LIBRARY OF CONGRESS

111~11 f~ll ~l l l l ~/1111111~111~11 fijll llllf ~f~~Ili~

0000430536A

Roman Umiastowski

POLI SH TERRITORY

1'Ra.t A MILITARY PODT

ar VIW

t

~~

CZĘŚĆ WSTĘPNA I PIERWSZA

•

The firet and the preliminary part

,,W SŁO~CU WIOSNY Ol>St.ONIŁ SIĘ WIELKI,
ZAPOMNIANY NOWY LĄD"
(~EBOJIBKI)

Publiehed by the author
Printed

by:7.alr:łady

Graficzno-Wydawnicze
"Klliazka"

WŚr88W, Tamka 46 .,

WARSZAWA-1921
NAKŁADEM AUTORA

dem studja Gen. Sztabu nięmieckiego nad linją rz. Narwi następnie wydane ~ czasie od r. 1908-15 katalogi dróg w Polsce
(Das Strassennetz in Pełen, itJ. West-Russland) informujące o stanie, wartości i możności użycia każdej drogi dla poszczególnych rodzajów bro11i; spisy ludności i t. d.; tego samego typu
ogromny cykl prac sztabu austrjackiego lub rosyjskiego.
Wpływ przyrody ciągły, często trudny do obliczenia, uz ależnia działania wojenne. Geografja wojskowa ma zadanie zbadania kraju, ażeby dać obraz istniejących warunków geograficznych i dać podłoże dla przygotowania przyszłej akcji. Przygotowanie to może pójść w kilku kierunkach: 1) w zakresie strategji da możnoś~ znalezienig głównych kierunków zaczepnych,
szlaków walk i poczynienia odpowiednich zarządzeń ochronnych; 2) wskaże pasy terenu, w których nal~ży zgromadzić
wskutek dogodnych warunków; linje }rnmunikacyjne, rezerwy,
magazyny i t. d.; 3) w taktyce na niewielkich nawet przestrzeniach wskaże punkty i linje, których zajęcie i opanowanie może
mieć decydujące znaczenie dla przebiep:u walk 1). Ze zmianą
techniki walki niektóre szczegóły terenu utraciły swą wartość,
podczas gdy inne odwrotnie -- zyskały. Dawniej wielka rzeka
była potężną obroną, dzisiaj jest przeszkodą, którą pokonać
można środkami pontonowemi jednego czy dwóch korpusów, lecz
bagno, rozciągające się na waczniejszej przestrzeni, jak było
przedtem, tak jest i dzisiaj przeszkodą nie do natychmiastowego
pokonania. Rozpatrując więc teren dawniej, zwracano uwagę na
niektóre szczegóły, obecnie mniej interesujące, lecz zarówno
wczoraj, jak i dzisiaj niezbędne są wiadomości o sieci wodnej,
•
linjach przewozowych, nastroju ludności i t. d.
Jest więc w geografji wojskowej pewna suma czynników
stałych, lecz z~razem część, mających tylko war ość przemijającą, a uwarunkowanyc;h rozwojem techniki.
W kraju naszym, będącym w większości niziną, mało nas
zaciekawiają niewielkie wzniesienia, choć i one w niektórych
wypadkach są dość ważne, np. nieznaczne wzniesienie półwyspu
Zagrodzie (Załiorodje), pomiędzy Jasiołdą, Prypecią i Piną,
miejscowość sucha, dająca możność zbudowania linji óporu
przeciwko nieprzyjacielowi, któryby przekroczył bagna Polesia;
mo.żna jednak przeważnie pominąć siosunki wysokości, lecz natomiast konieczne jest dokładne przejrzenie mapy gleb polskich,
inaczej bowiem maszeruje wojsko po piaskach Mazowsza, inaczej po czarnoziemiu Wołynia w czas dżdżysty, gdzie cztery
..konie nie wyciągną pustego wozu.
Sieć wodna Polski zasługuje na uwagę nietylko, jako drogi
przewozu, iecz także dlatego, że - chociaż dzisiaj wojska for sują każdą rzekę, - to jednak historję wojny ostatniej w Polsce
można napisać imionami rzek, które brzmią dla naszego ucha,
1
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jak rozdziały książki, np. lewobrzeżne dopływy Dniestru: Wereszyca, Złota Lipa, Strypa, Seret, Zbrucz i t. d. O istnieniu wielu
z nich publiczność polska dowiadywała się z gazet, rzeki więc
stały się w naszym nizinnym kraju jedynemi wskaźnikami, bieg
ich najczęściej oddzielał 'Yrogie armje; na ich brzegach umacniały się one na czas dłuższych postojów.
Terytorja zamieszkałe przez inne narody mają góry, morza u nas tylko sieć wodna łączy i dzieli krainy, jest więc ·najbardziej charakterystyczną cechą. Rzeki tracą swoją wartość
obronnfł podczas zimy, zwłaszcza. ostrej, dlatego niezbędne . są
dane o zamarzaniu rzek, grubości i czasie trwania pokrywy lódowej; w kraju bagnistym zima jest okresem walk. Dlatego te l
ważnym czynnikiem jest klimat. Wiadomości o pogodzie, deszczach, mrozach wpływają na przyśpieszenie albo opóinienie
akcji. Krzyżacy urządzali swe „reisy" na Żmudź i Litwę w cza sie mrozów, kiedy ciężka konnica, zakuta w żelazo, nie lgnęła
Dzisiaj na tym samym terenie.
·W bagnach i oparzeliskach.
w kraju jezior i bagien, wojska nasze, które doszły do Dynaburga w miesiącach letnich 1919 r., mogły tylko w czasie
zimv, kiedy Dźwina zamarza i nie stan "" wi przeszkody, rozwinąć
akcfę na szerszą skalę wspólnie z wojskami ·łotewskiemi , przeciw bolszewikom.
Czynnikiem nadzwyczajnego znaczenia jest człowiek, jego
. sposób mieszkania, odległość 9siedli, stosunki narodowościowe,
społeczne, wpływy obce, - są to da:ne pierwszorzędnej wartości.
Na Ukrainie, w Besarabji, odległości pomiędzy osadami ludzkiemi są zn?czne, niekiedy kflkanaście km., · osady mają po kilkaset albo po kilka tysięcy mieszkańców, na Białorusi przeci_wnie,.--wsie są ·niel czne. Niektóre znów okolice Sląska tworzą
jedno wielkie miasto.
W pracy niniejszej przyjęto za podstawę podział nie
administracyjn~, lecz geograficzny, wychodząc z założenia, że
wszelkie granice polityczne lub administracyjne są rzeczą bardzo zmienną, tylko więc wyjątkowo. z konieczności trzeba się
było zastosować w niektórych wypadkach do podziału, utworzonego sztucznie przez wolę ludzką (np. Pomorze polskie) .
Człowiek wiąże niejednokrotnie w jedną całość to, co rozdzieliła przyroda, lub odwrotnie, rozcina, co ona połączyła, w rachubę więc muszą wejść potężne utwory jego rąk, zmieniające
zasadniczo naturalne granice krainy geograficznej i przetwarzające niejednokrotnie jej krajobraz.
Ukształtowanie pionowe kraju, gleby, sieć wodna i inne
czynniki geograficzne wyznaczają ąaturalne granice rozsiedlenia, .komunikacji, a dla wojny wyznacz?ją pewne szlaki, któremi
ona dąży. O ile dzisiaj wpływ ten redukuje do pewnego stopnia
rozwój techniki, stwarzającej linje komunikacyj11e w warunkach
najbardziej niekorzystnych, to jednak powierzchni całkowicie
w krótkich chwilach akcji przetworzyć nie może , zwłaszcza pr zy
liczebności dzisiejszych armij.
Względy zatem powyżej wyr..~ ~nione, podfoże i człowiek.'
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trycznych, każdy :Vięc p~11k_t figury symetrycznej posiada odpow.1edmk ~ przectwl_egłej _f un~rze. (?ś symetrji Polski_ tworzy
ro~~ol~ż!nkowa ~rama W1elk1ch Dolin, pas najszerszy 1 najbard~tej .m;rnny . kraju. Granicami są: linja brzegowa Bałtyku i łuk
gorsk1 · Ka:pat, a w przedłuż_eniu ich: na północy-zatoka Fińska,
na połudm~ - - m. Czarne, 1dące w kierunku równoleżnikowym.
Przedłużema zaten~ na północy i , na południu istnieją w linjach
brzegowych m_ors~1ch, przez co analogja staje się zupełniejsza.
T_rudno, _rozunne się, porównać morze z górami, lecz niemniej da
~1ę w mch odszukać wspólną cechę, a mianowicie wyrazistość
t tru~no_dostępność granicy morskiej, jak górskiej, które zwię
kszaJą ich obronność. Zastrzec się trzeba, że Karpaty zostały
przez ~as. przekroczone, że stworzona została Polska południowa
poza n1n11.
Wewnątrz odpowiedników granicznych Polski znajdują się
pasy wyżyn, rozszerzających się ku wschodowi, t. j. grobla poJez1erzy I pas wyżyn południowych. Pomiędzy pasami wyżyn,
a _Karpatami i Bał~ykiem ciągną si~ wąskie wstęgi nizin. Pod
wieloma względami niziny i wyżyny, odpowiadające sobie w powyższym układzie, porównać się nie dadzą (co do budowy,
składu! kształtu i t. d.), lecz jest to obojętne dla naszego rozważ~ma. F~kte.m. jest, że podobne ugrupowani~ objektów geo~raftczn):'ch 1stmeJe, co pozwala wysnuć wnioski, którędy mogły
1ść drog:1 przez _terytorjum Polski? ~- układ stwierdza, że przede„
wszystk1em w kierunku równoleżnikowym, w kierunku najmniejszego oporu i w tym kierunku r6wnoleżnikowym szukały dogodnych przejść. Ominęły góry, a jeżeli zmuszone są je przekroczyć, przechodzą jaknajniżej, przełęczami. Nie szły mofzem na
półn9cy, bo Bałtyk jest odnogą oceanu, niedaleko na w8chód
wiedzie, pobrzeża nasze widziały ludzi tylko z północy przybyły~h. Rzut oka na mapę szlaków drogowych 1) na ziemiach pols~1ch, w czasach najbardziej odległych, wskazuje szereg dróg
w10dących ze wschodu na zachód lub odwrotnie, lecz żadna
z nich nie idzie grzbietem wyżyn Północnej lub Południowej,
Strome, urwiste zbocze wyżyny Małopolskiej, na zachodzie,
.
kierowało drogi ku nizinie Podkarpackiej, czemu sprzyjały Sudety, równolegle do krawędzi wyżyny leżące, a trudnodostępne
i niegościnne, więc przez drogi omijane.
Pagórkowaty kraj moren czołowych, Pojezierze, pomiędzy
które zapadły liczne torfowiska, był krajem bezdroży. Zognisko.wały się więc linje komunikacyjne w nizinach, na suchych smugach. Na szlakach dróg powstały zalątl{i pa11stwa w Polsce:
jedno z nich kiełkuje w nizinie Wielkich Dolin (Wielkopolska).
.
drugie na nizinie · Podkarpacia (Kraków).
Zwęziły się przez układ symetryczny, i wyraźniej zarysowały szlaki wojny w Polsce, które ciągną się tam, ,,gdzie życie
iętni najżwawiej przywiązane do naturalnych pasażów i węzłów
1
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Jak pola "Szampanji, Lotaryngji i Artois odgry-

wają tę samą rolę perjodycznie i dla tej samej przyczyny, ie
przecinają je promienisto drogi, zbiegające się w węzłowiska
I,sle de France, podobnie zbiegnięcie się znacznej ifości naturalnych dróg komunikacyjnych w dorzeczu Wisły czyni je donw którego zapasach, siłach i drożonem Rzeczypospolitej, gach - ostatnia obrona państwa. Unikanie dróg i niegościnnych
wzniesień w dorzeczu Wisły, dalej na wschodzie, po za dorzeczem przechodzi w zjawisko niemal odwrotne. Największa ni„
zina centralna staje się niedostępną dla jakichkolwiek dróg, które
są zmuszone trzymać się linji grzbietów, względnie podążają
s.krajami niziny, po zboczach przyległych wzniesień. Ostrym ką
tem wrzynające się w krainę Wielkich Dolin, Polesie, jeszcze bardziej zwęziło możliwe dla dró~ przejścia, odchylając je zarazem
w kierunkach południowych. Naród polski znalazł się więc .w wę
złowisku przejść i inneby zakreślił granice swego państwa, "gdyby nie usposobienie przeciwne wszelkiej 'zaborczości". Panował
nad cieśninami lądowemi, mógł zapragnąć posiąść terytorja przed
nimi, co mu podłoże, na którem żył, wskazywało.
Etnograficzny obszar Polski legł na zworach, z , których
• wychodzą, i ku którym dążą, szlaki międzytporza w swym ukła_ 
dzie wachlarzowatym, on więc reguluje dopływ krwi do wszystkich części jednego organizmu. Stąd ludy, zamieszkujące mię
dzymorze, musiały liczyć się z Polską i na istmie tylko hegemonja Polski mogła istnieć. Wyłączny układ Polski zapewniał
jej już w zaraniu dziejów stanowisko wyjątkowe na międzymo
rzu, uczynił naród polski strażnikiem szlaków. Niedawno chciano
go uczynić strażnikiem „drutu kolczastego" (?), którym oplątano
czy też usiłowano oplątać obóz "zbuntowanych niewolników".
Naród wybrany pod względem geograficznym, musiał zorganizować ' się kulturalnie, wzmóc swe siły, osią~nąć · stopień wysoki
doskonałości państwowej, wewnętrznej, aby mógł ludy zależne
od niego pod względem geograficznym związac i skłonić do
utworzenia jednego państwa. , Utworzyło się ono i istniało, jako
Boiska, unja ludów międzymorza; dzisiaj powtarzają się dzieje~
czy jest ktokolwiek w narodzie polskim, kto by tego nie rozumiał?!
Czas klęsk, które jak gromy biły w naród, po wycofaniu

się armji naszej z Kijowa ' stwierdził znamiennie, że nie ostoi się

państwo polskie przy jednoczesnem uderzeniu Rosji i Niemiec.
Trzeszczało w posadach pod ciosami natarcia wschodniego wroga, walcząc tylko środkami rdzenia Polski etnograficzneP), a ludy międzymorza patrzyły biernie. Rzeczą jasną się stało dla pokole-

Państwo.
.Dotąd zasadą państw był pierwiastek terytorjalny, t. j. ktlżde zaokrą
glało się, jak mogło, docierało koniecznie do pewnych rzek i gór, chciało mieć
t. zw. przyrodzony ohszar, a przedewszystkiem kusiło się o sąsiedztwo z morzem. Teraz ima za berło pierwiastek narodowości; nie pewne ziemie i kraje,
lecz wszyscy, co tym samym mówią językiem, sporządzać mają polityczne ciało
niepodległe. To tknie się mile i niemile sprawy naszej. Narodowo· ci pierwia-

1) Romer. Polska. Ziemia i
2)

nia_ dzisiejsze.o-o, że tylko wielkie i potężne, o olbrzymiem teryto~J.um m~carstwo, zasobne w ludność, może podołać dwustronnej ob~ome. Czyn~, w~k~ze~zającej Polski to państwo budować
~oc;ęłj, głosząc i~go tdeJę,_ -:- hasło "za wolność naszą i wa~zą . (Wyprawa ktJowska - siew przyszłości i argument dl<ł
przyszłości).

2. (lRANICE POLSKI

~~ MIĘDZYMORZA.

a) Granice naturalne pomiędzy narodami i 1•aństwami.
~wa ~zynniki k_ształtują granice pomiędzy narodami i pań
stw.ami, t. J. po~ożente geograficzne i wola ludzka. Państw, obej~uJący~h ~yJk<;> J~den nar9d, _dotychczas .P!awi~ n~e znamy, wszystkie maJą d?m~eszkę żywt~łow obcy_ch 1 Jeżeli me mogą jej zdobyć o~ok_ s1eb1e, a _sąs1edz1 ?ą rów!11e si_lni, szukają słabszych za
oceanam_1. zakła~a.1ąc kol_o1_1Je. Polityka tch, aczkolwiek osłaniana
poz?rnm1 spraw1edhwośc1 _1 prawa, jest polityką gwałtu. O ziemi
łudow ~łabych, sądzą, że Jest to "terra nullius". Doskonale odczuwal~ś~y. podobn~ rozumo~ania 1~a sobi_e, przez dziesiąt~i lat
tra~to~ ant Jako "mtnderwertJge Natton", nie uznawani za naród
w_yJę~1 z p~d _prawa (hakata, zak1z kupna ziemi w zabor:1.e prus~
km1 1 rosyJsk1m).
Położenie geograficzne, rozmieszczenie potężnych
6 ór
stek _przyniesie na~1 Ojl'zyzn_ę wolną, lecz llie da nam Polski w dawnych, przed~ozb1or~wych grantcacl!. Tah wypadek zatrwoży niejednego patrjotę. Aleć pró1.~o stac o to, czego. me można. R_ozsądek . radz~ iść raczej za nowym pierwiastkiem, a za pomocą Jeg? _wstać 1 ~yć, mż dzierżyć się uparcie za pierwiastek
stary, wskute_k t~go zas me dotrzec do kresu i zginąć na wieki. Nikt jeszcze
nie żałował, 1ż h1eżał za postępem i nowyJJ świata pierwiastkiem.' Co 3ię zes~arzało i przeżyło, zabija hołdujące sobie narody. Postradamy więc nie'Jmylme .P_omorze _na~bałty;kie, Rygę, Królewiec, Gdańsk, Marjenburg, wszystkie
czę,sc1 słynnej ~1egdys Korony, od dawna i niedawna zniemczone, wyjąwszy
Ch) l_)a_ wtedy nie, gdyby car ~ddał !lam Polskę dobrowolnie i szedł z nami po
odb1c1e reszty,_ co _ato)i odno~1 się Jeszcze do sennych widziadeł. Zyskamy je,1n~k na tern. w.1ęce1, niż stracimy. Wróci albowiem do Polski część Prus Wschod.
nich po!udmow.a, po polsku mówiąca. Prócz tego, o czem dawniej nie można
było. am pomyslcć, połączy się_ z nami kawał pruskiego i austrjackiego Śląska .. ,
DaleJ przy,należe~ do nas ·mu 1,. ~ moc następstw z pierwiastku nowego, ludność !Ja Tatrach 1 słowacka, ktoreJ niczego nie braknie krom szkółek i książek
PO!sk1ch,. ~y uk.lzała ~ię szczeropolską Tak tedy podołamy być jeszcze dwudz1estom1IJonowym. 1ednorodnym i jednolitym w sobie, bo z samych Polaków
c~ystyc~1 złożonym, zaczem potę~n_Ym, do _Pierwszego rzędu mocarstw liczyć
s1ę da1ącym narode1_n.. f?u takteJ Polsk1 przytulr się radnie Litwa i Ruś,
jako wolne. do wolrl~J 1 rowne do równej Zgoła Królewiec i Gdańsk zażądają
b)'ć z. nami, ~dyż żyją przez nas i z nas... Pomorze nadbałtyckie ... samo wyc1ą~ac pocznie do nas ręce, byleśmy tylko stanęli na nogach Co .za potęga
Trentowski.
byc może u nas J1aonczas".
(Przedburza polityczna, r. 1848)
.
. .
D~~a budzema się n~rodowosci trwa dotąd, lecz nadzieje, jakie żywione
hY!) w J~J począ!kn, wy.raz1ci.ele_m nie_chaj będą przytoczone słowa Trentowsk1eg~, oKazały się chybione 1 memożhwe do ,. cielenia w czyn. żvcie pogrzebało Je.
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i rzek, wogóle wszystkie zmiany nagłe, zachodzące w ukształto

waniu oblicza ziemi, stanowią przeważnie granice pomiędzy ludami,
a narody słabe, które się znajdą w blizkości potężnych naturalnych
granic są starte przez mocniejszych sąsiadów, starających się dotrzeć do pożądanej silnej granicy obronnej; tak np. starty został
drobny lud Basków, dzisiaj zamieszkujących Pireneje; nie znalazł
już ziemi żyznej pomiędzy rosnącymi gwałtownie narodami: francuskim i hiszpańskim, i szukał schronienia pośród niedostępnych
skał i urwisk; podobny los spotkał by nasz naród, mówi znakomity geograf Nałkowski; gdyby przez Polskę ciągnął się łańcuch
górski, dotarliby wówczas do niego nasi sąsiedzi zachodu i wschodu.
Położenie geograficzne wyznaczcl może w zasadzie granice
narodu, w rzeczywistości bowiem wyznncza ono granice państw,
społeczeństw, związanych wspólną myślą egzystencji i ochrony tej
egzystencji wobec sąsiadów. Jest faktem, że na pewnyc;h jednostkach terytorjalnych, jakby predestynowanych do tego, nieraz ściśle
odgraniczonych naturalnemi granicami, zamieszkuje nie jeden,
a więcej ludów, plemion, które się łączą w jeden organizm państwo
wy, i często są te ludy zupełnie różne (Szwajcarja, Anglja). Są
narody i państwa, mające granice zupełnie wyraźne (Anglja - oblana wodą), podczas gdy dla innych państw i narodów trzebci
je odszukiwać, względnie mają one tylko częściowo granice naturalne, a wtedy wyznacza granice zorganizowana wola narodu,
dążąca niezłomnie do osiągnięcia wytkniętych linji, a' wówczas
widzimy naród na szlakach ku granicom naturalnego rozpostarcia się państwa, i narody, które 'mają w sobie moc niespożytą,
prędzej czy później ku nim docierają, o ile nie spotkają równie
silnego przeciwdziałania w woli innych ludów. Mówimy więc
ostatecznie o granicy państw, jako naturalnego przejawu żywot
ności narodów, bo granice etnograficzne zwykle są zazębione,
pod?rte w półwyspy, tworzą wyspy; o wyraźnie zakreślonrj granicy etnograficznej mówić nie można, jeno w wypadkach niezwykłych.

Pogranicze niemiecko- francuskie zrodziło Jud o poczuciu narodowościowem, - francuskiem, a mowie niemieckiej, Alzację i Lotaryngję. Nasz Mazur na pojezierzu pomiędzy sobą
mówi, szepce z cicha mową polską, a przy zbliżaniu si~ obcego
przemawią twardo po niemiecku. Lecz i w Alzacji i na Mazow-·
szu pruskiem granicę etnograficzną wynaleźć można, lecz trttdno
to uczynić na wschodzie Rzeczypospolitej, gdzie pojęcia narodowości w masach nie istmeją> gdzie ludy szukają ojczyzny, bę
dąc w sianie sypkiego piasku.
Granicę wyraźnie zarysowaną stanowi morze. Ludy w głę
bi lądów osiadłe, zdumione bezmiarem wód, sądzą, ze ono jest
doskonałą wymarzoną granicą obronną, strategiczną. W rzeczywistości, brzegi wysp czy lądów s~alis1ych, rodz,1 rozb(ljników morskich, piratów, co fałszywym blaskiem latarni wprowadzają okręty podróżne na skały, aby ,je złupić, lecz dla nich
morze nie jest zaporą, przeciwnie, po jego toniach dogodnie pood wody szedł zalew duńdejść można do brzegów cudzych;
13
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. Otauica, tałt wyznaczona przez geograf a, jest tylko teoretyczna • .Laden naród. w swym. pochodzie, żaden szczep, na wod•)dziale się _ nie zatrzymuje, chociażby tym . wododziałem były
nawet góry, tylko wtedy następuje trudniejsze, powolniejsze prze„
iąkanie naprzód. Wododział naogół jest linją, którą śmiało przekracra zwycięzca. O ile jednak góry hamują pęd posuwania się,
ekspansję państw, to przecież skłony płyty rosyjskiej są nikłe
i niczem się zasadniczo jeden od drugiego nie różni. Ten, kto
władnie jednym z nich, równie dobrze sięga po drugi.
Olbrzymie dorzecze Dniepru, jak i analogiczne mu Renu,
nie jest czemś różnem · od krain sąsiednich, lecz upodabnia się
i ma z niemi wiele wspólnego. Granice więc dorzecza rzeczywiste, wododziałowe przez brak spotęgowania ich czynnikami
innemi, któreby nadały im piętno charakterystyczne, przez
swoją dostępność łatwą czy trudną, odpowiednią dostępności
krain sąsiednich, nie stały się granicami 'dla państw, czy narodu. A jeżeli niemi były, to tylko sporadycznie. Chwiały się
one na obszarach dorzecza, falowały, _posuwając się blitej
K1;-emlu lub Wawelu. Jedynym więc czynnikiem, kształtującym
- granicę i jej odległość wzdłuż pnia rzeki głównej, na wschodzie państwa, była wola ludzka, wola zwycięska. Wynikiem jej
napięcia, mniej lub więcej szczęśliwym, był rezultat, że w okresie 300 lat była granica na wododziale, a w następnych 100
odsunęła się od niego.
-Dranica północna. Brzeg Bałtyku stanowi wyraźnie zaryso ..
waną granicę północną. Kształt morza, jego silne zwężenie
(Rugja - Skandynawja _.__ 75 km.) sprzyjało uderzaniu fali wojowników, idącej z morza na Słowiańszczyznę północną. osiadłą
na płaskich pobrzeżach pomorskich., Ma kredowych, rozdartych
zerwach czczonej Rujny, ku którym dążyły bystrolQtne łodzie
jarlów i · konungów duńskich i norweskich, podkradały się
w ciemne noce okręty wikingów normańskich, a na dziobie ich
kol'abi bielały "1ewy, niezawQdne jasnowidze lądu, wskazując.e
· drogę zbłąkanym żeglarzom.
Daleko w ujścia rzek, w głąb słowiańskich ziem, za- .
'
. puszczali się Skandynawowie płynąc, bądź idąc, wówczas „łodzie
na wozach, ziemi się nie hoją, albo skrzydlate żaglen1 j~o
gady". RabJwali, uprowadzali niewolnika, narz-Hcali organizację
plemionom „ludzi słowa", szeroko rozsiadłym, byli twórcami
państw. (Prawdopodobnie Litwy, z większą pewnośeią Rusi,
która miała ich przywołać dobrowcilnie, jako wojowników-wład
ców, - może i Polski --· teorja Piekosi11skiego o pochodzeniu
szlachty). Nawzajem Słowianie, siedzący nad morzem, a przedewszystkiem Rujanie, na okrętach przewozili lekką konnicę,
która przebiegała kraj łupieżców północnych, szerząc przeraże
nie i spustoszenie w ich siedliskach (sławą ich brzmią sagi
.
Ska ynawji; Wyzimierz, pogromca Duticzyków).
Pomimo przewagi milit~rnej, pomimo, że pod ciosami toporów duńskich (i sprzymierzonych słowiańskich) padł potrzaskany ·posąg „ boga hog{\w", pana o czterech obliczach,

. . W'antowida w Arkonie, a z nim w-

gł hą mogiłę. iefi1"1 zsb\piła samoistność Słowian bałtyckicJł;, . 'tiie Jwiązali Normanowie
sł'lwiańskkh z chłodną póhme11, rozpłynęli się w- .rywiołe

zrem

~jwcowym, a stanowiska ich zajęli zaciekli wyznawcy prMJa
.ausrotten", zdobywcy autorowie tragedji Słowiańszczyzny ',otnocno,-zachodulej.
Późniejsze usiłowania Szwe<!ji rownież pozostały be-z remltatu, południowy brzeg morzą nie był dla nieh możliwy '.do
utrzymania, nadbiegająca fala najazdu skandynawskiego rychło
z niego spełzła i nie oni nas z niego zepchnęli. Dążenie' Szwecji do uczynienia z Bałtyku „wewnętrznego jeziora" i riasz .sprzeciw wypełiliają karty historji XVII stulecia.
Granica zachodnia. Granicę naturalną Polski od zachodu
mógł wyznaczyć dział wodny między Łabą a Odrą, a .dalej St1dely. Była ona już wtedy granicą cofającej się Słowiańszczyzny
zathodniej przed naporem germańskim. Impet Słowian, dążący
ku zachodowi, iostał wstrzymany orężem Karola Wielkiego.
którego imię stało się dla nich symbolem władzy. Półska w -zaraniu swego zorganizowania się, przejęła dziedzictwem granicę
obronną, o<tdzieliła ją Odra, płynąca wśród bagien, łąqący~h
it z błolami Odry i 1Noteci. Przedłużenie tej linji znajdowati0
w "Nissie tutyckiej, rewym dopływie Qdry, płynącyrt1 ·z S11tłe1ów w głębokiem, o stromych ścianach korycie. Była linja Odry,
jeteli ją moglibyśmy przyjąf za granicę, gramcą rezygna~ji,
z poza której przypatrywano się dogorywaniu plemion Połab
skich (Obotrytów, Wilków). Dzisiaj ma a niemczyzny przekroczyła dolną 1 środkową Odię, osuszając błota, zdobyła, zaludniając, Sudety; obecnie walka trwa już na dziale wodnym pomiędzy Odr~ a Wi łą, a pod Sudetami, które spełniły swą i:olę
osłony dla Śląska, w dolinie górnej Odry. Napór · germański '%Ostał częściowo zahamowany na linji Odry, poniewa:t kraje zaodrzańskie pozbawione były komunikacji z nitem pol-skim wskutek słabego rozwoju lewego porzeez.a Odry w jej biegu środ
kowym (przyjmuje tylko Nissę Łuiycką i Bober) i dolnym. Tę
i,rteszkodę usunięto niedawno, rudując kanały łączne od Odry
do Łaby (Finowski i kanały Sprewy).
dranica południowa. Utarłó się zdanie w Polsce, które
gorUwie nam wmawiano, te Karpaty,- ściślej linia najwyższych
szczytów Karpackich, jest przyrodzoną południową granicą Polski, te taką była w ciągu dziejów. Nie wiele wiedziano o ludzie polskłm w samych Karpatach i poza nimi. _Karpaty są górami o wielkiej ilości przełęczy, mającymi przytem stoki pół
nocne łagodne, w środkowej części obniżają się znacznie,
są raczej wzgórzami, aniżeli górami i na całej swej długości
zostały zdobyte przez żywioł, zamieszkujący północne podgórza, t. j. przez Polaków i Rusinów, którzy przekroczyli je, rozlewając się, jak woda. po nizinie węgierskiej. Nie musiał
być
one wielką przeszkodą,skoro je masą przeszli. Były więc całe
Karpaty zachodnie w posiadaniu polskietl\ nietylko stoki pół
nocne, a odpryski i zazębienia narodowoąciowe znajdujące się
18

a k,t~ granicy etnogcJłicznej, tutaj urywąj" się na południo
.,,.ch skr.ajach, -- wnętrze z.a1J1ieukują wyl4anie Polący.
Południowa Polska znajdowała się p9za Karpatami, przypierała do Dunaju. Trudno wyznaczyć jej . granicę natBahll,
ipotykamy się· z. 11ią w okresie dążenia do pewnych. Nd>i.ety
przyrodzonych, może do opanowania niziny węgierskiej.. .Całą
łę dzielnicę .zakarpacką uważano dotąd prze.watnie. za rozszerzenie państwa polskiego, a nie za ziemię nąwskrog polską,
jaką w rze·czywisto§ci była, dzielnicą przez naród polski zamteukaną i zagospodarowaną. Polska dla obrony, wprost dla
lłtrzymania swego- istnienia, aby mieć chociaż jedną stronę "bezpieczną, oddała ją Węgrom. Za tę cenę kupiła, zniewolona, spokój, mogla-o.parta plecami o Karpaty-odpierać. dążące na nią
ze wszystkiclt stron natarcia nieprzyjacielskie. Cofnęła )Vięc
wtedy Polska swe granice do wnętrza gór, a Węgry do dzisiejszego dnfa nie mogły strawić ludności polskiej, k~óra pozostała,
jako słup graniczny na Górnych Węgrzech. Dzisiaj 1:astąpili Madziarów w akcji wynarodawiąnia - Czesi.
Poladniow,-wsch6d. ·Południowo;-wschodnią granicę tworzyły
brzegi morza Czarnego. Brama Dunajska, waiskłe przejście pomiędzy Karpatami a morzem, zamY,kała drogi z Bałkanu. Niewielki odcinek dolnego biegu Dunaju był naturalną i rÓf/nłe
debrą granicą strategiczną; - rzeka jest szeroka, lewy brzeg
błotnisty, oddziela obszar nizinny kontynentu od skalistego
Balkanu.

c) Oraołce Polski

,w

pneszłoścl.

w. .swym rozwoju terytorjalnym pańatWD osiągało gHnice
mniej lub więcej dalekie. Zaaadmcze momenty jego rozwoju są
w okresach: początkowego tworzenia państwa, przed i po Unji
i w czasie rozbiorów.
Piuwsze granice Państwo Polskiego. Granice powstającego
państwa buduj~ Mieszko, lecz przedewszystkiem gruntuje je B.olesław Chrobry. Groźny wojownik, daleko sięga swem ramieniem, nic w nim z potulności słowiańskiej. Organizator, zbieracz pleqiion polskich w jedną całość„ ma w sobie impet nielada. On pierwszy wyznacza szlaki, któremi następnie , podąży
naród - państwo w swym rozwoju terytorjalnym. Miecz ego
dźwięczy i szczerbi się na bramie Kijowa; przekracza Bołellaw
Bramę . Morawską, zdobywa i traci Czechy i Morawy. Pokój-budziszyński zapewnia mu Łużyce, ziemię Milżyńską, opiera się
o górny bieg Łaby, o Saalę. Dociera do Bałtyku, po Gdańsk
i ujście Wisły,~Pomorze uznaje go za pana; na zachodzie wkracła · w ziemie pogańskich Połabian, u których nie znajduje ~y~zliwego przyjęcia. Władca Mazowsza wyznacza granict od
Pr.sów, rzeczkę Ossę, dopływ Drwęcy. A że Bolesław nie dotarł
na całej linji jeszcze do naturalnych rubieży, rozumiejąc, te
. państwo jego „bez kopców, bez granic, otwarte ze wszystkich
tron", więc , jak głosi tradycja, na rzekach pogranic%nych bije
: 19

słupy żelazne , graniczniki tymczasowe, innych

w przyrqdzie

nie
znalazł. ,.Kres żelazny g ranicom Polski założył", mówi Gallus,
Sallustjusz państwowej Bolesławów potęgi. Polska Chrohrego
zajmuje około 470,000 k111. kw.
Granicę południową Polski za Bolesława opisuje dokładnie
kronika węgiersko-polsk a . Granica ta przytykała do Dunaju na
długości od Pożonu (Pressburg a) aż do kolana, którem Dunaj zakręca na południe. Od tego zagięcia szła granica w tym samym kierunku, jak doiąd na miasio Jagier (Egier), od którego
dochodziła do rzeki Ci sy. Nią i jej dopływami idąc w górę,
docierała wysoko na grzbiet Karpat do przełęczy Użockiej. Nad
tą przełęczą wznosi się góra Halicz, w której należy widzieć
ów granicznik, zwany w kronice węgiersko - polskiej, Castrum
Gal1is. Był to tr6jgranicznik, w kMrym zbiegały się granice
Polski, Węgier i Rusi. Pod tą gó rq od północy wypływa San,
a od. południa rzeka Ung. Tu r6wnież była granica za Chrobrego od Rusi.
Jakim sposobem 111(1 g· ł Chrobry rozszerzyć tak daleko gra nice Polski, tak daleko ro z nie ś ć postrach swego oręża, oprzeć
się największej w owym c;rnsie potędze cesarstwa RzymskoNiemieckiego?
Oto pomimo świetnej organizacji militarnej, jaką stwarza
w postaci stałej siły zbrojnej (w czterech obozowiskach w Poznaniu, Gnieźnie, Gieczu i Włodzisławiu ma 3,900 pancernych
i 13,000 tarczowych, siła wielka na owe czasy), Bolesła\\r wykorzystuje kraj lesisty i błotnisty, mający nieliczne przejścia, zumyka je grodami, strażnicami szlaków do wnętrza kraju, które
bezustannie ' buduje. Dzieje jego , walk są przeważnie walką
o grody. Wypędza Czechów ze Sląska, · a po zajęciu Bramy
Morawskiej dla jej ochrony buduje 7 grodów, w tej liczbie
Ołomuniec. Na Rusi ma stałe załogi.
· Granice przed Unją. Następcy Bolesława nie utrzymali dziedzictwa w całości. Od strony zachodniej zasłaniają bagna Odry
i ciemne puszcze graniczne; u brodów rzeki strażują gródki. Istnieje
zakaz wrębu w lasy pograniczne. _Wyprawy niemieckie grzęzną
w błotach nie znajdując przejścia i raz tylko Fryderyk Barbarossa, przedsięwziąwszy wielką wyprawę, został przez niedołężnego Bolesława Kędzierzawego przepuszczony przez Odrę
(1157 r.). Dzieło Chrobrego prowadzi dalej Krzywousty, zdobywa on lesisto-bagnistą linję Noteci z jej obronnemi gródkami
(Nakło, Santok, .Drze11); przedziera się przez ogromne lasy,
w których dro~ę trzeba było znaczyć nadęciami na drzewach,
zdobywa Pomorze nadodrzańskie z handlowemi miastami Julinem i Szczecinem. Poddaie mu się kilka plemion lutyckich za
Odrą i wyspa Rugja.
Granica pruska biegnie na kilkumilowej odległości od pasa
jezior, a pomiędzy niemi i zaludnionemi okolicami Mazowsza
ciągnie się pasmo puszcz bezludnych.
Polska w okresie podziałów dzielnicowych, broniąc się od
sąsiadów, buduje grody warowne w miarę potrzeby, bez planu ogól20

new . W!a k =wie kaidy gród _jest fortecą. Nieliczne tylko z nich poleżąc na szlakach na1. 1acze11ie 0 ~ 1)\110 - państwowe
_
jeźdźc (nv.
W 1260 r. marg;rabiowie brandenburscy zakładaj,1 Nową
Marchję, odpychając Pols kę od Odry . Dzieje się to w okresie
wielkich klęsk, najazd ów tat ar kich , które wyludniają Polskę.
Fortyfikuje dopiero pańs t wo K ą z i mier z· Wielki.
Wy s tawił w ci ąg u swego panowania, bądź odbudował 45
twierdz we ws zystki ch c zęścia ch króles twa i w świeżo przyłą
czonej Rusi. Od st rony w<;gierski e.1 buduje: Czorsztyn, Sącz
w dolinie Dunajca, Biec z w do rze czu Wisłoki. Kraków ubezpiecza zameczkami w Skawinie i Lanckoronie. Wzmacnia stromą zerwę Wyżyny Małop oLkiej, ciągn ą cą się w kierunku pół
nocno-zachodnim a dalej pogranicze śląs k i e 8 zameczkami; są to:
Olkusz, Będzin nad Cza rn ą Prze m szą, Lelów, Wieluń nad Wartą,
Bolesławice, Ostrzesz ów, Wschowa· i Kośc ian.
Od Nowej Marchj i i zakon u ub ezpi ec za gorliwy hudowniczy granice , for tyfik u ją c l inję Obry i Notec i zameczkami w Mię
dzyrzeczu. Drezd enku, Santok u, Nakle. Bydgoszczy, u ujścia
Drwęcy oo Wisł y-- Z łoloryj;1, jako drng q linję twierdz buduje
lub poprawia: l' ali s z, J>oz nm1, Gnie zn<>, Brześć Kujawski, Wło
cławek, Rawę i Przedecz.
Na granicy wsch odniej: nad Narwią wznosi Bielsk (TY:kocin istnieje już poprzedni o), u-macnia linję Bugu przez potę
iny Drohiczyn , Mielnik, Br z eść Litewski, Chełm, Włodzimierz
Wołyński, Bełz. W drug·iej linji poprawia: Lublin nad Hyslrzycą
i Łuków. l'azimierz Wielki, tytułujqc się panem wszech Rusi,
umacnia \,· ziemiach ruskich Łuck nad Styrem, zdobyty na Luharcie i Lwów. Poprawia zamki na przeprawach wiślanych
w Sandomierzu i. Zawichoście. Jego trud nieustanny sprawił,
.
ie .,żelazna cała i cała ceglana stała się Polska".
Przed Unją na czas krMki dochodzi Polska do wód Pontu.
1 • a południowy-wschód dąży, śladem ojców, ostatni z Piastów
na tronie, Kazimierz Wielki. W r. 1349 posiadł Ruś, owe pań
stwo Jarosława Ośmiomysła, którego wysławia autor „Słowa
o pułku Igora", że mógł „zamykać szeroką paszczę Dunaju",
(oczywiście przez Mołdawję).
Przed Unją na zachodzie odpadł · Śląsk, na który w górę
Odry wciskały się wpływy polityczne niemieckie, lecz znać
wielce powierzchowny był nalot niemczyzny, kiedy Mikołaj Il
Opolczyk (ścięty w Nissie w r. U97) przed śmiercią ząda, ahy
mu odczytano wyrok po polsku, jako iż obcej mowy nie rozumie.
Na południe nieruchomą granicą, bez wstrząśnień od czas11w Bolesława Chrobrego są łańcuchy Karpackie.
Na północy Polska odepchnięta jest od morza . ziemi~ Prusów skolonizowali Krzyżacy, owładnąwszy Pomorzem. Przed
.: ~~ od morza do moUnją Polska jest jako pan, co „ ma • .,
rza, a brzegi nie jego".
Oranice po Unji. Unja-.,..bezzhrojnc i dobrowolne przyłą
czenie się Litwy byłc1 wynikiem u~wiadomicnia, że nie pod" 1na

siaJ~ jq
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si~ ostać p~ńsf~u litewskiemu wobec naporu niemieckiego
Niemcy, podz1el~nt n.a drobne ~ań_stewka, nie byli w stanie
z tak, siłą, na. Jaką. i~h rzeczy~iście było stać, rzucić się na
wschod, tern !Ile mnteJ placówki swe wysunęli daleko, dątąc
d? opanowa!11a północnych brzegów Bałtyku, czem jednocześ
nie ~ds~wah nas od. morza, wytracają~ w swej pracy koloniz~cyJneJ dr?bne plem10na prus~ko-łotewsk1e. Lewe skrzydło niemieck!e ~chr~mało morze wzdłuż brzegu, którym postępował napór
01e°'1eck1.
Litwa w chwili Unji rozciąga się pomostem od Bałtyku
do morz~ Czar!lego, powierzchnia jej wynosi 600,000 km. kw.
Połą~zeme z _ mą daje ~aństwu granicę najbardziej zbliżoną do
g~amc natur~lnych m1ęd~ymorza bałtycko - czarnomorskiego .
Pierwsza chwila połączenia Polski z Litwą Unją personalną,
a P?te~ realną, ~aznacza się przesunięciem granicy daleko
w ~1em1e ~schodme na wododział pomiędzy Dźwiną a Wołgą,
Dmeprem 1 Don~m. Pol~ka .z g~anicy obronnej ~zecznej prz~chod~1 do gramcy obeJmuJąCeJ dorzecze, granrcy normalnej.
ąramca ta w kraju mało zaludnionym nigdy nie była dokład
nte wyznaczona,. zwłaszcza na ob~zarach stepowych, bliżej
m. Czarn~go. Om_ęła o_na w pustyni, cią~nącej się ku szlakowi
Murawskiemu,. m_aJąc ~1by rzekę Or~lę za przedział od Krymców. Po.. zm1ame ~s1ęst~a na województwa (1471 r.) Tatarzy
prz~pędzi~i strate. htew~kte. ~ Oreli (1. dopł. l)niepru), Tawani
i uJść Dmepru, zmszczyh mie1sca na których Polska pobierała
cła nad mo~zem C.~arnem. Rozpoczyna się okres cofania, względ
nie fal?wama , gramcy ustanowionej przez Witolda. Nie byli jej
w stante. u~rzymać strażnicy kresów, dalej nie szli, zresztą dokąd
dątyć mrelt? - W r. 1459 pada Konstantynopol i wyjście z mor~a Czarnego ~ świat zostaje zamknięte, a dzielą Polskę od
m~go stepy_, spiekłe od. ~łońca latem, · a przez śnieżne burze naw1edz~ne z1~ą, puste 1 Jałowe. Z Samary, Suły, Psiołu i Worskły mkną mespo_strzeżenie str.~że polskie, idzie granica jeszcze
nąd lewym brzegiem, przed KiJowem, lecz w XVIII stuleciu cofa
si~ .poza Dniepr.
Po d_okonan!u Unji zaczyna · ~ię !11asowo kolonizacja, idąca
z rdzennej Polski na wschód, w z1em1e słabo zaludnione rozpoczynają się _zdobycze miecza i pługa, via triumphans p~lskiego
narod~;. świadek ówczesny mówi, że na Ukrainie słychać
~zęścteJ mowę polską, niż ruską, jest ona mową cywilizacji
i kult'!ry. Polska zasłania na wschodzie przez wiele stuleci wolność i dobro Europy od barbarzyńców. ,,Jeżeli naród polski
sz.edł _na ~schó~, _to nie po dobro _cudze, lecz po to, żeby ziemie m~zyJe, dzikie P?la w pustynie zamienjane raz wraz przez
tatarskie zagony, wciąż nanowo zaorywać uzbrajać zakładać
'
miasta i sioła, wznosić kościoły i szkoły". '
. W XIV st~le~u ~raz z innemi _ziemiami otrzymało państwo
&ag1ellonów „z1em1e Niżu". Za Jagiełły z „królewskiego porta
Kaczubej" (1415 r.) wypływają ładowne zbożem okręty dla gło
dnyc~ ludów nad Pontem siedzących. W chęci utrwalenia wply22

wów polskich urządzona jest wyprawa Warneńczyka na Bałkan.
a nastęPJ.Iie Kazimierza Jagiellończyka, kiedy w roku 1484 Turcy
zajęli ujście Dniepru i Dniestru. Wyparła ona wojska Wie~iej
Porty z Mołdawji i zwycięsko posuwała się ku Pomorzu Pontyjskiemu, lecz zdrada hospodara w.ołoskiego i nadeszła nawała
tatarska nie dozwoliła na wykorzystanie zwycięstwa i odzys~a:nie Kilji i Białogrodu. Szła potem ku limanom, niesłusznie
okrzyczana, nieszczęśliwa wyprawa Jana Olbrachta. Miała
na celu zamknąć przejście lądowe z Bałkanu na Krym, t j. zająć dla Polski i ubezpieczyć zwężenie pomiędzy Karpatami i morzem Czarnem - Bramą Czarnomorską (Dunaj). Przejście to
jest wą s kie, . ma zaledwie 85 klm. szerokości, z zajęciem go
i umocnieniem pozbawiano oparcia Tatarów Krymskich, którzy,
znajdując się pod protektoratem Turcji, stawali się groźnymi dla
południowych województw Rzpltej, nie pozwalając na ustalenie
granicy, chwiejącej się na szerokich przestworzach Ukrainy .
Polska nie dotarła i nie zdołała zamknąć Bramy Dunajskiej.
zmuszona więc była cofnąć i zabezpieczyć się granicą obronną,
. granicą odporu, którą znalazła w Dniestrze, płynącym prze.wat nie w głębokiem korycie, o stromych ścianach.
Na zachodzie ,granica była odziedziczona po Piastach, nie
licząc utraconego Sląska. Niemców zatrzymały bagniska Odry,
Obry i Noteci; kolonizacja niemiecka, utrwalając się na środko 
wej i dolnej Odrze, jednocześnie szła w górę rzeki, w stronę połud
niowo-wschodnią wsuwając się klinem pomiędzy Polskę, a Czechy.
germanizując odgrodzony od ojczyzny piaskami i borami-Sląsk.
Na północy wpływ Unji wznawia granicę nad Bałtykiem,
lennem się stają Prusy Książęce, granica biegnie brzegiem pół
wyspu Kurlandzkiego i dalej na północ do wysp archipelagu ryskiego. Inflanty odpadają po latach potopu (1660 r.).
Granice przed rozbiorami. Noszą one przeważnie charakter
obronny z chwilą utraty przez państwo zdolności ekspansji. Granica wschodnia cofa się w połowie na linję środkowego~Dniepru.
· .
Kijów -z„ obwo_dem jest poza nią.
Granica wschodnia w chwili rozbioru obejmuje kraj od lat
400 (od 1386 r.) z Rzeczpospolitą związany. Od tego czasu niejednokrotnie P.rzekraczała Polska tę granicę na czas dłuższy.
a nigdy, pominąwsLy chwilowe okupacje, ani część tych obsz~1rów od państwa nie odeszła. Trwałość tej granicy świadczy, te
nie była ana przypadkiem - oddzielała dwa różne światy.
Od Dniepru zdążała granica linją łamaną ku Dniestrowi,
następnie Dniestre~ i Karpatami. Granica północna obejmuje dorzecze Dźwiny, wyłączając ujście samej rzeki (t. j. obejmuje In flanty Polskie).
Granice morskie Rzeczypospolitej tworzył brzeg Kurlandji
(370 kim.) i zatoka Gdańska (oprócz Sambji) z wąskim skrawkiem otwartego morza na zachód od niej~ Prusy Książęce, dochodząc do brzegu, dzieliły pobrzeże polskie.
Granica zachodnia jest granicą z XIV w. od Śląska i Bra ndenburgji.

czasie r-ezbiorÓ'W najclł łsU s ...,...lnłl~
Dl#6flM pa11ie.
wschodnia z Rosją -- 2180 kłm. cz_ęttf je-j łworz11 rzeki, mianoa.
\\dcie: delna Dźwina 80 kłm . ...- ~redni Dniepr 850 kłm.-raum
więc granicy rzecznej 430 kim., lądowej z Rosją 1750 kim.

· Na południu długość granicy, pomiędzy Dnieprem, a Dniełtem, wzdłut Siniuchy (I. dpi. Bohu), Kodymy i Jahorlika wynę.;
siła 400 kim. (do Bohu z Rosją 270 kim. - ogólna więc dłu
następnie granica
gość granicy rosyjskiej była 2450 klm.); szla Dniestrem 280 kim. a dalej lądem do granicy z Węgrami;
z krainami więc, podległemi Turcji, sąsiadowała . Polska 940 kim.
Z Austrją (z Węgrami) granicę tworzyły Karpaty, na dłu-=
gości 1070 kim.
. Z · Prusami granica była wyłącznie sucha, dł. 870 kim.

Prusy K~iątęce, dziękł Warmji, którą obejmowały prawie całko.;
wicie, miały granicę dł. 1040 kim. Bez Warmji byłaby ona kr6t.
z11 o jakieś 300 kim.

Ogólna

więc długość

granic Polski w czasie rozbiorów :..-

6410 kim. z czego 'morskich -- 530 kim., rzecznych -

710 klm-.

Stosunek długości granic do pow1erzchni kraju nie- przedsta-.
ię w czasie rozbiorów najgorzej, co uwatano za jedną
wiał
z. przyczyn, które osłabiły ekspansywność Polski, zmusiły ją, jakoby d& przejścia do roli „defensywnej• jut w .w. XVI, a s,an
tęj bierności państwowej, słabego reagowania politycznego na·
.
. · ·
iewnątrz · trwa at do rozbiorów.
Jeden klm. granicy lądowej lub rzecznej w Polsce ( w mon,encie rozbiorów) odpowiada 128,8 kw. pow.~ ~ ludność Rzeczypospolitej wyrata się cyfrą 11,5 milj_, czyli 1 kim. granicy..
l'4lowej lub . rzea~j odpowiada w państwie pr.awie 2000 (1963)
m~szkańców. W ostatniej wojnie wszechświatowej wystawiły
pańS:twa 10 - 15°/ ludności~ Polska przedrozbiorowa w połowie .
1191 r. ma 67000 ?.ołnierza, a miała zamiar · wystawił armję po„
nitej 1"/• obywateli (sejm mówlł o 100000), co uwatano ia wysiłek nadzwyczajny Dzisiaj historja sądzi inaczej. (Korzon-Hist01ja Polski - str. 350). Król pruski zagarniający bezkamie.
dt,ielnice Rzeczypospolitej . był 1,11ocarzem raczej intelektualnym,
aq.iteli rzeczywistym, w państwie swym posiada 3,5 milj. ·podda .. ·
nycłl, a jego armia wysłana do Polski liczy 57000 ludzi,. a w po.
·
trzebie wystawia - 250000 żoJnierza.
· Nasuwa się pytanie, czy były przyczyny geograficzne, które
by naksztalt zarodków śmier.tełnycb tkwiły w organijmje Rze-:
eaypospolitej i wcze niej lub później spowodowały jej zgon? \.W ·cykll( odczytów, iebranych w książce pGd tytułem · .,Przyczyny upadku Polski", probuje clać na to pytanie odpowiedź .E. Romer lecn odpowiada negatywnie. Ma Pols ceohy indywidualności ~aficznej, istnienie jej było nie i lko wynikiem szczęślihistorycznych, lecz .
węgo ukształtowania się splotu wypadk
tkwjfo w .odr,ębności ~fot a, na którym się rozwinęła i urosła.
Znaczna rozciągłość frontów granicznych, mł,dzy innemi,
ułatwjła dokonanie się kata. trofy dziejowej, mówi E. Romer
.:Upadku Pol ki. Ułatwiła, bo garść mętnych, która stanęła w icłr
11

gła skuteem · -obronit. grania l)&ńs a„ 1v-ewn4trz
ełłłrmn·~ .• Off
eh spał naród, nie .k\Vapiąc się do walki, Fronty graniczne
ra długie w stosanku ' tk> obroilców, lecz wcale nie zadłu
gie dla narodu, któryby zechciał · napaść nieprzyjacielską ode„
psnt. Zresztą i dla nieprzyjaciela granica posiadała tę samą
niedogodność. Jak wytej powiedziano 1. kim. granicy odpowiadał
128,8 kim. kw., a można wógóle powiedzieć gr-anicy, wliczajatc
gruicę morską, odrzucając natomiast zwiniętą granicę WarmjL

bf!Y

· Cz:y rzeczywiście rozciągłość granic ma tak wielkie znasądzą niektóry? - w takim razie dzisiejsze ·czechy,
itórych terytorjum przedstawia się w kształcie ryby, terytorjum
mające zwężenie dochodzące do 45 · kim., na ktńrem nieprzyjaciele w jeden przemarsz dzienny znajdą się naprz~ci ,
w srodku· państwa czeskiego, są z góry skazane z powodu
· rozciągłości granic na zagładę, -- 1 kim. g-ranicy -odpowiada
52 kim. kw. pow., --- a przecież wróżyć państwu czeskien11t
iemcy przed wojną
,mierć nagłtt z :tego powodu trudno.
mieli równiet stosunek rozciągłoś~i granic do pu:wierzchni nfe
do po.zazdroszczenia, 1 · kim. granicy odpowiadał 65 kim. kw. pow.
Ttrytorjum Rzeczypospolitej w czasie r_ąl biorów ma kszłałt
pięciokąta z. niewfelkiemi wyskokami, jeden z boków twł"n,." ~tse, granice lądowe były dłuższe od morskich i morskie bynaJ,,,:
mniej nie -miały większej wartości, -aniżeli lądowe d_la nart>du.
wybitnie kontynentalnego. Morza, o które opierać się mogła Potska, były morzami zamkniętemi, nie leżały za niemi ziemie, ku
którymby mogli dątyć polscy Kolumbowie. Jan z Kolna, w XV
w. na -duńskiej fregacie stybujący ku lądom Ameryki,.'ku ~ybrzetom Labradoru, cieśninie Hudsona i ziemi Baffina był wyjątkiem.
Tylko zawierucha reformacji lub klęski · ojczyzny wygnały na
przestworza oceanów konwistadorów Arciszewskich; - zimne,
granitowe kraje Skandynawji nie wabiły Polaków, prędzej oni-,
bJli dla ubogiej północy nęcącym łupem; brzeg Bałtyku plaski,
piaszczysty, bądź błotnisty był przedmiotem niepokoju -dla pań
stwa, Szwecja wszak pragnęła ziemi dla morza~ Pfołr Wiełłii,
wybijając „okno Europy•, przez budowę Petersburga, wybit
· tylko do Niern1ec, otworzył drogę wpływom niemieckim. Matt~
Czarne. równiet wewnętrzne, dalekie było od centrów państwo
wych, oddzielone porożystemi rzekami, a klucz od niego dziertyly ręce Turcji, rQzwielmotnialy się jej wpływy na pobrżetach.
Polacy, nie pragnąc moua, chcąc, aby morze ich dzieliło
od . innych narodó.w, zaklęśli w ziemię {Poco Polakowi mori~
kiedy dobrze orze - Klonowicz; Prędzej łahędź nauczy się
orać, niż szlachcic pływać po morzu,-w. XVII), stali się wład
cami i obroń~ami znaczny~h przestrzeni istmu, stworzyli aąjdosko.
nalszą jazdę świata, cieśniny .morskie przebywali wpław (Czat~
necki,-AJ.sen), floty nieprzyjacielskie zdobywali konnicą {Chódkiew:icz), lecz własnej floty, potężnej, godnej pierwszorzędnego
mocarshva aie zbudowali. Krótki był .okres zapoczątkowanej
· ••iełności. floty zbrojnef za Władysława IV, orę~nq dłonią łcilt"
Piącej cło z kupców i na krMko w podziw była wprawiona

ozenie, Jak

Europa na widok wielkiej ilości okrętów bojowych wiernego
hołdown'ika Polski, Jakóba księcia Kurlandji, śmiałego żeglarza,
co aż na drugą półkulę zapłynął, ku Antylom, w zapale kolonizacyjnym. Usiłowania jednostek nie zostały przez ogół. zrozumiane i podtrzymane. Spełznął, jak fala przypływu, znoJny trud
.
.
.
Władysława ·lV., zostawił jeno wspomnienie.
Nie był Polakom brzeg morza potrzebny, bo mm się me
zajmowali, nie trzepotały w portach warownych, na masztach,
liczne pawilony z ramieniem nagiem, dzierżącem miecz lub
z orłem, okręty obcych wiozły płody ziemi ' polskiej do mglistych, odległych lądów. ., Gdańsk - to już był koniec państw" .
Sto mil bursztynowych brzegów nie było zużytkowanych prz~z
Rzpltą. A konsekwencją wstrętu do morza było, że w mo~enc1e
gdy cywilizacja ze śródziemnomorskiej stawała się oceamcznąt
Polska została beznadziejnie odcięta od oceanów.
Nie obronność granic chroni państwo, a prawda jest, że
wszelkie granice są dobre i możliwe do utrzyma_nia P?d waru_nkiem, aby naród, którego. państwo jest przez m~ ob Jęte, . mt~!
chęć i moc je utrzymać. Swi adomość, że tyJko s~łą org~mzacJ~
utrzymać można państwo, nawet przy zrnkomeJ rozc1ągłośc1
naturalnych, silnie obronnych granic, istniała w Rzeczypospolitej .
Stąd powiedzenia, ,, w gardłach i piersiach naszych munitia nasze ,
stąd „póki kopji, póty Polaków".

3.

OBRONA RZECZYPOSPOLITEJ I ZALEŻNOŚĆ JEJ OD
CZYNNIKÓW OEOORAFICZNYCH.

Owo zewsząd do Polaków pola i drogi nieprzyjacielo wi
wybo;ne przestronne; ma na czym nieprzyjaciel przedniejs z ą
mocą svloją, jazdą turecką poczynać; postąpi, ustąpi, pójdzie ,
wynijdzie, żywności, jeńców nabierze, gdzie chce i- jako chce:..
Gdy inne państwa są obronne wodą, mają porty warowne, góry
Tak żali się i narzeka pisarz. XVI w.
niedostępne, my nic
Piotr Grabowski. Trudno odmówić mu słuszności, granice Rzeczypospolitej są rozległe, otwarte, nie uposażyła ich przyroda
niedostępnością, a jednak plany obrony państwa, istniejące bez
wątpienia, nigdy zd~je się dostatecznie nie zostały opracowane, a co ważniejsze - wypełnione. Umieszczano na przeprawach warownie, zamykano szlaki tatarskich najazdów szeregiem
stannic, i nie zupełnie ma słuszność Krzysztof Opaliński, mówiąc
z goryczą, że w Polsce "fortec nie pytaj, ~passów opatrzonych,
ani szlaków tatarskich pytaj zatarasowanych! Kilkaset mil kilkaset ludzi bronić mają i obronić!"
W początkach istnienia państwa każde miasto jest twierdzą, czy też odwrotnie do twierdzy tuli się osada. Do budowy
specjalnych twierdz nie brano się skwapliwie, pierś rycerska
i trudnodostępność kraju zdawała się być dostateczną obroną,
na namowy, aby iść za wzorem Europy .zachodniej, gdzie wspa61
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niale z czasem zaczęła si~ rozwijać . sztuka fortyfikacyjna, odpowiadano przysłowiem, wspominając lata dawne, że „ Polak ma
to po naturze, bić się w polu, a nie w murze", Krzyżacki Malborg, na wzór zagraniczny dźwignięty, I poszedł w Polsce
w przysłowie nieledwie (,,silny okop, niby Malborg"). Każdy
z królów podejmuje kolejno starania celem wzmocnienia obronności kraju. Obok kwot na utrzymanie wojsk w pacta conventa
są zastrzeżone kwoty na opatrzenie i budowę zamków.- Wielkie
plany snuje Batory, prowadząc szczęśliwe wojny moskiewskie;
śmierć prze~zk-adza mu opanować Krym, trwale zabezpieczyć
województwa południowe; do tej myśli przechyla się wielki Zamojski, pisząc w swych listach do króla o konieczności zbudowania nad Dniestrem kilku zamków, o umocnieniu Krakowa,
„abyśmy, jak węgrowie, przed nieprzyjacielem z koroną swoją
nie uciekali". Zygmunt III zobowiązuje się zbudować pięć warowni w Ktjowskiem, Płockiem i na Ukrainie. Władysław IV
pragnie przesiedlić część kozaków nad Dźwinę, aby tam „rycerze Borystenesu" stali się postrachem Szwedów i Moskwy. Dochody z ceł morskich zamierza obrócić na budowę i · utrzymanie floty państwowej, co zacofana szlachta, wspominając
,,niezwyciężoną Armadę" wyszydza, zowiąc „konceptem hiszpańskim" 1 ).' On również, jak i Jan Kazimierz przyrzekli dźwignąć
cztery twierdze na Ukrainie i Litwie, a nadto wzmocnić Puck,
na pograniczu Prus, nad morzem leżący. Michał Korybut obiecał naprawić szańce Kamieńca Podolskiego, a Jan III- zbudować nową twierdzę na Litwie i odnowić warownie LV{owa. Sasi
zohowiązują się do naprawy Kamie1\ca i okopów św. Trójcy.
W czasie rozrostu państwa za Piastów granicą zagrożoną
hyła zachodnia, później za Jagiellonów staje się wschodnia;
o północne i południowe morze oddalone od rdzenia bagnami,
bądź stepami Rzeczpospolita nie ma sił walczyć, wysiłki jej
w tych kierunkach nie są stałe. W pierwszych wiekach istnie, nia państwa widzimy troskę o umocnienie granicy zachodniej,
a następnie w wiekach późniejszych, w miarę rozwoju zagadnień
wschodnich, ciężar obrony przesuwa się na wschód. Stąd też
twierdze Polski po Unji budowane są wyłącznie na wschodzie,
z niewielkimi wyjątkami.
Front zachollni. Zachód początkowo · był dobrze ochroniony ·
niedostępnością znacznych obszarów błot, rozpościerających się
wzdłuż Odry, Obry i Noteci. Niemcy rozdrobnieni na księstewka, nie
mieli znacznych sił wojskowych, aby grozić zachodniej granicy
poważnie. Podbój szedł drogą pokojową, drogą osadnictwa,
które kilkakrotnie, zwłaszcza po najazdach tatarskich, zalewało
Polskę.

Od strony Nowej Marchji bronił państwa Poznań z kilkoma mniejszemi gródkami, istniejącemi w różnych czasach, jak
Santok, ,,strażnica i kluc;z Królestwa", Wieleń, · Drże1i, Ujście ,
1)

Z dziejów marynarki polskiej.
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Czarnków, Międzfrzecz, letącemi nad Noteci.at i Wattą; wykorzystującemi bagniste doliny rzecz , a zarazem broniącem.i
przepraw. Kościan zasłaniał przesmyk, idący przez bagna
·
obrzańskie.
Z utratą Śląska wytworzyła się Jinja oł!_ronna na zerwie
wytyny Małopolskiej, na · grzbiecie Krakowsko - Wieluńskim.
Grzbiet, długi około 100 km., próg od strony będącego pod wła
dzą Niemców Śląska, wyrainie w przyrodzie widoczny w postaci urwistych lub stromych wapiennych skał, dochodzących do
kilkunastu lub kilkudziesięciu mtr. wysokości„ doskonale się nadawał do budowy zamków. Potężne dolipy wypłukała w grzbiecie woda, miał dosyt odosobnionych pagórów, często trudno
dostępnych. Przed nim ciągną się wzgórza piasczyste. ·
Granica Sląska była niespokojna, przycho~ziły z poza niej
liczne gromady zbójów, z ciemnych puszcz, lub niczym ·się od
,1ich . nie rótniące gromady raubritterów, przed którymi ludnośf
chroniła się w zameczkach i warownych klasztorach, które
w liczbie około 20 \lWieńczyły grzbiet.
Z zameczków tych tylko Kraków posiadał po_w-atne znaczenie strategiczne, letąc na lewej południowej krawędzi grzbietu.
Sciana spadzista krawędzi ku niemu kierował~ drogi. Zamykał szlalc z Czech, stra.tując przejścia Bramy Morawskiej, okolice której bardzQ wcześnie stały się areną walki. Przed Chrobrym ziemia polska wkrąg Krakowa naletała do Czech. Do
Krakowa zdążają Wacławowie, a Jan Luksemburczyk, tywi.ąc
?delką .zawziętość, w przedostatnim roku życia, oślepły przychodzi z wojsJdem dotknąć włócznią murów ·twierdzy. .
Ostatnią wyniosłość Wytyny Małopolskiej, prawe skrzydło
grzbietu, kryła Częstochowa, rozrost swój zawdzięczająca poło
teniu na szlaku z Krako\ia do · Poznania. Jako twierdza, kontrola szlaku, zbudowana więcej z myślą przeciw swoim (w okresie dzielnicowym), aniżeli przeciw obcym. Skarby cudownego
obrazu okazały się przynętą dla husytów i Szwedów, którzy dali
się jej we znaki.
Pomiędzy Krakowem, a Częstochową kilkanaście zameczków,
siedzib rodów magnackich, lub obronnych klasztorów okryło zbocze, naokół którego szumiały puszcze.
. Dolina Prądnika, głęboka, pełna piec·z ar, anion, bezpieczne
przytulisko, zamknęła swe wyloty: południowy - KorzkJi,ią, pół
nocny - Pieskową Skałą. W pośrodku - znak synow k.iej, wdzię·
na niedocznej pamięci - sterczał na sk~le Ojców. Opod
stępnem urwisku, krwawe Grodzisko z cichą dzi aj pustelnią
św. Satomei. {Grodzisko - spór o opiekę ..,n ad małoletnim Bo·
lesławem Wstydliwym).
Dalej ku zachodowi wysunięte były: Tęezynek . i klasztor
w Alwernji, nad Czarną Przemszą przysiadły Będzin i Siewierz,
biskupów krakowskich dzied~ctwo. NajUczuiej skupiły się zameczki na wododziale, na wyniosłościach pomiędzy Białą Przemsz11, a Pilicą. Na południe od Przemszy znajdują · się: Olkusi,
Rabsztyn; u tródłowisk Pilicy - Ogrodzieniec i Smoleń (Bona1
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tów) Pilica Żarnowiec (gdtie płakały królewskie· nielube). Dapółn~cy Olsztyn, Lelów, klasztor we Mstowie i t. d. . .
lej
Pasmo obronne zachodniego krańca wyżyny MalopotskJ!J
nie odegrało w historji naszej ważniej~zej roli, miało zn~czenie
przedewszystkiem dla obrony lokalnej. Ochronę przec~w. po_wątniejszym żakusom sąsiadów z zachodu stanowiły p1as~1.
.,ory brak komunikacji w kraju na zachód przed pasmem się_
, znajdującym. Trudne było dojście z do.liny· (?dry, łańcu~h Sudetów _ speł~iał też r~lę przeszkody_ dla nieprzyjaciela, ~ęJącego
szerszy rozmach. Wyjątek stanowił K-i:aków, to tet dzieJe tego
._ .
grodu inną rozgłośną zyskały sławę.
Pas zameczków' od Krakowa po Częstochowę me mtał
w tyle większych twierdz z jakiemi się spotykamy na poz?s!ałych
frontach Rzeczypospolitej; Chęciny -- j~dn~ z najwar~':nteJsz~ch
zttajdowała się głęboko we wnętrzu kraju 1 ~rzy _obronie &"ramcy
· zachodniej nie współdziałała, nre będąc z· mą mczern z_w1ązan~ .
. Pdlnocny front. Wisła dzieliła front północny na dwie czę§c1_.
Na lewym jej br~egu linję obronną ~yznacz~ła ~ze~a No~eć
z przyległemi bag~ami, . suc~e przes_myk1, po ktory_ch biegły n!elłcżne ścieże, poprzez· bagnistą ·dolmę, ?d. garbarni w~górz us1anej krainy Pomorza, a zamykały gródki, Jak: Drezd~nko, Ruda
Wieleń, Czarnków, Ujście, Santok, .Nakło_, Łabisz}:n I Bydgoszcz.
Wielkopolska, umacniając Noteć, zabezpieczała st~ .?d ~apa~~w
pomorskich. Po wytraceniu Pomorzan wartości hnJt teJ ·zntk_łat
stała się ona zbędną odtyla raz jeszcze pr_zez smutną . panuęt
Ujgcia, leżącego na przesmyku . da~nym .. między b~o.tam1, gdzie
.
miano przeciąć drogę nadc1ągaJąceJ armJJ szwedzkteJ.
Dolina dolnej Wisły, łatwo dostępna,_prowa_dząca ~ygodn1~
w głąb kraju była usiana po brzegach miastami _,..- tw1erd1anu.
jak- Płock, Włocławek, Złotoryja, Toruń·, Orudzi,dz (~Isk-fi, pru·
ska · znów polska twierdza), opodal Brześć Ku1awsk1 1 t. d.
zą
i
łtykiem
a
B'
' Pragnienie utrwalenia wpływów polskich nad
bezpiec2enia ujścia ~łównej arte~ji kraju, twor.z~lo z ~dań~ka
jedyną nadmorską twierdzę, ostoJę floty polski~; z me~o ~dą
,,w zaraniu dziejów, w sine dalekie dale okręty ~obie~ławowiczow ,
flota gardzi.ny Krzywoustego, w dwunastym wieku. td_ąca na wyprawę wojenną do Danji, statki _Zygmunta Augusta I Władysła-:
wa tv•. Władysław IV umacnia Gdańsk _i Tczew; :na ~łerze1
Helskiej w Kusfeldzie i Chalupąch wznosi na~morsk1e _twier<lze:
Władysławów i Kazimierzów, najeta działami w~ro~m~ Pucką,
panującą nad portem, w którym na okrętach rozwi~wa wi~tr banderę w czerwonem polu, z ręką po ramię, trzyrnaJącą nnecz.
Na wschód od Wisły spotyka się niewiele grodów; pochodzą one przeważnie z okresów wcześniejsz:ych„ z czasów walk
z Prusami, jak Tykocin w błotach nad N~rwrą 1 t. d.
W 1>ótniejszym czasie .zabezpieczony 1 trudnodostępny__z lądu
Tykocin obrał Zy~munt August za pu~kt skł~dowy a:tylerJt, skęd
miała się wyprawiał dla obrony gramc. Miał bow1e~ !Yk~crn
doskonalą komunikację, z Kijowem. za pomocą Nar~1 1 Wi~y,
ze Lwowem.za pośrednic1wem Narwi t Bugu, albo Narwią. Bugiem
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do Sanu, a nawet łatwo było dotrzeć do Wilna, przewiózłszy działa
lądem do Grodna, skąd Niemnem i Wilją: , Wysyłano z niego ar:.
.
tylerję pod oblegany GdańskL).
Obronę od półnoty stworzyły piaski, biota, pokryte ciemnemi puszczami, na przejściu z pojezierza do niziny środkowej,
przez który to pas nie wiódł ani jeden uczęszczany szlak, poza
drogami o znaczeniu lokalnem. Nie chroniły skutkiem tego
tej granicy zamki warowne; tylko wzdłuż wielkiej drogi Wisły
ciągnie się linja fortec. Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce
na wyżynnym, suchym przesmyku pomiędzy bagnami i jeziorami,
którym przejść chciały w pochodzie na Malborg wojska polskie,
omijając umocnioną ostrokołem i dziMami przeprawę na Drwęcy
pod Kurzętnikiem przez obejście rzeki powyżej źródel 1 ), gdzie
·
jednak czekali Krzyżacy na nadciągającą armję Jagiełły.
Zakon, umacniający swe podboje budową twierdz, pokrył niemi,,jak oczkami gęstej sieci, całą ziemię dawnych Prusów, zamykaj~ niemi wszystkie możliwe drogi, czem znakomicie utrudniał
nieprzyjacielowi szybkie posuwanie się. Np. w walkad1 Zygmunta
Starego z A1brechtem, ostatnim mistrzem zakonu, były zdobyte
zamki: Szomber.g, Olsztyn, Morąg-, Swięta-Siekłerka, Brandenburg,
Kwidzyna, Holland i in., a oprócz nich istniały; Chełmno, Grudziądz, Malborg, Ostróda, Dąbrowno, Szczytno, Jańsborg, Ełk,
Gąbin, Ragneta, Kłajpeda i t. d.
Niemen, oddzielający „Litwinów od wrogów", gdzie .i .ci
i owi pilnują przeprawy", był fosą graniczną, pilnie strzeżoną,
brzegi jego widownią licznych przepraw i potyczek, granicą niespokojną. Płonęły nad nim Punie, stos ofiarny zwycięskiego przez
śmierć Margiera, czyhała Ragneta, skąd szły wyprawy krzy:tackie, idą<:"e ,ądem, bądź wodą pod Nowe Kowno, Merecz i Grodno, bądi pod Jurborg nad ujściem Jury, lub Wielonę na Dubissie.
Front póln.-wsch. Front półn.-wsch. Rzeczypospolitej ·tworzyło dorzecze Dźwiny. Wahała się granica pomiędzy Polską,
Szwecją a Moskwą. Główne tereny walki tworzyło prawe porzecze Dźwiny-- Inflanty. Zakon kawalerów mieczowych w swych
podbojach niczem nie różnił się od Krzyżaków - każde miasto
Z chwilą włączenia ziem zakonu
I miasteczko było twierdzą.
do Rzpltej główną linją obronną stała się Dźwina, płynąca
wśród bagnisk przeważnie. U ujścia jej strażowała Ryga, twierdzą Dyament, przeciw sąsiadom wschodni1'. istniały zamki:
Drysa, Dynaburg, Połock. Północny brzeg Dźwiny był pokryty
gęstą siecią zamków i zameczków, z których w Inflantach polskich były: Lucyn. Rzeżyca i t. d., a dalej.. przeciw Moskwie:
• Wielit, Uświata, Wielkie Łuki, Newel, · · . Na północnym
brzegu Dźwiny leżał Kircholrn, poniżej Rygi, miejsca wiekopomnego boJu.
Górski. Historja artylerji polskiej.
Pagó~kl Grunwaldzkie mają w tym miejscu
za ich wysokość wynosi 313 m. n. p. m.
1

)
1
)
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wysokojć

229 m., najwyt-

• Front wschodni. Front wschodni podzieliłr ~łota Pole~ia
na dwa odcinki. Myślano wprawdzi_e o połączeniu .ich,. aby m1~ć
motaość przesyłać wojska •litewskie wprost w z1em1e rus~t~.
nie obchodząc błot, lecz dopiero przy schyłku Rzeczypospollt_eJ.
z inicjatywy prywatnej, wykonano d~~gę_ wodną, łączą.cą N~emen z Dnieprem, za pomocą kanału Oginsk1ego. Na przeb.1eg ~1ęc
wojen Rzeczypospolitej spóźniona jej ~udowa ~pływu me miała:
Odcinek północny frontu wschodniego. Dmepr z dopływami
stanowił potężną zaporę dla działań ofensywnych Moskwy.
Walki odbywające się na lewym brze_gu rozstrzygały wyłączm_e
losach ziem tam będący~h, o Zadnieprzu,_ a z m<?mentem doJ~da linji bojowej do Dniepru, . urywały się. Twierdze ~ewobrzetne, jak Mścisław i Rosław (w dorzeczu Sożu) St!raż 1 Starodub miały znaczenie lokalne.
, Slabem miejscem ściany wschodniej był~ przerwa w. granicy wodnej, w miejscu, gdzie Dniepr i Dźwina płyną memal
równolegle do siebie w swych biegach górnych. Na straty
Mamy stała potężna tw~erdza Smoleńs~, pr_zec~odząca z r,ik
do rąk . . Chociaż przejście bramy $molensk1e} _me .należało do
. najwy~dniejszych, bo zamyka! je dopływ Dzwmy i ~agna, byfo
ono jedyną najlepszą drogą, w10dącą w głąb Moskwy. Z momentem utraty Smoleńska miejsce jego zajmuje Orsza, połotona
na zewnątrz wyjścia nad D_nieprem. .Przez b:a~ę Smol~ńską
ograniczony gornym b1eg1em Dmepru
wiódł szlak wojny
i Dźwiny, a zamknięty bagnami i puszczami._ Szedł nim ostatnio
bóg wojny"· po zwycięstwo, a wr~cał rozbity.. Stronę polską
bramy Smoleńskiej zasłaniał łańcuch zamków, Jak na za~hó~
od Dżwiny: Woroniecz, Uszacz, Lepel, oprócz Orszy, tkwtąc~J
u samego wylotu, po~tem Borysów i ?wisłocz na Berez:>:m~
czuwały u przepraw. Szkłów, Mohylów 1 Stary Bychów pontżeJ
na Dnieprze ochraniały prawe. skrzydło. Zr~s~tą_ wylot bramy
Smoleńskiej doskonale ochramala Berezyna 1 Jeziora na północ
od niej położone, trudno dostępną czyniąc olwlicę. ~ogóle Dni_epr,
do którego równolegle _pły~ie D~uć,. Berezyna, Swtsło~z, rzeki nizinne, pomiędzy którem1 ścielą się hczne _bagna,. czyn_lly zasłon_ę
zupełnie dostateczną; była to. przeszk~da m~na~aJą~a się do przeJścia granicy i miejscowości tych n1eprzy1ac1el me przekraczał.
Polesie dostatecznie również obronne przez samą prz_yr~~ę
jako styk odcinków frontu ~sc~<?dnie~ n.ie .wymagało s1lnteJszych twierdz, zamki tu 1st01e1ą me w1elk1e. ~ez ogólnego
znaczenia, jak Rzeczyca na suchym. brzegu D~tepr~, Mozyrz
..
11a wyspie wśród ba~ien nad Prypecią,. Owrucz i :rur~~Odcinek południowy frontu wsch~dnu_go. Kol_omzaCjt polsk!eJ,
posuwającej s~ę. w_ ,,krwawe ~ola" (Jak Je z~ah Turcy) Ukra1_ny
iadnieprzańskteJ cios zadał wiek XV~I. w_ alki _dług_otrwale zi:iuotły ślady uporczywej_ pracy rolm~a 1 ~OJOW~1ka. polsk1e~o
·j krótki był okres św1etnośc1 zamkow W1śmow1eck1ch, w ro.
.
.
dzaju :łaH:ftttlów nad Sułą.
z utratą ~ad~ieprza. Polska .. ~a gran_1cę po!ttyczną 1. strategiczną przyJmUJe Dntepr. K11ow, naJpotężmeJsza twierdza
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\\ schodnia po Smoleńsku, a pierwsza na 1ym ndrinku, ochraniająca szlaki. idqce z Ukrainy w dorzecze Desny ku Moskwie,
przestaje należeć do Rzeczypospolitej i żadna inna jej ~astąpić
już nie zdoła. Utracony zostaje węzeł dróg, przekraczajqcych
Dniepr, ośrodek wpływów na pobrzeżach rzeki.
Przeprawy d 111 eprowe :łani ają położone · na w ynio ~iych
prawych hrzegach rzeki Kaniów, (Dcm Krwi - kane- wi), Czerkasy, Krzemier1czul· u uj ś ci, Psiołu, Czechry11 i potężny Kudak.
Poniżej progi hyly polę;iną zaporą dla wojny.
Front południowo - wsehodni. Kudak właściwie należy do frontu południowe?o, jest ~tra-żnikiem Dniepru, poskromicielem Siczy
„ trzymającej regiment nad morską armatą". Legł I'udak zaworą
rzeki poniżej pierwszych „zapór" ze skał podwodnych, grani1owych, a powyżej pierwszego z porohów zwanego Kojdakiem.
Pod strzałami twierdzy nie mooła się przemknąć żadna łódź po
rzece. Za jej więc przyczną zostaje przerwany związek Siczy
z Ukrainą i utrudniony ct,nv6z żywności i amunicji. Buduje Kudak (1635) inżynier francuski Beauplan, poprzednik Vaubana,
w celu budowy iwierdz i prowadzenia kolonizacji na l krainie,
specjalnie przez Władysława IV sprowadzony.
Protest Siczy przeciw niewygodnej fortecy rychło dał się
odczuć. W kilka miesięcy po zbudowaniu 1 Sulima z mołojcami
wpełz11c1ł nocą na wały i zrównd je z ziemią, wyciąwszy załogę
w pień. Odpowiedział za ten czyn głową, a Kudak odbudowany
dostał w niedługim czasie za komendanta czujnego „jednookiego cyklopa", ,.starszego nad armatą" Grodzickiego, który do koń
ca dni, jakie twierdza przeżyć miała, pozostał w· niej i hukiem
dział odśpiewał requiem panowania Rzeczypospolitej na dzikich
polach').
Kudak, zbudowany przy początku porohów. samotnie sterczący, uzupełniał, posunięty daleko naprzód w dzikie pola, system obrony, jaki na dalekich kres ;ich mógł jedynie powstać. Duszą budowy twierdzy hył hetman Koniecpol~ki, snujący plan wyparcia T{1tarów z Krymu 2 ), a więc należało mieć prawie u wr(>t
Perekopu obronną podstawę działa11 zaczepnych.
I olonizacja polska, idąca w kierunku morza Czarnego, zdobycze pług-~1 i szabli bezustannie niszczone, odradzały się bezustannie z popiołu. Ku morzu Czarnemu dążą zbrojni, aby poza
nimi, przyczajonymi w dalekich stanicach mogło się życie swobodnie rozwijać. Znakomity badacz Ukrainy Al. Jabłonowski, mówi, że wojowniczo usposobionej i żądnej silnych wraże11 - zlachty
pn.\skiej step, nie odstraszały, lecz nęciły możnością harców
z Tatarami. Nie szłaby tam kolonizacja polskc1, gdyby nie
ziemie plenne i rodzajne, czarnoziemy. Nie doch o dząc jednak
do morza, w miejscach, g_dzie ukazują . ię gleby słone pobrzeża
zdolne tylko wyżywić stada koczownicze, gaśnie impet osadników.
Kresy połudn~owo - wschodnie są krajną niekończących się
przez kilka wieków zapasów i zmagań, i najczulszem miejscem
1)

Dubiecki. Kudak , twierdza kresowa.

~) Dy~kur. o znie~ieniu Tatarów i lidze f Moskwą.
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· Pod Czaśn11tatri1~ · n-a ' rozdrotu ·Bato;owem, gdzie ·~ wielki
król się namyślał · nad wyłforem kierunku, od szlaku ·Jagiellonów
odgałęziało się ramię le.Il Jnłlantom, przekracza]ące Dhlinę; Nient
szły i utrwalały się· wpływy Rze.czypospolitej nad wschodniemi
brzegami Bałtyku, odrzucając Moskwę i Szwecję . od morza. ·
Droga llti!Vska, · Droga rozwoju terytorjalnego Litwy ląt-zyła
północ z poł.ud11iem, droga Olgierda i Witolda, któ~ rozt>!wszy
Keymców, wJetd·t a konno w fale morza Czar~ego, b1or,c Je we
władanie. Państwo Litęwskie dzięki oparciu się o' wyżej stoją
cą p9d względem kulturalnym: Ruś i dzięki szybkiej s\vej organizacji · oparło się losowi, który dotknął · wytępione prtez zakony
niemieckie plemiona łotewskie Liwów·, Kuronów, wytępiollych
i obróconych w srogie poddaństwo, w którym za ucie-czkę nie!
wolnikowi u<.· ,ano nogę prawą, ,, wedle prawa~ (!).
' .·
· Połoteni.: geograficzne owej młodej Litwy rokowało jej
niesłychany rozkwit terytorjalny (długa granica morska, irtdy,·
widualność' fizjograficzna · płyty Ba1tyckie). Miała wszelkie warunki nie tylko etniczne, ale i te,ytorjalne do.wytworzenia potęż
nego państwa !'ar~dowego. I na szlaku litewski~ wzdłut B.er~zyny, idąc w z1em1e ruskie państwo owo rozkw~ta w priec1ągu
stulecia, sięgając od morza do morza; ono stworzyło istotny po. most pomiędzy morzami, lecz · istnieć mogło tylko; oparłszy się
· o Polskę.
Katda z 'dróg :dziejowych, o których powyżej mówiliśmy,
zgodQie i ukształtowaniem powierzchni ·kraju (patrz symetrja
Polski) przechod;i lub przechodziła u .kresów Polski etnograflczneJ w iwór, , wychodząc z niego, rozszczepiała ,się na sze...
i'eg dróg nowych, obejmuj'lCych, jakby ramionami, kraj ,przed
cieśniną leżący. Jeżeli przeciwstawimy zachód i wschód P,olski,
to na· zachodzie jedyna droga, kterą Polska wybiegła poza. zwór.
wiedzie przez Bramę Morawską, szlak B_olesławowy. Zna-jcluje
o.n niedługo w posiadaniu Polski; ze wzrostem potęgi czes-·
iej · wepchnięto nas do cieśniny, a dzisiaj walka wre na pery. le~jach wschodnich zworu. (Sprawa Cieszyńska). Jakże inaczli
na wschodżie! -. Szlaki drożne, odwieczne, niewolniczo wydep,..
tane w z~etności od przyrody, widzą coraz nowe ·1a1e pchniętt
sił11 prężności rozrostu narodu polskiego~ biegnące ku siwym wodom pniepnt i 'Bohu. Odradza się Polska, rok nie minął, a załopotały sztapdary z orłem białym na ścianach Kamieńca; ,,Bra- .
ina dą Polski• .po dawnemu widać miała znaczenie dla niej; nie
minęło dwa lata, a nad Dnieprem zadźwięczała nasta stat, zatęt
niły podkowy koni _polskich w odrzwiach Złotej Bramy. Prolog
,przyszłej potęgi.
,
,
Rzeki są jedynym wskaźniki ~m na ziemiach ni z.innych, wyznaczając tamy i kierunki roz, ., u terytorjalnego pat\stwa; one
wytycżają marszruty narodom.
· Pomiędzy rzekami Europy i :.1c.hodniej .Wisła zajmuje poi
tym względem szczególne i wyjątkowe stanowisko. Odra sięga
prawemi sweml dopływami, Wartą i f\Jofecią, daleko w głąb Polski, zbliżając się do systematu Wisły, lecz z tą · ostatnią porów88

nać
si._ aie- d~ W''/ tk
;ani~ _pr:Zez jej liui: dow{ c.entra,łne
Bałtykµ, stworzyło organi~J7ań~~!!e

·

~tanowisllo WisłY._, powiąJ
kraju od Karpat do
wag,a dopływów prawych wyznac 1.wyf po s t, a olbr;ymia przewschó~ . .Nar.ew sięgnęła ku Ni
zy !! emu państwu drogi na ;,....
~e-n wiódł. dalej ku Dź~inie. Beu~n~~~t": J)?lnocny wsch?~, a Niemą do Dniepru. San tworz i . d J y się do Prypeci, a przez
a drugie stanowił 'Dniestr ykt~~e"g~ lkr?dbł~ Bramy Prz~myskie j
rzu. C.za.rnemu. Rzeki w· c' w
rę Y ieg p~owadz1 ku mopęd ntczem niepohamow!~y :~:irzyły /vęd Polski ku. wschod,owi,
ną Odrą, ludy germańskie ;dusz::: g yk na zachodzi~, poza dolrzem, a górami szuka. c , . .
w . orytarzu . pomiędzy mow "i(O.jnie ostat~iej), p~\ziti~ścia, crdbite· od fal Atlantyku (jak
a kierunek wyznaczyły im rów~i ~a 1~ch6d, (Drang nach Osten)
, aż po .Amizę na dalekim zachod~ie g ~ne dopłyv.A.y rzek, które
. prawyc~.
· .
,
maJą przewagę dopływów
. H1storja naszego rozwo· t t .
~
f~nte się .Jla zachodżje i zdoh w~ry_ orJalnego zna dwa fakty: coku~ pola, napojone krwią beze~ nta ;schodu, pochód ,przez cbibył ~oza Dnieprem, gdzie na o~l~ąg.ł re~ zdobyczy wschodnich
dodz1ale wyraźnie osłabia n
YID: . o. centrum państwa wo~olska zetknęła się z pańsf sza eks~ansJa, nasz rozmach, gdzie
J strachu~ ~oskwą.
wem za orczem, olbrzymi'ej niziny
R.osJante odznaczają i
h
.
·~ c~arakterze narodowym jeit ~ 0 ! 0 1twą wp.rost z.aborczością.
Jaśm nam może tę cechę podlo~ J~1 ~n ~ r~sow głównych. , Wy"Wypukła . tarcza rosyjska ·k e . c z mi. . E. Romer mówi·
Oki, Donu, M,sty, górne ~ z o!1reJ wody ~iel!tłch rzek: ·Wołgi:
wdół. na wszystkie stron~ -świa{fru, fżjwtny i Desny . spływają
w teJ kolebce plemieniu
na ą _ą pęd wyc~odowanemu
ten na na zachodzie rozii a· ~a wszystkie strony świataM. Pęd
tyc~ie i. Rumunję. Im to ~i s~ę O _Polskę, P.ańst.ewka nadbał
śmierć 1 życie której nie
~ .R~sJa wypowiedziała walkę na
Wielki s~lak Ware i:i~ma . akt, lkto jest jej władcą.
rzeka Wołchow jezioro
d-' (Dniepr, Łować, jezioro
, .
północ!lych „l<tóre łodzia~ 0: \ Ne;a-, Bałtyk), szlak oląrzymó\\·
k?muni.kacyjna, łącz ca dwa ra y J.arohrody . doskonałą I'inja
z1~graftcznie kraje,ą wytworz~~r:t C}ągQą.ca się prz~z ró*ne fi„
K1Jowską i Rz'e~zpQspolite: Pskows: JedNo państwo, a trzy: 'Ruś
.ce ze sobą w tadn m zwi
ą 1 owogrodzką, me będąsze najazdy tatarsk1e z,gnfuJyu, c~yba ~ałndlowyfu. Kiedy pierwwogród tyły odr bnie
.me~awrs ość Rusi, Psków i Nopółnocy. Rozwinęfa si 'z:t~odzie~me, walki. toczyły z najd:zdem
Włodzimierza na Klaimie Tjtcta Ruś emigracji, Ruś Suzdalu
późniejszej
potędze ~ lecz'1· ui me~ru,·na ,M.oskwy,
która dała podłot~
.
szlaku Waregów ł~tącei.

f
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11. Systemy obronne państw zaborczych
na ziemiach polskich.
Po rozbiorach trzy państwa zaborcze osądziły, że sprawa
Polski jest całkowicie pogrzeb~na. Sąd ~en nie. był. dziW":Y, l)(?dzielali go nawet Polac~. ~osJa, Prusy_ 1 A~strJa, me .c~uJą~ się
pewnie w stosun_ku do ~1eb1e, odgro~z1ły ~1~ . rz.ekam! 1 gł?w,~a
arterja kraju, Wtsła,. miała aż trzech . 'Yłasc1c1et~. ~tała 1 me
miała bo żaden z 01ch wykorzystać 1e1 należycie me mógł.
Systemy ob_ronne, pla~ow~ne p_rzez zaborców, ~al~żne by~y .
od ukształiowama pow1erzchn1 kraju, -- rozpatrzeme tch . daJe
wskazówki o umiejętnein, czy też . jedynie możliwem~ wykorzystaniu właściwości tej powienchni, . wzmocnienia naturalnej
obronności kraju. PrzedewszysOdem więc Rosja .i Prusy, które
zajęły największe obszary i dotychczas . przedztelone, stanęły
oko w oko. Dla ńich ziemie polskie stały, się areną przewidy.
.
wanego spotkania (Kriegsschauplatz).
Treść zasadnicza obrony przed woJną, obrony strategicznej brzmiała: . koleje i twierdze. Czy dzisiaj tak brzmi - rzeczą
strategików rozstrzygać i wyjaśniać .

SYSTEM óBRONNV ROSJ'I NA ZIEMIACH POLSKICH.

J.

