstituts rur ostdeutsche Wirschaft m Komgsberg.
Jena, 1918.
M O r te n s en H. Die naturlichen Grundlagen des litauischen Wirtschaft. Geographische Zeitschrift, 1922.
_ Autor rozważa kwestję samodzi e lności go spodarczej Litwy i dochodzi do wni osku, że u zyskać ją moze tylko w produkcji spożywc z ej.
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P u i da, K ing. Visa Lietuva. lnformacine Knyga 1922
metams. Centralinis Statistikos Biuras prie Finansu, Prekybos
ir Pramones Ministerjos.
Informator zawiera bardzo krótki opis kraju i urządzeń. Streszczepo angielsku i niemiecku. Ma terjał ubogi. Pominięto np. zupełnie komunikacje (oprócz żeglugi), oświatę i t. d. Dodany jest lichy plan
Kowna w skali 1/10000.
-

nia

częściowe

Sc hm i e d er O. Litauen.
-

W zbiorze .zwcHf landerkundliche Studien•. Wrocław, 1921.

S ka I we i t B. Die Landwirtschaft in den litauischen Gouvernements, ihre Grundlagen und Leistungen. Aus dem Schriften des Instituts fur ostdeutsche Wirschaft in Konigsberg. Jena, 1918.

S o cha cze r we r L. Memel, der Hafen von Litauen. Berlin, 1919.
Da s Str a s s en et z in Litauen u. Kurland. Abschnitt I.
Geheim. Mit einer Wege-Karte 1: 500000 u. einer Karte der Umgebung von Libau 1 : 100000. Berlin, 1912.
-

Bez

wartości,

jak wszelkie tego typu prace niemieckie z przed

wojny.

St u dni ck i W. W spókzesne państwo litewskie i stosunek jego do Polaków. Warszawa, 1922.

V i du n a s W . S. La Lituanie dans le passe et dans le
present. Genewa, 1916.
-

To samo po niemiecku. Wydawnictwo propagandowe.

Vis co n t A. La Lituanie et la guerre. Genewa, 1917.
Wendenburg W. u. Lange H. F. Die Memelfrage. Berlin, 1922.
- Krótka charakterystyka dawnego terytorjum Kłajpedy, historja, prą :
dy polityczne, handel, przemysł, opis portu. Praca stronna.

13.

Polska

północno-wschodnia

zachodni

okrąg

wojenny Rosji.
Bobrowski j G. ppłk. Szt. Gen. Grodnienskaja gubiernja.
Materjały dla geografji i statistiki Rosii sobrannyje oficerami
generalnago sztaba. 2 części. Petersburg, 1863.
.
- Materjały zebrano dla gubernij .zachodniego kraju" i daleko od
mego na wschód. Dzisiaj wobec tego, że od wydania ich upłynęło około
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60 lat, mają te prace wartość przewazn1e historyczną. O ile mnie pamięć
nie zawodzi, widziałem niektóre z nich w tłumaczeniu polskiem.

Ce b ri ko w M., szt. kpt. Gen. Szt. Smolenskaja gubernja.
(Matierjały dla geografji i statistiki Rossii sobrannyje oficerami
generalnago Sztaba). Petersburg, 1862.
.J a n ko wski Cz. Powiat Oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Petersburg, 1898.

Kor ew o kpt Szt. Gen. Wilenskaja gubernja. (Materjały
dla geografji i statistiki Rossii sobrannyje oficerami generalnago sztaba). Petersburg, 186?.
D a s L a n d O b e r O st. Stuttgart, 1917.
Woje n n o - geograf i czeski j i wojenno-statisticzeskij
oczerk Zapadnago Wojennago okruga. Operatiwnoje i po podgotowkie wojsk Uprawlenje Sztaba wojsk zapadnago fronta.
Statisticzeskoje otdielenje. Smoleńsk, 1922.

- Praca oparta na materjałach przedwojennych, częściowo uzupełnio·
na. Wiele mylnych informacyj. Autorowie wierzyli np. danym wziętym ze
starej mapy 1 : 126000. Liczne są błędy w działaniach arytmetycznych. Ko ·
rzystać należy z wielką ostrożnością. Część druga statystyczna zawiera dane
z 1920-21 r. o ilości ludzi, koni, wozów i t. p. Wartość tej części niewiado,
ma. Obszar objęty przez opis obejmuje: Białoruś, gub. Witebską, Homelską
i

Smoleńską.

Woj e n n o ~ to p o gr a f i c z e s ki j o c z er k rajona mieżdu
riekami Bierezinoj i Dnie prom wdol Moskowsko~ Brestskoj żel.
dor. Polewaja pojezdka oficerow generalnago sztaba Moskowskago wojen. okruga w 1907 g.
O Is ze w i cz W. Znaczenie gospodarcze Litwy i Białej
Rusi. Odbitka z ,,Ekonomisty". Warszawa, 1919.
Ro m a n o w E. R. Obszczyj oczerk Witebskoj gubernji.
Ottisk iz pamiatnoj kniżki Witebskoj gubernji za 1898 g. Wi„
tebsk, 1898.
Sap u n o w A. Rieka Zapadnaja Dźwina. Istoriczesko-geo„
graficzeskij oczerk. Witebsk, 1893.

. - Praca przestarzała, oprócz części historycznej. Innej jednak dotąd
monografji Dźwiny niema.

S ap u n o w i Druckij-Lubeckij. Matierjały po istorji i geografji Disnieńskawo i Wilejskawo ujezdow Wilenskoj Gubernji.
Witebsk, 1896.

-
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S iemio now P. P. i Ła mańskij. Wierchnieje Podnieprowje i Biełorussja. Rossija t. IX. Petersburg, 1905.
St udnic ki W. Północno-wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Referat biura kongresowego. Warszawa,
1919.
S tu d n i ck i W. Stan gospodarczy ziem wschodnich, jako
wynik warunków historycznych i bogactw naturalnych tych
ziem. W schód Polski. Warszawa, 1921.
St udnic ki W. ~arys statystyczno-ekonomiczny ziem
północno-wschodnich. Z tablicami statystycznemi. Wilno, 1922.
St udnic ki W. Ziemia Wileńska. I. Stan gospodarczy. II.

Pożądany statut. Wilno, 1923.
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f le s z ar A. mjr. leg. Uwagi nad krajobraze~dpo~esTkimN.
Studja między TurJ·ą a Stochodem) Spraw. z pos1e zen
W. 7. IX. 1916.
J e 1e ń s k a E. Wieś Komarowice. Wisła, 1891.

.

.

t. . e w ppłk. Zapadnoje Poliesje. Kratkoje wojennoK
geograf~c:e~ijje i wojenno-statisticzeskoje opisanje. Petersburg,
1914. Zapadnoje Poliesje. Marszruty. Petersburg, 191~.

l .
ydane przez „GławnoJe upraw enJe
)
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zym i jedynym dokładnym
.
- Obie prace (druga z i~r?wa . wt
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S t b • Praca KoshaJewa Jes naJ 1eps
l
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. N' t t
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,
· m PolesJa · 1es e Y, aut
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łości a nawet szczego'ł ow
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.
,
przes arza
O jest tu
, . kraju Obszar opisywany w teJ
.
źródeł, wobec czego spor
•
fałszywych, szczególnie dla północ~eJ CZQSCl
pracy jest to obecne Polesie polskie.

Tys z kie w i cz E. i in. Opisanie powiatu Borysowskiego
pod względem statystycznym, geograficznym, historycznym, gospodarczym, przemysłowym, handlowym i lekerskim. Wilno,
1847.

Ku 1w i e ć K. Polesie. Wseh o'd Polski. Warszawa-Wilno.
4/1920.
. · meli· oracJ'i Polesia. Przegląd
Librowicz W. Zaga d meme

W o ł ł o s o w i cz S. Litwa i Białoruś. Cz. I. Geografja
fizyczna. Warszawa, 1920.

techniczny. 438. 1923. .

-

Jedyna cenna praca o i.ym kraju. Wyszła tylko część pierwsza

obejmująca geografję fizyczną.

Żeleński j J. ppłk. Szt. Gen. Minskaja gubernja. (Materjały dla geografji i statistiki Rossii sobrannyje oficerami gene-

Omawia jakie zyski przyniesie
. k
'
- Artykuł rzeczowy 1 bardzo Cle awy.
meljoracja kraju.

Oczerk rabot Zapadnoj Ekspedicji po os~szenju ~oto~
1875- 1898 g. lzd. Min. Ziemledielja i gosudarstw1ennych imu
szczestw. Petersburg, 1899.
O as po 1esie. Streuffl. Militarblatt. Wiedeń, 1915. Nr. 44.

ralnago sztaba). Petersburg, 1864.

14.

P o I e s i e.

, Polesie ilustrowane. Praca zbiorowa pod redakcją inż.
t . ł
Nelarda Brześć Litewski, 1922.
. . d l'ta przeładowana ma erJ a em
•
- Monografja kraju bar~zo nt1eJ~ nok~ó;zy nie znając Polesia , opo·

8 l a ut h. Osuszanie bagien Polesia. Czasopismo techniczne. Lwów, 1899.

b k
· cym 1•edy n1e au orow,
. t
.
dobrych chęci przy ra u
. t
.
osobistym, m eresuJą
. .
. .
ieprawdz1we. Ouzo am
.
'ł, . teresujących o dzis1e1szem zyc1u
wiadaJą rzeczy wręcz n
wiadomości i metody. Trochę szczego ow m

Brandt B. Die Silmpfe Westrusslands. Ztschr. des Erdk.
Berlin, 1917.

kraju.

C h o r o s z e w s k i W. inż. Osuszenie błot poleskich. Pam.
fizj. 1881.
Fortificatorische Detailbeschreibung von Brest-Litowsk, mit 14 Beilagen. (Zusammengestellt auf Grund der bis
Ende 1904 eingelaufenen Nachrichten). Wiedeń, 1904.
Fr a n ko wski E. Z Polesia Wołyńskiego. Ziemia, 1914.

h Z 't
Rebhann. D·1e Su" mpfe der Polesie. Geographisc e e1 schrift. 1900.
Sik orski W. Polesie jako węzeł strategiczny naszego
frontu wschodniego. Bellona, 1/1924.
S z pi 1ew ski j P. Mozyrszczina. (Iz putieszestwia po zapadnoruskomu kraju). b. m. 1859·

-- 3~8

-

-

Tol mac z o w J. N. Jugozapadnyj kraj. Wostocznoje Poliesje. Kijów, 1877.
- Praca przestarzała. To samo po niemiecku. Militar Geographie des
ostlichen Polesie. Wiedeń, 1897.

Wyg od n o -Ii w wojennom otnoszenji osuszenje Polesja?
Skugarewski A. o odczycie Wojejkowa. Razwiedczyk, 117/1893.
- Autor dochodzi do wniosku, że lepiej dla państwa posiadać
ralną, bogatą prowincję, aniżeli bezużyteczną puszczę graniczną.

kultu-

Z ab ie ri n, kpt. Kratkoje opisanje zapadnago Polesja. Iz
rekognoscirowok proizwiedionnych oficerami Gen. Szt. Kijew.
Wojen. Okruga w julie 1882 g. Kijów, 1883.
Ż y I i ń ·ski j J. Kratkij oczerk osuszitielnych rabot ispolnien~
nych w Polesji w tieczenji 1894-1898. Pamiatnaja kniżka Miń
skoj gub. za 1890 god.

Ż y I iński j J. Kratkoje obozrenje Polesja i jewo kanalizacji. Petersburg, 1892.
·

15.

Polska południowo-wschodnia i ziemie przyległe
(Wołyń, Podole, Ukraina przeddnieprzańska).

Ra z rab ot a n ny j a dannyja usłowij tieatra diejstwij
VIII-oj armii pri obszczem operacionnom naprawlenji Rowno Kowel-Włodawa-Łukow. 1915.
-

Dane zostawione nieumiejętnie i niedokładnie.

De ta i I b e s chrei bu n g des wolynisch~podolischen Operationsraumes. Wiedeń, 1902. (Szt. Gen. Aus.).
. . . - Przedruk . mate~jałów kijowskiego wojennego okręgu uzupełniony
dz1s1aJ bezwartośc1owem1 uwagami o administracji i urządzeniach publicznych kraju. Dodany rozdział z mapą o wydarzeniach wojennych obszaru.
Przejrzysta mapka hypsometryczna.
deń,

F o r t i f i c a t o r i s c h e Detailbeschreibung von Łuck. Wie1895.
F o r t i fi c at o r i s c h e

Detailbeschreibung

von Dubno.

Wiedeń. (A. Szt. Gen.).
- Uwaga jak przy następnym dziele .

Fort i ca tor is che Detailbeschreibung von Równo. Mit
5 Beilagen. (Zusammengestellt auf Grund der bis Ende September 1895 eingelaufenen Nachrichten). Wiedeń, 1895.
, - Poza opisem umocnień zawiera dokładny topograficzny opis okoli,
cy Rown:go,. ~ szczególności [zaś rzek. Pozatem opis środków transporto,
wych, os1edh 1 zasobów okolicy.