Pogranicze .zachodnie Rosji. Główna uw3:ga cesarstwa ~osyjskiego zwrócona była na granice . zachod~_1e, na ·fro_nt skt~- .
rowany przeciw państwom centralnym 1 RumułlJl, w p~zew1dywamu
możliwości wspólnego działania tych ~ocarst~. W kierunku _ub~z.pieczenia granic zachodnic_h szły_ ustł?wama obrony rosy1sk1eJ:
Obsiary na zachód od Dniepru 1 Dź_wmy był pra_wd~po~obnenu
terenami operacji wojskowych. Odcinały te rzeki wielkie. terytorjum, zawierając~ w sob.ie masę cz~nnik_ów ?bronnych 1 ma.jące nawet w czasie pokOJU znaczne 1lośc1 woJsk,-zresztą g~a-~
niczne rzeki obszaru tworzyły według ówczesnych poglądo~,
tak poważne przeszkody, że wątpliwą rzeczą było, ażeby pr~ec1wmk
zdołał je przekroczyć i wtargnąć dalei na wschód. :W1emy, że
I
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"':Oj~a zawiodła. rachuby rosyjskie. _Niemcy,·wstrzymani na Dźwi
!11e 1 prz~d Dmepr~m, na po~~dntkowy~h dopływach Dniestru
J Prypeci, _w czas1e. r~wol~cJt przekroczyli Dźwinę i Dniepr.
W obhczent~ch rosyJsktc~ me brano w rachubę rewolucji.
. Po_gr~mcze ~achodme, był to więc możliwy teren działania
n1eprzy1ac1ela, kto~y wtargnął z ~achodu; działania wojenne na
wschod od pogranicza były możliwe tylko · w ·razie wysadzenia
desa~tu na wyb~zeżach morz~ c;zarneg?. (Odessa) i Bałtyckiego
(archipelag ryski), w co ~os1ame wątpth z wielu względów.
S!abą str<?ną pogran_icza był brak łączności z cesarstwem.
Ograrn~zo~o się wyłączme d~ ~_róg ż~lazny~h, a i tych było
zamało . . _1. t?r na 100 ~m. hnJI P?WtetrzneJ Dniepr - Dźwina .
O komu~1kaCJę wo,dną 111e dbano. Nie dbano, ponieważ związać
zacho~m. place d armes z Ro_sją przy p~mocy kanałów było
r.zec~ą n.1.epo~opną (pa~rz gran_ic_a wschodma Pols'ki). Brak komumkacJt był Jedną z na1poważme1szy'ch przyczyn klęski rosyjskiej .
. , ~nac~eme czol?wego pbszaru ~trategicznel(O. Granica rosyjka? btegną~a na po!noc 1 poł.udme dość prosto, w b. Króle. stw1e . Po_lsk1e11J wyp1~rała. s1lme haprzód pomiędzy posiadłości
prusk1_e 1 aust_ro-węg1ersk~e, tworząc · prawie foremny prostokąt.
na ktorym .m•ąły paść pi er.wsze strza~y \\'ojny. Nazwano go
czoł?wym .le~tr_em z~chod1~1eg~ pogra~icza~ Sprzyjał on ofenyw1e rosyJsk1eJ, zarowno Jak 1 obronie. Skracał o kilkaset kim.
prz~pus'zcz_al~e. linje operacyjne na Berlin i Wiedeń, dozwalał
armJt rosyJs~1eJ, prow~dz_ącej energiczne działania ,/odciąć Prusy
~~~odnte 1 _przedrzec się do Bałtyku, a armje austrjackie Ga~oj nie ostatniej stał się czołowy
hcJt wtłoczyc '!' Karpaty.
o~szar strateg1cz~y _rzeczy~1sc1e podstawą dla ruchów w tych
kierunkach. Rosyjskie oddziały ~ą ostrzeliwane przez działa fortecy krakowskiej i nieomal Królewca.
. ~rzewagę ~tra!egicz~ą. Rosji, możność zaczepnego działam~ z Kongre~owkt po hojach odśrodkowych (ekscentrycznie)
~ kierunku posiadłości austrjackich i pruskich częściowo para~tżowała nat~ralna przeszkoda dla ruchów i komunikacji wojsk ..
Jaką była Wisła, dzt~ląca ten obszar na dwie połowy.
~zołowy obszar strategiczny Rosji sprzyjał także obronie; wysum~ty _naprzód. prze~ pogranicze. zachodnie, panuje nad
dr<:>gami. ~10dącem1 w głąb państwa; wzmocniony twierdzami.
najb_~rdz1eJ przygotowany do walki z obszarów strategicznych
RosJ1. ~byt był gro_żnr, ażeby go .było można lekceważyć. Za trzym_u1ąc _n1eprzyJac_1el~ na odległem pograniczu, zdała od
centrow panst~a, R.osJ_a!11e ~ygrywali ne czasie, mają~ możność
przeprow.adze~1a mob1h~ac11.,. · która wskutek rozległości państwa
1 • br~ku ~rodk?w komumkac]l postępowała wolniej, aniżeli u są
s1a~ow 1 _maj~c. zarazem m?żnoś~ s_koncentrowania sił przed
Dmeprem 1 Dzwiną; nareszcie, dz1ęk1 tym obszarom inicjatywa
spoczywała ~ rękach _Ro~jan, oni ~.akreślali plan przyszłych
w~lk, zm~szając pr~ec1wntka do akcji w pożądanym przez nich
kierunku 1 ~a ter:eme pr_zez . nich _uprzednio przygo~owanym .
.I Przy b1erne.1 obrome wysurnęte Królestwo Polskie sprzy-
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jało przeciwnikom, mającym doskonale zorg_anizowaną ~ rozwiniętą sieć komunikacji .. Mo_gło b.Y~. ono odcię~e. przez mch, prą
cych z Prus Wschodnich 1 GaltcJl Wsch~dnteJ, zwł-aszc7:a, że
nieprędko nielicznemi ~ol~jami, w~odące_m1. z cesarstwa, mog~y
mepi:zyJaciela, obszar, ;1a. ktonapłynąć rezerwy _rosyJ_skie.
rym zgrupowały się naJwa~nteJsze tw1e~dze panstwa rosyJ~kiego.
najbogatszy zakątek RosJi" był kąskiem łakomym, obJektem.
.
godnym najwyższego na.pięcia sił.
. Licząc się z możnością zajęcia Królestwa Polskiego przez
.·
armje mocarstw centralnych, Rosjanie sądlili: że wtedy pr~e~
przeciwnikami legnie olbrzymi fn~)l1t (dłu&ośct 1~50 klm .. w. 11!1]1
powietrznej) od morza do morza t łączna 1ch. akCJa b~dz1e u~1emożliwiona przez Polesie, tworząc~ ?ł~tmsto - lesisty ~róJk_ąt
Brześć- Kijów--Bobrujsk, który rozdzteh siły prusko-austqack1e ..
Zdecydować się na jednolitą energic~n~ ak.cję na północ
·
od Polesia nie . mogą, bo w6wczas GahcJa pozostałaby _be~
poważniejszych osłon i wydana~y została na .. łup możhweJ
ofensywy rosyjskiej, prowadzonej od strony Ki3owa. Jeszcze
mniej wydawało się prawdopodobnem, . aby Prusx. zdecydow~ły
się na akcję w kierunku Kijowa, łączn_1e _z Austqą. Było. więc
dla Rosji niewątpliwe, że siły przec1w111ków _będą_ pod~:elone
na długości Polesia i zniewolone do samo~z1el~eJ dkqt, bez
jakichkolwiek poważnych połącze11_ komuntkacyJnych . wzdłuż
. ..
frontu, dozwalaj_ących na przerzuca111e reze~w..
Rozumując, jak powyżej pod~no, Ro~Jame. dz1tl~h. pogranicze zachodnie na poszczególne Je~no~tkt. a 1111a11ow1c1e: _Kongresówkę -czyli czołowy teatr, Polesie, 1 _na obszar strateg1czJ1!

p~a

północno-zachodni i południowo-zachod111.

Czołowy

obszar strategiczny.

Plany umocnienia Kongresówki. . Pierwotny v1an. umocnieni a
-Kongresówki polegał na obwarowam~ środko_weJ W_1sły na prze~
strzeni od Wieprza do Bugo-Narw1, a daleJ na polnocy same1
rzeki Narwi, na zamknięciu „bramy Nad~iśla11skiej". Wy~o~zystywano Wisłę i wzmiankowane dopły\~Y, Jako ~rogi wo_dne 1 Jako
przeszkody. W place d'armes, ochromonym twter~zami,. zgromadzona armja, opierając się na nie, mogła prowadz1ć a~~Ję defenywną do chwili przybycia sił głów~ych, zmob1hzowanych
w cesarstwie i wówczas przejść do dz1ała11 ·za~zepny_ch.. Zdobyte w czasie wojny japońskiej doświfldczerue zmienłło ten
pogląd. Nie wierzono, ni~ ufano sił?m . wł~snym, sądzono, i,e
wysuniętej . ku zachodowi Kongresowk1 me można utrz~m~ć
nawet w przedczas mobilizacji_. co z~ecydowało . o p~zesumęc~lł
linji obronnej na wschód, na Niemen 1 Bug. Nalez_y W!ęc, w razie
napadu cz.ołowy obszar planowo opuścić, a ~rontć. su;, względ
nie podejmować akcję zaczepną względem 111eprzy1ac1ela o~dalonego od swych podstaw operacyjnych i pozbawionego czę~c10w_o
możności wykorzystania swej .przewagi środków komun1kacy142

nych.

,

Centrum oporu miał tworzyć Brześć, na prawem skrzydle

uzupełniały go Grodno i Kowno, a jako łącznik pomiędzy Brześciem i nimi był ' niewielki Osowiec; lewe zaś skrzydło zasłaniał

. szereg nieznacznych fortyfikacji Wołynia i Podola.
Na · rok przed wojną poglądy uległy ponownej zmianie.
Rozwalonych fortów Warszawy, Dęblina, Modlina nie można
było odrazu wskrzesić, lecz wisząca , bezustanna groźba wojny
z Austrją podniecała i twierdze powyższe zaczęto ponownie '
wzmaqliać oraz budować nowe koleje w kierunku prawdopo,
dobnej akćji zaczepnej.
Generalny ~sztab rosyjski przypuszczał, że kierunki operacyjne przeciwników, wykorzystujących swą szybkość mobilizacji.
· a zatem mających początkową przewagę, doprowadziłyby w. rezultacie do zawładnięcia umocnieniami · Kongresówki i Brześcia.
pierwszorzędnej iwierdzy, stojącej poza środkiem umocnionego
obszaru, i zarazem najważniejszego węzła komunikacyjnego na
zewnątrz Rosji (przed Polesiem).
Dlatego ofensywa na ·Brześć wydawała się najbardziej
.. oczekiwa·na i drogi do Brześcia-drogami wytycznemi działania.
Z Prus Wschodnich szłyby one równolegle do Biebrzy, Narwi
Bugu; z tych względów włączono do terytorjum czołowego obszaru część Grodzieńszczyzny aż do Niemna i Szczary.
Obszar czołowego obszaru strategicznego. Teatr czołowy
wówczas się przedstawiał następująco: podstawę fieury tworzyła
Jinja rzek: Niemna~ Szczary, Bugu, bokami jej były granice polityczne z Niemcami i Austrją, a cały obszar był wysunięty w kierunku 'zachodnim , pomiędzy państwa centralne. Figura miała
kształt zbliżony do kwadratu, z półwyspem . Suwalszczyzny na
północy. Długość i szerokość jej wynosiła przeciętnie około
450 kim. - powierzchnia przeszło 150 tysięcy klm. kw.; ludności według statystyki ros. (podającej cyfry większe anifeli wrzeczywistości) liczyła przeszło 13! milj. m. Powierzchnia kraju
równinna, krajobraz falisty tylko w pasie wyżyn _ południowy<:h
(wyż. małopolska i lubelska). Ważniejsze znaczenia od łagod
nych wzniesier1 miały bagna, lasy i rzeki, których nie Ómiesz·
·
kano wykorzystać. • ·
Wewnętrzny place d'armes czołowego obszaru strategicznego określały: Wisła z prawemi dopływami, na południu Wieprzem, na północy Narwią z Biebrzą. Rzeki te, umocnione
szeregiem twierdz, tworzyły linję obronną przeszło · 300 klm.
długą, a opartą o Polesie. Doniosłość tej linji polegała na
fakcie, że na całej swej długości przecinała drogi, prowadzące
wgłąb, na wschód. Najważniejszemi jeJ częściami były: 1) odcinek od Kanału Augustowskiego do Ostrołęki (wzdłuż Netty,
Biebrzy, Narwi), który prze_rY.wał najlepsze i najkrótsze drogi
z Prus Wschodnich (przez Białystok) na Brześć, 2) odcinek zasłania
jący drogi z zachodu na Brześć. Ujścia Bugu, Narwi, Wieprza,
a dalej Wisły strzegły: Modlin z Zegrzem i Dęblin, tworzące
łącznie z ~arszawą czoło obrony, a przed nimi Wisła, mająca
~ klm. i. więcej szerokości, niemożliwa przeważnie. do przejścia
1

wbl{óo. Przeprew:a natomiąsł dość ttlldna, wy.magajĄCA 1na~z"'
n 1Js2ych środków priewozowycłt, motliwa była w war.u.Rkach
f1YJiltk.owyc1t •. Nieprzyjatiet m~gl ;re~ztą przejśt Wisł~ !/ swych
. granicach, nie narażaJąc się na mepoirzebne str!1-tY -1 zwłok,ę
przy ~otsowaniu rzeki.
•
Trójkąt Dęblin - Warszawa - Modlin, przyczem Warsza~a
pGWiązana ~ Modlinem i Zegrzem ._fortami, -:- miał ~tano~t~
jądro obrony, wytwarzając na 1?rzodz1e, .wysum~ty naJbardz1e1
na zachóc;I, groźny mur dla armJ1 wroga, a bezJ?ieczne . schronisko d1a sił własnych, zniewolonych do szukama .chwtlowego
wytchnienia· i obrony w rejonie umoc~ień stałych. - Rejon ten,
rl)ający Rrzed sobą Wisłę na dł1;1gość 250 km., był ja~~y o.lbrzymią, twierdzą, która dawała„ Jak są~zo!lo, gwa~ancJę 01ę.omal
utrżymania się w Kongresówce, dopóki me nadejdą z odsieczą
wielkie masy wojsk z cesarstwa.
.
Próby opóźnienia marszµ przeciwnika motna było podjąć
na zachód od Wisły, obrona .bierna miała linje oporne na jezior.ach„ na północ od Warty i na samej Warcie, pozatem !la Bzurze,
Rawce i Pilicy. Przed wojną nawet zac;zęto wznosić drobne
budowle polowe w· okolicach Tomaszowa celem zw~ąnnia przerwy w południkowej linji wzmiankowanych rzek.
·
·
Północne skrzydło obrony. Pół.noc~y fro.nt place d'ar~.es, o~łO.-:
nięty był bagnami trudno dostępneJ dolmy Biebrzy, Narw11 pontteJ
B\lgo-Narwi; broniła go, ulokowana w wyjątkowo dogodne!D J?Oło
teniu, dostępna atakom tylko w niektórych porach roku n1ew1elka
twierdza Osowiec, następnie osłony mo"Stowe w ł,.om~y, Ostrołęce, R:4ita111eh, Pułtqsku i wreszcie · Modlin z Zęgrzem.
.
Na linji Narwi węzł.em komunikacyjnym •była Łomża, ~kąd
!!_ąjwygodni.ej wyjść mogły armje 'rosyjskie, uderzjłjące na Prusy.
'\llschodnie, w kierunku na ·Jańsbork. Zdobycie tomty w 1915 r.
pritz NieR'iCów zadecydowało o odw:rocie Rosjan na południkowy .
odcinek Narwi, naprzeciw Białegostoku.
, . Chociaż obrona naturalna całego rejonu opierała się przedewszystkiem na rzekach i bagna~-h. odcinek północny był szczególnie w nie uposatony, atoli w tzasi.e zi~y, z zamarznięciel!1 ":ód,
obronność jego znacznie malała. Drogi prz-ed tym odcmk1em
są złe, szos mało, biegną one przeważnie po gro~lach wśród
lasów, do nie~tórych wsi i miasteczek do~ta~a~ .się t!zeba. po
mostach nieledwie (np. w Lomty do rzeki c1ągme się grobla
długa na 1 km.); w czasie wylewów kraj, pr~y .ewentualnyi:n
zniszczeniu dróg był mało dostępny. Długo ~b1ęk1 tym wlaśc1wościom terenu utrzymał się, w wojnie 9st~1~j, Osowiec. P~zeprawy przez rzekj są ochronione umoc01emam1, dlatego odcinek
wymagał ewentu~lnie · gł~bokiego obejścia, będąc trud~y do
zwalczania w ataku front9wym z zachodu. ·
Południowe sk,:zydlo obrony. Południowy front place d'arme·s .
opierąl się 'o dol,ny Wieprz z Tyśmienicą (-która jest jakoby przedłuteniem Wieprza na wschodzie), 'a dalej o blotnisto-lesisty pas,~
. Kock - Włodawa, dochodzący prawie do Bugu, co tworzyło raz.em powatną_ przeszkodę; zwłaszcza, te dolina Wiepria jest bar-

cbó terot(ia i za!cielo'na mokremi ł.ąkami, dost' trudnemi clQ.
enejlcia. Wlagciwogći prz~szkody w więk&zym stopniu ~siada
Tylrnienica, ą w jej przedłdeniu Krzna, przyczem pomiędzy ni:emi niema prawie wcale· działu wodnego, douny ie~ są właści

wie jedną błotnistą doliną, jakby z~toką Polesia.
· Doj§ć do frontu południowego mógł niep.rzyjaciel w kilku
przei'n-arszach po nielicznych drogach, umyślnie nierozbudowa.. nych. Odległośt do najbliższego punktu granicy pattstw.owej
w tinji powietr~nej (do wideł Wisła - San) wynosHa 100 kłm.
dok4d dochodziła linja kolejowa Galicji (st. Nadbriezie, naprz.eciw Sandomierza). Pewne przeszkody w marśz,u znajdował . nieprzy
jaciel w glebie lOssowej, nieznośnej w czasie deszczów, i:,ozatem
w pewnej górzystości pasa wyżyn południowych, a z rzek w równoletnikowo płynącej Tanwi ( dopływ Sanu).
Obejście odcinka północnego trudne było do urzecżywist
nienia w kraju błotnistym i lesistym, po groblach i torfowiskach
uciątl1we dla większych mas.
.
'
· energiczne działani_e. przeciwników w kierunk~ południko
wym na Brześć, z południa wzdłuż Bugu, z północy wzałuł
Narwi, zmuszałoby do oddania czołowego obszaru, co podrywało
prestige Rosji, pozbawiało ją donios\ej wartości braP1y wypadowej. Jednocześnie z opanowaniem Xongresówki, nieprzyjaciel sta- .
wał przed Polesiem, które zmuszało do działania. na dwu fron"I
łach, po bokach Polesia, jego, niezdolnego przeciwstawić . Rosji
wielkich mas lud:tkich.
.
·
· ·
, ·
Siet kolejowa. Sieć kolejowa czołowego obszaru strategicznego na zachodzie '.Rosji była rozwinięta na prawym b'rżegu Wisły, l>ewy brzeg pod względem kolejowym był zaniedbany, nie
budowano 'torów,. aby nie słutjrły nieprzyjacielowi w początkach
akcji, przewidufąc że inicjatywa będzie wówczas w fego rękach.
. Pomimo to długość linij ·kolejowych na lewym brzegu była
większa, aniżeli na prawym; wpływało na to wysokie jego uprzemysłowienie. ,. To tet lewobrzeżna sieć kolejowa długości ogólnej 1593 wiorst, jest zupełnie nikła w porównaniu z 1208 wiorstami Si'eci kolejowej prawobrzeżnej, przechodzącej Przez pnłat
kraju zupełnie · nieprzemysłową, o słabo rozwiniętem · życiu handlowem. Przyczyną tak znacznego rozwoju sieci kolejowe} na
prawym brzegu Wisły jest wyłącznie wysoka wartość wojskowa
tej części Królestwa Polskiego, a zwł'aszcza czworoboku, ogtaniczonego Bugiem, Narwią ·i Biebrzą, Wisłą oraz Wieprzem~
Tyśntienicą* 1).
·
··
Ten sam wzgląd powstrzymywał rozwój kolei na prawym
brzegu Wisły w bliskości granic: austryjackiej i pruskiej. Linjt
na lewem porzeczu Wisły posiadały szetokość torów średnio
europejską, watność ich dla Rosji określała się możnością k~
r~ystania z nich puy posuwaniu się naprzód, jako dogodnemi
hojami komunilłacyjnymi. Do granicy austryjackięj wiodły dwie
') J. W. Krófesfwo Polskie, jako ~eren strategiczny, Warszawa l.9ll
k)J. wyd'. P. P. S.
. ··
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iemna · b.yła łatwa . dla Ro Jan

od wz~~em
-Libawa wielki im w ym- względzie

takty znym, :I«)
mogła oddat u
gł.

Posunięc-ie si-ę więc pMnocne
iemtów
potętnej zasłony od str.ony Kowna, pod którym
ly się skoncentrować · znaczne siły, a przed sobą mieli k(aj
bagien, lasów, jezior - a poza nim potę:tną przenkodę- ·Dlwinę.
Trzeci kierunek pomiędzy Grodnem a Osewcem, wzgl{dnie po
·blokowaniu obu tych twierdz dalej na Brz,eść, mot1iwy, jako

:w;ymagalo

najbUższa

droga, kiedy chodzić mogło o pośpiech w.ihęci ul!enia Austrjakom w ich marszu równiet na Brześt, trzeci ten kierunek miał powatne przeszkody w opanowaniu łinji neki Narwi,
pr~krocz-eniu błohtistej Szczary i przejściu lesistych prze trz~ni,
łetących w jeJ dorzeczu. Rozbijał -ten kierunek marSiZu w ubogim,
. bagnistym, mało do tępnym kraju wojska na poszc"ególne grupy,
uzaletnione od dróg, mało sprzyjaj!cych (uchQm maa. ·
·
DrQ6i ulaz,u. Drogi żelazne pijłnocno-zachodniego obszaru
były odcinkami dróg, łączących czołowy obszar z cesarstwen,,dr. .:tel. Dynabur.g -'-- Wilno - - Warszawa miała odgałęzjenie cło
Kowna, słutyła więc za łącznicę pomiędzy Grodnem, a Kowne111. Na lewy brzeg Niemna od Kowna szła jedypa dwutorowa
drorra telazn·a do Prus: Kowno-Wystruć-Królewiec, w celąch
wojskowych zbudowano linję Grodno-Suwałki - Olita - Orąfly.
Pozatem obs.zar posił:\rlał s'zereg linij mniejszych: Liba~a-Landwarowo, Windawa-Ryga, ·Ryga-Murawjewo (s dr. tdl. Libawa
Landwarowo), Dźwinsk-Radziwiliszki (st. dt. tel. Libawa-Ludwarowo). Linje powy.tsze są przecięte dwjema poprzeczoemi:
Homel - Wilno j Smoleńsk - Ryga, które są odcinkami dróg,
b1czących obszar strategiczny półn°'no-zachomii ze spichriem
Rosji - Ukrainą.
·
.
Jak na stosunki zaboru rosyjskiego, widać, ie kraj był
ni,źle uposato.ny w drogi .telazne, miał natomia t tylko kilłca
zos;I najważniejsze z nich szły od granic w głąb państwa.
O i na obszarze polnocno-zachodnim pogranicza rozdz.ie.;.
łaty się drogi, wiodące do ośrod~ów państwa, to

trzeba zaznaczyć,

odległóśt pomię4'ży Moskwą, a Pete.rsb'Urgiem wynosi kilkaset kim., i na obszarze p6łitocno·zacbodn1m letał tylko wt:zeł
dr-óg, lttór-e wiodły ku stolicom. Utrzymanie jego mia~o w.ięc

te

warto:lć1 nawet po upadku
- nieprzyJaciela stałoby się

czołow.~go obszaru i zajęcie go
podnietą. jak r.ówniet baząldła

w kierunku stolic, choć droga1d0 nich była daleka.

prz-ei
·akcji

,
P o I e s i e.·
Polesie, którea..9 oś podłutną stanowi rzeka Prypęć,i,jest
kraintł. kształtu trójkąt•, opartą wierzchołkiem
Brześt, a podst,wą o Dniepr na W$Chodzie. Kraina smutku i błot, mało zalu~a, pozbawiona dróg, legła poza czołowym obs1arem str•-

o

tegicznym. Niepuijaciel, dosze41szy" eto Polesia, im;u łłDY był

do wybrania

przez P~lesie
l'fll')'łet,J11a l"ełlllll .,
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nowego ~etlłbku, poniey,at d;toga na
~d
była iamkttięta. Kraj le.tący przed armjanu ·Wt!WIILi

to , aturalny obszar u'mocniony, w porze. w_yl~w~w ZUJ?ełnie. niedostępny, w innych po~ach t~u~ny d~ przelści_a 1 n_tenadaJący _się do
walki masami. Polesie dz1ehło nteprzy1ac1elsk1e armJe, me t?O„
zwalając im na komunikację wzdłuż frontu, a zaraze~ s~rac~Ją~
przypuszczainy front rosyjski p_rzeszło o ~O. kim. Ro~Jame dz1ęk1
pracom podjętym nad osuszemem błot, m1elt możnos~ zbudo_:wać
trzy linje kolejowe, jednę podłutną w~dłut Pryp~~t: Brzesć
Homet, i dwie poprzeczne: 1) Baranowicz~---: Łummec - Sarny
i 2) Żłobin - _Kal.e~kowicze -- ls~orość, dzięki. który.m przewaga
ich nad przec1wmk1em stawała się rzeczyw1śc1e wyJątkow~.
Wymienione drogi pozwalały. na pr~e~óz rez,erw z połnocy
na południe, z~gratając skrzydłom meprzyJac~ela, ktoryby wtargn,ł
na Białoruś lub Wołyń, idąc wzdłuż Polesia. A nawet w ra~1e
wielkiej przewagi. nieprzrjacielskiej .i dojścia przezeń do Dmepru, Polęsie, maJące związek k?leJo~y z~ ws~hod~m, st~nowiło bastj.pn niezwalczony, do ci,głeJ. cz~Jnoś_c1 zmewalaJący
wr~~a, który nie mógł nań rzucić w1elk1ch. stł, a .partyza~tka
bJrd tylko na rękę Rosjano~, będącym w swo1!'1 kraJu. W mt~r~
posuwania się ku wschodowi, Polesie było. krajem coraz bardz1e1
, '\1)JIStynnym, gdzie grząskie biota łąkowe ~ub leśne twor_zyły wraz
rzekami i rzeczkami podłoże, przez ktore często me można
ło ani przejść, ani przejechać.
.
.f
Nieprzyjacielowi idącemu l)a wschód~ J.?Ozostawały. więc
do wyboru drogi, le!ące na zb~czach wzmesteń, otacza1ących
Polesie od' północy I od południa
Po1udniowo-~bodni obszar stAtegiczny.
Położenie i znaczenie. Południowo-zachodni obszar ~trategiczny rozciągał się od Pole_sia_ do morza C~a~nego. Bro~tł ~o~atych ziem Ukrainy, Wołyma 1 Podola, obfttuJą.cych w z~em~opłody i dlatego, chociaż oddalony i leżący_ poz a. dr~gam1 w10dącemi do wnętrza państwa, (chfba że .mepr~y1ac1el s~edłby
jak Karol ... II przez Połtawę), pos1a~~ł zo~~zeme olbrzymi~ d!a .
ubogich w ~boże centralnych gub~riUJ R~sJi. Myśl o za~!omęcrn
głównego węzła kolejowego Ukratny (K11owa), prze.z ktory szły
c,trogi, łączą-ce z centrum państwa, _a zarazem konieczność za~
słonięcta skrzydła, opartego o ~ramc~ne. morze! prz:y znacz!1eJ
odległości, dzielącej objek~y mepokoJu .1 tros~hwośct, s~ra~tła,
te system obronny .P~łuclnu~wo:-zachodmego obszaru, strat~g1rznego nie był zupełme Jeclnohty 1 usta~ony w s_zczegołach Jak ~o
miało miejsce na innych obszarach strategicz9ych. Rozłamywała ~tę
przeto obrona ·tego obszaru na dwa działy,. pr_zyczem u_mocme"ła ich nie były z sobą powiązane. Umocmem~ połudmo~e n~
pobrzeżach morza Czarnego, ) kryły same brzegi, Odess~ · 1 doki
Mikołajowa, a fortyfik~cje. _na północy obszaru sł~tyły, Jako _iasłona przed Austrjakamt K11owa, symbolu panowania i:iad Ukramą.
Wybrze.ta rr,. Czarneg<). Pobrzeże Czarnomorskie, skrzy~lo
lewe obszaru, było obronne przez flotę Czarno~orską; m1e1~c
·dogodnych do wysadzania desantu wybrzete posiadało zaledwt-e
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dw~; któr.eby się nadiwały z!łrazem na ~łużsŻy P.?stój oJu:ętów
~oJennych przy· brzegach; pierwszym z nlf łt był liman Dmepru
r Bohu, gł;poko wrzynijący się w lą,d, do ktorego wej~cia zamykała twierdz.a Kinburn -- 'Oczaków, (w głębi · limanu schroniono doki Mikołajowa), a drugiem dogodnern miejscem dla postoją. floty była Odessa, Marsylja Czarnomorska.
pziałania na morzu mogla podjąć ·tylko Turcja, która nie
posiadając wielkiej floty wojennej, nie przedstawiała poważniej
szej groźby dla rosyjskich wybrzeży .. (W wojnie ostatniej wspomogJy ją Niemcy słynnemi okrętaRJi, Goeben i Breslau). Poludniowa część obszaru, leżąca nad morzem Czarnem, mogła być
terenem walki w razie wojny z Rumunją, wspomagającą arlllję
austrjacką. W Dniestrze znalazłaby armja rumuńska przeszio~ę,
również utrudnieniem dla niej ·byłyby dalekie przestrzenie, w lecie
uciążliwe spiekoty, pozatem sam kraj żadnych im przeszkód już
nie stawiał, nie posiadając żadnych _fqrtyfikacji, oprócz Oczaknwa na skraju lewego skrzydła.
Akcja na nitu czarnomorskim . Południowa połać omawianego obszaru, równe, wielkie płaśnie stepowe, pozbawione lasów,
służyć mogły za teren walki dla wielkic:h mas, zwłaszcza konnicy,
dążących do zdobycia magazynów Odessy i Mik,ołajo:wa, portó'ł'
rosyjskich morza Czarnego, względnie pchanych chęcią trwałego
umocnienia się pomiędzy Polesiem, ~ morzem. Była to operacja
wymagająca wielkich sił i nawet po dokonaniu jej nieprzyjaciel.
nie miałby przewagi, znalazłszy się przed potężną zaporą Dniepru. W tyle miałby wówczas rozwiniętą sieć dróg żelaznych, ale
ze znikoJllą ilością ·szos, choć podłoże wynagradzało ten brak,
dzięki swej względnej twardości i przez większą część roku komunikacja by!a możliwa, n~wet po droga~h zwykłY,ch ..
·
Przylegająca do Polesia część połudn1owo..;zachodma obszaru strategicznegp stanowiła t. zw. rejon umocniony Dubno • Równe - Łuck.
'
Trój#qt twierdz wołyńskich· Rejon Dubno - Równe - Łuck
obejmowa.ł zachodnią część Wołynia. Kraj to pagórkowaty,-od
krawę,dzi podolskiej ciągną slę pasma wzgórz, pokrytych gęste
mi lasami, wśród których płyną rzeki: Bug-, Styr z Ikwą, Horyń,
Słucz, mające źró<lła na północnej krawędzi podolskiej. Kra·w~dź
wy:tyoy podolskiej tu uległa zniszczeniu, jęst poszarpana, ma śpadki
dość strome. Ciągnie się ona na długości 75 km., równolegle
do niej biegnie tor koleJowy Brześć-Kijów i granica państwowa.
To pasmo zniszczonej krawędzi obejmowano ogólną nazwą gór
Awratyńskich.
·
Poza niem umocniono trójkąt: Dubno-Równe-Łqck, dozwalaj,cY. na zgromadzenie znaczµiejszych sił celem podj;cia „ przewidrwanych akcyj wypadowych w kierunku Galicji · Wschodniej
czy tet dla obrony Wołynia, wJaściwi~j dla u~zymallif.l gołączeń.
pomlędzy czołowym obszarem strategicznym, a Ukra~ną. Lewe
urzy"'1o rejonu Złlkrywaly lasy, ciągną<:e - ~ję od l<fztmiepca do
Polonnego (na,(il Chomorem dpi Słuczy), utrudniające wtargnięcie
nieprzyjacielowi w środek Wołynia, a zarazem, akcj~ w kierunkµ

Kijowa wzdłu.t toru Brie~ó ..-:. Kijów: Siła sprzeciwu i trudno
dostępno~ lasów Małego Polesia ( obejmującego górne biegi
prawych dopływów Prypeci) nie wszęd21ie jest jednako!{&. Dopiero na wsch.ód od Sł,ucza stoją one · na· podlotu bagmstem..
z. rzek rejonu największy jest Styr z błotnistą doliną, za gradzający drogi z Galicji, stąd tet w :woj!'ie rosyjsko-austrJ.ac~
kiej na nim przez czas dłu.tszy utrzymał stę front. Podobna 1es-t
dolina niewielkiej Ikwy (dopływ Styru).
Nadmiarem linij komunikacyjnych rejon Równe-DubnoŁuck nie rozporządza, jedyni linja Brieść - Kijów wiązała go
z czołowym obszarem strategicz.nyn_i i. z Uk~ai!1ą_,. ~?za tr~
je.\na droga te~azna szł~ w ~ł,b Polesia, 1 o~nog1 hnJl ~11owsk1eJ
biegły ku granicy ausJrJackteJ, na Bro~y 1 Krze_m1en1ec. ,:ak
wię·c ten rejon um~cmony zam.ykał przeJście pomtę~zy granicą
austrjacką, a Polesiem, ochraniał drogę poleską, wiązał obszar
czołowy z południowo-zaehodnim, przegradzał drogi od granicy
do Kijowa, względnie zajmował stanowisko skrzydłowe wobec
sił austrjackich, _ obchodzących go ze wschodu. Od zachodu zasłonił się umocnieniami Łucka. Mając związek kolejowy przez
Polesie, względnie na Kijów, nie mógł być_ przez przeciwnika
1-ekcewatony, w, wojnie ostatniej nieprzyjaciel nie przeszedł go.
Poza Styr '1 Jkwę daleko nie wtargoął.
2.

System obronny Austrji na Podkarpaciu.

Obszar strategiczny PodJuupacia. Znajdujący się ~ w kilku
przemarszach od granicy rosyjskiej potętny łańcuch Karpat,
odciął od Austro-W figi er pas kraju, Galicję, wraz z Bukowiną.
który według wszelkiego prawdopodobieństwa miał stać się pierwGalicji m~gła •
s~ym terenem walki pomiędzy Austrją i Rosją.
Austrja zebrać wojska celem podjęcia akcji przeciw Rosji,
równie! i armja rosyjska przez mą tylko mogla posunąć się ku
Karpatom; celem przejścia na nizinę Węgier. T!te de pont Austrji,
Podkarpacie, stało się też w latach 1914-18 ~idownią najzaciętszych
walk; poza Karpatami letały jut równe, jak stó~, niczem. nie. za .
słonięte niziny, przez które szły otwarte drogi ku Wiedmowt
i Budzie. fralicja przedstawiała samodzielny strategiczny o15szar.
· któreJO wartość określała się tern, .te przez niego przechodiiły
najbhtsze kierunki działania z Wiednia i Budy przeciw Rosji.
Obszar ten składał się z Galicji i Bukowiny. Rozciągłość . jego
wynosiła z północnego-zachodu na południowy-wschód 600 kim.,
a z północy na południe od 3 do 10 norma(nych przemarszów.
. Granica z państwem - rosyjskiem zaczynała się pod Mysło
wicami (w t. zw. trójkącie cesarskim), w punkcie złączenia się
-granic Austi'ji, Prus i Rosji, i przedstawiała na długości 1150 klm.
krzf_wą linję, tworzącą dla Rosji dwa fronty (front Warszawsll~ego
okręgu wojenego i Kijowskiego okręgu wojennego). Naturalna
przegrod, graniczna, Wisła, ciągnęła się na przestrzeni 170 kim.;
pozatem· granica nie zasłonięta naturalnem~ przeszkodami.

·w

Obszar. strategiczny galicyjski dzielił Sifi na trzy równolemikowe p,sy: południowy pas tworzyły północne stoki · Karpat,
okolice górzyste z wielkierni ilościami lasów, trudno . dostępne dla
wojsk; środkowy pas~ do linji Kraków - Jarosław - Brody, stanowiły przedgórza Karpackie, o kra1obrazie pagórkowatym; ma
lasów mniej, spotyka $ię przestrzenie równinne, oddzielone rzekami. Był on najbardziej dogodny dla działania wielkiemi grupami w jakimkolwiek kierunku. IOlebi - piaski 1 _gliny, czasami
czarnoziem.
Północny pas leżał ponad rosyjskął granicą„ Miejscowości
o charakterze cz~ciowo błotnistym, częściowo piaszczystym;
środek jego, nizina wiślano-sańska, pokryta była lasami; gdzieniegdzie przedstawiała się niedogodnie dla działań wojennych.
· Znaczenie Karpat. Karp.a ty, trudno dostępne dla wi;lłdch
ntas wojska, zatracały tę cechę w swej części środkowej, w Beskidzie Niskim. Tam mają one charakter wzgórz, o stokach ła
godnych, przeważnie bezldnych i gęsto zaludnionych. Na wschód
i zachód od Beskidu Niskiego góry się wznoszą, stając się co- ,
raz mniej dostępne. Wsparła się o nie nawała rosyjska i wielki
ksiąte Mikołaj Mikołajewicz, który uparcie zamierz.at sforsować
Karpaty, wykopał u podnóża ich gróQ armji rosyjskiej - · ,,niedźwiedź północny został zwalony z gór•. W zięcie jednego
grzbietu nie decydowało ó zajęciu obszaru, skutkiem układu
właściwego Karpatom, które miejscami mają około 10-14 równoległych pasm, & niektóre części (Tatry, Gorgany) są wogóle
•ie do przejścia.
lasy. Lasy zajmowały 28% powierzchni Galicji. Znaczenie ·wojskowe posiadały następują~e większe przestrzenie leśne:
1) łeś9e pasmo w górnym biegu Wisły pomiędzy nią, a Sołą
·
·
.
(Żywiec);
2) lasy, pokrywające lewy brzeg Wisły, sprzyjające obronie najbardziej dostępnego odcinka frontu_galicyjskiego, pomiędzy
ujściem Raby i Oświęcimiem;
•8) puszcza Sandomierska w widłach Wisły, Sanu i Wisłoka;
4) lasy kotliny rz. Bugu; .
5) lasy Karpat.
Wszystkie te pasma leśne utrudniały ofensywność i w związku
z innemi objektami terenu. sprzyjały obronie.
Zachodnia Galicja. Zachodnia Galicja rniała strategicznie
ważniejsze zn.aczenie, aniteli Wschodnia, poniewat. przez nią
wiodły najkrótsze drogi do Wiednia, obchodzące Karpaty. Zacliodnia Galicja była te! lepiej umocniona (Kraków i Przemyśl)
ubezpieczona naturalnemi przeszkodami (Wisła-San). Tutaj te.ż
przygotow,no środki w celu stworzenia bazy i urządzenia rejonu
dla koncentracji wojsk. O Galicję Wschodnią zatzęto się troszczyć dopiero w latach ostatnich przed wojną.
Twierdzami Galicji były: Kraków (I kl.), Przemyśl (I kl.),
o az trzy podwójne przedmościa, w Jarosławiu Rozwado'l(ie
(Mikołajów) i Haliczu.

Kr.aków, umocniony obóz, zagradzał drogi do Wi~dnia.
obchodzące Karpaty od zac~odu przez bramę Morawską 1 zabezpieczał przeprawę na W_1śle, był. w~ż.nym węzłem drog, po•
łożonym o 10 kim. od granicy rosyJskteJ.
Przemyśl, silna twieraza, zamykał Arogi, wiodące niskim
działem wodnym pomiędzy Sanem i Dnies!rem (bramp przemyska) do dostępnej części Karpat, i zabezJ?teczał prawe skrzydło obronne linji Sanu oraz przeprawę na ntm, był ważnym wę
złem dróg, w 3-4 „przemarszach od granicy. t·
Umocnienia Jarosławia i Sieniawy osłaniały przeprawy na
Sanie. Forty Rozwadow~ (Mikołajowa) clironiły węz_eł __kol~jowy,
wzmacniając jednocześnie lewe skrzydło obronne hnjl gornego
biegu Dniestru i zagradzając drogi, wiodą~e ze. Lwowa do Ka_rpat. Umocniono Halicz (przed samą woJną), Jako w_ęzeł. drog
wiodących od wschodniej granicy ku Karpato~. ~~Jtcz t. Rozwadów zabezpieczały prawe skrzydło obronneJ ltnJl Dmes!r~.
Ufortyfikowano częściowo Lwów, ja~o stolicę, ośrodek admrn1stracyjny i węzeł 8 dróg żelaznych 1 8 szus.
Kierunek prac przygotowawczych. Austrja nie miała do rozporządzenia olbrzymich obszarów, jak Ro~ja, do których mogłaby
się cofnąć w razie klęski. Zmuszona więc była ~o przygotow ania terenów swego obszaru czołowego w sensie . ofensy~ny~
i przedewszystkiem ofensywnym_, c~lem ~ro~adz.ema walki nie
na terytorjum własnem, a w kraJu meprzy1ac1elsk1m. Wzglą_d ten ,
duch aktywności, przenikający ak~ję przygotowawczą austq~cką,
w przeciwieństwie do P.asywnośct systemu obronnego ~OSJ1 na
zachcdzie uznawał twierdze za niezbędne w wypadku klęsk
i nieJ owo'dzeń, lecz przedewsizystki_em kładł nacisk ~a rozwój dobrych linij komunikacyJnych, jako pierwszego czynntkil ofensywy.·
Komunikacje. Drogi telazne. Z tego powodu doskon~le zorganizowana, na wfsokości wszelkich wy_mo~~w strategtcznyc~
stała sieć dróg żelaznych i szos. Przy 1stnte_Jących w Austr)~
warunkach gotowości wojsk, oddalenia od reJonu . koncent~acJt
i wreszcie ,w czasie, koniecznym dla przewozu,. sieć koleJ_owa
austrjacka mogła przerzucić pra.wie całą armJę w przeciągu
14 dni do Gali ji.,
z Węgier do Galicji wiodfo 7 linij kolejowych przez Karpaty, z tych jedna (Budapeszt-Łupków-Prze.myśl) dwut~rowa,
ze znaczną zdolnością transportową (powyżej 42 par p~c1ąg~w
na dobę). Pozostałe jednotorowe mogły przepuszczać me wię
cej nad 15 par pociągów każda, a oprócz tego na przełęczach
konieczne było ze względó~ te~hmcznych (zna~zny spadek,
mały promień krzywizny), dz1eleme pociągów wo1skowych !la
dwie części, co opóźniało przewóz. Zdolność t~anzytową osłabiał
nieliczny tabor linij, budowanych wyłączme ze względów
strategicznych, b~z ogląda1_lia s~ę na sprawy gospod.arcze krajów podkarpack1ch. Magistrali, równoległych do Karpat po
stronie północnej miała Galicja dwie:
1) Bogumin- Kraków - L~ów - Podwołoczyska (dwutorowłł

do , Złoczowa). długości 620 klm. Odległość pomiędzy stacjam i.
i przystankami wynosiła 5- 17 klm. liczne przytem są rozjazdy
i zwrotnice. Mosty na Rabie (Bochnia), Dunajcu (pod Tarno wem), Wisłoce (Dębica) i Wisłoku (Rzeszów), zasłonięto blokhauzami. Wojskowych ładowni (platform) miała linja 35, z któ rych większosć (66~;) na środkowym odcinku. Zdolność tranzytowa tej magistrali do 50 par pociągów na dobę, na niektórych
odcinkach nawet do 70, co dozwalało na masowe podwożenie
wojsk do rejonu koncentracji.
2) Zwardoń- Sucha - -Nowy Sącz - ~Chyrów --Stryj- Stanisfawów- Czerniowce- lckany ( częściowo, dwu- ·, częściowo ..- jednotorowa), długość 880 klm. W zachodniej Ga.licji biegła oko licą górzystą, dalej na wschód po równinie. Odległość pomię .dzy stacjami 14- 16 kim. Droga miała 3 tunele, wojskowych
ładowni 8, zdolność tranzytowa około 15- 20 par pociągów .
Te dwie podłużne linje związywało 10 poprzecznych, będących
przeważnie odcinkami dróg, idących z Węgjer do rosyjskiej granicy. Niektóre z nich mają tunele umocnione blokhauzami prz y
przejściu głównego grzbietu karpackiego.
Do granicy rosyjskiej dochodziły drogi żelazne w 1 -u
punktach, w miejscowościach: Granica (dwutorowa), Kraków.
Szczucin, Nadbrzezie, Bełzec, Sokal, Rrody. Zbaraż, Wołoczyska.
Husiatyn, Skała, Iwanie •Puste, Nowosielica. Przeciętn,ie na 80
kim. granicy jedna droga żelazna, przyczem podział dróg był
dość równomierny.
Na terytorjum państwowe Rosji wkraczały drogi żelazne
Galicji tylko w 4 punktach, mianowicie, w miejscowościach:
Granica, linja kolejowa (Warszawa - Wiedeń),
Rrody, linja kolejowa (Zdołbunowo --Lwów),
Wołoczyska. linja kolejowa (1-Jmerynka- - Lwów),
Nowosielica, Jinja kolejowa (.Żmerynka - Czerniowce).
Pozostałe 10 linij urywało się, jak na skraju pustyni. Do
rumuńskiej granicy podchodziły w dwóch punktach: w Serecie
i Suczawie.
Masowy przewóz do rejonu koncetracji z głębi państwa
mógł się odbywać po dwóch dwutorowych linjach i po pięciu
jednotorowych, razem 9 torów, co daje jeden tor dla każdego
przewożonego korpusu. Dla wyładowania urządzono środkową Galicję; odgałęzienia do granicy rosyjskiej sprzyjały podwozowi w razie wkroczenia w głąb terytorjów rosyjskich. Ważniejsze techniczne budowle ochroniono blokhauzami.
Dro}!i bite. Szosy utrzymywano doskonale, i zawsze w każ 
dej porze roku nadawały się one dla ruchów wszelkiego rodzaju broni i taborów. Równolegle do granicy szły 3 szosy.
przecinające . całą Galicję. W wschodniej 0-alicji liczba tych
szos zwiększona była do 6. Dwie z nich szły po podgórau .
trzecia wzdłuż magistrali kolejowej przeważnie po równini-e. Prawie
na całej długości wzdłuż granicy z Rosją szła szosa w odległo
ści 30 klm. od niej.
W zachodniej Galicji, od granicy w głąb, prowadziło

11 szos, t. j. l szosa na 23-34 kim. g.ranicy. We wschodnieJ _
·
Galicji 7, t. j. 1 szosa na 40 kim. gramey.
Z rosyjskiemi szosami schodziła się si~ć galic~jska w 9. punk- ·
tach, w 7 na północnym i w dwu na wschodnim fron_c1e .. Drogi polne ·
pokry:wały gęstą siecią Gali_cję, lecz . uty_tk_o.wame ich .zależało
całkowicie

od pory roku. Piaszczyste, ghmaste albo na cza!n<?ziemiu biegnące o~cin~i dróg mogły_ w d~s~czowy c~as s1ln_1e
utrudniać ruch woJsk 1 obozów. NaJbardzteJ pozbawiona drog
.
.
była kotlina rzek Styru i Bugu.
System obronny Austrji na obszarze g~licyjsk~m wyp_ełn.,ł
swą rolę, państwo austrjackie nfe za.wiodło się, armJe rosyjskie
nie przekroczył·y Karpat. a wąskie przerwy frontu zostały
szybko zlikwidowane. Rozbudowa dróg,_ obfitość połączeń komunikacyjnych dozwalała na przerzucame dowolne . mas, ~zem .
górowano nad przeciwnikiem, który miał dróg niewiele, wiodą
cych ku granicy aust,jackiej i w toku wojny na gw~łt Je
stwarzał, budując łącznice od dróg żelaznych Kongresówki~ Podola do linij kolei galicyjskich_. Def~nsywna zdolność kolei galicyjskich święciła tu triumfy t chociaż przez czas ~łuższy był~
one w ręku nieprzyjaciela, ten nie mógł ich w pełm wyzyskac
dla braku połączeń z Rosją, względnie? ch~ąc je wy~orzystać
tracił wiele czasu na przebudowę toru mnej szeroko~c1: Trai:isporty np. z Lublina pod obJegany_ Prżemyś.l szły .k?nmt. A~mJa
rosyjska żywiła się środkami rekwirowanem1 _na ~me1scu, a. k_1edy
się one wyczerpały, nastąpiło poważne przes1leme żywnosc10we ·
w armji, zwłaszcza wielce się dał uczuć brak _furażu.

3. SYSTEM OBRONNY PRUS.
System obronny Prus na wschodzie zabezpi,eczał je o_d
Rosji, a skrajne prawe skrzydło zarazem_ od ĄustrJL Wschodme
pogranicze dzieliło się na dwie. częśct, t. J.. 'dorzecze Odry
i wysunięte na ~schód, p~zed ~isł~, Prusy Ks1~żę~e. .
Komunikacje. Pogramcza Niemiec wschodnte, Jak 1 zachodnie opatrzone hyły silnemi twierdzami; miały. o~e dosk?nałą
i stojącą na wysokości współcze~nych wym~~an ~ie~ koleJ~wą.
łączącą ją z centrami państwa. Sieć ta rozwinięta Jest wspaniale.
17 linij biegnie przez Rzeszę z zachodu na wschód, co doz~a~
lało przerzucać dowolnie masy rezerw na zagrożone odcmkt
frontu wschodniego lub zachodniego. Linje te- połączone były
olbrzymią ilością poprz~cznych dróg łącz~c~. które, w pe_w_nych okolicach dochodziły do nadz"':ycz~Jn~J wpr~st ~ęst~sct.
Jednot itość rozbudowy i eksploatacp s1ec1 k0Je1ow.ej os1ąg11i~ta została przez energiczną poh tykę .komumkacyJną rządu,
kt6ry w swych rękach zgromadził_ wszystkie linje waż
niejszt, zmilitaryzował je, przygotowując zawczasu do potrzeb
.
wojskowych.
W ostatnich .laiach zwrócono uwagę w Niemczech na budowę kanałów , stanowiących dwie grupy:-wschodnią i. zachodnią.
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których nie tzdążono . do wojny połączyć projektowanym kanałem
- Elba, połączenie _więc. istniało_ 1tylko morzem przez
uJsc_ia ~zeczne. Brak bezposredmego związku musiał . fatalnie
odbić s.ię n~ zdolno§ci prze·wozowej, paraliżował w najsilniejszym stopn!u ·ruch . na kanał~ch, pozwalając tylko na przewozy
lokalne. Steć kolejowa chociaż bogato rozwinięta nie mogła
w zupełno~ci _podołać ol.brz.ymim ~ys~łkom, k~órych' od niej żą
dan?'.7 a w1elk1. ka1_1ał środz1emny_ ts.tn~ał dopt~ro w projekcie.
Wojskowość 111e~1.ecka prz~d ~ojną 1_11e ~oceniła znaczenia dróg
wod~ych ~la armJi. Zrozu~1e111e. to~Jest Już ~yni~iem wojny.
Drog1_ z~ykłe. pogramcza, J~k 1 c~łych Niem!ec znajdowały
.
się w_ sta~te J!iknaJlepszym, przecinały 1 łączyły me tylko miasta,
lecz. t _wsie większe, co d?zwalało na rozwój ,.rntomobilizmu ,
J??rllw1e .Prz~z władze wspieranego .. (Wydawanie premij właści
c1elom aut ciężarowych i t. d.).
Pogranicze. wschodnie _Niemie~, eodobnie jak Galicja, przy go_tow_ane było, Jako stano~1sko wyJśctowe dla armji, które działac miały _w . dorzeczu Wis!y, _względnie Niemna. Sztab generalny ro~yjs~i, co brio ogolme znane, przypuszczał. że części
Kongresow~i, _leżącej na le~ym ~rzegu Wisły obronić w po- czątku a.kc11 me z~oła, rówmeż .w1ęc sztab generalny niemiecki
móg! d_oJść do w.mosku, ż~ lewe porzecze Wisły zagarnie, zał~m st~ na całej długości frontu, w pewnym momencie walki ,
W1sł_ą, 1 tern ~abezpieczy twierdze dolnego biegu rzeki, od połu~ma. SfłUaCJa pocz,tk(!Wa jest nieledwie między przeciwnikamt .umów10.na. Nastąpił c1e~aw~ ak~ wzajemnej sugestji przeciwmków, "':tdać pewne omeśm1eleme, które charakteryzuje po~zątko~ą tell' dz1ał~lność w wojnie 1914 r., działalność rozwijaJą~ą się _w ~toczenru wypa_dkó_w ~ ~łabej mierze przewidzianych
(me~dante stę ofensy'Yy memteckteJ na Paryż, niewycofanie się
RosJan z Kongresówki, atak rosyjski na Galicję i t. d.)
. Syste~ obronny wschodniego pogranicza· Niemiec charakt~ryzuJe ~w.01st~ść. } jednej st~ony przygotowanie do jak najintensr'!'me1s_ze1 akCJt nap<?ro~eJ, _a z drugiej wzgląd na zachodnie
gramce panstwa, nakazuje się hczyć z ewentualnością obrony
przed ,°drą. Prusy ~s~hodnie, szczególnie zagrożone, są przygotowane d~ czynnosc1. obustronnych, ataku i obrony, podczas
· gdy ~ląsk 1 _Poznańskie przedewszystkiem dla ofensywy, dla
sk~ku naprzod, stąd szereg groźny twierdz na dolnej Wiśle
.
a Jeden tylko Poznań w Wielkopolsce i Wrocław na Śląsku.

W. ~z.era

Prusy Wschodnie.
. ~bszar strategiczny Prus Wschodnich znajdował , się w potrudnem, a P?d~hnem do położenia Kongresówki .
Z d~och stron .od p_ołudma_ 1 wschodu. graniczył na przestrzeni
60~ klm. z RosJ,. P1erwot.me _myślano ? wzniesieniu szeregu
tw1erd~ .na gr.amcy połudmoweJ Prus, ktoreby utworzyły barjerę
zasłamaJącą Je od ofensywy rosyjskiej, idącej z Kongresówki.
Dodać trzeba że państwo pruskie stało stale na ·tanowi~ku. że
łożem!-1 dość
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pojezie.rza Mazurskiego rutracić nie po~inno i ni~ mote, ~otowało się też do mo~liwie silnej obrony., ( choć. WOJ!la obaliła. to
mniemanie). Dało się to uczynić przez poświęcenie wszelkich
innych względów dla względów wojskowych i podporządkowa
nie budowy dróg i kolei celom strategicznym, co_zresztą było
.
prawem dla całego państwa.
Prusy Wschodnie w . kształcie prostokąta, którego Jed~n
dłuższy bok stanowi brzeg morski, posiadały !"Yskok w strome
północrtej, niewielki pas przy brzegu !Do~skim. . Obszar Pr~s
Wschodnich był znakomicie obronny cłz1ęk1 sameJ przyrodzie:
od północy płytkie przy brzegach morz.e nie . poz~alało ~a podejście wielkich woJer:mych statków, znikało więc mema\ meb~zpieczeństwo desantu,a dalej na~ mor~em czuwała potężna fl?ta memiecka, stojąca w Kilonji, . względme fl~tyla t~rJ?edo":c~w lub
krążowników, bazująca się w Gdańsku 1 Szczecinte.
Od południa linję obronną s~anowił pas ~ore1_1 c~~lowych,
tworzących liczne wzgórza, pomiędzy _które!11i ~1d!1tł]łl t~fle
wie1kiej ilości jezior. Na południe od mch, ctą~me się pas piasków zandrowych i błot, wśród których wloką ~ię pra'!lobrzeżne
w1elkiemi_k?mplekdopływy Narwi. Tereny południowe, pokryte
sami lasów, reutk'amt pbszcz. Od wschodu J północy mimę nad- _
brzeżną p0między morzem a pasem ~oreo, prze~radzały dopły
wy Pregoły (Pisa, Węgorapa, Łyna i dolny N1emen, pły~ące
.
wśród dorzeczy lesistych.
Obrona taktyczna była znakomicie ułatwione w te~eme poptz~cinanym„ gdzie pasma jezior ciągną s.ię_ w kształcie ła"ń~
chów, tworz~c łącznie z lasami naturalne. h~}e obronne,. a gdz1e
należeło tył~~ P<?zamykać zwory, któ~e.mi biegną dro~, otrgymując bez \Vielktcb zachodów dobte lmJe odt'(>ru. Uczyniono tak,
zasuwaj-c przesmyki szeregiem umocnień, drobnych ~edut, blo~hauzów, urządzając sżeregi stałych przeszkód, gotu1irc ~zycJe
dla p1tthofy i artylerji, kłady matttjałów na 'Pf'Z~S-~?df 1 t. d.
Najpowatniej umocniony był Lec (LOtzen) na. hnJt Jezior łA~
zurskich (dhlgogć tej linji jeziernej-90 ~lm)., gdne. zgr11eow:aty tę
największe jetior-a Pojezierza,. jak Sntard~.., N~e~cm i t. d .
Drogi wiodące z Kongresówkt, zawarto fortyt1kac1am1 ~ęsto ,:ozrzucotiemi, dogć powiedzieć, 2e łtilhja jezsor mazur kidt_ m~
11 plfn'ktd"f/ tnniej lub .~ęcej ~bwarow.anycłl, a odległogt ich J~
cttery klm. Bude e
dnegG od itrugiego m1erscamt wynost
· •
• .
obrortne często wiązały przeszkody1). . •
Poza pasem moren, nadbrzetna ntztna, mmeJ lesista, przedstawiała dogodną drogę dla ofensywy _.. ze ~schodu na ~achód, wzdłuż toru kolejó ,go z KoWna. Zal!1kmęto ten il~k
pierwszorzędną twierdzą, Królewcem. .Królewiec, .let,c u ujścia
Pregoły . posiadał własny por~, utrzymywany z w1elk1m trudem;
wzmacniał sam znakomicie s.ystem obronny obszaru, . bNJ ,podstawą dla akcyj rozgrywijących ię na obszarze przed mm i u nul-
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nial nieprzyjacielowi dotarcie do brzegu morskiego, a brzeg ten
łet._ał o 4-5 prZ'emarszów ·od granicy.
· Królewiec niedostępny jest od morza, ponieważ Pregoła
wpada do zalewu Wiślanego. Wej§cie z morza zasłoniła twierdza · umocnieniem głębi Pilawskiej, w mierzei zalewu Swieżego.
przez który n;ilety pr~epłynąć, aby' się dosta~ do portu i fortecy .
Tern samem flota nieprzyjacielska czynnie nie mogła współdzia
łać w zdobywaniu Królewca, mogła go tylko z morza blokować.
Lewe sk!zydło twi.erdzy z~bezpieczały błota, w których tonie
delta Niemna. Ciągną się one wzdłuż zalewu kurońsk~ego
i uniemożliwiają desant na jego .brzegach. Prawe skrzydła Kró~
lewca osłaniały grupy jezior. Nieprzyjaciel mógł zdobywać go
tylko z lądu, 'ze wschodu, o ile złamał obronę na dopływach
Pregoły: Wystruciu, W~gorapie i Łynie. Z południa uporczywa
obrona na długi czas mogła wroga zatrzymać.
Ktoleje i drogi. Sieć kolejowa i drożna jak wszędzie w Niemcz~ch, stała n~ wysokoś~i ~adania. Dwie magistrale przychodziły ~ za Wisły, przec1na1ąc cały obszar.: 1) wzdłuż brzegu
morskie~ d.o Królewcaf sk'4d na wschód (przez f::ydtkuny) do
Kowna. 2) Z Torunia wzdłuż granicy · pólnocńej, zboczem pasa
moren cz_oło_wych, od Lecu zwracała się ku południowemu
ws~odow1? biegnąc (przez Grajewo) do Kongresówki. Magis.trale powiąza!1e . są 9 poprz~cznemi linjami, które posiadają
l~~~ne od~ałęz1en1a. a te zkolei połączono między sobą. Trzecia
hrua kóleJowa (dwutorowa), do Kongresówki, szła z Gdańska
(przez Młałlę). W2dłuż granicy biegła Jinja, związana z połud
~ową tnagi tralą. Linje wkraczające w granice zaboru 1)1'USk:1~go,. oprócz linji Kowno- Kr61ewiec, miały jednotorowe przedłut~n1e w Kongres~wce. Dó granic Królesiwa Polskiego dochodziły linje kolejowe w n punktach, przeciętnie co 34 kim.
Cała sieć _ była ściśle związana 9 torami z groźnie ufortyfikowaną
linją lłólnej Wisły.

Je~iora. połęczono. kana'lami, lecz jako linje komunikacyjne,
roh w0Jskowe1 one n·ie odegrały. Przyczyny tkwiły
w m~znacznych. wy.mia:ach kanałów, w ich szerokości i głębo
kości, ~raz w 01ewielk1m taborże. Kanały bi~ły w kierunku
poludmowym: I) kanał Mazurski łączył Pissę (dpł. Narwi) z Wę
gorapą (dpi. Pregoły), 2) .-zeczkę Elbląg z dorzeczem Drwęcv .
·
3) Pregołę z Niemnem.
Obszar st~tegiczny Prus Wschodnich, oparty o morze, zwią
zany ·Jicznemi linjami komunikacyjne mi z wnętrzem pańS1wa , ·
obronni przez s-amę przyrodę-, posiadaj21cy wewnątrz doskonałe
kol~je 1 szosy, przed tawiał olbrzymi . bastjon, skąd mogła byt
podJę~ akcja, łęcznie z An~trjakami lub samodzielnie, w kierunku
Br~ścta, w celu odcięcia Kongres6wki lub jej części, lub tet
w lrier.bnku Kowna.
l.1palłet Pr11s Wttho<ktich Wy\\iłlrłby wNiemciech filtalne wrażenie, łltnlfaiłby do nl>tóny 11'8 llr1ji dotnej Wi~ły, J)ozosta iłjtłt
w ręka h wrnga najdalej wysuniętą na wschód placówkę nie.
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miecką.

Zupełna utrata Prus Wschodnicti zadałaby ciętki
owładnięcia morzem, idei „Battfalm•.

idei niemieckiej

Dolna

cios

Wisła.

Dalszemu posuwaniu sJ,ę nieprzyjaciela · wzdłut brzegu
morskiego miała przeciwdziałać obrona, zognisko\1(ana na dolnej
Wiśle. Twierdze Dolnej Wisłx mieły być podstną dla akcji
w Prusach Wschodnich, zabezp eczały z niemi pob1czenie, a w razie ich upadku pozwalały niedopuścić do sforśowani~ rzeki.
Na prawem skrzydle stała twierdza toruńska, zamykająca drogę
żelazną z Warszawy, na lewem Gdańsk. Odległość pomiędzy
temi s)crajnemi fortecami w linji ~owietrznej wynosi 150 kim.,
a pomiędzy niemi legły twierdze: Chełmno, Grudziądz, Malborg.
Pomiędzy Toruniem, a Malborgiem ror.:rzucono na Wigle 10
umocni ń, które służyły za łączniki. Twierdze zamykały linje komunikacyjne, przekraczające Wisłę. Wisła stanowi sama poważną przeszkodę, szerokość jej rótna, od granicy po ujście
rzeki Drwę 300 m. zwiększająca się stopniowo do odgałęzienia
Nogatu do 375 m., dalej, po rozdziale; szerokość wynosi dla głów
nego koryta Wisły 250 m., a dla ogatu- 125 m., głębokośt
średnia 1.80, najniższy stan wody 0,60 m. .; •
1

~ Dorzecze

•

Odry.
Granicą tylną i podstawą pasa ochronnego na:. wschodzie
Niemiec stała się rzeka Odra w dolnym i średnim biegu, w g6r·nym bliskoś~ granicy rosyjskiej i Sudetów, przeńiosła tę linję ku
górom Sudeckim. Obszar ten dzieli się na trzy części, mianowicie,.Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk. Na linji Odry ochraniały
go na lewem skrzydle twierdza Kesłrr.:yń, na prawem stara t1Vierdza Głogów.
Pomorze znajdowało się poza linją rzeki Wisły. i nieprzyjaciel mógł wkroczyć do niego, idąc ze wschodu zwalczyv.:szy
uprzednio Królewiec i fortece Wisły. Kraj wydawał się dośł
p.rzez nie jednak zasłonięty, a. w razie inwazji nieprzyjaciel dopiero na linji Odry spotkałby się z obroną przygotowaną, spotkałby się z leżącym u ujścia Warty
. Pomorze,
od~radzało się od Poznańskiego bł9tnistym pasem Not ci ..
Nieprzyjaciel, wkrdczający pomiędzy -Pomorze, a Sląsk
do Wielkopolski miał przed sobą równinę, · średniQ zalesioną (20t0
i to nie w wielkich kompleksach, przez które . szły najkrótsze
linje marszowe na Berlin. W 3 przemarszJ(h od gr~nicy przegradzała je Warta. płyn,ca w szerokiej, miejscami mokrej dołinie, z silną twłerdzą-oboiem, Poznaniem, a poza nią rzeka Obra ·
z bagnami i z szeregiem jezior, twąrzl\cych watną przeszkodę taktyczną. Trzecią naturaln)l linJą obronną był grodkowy bieg Odry,
płynącej pośród bagien, podmokłych nizin. Nieprzyjaciel, ud.erzyw„
szy betpośrednio na Poznań, idąc dalej ·na zachód, wystawiał na poważne fliebezpieczeństwo swe skrzydło. Mógł tak 11C1ynit, zabezpieczyw zy je uprzednio, lecz w ka!dym razi~, bez uprzedniego opa-

!M)Waniai,Prus Wsc_hodod.nich fakcja była trudna do . wykonania
t _nader ~zy.kov1na: Na iewem . sktz~dłe wJcraczającego · niep,zyja:.
c1ela znajdował się Śląsk. Na Sląsku Odra nie m.a rozmiarów
pot~tnych? !lynagradza ten br~k częśqowo podmokłotlcią dna za-'
tokt jląskteJ, po którem płyme, np. dawniejsza twierdza Koźle na
O~n«: była obronna dzięki elementowi wodnemu, tak samo poni- ...
. teJ 1(1strzyń.
·
.
Ś~sk. przedstay.rial _!war~ość ' pierwszorzędną dla N,iemiec?
Jako ~1elkJ obszar -górniczy 1 przemysłowy. Utrata jego równa~
ł;aby się meomal kl~sce, zup-ełn~j. przegranej. Polepszał ~ytuację
.,,fakt, ~e ~ląsk gramczył z AustrJą~ która w przysżłej przewidy..
wańeJ walce prawdopodobnie ni~ miałaby pozostać neutralną. ·
Vf. celu odciągni~cia nieprzyjaciela o~ Górnego Sląska, od
obszarów węgl~wych. i fabrycznych, ufortyf1kow·ano Wrocław na
Odrz~ J?r%Y z~it:gu ~llku rze~z~k, _w.ęzeł centralny, kolejowy, łą
cz,cy hczne. hnJe Śląska z hnJam1 _Poznańskiego i centrami pań
~twa. Żasłaniala skrzydła Wrocławia _Odr~ ~ ~_łotam!, ciągnącemi
!lię wzdłut brzegów. P(!d _względem Ilo§ci _hmJ koleJowyeh przewytsz~ł Śląsk Pozn_ańs~1~ 1 Pr~sy Wschodme; przez Sudety prze~bodztło ktlkanaście hntJ koleJowych, które łączyły magistralę .
idącą wzdłu~ brzeg_ów Odry, _z magistr~lą pozasudecką. Pne- ·
wóz rezerw I materJałów był w1ęc zupełme dostatecznie zabezpieczony.

4. SYSTEMY OBRONNE, A WOJNA, ·
Chociaż największą wagę w prowadzeniu wojny fgra ~ola
ludz~a, ~o podlot~, na którem ~ojna się rozwija, zmusza do liczenia się z. sobą 1 do wydawama z_a~ządzeń i ·wszczyriaRia prac,
zgodnych z Jego charakterem: W woJm~ ostatniej systemy obronne
zmuszone zostały do złożenia egzammu, który wypadł dla nich
z rótnym . rezultatem.
. . Syst~~om. o~ronny~ ~ątura~nyrn, opartym na odczytaniu
fiZJognomJI kraJu 1 znalez1emu obJektów, wytwarzających obronn~ść lub tet potęguj_ących obronność, towarzyszył_a przedewszystł[tm budowa fortec 1 dróg. Czy fortece, umieszczane w motliw:ie
dogodnych i obronnych przez samą przyrodę miejscach spra.w„
dziły -pokładane. w nich n~dzieje, czy ma się je nadal budować ,
Jak dotąd, zdam a są podzielone, rzec.zą kierujących obroną pań
stwa .iest na przyszłość dać sobie odpowiedź w tej kwestji.
Zaznaczyć tylko I trzeba, te oprócz Verdunu i Osowca które
znalazły się
linji wojsk polnych żad~e inne . dłutej ;ię nię
utrzymały.
ektóre stały się samotrzaskiem, gdzie załogi zamknięte wzię1o do niewoli, inne opuszczono przed . oblęteniem „
zniszcz~szy budowle fortyfikacyjne.
System tw.ierdz rosyjskic_h nie powstrzymał nieprzyjaciela.
lecz system twierdz francuskic_
h wymusił na nieprzyjacielu kie"!!1ek? pchnął g~ p~zez Belgję, a pogwałcenie neutralności BelgJ1 m~ało _dla Niemiec następstwa jaknajgorsze. Zmobili?:owało
przee1w mm cały świat, czego wynikiem była klęska Rzeszy .
I
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czyli system twierdz francuskich wypełnił moralnie ·swą rolę; nie
daremna więe była budowa Maubeuge, Belfortu, ,Verdunu. ·
Państwa, mające rozbudowaną sieć dróg żelaznych i szos,
,
znalazły si~ w czasie wojny. w położeniu daleko korzystniejszem
aniżeli państwo o małej ilości dróg, jak Rosja. Rosja, nie budująca kolei i dróg na pograniczu z Prusami i Austrją, z intencją,
aby nieprzyjaciel nie mógł ich wykorzystać w pierwszym mo- .
mencie wojny, kiedy w ce-sarstwie trwać będzie mobilizątja, Ro. ja znalazła się w położeniu kłopotliwem, kiedy w początkach
w6jQy inicjatywa znalazła się niespodziewanie w jej rękac;łl,
w czasie gdy Niemcy byli zajęci „piorunującą"· qfensywą na Pa
ryż. Ułudność poglądów generalnego sztabu ro~yjskiego wykazała kampanja 1915 r. kiedy po klęsce gorlickiej, wielka ·ofen5ywa państw centralnych wyparła w niespełna 5 miesięcy armje
rosyjskie z czołowego obszaru strategicznego, pomimo niemal
zupełnego braku linij komunikacyjnych na lewem porzeczu Wisły
i pozostawieniu samej rzeki Wisły w stanie dzikości, jako najwa.tniejszej rzekomo i najpotężniejszej barjery dla przeciwniką . .
Do granic nieprzyjacielskich prowadziło z Rosji 10 linij
. kolejowych i jedna Jinja (Suwałki-Orany) zbli.tała się dosta. tecznie do granicy, tak że motna jej było również użyć jako miej. ce wyładowania, czyli 11 linij o 15-torach, podczas gdy ze strony
przeciwnej dochodziło do granicy rosyjskiej 38 linji o ł9 torach
(w czem 5 wąskotorowych). Jednej więc linji rosyjskiej odpowiadały
na stronie przeciwnej tr;zy liµje, podobnie, a nawet gorzej dla
Rosji przedstawiał się stosunek szos. Doświadczenie wojny niedawnej mówi, że twierdze często zawodziły, lecz nie zawiodlf
nadzieJe pokładane w obronności kraju, obronności przyrodzoneJ.
Musiał mieć silnego sprzymierzeńca ·w indywidualności i obronności krajobrazu moreny czołpwej Hindenburg, zwyciętając
znacznie mniejszemi siłami armje rosyjskie na przygotowanej
zawczasu linji jezior mazurskich. Przygotowanie polegało,
pominąwszy umocnienia, przedews~ystkim na utrzymaniu lesistości krajobrazu, co łącznie z licznemi jeziorami, dawało teren
popnecinany, zmuszający nieprzyjaciela do szeregu jednoczesnych akcji, w kierunkach znanych z góry stronie broniącej się.
W pamiętnikach swych Ludendorff mówi, że szumnie zwana
bitwa pod Tannenbergiem była improwizacją, pia.n jej opracowany został w toku walki, lecz teren odegrał tu rolę Qjepośled
nią, dzięki niemu mógł zasłonić swe lewe skrzydło nielicznem
-zabezpieczeniem (2 br. jaz.). przeciw potężnej armji Niemna,
zarskicb,
ulokowawszy je w przerwie pomiędzy grup~ · jeżi
a Pregołą; dzięki właściwościom terenu mógł, ,,ruszywszy
z przesmyków jezior leckich, zwinąć lewe skrzydło ReoAenkampfa i zadać mu klęskę, dzięki strukturze terenu mógł zacisaąć sieć wo.kół Samsonowa, pozatykawszy zwory międzyjeziorne,
a niewód zeszedł mu się przy grupie j,zior pomiędzy rz. Omulewem, a Szczytnem. . Powodzenie operacji pod Tannent,ergiem
i Gąbinem zawdzięczał nietylko · energji i umiejętności, lecz
także krajobrazowi, odpowiednio i zawcza~u przygotowanemu.

. . Rozpat~uj_ąc. systemy _obronne państw zaborczych, jak również
dzteJe <;>statnteJ woJny, stwierdzić należy, że w terenie naszym przeważ~ł 1. del:y~ował element wodny. Przed wojną umacniał nieprz_yJ~c1el hnJe rzek,-.rzekan:ii, błotami, jezi_orami się ogradzał.
N.a1w1ększa z rzek polskich, Wisła, służyła za hnję obronną wszystkim ~aństwo~,. które cz~ści jej biegu posiadały. Twierdze wznoszą s1~ ~d Jej br~egam1 od Krakowa po Gdańsk. Dniestr, San
umocnl~ją warownie na. przedp_olu K~rpat. Rosja zasłaniała się
poza Wisłą, rzeką Narwią, Bugiem, Niemnem, Styrem, rzeki były
pr_zegro_d, bral!1y !'JadwiślańsJciej i przeszkodą międzymorza. Prusy
m1a~y hnJe pojezierzy, Wartę, Od . ę. Jak historję wojny można
napisać . ionam~ rzek, p~dobnie i dzieje systematów obronnych
na terenie Polsi,, zmuszaJą do wyznaczenia ich i opisania przy
pomo~y rze~ .. ak był~ zaw~ze 1 tak zdaje się będzie na przy~zlośc. na nlZlme Polski, gdz.1e el~ment wodny ponad wszelkimi
umym1 ma przewagę. W obhczen~ach i przygotowaniach obrony
państwa należy go przedewszystktem rozpatrywać. Na nim się
będą ~pierać wszelkie plany tej obrony.

f

1

Ili. ~Bałtyk, jako teren strategiczny.l
,,Navigare nece~!-e e~t, viven· non
neces~e".

•

Ponownie państwo; 1 polskie ustala swe granice na brzegach
Na znak władania i pokłonu zanurzyły się w jego siwych falach, przy huku dział, sztandary wojsk Rzeczypospolitej
w chmurne lutowe południe. Biły naonqas hejnałem dzwony
całej Polski, bo wypełniało się marzenie poczęte w zaraniu
dziejów narodu, marzenie, które urzeczywistniało się tylko
w chwilach rozkwitu potęgi państwa.
Zajęta polityką wschodu, Polska faktycznie nie miała sił,
aby twardo dzierżyć brzeg morza, wymykający się z pod st0p
pod potężnym naciskiem z zachodu. zwłaszcza w okresie, kiedy
ekspansja jej w ziemie ruskie święciła triumfy.
Polski "morzowstręt", urobiony w nieszczęściu i krótkowidzowstwie przeszedł dziś do przeszłości. Nie jest morze już
nadal, jak ongi synonimem klęski (Turcy, Szwedzi), lecz drogą
i oddechem wolnego narodu. W dążeniu ku niemu jednolita
1est wola jego.
Skąpo · nam odmierzył los upragnione przestworza morskie,
trudnem uczynił dojście do nich, lecz jest skromny skra:wek
brzegu, należący do "najjaśniejszej Rzeczypospolitej" podstawą,
jest furtą. która prowadzi na bezbrzeża oceanów; zależy tylko
od energji naszej, jak furta ta będzie wyzyskana. Czy w dalszym ciągu wietrzne pola płaskiego wybrzeża pomorskiego.
barwione „ bi adą tęczą nadmorskich kwiatów", zarastać będą
trawą zapomnienia, czy" też przybijać doń będą tysiączne okręty.
wiozące z krain dalekich i w ziemie odległe płody cudze
i nasze?
Z chwilą dojścia do morza, jego obszary stają się [terenami
prawdopodobnej walki. Kilkadziesiąt km. wybrzeża, należącego
do Polski, wciśnięte jest w terytorja niemieckie, i tylko sili
zbrojna morska może nam dać gwarancję, że w czasie zawieruchy wojennej "brzeg bursztynowy" będzie dla . nas uchroniony.
Dążymy do morza, jak_ i inne lu.dy, - przestrzenie je~o,

Bałtyku.
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9. Granica zachodnja
(.... granica Korfantego).

bezbrzeża oceanów są wolne (umiędzynarodowione)< nie
podlegają nominalnie nikomu, dla każdego są otwarte. W rzeczywistości włada bezmiarem wód pa11stwo nadbrzeżne o najpotężniejszej flocie 1). Anglja tradycyjnie ustanawia admirała Atlantyku - lecz urząd ten jest nietylko zaszczytem. Drogi dla wszystkich statków na wodach nie są zamknięte. Nie krępują ich żadne
przepisy celne, nie buduje się dla nich z mozołem kosztownych
torów na zawrotnych wysokościach nad przepaściami; wolne
i majestatyczne suną w sine przestworza okręty, trzepocą nad
nimi bandery, powiadając brzegom dalekim o istnieniu narodu.
Z otchłani morskich, jak i z ich powierzchni ciągnie człowiek
bezmiar korzyści; burzliwa kipiel morska wyprowadza naród
na arenę świata z dusznego zacisza sennych ziem. Chybotliwym
falom morza niejednokrotnie powierza on swój los, porzucając
twardą podstawę kontynentów.
Powierzchnię Bałtyku charakteryzują kilkakro tne zwężenia
i rozszerzenia, dzielące morze na kilka słabo ze sobą połączo
nych rejonów. Z morzem Północnem wiąże się Bałtyk wątłemi
cieśninami Bełtów i Sundem, których wody przesączają się przez
potężne wrota, gdzie legł zaworą pień półwyspu Jutlandzkiego
wraz z towarzyszącym mu archipelagiem duńskim.
Najszerszą z cieśnin jest Wielki Bełt 2 ), mający pod Nyborgiem zwężenie do 16 klm.; Mały Bełt na południe od Fri dericji ma tylko 650 m. szerokości, podczas gdy najczęściej
przez statki uczęszczany Sund zwęża się przy swym północnym
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wylocie do 4200 m.
• Dzisiejsza więc dalekonośna artylerja swobodnie zamyka
płytkie cieśniny dla jakiegokolwiek trpu okrętów i łodzi podwodnych.
,
Pod względem wojskowym w rejonie walk morskich są
dwie ważne głębokości skrajne, mianowicie 10 m. i 100 m.
Pierwsza oznacza najmniejszą możliwą głębokość, przy której
wielkie bojowe okręty bezpiecznie się poruszają, bez obawy
zaczepienia o dno; druga jest maksymalną głębokością, przy
której ustawiają jeszcze miny kotwicowe: Miny kotwicowe
w wojnie 1914/18 r. w zupełności usunęły dawne, lotne, pędzone
prądami, niebezpieczne dla obu stron. Anglicy pokryli szeregiem
stref minowych płytką południową część morza Północnego
(na południe od 55 1/ 2 ° szerokości geogr.), mającą średnio
:33,5 m. głębokości i okręty swoje, jak i neutralne przeprowadzali po specjalnie pozostawionych, bezpiecznych ścieżach.
Bałtyk jest morzem płytkiem, składa się z dwóch basenó\\'
o rozciągu południkowym, mających głębokość, poniżej 100 m.
i zalegających środek morza. Przedziela je grobla archipelagu
1 ) Kto włada
morzami, ten iaktyc:tnie włada iicmią. Niemcy głosiły wojpod hasłem wolności mórz. Powierzchnia wodna zajmuje 70,8·;, świata, lądy
tylko 29,21. (Stosunek 5:2).
2 ) Czy to jest nazwa słowiańska? woda w Bełtach bełkoce , c1,y przy pomina bełkot bełtu - ~"·ist ?. elefra ,trzały, prującego powietrze.
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vysp Alandzkich. Całe więc morze poza temi kotlinami nadaje
.
się - do rozrzucania min.
Przebieg izobaty (linji równej głębokości) 10-metrowej na
morzach jest dość różny; u wybrzeży · Anglji np. znajduje się
ona nie dalej 1 km., miejscowości nadbrzeżne mogą więc być
ostrzeliwane przez okręty państw wrogich; podczas idy naprzeciw wybrzeży niemieckich leży szereg wysepek fryzyjskich.
przed któremi rozścielają się szerokie smugi ławic piaszczystych, płytko zalanych, które odsuwają izobatę 10 m. na odi egłość 10, 20, 30, a nawet 50 km. od brzegu, czyli poza odle...~.!lość rzeczywistego strzału działowego.
Na Bałtyku przebiega ona naogół jednostajnie. Przy pol~kim brzegu (Wielkiego morza) oddala się 1-1,5 km., tak samo
mniejwięcej przy Helu; przy wschodnim i południowym brzegu
zatoki Gda11skiej przebiega w odległości 1,5- 1,8 km. , pod Sopotami- 5 km., a pozostawia poza swoim obrębem płyciznę.
.\1ałego morza (zatoki Puckiej), gdzie idzie o 14 km. od brzegu .
Wzdłuż brzegów niemieckich wspomniana izobata również
bieży jednostajnie w oddaleniu 1- 2 km. Zatoka Pomorska jest
płytka (5,6 m. gł.), w środku ma tylko kotlinę o głębokości poniżej 10 m., lecz jest ona dla okrętów bojowych niedostępna
z powodu braku dojścia.
Największą z zatok Bałtyku jest Botnicka (28~ 1 pow. morza) .
Dłuższa jej oś ma 700 kim., w najwęższem miejscu ma tylko
75 klm., dale.j rozszerza się do 225 klm. Odcina ją od pełnego
morza archipelag wysp Alandzkkh. Mniejsze są zatoki: Fińska,
Ryska i Gda11ska. Zatokę Ryską ogradza od morza archipelag
wysp; Dago, Oesel (Ozylja), Moon i łączy się· ona z za'toką Fiń
ską za pośrednictwem płytkiej cieśniny, Moonsundu. Wielkie zatoki Bałtyku rozgałęziają się w cały szereg drobniejszych, urozmaicających wybrzeża.
Brzegi południowe

morza są nizinne, o charakterze wydmowym bąd ż" też błotnistym, z jeziorami zalewowemi; odpowiad a
niskim brzegom płytkość przymorza; zręby północne zatoki Fi11skiej, brzegi wyspy Dago i skalistej Oesel są podzierzgane ,
strome i wysokie. Syluryjskie wapienie dochodzą do brzegu morza w Estonji i na Oeselu; stargane, urwiste ich zbocza zowią
się klintem. Klint Oeselu czyni tę wyspę bardzo niedostępną.
łatwą do obrony (Bałtycka Malta), to też była ona ongiś gniazdem korsarzy, którzy rzucali postrach na wybrzeża Bałtyku,
1 tylko zamarzanie fosy (Moonsundu), dzielącej tę naturalną warownię od wybrzeża, ułatwiło Kawalerom Mieczowym jej zdobycie. W r. 1917, mimo swej niedostępności, O~sel i Dago zostały
zajęte przez wojska niemieckie, które na ich brzegach wysadzi] y
desant, prowadząc operacje na Petersburg 1) .
1) Zaczęto je 12.10.1917. Pu rozbiciu nadbrzt!żnych bate.rji zachodniej czę
:-:ci Oeselu, wyładowano na wyspie transporty.
27.10.17 po zwalczeniu ciężkich bateryj obrony brzegowej na. południo
wym przylądku Oeselu weszły 2 okręty linjowe, 2 małe krążowniki i flotylla poszu -

66

Linja brzegowa jest najbardziej

rozwinięta

w Finl,rndji

i Szwecji, gdzie w bliskości wybrzeży poszczerbionych we fjordy,

długie korytarze skaliste, wyżłobione pracą topniejących lodowców, znajdują się wielkie ilości drobnych ostrowfak, raf i wantchmary ich, większych i mniejszych, czepiają się granitowych ,

poszarpanych zrębów brzegowych.
· Archipelag Alandzki, składający się z 300 mniejszych i więk
szych wysp, jak pomost związuje płytę Finlandji z p6łwyspęm
Skandynawji, dzieląc zarazem morze. Od brzegów Finlandji,
20, a miejscami i na 100
Szwecji wybiega w morze na 10
klm. ciżba skał podwodnych, słabo zanurzonych; w najsilniejszym stopniu zwiększają one defensywność brzegów. Wśród nich
płynąć mogą wielkie okręty tylko w czasie pięknej pogody po
wytyczonych ściśle drogach. Okres mgieł uniedostępnia ten rejon
Groźnym przeciwnikiem wśród
równieź i dla małych statków.
obszarów rafowych jest wiatr, który może rzucić okręt na skały
podwodne i zdruzgotać .
Względnie rozwinięte są wybrzeża południowej części zatoki Fińskiej, brzegi Niemiec na zachód od Rugji, pobrzeża Juilandji i wysp duńskich; przeciwnie zatoka Ryska, oraz wschodnie i południowe nadbrzeża Bałtyku mają linję brzegową jednostajn·ą, monotonną, nierozwiniętą. Na południowych płaskich brzega~h ·tworzą się długie mierzeje, zamykające płycizny zalewów.
Na mierzejach praca wiatru przesypuje szeregi żółto-białych
wydm piaszczystych.
Z wysp południowej części morza największą jest Rujna
(Rugja niem. Rugen), Boży Ostrów, urwistemi kredowemi ścia
nami spadający w głębne tonie wód. Podobnie jak Ozylja, stał
.
się on siedliskiem wojowników.
Niegdyś dla żeglugi olbrzymie znaczenie posiadały wiatry,
mogły „ niezwyciężoną Armadę" rozproszyć i wpędzić na brzegi.
Z chwilą wyparcia żaglowców przez parowce wpływ wiatru- na
żeglugę znikł niemal zupełnie, względnie poważnie się zmniejszył .
Małe statki podawnemu zmuszone są liczyć się z wichrem i nie1 pogodą. Kanonierki , obrony brzegowej przy silnych chwiejnych
podrywach wiatru mają utrudnioną możność celnego strzału. Łódź ,
podwodna, płynąc pod wiatr, opóźnia swój bieg. Wreszcie szkokiwaczy min (trallerów) do zatoki. Okręty szły bardzo ostrożnie poza traile rami. Spotkała je flota rosyjska (pancernik Bojan, okręty linjówe Sława i Graż 
danin, to1pedowce, oraz angielskie i ro,;yjskie łodzie podwodne). W wyniku boju
Sława i jeden torpedowiec rosyjski zatonęły; Rosjanie się cofnęli.
18.10 po zniszczeniu bateryj nadbrzeżnych w. Moonu (przy Woi) i brzegu
·
Estonji (przy Werder) przez ogień krążowników i okrętów linjowych, zajęto
w. Moon.
·19.10 zajęto w. Dago.
21.10 wysepkę Schildau w Wielkim Moonsundzie. 9 dni operacji dało
Niemcom ~v ręce, archipelag ryski, klucz wschodniego Bałtyku, doskonałą bazę
dla przeds1ęwzięc i wypraw przeciw zatoce Fińskiej, zabezpieczyło ich handel
;.e Szwecją, wreszcie przykryło i wzmocniło doskonale !>krzydło armji lądowej .
Prowadzenie dalszej akcji było już Niemcom w rzeczywistości niepotn~ebne, oczekiwali rezultatów rewolucji.
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dzi on te~ludze powietrznej, l<tóra w dzisiejszej wojnie morskiej pociestie miełsce zajmuje. EsT<ctdry fotnićze są nieodłączną
czę§ci,ą ftóty woj~nnej.
.
.
.
Panującym wi~tren1 na Bałtyku Jeśt poł11ćfn10wo-zachod01,
pozatem południowy cz_ęstszy_ od _północnego. i z_ach~d!]i częstszy
od wschodniego. PanuJący wiatr Jest zarazem na'JSilme1szym; wogóte pomiędzy siłą i kierunkiem wiatrów istnieje analogja. Najbardziej burzliwemi miesiącami są listopad i grudzień (15t, wszystkich burz.); najspokojniejsze jest morze w maju i czerwcu; zima
i jesień ma 3/ 4 wszystkich burz (rocznie ma ich Bałtyk około 35).
Burze zimowe są dłutsze i silniejsze od letnich-trwają często
po 3 dni.
.. .
.
.
Ważnym czynnikiem d_Ia. żeglugi J~st mgła. W cz.asie pok.OJU
chronią się okręty przed JeJ fatalnęmi n~stępshyamt dawamefu
bezustannych sygnałów. Na Bałtyku w w1elu reJonach. żegluga
zostaje w czasie jej nadejścia ograniczona, albo zupełnie przerwana. W okresie w:ojny panowanie mgły jest najbardziej. zdradliwe dla stron wojujących. Nieprzyjaciel mote podejść niespodzianie (np. flota angielska w okolicac~ ~elgola~du): ~a Bałtyku
zjawia $ię ona często, każdy ósmy dz1en w ŚwmouJśc1u (Swtnemnnde) jest mglisty.
Prądy morskie mają znaczenie, o ile są silne i Zl_lli.enne;
zmieniają one kurs łodzi podwodn:yc~. N~ _Ba_lt:yku m1eJsCe"'!
uprzywilejowanem pod względem chw1e1nośc1 1 meJedn.ostaJnośct
kierunków prądów i wirów jest morze Bełtów, podobnte mesppkojne są okolice archipelagu ryskiego.
Bez porównania ważniejsze jednak znaczenie prądów tkwj
w fakcie, że zrywają pne miny z kotwic, które ~ówczas wę
drują, przez nie n· sione i są przyczyną nieszczęśh_wych wypadków. Nie, są to bynajmniej wypadki odosobnione; me mamy po~
ręką cyfr dla Bałtyku, lecz np. na morzu Północnem w HolandJt
wyłowiono od początku w~jny do marca 1_916 r.-918 min _przyniesionych falą, w Norweg11 do połowy maJa 1915 r.- 435 min. .
Związek Bałtyku z oceanem jest słaby, wskutek .czego kh-1
mat jego odbiega ·od typu klimatu oceanicznego. W~ływ Ool!szfromu, potęinego p,rądu zatokowego; któ~y, rodząc ~1ę pod roiWDikiem, dalej ku północy niesie masy ciepłych wod, wzdłuż
brzegów Europy zachodniej, nie wiele _wpływa na sym temperatury Bałtyku. Kilk.a cyfr doskonale wyJaśm zńaczeme prądu zatokowego dla ·Europy. Linje równej temperat~ry, zr~duk~wane
do poziomu morza t. j. itotertny, w m. styczmu wyb1ega1ą daleko ku północy nad oceahem, cofnięte jednoc~egnie ku pohtdniowi ponad Bałtykiem i ponad lądem, gdzie ltł1mat ma charakter kontynentalny, o szcze~ólnie surowych zimach. lzoterm~_stycznia o0 na oceanie dosięga północnych cyplów Skand~a'WJt, pod
czas gdy na Bałtyku przech~dzi ~ieco powyżej w. vlan~. lzQterma stycinia-10° na oeeame dobiega do 77° sz. geogr. 1 przechodzi jednocześnie przez północne krańce Bałtyku (65° sz. $'eógr).
Rótnita w oliłe'gło~ci jednej i tej satn>ej izotermy styczma- to•
nad oceanem i Bałtykiem wynosi 12° geograficznych. Wyspę Ootlan•

fi8

dję na Bałty.ku obejmuje izoterma stycznia 1°, a w tej samej szerokości geograficznej, na wy pach brytyjskich, 1pa111y równocze(nie

i--4°; Be.rg,en ma średnią tempe,aturę stycz~ia +J.2·, Pęterspurg
pod tą samą szerokością geograficzną -9 . Z tych p,ąrówqJń
widać przyczynę silnych zlodzeń 8ałtyku. Dolą.cza się pozatęJD
wzgltd, it wody w Bałtyku posiadają nielV,ielką zawartośt soli,
wskutek czegp punkt zaJt1arzan1a leży wy~ej, @ni.teli na morzu
Północn~m. Zawartość soli w Bałtyku, pomi~dzy parski~ progfem
(zamykaJącym od u.tschodu ·morze Bełtów) 1 ąrch!_Pelag1em wysp Aląndzk1ch '}');nosi 6,81,, a w zatoce Bot{licki~j i Fiµskiej jeszcze
mniej (spada ,do 2%0 ). Temperatura ;.amarzania lety pomiędzy-0,4 1
i O, 1°, podczas gdy na zewnątrz półwyspu Skandyna~,tcJego, na
morzu temperatura zamarzania
-t,9 6; przyczynia się do
szybszego zlodzenia Bałtyku wi sza spokojność jego powie.rzchni, większa, ani.teti morza P łnocnego. Przed)tawia on ws~utek ~ymienionych przyczyn pomyślniejsze warun~i dla zamarza
' nia, anjte1i zewnętrzne morze Pół~ocne, szczególnie w daleko
zaklęsłich w ląd zatokach, zalewach, które zachowuj~ ,ię, jak
~ormalne jeziora lądowe . .Rozumie się jednak te główną przy~zyną
Jest temperatura.
,
Pokrywa lodowa Bałtyku, obfita każdej zimy, trwa rótnorndni.e z powodu rozciągu basenu w kierunku po~udnikowytl).,
od ~10 dni ria północy ,:Io kilkunastu dni na południu. Og6lny
kie11U1ek zamarzania idzie z północy oa południe i ze wschodu
na zachó~, od brzegów ku morzu ))ęłrnnie lodów-w kierunku
odwrotnym, poczynając od pierwszych dni marca. W połowie
lub w końcu tnaja morze jest wolne od lodu. Przy brze eh
wysp Oe~elu, Dago, przy brzegach Kurlandji i w pośrodku ato,k.i Fińskiej pokrywa lodowa tworzy się
wyjątkowe zimy
i nie trwa dłużej, jak 20-30 dni, zatoka Ry
jest zamarznięta
przeciętnie 30-40 dni, a cieśnina Moonsundu około 100 dni.
Zalew Fryski jest zamarznięty 113 dni w roku, prty Helu czy
pod Rożewiem jest morze pokryte tarczą lodu 5-6 dni w roku,
w ujściach rzecznych cUutej. Wschodni zaJc1tek zatold Fińskiej
.i zato)5a Botnicka są pokryte lodem od listopada do maja.
Wybrzeta południowe i cieśniny duńskie nie zamarzają,
lecz zapełniają się często krą płynącą, która w ostrzejsze zimy
utrudnia żeglugę. Obecnie, zawdzięczając lodoJomom ruch okrę
towy trwa na Bałtyku cały rok (łamią lód porty: Gdańsk, Kłaj
peda, Li.bawa. Windawa, Rewel, Abo).
Kanał Kiloński zamarża równocześnie z zatoką l(łlońską·,
co bywa zwykle w grudniu. Długotrwałe wiatry wschodnie
(zazwyczaj . w styczniu) napędzają masy ruchomych lodów i zamykają w.ylot kanału. Przeciętnie jest on przez nie zatarasowany
12,5 tłnia rocznie {średnia z 55 zim, 1850 - 1905 r.; przyczeftl
· z tych zim w prz·eciągu 34 był całkiem wolny od lodów).')
W historji powierzchnia lodowa Bałtyku ma swoje wspom-
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nienia. Przez zamarznięte Bełty (co jest zjawiskiem bardzo rzadkiem) przeprowadził swe wojska Karol X Gustaw idąc przez Zelan-.
dję do Danji. Po lodzie zatoki Botnickiej, który miewa niekiedy .
metr grubości, szły w 1809 r. dwie armie rosyjskie do Szwecji ,
jedna przez Alandy, druga przez Nord-Quarken.
Dla żeglugi środkowa część Bałtyku nie przedstawia znacznych trudności, brzegi ma wszędzie, dostępne, mało podwodnych ławic, a zmiany głębokości następują równomietnie. Przykrem jest natomiast falowanie na morzu zamkniętem. gdzie re- .
gularny ruch fal jest ·zatamowany: odbijając się od brzegu, -iderzają się one na morzu, wytwarzając niemiłe kotłowanie.
Zupełnie inaczej przedstawiają się zatoki (oP.rńc~ R~s.kiej) , .
część morza na zachód od wyspy Bornholm do cieśnin, 1. same .
cieśniny: w tych rejonach teghtga jest bardzo niebezpieczna ·
i utrudniona z powodu wielkiej ilości przeszkód. Brzegi są mało .
dostępne, mnóstwo jest raf podwodnych, a nieznaczna głębokość
cieśnin, łączących morze z zatokami, czyni teglarstwo w nich bardzo trudnem. Zatoki: Fińska, Botnicka, Bełty, Sund, pobrzeta wysp
duńskich, zatoka Kilońska i wejście do zatoki Ryskiej pod wzglę
dem dostępności dla okrętów należą do najbardziej niebezpiecznych na oceanach. Żegluga w rejonach, jetących się szczytami
skał podwodnych, pełnych zakrętów wodnych i wirów śmiertel
nych, możliwa jest tylko po sciśle wykreślonych drogach (far_water), idących nieraz kręto pomiędzy licznemi przeszkt
. darni.
grotącemi - okrętnwi zatonięciem. Najniebezpieczntejsz-e s skaliska podwodne Finlandji i archipelagu Alandzkiego, mniej zwecji.
celu umożliwienia. komunikacji- brzegi morza, jak i.zatok,
obstawione są wie ą ilością wiet ogniowych i innych sygnałów żeglarskich.
jony rafowe, szczególnie słabo zaludnione
północne okolice wysp Alandzkich i niektórych wybrzety F~nlandji, są mniej zbadane, aniżeli otwarte morze, ruch wśród nich
jest słaby.
·
·151 linji brzegowej Bałtyku znajduje się w posiadaniu nie:
mieckiem, 40% w rękach państw, powstałych na gruzach Rosjt
(Finlandji, Estonji, Łotwy), 3~% Szwecji i 10% Danji. Udział Po~- •
ski i Rosji jest procentowo b_a rdzo nieznaczny, Litwy n:irazte
niewiadomy.
Z państw nadbałtyckich, z chwilą runięcia morskiej potęgi
Niemiec i Rosji, największ'l flotę wojenną posiada Szwecja. Cieśniny znajdują si~ w rękach Danji, która pobier~ opłaty
przejazd. Faktycznie przed wojną, jak i w czasje jej trwania, kontrola była w rękach Niemiec 1).
O Bałtyk opi ._ać się będzie nasze, jak i niemieckie północne skrzydło strategiczne frontów lądowych, a usunlęcie na
z Bałtyku zapewnia Niemcom swobodę ruchu i bezpieczną ko-

za

1) Na kategoryczne żądanie Rzeszy Danja była zmuszona zamknąć siecią
min Wielki Bełt, .co według . zdania nłemlecklegt; miało byf świadectwem

neutralności.

ja~

munikację ~ Rosją,
również . motność wysadzania w dowolnym punkcie wybrzety Prus Wschodnich desantu i uderzeni a
na nasze tyły.
.
·
Dl~. P_olski, państw nadbałtyckich wschodnich, . jak równiet
dla RosJ1, Jest Bałtyk drogą na ocean. Posiadane przez Rosję
wybrzeta Mu~manu na oceanie Lodowatymjest odległe od ośrod..:
ków państwa 1 słabo z nim złączone.
. Bałtyk rpoż_e bfć . wykorzystany. dla akty.wnvch działań nas2e~ ~loty, operuJące_J wzdłut południowych brzegów w kierunku
zczecin, któ~y Jest_g_łó~nym portem Berlina na Bałtyku, i daeJ c~lef!l zam~męc1a wyJścta flocie niemieckiej na morze i za~
pewmema sobie na ni.em. swobody ruchów w komunikacji 'z pół- .
wyspem Skan~ynawsk1m ~ państwami bałtyckiemi1).
·
~~ lat ktlka stosunki na Bałtyku z chwilą zrodzenia flot
PO!skt~J u!egną_ radyk~lnej zmianie. Flota niemiecka roli dec :
duJąceJ mieć me. będzie; przypus_zczać nalety, że odnośny pun\t
tr~kta~u. wersa)sk1ego, ograntczaJący liczebność marynarki nie„
m1eckieJ bę~zte t~oskliwie przestrzegany (Anglja)').
k p~ ~zie woJ_ny tylko z Niemcami wątpliwe czy żegluga mors a o s 1 ulegnie _zupełnej przerwie o ile będzie ona rozporządzała dostateczną siłą zbrojną morską. Zamknięty zostaje dla
nas tyl~o. kanał Ki)oński, przecinający u podstawy półwysep Jut1.andzk1 1 pozwalający flocie niemieckiej na szybkie przepłynię
cie. z m~rza Północnego. na Bałtyk i odwrotnie. Dawniej okręt .
boJoWe 1 transporty woJenne państw obcych zaprzyjaźnionycl
moiły _przepływać ka·nał Kilońs~i. tylko . po priedwstępnych pertra tacJach dyp~omatycznych, dz1staJ kanał i dostępy do nieg są
za'!sze wol~e 1 otwarte na stopie zupełnej równości dfa sta ijw
~oJenny~h 1 handlowych wszystkich państ
ecz tylko w czasie p_okoJu (Traktat Wersalski ł 380), ła opłat
a pokrycie kosztów 1 uleps~eń k~nału, albo dostępów do niego~
Strateg1c_zne 1 ta~tyczn~ znaczenie kaf!ału jest olbrzymie. On
zIączy1 roz~z1elone JutlandJą . bazy morskie Niemiec, związał mo rza, ~t~remi on~ !aktycznie władały 1). W razie wojny istnienie .
~robh Jut~andzkieJ było nawet pożądane dla Niemiec; zasłaniała
im ona w1~~zą część wybrz-ety od napadów angielskich. Na
Ba_łty~~ m1eh zaś stanowczą przewagę wobec nikłości floty rosyJskieJ.
.
Kan~ł K_iloński skraca drogi, idące z Bałtyku na świat Pun~te;n ~d~ie się one dzielą, dątąc przez kanał czy też przez· Sund
Jes mteJsce na południowy-wschód od wyspy Moen (59050' śr.

f~

•

') Działanie sił zbrojnych morskich obejmuje cały teren mórz. Opanować
!DC>rze to znaczy zniszczyć flotę przeciwnika, względnie zamknąć ją w portacl,
~ kprzeciąć mdu wszelką komunikację morską (handlową). Na drugim planie jest
a ca ~ypa u na wybrzeta nieprzyjacielskie.
~) Patrz rozdz. Niemcy {flota).
'
kl ) / Cj~ociftwylot niemiecki na morze Północne był nieznaczny (około 20_1
m. o e na wardo Niemcy na nim stanęli. Nie darmo Anglicy nazwali mo~zde Północ ne .Oerhman. Ocean•. Plota handlowa Nłemłec przed wojną zajmowała
Je no z p erwszyc m1ef sc na morzach.

1

1

·
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ge1>gr. i 13u ftł. g.eogr.) kąd llp. do Londynu: przez kanał j~st
591,3 mil morskich {78, l:;,1 g. jazdy w co ~ wlicza 3 godz. Zflłrzygia
nia przy przechodzeniu śluz.), podctas gdy wokół przy,ląd.ka ?kagen droga wyposi 830 mil morskich {JOO g. j.azdy)~ Okręt zyskuje
na drodze 238 11\ił morskich (i 22t35 g. jazdy~. Do Ąntwer
pj.i ,przez kaaał 540,3 m1l mor~kich (72;07 g. jazdy), wokół przylądka Skagen 777 mil morskich, -(94,18 g. jaz~y).
·
W cz.asie wąjny do świata pr.owadzą nasze drogi.prze.z ieśnin}
duńskie, niewątpliw.ie zawsze ~la nas otwarte pr.zez państw9, b._d1ce w tJ1aprętonych stosunkach z Niemcami (Sżlezwig). Ct~ni~y duńskie, usiane rafami podwodnemi i mieliznami .a w dodatku
płJtJde, są dostępne dzięki św:'etnie zorganizowanej słutbie sygnałowej i urzJ4~z.enioe.m hydrotechnicznym'); przez :Hot~ niemiecką
i1Lpełnie iamknicte być nie mogą, dzisiaj niepodzielnie nad niemi
panuje A.nglj.a, Od chwili rozejmu wojny światowej, Kopenhaga
Inia ważną rolę w planach trategicznych WielkieJ Brrtaaji;
stała się ona podstawą dla floty angielskiej, działającej na Bałty.ku.
Kontrolę Niemiec na cieśninami zamienił więc nadzór br Ayj~lti.
Oaaja je how.iem za słaba, abr mogła wyzyskać swe stanowisko
sk,atnika cieśnin bałtyckich. Warunkiem e-:w:eutualnegQ korzystania
z nich jest konieczność odsunięcia i zamknięcia w Kilonji :floty
ai,emieckiej, względnie nieprzepuszczania jej chociaż IJ>Oza poluc:knk wyspy Bornholmu ( należy do Danji, 6 ~odz. jazdy z Kolobriegu). Strefy minowe na wodach bałtyckich mogą być stosowane w niewielkich rozmiarach wzdłuż wybrzeży własnych lub
oieprz~acielskicn. Szersze ich utycie naratałoby poważnie flo~y
Ila lowe 1>ań tw bałtyckich, bezpośrednio zainteresowanych
w
tępności i możnoś.ci użytkowania dróg morskich.
W ępadku aeowania morza, względnie zabezpieczenia
się przed n'eprz
ielem i zachodu, tor naszych statków handlowych szedłby na północ ku brzego~ Szwecji, i opływając
Bornholm, wiódłby uczęszczanym szlakiem morskim kandynawskim, wzdłut brzegów Szwecji ku cieśninie . Sundu (pnmiędzy Zelandją, a Skandynawją) i dalej miałby · wyjśde swobodne na morze Północne. Normalnie tor statków ni,emieckich na Bałtyku,
i~cych na wschód, biegnie pomiędzy Pomorzem a Bornholmem,
i z łatwością może być przez nas przecięty.
W wypadku przewagi naszych sił zbrojnych morskie~ nad
flotą niemiecką będzie motliwe o_panowanie wód. bałtyckic_h •. bl(?kada . wybrzeży. Wówczas nastąpi moment drugi - przeruesien~a
w.alki na zewnątrz, walki o wyjście na świat, o cieśniny. duń lue
i przejście na zewnątrz. Na wodach morza Półnoćnego Jest rzeczą wątpliwą, aby flota polska mogła działać sama (Francja);
są one zbyt odległe.
· We wschodniej części Bałtyku żegluga niemiecka przerwana
być może niewielkiemi siłami, lecz w zachodniej wymagać będzie
naszej bezwzględnej przewagi.
c.iętnłe
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') Północno-zachodni brzeg Jutlandji (żelazny qrzeg) grzebie rocznie prze230 statków, zowią go nie darmo „cmentarzem morskim".

wojepnych wewnątrz Bałty~u główną. wartą t
centralna· cz\ŚC morza za\Varta poll)Jędzy .
Oo,tlan4jJL, ago, Oesele.m i wysp,mi Alan4zkiemi. Opanowanie
tej przestrzeni zapewnia ręotność kontron nad długi~mi zatoka.mJ
Bałtyku, w miejscu przeci«;cia się dróg okrętowych, prowad~1cy~h z pełnego · morza. Brzegi WfSP środkowego obszaru morza
i częściowo archipelagu AlandzkJego wyróżniają si~ na l3altyku
posiadaniem małych zatok, (naturalnych portów), mogących $,łu
tyć Jako bazy operacyjne dla flot wojujących państw 1 ), których
główne porty i podstawy działania znajdują się na krańcach omawianego obszaru.
Watne znaczenie strajegiczne dla naszej akcji posiada zatoka Ryska. Wchodzi ona daleko w ląd; zasłonięta archipelagiem
wysp, może służyć za wyborny schron dla floty bojow~j, prowadz,cej ą.kcję w .środkowej części morza, względnie dla flotylli torp.edov.ej, która może przepływać Moonzund i zamykać zatokę
FińsJcą. jec,1.yne wyjście RosJi na l3ałtyk. Również może flotylltlł lżej
szych statków działać w mało gościnnym dla żeglugi, przetkanem
rumowiskiem skal~, przy morzµ Finlandji, niedostępnem -dla więk
szych okrętów bojowych;· łamj,ąc lód można korzystać z Moo,nsvndu przez rok cały, choć opłaciłaby się ta praca tylko w pozcugólnych wypadkach, normalnie bowiem dział.mia na wodac)l
Finlandji motHwe są tylko w lecie. Przeszkodą powatn~ dla
żeglarstwa jest cieśnina pomiędzy Ozylją a półwyspem Kurlandzkim, zasiana mieliznami, pomiędzy któremi przejścia są nieliczne.
Zatoka Botnicka żadnej wartości, z powodu czyhających
wzdłuż rąbka brzegu skał podwodnych i długotrwałości pokrywy
lodo.wet, dla .tegtugi nie posiada. Część jej południowa .(wzdłuż
wysp Alandzkich) imeresuje ewentualnie Szwecję i Finlandję, jako
ft~Jblitsza droga operacyjna. Alandy są clła t~h państw przysło
wiową kością niezgody. Zadecydować ma o nieb sąd Ligi Narodów.
.
Głęboko w ląd wdziera się zatoka Fińska (90 lllil morskich 2).
Br~egi jej należą do Finlandji i Estonji; częś( najdalej na wscbQ:d
• o~ .wolnego morza odsunięta-do Rosji. Wej kie i napJld.. w wąs
k1eJ, zarzu.conej skalami podwodnemi, zatoce Fińskiej jest trudny obrona Jej, nieznacznemi silami, łatwa, zwłaszcza północnych .
jej brzegów, porżniętych długiemi węzinami fjordów, przed jtór-C:mi czają ię citby_ kamieni i dro'bnych, ostrych wysepek. Przectwległe · wybrzeże Kurlandji krańcowo odmienny przedstawi.a widok. Zamknięcie zatoki również nie przedstawia trudności, J:O
uskuteczaiły Finlandja i Estonjł!, kiedy, wojując z Rosją·, puec~ęly
jedyną jej drogę morską na z~chód.
. Małe państewko - Estonja posiada flotę, jak na swoje rozmiary pokaźną i wystarczającą dla przeszkodzenia jakiejkolwiek
~ diialani.ach
·trategiczną pqą1ada

•

1) Fjordy archipelagu
Ala11dzkiego stały się bazą dla angielskich łodzi
podwodnych, które w październiku 191,5 r. rozpoczęły energicznie prześladować
okręty handlowe niemieckie na Bałtyku. Główną ich stacją był Lumparenfiord .
2
~
) Szerokość jej przy wejściu wynosi 80 kim., w najwętszem miej~c1~ -

afl kim.
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akcji, prze.z nie niepo~_ądanej, ~ rejonie za!ol_ci. Ftot!ł estońska
jest spadkiem po Rosji, · zagarniętym w por~1e Bałtyckim (48 kim.
na zachód od Rewla 1). Port ten w Kofrer-wiłm wybu w.ano, aby
flota rosyjska miała pod·stawę bliżej pełnego morza a nie w od. .
ległym. na długo zamarzającym Kronsztadzie.
Główna masa portów skupiła się na wybrzeżach N1em1ec,
Danji i Szwecji: najmniej ma ich na północy leżąca zatoka Bot.
.
.
nicka.
Półwysep Kurlandji posiada porty: L1bawę 1 Wmd-aw~,
z których ( oprócz Gdańska) przy życzliwych warunkach będzie
.
. .
mogła korzystać nasza flot~ bojo~a.
Niezamarzający port L1b~wsk1 ( 18 god~m Ja~dy ,z Gdanska),
odsłonięty dla ciepłych połudmowo-zachod!11ch ~1a_tro~, położony
na otwartem morzu niezasłonięty długą m1erzeJą, Jak tnne porty,
szczególną wartość' posiada w zimie, kiedy sąsiednie porty pokrywają się lodem; często bowie~ zamarza morze u brzegu
Estonji, Kurlandji, (również Szwec11), a wó~cz.as zamyka tamtejsze porty na miesiące. W dob~ą pogo~ę, dz1ęk1 la!arnwm mor.skim, wejście do portu. lib_awsk1eg~ me przedsta_w1a trudności,
lecz w czasie panowama silnych wiatrów okręty, tdąc_e z ~orza?
zwlaszczu od zachodu, zmuszone są do zachowama n~Jdal~J
idących ·ostro.tności, mierząc bezustannie głębokość w obawie
natknięcia się na mieliznę.
Na rejdzie Libawy mogą stawać duże parowce. ~o~iada ona
połączenie kolejowe z Mitawą i Kownem; Łotwa nosi się z projektem umiędzynarodowienia portu.
Port windawski posiada łatwość ~yjścia na i:norze _i w czasie zimy spełnia rolę · avanportu Rygi. a częściowo 1 Re'!la,
z któremi łączy go linja kolejowa. Od Gdańska oddalony Jest
o dzień drogi okrętem.
Od strony morza zasłontęty jest wej_ściowy farwater (7,5 m.
głęboki) ochronnemi tamami. Jako gł~W!1Y portowy basen służy
rzeka Windawa, na dł. 8 klm. przy UJŚCIU.
Poniżej Libawy inajduje się niewielki . ~ort. Kłajp~dy, zwią
zany z Tylżą i Toruniem .linjapli kolejo~em1, 1dącemi po !erytorjach Litwy i Prus WschodnłCh, Port J.est do~rz~ o~hromony,
przy wejściu ma głębokość 6 metr., posiada mewielk1e warsztaty, 2 stocznie dla budowy statków rzeczny~h do 600 tonn., żó
rawie i inne urządzenia portow~. S!uży główn~e dla wy~ozu zboża
i drzewa , z Prus Wschodnich 1 Litwy, spławianego Niemnem.
.
Kwestja przynależności Kłajpedy nie j~st ostat.eczme ro~ strzygnięta, prawdopodobnie otrzym~ go Litwa, o _Ile. zos.tame
uznana przez Ligę Narodów de jure 1 de facto. ZnaJduJe ~tę on
na terytorjum poza Niemnem (2500 kim. k~.), do któ~ego Niemcy
zrzekły się praw na rzecz mo~arst~ ~przy~1erzonych 1 tern samem
odsunięte zostały od władania UJśctem N1emna.

1)
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Estonja

og l o !--iła

Rewel, jako wolny port.

W wypad~u ogarnięcia przez nas Prus Wschodnich, do dyspozycji bedą porty w Królewcu i Piławie. Oba porty, złączone
z siecią dróg kolejowych dorzecza środkowej Wisły, poważną
mogą od~ać usługę. Dotąd były portami handlowemi, przyczem
konkurencja Piławy pqłożonej przy przejściu w. mierzei z. zalewu
Swietego na morze przy t. zw. głębi, stawała się dokuczhwa dla
Królewca, leżącego w głębi miałczejącego zalewu, dokąd nie mogły
dochodzić okręty większych wymiarów. Piława uzupełniała- przez
szereg lat urządzenia swego portu. leżącego na morzu, a będąc
połączona drogą żelazną z krajem, zatrzymywała znaczną ilość
okrętów, dążących do Królewca. Królewiec przeto był zmuszony
do urządzenia specjalnego koryta przez zalew, które pozwala
na dogodny i bezpieczny dojazd statków. Koryto to, głębokości
7 m., długości 33 kim. ( do samego Królewca, oddalonego od
brzegu morskiego- 40,5 kim.), idzie wzdłuż północnego brzegu
zalewu, z południowej' strony odgrodzone tamą, przerwaną w kilku
miejscach, aby mniejsze parowce i kutry rybackie mogły swobodnie wpływać i opuszczać koryto w miarę potrzeby. Pod samem miastem łożysko kanału stanowi pogłębiona Pregoła.
Płytkość kanału sprawia, że okręty więlkie, transatlantyckie zatrzymują się nadal w Piławie, wobec czego Królewiec
zamierza doprowadzić głębokość koryta dojazdowego do 8,5 m.,
czem chce jednocześnie dorównać Gdańskowi i Szczecinowi.,
Wielkie koszta związane z pogłębieniem portu, budową nadbrzeży i przystani, których Królewiec ma około 2000 m., (jedne
z największych na Bałtyku) muszą tyć z cz~sem pokryte, _co
tylko przy wzmożonym ruchu handlowym da się uzyskać Nieszczęściem dla Królewca jest bliskość granic, wskutek czego uzaletniony jest rozwój portu od sąsiadbw, dawniej od. Rosji. W interesie naszym jest podtrzymanie go, jako drugiej po Gdańsku
przystani, przez skierowanie tranzytu z ziem wschodnich Rzeczy-:
pospolitej, co stworzy zdrowe współzawodnictwo dla Gdańska .
który wówczas nie będzie już jedynym. Stosuje się to również
do Piławy, do której droga żelazna idzie przez Królewiec.
· Port Królewiecki posiada duże magazyny z 6 elektrycznemi zwrotnemi żórawiami o udźwigu 1,8- tonn i e1ewator zbożowy pojemności 36 tys. tonn.
Jako port ukryty w odległośd . 40 kim. poza mierzeją, od
strony morza, jest' nie do zdobycia i schroniona w nim słaba flota
może czuć się bezpieczna. Byłby on najlepszem miejscem na
Bałtyku dla utworzenia warsztatów okrętowych, doskonale zabezpieczonych z morza.
Pobliski port Elbląski z czasem, po dokonaniu poważnych
robót na wzór Królewca i wykopaniu koryta dojazdowego (15
kim. w samym zalewie), może przedstawiać dla handlu i floty bojowej wielką wartość, lecz przy dzisiejszym stanie- niema żadnej .
Zachodniemi brzegami morza włada Szwecja; mają one
cały szereg portów, z których największy w Sztokholmie, ukryty
w głębi wysp, na których znajduje się miasto. Najbtiższy Gdań
ska jest port w l<arlskronie (18 godz. jazdy) i leżące na p~łud - ,,
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niowyrri końcu półwyspu Skandynawskiego: Solvesborg, TraUeborg i Ystad, na Ootlandji port Visby i naprzeciw, na półwyspie
znany Vast~rvik
Na półwyspie Jutlandzkim, na którym rozłożyło się państwo
duńskie, wyloty z bieżystych dolin, chylą.cych się ku morzu, są
zalane przez wody. Są to wygodne zatoki, zwane fOhrdami,
w któ eh ulokowały się porty niemieckie (Kilonja), bądź duńskie
( Aalborg, Fridericia i t. d.).
Największe znaczenie wojskowe dla Rzeszy na s ·attyku posiada kąt u podstawy Jutlandji. Tu -są skupione objekty jej troski, główna bazą floty wojennej - port Ktloński pozatem kanał,
prowadzący na morze Północne, oraz wyloty Bełtów. Wąskie
wyjścia tej części Bałtyku nie mogą być minowane przez Niemców
<:wyspy należą do Danji). Akcja obronna w cieśninach jest znacznie ułatwiona z powodu ich nieznacznrch wymiarów. Czy Niemcy, jak w czasie wojny przeszłej, rozciągną kontrolę nad cieśni
nami duńskiemi - przewi4zieć trudno. Przekopanie kanału Kiloń
skiego u podstawy Jutlandji uniezależniło ich od nastrojów duń
sko-szwedzko-norweskich; bez oglądania się na ich sympatje
mają . zapewnioną komunikację morzem w obrębie państwa.
· W każdym razie drogi morskie pomiędzy Bałtykiem, a oceanem nie będą na przyszłość znajdowały się pod władzą Niemców. W tyrr. rejonie nie wolno im wznosić żadnych fortyfikacji ,
ani ustawiać dział, któreby nad drogami wodnemi panowały.
Strefa, objęta powytszym nakazem, mającym na celu udostępnie
nie żeglugi i rozbrojenie Niemiec, oswabadza całkowicie zachód
morza z jego zakątami, z kąnałem Kilońskim od zbrojnych przygotowań niemieckich. (Pomiędzy 55° 27' i 54° sz. półn., a 9°
i 16' dł. na wschód od Greenwich).
Ważne znaczenie posiada również leżący opodal zalew ,
Odrzański, będący właściwie zatoką morską, wejście do którego
zagradzają wyspy: Uznoim (Urzna, niemieckie Usedom) i Julin
(Wolin). Przez nie trzema strzałami odlewa swe wody do morza
leniwo sunąca Odra, zachodnia fosa Polski.

Podobnie Szwecja usiłuje się zwolnić od konieczności przepływania
dutisklch - kanałem Goli. Zaczyna się on w długim fiordzie pomiędzy
Vastervik i Sztokholmem, idzie przez grJJpę jezior .(Ro~. Wętter, Wener) i wychodzi do Kattegatu przy GOteborgu. naprzeciw przylądka Skagen.
1)

cieśnin
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Walki na Bałtyku. W alki · sił zbrojnych morskich w okresie wielkie}
wojny prowadzone były wyłącznie w czasie lata. Było to wynikiem klimatu,
a takte przewagi floty wojennej niemieckiej .nad rosyjską. Flota bałtycka rosyjska, po wojn ie japotiskiej jeszcze nie została doprowadzona do należyte go
stanu bojowego. Port jej glówpy, Kronsztadt, leżący w zatoce Fińskiej, był
oddalony około 400 kim. od terenu walki, którym się stała wsc.hodnia i centralna część morza. Aby mieć możność szybkiego wyjścia na otwarte płaśnie wód
zbudowali Roi.janie port Bałtycki; używali również oprócz niego, jakq miejsca
dla postoju floty - zatoki ryskiej; następnie portu Hango w pobliżu wysp
Alandzkich. kh eskadry lotnicze zgrupowały się na archipelagu ryskim. Jedyny
port rosyjski, Libawa, który się doskonale nadawał na podstawę dla akcji zaczepnej, był przez flotę rosyjską w początku wojny opuszczony, 2.8.14 bombarduje go flota niemiecka. Przed nadejściem zimy, w obawie, że Rosjanie moga
się zdecydowa~ na przeniesienie akcji na pełne morze, Niemcy postanawiają
do tego nie dopuśNć i w tym celu zatapiają kilka okrętów w korycie wjazdowem portu libawskiego (17.11.14), czyniąc go niezdatnym do użytku. Port libawski został od tegó momentu dla floty rosyjskiej stracony i nadal pozo„tała jej
tylko możność kontynuowania walki obronnej, jaką od początku prowadziła ,
zamknięta w uajniedostępniejsz~j części morza.
Okresy zimowe'. od końca listopada po czerwiec niemal, upływają spokojnie. W okresach letnich ~ ota rosyjska wychyla się od czasu do czasu na
zewnątrz, naogół jednak nieszczęśliwie. Pewnego ducha inicjatywy wniosły łodzie
podwodne angielskie, które już w październiku 1915 r. zjawiły się w okoltcach
pomiędzy Trtt1leborgiem, a Rugją, lecz były zamało liczne aby wykonać więk 
sze przedsięwzięcie.
Flota niemiecka bałtycka bezustannie krąży i defiluje wzdłuż pobrzeży
rosyjskich, współdziała w akcji oczyszczenia Kłajpedy i dalej położonych ku pół
nocy miejscowości aż do zajęcia Ubawy (5.5.15).
W jesieni 1915 r. probuje flota niemiecka wtargnąć w niedostępne dotąd dla niej wody rosyjskie, oczyszcza wejście do zatoki ryskiej, stacza potyczkę przed Moonsundem, lecz 1 niepomyślna pogoda i nadchodząca zima nie
pozwalają na dalsze prowadzenie tej akcji.
1916 r. przechodzi pod względem walk na morzu dość bezbarwnie. Odporne i bierne stanowi~ko floty rosyjskiej skłoniło Niemców, którzy nie zdołali
wniknąć na wschodnie wody bałtyckie na o~rętach, do podjęcia walki powietrznej. Rok 1916 i 1917 przechodzi pod znakiem nieustannych napadów lotniczych na flotę rosyjską i nadbrzeża, co daje dodatnie rezultaty w postaci
zatopienia kilku łodzi podwodnych, torpedowców i t. d.
Rewolucja rosyjska dopiero dała Niemcom możność wdarcia się i zajęcia
·
arc~ipelagu ryskiego. Podstawą dla tej akcji była przedewszystkiem Libawa,
gdzie ładowano · oddziały wojsk lądowych, które następnie wylądowały na
Oeselu.
Bezwzględna przewaga sił zbrojnych morskich niemieckich nad rosyjskiem i
sprawiła, ie żaden z portów niemieckich na Bałtyku nie był ostrzeliwany przez Ros1an. W początkowej fazie wojny, do czasu opanowania Libawy bazą wtórną sił
zbrojn~ch niemieckie~ był <:Jdar,sk i Pilawa (oprócz Kłlonji). Po zajęciu Libawy,
do nieJ przeszły słacJe lotnicze, których eskadry wypełniły drugą fazę wojny na
·
.
Bałtyku.
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Brak floty - konieczność jej istnienia. Gdyby Polska posiadała flotę
w pierwszych latach swego istnienia. mogłaby kontrolować i uniemożliwić

przewóz materjału wojennego niemieckiego, którym pe>dtrzymywano i zasilano
armje holszewickie. Materjał ten szedł bądź morzem do Prus Wschodnich,
bądź też do portów estońskich finlandzkich, z których przev. ożono go ja.wnie lub
tajnie do Rosji. Brak sił zbrojnych morskich zmuszał nas do bezczynnego patrzenia, z założonemi rękami. Byliśmy bezsilni.
Kontrola nad drogami, wiodącemi przez Bałtyk do Rosji, była łatwa, ponieważ rosyjska flota była w stadjum zupełnej dezorganizacji, niezdatna abso httnie do czynu.
Gdyby Rosja jednak posiadała flotę, mogłaby wojnę zakończyć prędzej,
lądując na naszych wybrzeżach i przerywając komunikację z Gdańskiem, ku
czemu całą silą parła jej armja lądowa. Zamiar desantu rosyjskiego w Gdańsku
podobno istniał.
Morze. Zainteresowanie się morzem jest naogół w społeczeństwie słabe
Jeszcze nie zżyto się w na rodzie z myślą o wartości jego istnienia dla pań
stwa. Pewne usiłowanin są jednak widoczne i wstępne przygotowania do zwią
·zania morza z narodem istnieją. Powstał np. komitet poty narodowej, utworzony na mocy uchwały sejmowej, mający na celu popieranie floty handlowe],
przygotowanie oficerów mar rnarki oraz personelu dla statków rybackich i t. d
Założono szkol~ żeglugi w Tczewie, nabyto dla niej okręt szkoln.-:
(3tjQQ tonn).
Zorganizowano opiekę rządu nad rybołóstwem przybrzeżnem.
Rozpoczęto budowę portu w Gdyni dla niewielkich statkow (do 2000 tonn .
jak na Renie). Będ7.ie on w każdym razie oparciem dla ruchu rybackiego przybrzeżnego.

Zaczątkiem naszej floty wojennej ma być kilka

torpedowców (o), przy,
floty wojennej państw centralnych.
Zawiązało się kilka towarzystw żeglugi: polsko-amerykańskie, polskobałtyckie, polsko - francuskie , Tow. transportowe, Warszawskie tow. handlu
i żeglugi, Bałtyk, oraz kilka mniejszych. Pierwsze trzy mają statki pod banznanych nam z

podziału

derą niepolską.

Słabo pulsuje dotychczas tętno naszych prac nad opano\vaniem i wykorzy
staniem morza. Mało słychać głosów i rzetelnych projektów budowy floty, a wszak
wyrzec się jej budowy jest równoznaczne z wyrzeczeniem sic; morskiego brzegu.
Albo będziemy walczyli o morze na morzu, o drogę w przyszłość, albo uczynimy, jak Chinczycy, którzy nie będąc .w stanie ' stłumić rozwiniętego ruchu
korsarskiego. a słysząc skargi nadbrzeżnej ludności, rozkazali ją wysiedlić
wgłąb kraju. Brzeg opustoszał, a piraci, pozbawieni środków do życia, znikł! .
Mrzonką jest myśl, że uratować da się wybrzeże morskie w walce IądoweJ.
bo nic nie jest ono warte, skoro nań się tylko patrzeć można.
Okręt jest cząstką terytorjalną kraju, flota powiększa powierzchni~
państwa.

Jeżeli myśli na~ie zdają się wybiegać daleko naprzód, to pamiętać na leży, że państwo nie żyje momentem dzisiejszym, na podohienstwo zgrai
.1, giełkliwych wróhli, a tysiącleciem naprzód.
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IV. Front zachodni.
Front zachodni Rzeczypospolitej - terytorjum odwiecznej
walki, na którem zmaga się w śmiertelnych zapasach z żywio
łem germańskim, dzisiaj już tylko naród polski, podawnemu
jest frontem dla nas groźnym. Tysiącletn: e dzieje naporu Niem cow i obrony Słowian dalekie są od zakończenia. Zduszeni
w ciasnym korytarzu pomiędzy morzem a górami dążą Niemcy
do wyjścia na zachód i na wschód. W długotrwałych, nieustę
pliwych zapasach zgnietli liczne plemiona słowi,ińskie i stanęli
twardo na przejściu pomiędzy Bałtykiem, a Sudetami, przejściu.
od którego Polska odeszła we wczesnej ·dobie swego życia. Naturalne zamknięcie przejścia, zapora trudna do przebycia, olbrzymie. błota dorzecza Odry nadługo uwięziły energję pędu niemieckiego, - z przeszkodą tą przyrodzoną niedawno się uporał,
osuszywszy i zaludniwszy bagna żywiołem niemieckim, a obecnie sięgnął dalej na wschód, w kraje odległe. Wszak kiedy
armja niemiecka doszła do linii frontu r. 1917 na wschodzie Polski, to naród niemiecki uwierzył, że tam na niej są naturalne
granice ich państwa, że dotąd ich „ bóg niemiecki" doprowadził
i autorytetów naukowych, utwierdzających ich w tem nie zabrakło (teorja Mittel-Europy).
Walka, jaka wre na zachodzie ziem polskich, jest więc walką
wyłącznie obronną. Toczy się na linjach odwrotu Słowian, na
wewnątrz rzeki granicznej, Odry, ktorej dopływy daleko do ośroda
organizmu państwa polskiego sięgają.
Napór niemiecki jest silny, nieustanny i wojna trwa na tej
połaci kraju zawsze, zwłaszcza że rezultaty dl a wroga sn korzystne,
gorliwa praca germanizacyjna, traktatem wersalskim uświęcona.
może wszak dodać otuchy rozbitkom niemieckim. Z największą
starannością prowad~ili akcję kolonizacyjną i wynaradawiającą,
i skrawki ziem dawnej Rzeczypospolitej, na których dzięki tej
akcji uzyskali rezultaty dodatnie i niewątpliwe, obecnie za sankcją mocarstw Europy, Ameryki i Azji, poiężnvch arbitrow, zostały im oddane na wieczną niewolę. Nagroda warta była trudu
Lecz czyż mogł być inny sąd państw, ktore gnębią
1 zachodu.
Irlandję, Indje, mają Transwaal, Sudan, Koreję -- w stosunku
do państwa, uciemiężającego Polakow, do narodu, ktorego człon79

kowie mordują dla przyjemności Hererow, czy postanowiw ·zy
inaczej, nie p~zekreśliłyby one i nie potę~iły ~wej P.olityki stoc,owanej od wiekow na kontynentach dalekich i bhskich? ·-- polityki gwałtu i godzenia się z faktami dokonanej przemocy i zbrodni .
W polnocriej części ciała Rzeczypospolitej tkwi cier~. tworzący bezustannie ropiejącą ranę, owe dawne Prusy Książęce,
z których ongiś przyszła nam zguba, gdzie się wylęgły „ Pa.ny
nad Prusy". Dzisiaj dołączyła się druga zadra - - Wolne Miasto Gdańsk: Otacza nas od zachodu, i w połowie od połnocy
fala zalewu germańskiego, dzisiaj poszczerhiona, s·~ękana, lee~
niemniej dla nas groźna, zmuszająca do bezustannej, wytrwałe_,
czujn'lści i dążenia maj!lc~go na celu- jej odpa!cie. .Vj bólach
się rodzi państwo pol kie, a w tych obszarath połno_cy i zachodu
przeratające dlań czai się niebezpieczeństwo. ,,Biada nam po
tysiąckroć, jeżeli w tej stra zliwej godzinie nie oka~emy si~ narodem, świadomym swego celu i sensu swego życia, w te1 godzinie, kiedy ma się zdecydować los pokoleń przyszłych" 1 ). ~a
zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej przywarował ~hytry, me
przebierający w środ~ach wrog, uwił~ swe ~n.i~zdo n1emc7:yzna
bojująca, ktora zwyciężyła nas na clz1eń dz1s1e1szy na szancach
Warmji i Pomezanji, z ktorą walczymy o lud Śląska.
Plan polski, plan dni dzisiejszy~h, mający za _Podsta~ę .
aby pogardzić o_we~ nieszczęsnem 1 zgubnem . zamedbamem
dzielnic zachodmch 1 morza, dąży przedewszystk1em do rozbudzenia i spotęgowania świadomości narodowej kresów. Cza~
najwyższy, aby naród przytulił się do łona ty~h, co pozo~ta_h
samotni na straty bursztynowego brzeg.u, ostatm okop ~ło~ian
ski nad Bałtykiem, a o którym „zapommała Rzecz~ospohta 1. zapomnieli panowie"; czas najwyższy, aby ze snu ktl~usetletru~go
ocknął się półmiljonowy odszczep mazurów, co ro1em obs1~dł
puszcze pojezierza, dał im swe miano, a przyszedł w prawiekach z serca rdzennej Polski. Czas najwyższy, aby jędrna mowa nasza brzmiała wolna na spłazinach Śląska, gdzie u "".'ezgł_?
wia Odry twardo i nieustępliwie o jej .wolność walczy boJ~wn_1k ,
w skarbach węgla zaryty. Dotąd w niemocy by! on, w ~1e~i~dzy trzymany-przez Niemca, który go "w ?bcy !1arod prze!111e~1ał ..
Obudzenie narodowe okaże dowodnie światu fałsz ntemieckt,
że oni są ludno.;cią pagórów Sztumu, Warmji, Mazur, znajdą .się
bowiem na północ od nich, na nizinie nadbrzeżnej, nie do mch,
b-:dzie należeć kraj, gdzie się wznosi święte pole Grunwa~du ,
śmiesznem się stanie ich twierdzenie, że „Mazur jest potomkiem
Gotów", że Ślązak tnówi po wasserpolsku, że m~wa Kaszubów
.
jest nie djalektem polskim, a językiem kasz~bsk1m. . . .
Ze świadomością narodową wślad meodstępme 1śc mu:;1
rozwój ekonomiczny, bo on i flota w!elka z~obędzi~ morze. ,On
zmusi stary Gdańsk przystosować sui do !nter~so~ _po~s~1c~.
Stanie się to wówczas, gdy polska nafta zaleJe zh1ormkt m1eJ k1e

i ~ale~wać. je bę~zie nie1,1stannie,. gd _: z portu gd.ańs~iego wychod~~ć. : _ę~z.1e węgiel, benzyna_, pirrtus, sole, cukier I raz jeszcze

n.;tttc;1 1 .J~J .Prz~twory. A.nglM zbudowała swą potęgę na WJ:glu,
lecz d~,s~a.1 natta zdooywa pierwsze miejsce w życiu gospcdarczem s wrn w.
Olugośt ~ranicy pQlsko-niemieckiej (włączając Gdańsk w nasz
obręb) wynosi 1273. kim., z czeg:o na Prusy Wschodnie przypada
492„ kl!Il·· a na granicę . za~hodn.1~ 783 ~Im. Obszarem najdalej
wys~mętyrn na. zachodz~e Je ·t 111z111a W1el~opolska., nasz czołowy
bastJo_n strate~1c.zny, z połnnrnego - Lach o du i poludmowego-zacho·
du ohtęty łukiem po~iadłości niemieckich.
Pog~anicze zachodnie z jegO" najg~stsz,1 siecią kolejową
w_ Po!sce _Je~t terenem przy~.zlej walki z republikańskie111 patistwem
~~e~1~ck1~m. Uderzen_1e N1en~C<lW na tym fro_ncie ma przed sobą .
~a~ame r~~ykalnego t szybk1eg!) zal(ończema wojny przez dojscie do ~ 1sły, przez co odrzu~1 na~ oC, morza? pozbawi węglo
wych obsz_arnw Sląs~a. zagarnie Wielkopolskę 1 rejony fabryczne
Małopolski. !eren w1ęc przyszłej walki musi być przez nas przy!!Qto~any nte dla ~ef_ensywy, . lecz dla energicznego naparcia
wpr_zod _celem możhw1e daleluego odsunięcia nieprzyjaciela od
życ1orl aJnych obszarów państwa.
. Pr~wdopod~b~ie w wc1lce na zachodzie nie będziemy dział~l1 san_11;_ z dn:g1e) stro~y Niemiec znajduje się państwo które
me mm_eJ ·c.d nas Jest zatnteresowane w sprawie zbytniego rozsz~rze1_11a się_ wpły~ów germa_ńskich. Pdyszła akcja na zacho~z1~ ~1~ ~heJd.z1e się_ bez udzt~łu Frnncji, naturalnej naszej soJuszmc.zk1. Nie 11ale;i; za_pominać prz_ytem o powiedzeniu „fe
Pan Rog ,i. ys<·kn. a Francja daleko", 1 że nie jest ona wszechm~~na wszystk? ~a na_s zdz~ałać, chocia~by to leżało w jej
wła?!1ych prag~ie111ach I zamiarach. Czyh hasło „ wlasnemi siłami musi. hyc pod~taw_ą ~aszych poczynań.
. _ Fran_cJa: _r~~um1~ się Jest naszą naturalną sojuszniczką, bo
Je!:i_t on~ s~rz) 1~;1erz.encem każdego narodu, k_tóry wrogo wystę
puje ~~ze~1w I\ 1e1~1c·'11_1 1). Przed laty, w okresie Sedanu, ludność
FranCJI row_nała się 111emal ludności Niem~ec, przed wojną stosunek _był, Jak. ąs:67 na ~orzyść tych r-statnich. Po wojnie Rzesza m_1_m<? 2 1mlJony zabayc~, .wykazała naturalny przyrost, we
Francji hczba zgonów o m1lJon przewyższała liczbę urodzin
a ~~lom chwał pośW:ięcono kwiat młod~iety, ponad 1,5 miljon~
(35 o m_ężcz_yzn 1). 16\ ogółu ludności męskiej Franc.ii legło, luh
stało się. m~zdolne .d~ pr_acy! a 17°/.. iąteligencji kraju:-1). Dzisiaj
Francu!m\: Je~t mn~eJ amtelt_ pned_ kilku l~ty. A za lat 50--ł>O
ludno~~. Niemiec się_ podwoi, a wowczas Jaka będzie sytuacja
F_ra~c~t ), która wymiera? -- Czy ratują sytuację olbrzymie kolonJe i ich ludność?
1
)

2

J. Żeromski. Inter arma.

"~ Francja_ i Pol ka razem mają terytorjum 9.+7 klm. kw. o ludności 66

mdJ. Niemcy m~p! terytorjum 442 km. kw. o h1dno~ci ,5fl milj . .Francja jest liczona be z kolonJ1.
Teryror_1111 .

o

.Polska qjepodJegła ..: to armja francuska nad Wi~łą• 1Bismark)
· ·
Statystyka apgielfka.

~) Statystyka francu~k~1.
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Cele naszej akcji .na. za~hodz~ę są najzupełniej widoczne.
Dążyć należy do przemes1enta woJny J?Oza. obręb ~aszych po. siadłości, które w Wielkopolsce wysu~aJą się półł~ktell! naprzód
ku zachodowi, a bardziej na północy 1 na p(!łudmu t. J. na Pomorzu ·i na Śląsku cofnięte są ku wschodowi. ZważY.ć przytem
uzeba te te dwa skrzydłowe, nadszarpane przez eyw1ol t~utoń
ski obszary są najważniejszemi dla państwa, dla motnośc.1. .P"?wadzenia wojny przez. nie. Przez korrtarz !1ad~a~tyckt !dz~~
strategiczna droga Polski ku. morzu, Śl,sk Jest zbiornikiem .em:rgJt.
Obszar strategiczny Wielkopolski o 175 ~lm. !'ysumęty swą
granicą na zachód, jest podstawą 1 ), z któ~eJ WY.Jdą fale ~tak~
po drogach działań, mające na celu zabe~p1eczeme kom_umkacł!
pomorskich, wyrównania frontu~), następnae podtrzymam~ ak~Ji
zagarnięcia Dolnego Śląska. Khn Dolnego Śl,ska. wdarł ~ię .mię
dzy Polskę ~ Czechy a ra~zej pozostał obecme m1ę~zy memt, P~
rozgraniczemach ustanowionych traktatem wersalskim. N_eutra}
ność cz.y aktywność czeska (na .n~szą korzyść), nęcą do śc1osama
.,0
dotarcia do Sudetów. LmJą do któreJ dąży~ będą nasze
;r~je, linją. która zabezpieczy nasze n~rmalne tyci~ pańc.twowe
hędzie front: oparty skrzydłami o morze 1_ góry. Sudeckie_ (3~0 klm.).
Zatarasowanie starych wrót słow1ańsk1ch, przeJśc1a, zamkniętego Odrą i Nissą Łużycką. Na tych_ rzeka~h Jest stanowisko wielkich pozycij, fro~t rozmyśl~ń i ~czekt~a~, namysłu
nad dalszemi planami walkt. Tak poJęty Je~nolt~y n~sz_ front
strategiczny zachod~i ~ęd~ie _w_ówczas w razie osi,gmęc1a go,
frontem nie przewagi mem1eck1eJ a tylko równowagi. Odległośt
od niego jest różna. Najbliższa w. Wielkopolsce (16-87 klm.)t
wynosi od 1 do 4 przemarszów dziennych. .
.
Czechy graniczą z Rz~szą, na. długoś~t 700 km. i daleko
wdzierają się wgłąb ziem ruemiecktch; akc1a prow~dzona przez
nich wspólni.e z nami o~na~za ~d początku strategiczne oskrzydlenie części państwa me.m1ec~,e~o.
.
Pogranicze wschodnte Niemiec sztucznych umocnień . prawie nie posiada. Przemyślany i wybudo-wany system twtęrdz
znalazł się w rękach polskich, pozostał im. tylko. \Yro~ław, st~ry
Oło~ów i Kistrzyń. Nie two_rz_ą one żadneJ _całosci, me są zwUJzane żadną ideą obronną. LtnJę ewentuat~eJ obrony przedstawia
dla Niemców Odra z przedpolem. polskiego brzegu. Rzeczy-

w_istym jej brakiem jes!, że armja nasŻa mote ją przejsć u siebie, prowadząc pomocniczą ofensywę wzdłut prawego lub lewe.:.
go brzeg~ r~eki. Nie. są w t~m wiel~ą. J?rzeszkodą le;e dopływy
Odry, krotk1e górs~1e strug1, na mz1me ustalające swój bieg
o wodo~tanach zmiennych. Tylko Bober i Nissa Łutycka mają
znaczeme przeszkód taktycznych.
~a pograniczu ~achodniem państwa w· walce brzmieć mote
tyl~o Jedno hasło „c1ągl.e naprzód". To nie jest kraj, po którym
woJs~a na~ze mogą wędrować w tył j naprzód po ogromnych
przestrzeniach (z Warszawy pod Kijów, z powrotem i znów na
~schód ), tęższ~ch armij on wymaga. Każde pr.zesunięcie się na
mm, opuszcz~me ch<?ć~y na krótko brzegu morskiego, lub węglo
wego Zagł~bia &'roźmeJsze dla państwa ma znaczenie, aniteli chwilowe oddant-e wielkich połaci wschodniej Polski, albo opuszczenie
przez F~ancję _ter.enów węglowy~h. Jeżeli Francja odda pod naporem ~ieprzy1acie1a c~ęść swoich wybrzeży, ma ich do rozporządzenia dosta!~czną Jeszcze ilość, kiedy zepchną ją z okrę
gów eksploatacji węgla, otrzyma go z zagranicy. Polska zaś
w pod?bnym wyp_adku pozostanie bez swego wyjścia na morze,
· a węgiel chyba, Jak za czas<,w panowania państw zaborczych
z nad Donu będzie sprowadzała.
· '
·
. Nierozw_iązane jest _narazie pytanie, jaką to wartość przedstawiać będzie t~n polski wylot do morza, czy będzie on miał
dla. na.s rzeczywistą. _wartość ze względu na morze? - czy pokryJ' Jego wo_dy ~ys1ące nasz} eh statków, a nadbrzete się stam~ Jednym wi~lk1m portem? -- czy też kor_ytarz nadbałtycki bę
dzie tylko od~mał Prusy Wschodnie od Rzeszy, będzie przeszkodą strategiczną dla ek~pansji niemieckiej na wsch~d. W pierwszym wypadku _przych~dz1 troska -o flotę, w drugim - z jego
uJratą faktem su: st~me. oskrzy~lenie nas od północy, wytworzy
· się pod~bna sytuacJa, Jaką miało . niegqyś . państw_o rosyjskie,
w o~res1e posiadama Kongresówki, a koleJna zmiana tej sytuacJi wydać. może drugą, jes~~ze fatalniP.jszą, zagrotony _jest
bowiem rdzen państwa, dla Ros11 zaś hył to tylko skrawek ziemi
bardzo daleki.
1

1) Nazywamy podstawą (działań) przestrzeń granic państwa, skąd umja
· ma czerpać swoje zasoby, swoje zasiłki, I skąd ma wyc~odzi_ć na wypr9:wę zac zepną, tub O którą ma slę opierać, jeteli przeznaczona }est do osłonienia swego kraju odpornie". Jeminl. O strategjl str. 33..
:.i) ,,Frontem działań jest rozciągłość llnj1, którą zajmuj~ armja na p~zedzle swojej podstawy, bądi to w kraju nieprzyjacielskim, bądz w własny~ , .
k.tell rozległość podstawy działan stanowi jej zaletę, całkiem przec1wn~e
dzieje "się z frontem dtiałan; im bardziej on będzie wąskim, tern łatwł~j armJa
potrafi go osłonić I tern snadniej będzie mogła mieć siły swoje skupione dla
przyjęcia nieprzyjaciela lub uderzenia nań•. I. c.
Front więc powinien być motliwle krótki, powinien mleć dobre punkty
oparcia się na skrzydłach, i po trzecie, _mleć własne związki komunikacyjne ze
wszystkiemt punktami lłnji działań ł jeJ podstawą.
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V. Ob zar strategiczny Pomorza.
„Ki dy na
Jut Polak

Połskę porno, ~czyzna wieje
pełen jest dolłł'cj nadzltłe~'.

Pomiędzy Odrą a Wisłą, wzdłuż wybrzeta Raltyku, ciągnte
pojezierze pomorskie, kraina moreny .czołowej 1), gdzie po-.
wierzchnia jak okiem sięgnąć, zniekształca się niezliczonemi
płaskiemi garbami, różnej wielkości, jakby zastygła w nagłym
be~ruchu kipiel morska. Pomiędzy wzgórzami lśnią się zwierc·adła licznych jezior, miejscami garby przerywają płaskie działki
równinne, lub doliny rzeczne, na zhoczach których falują nitwy;
często długie grzędy nis)tich, kamieni tych wałów, porośniętych
trawą i wrzosem, lllb sosnowym lasem okryte, ustępują pPZed
piaszczys tern i wydmami, wciskają~emi się od wybrzeża; często
miast jezior torfowiska pomiędzy niemi, jako świadkowie niegdyś
hęd'leego jeziora, które znalazło uj,eie dla swych wód i pły
nęło. Rzędy wzgórz ciągną się równolegle wzdlut. br%egu morH
0d wgięcia Odry do zatoki Gdańskiej; nad górną · Drawą wysyłają odnogi, chaotycznie ugrupowane i niższe. które na wysokości Czarnej Wody (lewy dopływ Wisły) urywają się, lub :ctątą
w kierunku bardziej północnym. Przed Gdański em rząd bbiszy
morza ro~ypuje się nc:1 liczne pag<'ry i faliste grzbiety, dążące
przeważnie w kierunku południkowym z większem lub mniejszem odchyleniem -· są to t. zw. góry Szymbarskie z najwyż
szym szczytem Wierzycą - (331 m.) - wysokość ich górującego
grzbie .u powyżej dwieście mt\trów (względna 40-50). Wśród
nich znajdują się najbardziej malownicze miejscowości pojezierza - Kartuzy, Wejherowo (Szwajcarja Kaszubska).
,,
R.zeczki spływają wartkim biegiem ku niłinie nadmorskiej,
obrac.ając koła młynów. papierni, tartaków, · wykorzystujących
ię

1) Krajobraz północnej Polaki powstał dzJęki działaniu olbrzymiej tarczy
lodowej, która w czasie, kiedy temperatura była nitsza, aniteli obecnie nasuwała się kilka razy na nasz kraj. Osady pozostałe po tym 1ądo1odzie nosZ4
nazwę moreny dennej albo czołowej. Równie wielką rolę w ukształtowaniu kraiobrazu odegrało działanie wód płynących z topniejącego lodowca.
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które sterczą wyniośle ponad okalającym .je lukiem łąk. To znó\v
reelti. zlewają, się w zaklęśni~iach torfowisJi, JX>między. wzgóraam1 to. rozszerzają się w. talie jezioro~ W jezionach biorą
one s~óJ . początek (~adu!lia), albo je ptżepływaj~ (P.iaśnica
prze~ Jezioro Zamovuecltie). Do morza spłJwają: Prośni~,
\\Lieipr-%, Słupia, Lupa, heba, Piaśnica (graniczaa.), do zatoki Puckiej Reda. Do Wisły„ B)l r-0 idące! Radtu1ia, Wierizyca~ Czar.-na
Woda, Brda~ a ku Noteci - Draiwa i Qłde.
Wzgórza nie dochodzą do samego morza, z w~j~ie pobrzeża, zatoki Gdańskiej gdzie tworzą str.orne zerwy Jugp; normalnie. oddziieła wzgóJ.Tza niskie, płaskie wybrzeże, na którem
wiatry n~ zą lotne piaski, sy~i~ z nieb długie. wały w.ydm. Z węr
d!ówłtam• wydm. walczy zacnekle drobna rośhnność, me lęk,aiąęa
się słon,ch głeb,, w.akzy człowJek, zale iając je. Odzieniegdlie
tylko pcHwyspowQ., d0 mcrza wy.suwają się garby wzgórz, lub jak
wyspy .t~wią samotnie n~ nizinie nadbfze1mej, nie dochodził( do
znacz!lłeJszych wySQkośc1. TyU.o w uj$ciach rzecznych zdpla witargnąt. n1skte pomorze daleko w głąb lądll Jeżeli zaliczył do niego
mteJ~owość letąc;:ą poniżej wautwic:y 50 m., to ciągni~ si.ę ono
w_ą 1m s~tawkiem 10 klm. roz.szerzającym się znacznie od Prośmcy w kierunku do kolapa Odry.
.
W dolinach rzeczek pomorskkh s111ogorzewiska doąt.ai;czaj4
te,łu, ~tótry jest dla' okolicy głównym matei.jałem opałOMfyPJ.
czage szarug wioseRflyeh i jesiennych, pomi910 z<kel;lQ,r,ani~
. gor~ewi.ska są motliwe do przebycia tylko po drog,ach; obł:
cie nastąkmęte. wodą podłote obsycha. po-woli przy nieznHznym·
spa~ku_. Kopame · okopów w st1iefi:e nadbrzeżnej) do~ siwaJłl
odc10k1 doliny polodowcowej pomarskiej, jest motliwe tylko na
miejscach wyiJiioślejszych.
Nierozczlo~lmw_an~, nieprzerwaną linją ciągnące się wybrzeże z szeregiem Jezior zAlewowych pos1-ada tylko jeden pół
WJ~e,p Hel (~ 34 kim.) pokryty piasz~zystemi w y ~ i zaleslO'?Y:· O~~ua on _zatokę Pucką, ~mniemane miejsce, a w uecz-yw1stogc1 memo.thwe do stworzenta portu dła: Rzeczypospołit j.
Morze przy brzegach jest płytkie. głębokości dostateąznej
dla. doJści~ okrętew oie posiada. Linja stałej głębokości 10 m.
aaJdUJe s14 o 1- 2 km. od brzegu. Zatoka Pucka również jest
JJ!ytka, J:?~owct z Gdańska przechodzą przez specjalne pogłtbie
me !1 miehznach, np. od Rewy do Kusfeldu na . Helu ciągsie- się
JJ!yc1zoa 1. ~·, w_ któr.ej wykopane jest przejście 2-4 m. głębo
kie. P~c!c Jest więc_ medostępn)' dla okrętów, kołyszą się w nim
na kotwicach ubogie płaskodenne kutry rybackie.
~a ~łudniu! na p~zejściu ku Wt~lkop<?lsce, garby wzgórz
urywaJą się, pomiędzy me wchodzą, a wreszcie całkowic1e, pokryw.~ ich powie~~chnie piaszczfste pła$nie (zandry-lodowców lsland)t Il OrenlandJ1), utrwalone 1 pokryte lasem. Największe z nich
są to bory Tuchol~kie, po111iędzy Wisłą a Brdą. Z rzadka na

piasz.c~ys~y~h płas~c~yznach leżą drobne pasemka moreuy [<.:zo1 melt~zn.e jeziora, le~ące ~az~yczaj w kierunku południ
kow:yr1_1, np. Jeziora na gramcy niemiecko-polskiej, na pqłnoc od
Chojnic.
.
. . Klimat z po~oau znaczniejszych wyniosłości kraju i ilości
Jezior odznacza się pewną odrębnością w stosunku do klimatu
niż~ polsk_iego. Wpły~ morza Bałtyckiego ogranicza się do nikłej ~mug1 wybrzeżr~eJ. Latem sprzęt zboża opóźnia się o 2- 3 tygodnte w porównaniu z południem Polski. W ciągu roku klima
jest r:!ao~ół. chł?dniejszy, _je~ień ma. wię.ksze nadwyżki temperatury? am~elt. ~10sna. Największe 1lośc1 ~deszczów są w lecie ,
w sierpniu 1 lipcu.
.
Dol'!-a Wisła. Największą rzeką obszaru pomorskiego jest
d~lna Wisła zw .. ta~~e P!Us~ą. Poc~ątek jej liczą od byłej granicy prusko-rosr.js_kiej, t. J~ k1l.~anaśc1e km. powyżej ujścia Drwęcy .
Wpływ regulacjt 1 kanahzacp dążących do zabezpieczenia brze gów od podmy.cia i udrywania i do utrzymania wysokiego stanu
wody, dozwalającego na normalną komunikację, dokonał zmian
nieledwie zasadniczych.
.
Płynąc z krainy Wielkich Dolin w kierunku północno 
zacho_dnim, pod Fordoniem Wisła gwałtownym zakrętem zdąża
ku połno~nem.u-w~chodowi, przełamując się przez groblę moren;
nu_rt rzeki staj~ stę ~!ybszy, hrzegi wyższe. Dolina, wśród któr~J rzeka płynie, wtJąc się w zakolach i częściej trzymając
się lewego brzegu, ma szer?k~ść 4!5- 8 kim .. z rzadka osiągając
szer.okość do. 12 kl_m. PomżeJ Gmewu rzeka dzieli się na dwa
ram10i:ia: L_entwkę 1 .Nog~t, dolina rozszer.ea się w obszerną deltę .
Brzegi dolmy dyluwtalneJ spadają stromemi, gliniastemi zboczami
~ys. 50 - .70 m. utrwalone~i przez b.ór sosnowy, albo z_stJ.wają
się łagodnie., pokryte sadamt. J?no dolmy pełne „wiślisk", ,,łach" .
kęp? odgram_czonych. o.brzeżam1 moczarów, zamieniono na pastwiska, !ąk1, na miejsca_ch wyższych falują urodzajne niwy ,
a wszędzie utrwala burty ltcznych rowów odwadniających wierzb a
z topolą nadwiślańską pospołu.
N~e ~ochodząc ~o ~iejsca, gdzie Wisła . przełamuje się przez
wa! poJezie~za, przyJ~UJe ona z prawej strony Drwęcę, wypły
waJącą z, polno.cnych .1ez_10r _pod Ostródą (Osterode). Pierwszą
rzeką, ktor_ą Wisła przyjmuje w dolnym swym biegu jest pły
nąca również z północy, o lesistym dorzeczu Brda. Na krMko
przed _ujściem, Br~~ ~~ho~zi. do szero~iej doliny dyluwjalnej
(To_ru~sko - Berlins.kieJ) 1.
dochodzi do Wisły. Dalej, pod
Świeciem przychodzi rowmeż identyczna co do kierunku Wda
(Czari:a woda), przechodząca przez bory Tucholśkie, poniżej, pod
Grudziądzem wpada Ossa, w którą._według legendy wbij~ł Chrobry
· słupy żelazne. Pod Nowem uchodzi do Wisły skręcona 1 w swym
bie~u ?Pis.ująca dokładnie_ połowę elipsy. - Mątawa. ' Źródła jej
znaJduJą si_ę 3 kim. od Wisły na wyżyme, poczem rzeka idzie
na poł~dme, schodz! na niż wiśla~y i płynie znów równolegle
do rzeki, ~by następm~ na wysokoś~1 swych źródeł ujści do Wisły .
Dalej w swym biegu pod Gntewem przyjmuje Wisła WiełoweJ
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Przed miejscem rozdziału wód wiślanych z prawej strony
uchodzi do rzeki płynąca analogicznie do Mątawy, długi czas
niżem, aż z za Malborga, rzeka Liwna (Liebe).
Z obszarem pojezierza pomorskiego i dolnej Wisły wiąże
się kwestja wąskiego korytarza polskiego, przez który docieram)
do morza przez województwo pomórskie i sprawa wolnego mia sta Gdańska.
1
Korytarz polski do Bałtyku. Nie wdając się w ścisłe wywod:
geograficzne i historyczne, Pomorzem dzisiejszem polskiem nazywać będziemy kr'aj, zawarty pomiędzy Wisłą, brzegiem morza ,
granicą zachodnią Rzeczypospolitej i doliną dyluwialną w któ rej płynie Noteć i Brda. Do pojęcia obszaru strategicznego Po -·
morza dołączać się jeszcze będzie skrawek ziem na prawym
brzegu Wisły, zwróconych nam przez traktat Wersalski. Jest to
ziemia Chełmińsko-Michałowska 1 ) w dawnych swych granicach
z częścią powiatu Niborskiego (okolice Działdowa) Ziemia Cheł
mińsko-Michałowska od siedmiu niemal wieków jest objektem
zbrojnej albo pokojowej walki pomiędzy szczepem polskim,
a germańskim i w stosunku do swojego nieznacznego obszaru
(5171 klm. kw.-391000 mieszkańcó"' ) pokaźną C'degrała rolę.
Korytarz polski do morza odcina Prusy Ksią1ęce od metropolji, odcinając zarazem Niemcy od Rosji. Jest on tamą wzniesioną pomiędzy temi państwami, przerywa połączenia lądowe pomiędzy niemi, które tylko po wąskich linjach kolejowych, za naszą wolą i zgodą odbywać się mogą. Dojście państwa polskiego
do morza podważa fundamenta i stanowiska wyjściowe „Drang
nach Osten". Idei niemieckiej owładnięcia przez rasę germańską
Bałtyku zostaje zadany ciężki cios. Mare nostrum niemieckie
staje się w rzeczywistości daleką marą.
Terytorja niemieckie z dwóch stron sprawiają, że kraj przez
nie zagrożony, w se11sie obrony tworzy samodzielny obszar stratetdczny. Jest on większy od dzisiejszego województwa Pomorskiego, które nie dochodzi do Noteci2). Na zachodzie granic,1
obszaru Pomorza, jest granicą polityczną państwa, i.dzie od mo rza w górę biegu rzeki Piaś11icy. obejmuje jezioro Zarnowieckie
i dąży dalej w kierunku Pd Z Pd, rozszerzając przez to samo
obszar w miarę oddalania się od brzegu morskiego. Następnie
granica dochodzi do rzeki Głdy i z jej nurtem dobiega do No
teci. Wschodnią granicę (nie mówiąc o w. m. Gdańsku) wyzna
cza linja idąca w odległości 50 m. wzdłuż rzeki, prawym jej brze giem pomiędzy Grudziądzem, a Kwidzynem (poniżej ujścia Ossy I
granica odsuwa się od Wisły, dążąc ku potudniowemu-wschodow1
aż poza Działdowo , gdzie łączy się z pozostawioną nam w spadku
1) Właści\ya historyczna nazwa tej połaci ziemi je~t zi emia Chełmińsko ·
Mi chało\\ ~ ~rn. obecnie nazywają ją tylko ziemią Chełmińską .
2 ) Projektowane jest obecnie włącz<>nie do województwa pomor~ki
•
ego

powiatów nadnoteckich.
l

I

byłą granicą rosyjsko-rtiemiecką. Podstswą

ot> zaru P'Ol1ltJr kiekb
jest dolina dfluwJalna, którą ·płynie Noteć, stofl wody katlabt ~ydgoskiego, toczy się 6Ystra Brda i zrlajduJe się o-d"cidek dold~j Wisły,
którego przedłuż niem na wschodzi~ jest jej dopływ prawy, rftłd
nowicie rzeka Drwęca.
Stosunki narodow<1At:l0We Na tak ogratticionym obszarze
strategicznym, mającym 19.770 kim. kw., znajduje si~ 1.225.obo
mieszkańców. Przeciętnie więc rla kim. łw. mieszka 6! ludzi.
G~stość zaludnienia jest ró~norodna, największe jest ono w do1inie Wisły, na tyznych glebach nam łowyc11, gdzł~ taltte skupiły
się prawie whyśtkie większe ntiasta obsżaru ti 8 miast i mitst~częk mających około 10000 albo więcej tylko dwa pomniej te
znajdują się nie na brzegach rzeki). Poza doliną Wisły zatudnieme jest naogól słabe. Pias~czysty powiat Tuchols~i p~mi~dzy
Brdą a Wdą, ma 39 mieszkańców na klm. kw.; sąsiednia cz~ść
powiatu Człuchowskiego - - 31 mieszkańców, a należący do łe
miec, dalej na zachodzie ulokowany powiat Wałecki tylko 29
mieszkańców. RMnice w zaludnieniu na niewielkich stosunkowo
P,rzestrzeniach są dość znaczne, od 100 ludzi na klm. kw. nad
\\tisłą do 30 nad Brdą.
Ludność Pomorza żyje rozproszona, około 1/ , mieszka
w miastach, z których trzy . największe i dwa powytej IO.OOO
mieszkańców są nad Wisłą (Toruń 46 tys. mieszkańców, Grudziądz 40 tys. mieszkańców i Bydgoszcz 110 tys., Chełmno 11
tys. mieszkańców i Tczew- -16,8 tys. mieszkańców). Poza Wisłą
miasteczkami z ludnością około 10 tys. mieszkańców są· tylkoCliojnice (12 tys. mieszkańców). Starogard (10,4 tys. mieszkadców) i Chełmża (10 tys.). Powiat Kartuski, największy na Pomorzu, niema wcale miasta. Jedynem miastecz-kiem nadmorskiem
jest pamiętający książąt pomorskith- Puck (3000 mieszkańców'),
w nim ma się skoncentrować zatząd wszystkicłt spraw, związa
Of.Ch z .że~lugą morską; na razie jest on portem dla motorówek
ptlnujących wybrzeża, w nim równiet mieści się dowództwo wybrzeta. Je.;t to jedyne miejsce poza Gdańskiem nadające się
dla stacji hydroplanów (b. stacja lotnicza niemiecka).
Ludność wiejska Pomorza lokuje się głównie w domach
murowanych, nowe domy zasadniczo są z cegły, budowle drztwne
trzymają się uporczywie okolic borów Tucholskich. Zbiorowistta
osad są dwu typów: wsi i kolonji. Wsie są niedute i nie liczne,
są typem osiadłości starszej i są właściwe bardziej ludności
polskiej. Ludność uiemiecka rozmieszcza się Jlównie rozrzuconemi
kolonjami, które niekiedy, jak w dolinie Wisły, ciągną si-= nakształt wsi drożnych i są dogć liczne. Osadnictwo niemieckie
buduje się przeważnie z cegły. Chatę pomorską · wiejską zaMiasteczko ma charakter wybitnie niemiecki i jest najbardziej bodaj
zgermanizowane ze wszystkich miast b. zaboru pruskitgo, e}Joctu Niemców
jest tam zaledwie około ~. razem .z. trzymaj,cyml z nimi .tydiml (~). \\' ~
czątkowej szkółce polskiej jest tylko 100 dzieci na ORótn, liczbę 400. Rotiotnłcy-Polacy naletą przewatnle do organizacyj niemieckl~h.
1)
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rn ie zkuje prtt'ięt e 7 -- 8 nt Osiedlanie się kolonjami jest
lłcint, byłó popiera e przez rząd ( 1/ 5 domów \Ą·iej kich P-om«Yr~a jest- prtez ni~ zajętat W clłade dtewnia11ej wsi ponłieśłM
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da 3- 4

t.ołmerzy,

w domach murowanych 6-·8.
·
statystyki pruskiej 1910 r. Polacy stanowią 53,4' i 0
na obi nrze. Przyjmujqe popraW'kę E. Romera otrzymaną przez
po~•nanie liczby dorosłych z liczbą dzie~i, ue2ęsi2~zających do
tltoły gdzie ilość dzieci góruje nie tylko z powodu więksrej
płodnofcł Pblaków, lecz i ie względów, że pokolenie starsze, opo,ttłłlistyczne, zależne e1ton~icznie, niejednokrotnie podawało s
za Niemców, wzg,ędnie dwujęzycznych, to przyjrnując tę poprawkę. wynoszącą przeciętnie dla b. zaboru . pruskitgo 8,4"{o- 1iczbę
Pofaftów na oh-szarze ozn8'czyć należy na 61,8 0 • Jest to cyf,a
(faleka obecnie od prawdy, wobec faktu. te najbardziej niemicrekłe okolice odeszły do Rzeszy, przez co procent Połaków wzró ł
tnac~nie ·j d~isiaj waha się prawdopodobnie pomiędzy 70-- 80f
ŻfWro.ł polski w swym tozwojlf cywilizacyjnym nie ustępnje n1emteck1emu~ a nawet go przewytsza. Dotych~zasowe mniemanN)
wywołane potęgą polityczną i materjalną państ~a niemieckiego,
pttenoszone było bezw1ednie do oceny stosunków narodowo~cio'1tych w Prusach Zachodniefl, co okazało się złudzeniem, zasuzep ·ońem nam pod sugestJą. Cały szereg charakterystycznych faktów
~d\lwadnia nam powyższe twierdzenie. Oszczędność w~ród Polalów
Jes! wy~sza, anit"eli śród Niemtów, -więcej tet oni produkuj~,
maJąc hchsze grunta i .t. d. 1). Okolice najbardziej dotknięte
planowym zalewem niemc1.yzny są:
1) Pt?dstawa korytarza i granica jego południowa, p•
równoletmkowy, wzdłuż Noteci i Wisły . oddzielający Pomorz e
od Wielkopolski.
.
~> Dolina Wisły od przełomu do ujścia i), gdzie żywioł
polski prze~rwał na prawym brzegu pomiędzy Kwidzyną, a mie jscem podziału wód wiślanych; główną twierdzą polskości j,st
powiat sztumski.
3) Półwysep niemiecki okolic Chojnic, grupa t. zw. koschneidrów. Znaletli się oni na skrawku terytorjum przyznanew >
P~lsce ze względów strategicznych, zabezpieczono nam bowiem
w ten sposób ~ęzeł kolejowy chojnicki.
4) Drobne wyspy, rozsiane na całym obszarze, mające p<'nad 50- 70% Niemców. ·
..
Przybysze , ci. sied?,ą na _ziemiach najżytniejszych. które
rząd kolonizował t pomiędzy 111ch rozsprzedawał3). Ludność poiWedług-
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/
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/

•

1
) E Romer.
Polacy na kresach pomorskich i pojeziernych.
:!) Są tam nie · tylko wsie, gdzie Polaków wcale niema, albo jest ich t -3
rodziny, ale i miasteczka prawie całe wyłącznie niemiecki ~ np. Solec (Selm .
liłz) na południowy-wschód od Bydgoszczy, gdzie na =wlO tudno!łci j t st 100

Polaków.
:,, Zjawisko. na pozór niejasne, albowiem ludność niemiecka, jako pótniejsza. powinna mi« grunty gorsze. Lecz dość przypomnieć, ii najlepsze niegdy :
miał.i szlachta, której majątki wskutek machinacji f'lotwellów, Bismarcków i in.
niem ieckich zdobywców kresów, prze szły w posiadanie rządu, a następnie
w ręce kolonistów.
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ska zajmuje ziemie mniej urodzajne, rozsiadła na piąsk~h, zrzadka
glinach dyluwjalnych. Ludnośd z prawieku polska, osiadła w dolinie Wisły na niewielkich skrawkach pól, trudni się rybołów
stwem na rzece.
Niemcy mieli znaczną przewagę w miastach, np. w Toruniu było ich 66
a Grudziądzu 85"/o i t. d. Ze zmianą stosunków procent ludności polskiej w miastach znacznie się zwięk
szył: 1) dzięki mo.tności zebrania dokładnej statystyki; 2) dzięki
napływowi Polaków, urzędników, " wojska i t. d.; 3) dzięki emigracji .żywiołu niemieckiego, którego przedstawiciele noszą niejednokrotnie nazwiska szczerze polskie.
Wyjaśnić należy, że pasy niemczyzny, oznaczone na mapach i występujące nieprzerwane, zwarcie, obejmują wielkie
przestrzenie leśnictw rządowych, które statystyka pruska uważała za ob~ar niemiecki, tym sposobem sztucznie zwiększając
swój stan posiadc1nia. Państwo pruskie usilnie starało się o zdobycie drogą kolonizacji pasa nadwiślańskiego, co mu się dotąd
me powiodło. Badacz pojezierzy i pomorszczyzny etnograficznej, E. Romer, w konkluzji swej pracy stwierdza; _,, Wąski pas
osadnictwa. i gmin niemieckich, szer,szy jedynie w powiecie kwidzyńskim, ciągnie się wprawdzie tylko nieznacznie poprzerywany
w. dolinie Wisły, gdy jednak z przyległych 12 powiatów ma 6
absolutną prze.wagę gmin pols·kich, trzy - bydgoski, kwidzyński,
sztumski mają niemal równowagę liczebną gmin polskich 1 niemieckich, a tylko 3, oba powiaty gdańskie (gorny i nizinny)
i malborski, mają silną przewagę gmin niemieckich; gdy się
zważy, że droga Wisły jest naturalną arterją życia polskiego,
to oczywiste, że każdy krok uczyniony w kierunku sprowadzenia narodów na tory wskazane przez przyrodę, musi uczynić całą.
Wisłę drogą i doliną polską".
Ludność .niemiecka w stosunku do państwa polskiego usposobiona je"t wrogo i nie~hęć swą okazywała niejednokrotnie
demonstracyjnie, zwłaszcza w miastach, gdzie miała znaczną
przewagę, jak w Grudziądzu, Tczewie i innych. Na współdzia
łanie jej z wojskiem liczyć niepodobna. Przyzwyczajona do
twardego, policyjnego systemu rządów pruskich nie rozumie innego sposobu rządzenia i względność stosowaną przez władze
polskie uwata za przejaw słabości. Proces asymilacji, dQ którego są Niemcy wogóle skłonni, w województwie pomorskiem
trudny będzie do przeprowadzenia w wielkich skupieniach niemczyzny, mającej zastrzeżone prawa mniejszości narodowych. Na
pochwalę tej ludności. zwłaszcza rolmczej, dodać należy, .że
zobowiązania swe wobec państwa naogoł..- wypełnia wzorowo,
odznacza się poczuciem i poszanowaniem prawa.
· Gleby 'niziny nadbrzeżnej są jałowe, głównie piaski, moczary, bagna i mokre łąki, trochę pól pod .żytem i jęczmieniem. Ogrody
spotyka się rzadko. Od nasady Helu do Gdańska brzeg jest ko„
lejno wyżyną lub niziną, kępą albo moczarami, przez które płyną
w szerokich dolinach, pokrytych łąkami rzeczki - wartka Reda.
Plutnica. Wydm piaszczystych na polskiem pobrze.tu zatoki gdań11
/ 11 ,
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ski ej właściwie niema. Lemiesz wszędzie docieka do zatoki
puckiej, na wzńiesienia nadbrzeżne. Mieszkaniec Kaszub jest
przedewszystkiem rolnikiem, i jak na drugim krańcu Polski
w Karpatach pług wspina się możliwie wysoko w górę, · tak tutaj
spełza do samego morza. Fala pluszcze i omywa łany zbotne.
Na właściwem pojezierzu przeważającą glebą jest czarnoziem bagienny, w pasie nadnoteckim iły. · Wogóle jednak 'Pomorze jest krainą piasczystą, a często kamienistą, miejscami nie
nadającą się pod uprawę, choć p~ug ~zturmuje i podrywa garby,
usiłując się na nie wedrzeć. Lud z trudem na płonych glebach
zdobywa chleb: Ziemie żyzniejsze są tylko pon·ad Wisłą, na Kociewiu 1), w powiecie puckim. Drugim zajęciem mieszkańców
z konieczności jest rybołówstwo, lecz rybakami par exellence są
tylko mieszkańcy mierzei puckiej.
Przemysł rybacki pierwotnie zatrudniał wielu mieszkańców,
lecz rząd przeważnie wykupił od nich prawo do jezior. Gospodarka rybna na tym zyskała, jest racjonalniej prowadzona. Na
morzu rybołówstwo w pasie 3 mil morskich (5,5 km.) stanowi --wyłączną 1 niepodzielną własność państwa. Linja brzegowa na t. zw.
morzu wielkiem (pełnem) wynosi 61 km. i 86 km. w zatoce puckiej (wliczając mierzeję Helu). Poza rybołówstwem przybrzeżnem
w pasie 3 mil morskich od brzegu ma ka:tde państwo prawo po,; łowu na terenach międzynarodowych. Dotychczas rybołówstwo polskie jest w zarodku, choć . pewne poczynania są czynione.
·
Bez śladu przysypał piasek, a wiatr zamiótł fundamenta
twierdz bałtyckich Władysława IV. dne przeminęły, lecz lud
pozostał. Sam brzeg morski należący do Rzeczpospolitej jest
przez ludność polską zajęty twardo. Powiat pucki ma przeszło
75% Kaszubów, chociaż zaludnienie z powodu zajęcia znacznych
przestrzeni przez mokradła jest rzadsze (46 na km. kw.), aniżeli
na południu Pomorza.
.
Dłu~oletnie rządy niemieckie, tresura koszar, policji, sądu
i kościoła wycisnęły na mimowiednych strażnikach bursztynowego brzegu silne ' piętno.., Podobnie, jak Niemcy pomorscy
z pewnem lekceważeniem patrzą na system rządów polskich,
z westchnieniem wspominając niektórzy „dobre czasy niemieckie
Bliskość Gdańska demoralizuje ich, a bezkarność okazywana
Gdańszczanom utwierdza w mniemaniu słabości władz państwo
wych polskich. Kaszubszczyzny swej często się wstydzą, do
wrogiego obozu wielu z nich wsiąkło.
Konieczną rzeczą jest zorganizowanie na Pomorzu silnej akcji
narodowej, długo tam bowiem narastała niemczyzna 2), trzeba
11

•

1) Pas ziemi Idący wzdłuż Wisły, na zachodzie, granicę
jego stanowi
wododział pomiędzy Brdą, a Wdą (Czarną Wodą). Język ludu wyróżnia się tu
pewną odrębnością. Patrz K. Nitsch. Mapa dialektów polskich.
.
') Akcję ochronv polskości na Pomo~zu podjęła Rada Pomorska. Działa

głównie w kierunku oświatowym, zakładając szereg ·kursów dokształcających
(w Pelplinie, Wejherowie, Kościerzyniel, a następnie stara się o ekonomiczne

wzmożenie Pomorza. Popit>ra czynnie petycje ludności w !-prawie komunikacji,
braków w administracji. Działa głównie przy pomocy .l ekspozytur, gdzie rada
słu.tą ludnojct we wszelkich kwestjach.
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odpowiednio zorganizo\\-'tn.ej kolonizacji. budowy floty ,wo1enuej
i handlowej, połęuenia naprawdę Pomorza z Polak~ o czem
dzisiaj głucho ·troch~
Najwyższy był czas, aby ratować polskość na Pomor.zu;
na cmentarzysku Polan nadbałtyckich jest ona niemal ostatniem
światłem. bo dogasa jut. bezpowrotnie bodaj szczep SłoWiińców
na ł..ebct, a więc najwytszy był cząs, aby na brzeg małego mo·
rza przys-zła rządzić Rzeczpospolita.
Nie należv zapominać, że Pomorze pod względem kulturalnym zależało Ód rótnych ośrodków. Część północna, około nadbrzeży. zat ~ki Gdańskiej czerpała od wieków z szerzącego myśl
niemiecką Gdańska i klasztoru Cyste11sów w Oliwie. Pozbaw.iona
inteligencji polskie.i, w klraju, gdzie ziemia nieustannie przesuwa
się w ręce drobnych właścicieli, polskośd wzmagała się matęr
jalnie, lecz nie moralnie. Dojście do względnej zamotności było
połączone z dobrowolną germanizacją„ Inaczej przedstawia się
południe Kaszub i wogóle południe obszaru (Kociewie, ·-- Tucholszczyzna, - - ziemia Chełmińska), gdzie ziemia. przec~o<biła
naodwrót w ręce obce, lecz zarazem wzmagał su: żywiołowo
ruch polski.
Stosunki własnoś-ci priedstawiaiją się różnie. Wielka włas
ność wyłącznie w rękach niemieckich albo zniemczonych z małemi wyjątkami. Reforma agrarna wytrąci ziemię z tych rąk.
Ruch parcelacyjny rozwija się nader żywo. Typowym przedstawicielem rolnictwa jest „gbur", zamortny właściciel kilkuset mórg
a ziemfach gorszych gburostw.a dochodaą do
magdeburskkh.
iooo mórg. Oburzy pod "'1.ględem umysłowym i· patrjotycznym
sąt dosy~ wyrobieni.

Komunikacje Pomorza.

Drogi telazne. Drogi żelazne są ważnym czynnikiem woj. kowej potęgi państwa. Kompletowanie oddziałów w czasie
mobtlizacji, koncentracja i zaopatrzenie wojsk bez dróg żelaznych
hyłoby trudne do przeprowadzenia. Dlatego ogólny plan organizowania obrony państwa powinien być ściśle związany z istniejącą siecią dróg w celu możliwie dokładnego ich wyzyskania.
Ażeby drogi żelazne mogły wypełniać pracę, żądaną od nich
przez obronę kraju, w czasie wojny, muszą być zawczasu przygotowane przez budowę odpowiednich urządzeń na stacjach,
ładowni wojskowych, powiększenia wodociągów ..i t. d., a żądania
władz wojs-kowyc-h muszą być współmierne ze zd 1 llnością przewozrJwą dróg. · Na zdolność tę składa się: 1) ilość pociągów,
która może na dobę przejść daną linją. 2) ile można nią przewieźć, co zależy od ilości taboru i obsługi. Normalnie wymaga
się od dróg pierwszorzędnych (magistrali) aby były w stanie
· przepuścić dziennie 20 par pociąg<lw (1 pasażerski i 19 wojskowych -- 100-osiowych) z szybkością nie mniejszą od 25 klm. na

gedzioęi). Utrzymanie n.a linjach kolejowyc~ w ciasie po~oju
ilości tahoru, wyliczonej dla w0 jny, byłnby finansowo zbyt 11e1ą~

liwe dla państwa, wobec czego ilość tahoru odpowiada z.azwyczaj potrzebom ruchu handloweg0. Na dr<'gach 1-eh1znyc_h
strategicznych, budowanych wyłączn i e z pobudek mrury WO)sko.wej zwraca się gl0wnie uwagę na. możność przepuszczenia
.
. .
wielkiej ilości pociągów, utrzymując nikły t~bor.
Sieć komunikacyjna obszaru pomorskiego rozwtm\.ta Jest
dobrze, jak wogóle na ziemiach b. zaboru pru_skie_go. Osi, dróg
żelaznych, a zarazem linją, wiodącą d0 f!l~rza, j~st magistrala,
biegnąca wzdłuż W~sły, Toruń-~dańsk. Li_nja_ ~a Jest dwutoro.wa
o .znacznej zdolności tranzytowej. Sekund~Je Jej wzdłuż prawe~o
brzegu rzeki, linja Toruń-Grudziądz. Powiązane s, ze sobą obie
linje odcinkami dróg żelaznych przekraczających. Wisłę po mostach
w Toruniu (most dł. 994 m.), w Fo~domu (naJdłuższy. mo~t. na
ziemiach Polski 1225- m.) i w Grudziądzu. Mosty te mają m1e1sce
i na drugi tor, lecz z urządzeniem go zamknięty b.yć mus! r.uch
na jezdni. Z sieci.ą kolei w. m. Gdańska łączy się magistr~la
olbrzymim mostem w Tczewie, zbudowany!ll mo~~mentaln1e,
służy on howiem zaraz~m, .z powod!,l J?Ołoże~1a stacjt tuż przy
moście, do przesuwama 1 zes~aw1~nta. po~1ągów ..Odpowiada
mostowi tczewskiemu na Nogacie, mew1elk1ch wynuarów most
..pod złowrogim cieniem" powstałego „ex lum" Malb~rga.
Poza Tczewem magistrala wkracza na terytorjum w. m.
Gdańska, gdzie koleje są własnością Po~sk_i i gdzie praw?
przejazdu i przewozu zapewnia RrzeczpospohteJ traktat wersalski.
Polska nadzoruje i zarządza całą siecią kolei wolnego miasta (za
wyjątkiem tramwajów i linij lokalnych) i ma prawo rozbudowy
..
. .
dróg, mających na celu połączenie z porte.m.
Z Gdańska wychodzi linja na Szczecin, od mej ze stacJt
~ odłącza się odnoga lokalna na północ, do Puck~, s~ąd. do
Kroczewa. Krótka ta linja z powodu _bra~u taboru _1 111e~ielkiego ruchu, jaki na niej panuje, znaczenta wt~kszego _me posiada.
Na odcinku od Pucka do Kroczewa normalme kursują trzy pociągi tygodniowo (w r. 1920). Od Puck~ siłaf!li. wo)skowemi
zbudowana kolej normalnotorową do naJbardzteJ połnocnego
punktu Rzeczpospolitej, do . Helu (jesienią 1920 r).
Do zachodniej granicy dochodzą_ linje omawianego_ obszaru
w 7 punktach, razem to t,:w,w ( średmo na 30 km. granicy 1 tor);
wszystkte te linje odgałęziają się od 1inji mag_istralnej t~:>ruńs~o
~dańskiej. Mają one połączenia międzv sobą, 1 połącz~nia z s~ecią kolejową pruską. Najmniejszą wartość dlą szybkich ruchow
mają dojścia kolejowe, znajdujące się bliżej morza, na pół_noc
od Gdańska. Pozatem granicy :iac_hodniej na o~szarze strategi~inym pomorskim dotykają 3 tory, biegnące z W1elkopolsk1 do Piły.
1) Jak bajkę czyta się cyfrę 150 po~jągów dziennie osiągni~ta przez kolejnictwo francuskie w czasie wojny. Mówi ~ tym mjr Baudonln w_ Nr. 8-ym
„Bellony,' z r. W20. Lecz należy dopowiedzieć, ż_e było to na odcinku tylko
:w km. pomiędzy Toul, a Pompey na PcZ od· Nancy. MJr. B. nazywa to pod Frouard.

•

Najważniejszą z tych linji
Bydgoszcz-Piła, równoległa

dobiegowych j~st l_inja ~wutorow~.
brzegom dyluwJalneJ d~lrny Notec_1,
Stacja kolejowa Piła, będąca zarazem węzłem kolejowym, znaJduje się w rękach niemieckich.
.
Najważniejsze węzły kolejowe lokują się głównie na magistrali, są to:
1) Węzeł toruński, gdzie zaczynają się tinje, łączące z dorzeczem średniej Wisły i prawego brzegu dolnej Wisły, - punkt
wyjściowy magistrali kolejowej obszaru strategicznego po~orskiego. Stacja główna znajduje się na lewym brzegu Wisły,
na prawym jest dodatkowa stacja miejska dla ruchu osobowego .
2) węzeł bydgoski (9 torów), początek linij łączących
z dorzeczem Warty i Noteci, na lewym brzegu Wisły, 7 km .
od niej, nad rzeką Brdą.
3) Węzeł tczewski, regulujący ruch W. M. Gdańska z południem i wschodem, a zarazem ruch pomiędzy Prusami Wschodniemi i metropolją, miejsce krzyżowania się dwóch magistrali; bezwątpienia węzeł kolejowy najw~źniejszy w czasie pokoju, n!ewyczerpany informator o wszelkich przewozach, przeJa.zdach memieckich; główna stacja kontroli lądowej nad Prusami Wschodniemi i Gdańskiem .
4) Węzeł chojnicki · (9 torów) - przyznany nam jakoby,
Jako punkt końcowy linji Piła - Chojnice, biegnącej równolegle
do granicy po stronie niemieckiej, znajduje się tuż nad granicą;
jest to punkt wejścia w obrębie Niemiec linji Królewiec-Berrin;
leżą Chojnice na terytorjum dzisiaj etnograficznie niemieckiem.
·
Pozatem istnieje kilka węzłów znaczenia lokalnego, jak Laskowice, Starogród i 'in. mających ważność dla linji idących południkowo; posiadanie ich decyduje o możności korzystania z odnośnych linij kolejowych.
..
Cechą dodatnią sieci dróg żelaznych obszaru jest, że u podstawy ma ona szereg doskonałych połączeń z centrami państwa,
a ściślej mówiąc, z pograniczem zachodniem.
Sieć prawego brzegu Wisły nie ustępuje lewobrzeżnej, le~z
będąc siecią lokalną narazie, jest w stanie słabego_ ~ziałama.
Linja prawobrzeżna nadwiślańska służy do ruchu m1e1scowego
i do odciążenia ma~istrali lewobrzeżnej.
Do granicy Prus Wschodnich dobiegają linje kolejowe z Pomorza w 6 punktach (8 torów, na 19 km. granicy l tor). Słabą
stroną sieci jest, że 5 linij opiera się o Toruń, a jedna tylko
o Mławę; pomiędzy zaś temi miastami (115 km.) niema ani jednego połączenia z południem. Tworzą je obecnie budując odcinek drogi żelaznej Sierpc-Brodnica (około 50 km.). Tory kolejowe na Pomorzu, jak wogóle na całyrr. pograniczu zachodniem,
~ ą wysypane ostrym szutrem i jako drogi użyte być nie mogą .
Może z trudem iść po nich piechota, stąpając po progach, lecz
dla kawalerji jest to niemal wykluczone.
Do granicy h. terenu plebiscytowego dobiega 10 szos,. prz.eciętuie szosa co 15 km.; rozłożone są one dośćrównom1ernte .
Opierają się wszystkie o szosę prawobrzeżną dolnej Wisły; wła-
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sc1w1e należy powiedzieć, że są to trzy sz.osy idące wzdłuż b. granicy prusko-rosyjskiej, spiete łącznicami. Drogi bite podobnie, jak
· koleje, a nawet gorzej, cierpią na brak połączeń z Kongresówką,
odcinki brakujące nie przenoszą kilkunastu, kilkudziesięciu km.połączenie istnieje tylko na wschodzie obszaru pomorskiego, na
odcinku Działdowo-Mława.
·
Komunikacje rzeczne. Wojna 1870/71 wykazała niezbędność
dróg żelaznych dla operacyj wojennych. Wojna 1914 - 18
udowodniła, że koleje nie' są w możności wypełnić wszystkich
z adań, których od nich wymaga okres działań wojennych. Odciążyć je może oprócz automobilizmu tylko żegluga. Obecnie
jesteśmy świadkami, jak komunik acje rzeczne, ponownie uzyskują stanowisko wybitne w sieci dróg. Są one uzupełnieniem
sił przewozowych kraju, opierających się na rozwoju i rozgałę
zieniu sieci dróg żelaznych .
Szczególnie w wojnie ostatniej uwydatniło się] znaczenie
dróg wodnych na froncie zachodnim, gdzie sieć ich istniała,
chociaż stan tej sieci nie odpowiadał dzisiejszym wymaganiom .
Komunikacje rzeczne z powodu swych właściwości w czasie wojny są zużyte dla masowego przewozu znacznych ilości
materjałów dla użytku armji. Pod pewnemi względam~ są poniekąd nawet lepsze od dróg- żelarnych, ponieważ w ymagają
mniejszej siły pociągowej, nie trzeb a natychmi 1st wyładowywać
transportów, toru nie zajmują, stąd mniejsze przeszkody w ruchu i statki na drogach wodnych mogą spełniać rolę składnic, dowolnie i z łatwością przesuwanych; wreszcie w dowolnem miejscu
można statki rozładowywać. Transport rzeczny nadaje się do
wywozu z rejopu armji przedmiotów i osób, niewymagających
szybkiego przewiezienia, jak jeńców, chorych, rannych, zepsutej
broni. zdobyczy i t. d. Statki łatwo można przerobić i umieścić
na nich cały szereg zakładów sanitarnych, odciątających szpitale frontu, wreszcie służą one jako pływające szpitale. Transport
wodny jest wreszcie najtańszym sposobem przewozu. Istnieją jednak
pod względem wojskowym pewne niedogodności w korzystaniu
z dróg wodnych. Przedewszystkiem nieznaczna szybkość przewozu, następnie wszelkie uszkodzenia są trudne do naprawy
(śluzy, tamy, pompy i t. d.), wreszcie tworzenie się pokrywy
lodowej, która utrzymuje się kilka miesięcy (na kanałach, gdzie
odpływ kry jest utrudniony- dłużej). Lecz powolność komunikacji wynagradza wielka siła nośna statków, a zatem możność dostarczania odrazu olbrzymiej ilości materjałów. Zwykła berlinka,
wędrująca dzisiaj Wisłą, unosi około 100 tonn,- 5 berlinek równoważy normalny pociąg stuosiowy, a różnica w kosztach przewozu znaczna. Przewóz jest droższy jak na morzu, lecz znacznie tańszy, jak na kolejach. Uszkodzone i zburzone mogą być
urządzenia wodne stosunkowo na niewielkich przestrzeniach.
które można starannie ochraniać, nie tak jak droga żelazna,
która może być w każdem miejscu popsuta. Najważniejszym minusem w wykorzystaniu rzeki jest długotrwałość pokrywy lodowej. O ile jednak komunikacja będzie dawała wiele korzyści,
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to da się ona u trzymac przez kruszen ie P'' k ryw y l0do l0manu.
zwłaszcza na rzekach 1). Tak dzieje się na dolnej Wiśle do Gru-

dziądza. W miarę potrzeby śr Jdek ten można wykorzystać i wyżej na rzece. Znikną wówczas na rzekach płynących,, . ku północy
nieszczęścia powódzi zatorowych. Minusem w wykorzystaniu
dróg wodnych jest równie?: zmienny ~'odostan, przy \VOdostanach
krańcowych bardzo niskich, albo bardzo wysokich żeo-Juga ule -·
rra częstokroć przerwie. Na mniejszych rzekach i kanałach nie możliwa jest rclwnież często jazda nocą.
Warunkiem bezpiecznego wykorzystania drog·i wodnej jest

konieczność:

1) iaktycrnego posiadani a obu brzegów ( taki stan na Wiśle
dolnej mamy tylko w czasie pokoju
w czasie wcjny na początku operncji musimy .f~·r, stworzyć), względnie istniejący zabezpieczyć ;

2) posiadanie dostatecznej ilości środków ·transportowych
( holowników. berlinek i t. d.);
3) przeświadczenie, że przewóz tą drogą będzie nam się
o płacął, /e statki będą kursowały w wyznaczonych terminach .
Zegluga na dolnej Wi~le. Na obszarze strategicznym pomorskim rolę pierwszorzędną i wyłączną posiada dolna Wisła.
droga ~trateg-iczna ekspansji Polski na północ, droga „ bałtycka"
Ogólnie uważa się dolną Wisłę za zupełnie ureg-ulo w aną. lecz
tak nie jest. Sprawa re gulacji korytc:1 wód ~rednicli nie jest jeszcze zakończona.
W przeciągu kliku s tuJ eci i 11 teresował 11as spław na Wiśle
z powodu wyw oz u tą dro g ą zh0ża i pewne roboty w korycie
<lolnej Wisły były dokonywane; obecnie ponownie z chwilą dojścia Rzeczypospolitej do morza sprawa ta za-czyna nas 7Y\\'()

obchodzić.

Niemieckie ureg·ulowanie \,Vdy, mające na celu zapewnienie stałej głębokości (1,67 m. do 1,80 m.} dla statków o pojemności 250 tonn, dzisiaj z powodu kosztów wykonania i utrzymania stale przeciętnych wymiarów rzeki jest niedopuszczalne. Rezultat robót pruskich przedstawia się następująco!?):
przerwa w żegludze wynosiła skutkiem zamar zania koryta lub
przejścia lodów . . . . . . . . . . . . . . . .
dni 105
przerwa w żegludze skutkiem wielkich wód. . . . . . . .
4
1eglug·a swohodna przy stanie \\' <'d powyżej 1,67 m. . .
94
od 1,4~ do 1,67

1, 18
0,92

\

1. +fi

1, 18

,, O)JO ., 0.Y2

;11
.50
62
19
I

1
)

v; czasie śnieżnych zawiei odkopujt!my setki kilometrów dróg

i to-

rów kolejowych. Równie dobrze, skoro się opłaci, będziemy łamali lód na drogach wodnych. Niemcy, jako jeden z warunków w czasie pertraktacji o tranzyt do Prus Wschodnich postawili żądanie, aby Polska zobowiązała się do ła
mania Jodów na Wiśle, aby zabezpieczył' niż nadwiślański.
·
~) Keller .. \emel, Pregel 11. Weich ·dstrom.
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zacmruu, in ze-z czas muzszy ocze1uwa1y na po niesienie się
wody na Wiśle, wreszcie zmuszone były ładunek zmniejszyć 1 ).

"I.

-

Traktat wersalski dążący do wzmocnienia sił komunikacyjnych Europy nakłada na państwo polskie obowiązek u pławnie
oia Wisły (włączając w to Bug i Narew), mówiąc, te „będzie
obowiązane państwo polskie prżedsiębrać w odpowiedniej mierze konieczne zarządzenia w felu usuwania w zelkich przeszkód
lub niebezpieczeństw dla żeglugi i w celu utrzymania teglo:wności w dobrych warunkach" (art. 33G _.:. art. 18 traktat z Polską). Narazie Polska może odwlec po tanowienie, traktatu, zasła
niając się wyciericzeniem, lecz czas najblitszy n'iewątpliwie przyniesie nam rozpoczęcie roh<H regulacyjnych nn Wiśle, co lety
A. Sadkowski. NMze I rzyszJe drogi w,,dnt> H11,; r.

OBSZAR WIĘKSZOŚCI POLSKICH
wedł.

ROMERA.

Terytorjum Polski pod

~Jw.la, 1:J.,80( ),000.

względem

wojskowym.

Roboty do.konane następnie (po r. 1897) miały zapewnić
o każdym czasie i na całej długości dolnej Wisły 1 m. głębo
kości. Jednak po dawnemu nurt na rzece dąży od brzegu do
brzegu, ., Wisła idzie „ w poprzek", i jak na środkowe.i części biegu,
tak i na dolnym parowce i berlinki dążq . zlakiem \\· ytkniętym
przez ,,mistrzów nurtu"· (organ pomocniqy Insp. drc°'g wodn.).
Droga kilku k I111. rw r z er e z :im i en i a ~ i ę v.: r zer zy w; t() ś ci n a

kilkanaście.

W czasie małej wody ,vynurzają ·ię ławice · piJszc;~yste
mielizny, na kt<'ire materjał zniosła rzeka z górnego swego biegu,
obrywając brzegi. Pogłębianie sztuczne rzeki nie prowadzi do
celu i w wyjątkowych tylko wypadkach pracują nieliczne bagr ,
(pogłębiacze). Żegluga powyżej Grudzi,1dza odbywa ~ię tylko
w dziert Dzisia.1 nawigacja na 220 kim. dolnej Wisły tak się przedstawia. Statki 60Q to11nowe mogą dochodzić do miejsca rozdziału wód wiślanych, do w. Piekło, z zastrzeżeniem, n ile zdołają przej~ć pod rozpięciem mostu w Tczewie. W swoim czasie
(w I 920 r.) wpłynął do sejmu wniosek rządowy o budowie portu
morskiego w Rzeczypospolitej \V wojew6dz1wie pomorshem, więc
prawdopodobnie poni2ej mostów tczewskich lub tuż przy nich.
Projekt przewidywał pogłębienie rzeki od morza do danego punktu. Korzyść, jakąb. stąd państwo osiągnęło, byłaby nieledwie
lokalnego znaczenia, bo zużycie 11ajtań. zego traktu . t. j. w gó1

rę Wi ·ły wymagnłoby dla s1atków nawet 600 tonnowych prze-

ładunku.

Do Grudziądza w każdej porze, nawet prz~" ni_kich ~taw eh
wód mogą dochodzić statki o ładowności 400 tonn · dalej pły
nąc w g-{11ę rzeki musz,i zmniejszyć ładunek, bo pomiędzy Tornnier:n. a Brdą glębokn~.ć rzeki nie zaw . ze dozwala przecho<h;ić
Hawet 20U formowym statkom. Wylot z kanału Bydgo kiego na
Wisł"ę przez płytko~ć tej ostatniej jest wła:ciwie zamknięty. I' anał Byd!rn ki po osrntniej przebudowie przepuszcza tatki 4 O
tonnowe, a Wisła pcrn·yzej i poniżej wylotu kanału Bydgoskiego
po~ic1da głębokość dostateczną dla statków o ładowności 150 tonn.
V 191 G r. prze budowano kana l Bydgoski i tatki. kiór(: przyszły
z zachodu. przez cza_ dłuż zy oczekiwały na podniesienie się
wody na W i:I e, wreszcie zmuszone były ładunek zmniejszyć 1).
Traktat wers~dski dqzący do wzmocnienia sił komunikacyjnych Europy nakłada na państwo polskie obowiązek u:pławnie
nia Wisły (włączając w to Bug i Narew). mówiąc, że „będzie
obowiązane pa6stwo polskie prżed iębrać w odpowiedniej mierze konieczne zarządzenia w celu usuwania w. zelkich przeszkód
lub niebezpiPczeń~tw dla żeglugi i w celu utrzymania teglo:, ności w dobn eh w.irunktich" (art. 33G ..:. art. 18 traktat z Pol~ką). Narazie Polska może odwlec po.:tanowieni,e, trak atu, za ła
niając się wyciericzeniem, lecz cza~ n;1jbli,~szy nie ·ątpliwie przyniesie nam rnipoczę:cie rnbc'>t regul:1cyjflycl1 na Wiśle, co le1.y
.\. S:idkow~ki. ;\':\~Ze

J rzy

z-le· drogi ,.,. 1dT1l' J~)[,;

!'.

~- I

przedewszys!k!e'" w naszy~ własnym in~ere ie. D~isiaj w Europie ZachodnteJ przy budowie kanałów i regulacji .rzek I!ragną
zapewnić motność ruchu dla statków ładownych niemniej 1000
tonn. Czy głębokość podobna, dostateczna zo tanie na Wiśle
odraw osiągnięta, czy też otrzyma się tymczasem_ głębokość,
pozwalającą ua ruch tatków około 600 tohn, co będzie wymagało
głębokości niemniej 2 mtr. we wszelkich porach roku, na to pytanie trudno dziś odpowiedzieć 1 ). Tak samo niepodobna dać odpowiedzi, ile wyniosą koszta budowy i kiedy praca będzie . ukoń
czona. Cyfry mogą być tylko p_rzypuszczalne. Statki. to_OO tonno:
we mają· nośność równającą się na drodze żelazneJ sile nośneJ
66-100 wagonów. Na nowo b~dowanych ka.nałach (np. ~rojektowane
połączenie Renu z Antw~rpją) pragną osiągnąć wymiary dla statków o ładowności 2000 tonn. Dążenie do wielkich wymiarów dróg
wodnych jtst wska~ane, o ile o~iąf?:nięte ko~_zyści będą_ ~spół.
mierne z wydatkamt na regulację 1 utrzymania żeglownosct rzeki.
· . Do granicy z Wolnem _Miastem oba brze~\ należą d? Polski, przyczem brzeg wschodni tylko n~ s.~e~okośct 50 _mtr., kt~~ została uznana za konieczną do regulac11 t ulepszania rzeki, 1 wystarczającą. Rozumie się, że posiadanie brzegu prawego jest wobec tego iluzoryczne niemal, bo dobry przypływ wód. mo~e ów
50 metrowy pas ziemi . schować po~ ~odą .. Sta11 .ten Je~t anor:
malny, pań.stwo ma związane tęce 1 me posiada wprost frzycz~eJ
możliwości opanowa~ia n_urtu. chyba. te na owym br~egu wzmo:
sio by nowy mur ch!ńs~t. O stosu~1kach _względnej zgodności
z sąsiadem wscttodntm 1 zadowoleniu wzaJemnem trudno wobec
istnienia podobnej ~nomalji mówić. Pozatem należy ~? nas na
tym brzegu port Kwidzyny,- Kur~ebr~k, oddalo9:1y ~d m!asta, letącego na wysokim br_zegu pr~do~my, o 2 klm., .1 _p1ęc w1~sek n~prost Gniewµ. tądama.Po\ski ~ktero":ane do L1~1 Narodow, mo'Wią te (abezpteczyć ntż nadwtślań:sk1 może państwo tyl~o w wypadku posiadania tego nitu t. j. kilka kim. wtdłuż rzekt do stoftów brzegowi k.
.
Ludności Pru Wschodnich zapewnia Pol ka „na. łusznych
warunkach dostęp do Wisły, jale i dla jej towarów ·1 sta ków,
i pełnem uwzględnieniem wtrzeb tej ludności•.
Słabe strony korytarza naflbaltyckiego.. Słalią stro!1ą k~ry·tarza polskiego do Bałtyku, ciągnącego się wzdłuż ~ts~, J~st
jego nieznaczna szerokość, pomiędzy państwem . mem1eck1m'
a zatoką Gdańską i bardziej na polu.dniu, Wisłą . . Na wybrzeż~
szerokr,ść ta wynosi 25 km., d~lej s.ię rozszerza, na w_ysokośct
Ch0jnic ·i.u podstawy na N!)tec1 d~s1ęga 100 ~m. ArmJa. nasza
będzie więc zmuszorta opierać się na oJ,szarze stratesncznym
pomor kim na frnncie . dł. 200 km., mając w tyle. p<'za S"rą W!sfę w nieznacznej odległości 1-3 przemarszów t ce~truro ~r 0 .dków walkf nie za sobą, a poza skrzydłem lewem. N_1eprzyJac!e~
w ciągu jednego przemarszu może dojść do zatoki GdańskteJ
1

_ odcjąt nas od ~orza_. wszelkie nasze .urządzenia por owe i t>u1dow z łatwością . mogą się znaleźć w jego r~k • W akcji
wybrz.eżu ~spomagaf g9 może flota płynąca ztffut brzegu.
. AkcJa 'tf()Jenna w korytarzu. Akcja wojenna da obsiarze strategi;ez_nym pom?rskim i jej ~~wodzeriie dla Rzeczypospolitej jest
kwesłJą zasadniczą. Ściśle Jest z nią związana sprawa wyjścia
·w ~wiat na ocean.
J:>od wzglę~em taktycznym obrona pr·z~dstawia wiele dogo-,dnośc1 dla b_romącego się, w tereme zales10nym i pagórkowatym~ uroz~aicony~ llcznemi. jezi~rami. Niekiedy układają się