329 -

Gu Id m a n. Geogr a phisch-statistische Beschreibung von
Podolien (Wyd. Austr. Szt. Gen.). Tłomaczenie z ros. Wiedeń,
1889.
Da s w o I h y n i s che Flachland u. der befestigte Raum
von Rowno, Dubno, Luck. Streufll. Mblb. Wiedeń, N2 42. 1915.
Kijewskij wojennyj okrug. Wojenno-geograficzeskoje
i statisticzeskoje opisanje. Kijów.
I. Jużnyj prigranicznyj rajon. Otdieł I. Wojenno-geograficzeskij oczerk. .., sost. Gen. Szt. płk. Tołmaczow. 1904.
Otdieł II. Strategiczeskij oczerk. .. sost. Gen. Szt. kpt. Stielleckij, 1906.
Otdieł III. Wojenno-statisticzeskij oczerk. Priłożenja ... sost.
pod redakcjej gen. mjr. W. P. Rieszczikowa - płk. W. P. Żu
kow. 1907.
Priłożenje I. Rieki... sost gen. Szt. płk. Tołmaczow. 1903.
Priłożenje Il. Marszruty ... sost. por. Kazanskij i kornet Gricewicz pod red. Gen. Szt. płk. Tołmaczowa. 1903.
Prilożenje III. Pozicji ... sost. Gen. Szt. płk. Tołmaczow, 1904.
II. Pridnieprowskij pogranicznyj rajon.
Otdieł I. W ojenno-geograficzeskij oczerk... sost. gen. Szt.
płk. Bresler. 1912.
Otdieł Il. Strategiczeskij oczerk... sost. Gen. Szt. płk. Dorman, 1905.
Otdieł III. Wojenno~statisticzeskij oczerk Prilożenje ... sost.
Gen. S1.t. płk. Żukow.
~
Priłożenje I. Rieki.
Czast' I. Bassejn riek D n i e s t r i J u ż n y j B u g... sost.
Gen. Szt. płk. Gulewicz. 1904.
Czast' Il. Dn ie p r (od ustja r. S oż od ustja r. O ri eł) ...
sost. Gen. Szt. ppłk. Gulewicz.
Czast' III. Pritoki r. D n ie p r a... sost. gen. Szt. ppłk. Stiel- leckij. 1907.
.
Priłożenje Il. Marszruty ... sost. Gen. Szt. ppłk. Dorman.
Dopołnienja Gen. Szt. ppłk. Owsiannikow. 1905.
Priłożenje III. Pozicji... sost. Gen. Szt. płk. Tołmaczow.
1904.
III. Siewiernyj prigranicznyj rajon.
Otdieł I. Wojenno-geograficzeskij oczerk... sost. Gen. Szt.
płk. Tołmaczow. 1903.
Otdieł Il. Strategiczeskij oczerk(?)

'

-

-
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Otdieł III. Wojenno-statisticzeskij oczerk... sost. gen. mjr
W. P. Rieszczikow i ppłk. W. P. Żukow. 1906.
Priłożenje I. Rieki... sost. gen. Szt. płk. Tołmaczow. 1903.
Priłożenje II. Marszruty ... sost. rtm. Sieredin, kpt. Lilke i in.
pod ried. Gen. Szt. płk. Tolmaczowa. 1903.
Prilożenje 111. Pozicji... sost. Gen. Szt. płk. Tolmaczow. 1903.
- W kilkunastu tomach zebrano całokształt opisu kijowskiego wojennego okręgu. Pod wieloma wzgl<:dami materjał ten stano\~i źródło niezastąpione. Część statystyczna jest przestarzała. Opis geograficzny jest wła
ściwie opisem topograficznym, jaki się da sporządzić na podstawie dobrej
mapy; w tym wypadku autorowie przeważnie taką mapą nie rozporządzali,
a wykonywali go na zasadzie bezpośrednich spostrzeżeń. Opis prowadzony
jest w oryginalny sposób, mianowicie jako partje opisowe bierze się „wododziały", pojęte jako obszar od jednej do drugiej rzeki. Przy tym systemie
znaleźć poszułtiwaną wiadomość bardzo trudno, zwłaszcza, iż indeksów autorowie nie uznają. Wogóle układ dzieła ciężki, niewyraźny, całość trudna do
ogarnięcia i odcyfrowania, tablice statystyczne olbrzymie, cyfr poszukiwanych znaleźć nie łatwo. Przy opisach geograficznych pięknie wykonane map·
ki gleb.
I. ,,Jużnyj pogranicznyj rajon• obejmuje obszar zawarty między Zbru·
cze m a południkiem Winnicy, O n ie str em i linją Nowy Wiśniowiec-Ko·
ziatyn.
II. ,,PridnieprowskiJ pogranicznyj rajon• omawia obszar pomiędzy linją:
Jampol-Wysock (nad Słuczą), następnie na wschód do ujścia Prypeci,
dalej O n ie pre m do ujścia Taśm i ny, skąd do Jampola.
III. ,,Siewiernyj prigranicznyj rajon• obejmuje obszar zawarty pomię
dzy: Żałoścami-Torczynem Górnym-St och ode m do Horodka, dalej na
wschód do Słuczy, następnie Sł u ..: z ą na południe i na zachód do Załośce.

Ku I w ie ć K. Dniestr i jego dorzecze. Ziemia, 1922.
Pu z y re w s kij. Dn ie s t r. Petersburg, 1902.

,

K r a t ko j e wojenno-geograficzeskoje opisanje ukraińska
go tieatra wojennych diejstwij. Czast' I i II. Glawnago Sztaba
Organ. Uprawlenje. Petersburg, 1920.
-

Niezdarna kompilacja ze starych materjałów.

Ru d n y c k i j S. Ukraina. Land u. Volk.

Wiedeń, 1916.

Tar a n owski j J. szt. kpt. Topograficzesko~statisticzeskije
matierjały jugozapadnago kraja: kijewskaja, podolskaja i wolynskaja gubernja. Sostawił po oficjalnym swiedienjam Korpusa
wojennych topografow... Kijów, 1882.
- Przestarzałe wobec istnienia pięknej pracy o kijowskim okręgu
wojskowym.
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..
z o'ezdok po Podolji. I. fosforito:
Tutkowskl) P. A.. ~ P l
W zbiorze „Jugo--zapadnyJ
wyja kopi. II. Miedoborsk1Ja gory.
kraj". Kijów, 1893.
· Kremienieckija
k.1 . p Iz pojezdok po Wołym.
k
Tu t o w s J •
k ·" K'., w 1893
gory. W zbiorze „Jugo-zapadnyj raJ . IJO ,
.
. . .. , ,
.
k'. owragi ich razw1t1e, z1zn
Tutkowskij P. Juzyo-rus lJ\nyj kr~j". Kijów, 1893.
i diejatielnost'. W zbiorze „ ugo-za pa
.
.
.
o„
. 1·
"k WoJ'enno-statisticzeskoJe op1san1e W
a b 1 e 1 n, pp1 ·
łynskoj gubernji. Cz. I. Kijów, 1887.
'
..
S t G n Bessarabskaja obłast. (Ma
ad~:~::g:af;· i k:!tis:iki ;o~sii sobrannyje oficerami ge•
neralnago Sztaba). Petersburg, 1862.

z

terjał~

16. Polska

środkowa.

.
Verteidigunt:f der deutsch - russi..
Die Be fest lg u n gh u. V lk darg;stellt von ei nem deuschen Grenze dem deutsc en o e
tschen Offizier. Berlin, 1901.
des Angriffs Terrains des befestigt~n
Beschreibung
(Weichsel - Narew Waffenplatz). Wie..
Raumes von Warschau

deń, 1898.
tł" h Bug mit
..
B
h r e i b u n c1 des wes ie e
Allgemeine
esc
Gen. Austr.).
seinen Nebenflussen. Wiedeń, 1893. ( zt.
d
. b n g der Weichsel von er
A Il g e m e i n e B e s c hr e Ih u G
e u ihre NebenHUsse
b·
deutsc en renz
San - MUndung is zur
w· deń 1892 (Sz.· Gen. Austr.).
exclusive des Bug - Narew. ie
,
d d. h Pol en als Schauplatz
Borne v. dem Kreuzwen e ie ..
d ukUnftiger Kriege. Berlm, 1890.
vergangener un z
ff)
M'l Ztg.
Str at e g i s c h e B e t r a c h tu n g en. Streu .
I.

S

ł

obszarem strategicznym Rosji t. j. dawną
,
, k o której dużo szczegółow.
Kongresow ą, ·
dd t hl nds

1891 r. Nr. 11.
-

Rozważania nad czo owym

f o· ostlichen Grenzlander Nor eu se a
.
Br a udn k. die des Weichsellandes (Kongresspollens).
Eine Lan es un e
Bonn, 1921.
4
Chętni k A.
Zielonej puszczy. Ziemia, 191 ·

z

-
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J. W . .. i. (froelich J.) Królestwo Polskie jako teren strate·
Detailbeschreibun
d
Pilica. Wiedeń 1887 (G
S g A es Raumes an der unteren
'
·
en. z. ustr. ).
Detailbeschreibung d
R
bei Krakau bis Żarki - A d . es aum.es. Von der Grenze
(Sz. Gen. Austr.).
n re1ew - Chmielnik. Wiedeń, 1884.
.
F o r t i f i c a t o r i s c h e Detailb
.
g1ewsk mit Zegrze 3 części· w· d eschre1bung von Nowogeor.
· ie eń, 1901.
Fortificatorische D t ·ib
3 części. Wiedeń 1899 N h: a1 eschreibung von Warschau.
beschreibung von' Wars~haua:b rag zur fortificatorischen DetaiJ„
b. m. 1914.
g~schlossen am 1O August 1914.
C h r a p o w i c ki W l. Krótki o .
.
.
czny Królestwa Polskiego W
pis topograficzny I statysty„
_ P
. .
· arszawa 1913.
. się.
:aca Staranny
o niewielkiej
wartości naukow .
ukazdma
• t
.
eJ, przestarzała już w eh w1.11.
O pis opograficzny.

~ eoni.ks s c hr _if_ t Nowogeorgiewsk u. Zegrsche
p umocnien z szeregiem map 1. pan
I 6 w.
• Berlin, 1914.
De n ks c hr i ft Warschau Berlin, 1924.
(Pruski Sz. Gen.).
·
- Jak poprzednie dzieło.

Detailbeschreibun
d
.
schen Weichsel und Bug M·f 8 ;s.l russ1schen Gebietes· zwi„
1
Gen. Austr.).
·
ei age. Wiedeń, 1899. (Szt.
- Opis rzek, linij kolejow eh d ,
sennetzu. Wszystko poprzedzone ykr~tk"rog, wzorowany na niemieckim Stras·
Im wstępem. Przestarzałe

E

W

.

Das nordwestliche

russische

Ka w kask i. Russisch Polen vom militar-geographie Standpunkte. Petermanns Mitteilungen, 191 O.
Da s Kr ie g st he at er an der Weichsel. Hannower, 1888.
Kwiatkowski J. Rzeka Nida. Ziemia, 1910.
Le n ce w i cz S.

Wyżyna

Kielecko „ Sandomierska.

Zie-

mia, 1914.
(Li e bert, v.) Der polnische Kriegsschauplatz. Militargeographische Studie von Sarmaticus. Hannower, 1880.

Łoziński W. Das Sandomierz - Opatower Losplateau.
Braunschweig, 1909.

1 tom i 40 map.

Detailbeschreibun
d
.
der WeichseJ. Wiedeń, 1903. (fzt ~ russ1schen Gebietes Jinks
- Opis ten zawiera w .
· . en. Austr.).
yJątkowo wiele niedorzeczności.

. d en,
„s t 1894.
orf f.
ie

giczny. Przedświt, 1909, Nr. 7.
J. W ... i. (Froelich J.) Królestwo Polskie, jako teren strategiczny. Studjum ' wojskowo~geograficzne. Z 2 mapami. War·
szawa, 1911. Wyd. wydz. bojowego P. P. S.
- Główna część pracy mówi o dyzlokacji wojsk rosyjskich, pozatem
dane statystyczne, jak również opis komunikacyj.

Kriegstheater.

Mieczysław ski Ż.

Geografja militarna Królestwa Pol„

skiego. Warszawa, 1910.
- Je : ; t to właściwie dyzlokacja wojsk rosyjskich tej części Polski.
Miklaszewski S. Mapa gleboznawcza Królestwa Polskiego. 1: 1500000. Warszawa, 1912.
S. O a s K r i e g st h e a ter an der Weichsel u . seine Bedeutung rur den Beginn der Operationen in einem Kriege Rus·
slands gegen das mit Deutschland verbUndete Osterreich.
Lipsk, 1888.
Die N ar ew~ B obr-Front. Streuffl. Mblt.

Wiedeń

Nr. 33,

1915.
N i kul iszcze w. Russko-giermanskaja granica w strategi-

ści.

Militar~statistische F Id I
Wiedeń,
1902-1903 (S Ge e aAborate. Westrussland, 3
z. en. ustr.).

czę„

Gloger Z. B'ia l ow1eza.
· . Warszawa, 1907.
H a n db u c h von Polen (Ko
allgemeinen Landeskunde d ngress Polen). Beitrage zu einer
Ber lin, 1918.
po red. E . Wunderlicha. 2 wyd.

czeskom otnoszenji. Petersburg, 1883.
Ober t E. Die Ressourcen des Weichsellandes nach den
verlasslichsten, neusten Daten. Temesvar, 1896.
W oj en n oj e obozrenje Siewiernago fronta Warszawskago
Wojennego Okruga:

-

-
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Czasf I?
Czast' Il?
Czast' III. Łomża-Białostoksko--Brestskij rajon. 1901.
-

Praca ta jest znana mi jedynie z

tytułu.

Woje n no je ob o zre nj e Warszawskago
Okruga (s marszrut~mi). Warszawa, 1874.

Wojennago

Kratkij oczerk Warszawskago wojennago okruga w mediko·topograficzeskom otnoszenji. Warszawa, 1900.
Znana mi jest tylko część I, która zawiera: ogólny opis okręgu, następnie tłumaczenie pracy prof. Rostafińskiego o roślinności i krótką notatkę
o lasach.
-

W ars z a wski j Wojennyj Okrug. Jużnyj front.
I ....?
II Wostocznyj iii Kowelskij rajon. płk. Januszewski 1902.
-

Całość

tej pracy nie jest mi znana.