-on~ w_ grupy po kllka,. np. w okolrcac~ Kościerzyny jezioro Ra-d~nsk1e z pr~yległe.mt, lub grupa jezior Wdzidzktch, grupa je21er.na .w okoltc~ M1astką:, albo grupa na północ od Chojnic
'.Stanowiąca g~amcę państwową.
.
'
. Obrana 1 napad na o·bszarze strategicznym pomorskim bę
-<lz1 e naogół .~muszo!1a _do rozp~oszenfa się na szereg poszcze-g~l~yc~ akcJ1, l?kahzuJącycJl su: na drogach dogodnych t wym1męc1em zales1<!nych bezd~oży i. gr!-fp jezierrtych.
~ako c~I ~z1ałań dla meprzy1ac1ela nasuwa się wdzięczne
za~ame odc!ęc!a . nas„ od morza przez opanowanie linji dolnej
Wisły, przecięcia tętnicy morskiej państwa. Wowczas flota nasza
-pozbawiona z.o staje. bazy operacyjnej w Gdańsku i
lepszym
-wypadku zmuszon~ Jes.t szukać schronienia we wschodnich por!ach Bałtyku. Wów~zas te~ zost~j~ nawiązana łączność koleJowa Pr~s ~scbodmch z N1emcam1 1 staje· się powat.ną groib•
na~staw1ema naszego skrzydła pod uderzenia z pńfnocy. $ytu.a~Hl. byłaby bez poró~nania przykrz~jSZ§ _od tej, jaką mieli RtlSJafl;łe w po~z~tku. woJ~Y, bo tereny ich me sięgały tak daleko
na za~hód, Jak dZJś Wielkopolska.
Na ()j)sz~:ze strategicznym pomorskim opiera się o morze
krzydło arm~J lądowych P.OlsJdch i nierµiecki.ch. Aicja nasza
ma tę . d~leghwość_,_ że ~us1 być rozproszona, skazani jeste~my
na podJęcte operacji w kierunku zachodnim i wschodnim a Iek~ważyć ~r~s Wscho~nich nie motna; nie dawny jest czas,
_ktedy .~us!ehśmy skupić szczególnie swoją. uwagę przeciw nim').·
Po~raf1h Niemcy \\fówczas zgroma(lzic fam z rótoych oddziałńw
maJącyc_h epanować. ~raje. nadbałtyckie, po nieudanej aferz~
Ooltza 1 Bemto~dta 1 1.n. siłę około ·80 tys. ludzi. Zawsiu jest
-podobn~ sytuacJa możhwa.
.
.
ąz1ałania. wo"jsko~e r 1"ze na obszarze Pomorza mafą
11trwa}1ć sytuacJ~ r?zdZJalu · ·ns 'Yschodnich od metr pofji. Wymag~Ją. one nap1~c1a ~sz.- ·
.'1 s1ł celem niedopuszczenia nie·llrzy,_a.c1ela do Wisły .1 zatkania przez ·niego płuc Polski. Norma 111e Po!ll~rze będzie prawdop?dobnie miejscem postoju lictny~h dyw1zJ1, aby wszelka akcJa mogła być podjęta w· czasie

fa '

w

) _Od czasu do ~zasa slyązymy pod.noszone alarmy o skonsyg~owanl•
tereme Prus Wsch.o<łn~ch 200---250 tys. arJDji. Jest bQWiem ten kraj osłok
· k~nserwatystów niem1erk1ch, którydt starają się zdemaskować organv !cwicow.e
1
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• Sadko~ski. Nasz~ przy~złe drngi wodne.

n1emfeckfe.

·

•

jaknajkrótszymi utrudni to :ówni~ż nieprzyj~cielowi możnoś
zagarnięcia obszaru pomorskt~go Jednym sko~1em. ·
Cel działań naszych w kierunku zachodnim_ ma pr.ze~e'."'szyt
stkiem odsunąć wojska nieprzyjaciel~kie od ~atokt Gda~skteJ, ro7: sierzyć kren c1kcji, a dalej na drl_lgtm planie stać moze _energiczne parcie wzdłuż brzegu morskiego do. Odry. Uder_zemu tern~
doskonale może sekundować ofensywa, idąc~ z W1elkopols~1 „
a mająca na celu zcio_sanie niemieckiej cz~śct ~omarza. ~rmJa
nieprzyjaciel'ska b_ędz1e zawsz.e w położeniu, mewykluczaJ~cem
odcięcia j otoczenia, spychana 1 przypa~ta ~o ~rz~g~ mor~k1ego _
Rezultatem więc tej akcji być może os1ągmęc1e l1t_1J1 :zeki Odry
i zajęcie ·Szczecina, który je~.t głównym portem N1em1ec. na _Bał
tyku, połączonym z Ber:linem za porrrocą kanału. Wspoldziałać
\\' tej akcji z powodzeniem może flota.
.
.
.
Prusy Wschodnie ze· względu na pozy~Ję tyłową, ktorą zaJmują ,v stosunku do. nas, _musz.ą być w p1er~szy~1 momencie
walki terenem naszej energicznej ofensywy, maJ~CeJ za cel usunięcie tej niewygodnej groźby ?la nas7:ego t~łu 1 skrzydła .. Ofensywa przeciw Prusom Wschodmm będzie nosi.la ~hara~ter zureł
nie odrębny. rozpoc z ęta być może na szerok_im tronc1e .. co. Jest
czynnikiem dla na. dodatnim. Poza opanowanie~1 ~bsz arow kilkunastu tys. km. kw. pchać nas będz_ie. chęć do~kn!ęci~ St?pą brze~~
morskiego na dłużs z ej przestrzeni 1 zapewnienie ilocie rolsk1e.1
swobody ruchów w kierunku p~łno~nym przez opanow?1~1e portów Prus Wschodnich. Armja 111em1ecka oskrzyd.Ion~ :Vsrod gro:
mady jezior mazurskich, znajdzie si_ę, jak w w1elkieJ obl~g~neJ
twierdzy i prędzej czy później bęąz1e zmu.szona ulec. Wątp!twe,
aby mogła wytrzymać czas ~łużs~y, opę~zaJąc. swe ~otrze by sr_od kami miejscowemi, w o~zek1wa.111u ~wyc1ęsk1eJ ofe!1sywy _memi~ckiej idącej z za Wisły i wątpltwe Je~t, czy z r~cy.1 wyż~J wynnenionych będzie tam wągóle pozo taw10na w w1ększeJ sile.
.
z chwilą wybuchu wojny komunik_a_(ia. Prus . Wsc_hodf1:1ch
z metropolją jest przerwa11:a. Mosty na W1sle 1 chro111ącc Je tw1er:
dze, wyłamane kły pruskie, w 11~1szych sq rękach. Do'Y?}n~śc
poruszeń jest tern samem zap~w111011a; W. wyp~dku ~lęsk1.1~~me-·
je ostateczna· możność ze~,~c1111a ~1o~tow na Wisle, w~kut~k czego
komunikacja kolejowa dla meprzyJ ac1ela hyłaby na długo zerwana.
Działanie floty. Działanie floty wzdłuż wybrze~,a ?rus
Wsdtodnich utrudnia, podobnie jak na f:>om_orzi!, plftko~c morza
J?rzy plas' ich brzegach, odciętych dług1em1 m1erzeJam1 z~lewu
świeżeo-o i Kurońskiego. Nawet przy s~romy~h. ze.rwach brzeg?wych błękitnych ziem Sambji spra,~a. się ~~pieJ. nie P:z~d;'taw1a.
Kraj. ·poza mierzejami. . dla wsz~lk1e.1 akCJt ~oJsk~wCJ z (norz~
jest niedostępny. Płytkie, szerokie (10 - -30 kim.) .c1cł~e tome
lewbw przepłynąć można okrę_ten:, tylko p~ ~peCJalnte urządzo_
nych kanałach. do któryc~1 d?J~Ct~ z latwosc1ą ~1~oż~11a przerwa~.
w wypadku koniecznym 1stnteJe Jed~ak możnosc zablokowa1.11a.
w rbrzeży Prus Wschodnich, wzg!ę~me .w ,~ypadku. ostateczny m„
w razie przeciągającej się walki 1 dz,ałan · energ1crnych floty
niemieckiej, minowania strefy przymorza.
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Wisła, jako przeszkoda. Główną przeszkodą obszaru st rategicznego pomorskiego jest Wisła: Najbliższa nasza droga do
morza zawsze ~yła mocn~ fortyfikowana przez Niemców, ilekroć w ty~. k_raJu po~asalt. .Pr.zy popa~~e pierwszym, przez lat
p~nad ~w~es':ie, Krzyzacy_ silnie uzbroili rzekę szeregiem zamkow, ~zwign1ętych w miastach, jak Toruń, Fordo11, Chełmuo,
Grudziądz, Nowe, Gniew, Tczew.
.
Za d~ugi~1 postojem prusactwo czyniło tak samo przez lat
, to dwadzieścia.
,
·
.
Szer~kość rzeki od_ 300 m. przy ujściu Drwęcy rozszerza
się do 37? m. pod w. P1ekło, a następnie Leniwka ma 250 m.
szero~ośc1,. a Nogat 125 Il:· Miejscami szerokość Wisły, licząc
vnl;~i pomiędzy ostr.oganu, przekr.acza 500 m., np. przy ujściu
~-rd~. Głębokosć z~1~11na w aha się o~ ~O cm. do 2 111. Trafiają
:-:ę Jedn_ak ~gł~bokosc1 do. !5- 18 m. n!e .Je.st bowfem :zeka jesz,cze .os ta teczn1e poskro1ntona. Brzegi . JeJ są umocmone ostro~:am1 ( zw. t. główk.am~, .są io krótkie ·odcinki tam, wybiegaJącrch w nurt), hądz utw1erdzone „opaską '' (równy długi rząd
zabttych w brzeg pali), najczęściej opaska jest 'betonowana.
Przeważa nao_gół um?co~anie brzegu ostrogami. Przy nich i we
wnę~ach pomiędzy mem1 głębokość jest znaczna, silnie uoerza
o I11~ wart,. wyl'ijając doły, wrzące zgonnemi odmętami, niebe p1ecznem1 dla łodzi.
. . Przeprawa wbród dla piechoty, czy kawalerji jest niemoż
llwa, zwła,szcza, _że dostęp_ do rze_ki nie ~szędzie jest dogodny.
Kęp . na :z.ece mema,.· związano Je z caltzuą lądu tanrnmi, lecz
w tyc~ ~lleJsca~h, gdzie były one ongiś, rozciąga się gęste zaroś~e w1khny, ktore smug~ 500 - .15.00 m. szeroką towarzyszy ni~1~nym_ brzegom, a ponuędzy w1k)111_ą stoją nieruchome, zatęchłe
zz1~len_1ałe wody ~a~h, stary~h w1śl1sk, napełnianych deszc·zem.
~oJą. się on~ bezltk1em ptactwa. Dalej ku wysokim brzeaom do~tny idą _łąkt! przetkane różańcami drzew, ogrody, pola żyzne
1 w!'eszcte piasek, pospołu z gliną osuwający się leniwie z urwisk
dolrny, porosłych sosną.
Charakt~r. nizinny brz~gów 'Pr~wia, ~e łatwość wyszukania
<i?go_dt~y~h mteJsc do rzuca111a.mostow Jest w1elka. Sztab Generalny
~1em1ecki wy~naczył na Len~wce powyżej Tczewa- 4, a na Wile do Tor_uma - · 27 odpow1ednich stanowisk na rzece do teao
celu~ rozwieszonych na całej d!ugości dolnej Wisły, najgęściej
pomiędzy Chełmnem, a Fordo111em.
·
Najgłówniej~zą zaporę sianowi faktycznie nurt rzeczny lecz
przeszkoda ta _zmka w czasie zimy. Pokrywa lodowa trwa śr~dnio
10~ - r 110 _dnt. Rzeka staje p_o dwudzi~stu dniach (23): mrozu,
P?zby\\ a się lodu po .13 _dmacł~ .. NaJwyższy wodostan m
'" ~arcu, potem w kw1etmu, na.1111ższy w grudniu i styczniu
Zmian! wodosta~u są czasami dość gwałtowne, w zależności,
czy rze~a przybiera_ ~skut_ek deszczów na całej długości, czy.
też wzbiera. pod ~ac1sk1em fal powodzi.
__ . f:'r_adoltna. Wzs{v. Dno pradoJiny, przerżnięte rzekq. nie do
PI zeJSCta wbrodc, pokryte łqkamt, . bądi zbożodajnemi łanami
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z masą sadów. przy zupełnem zacienieniu dróg drzewami, przy
wielkiej liczbie budowli, przeważi1ie murowanych lub na pod-murowaniu, a bliżej rzeki gąszczefl'\ rowów odwadniających, w których źołnierz zapada ·niejednokrotnie po piersi, wszędzie drut
kolczasty, którym grodzą pola,- wszystko to stwarza teren poprzecinany, zacieśniony. gdzie walka będzie wyłącznie, przy-·
najmniej w pierwszem stadjum, walką o objekty terenu. Artylerja znajduje tutaj wymarzony teren pełen, zasłon naturalnych.
Lasy wysokich zabrzeży, odległych od siebie o kilka klm., czynią
tę drogę Wisły jeszcze bardziej irudną do przejścia dla wojsk
idących ze wschodu (jak bolszewicy), czy leż z kierunków północnych.
Flotyla rzeczna. Niezbędną Jest dla dolnej Wisły flotyla
rzeczna, która może w akcji wojsk lądowych współdziałać. Skła
dać się ona b~dzie prawdopodobnie z płaskodennych (przy dzisiejszym stanie rzeki), odpowiednio opancerzonych i uzbrojonych
statków (kanonierek) i szybkich łodzi motorowych, które nawet
w czasie pokojowym są konieczne celem kontroli · granicy do
w. Piekło. Portem floty dolnej Wisły być może port „ujście·
Brdy 1) i port toruński.
Wisła jest tętnicą czułą, i w wypadku zawiązania walk na
niej nieprzyJaciel osiąga już swój cel, uniemożliwia nam jej
wykorzystanie. Obszar strategiczny Pomorza powinien być zatem
przygotowany celem niedopuszczenia nieprzyjaciela do rzeki.
co jest jednoznaczne z równoczesnem zwalczaniem Prus Wschodnich. Ogniska obronne muszą być wytworzone możliwie 'daleko na
zachodzie, aby rozpoczęcie wojny było równoznaczne z odsunięciem
się nieprzyjaciela od granicy. Te wytworzone ośrodki obronne„
w jakiejkolwiek by się formie przedstawiały, powinny być dla
nieprzyjaciela tak groźne, aby cofnięcie się od nich było dla
niego koniecznością; wówczas będzie można zużyć węzeł chojnicki dla dalszego rozwoju akcji. Jeżeli fortyfikacje mają sens,
to muszą być budowane na Pomorzu. Obronność tego obszaru
jest niedostateczna i ugruntować ją trzeba. Czy będzie ona spotęgowana przez budowę twierdz, blokhauzów, oddzielnych pszań
cowań, wogóle stałych bttdowli fortyfikacyjnych (jak to miało
miejsce na dolnej Wiśle), czy też ograniczy się wyłącznie do
wytworzenia maksymalnego stanu pogotowia w celu rozwinięcia·
prac już w okresie wojny -· trudno przesądzić. Finanse państ
wowe nie sprzyjają dzisiaj olbrzymim przedsięwzięciom. Moż
liwe, . że wystarczy obecna linja twierdz Wisły, .zastosowana do
potrzeb dzisiejszych, bo zważyć należy, że skierowana ona była
w stronę wschodnią i w tyin kierunku dla akcji szczególnie się
nadaje. Przypomnieć również należy, że twierdze wywierają
pewien wpływ moralny, że Niemcy pogwałcili neutralność Belgji,
zamiast zwalczać linję obronną Francji, czyli system obrony
tego państwa święcił tryumf. wpajając w przeciwnika przekona11
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(Torur1, Grudziądz, Chełmno i L d. mają do~ć pomie · zczeń dla
szfabów, ~kl ad nic, urządzeri sanitarnych i . t. d. Odciążać drogi
lądowe może wojsko korzystając z Wisły, na jej nurty ~·pycha.jąc nadmiar rzeczy zbędnych
Znacwe ilo~ci produktów znajdują się na miejscu, ponieważ
więcej jak polowa ziemi jest pod uprawą (od 40--70°/0 - • ilosć
uprawnej ziemi zwiększa się dochodząc do Wisły), znaczna jesi
r6wnież ilość bydła, materjał drzewny konieczny do budowy iymrzn~owych urządze11 c,bronnych jest na miejsfu w obfitości.
Ob~zcH ~trale~iczny pomorski prawie. że się pokrywa z granicami D. O. O. Pomorza, co jest rzeczą korzy~ tną, stwarzającą
jednolito~ć, tak cenną we wszelkich pracach przygotowania
terenu dn przyszłych operacyj. Przygotowanie to. oprócz opracowania ogólnego ·chemat11 mobilizacyjnego, zastosowanego do
miejscowo~ci o charakterze wybitnie pogranicznym, gdzie czynno.~ri mohilizaryjne muszq być zako1irzone w kilka godzin, przygntnw anie to mu~i przeds,~wziąć r6wnie:i. i pe\vne prace, czy to
w zakresie fortyfikacji, o ile to będzie odpowiadało dzisiejs·zym
poglądom na wartość pozy"cyj dlugotrwaiych. c7.y też na ewentualne. przygotowanie składniL wojskowych. względnie wybór
miejsc na składy; konieczna jest planowa rozbudowa dróg i linij kolejowych. Przez 2 lata istnienia ·par"lstwa nie zdobyło si~
na zbudowanie, ą tylko projektowano linję Kartuzy - Reda. dłu
gości r:::o km .. co dozwoliłoby transportom, idącym z wybrzeż)
nll prz\::jazd. poza Gda11skiem, lYdzie w niektórych okre"ach byliśmy mmiżeni na szykany i poważne utrudnienia ze strony brykającego wolnego miasta. Ministerjum komunikacji przy współ
udzlale M. S. Wojsk., rozpoczęło w jesieni 1920 r. buJ0wę króLkiej łącznicy (20 km.) celem połączenia 111iejsco\\'ości Male
Kaczki (I<l. Katz) ...-- Stary Młyn (Alti11Uhle J i miało j,1 zako11czyć
w przeciągu dwóch do trzech miesięcy. l ,inja ostatnia rozwią
wje więc problem najkrótszego i najta11szego połąnenia kolejowego między odciętem obecnie wybrzeżem. a ..ieoią kolejową
polsk~! ,. pominięciem Gdatiska. Mi111ster,two Komunikacji projektuje również budow~ linji wąskotorowej. która ma połączyć
odcięte · obecnie od ruchu kolejowego tereny lesiste 11,a północ
{>d linji Chojnice - Lipusz. Nagli również i narazie jest. najważ
niejszą kwe tją związania ob~zaru strategicznego pomorskiego
z dorzec1,em środkowej Wisły drogumi zwyklemi i żelaznemi. Tu
również uależą dalsze prace nad utrzymaniem ·pławno~ci Wisły.
We wszystkich tych robotach, przedsiębranych z przyczyn ekonomicznych, przedstawiciele woj:kowości muszą mieć głos doradc .zy, aby względy strategiczne były nale_J,ycie pod uwagę
pnyjęte.

NOTATY DO ROZDZlAUJ ~ORS1,AR STRATEOJCZNY POMORZA•.

!. U(arunki, po~tawionc ,y~r.mc.om '!' sprawie /ranzytu pomiędzy Rzeszą,
~sc~~~ntem_1,. na 7:a,a~~1e ktorych opr_acowan? odno~ną konwencję.
. . .. \\ ybor lm1J tranzytow)-Ch .t,ależy od Polski. Roim1ary przewozu winnv
b!"\ z~stosowa~1~ do zdolno~c1 przewozowej kolei polskiej. \V celu powiekszema teJ zd?l~osc1 _Ni~mcy ~v1~ny ni~zwłocznic wydać Polsce odpowlednia iiczbę
~okomoty\\ 1 w~g~now z 1losc1, _ktora przypada Polsce w myśl traktatu poko.l~~ego: Przew1d~Je on repartrc1~ taboru ruchomego nit:.miec.kieg-o. Prócz tego
Niemcy muszą s1ę zobow1qz~c do dos~awy części zapasowych dla lokomotyw.
.· Tranz~t przez .ter.ytorJum _polskie będzie podlegał pr~wom i przepi ·oni
polskim. Obsługa poc1ągow będzie wyłącznie polska.
·
P~zewożo~e towary nie będą podlegały cłu, lecz odpowiednie gwar_:mrje'
celne ~mny byc ustaJone \\. konwencji.
P~I k_a propo~uje_ ~lrmcom . ~~jdalej idąc:e ułatwienia w spra vie poczt,
telegrafow .1 tetef?now 1 Je~noczl'_snie zapewnia im wolny l1rujazd Notcci:i.
kanałem. BJdgosk1m oraz , Wisłą az do Nogatu. \\'zamian za to Niemcy muszri
pr1,yzna~ Po_lsce prawo tranzytu po wszystkich rzekach niemieckich.
.
•
\\ tazie, gdyby zaszły wydarz~ni~! wymagające postawienia państwa w st:-iobrony, ~olska 1:1a prawo zaw1es1c chwilowo działanie umowy. W razit'
.\') buchu. ~·01ny obie , tr.ony będą się stosowały do przepisó.w, dotvczac eh
stron wo1u1ących oraz panstw nentrahwch.
· · •
Konw,~ncja polsk?-niemiecka wi~ąa być traktatem dłu 6 oterminowym, zawartym na ,) . d.~ 5 lat 1 przedłt11.nnym automatycznie. Traktat ten może b •ć
poddany rew1z11. (19.'10.20.)".
. Tranzyt niemiecki przez Pomorze jest wymianą, wzamian Polsce pr;,;·;.
słnguJe prawo tranzytu przez Pm y Wschodnie ku morrn.
•
• , a 2. R1:·b_olówst_wo polskie na morzu. Ry?ołó~vstwo polskie na morzu ma do
s\\'~bo rozpo~1ądzenia 70 motorowych statkow 1 kilkaset żaglowców. Przed
WOJO:} wartos_c połow~ obliczano _na ,OO tys. marel<. Brzeg polski pod wzgte~
dem urządzen rybackich był uposledzony przez Niemców.
·
,. R~?ołówstw? moż_e ~ię r_o:r.szerz:rć przez połń\\' _ryh na terenarh między ·
~a.o~o;':_ch, co pr1y!ios1 mekto_rrm panstwom nlbrz.vmk zysl"i ( nglja). •iemc·:
~ac~~l~ \\ 1.1K8 r. J<>.lnym statkiem, a w r. Fl~N n.;iagnęh' cvfrP potow·
1
1 •,r, ·11 i'.
1
JO~lO\\" klg. ~yb. Sn'.a~·a P Jł?~u je.st jedną z ll,łjw,1żi1kj;1,,:ct1 <ll.1 op,H1~w;111 , .l
wo~ morza 1 zatoki Odan ·k1eJ przer. Polskę i staje si~ 'ona poważną tro~k·l
panstwa.
~
~ '
W r. lc:120 cierpiało rybactwo na brak materjałów pędnych, pewna pomoJ
pz st'.o.ny r~ądt.1 była_ ok_a~ana, lecz. dotychczas idzie ona wyłącznic w kierunkn
o;Hltrz:mama stanu 1stmegce~o. me nowego nie bud111n,.
.a Prusa,~ll

~i:
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.-J. Polat:v na ob_·zaru etnogra.f1cz1,:vm polskim b. =aboru pruskie.!!o

Spis Jndno;ci 1910 r.
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obszarze czterech rejencyj pomor-kiclt i pojeziernych mieszka
spisn Jurtności 41.8%, podług · naszych ostatecznych oblicze11 5U 5;t. Polaków, gmin z przewagą polską jest podług spisu ludności 55.3%, podług oblicze1i 66.m;, a obszar zujęty prz z pobki obszar etnograficzny zajmuje podług
spisu 55.6%, przyjmujemy najkorzystnirjszą liczbę, wynikająca z mapy BOckha,
podług naszych obliczen 67.5:t całego ter torjnm pomorskiego i pojeziernego".
(E. Romer - Kresy pomorskie i pojezierne, tr. 1~6).
Cyfry Romera odnoszą się do obszaru czterech rejencyj. cvfry przez nu:podane iylko do korytar,za polskiego Są one więk~ze. aniteli uzyskane prze:Romera, odpadły bowiem najbardziej zniemczone powiaty rejencji Gdań kieJ.
Bydgoskiej i Kwidzyńskiej, lub czę ~ci tych powiatów. Przy obliczaniu % ludno"ci polskiej cz<;ści powiatów nnm przypadłych wobec hrnku materjah1 ocenialiśmv ilość ludności w stosunku do wielkości powier;;chni powiatów, co
słnsznc.•1i1 ·nie jest i daje tylRo wyniki przybliżone, mniejsze od rzeczywistycho
4. Przewa!(a Polaków nad Niemcami. ,, P'owi.1ty z przewn?ć! pnhki gę
zaludnienia złożyły. w spółkach o::-.zcz~dno: ci i pożyczek l O marek 11.1 głowY
ludności, powiat .z przewagq' niemiecką tylko li\J marek: produkcja !)~zeni.c(~rednio ·z l3t H 1)6-H110) wynosi ~· powiatach polskich 20.IJ q z ha, w me
mieckich 1.'S.fl q z ha. produkcja żytn w powiatach polskich 10.9 q h:i, w nit:mieckich 15.9 q/ha, a produkcja zienu~i:tków wynosi w powiatach polskit~
15.9 q/ha, w niemieckich tylko 137 qlha, a ta powszechna przewaga produkc11
powiatów polskich jest i!!mbardziej uderzająca, że w ogólnem przecięciu ziemie. zajęte przez ludnogć polsk:1 są gorsze od ziemi dzierżonych przez ludność
niemieck:1; oto docMd z hekt:im ziemi, podlegający opodatkowaniu. wyriosi
w powiatach polskich tylko 1.2 marek, a w powiatach niemieckich I O.: marek.
tRomer-Kresy pomorskie i pojezier1.e, ~tr. 121).
5. Nastrój ludności. Należy sprawiedliwie ocenić znaczenie ympatp.
ludności dla woj'-k, działających na obszarach przez nią zamieszkałych. SprzyJa
ona wówczas :v najsilniejszym stopniu służbie wy\viadnwczej, dostarcza chęJ
nie przeworlników, i informacji. cierpliwie i z wytrzynyiłości.1 zno i wszelkie
niedogodności, wypływające z pobytu wojsk, podnieca żołnierza do walki, ok.a.zuje mu wszelkiego rodzaju pomoc. W niektórych wypadkach czynnie •społ
działa z armją, j:ik pod Lwowem, w czasie obrony Łomży. Płocka, gdzte lud.
ność wspólnie z żołnierzami odpierała ataki nieprzyjacielskie.
W wypadku walki na terenie. z.1mieszkałym przez ludność wrog..1 1 .irmJ:l
może 1:czyć tylko na własne siły, w ludności znajdując niechęć lub słabo ukrywaną nienawiść. Niemcy we. Francji broczyll krwią nie tylko na linji frontu, .
lecz niepewni byli życia i na etnpach. Tysiące ro1c:1rzel:mvch francuzó\v, lnb
żywcem palonych w chatach, masowe równanie i·o. ek z ziemi~ było ·udwciem
~ 1 'a całym
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z ich strony. Pojedynczy żołnierz niemiecki, który odłączył si<; od oddziału ginął, zabójstwa oficerów przez ludność powtarzały • ię nieustannie i najkrwawszy teror nie głuszvł przejawów zemsty.
Armja w kraju wrngim, niepewna życia pojedyńczych jednost~k. ma
utrudnioną łączność, w chwilach decydujących jej telegrafy. telefony. tory kolejowe ulegają niszczeniu. Uciekające masy Niemców z nad Marny znalazły
ulice miasteczek na drodze odwrotu zatopione przez ludność, która ich żegn:1ła
Jmkiem granatów i wystrzałów z okien.
Na obszarach zachodnich Rzeczypospolitej rolę podobn:1 w stosunku do
nas odegrać może ludność niemiecka, choć w bez porównania mniejszym stopniu, aniżeli Francuzi. Niemcy są zbyt .rozsądni", działają tylko na pewno, zapał ich patrjotyczny jest przejawem tylko bezwzględnej siły.
\.\ !-ierpniu 19::W r. komunikaty Szt. nen. W. P. i komunikaty Dowództwa twierdzy tornńskic•j mówiły o Niemcach z Pomorza, rozstrzeliwanych za
przecinanie połącze11 telefonicznych, sygnalizowanie Moskalom, 7..t działania
zbrojne przeciw wojskom polskim.
6. Z doświadcze,z. wojny. DrDRi •rodne. Wewnątrz linji ukopów na
froncie zachodnim posiadali Niemcy 2:HJo km. dróg wodnych (sieć dorzecza
Mozy i Skaldy). Możność korzystania ograniczały liczne śluzy o małych wymiarach, wobec czego żegluga była dostępna dla statków ładownych do
280 tonn, rozmiar więc bardzo szczupły.
W armji niemieckiej wcześnie zrozumiano znaczenie dróg wodnych
i wprowadzono lokalną żeglugę na poszczególnvch odcinkach. Rzeczywiste odCh!.źenie kolei mogło nastqpić dopiero po zorganizowaniu i zużytkowaniu całej
sieci wod.n ej. W mrn r. poddano drogi wodne, kierownictwo ich użytkowaniem
i budow;i na obszarach operacyjnych i etapowych szefowi kolei polowych.
W utworzonym gen -gub. Helgji powierzono mu tylko kontrolę ' nad tranzytem
transportów wodnych.
Szef kolei polowych utworzył w Brukseli wojskowy zarząd sieci wodnej
i podporządkował go w celu zharmonizowania pracy, generalnej dyrekcji kolei
wojskowych. Wojskowy •zarząd sieci wodnej organizował i czuwał nad uiydem i budową dróg wodnych. Ruchem na kanałach kierowały 4 pomocnicze
urzędy, od których było zalei.nych 25 stacyj portowych, bezpośrednio przestrze,
gających prawidłowości żeglugi i stanu budowli wodnych.
Materjał żeglarski (holowniki, motor6wki, berlinki, zwierzęta pociągowe
a także pogłębiacze rekwirowano na miejscu, na terenie walki, względnie sprowadzano z Niemiec; promy sporządzano na miejscn. W czerwcu HH8 r. wojskowa dyrekcja żeglugi posiadała ,J(H holowników. 15 barkasów, 'i9 łodzi motorowych, 283:, berlinek, 32u promów. 225 żurawi. 12 pogłębiaczy, o(H kon ie„
115 wołów (do holowania po ście.ży wzdłuż kanału). Dla utr1.ym:rnia urządzt•i1
portow:vch w całości załot.ono warsztaty.
Do swego rozporządzenia wojskowa dyrekcja ;!cglugi miała I kompanw
mchu i 1 kornpanjc: budowlan~, oprócz tego robotników (w lipcu H118 r. pra ~
cowało ich 9i47). Kompanjc te nietylko naprawiały uszkodzenia powstałe skutkiem działania ognia artylerji i lotników, 1ecz zarazem budowały nowe objektr
hydrotechniczne.
Po ofensywie wiosennej 1918 r. kanały rz. ·Lys (30 km.), boczny kauał
Aisne (80 km.) i Sommy (80 km.) mimo wielkiego zniszczenia już w. lipcu były
zdatne do użytku. 1
Żegluga uwolniła koleje od przewozu wielkich ilości materjałów, jak
piasku. :żwiru, węgla, drze,va, środków Zywności i t. d. Od kwietnia 1916 r.
do czerwca 1918 r. prze~ieziono 1·~ mil. tonn ładunków, od września 1917 r.
Jo czerwca 1918 r. - ·100.000 osób na przeci~tną odległość 100 km. Dla przewiezienia powyżej podanej ilości osóh i ładunków drogi żelazne zmuszone by
były dostarczać miesięcznie 9,a pociągów. NajJ,iększy ruch na drogach wodnych był w marcu 1fl18 r. - równający się 1,95 pociągom normalnym, najmniejszy w lutym 1Q17 r, podczas zamarzania wód.
W miejscowościach leżących bezpośrednio poza okopami, · gdzie nie było,
kolei, istniała lokalna komunikacja wewnątrz miejsC' dyslokacji oddziałów;
przewieziono tam przez 15 miesięcy 29,0UO ludzi i :~78000 tonn ciężaru. Podobne odciążenie kolei było możliWt! przy zastosowaniu organizacji ściśle woj-
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skowej. Każda berlinka była wykorzystana przy ruchJ obustronnie, jak w czasie pokojowym. Stosownie do poło.tenia na froncie odciągano tabor rz.eczny w tył.
Oprócz transportowania siu.tyły drogi wodne przy wypełnianiu zadafl
faktycznych. W wojnie polowej oddały usługi podczas ataków nieprzyjacielskich i prz,· odwrocie armji.
W h bi t 1g2() )
·
(MiliUlr- oc en a
r ..
To krótkie sprawozdanie dostateczuie wyjaśnia ważność dróg wodnych ·
we współczesnej wojnie. Niestety, musieliśmy dać przykład z frontu zachodniego, nie ~ znajdując odpowiednika ua ziemiach nam bliższych ..
7. Walki na Wiśle. Zawiązanie się walk na rzece Jest równoznacz~e
z jej upadkiem, jako linji konnmikacyjnej. At~k .na Płock, bombardowame
Włocławka unieruchomiły .żeglugę pomiędzy Gdansk1em a Wars~awą.
. .
flotyla rzeczna z chwilą przecięcia rzeki w jednym punkcu• dozoruJe Ją
na skrzydłach przełomu niepr.zyjacielskiego, będąc s.pójną cze~cł.ą ar~Ji. ląd,~
wej, walczącej na brzegach. Dodatnią cechą flotyh rzeczneJ Jest . szJ bkos~.
z jaką się zjawia uzbrojona jest zazwyczaj w karabiny maszynowe I artylerJę
lekką i ciężką. Działa analogicznie do pociągów pancernych na drogach że
laznych.

VI.

Wolne miasto Gdańsk.
Nec temere, nec timide. (Ani zuani trwotliwie - dewiza
miasta).
·

chwałe,

Obszar wolnego miasta obejmuje 1946 km. kw. z -330 tysiącami mieszkańców. Zajmuje żuławy wiślane, ową urodzajną
· Danziger Niederung, i część terytorjum wysokiego brzegu na
zachód od Wisły. Ma ono kształt równobocznego trójkąta, roz szerzającego się ku morzu i wypełniającego deltę Wisły, oprócz
części żuław za Nogatem. Wyskok jego na zachodzie ma również formę trójkąta o powierzchni trzy razy mniejszej.
Dranice. Na wschodzie granica. wolnego miasta z Prusami
K:,iążęcemi zaczyna się na mierzei Swietej (10 km. od jej nasady przy miejscowo.ści Przebrno, niem. Probb~rnau) i biegnie
przez wody zalewu Swieżego do połączenia koryt Wisły Elblą
skiej i rzeczki Elbląga, mniej więcej na środku zalewu, miejsca
oznaczonego przez latarnię morską, skąd granica idzie do ko. ryta żegfownego Nogatu i dąży nim ku wsi Piekło, pod którym
dzielą się wody Wisły pomiędzy jej ramiona. Długość tej granicy wschodniej terytorjum Gdańska wynosi 70 km.
Od Piekła granica powraca ku morzu pod ostrym kątem (6Q.0 ),
biegnąc żeglownym korytem Leniwki i.6,5 km. za mostami tcz~wskiemi (naletącemi do nas wraz z przyczółkami) odchodzi na
zachód z odchyleniem , 10° na południe), wkracza na ,wysoki
brzeg i idzie nim na długości 30 km. od rz·eki, poczem linją
zlekka wygiętą , powraca do brzegu zatoki Gdańskiej powy.tej
Sopot.
Od Piekła po Sopoty grani zy wolne miasto z Polską na
długości 120 km. Do morza dotyka jego terytorjum łukiem
długości 55 km.
.
Delta Lł'isły. Wisła dzieli swe wody 50 km. nie docho, dząc
do ujścia pomiędzy dwa ramiona. Prawe z nich, Nogat,
1
o / 3 krótsze od lewej, wolniej płynącej. Leniwki, był niejednokrotnie przyczyną klęsk powodzi. Próby regulacji, nie dość
energicznie prowadzone, nie nawały ostatecznych rezultatów.
W 17 stuleciu sejm polski uchwalił, ż e stosunek wód przepły-

10

109

Nogatem do wód Leniwki ma być ureg1,1lowany jak 1 : 2·
Pierwotnie dzieliły się wody pod Mątawską głową, w połowie
zeszłego stulecia Prusacy 4 km. poniżej przekopali kanał od Leniwki do Nogatu, którym wody odchodzą do niego pod więk
szym kątem, a stare łożysko Nogatu (Stary Nogat) utworzyło
Do nowego kanału lody prałachę odciętą od Wisły tamami.
wie nie wpływają, nurt rzeki prze je si1nie mimo i tylko zrzadka
odtrącona przez zwały kry, pojedyncza tafla lodu zabłąka się
do niego. Stosunek wód Leniwki do wód Nogatu ustalono: teoretycznie jak 73: 23, lecz w czasie wysokich wodostanów bywa
rozmaicie. i regulacji nie można uważać za ostatecznie ukończo
1
ną. W miesiącach letnich Nogat jest prawie bez wody ).
do
dochodząc
nie
wód,
masy
Leniwka, którą szły główne
zatoki, -ponownie dzieliła się na dwie odnogi, które posuwając
się wzdłuż wału wydm nadmorskich i ujście znajdowały: odnoga
zachodnia pod _ Gdańskiem, odnoga wschodnia, zwana Wisłą
Elbląską albo Szkarpawą uchodziła licznemi, dfobnemi opieszałemi strumykami do zachodniego węgła zalewu Swieżego, opodal
Wisła Gda11ska w r. 1840 przebiła nowe przejujścia Nogatu.
ście poprzez wydmy nadbrzeżne w czasie wiosennego spię
trzenia lodów i przedarła się d9 zatoki, nie dochodząc. kilku
km. do miasta. Utworzonem nowem łożyskiem Wisły Smiałej
(tak je nazwał W. Pol) poszedł główny nurt. Szkarpawa poczęła
wówczas zanikać. Stan dzisiejszy przedstawia się następująco.
Wisła uchodzi do morza sztucznym przekopem z r. 1895, wzorującym się na samodzielnym przełomie Wisły Śmiałej; przekop jest właściwie przedłużeniem koryta Leniwki, w dotychczasowym kierunku jej biegu (pod Schiewenhorst i Nickelswalde). ~okonano go w czasie prowadzenia olbr_zymich prac
regulacyjnych nad dolną częścią rzeki. Stare .łożysko Wisły
.Gdańskiej zost,ało zupełnie odcięte w miejscu, gdzie zaczyna
się sztuczny przekop, a nieco poniżej (3 klm.) przy Einlage
zbudowano kanał i śluzę, dozwalającą . na przejście statków
z Leniwki. Następnie dalej na zachodzie przy przełomie 1840
r. pod Górkami zamknięto rzekę tamami, lecz zbudowano
zarazem śluzę przej6ciową pod Gros-Plehnendorf. Z chwilą
utworzenia się pierwszego przełomu rzeki pod Górkami, Szkarpawa, jak wyżej powiedziano. poczęła stawać się za płytką dla
te~lu~i, pogłębiono ją wreszcie, zhudowano r„wnolegle na południe od niej kanał (Weichsel Hoffkanal), który odchodzi od
Leniwki powyżej Szkarpawy, idzie przez deltę, zasilając się
wodami drobnych jej rzer 1.ek i wchodzi do południowo-wsch"d
niego zakątka zalewu Świeżego, skąd dalej bie~nie zalewem

wających

1

Przed Malborgiem granica na prawym brzegu Nogatu obejmuje łąki
do Gdańska.
') W czasie rokowań o tranzyt Niemcy chcieli, aby Polska przyj ęła na
siebie zobowiązanie, iż trzecia część wód wlślanvch będzie kierowana do Nogatu. Ponieważ Nogat nic leży na obszarze polskim przeto podobne obciążenie
nas musiałoby być wynikłem ~pecjalneg~ układu.
1)

należące

HO

do. ~P?tk~nia_ s_ię z. kanałami wiodącemi do m. Elbląga. Nogat
diistaJ w1elk1eJ roll ~ przepływie wód wiślanych nie gra.
.Roboty regutacyJne, wykonane w delcie Wisły, zupełnie za- •
bezp1ecz~ły żuławy. W~~łuż nurt?w rzecznyc_h ciągną się nieprzerwame tamy, zapewntaJące bezpieczeństwo mzinom poza niemi
leżącym.

. Najgroźniejsze niebezpieczeństwo dla obszernych żuław stanowiły powodzie zatorowe, kiedy na nienaruszoną w dole rzeki
pokrywę lodową przychodzi~y i osadzały się olbrzymie masy
kry - wówczas ~urt. powodziowy r~ał tamy_, powodując klęski.
Pr~y~zy~ą ~at<?row Jest k. erunek biegu rzeki, płynącej na północ.

ktoreJ UJś.cie Jest o 5''. od~alone od źródeł. Dzisiaj od morza
do Grud~tądza w ~zasie zimy pracują statki, łamiące Jód (lodołomy), me pozwala,1ące. na utrzymanie się pokrywy lodowej, co
dozw~la na ko~um~acJę wodną przez cały rok 1 zarazem nie
sprzyJa osadzaniu się zatorów.
Delta Wisły pokryt_a je~t 7:yznym namułem z polskich gleb
prz~z rz~kę wy~artym i u01es1onym, a zło?.onym przy ujściu,
gd.zte. bieg rzeki Jest wolni~jszy. ż_uław~ z?st.ały zdobyte przez
. człowieka, powstały sztuczme, skutkiem u1ęc1a 1 umocnienia brzegów rzecznych. tamami. Wzn?s_i się .ich płaszczyzna kilka metrów
(0-4) ~ad poziom morza, ~t~Jscami leż.Y _nawe.t poniżej poziomu
Jego wod, ~własz~z~ w .~zęs~t środkoweJ 1 północno 7 wschodniej;
ku krawędziom mztna się meto podwyższa (7 - 8) tam gdzie
No~at i Leniwka w . rz~sie silniej~zych przypływó~ zo'stawiły
ob!tfsze osady, .Przymes1~nego z gory. materj.ału. Od morza od dziela de~tę ciągnąca się łukiem wstęga wydm piaszczystych
(wysokoś~i 2~ - 38 m.), okr~t~ .Ia~em. De_lta, po której sennie
błakał~ su: meg~y~ w<'dy? · d~1s1a1 Jest pocięta setkami . rowów
osuszaJących .mme;szych 1 większych, kanałów, z miejsc niższych
przepompowuJą wodę pr~y p~mocy ~i.atrak~~' nc1dających cha~akterystY,czny wyg!ą~ mskt~J! plaskteJ krainie. Namuł wiślany
Jest cenną glebą, steJą na nteJ zboże, miejsca niższe podmokłe
'
·
wykorzystują jako łąki.
Żuławy są opanowane przez. przybyszów niemieckich a ludn?ść polska na płonych? dyluwjalnych piaskach brzegów' wyso~i~h (~0-70 ~.) _prad?11ny spogląda na urodzajne niwy u stńp
~eJ śct~Jące się, _Jak niegdyś patrzała na ogrom wód, przewalaJący się w czasie powodzi.
. Pomimo wys~kiej k_ultury rolnej, cechującej żuławy, teryt')rJum ~olne~o miasta Je.st zbyt szczupłe, aby wyżywić ogół
Judnosct. Czę~ć wyżynna Jest mało urodzajna i w dużej części
·
porosła Jasam1.
Zaludnienie. Z_alu~nienie t_erytorjum wolnego miasta jest
bardzo gęst.e, ~r~ec~ę~me 180 m1eszkańc<?w na km. kw.; po odję
ciu ludności mteJskteJ sprawa przedstawi się inaczej, nizina ma
1

)

W. Nałkowski. Materjały do geografji, str. 306.
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bowiem około lvO n ieszkańców na km. kw., a piaski wyżyny
około 4, mieszkarków na km. kw.
Ludność wolnego miasta jest w większości niemiecka, rej
w niej prowadzą żywioły nastrojone szowinistycznie, duch porządków pruskich nie poniósł narazie iadnych uszczerbków
i żywe tradycje pruskie nadal rządzą miastem. Patrycjat gdarlski,
przekupiectwo, nie oclzy~ kało należnego mu głosu, choć protesty
1
ciw '1przybłędom z Berlina" odzywają się coraz li~zniej ).
Stronnictwa polityczne ujawniają dużą działalność antypolską, są to przeważnie partje monarchiczne i szowinistyczne.
Najwięcej ma zwolenników i najlepiej jest zorganizowana „Deutsche National Volkspanei" oraz demokraci, wydający „Danziger Zeitung". Pozatem jest cały szereg oddziałów monarchicznych partyj niemieckich, istnieją związki Ortswehry, Einwohnerswehry, i t. p. na wzór niemieckich.
Element robotniczy miasta należy do partyj socjalistycznych i jest najbardziej podatny do przeciwstawiania2 się centralistycznej, uHraniemieckiej polityce wolnego miasta ). Zdecydowana posta\ 1 a robotników zmusiła rząd niemiecki do pozostawienia urządze11 portowych, których część chciano pocichH wywieźć w czasie ewakuacji, to samo wystąpienie socjalistów w znanej aferze układów przedstawicieli wolne~o miasta z bolszewil'ari1i.
Polacy. Cyfrę Polaków w terenie przyszłego, wolnego n,iasta ust'alić trudno. Słyszeliśmy o 60 tys. Jeżeli ocenić ją na
podstawie wyborów do rad miej kich i gminnych w r. 1920
') ,.Przeciw Polsce wypowiadaj:) się 11rzedewsz)' U.iem sfery urz~dnicze.
1akatystycwe, a ag·tacje i wywierany przez nie naci~k tni{ (blecr jest <:ilny
i przemożny, że spo!,ojni f' j i na1d;:1e; prudmiutowu na sprawy spogl:idające
kupiectwo gdań. kie, aczkolwiek gł<>Wnit tq kvestją zainteI'c~uwane, ro1.u111ie·
jąc znakomicie -ytuację i świadome tego, że jedynie ścisł;i polityczna łączność
z Polską zdo\na jest zapewnić Gdańskowi świetny rczwój i przywrócić inu
utrncone ,vskutek rozhiorów Polski stnnowisko i znaczenie, ie kupiectwo to
nie śmie się przeciw:tawić namiętnej propagandzie llakatystycznej, a nawet do
pewnego stopnia płynie z jej prądem. Ufać należy, że jest to objaw przejściowy•. (Dziennik Pozn3ński, Nr. f>7. 1919 r.).
!2) .. Interesy robotników gdańskich są zgodne z interesnmi proletarjatu
polskiego. Robotnicy gdańscy mają jedno tylko wyj;cit: jaknajpn::dzej nawią
zać :ciślej c:ze stosunki z robotnikami republiki polskiej. Jest rzeczą zrozumiałą.
że socjali. ci gdanscy pornimu swego stanowiska rniędzynarodowf·go ulegają do
pewnego :topnia prądowi narodowemu i że sądzili dotychczus, iż powinni bronić swej niemieckości. Ale nie mają oni powodu pomagać szowinizmowi
i nacjonalizmowi•.
„Obecnie, gdy zapadło jui. rozstrzygnięcie, robotnicy gdańscy wyciągają
dłoń braterską do polskich współtowarzyszy klasow):ch. Wyzwolenie robotników gd,11iskich z ich ciężkiego położenia gospodarczego może dojść do sk11tku
jedyn,e przez ścisłe oparcie Gdańska o Polskę, by w ten sposób nietylko otworzyć komunikację z innemi państwami, ale też podniegć handel i przemysł
w Gdańskn i prz z to postawić go nu mocnym gruncie. Od • riomiec lii.laf1sk
nie może więcej niczego oczekiwać. Wbrew wszelkim pi~knym oświadcZt'niom
'fi" parlan1t ncie niemieckim, władze niemieckie coraz bardziej odpj"drnj~ uJ
·
sh:bk Otlańsk• :
(Artykuł B. Gt:bauera, członka konstytuanty gdaf1skiej i współret.!al,to,:;
guań~kit'go organu socjalistów niezależnych -- w • Ropotniku w listopad.:k
1920 r.).
1
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(na 1027) 1 głosów oddanych ogółem było 8987 polskich, przyczem wskutek machinacyj wyborczych około 2000 Polaków wyborców nie wpisano na listę ), to Polaków jest około lU°lo, samych wyborców dwa razy więcej, aniżeli ludności polskiej według statystyki niemieckiej (spis 1910 r.). Znaczenia wielkiego
w walce . o morze, mimo że posiada inteligencję, ludność ta
niema, w większości poważnie uzależniona ekonomicznie od
Niemców. Największy procent Polaków posiadają okolice Kleszczewa (okręg wyborczy gminy 58%) na wyżynie i Sopoty,
w których ponad trzecią część ludności jest rdzennie polska
i o polskość walcząca.
W Gdańsku samyn:i Polacy w większości są to robotnicy,
złączeni w Zjednoczeniu Zawodowem Polskim (N. P. R.). Socjalistów wśród Polaków tutaj niema, wogóle niewiele ich jest na
Pomorzu, a zupełnie niema na Mazowszu Pruskiem.
Akcja Polaków-gdańszczan szła wyłącznie w kierunku odpierania germanizacji.
Sympatji u ludności niemieckiej nie posiadają; działa tutaj
naganka nacjonalistyczna i walka Polski z miastem, która zaogniła stosunki. W konstytuancie gdańskiej na 200 posłów jest
tylko 7 Polaków, powinno ich być najmniej 20. W rządzie wolnego miasta Gdańska Polacy, jak i socjaliści nie uczestniczą.
Większość ludności terytorjum wolnego miasta zamieszkuje
miasta. Jest ich frzy: Gdańsk ze 180 tys. mieszkańców, Sopoty
(15 tys. mieszk.) i niewielka Oliwa.
M. Gdańsk. ,,Hanzeatycka Wenecja" a przedtem, jak i potem polska, czy też bałtycka, miasto Gdańsk zawdiięcza swoje
powstanie położeniu u ujścia głównej rzeki Polski, na drodze,
prowadzącej z niej na ocean, zawdzięcza więc swoje powstanie
zetknięciu się komunikacji morskiej z rzeczną, tak jak Hamburg
nad Łabą, Szczecin nad Odrą i t. d. Rozwijało się miasto dotąd, dopóki było rzeczywiście „królową Wisły", w ostatnich czasach okazywało przyrost słabszy, aniżeli inne miasta pru'skie,
odcięte od dorzecza całej niemal rzeki. Rozłożyło się ono nad
zamarłem dziś łożyskiem ' Wisły (Tote W eichsel) w miejscu połączenia się dwóch rzeczek, przychodzących z odrębnych krain,
nizinnej, sunącej powoli, mętnej Motławy, i żywej, bystrej, z pagórków Wierzycy rodzącej się Raduni. Miało więc miasto obronę nad niepewnemi, błotnistemi brzegami rzeki deltowej i dobrą
wodę do picia z rzeczki, wytryskującej na pojezierzu. Oddalone
jest dno o 4 km. od morza. Bliskie brzegowiska pojezierza opadają ku s~dze nadbrzeżnej z wysokości 100 m., wydmy nad
zatoką wznoszą się z kolei nad poziomem morza. Tu więc na
zetknięciu się wyżyny z niziną, zrodził się Gdańsk. Przepływa
go, rozdzielona dwoma ramionami, Motława, uchodząca do starorzecza Wisły. Rozwój miasta wstrzymała obecność twierdzy; ma
ono dokładnie kształt półkola, od którego wzdłuż dróg wysuwają
się uliczne przedmieścia. Największe z nich, to nowoczesna, w od1.egłości 1 km. na PcPcZ położona dzielnica Wrzeszcz (Langfuhr).
Srodek miasta, wyspę objętą ramionami Motławy, które z kolei
'1'11rytorj u m P oi.ki. 8.
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przecięły trzy mosty, zajmują spichrze . . Przez nie w przeszłości
przesypywało się ziarno z polskich niw, tu był główny punk t
portowy miasta. Nad Motławą (starą) leży więc najstarsza część
Gdańska, w której i obecnie ogniskuje się rucp handlowy ("City");
okole miasta, odcięte linją kolejową, zajmują w wielkiej liczbir
koszar~ i zakłady, należące do dawnej , twierdzy.

. Port. Interesuje Polskę Gdańsk nie jako miasto portowe,
lecz jako port handlowy. Sam on dla nas, ze swoją olbrzymią
przewagą ludności niemieckiej, jest mniej ciekawy. Polska ma
część niewielką wybrzeża morskiego bez miejsca na port. Przypomina się skarga bezimiennego autora "Gromu na Gdańszczany".
w której się żali, ,,że morze też importuosum niewiele pożytku
przyniesie, chyba flądry, a pyrki1) w nim łowić". I jak ongiś
tak i dzisiaj z Gdańskiem jest ściśle związana sprawa portu
Rzeczpospolitej. W czasach dawnych wyrósł on ponad inne porty
bałtyckie, leżące u ujścia rzeki o dorzeczu, bogatem w przedmioty masowego wywozu. Brał swoje bogactwa z Polski i był
pierwszym portem morza; nie mogły z nim konkurować porty
Królewca, Elbląga, Brunsberg, leżące w płytkich zalewach, zamkniętych długiemi mierzejami. Z chwilą przejścia pod panowanie pruskie, Gdańsk we współzawodnictwie ze Szczecinem.
Roztokiem 2), Lubeką, wiele ze swej świetności utracił. Odcięty
został od dorzecza środkowej Wisły, które próbowało wyprowa dzać swe płody na fale morskie okólnemi drogami (budowa kanału Augustowskiego i Windawskiego). Dzisiaj rokuje ono Gdań
skowi przyw;.rócenie i wzmożenie chwil starej potęgi i mocy, których wspomnieniami miasto dotąd żyje .
Położenie portu gdańskiego jest rzeczywiście wyjątkowo
szczęśliwe, zatpka, przy której się znajduje, wrzyna się okolem
daleko w ląd i jest najgłębszą z z'atok morza Bałtyckiego (śre- '
dnia głębokość 63 m., największa 113 m.), tylko przy brzegach
jest płytka. Zachodnia częśc zatoki, a więc i wejście do portu
od silniejszego naporu fal zasłonięte jest mierzeją Pucką. Na
rejdzie, tak zabezpieczonym, stają przy dzielnych wiatrach pół
nocnych parowce i żaglowce, ponieważ wejście w wąski, tamami
ogrodzony wylot portowy przy wielkich miotach fal jest wówczas niebezpieczne; okręt może być rzucony przez wiatr na nadbrzeża 3). Wszystkie okręty wpływają do portu (oprócz miejscowych i wojennych, jak przedtem floty niemieckiej), biorąc obo·
wiązkowo pilotów. Koryto wjazdowe jest wybornie oznaczone . .
dzięki czemu wyznaczono służbę nocną pilotów (o , 1904), tak,
że wjazd jest w każdym czasie możliwy.
1 ) Jakiś

rodzaj niewielkich rybek.

. . (?kręty wie~kie, parowce oceaniczne, krążowniki i pancer01~1 ~te wszystkie wchodzą do portu, lecz zatrzymują się na
reJdzte, w za,toce,. pona.~ 1 km .. od brzegu. Po przeniesieniu
w r. 1910 głowneJ stacJt floty wojennej do I(ilonji,- Gdańsk pozostał nadal portem handlowym.
P~rt tw?rzy. dawne łożysko Wisły Gdańskiej, odcięte jak
powyżej pow1edz1ano, przy jej skręcie na zachód (przekop przy
Sc~1e~nhorst). Ma ono 27 km. długości, prócz odgałęzień i nadaje się dla ruchu okrętów, również służy portem dla st~tków
rzecznych, tr~tew, składów wodnych. i. t. p. . Woda w porcie nie
przepływa, w1_atr chyba marszczy Jej powierzchnię. Zamarza
po_rt stale, reJd tylko przy długotrwałym wietrze północnym
wowczas ruch .Podtrzymują lodołomy, dzięki czemu port jest cały
rok .dla że_glugt otwarty. Przy słabszem zlodzeniu parowce same
torują sobie drogę.
Kanał :Vejściowy, jak. i Gdańska Wisła, do ujścia Motławy .
ma głęb~k?sć 9 m., a Moda.wa. 4,5 . m. · Bezpośrednio za tamą
przy weJśc1u do portu znaJduJe się basen, stanowiący strefę
wolną portu (o~ r. 1899). Ma on granitowe bulwary długości
1000 m., żuraw1.e podnośne, o~racane elektrycznie, olbrzymie
s~ład.Y; ładowanie 1 rozładowanie ok~ętów odbywać się może
rowmeż w nocy. Do basenu wpływają okręty, zanurzające się
do ~ m. Strefa wolna służy dla handlu tranzytowego nie podlegającego ocleniul).
'
Dalej ku mias.tu prowadzi kanał, głęboki 9 m., o szerokości do
100 m. (rozszerzeme dokonane por. 1911; wpierw były 51 - 75 m.).
K_an~ł J?Ortowy, okrętowy, na całej swej długości (1600 m.) w odrożm.emu od port~ rzecznego. ma granitowe bulwary. Dochodzi
do mego to~ kolejowy. Da}eJ k~ miastu droga wodna zakręca
na . PdPd! 1 ta . c~ęść !10St dopiero u gdańszczan nazwę „ tote
Wetchsel , wł~ściwie Wisły Gdańskiej. Na jej lewym brzegu
ześrodko'Yał się cały szereg fabryk, podczas gdy na prawym
przeważają składy.
"
_Dwa ki~ometry. P?niżej miejsca, gdzie kanał przechodzi
w Wisłę Gdanską, o_p1suJe. ona łuk i otacza dzisiaj wyspę Ho1m2).
Łuk ten. prze~1ęto w roku 1903 i utworzono nowy kanał,
port Cesa~sk1 (Ka1s~rh~fen). Ma 9n długości 2200 m. i 140 m.
szero~ośc1 na poziomie wody. Sredni wodostan wynosi 9 m.
Głowica ka~ału ma 150 m. szer., aby umożliwić wielkim okrętom
ob~o~y. Ka1se~hafen fll:a żórawie podnośne, obracane elektrycznoscią, szopy 1. wszelkie inne uposażenia portowe 0).
. N.a ~olmtnsel oprócz warsztatów okrętowych, rządowych
~najduje się elewator zbożowy 10 tys. tonnowy składy drzewa
1 nafty.
•

:i) Właściwie Roztoka, t. j. nazwa słowiańska, rzeczka, nad którą miasto
leży,

rozlewa się, tworząc roztokę.
3 ) W latach 1814-1836 zostało przez burzę, czy wiatr
wyrzuconych na
brzeg W okrętów, przeważnie żaglowców. W styczniu 1921 podczas burzy wielki parowiec amerykański, (18000 tonn) zerwał się z kotwicy i wparł się kadłu
be m w wylot portowy.

)
Do 4000 tonn. Na Motławę, więc do samego miasta do 800 tonn
.
2) N_azwa polska Holminsel autorowi nieznana, zdaje się ·że wcale · jej
me~a. Opis ~ort1:1 wg. urz. wyd. opisu miasta .Monographien Danzig", uzupełnionego oprocz rnnych prac, także książką Thomsena: Danzig als Handelsl1afen". HH8 w Gdańsku.
• ·,
3
)
Koszt budowy Kaiserhafu w 1903 r. - 2.200.000 m.
1
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Kaiserhafen łączy się dalej znów z Wisłą Gdańską w miej-:scu, gdzie ona przyjmuje Motław_ę .. Stara M?tława, a raczeJ
część jej użytkowana, aż do UjśCJ a do Wisły ma długośc
2500 m., o przeciętnej szerokości ?5 m. t:Jowa Motława ma
1500 m. długości, a 50 m. szerokośc1. . P~zec1ętna głębokość koryta przejazdowego 4,5 m. na odgałęzieniach tylko 3,5 _m. D~lsze pogłębianie Motławy jest bez~elow~, a _rozszerzenie ~now
niemożliwe, bo znajduje się nad ntą najruch~1wsza część 1:1iasta;
zresztą i tak okrętom trudno byłoby przy tch szybkości. bez~
piecznie się nią posuwać. Wyspa śpichrzów, otoczona ram1onam1
Motławy, gra jeszcze dzisiaj pewną rolę dla h~nd~u zbożowe~o.
Dla nas budzi może niezbyt przyjemne wspomnienta. QO do mch
Niemcy w czasie okupacji Kongresówki ściągali kontygent zboża, aby go nam pod postacią ?dpowiednie~o. pr~em~ału _odesłać:
Od ujścia Motławy, koryto Wisły qda~sktej _c1ągn1e się dalej
na zachód z nieznacznemi odchylen1am1, ma głębo~oś~ 6 met_r.
i służy jako port rzeczny dla statków i tratew.. Powter.zchma
wodna, jaką rozporządza handel drzewny w porcie wynosi około
.
2 mijonów mtr. kw.
zarząd znaczną liczbą
rozporządza
Dla ruchu portowego
' holowników. F.lota rzeczna miasta ma 18 statków towarowych,
holowników i wielką ilość berlinek. Pracują one nietylk9 _na
~alewu Swt~Wiśle~ lecz i na rozgałęzieniach delty, cho~zą
żego do Elbląga, do Królewca, wykorzystują rowmeż kanał wi.
ślany (Weichselhaffkanal).
r.- 21 okrętów
1913
w
Flota handlowa gdańska liczyła
o ogólnej pojemności 12646 r. tonn, tylko parowców. · Od ro~u
1905- 1913 liczba okrętów i ich ogólna pojemn~ść wah.ała się
w cyfrach: 20- 25 okrętów i 11 - 12 tys. tonn. pojemności. W l~tach poprzednich miał Gdańsk gwałtowny spadek tonnażu, dosć
przytoczyć, że w r. 1900 pojemność statków, rej~strowanych w porcie wynosiła ogółem 15618 t. r., w r. 1892 miała ona 32678 t. r.,
w ;_ 1872- 49060 t. r. Cyfry te q_oskonale ilustrują upade~ portu.
Główną przyczyną był zanik flotylli żaglov.:rców, na~tępme spadek cen frachtów morskich a także częśc10wo polttyka celna
Rosji. Otwarcie kanału Kilońskiego nie poprawiło p~d tym
względem sytuacji Gdańska, jak ~ innyc.h P?rtów bałtyckich, ponieważ przezeń wtar~nęły na Bałtyk w1elk1e okręty towarzystw
morza Północnego, z któremi nie m~gły konkur?wać słabe
statki gdańskie, zastosowane do żeg}ugi przybrzeżnej.
Ruch okrętów w. Gdańsku po_woli., lecz/ s.topni.owo_ wzrastał,
w ostatniem trzechleciu przed woJną Jednak Już się me podnosił a nawet począł nieco spadać. W 1913 r. weszło do portu
29iO okrętów o ogólnej pojemności 924.837 t. r. wys~ło 2855
okrętów o ogólnej pojemności .936.854 t. r. Ogólny więc ruch
okrętowy w r. 1913 w porcie wyr.aził się cyfrą 1.861.691 t. r. (w 1912
r. - 1.963.805 t. r.)
Narodowość okrętów, które weszły do niego w 1913 r. była,
jak następuje:

?o
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Ilość okrętów

niemieckich.
norweskich .
angielskich .
szwedzkich .
duńskich ..
niderlandzkich .
rosyjskich ...
belgijskich ...

1898
203
102
332
204
99
65
7

R Tonn.
526.498
124.248
78.492
70.i49
55.891
37.381
27.149
4.929

Razem.

2910

924.837

W czasie. wojny ruch był bardzo słaby, okręty z oceanu
.
nie przychodził~, żegluga na Bałtyku była tylko wewnętrzną.
W pierws~em połro~zu _1919. r. przy.było do portu gdańskiego
780 stat~ow .o ogolneJ pojemności około 2 m1ljonów tonn 1),
prz,ewaime wi?zły one żywność i towary dla głodujących mas
panstw~ polskiego. W porównaniu zaś z latami ubiegłemi ruch
w po_rc1e wzrósł o lOO°fo. Nastąpiła również zmiana w narodowośc1 ok~ętów, pojawiły się francuskie, których port gdański od
1900 r: !1ie ogl~da~. P?śr~d o~rętów jednak dotychczas pierwsze .m!ejsce2 zajmuj_ą _memiec~ie (naogół liczba ich stale się
zmmejsza), ) d~leJ idą a_ng~elskie, amerykańskie, względnie
polsko-amery~an~kie. D.a~ja ~ pa.ństwa ~kandynawskie wysyłają
do_ pottu gda1:1sk1ego mnteJ więceJ stałą llość okrętów, nie ule·
gającą wahaniom.
W r. 19~0 ilo~~ okrętów w porcie była mniejsza, aniżeli
w r. ~913, mian?wicte przy.było tylko 1951 okrętów, lecz pojemność. ich_ brła w~ększa, wymosła 987740 t. r. Powodem jest zmniejszante się ilości drobnych statków niemieckich.
Port gdański, po~imo niesprzyjających warunków politycznych, u~rzymywał się na pewnym poziomie, a przyczyną
był ek?nomiczny rozrost Kongresówki i Prus Królewskich. Mimowoh Gdańsk dążył do zacieśnienia stosunków z dorzeczem
Wisły, 'której jest głowicą. Handel Gdańska miał charakter
tran~~towy, w 1913 :· w porcie import i eksport wyniosł około
2 mtlj. tonn, na kolejach - 2,9 milj. t., najsłabiej przedstaw· a się
ruch na Wiśle, gdyż tylko 623.430 tonn.
. (?łównem_i artykułami wywozu do Gdańska ze wszystkich
dzielnic Polski było zboż.e, drzewo, cukier, węgiel śląski, wyroby
przemysłu ~~czneg:?, oleJ, które wysyłano do Wielkiej Brytanji,
SkandynawJt i DanJL
Przywóz obejmował głó-~vnie artykuły pierwszej potrzeby,
~) Nie zwiększyła się ich ilośc, tylko ich pojemność.
~) _P_. Kontr-Admi_rał Porębski oblicza eksport polski przez Gdańsk na
P.ołtora m1l1ona tonn, a import na 4.100.000 kmn rocznie. W pierwszych latach WJ~tarczyłaby Polsce flota handlowa o pojemności 220.000 tonn netto.
Kosz! JeJ budowy ~ynosił~y około 200 miljonów marek. (Wywiad z p. KontrAdmuałem Porębskim, umieszczony w .Gazecie Warszawskiej•. Nr. 67 z dnia
9.lll 1919 r.).
.
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węgiel

angielski, śledzie, towary ko.lonjalne, tł~szcze, ~elazo
obrobione, wina, naftę i t. d., przedmioty te w w1ększośc1 szły
do Królestwa Kongresowego.
.
.
Po wojnie charakter wywozu 1 przy_wozu !11.e uleg~ zasadniczym zmianom, tylko eksport zmalał ·.do 1:11n11:1um {W,YWożą
drzewo do Anglji i Fra·ncji), a natomiast import wzrosł do
'maximum.
.
.
Przemysł. Najważniejszą gałęzią przemy.słu gdań~kiego Jest
budowa okrętó~. Największe warsztaty. ma. flrma Sc~ichau, p~łożona naprzeciw wyspy Holm. Ma 7 wielkich stocznt ), w Gdansku wykonywa tylko roboty czysto okrętowe, więc kadłuby st.atków. Budowała kanonierki 1 krążowniki i linjowe okręty dla Niemiec i innych państw, sz czególnie dla Rosji,. buduje również
statki pasażerskie, jak i towarowe. Przed .wojną w zakład_a~h
Schichau zrobiono jeden okręt typu Dr~adnougth~. Zatrud01~Ją
warsztaty ·3_4 tys. robotników. Wszelkie dodatki do okrętow
wykonywa oddział firmy w Elblągu.
.
.
Drugą firmą prywatną są zakład~ Klawtttera., w n;ch zbudowano w 1850/51 r. pierwszy pruski okręt wojenny, korwetę
,,Danzig" . Ma Klawitter 7 wielkich sto~zni, dw~ d?ki 2 ) pływa
jące z dźwigami do 3 tvs. tono. Buduje morskie i rzeczne parowce od salonowych „ do towarowych, pogłębi~cze, okręty zbiorniki. lodołomy, a także torpedowce. Z atrud01a 600 robotników (w 1913 r.).
,
.
Istnieją jeszcze warsztaty okrętowe J~ha~sena, ktore buduJ„ą
okręty i statki rzeczne, bagry i promy. Wielkie warsztaty dla budowy łodzi ma Wojnicz w Troyal. Oprócz prywatnych warszta··
tów są duże rządowe, budowano w nich krążown!ki 1 torpedow~e
i kanonierki, przed \vojną zaczęto budować w nt~h , przeważnie
łodzie podwodne. Zatrudniały około 3000 robotrnkow, z cz~go
1500 przy budowie samych okrętów, pozostałych ,w ?ddztale
mr1szyn; artyleryjskim i t. d. Przy zakładach były rowrneż warszi.aty lotnicze. '
1) Stocznia (eling) - nachylony ku wodzi~ pomost, urządzony dla budowy okrętu na nim, i spuszczenia go następme na wodę. Z~ykle nakryty
jest (jachem. Oprócz zwykłych elingów, przeznaczonyc~ wyłącznie do budowy
nowych okrętów, istnieją stoczn~e, na które. pod!łos1 się gotowe okręty celem
sprawdzenia i poprawy. Często Jest w uż ycm eling. typu Mortona'. pod spodem
ma on szyny na których chodzi wagonik; wagonik podtacza się pod okręt
i w ten sposób przy pomocy odpowiednich dźwigów wydostaje się okręt na
wierzch, względnie sprowadza na wodę.
.
2) Dok - przybrzeżna albo pływająca budowla dla, p_rzechowania, ~zględ
nie naprawy, malowania i oczyszczania podwo~nych częsc1 okrętll. Doki są _suche i pływające, są one niezbędne w urządzemu ~ażdego portu. Dok suchy Jest
wykopany w ziemi, zalewa się go wodą , następme wpro~adza okręt, poczem
wodę usuwają potężne pompy parowe, co trwa 2 - 3 g?dzmy. W ~oku zwykle
jest miejsce na 2- 3 okręty. Dok suchy v: Nowym porcie ma wymiary 96, 75X
13, OO X 5,4 m. - własność rządowa, dzisiaj Rady portu
.
.
Dok pływający jest rodzaje.ro wielkiej ż~laznej, częściej stal?weJ skrzym,
pontonu; zanurzają go w wodzie 1 wprowadza1ą okręt, a nas.tępme cały !11echanizm przy wytłaczaniu wody wypływa na wierzch. Składa , się dok pływa~ący
z jednego albo szeregu basenów. Dok rządowy w Gdansku ma rozmiary
96, 75 X 21 X 6, 25 m.
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Z powyższego przeglądu widać, ~e Gdańsk ~arazie
pełności może nastarczyć nasZ):'fl: ~apotrzeb.owantom w

w zudziale
floty handlowej, bojowej, morskiej i rzecznej; w 1919 r.. budowano dla państwa polskiego w warsztat.a ch portowych kilka ~anonier~k rzecznych dla walk na Prypeci 1 ).
.
Z innych fabryk zasługuje na wyróżnieni.e fabryk~ amu_mcji, pracowało w niej przed wojną 10()0 ludzi, w czasie woJny
10 tysięcy.
.
.
.
1
W warsztatach artyleryjskich, mieszczących się obok, pracowało 500 robotników (w 1913 r.). •
,
Gdańska fabryka wagonów proquk,o~a.ła do 800 wagonów
rocznie, dzisiaj jest czynna, dopomagają jej war~zt~ty. okrętowe
rządowe, w których montują paro~ozy am~rykan.sk1e 1 wagony.
Pozatem ma Gdańsk fabryki chemiczne, zb10rn1k1 nafty, olbrzymie składy budulcu i t. d. Jest miasto poważną placówką prze-

mysłową.

Port Gdański był zupełnie wystarczający, dla stat~~w. wojennych do czasu budowy superdreadnougthow, w dz1s1e1szym
stanie służyć może dla naszej flotyli konirtorpedowcó_w, torpedowców i łodzi podwodnych; wchodzić doń mogą rówrneż okręty
wojenne o wymiarach mniejszych.
Stosunek wolneRo miasta do Polski.' Losy Gdańska zostały
przesądzone i określone przez traktat Wersalski. A~tykułem l~O-ym
odstąpiły Niemcy głównym mo.cars~wom Sprzymierzonym 1 .stowarzyszonym miasto z odpow1edn1em terytorJum. W 15 dnt po
ratyfikacji traktatu Niemcy ewak~ow~li je. .Ułó~ne mocarst~a,
t. j. Stany Zjednoczone Ameryki Połqocnej, . Wielka Brytanja,
Francja, Włochy i J apónj a, zobowiązały ,się_ ukor:stytuow~ć
Gdańsk z terytorjum · przyległem, jako w.olne m1as10 1 oddać Je
pod opiekę Ligi Narodów. Przedstawiciel głównych mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych zwołał " konstytuantę, k~óra
wyłoniła ze siebie Radę Stanu. Rada Stanu wy~racow~ła projekt
konwencji z Polską i wybrała delegatów do Jej podpi~ama ...
Treść konwencji podaje artykuł 104 traktatu, a mianowicie:
Wolne Miasto· Gdańsk:
1) · Nalery do obszaru, obję t ego p o ls ką granicą celną. W porcie istnieje ustanowiona strefa wolna.
.
2) Polsce zapewnia bez żadnych zastrzeżeń swobodne uży
wanie i korzystanie z dróg wodnych, doków, b~senów, 1:actbrzeży i innych budowli na terytorjum Wolnego Miasta, koniecznych
do wwozu i wywozu z Polski.
.
.
. . .
3) Zapewnia Polsce nadzór J zarząd \Yisły i całej s~~c1
kolejowej w granicach Wolnego .Miasta z wyJątkiem tramw_ajow
i innych kolei, służących głó~nie potrzebom Wolnego .Miasta,
jako też zarząd i nadzór komurnkacyJ pocztowych, telegraficznych
1 telefonicznych między Polską, a porte~ qda.ńskim.
.
,
4) Zapewnia Polsce prawo rozwIJanta 1 ulepszama drog·
1) Mi1it ar-Wochenblatt 1919 r.

,

wodnych, doków, basenów, dróg żelaznych i innych .budowli
i środków komunikacji wyżej wzmiankowanych, oraz prawo wydzierżawienia lub nabywania w tym celu na odpowiednich warunkach koniecznych terenów i wszelkiej własności.
5) Zapewnia równouprawnienie Polaków.
6) Zapewnia prowadzenie spraw zagranicznych W. M.
Gdańska i ochronę jego obywateli zagranicą przez rząd polski.
Traktat nie wszystko dopowiedział, a czas okazał, że artykuły jego mogą być komentowane w sposób bardzo, a bardzo
różny, nietylko przez strony zainteresowane, lecz także przez
jego twórców.
~
·
Stworzone miało zostać Wolne Miasto Gdańsk, aby Polska
zyskała „ wolny i pewny dostęp do morza" (Clemenceau), ,, aby
zarząd· i rozwój portu, który jest jedynym wylotem na morze,
znalazły się w jej rękach i żeby połączenie między tym portem,
a Polską nie było oddane żadnej władzy obcej1). T~k mówili
autorzy traktatu w r. 1919. Przez ten rok, jak i następny słowa
ich niestety niezupełnie się wypełniły.
Gdańsk nie stał się faktycznie portem Rzeczypospolitej. Koniec 1920 r. przyniósł wreszcie kompromisowy projekt konwencji,
opracowany przez konferencję Ambasadorów, ponieważ rokowań
bezpośrednich z Gdańszczanami delegacja rządu polskiego nie
. prowadziła. Jasną rzeczą było dla niej, że układać się trzeba nie
z przedstawicielami Gdańska, a z wysłannikami Berlina, tembardziej, że w delegacji gdańskiej przeważali Prusacy.
14 października 1920r. Gdańsk został proklamowany jako
wolne miasto, w następstwie konstytuanta uchwaliła uznać się
za sejm ludowy (do r. 1923). Największem ugrupowaniem jest
w niej blok mieszczański (nacjonaliści nie111ieccy, centrowcy, demokraci), z po~ród których wybrany został senat t. j. faktyczny
rząd. Skład jego charakteryzuje osoba przewodniczącego, którym
jest Prusak (wybrany na lat 12), konfident rządu niemieckiego,
~łówny przywódca pangermanistów na terenie wolnego miasta.
Podobnie przedstawia się jego zastępca i większość członków.
rządu. Wybór tego rodzaju władzy rządzącej jest zapowiedzią
bezwzględnej, do ostateczności prowadzonej z nami walki, sentymenty tutaj nie istnieją. Każda chwila nam świadczy o słuszności
powyższego zdania.
Podpisana pod naciskiem zzewnątrz konwencja z Gdańskiem
, nie zadośćuczyniła naszym aspiracjom, nie rozstrzygnęła o bezwzględnej supremacji Polski w wolnem mieście, a pozostawiła
stosunek do niego niedostatecznie jeszcze wyjaśniony, pod pewnemi przesłonkami przemyciła odrębny "twór .państwowy", z którym mamy i moż~my mieć dużo kłopotu, zwłaszcza w wypadku,
o ile nie będziemy dostatecznie silni, jako państwo, aby ekono- ·
micznie podbić Gdańsk.
f
Konwencja ustanawia dyplomatyczne przedstawicielstwo rzą-

du polskiego w wolnem mieście, które ma pośredniczyć pomiędzy
niem, a rządem polskim. Kierownictwo spraw zagranicznych wolnego miasta prowadzi Polska, jej powierzono ochronę obywateli
gdańskich poza granicami, o ile ich paszporty były wizowane
w przedstawicielstwie polskiem w Gdańsku.
Polska nie może zawierać żadnych umów międzynarodo
wych, tyczących się wolnego miasta, bez uprzedniego porozumienia się z niem. Liga narodów ma prawo wkroczyć pomiędzy
strony w razie sprzeciwu wolnego miasta (art. 6), podobnie
przedstawia się kwestja pożyc~ek zagranicznych zaciąganych
przezeń, o ile nie nastąpi na nie zgoda państwa polskiego
w terminie 14-dniowym; wówczas rozpatruje i decyduje kwestję
Liga Narodów. Ogólnie więc w kwestjach spornych Gdańska
z Polską, Liga Narodów zostaje uznana za trybunał, do którego
strony mają się odwoływać, a przedewszystkiem Gdańsk, stale
występujący w roli poszkodowanego. Tern samem Gdańsk poza
Polską może znajdować rozstrzygnięcie we wszelkich sprawach
go obchodzących, i zależnie od nastrojów i sympatji, w danej
chwili, w stosunku do siebie i Polski, znajdzie ich odpowiednie
rozwiązanie.

Komisarz koalicji w swoim czasie prawem kaduka zatwier-

dził flagę wolnego miasta Gdańska, co było w rażącej sprzeczności z reprezentacją zagraniczną wolnego miasta przez Polskę.
Konwencja nazywa ją flagą handlową, mają jej prawo używać
okręty, których właściciele są obywatelami wolnego miasta, albo
należą do towarzystw w nim zarejestrowanych.
Zderzenie pojęć jest tutaj oczywiste. Polska ma chronić
okręty płynące pod obcą banderą.

..J

W praktyce flaga handlowa na morzu ma olbrzymie znaczenie, lecz należy powiedzieć, że flota m. Gdańska jest nieliczna, w r. 1913 flota osobowa obejmowała 79 zarejestrowanych statków, w czem liczono łodzie motorowe i · niewielkie
parowce. Są to statki wyłącznie do żeglugi przybrzeżnej, poza
wody bałtyckie nie wychodzą l), w żegludze wszechświatowej
roli żadnej nie grają, i prawdopodobnie mieć jej nie będą. O ile
Polska zbuduje potężną flotę handlową i wojskową dla jej osłony,
wówczas gdańszczanom będzie korzystni ej płynąć pod ,flagą znaną wielkiego państwa, aniżeli własną.
Terytorjum wolnego miasta jest objęte wspólną granicą
celną z Polską. ' Urzędnicy celni są mianowani przez władze
gdańskie, natomiast stanowiska kontrolerów zajmą Polacy. Tern
samem życie gospodarcze Gdańska poddane naszemu ustawodawstwu celnemu, zostaje wciągnięte w orbitę naszych wpływów
gospodarczych i wchodzi pod naszą kontrolę. Jest to najcięższy
cios dla dotychczasowej polityki, prowadzonej przez wolne mia-
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Regularną komunikację miał Gdańsk

tylko wzdłuż południowego brzegu
do Libawy, Pucka, Szczecina. nie miał jej natomiast już na pół
wysep Skandynawski.
1}

Z odpowiedzi Rady cztere.:h, danej delegacji niemieckiej 16 czerwca
1919 r. w imieniu Mocarstw Sprzymierzonych i Stow~rzyszonych.
1
)

Bałtyku, więc
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sto. Kwestja celna i walutowa oddziela Gdańsk od Niemiec, zwią
zuje go natomiast z Polską 1).
Zarząd portu i' dróg wodnych na terytorjum wolnego miasta oddany został nieprzewidzianej przez paragrafy traktatu
Radzie portu i Dróg Wodnych Gdańska (Harbour-Board). Skład
jej określono na IO czło 1ków, pięciu obywateli wybranych przez
rząd polski, pięciu gdańszczan i przewodniczącego, który ma być
mianowany, stosownie do umowy między stronami, w przeciwnym
wypadku Liga Narodów zamianuje prezesa, prawdopodobnie narodowości szwajcarskiej, a więc członka narodu niezainteresowanego w jakiejkolwiek polityce morskiej 2). Tak ukonstytuowany
wydział portowy ma administrować portem i wszystkiemi jego
urządzeni am·, majątkiem i kolejami, które służą do ruchu wewnętrznego : Bezwątpienia podobne rozstrzygnięcie kwestji przez
konwencję zasadniczo przyniosło nam klęskę w sprawie Wisły, bo w rzeczywistości ujście jej znajduje się nietylko pod
naszym nadzorem, natomiast w sprawie portu w stosunku d ~
traktatu, jest pew1}ym zyskiem, gdyż zapewnia nam udział
w administracji portu, oprócz „ używanfa i korzystania" z nieg0.
Poza pięcioma przedstawicielami Polski w Radzie Portu będzie
stał rozporządzalny kapitał polski, a ten, rozumie się, we wszystkich sprawach ekonomicznych ma głos przeważny. Przewagę naszą zapewnia również przyznane nam prawo kontroli ruchu, odbywającego się pod oddzielną banderą handlową wolnego miasta,
mianowicie z ramienia Polski będą dokonywane czynności rejestracyjne i weryfikacyjne na pokładach okrętów w porcie.
Przeciw wszelkim decyzjom Rady Portowej rząd polski ma
prawo veta z mocą, zawieszającą wykonanie powzię t ej decyzji.
Prawo wwozu i wywozu przez Gdańsk nie podlega w stosunku cto nas żadnym ograniczeniom, a więc materjał wojenn
1
może być d9wożony beflz żadnych prawnych przeszkód.
Przed ustanowieniem Rady Portu i Dróg Wodnych Gdań
ska majątek państwowy,
znajdujący się na jego terytorjum, zostaje podzielony 3), mianowicie Polsce wydano broń i wszelkie
urządzenia kolejowe (oprócz wewnętrznych linij), a Rada Portu
otrzymała materjał portowy. Poczta i telegraf pomiędzy Polską,
a portem znajduje się- również w naszych rękach.
Pod względem wojskowym szczególnie jest charakterystyczny art. 16, konwencji, który mówi, ,, że cała kont.rol a cudzoziemców na obszarze wolnego miasta Gdańska jest w rękach jego
władz", czyli, że nadal, jak w czasie wojny z bolszewikami,
1

Rezultat ten charakterystycznie natychmiast zaznaczył się w sfera ch
kupiectwa gdańskiego, którt~ wyraźnie oświadczyło, że Gdańsk, jako miasto,
.żyjące z handlu, nie może współdziałać w niemieckiej polityce represyjnej
WOb/C Polski.
") Rzeczywistość dała Anglika.
:i) Zarząd w. m. Gdańska przed przybyciem komisji podziałowej posta1ał
sie o zajęcie wszelkich budynków państwowych pod urządzenia miejskie, aby
,ukazać ich niezbędność dla mia~ta, a tern samem stworzyć precedens do targów.
./

)

•

będzie ono schronem dla tysięcy dezerteró:V 1). Poza_ tern będzi_e

Gdańsk, jak jest obecnie, centra.lą ~szelk1ch ruc~ow ~omur~=
stycznych inspirowanych u nas, 1 gmazd~m or&"a:11.zacyJ szp
gowskich. Pod hakatystycznem skrz~dełk1em .dz1s1eJ?zego rz.ąd~
gdańskiego doskonale uloku :e swe biura wywia~ panstw o~c1ennych, na Polskę. Coprawda ni~ jesteśmy zupełnie bezbronnt wobec powyższych ewentualnośc1.
.
, .
, , .
P. 5.. art. 104. traktatu wersalskiego, . !11ow1ący. o ro\\ nouprawieniu Polaków, przechodzi w ,komyen91 ~ez zmian:y. Języ:
kiem urzędowym Gdańska jest języ~ nte~meckt, lecz teJ. częsc1
ludności która mówi językiem polskim, "ustawodaw.stwo 1 zarząd
muszą z agwarantować wolność n~ro~owego ~ozwoJu, w szcze=
gólności zabezpieczyć jej używame Język~ ~Jczystego w szko
łach, sądach i w wewnętr~nem u~zędąw_amu .
ł załatwiona
Kwestja obrony woJskoweJ Gdanska zosta a
kompromisowo.
.
,
.
.
Pod względem militarnym wolne miasto Gdansk me m~ze
służyć jako podstawa operacyjna dla sił I_ądo~ych !ub mo~sk~ch,
mianowicie nie wolno mu budować for.tyhkacJt~ ant ież me _1est
dozwolony wyrób amunicji lub materJału w0Jenneg9 na Jego
obszarze bez pozwolenia Ligi Narodów.
. .
.
.
w razie ataku lub grożącego Gdańskow: meb_ezp1e~zenstwa ataku, o ile ten atak lub to grożące _n1_ebezp1e~zen~tw~
ataku nie dotyczą · polski~g~ obszar~,. R~da L1g1 Na.rodow, ł:śl~
to już dziś można przew1dz1e~, zwroc1 się do Polski, aby z.~7,ą
dać od niej zbrojnego poparcia o~rony ~bszaru wolne~o. miasta
Gdańska. Zależeć będzie od okohcznośc1, czy, Ra.da L.1g1. N a~odów jednocześnie zażąda w tym celu wspołdziałama tnn) eh
członków Ligi Narodów.
W razie napadu na Polskę jakiegoś państwa wbre~ tr.akt~towi, Rada Ligi Narodów będzie zmuszo_na do zast~now1ema .~1ę
'nad środkami, aby zapewn_ić oc~ronę miasta pr~e,~1w wsze lkim
atakom, któreby mogły unicestwić pracę_ w porcie_.
.
Jest bardzo prawdopodobne, że Liga Narodow up:os1 Polskę ;by wzięła na siebie obronę bądź to sam~, ~~dz to p~·zy
współudziale innych państw, będących członkam_1 L1_g1 Narodow.
Ochrona Ligi Narodów rozciąga się rów_nom1ern_1e także na
przywóz do Polski amunicji ~ i~neg? matefjału woJennego podczas trwania kroków nieprzyJac1elsk1ch.
Rząd Polski nadaje się wobec tego szczególniej do ~w~ntualnego otrzymania od Ligi Narodów mandatu dla zabe~p1eczenia obrony wolnego miasta. J~dnakowoż ten ~andat. ~1e m~że
być nigdy powierzony wyłącznie Polsce. Będzie on J~J _powierzony tylko po rozwa~eniu k~żdorazowo przez R~dę L1g1 ~arodów wszystkich okohcznośc1, w tym celu, aby me do~uśc1ć ~o
tego, aby Liga Narodów, jako protektorka wolnego miasta, me
1

l) W czasie wojny 1"20
!1
r. ~asze w ł a dze graniczne nie p~szczały mężczyzn na terytorjum wolnego miasta.
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_bra~ udziału w walce. m~ędzy narodami w innych vrypadkach, an1telł to jest przewidziane w układzie o Lidie Naro-

musiała

dów1)•. l
~

·

Kwi~tesencją post3:no~ieni~ Ligi Narodów jest więc, te
Gdańsk me mote stać się mczyJą p~dstawą oeeracyjną, a tylko
w poszczegó!nych ~ypadkach. Polski. Na pewien wic;c przeci,g

_:czasu, w ra~ie koni~cznym O_dańsk mote· być przez nas okupow~ny, załogi na~o.m1ąst naszeJ stałej nie posiada 1). W zasadzie
--więc obro~a mihtarna wolnego miasta, acz nie samodzielnie,
przyznana Jest Polsce, Tipółdzlałać ma w tem inny członek LiJi
~arodó~, ~ięc najprawdopodobniej Anglja, która panuje obecnte
01epodz1elme 11a wodach bałtyckich.
. Połowicznie zadecyd!)wan~ kwestja ~andatu ob.rony wojsko,. -.
weJ ~ Gdańska, zadecydowana me-praktycznie'), bo wszelka obrona
musi ?Yć owocem. d!ugotrwałego {>riygotowania, znajduje pewną
przeciwwagę w m101ma!nych roz~tarach .terytorjum wolnego rąia- .
:ata, nad którem całkowici~ prawie panuJe nasza artylerja lądowa
lub morska, k_tórego ~oleJe. s, w nas~ych ręka.eh, jak równiet,
chot w połowie, port i drogi wodne (m.e tylko Wisła lecz i drogi
'
·
wodne delty}.
. Życie Gdańska, zal~tnego o~ nas po_d względem aprowiza~yJnym, ~ogóle ekonomrcznym, m1mowol01e potoczy się w równoległym kierunku do · ~aszeg~. O działaniach wojskowych przeciw
krnąbrnemu dotąd miastu a:ue mote być mo*y wojska ono ład
nego nie. pos.iad~, wystąp~en~e . jego fąrqialne ~czy nie formalne
po st~ome Niemi~, _w razie tch walki z Polską, staje się bardzo
wątphwej '!artośc1 i cel~w.ości, względnie wpodob{lym wypadku
akcJ~ prz~civ.: Gd~óskow1 !llote bY.~ rozpatrywana tylko w związku
z działaniami WOJskowenu przeciw Prusom Wschodnim.
. PoUt,lla Polski "' sto$lllł/u, do wolnego llllasta. , Polityka Polski w .stosunku do wolnego miasta nie była dotąd ani egoistyczną•, ani „amb.itną •, wy~hodził~ z załotenia, te interesy" Odań
ska _są żgodne z interesami .Polski. Powoduj11c , się tem1 wzglę
dami, rz,d polski tywił i· .tywi mieszkadców wolnego miasta
sprzedaJąc mu zbote po cenie, jaką płacił 04aósk swym produ~
en tom, dok!adał więc olbrzymie sumy, chc11c dowiegć d.wiafu
te. O~adsk Jest z Polską organicznie spojony i sk11din11d tywno~
śc1 me otrzyl'!1~· Wyraz~m wdzięcznogci ze ~r~ny wolnego miasta były straJk~ robotrucze .w porcie w chwdi · krytycznej dla
-.państwa. (w leci~ .~920 r.), rezultatem czego była przerwa w do-starczan.1u am~n1c11, dalszem następstwem było ogłoszenie .neut~alnośe1 • prz~~ wo~ne miasto w ~oj nie polsko-rosyjskiej, wresz.c1e przedstawiciele Jego rozpoczęl1 układy z ..bolaz.ewikami, a ich
~) Z komunikatu Lig• Narodów 17 listopada 1920 r.
) Sprawa ta nie jest ostatecznie zadecydowana
1
) Zan~ 6,. Liga Narodów przyśle w r.azłe niebezpleczelistwa iezwolenie na
obronę, Odansk mo2e jut byf opanowany przez nie.przyjaciela. lluzorycznośt
podobnego postanowienia jest widoczna I w4tpliwe, czy da stę utrzymał.
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serzymierzeńcy w mieście zajęli się bezkarnem
rządu polskiego i prze.śladowaniem ludności

~emolowanienr.
polskiej.
Przeciw prowadzeniu ugodowej · polityki w stosunku do wol7
nego miasta wypowiaaał, się .do$ć ostro jego ludność polska,~
jak wogóle ludność polska Pomorza. Hasło jej streścił „Dziennik Gdański•, mówiąc bezustanie, .ogłodzić szakal ów". Odwetem
za .neuk'alność• i przerwę w dostarcza'1iU amunicji przez Gdańsk.
było samorzutne wstrzymanie przez organiz.a~je robotnicze pol.
skie dowozu żywności do wolnego miasta.
Przyszlolł Qdatfska. Przyszłość stosunków polsko-,dańskich
zalety od wewnętrznej siły pańtwa, od, stanu napięcia naszej
energji narodowej. Gdańsk ma przed sobą po podpisaniu konwencji jeario wyjśc;ie, mianowicie stać . się partem polskim.
Konwencja, oprócz istotnych braków, ma r z·alety w stosunku do
nas. Nie motna jej nazwat tryumfem, lecż rówrtiet i klęską, nie·
nalety przym;ykać oczu na jej rzeczywistą· wartość. W wypadku,.
gdyby stała się ona naszą przegraną, wówczas Gdańąk. miałby
tak!e drugie wyjście przed sobą, stać się -zwolna zasychającą
i zamierającą ~Brugges la morte•. O własnych siłach i dla swojej potrzeby miastQ nie jest w stanie utrzymać portu na odpowiednim poziomie, nie mówiąc o ulepszen1u i rozbudowie.
Odańsk nie jest jedynym węzłem ruchu handlowego w Polsce; głównie drogi handlowe jej idą bowiem w kierunku równoletnikowym.. Odaósk mote się stać tylko głównym ośrodkiem
handlu .morskiego Polski, lecz nie wyłącznym. Oprócz samego
. po,tq gdańskiego motebne jest zbudowanie po wielu la.łach portu
na wybrzetu obok niego (choćby projektowanego- w Gdyni tł kim, na północ od Nowego Portu) względnie do rozporządze
nia naszego handlu, zwłaszcza dzielnicy pałnocno-wschodniej,.
st.oją otworem porty Łotwy (przedewszystkiem Libawa), Prus
Wschodnich i pqrt Kłajpedy. Wogóle jednak wartość portów bał-
tyckich, a więc 1 samego, Gdańska, zaciasnego dla 80 miljonowego państwa, jest częściowo uzaletniona od nastrojów, jakie
panują na. wodach bałtyckich (na razie więc całkowicie .angielskich), w kanale Kilońskim czy w cieśninie Sundu. Wobec .
powytszego si$nu rzeczy jest rzeczą zupełnie naturalną, te Pol-. ska . jest zmuszona obejrzef się za innemi drogami morskiemi,
wiodącemi do świata, Na morzu Śródziemnem najdogodniejszym dla. nas z portów jest Tryjest, toczyły się układy o (rezultacie niewiadomym), w celu skierowania przezeii n.aszego
ruchu emigracyjnego lnb reemigracyjnego, lub tet jego części.
Nęcą nas bliskie porty morza Czarnegó, a przedewszystkiem
Odessa. Motność korzystania z nich jest związana z wyjaśnie
niem i ustaleniem się sytuacji na Ukrainie 1).
,,Danzig:s Zukunft · liegt auf dem Petroleum", za lat dziesięć ·
biur

,

Wszystkie je.dnak wyjścia na ocean, przez które iść ewentualnie mo- ·
. te nasz handel, więc przez BałtJk, morze Czarne ł Śr6dziemn'e są faktycznie
w r~kach AnglJl. Do nłej n~eta lub o4 nlej są µJetpe cteśnhiy, 1,cz,ce tnorzal
wewnęłrtnt z Atlantykiem.
1).
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może się on stać pi'erwszym portem wywozowym nafty w Europie.
Drugill) P,roduktem wywozu będzie prawdopodobnie węgiel Górnego Sląska, spławfany Wisłą, względnie umiędzynarodo~ioną
Odrą. Koniecznością palącą po '})rzyłączeniu Górnego Sląska
stanie się kanał Wisła -Odra w górnym biegu tych rzek.
Ma G_d ansk możność tajęcia czołowego stanowiska na przyszłej drodze wodnej Gdańsk- Odessa (Wisła-San-Dniestr) czy
Gdańsk- Chersoń, (Wisła - Dniestr), czy też Gdańsk - Gałacz
(Wisła-Prut). Szlak wodny Wisła-San - Dniestr będzie jedną
z najważniejszych dróg Europy. Ma najwięcej szans urzeczywistnienia. Dla realizacji tej projektowanej drogi zawiązał się
syndykat. Przetnie ona międzymorze, skróci drogę, wiodącą z morza
Czarnego na Bałtyk. Dzisiaj kurs okrętu, idącego z wód Pontu do
Anglji, wynosi 6880 km., kiedy zaś on pójdzie projektowaną drogą,
kurs jego wyniesie tylko 3000 km. Umożliwiony zostanie wówczas
tani przewóz zboża z Bessarabji, Podola, Ukrainy przez Gdańsk,
który stałby się kluczem śpichrza ukraińskiego dla północnego
zachodu Europy :!). Jest to sprawa pr tyszłości, dzisiaj puste są
śpichlerze Ukrainy.
Ponętną jest również dla Gdańska perspektywa zajęcia wyjściowego stanowiska w projektowanej przez Bułgarów komunikacji kolejowej Gdańsk - Dedeagacz. Linja ta szłaby z Gdań
ska przez Warszawę, Kraków. Lwów do Czerniowiec, następ
nie na południe, przez terytorjum rumuńskie, do Bułgarji.
Z chwilą kompletnej ruiny kolonjalnej polityki Niemiec,·z chł"i
lą zagaśnięcia ich wpływów na wschodzie, wpływów dążących
wzdłuż linji kolejowej Berlin- Bagdad, po zniszczeniu i odjęciu
Rzeszy jej floty wojskowej ·i handlowej, jedynym najdogodniejszym terenem ekspansj i Niemiec jest bliski wschód, więc Rosja, najlepszym punktem dla tranzytu lądowego do niej jest
Gqańsk, wobec czego za wsze on będzie objektem, szczerze interesującym państwo niemieckie.
Walka o Gdańsk, "o Pomorze i jej wynik zwycięski leży
w możności zadecydowania narodu polskiego, czy wzbudzi on
w sobie tęsknotę za morzem, czy zczeznie w nim mniemanie,
utożsamiające bursztynowy brzeg z kąpielami w Gdyni lub w Sopotach. Warunkiem jest, aby powstała i utrwaliła się w narodzie
świadomość o konieczności posiadania wyjścia na świat, i stać
się ona musi udziałem szerokich mas, a nie jednostek. Wówczas
żywioł· polski w Gdańsku innemi zagada słowy w stosunku do
miasta, a nie jak dotąą będzie w nim proletarjuszem i helotą.

NOTATY DO ROZDZIAŁU .WOLNE MIASTO GDAŃSK•.
Gdańsk, port handlowy i, wojenny. ,_W ~r. 9 „Bellony" (19~0 r.) au_t_or
niniejszej pracy, pisząc o Gdansku wyraził się, że • p~rtem wo1ennyI1_1,, J~k
i handlowym Polski być może tylko Gdańsk". RedakCJa pod tern um1esc1ła
dopisek, który mówi, że:
.
.
.
.
• Trudność polega na tern, że bardzo medogodne".1 Jest połą_cze~1e w )~dnem miejscu portu wojennego i handlowego. Interesy ich będą s1ę c1ągle sc1erać, szkodząc sobie wzajemnie. .
.
.
.
.
.
Wszędzie widzimy tendenCJę rozdztelema portu handlow_ego_ 1 wo1ennego.
w Rosji - Petersburg i Kronsztadt, w Niemczech - Hamburg 1 Wilhelmshaven,
. we Francji - Tulon i Marsylja.
,
Przeznaczywszy Gdańsk na port handlowy, należałoby stwo,rzyc port wojenny dla jego obrony".
.
.
.
Wiadomo, że Gdańsk służył Niemcom przez długi czas, Jako port woJenny
i handlowy, i int~esy ich jakoś go~zić się .musi~fy. .
.
.
Porównanie, raczej zestawieme Hamburga I W1lhelmsha.':e~u Jest _mezrozumiałe. Port Hamburski utworzyło zalane przez morze u1sc1e rzeki Łaby
(Elby) które ma głębokość tylko 7 m., a w czasie przypływu 9.15 m.; 1) zro:
zumiałe więc, że w .żadnym wypad~u flota bojo'Ya nieI1_1ie~ka ~ niego korzyst.a~
nie może, jest on dla niej za płytki, a. po dr~g1e znaJdUJe _się _w od~egłosc1
100 km. od morza w linji powietrzne], czyh na wydostame się z mego na
wolną przestrzeń morską trzeba mieć ,kilka go~zin czasu. Wobec powyższe~~
stanu rzeczy, Hamburg ma na w~brzezu. morskim avantport- Cuxhaven, w kto
rym zatrzymują się wielkie s~atk1 ~ce_am~zne: . .
. .
.
Główną stacją floty woJenneJ ~1em1eckie1 .J~St K1lon1a, przy ~anale teJż.e
nazwy, na Bałtyku. Wilhelmsh~ven Je~t t~lko_ JeJ. porte~ pomocn~czym 'YOJskowym na m. Północnem, w mm ogmskuJą się siły zbroJne i:nors,k~e, bromące
dostępu do wybrzeży niemieckich m. Północnego, w szczegolnosci do ~ana_łu
Kilońskiego. Do Hamburga ma Wilhelmshaven tyl_e co_ i do Br_e~y, t. J. m~.
Te porty są za daleko w głębi lądu ukryte, aby się miały . obawia_c napadu, sił
zbrojnych morskich. Wilhelmshaven był punkte_m dla ·podeJm.owan!a. :'7Y~adow,
uzupełniał system obrony dwóch mórz, do ktorych pretens1e ~oscih Niemcy,
a na które przepływa ich flota w nagłych wypadkach w 6 godzm przez kanał
Kiloński. • Nic więc Wilhelmshaven, położony w małej zatoce ~ade i. schowany
za mieliznami wysepek wschodnio-fryzyjskich , do Hamburga me miał,. wobec
czego trudno dostrzec w tym wypadku tendencję oddzielenia portu wo1ennego
od handlowego.
. .
,
.
.
Kronsztadt i Petersburg przedstawiają się w sposob nieco odm1ennr.