Statisticzeskoje opisanje Carstwa polskago po otrasliam
promyszlennosti imiejuszczym znaczeńje dla lntiendantskago
Wiedomstwa. Sostawleno w lntendantskom uprawlenji warszawskago wojennago okruga. Petersburg, 1873.
Sta ti st i czesko je i wojenno.-topograficzeskoje o pisanj e
Carstwa Polskago, sostawlennoje w 1841 g., (rękopis)+ 14 to-mów (rękopis). Priłożenja. Tom I. Granicy, gory i hołota. T. VI
i VII. Alfawitnyj spisok wsiem gorodam, miestieczkam i diere-wniam. T. VIII. Wiedomost' narodosielenja i chliebopaszestwa.
T. IX. Fabryki i zawody. T. X. Miery i wiesy (po niem.). T. XI.
Sielskoje choziajstwo, manufakturnaja promyszlennost i torgo-wlia (po franc.): Histoire physique, civile et morale de Varsovie
depuis les premiers temps historiques jusqu'en 1841. T. XII.
Opisanje okrestnostiej kriepostiej. T. XIII. Kratkoje opisanje za-mieczatielniejszych pochodow so wtoroj połowiny XVII stol.,
gławnym tieatrom kotorych służyło nyniesznieje Carstwo Polskoje, a rawno i ukazanja presliedowanja czerez Carstwo francuskoj
armji w 1812 i 1813 gg. T. XIV. Raznyje wiedomosti i tablicy.
- Rękopis ten, liczący kilka tysięcy stron, znajduje się w bibliotece
Sztabu Warszawskiego Wojennego Okręgu. Obecnie prawdopodobnie w Smoleńsku.

P art s c h J. Der polnische Kriegsschauplatz. Geographi-sche Zeitschrift. t. XX, 1914.
- To samo w oddzielnej odbitce i w tłumaczeniu rosyjskiem. ,,Rusko·
awstrijskij tieatr wojennych diejstwij". Pierewod s niemieckago R. R. Natusa.
Praca mało wartościowa, ogólne wiadomości o kraju.
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. h Polen ais Kriegsschauplatz. Eine

p r a e s en t H. Ru.ss1sc D' Grenzboten 73. Jhrg. 1914. Nr. 37.

Sk1zze. ie
mi'l't"rgeographische
l a
- Ogólniki ciągle powtarzane.

N" c ciekawego.
i

. p Mapa zalegania lessu w części połu-
P r ze s myc k i .
dniowej Królestwa Polskiego. 1 : 500000.
. k. S Der Ostliche Kriegschauplatz. Wiedeń(?)
Rudnic i ·
1915.
-

Trochę ogólników.

Nic ciekawego.

Stefan Das russische Kriegs th eater. Strategi.·
.
S
fl Milit. Ztg. Wiedeń,
sche und geogra phische Stud1e. treu .

s ar k o t 1. c

1894.

k' Zie„
.
d k. J Roztocze Lwowsko--Tomaszows ie.
Siemiera z i ·

mia, 191 O.
f" ei n ope„
St o hr. Das Weichselland u ..s~ine Resou;cen ur
"rper Streufl. Miht. Ztg., 189 .
rierendes H eeresk O
•
·
5 części. Berlin,
. Polen. Geh e1m.
Das Strassenetz m
1903, 1906, 1914 i 1915--:1?.
. b ła drukowana trzykrotnie. Opis
Sieć drożna" Polski srodkowe!ł y o niewielkiej wartości prak-

„
b' ·
· mało szczego owy,
h · tarego
·1 . z materjalów statystycznyc 1 s
tycznej. Jest to przeważr.ie komp~ acJa o Dodany jest opis rzek i mapa gle~,
opisu Warszawskiego Okręgu ~01en_neg ~siada żadnej wartości praktyczne).
. . .
ł 'c' tego przewodnika me p
Dz1s1a) ca os
•
C I

drożni bardzo po iezny i

d 'k po Królestwie Polskim.
z. .
Th u gutt S. Przewo m
Kieleckie i Radomskie. Warszawa, 1914.
h' des ostlichen Kriegsschauplatzes.
Ti s se n. Die geograp ie
Berlin, 1914.

go pokroju co Partscha.

ffl Mblt WieW eichsel - Front. Streu .
.
Die befestigte
d ' 1913 Nr. 34.
.
en,
..
k t lzmienienja i dopołnienja k ~ojenno--stabW il k, szt. ~ . .
·nsko' gubernji. Rękopis.
sticzeskomu obozrienJU Lubh
J
k'ego Okręgu Wojennego.
-

Broszurka tego same

-

Znajduje się w bibljotece Warszaws

1

,

. l do tr gonometrji kraju. W zme,
Witkowski J. Mater)~ Y dk' y k i wód w Królestwie
.
morza l spa 1 rze
sienia nad poz10.m . .
f'
t XIX. Warszawa, 1907.
Polskim. Pamiętnik fiz1ogra iczny .

-

17.
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Polska

południowa.

A 11 g e m ei n e B e s chrei b u n g der Dniester von Staremiasto bis zur russischen Grenze u. seiner Nebenfltisse. (Austr.
Szt. Gen.) Wiedeń, 1892.
A Il g e m e i n e B e s c h r e i b u n g der W eichsel von Oświę
cim bis zur Sanmtindung u. ihrer Nebenfltisse. (Szt. Gen. Austr.)
Wiedeń, 1891.
B es chrei bu n g von Ostgalizien u. der Bukowina. Wie-

deń, 1893. (Sz. Gen. Austr.).

To samo w przekładzie rosyjskim „Obozrienje Wostocznoj
Galicji i Bukowiny". lzd. Wojenno-Uczonago Komiteta Glawnago
Sztaba. Petersburg, 1902.

-
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Det a i I be s chrei bu n gen von Fluss-Obergangspunkten
an der W eichsel bis zur San-Mtindung, dem Dunajec u. dem
San mit Wisłok. Wiedeń, 1886. (Szt. Gen. Austr.).
Det a i I be s chrei bu n g des Nordqstens der osterreichisch·ungarischen Monarchie. Mit 7 Beilage. Wiedeń, 1906.
(Szt. Gen. Austr.).
- Tom ten obejmuje Podkarpacie od południka Tarn~wa do Z_brucza
i dawnej granicy rosyjsko-austrjackiej na północy. ~zc~egoło~y opis rzek
i pobieżny dróg jest uzupełniony ogólnemi wiadomościami o kraJU,

Det a i I b es c h re i bu n g des Raumes am oberen DnieWiedeń, 1892. (Szt. Gen. Austr.).
D et a i I b e s chrei bu n g des Raumes von Nordost Galizien. Wiedeń, 1894. (Szt. Gen. Austr.).

ster.

- .Obozrienje" dzieli się na trzy oddzielne części: 1) Kotlina Bełska
i płaskowyż Podolski, 2) dorzecze górnego Dniestru i 3) południowo·wscho·
dni węgieł Galicji i Bukowiny. Treść każdej części ta sama, mianowicie:
granice i wielkość, źródła, powierzchnia, wody, klimat i warunki sanitarne.
Ludność. Administracyjne urządzenia. Drogi. Osiedla. Zapasy kraju. Umocnie·
nia. Ocena. - Całość nie wiele warta, przestarzała. Korzystać należy bardzo
ostrożnie, jak wogóJe z całej literatury wojskowej austrjackiej.

Det a i I b e s c h re i bu n g des Raumes von Stidost Gali-·
zien und der Bukowina. Wiedeń, 1895. (Szt. Gen. Austr.).

B es chrei b u n g der Unterkunftsverhaltnisse von W estgalizien. Wiedeń, 1892.

Gal i zie n und das westliche Russland. Militar Geographie. Wiedeń, 1883. (Szt. Gen. Austr.).

Bi e g e I ei s e n L. Wł. Stan ekonomiczny Małopolski na
podstawie bilansu handlowego. Warszawa, 1921.
Bujak F. Galicja. 2 t. Warszawa, 1908-10.
-

tródłowa, lecz dzisiaj przeważnie nieaktualna.

But ur I i n A. Kratkij wojenno-geograficzeskij obzor AwstroWengrji. Wilno, 1908.

M i I i t a r - s t a t i s t i s c h e F e l d e I a b o r a t e. Ostgalizien
u. Bukowina. I u. II Teil. Westgalizien I, Il u. III TeiJ. Mit 14
Kartogrammen. Wiedeń, 1904-1905. (Szt. Gen. Austr.).

-

-- Nudna książka, bez większej wartości.

Det a i I b es c h re i bu n gen von Flusstibergangspunkten
am Dniestr u. dessen Nebenfltissen Strwiąż, Stryj u. Swica
innerhalb der Reichsgrenze. Wiedeń, 1892. (Szt. Gen. Austr.).
Det a i I be s chrei bu n gen von Fli.iss-Obergangspunkten
an der Weichsel bis zur San-Mtindung dem Dunajec und dem
San mit Wisłok. Wiedeń, 1886. (Austr. Szt. Gen.).
-

40 map 1j75000_z opisem przepraw.

praca.

Haymerle v. Das strategische Verhaltnis zwischen Osterreich und Russland. Strefl. Milit. Ztschr. XII, 1871, IV, XIII.
1872
K o h I en, ppłk. S. G. Wojenno - ge?graficze~ko_ie . opisan~e
Galicji i Bukowiny. Lwowskij rajon. Pow1erchnost, r1ek1. LewyJe
.
.
pritoki Dniestra. Kijów, 1901.
-

Christi a n i G. G. Pieredowoj tieatr Awstro-Wengrji.
W ojenno-statisticzeskoje izsledowanje. Petersburg, 1902.

Przestarzała

Krótki, popularny i

bezwartościowy

opis.

Kor n e I l a. Osuszenie i na~ulenie bagien naddniestrzań·
skich. Czasopismo techniczne. Lwów, 1903. t. XXI.
Łoziński W. Doliny rzek wschodnio-karpackich i podolskich. Archiwum naukowe. Lwów, 1915.

N ord ost I i che r Kriegschauplatz. Behelf zum Studium
der Militargeographie. Ftir den ausschliessliche~ G:hrauch der
K. K. Kriegsschule. Ais Manuskript gedrtickt. Wieden, 1905
M O n O gr a ff a węglowego zagłębia $Iąsko~krakowskiego.
4 t. Kraków, 1903.
22

-
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Much a n o w i Pot o c kij. Awstro„Wengrja, wojenno-statisticzeskoje opisanje. Petersburg, 1914.

18.

K a r p a t Y·

- Należy do kategorji bardzo licznej w lHeraturze wojskowej-miano ·
wicie do książek kleconych niedołężnie przez ludzi spełniających te funkcje
z urzędu, być może nawet z dobrą wolą.

Karp at y od prochoda Jabłonki do Prisłopskoj siedłowi
ny. Gł. Upr. Gen. Szt. Petersburg, 1916.

Pa w low ski S. Zlodzenie górnej Wisły, górnego Dniestru oraz ich dopływów. Lwów, 1912.

D e ·r n o r d o s t l i c h e K r i e g s s c h a u p l a t z. Org. f. Res.
Off. 1911 r, czerwiec.

Pu t i at a. Kratkij wojenno-geograficzeskij obzor galicijskoj
obłasti. Odessa, 1909.
Or ł o w i cz M. Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Sląsku Cieszyńskim. Lwów, 1914.
W oj e n n o „ g i eo gr a fi cze s k o j e opisanje Galicji. Kijów, 1903.
Referat gen. kwatermistrza kijowskiego wojennego okręgu, Błagowie
ogólny opis kraju i wskazówki jak należy postępować
wobec ludności. Litografowany egzemplarz w C. B. W.
-

szczeń s kiego, zawier a jący

O r l o w i c z M. Ilustrowany przewodnik po
Liptowie i Czadeckim. Lwów-Warszawa, 1921.
Romer E.
mos, 1911.

Wstęp

Spiżu,

Orawie,

Bez

_

Pawłowski

St. W obronie

Sb or n i k marszrutow Galicji, Bukowiny i Siewiernoj
Wengrji s priłożenjem geograficzeskich i statisticzeskich swiedienij. Sost. pod red. połk. Szczerbow.-Nefedowicza. Petersburg,
1889.
Tłumaczenie m a terjałów

austrjackich.

wartości.

Opis krain karpackich.

Orłowic z M. Bliźnica i Swidowiec. Pam. Tow. Tatrzań
skiego t. XXXV. l(raków, 1914.
Orłowic z M. Gorgany centralne. Pam. Tow. Tatrzańskie~
go, t. XXXIV. Kraków, 1913.
Re hm a n A. Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów
słowiańskich. Tom I. Karpaty. Lwów, 1895.
.
.
_

Najobszerniejszy w literaturze polskiej topograficzny opis gór kar-

packich.

L. Rozmieszczenie ludności w Karpatach zachodnich Kraków, 191 O.
.

s a wicki
_

do fizjografji powiatu Mieleckiego. Kos-

Romer E., Zakrzewski St.,
Galicji Wschodniej. Lwów, 1919.

-

-

o'ołączona jest mapka gęstości zaludnienia.

Sawicki L. Trzy bramy podkarpackie. Szkic geograficzno-porównawczy. Kosmos XXVI. 1911 r.

s

· cki~Slepowron

L. Z fizjografji zachodnich ~arp~t.
Archiw:;1 Naukowe, tom. I. N2 5. Wyd. Tow. dla pop1eranta
nauki polskiej. Lwów, 1909.
' S O s n O wski K. Barania góra i źródła Wisły. Pamiętnik
Tow. Tatrzańskiego, t. XXXIV. Kraków, 1913.
Sos n owski K. Przewodnik po Beskidzie Zachodnim.

Sc ho n a ich Fr. Topographische Obersicht des Operationsschauplatzes Galizien-Bukowina. Wiedeń, 1874.

Kraków, 1914.
S O s n owski P. Karpaty. Ziemia, 1910.

Strateg i s che Obersicht des osterreichisch-russischen
Kriegsschauplatzes. Wiedeń, 1883.

Tr a n si 1w a n ja. Kratkij wojenno-geograficzeskij oczerk.
Petersburg, 1915 Otd. Gen. Kwart. Gł. Upr. Gen: Sz~..
.

G l a w n o j e u p r a w l e n j e G e n e :r a I n a g o S z t a b a.
Awstro-Wengrja. Wojenno-statisticzeskoje opisanje.
Czast' I. Wostoczno-Galicijskij rajon (isprawleno i dopoł
nieno po dannym wojennoj razwiedki w 1914 - 15 gg.). Petersburg, 1915.

-

Opis prawie całego Siedmiogrodu z kilkoma tablicami

1

mapami.