Zatoka Fińska ma kształt worka, na dnie którego znajduje się Petersburg, w naJ-

2

)
W czasie okupacji Królestwa Kongresowego przez państwa centralne
i powstania Ukrainy Skoropadskiego mielono odnośny projekt na szpaltach pism
gdańskich, starając się wynaleść drogę pomiędzy Gdańskiem, a Ukrainą, któraby

o minęła Polskę etnograficzną.

1)

str. 62.

Fliigel.

Die deutschen Welthafen Hamburg und Bremen.

Jena 1914,
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bardziej wschodniej części zatoki. O 24 km. przed nim leży wyspa Kotlin, na
której osadzona jest twierdza Kronsztadt z portem wojennym i niewielkim
handlowym. Głębokość morza pomiędzy wyspą, a Petersburgiem wynosi 1-5 m,
pod Kronsztadtem 7 m., jasne jest przeto, że flota rosyjska stać w porcie miejskim nie może, a tylko może do niego dopływać kanałem (Morskoj kanał),
rynną wjazdową wykopaną w zatoce. Rozdział portu wojennego od portowego
był w tym wypadku koniecznością, wynikającą z warunków topograficznych.
Praktyczność oddzielenia portu wojennego od handlowego, choćby ze
względu na swobodę ruchów i odmienny porządek wewnętrzny, jaki powinien
w nich panować, oczyv/iście nie może ulegać wątpliwości. Lecz flota wojenna byłaby instytucją zbyt kosztowną, gdyby wszystkie objekty hydrotechniczne, istniejące na morzach, chciała zatrzymać na swój wyłączny użytek. Np.
kanał Kiloński lub Panamski mają w pierwszym rzędzie znaczenie strategiczne,
lecz śmieszne byłoby żądanie wojskowości, aby tylko okręty wojenne mogły
przez nie przechodzić.
~k,-i
Rozdział portu wojskowego od handlowego jest praktyczny i zrozumiały
w państwach, które mają wiele wybrzeży. Francja ma brzegów 3120 km., jest
państwem bardziej zainteresowanem na morzu, aniżeli na lądzie, nic dziwnego,
że utrzymuje porty wojskowe oddzielnie, skoro w dodatku przyroda uposażyła
je doskonale pod względem obronnym. To samo Niemcy, mające 2.000 km.
wybrzeży. Dla Rosji, płytki i zamarzający w zimie port Kronsztadzki był mało
wartościowy, porzuciła go też, budując na zewnątrz zatoki Fińskiej port Bał
tycki (Rogerwik) i urządzając jako port wojenny Libawę, chociaż była ona portem handlowym.
O budowie portów morskich decydują względy obrony i warunki topograficzne. Wzgląd, czy tam istnieje port handlowy, czy nie istnieje, mniejszą
gra rolę, nikt zdaje się nie będzie się wahał zbudować portu wojennego w korzystnem miejscu, nie oglądając się na przeszłość wybranego miejsca. Dogodności, wypływające z położertia portu w danem miejscu mogą być większe od
niedogodności „ścierania się interesów 14 jego z portem handlowym.
Urządzenie w ciągu najbliższych lat nowego wojennego portu polskiego ·
jest choćby ze względów finansowych wykluczone. Przeprowadzone być mogą
narazie tylko studja w tym kierunku.
Wybrzeże polskie jest. płaskie, jednostajne, długość jego wraz z . brzegiem wolnego miasta Gdańska wynosi 130 km., nigdzie ono poza Gdańskiem
nie sprzyja budowie portu. Narazie nasza marynarka wojenna będzie zmuszona
nolens volens, zająć w razie koniecznym część portu gdańskiego na swój uży
tek, choćby niedawno zbudowany_ Kaiserhafen, którego wybrzeża nie są jeszcze
całkowicie zajęte. 1) Najdogodniejszem miejscem do najłatwiejszego wykonania
portu jest poprowadzenie go od dzisiejszego koryta wjazdowego, względnie drugiem miejscem jest łożysko Wisły Śmiałej (przełom 1840 r.).
Gdańsk, jako port, ma najlepsze połączenie z państwem i jest najdalej
położony od granicy zachodniej . Przemawia ża nim związek rzeczny i kolejowy oraz względy bezpieczer:stwa (t. j . samego portu).
W „Bellonie" autor pisał dalej, że:
• Wszelkie inne projekty budowy portu z ominięciem jego (t. j. Gdań
ska) są z góry skazane • na niepowodzenie. Projektowany Puck, port wojenny za Władysława IV, leży w najpłytszej części zatoki; 'przeprowadzenia
kosztownego kanału, ujętego w tamy ochronne za przykładem Królewca,
możnaby dokonać dopiero za lat kilkanaście, a sumy wydane na ten cel byłyby
prawdopodobnie niespółmierne z osiągniętemi korzyściami•.
Podobnie projektowany swego czasu przez komisję rządową Tczew jest
dość odległy od morza - trzebaby rzekę pogłębiać zn.acznie ·i budować nowy
port; korzyść realną możnaby uzyskać nieprędko. Wogóle problemat znacznego pogłębiania Wisły w dół od Tczewa przedstawia się bardzo wątpliwie.
Poziom rzeki pod Tczewem wznosi 4,5 mtr. n. p. m., a odległość do Bałtyku
wynosi około 3.0 kim., spadek rzeki dochodzi do 18°ion, czyli w wypadku pogłę
bienia koryto zapadnie się głębiej, rzeka będzie płynęła, wżerając się w ziemistą caliznę, lecz bynajmniej nie będzie głębszą. Praca podobna jest celowa
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Obecnie zajmuje dla materjału portowego t. zw .• polski dok".

wiślanych.

w ujściach rzek, w które daleko wciska się morze np. w limanach m. Czarnego albo w rozmywisku ujfcia Elby, której teraźniejsze koryto ujściowe jest pozostałością prastarego Prawisły, dokąd głęboko wkracza fala przypływu, wznosząc poziom wody. Rezultatem pogłębiania Wisły, w dolnym jej biegu, byłby
zupełny zanik Nogatu. Gdyby nawet wykonanie portu Tczewskiego było motliwe, to nigdy nie będzie on mógł wobec niedogodnych warunków topograficznych sptostać Gdańskowi. Nasza flota wojenna, w nim konsystująca, uwięzio
na by została w wypadku niepowodzenia na Wiśle, bez . mo.tności odejścia. Zresztą powtórzyłaby się historja Królewiec - Piława; tutaj Gdańsk przełapywałby
okręty, idące do Tczewa".
Po projekcie puckim i tczewski~ przyszła kolej na Gdynię, miano nawet podjąć prace, zmierzające do urządzenia portu, do któregoby mogły dochodzić statkr 2.000 tonnowe, czyli dla celów wojskowych; byłby to port dla łodzi
podwodnych (350 - 750 tonn), kanonierek, torpedowców i kontrtorpedowców
(780-1.000 t.). Flota niemiecka obecnie nie rozporządza okrętami ponad 10.000
tol\11: j~t to dla pancerników wymiar niewielki, zwat.ywszy, .te np. zatopione w czasie wojny angielskie pancerni~i lub okręty lfnjowe miały wymiary od 10 - 29 tys tonn. Flota rosyjska, zdaje się, rozporządza kilkoma
większemi jednostkami bojowemi (2-3). Zatopiona w 1917 r. w walce o archipelag ryski „Sława" miała 14.600 tonn. Jest widoczne, .że Polska musi
szukać portu, w którymby podobnej wielkości okręty mogły stać. Jest nim,
czy mote się nim wkrótce stać - tylko Gdańsk.
W czasie kiedy sprawa konwencji polsko-gdańskiej przybierała dla nas
obrót niepomyślny, rzucono dość głośno projekt budowy wielkiego portu Polski
w Gdyni, rzucono z naiwną chęcią przestraszenia zbuntowanych gdańszczan;
wówczas te.t zaczęto się zastanawiać w prasie nad projektami związania go
. z Wisłą polską kanałem. Zrozumiałe, .te chciano, aby ten kanał omijał terytorjum wolnego miasta. Iluzoryczność zamierzenia jest widoczna dla ka.tdego nieuprzedzonego przy pobie.tnem nawet spojrzeniu na mapę. Kanał trzebaby na
stosunkowo nieznacznej długości wznosić do 200 mtr. i opuścić następnie do
poziomu morza. Czy koszta zamierzonej imprezy opłaciłyby się kiedykolwiek,
jest rzeczą bardziej, ani.żeli wątpliwą.
Inny z projektów zmierzał do związania Wisły z zatoką Gdańską kanałem, idącym od Tczewa wprost ku północy'). Należałoby wody rzeczne utrzymać śluzami, aby Wisła do morza nie uciekła i nie stworzyła się sytuacja, analogiczna do tej, którąby dało forsowne pogłębienie rzeki. Budowanie sztucznego kanału, gdy obok płynie .żywy, wartki nurt, byłoby równoznaczne z przy.znaniem się do klęski. Dzisiaj, na szczęście, jest on zbyteczny. Polska ma,
choć w połowicznym zarządzie, lecz Wisłę do ujścia.
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VII. Prusy Wschodn~e.
Prusy Wschodnie zajmują obszar pojezierza, zawarty pomię
dzy morzem, Wisłą, a dolnym Niemnem, wyłączając prawobrzeżną część Pomorza t. j. ziemię Chełmińską. Pierwotnie przed
wojną sięgały one poza Niemen, lecz traktat wersalski ziemie,
tam leżące, t. zw. terytorjum Kłajpedy, odłączył i poddał pod
władzę Ligi Narodów.
Pojezierze, ogramczone dolnym biegiem Wisły i Niemna,
nosi nazwę Mazurskiego albo Pruskiego, nazywają je także nieraz wprost polskiem. Od południa brak mu wyraźnej granicy,
przy_iąć za nią można w przybliżeniu linję powietrzną pociągniętą
od Grodn~ do Torunia. Potężne zwały moren czołowych, leżące
o~. P?łudm?wego zac_hod~ ku północnemu wsc~odowi, przypominaJą kraJobraz sąsiedniego Pomorza, zbałwaniony od wzgórz;
jednako one zostały zrodzone z ucisku olbrzymiego lądolodu, osadów po nim pozostałych i na skutek działania wód roztopowych,
z niego płynących. Powierzchnia kraju jest nierówna, zasypc:1na
grzędami kamienistych wałów, lub łagodnie zatoczonych pagórków. Po skraj ach idących wdół pól leżą nagromadzone ręką rolnika
stożki kamieni.
Pomiędzy Wisłą a Drwęcą rozpostarł się równy, płaski
kraj, o nieznacz~~j skali wzniesień, przecięty głębokiemi doli 1ami
prwęcy, Qssy 1 ich dopływów, pokryty niewielkiemi jeziorkami,
t tylko po przekroczeniu Drwęcy, jeziora stają się liczne i potężne, zajmują znaczne przestrzenie i tworzą wespół z wzniesieniami charakterystyczny krajobraz moreny czołowej, krajobraz
wypuklin ~ wk!ęs~oś~i, jak_ daleko _okiem zasięgni_e. Zrzadka tylko
tu i ow~zie w1dz1 s1_ę _dolmę rzeki }ub stru11Jienia z połacią niw
zbożodaJnych. W nlZlnach wszędzie zaległy torfowiska.
. Pojezierze Ma7:urskie dzieli się na dwa pasy o kierunku.
zbhtonym do równoleżnikowego. Jeden z nich, jest to nizinna
smuga przybrzeżna, daleko szersza, aniżeli ma to miejsce na Po„
morzu, drugi - to łańcuch wzgórz, który falować poczyna poza
Drwęcą, a w miarę posuwania się ku wschodowi, oddala się ku
północy. Wyniosłości, bezładnie porozrzucane, tworzą dwa gniazda
1
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na krawędziach, na zachodzie--pagórki Grunwaldzkie (313"m. n.
p. m.)- na wschodzie kompleks „gór Szeskich (309 m.), który ku
Niemnowi przechodzi w kamieniste i piaszczyste okolice Suwałk.
Pomiędzy skrzydłowemi grupami wzniesień, w licznych zakolach
i skrętach, cią~ną się pasma łączne pagórków, garbaty kraj wrzosowych pust, przedarty kilkakrotnie przez skupienia jezior. Największą jest grupa jezior Leckich, ułożona w kierunku południ
kowym. Składa się ona z kilkunastu jezior większych i mniejszych, pomięd?Y któremi znajdują się najpotężniejsze jeziora kraju,
mianowicie, Sniardwy, (109 kim. kw.), następnie Niegocin albo
Lawęcińskie. Leśmiady, Mamry Węgoborskie, Selment i inne.
Różańce jezior Mazowsza Pruskiego połączone są licznemi kanałami, brzegi ich zazwyczaj otacza las, na przesmykach między
jeziernych, któremi prześlizgują się drogi, przytuliły się osady
pierwszych kolontzatorów kraju, Mazurów.
Ze wzgórz i jezior, pomiędzy niemi zaklęśniętych, których
liczą 279 o powierzchni powyżej -50 ha, spływają i wypływają
rzeczki, niosąc ich \vody w , krótkich, szumnych biegach, na
wszystkie strony. Ku Wiśle dąży Drwęca, Ossa, ku morzu Pasłęka, również na północ biegnie Łyna, Wę~orapa, Pissa z szeregami drobnych dopływów. Do Narwi płynie rój potoków i rzeczek, jak Łęk, Pissa, Szkwa, Rozoga, Omulew, Orzyc i dalej
Wkra zw. t. Działdówką.
Wody rzeczek, cieknących po stronie północnej, zbiera Pregoła już na nizinie nadbrzeżnej, zlekka nachylonej ku morzu.
Największym dopływem Preg-oły z prawej strony jest Wystruć.
Od połączenia się jego z Węgorapą, pod miastem Wystruciem (Insterburg), r7:eka dopiero otrzymuje miano Pregoły. Uchodzi ona
do zalewu Swieżego, nie dochodząc do ujścia, oddziela ku pół
nocy odg-ałęzienie do zalewu Kurońskiego, Dejmę, które mnżliwie
że kiedyś hyło sztucznie urządzone, odchodzi bowiem pod prostym kątem. Dejma odcina ubogi, piaszczysty półwysep Sambijski, stromemi ścianami (60 m. wyś.) spadający w morze. Z dwóch
stron Sambji stoją wody płytkich zalewów morskich: Świeżego
i Kurońskiego. Odcięta od wschodu, Dejmą,jest więc Sambja
właściwie jakby wyspą. W zalewie Świeżym, oprócz Pregoły,
znajdują ujście rzeczki, płynące z pojezierza, i Nogat. Dn zalewu Kurońskiego wlewa swe wody Niemen, tworząc potę1ną
deltę. Rzeki" niosą do zalewów ohfite ilości materjału rzecznego,
który osadzają przy ujściu, zasypując je temsamem. Od peł
nego morza odgradzają haffy (zalewy) piaszczyste mierzeje,
długiemi, wąskiemi wstęgami, ścieląc się równolegle wzdłuż
brzegowych odmiałów. Wyjście na widnię morską prowadzi przez
ciasne pr 1.erwy, zwane głębiami, ktńre starannie chronią od zamulenia; jedna nosi nazwę głębi Piławskiej, druga w mierzei
Kurońskiej - - głębi Kłajpedzkiej.
Powierzchnia dzisiejszych Prus Wschodnich wynosi 38 tys.
km. kw. Mają one kształt nieforemnego sześciokąta, przypierają
cego całą swą długością do płytkich, przybrzeźnych wód Bał
tyku. Od wielkich rzek, które do morza odlewają swe wody, two-131

rząc granice Prus, są one odcięte. Wisła jest ; :własnością P~lski,
podczas gdy Niemen od Grodna . ~ostał um1ędzyn_a~?dow1ony.
Możność więc dowolnego korzystanta z głównych hn_1J komuntkacyjnych została do minimum zreduko"'.'an~, względme pod~ana
obcej kontroli, bo, chociaż tr~ktat przew1duJe prawo żeglugi dla
mieszkańców Prus Wschodntch na obu rzekach, to w praktyce
postanowienia traktatu różnie. wygl~dają i różnie mogą być komentowane (Gdańsk, kanał K1lonsk1).
.
.
Granice. Graniczą Prusy Wschodme na południu z dorzeczem środkowej Wisły, na wschodzie z Litwą, b~di z Polsk,.
Na zachodzie oddziela je od Rzeszy Pomorze, barJera wydźwt- ,
gnięta na zdruzgotanych nad_ziejach nie?1ieckich, wieczna i niestrawiona zapora w pochodz1e na wschod. .
.
Długość granicy· lą~owej _Pru_s .Wschodmch 'YY~osi 680 km .
Graniczy państwo Polskie z niemi 1 W. M. G~anskiem ~a d~ugości 546 km. Granica biegnie łukiem, os~rzydlając terytofja me.mieckie. Poczyna się na północ od Gda1;1ska, na br_zegu_ za~oki.
obejmując Sopoty, skąd idzi~ na po!u~me? odchylając się me~o
ku zachodowi, aby następme zwrocić st~ ~prost _na wschod
i dojść do L_eniwki, P<?niżej Tci~wa, skąd 1dz1e. w gorę prawy~
brzegiem Wtsły. Pomiędzy Kwtdzrną ~ ~r~dziądz~m odchodzt
na wschód do Drwęcy, którą przecrna, 1 idzie daleJ. na . p_ołu~
niowy - wschód do Białut (na.póJnoc _od Mławy). T~ j~st JeJ , ~aJbardziej południowe wysunięcie, 1 odtąd, zagrnaJąc się n~
po~udniowy - wschód, przecina praw?brzeżn~ dopływy. Narwi„
a od Rajgrodu zakręca dość rapto~ni~ ku poł~ocy,. gdzie opodal jeziora Wisztynieckiego sch?dzi się z granicą h~ewską.
Prusy Wschodnie są częśc1ą · Rzeszy, stosu?ek ich wskut~k
nowych warunków, w jakich się znalazły, mus.1 być ponowm~
określony. Projekty dzisiaj rozważan~ krę~ą . się około pewneJ
lokalnej autonomji, co prawdopodobme dojdzie do skutku.
.
Stosunek do Polski. Stosunek Polski do Prus Wschodnich
określa w zarysie traktat Wersalski (§~ 97,. ~8~, mó~iąc o korzystaniu przez ludność . Prus W_sch~dmch 1 JeJ st~tki na słus~- /
nych warunkach z drogi wod!1eJ Wisły? a ()O drugie z komum- /
kacji przez korytarz Pomorski. Komuni~aCJ a .przez ten ko~yta~z
ma nosić charakter rekompensaty! w.zam1~n .Niemcy. zob~wiązuJą
się dać Polsce analogiczne ułatw1en1a w JeJ komumkaCJi z portem W. M. Gdańska poprzez swoje terytorja, położone _na
prawym brzegu Wisły. Odnośn~ umowa ~a ~yć zawart.a pomię
dzy zainteresowanemi P.aństw~mi, a w r~z1e memożnośc1 poroz1:1mienia treść konwencJt ustah Rada Zw1ązku Narodów. Nara~1e·
transport przez korytarz P?mor_ski,. tak i przez terytorj~ n!emieckie prawego brzegu Wisły 1stnteJe na warunkach dosć m~określonych, z zastrzeżeniem, ~ż Niemco~ n~e. _wol!1o prz~woz1.ć
broni i amunicji bez pozwolenia Głównej MisJt M1ędzys0Juszm
czej w Berlinie.
Zaludnienie. Ludność Prus Wschodnich liczy 2 miljony .
mieszkańców. Pas nizinny nadmorski zamieszkują Niemcy, obszar pojezierza właściwego jest polski. Ludność niemiecka w sto-
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sunku do nas jest usposobiona wrogo. Tu w okolicach Suszu,
Prabutów skupiły się wielkie fortuny niemieckie i jest gniazdo
junkrów, wśród których wylągł się zamach Kappa. Jest to czołowy okop niemczyzny, bijącej swemi falami na wschód i pół
nocny-wschód, przesiąkającej na południe.
Ludność polska zamieszkuje zwartą masą Mazowsze pruskie wzdłuż pogranicza z Kongresewką, tworząc odrębność narodowo-ludową, a najdalej na północy tkwi nad Wisłą samotny,
prawobrzeżny przylądek polskości okolic Sztumu, Kwidzyny, ocalały wśród pogromu, uczynionego przez Niemców na pojezierzu.
Mazowsze pruskie, poddane przez kilkaset lat władzy elektorów, jest przykładem wykonania zasady "cujus regio, ejus religio". Mazurzy są protestantami i aczkolwiek protestan!yzm te!l
krzewili „nowinkarze", przychodzący ze środka rdzennej Polski,
to dzisiaj głucho o tern i kościół stał się jednym z czynników
germanizacyjnych. Sąsiednia· Warmja jest katolicka, lecz tylko
powiaty południowe mają ludność polską.
Wyrokiem sądu JT}ocarstw zacho~nich polskie obs_zary za.boru pruskiego na prawym brzegu Wisły poddano pleb1scytow1.
Ogółem plebiscyt był dokonany_ na 15300 km. k~ .. zamieszkałyc_h
przez 740 tys. ludności, z czego 427 tys. stanow1h Polacy (obhczenia komitetu plebiscytowego polskiego). Przegraną naszą należy przypisać przedewszystkiem słabemu uświadomieni~ ludności
(w rejencji Olsztyńskiej różnica między procentem polskiego zaludnienia, a polskich dzieci szkolnych dochodzi do 2?%). Pozatem
do klęski przyczynił się sam sposób przeprowadzenia 1 przygotoania plebiscytu, pozostawienie na miejscu całego aparatu u:zę
dniczego niemieckie rro, oraz dopomogła klęsce naszej zorganizowana i silna akcja społeczeństwa niemieckiego, której mogliśf!1Y
P:zech_vstawić niewiele,. będąc jako p~ń~two w. okresie tworze~ia!
mezrniJące swych granic, a tembardzteJ, że wowczas P.ochłonięc1
byliśmy zle'waniem krwią przyczółkó~ mosto~ych K1Jowa, w.alc ząc tylko dyplomacją na zachodzie, a mieczem ,wyrąbując
g ranice wschodnie.
Niemczyła Mazura szkoła ludowa, gdzie nauczyciel wyśmiewał się z polskości, z polskiego obyczaju i języka. We
wzO'ardzie przed lud~m miał mowę polską, więc jak w Alzacji,
szepce do siebie lud po polsku, a kiedy zbliża się obcy, mó_wi
mową nie.miecką, która jest „fein" mową. Duchowieństwo memieckie silnie przeciwdziałało wszelkiej akcji polski~j i ~tosunki
2 niem są znacznie gorsze, niż na Górnym Śląsku. Nic dz!wnego,
że trudno się było wyrzec ludziom, którzy się decydow~h. w P!ebiscycie, cywilizacji zasobnej we wszystko, uposażone] 1 działającej wyszkolonymi ludźmi, a przechylić się ku nieznanej, dalekiej i ubogiej Polsce. Praca komitetów plebiscytowych była
pracą syzyfową, a sam. plebis~yt ~ tych. potwor~ych warunka~~
komedją, pomysłem n1espraw1edltwym 1 urągaJącym wszelkteJ
sprawiedliwości.

Dzisiejszy Mazur, który utożsamia Polaka z katolikiem.
lekceważy, Mazur ten był

.a tego ostatniego, jako protestant
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kołysany

do"':'snu f wiecznego, jako naród. Niemcy nie zaciskali
na Mazowszu obroży germanizacyjnej, nie stosowali ustaw kaga~cowych., ~ tępili łago~nością, wjerząc, że niedługo, jak w Litwie pruskiej proces zamiany będzie dokonany. Nie prześlado
wano narodowości, a z roku na rok zwiększały się zastępy niem~ch S.łowian. L~d był ~ez inteligencji, a nieliczną garstkę ludz~ świadon.1ych _1 ~racującyc~ narodo-~vo ujęto w kleszcze policyjne, staraJąc się ich odtrąc1ć od śpiącego ludu, aby się nie
o~kną!. Ple~iscytu nie wygraliśmy, aczkolwiek część gmin opo
:w1edz1ała się za Polską, lecz na Mazury rzucona została żagiew
która rychłe wielkim ogniem zapłonie. Rodzi się Nowy Górny
~ląsk! Ni~ zd?byliśm):7 teraz Iławy., Sztumu; M~lborga, ,,zc1przeda· 11~my w ntemi~ck~ rn.ewo~ę brac! z pod Kwidzyna i Sztumu" 1),
me władai:n:y z1em1am1, ktore żywią Gdańsk, pokazujący nam dziś
hardo rogi 1 kopyta, l~cz płomień już został wzniecony i nie
mogą nadal być pewm „Pany nad Prusy" swych niewolników.
Za~hwiały się w posadach twierdze niemieckiego nad Polską
uc1sku.
Warm/a polS,ka. W trójkąci~ katolickiej Warmji, który od
z~lewu Sw1eżego., rozszerzaJąc s1ę, l.egł ku północy, dwa są powiaty z ludnością polską: reszelsk1 (4%) i olsztyński (60 0 )
P<?dczas g;dy północne. są. czy.sto .niemieckie. Lud Warmji, przywiązany Jest dQ swej ziemi, me darmo więc śpiewa poe ta
tej krainy 2):
,,O Warmjo, kraju święty,
Warowny domie nasz,
Ach, jakże niepojęty,
Ty dla mnie urok masz!
Potężna w tobie siła,
Żywota· wieczny zdrój,
O Warmjo moja miła,
O drogi kraju mój!"
Warmja polska wynosi mniej więcej dwie trzecie dawneo-o
biskupstwa, ale najmniej stosunkowo jest zaludniona. Gleby n:jróżnorodniejsze, obok najlepszej pszenpej napotyka się piaski
lot.ne, a tu i owdzie pola kamieniami pokryte. Znaczne przestrzenie zajmują gęste bory. Liczne strumienie przerzynają powierzchnię kraju, obfitującą w jeziora mniejsze i większe. Lud
Warmji cichszy, spokojniejszy, więcej zamknięty w sobie, aniżeli wesoły sąsiad Mazur, podobnie jak on przywykł widzieć
w niemczyźnie coś wyższego, gdyż cała oświata, reprezentowana przez urzędników, lekarzy i t. d., objawia mu się w barwie
niemieckiej. Dlatego najwięcej rozkrzewia srę niemczyzna w miastach, głównie w masie półinteligencji. Ludność wiejska zachowała i zachowuje swój język, obyczaje .~tarodawne z wytrwałością prawdziwie słowiańską,, bez przewodnictw~, a nawet bez
11
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jasnego poczucia narodowego. Na Warmji, jak. i na Mazurach
większych właścicieli Polaków niema, zniszczono ich ongiś zupełnie, jednym zamachem pióra, nakazując zapłacić odsetki oćl
pożyczek, zalegających po wojnach francuskich.
Potomkowie
dawnej szlachty przepełniają Warmję, jak i Mazury, lecz nazwiska Firlej, Zaremba, Grzymała i t. p. nie oznaczają ludzi
mających poczucie swego pochodzenia 1 ). · są to już tylko Masuren.
Naogół dziś lud Warmji i Mazur, nie posiadając poczucia
polskości, ma natomiast rozwinięte poczucie szczepowej odręb
ności od Niemców. ,Czuje swe upośledzenie i UJ?okorzenie, Jecz
znosi je cierpliwie. Wierzy, jak Mazur, że „niema takiej długiej
nocy, której biały dzień nie zmroczy".
Litwini. Oprócz Polaków i Niemców zamieszkują Prusy
Wschodnie Litwini i szczątki Kuronów na mierzei Kurońskiej.
Litwinów liczą około 300 tys., lecz do litewskości z powodu
słabego uświadomienia przyznaje się zaledwie trzecia część
(spis 1910 r.). Terytorjum przez nich zamieszkałe rozciąga się
od Dejmy i Pregoły na wschód i północ. Stolicą Litwy Pruskiej
jest Tylża, gdzie się ogniskuje ruch odrodzeńczy, narazie fętniący
słabo. Powstanie państwa litewskiego niewątpliwie go wzmocni,
wówczas, oprócz fali polskiej poprzez Mazowsze pruskie, bijącej
ku morzu, powstanie dla Niemców niebezpiecze11stwo sprawy litewskiej. Trudno przesądzać jej przyszłość, wobec faktu, że na
ogół Litwini ulegają polonizacji lub germanizacji względnie łatwo.
Oęstośt zaludnienia. Gęstość zaludniema Prus Wschodnich
w zależności od jakości gleby i blizkości dróg (Wisła, Niemen)
przedstawia się różn:e. Słabo zaludnione jest Mazowsze Prt.1skie,
nie posiada więcej ponad 44 mieszkańców na km. kw., podczas
gdy leżąca na skrajach ziemia Chełmińska i Pomezanja mają
do 70 m. na km. kw., a nizina nadbrzeżna 60- 70 m. na km. kw.
Naogół ludność polska żyje bardziej rozrzucona, niemczyzna zaś
zdobyła miasteczka i trzyma się w masie bardziej zwar_
tej na
t1izini e przybrzeżnej.
Zajęcia ludności. Ludność zajmuje się w Prusach rolnictwem
(ponad 50°/0 pow. pod uprawą), sieje na Mazowszu głównie żyto,
bardziej ku północy owies, który jest podstawą hodowli koni.
Koni znajduje się znaczna ilość, w 1909 r. do komisji remontowych przyprowadzono około 15000 sztuk; w Trakehnen mieści
się największa pruska stadnina rządow'1. Poza końmi hodują
wielką ilość bydła rogatego. Część ludności trudni się wyrobami z drzewa, przetwarzając produkty leśne. Lasy przed wojną
zajmowały 17,4~; powierzchni kraju, są one w większości iglaste
(87%), doskonale utrzymane, przeważnie w rękach państwa.
W dzisiejszych Prusach Wschodnich, do których włączono część
lesistej rejencji Kwidzyńskiej, procent la.sów jest większy. W rejenCJi Olsztyńskiej wynosi on oko1o 20°,0 , lecz łasy ciągną się
tu dość zwartym i jednolitym pasmem wzdłuż grzbietu pojezierza.
1)
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Stosunki własności przedstawiają się różnorodnie: wielka
włas!]ość skuP.iła się na .~o.lnym biegu Pregoły, bądi na styku

gramc WarmJi, .PomezanJi i Mazowsza, gdzie opiera się głów
ni~ na cukrowma~h, z czem w związku jest przewaga ekonomt~zn~ nad pols~1m. ele~entem robotniczym, rządzonym niepodzielnie przez mem1eck1ch agrarjuszy i niemieckie związki zawodowe.

Przemysł. Przemysł jest przystosowany do potrzeb miejs~owych,. brak dogodnych połączeń z b. cesarstwem rosyjskiem
!11e ożywił go, zwłaszcza, że kraj pozbawiony jest, poza torfem
1 bursztyn~m, bogactw naturalny~h i mógłby tylko przetwarzać,
sprowadzaJąc _surowce. Olbrzymie zapasy materjału masowego
budowlane~o 1 cennego. dl~ rolnictwa, jak kamień, żwir, margiel
ł~kowy., gltny garncarskie 1 torf, oczekują szczęśliwszych czasow, kiedy bę~ą urządzone dogodne drogi wodne, które dotychczas są w projekcie.
·
.
Prus~ Wsch?dnie nie są krajem przemysłowym w znaczeniu wytworczości n.a zewnątrz,. zakłady fabryczne przerabiają
produkty _pocho_dzen.1a :olnego 1 leśnego na użytek miejscowy.
Na wyw?z m~Ją mewi~le. Dla n~s ~ chwili obecnej Prusy
Wschodnie maJą urok kilku setek mezmszczonych fabryk i fab~yczek, któreby pozwoliły na intensywniejszą ich eksploatację,
niż dotychczas.
.Naj~iększe"! miaste!Il Prus. Wschodnich, stolicą „i rezyd~nCJą k_ro}ewską , ,.drugim .Ber!tne~" jest Królewiec (250 tys.

m1eszkancow). Jako zadatki wielkiego przemysłu posiada fabq1kę nawozó_w, ~elulozy, odlewnie stali, wielkie młyny. Prowadzi h~rt~el, gło~me pr.zezeń przechodzi zboże i drzewo z Litwy
p~uskieJ, spławiane Niemnem, a następnie kanałem (patrz Króle-

wiec - porty Bałtyku). Sam Królewiec jest miastem niemieckim
~ola.cy, .kt~rrch nie~_dyś była tam spora garść, zniknęli, równi et
Jak 1 Lttwim, po ktorych pozostały nazwy wsi pod miastem dzisiaj zupełnie niemieckich.
'
Elbl~g (?5 t.ys.) ma kilka zakładów przemysłowych i niewielki
port. Wyrożma .się fabryka maszyn okrętowych. W czasie, kiedy
główny. n~rt Wisł~ szedł N?gatem, był on niebezpiecznym współ
zawodmk1em Gdanska. Dziś jest potroszę uzupełnieniem przem_ysłu gdańskiego, ale już nie handlu.
. Z innych. miast zasług~je na uwagę Tylża (38 tys. m.) nad
Niemnem, 1 ~tasta na Powiślu: Kwid~yna (12 tys. m.), Malborg
(13 tys. m.) 1 na przyczółku polskości leżący- Sztum. Na Mazowsz1;1 ruch narodowy polski zogniskował się w Olsztynie (38
tys. mt~szk. - 28 t:rs. Polaków), gdzie wychodzi pismo polskie,
następnie w Szczytme. Ponad 10 tys. mieszkańe'ów mają: Gąbin,
Ostróda, Brunsberg, Łyk i Kłajpeda.

Śladów wojny w kraju absolutnie nie znać. Po najeidzie·
rosyj.skif!1 odbudowano się zna1rnmicie, stan zwłaszcza wsi przedstawia się bez porównania lepiej, aniżeli przed wojną. Wyzy- ·
skano moment, kiedy była tania roboGizna i materjały i na koszt
Rzeszy fundamentalnie zabudowano zniszczoną połać kraju.

l(omunikacje. Komunikacje Prus Wschodnich znajdują się
~· doskonałym stanie. Przygotowan~ z niemiecką sta!annośc!,
przez długie lata dla przeprowadzema ofensywy przeciw RosJt,
są rozbudowane we wszystkich kierunkach, gęsfą siecią dróĘ',
żelaznych i bitych okrywając kraj 1). · Pierwotnie podstawą c_ałeJ
sieci, skąd wychodziły główne drogi na wschód, była Wisła,
obecnie, z chwilą przejścia rzeki w nasze ręce, związek ten został
zerwany. Głównym węzłem przed Wisłą był Królewiec n~ J?ół
nocy Prus Książęcych, dzisiaj stał się on wyłącznem ogniskiem
prowincji, która zmuszona jest w nim scentralizować sieć komunikacyjną. O il~ przedtem w razie ni~bezpieczeństwa śc.iągano
tabor kolejowy 1 prowadzono ewakuacJę Prus Wschodntch na
zachód, za Wisłę, o tyle obecnie odbywać się ona . może tylko
ku Królewcowi, skąd dalej w warunkach pomyślnych morzem do
Niemiec. Droga morska jest jedyną drogą, niezależną narazie od
naszych wpływów, stąd rząd niemiecki położył na regularne połą
czenie parowcami silny nacisk·} Droga morska pozwala na ominięcie korytarza polskiego. Ruch na tej linji rozpoczął się przed
plebiscytem, zorganizowano rejdy z Kilonji i Swinoujścia do Królewca, co dało możność przewiezienia kilkadziesiąt tysięcy osób
dla głosowania na Mawrach i Warmji.
Naogół dochodzi do Prus Wschodnich i W. M. Gdańska
19 torów kolejowych z Polski, z których większość przychodzi z Pomorza lewobrzeżnego (6 torów) lub prawobrzeżnego
(8 torów). Ku północy wysunięte drogi żelazne Pomorza przedstawiają nikłą wartość dla akcji przeciw Prusom Książęcy;111!
mając po kilkanaście kim. długości i przychodząc od zachodmeJ
granicy państwa. Jest wątpliwe, aby mogły być wykorzystane. Prawdopodobnie będzie się na nich utrzymywać nieliczny
tabor i w początku · akcji, o ile nie będzie zdecydowana ofensywa z naszej strony, będą zniszczone, ahy nie służyły nieprzyjacielowi. Wartość rzeczywistą posiadają dopiero linje, poczynając od Tczewa na południe, które przechodzą Wisłę po
zabezpieczonych mostach w samym Tczewie (względnej wartości z przyczyny mostu Malborskiego na Nogacie), w Kwidzyniu
i następnie krótkie odcinki linij ziemi Chełmińskiej.
Gorzej przedstawia się połączenie centralnego obszaru strategicznego z Prusami Wschodniemi, dwie linje i trzecia w budowie
słabo zapewniają możność dowozu wojsk ku granicom obszaru.
J Drogi bite, jak w całym b. zaborze pruskim, doskonałe,
ocienione drzewami. Nadają się do użytku dla wszystkich rodzajów broni przez cały rok. Ludność posiada wiele rowerów
(jak na Pomorzu i w Wielkopolsce),, kompanje cyklistów. ma!ą
wdzięczną sieć drożną do wykorzystania. Drogom odpowiadają
dobrze zorganizowane połączenia pocztowe, telegraficzne i telefoniczne.
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.Bei Tannenberg hat der deutsche Eisenbahnbeamte gesiegt".
Na przeszkodzie jest brak tonnażu.
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Drogi wodne. Na rozległej przestrzeni Pojezierza, zasianej
jeziorami (W. Pol naliczył ich 868) istnieją od qardzo dawna
połączenia kar.rnłami, dotychczas tylko lokalnego znaczenia. Jeziora leżą na różnych wysokościach, średnio 112 - 130 m. i przeważnie są połączone albo naturalnemi strugami lub przekopami,
dokonanemi ręką ludzką. Przekopami temi, dostatecznie szerokiemi, mogą przepływa statki.
.
Rzek, we właściwym tego słowa znaczeniu, na Pojezierzu
niema, są tylko krótkie połączenia między jeziorami. Przy niewielkim nakładzie pracy ludzkiej dokonano związania szeregiem jezior i rzeczek rzeki Pissy (dopływ Narwi) z Węgorapą
(dopływ Pregoły). Główna droga wodna idzie z Rudzian, względ
ni_e Jańsborga przez jeziora: Waszno, Sniardwy, Tałty, Jagodne,
Niegocin (Lowentinsee) do Leca, a dalej przez Kisajno, Dargejny i Mamry do Węgoborka (nazwy jezior nie są dokładnie ustalone). Odległość tej drogi wodnej od Jańsborga nad Pissą do Wę
goborka nad rzeką Węgorapą wynosi 88 km. w tern około 60 km.
samemi jeziorami, a pozostałość to sztuczne lub przeważnie naturalne połączenie międzyjezierne.
Ośrodkiem ruchu towarowego wodnego jest miasto Mikołajki nad jeziorem Tałty. Przewóz idzie w większości w kierunku północnym. Tabor krążący na jeziorach składa się z 30 parostatków, nie licząc holowników, statków towarowych i kilkuset
berlinek (w 1914 r.).
Przeszk?dą dla ruchu są mosty kolejowe lub drożne, budowane za ntsko ponad przekopami.
Roboty techniczne dokonane przy jeziorach i portach
by_ły ma!oznacz~e. To samo powiedzieć należy o skromnych
!1s.1łowaniac_h, maJących na celu t!spławnie~ie rzeki Pregoły, oraz
jeJ dopływow: Łyny, Węgorapy 1 Wystruc1. Pracowano również
!r?chę nad. odno~ą rzeki ~reg:o_ły, Dejmą, nad dolnym Niemnem
1 Jego ram10nam1 Rusem 1 GtlJą, oraz kanałami przybrzeżnemi
zale~~ Kurońskiego, umożliwiającemi żeglugę w samym zalewie.
Wymkie~. robót było, że żeglowność tych rzek jest w skromnych gramcach !noż~bna, i tyl~o dla mniejszych statków. Lepiej
nteco p~zeds_tawta się dolny Niemen, lecz niewiadome, czy przy

zarządzie międzynarodowym zdoła się ożywić.

w. przyszłości przewidywany jest kanał Warszawa - Królewiec, którego kierunek jest jeszcze w świecie projektów.
Dla celó.w komunikacji wojskowej kanały i jeziora Mazowsza Pruskiego są w obecnym stanie nieledwie bez znaczenia.
DroQi ku Prusom , Wschodnim. Ofensywa nasza na Prusy
Wschodnie dokonana być może, przedewszystkiem, siłami centralnego obszaru strategicznego, czemu na przeszkodzie staje
' bra~. połączeń kol~jowych (3 - 4 tory kol~jowe) i trudny ~la
akCJt teren pogranicza.· Doskonałe połączenia z Pomorzem mmej
s~ może_bn_e do_ wykorzystania,. ponieważ siły Pomorza będą
mewątphwie zajęte ochroną gramcy zachodniej. W rachubę szybkiego wi~c dojścia do nieprzyjaciela, gnieżdżącego się w Prusach
Wschodnich, brać można tylko koleje i drogi prawobrzeżnej czę138

ści Pomorza. Prawobrzeżny kąt Pomorza, dawna ziemia Cheł~iń
ska jest klinem, który wbija się 60 ~m. na półn?c, \~zdłuż_W!sły
i skąd iść będzie prawdopodobna ~kc_Ja od~zucenta n1eprzyJac1ela
od rzeki i opanowania jej aż do U J ścia .. Khn ten ma. za pod~taw~
Wisłę z twierdzami Toruniem i Grudziądzem! pomiędzy kt?:em1
Wisła zatacza łuk, ochronny wewnętrz_ną . tw1erdz.ą C~ełmtnską.
Może się więc armja tutaj zaprzeć w razie nieu_daneJ akcJl w prze?mościu, któręgo skrzydła są rzeką z_abezp1eczone_. ~o drugie
starodawna ziemia Chełmińska flankuje obszar pojezierza Mazurskiego i czyni prawdopodobnym gł_ówny ata.k o_d zafho~u
przy współudziale ar_mji z Kongr_esó~kt, uderzającej s_zeroktm
frontem. Cel uderzenta na Prusy Jest Jasny,- rozszerzeni~ korytarza nadbałtyckiego . Armja centralnego obszaru str.ateg1cznego
ma przed sobą 5- 6 przemarszów do brzegu morskiego do starych fortów Królewca, armja pomorsk~, ,wychodząc~ z po~ Grudziądza, ma. w 3 przemarszach możnosc opanowania uJśCla Nogatu i portu Brunsberga.
.
.
Wszelka ofensywa, wychodząca z ziemi Chełmi11skiej, _opierać się będzie w pierwszych c~wil.a~J1 wojny_ o Pomorze 1 Poznańskie. z chwilą wybudowama l111J1 łączneJ z do~zecza śre~
niej Wisły do sieci pomorskiej, linji Sierpc- Brodmca, sytuaqa
ulegnie poważnej zmianie. Plebiscyt nir oddał nam w ręce naJbliższej linji kolejowej, łączącej Gdańsk z War~zawą, lee.z b~ak
ten częściowo będzie zastąpiony przez budowę r~wnoległ~J, ktora
da możność wyk.orzyst?ć szlak: Warszaw~ - ~a~te.l_sk - Sierpc ·Brodnica - Grudziądz - Gdańs~. Znaczenie teJ. llnJt. ekonomiczne
i strategiczne będzie olbrzymie. Pożądanem Jest Jednak wypr~stowanie jej od Sierpca wprost na ~arsza:Vę, . czeg.o plan Ministerstwa Komunikacji na lata najbltższe me .przew1duJe.
Linja ta pozwoli na rzucenie masy rezerw z pod Warszawy,
czy też z południa przez Warszawę, po~ osłoną tw1e.r~z. pom?rskich, w widły Drwęcy i Wisły, pozwoh narosnąć. p1ęs.c1, ~tora
uderzy w ścianę zachodnią Prus Książęcych, aby Ją rozw~hć.
Odchodzą od magistrali Mława - Gd~ń.sk (na_ terenie Pomorza tylko ta lin ja jest magistralą) trzy. hnJe kolejowe ku gra:
nicy, a linja jej równoległa przez Br~dmcę ma tych połączen
również kilka, przedewszystkiem ku połnocy.
.
Znając charakter Niemców, skło1~ność do systematyczności
i zapobiegliwości, należy być przygotow~ny~, że ~ Prus Wschodnich stworzą, w razie potrzeby, jedną olbrzymią twierdzę, zasob~ą
materjał ludzki i sprzęt wojenny, że wal~a o _Prusy ~ędz!e
walką olbrzymów, rozumie się, o ile wyllczern~ . n1em1~ckie
wykażą, że warto Prus bronić, że opłaca się ponieść n1e~omierne wydatki na ich umoc_ni_enie: Obro1:a _Prus Wschodm~h
ma sens o ile będzie · nadz1eJa powiązania ich z metropolJą,
a więc,~ ile przypuszczenia na zgniecenie i wyparcie nas z korytarza, mającego w miejscach najwęższych 50 ---:· 6~ km., będą
miały r.echy prawdopodobieńs_twa. Lecz _na~et z_aJęc1~ koryl arza
nie usuwa w zupełności możhwego . ode.JśCia ~1emcow z Pr~s
Wschodnich, zwłaszcza przy utrudnionej lub ·niepewnej komum-

w
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kacji z powodu zerwania mostów na Wiśle. Analogiczny przykła~ dał ro~ 1914, kiedy wojska rosyjskie wtargnęły ze wschod~ i połudma, a dowództwo armji niemieckiej postanowiło ziemie ~aw~ych Prusów _opuścić, uważając je za stracone. Przeciwstawiła. s1~ te~tu wola Jednostek, przyszłych zwycięzców w walkach
wśró~ Jezior 1 ~łuchych _borów Mazowsza. Powstaje więc ponowme . zapytame ~la Niemców, czy warto jest nagromadzać
na Z~wtślu olbrzymie. z~pa~y środków wojny, . skoro znajdą się
one, Jakby. w olbr.zym1e, twier_dzy, a ~ażda twierdza dzisiaj jest
do z_do~yc1a możhwa. Czy me będzie to zaopatrywaniem nieprzyJac1ela - zwłaszcza, że blokada Prus mote być zupełna
g~y~ na morzu, w razie naszej przewagi, wymaga ona obsady
mehcznych punktów.
Uderzeniu polskiemu, idącemu od Warszawy i dolnej Wisły, _sekundow~ć mote akcja ze wschodu na 50 km. odcinku
gramcy, od RaJgrodu na północ. Trudność wykorzystania cennego 'Yspó_łudz1.ał_1;1 ~oj~k z tej strony jest następstwem braku
odpow1edmch hmJ kolejowych. Ewentualnie da się spożytkować
w tym ~e.lu dro_g~ żelazną, przechodzącą przez Grajewo, towarzyszy J.eJ g~śc_1mec ten sam, którym w r. 1656 szli Polacy i sprzym1er~em z m~1 Tatarzy, i po _zwycięstwie pod Prostkami (na
~ramcy), zal_ali. Prusy _Elektorskie. N~ krótko przed nimi, omijaJąc . to przeJśc!e, gdzie czuwały wojska szwedzkie i elektora
gdzieś po~ RaJgrod~m, ~targnął pono w kraj pojezierza, i sza~
lał, szukaJąc _w <?gmu b!tewnym zapomnienia, i biorąc słodką
pomstę, S1enkiewiczowsk1 żniwiarz śmierci Kniicic.
Przed wojną, tę najwa.tniejs~ą fur.tę _do wnętrza Prus Ksią
:ż~cyc~, w Lec~, !)8 przesmyku m1ędzyJeziernym, zamykało niewi~lk1e u!Docm.em_e (Festung Boyen). Oblegali je w r. 1914 przez
ostem _dm ~osJame. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy są
zobow1~za~i d? roz~rojenia tej twierdzy, jak również i Królewca.
R_ząd mem1ecki prosił o pozostawienie na razie tyc.h fortec w stame doty~h.czasowym, a.t do wyświetlenia stosunków na granicy
wschodmeJ.
Dale_j na wschodzie idzie druga linja kolejowa ku Prusom
Elektorsku~ z O.rodna-Augustowa, i Olity.
Wątphwe, CZJ-: utrzyma się Mazowsze pruskie, otoczone
z t~zech stron gramcą. z trzech stron naszem1 wojskami. A ocalenie pozo~tałego północn.ego obszaru nie opłaci olbrzymich
kosztów. z. Jego obroną związanych, bez nadziei zwycięstwa. Pas
szerokos_ci 160-200 km:, a m~jący wgłąb 50 km., przez nas
Od!,)S obn1o_ny, w który bić ~ęd_zie oszalały taran wojny, czy bę
dzie m?.żhwy do zachowama i obrony przed J1ieprzyjacielem?
. , Litwa, a Prusy Wschodnie. Całkowite otoczenie Prus Wschodnich wym.aga .w.spółdziałania .L~t~y, a przynajmniej rzeczywistej neutralności z Jej strony 1). DzisteJsi władcy Prus w śmiertelnej nie1

•
) Pi~ane w 1919 r., dzisiaj kwestja przedstawia się lepiej
dla nasi gra·m ca nasza 1 Łotwy otacza zupełnie również i Litwę.
1

140

nawiści ku nam i zarazem w· chęci dążenia na wschód, obrali
Litwę, jako teren ekspansji-prowadząc energiczną agitację i wspierając rząd litewski w jego poczynaniach, skierowanych przeciw polskości. Punkty sporne Jednak pomiędzy Litwą,
a Niemcami istnieją. Przedewszystkiem okręg Kłajpedy (2447

sobie

km. kw. z 141 tys. mieszk.) dotychczas · nie przyznany Litwie.
Niemcy, potężni w nim swą organizacją i cywilizacją, żądają zupełnej autonoinji. Wytworzyłby się . wówczas, na drugim krańcu
Prus Wschodnich, twór analogiczny do Gdańska, który w wypadku
przełomowym zawichrzeń lub wojny związałby się ponownie
z Rzeszą. Nie można się łudzić, by Gdańsk bronił swej niepodległości przeciw Prusom, jest on bowiem zalany przez hakatystów i rządzony faktycznie z Berlina. W razie wojny utworzy
jedną całość z Prusami Wschodniemi, o ile prawa Rzeczypospol.itej nie będą w nim troskliwie przestrzegane i o ile nie będzie
faktycznie opanowany przez nas. Powodem sporu oprócz Kłaj
pedy pomiędzy naszymi północnymi sąsiadami (Litwą a Niemcami),
jest sprawa Litwinów na lewym brzegu dolnego Niemna. Wyjście więc na morze przez Niemen, port Kłajpedy, terytorja Litwy
pruskiej-oto są powody przyszłych zatargów, które tylko w wypadku współdziałania z Polską mogą być korzystnie dla Litwy
rozstrzygnięte. Należy o tern pamiętać.
Przygotowanie do . wojny. Naogół stwierdzić trzeba, te do
wojny· były Prusy Wschodnie doskonale przygotowane. Pierwszorzędnej jakości sieć dróg żelaznych i bitych, pokrywająca
kraj, zapewnia komunikację we wszystkich kierunkach. Dzisiaj, poza odcięciem od Wisły i Niemna, i odosobnieniem niewiele
się zmieniło. Dawny system obrony nie ulega zasadniczej zmianie. Lesistość i obfitość jezior pasa wzgórz moreny czołowej,
leżących wzdłuż granicy, jest przeszkodą poważną. Zmusza nieprzyjaciela do przyjęcia pewnego typu walki, walki leśnej,
w której trudno znaleźć stanowiska dla artyterji, wśród zagajników kiepsko działa piechota, choć ona jedyna zdecydowana
na wszystko tam pracować może, gdzie konmca jest nieledwie
bez wartości, a nowoczesne środki walki, jak czołgi, samoloty
są skazane na częściowy bezwład. Walka o długie węziny mię
dzy łańcuchami jezior, o stare przesmyki i umocnienia jezior
Mazurskich, o Olsztyn, ~zczytno, Lec, o tereny, gdzie się odbyła
„ Winterschlacht in Masuren" (luty 1915), musi być prowadzona
uporczywie i energicznie.
Ofensywa, prowadzona na szerokim froncie z centralnego
obszaru strategicznego na Prusy, po zwalczeniu linij granicznych oporu iść będzie wdół ku morzu, gdzie nizinę przepływa
rzeka Pregoła. Wdzięcznym celem koncentrycznego ataku być
może stolica prowincji - Królewiec, tkwiący u ujścia Pregoły
i nasady Sambji. Równolegle do rzeki i przed nią pomiędzy
Królewcem a Węgorapą ciągnie się przetkane błotnistemi łą:
kami, pasmo lasćw, a dalej już o nikłym spadku przegradza kraJ
rzeka.
Z trzech portów Prus Wschodnich, Królewiec przedstawia
141.
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największą wartość (patrz porty Bałtyku
Wartość jego w dz~siejszych warunkach,

- Brunsberg, Elbląg}.
jako fortecy jest wąt
pliwa. Po opanowaniu Prus Wschodnich zdobycie, nawet trwające czas dłuższy, będzie tylko epizodem, powtórzeniem historjt
. z Kiao-Czao (Tsingtau) 1).
r
Odległość Królewca od najdalej na północ wysuniętych
punktów granicy polskiej wynosi 140 km. (od Lubawy i od Filipowa). Ofensywa, która ruszy z tych punktów, wbijać się bę
dzie, jak dwa kliny, wzdłuż Wisły i wzdłuż ·granicy litewskiej.
Pierwszy kierunek odrzuca nieprzyjaciela od cennej arterji droż
nej, jaką jest szlak Wisły, drugi będzie miał przedewszystkiem
na celu przerwanie linji kolej0wej Królewiec-Kowno, a tern samem w razie niewyjaśnionej sytuacji na Utwie, odcięcie jej od
Prus. Objektem szczególneJ wagi na tej linji jest węzeł kolejowy,
Wystruć (32 tys. m) nad Węgorapą, w miejsr.u, gdzie zlewa ona swe
wody z nurtem rzeki Wystruci, przychodzącej od Niemna
w błotnistej dolinie; odtąd nowa rzeka nosi nazwę - Pre~oły.
Wę~orapa i kraj na wschód od niej nie przedstawia żadnych
przeszkód, kraj 'prawie równy i bezleśny (pomiędzy Gołdapem
i Gąbinem). Tylko w samych widłach Pissy i Węgorapy znajduje· się większa grupa leśna.
Wzięcie Wystrucia (lnsterburga) równałoby si(: zajściu na
tyły. Odległość jeo-o od najbliższego punktu granicy wynosi 60 km.
W rękach zdobywcy miasta znajdzie się wówczas węzeł dróg
wodnych (Węgorapa, Pissa, Wystruć) i lądowych kraju, naturalne
ognisko życia, przed nim biegnie otworem droga doliny Pregoły, która wiedzie wprost do Królewca. W wojnie światowej
szła niemi 1. rosyjska armja Rennenkampfa, mająca za podstawę
umocnioną linję środkowego Niemna, z twierdzami Kownem,
Grodnem · i przedmościem Olity, . a skrzydło prawe osłonięte
dolnym biegiem rzeki. Opór spotkała armja- Niemna, która doszła do fortów Królewca, przed nim, w lasach wschodniego pobrzeża Łyny i Dejmy.
Wogóle północn()-WSCh()dni kąt obszaru ma sporo przeszkód
' taktycznych. Kraj pomiędzy Pregołą a Niemnem napełniony onliś
błotami i puszczami, posiada na p0dłożu ba~nistem obszerne
lasy liściaste. Dalej ku pótnocy rozcią~a się obszerna delta Niemna,
wodny labirynt stru~ i rowów, ogromne obszary zalewanych
{w ra~ie potrzeby) płaszczyzn pomiędzy ramionami rzecznemi
Rusą i Lilią 2) (niem. Gilga). Niemen dolny ze swem rozwidle~
1

l Niemcy wydzierżawiły od Chin niewielkie teryt.orjum nad

morzem

Żółtem z zatoką Kia~-Czao i zbudJwałv nad nią twierdzę, jako ochronę pla-

cówki wpływów ni~mieckich w państwie Niebieskiem. Kiao - Czao Jeży naprzeciw Korei (55:.> km 1. Japończycy po wypowiedzeniu wojny przystąpili do oblę
.tenia twierdzy z nielada przygotowaniem i premedytacją. "'Zt. Gen. japo skJ
ogłosił konkurs na projt:kt jej zdobycia, i praca, uznana za naj l epszą. został,
wykonana. Mogli sobie na coś podobnego pozwolić, wiadomo wszak było, że
n1kt oblężonym z pomocą nie przyjdzie. Twierdza upadła 7.11.HH4., po 43 dniach
oblężenia.
·
2
) Tak je nazywa Pol Patri Hydrografja.
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niem u ujścia, gdzie legły żyzne zaniemeńskie żuławy, jest zaporą, nie zawsze możliwą do pokonania. Normalna szerokość
rzeki wynosi 240 m., przy głębokości 2 m.; główne ramię Rusa
ma szerokość 170-210 m., a głębokość dochodzi do 2,4 m.;
średni przypływ wody w rzece 580 m8/sek, przy najniższym wodostanie tylko 280 m8/s, a przy potężnych wiosennych wodostanach (w r. 1914)-6540 m. 3/sek. W czasie więc roztopów wiosennych jest Niemen niedostępny dla przeprawy, czy to na obszarze deltowym, gdzie wody zalewają żuławy, czy t~ż powyżej
Tylży, gdzie brzegi rzeki naogół są strome. Mosty są tylko
w Tylży, jeden na drodze do Taurogów, drugi podwójny, kole.jowy, w samem mieście. Każdy z nich składa się z trzech części,
oprócz głównego koryta, przekracza dwa stare· rzeczyska. Pozatem dotychczasowy pruski bieg Niemna ( dziś umiędzynarodowio
ny) o długości 75 km., mostów nie posiada, i wogóle dolny Niemen aż po Kowno ich nie!lla. Podobnie Rut;a (68 km.) pozbawiona
jest przejść mostowych. Powyżej Tylży Sztab Gen. pruski wy_znaczył sześć miejsc, dogodnych do urządzania przepraw, głównie
powyżej Ragnety.
.
Dogodny szlak z nad dolnego Niemna do Pregoły wiedzie
wzdłuż rzeki Wystruci, której bezleśne brzegi pozbawione są
jakichkolwiek przeszkód, mogących opóźnić przemarsz.
.
Rerultatem pomyślnych walk na okolu Prus Wschodnich
będzie prawdopodobne wycofanie się nieprzyjaciela w jedynym
możliwym dlań kierunku, t. j. na Królewiec, odmiennie aniżeli
w r. 1914, kiedy odchodził na zachód, pod czujną opiekę twierdz
dolnej Wisły. Dzisiaj tam groźne nań czyha niebezpieczeństwo.
Królewiec i Gdańsk jako fortece, zrodziły się z troski pru~kiej zabezpieczenia nadbrzeży morskich od inwazji rosyjskiej.
Wzniesiono twierdze u ujścia Pregoły i u ujścia Wisły, i połą
czono je drogą wodną, kanałem, który szedł od Gdańska Wisłą
Elbląską, przez zalew Świeży do Pregoły, i dalej ku półno~y
Dejmą do zalewu Kurońskiego, mając oprócz tego połączenia
kanałowe z Niemnem. Uzyskano więc w ten sposób szlak wodny
poza otwartem morzem, z którego motność korzystania była
silnie ograniczona w zimie, kiedy pokrywał się skorupą lodową L).
Płytkie zalewy w czasie zimy i „mokrą ścieżą" (,,feuchten
Pfade"), łączącą Gdańsk z Królewcem, zamienia gładkie zwierciadło lodu we wspaniałą, wolną od pr~eszkód drogę, sprzyjającą
wszelkim przedsięwzięciom wojskowym. Zahezpieczone więc od
morza brze~i Prus Książęcych są tylko w czasie lata, kiedy
okręty do nich dojść nie mogą. W zimie obronność ich silnie
maleje, jak równiet. całej krainy jeziornej, obszarów hłot Dejmy,
Pregoły i delty Niemna. Po tarczy lodowej zalewu Kurońskiego
mknęli kunigasi litewscy ku pierścieniowi brzegowisk Sambji
(np. w r. 1370), ku obronie ziem swoich przez oba zalewy gnał
na saniach elektor na spotkanie i zniszczenie wojsk szwedzkich
w styczniu 1679 r.
1
)

J. Partsch. Ostpreussen, ais Kriegsschauplatz 1914. r.
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Prusy Wschodnie , jak chmura gradowa nawisły nad naszemi połączeniami z północno-wschodnią dzielnicą państwa i nad
północą centralnego obszaru strategiczn ego. Od najdalej wysuniętego ku południowi punktu granicy Prus Wschodnic h do Warszawy tylko 110 kim. w linji powietrine j, półtorej godziny jazdy
samochode m. Nasuwa się więc pytanie, jaka powinna być akcja
nasza w wypadku wojny wobec nich? Czy ma być ona energiczna, stanowcza, przy użyciu wielkich mas wojska, czy też ma się
ograniczyć do pracy niewielkiem i oddziałami? Doskonała sieć
drożna pojezierza zużyta być może do prędkiego skoku przez
jej właściciela. Poza usunięciem niebezpieczeństwa napadu,
zwalczenje i owładnięcie pojezierzem . pruskiem, ma przed sobą
konkretny i pozytywny cel t. j. Królewiec i Piławę. Port Gdań
ski jest położony blisko zachodniej granicy i trudno sobie wyobrazić na czas dłuższy sytuację nad Bałtykiem taką, jaka jest
w chwili obecnej, - do utrzymania dla stron obu jest ona
wprost niemożliwa. Za blisko jest wyspa Prus Książęcych Warszawy i za wąska jest długa szyja korytarza pomorskieg o. Działające w nim wojska przy utrzymaniu , jako frontów, granic politycznych pat.stwa, niepewnie i słabo by się czuły. Warunkiem
utrzymania Pomorza, warunkiem nieodzowny m w czasie wojny_
jest dotarcie na całej długości Prus Książęcych do brzegu .
morskiego. Jeden jest tylko sposób rzutu kości, wszelkie inne
byłyby równoznac zne z utratą ujścia Wisły.
Walka o dojście do Bałtyku daleka jest od zakończenia.
Czy przez wieki zdoła się utrzymać węzina pomorska, o ile do
macierzy nie wróci, Mazowsze Pruskie, któż dzisiaj tak z per-

nością odpowiedzieć może?

o

o
o

o
o
o

g

.....

g,.....

.s
QI

c::

Ol)
~

er;'

"ci,
~

»
~

o
o.
c:
Q)

e

Q)

z
oo
.....

:;;;c.,
QI

i
=o.....
QI

~

..........
o

o.

»

oOl)
QI

.....

a.
QI

u

"(/)

5
~

(

144·

..

NOTATY DO ROZDZIAŁU „PRUSY WSCHODNIE•.

1. Odrrhnośt Mazur, a Niemcy. ,.Niemcy uznają odręhność Mazur, brzmi

to dla nich, jak: Franken, Schwaben lub Thilringen. Nie jeden hakatysta mówi

o sobie „Ich bin ein Masure-. ,(.Jestem Mazurem•!) chociaż jest Mazowsza tę
picielem i dręczycielem. Na Pruskiem Mazowszu wszędzie można spotkać niemieckie przyczepki: .Masurisch• albo .Masuren• i „Masowien•. Na jeziotach,
wśród głuszy borów, rozlega się z t1st niemieckich pieśń z końcówką zwrotki:
.o Heimatland, Masowias Strand,
I
Masowias lebe, mein Vaterlandt
(.Kraju rodzinny, brzegi Mazowsza; Mazowsze, żyj mi ojczyzno ma•!) To .Masuren • oznacz~ u 1'-f iemców przejście do porządku dziennego nad ludnością polską, zabrania l\Jdowi jego właściwości etnograficznych, wyłączenie języka, wszystkich _właściwoś.ci jego ziemi, a nawet i jego nazwy; analogicznie uczynili Krzytacy, gdy po· wytępieniu staropruskiej ludności przywłaszczyli sobie jej nazwę
i sami zostali Prusakami•.
Z wycieczki na Mazowsze Pruskie. G. Smólski. Wisła 1OOO r.
2. Religijność Mazurów. Chocid Mazurzy już blisko 400 lat są t:wangelikami, zachowali dotychczas dużo wierzeń i 'obrzędów katolickich. PrzedewszJ•st·
kiem czczą Matkę Boską, niektórych świętych, uczęszczają do ~ościałów kato.
lickjch i w wa.tne święta katolickie nie pracują. Zachowali nadto zwyczaj pielgrzymek. Około Zielonych Świątek zdążają katolicy i e"Nangelicy razem tłumnie
na pole bitwy Grunwaldzkiej i tu, gromadząc się nad małym zbiornikiem wody,
szukają cudownych leków.
.
Snadt pognębiony lud szuka tam cudownego leku na swe krwawe rany,
szuka i znaleźć nie mote. Snadź w sercach tego ludu tętni jeszcze zamroczone
poczucie narodowe.
Śród Mazurów szerzy się sekciarstwo. Wygnani przez niemczyznę z kościoła, ·wędrują od l'{Si do wsi gromadzą się w niedzielę po domach, odbywają
obrzędy religijne, w języku rodzinnym; tym sposobem powstała sekta .Grotnadkarzy• obecnie bąrdzo między nimi rozpowszechniona. Ołówąie w okollcacb
Niborku i Wielborku. Niemcy patrzą się z niechęcią na ruch, który mote stać
się z czasem
naródowościowym, mówiq, it jest on .mit stark methodistischer
FArbung• 1).
J. lnteligencja, wychodząca z ludu m.azurskieJo, wstydzi aię swego pochodzenia, swej rodzimej gwary i odpada od pnia narodowego.
·
Ludność wiejska dzieli się na trzy grupy: na „gburów" mających d~ OOO
morgów pruskich ziemi, na włościan mniej ziemi posiadających .chiłupnfków"
i na tyjąc_ych z zarobku „robociarzów".
4. Dlaczego przegraliśmy plebiscyt na Mazurach i Warmji. Prtyczyny
podaje • Gazeta Polska• w Kwidzyniu, organ warmińskiego komitetu plebiscytowego.

1
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Wspomniany dziennik dzieli cały czas akcji plebiscytowej na trzy okre~y.
Pierwszy - to praca przygotowawcza ogólna, zbieranie danych statystycznych
uświadamianie, propaganda i agitacja. Drugi-to praca nad ułożeniem 1ist wyborczych. Trzeci-to głosowanre i rewizja wyniku. Gwałt, nadużycia i podstęp
oto środki, któremi posługiwali się Niemcy. Nadużyciom tym komisja między
sojusznicza nie zdołała zapobiec, a to wskutek niezrozumitnia istotnego stanu
rzeczy oraz braku należytej egzekutywy.
Niemcy, z racji swego półtorawiekowego panowania nad temi terenami, oraz faktu, że do czasu przybycia Komisji Międzynarodowej obszary te
pozostawały pod rządami wyłącznie niemieckiemi, mieli z góry wszelkie warunki dla korzystnego przeprowadzenia plebiscytu. Już w r. 1918 Niemcy rozpoczęli propagandę na te,enie plebiscytowym. W październiku 1919 roku mieli
już gotową statystykę ludności i dokładne spisy uprawnionych do głosowania.
Prowadzenie zaś pracy agitacyjnej i przygotowame do plebiscytu było tern łat
wiejsze, że cały aparat urzędniczy niemiecki już od 1Pl9 roku gorliwie współpracował nad korzystnem rozwiązaniem plebiscytu. '
•
Polacy mogli rozpocząć pracę dopiero z chwilą przyjazdu Komisji Mię, dzysojuszniczej, która miała zapewnić im wolność propagandy i dać najzupeł
niejsze równouprawnienie we wszystkich dziedzinach pracy i działania. Powyż 
szych warunków zasadniczych, które powinna hyła Komisja stworzyć natychmiast, je.żeli plebiscyt miał być naprawdę podstawą do sprawiedliwego rozwią
zania problemu przynależności Powiśla do Niemiec lub Polski, Komisja Mię
dzysojusznicza nie stworzyła.
1. Komisja nie usunęła na czas plebiscytu władz niemieckich i zapóźno
rozwiązała Sicherheitswehrę, będącą aż do czasu reorganizacji nie policją, ale

bee powyższych względów stwierdzić należy, że ~omisja Koalicyjna ni~ zdołała wprowadzić w życie punktów tra~tatu wersalskiego, dotyczących plel11~cytu,

że

nie zostały wykonane z umowy mt<;dzy Gen. Le Rondem .a panem S1monsem punkty:
. .
Drugi rozdziału „A. Prin~ipes Generaux·.
. . •
Pierwszy rozdziału „B. Fonctionne.ment ~u Reg,m~ :
Pienrszy rozdziału .C. Mesnres d Execut1on Immed1ates 14 .
Drugi rozdziału • F. Mesures d'ordre Politique-.
·
Pierwszy i czwarty rozdziału • I. Passeports•.
.
.
Taki stan rzeczy stworzył warunki bardzo korzystne n1etylko dla niemieckiej agitacji i propagandy, _lee~ n~dto po~sta\~·ę _do ~ałego sze~eg~ g';ał:
tów materjalnych i moralnych, 1ak1em1 posług1wa)1 ~1ę N_
1_emc.y w czasie całeJ
akcji plebiscytowej. Wszystkie bowiem za:z~dze111a hom_1sp_, ktorych cel~m było
wprowadzanie równouprawnienia i wolnosc1 oraf u~atw!an1e Polakom sw~b~dnej pracy agitacyjnej, wobec bie_rnego oporu ~1em1e_ck1ch władz, ur~ęd111kow
i ludności, pozostały papierowem1 dokumentami bez istotnego znaczenia.

regularną siłą zbrojną niemiecką.

· 2. Pozostawiła na stanowisku wszystkich landratów, mimo jawnych dowodów, że nadużywają swej władzy dla celów agitacyjnych, że uciskają ludność
polską i nie stosują w swych zarządzeniach i swojem postępowaniu jednakowej
miary do obu ludności, mimo protestów i dowodów nadużyć, prz.edstawianych
KGmisji Koalicyjnej przea' ludność polską.
:t Nie zarządziła wyborów do sejmików i rad powiatowych. podług -no
wej normy, czego następstw'em było pozostawienie znacznej części władzy
w ręku Niemców.
4. Nie uczyniła nic, ażeby zerwać łączność aparatu urzędniczego na terenie plebiscytowym z Berlinem. Nie zapobiegła współdziałaniu wszystkich urzęd
ników w pracy agitacyjnej.
5. Nie przeprowadziła równouprawnienia językowego ani w urzędzie, ani
w szkole. W urzędzie panował przez cały czas język niemiecki, jako urzędowy;
w szkole Niemcy nie dopuścili do nauczania nauczycieli Polaków, twierdząc, że
sami umieją tyle po polsku, aby udzielać języka polskiego w języku polskim.
Naturalnie o zakładaniu szkół polskich przez cały czas nie było mowy. Dopiero
na parę dni przed plebiscytem Komisja raczyła ukarać inspektorów szkolnych
za niezastosowanie się do rozporządzeń Komisji w sprawie równouprawnienia
językowego w szkołach.
6. Nie rozbrojono ludno~ci. Niemcy bowiem w chytry sposób uzyskali
zalegalizowanie dawnych pozwoleń niemieckich na noszenie broni.
7. Wobec szczupłej ilości wojsk koalicyjnych powierzono straż graniczną
Sicherheitswerze, która zamknęła granicę ze strony polskiej, przepuszczała zaś
swobodnie przez granicę , niemiecką agitatorów, bojówki i wszelkiego rodzaju
indywidua, które pod pozorem, że są uprawnieni do głosowania, przybywali
na teren.
8. Nie wprowadzono w życie zarządzeń paszportowych. Mnóstwo osób
wpuszczono na teren na podstawie paszportów fałszywych. Biuro paszportowe
Gen. Konsulatu Polskiego stwierdziło, że na olbrzymiej ilości paszportów osób
przybywających na teren nie było ani wizy Koalicyjnej w Królewcu, ani pieczęci kontroli granicznej. Landraci sami wydawali często paszporty fałszywe,
z któremi ludzie zgłaszali się potem do Konsulatu.
9. Z adjunktami polskimi przydzielonymi landratom ci nie liczyli się zupełnie, wiedząc widocznie, że Komisja, jak to miało młejsce w Sztumie, nie
wystąpi stanowczo i nie zapewni adjunktom należytej powagi i władzy.
10. O wolności propagandy nie było mow '. Niemcy rozbijali polskie wiece, /
niszczyli odezwy i stale utrudniali rozdawnictwo i rozsyłkę gazet polskich. Wo-
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moczary i torfowiska.. Tu i owdzie w zagłębieniach lśnią
tafle cichych jezior.
Zmian nagłycl1 w wysokościach niewiele, wyjątek stanowią
str.orne stoki. dolin dyluwialnych, które dzielą nizinę na szerokie
działy równinne. Przy znacznej ilości dróg w Wielkopolsce dl.ia
komunikacji stoki te trudności nie sprawiają, . mogą natomiast
bfć wykorzystane, jako linje obronne, wyraźnie w przyrodzie
zaznaczone. Wartość ich zwiększa moczarzyste albo grząskie
podłoże dolin, dz"siaj przewainie ju~ osuszonych i zamienionych
w bujne łąki, lecz w czasie pory dżdżystej przejście przez nie
poza drogami jest utrudnione. Wyróżnia się pod tym wzglę
dem dolina polodowcowa (Toruńsko-Eberswaldzką), którą płynie
Noteć i Brda. Szerokość jej wynosi 2,5 do 6 km., dno pocięte
jest gęst~vjną rowów odwadniających, a nikły spadek rzek wpły
wa na w10senny rozlew wód. Noteć, dążąc„ku zachodowi, łączy
się. z Wartą, zejściu się rzek towarzyszy znaczne rozszerzenie
doltny, dochodzące do 30 klm. Równolegle do doliny dy\uwial-.
nej, którą płynie Noteć, i na południe od niej, rozciąga się dolina
· tegoż typu, nosząca nazwę Warszawsko-Berlińskiej. Szerokość jej
waha się od 10- 15 km. brzegi .wznoszą się do 20- 50 m., pły
nie nią dziwna rzeka Obra, której bieg i koryto trudno oznaqyć,
jak również źródło, poczyna się bowiem z kilku miejsc. Obra (nie
mówiąc o jej przekopach, a o samej rzece) była według W. Pola
raczej smugiem dzikich błot, które w- znacznem oddaleniu, wyn~osłe miejscami zamykają z~brzeża, niż żywą rzekę, ,, bo miasto
żywego ,vartu, rozkisuje tylko rude ługi i porosłe bagniska na
mile". 1). W czasie wiosennych wezbrań wód, rzeka wylewa szeroko i zamiast raźniej płynąć naprzód, cofa się wstecz. Dzisiaj
kómpleks cłot został przecięty kanałami, które je osuszyły na pow.
33.000 h,a, zamieniając w bujne łąki. Do spławu i żeglugi ka:rnły się .nie nadają, główne pomiędzy niemi są: kanał północny
1 połudmowy, ciągnące się smug~mi równolegle do siebie po
krańcach błot Oberskich, pod Kargową łączą się one ze sobą
i odlewają część wód do Obrzycy zw. także Zgniłą Obrą, (niem .
Fa1:1le Obra) która wpada do Odry pod .Celichowem. Kanał pół
nocny związano z Wartą przez przekopanie niskiego działu wodnego (10 rn.) kanałem Mosii1skirn, o dł. 22 kim., dochodzącego
·
do Warty pod fv\osiną w okolicach Poznania.
Właściwa rzeka Obra od Kargowy skręca na" północ, tworzy i przechodzi grupę jezior Zbąszyńskich (Chobienickie , Zbą
szyńskie i iri.) i wpada do Warty pod Skwierz ną, odprowadzając
wody licznych jezior oraz podmokłych łąk, powstałych na dawnych bagnach. ·
Barycz. Dolina r.z. Baryczy jest węższą od innych dolin dylt!wja.Inych Wielkopolski (2- 3 km. szer.). Wzdłuż rzeki płynącej
k1lkoma korytami, rozlewającej się miejscami w stawy, ciągną
się w szeroki em z,apadlisku doliny, łąkj i bagna, zalewane w porząc

VIII.

Obszar strategiczny Wielkopolski.

' Nizin~ Wielkopolski jest najbardziej na zachód wysuniętą
Na połnocy opiera się o Pomorze, na wschodzie graniczy z dorzeczem średniej Wisły, na południu łączy
się z zatoką niżu śląskiego (doliną dyluwjalną rzeki Baryczy,
d~pły~u Odry), a na zachodzie poza Odrą przechodzi w ni~ nie.
m1eck1.
Granica polityczna na zachodzie nie pokrywa się z granicą
naturalną niziny Wielkopolski. Długość granicy politycznej wynosi
320 km. Od Pomorza biegnie Notecią, od ktorej 11a wprost Krzyża
odchodzi na południe ku jeziorom Zbąszyńskich, które częściowo
obchodzi, aby następnie dążyć rzeką Obrą wzdłµż Odry. i Baryczy, dopóki tej ostatniej nie przekroczy na pograniczu ze Śląskiem.
Wysun_ięta ku zachodowi Wielkopolska jest odrębnym obsiarem strategicznym , od którego wojna wymagać będzie wiele
energji i pracy. Istnieje analogja z byłym czołow) m obszarem
strategicznym Rosji (z Kongresuwką), który podobnie miał
skrzydła zagrożone ścięciem Jlirzez nieprzyjaciela .
. Qranice. Za ~ranicę. zachodnią obszaru strategicznego
przyJąć należy grarnce pohtyczne, wykreślone przez mocarstwa
sprzymierzone ; do obszaru byłego zaboru pruskiego dołącza się
jeszcze b. gub. Kaliska, b z powia u Łęczyckiego wysuniętego
daleko na ws·c hód i bez ctęśr,i pow. Wieluńskiego, który odejdzie
do obszaru strat~icznego Sląska. Wówczas tak wykreślona
granica będzie niemal zgodna z trudną do wyznaczenia dokład
nie geograficzną granicą wschodnią Wi"elkopolski, obejmie ona
część lewego porzecza Warty, iść będzie wzdłuż Neru, a dalej
ku północy zmierza do grupy jezior Goplańskic11.
W tak zakreślonych granicach zawarty jest kraj o powierzchni 33.600 km. kw., liczący ponad 2.750.000 mieszkańców, gdzie
Polac~ stanowią blisko 80~~ ludności.
Krajobraz. Krajobraz obszaru mało urozmaicony przedstawia z lekka pofalowaną równinę z odoscbnionem i rzędami niskich pasm moreny czołowej. W kilku miejscach rzeki prze:
rwały szerokiemi dolinami"kraj i płyną niemi senne, leniwe, twoczęścią państwa.
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rze ~~zbrania wód, ~zczegolnie pomiędzy Odola·nowem, a Milicam1 1 pod Straburk1em (Trachenberg).
W dolinie dyl!-1wjalnej o ki.erunku południkowym płynie
.
srodkowa Odra, wśro~ pozostałości dawnych bagien, które szer:?ko ~ po!ze roztopow zalewa. Potężna ta zapora jest w po
s.1a.damu N1emcow, S!anowi dla nich pierwszorzędną naturalną
hnJę obronn~. Również. na pół.noc płynie Warta i Prosna w dolinach sze_rokic~, a. płytkich, zaJętych przez łąki. Miejscami zabrzeża się zbhżaJą, koryto rzeki się pogłębia.
.. Jezi~r~. Jezi?ra nadaj~ szcze~ólny chara.kier nizinnej, pła
skteJ kratn!e. Rob1, wrażente długich, a wąskich strumieni, uło
ż~nych łancu~ham1, _często w kierunku południkowym. Do największych należy zaltczyć łańcuch Goplański.

.

Jezioro Gopło p~zepływa r_zeka Noteć, która następnie, wijąc

stę w zakrętach po ~ielu bag~1stych smugach i jeziorach, przed

Rynarzewe"!- ponownie ~na~znte rozszerza swą dolinę. Równo. !egle o~ q,mezna. ro~rzuctł stę poprzerywany, z liczqych, większych
1 .~ro~meJszych Jez10r złożony pas, przez jeziora Znińskie i Szubtnsk1e, dochodzący do Noteci.
f:ła. pł_atach :bwninnych, gdzie panuje krajobraz moreny
denneJ, Jez10ra maJą zazwyczaj kształty łagodnie zatoczone wśród
wzgórz moreny_ czołowej P<;>st~ć ich jest różnorodna, brzegi poszarp~ne. Często się spotyka Jeziora strumieniowe, o szerokościach
nieznacznyc~, powstałe w miejscu dawnych potoków podlodow~o.wych. KraJobraz. n:io~eny. dennej odznacza się względną żyzno
sc1ą. gleb w pt'ze.c1w1enstw1e do garbó'-Y m?reny czołowej. Wielką_Jes~ naogoł rożnorodność ~łeb, na mew1~l~ich obszarach znajduj~ ~tę różnor~dne. grunta, p1aszczyste, gltmaste, ilaste lub też
obfituJące w prochntcę.
. Kujawy.. Gleby najżyźni_ejsze p~siadają płaskie, bezleśne
K~Jawy, gdz1.e ."dokoluśko wt dno z 111eba ", położone pomiędzy
W1~łą (właśc1w1~ P:zechodz~ce nawet za nią), a źródłami . Noteci; na czarnoz1emtach bagiennych rodzi się pszenica i buraki
~ędące po~s!aw~ przemysł~ c_ukrowniczego. Mieszka11cy Ku~
J~w wyrożntaJą _się pewnością st'ebie, jaką daje dobrobyt, o są
st~dac_h, odzyw~Ją się z. p_ewnem le~ceważeniem. Kujawy rozdztelaJą na KuJawy własc1we~ w okoll~ach. GoJ?ła, Kujawy piasz~zyste. pod Bydgo.szczą, okoltce Szub111a I Lmna ' nazywają KuJawam1 Garbatemt. Nazwy te lokalne utrzymują się do dzi$ dnia.
. ~asy . . La_sy zajmu_ją w \Yielkopolsce 1/. p~wierzchni, 1)
głowme .z~Jmu;ą greby p1.aszczyste. . Są one starannie. utrzymane, .
o wyso~teJ kulturze, pocięte licznemi przesiekantl, zawsze oznaczo~em1_ przy pomocy tabliczek, co znakomicie ułatwia orjentowame się.
. I?rzewem najczęstsi.em 'jest sosna, na jałowych piaskach
daJe ona czyste drzewostany i tworzy skupienia, które nazywają
1
)
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~rednio dla całej Polski około 10%.

Gleba w borze czę~to bywa naga, miejscami powrzosem.
Każdy kompleks leśny składa się z kilkunastu działek (rewirow)
i każda działka posiada itiny rocznik drzew, wskutek czego
w niewielkich nawet obszarach leśnych są zagajniki, w których
o krok nic nie widać i niepodobna się przez nie przecisnąć,
obok których wznoszą się gonne sosny wysokopiennego boru
a przy nich widnieją polany ledwie okryte wschodzącemi sadzonkami.
Główne grupy leśne obszaru ułożone są następująco; kompleks jednolity i zwarty zalega lewy brzeg Wisły pomiędzy
Toruniem, a Bydgoszczą ( dł. 30 km., szer. 10 km.). Pod Bydgoszczą rozłamuje się na dwa ramiona, z• których jedno sięga
wzdłuż Brdy, na północ, do borów Tucholskich w województwie
Pomorskiem, a drugie postrzępione i porwane dąży' ku zachodowi,
gdzie związuje się z potężną i nieprzerwaną smugą leśną mię
dzyrzecza Warty i Noteci. Pasmo leśne nadnoteckie w jednym
miejscu przekracza rzekę, przechodząc na jej lewy brzeg ku
.
·
lasom dorzecza Dratwy 1 Głdy.
przesil
miarę
w
rośnie
obszaru
Wogóle gęstość zalesienia.
wania się ku zachodowi, ku granicy politycznej. Wschodnia
Wielkopolska posiada porozrzucane grupki leśne wzdłuż Prosny
na północ od Kalisza we wnęce, utworzonej przez Prosnę i kolano Warty i dalej na południe na wierzchowiskach rzeki.
Na pograniczu większe skupienia l~sów istnieją w okolicy
jezior pomiędzy ZbąsHniem i Trzcielem, · a następnie pomiędzy
·
.
Łęgami Oberskiemi i Sląskiem.
. Klimat Wielkopolski jest znany ze swej łagodności, opady
śniegowe są małe, sanna przy dzisiejszym świetnym stanie dróg
jest w zaniku. W niektórych okolicach od lat 18 nie jeżdżono
saniami.
Zaludnienie. Gęstość zaludnięnia wynosi przeciętnie 73 ludzi na km. kw., co wobec braku przemysłu w kraju wyłącznie
rolniczym o słabych glebach, jest cyfrą powyżej średniej. Na
wschodzie obszaru zagęszczenie ludności Jest olbrzymie, na
·
km. kw. żyje z roli ponad 100 ludzi.
się
utrzymać
mogąc
nie
-:ludności,
Znaczny przyrost naturalny
w kraju ~ rolnictwa, odpływał i odpływa na zachód, jako robotni\{ ,,deptać obcych ludów łany" do Ameryki lub Niemiec, głó
wnie Westfalji, gdzie stwarzał gęste i wielkie zbiorowiska polskie, służąc i wzmagając siłę innych narodów. Emigracji sprzyjał chłop wielkopolski, zasadniczo nie dzielący gruntu pomiędzy
dziec-i, dzięki czemu mógł dojść do zamożności, nieznanej w in.
,...
nych dzielnicach.
ży
polskie,
czysto
jest
ch
urodzajniejszy
okolic
Zaludnienie
wioł polski od prawieka obsiadł je zwartą masą bardzo gęsto.
Okolice piaszczyste, względnie wydarte z pod mokradeł zamieszka Ii Niemcy, popierani w swoim czasie usilnie przez rząd
pruski. Gęstość zaludnienia zajętych przez nich obszarów jest
zuacznie mniejsza. Naprzykład jeden z najbardziej polskich posię borem.

rośnięta jałowcem,
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wiatów - - Kościański, mający przeszło 90% Polaków, ma na km.
kw. 78 mieszkańców, a najbardziej niemiecki, Międzyrzecz (około
70% Niemców) 'ma tylko 46 mieszkańców na km. kw.
Na terenie wielkiego księstwa 'Poznańskiego Polacy stanowili według statystyki oficjalnej niemieckiej w 1910 roku w regencji Poznańskiej 68 & ludności (przy 77?b dzieci polskich) i w regencji Bydgoskiej 50:1 (przy 57% dzieciach polskich). Dzisiaj,
po odejściu skrawków powiatów najbardziej zniemczonych do
Rzeszy i w związku z ogólną ucieczką hakatystycznie nastrojonego odłamu społeczeństwa niemieckiego i z odejściem urzę
dników stosunek procentowy przedstawi a się zupełnie inaczej.
Przykładem niech służy Poznań, który miał w roku 1910 42°/0
Niemców, a w czerwcu 1920 ma ich tylko 8% (43 tysiące
Niemców wyemigrowało) Nie wszędzie jest tak dobrze jak
w Poznaniu: który stał się najbardziej polskiem miastem Rzeczypospolitej; ludność miejska wogóle łatwiej mogła się wynieść,
aniżeli mieszkańcy wsi, skrępowani · posiadaniem ziemi. Koloniści niemieccy którzy pokryli kraj siecią osad przy pomocy
komisji kolonizacyjnej są obecnie rugowani z Wielkopolski, jak
również z Pomorza, o ile przybyli po roku 1908, co odda .w ręce
polskie, więcej niż czwartą częś_ć osad, założonych przez pruską
Komisję Kolonizacyjną ( około 6000 gospodarstw).
Niemcy. Trudno dzisiaj wobec braku danych jest podać
cyfrę Niemców w byłym zaborze pruskim, która uległa zasadniczej zmianie. W każdym razie jest rzeczą niemal pewną, że bę
dzie to dzielnica najbardziej polska.
Niemcy zamieszkali na ziemiach byłego zaboru pruskiego
mają prawo wyboru obywatelstwa a w razie wyboru przynależno
ści państwowej niemieckiej w przeciągu roku obowiązani są
wynieść się z granic Rzeczypospolitej, mając prawo zachować
swój majątek nieruchomy. Prawo to zastosowane jest również do
osób narodowości polskiej na terytorjum Niemiec. Nie stosuje
się ono do obywateli niemieckich, którzy obrali sobie miejsce
zamieszkania w b. zaborze pruskim po 1-ym stycznia 1908 roku,
ci będą mogli nab; obywatelstwo polskie tylko za specjalnem
zezwoleniem pa1istwa polskiego. Exodus niemiecki z kresowych
prowincyj zaczął się i trwa, niedługi czas przyniesie nam częścio
we odniemczenie kresów zachodnich, usuną się szeregi tych,
którzy wybrali obywatelstwo niemieckie i wyjadą ci, którzy pozostali, aby zlikwidować swe interesy majątkowe.
.
W miastach obecnie żywioł niemiecki nie ma przewagi.
Miał ją w Bydgoszczy, najsilniej obsadzonej przez t-1iemczyznę,
gdzie ludność polska była w znikomej mniejszości, stanowiła
zaledwie 180/o, a gdzie dzisiaj dzięki umiejętnej polityce komuna1nej, dzięki przejściu całego szeregu firm w ręce polskie i przyłączeniu przedmieść do miasta, Polacy stano\Tią 60% ludności,
który to procent stale wzrasta.
Inne miasta, jak Gniezno, Inowrocław miały i mają bezwzględną przewagę polską.
Główne zwarte grupy
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niemczyzny w Wielkopolsce obecnie

stanowią: 1) słabo zaludniony piaszczysty pas Międzyrzecza
pomiędzy dolną Wartą i Notecią, przetkany w różnym stopniu
ludnąścią polską, który dochodzi do Bydgoszczy, gdzie sterczy
· silna placówka niemiecka miasta i okolicy, znajdująca przedłu
żanie w pasie niemqyzny wzdłuż Wisły - jest to grupa najpotężniejsza. z~sadą bowiem Komisji Kolonizacyjnej było odciąć
wstęgą kolonij Prusy Królewskie od Wielkopolski, a . następnie
otoczyć miasta i miasteczka, aby ogładzić polską ludność miejską. Klasycznym i najwybitniejszym przykładem jest Gniezno,

_gdzie wokół miasta absolutnie i procentowo. cofała się ludność
polska, a niemiecka rosła; 2) półwysep wkraczający w okolice
Trzciela i wyspy niemieckie rozciągające się do dawnych bagien
Obry; 3) półwysep przy Lesznie; 4) wyspy rozrz~cone na całym
obszarze, głównie w Wielk-0polsce północnej. Koloniści niemieccy
nie poczuwają się do żadnej wspólnoty z Polską. Korzystanie
z ustawy o ochronie mniejszości narodowych wyodrębnia ich
i usuwa niejako poza nawias życia publiczneO'o.
Ludność niemiecka, która pozostała, są to rolnicy, w małej
ilości zatrudnieni w przemyśle i handlu oraz garść inteligencji,
adwokatów, lekarzy i t. d. Nie są oni niebezpieczni .dla kraju
i zachowują się znacznie poprawniej i ciszej, aniżeli Niemcy na
Pomorzu.
Wielkopolska, podobnie jak Pomorze wyróżnia się w pań
stwie brakiem Żydów, którzy stanowią tutaj nikły procent ( 1,26°1o)
ludności. Lecz natomiast we wschodniej części Wielkopolski
(b. gubernia Kaliska) miasta i miasteczka są przez nich zalane
(Kalisz ma 31 °Io, b. gubernia K3liska 15°/r ),
·
Żywioł polski, jak wszędzie na pograniczu zachod11iem, wyróżnia się dodatnio swą pracowitością, wytrwałością i energją
do czynu, nabytą w ciężkiej walce o utrzymanie narodowości.
Przymusowa nauka wprowadzona przez rząd pruski wytrzebiła
doszczętnie analfabetyzm, gazety są czytane przez ogół mieszkańców. Walka z Niemcami, prowadzona przedewszystkiem pod
hasłem utrzymania ziemi w rękach polskich, źle się odbijała na
d1liedzinie życia duchowego i naukowego. Wszyscy trzymali si~
ziemi, wskutek czego daje się odcz.uwać brak inteligencji przy
obsadzaniu stanowisk w czasie dzisiejszym; --. inteligencję tę
dała Małopolska i częścfowo Kongresówka.
Zajęcie ludności. Głównem zajęciem ludności jest rolnictwo,
które zatrudnia przeszło 75% ogółu mieszkańaów. Uprawa ziemi
i wydajność nie ustępuje, a nawet przewyższa najlepsze rezultaty,
jakie otrzymano w Europie zachodniej.
Wielkopolska, nie zniszczona przez wojnę, jest więc rze:.. I
czywistym śpichlerzem pa11stwa w chwili obecnej, produkuje dwa
razy więcej, aniżeli sama użytkuje; nadwyżka szła pierwotnie
do N1emiec, dzisiaj wysyła się na wschód, w wyniszczone wojną
prowincje Polski. W związku z rolnictwem istnieje przemysł,
opierający się na przerabianiu ziemiopłodów, więc cukrowni~,
gorzeln_ie, browary, młyny; w czasie wojny powstały liczne
suszarnie płatków ziemniaczanych, dające możność przechowani n
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ziemniakó'Y na czas dłuższy i przewozu ich na dalsze odległości
z zaoszczędzeniem wagonów.
Obecnie przemysł w Wielkopolsce w związku z rosnącemi .
potrzebami armji i z zawikłaniami na wschodzie, poqyna się
gwałtownie rozwijać. Największą z powstających fabryk jest budowana w Ostrowiu (w południowo-zachodniej części Wielkopolski)
fabryka wag9nów. Od pa.tdziernika b. r. ma odnawiać 60 wagonów miesięcznie. Rocznie będzie dostarczać ponad SOOO wozów
kolejowych (2.500 towarowych i 600 osobowych).
,.
Nieszczęściem, wybór miejsca dla największej w Polsce
~ytwórni wagohów jest fatalny. Ostrów (st. kol. Kalisz-Poznań)
Jest odl~gły o 20 km. od granicy niemieckiej, czyli w pierwszym
momencie wojny, możemy być pozbawieni głównego zbiornika
produkcji wagonowej, a pozatem, nara.żeni na osłabienie zdolności
tranzytowej dróg że~aznych. Trudno pogodzić · się z twierdzerriem,
że n~ budowę fabryki w tem miejscu wpłynęła bliskość Śląska,
również dobrze motna ją było założyć gdzieś na · wyżynie Małopolskiej, nad Wisłą, i w niedalekiej przyszłości uzyskać doskonałe połączenie wodne z zagłębiem· węglowem.
. . f.!lody kopalń. Ujem~ą stroną kraju jest brak kopalń o wyb1tnteJszym charakterze 1 gatunku, co ogranicza przemysł do
gałęzi, związanych jedynie z rolnictweni.
·
. W ~kolicy ln?Wr?c.ła~ia są z~oża soli potasowych i soli
kam1enneJ, produkcja JeJ Jest mew1elka. Wydobywanie węgla
bru~atne~o nie daje dotychczas wielkich rezultatów, większą natomiast Jest produkcja .torfu, kopanego w smugach bagiennych
na dnie dolin dyluwjalnych. W latach ostatnich zaczęto eksploatować wiwianitowe i · żelaziakowe złoża u źródlisk Baryczy.
Komunikacje obszaru. Sieć kolejowa i drożna różni się za. sa~niczo w części zachodniej obszaru, który poprzednio wchodz~ł w skład zaboru pruskiego od wschodniej części Wielkopol ski (b. gub. Kaliskiej). Zachód posiada doskonale rozwiniętą sieć
dróg bitych i kolejowych, każde prawie miasteczko jest połą
czone z siecią dróg żelaznych. każda niemal wieś drogą utrzymaną z siecią szos. Na wschodzie stan wprost odmienny, dróg
żelaznych i szos Hość minimalna, rząd rosyjski nie rozbudował
sieci drożnej pogranicza, nie będąc jegp posiadania pewny. ·
. Drogi obszaru strategicznego Wielkopolski biegną głównie
w kierunku równoleżnikowym, rozwojowi ich w kierunku pół
nocnym przez wieki stały na przeszkodzie bagQa Noteckie. Drogi
gł~wne trzymają się smug wyżY,nnych, albo zboczy moreny czołowej, które pierwotnie w kraju bagnistym i jeziorzystym były
jedy.nem dogodnem dla nich podłożem.
"
W zachodniej czę.ści qbszaru rozpierzchają się drogi, rozrzucają w kierunkach, bardziej ku północy lub południowi, nieliczne stosunkowo z nich wchodzą we wnękę · utworzoną przez
kolano Odry i Wartę dolną, aby tam pomiędzy Krosnem, a Kistrzyniem przekroczyć Odrę.
Poznań. Głównym węzłem d(óg jest Poznań, miasto poło
żone na smudze wyżynnej, nad Wartą, w ~i~jscu, gdzie wyspa
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na rzece ułatwiała przejście, miasto więc przeprawowe typu podobnegQ jak Warszawa, Kijów, co w zaraniu zapewniło mu,
zwłaszcza, że leżał nad rzeką spławną, korzyści nie małe i przez
czas utrwalone.
Drogi żelazne. Pod względem dróg żelaznych . część zachodnia obszaru (b. zab. pruski) jest dobrze uposażona. Rozw.ój
sieci drożnej stoi w bezpośrednim związku z ekonomicznem położeniem kraju. Na 1000 km. kw. powierzchni posiada 167 km.
kolei, przewyższając sąsiedn.ie Niemcy, które przeciętnie mają
118 km. linij kolejowych na tejże jednostce powierzchni.
Zasadniczą cech.ą sieci dróg żelaznych, jak bitych, jest ich
wielka spójność wewnętrzna i zewnętrzna z Rzeszą.
Od Poznania rozchodzi się promieniami 9 linij kolejowych,
z których 5 dwutorowych. Ołówną .niezaprzeczenie jest, najbar<tziej ożywiona magistrala, wiodąca od Poznania na zachód,
która prześlizguje się przesmykiem pomiędzy jeziorami grupy
Zbąszyńskiej, dążąc ku Berlinowi. Koleje są równomiernie rozlokowane na obszar.ze, posiadają narazie ograniczoną ilość taboru - parowozów, wagonów, uprzątniętych przez Niemców
w okres'ie cofania się.
Słabą stroną sieci kolejowej i d,.róg bitych jest niezwiąza
nie ich z siecią wschodnią części obszaru (z b. gub. Kaliską).
Wschodnia Wielkopolska pozostała szczególnie upośledzona po
odejściu zaborców. Przed wojną przecinała ją tylko jedna linja
Kaliska (Warszawa-Kalisz) długa 81 km., co stanowiło na 1000
km. pow.- 7 km. linji kolejowej. Stosunek do sąsiedniego Poznań
skiego był jak "1:17. Do byłej granicy rosyjskiej dochodziło
na wspomnianym obszarze 9 linij kolejowych (szeroko - bą~ź
wąskotorowych), z których jedna tylko znajdowała przedłużenie.
Dzisiaj, z chwilą wybudowania łącznicy Kutno-Strzałków, przybyło drugie połączenie z drogami żelaznemi Kongresówki. Samo
położenie nowej linji nakazuje jej stać się magi§tralą. Skraca
, ona o 80 km. drogę z Warszawy do Poznania i jest zupełnie
zabezpieczona, idąc zdała od granicy .niemieckiej w przeciwstawieniu do linji Kaliskiej, narażonej w każdej chwili na przerwanie. Odległość tej linji od granicy państwowej wynosi pod