·
H• Okres lodowy w Karpatach PokucZ a pa ł OWlCZ
ko-Marmaroskich. Kosmos, 1912.
ze s z y t m O n ogr a fi cz ny tatrzański. Ziemia, 1912.

-

19.
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-

-

p a w low ski S. Ludność rzymsko-katolicka w polsko ruskiej części Galicji. Prace geograficzne. Lwów, 1919.

Stosunki populacyjne.

Ber n h a r d L. Die Polenfrage. Der Nationalitatenkampf
der Polen in Preussen. Berlin, 1920.
- Książka mająca na celu obudzić czujność społeczeństwa niemieckiego na opór i postępy polskości w Prusiech. Obfity materjał statystyczny.

Czek a n owski J. Stosunki narodowościowo-wyznaniowe
na Litwie i Rusi w świetle źródeł oficjalnych. Prace geograficzne. Lwów, 1918.
Du dz i ń ski A. Polacy na Sląsku. Prace geograficzne.
Lwów, 1919.
-

Omawia stosunki narodowościowe Śląska Górnego i Cieszyńskiego.
mapka gęstości osiedlenia.

Załączona

Elster L. Der Einflus des Krieges auf die Bevolkerungsbewegung Deuts.chlands. (Jahrb. f. Nationalok. u. Stat. 1919).
Mówi o działaniu wojny na wstrzymanie przyrostu
tek głodu, blokady, zabitych w walce, ubytku urodzin.
-
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ludności

Spe t t J. Nationalitatenkarte der ostlichen Provinzen in
Deutschen Reichs. Gotha, 1918.

_ Sporządzona według spisu 1910 r. Według zdania geografa niemieckiego Pencka jakoby „Meisterwerck der Falschung ...

St at is ti-k der Unterkunfts-Verhaltnisse rtebst Angabe
von in einzelnen Orten befindlichen industriellen Etablissements
und de~en Production. Wiedeń, 1884-1887. (Austr. Szt. Gen.)
Zeszyty A. B. C. D. E. F.
. , .
. .
_ Statystyka zawiera liczbę

miejscowości

w poJedynczeJ

gm m1e

ilość koni, mieszkańców, domów, bydła. Zeszyty od A do ~ ~bejmują Polskę
środkową, Wołyń, Podole i Besarabję. Obecnie bez wartosc1.

wsku-

20.

E w e r t. Zeitschrift des konigl. Preuss. Statisch. Landesamtes. Erganzungsheft 28. Berlin, 1908.
- Dane o uzdolnieniu ludności prowincyj niemieckich do
skowej. Jedna z nielicznych fachowych prac tego rodzaju.

R O mer E. Spis ludności na terenach administrowanych
przez zarząd cywilny Ziem Wschodnich (grudzień 1919 r.). Praca geograficzna, t. VII. Lwów-Warszawa, 1920.

służby

woj-

Filip owi cz T. Die militarfahige Bevolkerung des Konigsreichs Polen. Poln. Blatter lll, 1916. H. 27.

Komunikacje . .

Le s che mi n s de fer en Russie sovietique. La France
militaire. 25.12. 21.
C h O d ki e w i cz Br. Zarys programu rozbudowy sieci kolejowej Królestwa Polskiego. Odbudowa Kraju. 1918.
Dr ex le r. Zarys sieci kolejowej w Polsce. Lwów, 1919.

Gr ab o ws ki E. Rozwój zaludnienia w Polsce w zestawieniu z innemi krajami według spisu z dn. 30 września 1921 r.
Warszawa, 1922.

F 1us s net z im Militarbezirk Kiew (Nordliches Grenzgebiet). Berlin, 1916 (Szt. Gen. Pruski).

Gr ab o w s ki E O wpływie wojny na
w Kongresówce. Ekonomista, t. III. 1920.

ludności

Gieysztor J. Koleje jako czynnik gospodarczy. Swiat,
zeszyt poświęcony drogom żelaznym. XI, 1923.
·

G.U.Z. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej polskiej 1920/21.
Część 1 i 2. Warszawa, 1921-2.

Gieysztor J. Koleje na ziemiach polskich. Li.kwidacja
skutków wojny w dziedzinie stosunków prawnych 1 ekonomicznych w Polsce. T. Vll-y. Warszawa, 1918.

liczbę

Lang ha n s P. Nationalitaten - Karte der Provinz Schlesien. Gotha, 1906. 1/500000.
M a li s z ew ski E Stosunki narodowościowe Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 1923.
May r i a 11 e. Guerre et demographie. Revue d'Infanterie
20/ 21.

, _ Przedruk opisu rzek z materjałów kijowskiego wojennego okręgu.

-

Rozważania dzisiaj nieakt ualne i nie źródłowe.

He n a ff, colonel, et Bor n e q u e, capitaine. Les chemins
de fer franc;ais et la guerre. Paryż, 1922.
I n garden R. Komunikacje wodne, a rozwój ekonomiczny
Polski. Kraków, 1919.
-

Wydawnictwo popularne.

-

-
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l n garden R. Rzeki i

kanały żeglowne w b. trzech zabo-

rach i znaczenie ich gospodarcze dla Polski.
Warszawa?)
·
- Zebrany duży materjał. Masa
rosyjski opracowany najsłabiej.

lbłędów

b.m.ir. (1921

korektorskich. Dawny zabór

Nestor o w i cz M. Sprawa drogowa w Polsce. Warsza„
wa, 1922.
N e s t o l' o w i c z M. Stan dróg kołowych w Królestwie
Polskiem. Przegląd techniczny. 1913.
_ Opis nieaktualny obecnie.

K o ci a t k i e w i c z T. Zagadnienia Sląskie. Mechanik. Luty
1922 r.
- Omawia potrzeby komunikacyjne i
montanu.

przemysłowe

polskiej

części

Kuch i n ka. Das russische Eisenbahnwesen wahrend der
Mobilmachung. Petermanns Mitteilungen, 1912.

'N i e u s t a e d t. Das russische Eisenbahnnetz zur deutsch~

osterreichischen Grenze u. seine Bedeutung filr einen Krieg.
Lipsk, 1895.
„ bearb beim Chef des Feldeisenbahnwesens,
O s t k a r te
·
918 1 · 100000
Abteilung filr kriegswirtsch. Transporte. August, 1 . .
.
pa wł o w i cz K. Drogi wodne Polski. Warszawa, 1919.

L a f o n. Les chemins de fer fran~ais pendant la guerre.
Paryż, 1920.
Land s b erg E. Porównawcze zestawienie pracy dyrekcji
P.K.P. z pracą innych dyrekcji. Wilno, 1922.

Wileńskiej

Ł empi

ck i J. O koniecznej potrzebie rozwoju sieci dróg
w Królestwie Kongresowym.
Likwidacja skutków wojny ... t. VII-my. Warszawa, 1918.

żelaznych

-

Podobnie, jak Gieysztora „Koleje ... •

1901.

M ar go I i n D. Sputnik pasażira po Dniepru. Ilustrirowan
nyj prakticzeskij putiewoditiel po Dniepru i jego pritokam. Ki„
jów, 1917.

00

grafji

Wisły.

P.T.K Warszawa, 1921.

Najnowsza praca w tym zakresie. Stanowi jeden z zeszytów mono-

Wisły.

Me y en W. F. Rossija w dorożnom otnoszenji, 3 t., 5 kar-togramów i map. Petersburg, 1902.
M or o z ew i cz J. Granit tatrzański i problem jego ufy„
technicznej. Czasopismo techniczne. Lwów, 1914.

teczności

Mor o ze wi cz J. O technicznej wartości andezytów Kro„
i Szczawnicy. Prace Polskiego Instytutu Geologicznego.
T. I, zeszyt I. Warszawa, 1921.
ścienka

N ag ó r s k i B.
-

Dokładny

opis

Kanał

Augustowski. Roboty publiczne. 2/1921.

kanału w

pa wł owski St. Niektóre kanały spławne na ziemiach
polskich Lwów, 1911.

.
t
- Opis kanałów: berezyński ego , Ogińs~iego, królewskiego, au~u:ook:~
ski ego i bydgoskiego . Obecnie, po . zniszc~emach bądź przebudowac
nanych w czasie wojny, w dużej mierze meaktualny.

Piechowski W. Wisła jako droga komunikacyjna i handlowa. Ekonomista, 1905- 1906.
_

Maksym o w i cz N. J. Dniepr i jego bassejn. 2 t. Kijów,

Matakiewicz. Regulacja
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dzisiejszym jego stanie.

Nestor o w i cz M. Sprawa dróg lądowych i wodnych
w Polsce. Przegląd techniczny AA 27. 1923. ·

Praca nieaktualna.

Pr z y go dz ki, kpt. inż. Współudział batalj~nu ~ostowe„
.
h hydrometrycznych na rzece Niemnie. (Saper
go w pom1arac
i Inż wojsk. I). 1923.
N.
·
.-

Cenny przyczynek do dzisiejszego stanu przepraw na

l

e m n l e,

jak również charakterystyka rzeki.

Re Ym a n

E J Die Weichsel als Wasserstrasse u. ihre

· ·
..
K ·
· h Polen.
volkswirtschaftliche Bedeutung fur das
omgsre1c
Warszawa, 1913.
, .
S ad ko w s ki Al. Nasze przyszłe drogi wodne w oswiet1e„
·u technicznem możebnego ich wykonania. Wa.rsz~wa, 1916.
m

-

Praca cenna zawierając a dużo materjału ciekawie uJętego.

W s p r a wie bu do w y węglowych linji kolejowych. Przegląd techniczny J\fQ 43. 1923.

Statystyk a pocztowa, telegraficzna i telefoniczna Rze„
czypospolitej Polskiej za rok 1920. G.U z. Warszawa, 1921.
. g dr Die Wasserwirtschaft Deutschlands u.
d
·
S ym p h er, m . ·
ihre neuen Aufgaben-herausgegeben auf Anregung es „preuss1„
schen Ministers der offentlichen Arbeiten u. unter f orderung

•

-

•

-
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der zustandigan Zentralbehorde d d
Bundesstaaten. Berlin, 1922.
n es eutschen Reiches u. der
,
~ Zawiera szereg szczegółów o rzek h
.
ktorem1 uzupełnia lub prostuJ· bł d
ac polskich dzielnic zachodnich
strom...
e
ę Y Kellera: Memei - Pregel ... u. Od er-'

Ti 11 i n g er T· Ko Ie1e
. .1 kanał · h
.
·
rola w rozbudowie polskie. . . yk, ic .wzaJemny stosunek
1923.
J sieci omumkacyjnej. Warszawa
'

I

- 5uma przewozów w Polsce w 1
(z czego 1 miljard wodą) wzros' . d
913 r. - 16 miljardów tonno-km
nie o r. 1935 d 24 ·1·
,
o
czynić,
aby
zadDśćuczyn1"c'
t
b
m1 Jardow tonno-km ·
C
porze om? o
a ) czy budować jedynie koleje?
b) czy równocześnie sztuczne drogi wodne? Autor szuka odpo . d .
Ty
, k K
wie z1.

s z y n s i . O nowych d
h .
Polsce. Likwidac1·a skutko'
. rogac zelaznych w
w woJny, t. VII.

przyszłej

.
We g e n e t z im Militarbezirk K"
.. .
b1et) Nach amtlichen
. .h
iew (Nordhches Grenzge„
Gen. Pruski).
russ1sc en Quellen. Berlin, 1916. (Szt.
-

Przedruk rosyjskich materjałów.

Die We ich se I, ais Trans ort
5 Beilagen. Wiedeń 1901 (S t G p - und Nachschublinie. Mit
'
· z · en. Austr.).
Samostarczalność

21.

aprowizacyJ'na

przemysłowa.

B a I u k i e w i c z B Przem sł
I
statystyczn~, czerwrec 7~!3o;y na Górnym

Miesięcznik

;;:v

Berger E. i Kwiatkowski E S
i jej znaczenie dla Polski. Prze;rlla;~ec~:~!::;.

Sląsku.

~/;at~

191 O. B i e g a ń s k a L. Na ft a i wosk .ziemny w Galicji. Ziemia,
-

Dobry i wyc zerpuJący
·
. terenów naftowych.
opis

F I e g e I K dr. Die wirtschaftl" h B d
industrie Russlands u Pol
L" ikc e e eutung der Montanin Breslau.
·
ens. Ips ' 1920· Osteuropa-Institut
H em pe I St. Przemysł h .
zacja. Przegląd tech .
f\.~ emiczny w Polsce i jego lokalimczny, J~Q 18. 1923
.
- ,,Zagłębie węglowe górnośl sk· d
.

dz1e w

przyszłości ośrodkiem

ł

ą ie, ąbrowskie

ca ego

przemysłu

i krakowskie jest i

polskbgo.

bę

Plany polityczno-strategiczne
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należy nagiąć

do tego

zupełnie

konkret·

nego faktu, a nie odwrotnie".
- Oto wywód końcowy autora, do którego można w całości się przy·
łączyć •

Hem pe 1 St. Najważniejsze zagadnienia rozwoju przemy-

słu chemicznego w Polsce. Przegląd techniczny M 43. 1923.
Kw i at ko wski E. Sprawa azotowa w czasie wojny i jej
znaczenie dla Polski. Drogi Polski. 1922.
- Omawia kwestję azotową, jej wielkie znaczenie w życiu kraju,
zwłaszcza w czasie wojny i uzależnienie produkcji w państwie od produkcji
śląskiej .

Kw i at ko wski E. Stanowisko Polski w sprawie międzynarodowego rozdziału węgla i jego produktów pochodnych.
Drogi Polski I. ,NQ 4. 1922.
Kw i at k o w ski E. Zagadnienia przemysłu chemicznego
na tle wielkiej wojny. Warszawa, ·1923.
-

Praca cenna. Stosunki polskie szczególnie uwzględnione.

Pr ze my sł gór n i czy i hutniczy w Królestwie Polskim.
Wydawnictwo Rady Zjazdów Przemysłowców górniczych w Królestwie Polskim. Dąbrowa, 1918.
Rose E. Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości.
Bibl. Wyższej Szkoły Handlowej. Warszawa, 1922.
Ros ie n skaj a R. B. Karta sprawocznik stroitielnych ma-

tierjałow i poleznych iskopajemych Zapadnago fronta. Wostocznaja Galicja. Komitiet Wojenno-Techniczeskoj pomoszczi objedinionnych naucznych i techniczeskich organizacij. Petersburg,
t917.

Skier ski S. Nafta w polityce gospodarczej Polski. Drogi
Polski. 4/1922.
Skierski S. Nafta i problem Galicji Wschodniej. Drogi
Polski. Warszawa, 6-7/1922.
Spr a w o zda n i a Polskiego

Instytutu

Geologicznego.

Warszawa od 1922.
Sztur m de Szt rem E. Samowystarczalność Polski pod
względem zbożowym. Toruń, 1922.
- Praca bardzo ciekawa, niestety oparta na materjale niezupełnie
ewnym.

T. Ł. Rozsiedlenie lasów w Polsce. Przegląd leśny, 19~2.

•

22.

Czasopisma.

Annalles de Geographie. Paryż od 1892.
Ba lt i ka. Kłajpeda 1920-1921.
B a n d er a p o I s k a. Czaso is
, .
żeglugi polskiej Organ T
t p mo posw1ęcone sprawom
Biegeleisena. Warszawa
1;~~~;;fe; ;ols~a" pod red.

.I

:;:~7;

Be I I o n a. Warszawa od 1918.

.

Cz a s ,o p i s m o t e c h n i c z n e. Warszawa, 1920- 21.
L
a G e o gr a P h i e. Reyue mensuelle. Paryż. Od 1894.
E k o n o m i st a. Warszawa od 1866.
Geogr a Phi s che ze i t s c hr i ft. Lipsk od 1900.
K os ~kos. Czasopismo Polsk. Towarzystwa
im. Koperm a. Lwów. Od r. 1876_
Przyrodników
Li ta u en. Berlin, 1916-18

(miesięcznik).

M ar i n e Ru n d s c h a u · Be r 1·m. Od r. 1890.
Meereskunde s I
Verstandnis der nati~nal:: ~n~ v~lkstilmlicher Vortrage zum
Berlin. Od r. 1907.
e eu ung v. Meer- u. Seewesen.
Miesięcznik

Pamiętnik

statystyczny. W d GUZ 0 d
fi .
.
Y • • • •
r. 1920.
ZJ ograf1czny. Warszawa. Od r. 1887.

~eter ma n n's Mitteil ungen
.graph1scher Anstalt. Gotha.
aus Justus Perthes geo.

dział

- Od _1908 -1915 r. prowadzon b ł
. .
.
geografJi wojennej przewa. .
~ ~ w tym m1esu;czmku specjalny
znie po w1ęcony ocenom nowych prac.

Przegląd

górniczo-hutniczy. 1921 r.

Pr ze g ląd dyplomatyczny. Warszawa.

Przemysł i handel · Warszawa.

Odr. 1919.
Od r. 1920.

Rob ot y publiczne. Wyd. M.R.P. Warszawa. 1919-1920.
I . k' Sht r ze Ie c. Miesięcznik. Pismo polskich związko'w strzeec ic . Lwów. Od kwietnia r. 1914.
W i a d o m o ś c i st at Ystyczne. Warszawa. Od r. 1920.
Wschód Polski. Miesięcznik. Warszawa. Od r. 1920-1922.

M f\ P Y.
Materjał kartograficzny użyty przez nas, a odnoszący się do ziem polskich, jest bardzo obfity, różnorodny i w poważnej większości przestarzały.
Państwa zaborcze poświ~cały wiele uwagi bojowisku polskiemu, budując
w dorzeczu Wisły i rzek jej pokrewnych olbrzymie systematy obronne.
Materjał nowoczesny w obfitości posiada jedynie Bałtyk, opracowany przez
państwa nadbrzeżne. Wykaz map odnoszących się do niego znajduje się
w przewodnikach żeglarskich. Poz.a tem najwięcej materjału i najlepszego
pozostało po pruskim Sztabie Generalnym. Zaczniemy od map w podziałce
największej.

.Mapa 1/25000 (t. zw. Mastischblatter) obejmuje zachodnie i pólnocnozachodnie dzielnice polskie oprócz wschodniego węgła Prus Wschodnich, gdzie
brak arkuszy od południka Żądzborka na wschód i od równoleżnika Wystrucia
na południe. Ponadto brak jest w tej skali borów Tucholskich z okolicą
i części arkuszy Śląska Górnego. Szczegółowy wykaz jest publikowany corocznie w prasie fachowej. Mapa 1/25000 rozpoczęta w r. 1877 nie jest
więc jeszcze ukończona, Na wielu arkuszach są błędy w rysunku rzeźby .
Narazie jest to jednak najpiękniejsza mapa, jaką dla części naszego kraju
posiadamy.
.Mapa pruska 1/100000 obejmuje te same ziemie co mapa 1/25000.
Dla zachodniej części województwa poznańskiego oraz pomorskiego, jak
również Prus Wschodnich, jest przeważnie przestarzała.
Mapę w tej skali sztab pruski prowadził na wschod i południe, przerabiając mapę rosyjska 1/84000 i austrjacką 1/75000. Posiada ona zatem
w powiększeniu wady oryginałów. Dla partyj terenu, których map nie po·
siadano, wstawiono wycinki z 1/126000 bądź też ze starej mapy Reymana.
Te wstawki są bezwartościowe. Liczne są one na zachodzie i północy
środkowej Polski i we wschodniej Polsce. Przeróbki z austrjackiej mapy
1/75000 na 1/100000 są nie do użycia z powodu zamazanego rysunku.
Mapa przeglądowa 1/300000 4-ro barwna, pięknie wykonana, lotni·
cza, również szła na wschód i południe, przyczem poza południkiem Ostro·
ga brak na niej rzeźby terenu, a tylko są oznaczone lasy. - Na południu
przerobiona z austrjackiej 1/200000 uległa zmianom na niekorzyść.
Mapa 1/800000, 4-ro względnie 5-cio barwna, w okolicach falistych
jest mało przejrzysta.
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Mapy austrjackie.
1/75000 obejmuje Polską południową; w okolicach górzystych bardzo
ciemna. Oddzielne arkusze domagają się gwałtownie zmian.
1/200000 sięga daleko na północ i wschód, odznacza się pięknym wykonaniem. Przerobiona z rosyjskich ma wszelkie ich wady. Dla ziem Polski środkowej i wschodniej była używana jako mapa taktyczna, zawiera
więc taką ilość szczegółów, jak dla Polski południowej A M 1/75000. Z tej
też przyczyny w gęściej osiedlonych okolicach nie ma wartości.
1/750000 - przeji'zysta, wartość - podobnie jak poprzednie.

(

Mapy rosyjskie.
1/42000 jest bardzo rzadka, zbyt starannie była ukrywana przez woj-

skowość rosyjską.

1/84000 ma najrozmaitszą wartość. Rysunek warstwic często zamazany, niedokładny. - Niektóre partje terenu, jak np. okolice naddźwińskie,
robione w czasie wojny metodą półinstrumentalną, są bardzo słabe. Inne
znów egzemplarze tej trójbarwnej mapy są bardzo piękne i mogą służyć
za wzór.
1/126000-jest ciemna, w odbitkach niemieckich zamazana, przeważnie
Polegać na niej nie można.
1/420000 mało używana, ma wiele błędów.
W czasie wojny nowe przeróbki i zdjęcia czynione przez strony wojujące nie odznaczają się stałą wartością i pięknością wykonania. Do takich należy przeróbka 1/42000 mapy rosyjskiej na pruską 1/25000 obejmującą
strefę wzdłuż Ii•ji frontu, ochrzczoną mianem „mapy pozycyjnej•. Dość
rzadka ta mapa była poprawiana aż do ostatniej chwili trwania frontu.
Wrysowano w nią sieć umocnień.
Wogóle do całego niemal materjału kartograficznego ziem polskich
odnosić się należy ze sceptyzmem. Błędy są wprost niewiarogodne, zarówno
w toponymji, jak i w rzeźbie naziomu, układzie osad i t. p. Celuje w tern
zwłaszcza mapa pruska 1/300000, na której znajdują się wielkie jeziora np.
grupa jezior Żada w nizinie Dz is ie n ki, nie istniejąca w rzeczywistości.
Marszruty są bardzo często błędne. Po wojnie, która w niektórych okolicach zmieniła układ sieci dróg lokalnych, błędy te są znaczne,' Tern niemniej, niektóre arkusze mapy 1/300000 są lepsze od 1/84000 i 1/100000.
Podobnie niektóre arkusze 1/100000 poprawione w 1917 r. np. Baranowicze
i okole, są lepsze od 1/84000. Stałości żadnej więc w układzie wartościo
wym map niema. Każdy arkusz trzeba poszczególnie oceniać. Jeżeli i dla
Polski mamy materjał, który możemy porównywać, to dla ziem pozostałych
poza granicą wschodnią mamy go bardzo niewiele i bardzo lichy.
przestarzała.

o B J f\ ś N I E N I R.
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obejmuje wszystkie ziemie z przewagą elementu białoruskiego.
W ten sposób dokumentowany jest nowy nacjonalistyczny kurs
w SSSR i stworzona jakoby podstawa dla szachowania polityki
polskiej na ziemiach północno-wschodnich (str. 119).
Debra - niewielki samotny jar, rozdół o suchym dnie
(str. 176).
Denudacyjne góry ·_ góry oderznięte działalnością wody
od jednolitego płaskowyżu (str. 155).
Dyluwialna dolina - to samo co fluwioglacjalna lub polodowcowa - szeroka na kilka a nawet kilkanaście km dolina,
powstała w okresie intensywnego topnienia wielkiego lodowca
(str. 39).
Fiord - fiordy są to wąskie, długie i często rozgałęziające
się zatoki, które spotykają się u wysokich, skalistych brzegów
półwyspu skandynawskiego, Grenlandji i wogóle tam, gdzie niedawno miał miejsce okres lodowy. Długość fiordów jest znaczna, Nordfiord w Norwegji ma 45 mil, a Sognefiord - 90 mil
morskich. Głębokość ich jest również duża, pierwszy ma 454565 m, a drugi 1244 m głębokości. Sciany fiordów są strome.
Obecność fiordów wydłuża w dużym stopniu linję wybrzeża.
W norwegji ma ona 2500 km długości, a licząc wcięcia fiordów - 17000 km długości. Fiordy są to dawne doliny rzeczne
zachowane przez lodowiec. Niektórzy badacze sądzą, że począ
~k ich jest również częściowo pochodzenia tektonicznego, czyli
pozostaje w związku z ruchami skorupy ziemskiej. Przed fior„
d~mi znajduje się zwykle wielka il_ość wysp i wysepek.
Wybrzeża fiordowe nie sprzyjają zagęszczaniu się ludności, nie interesują więc, albo w niewielkiej tylko mierze, siły
zbrojne morskie. Są one też „próżne" w czasie wojny . .
Izobata - linja łącząca punkty równej głębokości (str. 3).
Kłajpeda - sprawa Kłajpedy została uregulowana już po
wydrukowaniu tej książki. Jak wiadomo, paragrafy traktatu wersalskiego o naszym uprzywilejowaniu w porcie nie weszły w ży
cie i port ten w rzeczywistości jest dla nas zamknięty przez
Litwę, która głosi „świętą wojnę" z Polską (str. 101 ).
Kuesta - stroma krawędź wyniosłości, powstała skutkiem
erozji, t. j. działania wód płynących lub abrazji, t. j. działania
kipieli morskiej (str. 178).
Meander - zakole rzeczne (str. 162).
Mila morska - równa się 1852 m (str. 11).
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cza zawsze ciężar, jaki można okrętem przewieźć w tonnach
po 1000 kg (str. 6).
Urbanizacja - koncetracja ludności w grupy miejskie.
W innych językach termin ten oznacza również rozplanowanie
miasta podług wymagań sztuki względnie higjeny, to co u nas
oznaczono wyrażeniem miasto-ogród (str. 78).
Wierzchowisko - dorzecze górnego biegu rzeki (str. 89).
Zalew-haff - przybrzeżna część morza odcięta długą
piaszczystą mierzeją; rzeki, uchodzące do zalewu, zasypują go
coraz bardziej i zamieniają w jezioro, stale ·zmniejszające swą
głębokość i rozmiar (str. 9).
Zandrowe piaski - piaszczyste przestrzenie znajdujące się
na południowej stronie pasa moren czołowych, a powstałe
w okresie topnienia wielkiego lodowca (np. piaski Orańskie).
W lslandji i 'Grenlandji, gdzie obecnie obserwujemy zjawisko
analogiczne, noszą one nazwę zandr, która się utarła również
u nas dla oznaczenia tego rodzaju utworów (str. 31).
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Kamieniec powiat 171, 173, 181.
Koslin rejencja 20, 23, 24.
Kamień Koszyrski powiat 146.
Kosów 1451 262.
K a m i o n k a 132.
Kosów powiat 14ó, 206.
Kampinowska puszcza 190.
Kostiukowicze 233.
Kaniów powiat 171.
Kościerzyna 20.
Kargowa 59.
Koszalin (Koslin) 20, 24.
Karpaty 68, 72, 85, 152, 167, 196, 197,
Koszedary 107.
198, 229, 232, 240, 262, 275, 288,
K o t r a 97, 111.
289, 297.
Kowel 140, 141, 151, 161, 168.
Karpaty polskie 201.
Kowieńska gubernja 1Q6.
Karpaty wschodnie 200.
Kowno 91, 102, 103, 105, 108, 109, 112,
Karpaty zachodnie 198, 200.
114, 115.
Kartuzy 20.
Kowno powiat 106.
Kas p 1 a 122.
Koziany 111.
Kaspijskie mol'ze 154.
Koziatyn 175.
Katowice 75, 78, 255, 259.
Koźle (Cosel) 80.
Kattegat 2.
Krakowskie zagłębie 255, 257.
Katzengebirge p. Trzebnickie pagórki.
Krakowsko-Wieluński grzbiet 68, 178,
Kazimierz 181, 190.
185.
Kędzierzyn (Kandrzin) 80.
178, 213, 222 - 225, 26'l, 290.
Kraków
Kielce 187, 190, 260.
112.
Krasne
Kieleckie województwo 222.
Kraśnik 190.
Kijów 130, 141, 151, 152, 154, 156, 161,
Kronsztadt 6.
171, 175, 244.
Krosno 213.
Kijów powiat 172.
Krosno (Krossen) 65.
Kijowska gubernja 146.
Królewiec 61 9, 26, 44, 47, 49, 55, 99,
Kilonja 10, 11.
224.
Ki 1 oń ska zatoka 11.
1 e w i e c k i kanał 55.
ó
r
K
Kiloński kanał 2, 3, 10, 11, 292.
port 9.
Królewiecki
Kistrzyń 26, 27, 30, 62, 65.
Królewska Huta 80, 255, 259.
Kładzko 80.
Królewski kanał 141, 142, 246.
Khdzka kotlina 69, 70, 75.
Królewszczyz na 119.
103,
Kłajpeda 14, 44, 47, 101, 102,
Kruszwica 69.
105, 106, 107, 110.
Krym 170.
K ł o d n i c a 73.
Krywicze 150.
K ł o d n i c k i kanał 80.
Krzemienieckie góry 158.
Kniaź jezioro 1331 138.
Kremieńczug 171.
Koczerowo 137.