Ostrowiem zaledwie 20 km. Nadaje się ona znakomicie dla pospiesznego przewozu wojsk z centrum państwa ku kresom zachodnim.
·
•
Drogi bite. Lepiej, aniżeli koleje, . przedstawia· się stosunek
dróg bitych na obszarze;- w części zachodniej na 1000 km. kw.
jest 248 km. dróg bitycp, w części wschodniej- 75 km. Wartość
dróg zachodniej Wielkopolski pierwszorzędna, szosy -wyśmie
nite, ścieżki żwirowane; sprzyjają one rozwojowi automobilizmu,
co należy podkreślić wobec faktu, wyjaśnionego przez wojnę,
te koleje są 'lajpotężniejszym czynnikiem komunikacyjnym, lecz
nie mogą być jedynym, co skupiło ponownie nieco zaniedbaną
uwagę obrony państwowej na konieczność rozszerzenia sieci
dróg bitych · i wodnych. Na drogach Wielkopolski„ oprzędzonych
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siecią

drutów telefonicznych 1) rozwinięty jest silnie ruch kołowy
(rowerowy).
.
Drogi ~)yłe) gub. I' al i ski ej wyglądają dzisiaj nieźle, stan
ich wzmacnia się z każdym dniem, niestety jest ich narazie zamało. Najważniejsze są dwie szosy, wiodące wzdłuż Warty, z dorzecza śre?niej Wisł}'. na zachód i trzecia przez Kalisz 2 ).
. . Drogi wodne. Sieć wodna obszaru jest dobrze rozwinięta
1 J_ako taka uregulowana.
Do spławu nadaje się Warta i czę
ściowo Prosna. Rzeką spławną nazywa się rzeka, po której
spław może odbywać się z biegiem wody, tylko w jednym kierunku. Od ':7Yjś~ia Prosny Wa_rta staje się rzeką żeglowną.
Drobne statki w10sną w okresie wezbranych wód dochodzą
cz_asan~i d? Konina, rzadziej do Koła. Liczyć na prawidłowość
teJ że 0fog1 trudno. Od Odry do Powania Warta 'jest częściowo
ureg1;1lowa (na dłu~. 240 km.). Normalnie mogą chodzić po niej
~tatl{l o ładowności 250 tonn, przy wysokich stanach wód wyJątkow<? do ?.no. tonn. Warta narazie może być wykorzystana
w czasie akqt, Jako lokalna droga wodna dla wojsk działają
cych w kierunku północno - zachodnim. Jako droga handlowa
Warta może być używana przez statki, idące ku Odrze (na której
trakt~t \Yersalski zastrzeg_a s:vo~odę żeglugi), czy też do połą
cze111a s1 ę Warty z Notecią, 1 mą do kanału Bydgoski ego. Niestety miej~ce zetknięcia się dwóch głównych arterji Wielkopolski z_nalazło się poza granicami uaszego kraju, w odległości zaledwie 25 km. od nich. Prastary Santok, tkwiący u nasady wideł rzecznych pozostał w posiadaniu niemieckiern. Pod wszelkim
względem ekonom:cwym i wojskowym jest fakt nieposiadania go
znaczną stratą.
·
. Obecnie Województwo Pozna1iskie opracowuje plan wykopa!11a kanału, łączącego Wartę z Notecią, więc pośrednio z Gdań
skiem 3 ). W razie dojścia w czasie najbliższym projektu do
skutku, nad czem czuwa szczególnie Poznań (ustanowił eksperta,
wyznaczył kwotę 50.00) m.) i w razie pogłębienia Warty zyskamy
dogodną drogę wodną, idącą równolegle wzdłuż granicy pań- .
stwowej. Współdziałać ona będzie w wysokim stopniu z potrze- bami frontu i stanie się ważną nicią łączną z Pomorzem.
. Istnieje. również projekt połączenia Warty z Odrą, przez
łęgi
Obersk1e, kanałem spławnym, przez regulację kanału I
Mosińskiego. Rząd niemiecki w swoim czasie deklarował pewne
quantum' na zaczęcie prac w tym kierunku o czem obecnie głucho.
Gdyby projekt się urieczywistnB, wówczas - obszar zyskał-

by drugą
teckiej.

dojazdową drogę wodną

r6wnoległą

do granicy
'

do No-

Kan_ał (Jydgoski. N_ajważniejszą drogą obszaru jest kanał
Bydgoski, przekopany między Brdą a Notecią. Kanał ten zaczęty w rok.u 1772, niejednokrotnie ulegał przebudowie, z 'któ,rych ostatnrn. dokonana została wiosną 1916 r. Do ostatniej
przebudowy kanał służył głównie dla · spławu · drzewa do Kistrzyna nad Odrą. Eqergiczna akcja przebudowy została dokonana pod wpływem Sląska, dążącego do opanowa.nia rynków
Prus Wschod111ch, dla wywozu produktów swego przemysłu.
. , U_regulowana N_oteć i_ Brda z kana!em Bydgoskim stanow1c miały wschodnt odctnek kanału Sródzienmego, biegnącego przez Europę.
,.
.
Po kanale Bydgoskim krążyć mogą statki o ładowności
400 tonn netto, nadawać się więc będzie do ruchu monitorów
mniejszych. wymiarów, które poświęcając swą szybkość i ciężar
opancer~ema n~ rz~cz uzbr<;>jenia, mają 2-- 3 działa, z których
zwy_kle Jedno c1ężk1ego kahbru. Odpowiadają monitory rzeczne
pociągom pancernym na drogach żelaznych ..
. Znaczenie obsz_aru strategicznego Wielkopolski. Wysunięty .na
skraJ ku zachodowi obszar strategiczny Wielkopolski, przednia
straż _dorzecza śro~kowej Wisły sprzyja naszej akcji ofensywnej
przectw państwu memieckiemu, a również obronie w razie napadu z jej strony. Dzięki wysunięciu się obszaru skracają się
p~zypuszczalne _linje_ operacrjne 1) na Berlin; kilka przemarszów,
lbO ~m. od r!aJdal~J ~ysumętych punktów pa11stwa polskiego,
odd_zte!a · s_toltc~ Niem1e~. Położenie Berlina jest de.centralne,
znaJduJe się bhsko gramcy pa11stwowej. W pierwszą noc wojny
P?mi_ędzr Rzecz~pospolitą polską, a Rzeszą samoloty nasze
zJawią się ,nad_ ~11ast_em, któ~e żyć będzie pod grozą nieustannyc~ nalotow 1 Jeżeh artylerJa nasza rozporządzać będzie działamt dalekonośnemi, w godzinę wypowiedzenia wojny zawarczą
~łuchq pociski nad stacją radiotelegraficzną w Nauen pod Berltnem, główną stacją iskrową Niemiec 2).
Obsza~ strategiczny Wielkopolski zapewnia nam inicjatywę.
J~ż w czasie pokoju mogą być na nim skoncentrowane znaczne
s1ł~ 1 o k_tórych z _góry nie można przesądzić, czy uderzą na zachod, ku sercu N1en11ec, czy wesprą energicznie armje Pomorza i zasuwać poczną rygiel ku morzu, ku zatoce pomorskiej
~zy. te~ prze~roczą 9drę i pójdą ku Sude,fom, na Śląsk Dolny,
o~_c111aJąc Wrocław 1 dopomagając armji Sląskiej do zapewniema swobody pracy w zagłębiu węglowem 3). Państwo niemieckie
'

I' ażda wie: i· każciy folwark posiada łączność z sieci,1 telefoniczą.
Wozy używane w Wiellrnpolsce s,1 za.zwyczaj dwukonne, w majątkach
czę<sto czterokonne. Ruch automobilowy z powodu doskonałego stanu dróg
ma wszelkie dane dla rozwoju, czę :ciowo zatrzymała go wojna .
·) Wojew0dltwa proponują kanał orzeprowadzić od dolnej \V arty (od
Obornik), podczas gdy projekt wniesiony w Sejmie przez jedno ze stronnictw mówi o związaniu górnej Noteci .z Wartą przy pomocy łańcucha jezior
(kanał Morzysławski, jez. Go ławickie, Sleszyńskie i t. d.).
1

)
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1) Należy odróżniać
linję operacyjną, t. j. linję działa11 od linji komunikacyjnych. Jedna Iinja działań może mieć kilka lub kilkanaście dróg do rozporząd.~enia, p_o których od?ywać się będzie przemarsz armji.
.
·) .:f\rmJa polska w ciągu zaledwie jednego dnia może tak daleko postąpić,
ze ostrzehwać będzie Berlin . Jen. von Seekt, pruslH min. wojny na posiedzeniu
gabinetu ministrów Rzeszy i prezesów gabinetów państw Rzeszy w dn. 5.2.21 r.
3 ) Masa wojsk z \\ ielkopolski
,
wychodzić może po linjach działa11 odsrodkowych (ekscentry~znych), udając się do wielu punktów odległych.
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jest przeto zmuszone do czynienia prz}łgotowań naraz na kilku
obszarach. Wielkopolsce więc pozostawiony będzie kierunek
pierwszej ofensywy, której uderzenie nieprzyjaciel będzie zmuszony parować. Rozwinięta doskonale sieć komunikacyjna potęguje zdolność ruchów armji pogotowia Wielkopolski w potą
danym kierunku, a zarazem zwiększa szybkość mobilizacji. ·
W samym więc początku akcji dozwala · na rzucenie względnie
wielkich sił, które mogą mieć w pierwszym rzędzie zadanie oparcia się o brzegi błotnistej doliny Odry, co jest równoznaczne
z odsunięciem arm_ji przeciwnika od naszych naturalnych linij
obronnych, leżących niestety nad granicą, albo tet tworzących
granicę z pa11stwem niemieckiem.
.
Przypuszczalne linje obrony. Normalnie wymaga się, aby gra~
nica polityczna nie była jednoznaczna z li.nją obronną państwa.
Wówczas taką granicę wykreśloną z· 'l.względnieniem konieczności wojskowych, nazywamy strategiczną, sądząc, te dzięki niej
nie pozwolimy nieprzyjacielowi na .nagłe wtargnięcie w głąb kraju, na niej gotując linję pierwszego sprzeciwu.
Linja obronna powinna leteć, przyjmując pod uwag.ę wła
ściwości terenu, jak i lotność nieprzyjaciela, w takiej odległości
od granicy, aby poza nią i dzięki. niej armja zabezpiec· zająca
mogła się doczekać armij rezerwowych, zmobilizowanych w głębi
państwa, nie będąc narażona na ~upełne wyniszczenie pierwszorzędnego materjału, z jakiego się składa. W zasadzie odległość pomiędzy granicą państwową, a 'nją pierwszej · watki
obronnej można określić na dzien
pie _ty, jako
podstawo~ego rodzaju broni, bez
at
za akcja
wyjątkowo tylko może być wykonana. Na --zach zie państwa
byłoby p9żądane, aby ta linja była dalej odsunięt
od nieprzyjaciela, który posiada znaczne ilości automobili. Nie trzeba zapomiRać, że obecnie podwiezienie dywizji, czy korpusu na samochodach jest rzeczą łatwą, która była często praktykowaną
na froncie niemiecko - francuskim, a· . w ostatnich czasach i na
froncie polskim.w.
Linje opo~bronie niziny Wielkopolskiego obszaru strategicznego wyznacza element wodny, więc rzeki, jeziora, stawy.
błota, mokradła, mokre łąki, miejsca stale lub perjodycznie
wskutek zatopienia, niedostępne. Wartość pierwszorzędną (i jedyną tym nizinnym kraju) mają wytyczone linje ewentualnej obrony„ na których zawiąże się gwałtowniejszy cykl walk o ich sforsowanie. Wartość tę posiadają we wszystkich poracl1 roku, z wyjątkiem zjmy, zwłaszcza w czasie ostrych mroz9w, -kiedy wody
pokrywają się grubym płaszczem pokrywy lodowej, umotliwła
jącym przejście. Dodać należy, że bardzo surowych i długotrwałych zim Wielkopolska prawie że nie zna.
·
Liczne jeziora pokrywają się trwałą skorupą lodu, po ktorej bezpiecznie maszerować mogą wojska po kilkunastu dniach
mrozu (14- 16 dni o temperaturze · poniżej o•). Zupełne odmarznięcie aastępuje nierychłej jak po miesiącu ciepła, kiedy ukaże
się czysta toń, lecz kilka dni, 2 - 3 nieraz "!starcsai, aby po
I
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~ierzchu pancerza l~dowego zwłas~cza w razie deszczow na
~1lka cm. glębokoś~1, .stały wody roztopowe, pQwatnie utrudnia·
J,ce możnoś~ przejścia .. Po 8 .- 10 dniach ciepła przy brzegach •
lod, oqchodz1, ądp~rzehs~o. me poz.wa.la w~jść na płyt~ lodową,
któr~ pływa na wodach jez10ra, uginając się z dnia na dzień pod
coraz. grubs~ warstwą. wody, płynącej w początku z brzegu ·
albo z topmeJącego Ioau.
·
·
. . Grani~e obsz~ru WielkÓ~olskieg~ dzielą się na kilka od ...
c1!1k<?w, ktore z w1e~u względow nadają się do oddzielnego omów1ema: I) _two~zy bi~g rze~i Noteci od ujścia Gidy (,l(Qdśow
aż p~za W1el~n, gdzie gramca skręca na południe odchodząc ·Od
rzeki; 2) pomiędzy. Notecią, a Wartą;~) od Warty _po bag~a Obry;
4) dalej ku południowemu-wschodowi, aż po gramcę ze Sląskiem
Gornym.
. Lin/a obronna _Noteci. Linję obronną pi.erwszego ogniwa stanowi doh_na. dyll!wjalna, w której płynie Noteć na długości 63
klm., zagtnając się ~olanem. Koryto rzeki jest wyprawione, uregulo"':ane, szerokość. meznacz!1a, 50-70 ~- Więks~ą przeszkodę ani- .
żeh r~ek~ sta~owi dm>_ doh!)Y, zaklęś_męte - pomiędzy wysokiemi,
a g:dziemegd~1e spadz1stem1 zboczami. Wysokość względna ścian
dolmy wynosi ~O - 55 m. pod Czarnkowem dochodzi do 70 m.
Do Noteci z obu str.on. dochodzą liczne drobne strumienie
płynące za;iwyczaj przez czas pewien rownolegle do rzeki. Sze~
r<?k~ść doh_ny naogoł ~ość stał~ 2-3 klm., rozszerza się poniżej
uJś~1a r~ek1 ~ł~y, gdzie wynosi ponad ·5 klm. Dojście więc. ·dy~uwJalnej do~inki Głdy rozszerza o~szar łąk znacznie. Glebą doliny
Jest cz_arnoz1em bagienny, kopanie okopów jest uniemotliwione
przez napływ_ wodf zaskórnej. _Lic~ne doły torfowe zalane są
wodą, gdz1emegdz1e ~potyka s!ę klika_ kim. kw. niedostępnego
bagna, eorosłego_ trzciną. ~a wiosnę w okresie topnienia śniegów
dną_ dolmy zostaje zupełm_e zatopione;. w!d~ieją w?~czas ponad
poziomem ~ody. tylko na~ypy drożne 1 mehczne miejsca· wyższe.
Brzeg! ~ymosfe d.ohhy, łagodnie spadające, nierzadko są
nadzwycza1~1e ~tróme 1 t~ ~tromość brzegowiska naogóf prze.
wata. ~adaJą_ się znakon11c1e na obsadzenie ich, jako pozycji.
Czasami skraj brzegu ~a formę_ la~odneg? grzbietu. Od niego
odch?dzą w tył_ głęb?k1_e, rozw1~laJące su: vr zaułki, parowy,
w ktorych bezpiecznie 1 wygodnie ch~onić się mogą bliskie rezerwy.
·
•
W krajobrazie P.elno naturalnych' przesł~n dla wojsk, czy
to.. z powodu. falow~ma. terenu, czy też z powodu zalesienia;
większe p~rtJe lasow 1 małe laski utrwalają piaszczyste nadbrzeża dohny.
·
.
.
P!3:we skrzyd!o odcinka jest oparte o błotniste ujście Gidy
a dalej_ Jest zasłonięte przez kompleks lasów m. Piły, · ciągną
cych się _ ku· północy.
. ••Krawędziami doliny dążą równolegle szosy · i częściowo
d~ogi Ulazne. Cztery drogi bite puekraczają ją po nasypach
b1_eg~,f prz~z _Prast~re. prz_~jdci~ Noteckie (w Ujgciu, . Czarnk~
wie, wtełttMU 1 poniżej -W1ehuue). Towarzysżą im dwie linje ko-

lejowe na ·krzydłach, idące z Poznan ia do Piły i Krzyża. Linja
do Krzyża przekra cza Noteć tuż przy granicy, i może być w lraż
dej chwili przecięta przez nieprzy jaciela, dogodność przewozu
na drugi brzeg przedst awia więc tylko Jinja do Piły. Pozatem
kilka dróg hocz11yc'h, lokalnych przecho dzi przez Noteć: Wszyst kie drogi ci~igną ię nasypami, rzekę prz chodzą mostami żelaz
nemi 1ub drewni anemi, które dają się rozsuwać przy przejściu
statków.
W porze dżdżystej lub w czasie wylewów wiosennych, kiedy
łqki są zatopione, nie tylko ruch jezdny, lecz i piechota będzie
zmuszona do posuwania się wyh1cznie drogami, które jako groble, znakomicie utrudniajq wszelki ruch, walka zostaje zlokalizowaną, jest walką o zwory.
W trzech punktach dochodzą Jinje kolejowe do doliny Noteckiej. gdzie można wyładować wojsko: w Chodzieży, Czarnkowie .
i przed Krzyżem. Pomiędzy linją Pozna11 · ~ Krzyż istnieje łącznica
równoległa do 1 oteci.
Po stronie niemieckiej widoczna jest z polskiego brzegu
Berlin, i tuż nad granicą znajdują
część magistr ali Królewiec
się stacje węzłowe -Krzyż i PHa. Wogóle położenie węzłów kolejowych niemieckich przy granicy jest tutaj wyjątkow9 niekorzystne. Możność wykorzyst~nia przez · Niemcó w magistrali, jak
i prze.z nas linji równoległej do Noteci jest w początku akcji
wątpliwa. Dla obu stron przerw anie ruchu w tern miejscu nie
jest wielkim uszczerbkiem. Przeciwnik bowiein poza Piłę na
wschód niema wogóle możności ruchu, względnie ma dość innych Iinji dobiegowych na wprost polskie go Pomorza, które mu
ten brak wynagrodzą. Dla nas łącznica nadnotecka ma znaczenie lokalne (kilkanaście kilometrów). Miasta Ujście, Czarnków
(26 tys. mieszkatic 'w) i Wiele1i leżą na tarasac h doliny, na samej krawędzi, i w razie istnienia frontu w bliskości doliny dla
wojska wartości nie przed tawiają, znąjdują się pod działaniem
ognia artylery jskiego nieprzyjaciela.
Środkowy bieg Noteci, kanał Bydgoski i Brda. Walka na średu
niej Noteci i na kanale Bydgoskim może mieć miejsce w wypadk
przerw ania się nieprzy jaciela u podstawy obszaru strateg icznego
Pomorza. Dalej ku wschodowi, powyżej ujścia Głdy dolina Noteci rozszer za się raptpwnie do 9 kim., aby potem zwolna zbliżać swe brzegi; pod Nakłem ma je oddalo ne o 2 klm. W tem
miejscu Noteć przych9dzi z południowego-wschodu w obszern ej dolinie i tu zaczyn a się kanał. Dno doliny poczyna stopniowo się
zwężać, zatracając na krótko przed Bydgoszczą charakt er bło
tnistych łąk. Na przestr zeni od Ujścia po Nakło -'na obszernym
dnie doliny na miejscanh suchszych w kilkunastu grupac h rozrzuciły się kolonje niemieckie.
Od Bydgoszczy, g ir1e dno doliny dyluwja1nej dosięga kilkunastu kilometrów szerokości, lecz jest zupełnie suche, zajęte
pod la y i pastwiska, trochę pod role, łożysko kanału stanowi
uregulo wana, o by trym spadku, Brda.
Wzdłuż doliny Noteckiej ciągną się lasy, które na skrzy-
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22. Uregulowana Warta

poniżej

Poznania.

1: 25000.

23. Krajobraz niziny Wielkopolskiej. Rzeczka Cybina pod Poznaniem.
1: 25000.

dłach omawianej linji, w okolicach Bydgoszczy i Ujścia zajmują
obszerne przestrzenie sypkich piasków.
W Bydgoszczy przeprawa jest łatwa, (kilka mostów) nie
spra'Yia trudności w tym względzie r6wniet rzeka Brda. W zmacnia położenie tego ogniwa niedaleka na skrzydle Wisi~, a z południa bieg gornej Noteci, zdążającej od jezior Kujawskich pod
ostrym kątem do kanału. Dolina jej · zajęta jest przez łąki, któremi idzie równoległy przekop, łączący się z kanałem Bydgoskim pomiędzy Nakłem; a Bydgosztzą. W okolicach pomiędzy
Rynarzewem, a torem kolejowym Inowrocław - Bydgoszcz, roz- .
lewa się rzeka szeroko w smugach łąkowych.
System kanału Bydgoskiego zadecydował o osuszeniu dna
doliny, po którem płyną składające go rzeki. Śluzy przegradzają
Noteć i saJD kanał, jest ich kilkana~cie. Przez zniszczenie kilku
al.bo zatamowanie normalnego odpływu wód poniżej, lub przerwanie płytkich tam ochronnych spowodowane być mote zalanie
dna doliny, zwłaszcza, że miejscami kanał idzie w nasypie, powyżej naziomu, wówczas tet przed nieprzyjacielem stanie poważna
przeszkoda, szeroka toń wodna, którą tylko po nielicznych groblach zdolny będzie przebyć.
Międzyrzecze Noteci i Warty. Międzyrzecze Noteci i Warty
jest największym na ziemiach polskich obszarem piasków polodowcowych, na którym. praca wiatrów nasypała długie szeregi
wydm, w kształcie długich prostych wałów o kierunku południ
kowym lub z lekka wygiętych luków. Względna ich wysokość nie
przewyższa 20 mtr. Lotność wydmowej powierzchni ustala rzucająca się na nie trwała roślinność, a dzisiaj kiełzna je ręka ludzka.
Rząd pruski wykupywał przestrzenie piaszczyste, zalesiając je,
jednocześnie tern samem wypierając słabo zaludniający je ży. wioł polski. Obecne piaski są już ustalone i przez Niemców skolonizowane. Poczynając od Obornik nad Wartą, gdzie otwiera
się wnęka Międzyrzecza, poczyna swe panowanie nad niem las
sosnowy.
Międzyrzecze ma kształt ślepego ~a1;1łka, którego szerokość
wynosi około 20 - 25 klm , a o długości prz~szło 70 kim. Po
b_o kach jego idą ku sobie na spotkanie, ospałe, o nieznacznym
spadku wody Noteci i Warty we wspólnej szerokiej dyluwjalnej
dolinie (do 30 kim. szer~, snując się i uderzając o wyniosłe
zewnętrzne brzegi. Wzdłuż Warty rozlewa się rząd jezior, z których drobne strumienie płyną do niej. Poza dzisiejszą granicą
polityczną na terytorjum niemifckiem Noteć rozkisa wśród łąk,
pozostawiając z wiosną wody zalewowe w licznych lachach. Przy
zejściu się z Wartą, gdzie ongiś czuwał Krzywoustowy Santok
na straży przeprawy, rzeka szczególnie rozlewa. swe wody,.i z całej długości swego biegu tu jest najtn/dniejszą do przejścia.
Stanowisko faktyczne przeciwnika w tej wnęce wyjątkowo jest
dogodne, ponieważ ma skrzydła zabezpieczone rzekami, pokaźne
trudności przedstawiającemf przy przejściu. Jest to rodzaj naturalnej · twierdzy, o podłożu piaszczystem i zalesionem, nienadającem się do działania większemi oddziałami, zwłaszcza, że akTerytorjum
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cja podobna za zysk jedyny miałaby w rezultacie ogarnięcie kilkaset kilometrów piasków. Tylko przy akcji, zakrojonej na większą
skalę, przy dążeniu do przebicia wylotu na Pomorze niemieckie
w tym właśnie kierunku, czy też w chęci utrwalenia skrzydła
i wytworzenia na niem dogodnej sytuacji przy naporze, skierowanym na zachód, akcja ofensywna na. Międzyrzeczu da się usprawiedliwić. W alki tu prowadzone nosić będą charakter nużących,
żmudnych bojów leśnych, jak to miało miejsce podczas ostatniej wojny polsko-niemieckiej w r. 1919.
Na zachód od odcinka linji kolejowej. Wronki - Krzyż nie
napotyka się drogi , ~. elaznej. Obchodzą tylko obszar wydmowy
po brzegach wyniosłych potężnej doliny koleje, więc po prawym brzegu Noteci i lewym W arty. Wobec tego, dostęp do środka
pod warunkiem utrzymania w swem ręku ~?.stów .na rzekach,
jest dogodny dla obu stron, zwłaszcza, że hntJ kolejowych, prowadzących q.o Międzyrzecza od ośrodków dzi.ałań ilość jest dostateczna.
Międzyrzecze z powodu swych małych rozmiarów, nie nadaje się na teren dla większej akcji, niema gdzie na nim zgrupować znaczniejszych ilości wojsk i będz~e ono prawdopodo:
bnie martwym węzłem obrony. Podkreśhć należy, że drogi
przez nie idą tylko wpoprzek, ani 'jedna szosa !)ie biegnie dnem,
doliny, równolegle do rzek. Kraj sła~o zaludniony,. stosunkowo
niedawno przeznaczony na ostoję niemczyzny, me zbudował
jeszcze sieci drożnej.
Kolano Noteci od Ujścia i cięciwa, zamykająca Międzyrze
cze, prawdopodobnie będą wspólnie stanowić jeden sektor senny,
nieruchomy i pasywny, możliwe, że stanie się on osią, około
którego wirować będzie akcja rozgrywana bardziej na północy
lub południu.
Linja obronna Obry. Przetkana różańcem jezior Zbąszyń
skich rzeka Obra, zamyka drugą wnękę, którą tworzy kolano
Odry z Wartą. Jest ona naturalną lin ją obronną, lecz niestety
w zupełności, jak na to zasługuje, wykorzystaną być nie moż~,
ponieważ jeziora ńa południe od Zbąszynia należą do Polski,
a na północ od niego do Niemiec wskutek czego i granica pań
stwowa jest przed, albo poza niemi. Nie wszędzie więc w czasie
pokoju mogą być poczynione prace, mające na celu przygotowanie i wzmocnienie tej linji, jest rzeczą możliwą, że w począt
kach akcji będzie przez nas albo przez nieprzyjaciela całkowi
cie opanowana. Cięciwa jezior, \Jla długości około 70 klm. -za
myka wnękę, zwaną krainą Sternbergu, nie do<;hodząc do Odry,
lecz od Zgniłej Obry (zwanej · czasami niesłusznie z niemiecka
Leniwą Obrą -Faule Obra) odchodzi ku południowemu wschodowi. Jest ona zaporą, którąby należało przedłużyć i utwierdzić w początku akcji przez dojście do Odry pod Dziecinem
(Kleinitz) lub do ujścia Zgniłej Obry. Zamknięcie byłoby wówczas zupełne. , .
Teren przed, jak i po za frontem równy, w miarę posuwa162

Tiia się ku zachodowi staje się bardziej lesisty. Skrzydła cię
ciwy opierają się na północy o Wartę, na południe o łęgi Oberskie.
Od Trzciela rzeka Obra zwraca się ku północnemu-zachrt
dowi i przestaje być granicą. Największem w grupie jezior jest
Zbąszyńskie, o długości 15-tu km., a zmiennej szerokości od
400-3.000 m. Dalej ku północy jeziora stają się bądź to mniejsze, bądź też układają się we dwa rzędy. Wokół jezior i po.
między niemi ciągną się smugi moczarowatę.
Pomiędzy jeziora Zbąszy11skie a Odrę wkraczają błota
Obry, pocięte kanałami o licznych śluzach. Najmniej osuszony
jest sektor Obrzychy (Zgniłej Obry), roboty przerwała tam wojna.
Błota można z łatwością zalewać przez otwarcie śluz, co raz już
uczynili Niemcy w popłochu, na wiadomość o zbliżaniu się armji
rosyjskiej w roku 1915. Fortyfikowali wówczas nizinę łęgów
Obry. Normalnie zalew dokonywa · się zwykle co drugą wiosnę,
jednak długo nie trwa.
Przyczyna wylewów tkwi w małej sprawności kanałów,
w których woda przelewa się przez burty, niszcząc je. Długość
nadbrzeżnych kanałów, t. j. północnego i południowego wynosi
przeszło 60 km., a ogólna długość wszystkich kanałów Oberskich przeszło 300 km.
· Głębokość kanałów Obry jest nieznaczna, 1 - 1,20
o szerokości 10- 15 m., z łatwością można je zazwyczaj przejść.
W razie sztucznego zalewu, obszar nawodniony mieć będzie
około 70 km. długości i kilka km. szerokości (5-15) ciągnąć
się będzie od Kościana po Odrę. Z wyjątkiem suchych lat
zatopienie błot da się dokonać. Niemcy w czasie wojny zbudowali kilka stosowny'ch śluz celem pfzyspieszenia przepływu wód.
Trzy linje kolejowe ( 4 tory) ułożone równoleżnikowo przeci·nają linję Obry, a z nich magistrala Berlin-Poznań przeciska
· się przesmykiem · międzyjeziernym w Zbąszyniu.
Druga kolej przechodzi przez Międzychód, trzecia od Wolsztyna dó Cylichowy przecina Zgniłą Obrę. Są one złączone
z siecią kolejową zarówno Polski, jak i Niemiec.
Najczulszym punktem całej Jinji obronnej jest węzeł kolejowy zbąszyński. Znajduje się on na samym przesmyku, należy
do państ~a polskiego, łącznie z miejscem połączenia linij kolejowych: Swiebodzina (Schwiebus) - Zbąszyń i Cylichowa Zbąszyń. Zawładnięcie tym węzłem w związku z ewentualnem
opanowaniem linji jezior Zbąszyńskich dałoby nieprzyjacielowi ·
możność korzystania z doskonałej Jinji komunikacyjnej wzdłuż
frontu. Węzłami kolejowemi również są Międzychód nad Wartą,
nad granicą i kilkanaście km. od niej położony Wolsztyn. Po~iadanie tych trzech węzłów umożliwia nam korzystanie z torów
kolejowych równoległe do rzeki Obry biegnących.
Co 15 km. średnio szosy prz.ecinają łańcuch jezior. Wzdłuż
niego ciągnie !ię jedna równoległa, przechodząca kilka razy na
.zachodni lub wschodni brzeg.
Kraina jeziora Sternbergu (płaskowyż) w okolu Odry i Warty,
.zdaje się być szczególnię przez przyrodę wyznaczona, jako , teren

m.,
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energicznych działań, a sama· cięciwa, jako linja podstawowa 1 •
z 4tórej pocznie rozwijać się akcja zaczepna wojsk, uderzających
od wschodu. Tędy prowadzą najbliższe drogi operacyjne ku Berlinowi, a nawzajem dla wojsk zachodnich ku Poznaniowi i Warszawie. Dostateczna ilość linij komunikacyjnych, z przewagą torów
kolejowych ze strony nieprzyjaciela (8 torów, u nas 6) dozwala
na nagłe przerzucenie znacznych mas wojsk. Boki nieprzyjaciela
ochraniają: bagnista dolina, w której płynie Odra i dolny bieg
Warty. Może on więc pozwolić sobie na eksperymenty uderzenia wprzód, pewny, że z.a tarasowana wnęka dozwoli mu zawsze
wstrzymać napór strony przeciwnej.
Początek akcji, wskutek posiadania przez nas częściowo
linji Obry, daje tymczaso\\'."ą linję oporu, która wprędce może
być umocniona, i wówczas nadaje się przy ewentualnem zatopieniu łęgów Oberskich na stworzenie wyjątkowo silnej linji
umocnionej.
Armja nieprzyjaciela, działająca we wnęce. będzie miała
wszystkie korzyści, jakie osiąga załoga przyczółka mostowego, .
będąc jednocześnie pozbawiona dolegliwości, wynikających z małej ilości połączeń, jak to jest zazwyczaj na przedmościach. Tu
armja nieprzyjacielska ma cały szereg mostów na Odrze, poza
swem prawem skrzydłem i tyłem, z doskonale rozwiniętą siecią
drożną i kolejową. Ma obszar kilku tys. km. kw., na którym może
się dowolnie poruszać i który ze względu na jego wielkość dozwala na pożądane lub konieczne przegrupowania.
Kraj lesisty i liczne jeziora powiązane łańcuchami umocnień
b~dą przykrą przeszkodą dla• tego, kto będzie miał odwagę po- .
między nie wejść, gdyż zmuszony zostanie wówczas do przyjęcia
rodzajów i kierunków . walki, jakie mu narzuci broniący się nieprzyjaciel. Od Zbąszynia do brzegów Odry, do głównej przeprawy-Frankfurtu trzy dzienne przemarsze (80 km.), odległość 
nieznaczna, a poza Odrą, już żadną przeszkodą naturalną nie
osłonięta, leży stolica Niemiec.
W razie sforsowania przez nieprzyjaciela Obry, ·widii on
przed sobą również niezasłoniętą już żadną przeszkodą naturalną,
część zachodniego porzecza Warty.
Wątły, poprzerywany łań
cuch drobniejszych jezior przed Wartą i sama Warta wykreślają
dopiero pewąą, naturalną linję obrony.
.
Znaczenie linji obronnej. Zastrzec się należy, że nat;ralne
linje obrony współdziałają i dopomagają broniącemu się, że są
widocznym wskaźnikiem na powierzchni kraju, lecz, że wola
ludzka, która wszędzie umie potężne budowle Jortyfikacyjne powiązać w system obronny, w nich znajduje tylko dogodną podstawę do podjęcia prac. Linja naturalna obronna jest tylko
podnietą do . jej umiejętnego wykorzystania, wówczas da zyski
broniącem'u się. Pozycja przez niego obrana bęc'.!zie górować
nad nieprzyjacielską w sensie wartości bojowej, lecz linja obrony
szczęśliwie wybrana nie jest wszystkiem. Często ma tylko znaczenie moralne, a w miarę rozwoju środków technicznych we
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·współczesnej walce staje się ona coraz częściej
łającym wyłącznie na psychikę przeciwnika.

czynnikiem, dzia-

Obrona, koncen_trująca się na średnim biegu W arty pomię' <lzy Obornikami a Sremem i skuteczny napór nieprzyjaciela na
tę linję oddaje w jego ręce jądro komunikacyjne obszaru, jakim
jest P,oznań, a przynajmniej utrudnia nam poważ.nie możność
wykorzystania go. Na tej linji zatracają się właściwości dobrej
li.nji obronnej, od której się wymaga, aby leżała w takiem odda1eniu od ośrodków mobilizacji, rezerw ludzkich i materjałów wojskowych, aby działania na niej nie przeszkadzały funkcjonowa·niu życia kraju, znajdującego się w gorączkowem stadjum orgarnizowania obrony.
Od Obry po Śląsk. Granica polityczna, przeciąwszy kanały
'Obry, idzie w oddaleniu kilkunastu km. (15- 40) wzdłuż Odry,
· a następnie skręca na wschód , bitgnąc . falisto brzegiem dyluwjalnej doliny Baryczy, dopóki jej nie przekroczy przed Odolanowem. Polny więc bieg rzeki poniżej należy do Niemiec, górny
Polski. Stąd . granica idzie już ku południowemu-wscho
dowi.
· Równoległa jest do granicy p~ństwowej część magistrali
(Poznań -Wrocław), pomiędzy Lesznem, a Rawiczem.
Do łęgów
Oberskich, ku Zbąszyniowi, idzie Jinja kolejowa z Leszna. Wę
złem kolejowym jest Leszno, gdzie się łączą magistrale, idące
:z Wrocławia i Głogowa, w kierunku na Poznań. Linje kolejowe
·na odcinku pomiędzy Baryczą a Zbąszyniem zapewniają komunikację wzdłuż frontu pierwszego, granicznego, źle jest natomia-st,
że leżą zbyt blisko granicy i mogą być łatwo przecięte. Cztery
linje (5 torów) dochodzą od srodka obszaru do kolei pogranicz,nej, ilość zupełnie dostateczna dla prowadzenia działań wojennych. Nasuwa się tutaj wdzięczne zadanie zepchnięcia nieprzy- .
jaciela po za pobliską rzekę, Odrę. Płynie ona od ujścia Bary.czy łukiem, którego cięciwę do Zgniłej Obry stanowi granica
państwowa, cięciwę nie z11:pełnie zamykającą łuk, bo nie dochodząca do brzegów rzeki.
Na tym odcinku przeciwnik ~ozporządza równą nam ilością
i orów kolejowych, przychodzących z niemieckiego brzegu Odry.
(Brzeg prawy zwie się polskim, lewy - niemieckim). Połącze
·nie tych linij między sobą posiada na Zaodrzu.
Wnętrze łuku w połowie pokrywają lasy, zwłaszcza w czę
ści południowej, bliższej Obry, które łącznie z znajdującą się
grupą jezior przy m. Sławie, (Schlawa) stwarzają przeszkodę
.taktyczną. Część południowa i pobrzeże Odry przed Głogowem
jest mniej lesiste.
Po stronie polskiej linję obronną odcinka stanowią: dotykająca łęgów Oberskich grupa jezior okolic Górska, a dalej
ku południowo-wschodowi tylko pewna lesistosć krajobrazu może
stanowić przeszkodę, chociaż las jest porozrzucany w niewielkich partjach. Dopiero po dojściu do doliny dyluwialnej Baryczy po brzegach jej rozłożyły się większe obszary leśne. Sama
.rzeka płynie nieuregulowana, obustronnie może być wykorzy-
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stana, jako zapora; nadaje się - umocniona, -- na wytworzenie·
martwego węzła obrony. Dolny bieg rzeki, należący do Niemiec,
·przechodzą dwie linje kolejowe z Dolnego Śląska. Poza dolną Baryczą znajduje się równoległy łańcuch łagodnych pagórów t. zw ..
Kocie czy też Trzebnickie Góry (310 m.). Rodzą się w nich liczne
strumienie, zbiegające ku Baryczy, lub też na południe i na zachód ku Odrze.
Poplątana sieć potoków, z 'których się składa Barycz, roje
stawów perjodycznie zalewanych i łąk, bagień nieobsiąkłych, na
miejscach suchych las, sprawia w związku z Górami Kociemi,.
że poprzecinany ten teren jest podatny do zrobienia z niego twierdzy, będącej doskonałem naturalnem OJ?arciem dla skrzydeł frontu.
Oparcie się nasze o dolną Barycz i brzegi Odry poniżej
aż do ujścia Zgniłej Obry w wypadku ewentualnego odrzucenia
z · tych okolic nieprzyjacieUf na brzeg niemiecki, zapewniłoby
armji naszej doskonałą linję obronną.
Należący do Polski górny bieg Baryczy, błądzi · otwartą
doliną od swych źródeł, znajdujących się w pobliżu koryta
Prosny, idąc w nikłych spadkach na zachód. Na południe od
rzeki wydłuża się długi rząd pagórków (247 m.) przez Ostrzeszów, Kępno. Z niego spływa ku Baryczy snop potoków, rozlewających się niejednokrotnie w stawy. Idą one przez lasy, które
ze wzgórz Ostrzeszo~skich schodząc, zaległy dorzecze Baryczy.
Podłożem tych obszarów leśnych. równolegle
wanych, są piaszczyste, jałowe gleby.

do Prosny uloko-

W okolicach Odolanowa dno doliny pokrywa bagno, tak
na całej długości, gdzie płynie Barycz, z towarzyszącym
jej lasem, linja obronna, taktyczna istniej~ na samej granicy lub
tuż . poza nią. Powiat Ostrzeszowski i Kępiński i części powiatów Namysłowskiego i Sycowskiego ze swym terenem ·poprzecinanym, a zwłaszcza pierwszy, mimo dobrych komunikacyj
przedstawiają trudność dla nieprzyjaciela, gdzie obrońca . ma
korzystne warunki dla umocnienia się.
Tylne linje obronne. Linij tylnych defensywnych, któreby się
mogły wykazać podobnie, jak przednie, całym szeregiem objektów obronnych w terenie, takich linij w rzeczywistości obszar
nie posiada. Walka będzie się toczyć na gdzieniegdzie falistych
równinach.
Wyraźnie wid.oczna jest na powierzchni obszaru linja środ
kowej Warty, od Sremu po Oborniki, lecz przedstawia ona niewielką wartość taktyczną. Rzeka płynie w suchej dolinie, jest
częściowo uregulowana, o głębokości, nie pożwalającej na przejście wbród, i szerokości 50-80 m. Przes~kód większych przy
budow:ie mostów stawiać nie będzie. Od Sremu ku południowi
i od Obornik na · północ leży po kilka jezior. Przed środkową.
Wartą są one drobne, lecz powiązane umocnieniami, dadzą
z siebie utworzyć jeden system fortyfikacyjny z oparciem w tyle
o rzekę.
·
Druga tylna Jinja dokładniej jest wyznaczona przez bieg-
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Prosny i łańcuthy jeziorne, ułożone w kierunku południkowym ·
z których wody zbiera Noteć lub Warta.
Prosna, lewy dopływ W arty, sama ·przez się przeszkodą
nie jest, lecz tylko widoczną linją w terenie. Pewną podstawę
obronną mogą dać obszary leśne, położone w jej górnym biegu
i rozciągające się ku górnej Warcie. Równoleżnikowy bieg
· Warty od Koła po Śrem i dolina dyluwjalna,· w której płynie
Brda, stoją wody kanału Bydgoskiego, i snuje swe leniwe wody
Noteć, są granicami równinnego korytarza, na którym liczne
jeziora wyjątkowy charakter nadają krajowi (t. zw. pojezierze
Wielkopolskie). Układają się one łańcuchami od Warty pod
Noteć. Do największych należy zaliczyć Goplański i Pakoski.
Łańcuch jeziorny Goplański, w skład któręgo wchodzą jeziora:
Gosławickie, Pątnowskie, Mikorzyńskie, Sleszyr\skie, Skulskie
i Gopło, z mokremi smugami łąkowemi dosięga 70 km. długo
ści, przyczem największe jezioro, Gopło, ma 28 km.· długości,
3-4 km. szerokości (w miejscu najszerszem). Łańcuch Pakoski,
jak Goplański, wydłuża się jeziorami formy strumieniowej na
północ. Kilkanaście km. od Warty rozpoczyna się jeziorem Powidzkiem (13 km. kw. pow.)-największem po Gople (mającem
36 km. kw.), a dalej ku północy leży jezioro Budzisławskie, Wilczyńskie z równoległem Suszewskiem do siebie przytulonem, Kornackie i Ostrowskie (z Wojcińskiem), Bronisławskie, Pakoskie
i Mielno, za któremi smuga dttlszych drobnych jezior dosięga
Noteci, a właściwie przepływająca przez część jezior Noteć
skręca, · rozlewa ponowne jeziora, dochodząc do Barcina; następnie · rzeka, opuszczając jezioro Barcińskie, płynie już samotna. Długość powyższego łańcucha równą jest długości łań
cucha Goplańskiego. Przeą niemi ciągną się wstęgi. jeziorne
krótsze, jak grupa jezior Znińskich (Duże i Małe Znińskie),
Rogowskich, Wągrowieckich, Kłeckich.
Grupy jezior w zupełności zamykają przejście pomiędzy
_Wartą a Notecią i dadzą się doskonale wyzyskać pod wzglę
dem taktycznym, ułatwiając obronę obszaru.
Ostatni pas obronny obszaru strategicznego Wielkopolski,
a zarazem bezpośrednio broniący ośrodka państwa „ dałby się
częśc1owo wykreślić na Warcie w jej biegu górnym południko
wym po Koło, skąd ku północy wiąże się z jeziorami Kujawskiemi.
Rezultaty ewentualnej utraty obszaru. Wyparcie naszej armji
z obszaru strategicznego Wielkopolski pociąga za sobą w skut. kadi następstwa przykre. Woj.na z towarzyszącem jej zniszczeniem przybliża się znacznie do ośrodków życia państwowego,
do zbiornika czynników walki, do centrum politycznego pań
stwa, - do stolicy. Od Koła, leżącego na skręcie W arty ku zachodowi, tylko 160 km. do Warszawy - odległość kilku dziennych przemarszów. Dość przypomnieć nerwowy stan Paryża,
gdy nieprzyjaciel znajdował się o 1~0 km. od niego i mógł posyłać miastu powitania art leryjskie.
Przesunięcie terenu walk ku wschodowi, ~a linję Warty
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lub poza nią, jednocześnie utrudnia dalsze prowadzenie akcji
na lewym brzegu dolnej . Wisły. Połączenia pa11stwa z tern terytorjum ulegają przerwie, a prawy brzeg ma ich znikomą ilość.
Obrona województwa Pomorskiego działać będzie odtąd słabiej,
możliwa już wówczas tylko przy rozporządzaniu przez nas terenami Prus Wschodnich, uprzednio zajętemi, dokąd w razie nie- ·
powodze11, na prawy brzeg Wisły, armja pomorska może się ·
cofać. Upadek więc obszaru strategic.znego Wielkopolski w dalszym wyniku naszych niepowodzeń doprowadzićby mógł do przecięcia żeglugi na Wiśle i tern samem do oderwania od morza.
Pod względem ekonomicznym w okresie wzmożonego, gorączkowego życia, jakie wytwarza wojna, utrata najlepiej zagospodarowanej dzielnicy fatalnie dałaby się odczuć. Z tegoż
względu, obszar ten, obejmujący bogate po~iaty, śpichrz produktów rolnych, jest ponętnym objektem dla nieprzyjaciela, który
w posuwaniu się fiaprzód ma pewną przewagę nad nami. Przewagę tę wytwarza sieć komunikacyjna, która przed laty była
jednolicie rozbudowana dla całego wschodniego pogranicza cesarstwa niemieckiego, a więc obejmowała zarazem część b. zab.
pruskiego (W. ks. Poznańskie). Nieprzyjaciel, wkraczający którą
kolwiek linją komunikacyjną do Wielkopolski, znajduje w nit:j
przedłużenie, a armje Rzeczypospolitej nie mają wogóle dojazdu
do tych linij i sytuacji ostatec1znie nie ratuje nowozbudowany
odcinek linji kolejowej Kutno - St~załkowo.
Niedogodność, wypływająca z braku połączeń części wschodniej obszaru z zachodnią jecst osłabiana przez fakt, że .obszar
ten jest wyjątkowo bogaty i armja na nim działająca · w zupełności, bez pomocy z zewnątrz, może się wyżywić z zapasów
miejscowych. Przeto odpada normalny olbrzymi ruch transportowy środków żywności i furażu ze środka państwa dla wojsk
frontu wielkopolskiego.
Priez opanowanie obszaru likwidowałby nieprzyjaciel nasze stanowisko wyjściowe na zachód, odsuwał grozę od własnych
prowincyj, oswobadzałby Berlin od bliskiego hałasu wojny, prostując front, wydzierałby nam z rąk inicjatywę, daną przez korzystne położenie geograficzne. Dla osiągnięcia tego celu warto
jest ponieść wysiłek.
Obszar strategiczny Wielkopolski, o ile nieda się w początkach walki wysunąć frontu daleko ku zachodowi, gdzieś po
rzekę Odrę, będzie prawdopodobnie widownią uporczywych walk.
Nie powinien i nie może on być ustąpiony nieprzyjacielowi. Jest
pogranicze zachodnie przeciwstawieniem ziem wschodnich, gdzie
bez większych strat dla całości Rzeczypospolitej, niektóre terytorja mogą być czasowo opuszczane, w miarę phtrzeb wojny.
N a froncie zachodnim przeciwnie może być tylko parcie naprzód, tylko wysunięcie się fal atakujących najgłębiej na zachód,
w zrozumieniu konieczności przeniesienia walki w prowincje nieprzyjacielskie. W tym kierunku terytorjum pograniczne zachodnie,
a przedewszystkiem Wielkopolska nadaje się do przygotowań.
Najdogodniejszym kierunkiem ofensywy jest kierunek najkrót168

szy, zwykle w WOJnte dzisiejszej idzie on po prostej, łftczącej
stolice walczących, dłuższy wyjątkowo może być wybrany (przez
Połtawę lub Verdun). Ten kierunek wiedzie przez przesmyki jezior Zbąszyńskich, w celu osiągnięcia place d'armes wnęki,
w której leży Frankfurt, wyparcie więc nieprzyjeciela z mię
dzyrzecza _Noteci i Warty, z krainy pomiędzy dolną Wartą a ko1anem Odry; i możliwie głębokie wcięcie na zachód. Ochronna
jest kraina Sternbergu na skrzydłach rzekami, front jej nie przekracza 75 km. , stałaby się ona węzłem, którego posiadanie daje
podstawę dla dalszej akcji, szczególnie na południe i zachód.
Ku północy poważną przeszkodę dla ataku stanowi Noteć, a ku
zachodowi Odra·, płynąca w błotnistej również dolinie.
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NOTATY DO ROZDZIAŁU .OBSZAR STRATEGICZNY WIELKOPOLSKI•.
Sytuacja gospodarcza Wielkopolski w r. 1920. Głębokie przemiany, jakie
nastąpiły w ostatnim roku w życiu gospodarczem Wielkopolski (również i Pomorza) sprowadziły nielada trudności w .gospodarce publicznej.' Maksymalny
wzrost cen, z czem idzie w parze trudność nabycia towarów, podkopuje podstawy bytu ludności. Pozostała tylko obfitość chleba i ziemniaków. Zaopatrzenie
miast staje się coraz gorsze.
Wydajność pracy robotnika naogół nie uległa zmianie. Znany jest przykład, że koleje zaboru pruskiego mają na kim. linji 9 pracowników, podczas
gdy w Kongresówce jest ich 21. ,
Zima przynosi natomiast widmo bezrobocia, podrożenie robotnika sprawia zanik niektórych gałęzi przemysłu, nie wytrzymujących kalkulacji, a pozatem ogólna oszczędność sił roboczych. Szczególnie może dla Poznańskiego zarobki zbyt wolno idą wślad za podatkami. Emigracja do Niemiec stała czv sezonowa jest przerwana, one same mają tymczasowy nadmiar rąk roboczych.
Unifikacja, przeprowadzana niejednolicie, z pośpiechem lub opóźnieniem .
wywróciła sfary układ stosunków, nowy normalny nie zdołał się jeszcze wytworzyć.
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IX. Dorzecze środkowej Wisły- centralny
obszar strategiczny.
Wielki przestwór ziem, zajmujących dorzecze środkowej
w państwie polskiem pod względęm„ wojskowym najJest on osnową i rdzeniem państwa. Rzeka Wisła
·od ujścia Sanu po ujście Drwęcy, związująca ten obszar, jest
jego główną arterją. W południowej części obszaru, wyżyna
Lubelska oddziela się Bugiem od Wołynia, a wvżyna Małopolski .
wododziałem pomiędzy Pilicą a . Wartą od Sląska. Północna
część obszaru, będąca przedłużeniem niziny Wielkopolskiej, opiera
się o bagna Polesia. Jest to ni~ina Podlasko-Mazowiecka, granica jej północna przymknęła do stop pojezierza , nadbałtyckiego.
Działania wojenne na obszarze. Wtargnięcie nieprzyjaciela
w te ziemie i zajęcie choćby części, czy połowy ićh, dezorganizuje życie państwowe, jest równoznaczne ze sparaliżowaniem
naszych usiłowań i poczynań wojskowych. Obrona nadal będzie
mogła działać tylko defensywnie, o akcji posunięcia się naprzód
i wykonania szerokiego planu strategicznego trudno będzie myśleć. Wszelkie działania wojskowe nosić będą charakter nieomal
wyłącznie taktyczny, odwlekający ostateczny upadek. Nieprzyjaciel, walczący w dorzeczu środkowej Wisły, zagraża stolicy, uniemożliwia korzystanie z największego węzła komunikacyjnego,
jaki się wykształcił na jej porzeczu, a którego osią jest Warszawa. Z jej upadkiem łupem nieprzyjaciela staje się główna
składnica zapasów i środków walki.
Dość jest rozpatrzeć i:iastępujące sytuacje, aby. zrozumieć
ważność środkowego obszaru strategicznego państwa. Nieprzyjaciel, energicznie prowadzący ofensywę z zachodu, zajmuje ziemie do Wi~ły i rzeka staje się przegrodą dla walczących armij.
Tak sobie wyobrażali iegdyś możliwą sytuację Rosjanie i taką
rzeczywiście wojna w pewnym momencie stworzyła. Przytem
nie należy zapominać, że dla Rosji obszar ten był daleką bramą
wypadową, ulokowaną na krańcach cesarstwa, a dla nas jest
centrem państwa. Z chwilą więc dotarcia wroga do Wisły w r.ęWisły, jest
ważniejszy.
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kach jego pozostaje pogranicze zachodnie, Mazowsze lewobrzeżne i wyżyna Małopolska. Wówczas Rzeczpospoli.ta jest pozbawiona kopalin i materjałów, bez · których dalsze prowadzenie
wojny jest niemożliwością. Wróg zagarnia węgiel, dźwignię
wszelkiego ruchu, rudy żelazne i fabryki Sląska, i wyżyny Mało
polskiej, władnie wówczas śpichlerzem Wielkopolski, a jednocześnie odcina dostęp do morza, zamyka wrota bałtyckie. W wyniku powyższego na wschód od Wisły staną koleje i zatrzymane
zostaną maszyny nielicznych tam obecnie fabryk, przemysł polski jest bowiem zogniskowany na lewem porzeczu Wisły.
W celu uniezależnienia prawego porzecza Wisły od lewego,
pod względem źródeł energji, mogą być uczynione niektóre udogodnienia, lecz są one połowiczne, np. lokomotywy można opalać ropą naftową, zamiast węglem, jak to zaczęto przed wojną
stoso}Vać na Podkarpaciu, więc w razie odcięcia od Sląska ruch
kolejowy nie zamrze; drugie źródło energji uzyska się z czasem
przez zużytkowanie spadku wód karpackich (t. zw. popularnie
„ białego węgla;' ), co da możność użycia na wielkich obszarach
znacznej ilości prądu elektrycznego i temsamem zmniejszy zapotrzebowanie węgla, co pozwoli, być może, przetrwać czas krytyczny aż do wyjaśnienia sytuacji, przy zapasach nagromadzonych w czasie spokojnym; względnie istnieć będzie możliwość·
otrzymywania drogą daleką po torach kolejowych, albo po drogach wodnych koniecznej ilości węgla i żelaza na skutek urno. wy z państwem, które będzie władało Zagłębiem Donieckiem i kopalniami rud nad Ingulcem i Saksaganią (Krzywy Róg). Wszystko
to jest sprawą niewiadome czy bliskiej przyszłości. Narazie
w wypadku uderzenia na kresy zachodnie, Rzeczpospolita znajduje się w sytuacji krytycznej, o ile ją będzie ścigać niepowodzenie wojenne.
Ciężkim również ciosem jest zerwanie komunikacji z zachorlem, która odtąd przez Karpaty a więc przez Czechy, czy też
przez Rumunję tylko będżie możliwa do utrzymania. Z odcięciem
od morza wątpliwym staje się dalszy los floty, która zmuszona
będzie w portach ws~hodnich Bałtyku szukać dla siebie schronienia, a te niewiadome czy będą dla niej gościnne, co jest zalezne od szczęśliwych konjunktur politycznych.
W wypadku drugim, jeżeli nieprzyjaciel zająłby ziemie na
wschód od Wisły i dotarł do prawego brzegu rzeki, wówczas
wynik byłby w rezultacie niemal taki sam, jak w wypadku pierwszym. Ośrodki życia państwowego zostałyby zniszczone, a armja
polska, któraby się schroniła na lewem porzeczu Wisły, miałaby
za podstawę swych działań terytorjum stosunkcfwo niewielkie,
mniej aniżeli 1/?. powierzchni państwa 1 ).
Z większej części państwa wyparta, pozostawiłaby tam wię-

') Na zachód od Wisł}: l e ż ą ce terytorja pa1istwa mają około 117500 kim.
Slą s k, kw., na wschód od rzeki 2U8500 klm. kw.

w czem jest liczony Górny

cej, niż połowę swej ludności 2 ). Stan jej liczebny i jakościowy
nie mógłby być świetny, po przebyciu długiej drogi z . rubieży
wschodnich. Polska na zachód od Wisły, o ileby wówczas stworzyła
nową armję, to wątpliwe, aby ona była dość liczna i skutecznie
mogła podjąć akcję strategiczną, zmierzającą do oswobodzenia
kraju poza Wisłą. Widzimy więc, że utrzymanie dorzecza środko:..
wej Wisły jest pierwszem prawem istnienia państwa, dla którego
egzystencji jest ono ostatnim schronem. Schron ten jest bezpośrednio związany z główną rzeką. Cechą jej wyłączną, zrzadka
spotykaną, jest centralność Wisły, która swemi dopływami rozrzuciła się we wszystkie strony, zbliżając się do innych rzek,
które władają wspólnie z nią wodami międzymorza bałtycko-pon
tyjskiego. Rzeka kilkakrotnie swemi dopływami zbliża się do
Odry w swym biegu górnym, środkowym czy dolnym, połączona
z nią kanałem;-San wybiegł na spotkanie Dniestru i prowadzi
z nim walkę o dorzecze; - Bug z Narwią, dwa olbrzymie ramiona ,
przychodzą ze wschodu, niskie ich wododziały dozwoliły na przekopanie kanałów, któremi połączyły się z rzekami, obejmującemi
w uścisku olbrzymie połacie wschodu międzymorza, więc z Dnieprem, Niemnem, i dalej ku północy zapewniły przejazd przez
Windawę, ku niskim wybrzeżom Kurlandji.
Główne jądro środkowego obszaru strategicznego zaklęsło
w zapadlisku nizinnem, gdzie dochodzą do Wisły wody BugoNarwi, Wieprza, Pilicy i Bzury. Stąd więc na cztery strony św{ata
prowadzą rzeki, które są arterjami narodowego życia, a główna
z nich jest osią, wokół której uczepione są człony organizmu.
Drogi. Na porzeczach środkowej Wisły krzyżują się drogi,.
łączące wschód z zachodem, północ z południem. Tędy prowadzą
najbliższe szlaki z Londynu do lndji (indyjska linja telegraficzna
przez Warszawę), do słonecznych, śmiejących się brzegów wysp
J aponji. Blisko zachód wiąże się tutaj z niziną Rosji; łączy się
Gdańsk z Odessą. Miasto, które się w środku tego węzła znalazło, jest miastem życia i przyszłości, żyć ono pocznie z chwilą,
gdy szlaki przez nie idące zaroją się tłumem nowoczesnych karawan handlowych, niekończącym się wężem pociągów i długim
szeregiem okrętów, przemierzających nurty rzeczne; wówczas
stanie się Warszawa „Kalkutą lądową".
Układ dróg jest uzależniony od ukształtowania powierzchni
kraju, od rozrzucenia jego sieci wodnej, dzisiaj mniej, aniżeli
przed niedawnym czasem, obecnie, zdaje się, dla techniki inży
nieryjnej żadne przeszkody w przyrodzie nie istnieją. Mimo to drogi
trzymają się zawsze starych szlaków, których powierzchnia kraju
interesowała bardziej, aniżeli nas i które się do niej niewolniczo·

~) Na wschód od Wisły i Sanu mieszka 14,3 miljonów, na zachód 13,5 miljonów, za Śląskiem Górnym 15,6 miljona. Cyfry te są względne, wobec braku
dokładnej statystyki dzielnic wschodnich, lecz prawdopodobnie niedalekie od
rzeczywistości. Wyliczenia powyższego dokonano na podstawie rocznika polski ego ·
i spisu zarządu ziem wschodnich. Cyfry dla Wołynia przyjęto analogicznie, jak
dla ziem północno-wschodnich.
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stosowały. Idą więc drogi dzisiejsze, w kraju pierwotnie bagnistym, płaskiemi smugami wyżynnemi, oddzielającemi zagłębienia,

w których gromadzą się wody, ciekną rzeki. Zachowują naogół
drogi kierunek równoleżr.ikowy lub bliski jemu, a przed
Polesiem rozrzucają się, nawet nie dochodząc do niego. Tak jest
w północnej części obszaru. W południowej, wyżynnej drogi
nie znajdowa,y przeszkód w bagniskach, omijały tylko wzniesienia lub_ lasy; naogół idą w · kierunku dośrodkowym, zbiegając się
z drogami krainy Wielkich Dolin.
Wisła dzieli nasz centralny obszar strategiczny na część
prawo - i lewobrzeżną, przyjmując układ pasowy, równoleżni
fowy, zgodny z charakterem kraju mamy wówczas jedną smugę
nizinną na północy, zwaną z powodu obfitości dolin fluwioglacjalnych krainą Wielkich Dolin, która w przedłużeniu rozciąga
się od Odry po Dniepr, podczas gdy strona południowa należy
do pasa wyżp południowych.
Środkowy obszar strate~iczny Polski, a Francji. Istnieje ciekawa analogja pomiędzy środkowym obszarem strategicznym
Polski i centralnym Francji,-pomiędzy dorzeczem średniej Wisły
i obszarem Ile de France. Charakterystyczne podobieństwo wytwarza układ sieci wodnej, a wślad za tern układ dróg lądowych
do niej zastosowany. Wisła, jak Sekwana przybiera główne dopływy z prawej strony, lewe mając nikłe, a dorzecze obu rzek
w dolnym biegu jest silnie zwężone. Dopływy, przychodzące ze
wschodu płyną w górnych swych biegach równolegle do rzek macierzystych. Na nich się opierała obrona, tamująca dostęp do środka
obszarów, gdzie w węzłowiskach, splatając pęk promienisto przyZatrzymuje .obrona
chodzących dróg, leżą-Warszawa i Paryż.
nieprzyjaciela, dając mu odpór na Marnie i Oise, na pobrzeżach
Bugu (walki Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Zamość, Budienny), na Aisne i na Narwi (Ostrołęka). Górny bieg Sekwany odpowiada Wieprzowi, a analogja staje się zupełną, je.żeli Sekwanę
przedłużymy górnym biegiem Loary, tak, jak ją przedłuża istniejący kanał, wówczas jest widoczne że one są kręgosłupem Francji, jak Wisła - Polski.
Pola Lotaryngji i Szampanji, Pikardji i Artois są odpowiednikjem do obszarów nadbużańskich i nadnarwiańskich, przez
które wiodą drogi do Bramy Smoleńskiej, Jak tam do bramy
Burgundzkiej. Są one miejscem odwiecznych zmagań się narodów, gdzie · przed niemi faluje granica państw na potężnych dorzeczach Renu i Dniepru.
Tylko jedna drobna różnica: W razie zajęcia Paryża przez
Niemców, terytorjalnie jeszcze nie stracono nawet · połowy Francji, a Warszawa wzięta przez wschodniego sąśiada? - zdaje się,
że pozostaje wówczas narodowi polskiemu, jak Belgom, zaszczytna walka do końca na własnym zagonie.
Granice. Granice obszaru strategicznego, pojętego przez nas
jako obszar centralny państwa polskiego są: pogranicze zachodnie, na północy Prusy Wschodnie, na wschodzie wyraźną
granicę trudno oznaczyć; możemy za nią przyjąć linję, popro17ł
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wadzoną od połączenia się powiatów szczuczyńskiego i ~ugustowskiego do Brześcia Litewskiego, skąd dalej Bugiem; na południu granicę wyznacza górna Wisła i bieg nizinnej Tanwi.
Obszar tak określony ma około 111000 klm. kw., na wschód od
niego leży więcej, jak połowa terytorjów państwa, nie leży więc
w rzeczywistości w jego środku geometrycznym, lecz w zachodniej połowie państwa, lecz tern nie mniej jest on ośrodkiem ży
cia narodu i państwa .
Klimat. Klimat omawianego obszaru został zaliczony przez
Romera do typu klimatu dziedziny Wielkich Dolin, w jego podziale klimatycznym ziem Polski, ,,odznacza się on wybitną monotonją termiczną, którą należy tłomaczyć powszechnością i intensywnością prądów atmosferycznych" 1) .
Wiosna przychodzi niemal równocześnie na całym obszarze,
mało co chłodniejsza jest od jesieni, odznacza się silnemi odwilżami, niekiedy w kilka dni rozpuszczają rzeki i czas ten jest
zazwyczaj najmniej dogodny dla _prowadzenia działań wojennych.
Obfitość wody w łożyskach nawet małych rzeczek i zatopione
przez nią szerokie, moczarzyste doliny, czynią nieznaczne linje
wodne przeszkodami, których przejście jest niełatwe. Gleba, nasiąknięta obficie wodą, utrudnia przemarsz nawet po wododzia-"
łach, co szczególnie daje się odczuwać w dorzeczu Narwi i Bugu.
W czasie topnienia śniegów dłużej lub krócej, zależnie od ilości
wody, rozr:niaró~ rzek, własności gleb w dolinach, na niektórych
przestrzeniach nietylko ruch wojsk, ale wogóle jakikolwiek ruch
jezdny czy pieszy jest utrudniony, nieraz przez kilka dni lub
kilka tygodni wręcz niemożliwy. Stosuje się to głównie do połaci wschodnich i północnych obszarów.
Na południu obszaru w połowie kwietnia, na północy
w końcu, lub w pierwszej połowie maja poczyna się zielenić,
w początku lub w końcu sierpnia jest czas żniw (zwykle około
.
2-ch tygodni różnicy pomiędzy północą, a południem).
Lato naogół nie znojne, z wyjątkiem kilku lub kilkunastu
dni, lecz obfituje w ulewne deszcze, w lipcu powodują one wyl~wy m~łych rzec~ek, a t~kże często Wisły. Najcieplejszym miesiącem Jest czerwiec. (Najwyższa notowana temperatura wynosi
+ 31. 0 7 C.). _Nę.jpięknięjszą porą roku i najdogodniejszą pod
względem khmatycznym dla wojny jest jesień zw. polską jesienią, najpiękniejszym miesiącem roku jest wrzesień.
. Zima naogół mało śnieżna i umiarkowana, najzimniejśzym
m1esiącem jest styczeń, choć jego średnia temperatura często
spada niewiele poniżej 0 11 • Najniższą temperaturę zanotowano 5.2
1912 r., mianowicie - 24° C.
Pierwszy śnieg październikowy lub listopadowy (św. Marcin
12.11) s~ybko topnieje. Najpóźniejszy śnieg bywa w maju, lecz
przelotme. Sanna ustala się pod koniec grudnia; mróz nie trwa
jednostajnie, a zmieni_ ają go raptownie silne odwilże, które po-

1)

Romer.

Klimat ziemi polskich. Encyklopedja polska, str. 191.

17.5

wodują

topnienie pokrywy lodowej na mniejszych rzeczkach,
a •nieraz i na wielkich. Mrozy trwają z przerwami około czterech miesięcy, od grudnia do marca. Lod skuwa wody rzeczne,
utrwala powierzchnie błotne, umożliwia więc przejście wszędzie,
kraj obronny wyłącznie elementem wodnym przedstawia w czasie
zimy najrr.niej odporności naturalnej. Normalnie jednak nie mo,..
żna liczyć na stałość mrozu, odwilże kilka razy w ·ągu zimy
usuną śnieg z pól, na drogach zasycha wtedy pocięte kołami
wozów błoto. zamarza, tworząc grudę, 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 przez marzec do połowy kwietnia i paź
dziernik do połowy listopada. Jednosiajnie siąpi całemi dniami,
dżdży, niebo jest bez przerwy zachmurzone. Dla żołnierza w polu
jest to czas najwyższego przygnębienia, kiedy często niema gdzie
się schronić przed · sączącym bez przerwy deszczem.
Zaludnienie. Zaludniało centralny obszar strategiczny w 1914
roku według oficjalnych danych 11.132 tysiące mieszka11ców. Nie
rozporządzając innemi datami, musimy przyjąć tę cyfrę z pewnem zastrzeżeniem. Ogólnie, na podstawie wyników, otrzymanych dla niektórych części obszaru, należy wyciągnąć wniosek,
że po wojnie lewobrzeżne powiaty okazują przyrost; szczególnie
dotyczy to powiatów, z których Rosjanie wycofali się szybko,
np. powiat Jędrzejowski w 1920 roku wykazał 114,500 mieszkań
ców, czyli o 15,500 więcej, aniżeli przed wojną. W roku 1916
spis, dokonany przez władze okupacyjne, okazał, że łudność powiatu zmniejszyła się o 6,6°' w porówn-aniu z r. 1913. Powiat ten
jest nie przemysłowy, a rolniczy, miał więc przyrost normalny,
jaki cechował
ostatnich dziesiątkach lat większość powiatów
w dorzeczu środkowej Wisły t. j. 15- 25°fo1).
Inaczej jest za Wisłą, dane naprzykład dla powiatu Krasnostawskiego wykazały zmniejszenię się ludności ze 134 tysi~cy
na 126 tysięcy (1920 r.), czyli zaludnianie powiatu spadło o 6°1o;
powiat ten, jako położony w Lubelszczyźnie, bardziej ucierpiał
w czasie wojny. Cyfry z 1919 r. dla dzielnic wschodnich' mówią
o bezprzykładnem wyludnieniu tych prowincyj, ludność naprzykład powiatu Brzeskiego zmniejszyła się w porównaniu ze stanem przedwojennym o 68°/n. Otóż ten pęd wyludnienia dotknął,
część powiatów wśchodnich dorzecza środkowej Wisły. Danych
ostatecznych z nich brak.
Wędrówki ludności. W latach wojny światowej i wojny
polsko - bolszewickiej wędrówki ludności osiąg;nęły niebywałe
rozmiary i wyniki ledwie częściowo są znane i uchwytne.
Z odwrotem Rosjan na wschód poszła dobrowolna i przymusowa fala ludności.

1
)

wem
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Ustalono, że okres podwojenia się ludności w Króles"twie Kongreso4f, lat, czyli rocznie przybywa około ~rio ty ~ięcy ludzi.
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Jak była ona potężna, jak się odbiło bezpośrednio działanie
wojny na gęstości zaludnienia dorzecza środkowej Wisły, wiemy,
porównując jego liczbę w r. 1913 (cyfra uzyskana przez Warszawski Komitet Statystyczny, z datami o ludności, otrzymanemi
przez spisy) dokonane przez okupantów. (Spis ludności w okupacji austrjackiej 10.1916 r. i różne rejestracje r. 1916 dla oku•
pacji niemieckiej, ogłoszone w I Roczn. G. U. S. 1). ·
Od r. 1913 do 1916 ludność Kongresówki spadła prawie
o 25%, czyli stracony został dorobek, przyrost od początku stulecia. Rok 1916 był rokiem największego wyludnienia. Na 100
mieszkańców Kongresowki mieszkało wówczas na zachód od
Wisły 69,8 m. na wschód tylko 30,2. (W r. 1826 na zachodzie
54,2 m., na wschodzie 45,8; w 1913 na zachodzie 64,7?6, na wschodzie 35,3%). Ten wynik był przedewszystkiem rezultatem uprzemysłowienia południowo-zachodniej połaci obszaru .. ·
Spisy okupantów wykazały najpotężniejszy szlak wyludnienia na Podlasiu, wogóle na wschodzie obszaru, który nasilniej
i najgłębiej przeorał pług wojny. W porównaniu z r. 1913 ilość
ludności w następujących powiatach miała pokażną zniżkę, skurczyła się przeszło o połowę w r. 1916:
o 67,6%
w powiec~e bialskim. . . .
66,9%
włoda\'.vskim .
,,
,, 66,4?~
radzyńskim . .
janowskim podl. ,, 65;1~~
hrubieszowskim . ,, 63,3°ó
,,
62,2%
chełmskim . . . .
"
augustowskim . . ,, 54,9~
53,01~
ostrołęckim. . . . .
Większość tych powiatów należy do dzielnicy pounickiej.
Po rozbiciu Rosji i Niemiec ludność ponownie, choć czę
ściowo, do swych siedzib wracała. Była to ludność urodzona
w Kongresówce lub zgłębi rdzennej Rosji wygnana rewolucją.
Cyfra jej przekracza przypuszczalnie miljon. Armja rosyjska miała
750 tysięcy Polaków, z których większość pochodziła z Królestwa
Polskiego i prawdopodobnie do niego wróciła. Druga fala przypły
wu, która przyszła na ziemie etnograficznej P9lski, uciekła przed
bolszewizmem; była to ludność polska kresów. Cyfry jej przy-·
puszczalnej nawet w przybliżeniu podać niepodobne.
Reasumując wszystko, możemy powiedzieć, że chociaż część
ludności z Kongresówki przeszła na wschód, tó powrotna fala
była prawdopodobnie większa, a w każdym razie równa, choć
o wartości bardzo odmiennej; w rezultacie więc ziemie dorzecza środkowej Wisły mają ludności tyle, ile miały przed wojną,
t. j . . 11 mil jonów, o ile nie więcej.
W ostatniej wojnie „ uzbrojone narody" dały do szeregów
10- 16°/0 ogółu ludności. Gdy się przyjmie ten mniejszy procent, środkowy obszar strategiczny, daje możność wystawienia
11
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1 ) O wpływie wojny na liczbę ludności w Kongresówce patrz art. E.
Grabowskiego. Ekonomista 1fl~O r. t. 111.
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w potrzehie ponad 1 milj~n żołnierza. Do armji pracy (t. j. ludzi w sile wieku, względnie mogących pracować od lat 18-60)
należy 48°/ 0 ogółu ludności. Przewaga ko?ie.t jest nieznaczna
(103,5 kobiet · na 100 mężczyzna), powołanie ich do służb po.
mocniczych olbrzymio z.większy liczebność armji.
Ponad 11 miljonów ludności na 111 tysięcy km. kw., czylt
kraj rolniczy posiada na glebach niepierwszorzędnych, a w więk
szości • mało urodzajnych więcej aniżeli 100 ludzi do wyżywienia
na km. kw., podczas gdy o miedzę leżące dzielnice wschodnie
mają około 33-ch mieszkańców na km. kw. 1). Jest · więc dorzecze środkowej Wisły kondensatorem sił ludzkich, będąc przez
wiele lat zduszone od zachodu granicą polityczną, ze wschodu
dziesiątkami ograniczeń i zakazów stosowanych względem osób
narodowości polskiej. W rezultacie, j~k przed wojną,· tak i obecnie kraj posiadał i ·posiada nadmiar rąk roboczych, dla których
nie znajduje u siebie iastosowania.
Emigracja. Tak jest zresztą w całej Polsce etnograficrnej,
a wynikiem tego jest masowy . odpływ sił roboczych w świat,
gdzie wych.odźca, człowiek hez ziemi, ,,staje się łachmanem" poniewieranym i lżonym. Emigracja polska jest w ciągiem samodzielnei:n poszukiwaniu . kierunków, blislti wschód był dla niej
zamknięty przez zakaz. nabywania ziemi; otworem stał zachód,
daleki wscl\ód i kraje zamqrskie. Wychodźtwo przybrało for~ę
dwojaką: stałej emigracji i sezonowej .. Sezonowa zwracała się
głównie do Niemiec, t. zw. na sasy, w ostatnich czasach do
rolniczej Danji, a obecnie do Francji dla odbudowy miejscowoWychodźtwo sezonowe przyści, zniszczonvch przez wojnę. 2 )
ciągało do kraju sporo grosza, ludność osiągała niewątpliwą
korzyść ze zwiedzenia ziem cudzych, lecz dorobek jej pracy
pozosta·wał poza ~rajem. ·
Wychodźtwo stałe szło głównie do Ameryki Północnej, gdzie
w 2-3 pokoleniu wynaradawiało się, wzbogacało obce społe
czeństwo doborem osobników śmiałych, przedsiębiorczych i energicznych, którzy nie zawahali się, najczęściej bez znajomości
obcego języka, udać się w daleką, nieznaną drogę i na drugiej '
półkuli szukać chleba. Kraj na tern cierpiał, pozbywając się
najlepszej części naturalnego przyrostu, i nie ratuje sytuacji fakt,
że Polonia Amerykańska rzucała miljony na podtrzymanje pań
stwowości polskiej i że spłukiwała krwią narówni ze wszystkiemi. wschodnie kresy Polski. Dawała, co mogła, lecz sentyment
nie zastąpi rzeczywistości. .
W cyfrach wychodźtwo nasze do Stanów Zjednoczonych,
nie licząc Argentyny, Brazylji i innych państw amerykańskich
w r. 1913 wyniosło 174 tys., przyczem wskutek ograniczen(a
wieku przyjeżdżających większość stanowili ludzie zdatni do.
pracy od 14-45 lat. N a 1000 emigrantów było ich 890, w do-

datku musieli się wykazać umiejętnoś~ią czytania; ef!Iigrował
naogół żywioł światlejszy .. 'W_ ciągu J~dnego r?~U otrzym~ły
róctło
Stany Zjednoczone z Polski wielką ~rmJę robo.tmkow.
,
w tym samym roku do ojczyzny z nich zaledwie 24 tys. )
W tym samym roku na roboty se~onowe wyszło z . Kr?lestwa Polskiego i Galicji 266 tys. ludzi, tylko .zdrowych i stlnych, mężczyzn i kobiet (w wieku ?d 16~45 l_at).
Emigracja masowa do Amery~t zaczęła się w 19.. w., .~edłucr obliczeń teoretycznych wyemigrowało ok9!0 sze.ś~iu mtlJonó; Polaków, w rzeczywistości jest ich znacznie mmeJ, w ostaJniem obliczeniu ludności polskiej, dokonanym .przez R.omera, 2)
całą naszą emigrację, więc nie tylko. Stany ZJedno~zone ~szacowano na 2 milj. (w 1910. r.). Możh~e, że ta cyfra_Jeśt z~ niska.
Przeludnienie. W Królestwie Polskiem trudniło się rolnt~~w~m
~a km. KW. 57 ludzi (1897 r.), podczas g.dy "!'le. F!ancJt 31,
a w. Niemczech 33. Przeludnienie rolne meumknt~nt~ pr_ow~dziło za sobą ubóstwo chłopa, któ!Y .w dodatku dz1eltł z1em1ę
między ~zieci. Ilość ma~oroln_ych 1 bez.rolny_ch wzrosła w rezultacie w sposób zatrważaJący 1 stało . się w1docznem, _że tylko
nadzwyczajne środki mogą sprawę sk1er?wać na wł.aśc1we tory.
Głód ziemi w małej mierze łag?dztła parcelacJa,. zdeklarowany wróg wielkiej własności, który Ją wytrwale podctna~. W latach od r. 1894 do r: 1909 wielka własność w Kr.ólestw1e Polskiem z 40,60/o ogółu ziemi spadła do 31,8°/o? czyl~ o .1/4 w P,rzeciągu piętnastolecia. R.eforma agrarna, podział z1em1. odby.wał
. ,
. .
się, zanim uchwalił go sejm.
Zapas ziemi do parcelacji w Kongresówce (~ m1Ir ha) Jest
niewielki i w żadnym wypadku nie starcza na obdzielenie \\'szyst.
.
kich małorolnych i bezrolnych!\). .
Przepełnione elementem roln.1cz.ym ~or~ecze śndkoweJ _Wisły ma tylko na wschód od siebie z1em1e słabo zalu_dmon~
o słabej kulturze rolnej, do~ąd teraz na mocy u.~hwały seJmoweJ
zacznie masowo do nowo się tworzących kolonJ1 .odpływać. lud,
głodny ziemi. _z a~ładane . są one na wzór rzyms~t dla żołnt~rzy
j mają wzmocmć 1 utny~hć P.as drobnego osad1:11c~wa. polskiego
.
.
na dzisiejszej wschodmeJ rubieży R.zeczypospohteJ.
Gęstość zaludnienia omawiane.go .o~szaru prz~~staw1a st~
różnorodnie w zależności od gleb 1 mteJsc pro_dukcJt fabry~zneJ.
Najgęstszą ludność rolniczą n:iają pow~aty połudnt?we?
O żyznych ziemiach losso.wych, pas, ciągnący s1.ę wzdłuż. gorneJ
Wisły (powiat Pińczow~kt 123 1:1· na km. kw., Miechowski 106 m.,
Stopnicki 103 m., Hrub1.eszowsk1 1~0 m. na k_m. kw.-w _1910 r.),
następnie gęsto są zamieszkałe KuJawy (powrnt Łęczycki 115 m.
~a km. kw.)
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Rocznik polski. F. Romer i I. Weinfeld.
.
Ilu nas jest'? Hll7.
&) W r. Hll9 urzędy ziemskie rozparcelowały _27.139 morgow. w 192~) r.123.345 morgów, co stanowiło _łącznie 1fi0.484 ~orgo~ ttylko w Kongresowce).
Sprawozdąnie z 10. rn20 r. głownego urzędu z1emsk1ego:
1)

!l) E. Romer.

1)
2
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Spis dokonany przez zar.r::ąd ziem wschodnich. ·
100.000 ludzi. .

Około
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ajslaqązt z.aludnianht ma opróc, grodu\
inl8ifł,a.
~u Małopoł&kieg.Q, eflasię, wogóle półllocny-wsdlód obsiam
·
(łfe.....-15 m. na bn. kw.).
Poza wtiami lu4,nogf grupuie. się w miastach i miastecikach.
· W r. 1~1~ stanowiła ludnć>ść miejska w Kongresów.ce 3 „6 11/ 0 ogółu
zallud01en1a. Ponad 25 tys. ma 18 miasL Najwięktz-em z nich jest

l,u4nol~

Warszawa-980 tys. m. . (cy:ira urzędu apoowizacyjnego-9. 1920
i Łódź około 400 tts. m., dalej' idzie Lublin (ok. 70. tys. m.)
1 ąa krańcu: BiałyJtok (93 ty.s. m. w 1999· r.). Zgodnie z istniejącym rozJaladem kopalin, a co zatem, z rozmieszczeniem fabry~
1J!4~oś~ p~zem~oWiO-rm!ejslaa groeuje się w p.ołiudnio~-zachod.
rueJ części ob1i2aru, g4z1e stanowiła 36,!J..% ogółu mieszkań(ów .
w ~- 191&), J)?dczas gdy na północnym-wschod~ie ob$zaru ty~kot
, 23,0t;. W okoltcach rolniezyolt pr.zewata typ msasteciek mmejszy~h, o kilk~tJsię_cznej ludności, wy.starczającej potrzebom ota-

!·>~

eHJącycb

w.si.

#

Fłrzedęt~y poziom umysłowy · mas ·jest wytszy w kierunki-'
·
pr111~wania .ę ku zachodowi, gdzie procent ludności przemysłe\f(eJ wzrasta, Aa wschód pr~ewa.ta ludność rotnicza i obeita
·
si:t ~dnocześnie poziom uprawy roli.
Slosaalą ssiadlQ.Joi. Roz&1edlenie ludnogci jest załetae od
warunków topoS"rafkz~h kr~ju; u aa.s pozostaje ono w ścisłej
załetnojci od sieci wodnej. T:ereny p0cięte · lub o charakterze
zkie np.
górskim ma tylko południe obszaru, gdzie osady
wzgórz, albo letą na
r,ISogóracb ułotyJy· się równolegle
bitnych zboczach, wybierając _miejaca najnitsie i motliwie

suobe..

,.

. Rozrrucenie oęiedłi ludzki~h na &Mzarze jest rozmai1e
rótnica istnieje nietylko w odległo~d osad, lee~ i w ich wiei~
k~jcj. Najdal&~·ę dystanse pomiędzy niemi &potyka się na wyży
m~. lubelskiej (t)~ wzdlut jej polt1dniowo-wschocłRiej częśd okola
n11d Tanwią i Bugiem, gdzie np. w powiecie Biłgorajskim jedn;
?sada znajdµje się na rt,8 IEm. kw., 1) w ~wiatach Wlodawskin\
1 Janow-sk1m na 10 km. kw., to samo w Bft.1skim Włodawskim
w innych powiatach tych ok-elic przeciętnie na '7_9 km. kw~
Podobne, acz w mniejszym stop~iu, rozuµcenie osad is.tniej.e na
pobrzetacłl Narwi · od uJś~ia Biebrzy po Ostrołękę (2), gdde np.
powiat 0$tro~cki ma irednio osadę na 7 km~ kw. Cecha ta
sama uwydatnia się w okolic,ch Łysogór (S) i na grzbiecie
Krak_owsko-WjeluńJkim (4).
. . ~o 4o wielkości wsi, pomiędzy południem a pó.łnocą obszaru
istnteJe zupełna krańcowość. Na północnym Wjchodzie obszaru
osady lokują słę na wysepkach czy smvgach piaszczystych, ·przyczem . gle~y .mało . żyzne n Je sprzyjają rozw-0jowi dużych wsi,
przec1ętme me maJą one ponad 20 chat, a w najczęściej spoty1) Za podatawę do obliczeli cyfr ponitej podanych sh.tyła mapa rosyjska
1,116.000, tródła więc nie zupełnie wiarygodne, bo przestanałe, lecz ...ogólnie
•
dające pogląd w tej tak watnej dla wojsk kwestjl.
1
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itanych wsiach lidba chat waha sit: od s--2ó. Nad dnintłri - ·
Wi~m i na półnctt)' o~atU ~ildl !łtijdUJ! s~ ptz~iętrt~ n:t 2,8
km. kw. do S,8 km. tw. i Ma Ared11ło od 9--20 d8ttldw.
Na. południu obs~atu rh'Els.zettiu Uło:tenłu si4 wsi ~~_pwmta
wilelka ik>I chat, .która ~st w S'tdsuhkit od\V(~nte protu,r~joffttlttym db rt.fej trp. w t,owiecie łłtltbiełiowskiM osadtt maj~e
tta 8 ~tn: kW., ~ ni~ rratłta ;t'l~J<r«cz.a · cyfrę 100 chat,
a Vf ~1ę,tsz~tci ~adkt1tr ma 30-60 th.-t. (B. gutt. LtNttst•,
mmeJ w1ęceJ odpowia:dająt-a wyiyttif, ~ i;ts'eciętiłie 41 7 dołn61ł
na osadę wiejską). W powiecie Torila~WSltłm osadt skłifda
się przeciętnie z 7~ that, to safho. tł ilm)'th p'Ottłatach tydi '1k'młc,
tak sa~o w okohcach Łysogór 1 gtzbłetu Jury krako slłiet~ N-a
południu. z~sadnkże +tsie gtUJIUJ'l się Wżdłlj rtl!Czei, .zbfiłajjfc
się nrothlłte nisk-0 ah t>rody; nz•ytzaj znajdują atę one nił ,
kravi~dzi połńiędzy ł-ami dolii1j, ktorą ~y słf ftttnn)'k tub
•&i·,
rżecika, ~ rola~i jej zoeczy. Ci~gną się W1ęc ja'ktiy·
lttóre tttaJą w wufkstośti ńkład. uhcztty, zabttdowuląc obie SM1RJ
d~ogi. Miejsca wytsze zajmują ro.le, btr4zil!j tttbttte i kanritnnte --:las (w Kieleckiem, na g;zbje11ie Krakowske-Wieluflskim)..
Mimo, że na pewhej ełre§łonej Jednostce powierz~hni rM
połn~niu o.bszar.n z~ajdtije się mniej wsi, aniteli na pqłńoey,

si'

,~s,

,omnno w1ęt 111emrne3S~ego stósunłnt w rozmieszczenitt óSad
· ~arunki rozkwatetowania dla ~!;k na ~ołudnłu są bezw,ttpie~
n~a dogodniejsze, przedewszystlnem wsie s• większe, a podr11i'ie rozrz ~enie istnieje nie pojedyńczemi osedami, a grupa-mi wsi.
Ponrin,~szy .wyj2ltki, d~godny tert ~ad ~ci:huje okoliee
9' pewnej fahstoge1,. względnie g~rz~stoset, ołrobce rodzajnyeh
l~ssów, l!Jb czarnoziemu. Np. na rędzmaełi wytyny dy są osadt
przect,tme dwa raz.y mniejsze, abitełi · na S1fS1:ecłnim grzbiecie
Jurajikim, mniejsże, ańi!eli "!' 4\kolic~ch na WS!!hóe o~ ni j. .

.. la

!1JłJDle Lubelskiej wy,aint~ sł\

zarysowtt,e . gram

i

zamieszkał~ cz.ściowo prtez ludnośi
rnską, być mote jest to związarte ze ikłónRMCią Rusinów tłfl
grdmadnego osiedlania sit 1), z tą skłonnością ,irzyszH ~
sch~du. Ltcz nalety rzet?, tt! lttie . wjjątkOW'O' wielkie; 1gdz-if

wsi wielkich. Wytyna jest

przec1ttna. osada mir ponid 50' dómów, c~cl111j~ polndrtie wy~ny,
pas od. W1.sły do Bugu, a przeciet w po!>li!n Wisłr Rustnów
zupełnie niema. Puy~.tyny więc _gromadnego qsiedlania się musz14 być częściowo ialetne ~d mnych czynników. Pod~yne są
pod tym wzilędem okolic'e, gtłzie tyśmienita uchodzi do W1ęp~a.
1
średnio osada na wytypie Lubelskiej tściśle w ,6. gub. Lu·
bełskiej) ma ~ domów. Niektóre· powiały obfitują w siedziby
ponad 50 chat:
ma ich 57/l
powłaf Zamojski. ·.
,, ,, 53 ło
. Tomaszowski .
,,
,, ,, 48°/0
Hrubieszowski.
, · ,,
„ Biłgorajski . . ,, ,, 470/o
,, ,, 47°/"
Krasnostawski .
,,
1) Wierciński.

Przyczynek

dłi •isdłojcl

kraju.
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Powiaty inne mają znaczny procent osad małych, poniżej 10 domów, aczkolwiek ich przestrzeń siewna jest mniej więcej ta sama
(55-700/o powierzchni). Powiat Lubelski ma takich osad 30%,
powiat Puławs1d 23°/ °" powiat Chełmski1) 21 °/0 , powiat. Luba~towski 18°/ 0 , zarazem, jak wyżej powiedziano, . ten powiat zahcza się do mający"ch wysoką śt:ednią cyfrę do_mó:V V: os_adzi~:
Od grzbietu Jury Krakowskiej ku Brześc1ow1 c1ąg01e się
azeroki pas tery,torjum, w którym osady znajdują się przeciętnie
na 4-5 km. kw. Wyspą bardziej pustą wśród tego pasma są
tylko Łysogóry. Stosunki podobne są wzdłuż granicy Prus Wschodnich. Pozatem pozostałe części obszaru mają siedziby ludzkie
znacznie częstsze i monotonnie rozmieszczone, osada istnieje
na .2,8 - 3,5 km. kw. (np. w powiecie kaliskim na 3,5 km. kw.,
a w powiecie mazowieckim osada na 2,9 km. kw.). Po równoleżnik Warszawy (z małemi wyjątkami) idąc z południa, mamy
osady większe (ponad 15 chat przeciętnie), powyżej niego, na
północ, zaczyna się typ osad mniejszych, właściwych krainie nizinnej i niegdyś lesistej.
· Domy we wsiach, chaty, są na całym obszarze drewniane,
Królestwo Kono-resowe ma ponad 80% budynków drewnianych,
wi~lkie niegdyś lasy dostarczały w obfitości budulcu. Obecnie,
z ich wyniszczeniem, zaczyna się poszukiwanie innego materjału
budowlanego, główvie cegły, lecz jak dotąd, budynki murowane ·
są rzadkością na polskiej wsi. Wpływa na to tradycja i niski poziom cywilizacyjny chłopa, trzymającego się uporczywie starych
zwyczajów, a pozatem i brak środków ~echnicznych. Zwykle chaty
. kryte są słomą, w okolicach lesistych- gontami. Normalnie chata
jest przeludniona, zamieszkuje ją 8- 10 osób, w niektórych okolicach pospołu z inwentarzem. Zakwatero"'.'ać w niej można, licz~c
stodoły i inn'e budynki gospodarcze 6--10 żołnierzy i 2-3 konie.
w· okolicach uboższych częste. są chaty jednoizbowe. Wogóle
są one nędzne i brudne (wyjątek Łowickie), kwaterować w nich
przez czas dłuższy ciężko. W lecie jest lepiej, kiedy żołnierzy
można pomieszczać w stodołach. Na wyróżnienie pod względem
kwaterunku zasługują folwarki, gdzie przeciętnie pod dachem
można ulokować 100- 150 koni i 2-4 kompanje piechoty. Nadają
się więc specjalnie dla jazdy i artylerji.
Miasta i miasteczka dla walki w nich i kwaterowania przedstawiają się korzystniej, połowa domów w· nich jest zbudowana
z kamienia (cegła, wapriniak i t. d.), a połowa tylko z drzewa.
Dom miejski ma przeciętnie 20 mieszkańców, równie dobrze
może pomieścić 20- 30 żołnierzy.
·
Stosunki narodowościowe'). Pod względem narodowościo
wym obszar przedstawia się jednolicie, leżąc na terytorjum rdzenia polszczyzny. Ponad 75°!u ludności stanowią Polacy, jest ich
, 1) Powiat Chełmski ma licznych kolonistów Niemców, którzy stworzyli
ten wysoki procent małych osad.
1) Stosunki narodowościowe tylko centr.
obszaru strateg.
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więc

'na obszarze

około

8,5 miljona. Po

całym

kraju rozsypani

są po mia'stach i miasteczkach, rzadziej wsiach, żydzi, na. wscho-

dzie obszaru mamy domieszkę Rusinów, ńa zachodzie -=- kolonistów, lub rzemieślników - Niemców. Rosjanie, którzy przed
wojną, jako element urzędniczy, zamieszkiwali miasta, odesz_li
z cofającemi ' się swemi wojskami w r. 1915. Dzisiaj spotyka się
ich sporadycznie, przeważnie inteligencję, zbiegłą z Rosji przed
,,gniewem ludu". Są więc ludnością niestałą, napływową, częś~
zwłaszcza zasiedziała w kraju, gorliwie się polonizuje, pozostah
czekają na dzień jutrzejszy. W stosunku do państwa w większo
ści lojalni; patrjoci z pomiędzy nich widzą w zwycięstwie Polski zadatek odnowienia Rosji.
Polacy. Polacy są zdolni, odznaczają się „miękką wolą silną wiarą", wytrwałością, pracowitością, o ile są odpowiednio
wychowani, cierpliwośćią w pokonywaniu napotkanych przeszkód. Będąc narodem rolniczym, kochają się w ziemi, każdy
z nich dąży do posiadania chociaż najmniejszego, ale własnego
zagonu. Chęć władania· ziemią wypędza tysiące ludzi poza granice kraju, aby na obczyźnie uciułać grosze i z nimi wrócić,
spłacić działy rodzinne, lub kupić kilka morgów pola. Trzymanie się ziemi jest uporczywe, pozbywają się jej niechętnie
w wyjątkowych wypadkach, dosłownie są to 1udzie „ wrośli
w ziemię".
O wieśniaku polskim powiedział ongiś Długosz, że „ma
wielki pociąg do pijaństwa, kłótni i bijatyki, o swoje mało dba,
na cudze chciwy, wierzy w baśnie i zabobony, chytrego umys łu , nie łatwo daje się oszukać". Czy wiele się do dzisiaj w masie chłopskiej zmieniło? - pług oświaty dopiero rozpoczął gorliwą orkę ugorów jej duszy.
. .
Robotnik polski słynie poza granicą dla swej ta~1o~c1
i niewielkich wymagań, był i jest dotąd kulisem europeJ_sk1m.
Taniość jego pracy przyciągała do kraju kapitały zagraniczne,
zwłaszcza niemieckie, właściciele ic;h osadzali fabryki w P~!sce
etnograficznej, aby produkować na wywóz, głównie do RosJt.
Inteligencja w kraju jest nieliczna, wychowana przez _róż!le
systemy zaborcze. Wielką ilość stanowisk w raństwi~ . zaJ~UJą:
w braku innych, ludzie, którzy doskonaleby się czuh 1 dztałah
w atmosferze austrjackiej, pruskiej lub rosyjskiej, lecz są dyletantami w państwie, które się stałd dla nich zjawiskiem nieoczekiwanem, do pojmowania , którego nie byli i nie są przygotowani.
Polacy zmuszeni byli i są do 'nieustannej walki na kilku
frontach, przyczem fale szalejących orkanów dziejowych, raz
wraz przęchodzących · terytorja przez nich zamieszkałe, wyro.biły wśród nich niepospolite męstwo i' umiłowanie wolnośct,
przechodzące nieraz w masach - w egoizm. Lecz P?ł?żenie_ na
szlaku burz wychowuje nietylko orłów, słabe osobmk1 bowiem
strąca w dół i skazuje na pełzanie 1). Widzi się przeto w Polsce
____!_ _ _ _

l) Na oceanie południowym, lodowatym, na niezmierzonych przestrze-
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niach wód wiatry nie znajdują żadnej przeszkody. Na wyspach tam będących
za~anych potokami wichrów (Kerguelen Georgji południowej), owady „czoł
gają się" nie zaś .fruwają-. .owady te bowiem zrzuciły zupełnie skrzydełka
lub zostawiły z nich sobie śmiesrne kikuciki, niby znamiona lepszego rodu
w ict1 dzisiejszym żywocie robaczym. A naokoło wyspy, nad wzburzonemi fa- ·
lami szybują burz towarzysze, albatrosy, na swych olbrzymich skrzydłach siągu
trzymetrowego, gdyby na ~agiach, wichru pełnych! Tak to różne istoty różnie
do burz się przystosowują: jedne mizerne, przed wszystkiem drżące - w obawi~, by ~icher nie strącił ich , w fale, tracą liche podobizny skrzydeł i zachowu1ą sw01 nędzny żywot tern, że pełzają; innym wielkim, p(awdziwie skrzydla·
tym, skrzydła rosną od burz ... "
Dobrowolski. - Wyprawy polarne, str. 330.
Podobnie mówi, charakteryzując Polaka, jako typ, Nałkowski. Te rytorjum
Polski historycznej, jako indywidualno ~ ć geograficzna, str. 3u.
1
Na 1000 mieszka,iców w Polsce 503 nie umie czytać. w gub. Radom)
.
skiej 700. (cyfry z 189i r.).
Rocznik polski E. Romer i I. We infeld . P. minister wojny. mówi, że armja
ma 70-8( ; analfabetów (Posiedzenie Kom. Wojs. Sejm. n.ll.Hl20).