Jesionik Wysoki (Hohe Gesenke) 69.
Jędrzejówka 209.
Jugosławja 292.
Jutlandski półwysep 9, 10, 11.
Jura 101, 108.

Kołomyja
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Krzyworoskie zagłębie 85, 154.
Krzyworównia 206.
Kuddow p. Głda.
Kujawskie pojezierze 59.
Kujawy 62.
Killla Brilcke 56.
Kurlandja 1.
Kurońska mierzeja 9.
Kur oń ski zalew {haff) 45, 99, 102.
Kurzebrak 38,
Kutno 187.
Kużeliczany 132.
Kwidzyna 138.
Kw is s a 76.
L a b o r c z a 203.
Landeshut 71.
Langfuhr (Wrzeszcz) 43.
Laskowice 37.
Lahn 76.
Lec (Lotzen) 55, 56.
Lecki przesmyk 55.
L e n i w k a 31, 36, 39.
Lepel 112, 120.
Lep el ski e jeziora 122.
Leszno 64, 65.
Leś n a 130.
Libawa 7, 8, 107.
Libawski port 8.
Lida 114, 116.
Lida powiat 116.
Liebemilhl 51.
Lignica 68, 80.
Lignica rejencja 68.
Liliowe przełęcz 201.
• Limanowa 262.
Limfjord 10.
Linares 268.
Liptowska dolina 201.
Lipusza 37.
Litwa 9, 11, 86, 90, 92, 93, 98 - 110,
116, 119, 223, 224, 237, 238, 272,
275, 276, 286, 291.
Litwa Mała 110.
Litewskie pojezierze 102.
Litwa pruska 9f).
L j e b i e d i n a os. 97.
Lombardja 268.
Londyn 3, 225.

Longwy 286.
Lowentinsee p. N ie go ci n.
Lub i aż jezioro 132, 137.
Lublin 140, 184, 222 - 225, 240, 247,
260.
Lubelska wyżyna 214.
Lubelskie województwo 184.
Lubliniec 81.
Lubowel 139.
Lutyca błoto 132.
Lyck p. Ełk.
Lwa 146.
Lwów 140, 153, 156, 161, 164, 168,
225, 247.
Lwowskie województwo 169.

I. a

ń

132, 136, 138.
Łeba 21, 23.
Ł e b a jezioro 20.
Łomża 192, 193.
Łotwa 1, 11, 85, 99, 101, 107, 110, 119,
127, 276, 281, 288.
Łowicz 186.
Łódź 183, 184, 187, 222 - 225, 259,
265, 284.
Łódzkie województwo 185.
Łuck 156, 168,
Łuniniec 168.
Ł ucz os a 122.
Ługańsk 170.
Łuniniec 96, 141, 151.
Łuniniec powiat 145, 146.
Łupków 203.
Łupkowska przełęcz 202, 217.
Łużyce 16, 68, 80.
Łużycka brama 71.
Łużyckie góry 70.
Łydy n i a 44.
Łyna 44, 57.
Łyngmiany 113.
Łysogóry 185, 188, 189, 258.

M a d u e jezioro 28.
Magóra Orawska 201.
Magóra Spiska 201.
Malborg (Marienburg) 23, 29, 36, 49.
Mała Fatra 201.
Mała Kużelewka 166.
Małe Karpaty 201.

Małe

Polesie 158.
Małkinia 181.
M a ł o p a n e w 73.
Małopolska wyżyna 190, 214, 244 .
Małoryte 139, 145.
Mamry jezioro (Mauer See) 56.
Marienburg p. Malborg.
Marjampol 115.
Marjampol powiaL 1.06Marklissa 76.
Marmarosz 204.
Marmaroska kotlina 204.
Marmaroskie g~ry 201,
Mauer 76.
Mauer See P· M am r Y·
Mazowsze 94, 291.
Mazowsze północne 188.
Mazowsze Pruskie 46, 52, 186.
M a z u r s k i e jeziora 49, 52, 53, 55,

Morawska brama 69, 76, 198, 197, 20(),
201, 284.
Morawska Ostrawa 77, 255.
Moroczanka (Morocz) 130, 136
Moroczno błoto 132.
Moskwa 85, 101, 119, 122, 123, 128.
M o t ł a w a 41, 43.
Mozyrz 13.
M"ozyrz powiat 146.
Mrażnica 216.
Mścisław 120.
M u c h a w i e c 142, 143.
Murmański brzeg 10.
Mysłowice 75.
Myszyniecka puszcza 192, 193.

Nachód 71.
Nadwórna powiat 206.
Nakło 37.
Nalibocka puszcza 91, 98, 111, 112.
56, 57.
N ar aj 6 w ka 163.
Mazurskie pojezierze 44, 188.
N a r O c z (N a r o c z a n k a) 111,
Mąchocice 188.
112, 113.
Mer e cz a n ka 99, 111.
Narocz jezioro 112, 113.
Met el e jezioro 115.
N ar ew 44, 114, 177, 180, 182, 183,
Miastro jezioro 113.
186, 188, 190, 192, 193, 246.
Miechów 190.
Narwa 6.
Międzychód 65.
Nepal 274.
Międzyrzec 65.
Neumark 23.
Mikołajki (Nikolaiken) 56.
Newel 120, 122, 234.
Mińsk 91, 95, 96, 112, 121, 123, 124,
Nibork (Neidenburg) 55.
127, 128, 146, 234.
Nibork powiat 44, 45.
Mińska wyżyna 88.
N id a 260.
Mińsk powiat 122.
Niedźwiedź 201.
Miodobory 164, 165.
Nieder See P· D O 1 n e.
Mitawa 107, 108.
N i e g O c i n jezioro (Lowentinsee)
Mittelwalde 71.
53, 56.
Mizockie pasmo 157- 159.
Nikolaiken p. Mikołajki.
Mława 186.
Niemcy 1, 5 1 6, Hl, 11, 16-18, 78, 99,
107, 109, 217, 220, 221, 224, 238,
Moen 2.
241, 243, 2i8, 250, 251, 253, 255,
Modlin 183.
256, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
Mohylów 171.
Mołodeczno 95, 124, 128.
267, 269, 270, 271, 276, 280, 281,
Monako 280.
282, 284, 288, 292.
Mongolja 87,
N iem en 14, 44, 45, 51, 53, 85, 89,
Mont Genevre przełęcz 273.
91, 97 _ 101, 103, 105, 108, 109,
Montawska Głowa (Montauer Spi110, 112, 114, 177, 194, 221, 240,
tze) 40.
241, 291.
Moon 5.
Niemiecki niż 58.
Mor a w a 200.
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N'.emodlińskie

piaski (Falkenberg) 73
Olita 100, 107, 109.
N~e~o~omicka puszcza 214.
.
Olita powiat 106.
N1esw1eż 110, 112, 120.
Oliwa 20.
Nieśwież powiat 116.
Olsztyn (Allenstein) 44, 47, 49, 55.
N is a 80.
Om ule w 192.
N~ s a Kład z ka 70, 73, 81.
O n da w a 203.
N~ s a Łużycka 59, 71.
Opalenie 36.
~ ~ s a ~z~ l o n a (Wiliende Neise) 73.
Opalin 130.
.1. ew I a z a 89, 101, 102, 108.
OP a w a 76.
N1zne Tatry 201.
Opole 83, 163, 166, 169.
Niżniów 217, 218.
Opole rejencja 68.
N o g a t 23, 31, 36, 39, 40.
Orany 97, 107, 11 2.
Norwegja 264.
Orawa 208.
N ot e ć 15, 21, 23, 24, 21, 28 31 38
Orawska dolina 20l.
39, 58, 61, 63, 64, 246, 28~. ,
'
Or es s a 133.
Nowa Słupia 189.
Orioł 129.
Nowe Sokolniki 127, 234.
Orsowa 200.
Nowogródek 235.
Orsza 120, 122, 127, 233, 234.
Nowogródek powiat 116.
Ortelsburg p. Szczytno.
Nowogródzka wyżyna 88.
Or ze cho wski kanał 132 142
Nowogródzkie województwo 116
or Z Y C 55, 192,
I
Nowo m 1· e J· 5 k"1 e Jezioro
.
65 ·
Osipowicze 233.
Nowosądecka kotlina 213.
.
Osowiec 192, 193.
Nowotarska kotlina (Podh l )
Os
s a 38, 44.
213.
a e
201,
Ostpreussen prowincja 15, 16, 29, 44.
Nowozybkow 233.
Ostrawa Morawska p. M
Ostrawa.
orawska
Nowy Bychów 121.
Nowy Sącz 203, 217, 262.
Ostrawa Polska p. Polska Ostrawa.
Nowy Szczecin 37.
O str a w i ca 77, 201.
Nowy Świerzeń 247.
Ostrawsko-Karwińskie
77, 197.
zagłębie 76,
Nowy Targ 208.
O

Ober land ski kanał 51.
Oberlandski"e Jeziora
..
51
Oberskie łęgi 64.
•
O b r a 58, 59, 64, 65.
O b r a L e n i w a 59.
Odessa 86, 154, 175.
Odr a 14-17, 19, 20, 23-30 33 36
58, 59, 62~64 66 68 '1 '
'
15 77
'
'
- o, 73
• 80, 81, 83, 177 198 200'
213, 297.
I
I
I
OeseJ (Saaremaa OzylJ'a) 5
'
.
kanał 132 141 143
246.
'
'
,
Ohra 41.
Olandja 5.
Olbrzymie góry p. R
Olewsk 135.
iesengebirge.

o g.,
k
I n s
ie go

Ostroda (Osterode
181, 193. im Ost. Pr.)

Ostrołęka

Ostrowiec 258.
Ostrów 260.
Oszmiana 96.
Oszmiańska wyżyna

88 .

Oświęcim

76.
Owrucz 133, 137.

p a P P e n w a s s e r 27.

P arczew 195.
Par n i t z 25.
Paryż 154, 240, 247.
pass ar j a (Pasarge) 44.
Pełte w 168.
Pe n n e 27.
Perespa 132.
Persja 87.

51.

Peter!łburg 85, 86, 287.

Petersburski port 7.
Petrykowskie błoto 133.
P i a ś n i c a 277.
Piekło (Pieckel) 40, 246.
Pietros 201.
Pil i ca 178, 179, 181, 182, 190, 235,

Posen prowincja 15, 23, 61.
Powicie 144.
Poznań 26, 49, 53, 59, 63, 64, 65, 66,
67, 75, 187, 222-225, 246, 248, 260.
Poznańskie województwo 60, 61, 62,
64, 235.
Północne morze 3, 11,
Prabuty 49.
Pradziad p. A\tvater.
Praga 197, 198, 247.
Pregoła (Pregel) 9, 15, 44, 45, 51,

236.
Piła tSchneidemUhle) 29, 37.
Piłatka 191.
Piława 9.
53, 55.
Pi n a 133, 138, 142.
Preszowska kotlina 203.
Pińsk 26, 133, 225, 236.
Pr os n a 187.
Pis a 192.
Prusy 36.
P i s s e k 55, 56.
Prusy Wschodnie (Prusy Książęce)
Piszcza 132, 138.
9, 14. 15-18, 21, 36, 3~, 44-57,
P l o n e jezioro 28,
99-101, 110, 145, 177, 187, 223,
P ł a s z e w k a 157.
236-238, 253, 276, 277, 286, 287,
Płock 181, 238, 240.
291, 294, 297.
płoskirów 173.
Prusy Zachodnie 14.
Płoskirów powiat 171,
Prut 204, 205, 215.
Poczajów 155.
Prypeć 85, 120, 126, 130, 131, 132,
Podbrodzie 119.
133, 137, 1~8, 140, 141, 142, 149,
Podhale 201, 208.
150, 153, 160, 246, 284.
Podkarpacie 86, 187, 196, 197, 252,
Przebrodzie 113.
257 I 260, 263, 293, 295, 296,
Przeddnieprze 154, 170.
Podole 152, 155, 213, 214.
Przemyśl 168, 213, 215, 217, 222, 223,
Podolska płyta (wyżyna) 156, 168, 189.
225.
Podzamcze 178.
Przerow 76.
Polesie 16, 85, 88, 93, 111, 113, 119,
Przeworsk 253.
120, 152, 155, 167, 170, 172, 225,
Pszczyna 73.
228, 236, 275, 297.
Pt y cz 112, 133, 138.
Polesie Wołyńskie 156, 160.
Pucka zatoka 37, 278.
Polkowo 194.
Pułtusk 180.
Puławy 181, 188.
Polnow 26.
Polska Ostrawa 77.
Połock 95, 112, 114, 120, 127, 128, 234,
Rab a 214.
Połockie pojezierze 112.
Racibórz 76, 80, 225,
Połocko-witebskie pojezierze 88.
Radom 188, 240.
Poło tka (Połota) 128.
Radomskie zagłębie 259.
Pommern prowincja 15, 21, 26, 37.
Rad u n i a 43.
Pomorskie województwo 21.
Rafałówka 138.
Pomorze 16, 18, 50, 58, 99, 177, 294.
Rakiszki powiat 106.
Pomorze niemieckie (Hinterpommern)
Rajgród 177.
23-30, 36.
Rajgrodzkie jezioro SS.
Ponarskie góry 115.
Rastenburg 49, 54.
Ponarwie 53, 119, 193.
R e n 275, 276, 293.
Poprad 201, 203, 209.
Reichenstein (iebirge 70.
Portugalja 264.

•
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Rendsburg 11.
Rewel p. Tallin.
Riesengebirge (Olbrzymie góry) 6972, 84.
Rodniańskie góry 201 .
Rogerwik 7.
Rohaczew 130.
Rokitno 133.
Romincka puszcza (R ominter Heide)
52.
Rosja 6, 7, 8, 10, 11, 49 86 87 109
110I 116I 118I 119, 128,
I
I
185,I 198 I
238, 240, 241, 273, 276 281 2881
293, 295.
'
'
'
Rosławl 128.
Rosyjska wyżyna 120.
Rothenburg powiat 79.
Rozoga 192.
Roztocze 168, 189, 213.
Rów 167.
Równe 140, 141, 151, 156, 161
Rud a w a 178.
' 168.
Rudawy 201.
Rudczany 56, 57.
Rudnicka
puszcza 91 , 111, 112.
.
RugJa 5.
Rummelsburg 24, 73.
Rumunja 85, 87, 153, 154, 165, 201,
28
212, 252, 276, 280-282
8, 293.
Ruś 109, 275.
'
Ruś Czerwona 153.
Ruś Zakarpacka 197 198 293
Rybnik 73, 75, 255. '
'
·
Ryga 8.
Ryska zatoka 5 1 10.
Ryski port 8.
R Y ta 132.
Rzeczyca 133.
Rzesza 83.
Rżew 122, 128.
Saaremaa p. Oesel.
Saltholm 3.
Sady 157.
Sady Dubieńskie 157.
S agan P, Żegań.
Saint Pol 231,
S a k s a g a ń 154.
Sambja 21.

Sambor 181, 189, 201, 218.
Samborskie błota 217
s a n 167, 177, 201, 203,
. 205 213 214
215 I 217 I 218 I 221, 226, I 240,I 262,I
Sandomierska nizina 217
Sandomierska puszcza 21.4
Sandomierz 187, 188, 240..
Sanok 203, 217, 260, 262.
Santok 28, 58.
Sahrnly 133, 140, 151, 161, 168 175 244
'
'
.
S c awe 26.
Schlesien provinz 68 69
Schneidemilhle p. Ptła. ·
Schodnica 216.
Seeskier Hohe p. Szeskie gór
S e re t 164, 205.
y.
Ser we cz 98, 111.
S~po.lno (Zempelburg) 21.
S1eb1eż 234.
Siedlce 181, 187, 222.
Siedmiogród 200, 201 207 212
~~edmiogrodzko-Mold:wski~
agen przylądek 3.
·
Skaggerak 2.
Skałat 164.
Skandynawja 2.
Skanja 10, 21.
Sk artysko 187, 258.
Sk O l e powiat 206.

gór~;~:·

Słob~da Rungurska 215, 262.
Słonim

110, 11 6.
19 7.
Słuck 123, 127, 133, 233.
Słucczyzna 126 134
sł
I
•
ucz 130, 132, 135, 138 151 155
158, 159.
'
'
,
Smoleńsk 86, 119, 123 128 234
Smoleńska brama 12Ó-12~
.
Smole'ns k a gu b ernja 119, 125.
·
S m o t r y c z 164.
Sobótka (Zobten) 70, 73.
Solcza 111.
Sosnowiec 84, 184.
Sovari 203.
Sowie gór Y P· E u 1enge.birge
S oż 89, 120, 122.
.
Spirding
See p · Ś n i ar d wy
.
S piska dolina 201.
·
Spokojny ocean 87.
Słowaczyzna

Szczytno (Orte\sburg) 57.
Spornhauer Sattel 70.
Szeskie góry (Seeskier Hohe) 44, 52.
Spor owskie jezioro 132.
Szkłów 1'20.
Stanisławów 215.
Szk w a 192.
Stanisławowskie województwo 169.
Sztokholm 9.
Stany Zjednoczone 220, 250, 254, 256,
Szwajcarja 241, 243, 274, 293.
269, 273.
Szwecja 4, 5, 6, 10, 11, 238, 259, 260,
Starachowice 258, 260
272, 280.
Stargard 21, 24, 29.
Szymbarskie góry 19.
Starogard 34.
Szymonki 56.
Stary Bychów 121.
Śląsk 17, 18, 59, 64, 68 - 84, 99, 117,
Stebnik 261.
123, 177, 178, 224, 236, 237, 240,
Steinort 36.
250, 257, 259, 277, 290, 291, 293,
Stepań 132.
296, 298.
Sternberg 59, 61, 67, 297.
Śląsk Cieszyński 68, 73, 76, 79, 237,
Stettin rejencja 20, 23.
252.
S t o b r a w a 73, 76.
Sląsk Dolny 16, 76.
St och ód 130, 132, 137, 138.
Śląsk Górny 25, 76, 79, 81, 238, 256,
Stoh 203.
260, 265, 267.
Stołp (Stolpe) 24.
Śląsk Średni 16, 76, 81.
Stopnica 190.
Śląska nizina 59, 70.
Strasburg 247.
Śląski montan 69, 76.
S t r u m i e ń 132.
Śląskie pogórze ( wyżyna) 69.
Strwiąż 213, 218.
Śląskie województwo 68, 69.
Stryjska kotlina 213.
Ś n i a r d w y (Spirding See) 53, 56.
Strzałkowo 187.
Śnieżka (Schnee Koppe) 70, 75.
Strzelińskie góry 73.
Śnieżka Kładzka (Glatzer Schneeberg)
Strygawskie góry 73.
70, 71.
St ub ł a 132.
Sródziemne morze 268, 280.
Styr 130, 132, 137, 138, 155, 157,
Święciany 110.
161, 170.
Święciańskie pojezierze 99.
St w i ha 130, 133, 146, 284.
Ś w i ę t a 89, 102.
Suchowola 194.
Św i n i a (Swine) 13, 25, 27.
Sudety 14, 18, 68, 69-72, 81, 84, 198,
Świnoujście 5, 13.
200, 289, 297, 298.
Świr jezioro 113.
Sund 2, 3, 5, 10.
Suraż 122.
Susz 49.
Suwalski półwysep 116.
Suwalskie pojezierze 44, 112, 114.
Suwałki 53, 84, 107, 114.
Sywula 204.
Szack 132, 137, 138.
Szaki powiat 106.
Szarlej 75.
Szawelskie wzgórza 102.
Szawle 103, 107.
Szcza r a 89, 98, 112, 241.
Szczecin 13, 17, 21, 24- 29.
Szczeciński haff 27.

Świrz 163.

Świsłocz 121, 124.
Świteź jezioro 130.

Tafelfichte 70.
Tajmanowskie łachy 121.
Tallin (Rewel) 6, 7, 8.
Tal ter kanał 56.
Ta new 177, 189, 196.
Tapiau 45.
Tarnopol 163,
Tarnopolskie województwo 169.
Tarnoruda 163.
Tarnowskie Góry 255.

•

Tatry 200, 201, 208, 210, 211, 213, 244
Tatry Wysokie 201.
·
Tczew 22, 23, 34, 36, 37.
Tczew powiat 35.
Telszewskie wzgórza 102.
Tempelburg 21.
Tenkitten 21, 23.
Teterew 160, 161, 171.
Toman.owa przełęcz 200.
Tomaszów 189.
Top I a 203.
Toruń 21, 34, 35 49 59, 60, 65, 186,
222, 223, 225. ,
Tl'awy 144.
Trockene Dilna 8.
Troki powiat 106.
Trypole 171.
Trz ebnickie pagórki (Katzengebirge)
73, 75.
Tuchola powiat 34.
Tucholskie bo·ry 20, 31 , 33.
Tur jezioro 138.
Tu rj a 132, 140.
Turów 133.
Turowska wyspa 133,
Turski kanał 132.
Tustanowice 216, 262.
Tyhoron 10.
Tylża 44, 41, 48, 107.
Tylicka przełęcz 202.
Tyrol 280.
Tyś mieni ca 193, 195 , 21 6.
U b o r ć 130, 133.
Uciany powiat 106.
Ukraina 145, 146, 152, 154, 284.
Uk~aiński okręg wojenny 146 .
Uniecza 233.
Usza 111.
Uszyc a 166.
Użok orzełęcz 203.

235, 236, 240, 247, 248, 259, 260
265, 284, 287, 296.
I
W art a 21, 28, 30, 58, 59, 61, 63 64
170, 246, 284.
' '
Warty błota (Wartebruch) 58.
Wągrowiec 59.
Wąwolnica 190.
Wehiau 45.
We ich se J. N o gat kanał Werchita 40, 122.
Weretejskie błoto 122.
Westpreussen prowincja 15, 23, 44.
Węgobork (Angerburg) 49, 5 1 ,
Węgobork powiat 45.
Węgorapa (Angerapp) 44.
Wę~ry 153, 198, 199, 238, 252, 292 .
We1stritz p. By 5 trzy ca.
Węgobork p. Angeburg.
Wiar 213.
Wiaźma 122.
Wielka Brytania (Anglja) 10 11 87
101, 225, 241, 243, 250 ;54 '2s6'
260, 267, 272, 280 287, 292
Wielka Fatra 201.
'
'
'
Wielkie .tuki 128, 234.
Wielkopolska 16, 18, 20, 99, 236 278
288, 296, 297,
'
Wielkopolska nizina 58, 68 .
W ie l ko wiej ski e jezioro 65.
W ieprz 178, 181.
Więcborg (Vandsburg) 21.
Wig r Y jezioro 114.
Wilcza Kępa 32.
W_il ,ej ka (Wilenka) 114, 115.
W1Ienski korytarz 90, 91, 95 98
225, 297.
'
' no,
1

'

I

Wileńskie pojezierze 88.
W il ja 88, 89, 103, 105, 110 -112
. 115, 117, 155, 157, 158, 161, 246:
Wilno 91, 94-96, 99, 114-116 128
168, 224, 225,
Wilno powiat 92.
Wilhelmshaven 11.
W i n d a w a 102, 108.
W i n da wski kanał 108
Windawski port 8.
·
Winnica powiat 171.
Wisła 14, 15, 17, 19-23, 28, 31 38,
40, 43, 44, 50, 51, 55, 60, 63·, 65,
I

•

W ag 201.
Walbrzychskie (Waldenburskie) zagłębie 69, 76, 81.
Waldenburskie pagórki 70, 71.
Wapno 61 , 261.
Wargany błoto 132.
Warszawa 15, 46, 49, 53, 55, 75, 85,
156, 181, 184, 186, 187, 224, 225,

I

68, 73, 77, 88, 142, 149, 152, 169,
177, 179, 180-182, 186-188, 190,
194, 196 - 198, 205, 213, 214, 217,
218, 226, 236, 240, 273, 291, 294.
W i s ł a E l b 1 ą s k a 40.
Wisła Gdańska 41.
W i s ł o k a 214,
Wis z n ie w jezioro 113.
Witebsk 121, 123, 126, 234.
Witebska gubernja 119, 122, 125.
Wkra 188.
Włochy 250, 267, 280, 292,
Włocławek 186.
Włodawa 195.
Wolbrom 178.
W o ł c z e k 167.
W o łk 167.
Wołkowysk 95, 110, 114, 116.
Wołkowysk powiat 106.
Wołoczyska 164.
Wołyń 153, 196, 252, 295.
Wołyńskie województwo 169.
Woronienka 204.
Wrocław 64, 65, 75, 78, 79.
Wrocław rejencja 68, 70.
Wrzeszcz p. Langfuhr.
Wolin 21.
WUtende Neise p. N is a Sza 1 o n a.
Wygoda 142.
Wyrzysk 67.
Wyg o n owskie jezioro 138.
Wystruć (lnsterburg) 47, 49, 52.
Wyże w ka 147.
Zaborze 82.
Zabrąmie 157.
Zabrze 255.
Zadnieprze 125, 170, 172 .
Zahorodzie 133, 134.
Zajezierze 44.

Zakopane 208, 212.
Zaleszczyki 164, 165, 215.
Zaniemeńska puszcza
(Szczarska
puszcza) 91, 112.
Zaodrze 21.
Zarzecze 132, 133, 134.
Zasław 162.
Zawichost 181.
Zbąszyń 64, 65, 67.
Zbąszyńskie jeziora 59, 61, 64, 65.
Zbrucz 85, 153, 154, 162, 165, 197,
237.
Zbyte ń ka 157-158.
Z g n i ł a P r y p e ć 132.
Zdołbunów 161, 168.
Zdwiż 161, 171.
Zdziłowice 191.
Zempelburg p. Sępolno.
Z ha r 167.
Złota Lipa 163, 169.
Złotów (Flatow) 21.
Zobten p. Sobótka.
Zwiahel 137.
Zwinogród powiat 171.
iabie 206.
Żarki 178,
Żarnowiec 20.
Żegań (Sagan)

80.

Żegańskie pustkowia (Niederschlesi·
sche Heide) 75.
209.
Żłobin 126, 127, 233.
Żmerynka 154, 175.
Żmudzkie pojezierze 89.
Żuwinty jezioro 115.
Ż y hulanka 130, 132.
Żytomierz 158.
Żywiecka kotlina~ 213.
Żegiestów

Spis szkiców i map.
Str.