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żołnierkę za rzemiosło i konieczność, z którą się godzi.
Oparcia moralnego szuka poza sobą, w razie rozumnego stosunku
dowódców przywiązuje się do nich i zatraca swą chłopską nieufność, z którą przyszedł z .chaty. W wypadku odwrotnym ulega
wpływom postronnym, nie mając w sobie dostatecznej siły i zmysłu krytycznego, a wówczas polski chłop „ wyjawia głupotę swoją ...
.
z cuchnących, dzikich wsi" przyniesiorią.
W chwili trwogi, kiedy śmierć, wierna ukoicielka rycerzy,
przychodzi witać żo\nierzy, okazuje się on bez zasłonek, wła
~ciwy, w całej nagości, okazuje się jego wielkość lub podłość.
Zołnierz polski jest strażnikiem surowego męstwa, księciem niezłomnym, lub tchórzem. Typów pośrednie~ niewiele. Ten pierwszy
umie nieśmiertelnie wykonać rozkaz, który .mu poślą: ,, Umrzyj",
a drugi zbielałemi usty szepce wtedy słowa modlitwy, wtuliwszy oblicze w ziemię, atbo pod wpływem rozpaczy przeradza
się jego płochliwość i staje się przerażeniem mężny 1 ). ·
Żydzi. Skupienie żydów w Polsce stanowi dziś tak wielki
odsetek, jakiego niema w żadnym innym kraju na świecie (około
16°1o w Kongresówce, 141. w Galicji, w Poznańskiem tylko nikły
procent).
Przed stu laty ludność Królestwa Polskiego wynosiła około
2,7 milj., w tern 213 tysięcy żydów, podczas gdy w roku 1916
ten sam obszar zamieszkiwało 12 milj. mieszkańców, w tern
około 2 milf żydów. Procent żydów w przeciągu stulecia podskoczył z 7,8'1, na 16%, ludność ż) dowska zwiększyła się prawie
dziesięciokrotnie, gdy ludność chrześcijańska tylko czterokrotnie.
. Jakkolwiek ta przewaga przyrostu ludności żydowskiej
w stosunku do chrześcijańskiej, jest wynikiem licznych czynników, to najważniejszym z nich jest znacznie mniejsza śmiertel- ,
.
ność żydów.
Z · powyższego jest widoczne, że skupienie żydowskie
w Polsce stale i silnie wzrasta, i z czem najpoważniej się liczyć
· należy nie tylko w chwili obecnej, ale i na przyszłość, przewaga bowiem przyrostu żydów spowodować może z czasami za•
tracenie polskiego charakteru kraju 1 l.
Jeszcze w roku 1904 dają obliczenia dla żydów cyfrę stosunkowo naturalnego przyrostu 17,6°.'oo, podczas gdy ludności katolickiej tylko 14,5 '/fi). Skutkiem wielkiego naturalnego skupienia
ludności żydowskiej , musiało się z każdym dniem pogarszać ich
położenie gospodarcze.
Olbrzymia ilość żydów na ziemiach polskich osiadła na
nich dzięki tolerancji niepodległej Rzeczypospolitej. Według statystyki centralnego biura sjonistycznego jest ich 3,300 tysięcy
w Polsce i 3,300 tysięcy na Ukrainie. Po rozbiorach do · Konjąc

ludzi, skrojonych na miarę bohaterów, wielkich twórców, typy,
wykrzesane w znojnej walce, obok niedorastającego im do kolan, i nierozumiejącego ich tłumu. Ma więc Polska ludzi krań
cowości, o naturze ślepej władzy albo ślepego posłuszeństwa.
(Łatwiej u nas znaleźć bohatera, aniżeli porządnego cżłowieka.
Szczepanowski).
Ciągła troska o dzień dzisiejszy, niepewność dnia przyszłego,
uczyniły z nas naród dojutrków i naród „jakoś to będzie". Niemożność liczenia na okres długi zasiały lekkomyślność, buchanie ogniem słomianym, czynienie wszystkiego przez zapał na
krótką metę (,,naród entuzjastów", a kraj jego „Polonia lirica"),
lecz nie wszczepiły systematyczności i ciągłości pracy, której
uczyć nas przyszły inne narody. · Tylko wówczas wydobyte zostały wrodzone zdolności masy polskiej, która szybko, mając
skłonność do przesady (wszystko u Polaka jest „okropnie", ,,strasznie", ,, przeraźliwie") poczęła prześcigać swych nauczycieli.
Niemiec w Wielkopolsce nauczył chłopa intensywnej gospodarki
rolnej, a on p o czął skwapliwiej i więcej z ziemi wydobywać,
aniżeli nauczyciel. Niemiec chciał urobić wojsko z Polaków (Wehrmach t), a ono w podziw go wprawiało perfekcją, do jakiej doszło
w wyćwiczeniu I tak wszędzie, w jakiejkolwiek dziedzinie pracy
uczyli go obcy i nauczyli, zwykle ich samych przewyższał, górując
drzemiącą w masie zd.:>lnością wysiłku, inteligencją w pracy, którą
· •
,
rozbudzić należało.
reaguimpulsywny,
Polak
jest
żołnierz
Jako
Polak-żołnierz.
jący bezpośrednio, a więc hazardujący się bez przerwy, często
niepotrzebnie, -rządzi się wyłącznie uczuciowością, rozum w mniejszej mając troskliwości. .t...Ołnierzem staJe się łatwo, jest wówczas karny. W większości analfabeta, 1 ) o niskim poziomie cywilizacyjnym, nie wiele wymaga, z wrodzo.ną cierpliwością znosi
nędzę, chłód i głód, nie narzekając. ,,Na . to jest wicher srogi,
na to jest śnieg i grad ... " aby żołnierz· marzł i ziąbł. W młodych
latach ma chęć do wojaczki, w późniejszych przywyka, uważa-

•

l) Wyczuł to, nie widząc pola bitwy, Sienkiewicz i ctał ten rys charak.
.
teru panu Zagłobie .
1)
. i rie zapominajmy ani na chwilę, lecz pamiętajmy zawsze, rano, dzień,
wieczór czy w nocv, że w Warszawie obecnie na 100 dzieci polskich rodzi się
136 żydowskich". (Michalski - Ludność m. Warszawy (?)). ·
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gresówki, wogóle do b. zaboru rosyjskiego zaczęły .napływać
roje ludności żydowskiej, dzięki antyżydowskiej polityce rządu
rosyjskiego, który rugował ich z cesarstwa poza granicę t. zw.
Unji osiedlenia. . W ien sposób ratował swe centralne gubernje
od zalewu nędzy .żydowskiej, dozwalając się w nich osiedlać tylko
rzemięślnikom i przedstawicielom zawodów wyzwolonych.
Zydzi, żyjący wyłącznie z pośrednictwa i handlu, element
w większości pasożytniczy, w swoim systemie ograbiania i ekonomicznego teroryzowania ludności tubylcz,ej, oparli się o rządy
zaborcze, podkreślając swą lojalność wobec nich i niechęć wobec ludności rdzennej. Wejście okupantów, zamiana trzech na
dwóch, w niczem nie zmieniła ich poglądów, a w zamęcie nieodłącznym przy wielkich zdarzeniach dziejowych probują utwierdzić swe stanowisko. Uczynili to, sprzyjając Niemcom i służąc
im, jako znająca kraj awangarda w pochodzie nach Osten! ·
Znane są dzieje rządów niemiecko-żydowskich na terenach
okupowanych na wschodzie (na terytorjum Ober-Ostu). "Naród
wybrany" stał się prawicą Niemiec, wyciągniętą na owe ziemie 1),
spełniając wszelkie funkcje, nawet dostarczycieli nieprzejrzanych
rzesz białych niewolników, wywiezionych z Polski do Niemiec
(około 700 tysięcy ludzi).
Łudzili się żydzi, że Niemcy, panujące nad Polską, w walce
z ludnością, ich uczynią gorliwymi współrządcami. Związali swe
nadzieje ze zwycięstwem Rzeszy; klęska oszołomiła ich, nastą
pił zrozumiały wybuch wściekłości i rozgoryczenia u zawiedzionych:
Świadomość silnego wzrostu liczebnego w Polsce, 2 1/ 2 razu
silniejszego, jak wykazało ostatnie stulecie, od wzrostu ludności
polskiej, stało się podstawą dla realizowania planów, snutych „
przez nacjonalistów żydowskich, którzy są przeciwni jakiemukolwiek rozpraszaniu się żydów z Polski poza jej granice, i dążą
do· uznania przez cały świat naszego kraju, jako terytorjum
o ludności mieszanej, do którego plemię żydowskie posiada
prawa etnografic_zne. Przegrana Niemiec zachwiała koncepcję ·
anonimowego mocarstwa, stworzenia Judeo-Polonji, na obszarze,
na którym znajduje się przeszło połowa wszystkich żydów świata
(w granicach Polski historycznej;- w dzisiejszem państwie polskiem jest ich około 3.080 tysięcy; - na całym świecie około 12
milj.). Wiedzieli .doskonale żydzi, że żaden kraj na podobny projekt zgodzić się nie zechce, a ten, w którym stanowią potęgę nie
tylko · siłą, lecz i liczbą, jest zmuszony z konieczności do usuwania ich poza nawias swego życia, nie będąc w stanie ich przetraw1c. Interesujący jest zanik ludności żydowskiej w b. dzielnicy
pruskiej, gdzie ludność polska w walce narodowej o język,
o ziemię, z podni.esieniem się poziomu cywilizatyjnego wyparła
ją w zupełności na zachód (postało 1,26°/o). Zrozumiały jest lęk
I

,,Immerhin ist ihre Anwesenheit (.żydów) fur unsere Truppen wertvoll
nicht nur bei den RequUtionen, sondern schon fiir die erste Orientierung" ...więcej, zdaje się nie trzeba powiedzieć. (J. Partsch. Kriegschauplatz. Geographische Zeitschrift. 1914 r.).
1
)
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żydowski, że , równorzędne zjawisko może - się ponowić w pozostałych dzielnicach. Tu· więc kryje się główne źródło nienawiści
ży_dowskiej; przyczyną jest zdrowy odruch naszego narodu, usiłującego otrząsnąć się z !)leśni, która na nim bezkarnie narosła,

kiedy pień jego leżał powalony. Nie pomogą żadne racje i wywody, możno'ść rządzenia Polski przez Polaków, rozwój ekonomiczny kraju, usunięcie anachronicznych form pośrednictwa jest
jednoznac.zne z podcięciem podstaw b'ytu mas żydowskich, podstaw ekonomicznie niesłychanie kruchych. Masa żydowska wówczas nie może się utrzymać i zmuszona jest kraj opuścić. Rozpoczyna się exodus, ponowne wyjście, jak ongiś z Egiptu do
ziemi obiecanej. Exodus ten pod oazwą emigracji do Stanów
Zjednoczonych przybrałby nieledwie formę panicznej ucieczki,
gdyby · nie brak środków transportowych i ograniczenia, stosowane
p~ze~ rząd amerykański. Dotąd wychodzi z kraju biedota, która
111e Jest zdolna przetrwać kataklizmu wojny i jej skutków.
Podczas panowania ucisku zaborców nie widziano wyjścia
z sytuacji, która się stale . pogarszała wskutek plenności żydów
i zjawiania się tysięcy t. . zw. litwaków, żydów rosyjskich, .wyszukanych przez policję w cesarstwie i stamtąd usuwanych. Dzisj~j pierwsze zwiastuny polepszenia sprawy, choć częściowo, są
w_1doczne; uzdrowienie ekonomiczne odrzuca pośrednictwo, od1::nera żydom środki do życia, w wyniku daje emigrację. Na wschod_zie ghetto żydowskie przy ogólnem ogłodzeniu Rosji znajduje
się .na równi z tubylcami w. niebezpieczeństwie wymarcia, zwła
s~cza, że lud rosyjski naogół ich nie cierpi. Mamy przeto ponownie w kraju ludność żydowską, uciekającą przed bolszewizmem,
ukrainizmem i t. ,d., względnie napływającą obficie z Węgier,
z Czech, z Austrji.
Jakie rozmiary osiągnie wychodźtwo żydowskie, ozy rzeczywiście odciąży kraj, narazie trudno przewidzieć. Stwierdzić
należy tylko początek zmian.
Siłę i znaczenie żydów oprócz stanu liczbowego wykreślała
daleko posunięta solidarność rasowa i wyznaniówa. Tworzą oni
odrębne skupienie, nie tylko nie łączące się, ani we współżyciu,
ani w dążeniach z ludnością miejscową, lecz utrzymując łącz
ność z żydami całego świata, ujawniają dążenia i zamierzenia,
.
sprzeczne z interesami kraju.
Życie na podstawach odrębnej etyki, u narodu, ogarniętego
manją wielkości (mania grandiosa), etyki, będącej w jawnym i·atargu ze wszelkiemi dzisiaj istniejącemi kodeksami karnemi, musiało ich wyeliminować ze składu społeczeństwa. Przenikanie
ich w społeczeństwo· polskie, asy~ilacja--nielicznych znalazła
zwolenników. Część ich zupełnie wyparła się ghetta, inni lawirują, chcąc wypełnić dziwny termin żyda-polaka. Ogół żydowski
wyklął ich, sam pozostał odseparowany, zagłuchłx w złowrogim
przesądzie i -pogardzie wszystkiego, co istnieje poza nim, otaczając się przed światem nimbem prześladowania i męczeństwa,
co jest jak wiadomo, jednym ze środków walki.
Zwycięstwo anonimowego mocarstwa, paragrafy traktatu
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1) L. Wasilewski. Kresy· wschod11te. ~ozdztał .Pod1asie ł €hełmszezy.z
nl: str. 17.
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Identyfikowanie przez ludttCJjć rusko..iJtnidtą w tttania ~ n'a:-·
rodowością w okresie ·prześladbwań religijnych sprawiło, !e wptyw
polskości na Podlasfo' i Chełmszczytnie najsilttiej począł działać na lud jut po upadku państwa Polskiego. Podzielił się wówtzas
lud ruski, zamieszk~jący te ziemie, na· dwe od~ębne. skupieni~:
rusko-prawosławne I untckle. Pierwszym gorliwie optełował stę
rząd , rosyjski, prześladując zawzięcie sposobami beżprawnemi
drugi, odłam. Rząd rosyj&ki w swej chęci rusyfikowania 'knju
nie miał się w rzeczywistotci na 'k·i ~ oprzeć, musiał więc. prawosławnych w tym kraju s-tw&rzyf.
· Po zdruzgotaniu złudzett roSJ'jS'kich co do Cheł\,lszczyzny
i Podlasia w roku 1905, kiedy ttzeszczał gm.ach państwa, w na:Stępnycl'ł la-t&ch panowania reakcji, nacjonalizm rządo:wy nieustą
pił, a utył ·nowe~o środka walki,-była nim próba odseparow~nia Cttełms-zczyzny od Krółestwa Polskiego. Z gub. Siedleckiej
i gub. Lubelskiej wykrojono ttową gub. Chełmską i . prżyłączono
do ·gubernij kraju PołudniO'#&·Zachodniego. Mimo zab1eiów nie
udało się osiągnąć w tym dziwacznym tworze w,'ęks.zości prawosławnej.
·
·.
Wojna. przeszła do ~fi ditu -dzfenne~ad s-~tucznym pło
dem siowini.zmu tosyjskiegó, Jak i nad {)aragrafem traktatu brzeskie-go, oddającego . tę · ziemię l1krainl'e. Dzlsiaj od pjerwsnj
chwłli istnienia pań_stwa pols1dego jest ona jęgo iąte ~,Init~ ~~. ·
Stwierdzić należy, te Ruś Unicka w iue.prze ttnanej ~alce
pomiędzy Polską, a ubort'tmłcią rosyj.Skł(~ t,po
z ala się po
nasźej stronie. Męczeństwo za wiarę trodiit<j
skośł, któ.ra
ogarJięła . szeret gmin, przedtem
·
z~
lUd thełm1ko·
podlaski, zrozumiawszy we
nJi 1r alt~ s r. r,osła'Wietn,
po zedł datej i przylgnął .doc• to polstiej w1-,·~1tatolioyimu.
·
Wpływ wojny w ostattetąym 1.1yniku 1ła -l>lisldch kresa.eh
w chodnich zaznaczył się tta naszą torzyit, lu aośe r11 ko-prawosławna szła- chętnie z WOJlkami to y.Jskiemi nę. północ„ aby
nie wrócić, a ludność katol eka, l><> (lawnemu oporna, zabłe.ran
przemocą, przy pierwszej mothości racała do zniszczoąych sie<bib, wsie prawosław~ zósteły wyludnione, z•Jttł ~
~pni~
wygnańcy z pau przyfro~td ego. ~•wosławni
ojłeen e aa
Podlasiu i Chełmszczytnie rtieliczhi, a'pr~ad
pew ecit Zame>.iskim stanowią 1,5% 1) (pr~d ojnat &11J), w pow.Jecie Bił
-goraJskim 11-12„70 (przed wojttą 28°/o), w powiecje €hełmskim
5-70/o (przedtem 34%). Spis dokonany przu władze wr,jskow-e
.austrjacłde w połowie 1916 r. (me posędzaJmy ich o stronnic1ogf?)
wykazał, że ·liczba Polaków wztęsła w .porówn~niu ze spisem
· .rosyjskim z 1897 r., 1) napriyklad w powiecie Cheł
im ż 34'/o
na 77°lu, l\Jdność ruska zmmejs.zyła z 40"'/o na l l°lo, w powiecie
Tomaszowskim Polacy zwiększyh się z 36% ·na 7511/,.., ludnogć
·

J.

)
Cyfry 'cytowane przez Wasilew1kiege1, nie powiedziano skąd otrzymane, I. c. str. 23.
.
:t) Przyjmujemy spis te10 roku, aby uchwytną była rótnica 1006 r.
1
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rus.ka spadła z 52"/o na lf'/o, w powi.ecie Hrubieszow.skim ludność
polsk;l wzrosła z. 28°h, na 689/o, Rusini zmaleli ~ 61% na 1~0,.,. :
Zuyierucha wojny przyspieszyła dQbrowolną polomzacJę
szac~ownicy podląsko-cheł.mskiej z nads~odziewam1 ~ywęk!ą:
Sprzyjał temu bezwątpienia . fakt, te kraJ ten rodzłmeJ ruskteJ
infeligencji nie posiadał, bo ktokolwiek w1sze- c ludu, sta~ał
$ię Polakiem niegdyś, a w czasie panowania zabm-cy - Rosjaninem. Ruch tet. t. iw. ukr;iiński nie istnieje, 'łłł mając tadnych
podstaw utrzymania.
.
Rusin jest dobrym żołnierzem, w najwytszyr:n stopntu. wy.trwałym, chętnym, ma cnotę ślepego posłuchu a~ d.o ~m1erc1,
której z Nernością iście słowiańską, nie uchylając się i m~ umykając~ oczekuje. Z łatwością budzi w sobie instynkty ~alki. Mało
wymagający, opędza swe potrzeby byłe czem. Sprawy jw1ata ca~egq
itlterest1ją go niewiele, po nad poziom umysłowy środowiska,
z którego przyszedł„ niechętnie i leniwie wykracza.
Płody kopalne. Dorzecze środkowej .W!sły posiada wi~lo·
rakie bogactwa kopalńe, le~z wy~C?bywame ich doty~h~zas Jest
w słanie zaczątkowym. NaJwatmeJsze iródła energJ~, Jak naf!a
znajdują . się w · · poblitu, lub Jak węgiel, złotami . zagłębia
O~mego Śląska dotykają krańców obszaru. Nie trzeb~ więc paliwa mineralnego zdała sprowadzać, na przeszkodzie równomiernego zaopatrzenia kraju w nie staje dotąd wyłącznie brak
dogodnych linij ko~nikacyjnych.
,
NaJwatniejsie znaczehie, z płodów kopalnych. wydobywanych na obsurte, pQsiada telazo, ~najdujące się w ró:t~ej wie~kości skupieniach na .wy;tynie Małopolskiej, PC? północn~J stron!e
Łytogqr (w Rad()ntskiem) i na zachód od men. Powierzchma
teNmU,' Qbfitującego· w rudę, doch<;>dzi do 1500 km. kw., wydoby·
wafą na- Rirń :rudy głównie w okolic~ch węzła kolejowego Skartysko i wytapiają je na miejscu (Blityn). Kopalnie i huty są
asnoścłą Akc. Tow. Stafachowjce, podczas wojny zostały p~e
uni~uchomiońe-. Obetnie powstają tam wielkie zakłady amumcyjtte, kt~e mają być czynne od 1923 roku.
Drugi kompleks rudonolny, te1azny (lOOo km. kw.) l-e.ty
w okolicach Częstochowy, n.a południe i na południo"!o-z~ch6d
od niej. Ruda wzmiankowanych obszarów jest to telaztak ilasty,
albo bnmatny; nie bogaty, zawierający 35-400/o tel~u,. leo.z ła~wo
topliwy i względnie czysty. Wydobywano go w mewielk1ęh lloścu1ch, miał bowi~m groźn·ego konkurenta w wysokoprocentowych
rudach nitu czarnomorskiego. Część eksploatowanych rud żelaz
nych wywotono do h1:1t Oór.nego ~ląska.
Oprócz rud telaza głęhinowy~h na całym ob1za.rze let~
w mniejszych lub większych płatach, prawie n.a samej pow1erzch1u,
rudy darniowe, bagienne. Niegdyś wyd~bywanie ich było s~eroko ptowadzone ·(liczne nazwy w'si Rudy, Huty na to wskazuJą),
obecnie ponownie zaczęto się niemi zajmować.
Naogół pokłady rud telaznych mało są zbadane, ni~ S}?rzyjała ich eksploatacji polityka ekohomiczna rządu rosyJslc1eg?,
wiadomo o nich, te są obfite, . spotyka się je często. Obecnie
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z ch~ilą przerwan!a dowozu ~elaza z nad morza Ciarnego,
kwestJa wydobywa01a go w granicach państwa- ~taje się aktualną„
Rudy. cynkowe wydobywano .Przł:d wojną równiet na wyżu
·
Małopolskim pod Olkuszem, gdzie me bogate ich złota są na
wrcze_r~anht. Obecnie, przy wzmożonej eksploatacji, n.arazie przynaJmmeJ mo~yby zaspokoić zapotrzebowa~ie we'Ynętrzne. lecz jak
we wszystkich g~łęz1ac~ przemysłu, ta~ 1 tutaJ brak węgla ni~
pozwala na powiększenie wydobywama cynku. W okolicach
Kielc i Chęcin spotyka się żyły ołowiane, oprócz olkuskich.
W ogóle jedn~k z~ zło~ cyn~owych i ołowianyc;h słabo motemy
korzystać, w czasie WOJDY większość kopalń została zalana i zrujnowana i dotąd nie wszystkie jeszcze doprowadzono .do porządkq. 'f.o tet w kwestji cynku jesteśmy narazie uzależnieni od
przy.wozu ~powiednich rud . z Oórne~o Śląsku. Pr.zyłącaenie
Jego sprawi, że cynku nam me zabrakme, będzie go poddostatkiem nietylko na własne potrzeby, ale i jako artykułu wywozowego.
Co do miedzi, to w danej chwili nie eksploatujemy jej .zupełnie. Nasze złota rud miedzianych nie są jeszcze dokładnie
zbadane, w dziedzinie tej podobno są zapoczątkowane powatne
prace. Tymczasem musimy mied1 sprowadzać z zagranicy.
Nasze pokłady rudy miedzianej znane· są w okolicach Kielc
i Chęcin (Miedzianka, góra Miedziana)~ spotykają się w postaci
żył, gniazd i pokłi.d.ów. Wydajność rud wynosi 12%. · Trochę
miedzi z nich wyd!&yli Austrjacy w czasie okupacji: Motliwe
te przy dzisiejszych wysokich cenach tej kopaliny wydobywani~
jej nawet z drobnych gniazd i .żył opłaciłoby się.
W ogóle rynek nasz w chwili obecnej odczuwa silny brak
metali, niektórych z nich, jak niklu, antymonu i t. d. w Polsce
nie J?OSiadamy i zawsze będziemy zmuszeni sprow.adzać je z zagranicy.
Północna część obszaru, wnętrze zakola pomiędzy Wisłą
a Narwią 1 ), i kraj na zachód od nich posiada węgiel brunatny,
geologicznie młodszy od kamiennego i znacznie od nlego gorszy, nie nadający się do celów fabrycznych, tylko na opał. Leży
on płytko pod powierzchnią, rzadko tworzy pokład>7 grtJbsze,
znajdują go w niejednolitych warstwach, pomiętym 1 poprzesuwanym (działanie lądolodu). Gdzieniegdzie go kopią, lecz jak
·
dotąd niewiele, wiadomości o nim są naogół dość skąpe.
Z innych skarbów kopalnych. posiada obszar siarkę nad
Nidą, warstwy jej rudonośne dochodzą znacznej miątszości (80100 m.) kopalnie jej dzisiaj są nieczynne. W tych' okolicach wydobywają równiet gips, okolice Kielc, Chęcifi, Częstochowy at
po Pilicę (Sulejów) obfitują w. wlpienniki.
Kraj posiada w obfitości dobry kamień budowlany, piaskowiec
(czerwony, szydłowiecki), marmur (chęciński, kielecki), na wyżynie
małopolskiej nad Wisłą często wz~oszą . budynki z wapniaka. ·

1
)

Atlas Polski. -

E. Romer.

Wykorzystanie płodów kopalnych dorzecza środkowej Wisły
bardzo powoli, wojna przytłumiła wszelki "ruch w tym
kierunku. Jest on więc dopiero sprawą przyszłości.
Przemysł. W związku z kopalinami pozostaje sprawa przemysłu prz~twórczego. Przemysł metalowy ogniskował się na południowym-zachodzie obszaru, przed wojną zajmował drugie miejsce po, przemyśle włóknistym. Posiada dobre · widoki rozwoju,
z jednej bowiem strony kraj własny wyniszczony przez okupantów pod względem wyrobów metalowy~h, wzrost potrzeb w.ewnętrznych związanych z powstaniem własnej państwowości (broń,
lokomotywy, wagony i t. d.), jak również rynki wschodnie ze
wznowionem zapotrzebowaniem, a z drugiej strony posiadanie
w kraju węgla i żelaza, zapewniają korzystne warunki jego istnienia.
Podczas wojny przemysł metalowy ucierpiał najwięcej, kilka
większych fabryk zostało zbur.r.onych lub ewakuowanych przez
cofające się wojska .rosyjskie, ·a dalej okupanci celowo i systematycznie dekompletowali i niszczyli urządzenia fabryk mechanicznych, wywożąc do Niemiec obrabiarki, pasy, elektromotory
i zabierając zapasy surowców. W ten sposób sprowadzali nasz
kraj do roli rynku zbytu dla swoich wyrobów, czerpiąc od nas
surowce i produkty rolnicze.
W obecnej chwili, z powodu braku zamówień prywatnych
i surowców, fabryki (zw:łaszcza wielkie) powoli i opornie idą
w ruch. W roku ubiegłym (1919 r.) uruchomiono 195 większych .
i średnich fabryk z 7, 150 robotnikami. Pracują one głównie dla
zaspokojenia potrzeb armji i rolnictwa.
Najwięcej uruchomionych fabryk narzędzi rolniczych znajduje się w byłej okupacji austrjackiej, gdzie dewastacja była
mniej bezwzględna i mniej systematyczna, aniżeli w niemieckiej.
Następnie fabryki te zawsze miały pew.ną ilość zamówień prywatnych.
Przedłużająca się wojna, odradzający się z popiołów prze. mysł nagięła do swych potrzeb, nietylko metalowy, lecz i wszelkie inne jego gałęzie.
Ognisko przemysłu tkackiego Polski znajduje się ,na zachód
od Wisły. Głównem jego siedliskiem, polskim Manchesterem,
jest Łódź, która daje 2/ 8 ogólnej produkcji przędzalnianej kraju.
W niej ześrodkowały się warsztaty wyrobów bawełnianych i weł
nianych, a wspomagają ją w tern pobliskie fabryki w Pabjanicach, Zgierzu, Ozorkowie, Częstochowie, Tomaszowie Rawskim
i t. d. Przemysł płócienny reprezentuje głównie Żyrardów pod
Warszawą. W 1910 r. przemysł włóknisty zatrudniał 150 tys. robotników. Produkował w większości dla RosJi, dla ziem dalekiego wschodu. Słabo był on natomiast związany z krajem. Zainicjowany i prowadzony przez kapitał obcy, przerabiał surogaty
nie własne, a zdała przywiezione i z powrotem je w świat odsy- ·
łał. Wybór miejsca na ognisko przemysłu, zdała od jakiejkolwiek
drogi wodnej, był mało szczęśliwy. Podtrzymywała ten przemysł
taniość sił roboczych.
Czas trwania okupacji niemieckiej, dla której Łódź była
roz_wijało się
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tylko lniewygodnym współzawodnikiem przemysłu włóknistego
Niemiec, zdemolowaniem fabryk, doprowadza ją do zupełnej ruiny. Kilkaset tysięcy robotników (250 tys.) zostaje wówczas bez
pracy i później w pierwszych dniach istnienia przed państwem
polski em stanie problemat nakarmienia · głodnej Łodzi, która
w silnym stopniu zaostrza kryzys ogólnego bezrobocia w kraju.
Zamknięcie granic państwa przez wojny, rzucone hasło samowystarczalności, silne poparcie .rządu celem zapobieżenia bezrobociu i chęć uzyskania tkanin dla ludności wpłynęła na częś- .
ciowe uruchomienie fabryk. Masowe sprowadzanie surowców
z zachodu (głównie z Anglji) za miljony wpłynęło ujemnie na
kurs waluty polskiej.
.
· Oprócz ~odzi przemysł włóknisty rozwijał się w Białym
stoku, lecz inw·uja bolszewicka nie polepszyła jego sytuacji.
· Kraj rolniczy, jakim jest dorzecze środkowej Wisły, posiada
przemysł spożywczy z rolnictwem związany, jak cukrownictwo,
gorzelnictwo, krochmalnictwo i t. d. Najwięcej cukrowni miał
północno-zachodni kąt obszaru (Wytyna Gostyńska, Kujawy)
i Lubelszczyzna. Ogółem obszar posiadał 53 cukrownie przed
wojną. Nadmiar cukru wywożono do Rosji i na zachód. Obecnie
również państwo zmuszone było płacić częściowo cukrem za
surowce i amunicję, przychodzącą z zachodu, tylko że dzisiaj on
nie pochodził z nadmiaru, a był odjęty sobie od ust.
·
Liczne gorzelnie (491 w 1910 r.) są rozrzucone dość równomiernie po kraju, najwięcej ma ich Lubeluczyzna.
Przemysł papierniczy lokuje się w bliskości Warszawy.
W stolicy kraju istnieje pewien przemysł chemiczny i przemysł,
oparty na przetworach zwierzęcych.
W 1910 f. przemysł w Kongresówce zatrudniał około 400
tys. robotników.
\

Komunikacja obszaru.

Rozwój sieci komunikacyjnej dorzecza środkowej Wisły jest
przyszłości. Dotychczas się nią poważnie nikt nie zajnie budował nowych dróg, nie ulepszał starych, przeciwnie rząd zaborczy rosyjski. w którego rękach znalazło się
dorzecze, utrudniał pracę społeczeństwa, zmierzającą do polepszenia istniejącego stanu rzeczy. Jeżeli rząd budował koleje
i drogi, to wyłącznie odpowiatiające potrzebom handlowym,
a przedewszystkiem strategicznym Rosji, na zachodzie. Dyrektywą
była mu chęć silnego związania czołowego obszaru strategicznego ze wschodem. Lecz pomimo jego usiłowań ,,. aby przygłuszyć
naturalny _rpzrost sieci drożnej, której potrzebował kraj, znacze. nie krzyżownicy linij komunikacyjnych na porzeczach środkowej
Wisły~ rysowało się coraz wyraźniej, idąc równolegle ze wzrostem i ożywieniem stosunków handlowych pomiędzy Europą zachodnią, a wschodnią.
Lata zawieruchy od 1914/16, jak i wojna, którą prowadzi
Rzeczpospolita od pierwszej chwili swego istnienia na wszystsprawą
mował,

kich. nieomal frontal.h, przerwały ruch tranzytowy w zupełności
czyh przez kilka lat tyci~ kraju zamkniętego, zduszonego vt pasach przyfrontowych musiało zmaleć i zwolna zamierać.
Położen!~ na kontynencie wyz1_1a~za nam rolę pośredników
w handlu A.zJI z. Europą;, dotą~ dz1e1e nasze wypełnia walka
o utrzymanie się na niebezpiecznym pomoście międzymorza.
R?l~., ~~znaczoną !1am przez położenie geograficzne, rolę transmtsJ1, i Jednocześme iolę rozdzielającego surogaty wschodu i fabry~aty z~chodu, bę~ziemy .mogli. wype!niać tylko wtedy, kiedy
nawiążą s!ę ponownie drogi. wymiany, idąc~.P~zet Polskę, kiedy
otworzą się głucho .zatrzaśmęte wrota Ros11 1 względny · spokój
zapanuje na wschodzie. Wówczas przyjdzie gwałtowna potrzeba
rozbudowania sieci dróg żelaznych i wodnychl) dla obrotu mię
dzynar?dowego, podczas, gdy jak dotąd, wykonywane linje komunikacy~ne są lokalnego znaczenia, i mają na celu związanie sieci
drożnej trzech zaborów, oraz przystosowanie do potrzeb wewnętrzny~h ekonomic.znych i strategicznych państwa.
Rosja poz_ostaw1ła. nam ~ dorze~zu środkowej Wisły skąpo
rozb~dow.aną sieć koleJową i dróg bitych, z przewagą linij komum~acyjnych na prawem porzeczu, przy z~pełnym braku jakłch
kolwiek d:óg wodnych, stojących na stopie dzisiejszych wymagań.
KoleJe lelazne. Głównym węzłem, ,,gwiazdą• kolejową, jest
\Yarszawa, skąd ro~chodzą się najważniejsze linje obszaru. Cię
ciwą łuku, który Wisła zatacza do morza, biegnie kolej na Mławę
Iław~, Susz,. Prabuty, Malborg:, najbliższa linja z Warszawy d~
Gdanska, więc pr~ez t<? przezn~czona na naturalną magistralę
do mor.za, od_ p~siada_m_a której zależy siła . naszych wpływów
w porcie _gdansk1m. ~tnJ~ tę_ z gorszym skutkiem zastępuje droga
.żelazna, idąca od Skiermew1c na Łowicz-Kutno-Ateksandrów
Toruń, i ~alej ku morzu wzdł!lż Wisły. Z gorszym, bo jest ona
dłuższa biegnąc równolegle memal wzdłuż rzeki.
Drugi łuk Wisły, wygięty brzuścem ku wschodowi i zatoczony przez rzekę od Karpat do Warszawy ścina i skraca idąca
po_ cięciwie kolej War~zawa - Zagłębie węglowe (WarszawskoW1edeńska), o znaczne] zdolności tranzytowej, związująca cen!ru~ dorzecza . średniej Wisły ze źródłami paliwa mineralnego
1 w10dąc~ ~aleJ ku m~rz~ ~r~d~iemneJ?u, przez prz~jście Bramy
Mora~s~ieJ. SekunduJe. JeJ. hnJ_a kolejowa na Dębhn - Kielce,
przecma.Ją~a p_o. dłuższ~J osi ehps~ wyt.yny Małopolskiej. .
Tr~ecia hnja wybiega z „gwiazdy" Warszawskiej na zachód
do obszaru strategicznego .Wielkopolski, linja j. t. SkierniewiceKut!1o - Strzałków - Poznań i dublująca ją, lecz dłuższa, linja
Kahska.
Od Łodzi przecina linje lewego porzecza Wisły droga żel.
na Skarżysko, która pod kąte11_1 zbliża się do Wisły i na jej przełomowym, gwałtownym skręcie ku północy, przechodzi rzekę
1
•
) Ko~unikacja pocztowa i telegr~ficzna dotychczas rozwinięta jest ski:omme, telefomczna poza miastami naogół nie istnieje.
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kiepskim mostem pod Sandomierzem , łącząc się z siecią Pod- ·
karpacia . ..
Na wschód od Wisły sieć kolejowa przedstawia się lepiej;
otrzymano ją w spadku po Rosji, której służyła, jako sieć dla
połączenia obronnych linij czołowego obszaru. Kierunek głównych
linij tej sieci wiedzie na północny-wschód, ku stolicom imperjum
rosyjskiego, - wyznaczają go trzy równoległe dwutorowe linje.
Pozatem jedna linja odłamuje się na .krańcach obszaru wprost
na wschód, a druga biegnie na południowy-wschód w ziemie
ruskie. Cechuje tę sieć wschodnią potrójne związanie linjami poprzecznemi, z których pierwsza biegnie wzdłuż brzegów Wisły
i Narwi (Dęblin-Ostrołęka), druga i trzecia wpewnem oddaleniu
Siedlce - Lublin i Biały
idą równolegle ~u niej (Ostrołęka stok - Brześć Litewski - Chełm). Istnieją również połączenia
z siecią Podkarpacia, zbudowane w czasie wojny: Lublin-Kraśnik - Rozwadów i Rejowiec - Bełżec (do linji Rawa Ruska Lwów).
Pomiędzy Wisłą, a Bugiem po dwóch równolegle do siebie
południkowych linjach można dokonywać przewozu wojsk (Łu
ków-Lublin- Rozwadów i Brześć--Chełm - Rejowiec - Lwów);
lewe porzecze Wisły przedstawia się gorzej i dopiero w przyszłości przez budowę zamierzonej linji Warszawa-R adom-Ostrowiec połączenie z t>odkarpaciem wzdłuż Wisły zostanie tu osią
gnięte (nie licząc kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która dochodzi
.
właściwie do Ślaska)
Większość węzłów kolejowych centralnego obszaru leży,
zgodnie z przewagą qnij kolejowych na prawym brzegu Wisły.
Najbardziej z nich wysunięty ku północnemu-wschodowi jest białostocki, pote•m węzeł łukowski, siedlecki, przy ujściu Wieprza
do Wisły węzeł dębliński, ochronny twierdzą. N a porzeczu lewem głównym węzłem są Koluszki, gdzie od magistrali W arszawsko-Wiedeńskiej oddziela się linja na Skarżysko i odnogą na
Łódź. Pozatem istnieją węzły w Łowiczu, Skierniewicac h, Skarżysku, Częstochowie. Najbliższym granicy niemieckiej na północy
jest węzeł kolejowy i dróg bitych, leżąca nad spławną rzeką - Ostrołęka, która zasługuje na baczną uwagę, tembardziej że
połączona została przez okupanta z siecią Prus Wschodnich ( do
st. Wielbark)
Wogóle w czasie okupacji centralny obszar strategiczny
wzmógł się ilościowo w linje komunikacyjn e, przyczern, o ile
Austrja budowała krótkie, szerokotorowe łącznice do sieci Kongresówki, o tyle Niemcy nie dbali o nie, budujjc natomiast kolejki polowe, głównie dla eksploatacji kraju, przedewszystk iem
dla wywozu zboża, drzewa i t. d. Najwięcej ich pozostało nad
dawną granicą, gdzie dochodzą przeważnie do stacyj kolejowych
niemieckich. Np. kąt utworzony przez Wisłę, Narew i granicę
Prus Wschodnich ma 6 kolejek o ogólnej długości 365 klm. Obecnie część tych kolejek jest czynna. Praca okupantów zaznaczyła się również w ujednostajnien iu szerokości toru. Przed rokiem 1914 tylko jedna kolej Warszawsko-Wiedeńska posiadała
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szerokości europejskiej (1,43 m.), wszelkie inne miały szerokość
rosyjską (1,54 m.). W Warszawie odbywało się przeładowanie transportów, idących ze wschodu na zachód. Dzisiaj przeszkoda ta
na obszarze centralnym już nie istnieje, przeniesiona jest dalej

tor

na wschód (Baranowicze ).
Ilość linij kolejowych porzeczy średniej Wisły niedostatecznie związuje pogranicza z ośrodkiem państwa. · Projekt nowych
dróg żelaznych ogłoszony przez Ministerstwo komunikacji ma
na celu usunięcie braków w tym zakresie, przewidując cały szereg nowych 1inij (11) łączących je z obszarami sąsiedniemi, zwła
szcza z zachodem państwa.
Ogólny plan ministerjum oprócz względów ekonomicznyc h
jak równomierneg o zaopatrzenia kraju w paliwo mineralne, uła
twienia promieniowan ia ośrodków przemysłowych, rozwinięcia komunikacji z Bałtykiem, ułatwienia eksportu i importu z krajów
ościennych oraz tranzytu, bierze również pod uwagę względy
natury strategicznej np. budowa linij Łęczyca - Kutno - Płock
Sierpc - Brodnica i innych, ułatwiających przerzucanie rezerw
z frontu zachodniego na wschodni. Obecnie Wisłę środkową
przekracza 5 torów kolejowych; po wykonaniu zakreślonego planu
ilość ta wzrośnie do 9, czyli prawie że się podwoi.
Rozporządzalne środki techniczne państwa pozwalają liczyć
uskutecznieni a budowy około trzystu klm. nowych
możność
na
kolei rocznie. Wykonanie więc planu Ministerstwa Komunikacji
zajęłoby łącznie z całym szeregiem krótkich linij kolejo~ych
w zachodniej części podgórzy karpackich około 10 lat.
Ogólna długość linij projektowany ch wynosi około 3,5 ty·
siąca klm.
okupantów,
przez
h
pobudowanyc
kolejek,
Oprócz
Kolejki.~
istnieje sieć kolejek podjazdowych , grupująca się w okolicach
przemysłowych. Sieć kolejek warszawskich odegrała swoją rolę
podczas ostatniej obrony miasta. Podobną sieć ma Łódź, jak
i Zagłębie Dąbrowskie, związuje ona kopalnie, fabryki i t. d. Celom wojskowym służyć może ona w sporadycznyc h wypadkach,
nieprzystosow ana do pracy na odległości dalsze.
Drogi bite. Sieć dróg bitych środkowego obszaru strategicznego i jej rozbudowa ma te same cechy. jakie wykazuje sieć
kolejowa t. j. przewaga jakościowa i ilościowa dróg jest na porzeczu prawem Wisły. Są to przeważnie równoległe do linij kolejowych szosy, służące jako sieć łączna dawnego systematu twierdz
rosyjskich. Przedpola tego systematu, więc na zachód od Wisły,
nie obfitują w drogi bite, z wyjątkiem okolic fabrycznych.
Szczególnie słabo jest uposażone w nie okole obszaru, jego zewnętrzny pas, więc Płockie ma najmniejszą ilość dróg (6,3 klm.
na 100 klm. kw.), nie wiele więcej ma południowa część Lubel·
szczyzny i t. d.
Na północy obszaru pomiędzy Narwią, a granicą pruską
szos niema zupełnie, a drogi gruntowe w terenie piaszczystym
albo błotnistym stawiają poważne trudności komunikacyjn e. Przez
dopływy pr.awobrzeżne Narwi (Orzyc, Omulew, Pisa i in.) nie
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pro.wadzi ani jedna szosa, równoległa do granicy. W okolicach
Mł.awy, Przasnysza napotyka się zrzadka drogi bite, idące ku
~1śle-:--na ~ł~ck, \Yłocław~_k l~b ~u Warszawie, lecz są one nieJednollte, mteJ?car~u urywaJą się 1 przechodzą w drogi polne.
Dla ruchów wielkich mas komunikacja nie jest tu urządzona.
To samo zr~sz~ą spostrzeg~ się w ~alej _sieci dróg bitych
?bszaru; dotąd nte Jest on powiązany, 1stnieJą poważne luki
1 praca. okupantów, jak nasza dotąd nie wiele dodała. Okupanci
przes~h szyb~o przez .obszar strategiczny dorzecza średniej Wisły
1 koniec~nością dla i:iich. było nawiązanie linij komunikacyjnych
na dal.ekie odleĘłości, więc wzmocnienie dróg żelaznych, czemu
zawdzięczamy kilka połączeń kolejowych z Podkarpaciem i Wielkopolsk~, czy Prusami Wschodniemi. Drogi bite dawały im mniej
natychmia.stowych korzyści, przeto niewiele nad niemi pracowali
przekładając szybką budowę kolejek polnych, dla wywozu zdobyczy.
' N.a centralnym obsza~ze. strategicznym, jak zresztą na całym
terytofjum b. zabo.ru rosyJski~go· zazwyczaj drodze żelaznej towarzyszy dr:og~ bita, względnie .droga polna.' Tor kolejowy służy
też i:iormalnie, Jako droga dla pieszych; przepisy o niechodzeniu
pomiędzy torami na kolejach rosyjskich nie były przestrzegane,
stąd też drog:a żelazna ~łuży zaws~e ludności okolicznej, jako
do.skonała ścieżka dla pieszych, żwir jest przytem zasypany piaskie~. Stan ten był wynikiem ogólnego braku dogodnych dróg,
co się. dawało uczuwać fatalnie zwłaszcza w czasie deszczów.
Nara.zie ten st~n pozostał bez zmiany, możemy więc przyjąć,
że ntetyl~o pi~chota, lecz i konnica m9że się swobodnie posu~~ć P? torze, 1 zawsze ~o bokach toru jest dość miejsca. są
scieżki, na które. ~ożna .się usu~ąć w razie nadejścia pociągu.
Słabo ro.zw11:1.ięta sieć kol~i żelaznych sprawia, że rolę głó
~ną w .kornunik~cJt wewnętrzneJ, lokalnej pełnią drogi bite (szosy)
i drogi zwyczaJne gruntowe. Tylko drogi bite dają pewność dla
ruc_hu w każ~eJ por.ze; są one utrzymane najczęściej przez rząd.
Najgęstszą sieć dróg bitych mają okolice Warszawy (b. gub.
Warszawska 9,3 klm. na 100 klm. kw.), najbardziej jest upośle
dzone Lubelskie i Radomskie (b. gub. Lubelska 4, 1, a Radomska
5,8, klm. na 100 ~Im. kw.). Dróg bitych posiadało 10 gubernij
Krolestwa Polskiego przed 1914 r. - 8760, co daje na 100 klm.
kw. 6,9 klm.
. Drogi_ drugorzędne, są to drogi zwyczajne, utrzymywane staraniem województwa, ~tóre pobiera specjalny podatek drogowy
na ten, cel. Ko~serwa.cja tych dróg p_o lega głównie · na reperacji
~ostkow, cho~ i to me zawsze. Znany jest wypc!dek, źe cofająca
się na~za armJa pod Warszawą (8.20) na pierwszorzędnej szosie
P?d miaste:11 napotkała mostek zerwany przed rokiem, co omal
me stało s~ę przyczyną katastrofy.
Trzeci typ dr.ó~, są. to drogi polne, leśne, które powinny
u!rzymywać ~łaśc_iciele .ziemscy lub gminy. Utrzymanie ich jest
niewystarczające i drogi zwyczajne są zdatne do użytku tylko
w okresach dłuższej pogody, zwłaszcza na terenach o gruntach
I
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gliniastych, lub czarnoziemnych, obfitujących w próchnicę, które
po deszczach zamieniają się w nieprzebyte niemal kałuże i dla
komunikacji, zwłaszcza dla aut nietylko ciężarowych lecz i osobowych są nie do użytku.
. Ruch. automobilowy w swym rozwoju na obszarze napotyka
więc ~a mepokc~mane_ rr~eszkody z powodu fatalnego stanu dróg.
Ogramcza on się dzistaJ wobec tego do przewozu osób na kilku
szosach .w mie_jscowościach, pozbawionych kolei (np. Kielce-Busk,
P!ock-Sie_rpc 1 t. d.). Pod uwagę brać go nie możemy; jest to
kilkanaście autobusów starego typu. Jedynym typem auta, które
możemy zużytkować, jest auto lekkie o silnym motorze a więc
niewielkiej sil_e udź'Yig1;1. A~ta ciężkiego typu, są przykute do
szos, a tych Jest niewiele i przy przewozach materjałów dla
,
dalszej trakcji musz~ być przeładowane na podwody 1 ).
Ujemną cechą dróg obszaru jest brak napisów, wskazujących
.
k~eru.nek. Spoty~a się je rz_adko, co p~woduje w okolicach pustych
n1emiłe dla woJsk błądzenie. Natomiast we wschodniej połaci
kraju .na każdym niemal rozdrożu skrzypi krzyż.
Zegtuga. Wartość linij komunikacyjnych obszaru spotęgo
wana ję~t przez zn_ajdo.wanie się na nim wiel~ich żeglownych
rzek, ktore są z sąs1edniem1 połączone kanałami, lub z łatwością
połączone być mogą.

.. ~ł~wną rze~ą jest W,i~ła, zakreślająca dwa łuki, żeglowna
po~1zeJ 1 powyżeJ obszaru i przez swoje dopływy Bug i Narew
związana ze wschodem. Dopływ Bugu, Muchawiec, połączony jest
kanałef!I Rz,eczypospol_itej (t. zw. Królewskim) z Piną, dopływem
Prypeci, ktora uchodzi do Dniepru. Kanał Augustowski wiąże
dorzecze Wisły z systemem Niemna.
D<? r~ek _spławnych zalicza się oprócz Wisły Pilicę, Wieprz,
Bzurę, i mektore z dopływów Narwi (Biebrza, Wkra).
. . Główny kierunek Wisły jest południkowy, wiąże ona swym
biegiem Karpaty z Bałtykiem i ujmuje rozrzuceniem swych
• dopływów rdzeń państwa polskiego. Od ujścia leśnego Sanu
,,~tóry daro'Yuje północr to, coby Dniestr na południe wyniósł":
wi~c na razie zawały piaszczyste, zamulające rzekę, wykręca się
W~sła ku pełnej północy, przyjmując z lewej strony bystrą i czę
ścio~o sp~awną Kami~nnę; wije się dalej pomiędzy kredowemi
wzgorzami J~nowca 1 Puław. Od ujścia Wieprza, gdzie omija
z_aklęsłe w w1dł_y rzeczne „ trupie mury tyrańskiej twierdzy Dęb
lrna", szer?ko s1~ rozlewa a od ujścia Pilicy idzie ku północn_emu
zachodowi pomiędzy mazowszańskie pola, maciejowickie i wawerskie, raszyń~kie i grochowskie. Poza Warszawą z potężnym
n~porem wód ciemnych, rudo-kawowych podlaskiej Narwi i pomieszanych z niemi wód unickiego Bugu, przerzuca się nurt Wi~ły na zachód, odchodzi rzeka w wolnych zakrętach pełna kęp
i ostrowów, od zaczajonej w nizinach fortecy Modliń~kiej „ trze1
) Wschód ob~z.aru, a sz~zególnie Północo-Wschód posiada podwody tylko
•
jednokonne. W chw1h obecneJ, po inwazji bolszewickiej wogóle niewiele ich ma.

ciej pieczęci niewoli, przemocą tyrańską na ziemi polskiej wyciśniętej" odchodzi poniżej ujścia Bzury, ustalając kierunek pół
nocno-zachodni, gdzie nad jej wodami leżą miasta o .sławie za-

gasłej", i zdąża ku grobli pojezierza.
Wisła w granicach obszaru uregulowana nie jest i nieprędko regulacja może być dokonana. Podjęcie olbrzymich prac,
związanyc_h z ur~ądzenie_m z Wisły nowoczesnej drogi wodnej,
wymaga k1lkoletn1ch studJów, które są obecnie w zarodku. Praca
ta jednak musi być wykonana w imię dobra kraju, jak również
wskutek zobowiązań, wynikających z podpisania traktatu wersalskiego, gdzie się wyraźnie mówi o doprowadzeniu Wisły (z Bu~iem i Narwią) do stanu żeglowności. Narazie wskutek wojny
1 wyczerpania państwo może odwlekać załatwienie tej kwestji,
lecz pierwsze chwile pokoju zmuszą je do podjęcia energicznej
akcji, o ile nie zechce, aby wyręczyli je ci, którym zależało na
umieszczeniu odnośnego paragrafu w traktacie, który wołali gło
śno o konieczności umiędzynarodowienia Wisły, twierdząc, iż nie
jest ona wyłącznie rzeką polską.

)

Koryto środkowej Wisły jest przeważnie piaszczyste, brzegi
nJskie i z łatwością przez wodę rozmywane. Stąd też w jednem
miejscu brzeg zostaje rozmyty, a w drugim przyrasta (,, Wisła
jednemu bierze, drugiemu daje"), chociaż najczęściej ziemia unoszona przez prąd osadza się przy zwolnieniu biegu rzeki w mieIizny, długiemi smugami zalegającemi koryto, i zmuszającemi
główny nurt rzeczny (wart) do przerzucania się od brzegu do
brzegu, do odbijania się wody wartowej o odsypiska i zawały
piaszczyste.
Nietrwałość nieustalonego koryta powoduje zmianę lszero
kości rzeki na różnych odcinkach i w różnym czasie i nie moż
na być pewnym, że bród, przez który można było przeprawiać
się przed rokiem, obecnie istnieje. Głębokości rzeki zmieniają
się bardzo szybko. Przyczynia się do tego niejednolitość w sypaniu wałów ochronnych, mających zabezpieczyć od powodzi,
kafdy buduje na własną rękę, ubezpieczając siebie, często obwałowany jest tylko jeden brzeg, w wyniku czego budowle te są
dla ogółu nawet szkodliwe, kierując prąd wody, powodując jej spię
trzanie się i sprzyjając powodziom. Czynniki powyższe nie polepszają żeglowności Wisły, której zdziczałe korytu nawet nie
zawsze odpowiada wymaganiom spławu.
Warunkiem niezbędnym dla uregulowania środkowej Wisły,
jest wykonanie wielkich prac przygotowawczych w górnej części
rzeki, mających na celu wstrzymanie nadmiernej ilości wód powodziowy<!h; przez magazynowanie staną się .,.o ne zarazem źró
dłem energji, która może być spożytkowana dla celów technicznych.
Dotychczas prowadzone roboty miały przeważnie na celu
zabezpieczenie nadbrzeżnych nizin od wylewów, stąd też wzdłuż
rzeki niejednolicie, z przerwami ·i rozmaitej wielkości ciągną się
obwałowania powodziowe.
Najwięcej prac regulacyjnych w gra~icach środkowego
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obszaru strategicznegó dokonano na odcinku Wisły, będącym
przed r. 1914 granicą rosyjsko-austrjacką, więc do Zawichosta.
Rząd austrjacki rozpoczął roboty kilka lat wcześniej i prowadził je energiczniej, aniżeli rosyjski. Ponieważ dopływy znaczne
obfitujące w wodę otrzymuje Wisła tutaj ze strony prawej, wynikiem było podmywanie lewego brzegu i zamulanie koryta,
a przez odbicie się nurtu również niszczenie prac na brzegu
lewym.
Z powodu niejednolitości pracy rezultaty są przeto nikłe.
Zamierzonej stałej głębokości (trzystopowej) nie osiągnięto.
Po zatem na całej swej długości ( około 400 km.) Wisła nie
zna żadnych robót regulacyjnych. Pod Warszawą jedynie, na
długości 11 km. zwężono rzekę, celem zabezpieczenia dopływu
wody i przeszkodzenia zamulaniu ' smoką wodociągowego Warszawy. Znaczenie tego odcinka jest czysto lokalne, bo przecież
.żaden statek ani z góry, ani z dołu nadejść nieuregulowaną rzeką
nie może.•
·
Wędrujące mielizny piaszczyste, niskie kępy, porosłe wikliną
i jwierzbą, często napotykane pnie drzewne, brak na stałe wytyczonego nurtu, brak sygnalizacji nieprędko pozwolą na unormowanie stosunków żeglowności. Do tego przyczyniają się wahania wodostanów, dochodzące przeciętnie do 6 m., średni zaś
wodostan wynosi 1-1,20 m. co nie jest jednak stałe.
tegluga na Wiśle odbywa się przy pomocy statków i berlinek, drzewo jest spławiane w tratwach; co do ich szerokości
i długości niema żadnych ograniczeń. Statki są płaskodenne,
zanurzające się około 0,6 m. (średnie wodostany pozwalają
na 0,7 - 0,9) o pojemności nieznacznej. Berlinki biorą przy
sprzyjających warunkach d,o 150--250 ton ładunku.
Najdogo'dniejszem i ·c hwilami dla, żeglugi jest czas po przejściu lodów i okres wezbrań letnich (Swiętojanka), w którym to
okresie zjawiają się tratwy, przychodzące z dorzecza Dniepru
lub Niemna, w dawnych latach idące do Niemiec, a obecnie kierowane do Francji, bądź Anglji.
Ruch na Wiśle z powo-du nieustalonego nurtu odbywa się
wyłącznie w dzień, nieliczne statki z trudem torują sobie drogę
wśród koryta, zanieczyszczonego labiryntem mielizn. Płyną one
wartem, wędrującym od brzegu do przegu łożyska. Dni, podczas
których stan wody pozwala sternikom jechać w linji prostej, omijając kolana wartu, bywa w roku nie więcej ponad 20, co na
ogólną przeciętną liczbę 260 dni żeglugi na Wiśle, jest cyfrą
anormalną; widać nieustalone warunki, ·w jakich żegluga się
odbywa. Pomiędzy Warszawą, a Nowym Dworem odległość
wynosi 28 km·., w rzeczywistości miernik, umieszczony ·na statku,
wskazuje 45 km. Parowce daremnie pracują, zużywając węgiel,
a powtóre, tracąc czas, którego by mogły !epiej ogólnie użyć. W ·górę
rzeki sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej; można przyjąć za
zasadę, że statki idą drogą dwa razy dłuższą, aniżeli wynosi
rzeczywista odległość i przechodzą ją w czasie trzy razy dłuż
szym.
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Przy wyso~ich W<?dostanach począwszy w dół rzeki od W ars z a wy (zdarza. się, że 1 od Puław) żegluga odbywa się również
n~cą,_ wyłącznie dla statków. Szybkość ich jest zmienna; przeć~ęt~ie około 10 km. na godzinę. Normalnie więc na przepły
nięcie dystansu Warsza~a - W~ocławek. zużywa się 12 godzin,
z W ~rsza~y do Sandomierza połtora dnia, z powrotem, z biegiem
rzeki, mmeJ . . Wogól~ ustalonego czasu niema. Najszybszy statek pasażerski, kursujący (w r. 1920) pomiędzy Płockiem a Warszawą, prz~by~a tę odle~fo~ć z ~odą w pięć godzin, a pod
wodę w dziewięć .. Są ~iesiące, kiedy statki posuwają się z nie~wykłą ostrożnością,

ciągle

wyszukują

dostateczną

głębokość

i pełzną ~ż 4 ~m. na ~odzinę. W znojne suche lata poziom
w~dy obn~ża się. znacznie, a wówczas podniesienia można spodziewać. się dop1e~o w jesieni, jeżeli będzie ona dżdżysta; w przec1wny1!1 _r~zie spław _do z~my jest w sytuacji bez wyjścia 1 ).
.
Przy dzt~ieJ_szym st~me niedbalstwa i beztroski, w jakim
s_1ę_ rzeka zn~JdUJ~, wątphwe, cz~ może ona służyć jako stała
hnJa ko:11umkacyJna, chyba z wielkiemi ograniczeniami i niepe~n?śc1ą. Ru~h t~w.arowy istnieje naogół stale, na przeszkodzie Je~t. obecnie meltczny t_abor (50,000 tonn). ZJ1ajduje się on
całkow1c1e w rękach rządu, Jako sekwestr, względnie, jako dzierżawa. Szczególnego ożywienia w kierunku budowy nowych
statków nie widać.
·
Nadal r~eka ~la celów wojskowych służyć będzie, jak dotychc~as~ odciążeniem dróg żelaznych, przez skierowanie na nią
mateq~łow masowych .. SJ?rowadz~n~ d~tąd rzeką żywność
z Gdanska, kurso~ał_y rowm~ż berlinki samtarne. Sprowadzanie
węgla ~ okręgu gormczego, Jak dotąd, tkwi na martwym punkcie,
dopomocby mogła tylko wydatna i energiczna akcja budowy
nowych statków. Dotyczyłoby to również nafty.
Wisła poniżej Warsza~y pos_iada przeciętne wodostany, dostateczne dla ruchu, w kierunku Pomorza mogłoby iść więc
ewentual~1ie jej ~Yk?rz~stanie, a ty_mczasem bogactwa naturaI1:1e. panstwa znajdują się na południu, gdzie rzeka przedstawia
mniej dogodne warunki dla komunikacji.
.
Przerwy w żegludze powoduje okres zamarzania, powodzi
1 okres małych wód.
.
Narazie wię~ Wisła dl_a żeglu_gi, tak jakby należało, nie jest
przygotowana; ki~dy ~o się stame, kiedy, jak marzy poeta
i marzy zarazem mżymer polski "zaginie w Wiśle odwieczna
bezpłodna łacha i odwieczny, rokroczny zator - czterokrotn~
C? roku pow'ódź, samopas i niewolniczo, niszcz.,Ycielsko i obłęd
nie ch~dząca r:nasa _wód", kiedy „ ugną się swawoln~ nurty pod
s~tkami szkut i _komięg, bez przerwy, dzień i noc, darmo i szybko
w10ząc_ych węgiel do Warszawy i Gdańska", kiedy "rozrosną się
od tysięcy fabryk stare grody- Kraków, Sandomierz, Warszawa,
1
• ). W 1920 r. w końcu pażdziernika przerwano żeglugę na Wiśle wskutek msk1ego stanu wody aż do Płocka.
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Płock, Toruń, Gdańsk", - trudno przewidzieć, trudno na to kiedy
odpowiedzieć.
Poza Wisłą, Narew i Bug były jedynemi rzekami, na których coś nie coś robiono z racji połączeń kanałami z Niemnem
i syste~em Dniepru. Niewiele jest jednak tego, są to roboty
dawne 1 praca regulacyjna również, jak na Wiśle, musi być rozpoczęta od podstaw.
Bug jest największą rzeką, która do Wisły u.chodzi (766 km.
dług.).
Zródła ma u stóp północnej krawędzi podolskiej, płynie
początkowo ku północnemu-zachodowi, a od Kamionki Strumiło
wej wykręca ku północy, mija czcigodne błonia Horodła i sła
wne pubie~ki,. opływa starożytną twierdzę przeciw Jadźwingom
Droh1czyn 1 kierunek północny zachowuje z małemi przerwami
na najdłuższej linji swojego biegu, do Brześcia Litewskiego, gdzie
ponownie przyjmuje kierunek górnego biegu, łamiąc się ku półno
cnemu-zachodowi; od ujścia Broku odchyla się bardziej na za-

chód i zlewa swe wody z nurtem Narwi pod Serockiem, nie do36,5 klm. do Wisły.
?Padek Bugu, dwukrotnie jest większy (0,312) od spadku
Narwi, której źródła leżą na niewielkiem wzniesieniu Białowieży.
G_órny bieg r:zeki równoleżnikowy, zmienia się na południku
B!ałegostoku na północny, aby następnie powtórzyć kierunek
pierwotny, a w dolnym pójść po przekątnej na południowy-zachód
do połączenia się z Bugiem. ·
Narew i Bug są dotychczas rzekami spławnemi wyłącznie
ą.la drzewa. Tratwy, pomijając Warszawę, idą w dół Wisły.
Zegluga parowa istnieje na niewielkim odcinku dolnej Narwi po
chodząc

Pułtusk.

Portem na Bugu,

wyłącznie

dla handlu drzewnego jest
Przeszkodą, jak na wszystkich rzekach polskich, są mielizny.
. Statki (berlinki, krypy) używane na Narwi, Bugu, bądź
Biebrzy unoszą od 60 - 100 tonn, płyną przeciętnie 30 km.
dziennie, a w górę rzeki 13-16 km. Żegluga trwa na nich od
marca do października.
Do spławu nadają się również częściowo Pilica i Wieprz.
przyszł:ych drogach wodnych Pilica odegra prawdopodobnie
niepoślednią rolę, przy połączeniu jej źródeł ze źródłami Czarnej
Przemszy i Warty osiągnie się najbliższe połączenie Warszawy
z Zagłębiem węglowem (342 km. dł.). Kanał ten byłby uzupeł
niony odnogą do Łodzi.
--_Lewobrzeżna Bzura, dzisiaj dla · komunikacji bez znaczenia,
odżyJe przy wcieleniu w czyn omawianego od dziesiątków lat
projektu kanału Bzura-Ner-Warta, którym zostanie silniej zwią
zane_ zachodnie pogr~nicze z ośrodkiem państwa. Połączeń Odry
z yv1słą planowano kilka, lecz kierunek od Wyszogrodu nad
Wisłą ~o Odry p~zez łęgi Oberskie ma najwięcej szans powodzenia, warunki topograficzne szczególnie mu sprzyjają. Dłu
gość całej drogi od Odry do Wisły (Cylichowa - Wyszogród)
391.7 km., po Warszawę 69.3 k}TI, więcej, a razem 461 km.
Brześć Litewski, do którego

mogą dochodzić parowce.

W.
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wodna dorzecza średniej Wisły, zespalająca ścijle jej
ziemie, jest niewyzyskana, jako sieć komunikacyjna. Poza teglugą w skromnych i niewystarczających rozmiarach ńa Wiśle - niema nic. Wszystko jest sprawą przyszłości.
Sieć

~Ółnocny

place d'armes -

północne

Muowsze.

. Ce!1tralny obszar strategic'zny, jądro państwa, otoczony jest
kra111~mi przez ludność polską zamieszkałemi całkowicie lub
częściowo, lub pozostającemi pod wpływem kultury polskiej
(Wołyń, Poles_ie).. Od północy, zajęte prze.z tywioł polski Mazowsze Pruskie, Jego pagóry, wchodzą w skład Prus Wschodnich, będących. częścią Rzeszy niemieckiej. · Północ więc obszaru
j~~t bezpośredTtio zagrotona, w katdym czasie, napadem, gram~zą~ z ni.emi. na ~łl!gości półtorasta km.; tam znajduje się
najblttszy 1 naJgrotmejszy dla obszaru front, skąd i.dąc, wojska
nieprzyjacielskie bliską mają drogę do stolicy państwa.
eranica północna biegnie częścią cięciwy łuku, złotonego
z biegów N~rwi, uchodzą~ej na Pd Z i Wisły, dą!ącej ku Pn Z.
Wnę~a pomtę~zy rze~amt tworzy place ~'armes, teren przyszłej
walki obronnej z armJą, prowa"dzącą akc]ę zacżepną z pojezie~za. Skrz_ydło północno-:wschodnie wnęki chronią błota Biebrzy
1 Ponarw1a, a zachodmemu zasłoną legła, oddzielona rzeką
Drwecą i . bardziej na północ połotona, ziemia Chełmińska.
. _Wytyczną . kierunku dla n~eprzyjaciela, będ.-cego Vf 'Ofensywie, Jest .W. arszal!a, o~. której Jest oddalon~ w momencie rozpo. częc1a pterwotneJ akcjt o 4 przemarsze dzienne. Przy znacznej
ilości a.ut, jaką rozporządza, jest możliwe, te przerzucenie wojsk
przez niego będzie znacznie szybsze i zaskoczenie obszaru być
mote zupełnie nagłe. Wzgląd ten nasuwa koniecz-ność zbadania
przypuszc~alnych kierunków jego pochodu i przeszkód, Jakie
ewentualnie w marHu napotka. Te przeszkody przyrodzone bowiem,
przez _obronę ~lace d'ar!11es północ~ego Mazowsza t. j. kraju
za~k1:uętego w zakolu Wisły i Narwi, a ogr~niczonego garbami
poJezierza, zużytkowane będą dla zbudowama na nich, jak na ·
podłotonej kanwie, umocnionych pozycyj odporu, celem podjęcia
w odpow.iednim czasie i przy sprzyjających warunkach akcji
kontrofensywnej. Zadaniem tej akcji być mote tylko wyparcie
wroga poza granice obszaru, odsunięcie go od stolicy i przeniesienie wojny na terytorjum nieprzyjacielskie.
. Zdaje się być słusznem mniemanie, te na wielką skalę zakroJona ofensywa nieprzyjacielska z północy jest motliwa, jako
następstwa zagarnięcia przez nieprzyjaciela obszaru strategicznego Pomorza t. j. wtedy, kiedy on zdoła nawiązał stałą komunikację z Prusami Wschodniemi i przerzucić w ich obręb wielkie
masy wojsk, mając jednocześnie zapewniom( motność nieustannego i~h zaopatrywania śr_odkami walki, czerpanemi , zachodu,
z gł~b1. państwa. Połoteme powytsze w~klucza jednak zaskoczeme 1 być mote ono rezultatem walki o Pomorze polskie·
a więc będzie się wypełniać nie w pierwszym perjodzie wojny:
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~odld wa/Jti Prus Wschodnkh. Zapasy środków walki samych Prus Wschodnich nie są bogate, kraj nie posiada kopalin,
ani wielkiego przemysłu, nie jest więc zdolny do długotrwałej
samodzielnej walki. Armja przez nie wystawiona po maksymalnem zmobilizowaniu 10°/1> ludności pod broń, liczyć będzie 200
tys. · ludzi, przewóz inaczniejszych ilości wojs.k morzem jest
wątpliwy, a bez uprzedniego opanowania wód bałtyckich, czyli
zapewnienia bezpieczeństwa transportom, niemożliwy. Powstaje
jeszcze wówczas pytanie, jak będzie się przedstawiał tonnat
niemiecki, czy będzie istniała dostateczna ilość okrętów (w tej
chwili nią Niemcy nie rozpo"rządzają) do podtrzymania przewiezionej armji w stanie bojowym przez dowóz materjału wojennego.
Armja terytorjalna Prus Wschodnich w 1/ 8 składać się bę
dzie z wątpliwej wartości dla niej żołnierza, z Litwinów i Mazurów, elementu dla Niemców niepewnego, mimo komedji plebiscytowej, a mote i d~ięki niej. Po plebiscycie rozhuśtany walki\"
·hakatyzm nabrał sił odtywczych, rzucił się na wszystko co polskie, doskwierając do żywego ludności, wprowadzając mimowiednie w uśpioną masę hasło walki narodowej. Nie należy wąt..:
pić, te owoce jej dojrzale zbierać będzie ten, kto siał, zbierać
będzit w okresie czynu prężnego, te lud mazurski nie będzie
nadto skłonny do walki z wojskami polskiemi i umiejętnie prowadzona wśród niego agitacja przyniesie przykre dla wroga rezultaty.
W naszych oczach poczyna rodzić się ROlskość Mazur,
zwiększa się nasz stan posiadania narodowego, narazie bowiem
poczina w duszy ludu pojeziernego świadomość swego pochodzema i swej przynależności.
Ar~ja terytorjalna Prus Wschodnich mote działać, jak mówiliśmy, tylko na zaskoczenie, do akcji na dłuższą metę nie
. znajdzie w swoim kraju dostatecznych sił.
Prusy Książęce, jak doskonale wyk~zały walki na przedpolu
wschodni em Wisły . z bolszewikami, są przeciwnikiem, który,
w poszczególnych momentach moie· wypełnić rolę ciężarka, przewatającego obciątoną losem szalę; - jeden świeży korpus niemięcki, nawet jedna d:ywizja, któraby w r. 1920, w gorących
dniach walki na drogach do W ars·zawy uderzyła na nas lub n~
bolszewików, wychodząc z kraju jezior, a zwycięstwo innąby ·
o mbaposzło drogą i stanęłoby, być mote, po stronie, któr~j , k_
tantami się stali. 1) To nale·ty zapamiętać. Doskonale rozumieją
wagę Prus Wschodnich sami Niemcy, . mowiąc te „Polska potrzebuje Prus Wschodnich na podstawie swego położenia . geograficznego•. (Ostpreusische Zeitung Nr. 426. 1920. r.}. Tak, one
są konieczne, a przynajmniej były teren plebiscytowy, dla spokojnego o4dechu ośrodka państwa. Prusy Książęce bez Mazow. I) Wystąpienie Prus Wschodnich wówczas po stronie bolszewików zna·
czyłoby: odcięcie Pomorza, przejście wojsk sowieckich przez Wisłę, w następ·
stwte otoczenie Warszawy; wystąpienie po stronie naszej, - pogrom bolsze-

wicki, z któregoby

poseł klęski

nie

uszedł.

sza pruskiego będą krajem względnie niewielkim, (23.000 ~m.
kw., a 1.300 tys. mieszkańców), który nie będzie zdolny naf!l _Już
zagrażać. Stan dzisiejszy, jaki wytworzył traktat wersalski Jest
prowizorjum, które wiecznie trwać nie może; oprócz bezpieczeń:
stwa środkowego · obszaru strategicznego państwa w grę wchodzi
Pomorze polskfe. Albo ono runie i stanie się ponownie łupem
niemieckim, albo my zdobędziemy kraj, gdzie snem wiecz~ym
ujęte śpi rycerstwo J agiełłowe na pagórkach Grunwaldzkie~,
a ze snu długieg0 ·budzi się nieodrodny ich potomek, który się
decydował w plebiscycie. Walka o otworzystą drogę ku Bałtyko
wi jest w początku nowego okresu.
Mazowsze północne. Równy, płaski kraj spada zwolna ku
południowi, gdzie wody jego rzeczek zbierają się w płynącej
pod kątem do nich Narwi, lub Wisły. Kraj od niej do Orzyca
monotonnie płaski, albo miejscami lekko falisty, przerzyna rzeka
Wkra (Działdówka) . Źródła ma ona u stóp pagórków pojezierza,
uchodzi do Narwi na krótko przed wpadnięciem jej do Wisły.
Południkowy bieg' Wkry był przyczyną, że nieprzyjaciel przychodzący z zachodu czy ze wschodu na niej napotykał opór i o przeprawę toczył walkę. W r. 1807 wiedli ją Francuzi z Prusakami
i Rosjanami, przeszedł ją zwycięsko korpus Augereau, a w r. 1920
bolszewicy, w swym ruchu oskrzydlającym z północy Warszawę.
Wkra nie jest szeroka (50- 70 m.), przy ujściu ma 120- 150 m. ,
posiada natomiast często głębokość do 3 m, utrudniającą przemarsz wbród. Wdziera się ona energic_znie w stok grzbietu bał
tyckiego (20 - 40 m.), ściekają do niej z północy dopływy drobne (Sona, Łydynia, Mławka), mające w swych dolnyc~ biegach
równie ż strome brzegi choć niewysokie. Łożysko Wkry Jest kręte,
przeszkodą taktyczną jest tylko przy wysokich wod~stana~h, :Vi?sną i jesienią. Dno rzeki jest piaszczyste, a w bl l zkości UJścia
osiadł na niem żwir.
Kraj pomiędzy Wisłą, a Wkrą , przepływa Skrwa (d.opływ
Wisły), w północnej stronie, gdzie bierze ona źródła, kraJobraz
urozmaica się kamienistemi pagórkami, oraz drobnemi i nie tworzącemi . z\\'artych grup, je_zi~rami. Wogóle w pół~ocnej części,
po Orzyc, na podnóżu pojezierza, element wodny Jest reprezentowany, nie tylko pod postacią jezior, lecz i mokradeł, miejsc
podmokłych. Gleby kraju jednostajne, gliniaste lub piaszczyste,
zrzadka są pszenne i buraczane (Ciechanowskie), gdzie natychmiast odpowiada im gęstsze zaludnienie. Kraj ma charakter polny,
las zajmuje niewielkie przestrzenie, poniżej 1/ 10 powierzchni (po:
wiat Płocki ma zalesione 6,8°/, powierzchni, powiat Ciechanowski
8,8°1o, powiat Rypiński 10°/0 ). Najwięcej lasu stosunkowo ma teren
pograniczny, około 12 -- 130/o, jedyny powiat Lipnowski ma 16%
powjerzchni zalesionej.
Przez kraj pomiędzy Wisłą, a Orzycem prowadzą najbliżs.ze
drogi do Warszawy, co prawda drogi nie świetne; dość powiedzieć, że cały ten obszar (b. gub. Płocka) nie posiadał ani jednego kilometra dróg bitych, utrzymywanych przez państwo; rząd
rosyjski świadomie nie· dbał o nie. Jedyna kolej żelazna prze206

cina place d'armes, dwoma torami dochodząc z Prus Wschodnich
do Mławy. Wzdłuż niej idzie najlepszy, f!lOżliwy kierunek marszu
nieprzyjacielskiego. Na tej drodze wróg nie spotka ż~dnych ~atu:
ralnych przeszkód. Wkra w nieznacznym tylko stopmu ~ozd~tel.ac
będzie jego wojska, id.ące wzdłuż. brzegów,. w okohcy_ Jezior
górnej Skrwy oprzeć się może akCJa wstępnej obr~ny? kto~a ~ogóle na tych terenach nie ma faktycznej przew~gi,. me. op1~raJąc
s·ę na objektach miejscowości, d?piero o~rami~nie .wnęki, Narew i Wisła dają zasłonę dla broniącego się. Wisła i Nare~ są
niejako uświęcone przez wieki i ?znane za !inj~ .oporu. Wtdły
ich ubezpieczał Napoleo!1, a P? nim aż ~o dm_ dzi~ieJszych wz~osiły się w nich „ tyrańskie" twierdze, pieczęcie me wolt, w k!orą
związano kraj. O nie uderzała w r. 1920 nawała bols.zew~c~a
i brzegi tych rzek są areną nieustających walk w k_ażd~J woJme,
zachodzącej swemi zagonami w dorzecze środkowej Wisły.
Ponarwie. Wyróżnia się swą odrębności.ą Ponar~i~, pas terenu ciągnący się od Biebrzy, wzdłuż g~antcy pr1:1skieJ (wz~łuż
pojezierza), i neką Narwią, dopóki ta me odchylt. swego bi.egu ,
wprost na południe, idąc na połączenie z małżonkiem- Bugiem.
W bagnistych, szerokich dolinach o slab~ ~arysowanych
i trudnych do znalezienia brzegach pł:yną rzeki, Ja~ Omulew,
Rozoaa Szkwa Pissa ze Skrodą. Dno ich pokrywa piasek, albo
zaleg~ ~złam 1 ~ają szerokości i głębokości zmienne (10-30 m.
0,6- 3,0 m.). Dogodne przejścia istnieją tylko w nielic~nych mi.ej~
scach. Suchsze są brzegi Pissy i Orzyca 1), acz także niskie; dzieh
się Orzyc na kilka ramion, dno również pokryte szlamem (szer. 1060 m., gł. 1 - 2,6 m.). Rzeczki te biorą początek z Maz?wsza
Pruskiego bądź wytryskują z jego pagórów. Wo~ostanr i~h są
w ścisłej zależności od hydrograficznych warunkow poJezterza,
a łączność ta wychodzi na niekorzyść kraju, jest powodem zatopienia tysięcy hektarów łąk , zamienionych w bagna 1a prawym
porzeczu Biebrzy i Narwi.
,
.
Grząskie bagna, rozdzielone suchą, odsłoniętą przes!rzenią
pomiędzy Pissą i Wissą (dopływ Biebrzy) zalegają_ s~erokim ~asem wzdłuż aranicy państwowej, szczególnie rozwinięte są mię
dzy Pissą, a c-Szkwą na całej długości biegu tych rzeczek (30
klm.) i następnie pomiędzy górnym Omulewem, a Orzycem. Wię
kszą grupę tworzą dochodzące skraju omawianego terenu bagna,
wśród których snuje swe leniwe wody Biebrza..
.
Pomiędzy rzeczkami Ponarwia na wodod~iał~ch zl.ekka się
wynurzają suchsze miejsca, sapy piaszczyste, mew~ele. się wznoszące ponad ogólny poziom terenu. Panuje n~d ntel"!11 las (22250/o pow.), a przestrz~nie podm?kłe P?lu~waJ_ą łąki, c~ęste s~
otwarte moczarz yska i bagna. Nieużytki zaJmuJą 1/ 5 powierzchni.
N a miejscach suchych rośnie las iglasty, a w. ~il.gotnych wkr~da
się olszyna i brzezina. _Niewiele ten bór dzlSleJszy przypomrna
1
) Wododziałem Omulewa i Orzyca biegnie łącznica
łęka-Wielbark (na Mazowszu Pruskiem obok Szczytna).

szerokotorowa Ostro·
·
'
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pradawne puszcze Zielone, które na tych miejscach przed wiekami szumiały (Myszyniecka, Ostrołęcka) a po nich pozostał na
wydmuchach piaszczystych, · zdziwiony i jakby osamotniony "puszczak", ongiś pan i władca leśny, niezawodny strzelec, kurp,
dzisiaj na gwałt emigrujący w światy, aby na płonej roli z głodu
nie zamrzeć. Ponad 1/ 10 ludności wychodzi gromadnie na roboty
sezonowe na północ do Prus Wschodnich, bądź na zachód, do
Niemiec.
Zdradliwe tereny Ponarwia są dobrem zabezpieczeniem prawego skrzydła frontu północnego. Drobne rzeczki, dążące do
Narwi, przyjmują dopływy, ciekące przez błota, rozwidlają się one
niejednokrotnie na kilka koryt, a kierunkiem swego biegu na
południe rozdzielają oddziały, któreby wyszły z krainy jeziornej
i szły ku środkowi obszaru. Kraina Ponarwia słabo jest zaludniona, osady ludzkie tulą się na piaszczystych smugach, znaczniejszych skupień ludzkich poza ,niewielkiemi i .nielicznemi
miasteczkami, ;ak Kolno, Szczuczyn, Myszyniec, niema. Kraj bez
szos 1), jedna tylko skrajem biegnie od Łomży ku Szczuczynowi
(odcinek szosy Warszawa - Kowno) po odnodze łagodnych pagórków pojezierza, które się wdarły pomiędzy Pissę i Wissę.
Jest to teren nieco gęściej zaludniony, pokryty płatami czerwonawych glin polodowcowych; dalej po Augustów, ku północnemu
wschodowi ponownie rozpościera się kraj niski, pokryty bagnami,
zaroślami i lasami, bez dróg, zwiększający w wysokim st0pniu
odporność Ponarwia. Przepływa go leniwie, wlokąca się poprzez
bagna Biebrza i jej dopływ rzeczka Łęk, drobiąca s'ię w odnogi
w swem pełznięciu do rzeki macierzystej. Ten trud~odostępny
charakter wschodniej części Ponarwia służy dostateczną rękojmią
zabezpieczenia skrzydła północnego sektoru.
Rzeka Biebrza, rozlewająca się wśród błot, płynie w szerokiej dolinie, choć szerokość samej rzeki stosunkowo nieznaczna
(20-70 m.), lecz brzegi posiada nie wszędzie i trudno do niej
Przejście większych oddziałów wojsk jest bardzo wąt
dojść.
pliwe, albo wręcz niemożliwe. Przeprawy są tylko w Wiznie'
i w Osowcu, oddalone od siebie o 35 km. Do Wizny dochodzi
szosa z Białegostoku, przez Osowiec wkracza linja kolejowa
i droga do Grajewa. Osowiec, jako twierdza miał za zadanie
ochronę wojsk wysuniętych na przedpole rzeki i obronę zworu,
nasypu, którym drogi przez niego przechodzą:
Błota Biebrzy wyjątkowo podsychają tak, że można je przekroczyć i to tylko w górnym biegu rzeki w 2 - 3 miejscach.
Łączy się ono na północnym-wschodzie z bagnami, które przepływa Czarna Hańcza i z lasami okolic Augustowa.
Błotniste-lesisty charakter kraju fatalnie dał się odczuć
wojskom rosyjskim w czasie odwrotu 1920 r., kiedy nietylko
drobne oddziałki, lecz brygady i dywizje zbłąkały się, potraciły
swe tabory, nie mogąc ich wydostać.

1)
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Przecięły

go w czasie okupacji zbudowane tory kolejek

wąskotorowych·
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27.

Dolina Narwi

powyżej Łomży.

1: 100000

Trudna dostępność Ponarwia wyklucza niemal zupełnie
pracowania na niem większemi grupami wojsk, zwła
szcza z północy. Leży ono na skrajnym wschodzie Prus Elektorskich, a główne siły niemieckie, jądro ich nietylko z obawy
odcięcia, więc ze względów bezpieczeństwa trzymać się będzie
możliwie blisko ściany zachodniej, czy też terytorjum wolnego
miasta - tam bowiem w tej stronie istnieją najważniejsze objekty walki, których posiadanie decyduje o losie Prus Wschodnich.
Armję ich interesuje więc zachód, a nie wschód s:wego własnego
kraju, silniej północ, aniżeli południe 1 ).
Obszar dawnych puszcz kurpiowskich nadaje się na utworzenie reduty obronnej, skąd prowadzone będą operacje na skrzydło przeciwnika, doskonale szachujące najazd z północy. Wyposażony on być powinien w energiczną i przedsiębiorczą piechotę, która nawet bez większych pomocy technicznych, mo.że
prowadzić walkę, w razie potrzeby, małemi oddziałami, rozumiejąc zarazem, że cały obszar Ponarwia jest w rzeczywistości
przedpolem, na którem mą. się załamać, względnie winien uwię
znąć impet ataku nieprzyjacielskiego przed dojściem do linji
obronnej, bez wątpienia założonej na załomie rzeki Narwi, jak
również Biebrzy. Poza niemi w tyle, ciągną się nasze linje
komunikacyjne z północnym-wschodem państwa.
Główną rolę więc wypełnia obszar puszcz Kurpiowskich
(jak ongiś) w razie najazdu z Prus Wschodnich, przez nie przeciwnik będzie dątyć do przecięcia naszych linij komunikacyjnych
z Wilnem, względnie przez rozwinięcie akcji na nim będzie usiłował związać wojska nasze, skupione poza nim w celu wkroczenia do Prus Wschodnich, albo zagrażające jego skrzydłu
w razie przesuwania się na południe, ku Warszawie.
Równie ważną rolę wypełnia ten kraj, w przeciwdziałaniu
zamiarom nieprzyjaciela idącego z północnego-wschodu, od załomu Niemna.
Ludność północnego Mazowsza niema żadnych domieszek
obcych w znaczniejszej ilości, stosunek jej do ar!]1ji naszej wyjaśnił się w r. 1920, kiedy czynnie brała udział w wypędzaniu
najeźdzców. Odłamem szczególnie uświadomionym pośród niej
pod względem narodowym jest drobna szlachta zaściankowa,
o poczuciu wyższości nad chłopem, od którego sposobem życia
niewiele się różni. Są to potomkowie tych, co z szablą Przytroczoną sznurkiem przychodzili na niedalekie pola elekcyjne Woli
i tam gardłowali za wolnością swobód szlacheckich. Najgęstsze
skupienia zaściankowej szlachty zajmują północno-wschodni wę
gieł omawianego obszaru, gdzie w jej posiadaniu jest nierzadko
ponad 1/ 4 gruntów (w powiecie kolneńskim 34%, w powiecie Ciechanowskim 26,8% i t. d.). W miarę przesuwania się ku zachodowi i południowi ilość jej maleje, na wschód siedliska jej stają
możność

1 ) Istnieje jeszcze sprawa możliwych kombinacyj i sytuacyj wojennych
w zależności od nastrojów litewskich, jak na najbliższą przyszłość nastrojów
w stosunku do nas obojętnych lub być może nawet przychylnych (patrz str. 140-141).

Terytorjum Polaki.

J.ł.
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sięlcoraz ,gęstsze

i .we. wscho~nich pow~at~ch Mię_dzyrze.cza os~ą

gają maximum sweJ w1elkośc1. W powiecie Mazowieckim w ich
rękach jest 65% powierzchni, w powiecie Łomżyńskim 45% w powiatach Sokołowskim i Siedleckim około 35i ziemi i t. d. W swych
wędrówkach z rojowisk nad Narwią i Bugiem, zwyciężywszy Jać
wież, drobna szlachta daleko wyszła na wschód; z niej .re.krutowała się główna rzesza osadźców - zdobywców, zaludntaJących

.
.
.
.
pustki Litwy i Rusi.
Wielka własność na Ponarwiu przedstawia się słabo, większość ziemi jest w rękach drobnych· posia~ac~y (np. w powie:
cie kolneńskim 69~/ 0 pow.), duży odsetek ziemi (lasy) stanowi
własność państwa; stosunki we władaniu ziemią zmieniają się ·
w miarę przesuwania się ku Wiśle,. gdzie większa własność_ P~:
czyna stopniowo przeważać, w związku z czem wzra~ta ilosc
ludności bezrolnej, własność rządowa o_pada. gwałto_wm_e. .Brak
ziemi i stąd powstałe anormalne stosunki pomiędzy w1elkiem1 gospodarstwami, a bezro_lnymi lub małoro.lnymi były przy~zyną ~mu_tnych zajść na tle zamierzeń natychmiastowego podzi~łu. ziem~?
od ręki, bez oglądania się na reform~ rol~ą, w ?kresie 1.nw~zJt
bolszewickiej, zajść których sprawcami byll ludzie bez ~iemt.
Żydzi w powiatach północnego Mazowsza stanowią 1_1 °Io
ogółu ludności, w miarę im dalej od Wisły wraz ~e _spa~k1em
kultury rolnej, ilość ich się zwiększa, i gdy w J?Ow1ec1e Lipnowskim jest ich 6°/ 0 , to . w powiecie Szczuczyńs~im dochodzą ?O
17°1o ogółu ludności. Być może, że wyjątkowo niską cyfrę żydow
w powiecie Lipnowskim, (sąsiedni Rypiński ma ró~me~ tylko
6°!o, inne powiaty sąsiednie jak Przasny~ki i Sierp~kt ~aJą ~2°/0
żydów), przypisać należy licz~ym ko.lomstom n.i~m~ecktm, ~to_rzy
stanowią 200/o OĘółu ludnoś~l, równteż w Rrp1~sk1n:1, gdzie Jest
ich 130/o ludnośc1. Jest to Język zalewu ~iem1eckie.go d.ążący
na południe ku Wiśle. Wogóle w Kongresowce wyciskam~ ży
dów przez Niemców jest widoczne w całym szeregu powiatów
zachodnich 1).
Północno-wschodni

place d'armes, Podlasie.

Północno-wsthodni place ct'armes zalega między Polesiem,
granicą pruską, ponieważ jednak Ponarwie z równą słuszno_ścią
możemy zaliczyć do północnego, jak i do północno-wschodniego
rejonu, przeto równie dobrze mo t emy powiedzieć, że północno
wschodni place d'armes rozpostarł się między Polesiem, a Biebrzą i Narwią. Do podania powytszej rozciągłości rejonu dopomaga nam jeszcze fakt, że wszelkie drogi komunik~cyj?e, _łąc~ąc~

a

środkowy

obszar strategiczny, z pólnocno -wschodmemi ziemiami
Rzeczypospolitej, idą szerok,1 luką pomiędzy Grodnem i Brześciem, a wąska smuga Ponarwia pozostaje na uboczu, nie leżąc
1)

jest
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też

Najmniejszą ilość .żydów,

on

\\' yjątkiem.

4% posiada powiat Miechowski,. na

południu,

na szlakach drożnych, które odsuwając się od błotnistych, rzecznych okolic, chętnie się trzymają smug suchszych, wyższych.
Północno-wschodni rejon centralnego obszaru strategicznego
składa się z dwóch krain oddzielonych biegiem rzeki Bugu: Mię
dzyrzecza Bugo-Narwi i wzniesienia Siedleckiego, objętych wspól.
ną nazwą Podlasia.
Międzyrzecze Bugo-Narwi. Zapadły nisko piaszczyste widły
Bugu i Narwi, rzek nieuregulowanych, pod ostrym kątem (40°)
do siebie płynących . . Wyciskają one najcharakterystyczniejsze
piętno na płaskim, podmokłym, bądź błotnistym kraju, który pomiędzy nie zaklęsł. Gdzieniegdzie wychylają się samotnie, jak
wyspy, wzniesienia piaszczyste, wynurzając się leniwie nad
ogólny poziom i one są w większości miejscami osad ludzkicli.
Ku wschodowi naziom niedostrzegalnie poczyna się wznosić,
formując rodzaj półwyspu o twardszem podłożu, upstrzonem połaciami glin polodowcowych; po nim biegnie główna droga strategiczna na północny-wschód, droga życia i walki.
• W kierunku wschodnim Bug i Narew odchylają się w strony
przeciwne nazewnątrz i Międzyrzecze stale się rozszerza, na pół
nocy granicą jego staje się Biebrza.
Wzniesienie Siedleckie. W zniesienie Siedleckie rozciąga się
od Bugu po Wisłę praw1e; na południu po dolny Wieprz z Tyśmienicą i Krznę (dopływ Bugu), rzeki płynące w tej samej dolinie polodowcowej, która oddziela wzniesienie od wyżyny Lubelskiej. Krajobraz tak ograniczonej krainy nie wiele się różni
od krajobrazu Międzyrzecza, może tylko żywioł wodny ma mniejszą przewagę, zwłaszcza na zachodnim skraju. Gleby są gliniaste lub piaszczyste, pokrywają je duże lasy, układające się grupami. Dróg wiele, pozostałych po Moskalach, lecz zazwyczaj
idą one przez lasy, częste są zwory, przecinają je błotniste doliny rzeczek, będące dogodnemi linjami do zaczepienia się w walce odpornej. Nie bacząc zatem na znaczną ilość szos (w tym
kraju), posuwanie wojsk nieprzyjacielskich musi się opóźniać.
Głównem miastem _rejonu są Siedlce, położone na płaszczy
zme wzniesienia, ku nim albo na Łuków, kierują się drogi, stroniąc od wilgotnych brzegów Bugu, stąd też opanowanie miasta
jest pierwszym aktem rzetelnej przewagi wroga. Stąd dominuje
on nad doliną Liwca i ma ułatwione forsowanie rzeki, w miejscach, gdzie ją przecinają drogi, idące ku Warszawie.
Zaludnienie. Zaludniony jest place d'armes słabiej, aniżeli
inne części środkowego obszaru strategicznego, lecz przy braku
przemysłu, w stosunku do wydajności gleb, do produkcji rolnej
jest on przeludniony (67-75 mieszkańców na klm. kw. w r. 1910).
W czasie wojny gęstość zaludnienia prawdopodobnie się zmniejszyła, kraj ten był terenem walk i dotknęła go klęska ewakuacji
.
rosyjskiej.
Ludność rejonu jest polska, domieszkę dają Żydzi i Biało
rusini-katolicy w pow1atach Białostockim, Bielskim i Brzeskim.
Statystyka ros yj ska podawała w nich nieznaczną ilość Polaków,
mianując ich Białorusinami. W każdym razie katolicy stanowią
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blisko 1/ 4 Żydzi. Prześladowania relitu, jak i dalej na wschodzie dały rezultat, że katolicyzm i polskość stały się dla ludu synonimami.
Pod względem kultury rolnej Podlasie stoi bardzo nisko,
przeważa gospodarka małorolna, bez wielkich zasobów pienię
żnych. W chwili obecnej jest ono krajem zniszczonym, dwukrotnie w niedługim okresie czasu było widownią walk, świadkiem
cofania się armji rosyjskiej w r. 1916 i najazdu bolszewickiego
w r. 1920; który z tych epizodów zostawił fatulniejszy spadek
trudno powiedzieć.
Wojna rosyjsko-niemiecka pozostawiła na Międzyrzeczu pamiętny ślad; cały szereg gmin, podobnie jak na północy centralnego obszaru strategicznego, ma ponad 50% zniszczonych budynków. Przy okupancie kraj się nie podniósł, starano go się
wyżyłować, jak całą Polskę, inwazja bolszewicka zabrała cały
niemal inwentarz, więc konie i bydło, część ziemiopłodów, a jeżeli nie zabrała, to uległy one zniszczeniu. Poprawy stosunków
należy oczekiwać za lat kilka, w czasie dzisiejszym wojska ha
tych terenach pomocy żadnej w wyżywieniu mieć nie będą. Pań
stwo, uwzględniając ciężkie położenie ziem, podległych najaz<1owi bolszewickiemu, oswobodziło je od dostarczania kontygentu
zboża w r. 1920.
Przeszkody taktyczne. Na sektorze podlaskim utrudniają ruch
wojsk rzeki, bagna i lasy.
Międzyrzecze Bugo-Narwi jest zalesione po południk Ostrowia (powiat Ostrowski ma 27% pow. pod lasem), lasy stamtąd
idą płaskim garbem piasków polodowcowych, Czerwonym Borem
(227 m. n. p. m.) ku rz'!ce Narwi i dalej wzdłuż niej i Biebrzy
ku północnemu-wschodowi. Inne tereny Międzyrzecza, jak i wzniesienia Siedleckiego są mniej lub więcej okryte lasami, przyczem
na południu tworzą one spory kompleks przed samą Wisłą, cią
gnąc się smugą równoległą do rzeki, a druga grupa leśna przychodzi do pierwszej od Siedlec. Łącznie te grupy utrudniają
marsz od Brześcia ku zachodowi, zarazem ułatwiając obronę
rzeki i niedopuszczenie do niej nieprzyjaciela.
Element wodny bogato uposażył Podlasie pod różną postacią, dobroczynnie działając na jego zdolność obronną. Zaleta ta
zanika w zimie, wówczas rzeki skute lodem, nie są już barjerami, błota, acz nie wszystkie, podmarzają, naogół można je przejść.
Na przeszkodzie wygodnemu i bezpiecznemu korzystaniu z nich,
jako z dróg w porze zimowej, staje nieutemperowany klimat,
pełen przykrych niespodzianek. W r. 1831 do 8 lutego mróz był
10-15°, a w sam dzień przejścia granicy przez Rosjan 1) śnieg
nagle stopniał na polach, mniejsze rzeczki puściły, nawet miejscami lód począł niknąć · na brzegach Bugu. Dybicz, nękany roztopami, zmuszony był się wycofać z powrotem i mógł zacząć
pracę dopiero w końcu kwietnia. Dwa i pół miesiąca trzymało
go wilgotne podłoże, w kraju, jak wówczas bezdrożnym.

ogółu ludności, resztę
gijne i narodowościowe,
3/

4

1
)

Puzyrewski. Wojna 1831.

Rzeki prawego porzecza Wisły, jak Narew, zamarzają w końcu
listopada, albo na początku grudnia, ruszają lody w końcu lutego. Lecz nic pewnego w tych datach niema, podanie średnich,
przeciętnych cyfr nic nie mówi, bo czasami rzeki, jak Bug w dolnym biegu niemal zupełnie nie pokrywają się lodem (na Wiśle
zdarza się to przeciętnie co 14 lat), albo zamarzają słabo kilkakrotnie, nie utrwalając swej powierzchni lodowej dostatecznie,
aby można po niej przechodzić. Wylewy wiosenne rzeczne dłużą
się 2-3 tygodnie, lecz potem kilka tygodni naziom obsią~a, jak
to widać na przykładzie 1831 roku, a~co może trwać nawet do
trzech miesięcy.
Obszary podmokłe zwykle towarzyszą rzekom, które płyną
w płaskich, łąkowych bądź zatorfionych dolinach, z biednemi
olszowemi krzakami na miejscach suchszych, w dolinach, podległych zmiennym zalewom. Przyczyną nieobsychania dna dolin
jest nadzwyczajnie powolny bieg rzek. Biebrza przy Osowcu
znajduje się na wysokości 108 m. npm., a o 40 klm. oddalone