2

1. Wyjścia z Bałtyku
2. Archipelag Alandów
3. Port w Tallinie
4. Port w Ubawie
5. Ryga
6. Port w Piławie
7. Zatoka Kilońska
8. Port w Świnoujściu
9. Gęstość zaludnienia na pojezierzach
10. Węzeł kolejowy Szczecina
11. Układ przeszkód na Pomorzu
12. Węzły kolejowe: Tczew i Malborg
13. Tczew
14. Malborg
15. Łeba
16. Tenkitten
17. Człuchów
18. Port w Szczecinie
19. Ujście Odry
20. Ujście N ot e c i do W a r ty
21. Węzeł kolejowy Piła .
22. Bagna War ty
23. Uregulowana Wis ł a poniżej ujścia D r w ę cy
24. Gęstość osiedlenia korytarza pomorskiego
25. Węzeł kolejowy bydgoski .
26. Pomorze polskie. Ilość koni
27. Most w Fordoniu i port Brdoujście
28. Chojnice
29. Przyczółek polski na prawym brzegu Wisły
30. Dolina N ot e ci pod Wyrzyskiem
31. Podział wód wiślanych
32. Gdańsk.
33. Połączenie D e j m y z P r e g o ł ą .
34, G~stość zaludnienia w Prusach Wschodnich •

4

6
7
8
9
11

12
15
17
20

22
22

22
23
23
24
25

27
28
29
30
32
33
34

35
36
37

38
39
40

42
45
46

369

368
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
42 •
.

Węzeł kolejowy Królewca .

47
48

Tylża

.
Węzeł kolejo~y ; Ila~ie
Węzeł kolejowy w Węgobo.rku :
Węzeł kolejowy w Olsztynie
.
- O
Kanał O b e r l a n d s k 1.
przy stradzie.
·
p ł d ·
· 0 u. mowo·wschodni węgieł Mazowsza Pruskiego.
Przesmyk Lecki, główne przejście przez łańcuch ·
Jezior M az ur ski c h

43. Węzeł kolejo~y ; Ełku
44. Kanał Królewiecki
45. lnowrócław
. , ..
46. Gęstość osie.dlenia w wo1'ewód t . .
z wie poznansk1m
47 G;:. t , ,
.
,
.
...,s osc rozmieszczenia koni w
•
WOJewodztw1e poznańskim.
48. Poznań .
49. Leszno .
50. Jeziora z b-~ s z~ ń ski e
51. Frankfurt nad o drą .
.
.
52. Sudety .
53. Ta,blica wysokości gór. sudeckich
54. Gory Olbrzymie i ich pogórza
.
55. Zagłębie węglowe Polski
56. Bogumin
57. Zachodnia cz.ęść ~agł ·b.
ę ia strawsko-Karwińskiego
.
ł k
58 W
oleJowy Wrocławia
ęze
.
.
. .
59. Koźle i węzeł kole1'owy K;:.d
. _ z1erzyna
60 T
YP ~sadnictwa w Zagłębiu
•
61. Opole .
62. Ujście S z c ~ a r ~ do. N i e m n a
63. Dz is n a
·
'
64. Grodno
:
.
.
. . .
.,
.Rze~zypo~ oli.te' G.
65.
p 1· .1· ęstośc rozmieszczenia osiedli
66. Północny-wschód Rz
eczpospo iteJ. Wielkość osiedli
ł
67 Stac'
Ja węz owa Czeremcha
'
68. Mołodeczno .
69. Baranowicze.
70. Piaski Orańskie
·
·
·Nalibockie'
'
· · puszczy
71. N i e m e n n a s k.raJu
·
ujścia rzeki
J poniżej
S e r w e cz

0 · · · · ·

Północny-ws~hód

72.
73.
74.
75.
76.
77 •
78.
79.
80
·
81.

Str.
Str.

Dawne przedmoś~ie Olita .
Port w Kłajpedzie
Du bis s a
Typ rozpros;one~o osadnictwa lite;skie.g o
Kowno •

Żuławy niem.eńskie

· .
D z i s i e n k a przy Koz1anach
.
.
•
przes kód p O I5 k i północno-wschodniej'
Układ
z
w
·
h,
yspa nad N a r O c
z ą na wsc od od Wiszniewa
Augustów

49

49
50
51
52
54
55
55
59
60
62
63
64
65
66
70
71
72
74
76
77
78
80
82
83
89
90
91
92
93
95
95
96
97

98
100
102
103

104
105

109
111
112
113
114

82.
83.
84.

Wilno
Polska północno-wschodnia. Gęstość zaludnienia
Polska północno-wschodnia. Gęstość rozmieszczenia koni

85.
R6.

Lida
Dn ie p r pomiędzy Starym a Nowym Bychowem . Tajmanowskie
łachy

87. Brama Smoleńska
88. Gęstość zaludnienia zachodniego okręgu
89. Mińsk .
90. Gęstość rozmieszczenia koni w zachodnim okręgu wojennym
91. Węzeł kolejowy Żłobin nad D n i e p r e m
92. Połock .
93. Rozmieszczenie większych obszarów bagnistych na Polesiu
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
1 :o.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Pińsk

Sploty wód na Z a r z e c z u
Wydmy w okolicach Olewska
Lasy galerjowe na Polesiu
S ty r powyżej Rafałówki .
Jezioro Lub owe l na wschód od Małoryte
Kowel nad T ur j ą
Łuniniec

Kanał Królewski zwany także kanałem Rzeczypospolitej
Kanał O i i ń s k i e g o
Brody poleskie w okolicach Dywina
Brześć Litewski .
Gęstość zaludnienia na Polesiu
Wieś na Polesiu .
Gęstość rozmieszczenia osiedli w województwie poleskiem.
Gęstość rozmieszczenia wsi w województwie poleskiem
Umocniona wyspa poleska.
Sarny nad Słuczą .
Mapka hypsometryczna Wołynia
Dubno nad I k w c\
Wid gromadna wołyńska .
Góry Dermańskie
Typ rozrzuconych osiedli na trzebieżach leśnych na Polesiu
Wołyńskiem nad Teter w i ą

117.
118.
119.
120.
121.
122.

Równe .
Zasław nad H o r y n i e m .
Tarnopol
Zaleszczyki .
Typ skoncentrowanego zaludnienia na Podolu
Wołyń, Podole wschodnie i Przeddnieprze. Wielkie osiedla

123.
124.
125.
126.
127.
128.

Mate osiedla.
Gęstość rozmieszczenia osiedli
Skraj grzbietu Krakowsko-Wieluńskiego na
Bug pod Dubienką .
N ar ew pod Pułtuskiem •
Węzeł kolejowy Małkinia nad Bug iem.

południe

od

Żarek

115
117
118
119
121
122
123
124
125
126
128
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
156
157
158
159
160
161
162
164
165
166
172
173
174
178
179
180
181
24

370
Str.

129. W i s ł a przy
130.
131,
132.
133.

134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.
119.

150.
151.
152.
153.

154.

ujściu

Pi l i cy
Ujście Bug o· N ar w i i dawna twierdza modlińska
Gęstość rozmieszczenia osiedli w Polsce środkowt>j
Wielkość osiedli w Polsce środkowej
Typ rozrzuconych wsi.
Węzeł kolejowy warszawski
Kalisz nad P r o s n ą .
Siedlce.
Węzeł kolejowy Łuków
Wsch-0dnia część Łysogór .
Rozprzestrzenienie lessów i czarnoziemów w Polsce
Krajobraz lessow,y
Łomża .
Osowiec
Krajobraz okolic jeziornych pomiędzy Tyś mi e"n i cą a Bug iem
Błota nad B i e b l' z ą •
Brama Morawska
Hypsometryczna mapka Karpat.
Hypsometryczna mapka Tatr
Dostępność Beskidów Średnich
Przełęcz Jabłonicka i kotlina Marmaroszu
Gęstość zaludnienia w Karpatach Zachodnich
Krzyworównia nad C z a r n y-m Cz e re m o 5 z e m
Nowy Targ .
Tor kolejowy nad Popradem
Przestrzenie bezludne w Karpatach.
- t
'
Zakopane

155.
156. Kołomyja
157. Borysław i Tustanowice
15~. Ujście Str w i ą ż a do Dn ie str u
159. Typ osadnictwa na pogórzu

160. Terytorjum państwa a możność inwazyj lotniczych
161. Sieć dróg żelaznych zachodniego okręgu wojennego Rosji .
16~. Produkcja pszenicy we Francji .
163. Podział obszaru węglowego pomiędzy Polskę, Niemcy i Czechy
164. Produkcja węgla w Niemczech pomi~dzy 1912 a 1920 r.
165. Zestawienie surowców niezbędnych dla przemysłu chemicznegc
166. Zasadnicza podstawa działań wojennych państwa i podział na
obs~ary o różnej wartości wojennej

182
183
184
185
186
186
187
187
188
189
190
191
192
192
193
194
198

199
200
202
204

2Q5
.206
208
209
211
212
215
216

Sp i s

Str.

J.

286

Bałtyk

.
11. Pogranicze polsko- niemieckie
Ili. Pomorze
.
·
·
A. P~morze ni em iec r. i~ (Hinterpommern)
B. Pomorze polskie
C. Wolne miasto Gdańsk
IV. Prusy Wschodnie
V. Nizina Wielkopolska

VI.

VII.
VIII.

218

219
224
232
.251 .
255
256
266

r z e c z y.

Śląsk

A. Sudety
B. Śląsk właściwy .
Pogranicze polsko-rosyjskie
Polska północno-wschodnia i ziem ie przyległ e
A. Litwa.
B. Polska północno - wschocinia
C. Zachodni okrąg wojenny

14

19
23

31
39

44
58

., ·~

Polesie
ł
Polska południowo·wschodnia i ziemie przyleg e ·
A. Wołyń
B Podole
·
·
Polska południowo·wschodni a
D. Ukraina przeddnieprzańska
XI. Polska środkowa
Xll. Polska południowa
A. Karpaty
B. Podkarpacie
XIIJ. Stosunki populacyjne
XIV. Komunikacje
· l
A. Drogi żelazne
·
. .~
1. Znaczenie si eci komunikacyJneJ ·,
.
2. Jaką powinna być sieć dróg w panstw1e
3. Drogi żelazne podczas wojny
·
;,
4 Sieć kolefowa Polski. Jej różnorodnosc
5, Bezdrota kolejowe ,
IX.
X.

c:

68
69
73
85

88
99
110
119

130
152
155
162
167
170
177

196
199

213
220
227
227
227
228
230
234
235

373

372

Str.

Str.

XV.

6. Połączenie frontów południkowych
7. Długość i tabor linij kolejowych
8. Dyrekcja katowicka.
9. Projekt rozbudowy.
B. Drogi bite .
1. Znaczenie dróg bitych
2. Stan dróg bitych
3. Zapasy budulca dla dró-g
C. Drogi wodne
1. Znaczenie dróg wodnych
2. Stan obecny dróg wodnych
O. Drogi powietrzne
E. Łączność pocztowa i telegraficzna
Samostarczalność aprowizaeyjna i przemysłowa,
żność gospodarcza państwa od sąsiadów
A. Samostarczalność aprowizacyjna
B. Samostarczalność przemysłowa

241
241

6.
7.

,.,. ,

8.
9.

244

10.

244

11.

245

12.
13.

248
14.
15.

oraz zale-

249
249

253
257

17.

Żelazo

257

Inne kopaliny.
Nafta
Przemysł chemiczny

260
263

18.
19.
20.
21.

265

22.

261

Granice państwa
A. Rozwój granic
B. Granice Polski w przeszłości .
C. Rodzaj granic •
.)
D. Długość granic Rzeczypoi-politej Polskiej
XVII. Położenie Polski. Zasadnicza podstawa działań wojen. państwa
1. Położenie Polski. Napór sąsiadów
2. Zdolność obrony .
3. Fronty
4. Zasadnicza podstawa działań
5. Główny element wojny
6. Inne elementy wojny
7. Stolica .
8. Kwestja importu. Polska południowa.
9. Główny front wojny obronnej w Polsce
10. Połączenie z morzem .
11. Podział państwa
12. Obszar wojenny
13. Stosunki komunikacyjne podstawy działań
14. Podkarpacie •
15. Wielkopolska i korytarze
Spis dzieł dotyczących geografji wojennej Rzeczypospolitej Polskiej
i ziem ościennych
1. Geografja, geologja a wojna

Pogranicze polsko-niemieckie
Pomorze polskie i niemieckie
Gdańsk „
Nizina Wielkopolski
Prusy Wschodnie. Mazowsze Pruskie
Śląsk i Sudety
Pogranicze polsko·litewsko·rosyjskie .
Litwa
zachodni okrąg
Polska północno·wschodnia
wojenny Rosji
Polesie •
Polska południowo·wschodnia i ziemie przyle·
głe (Wołyń, Podole, Ukraina przeddnieprzańska)
Polska środkowa •
Polska południowa
Karpaty •
Stosunki populacyjne .
Komunikacje .
Samostarczalność aprowizacyjna i przemysłowa
Czasopisma

Mapy

Rzeczypospolitej od innych

XVI.

308
311
312
313

4.
5.

247

państw

305

Bałtyk

239
239

Węgiel

gospodarcza

Polska. Dzieła ogólne

238

16.

Zależność

302

Dzieła

242
243

Włókiennictwo

C.

ogólne

2.
3.

237

Mapy austrjackie
Mapy rosyjskie •

267
271
271
273

274
275
278
278
280
281

282
283
283

286
286

289
292
293
295

295
295

296
299
301

Objaśnienia

Indeks nazw geograficznych

314
314

317
319
323

324
326
328

331
336
339
340
341

344
346

347
348
348

349
354

··,:.,
:

I

•

·~

... ~ .. ~

1 •'..

~łł •'

'

'i '

'·:
I

1'

)..,

f

PRACE
t,'
••

R. UMIASTOWSKIEGO:

..

:ł,,,

Terytorjum Polski pod względem wojskowym, Warszawa, 1921.
Przyrodzone podstawy obrony państwa, Warszawa, 1922.
Granice polityczne, naturalne i obronne w czasach pokoju
r; r

·1

ków, 1924.

wojny, Kra-