jej ujście na wysokości 101 m. npm. Spadek więc Biebrzy wynosi zaledwie 17,5 cm. na klm.; Narew na 258 klm. swojego biegu od ujścia Biebrzy do Wisły ma przeciętny spadek 12 cm. na
kilometr (12°1o 0 ).
Wody źródlane Narwi rodzą się na wzniesieniu Białowieży,
posiada ona właściwości rzek podlaskich w stopniu największym.
Płynie dnem szerokiej doliny w łagodnych łukach, kręcąc się
i rozdzielając na kilka koryt, przyczem główne z nich (35-100
m. szerokości) nie do przejścia wbród, posiada szerokość zmienną (1-6 m,), stale najgłębszą pomiędzy Rożanem, a Pułtuskiem.
Pod Tykocinem rzeka płynie, jakby pękiem zdziczałych, bezforemnyc.:h łożysk, któremi ciekną jej nurty przy wysokich wodostanach, a przy obmżeniu się poziomu wody zamieniają się koryta na zagłuchłe, bezwyjściowe łachy. Rzeka wędruje od brzegu do brzegu doliny, odległego miejscami o 4 - 5 klm., albo
i więcej. Dno doliny w czasie roztopów jest zalane, w niektórych miejscach, jak np. pod Wizną wzdłuż rzeki rozciąga się szerokie 10 klm., niewysychające bagno. Podobnie jest przy zakręcie rzeki poniżef Rożanu, i przy połączeniu się z Bugiem. Nawet przy niskich wodostanach drogi omijają dolinę, która po
wiosennych i ,jesiennych rozlewach obsiąka 4-6 tygodni.
Wysokie brzegi doliny nadają się dla działań taktycznych,
szczególnie dla obrony, pełne są malowniczych wąwozów, porosłych krzakami i drzewami, a u stóp ich płynie rzeka, po dnie
doliny, zamienionem na pastwisko lub na trzęsące się błoto, zarośnięte trzciną, przytuliskiem tysięcy kaczek, czajek. Miejscami
zalegąją je torfniaki.
Srodek Międzyrzecza przedstawia niski płaskowyż, który
dochodzi do Narwi, tworząc jej śliczny, lewy brzeg. Na nim
w miejscach, gdzie jest on twardy, istnieją przeprawy, przy których urosły miasta i miasteczka. Rzeka płynie pod niemi lub
gdzieś daleko odsunięta ku brzegom przeciwnym. Pod Łomżą
koryto jej przerzuca się raptownie, stąd choć samo miasto leży
.ł
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tuż nad Narwią, . ażeby się przez nią przeprawić, należy przebyć
groblę, przeszło klm. długą, prowadzącą pod prawy brzeg doliny,
dokąd przerzucił się nurt. W innych miejscach do rzeki wiodą
groble do 1800 m. długie. ·

Względnie . suchym szlakiem Międzyrzecza (przewaga wiatraków nad młynami) szły armje rosyjskie na zdobycie Warszawy
w 1831 r. N~ tych drogach już przedtem poznał Napoleon, nieznany .mu, piąty element ,- błoto, kiedy w r. 1807 uderzał korpusami na wschód. W r. 1920 szły ponownie szlakiem Między
rzecza obdarte bandy nowych sankiulo1ów wschodu na obcy im
zachód. Uderzyły o linję Narwi, na której uprzednio, przed laty,
założono. szereg przyczółków mostowych, broniących przepraw.
Tylko skierowane one były przeciw Prusom Wschodnim. Linja
odporu r~eki Narwi by!a bez wielkieg.o trudu szczęśliwie obraną,
b<? była Jedrną. Przywi.ązywano do mej dużą wagę, przedłużenie
wi~ząc w .Biebrzy, gdz1~ za .zasłoną błotnistych pobrzeży dźwi
gmęto twierd.zę, Osowiec, Jedyną fortecę rosyjską, która się
może pochlubić zaszczytniejszą kartą w ubiegłej wojnie.
W .r. 1920 rola, jaką przez lata spełniała linja obronna rze.
ki Narwi, została w tył odwrócona. Napad na nią szedł nie z zachod.u, a ze st~ony przeciwnej. Przeprawy Pułtuska broniła armja
rosyJska. (Benmgsen) w 1807 r., o nią szczerbiła się siła wojsk
francuskich; pod Ostrołęką, która jest najważniejszą furtą, prowadzącą na północne Mazowsze, wsławił się pułk „ tysiąca walecznych", gdzie walczył o „śmierć albo życie". Łomża zasłynęła
bohaterska obroną w r. 1920.
Dla nasdinja rzeki Narwi w stosunku do Prus Wschodnich
ma niec? odmienne znaczenie, aniżeli mtała dla Rosji. Atak
francus_k1 w 1807 r., czy niemiecki w czasie wielkiej wojny szedł
zasa~mczo na wschód, kiei:unek połu_dnikowy miał dla niego znaczeme podrzędne, względnie tymczasowe, taktyczne. Drogi przyszłej ofensywr nie~ieckiej cel głównych swych działań, punkt
wytyczny akCJt, maJą teraz na południu, zsuwać się więc będą
wojska nieprzyjacielskie niejako z biegiem wód Narwi. Akcja
n~ w.s~~ód, ja~ mó~iliśmy, mie~ n:ioże ~ylko 11a widoku _przecię
cie hmJ komumkacyJnych z ramieniem połnocno-wschod111em pań
stwa, z .d~ielni~ą, ktoi:ej wojskowe znaczenie, strategiczne, jest
olbrzymiej domosłości dla wszelkiej akcji w kierunku wschodnim.
. .Pok.usić si_ę j~dnak o sforsowanie Narwi będzie musiał przeciwnik .mezwłoczme po wtargnięciu na sektor północny, o ile
chce mieć lewe skrzydło zabeżpieczone. Dobra obronna linja
n~tur.alna, w ~odatk_u .z pewnemi (prawdopod_obnemi) umocniemam1, zamy~aJ~cer:111 (Jak dot~d) suchsze przejscia błotnistego pasr:n~, umocmemami, c1ążącemi nad przedpolem, linja ta jest czynn!k1em z~yt groźnym w walce, ażeby ją można lekceważyć czy
m~do~emać w tr<?sce o całość skrzydła. Ponarwie jest jej wzmocmemei:n. Poza mą kryć się mogą wojska, które związać i unier~ch.omić nal_eży, ~właszcza, że rozporządzają one dość dobrą
s~ec1ą_ ko.mumkacyJną, z myślą o tej walce budowaną. Przeds1ęwz1ęc1e podobne wymaga większych sił lub wreszcie efekto-

wnych ; działań. rsam kierunek rzeki, trudność jej forsowania,
wielkie szanse, jakie przedstawia, jako linja stanowisk wyjścio
wych do akcji zaczepnej, wmusza w świadomość nieprzyjaciela
bezwzględną konieczność zasłonięcia się od wschodu, w wypadku ataku na Warszawę. Uzupełnia tę świadomość przeciwnika
fakt, że podstawa jego jakichkolwiek działań wychodzących
z pojezierza, tkwi w północno-zachodniej stronie jego własnego
kraju, Prus Elektorskich, i walka na obszarze strategicznym Pomorza przedewszystkiem go interesuje.
Nie zamierzamy roztrząsać wszelkich możliwych sytuacyj,
jakich widownią być może Narew i jej przedpola, bo rzeczywistość przynieść może jeszcze jedną, zgoła nieoczekiwaną.
Faktem jest, że rzeka płynie w pewnym kierunku, że jest barjerą,
przeszkodą taktyczną i jako taka, nadaje się znakomicie dla zużycia jej w celu obrony czy napadu.
Dla Rosji, której drogi odwrotu wiodły na wschód, była
Narew z jej redutami czołową linją obronną, w pań.stwie polskiem
jest ona w środku kraju; inne były konsekwencje walk na niej
dla Rosji i inne są dla nas. Tam odbijały się one dalekiem, slabem echem, u nas godzą w najżywotniejsze interesy państwa.
Tak jak z Narwią, jest zresztą z każdym objektem geograficznym, położonym w granicach środkowego obszaru strategicznego
i z walką wszczętą o jego utrzymanie.
Obecnie Narew spełniać musi podwójne zadania obrończe,
nietylko przeciw Prusom Wschodnim, lecz również . ona jest
miejscem odpierania ewentualnych ataków ze wschodu, przedpola jej leżą na północnem Mazowszu, jak i na Międzyrzeczu.
Naraz może służvć za linję odporu tylko przeciw jednemu nieprzyjacielowi, kruchość jej stąd staje się widoczną i zupełną
gdy dwaj wrogowie obrońców Narwi staną w jej obliczu. Wówczas zadania Jej, jako zasłony, czy linji oporu będą ukończone.
Spełnia rzeka funkcję linji obronnej prze ci w armji nieprzyjacielskiej, uderzającej z północnego-zachodu, jeżeli nieprzyjaciel
wschodni znajduje się w dużej odległości, lub odwrotnie, uderzają o nią fale wojsk rosyjskich, przy ewentualnej ciszy i odsunięcia chwili ciosu armji Prus Elektorskich.
Drugie ramię Międzyrzecza tworzy Bug, ma zalety Narwi
w mniejszym zakresie, dolina jego jest suchsza i przeważnie
usłana łąkami, szerokość Bugu pod Brześciem wynosi 130 m.,
poniżej, gdzie w moczarzystych brzegach przychodzi do niego
z prawej strony Nurzec, rozszerza się koryto do 150 m. (głęb.o
kość 1,2- 3 m.). W dalszym swym biegu dc1 ujścia Bug przyjmuje
Liwiec, szemrzący wśród łąk, stąd łożysko Bugu ma przecięt
nie 240 m. szerokości, lecz miejscami rozlewają się jego wody
szerzej, do 400-600 m. (gł. 2- 6 m'). Utrudnia przejście rzeka
tylko w czasie ~alewów i to chyba poniżej ujścia Nurca. Brzegi
doliny mają wysokość zmienną, naogół niewielką (0,5-3 m.),
pod Małkinią 6- 7 m. Brzegi samego łożyska, jak u wszystkich
rzek korzystających z dawnych dolin polodowcowych są w więk
szości niskie i do rzucenia mostów dogodne .
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Najbardziej błotny charakter z innych dopływów Bugu posiada Krzna, płynąca podobnie, jak Liwiec, z wzniesienia Siedleckiego. Przedłużeniem jej na południowy-zachód służy dolna
Tyśmienica i Wieprz, korzystające z tej samej doliny fluwioglacialnej, a :Więc r~eki tego samego pokroju. Pomiędzy niemi i wzdłuż
mch rozciąga się smuga błotne-rzeczna, która na krańcu połu
dniowo-zachodni!Il tworz~ węzeł wodny okolic Dęblina, a na pół
nocnym-wschodzie rozdziela drogi, wychodzące na zachód z Brześcia, pod którym nieco ponitej dopływa Krzna do Bugu. Krzna
właściwości przeszkody posiada w stopniu silniejszym dopiero
od m. Międzyrzecza.
Wybitne i wyłączne znaczenie dla całości środkowego
obszaru strategicznego, a z drugiej strony dla ziem wschodnich
państwa posiada Brześć, położony w ośrodku węzła wodnego;
do Bugu tu · wpada Muchawiec, Leśna niesie swe wody z Biało
wieży, następnie Krzna. Wzmacnia się niesłychanie znaczenie
Brześcia, przez fakt, te znajduje się on u wrót odrębnej krainy,
rótniącej się w stopniu najwyższym od krain sąsiednich, mianowicie jest on w przedsionku Polesia, kluczem skąpej ilości zdatnych do użytku dróg wodnych i lądowych, jakie ono posiada,
a zarazem rozdzielnikie~ i kontrolerem linij komunikacyjnych,
. kt~re w nim, albo w sferze jego atrakcji się rozdzielają, rozsypując się nakształt prętów wachlarza na ziemie Rusi i Litwy.
Siły .w nim zgromadzone z łatwością mogą połotyć żelazne swe
dłome na ten pęk dróg, a wybór kierunku dla akcji zaczepnej,
wojskom Brześcia z konieczności, ze względów położenia geograficznego, ·jest dany. Z niego idą główne szląki naszych linij
operacyjnych na wschód. Strategiczna stolica Polski, jest drug{m
pod względem ważności węzłem komunikacyjnym w Polsce, poło.tona na jednym niemal równoleżniku z Warszawą, trwa z nią
w pewnej symbiozie, jest tylko forpocztą węzłowiska Warszawy,
wysuniętą ku "Wschodowi, przysuniętą raczej do najpotężniejszej
przeszkody w Europie, jaką jest dzisiaj kompleks błot poleskich,
zasłaniający skutecznie rdzeń panstwa od nawałnic, spływają
cych ze zbocza płyty rosyjskiej.
Pobliskie otoczenie Brześcia, wybranego w swoim czasie
ze względu na jego wyjątkowe właściwości, na umocnienie centralne, na którem wsparł się system czołowej linji obronnej Rosji,
na zachodzie otoczenie to jest nad wyraz sympatyczne w sensie
obronnym. Rzeczki, czy rzeki dzielą przedpola byłej twierdzy na
wycinki kołowe, ułatwiające obronę. Na południe. i wschód od
niej ciągną się tereny błotniste i lesiste, stoi 9na wszak u wrót
Polesia, które wyjątkowo nadaje się do walki odpornej. Poza
Brześciem, w stronie północno-wschodniej znajduje się nikły pła
skowyż Prutański (Prutana), który pod względem taktycznym
panuje potrosze nad nim i pozostawiony w ręk~ch wroga, daje
mu każdej chwili możność zgromadzenia sił celem uderzenia
na twierdzę.
Kierunek najazdu ze wschodu. Podlasie lety u wrót przesmyku zawartego pomiędzy smętnem Polesiem, a załomem Ni.e 216

mna, który przedłuża bok dawnego kraju bezdroży, dzisiaj ufortyfikowanego t. j. grup wzgórz pojezierza, które obecnie na spadku
północnym przecięła gr~nica polsko-pruska. Po przejściu tak wyznaczonego przez przyrodę korytarza, owej bramy Białostockiej,
bramy wypadów polskich i najazdów na nas, przez którą kiedy
przecisną się wojska nieprzyjacielskie i wlewać . się poczną w granice centralnego obszaru strategicznego Polski, to wówczas szlak
ich najazdu nie rozszerza się. a przeciwnie, zmusza ich charakter podlota do wybrania ciągle jednych i niezmiennych w czasie dróg, na którym przyroda ustawiła im przeszkody.
Główny kierunek najazdów na: dorzecze środkowej Wisły od
strony rosyjskiej idzie z północnego-wschodu i południowego
wschodu. Jak dotąd był on daleko częstszy i bez porównania
w skutkach groźniejszy, idąc od bramy Smoleńskiej. Centrum
państwa, z którem walczyliśmy na tym szlaku, leżało na pół
nocy, zrozumiałe, te linją główną działań była pros.ta, łącząca
stolice państw wojujących. W okresie organizowania się Rusi,
jako państwa, w rezultacie zniszczonego przez Tatarów, stolicą
był Kijów, wówczas drogi wypraw Bolesławów dążyły ku sinym
wodom Dniepru szlakiem wołyńskim ( czy z Gniezna czy z Krakowa) .
Bliżej jest przeto Moskwie do rdzenia państwa polskiego
idąc drogami na północ od Polesia, aniżeli maszerując przez
Kijów. Zasłania jej dzisiaj w tym pochodzie północnym prawe
skrzydło niewątpliwy sprzymierzeniec, przyczajony wśród jezior mazurskich i wspólnie z nią czatujący na powinięcie się
nam nogi. Piastuje on bowie·m tradycje mistrzów z Malborgu,
na ziemi przez nich zagrabionej siedząc. Drugie ramię wojsk
rosyjskich idących ku Warszawie, ochrania Polesie. Po wtóre u,derzenie rosyjskie z północnego-wschodu spadające jest trąceniem
w słabszą naszą strunę, bo zbiornik rezerw polskich, strefa najgęstszego zaludnienia, znajduje się na Podkarpaciu i naród polski oparty o niezłomną' dotąd ścianę gór, walczyć mote dłużej.
Tę wartość Karpat dla ich przedpola, jakiem jest Polska po Bał
tyk rozumiano jut dawniej!). "Wygnani losem i zmiennością wojny
władcy Polski w nich szukali schronienia, a uzyskawszy je pod
przykryciem niedostępności gór, rozpoczynali ponowme walkę.
(Wstydliwy, Jan Kazimierz, w Karpatach zgasła 'Konfederacja
Barska). Dzisiaj wnęt~ze ~amych gór . mniejszej jest dla nas pod
tym względem wartości, mepodobna w nich utworzyć nowoczesnej armji, lecz natomiast pod ich zakryciem, można. Zwłaszcza,
że kraj · przybrzeżny Karpat, podgórza, materjalnie w zupełności
temu zadaniu odpowiadają.
Oparcie się państwa o północne posiadłości w walce z najazdem moskiewskim jest małej wartości i wątpliwe czy dałoby
się uskutecznić, tył i .skrzydło są bowiem całkowicie zagrożone.
Dwoma ramionami przedłuża się ciało państwa w kierunku pół1) L. Bystrzonowski.
Notice sur le reseau strategique de la Pologne
Paryt 1842.
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nocnym, dwa korytarze, pomorski i zaniemeński są czułemi miejscami jego postaci, najlżejsze uderzenie może je utrącić, kilka
dni jest okresem aż nadto wystarczającym dla dokonania tej akcji
przez wojska nieprzyjacielskie. Pomiędzy groblami nadbałtyckiemi
państwa polskiego, leży zmora dusząca nasze piersi, Prusy
Wschodnie, których część południowa, Mazowsze Pruskie jest
objektem walki nieustannej pomiędzy Polską, a Niemcami aż do
śmierci narodów na ich posadzie dzisiejszej. Twierdza - wyspa
Prus Książęcych, d0 których, jak gąbka do skały przyrosnąć usiłuje humorystyczny twór suwerenny-wolne miasto Gdańsk, czy
analogiczny don okręg Kłajpedy, a dalej niepewna i wierzgająca
Litwa, a ze stron, z zachodu i wschodu patrzące pilnie i nieustannie oczy sąsiadów, oto co stwarza chybotliwość i chwiejność
każdej sytuacji nad Bałtykiem dla Rzeczypospolitej. Sympatje
Łotwy i nieliczna jej armja znaczenia decydującego czynnika
w walce nad morzem dla nas nie mają.
Niepewny jest w pierwszem stadjum wojny los ziemi Cheł
mińskiej lub północnego Mazowsza, i korytarzy nadbałtyckich.
Stąd z powyżej przedstawionego ukształtowania naszych ziem
jasny wypływa wniosek, że tylko w pierwszym momencie walki
front polski może się rozciągać aż do północnych kresów pań
stwa, do brzegów Dźwiny, że każda chwila późniejsza dać musi
albo jego wzmocnienie, przez co rozumieć należy zwalczenie
i opanowanie całkowite ziem między dolnym biegiem Wisły i Niemna, albo w wypadku innym wszelkie wtórne, strategiczne ukształ
towanie frontów w Polsce, jedynie dla nas możliwe będzie tylko
równoleżnikowe i zawsze mieć będzie tyły w południowych naszych dzielnicach. Więc konsekwentną rzeczą jest, jak podczas
ostatniej inwazji bolszewickiej przyjmowanie, jako zawczasu obranej, a nie narzuconej linji obronnej, linji frontu o przebiegu równoleżnikowym, lub bliskim tego kierunku, a nie południkowym.
Dlatego też plan francuski proponujący w r. 1920 przyjęcie frontu
odporu na Wiśle i Sanie 1), nie był przez nas zrozumiany, powiedzmy nie chciano go zrozumieć, świadomie czy intuicyjnie, i przyjąć; i nie tylko kwestja Lwowa była temu przeszkodą. Był .on
zarazem dowodem nie zrozumienia naszego kraju przez twórców
projektu. Zachodzi w tym wypadku ciekawy przykład autosugestji. Francuzi wpatrzeni w swój kraj, studjując na nim szlaki
wojny i linje sprzeciwu przeciw falom najazdu wyobrażali sobie
własne linje obronne wyłącznie o przebiegu południkowym, po'?'ierzchowne porównanie naszego kraju z Francją, kazało im
sądzić, że podobnie jest w Polsce. Czy tak jest w istocie?-Front
strategiczny kształtuje się w zależności od podsjawy działań, na
której zgromadzone są żywotne ośrodki walki, korzystny więc
będzie ten front, który te cent(a, utrzymujące armję w stanie
doskonałości bojowej, mieć będzie poza sobą. Do najważniej1) ,,Jedno rozwiązanie domagało się ściągnięcia wszystkich sił z Mało
polski pod Warszawę, utworzenia ciągłej zasłony na linji Wisły i Sanu ... " Bellona, zeszyt 7-y, str. 515 art. mjr. Kiln5tlera „Nasza ofensywa sierpniowa".
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środków walki zaliczyć należy rezerwy ludzkie, więc są
ważne dla wojny miejsca o największem skupieniu ludności, skąd
można otrzymać znaczne ilości żołnierza, elementu tworzącego
istotę walki, a po drugie, ważne są dla niej miejscowości, które
armję żywią i dają jej oręż, więc miejsca eksploatacji węgla, że

szych

laza, nafty i in. Punkty skupienia tych czynników czyli zasobów
wojny są podstawą działań, centrami, wokół których wre prac~
pomocnicza dla wojsk, pracujących na froncie. We Francji ośrodki
potęgi państwa skupiły się na wschodzie, względnie na północ
nym-wschodzie. Tam znajduje się największa ilość rozrzuc0nych wysp zagęszczonego zaludnienia ( do 300 mieszkańców na
klm. kw.), ześrodkowanego na terenach górniczych, przemysło
wych i handlowych. Na pograniczu wschodniem, w północn~j Fran:
cji i w basenie Paryskim, są główne źródła produkcji roln~J
(pszenica); na granicy belgijskiej i w Lotaryngji - eksploatacji
kopalin, węgla i żelaza i związanego z iemi przemysłu metalowego. Układ więc ośrodków zasobów walki we Francji jest południkowy, nieprzyjaciel przychodzi ze wschodu, front na którym
mu się obrona przeciwstawia, oparty jest skrzydłami, na północy
o morze, na południu wcina się w góry, jest prosty, nie zł~żony,
z tyłu mu nic nie zagraża. Belgja jest naturalną sojuszniczką,
której udział sprawia, że front na północy zostaje wyprostowany.
W Polsce krainą najgęstszego zaludnienia, jak powyżej powiedziano, jest Podkarpacie 1) (b. Galicja posiada przeciętnie 102
mieszkańców na km. kw.; jeżeli odrzucić powiaty górskie, to wzd~uż
Karpat ciągnie się pas zaludnienia o gęstości 100 - 200 mieszkańców na km. kw.). Podkarpacie i okolice mu bliskie (wyży
na Małopolska) posiadają wszystkie kopaliny państwa, jak węgie~!
naftę, żelazo i t. d., a zarazem są głównem źródłem pro~ukcJt
rolnej (wyżyna Lubelska, skraj południowy wyżu Małopolskiego).
Układ głównych składnic środków walki jest przeto w Pols_ce
równoleżnikowy. Jeżeli dla isinienia i rozwoju państwa, konteczny jest węzeł dróg na porzeczach środkowej Wisły, (Warszawa,
we Francji-Paryż) to podstawą jego obrony jest kraj od Karpat .
po równoleżnik Wieprza, Pilicy.
Linje obronne, wstępne, czy też pierwsze, jak w Polsce, tak
i we Francji są południkowe, dla Polski z powodu rozciąg~ pań
stwa od Karpat po rriorze; linje wtórne obronne są J?Onownte. ~e
Francji południkowe, bo odrzucenie wojsk francuskich na ltnJę
równoleżnikową, np. wzdłuż biegu dolnej Loary, t. j. ustanowienie frontu, który biegłby równolegle do łańcucha Pirenejów, mając skrzydła osłonione morzem i górami (na wschodzie), utrwalenie się takiej sytuacji bojowej byłoby dla · Fra~cji jednozn_aczne z wyryciem frontu klęski, cmentarza zwycięstw. ~ a ntm
armje francuskie, odpierające wroga, walczyłyby resztka~u zap~sów, bez nadziei samodzielnego zwycięstwa. W przewidywaniu
klęski, wzięcia Paryża, w dni gorących walk w pobliżu miasta,

1)

Patrz E. Romer, Atlas Polski.

219

kiedy zdawało się że Niemcy wywalczą front o przebiegu nieszczęsnym dla Francji, rząd jej odszedł do Bordo, bliżej Pirenejów, tam przenosząc wtórny centr państwa.
W Polsce front równoleżnikowy jest jeszcze frontem zwycięstwa, wszystko, co przygotow11je walkę, centra jej sił znajdują się poza naszą armją. Świadomość powyższego u nas istniała i istnieje.
Uderzenie wojsk najezdniczych, idących z północnego-wscho
du, chociaż spieszy po drogach, gdzie większość ich, jako dróg
wielkich, poznaje się tylko przez szerokość 1 ), dochodzi do skutku
i osiągnąć już może realne wyniki w czasie, kiedy uderzenie
z południowego-wschodu znajduje się jeszcze w stadjum przedwstępnem, idąc drogami dalszemi ku ośrodkowi Polski. Zrozumiałym jest przeto fakt, dlaczego wojska rosyjskie, idące od
górnego Dniepru i Dźwiny, starały się pogłębić nasz przedział
od morza, odsunąć od Rrus Wschodnich. Osiągały bezpośrednio
ważny wynik. Dlatego Paskiewicz przeprawiał się w Osieku, pod
osłoną granicy pruskiej, i przychylnyrq mu cieniem Torunia i zajął Łowicz, którego utracenie było równoznaczne z upadkiem
Warszawy. Z tego też powodu dążyli wzdłuż granicy z Mazowszem Pruskiem w r. 1920 po niedogodnych drogach bolszewicy
po odchylony błogosławienie bieg Wisły. Bolszewicy nie uznający strategji, nie kierowali się w swej akcji rezultatem zbioru
obliczeń, któreby doprowadziłyby ich do powzięcia niezłomnego
postanowie~ i jego wykonania, lecz szli rozpędem, pozbawieni
, dostatecznej ilości środków technicznych, w pościgu, odbywają
cym się wyłącznie po magistralach, biegli, dokąd ich one ~awiodą. One zaś wiodą do węzłowiska dróg, którego ośrodkiem
jest Warszawa. Przed nią zapragnęli uczynić ruch oskrzydlający;
ten mógł pćjść tylko z północy. W tern tkwiła słabość koncepcji, że możliwości innego ruchu de facto nie było, był on zupełnie wykluczony. Próba posuwania się od Brześcia Litewskiego
ku Wiśle przez Siedlce z chęcią przeprawy starym brodem pod
Górą Kalwarją jest zawsze ryzykowną, dopóki w rękach gospodarza Wisły znajduje się kraj za dolnym Wieprzem t. j. wyżyna
Lubelska, skąd oczekiwać może przedwnik wszelkich przykrych
niespodzianek. Doświadczyła tego na sobie armja sowietów, na
którą z za rzeki uderzyło 8 dywizyj polskich, waląr. skrzydło
wroga. A wówczas odwróciły · się karty losu.
To jest wskazówką dla przyszłości, jak urządzać obronę
obszaru, w którym tkwi rdzeń państwa, jeżeli aż do tego ośrodka będzie nieprzyjaciel dochodził.
·
?.Donżon

rdzenia Polski -

Warszawa.
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Czy to

okolic .Warszawy.

.żałosna wdowa polskiego ludu", .stolica wol-

ności świata" rozłożyła się

1
)

węzłowisko

powiedział

mazowieckich piaskach, w okolicy wyjątkowo monotonnej i mało
powabnej, upstrzonej li~znemi komi nam! cegielni. ~ie. zdaje_ się
nie wskazywać na wyJątkowe położeme, .cytadelt z1emsk1ego
okręgu".

Gród Piastów mazowieckich z ich zgonem nie

upadł,

lecz

rozrastać się począł, · państwó, powiększone olbrzymim obszarem
ziem Litwy i Rusi, chce ku nim przysunąć swą stolic~ i obie~a

nią Warszawę. Leży ona wówczas w środku . rozm1eszczema
ludności'), na zachód od Wisły idą ~iem!e gęsto zaludnione, n'a
wschód-słabo; zachód i wschód miały Jednakową wartość pod
względem liczebnym dla państwa, a z Warszawy władza sięgnąć
mogła z nurtem rzek we wszystkie strony zarówno dobrze. Upadek
państwa ponownie nie wpływa, mimo usiłowań rosyjskich, ~a
obniżenie cyfry ludności miasta, które, stojąc na skrzyżowamu
wielkich szlaków komunikacyjnych, w miarę ich doskonalenia,

na

bezustannie wzrasta, poczyna przybierać fizjognomję przyszłej
:,,Kalkuty lądowej". W r. 1890 liczy m~asto. 443 tys: m., w l_O lat
później 730 tys., w r. 1910-790 tys., .1. zwiększa _się powoh. d<?chodząc w początkach wojny do mtlJona. WoJna wyludma Je
częściowo, drogi handlu zostają zamknięte.
Przed wojną miasto było punktem przeładunku, od zachodu
dochodziły wąskie tory europejskie, na wschód. szły szersze, rosyjskie. Obecnie niedogodność ta została ~su męta..
.
Warszawa składa się z dwóch części, właściwego miasta
na lewym brzegu Wisły, malowniczo opadającego ku rzece i <?1brzymiego przedmieścia Pragi, na prawym brzegu, na płaskim
dnie doliny dyluwjalnej. Na rzece znajdują się 4 mosty, z których dwa są kolejowe (jeden również dla ruchu kołowego), a ~wa
zwykłe (jeden zniszczony częściowo w 1915 r. przez RosJan,
jeszcze nie odbudowany).
Wisła w granicach miasta jest jako tako uregulowana, obecnie -łączą ją kanałem z Bugiem i budują port.
Rozbudowane miasto jest fatalnie, forteca, dźwignięta przez
· Rosjan, która. miała je utrzymać w ryzie, k~ępow~ła naturaln):
rozrost miasta, wyłaziło ono przeto przez luki pomiędzy fortami
nazewnątrz, zwłaszcza w kierunku południowym i południowo-za
chodnim, wzdłuż dróg. Od północy zamknęła mu drogę cytadela.
Okala miasto kolej t. zw. obwodowa, łącząca tory, dochodzące
do Warszawy. Centralnego dworca miasto dotąd nie posiada,
zaczęto obecnie budowę prowizorycznego w mieście. Ma za to
cały szereg poszczególlych dworców kolejowych.
.
Najstarsza część miasta lety_ na zboczach . brzegu 1 na s~mym brzegu Powiśla- (Stare Miasto), zaludniona przeważme
przez rzemieślników. fa bryki i dzi~lnice ~obotnic~e sk~piły się
szczególnie na połudmowo-zachodmch krancach miasta i na po-

na wysokim brzegu Wisły, na szczerych

Napoleon w

pamiętnikach'?

•) Dzisiaj równiet, albowiem na wschód od Wisły i Sanu ma państwo
13,5 mUJ. ludności, na zachód od nich 14,3 młlj. m. Wynik anormalnych stosunków ostatniego stulecia które wpłynęły na słabe zaludnienie dzielnic wscho·
dnich.
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łudniowych nad Wisłą. Fa bryk posiada miasto najrótnorodniej..
szych całą masę, pierwsze miejsce wśród Aich zajmują metalurgiczne.
Dzielnica tydowska zajmuje północno-zachodnią część miasta (Nalewki), jest zamieszkana zwarto przez ludnośt semicką.która
stanowiąc olbrzymi procent (36°1o) mieszkańców stale wzrastał),
zaj~ując coraz to nowe ulice. i powoli wdzierając się do centnim
stohcy.
·
· Zakłady utyteczności publicznej nie są skupione, filtry znajdują się w południowo-zachodniej częgci miasta, a stacja pomp
nad Wisłą, gazownia poza miastem, elektrownia poza d2:ielnicą
tydowską. W wypadku walki obsadzenie tych wszystkich objektów wymaga sił znacznych. Pomimo, t.e głoszone nied&WIIO
teorje mówiły, te w współczesnej wojnie wielkich miast bronić
się nie opłaca, to czasy niedawne wykazały nam niesprawiedliwość powytszego twierdzenia. We . Francji, w całym szeregu
miast i miasteczek trwała walka, tak jak we Lwowie, albo Berlinie.
Obecnie w Warszawie mieszczą się naczelne władze Rzeczypospolitej, główna część urzędów lokuje się w dzielnicach
wysokiego brzegu nad Wisłą (wzdłut Krakowskiego-Przedmie·
ś~ia, Nowego-.:,wiatu). Koszary wojskowe rozr~ucon~ są dość .
chaotycznie, większość trzyma się cytadeli. Walka specjalnego
typu, jaka istnieć mote w olbrzymim kompleksie ulic i domów,
wymaga umyślnie ćwiczonego tołnierza, a przedewszystkiem odpowiedniego nastroju ludności. Przygotowania do tej walki
w rzadkich wypadkach mogą być czynione przedwcześni~, zazwyczaj z konieczności S'i one improwizowane. Natomiast kwestja obrony powietrznej miasta musi być racjonalnie i zawczasu
przygotowana w celu zabezpieczenia normalnej pracy (110 kim.
od granicy).
Dotąd Warszawa była brana szturmem i to zwykle połą
czonym z uprzednim obejściem, utrudniającem dowóz tywnogci
do wielotysięcznego zbiorowiska. Prawdopodobnie miasto będzie
się mogło bronić, o ile znajdzie się w linji frontu. Olbrzymie,
rozrzucone przedmieścia wymagają wiele sił, aby je zdobyf.
O oddaniu miasta bez walki trudno mówić, przypomina się wola
zwycięska rządu francuskiego. aby raczej zagrzebać Paryt, aniżeh go oddać wrogowi. Tę wolę w ostatniej walce wykazała
podobno W ars za wa.
·
Było miasto niejednokrotnie widownią zaciekłej obrony,
grunty· pias~czyste i gl.iniaste, nadały si nietylko ~o wypalania
cegły, lecz i do sypania szańców (r. 1920, r. 1831, r. 1794 i t. d.).
Od wschodu otacza Warszawę wieniec lotnych wydm piaszczystych, częściowo utrwalonych lasem, albo z wiatrem wkraczających w ulice miejskie. Poligon w okolicach Rembertowa,
gd2ie pociski druzgocą zadrzewienie, albo Brudno (cmentarz),
1

) W dni walk pod Warszawą w 1920 r. było podobno w mieście 4~
tydów. Nie~pr.
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darni jest wyrznięty na okrycie mo~ił,
piasków,. syp~~ych. przez wiatr
m. w~s._). ~odobme d~ieJ.e s~ę we wszystpodmieJskich w. pr~mientu. ktlkunastu ~Im.
Najpiękńiejszym przykła~em a~umulacJi wte!rz~eJ są Powązki na
lewym brzegu rzeki, gdzie pohgon artyleryjski egzy~tował ~rzez
50 lat; piaski poruszone przez granaty pokrył~ kllkuło~ciową
warstwą grunty majętności Parysowa, a następnte głośnej rezy- .
dencji Czartoryskich, P~wązek, dalej wsi: . Czarny Dwór, Buraków, Słodowiec, wreszcie całego szeregu mnych, który~h pola
przedstawiają widok piaszczystej pustyni. J?~zewa zma~mały, zasypane po korony, szosę zakroczymską nteJednokrotme trz~ba
odkop.ywać. Narazie nie wiele czynią? aby. klęsce zapobiec,
wojna przerwała ptace zaczęte w teJ dziedzime.
Podobnie przedstawiają się miejscowości Wołom~n, Radzymin Wawer, gdzie wędrująca smuga piasku zasypuje o~ody
letnisk podmiejskich i czyni jało~e okolice, naj_większego mias!a
Polski, smutnemi. Tyłko w ?kresie walk pod miastem z s.ympatJą
na nie patrzyła ludność, sypiąca okopy, lekko wchodził rydel
w wiotki, miałki piach.
Upadek ·miasta ·w cza1,i.e wojny „byłby klęską, które~ skutków nawet trudno przewidzieć". Pod względem terytorJalnym
w ręku wroga znalazłoby się główne ognisko k?munikacji pań
stwa leżące w jego środku 1) (Prusy Wschodnie są enklawą).
Gdybyśmy z Warsz~wy zakre~lili koło o .Promieniu 340 km., to
objęło by ono prawie całe pa.nst~o polskie,. oprócz dwóch pół
wyspów, wystrzelających w ziemie wschodme.
Znaczenie moralne oddania miasta trudno przewidzieć,
wiadomo wszakże, te obrona jego jest tem samem co obrona
Lwowa żagwią płonącą w ciemności i dzwonem rozgłośnie. bijącym ~a trwogę. Bo wzięcie jego równać się mote .w tragicznym wypadku wzięciu ducha. A wówczas, wojna Jest ukoń
czona. Tak było za ojców naszych, oby inaczej było za synów,
Dzisiaj Warszawa dla komunikacji jest tylko węzłem dróg
lądowych, w przyszłości, z ch'!ilą zbudowania ~ró~ . wo~nych,
uregulowania rzek i przekopama kanałów znaczente JeJ zwiększy
się kilkakrotnie. Ona będzie węzłem wszelkich szlaków żeglow
nych, które zwiążą międzym?rze, .~rzetną_ je z poł.udnia na północ
i ze wschodu ~a zachód, ktore poJdą Wisłą, Dniestrem od Bał
tyku do wód Pontu, od Kijowa po Odrę. Dzi~iaj w n!ej, w mieście przyszłości, wysysającem ludność dalekich okohc,. leżącem
u wrót Wschodu skupia się jądro zagadnień z nim związanych~
Jest miasto dzisiaj tern dla Rosji, czem był Paryż dla Polski
po powstaniach, chroni się w niem emigra.cja .rosyj~ka, m3:jąca
zrodzić nową Rosję. Przez Warszawę snuJą się tysiące zamte-

gdzie katdy skrawek
sprzyjają roznoszeniu
.w długie wały (~-20
kich niemal okohcach

miałkich

1) Strata Pary.ta terytorj~lnie byłaby mniej bolesna dl,a Francji, choć
obecnie wskutek przyłączenia Alzacji i Lotaryngji położenie miasta stało się
mniej ekscentryczne, aniteli było przed wojną.
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resowanych polityką
trawa porasta.

życiem

Europy Wschodniej, której stolice

Węzłowisko

Warszawy.

Ciekawe zjawisko geograficzne ma miejsce w okolicach Warszawy. Ze wszystkich stron przychodzą tutaj do rzeJd macierzystej, Wisły, główne jej dopływy, przychodzą promieniami, i łączą
się, tworząc najważniejsze i największe węzłowisko idących
dróg w Polsce, za któremi w ślad idzie życie i urabia swój
ośrodek na tern terytorjum.
Rozchodzi się od węzłowiska, czy też dochodzi do niego
promienisto kilka nurtów wodnych, których pniem jest Wisła,
a więc, licząc jej raptownie przełamany bieg, za dwa równe promienie, dalej, na wschodniem porzeczu, widać promień małej Wkry
(3), leniwej Narwi (4), Bugu (5) i Wieprza (6). Na zachodniem
porzeczu w mniejszym stopniu mamy układ analogiczny, w niewielkiej odległości (100 km. w linji powietrznej) przychodzą do
Wisły dwa jej największe lewobrzeżne dopływy: Pilica (7) i Bzura
(8). Osiem więc linij wodnych zbiega się dośrodkowo na odcinku długości 130 km., związµjąc się we wspaniałą, jedyną
twierdzę wodną niziny polskiej, tworząc kamień węgielny dla
wszelkiej jej obrony. Strefa, gdzie one się przecinają, jest jej
kluczem.
Naturalnie więc wytworzyło się pewne węzłowisko w okolicach Warszawy, o wartości wprost bezprzykładnej. Zrodziło
je położenie geograficzne, zmuszające do przesuwania się życia,
jak i wojny kilkoma, jedynie możliwemi drogami, w pewnych
z góry wiadomych kierunkach. Dla Mierosławskiego który rozważał to zjawisko z uprzedniem założeniem, że walka, której się
spodziewać należy, iść będzie wyłącznie ze wschodu, już cenność "tej piędzi ziemi", nie ulegała żadnej wątpliwości, ona bowiem „nie jest fikcją teoretyczną, ale wypadkiem ześrodkowania
wielu bardzo kombinacyj, ostateczną formułą systemu geograficznego, (w ślad zatem) politycznego, administracyjnego, (ziem
wschodnich"). Dla następców Mierosławskiego wartość obronna
tego skrawka w razie najazdu ze strony zachodniej, czy jakiejkolwiek innej, również nie przedstawiała cienia wątpliwości.
Wobec koncentrycznego układu rzek centralnego obszaru
strategicznego zrozumiała jest idea jego obrony. Skupić się ona
winna w miejscu ich zrośnięcia, iść od osi, na której tkwią jak
osadzone w kole szprychy, nurty wodne. Tu bowiem jest wymarzony punkt wyjściowy ofensywy, idącej na wschód, czy na zachód, na północ lub południe. Rzeki w swym biegu dośrodko
wym, płynące przez kraj nizinny, w błotnistych dolinach, stanowią niejednokrotnie przeszkodę trudną do pokonania, rozdzielają

L. Mierosławski.
prawidła do wojny

1
)

z niej
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Rozbiór krytyczny kampanji 1831 r. i wywnioskowane
narodowej. Paryż 1845 r. Rozdziały o terenie walk.

siły przeciwnika, nakazują mu iść różnemi drogami i nie pozwalają, względnie w najwyższym stopniu utrudniają połączenie wojsk
w decydujących momentach walki.
.
Obrona ma możność przygotowania przedpola, podzielonego
przez wody na sektory, na wycinki kołowe, które w dodatku na
wschód od Wisły są jeszcze zamknięte przez przewagę żywiołu
wodnego, mianowicie tworzy się tutaj front, ograniczony ze wszystkich stron przez element wodny, wzmacniający jego obronność.
(·Wisła, Narew, dolny Bug z Leśną i Krzną, Tyśmienica i dolny
Wieprz). Na rogach tak wyznaczonego rombu wsparły się cztery
twierdze rosyjskie, (Dęblin, Modlin, Osowiec, -Brześć) wysunięta
forpoczta caratu, zagrażająca krajom Europy zachodniej.

Wschodnie porzecze Wisły dzieli się na trzy sektory: pierwszy, północny place d'armes pomiędzy Wis·łą a Narwią, przedzielony nadto Wkrą. W widłach jej i Narwi koncentrowała
się armja Bennigsena (1807 r.), oczekując straszliwych armij „boga wojny". Drugim jest sektor Międzyrzecza, trzecim-Siedlecki.
Na wschodniem porzeczu Wisły decydują się losy niepodległości narodu. Określił to już Mierosławski, mówiąc o rzece
Wiśle, że „dwa jej główne kolana, pompując wszystkie wody
Królestwa (t. j. Rzeczypospolitej) od południa do północy, przekazują fatalny prawie spadek (t. j. nadają wytyczną kierunku)
z nad Niemna i górnego Bugu najeźdzcom. Są to dwa konduktory zaniedbanych na Litwie i Rusi piorunów. Co się tam nie
wywiązało na dwustomilowym froncie, tu przychodzi konać na
dwudziestomilowym między Modlinem, a Puławami. Ujścia
Narwi i Wieprza są owemi konduktorami, w sferach których
wszelka wojna nadwiślańska rozstrzygnąć się musi".
Ujście Bugo-Narwi główne w tym wypadku ma zadanie,
ujście Wieprza ma znaczenie jeno wtórne. Międzyrzecze posiada
bezcenne własności obronne, a sam wierzchołek trójkąta, który
zejście rzek tworzy, ma je wskutek przewagi żywiołu wodnego
w stopniu jeszcze większym. Nic dziwnego, że ten węzeł wodny
został, w pewnym momencie dziejowym, wykorzystany.
Pierwszym, który zwrócił uwagę na widły rzeczne BugoNarwi i Wisły, był Karol X Gustaw. W czasie wojny z Polską od
r. 1655 - r. 1656 założył w nich obóz umocniony, w którym
w r. 1656 czekał na swego sprzymierzeńca, zdrajcę elektora.
aby z nim ruszyć pod Warszawę, a w międzyczasie czynił wycieczki w głąb kraju. Pianował jednocześnie swelłl oszańcowa
niem nad węzłem rzek, przerywając handel zbożowy, jak kiedyś
później w Fordoniu Fryderyk pruski. Już więc w XVII-ym
stuleciu wyjaśniła się obronna rola tego stanowiska i jeg<;>
znaczenie zaczepne. W całości je przejrzał Napoleon. W połowie listopada r. 1806 w przewidywaniu, że Rosja ruszy na pomoc rozbitym Prusom, postanawia wybudować u ujścia Narwi
twierdzę, która po~staje w zimie 1806/7 r., a umacnia ją do
r. 1812. Potem Modlin przeci1odzi jako k>rteca w ręce rosyjskie
i zostaje mu nadana nazwa obca, dzisiaj należąca do przeszłości.
Rzecz znamienna, że tylko obcy wodzowie domyślali się
Ttirytorjum Polski. 15.
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i zechcieli wykorzystać nadzwyczajne właściwości tego skrawka
ziemi, dogodnie położonego i szczęśliwie usytuowanego przez
naturę pod względem obronnym.
Przegląd dziejów walk o niepodległość, rozważanie przyczyn · wojskowych, które zadecydowały o naszej przegranej dopiero dały należne poczesne miejsce węzłowisku Warszawy
w pracy naszych teoretyków doby późniejszej, dopiero zrozu miano, że ot10 jest osnową .obrony. ,, Trójkącik, opisany Modlinem, Serockiem i Pragą jest jądrem, pestką całego teatru",
mówi zwycięsca z pod ~iłosławia, człowiek, który swem krytycznem roztrząsaniem kampanji 1831 r.. wychował nieledwie wojskowo pokolenie 1863 r., dał mu zapas myśli i rozumowań. Ku
temu więc trójkącikowi może dążyć nieprzyjaciel, właści\l.iej
w jego kierunku rhoże się zbliżać do armji, zebranej nad Wisłą
,, bez obnażenia swej flanki, albo tyłów ... " ( czy r. 1920 udowodnił to twierdzenie?)
Głównym punktem, ku któremu zdążać będzie wojsko najezdnicze, jest Warszawa, stolica, główne ognisko państwa. Lecz
dotąd rolę główną w kombinacjach strategicznych grał lepiej
· obronny od przyrody-Modlin. Dla nas powiedzenie Warszawa,
czy Modlin jest pojęciem względnem, bo dla działań dzisiejszej
czy też przyszłej dalekonośnej artylerji jest to niemal obojętne.
Równie dobrze sięgnie. A powtóre minęła już oddawna wiara
w moc cudowną i niezłomność jakichkolwiek punktów, które dla
wojny wszak nie mają absolutnego znaczenia. Dopiero w kombinacji położenia punktu z kierunkiem i szybkością armji działających w obrębie jego wpływów, wywnioskować się dadzą,
„jego względne zdolności, a przecięcie jego promieni stałych
z operacyjnemi korpusów manewrujących około niego, daje w przybliżeniu. pewną liczbę znanych ognisk, które sztuka może ubiec
zawczasu i zająć"l).
W przeszłości i stosunkowo niedawnej przeszłości węzło
wisko Warszawy poczytywano za ognisko obrony, za jedną
wielką redutę, w której Warszawa pod względem taktycznym
ustępowała Modlinowi, mającemu, jako twierdza, lepsze warunki
obronne. Przed dojściem do niego z północy, skąd względ
nie najłatwiej się było nieprzyjacielowi podsunąć, zaczyna się
słabo wzniesiony, pokryty glinami polodowcowemi, płaskowyż,
nieco urozmaicony; woda powyrywała w nim drobne. a liczne
parowy, utrudniające komunikację lecz zarazem niepokojące, dla
nisko osadzonej warowni, bo w nich się mogła zgromadzić pie chota nieprzyjacielska dla akcji, będąc zasłonięta od ognia działowego obrony. W dodatku okolicę pokrywają· szmaty dość
gęsto się ścielących lasów liściastych i iglastych, utrudniających
zdolność widzenia, przesłaniających ruchy wojsk.
Od wschodu leżą zasłoną stare forty Zegrza, w widłach
Bugo-Narwi, chroniące miejsce zejścia się wód. A Międzyrzecze

1)

L. Mierosławski t. I. str. 143. Rozbiór krytyczny kampanji 1831 r.

· p~si~da d_ostatnie własności obronne, pokryte na bokach poła·
ciami lasow na mokrem podłożu.
'?1artość r?syjskich umocnień Modlina, przestarzałych, jest
.
Jak w~a~_om~ mew_iel~a 1). Od czasów zmiany poglądów na wartość hnJi Wisły niewiele o niego dbano.
Wal~a _wsp~łczesna ob~li.ła. bodaj . w zupełności pojęcie
wrłą~z_neJ, bierneJ obrony? dz1s1eJsza woJna do lamusu niepam1~c1 Je -~kłada. ?ołoże.me trwałego biernego oporu i nieruchomeJ armJt, przyw1ązaneJ _do kilkunastu czy kilkudziesięciu km.
kw. być moż~ tyl~o epizodem, sta!1em przejściowym, który
o wymk_u walki Vf zadny~ wyp.~dk~ me rozstrzyga. ,, Uwięzienie
~szy_stkich obrotow ( a_rmJi) na Jak_1mś kaw_ał~u ziemi, choćby ta
ziemia była ołtarzem i koroną świata musi się ostatecznie rozwiązać zdobyciem tej . kor~ny, c~y tego ołtarza", W związku
z ostatecznem . ~gruntowamem się powyższego pojęcia walka
obronna ~ strefie samego węzłowiska (kilku czy kilkunastu km.)
~alka; o.bhc~on_a na znuże!1ie przeciwnika nie istnieje, a utrwalić
się mus_1 pojęcie zdolności ~acz_epny~h i _wyłącznie zaczepnych
węzł~wiska dla prowadzema idąceJ z mego akcji obrony na
, tereme cen~ralnego obszaru strategicznego. Nieprzyjaciel, podsu~ąwszy. się pod -yv_arsz_awę, Dęb_lin, czy Modlin, walczy wszę
dzie ~okoł tych mi~Jsc i wszystkim tym objektom w mniejszym
lu~ większym stopnlll zagraża, niwecząc ich zaczepną wartość
boJową.

Zastrzec się w · tern miejscu należy, że zasadniczo walki
prowadzone n_a zachód o~ połudn_ika Nie~na (środkowego) i Bugu
(po Brześć), i na połudm_e od rownoleżmka Łomży ,są już tylko
wa_lką _obron:1ą o 'Yęzłow1sko W ~rszawy; tam w oddali wywią
zuj~ się akcJa,. ktora przychodzi „ko~ać" pod. miasterr., w jego.
obhczu_. PozyCJe faktyczne obrony stohcy są me na zachód i na
połudme od wymienionyc~ l_in~j, _le~z na wschód i północ, w przesmyku bramy AugustowskieJ, 1 _Jezior Mazowsza Pruskiego.
. Obrona zaczepna węzłowiska Warszawy zniewolona jest
przy Jąć za pod~t.awę swej. a_kcji, jak mówiliśmy, układ koncentryc~ny_ rzek, dzielących_ JeJ o_tok na szer_eg. trójkątów, czy też
~ycrnkow ~ołowych. G!owne ich znaczeme Jest, że one dzielą,
Jak_ nap~daJącego, tak ~ obrońcę, lecz ten ostatni ma możność
związa_ma przedwcześme, co przyroda pozornie oddzieliła. Po~ą~z~me wi~c SPkt~rów jest dla teraźniejszości kwestją najwa!..
znteJs~ego_ i zas?dm~z~go znaczenia, co się sprowadza do wykonama meledwie mmimum pracy, połączenia te muszą bowiem
być wykonane u nasady, skąd drogi idące po wododziałach dadzą możność gromadnego rzucania wojsk wprzód na sekto; zag!ożony. Tereny wyci~ków kołowych, idących od' węzłowiska, są
rożnorodne, chaotyczme pokryte grupami leśnemi na podłożu

Prz~ci~ M~dlinowi, j~ko twierdzy, przeciw samemu faktowi jej ist• 1)
•
mema ~YP?W1edział się w „Placowce* gen Michaelis w HH8 r. Czy sąd ten został
uspraw1edhwiony przez wypadki 1920 r.?
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niejednokrotnie mokrem, to polami ornemi, torfowiskami i piaskami, w różnym stopniu są one zabudowane, a rzeki je dzielące
płyną w odcinkach dolin fluwioglacjalnych z wł~ściw.ą im moczarzystością, co razem wpływa na trudność utrzyrr_iania zwi~zku w sz~regach frontu atakującego; przy przechodzeniu błotnistych dolm
rzecznych z ograniczoną liczbą przepraw, nadstawia przeciwnik
pod uderzenie z ośrodka swe skrzydła lub tyły, zmuszony jest
rozwlekać swe kolumny po łukach, których cięciwy mu zajmujemy, gubić poszczególne ogniwa swych wojsk w miarę naszych
uderzeń. Położenie więc w węzłowisku· sprzyja wyjątkowo walce
zaczepnej, względnie zmusza nieprzyjaciela do czołowego ataku.
~ieć dróg okola węzłowiska Warszawy istnieje w spadku
po zaborcy, lecz stan jej od wyjścia Rosjan trudno powiedzieć,
aby się polepszył. Stwi~rdzić nal~ż:y, że nie stoją .dziś on~ na
wysokości wymagań, nie zapewniaJą nam zdolności szybkiego
przewozu rezerw na stanowiska zagrożone. Drogi okrężne, idące
po łukach, przecinają rzeki w miejscach starych przepraw, na
Narwi w Zegrzu, Serocku, Pułtusku, Ostrołęce, Łomży; na Buguw Wyszkowie, Małkini, Drohiczyi:iie i t. d.; na Wieprzu-~ D.ę
blinie, Kocku, Łysobykach; na Piltcy-w W arce, No~e~ M1e~cie,
Inowłodziu, Tomaszowie; na Bzurze-w Sochaczewie i Łowiczu.
Najpotężniejsza, jako przeszkoda, Wisła ma jak wykaz~ł :· 1920
tych połączeń stanowczo za mało, są one tylko w reJonie dawnych twierdz i ~ liczbie ograniczonej.
Wododziałami, suchym smugiem międzyrzecznym, idą od
węzłowiska ~rogi, w zarysie ogóli:ym,. jako . dwusi~c~ne kątów!
stają się zatem, poza przeprawami, obJektam1 drugiej ważności
dla ustalenia dogodnej sytuacji. Znaczenie ich, w związku ze
znaczeniem dróg na tych terenach jest wyjątkowo wielkie, bo
przynajmniej 50% powierzchni jest podmokłe lub zalesione, poprzecinane i na szybką budowę ich nie pozwala, a w deszczowych porach roku kraj poza szosami staje się zwłaszcza we
wschodniej części, niemożliwy dla jakichkolwiek przemarszów
większych grup.
Węzły komunikacyjne, międzyrzeczne czy też wododziałowe
są pomiędzy Wisłą, a Narwią w Nasielsku 2 Pł~ńsku,_Ciechanowie,
Przasnyszu, na Międzyrzeczu Bugo-Narwt głowny Jes~ w Ostrowi, której posiadanie decyduje nieledwie ó z~olności ru~hu. we
wschodniej części tej połaci kraju, jej oddanie przenosi bitwę
pod Modlin. Na wzniesieniu Siedleckiem tego typu węzły s_ą
w Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Łukowie, na zachód od Wisły-w Kutnie, w Rawie, Grodzisku i t. d. Rzu~ oka na mapę
wystarcza, aby powziąć pr~ekonan_ie, że wszrs.tkie te .':Vęzły. są
do utrzymania lub odebrania w miarę natężenia energJi woJsk,.
zebranych w centralnym dzieln!k~ sił, jakim jest „gwiazda_" _k~lejowa i drożna Warszawy. W JeJ zasobach, mocy duchoweJ i fizycznej kryje się zaród zwycięstwa lub upadkl.!, które .decydować się mają w bitwie na najbliższem j_ej ~rzedpolu .. N1.e zaI?ominajmy o tern, że o i!e „cuda . nad. Wisłą (?) maJą się :~ dzia~
koniecznie u wrót stoltcy, a nie nieco daleJ, w przyzwoitszeJ
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-odległości, to głównym warunkiem ich powodzenia jest zdolność ·
·
wszechstronnego napięcia sił Warszawy.

Południowo-wschodni place d'armes -

wyżyna Lubelska.

_Ws~ho~nie zbocze wyżyny Lubelskiej opływa rzeka Bug,
odd~ielaJą~ Ją od prawobrz~żnego Wołynia; z niecką Wielkich
Dohn gramc.zy wyżyna ~oliną glacjalną, którą płynie dolny Wieprz.
N a za~ho~z.ie ury:Va się krawędz.ią, nieraz mal~~niczą i stromą,

a .U stol? JeJ ~łyme, szemrząc, Wisła. Na południowym-wschodzie
s~altstym grzbi~tem Roztocza z płytą Podola.
~ołud~10wo-wschodn1 place. d'armes nie ma jednolitej fizjo~!lomJ~ k_raJob:azu. Po wk~oczentu z północy, z Podlasia, nic nam
nte mowt, że Jest~śmy w innej krainie geograficznej, zwłaszcza
przy posuw.a~IU s1.ę '-Yzdłuż Bugu. Przeciwnie krajobraz przesią
ka bez!1adzieJf:Oś~ią. 1 tęs~notą, idziemy niziną podmokłą, usianą
błotami, lasami, Jeziorami. Tu bowiem wdziera się z za rzeki
fo_rpo~zta. char.akter:>:sty~zn~go krajobrazu polskiego, który z niewielk1em1 odmianami. z.aJmuJe przestrzeń wzdłuż Bugu od Brześcia
po_ C.hełm, ~ z ~r~gieJ strony do Tyśmienicy i Wieprza. Są to
naJwtększ~ i naJniedostępniejsze miejscowości centralnego obszaru strate~1cznego, szczególnie od linji Parczew - Włodawa ku
Chełmowi. Przepływatą kraj niewielkie rzeczki, jak Żelawa, uchoy, z naJznaczniejszej grupy jeziorek wypływa bło
dz_ąca do K:zn_
imst.a Tyś~temca, do Bugu dążą Włodawa, lJcherka, niosąc wody
z teJ okoltcy błot, mokrych lasow i stawów.
. Wz dłuż rzeczek cic\gną si~ podmokłe łąki i pastwiska, zaj1
mują one ponad / 5 powierz.chn.i ('-Y powie~ie Włodawskim 28°1o
po':')· Lasy rozrzucone w mewielk1ch skupinach są nieutrzymane.
NaJwiększe kompleksy leśne ieżą wzdłuż Bugu i na południe od
Parczewa. G~eby kraJu .są płone, przeważają piaski polodowcowe,
pod upraw~ Jest poniżej połowy powierzchni. Piaski wznoszą się
wyspowo : kilka m~trów ponad otaczającą je nizinę, wznoszą się
w postaci ta_rcz J?laS:czrstych czy n.ędznych pagórków, na których przytul!łY. się. rownte nędzne siedziby ludzkie.
Za]udm~ni~ Je.st w odpowiednim stosunku do wydajności
gleb! więc nie,w1~lk1e, (powiat Włodawski ma 58 m. na km. kw.,
powiat. R~dzynski 68. m. na km. kw., podczas gdy powiaty na
wyżynie, Jak Lubelski ma 120 m. na km. kw. Puławski 114 m.
na 1 km. kw.? i t. d.). Ludności więc w tym kącie nadbużańskim
o /a, al?o 1 o poło'-Yę m_niej, a~iżeli w pogranicznych powiatach
~achodmch. Stosunki osiadł?ści przypo.minają Podlasie. . Drogi
1d31 po groblach, _faszynach 1 często maJą charakter węzin. Wogol.e, pod wszelkim względem są to okolice mało gościnne dla
,,
WOJSk.
Północno-zachodnia część wyżyny Lubelskiej jest monotonnym p~askow:>:żem, ~tótJ dolina Wieprza oddziela od północnej
zapa~hny, kr~iny Wielkich Dolin. Ku zachodowi, pomiędzy Puła
wami, a Kazimierzem opada ona malowniczo ku Wiśle; krańce
w1ąże się
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W?d w szereg przydolinków, głębokich
gęsto
wąwozow, o ścianach spadzistych, dnie często suchem
'
zarośniętem krzakami.,
. Swoi_s!ą cec~ę nadała. wyżynie pokrywająca ją gleba. Jest
nią less,. zołta gh~ka naw1.ana (zw. przez niektórych żółtozie
mem~, n1euwarstw~ona, ~ehkatna i miałka. Jest ona prawdopodobnie pochodz~nta eoltcznego 1), została wywiana z kontynentalny~h pu~tyń 1 osadzon~ n~ ich peryferji, porastającej trawą,
na ktoreJ się drobne płytki, wiatrem gnane, zatrzymywały. Istnieje
wskutek tego w lessie mnóstwo kanalików, czyniących tę glebę
łatwo. pr~epuszczalną dla wody i powietrza, a więc ma ona wła
sności pierwszorzędne pod względem rolniczym. Posiada less
skłonność do bu~owy _stromych_ stoków, każdy więc strumień, każda
d~oga poln~ wcma_ s1~ w n_aztom, aby w przyszłości zamienić
się w wąwoz o bllsk1ch p10nu lub p10nowych ścianach. Nieje~nokro~nte wąwozy ~pl~tują się w sieć krętą korytarzy. Wiele
1c~ maJą okohce. Kaz1m1erza, s~ąd . suną oµe w kierunku połu
dnt.owo-wschodmm, na Wąwolmcę 1 Lublin. Przepływa je malownt.czo w~rtka rzeczka, Bochotnica. Podobny typ powierzchni
2
maJą okohce Szczebrzeszyna, Turobioa i t. d. ).
1
I:ess zal~ga zachód wyżyny i w południowej jej części przechodzi szerokim pasem do dorzecza Bugu. Jest to najżyźniejszy
sz~aK wyżyny, przerwa.ny smugami odmiennych gleb w dorzeczu
Wieprza. Glebą odmienną są głównie borowiny, zwietrzelina
kredo:Va, które) nalot.ną pow_ierzchni~ les,sową zmyły wody, albo
te:az Jesz~ze niszczą i spłu~uJą rzeczki, wżerając się zajadle w ziemistą_ caltznę. Kr~da zaści~ła wyżynę, leży w spągu, lekko poc~y_laJąc olbrzymi płat sweJ tarczy ku północy, a w niej, lub na
nteJ zaklęsł~ rozrzucone ~niazda utworów trzeciorzędowych.
Połudmowo-zachodnte podstopie wyżyny o ubogich glebach
polodo~cowyc.h, pokryte jęst li_ściastemi (bukowemi), bądź szpilkowemi lasami dorzecza Tanwi, dopływu Sanu. · Idą one szerokim pasem (20 km. szerokości, 60 km. długości) wzdłuż niej, doch~dzą~ na północ do Zamościa, na zachodzie do Wisły, zwę
żając się szczególnie pod Biłgorajem.
. Ta1:e~ bierze swe źródła na Roztoczu, - Roztocze przedsta~ia s1~ Jako wał wyżynny, jako grobla, opierająca się ongiś
naciskowi lodów, napierających z północnego-zachodu. Przecię
tna wysok<?ść wykracza ponad 350 m.npm. a względna 100-150
m. _nad pozion:i zapadliska niziny Tanwi lub Bugu, _które sobą roz- .
d~iel~. Grzbiet Roztocza sze~oki kilkanaś<;ie km. (do 14 km.),
b1egn1~ od Tomaszowa do Lwowa, z północnego-zachodu na
połudn1owy-ws~h~d. Od krańca północnego wysyła kilkurzę
do~e r~zgałęz1enta ku Kraśnikowi, niby macki dla silniejszego
związania z wyżyną Lubelską.

jej pod~rte

są ~ziałaniem

1 ) Trafiają się jednak pokłady lessu, dobrze uwarstwione, które tłomaczą
•
jako osady rzeczne lub jeziorne.
2 ) Doskonale jest to widoczne na .mapie niemieckiej 1:100000 (przedruk
·
ros. 1:84000).

Wody topniejącej' tarczy lodowej, 'a następnie dzisiejsze
~ody deszczowe podarły głębokiemi parowami o urwistych, ska11stych zr~bach. ten garb kredowy, t_worzący pomimo nieznacznych
w~sokości kraJobraz p~łen malowniczości, o charakterze podgórskim. Dopływy S_anu 1 od wschodu Bugu prawie że przepiłowały
wał ~oztocza, dzieląc go, na _szereg . oddzielnych partyj, co nie
sprzyJało pro_wadzentu _drag Jego wierzchem, trzymają się też
?ne wschod!11ego podn_oża. Wody spływające do Bugu wydrą
zyły głębokie dolmy 1 daleko wkrajały się w trzon, podczas
~~y wo?y. dorzecza _Sanowe~o na sa~yn:1 grzbiecie mają przeb~eg krotki. _Wododzi~ł .pomiędzy zlewiskiem Sanu i Bugu trzyma
s1~ krawędzi zachodnteJ, grzęda wodoµziałow a ma formę · wą
skiego płaskowyżu.
Część południ?wo - wschodnia wyżyny, Hrubieszowskie, jest
okohcą wyJ~tkoweJ . żyzności, z czem jest związany brak lasów,
glebę rodzaJną tw_orzy czarnoziem (humus), któ~y wtargnął z za
Bug_u. Prze_d woJną słynął kraj nadbużański z wielkiej ilości
kom _(st~dnm~ rządowa w Janowie), dzisiaj, jak cały bliski
wschod Jest nteomal bez wszelkiego inwentarza.
Przeszkodami dla przemarszów .wojsk, oprócz lasów dochodzący~h. do znacznej wielkości, są rzeki: Bug i Wieprz.
Zrodła Bugu wytryskują u stóp północnej krawędzi Podola.
Opływ~ rzeka wyżynę Lubelską w d.91inie łąkowej, bądź moczaro~ateJ. Szerokość jej jest niewie)ka (40 - 100 m.), pod Wło
d~wą 1;1a. 13? m.. (głęboko_ś~ dochodzi do 1,9 m.). Rzeka pły
n i~ l~nny1e,. sredn~ spadek Jej 0,312°/00 , koryto ma kręte, zdziczałe,
dz1elt. się, . idąc ~1lko_ma _ramionami już poniżej D_ubienki, gdzie
~rzegi dolmy_ staJą się mższ~, a dno grzą~kie. Dno samej rzeki
Jest przeważnie p1aszczyste, nierzadko pokrywa je warstwa szlamu
(0,3 m. gruba) 1 porasta toń wodną trzcina. Liczne są na rzece
wyspr, !ale~ane przez fale powodziowe, wysoki wodostan po
stopmentu śntegów trwa 3 - 6 tygodni, mniej po długotrwałych
na~et deszczach. Po wylewach rzeki i opadnięciu wód pozo.· staJą długo wysychające błotniste nieciecze.
Trydność dla przeprawy sprawia Bug pomiędzy Dubienką
. Ko~m~m (ma tu często wysoki~ brzegi 13 - 20 m.); powyżej
1 pomżeJ przepra;Va pokonać musi tylko szerokość nurtu, brzegi
do. ~udowy m?stow. n:ia dogodne, suche. Prawy brzeg najczę
śc1eJ pokryty Jest hściastym lasem.
. (?d Korytnicy po Brześć dolina i okolica nosi charakter poleski 1 pr_awe dopływy Bugu u źródłowisk mieszają swe wody
z. wo_d~mt d_opływów poddanych Prypeci, wododział pomiędzy
niemi Jest me ~o odszukania w okolicach płaskich i błotnistych.
Podczas zimy rzeka staje na 4 miesiące (grudzień - marzec) wówczas, roz~mie si~, _traci .sw:ój charakter barjery.
DoP.ływem n~Jznacz~ieJszy_m Bugu z wyżyny jest Huczwa,
w_ypływaJąca z w1lgotneJ okohcy Tomaszowa, następnie Weł
man~a,. Ucherka. Często giną te rzeczki w . bagnisku nie do
P:ZeJś~ia, porosłym wiszarem, pokrytym łudzącym płaszczem
zielem.
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Wieprz bierze swe źródła u stóp Roztocza, jest on . kością
pacierzową wyżyny, przepływa ją przez środek. Jest rzeką za·
małą, aby w dzisiejszym stanie mógł być zużyty jako droga.
Od źródeł przecieka przez miejscowości podmokłe, następnie
przedziera się przez wyżynę do Krasnegostawu, żłobiąc swym
nurtem głęboką dolinę, o ścianach spadzistych; - od Krasnegostawu spokojnie niesie swoje wody na północ pośród łąk, dopóki nie zakręci na zachód, wchodząc w dolinę fluwioglacjalną
i nią odejdzie ku Wiśle.
Przy przeprawie rzeka przeszkód żadnych nie stawia, dno
ma twarde, piaszczyste, różniąc się tern od Bugu, któremu nie
wszędzie dowierzać można. Dopływy Wieprza, oprócz Tyśmie
nicy, płyną w dolinkach wąskich, a głębokich, często · błotni
stych; głównym z nich, lecz zarazem odmiennym jest Bystrzyca,
wzdłuż której ciągnie się pas gęstszego zaludnienia.
Wieprz nadaje się tylko do spławu, jego dopływy dla komunikacji nie mają żadnego znaczenia, mogą tylko w dżdżystych
porach roku grać rolę drobnych przeszkód taktycznych. Wię
ksze rzeki, jak Wisła i Bug otaczają wyżynę, idą po skrajach
wskutek czego środek jej pod względem komunikacyj wodnych
jest upośledzony.
·
Jak dotąd wyżyna Lubelska przeżywała walkę przedewszystkiem na rubieży wschodniej, gęsto przez nią biegły szlaki
wojny.
Rzeka Bug nie była granicą rzeczywistą, wzdłuż jej dopły
wów wrzała odwiecznie walka szczepów, ruskiego dążącego
z Wołynia śladem gleby czarnoziemnej, dolinami Huczwy, Sołokiji, Raty i · polskiego, przesuwającego i rozprężającego się
w stronę słabszego oporu, na wschód. W walce tej żywioł polski został zwycięzcą, w okresie niewoli porozbiorowej i w czasie
wojny światowej otrzymał wynik wydatny i ostateczny.
Na Bugu wojowano z Rusią, na jego brzegi doszła wojna
1920 r. Nieprzyjaciel zasadniczo wkracza do tego kraju ze
wschodu, ' mając w chwili ruchu na przedpolu skrzydło stale
zasłonięte Polesiem, - wtargnięcie krajobrazu poleskiego za Bug,
dozwala mu kontynuować marsz ku Wiśle, przeprawia się on
wówczas powyżej Dubienki, gdzie Bug przeszkodą nie jest. Ten
kierunek walki jest najważniejszy na wyżynie Lubelskiej, a prowadzi przez Zamość (dawna twierdza, oblężenie przez Budiennego) na Lublin, Warszawę lub nagłym ćwierć obrotem, na Lwów.
Tu więc na sektorze południowo-wschodnim centralnego obszaru
strategicznego rozgałęziają się drogi: droga obchodu na Lwów 1),
~tóry armja wroga chce odciąć (walki w rejonłe Rawy Ruskiej,
Zółkwi) i droga dla obejścia węzłowiska Brześcia, na które atak
ze strony południowo - wschodniej przedstawia się problematycznie, w terenie wyjątkowo defensywnym. Rzeka Bugu, jako ·

1
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do Lwowa ze wschodu, to znaczy przejść Podole z dziesiątkiem
dopływów dniestrowych.

droga podwozu dzisiaj nic nie jest warta, zamienia ją kolej idąca
równolegle jednym, albo drugim jej brzegiem (dr. żel. Brześć Chełm), linja pierwszorzędnego znaczenia dla ewentualnych wypadów z Brześcia w kierunku południowym.
Przedpole wschodnie Bugu nie różni się krajobrazowo w ża
dnej swojej części ·zasadniczo od zachodniego, na niem się musi
zogniskować obrona wyżyny, linja frontu działań leży gdzieś na
wschód od południka Włodzimierza Wołyńskiego1 co uniemożli
wia nieprzyjacielowi zajęcie i eksploatację drogi żelaznej SokalWłodzimierz Wołyński - Kowel. Walki więc o wyżynę toczyć
się będą na rzekach wołyńskich, niosących swe wody do basenu
Prypeci, co dozwoli na wykorzystanie przez nas linji kolejowej
nadbużańskiej, łączącej Podkarpacie z Brześciem, więc z Polesiem. Zawiązanie walk na Bugu, zmuszałoby naszą armję do
korzystania, jako z podstawowej linji komunikacyjnej, równoległej frontowi, dopiero z drogi żelaznej, przechodzącej przez Lublin, w odległości 60 km. od rzeki. Dojazdy jej do Bugu, mają
stacje krańcowe nad rzeką w Chełmie (droga żelazna na Kowel)
i w Brześciu.
Utrzymanie rzeki Bugu, jako linji tyłowej jest koniecznoś
cią dla zabezpieczenia zdolności poruszania się wzdłuż frontu.
Wiadomo, że nieprzyjaciel, który dojdzie· do Bugu, - przekracza
Bug, a próby obrony przejścia są tylko. próbami (przejście Chmielnickiego, Kochowskiego 1792 r.; pod Kryłowem i Hrubieszowem
wojska rosyjskie zniosły armję Auffenberga w 1914 r., spychając
go od rzeki w kierunku na Lwów; przęprawa Budiennego). Jest
to naturalne, nieprzyjaciel, który doszedł do rzeki od wschodu,
mógł to uczynić tylko po ewentualnem zwycięstwie osiągniętem
na Wołyniu i jest dość silny, aby przejść rzekę, która przypomnijmy sobie, nie jest rozhukanym nurtem, a do Dubienki
snuje się łagodnie i leniwie kobiercem łąk.
Ten południowo .- wschodni szmat kraju nadbużańskiego jest
analogiczny do zawór wrót wyjściowych północnych, wrót Podlasia, analogiczny, bo na południu również istnieje zwężenie, mianowicie pomiędzy kompleksem błót poleskich, a Podolem, z jego
dzies1~~ 1dem dopływów naddniestrzańskich, wymarzonych linij
obronnych od Zbrucza po Wereszycę, dozwalających na tworzenie frontu ruchomego, elastycznego i na dowolne przesuwanie
go wgłąb. Niezdobyte w czołowym ataku ze wschodu Polesie
i trudne do zdobycia Podole da się obejść przez wrota wyżyny
Lu~elskiej. Ten wzgląd wyznacza drogę najazdowi biegnącemu
od Dzikich Pól, drogę, na której nie grzęźnie on w błocie i nie
przeprawia się przez masę rzeczek, w kraju omijanym przez
drogi. Skraj wschodni wyżyny Lubelskiej, zdawałoby się, jest
miejscem, gdzie cieśnina idąca ze wschodu się kończy, a rozlega się swobodny przestwór dla atakujących fal. Tak w rzeczywistości nie jest, bo w kilku przemarszach przed sobą ma nieprzyjaciel zap9rę Wisły; z północy fragmenty krajobrazu poleskiego z właściwą mu trudnodostępnością, a z południa sterczy
końcowa krawędź Roztocza, równoległego do podolskich dopły233

wchodzą, w niev,ifliu p~przecisk~j(l). a. od pół11oc~ej swe.J krawę<f2i
Roztoc~e _wysyła szereg wy.a1osło~c1 Q.łl Kraśntk, formując skrzydło weJścm, czy tet raczeJ zJsłonę, którą od południa wzmacnia
Tanew ze zdr~dl~wemi bagniskaJni, zbierająca obficie z grzbietu
qrobne strUf!llente. Skr~ydło 1o, okolice słabiej zaluqnione,
()krywa las, tdący dorzeczem Tanwi ku Wiśle ku Sanowi który
pr~e~racza, wdzierając się j rozpraszając na Jizinie Sandoxpiers~teJ.. Prze~ Tanew przeprawiła się· armja. DJnkla w r. 1914,
nte ,n1epok,01ona przez Rosjan; którzy się cofnęli na Kraśnik
sk1d p~ zwycię~kiej bitw~e ruszył Danki płaską . szeroką grzędą
wódod~1elną Wisły -:- Wieprza, przeciętą Bystrzycą, ha Lublin.
_Ołów~e str~teg1cz.ne znaczenie wyżu Lubelskiego polegać
będ~ie na lokahz~wamu of~nsywy nieprzyjacielskiej, która się
wdz1.era poza ~ug drogą woJn)( na tyznym bezleśny"m, gęsto zaludmony!11, pasie lessu osad~onej. Szlak wpjny-(d.oskonale go
uwydatm.a map~ gleb, rówme dobrze zarysowuje się na mapie
n~ któreJ naszktcowano kilka.naście wybitniejsz,ch dróg wojny
w Pols~e ') . .~z~ak ten dąży na Zamość, drogą wymijającą z pół
n~cy n_1ęgośc10n1e sterczące, wypustki Roztocza i zmierza ku Lub.hn~wt. Dl~tego Zam.ość był twierdzą przez długie wreki, bo
. o _mega ~us1a~a uderzyć nawała, która szła od Ukrainy drogami, a WOJna Stę tylko dogodnym szlakiem posuwa tam gdzie
'
tycie tętni najtwawiej. Stary to aksjomat.
Prac~ nad wyrzu~eniem nieprzyjaciela za Bug iść mote od
· ~odk,arpaci~, kt~te oprótz ~ęstego zaludnienia, ma doskonałą
sieć ko_mu01kacy1ną, . dozwalaJ'\cą na· nagły i. szybki dowóz ,u,
~odrug1~ od B~ześc1a, którego tajemnicze, puste obecnie okohce, 1ęłne w~~tn, dróg. 09: groblach; błot i piasków., wybitnie
sprzyJaJą akcJ1 .ustanow1e01a status quo ante, a potrzecie jgf·
~te czołowy kontratak w tw.arz naporowi nieprzyjacielskiemu
.t. J. kontratak od W~rszawy-Lublina. Lublin nad Bystrzycą j,est
węzłem lokalnym teJ obrony, bo głównym jest tylko węzłowiska
Warsz.awy, b~i wz~lędu na. syt.uację, czy w jej kierunku posuwać si~ będz1e ar!flJa przec1~mka. Lect armja Warszawy ztnuszona Jest. zabezpieczyć sw~}e skrzydłq; najdogodniej · czyni tę
u~ługę Wt.eprz, co dosadnie określa znaczenie Jego/ dolnego
~1egu w ty~ wypadku. Bug bowiem załamuje su: zbyt nagle
p~d ~'Item niemal. pro$tym, przyczem i załamanie się rzeki jest
błtskie równole~mka Warszawy, - pójście głównych mas wroga ~~dłut Bugu byłoby ude!zeiliem czołowem ną Warszawę, motliwem t)'lk<? po ~pa!lowamu Brze$cia, a ja~ dotąd nieprzyjaciel
~schO~f!l ~ei ak~Ji się wystr2!egał, w tym k4erunku spodziewając
Jl ni~ odnosił
su: naJstlnteJszeJ obrony. ~zględnie wykona\Yszy _

. wow ~iestru. ·Dr<?gi n.t ~oztoc,ie nie
ktach su: p1zeź

PJe

I

do.statec.znęgo suk~su (Ótochów, Radzymin},

się Wisłę przekrocżyć powyfej lub ponitej węzłołłiska okolic
Warsilwy. W strategicznem znac.zeniu - akcja 1831 r. ·,,jest · •
ogromnym marsz.em flankowym M()skwy, si~gającytn to za pół-nocne„ to za ~łudniowe ramię Wisły 1 ) ~. Powtórzyli ten manewr,
acz nie w całośQi bolszewicy. Powtórzyli go rówi,iet Niemcy
(1?15 r.), poniewa2 stosuńki, dochodzących ptomieni wodnych,.
na z'achodn.iem porzeczu Wisły są podobne, cho'dat w mniejszym'.
stopniu znaczenie tam wogóle mają rzeki (Pilica, Bzura).
Akcja idąca ze wschod~, powytej Warszawy, wzdłut doln~go biegu Wieprza znajduje przeszkodę, jeżeli obrona posiada
le pawnej twierdzy rosyjskiej jest podzielonę
Dęblin. Przedpo_
riekami na trzy sektory. Czuwał Dęblin · nad mostami kolejowemi i droirremi, dając., motno·śt wypadu w dowolnym kierunkv
@) li.qjach 4ziałań odśrodkowych').
Najważniejsze · znacżenie · w działaniach mających miejsce
na wyżynie, ~asfępnie w akcji prz~rócenia sytuacji pierwotne-j
posiada rejon Ęłrzescia, który długo mote się czuć bezpieczny
ód wschodu, a iagrata bez przerwy nieprzyjacielowi, któryby
zechciał go zlekcewatyć. Dlatego wątpliwą się st!je chęć forso,
I wania południkowego biegu Bugu od wschodu ( czy tet za~hoduil)
w wojnie d~isiejszej bez uprzedniego posiadania, a przynajmniej
inten:5ywnego związania Brześcia. Upadek twierdzy jest róweożnac;_zny z przejści-em rzeki przez nieprzyjaciela w jej dol~m
biegu; drogi działań przeciwnika na]blitsze idą wówczas przez
Brześć na Warszawę ·jako objekt główny walki, bo musimy po•
-wiedzięć, te zajęcie jej być mote równoznaczne ze zniszczeniem nasz:ej armj.i (tylko lts. Józef mógł sobie pozwolić· na óp~szczenie stolicy w kampanji 1809 r.), a wówczas , akcja wszelka
Di). Bu.gu powytej ma · znaczenie drugorz~dne dla 9bsorty stoli~y.
· Tylko w czasie niedawnym, ddenie o los' ~wowa; obawa bez:
powrotnej qfraty miasta, nakazywała nam zwrócić uwagę na
akcję Budiennego, w ciągłej trosce, ąby nie zwrócił się na po"'
łiidme, --obchodząc Lw6w dla zagarnięcia terenów ' naftowyc'h.
Kierunek prz~ niego wybrany~ dQśrodkowy ku Warszawie, był
~witany z .ulgą. Oddalał się od Podkarpacia. a przysnniętie
się ku. węzłowisku obszaru było rzeczą obojętną wab ee utraty
1

1

Brześcia.

U Młerdsławskł. Rozbiór krytyc~ny powstania 1831 r.
,,Dla wszelkie) zitym słlj' (polskiej), niepoczu\tające.j ilię odrazu do
iłąłałej zaczepki przeciw na)azdowl pOłudniowemil MoskV'IY, jedynym 1tano,1.1fsld'em }est ujście W~ptu do Wisły. WiadolJIO nam, te po Modlinie jest to
..-.zeł naJsłrategtcznieJszy ośmiu wojev,óditw. Dopóki Moskw.t punktu tego
nltpowrofnłe nie opanuje, dopóki nie zdbkdzie, nie rozpromieni l nie uforty·
flkuje · na ni.n przeprawy wszechstronnej, dopóty dopełnionymi nie zostaną dwa
nftzbędne warunki Jej przewagi między Bugiem, Wieprtem, a Wisłą, t. J. na
fedyneł sachownlcy na }aktei wolno jej racJg.nalnie zwyclętyć Królestwo; do·
,ob, mó:wlę, ~opeł~o;m mi tOSUBłe, 1-o us"talellie lł5iedztwa międiy lnwa- .
ł1:odltową, a polµ<1n o:wtt; 2-o podobieństwo atanów.ćtej przęptawy na lewy
łWPt . \YI~ ..Jł.!kię leP.!Z• Jety wła,pie na wspólnym przecięciu tych ~w6cb
~ · . Rpt1ip• kryty~Q. tanipanJi 1831. t. Mierosławski str. t~ 1:'ak
1)

.

1)

:im

~~ailłdOae ł)'łko

o1ff:onne, Ji~lle znacienb~

Dęblina.

~r~gi. żelazne .Przestrzeni ograniczonej Bugiem i Wisłą,
prze~rnaJ~ Ją p~~u~nikowo, w północnej części pofrójnie, w po• łudn!oweJ podwo~nie, łącząc magistrale kolejowe, idące ku wschodowi (ku połud.niowemu - w.schodowi) z siecią Podkarpacia. Na
sektor wkraczaJą to~y koleJowe z za Wisły - w Dęblinie, z za
San.u-·~ Rozwadowie, czylt na. krańcach odcinka Wisły, ogranic~aJąceJ .bo~ wyżyny. Na ca.łeJ tej długości (80 km. w linji pow1etrzneJ) mema mostu kolejowego. W kierunku równoleżniko
:wym. przel;liega falisto kolej Dęblin - Lublin - Chełm (odcinek
drogi żel. Warszawa - Kijów).
.
~rogi pó~nocno - wschod_nieg:o kąta wyżyny są szczególnie
k1epsk1e, chociaż trud~~ powied~ieć, aby na całej wyżynie były
d?bre, le.cz w tyc~ ~teJscowościach przyczynia się do tego mintmaln~ 1l~ść kam1e~i erratycznych, używanych do budowy dróg,
ca~kow1te 1ch z.u~yc1~, stąd sz~sr . w Hrubieszowskim, Zamojskim przedstawtaJą się rozpaczllwie zwłaszcza w czasie deszczów, kiedy z tłustego czarnoziem~ wozy i konie wybrnąć nie
mogą.

. W przy~złości,. po unormowaniu stosunków, wyżyna z racji
sweJ żyz~osci b_ędz1e pożąd.aryą podsJawą .C czy. tylko częś~ią jej)
dla ruchow WOJsk 1). Dz1siaJ ograb10na 1 zniszczona 111ewiele
dać może. Armja ~ziałająca {?OZa Bugiem, .w . Lublinie i mia~teczka~h. wyżyny, Jak: Chełm 1 Zamość, znaJdzie dość szczupłą
1lo"ść mteJsca dl.a lokowania urządzeń tyłowych, lecz wzamian
są . one dogodnie na szlaku położone. Dalej na wschód jest
woJsko pod tym względem ' jeszcze bardziej ograniczone i skrępowane.
.
Wisła, jako p~zeszko_da. Wisła, opływająca zachodnią krawędź
wyżyny .L ubel~kteJ, ongiś w praczasie przedarła się przez grzbiet
wyżyn połud111owych, a obecnie snuje się cicho łożyskiem starego wyłomu. Dno doliny pod Zawichostem ma szerokość
12 k~., poniżej s~ę ~węża do 3 - 4 km., zachowując naogół ten
:Vymiar aż. do UJścia Iłżanki, gdzie rozszerza się do 15 km.
1 w .tern m1ej~cu jest to jej największa szerokość, dalej w dół
rzeki ponow111e ul~ga !w~żeniu,. pod Kazimierzem ma już tylko
1200 m.. f?no doliny Jest płaskie, piaszczyste, rzadziej mokre;
rzeka nieuJęta w karby. posł_uszeństwa wałęsa się po niem od
brz~gu do. brzegu, płynie dwoma korytami, oddziela ślepe od!łog.1, posi~da ?P?Szczone starorzecza, kępy, porosłe wikliną
1 w1er~bam1, naJw1ększe pod Solcem (kępa Gostecka - zamieszkała~ 1 pod Tarłowem. Prawy brzeg zazwyczaj góruje kilkanaście mtr. na~ lewym .(20 m.); brzegowiska wznoszą się 30 90 m. i:iad poz101:1 !zeki, szczególnie wysokie ..- i malownicze są
w okohcach ~az1m1erza! Józefowa. Zakrywa je przeważnie las.
Normal111e w czasie wezbrania wody zalewają dno doliny,
1
•
) Podsta:V~ działań. ~ołsk jest także zbiornikiem rezerw i ,c;przętu wo~
Jenneg?, . lecz hnJa od !1•e1 idąca ku frontowi nie jest linją operacyjną, lecz
tylko. li~Ją zasobów, chocby szła nawet po więcej, aniżeli jednej linji komunikacy1neJ.
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na którem osiedli ludzkich niema, z wyjątkiem płaskiego brzegu
naprzeciw ujścia Iłżanki. Wioski nadwiślańskie sterczą na krawędzi brzegów, rzadziej na pochylni zboczy, pojedyncze chaty
tulą się w zacisznych przydolinkach, schodzących ku rzece.
. Przy przeprawie rzeka' stawia trudności z ·powodu szerokości anormalnej do stanu wód 600 - 1000 m., przy głębokości
często dochodzącej zaledwie do 0,5 m.; w czasie posuchy nierzadko można ją swobodnie przejść wbród. Brody wskutek
zmienności dna nie zawsze są dostępne i nie zawsze są stałe.
Spadek rzeki jest niejednostajny, naogół łagodny, średnio 27 cm.
pro km. (O, 16 - 0,33°1o 0 ).
Wobec nizinnych brzegów miejsc dogodnych do rzucenia
mostów jest wiele, lecz mosty, należy się zastrzec, dadzą się
utrzymać tylko
do pierwszego podniesienia się wodostanu„
wówczas bowiem fale zaleją dojazdy do nich i pozostawiają
je wpośród przestrzeni wodnej. Z chwilą podniesienia się poziomu wody, wzrasta chyżość nurtu i los przeprawy staje się niepewny. Najkrytyczniejszym momentem dla przepraw jest pora
ruszenia lodów, kiedy wszystkie zaimprowizowane mosty legną,
podruzgotane i ścięte krą. Niewiele pomagają izbice. Można
przyjąć za zasadę, że ~ Wisła uszanuje mosty tylko o podstawach
kamiennych, drewniane prędzej czy później, zniesie. 6.1 1806 r.
rzekg. potrzaskała i zabrała ze sobą wszystkie mosty cesarskie
pod Modlinem. W 1884 r. zrujnowała konstrukcje mostowe pod
Dęblinem.

Z przepraw wyróżnia się prastara przeprawa pod Rachowem
(Annopolem), przez którą nawiązały łączność w r. 1914 armje
państw centralnych. Pozatem istnieje tymczasowy most w Puławach i rqwnie niepewny w Sandomierzu.
Promy nie są zbyt liczne, unoszą zazwyczaj 4 wozy, wzglę
dnie dwa działa bez koni, albo około 100 ludzi, w miejscowościach nadbrzeżnych jest ich zwykle po jednym, lub dwa„
oraz kilka czółen.
Przeszkodą n.ieprzebytą jest Wisła w czasie zamarzania
i ruszenia lodów. Najcharakterystyczniejszą cechą tych okresów
jest niepewność. Niewiadomo kiedy rzeka stanie i czy wogóle
stanie i jak długo trwać . będzie zlodzenie, wszelkie zmiany nagłe są na niej możliwe w terminie dwu, trzydniowym, wobec
czego jakiekolwiek działania wojskowe muszą się z tą ewentualnością liczyć. Kiedy w r. 1831 generał rosyjski Kreutz„
który przyszedł z za Wisły, zmuszony był przez Dwernickiego
do ucieczki ze zdobytego Radomia i przeprawiał się przez rzekę„
sprawiła mu ona skutkiem raptownej odwilży niemiłą niespodziankę; wzmacniając słaby lód deskami i słomą, zaledwie zdołał się Kreutz wycofać.
Rzeka traci swą wartość przeszkody w okresie zlodzenia.
Staje najczęściej w grudniu, puszczają lody w pierwszych dniach
marca. Okres zlodzenia trwa od 102 - 116 dni, nieraz tylko 60
dni, lesz należy zastrzec, że rzeka odrazu nie zamarza na całej
swej szerokości. Początkowo pojawia się śryz (igiełki lodowe
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tworzące się w wodzie) i lód denny, powstały pod wpływem intensywnego promieniowania dna rzecznego. Tworzy on pewne skupienia pływające, które w miejscach płytkich zatrzymują się i stopniowo mogą zatarasować rzekę. Tworzy się również lód przy=brzeżny, zwłaszcza przy płaskich brzegach, mało zalanych, który
stopniowo narasta od lądu do środka łożyska, dopóki nie zasnuje
je na całej szerokości. Na ten lód wejść nie można, jest on ·zwykle wątły, cienki i uniemożliwia, wrazie większego zasięgu, zupełnie pqeprawę.
Normalnie na Boże Narodzenie lód już jest
mocny. Srednia maksymalna jego grubość wynosi 2,8 - 31 cm.
Wyjątkowo ma grubość 1 mtr. (a nawet 1,5 mtr.). Srednio gruby lód wytrzymuje ciężkie wozy, np. w Sandomierskiem w qasie
trwania pokrywy lodowej przewożą drzewo z lasów niziny na
wyżynę Małopolską. Pokrywa lodowa jest zazwyczaj gładka, czasami jednak o ile zamarzł zator, albo rzeka pokryła się lodem
przy silnym wietrze, powierzchnia jest chropowata i niedogodna
do przejścia.
.
Zdarzają się zimy, w czasie których rzeka całkowicie nie
zamarza, przychodzą ciągłe, raptowne odwilże i nie pozwalają
się ustalić skorupie lodowej.
N a wiosnę, kiedy śnieg topnieje pod wpływem ciepłych
południowo - zachodnich wiatrów i koryta rzeczne nie są w stanie pomieścić napływającej wody, następuje pękanie lodów.
Łamią się one w tafle, przeróżnej wielkości, przeważnie kilka
lub kilkanaście mtr. długie i kilka mtr. szerokie, zwane krą.
Na Wiśle zdarza się często, że wolno posuwająca się kra
spotkawszy na drodze przeszkodę w swym ruchu, zatrzymuje się,
tworząc zator.
Najczęściej powstaje on na miejscach płytkich,
o słabym prądzie, na. zakrętach rzecznych, w miejscach silnego
zwężenia koryta, pod mostami lub przy tamach.
Wisła płynie
ku północy, istnieje więc również przyczyna klimatyczna. Powódź idzie z południa, nasuwają•c się na · nietkniętą w dole
rzeki pokrywę lodową. W roku wielkiej powodzi na żuławach
( 1888), wodostan w Malborgu wynosił 10 mtr. przy temp.eraturze - -· 20°, jednocześnie na Podkarpaciu ciepłota powietrza wynosiła 4° - 7°.
Zator jest przyczyną żywiołowej klęski, przedstawia zbitą
masę kry, pole lodowe, grube kilka mtr. (2-3 mtr.), długości 10 km.,
albo więcej (14, 16, 20 km.), przez które woda nie może się
przedostać, wówczas obchodzi je, zalewając sąsiednie przybrzeżne
niziny. Zator trwa kilka lub kilkanaście dni, lecz zdarza się w bardzo mroźne zimy, że może on powstać w czasie zamarzania rzeki
i trwać aż do zupełnego oswobodzenia się jej z lodu. Np. zator
w Niepołomicach i Popendzynce utrzymał się w 1892 r. od 21/XII
do 21 / II 1), w Dzikowie i Kole i na Sanie w Radzymnie od
20/XII do 20/11.

1
)

S.

dopływów.
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Pawłowski.

Zlodzenie górnej

Wisły

„Kres zatorom przynosi albo. większa fal~ wezbrania, albo
promienie słońca. W wypadku pierwszym wielka woda, zat~mowana zazv:yczaj przez ~piętrzon.e. lody,. uderza gwałtownie
w wał lodowy, podnosi go 1 ~ałko:w1cie zabiera ze sobą Jub yowoll rozbiera. Podczas rozb~erama z~toru zna~e są Z)awtsk~
odrywania się pewnych ~zęści z~toru i spływania w ~oł rzek1~
albo zjawiska powstawania kanałow w ,J~odku zat~ru, ktory utrzy
muje się jeszcze tylko przy brzeg~ch ).
.
Odcinek rzeki przegrodzone] zatore.m, wyklucza. nie~al
w zupełności możność przeprawy. Usuwają zator oddziały p10nierskie przy pomocy materjałów wybuchowych, przy. mostach
stoją zwykle straże ochronne, które niszczą nadc1ąga3ące tafle
kry, drobiąc je.
.
, .
Oprócz okresu zamarzania przeszkodą Jest rown1eż rze~a
w czasie wylewów przez k_ilka dni, cho~iaż ,~ylew .przęm~Ja
w kilka tygodni (2 - 6). W10senna „Kr_a~o~ka 1 letni~ ,,~wię
tojanka'' nie są tak przykre dla ludn.osci, )ak wy~ew Jesienny
(niezawsze będący) w poiowie. w:ze.śnia, ktory zabiera ze sobą
zboże i siano, nieuprzątnięte z pol 1 łąk.
.
I
.
Jako linja komunikacyjna .dla podwozu na tereny walki P<?łożone na pasie wyżyn południowym, rzeka w obec~y~ stan~e
przedstawia wartość prob~em~tyczną. , ~or~ystać z niej będzie
moina dorywczo, z wielkiemi trudnosciamt.
.
.
.
Dla obrony taktycznej szeroka, pusta, bez s1edz1bllludzk1ch,
z wysoki em i brzega~i doli1:1a, z rzeką sa~opas błą~z_ą~ą. pośrodku, wyjątkowo ~1ę na~aJe .. W?b.ec bezuzytecz1:1ośc1 ~ej, Ja~o
linji komunikacyjnej, posiadanie JeJ poza sobą Jest 111eledw1e
obojętne . Jest tylko barjerą, prz.es~kodą taktyczną, c~nną, lecz
nie nieprzebytą, niejednego przeJścia dokonano p~zez mą .w okresie wojny 1914/18 r., wystarcza dla jej opan?_wama m_ateqa~ pontonowy 2 - 3 korpusów. (Przepra'Yy armjl a.ustryJack1eJ pod
Józefowem, Sandomierzem, Puława~i, pod Dęblinem).
.
Po wyjściu z przełomu. połudnto.w_ych wy~yn wcho~zi rzeka
w szeroką dolinę. .OtrzymuJe dwa ni.w!ne,..rowne sob1.e co do
wartości dopływy, Wieprz z prawej 1 Piltcą. z lewej st.r~ny.
Towarzyszą jej smugi błotne, rzeczyska szerokie, żyzne niziny,
zrodzone z przyniesionego przez .wart?wą wodę m~łu t.. zw. Powiśla (np. Kozienieckie). Brze.g~ doh.ny zarys<?w~Ją si.ę słabo,
wznosząc się o kilka mtr. nad JeJ poz10m, gdz1enieg~~1~ t_yl~o
stają się wyższe,. zwłas~cza na b~ze~u prawym, pomzej UJścta
Pilicy pod Kalwaqą (szam~c.Sokolmckiego-30 m)., albo po9 Warszawą, gdzie sterczą ghrnaste zbocz~. Szer~kość rzeki P.rzekracza miejscami 1000 mtr., J_>Od sto!tcą, gdzie rzekę zwęzon_o
tylko 450 mtr.; łatwość rzu.cema mostow znaczna, rok 1915 widział ich między Puławami,. a ~~rsz~wą 17..
.
Charakter rzeki zupełnie nlZlnneJ przybiera Wisłę P~ przyjęciu potężnego, dwuramiennego dopływu Bugo - Narw1. To

i górnego Dniestru, oraz ich

1) 1. c. str. 41.
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30. Okolice

Brześcia

Litewskiego.

I: 200.000.

I

31. Krajobraz

nadbutański.

1: 100.000.

niejednolicie, str.zępiasto, 'W kiek-u · Pilicy, wz<l,łut której
.
.
runku jej ujścia.
.d<?
~o
J;>olsce
w
i.est
drugie.
~dt,
Ł
.
wytyny
Główne ·miasto
ilóści mieśziańców, lety ono · na stoku naJwytszych wz~1es1en
(280 m.) ~w OkQlicy jało'wej', nad najnędzni~js.zą rz~ką P~lsiu, .Łód
ką, (dop!yw. Neru), której_ wod~ zabarwian~ ścr~_kamt. z. . fabryk
nie nadi'.Je się do użyik~ Mias!o zab~d~wane Jest n1ech~uJme, z :pośpiechem, straszące nieledwie_ s~Y,mt _czworobo~a~t .b~1:1dnych
domów przytuliskiem nędzy robotmczeJ, wyzysk1waneJ do~ych1czas p;zez kapitał obcy. Rozrastało si~_owo "miasto Łód~" z t~~ie
amerykańsk4 prędkością: w r. 1860 hczyło 28 tyt. m., w 3Q l~t
p_ó"tniej liczb.a mieszkańcó'w.. urosła. w czwórnasób,.'! 1910 r; _h:-czyło 410 tys. m.., przed woJną · dociągnęła d~ pół milJ~na. WoJna
nietył~o zmniejs~yła impet j_ej rozrostu, lecz zu~ełme go . powstrzymała, fabryki stanęły i głodne rzesze robotnicze częśc1oy.rQ
zmuszone zostały do rozpierzchv.ięcia się. Cz~śł, Ja.ko z_dobycz,
białych niewolników, po o~powiedniej nagance wywiózł okupant
.
·
do Niemiec.
Warunki sanitarne miasta opłakane, _dot'ą'd nieIJ1a w .ni~ k~:.
,
nalizacji. Inteligencja polska przed woJną była .dągć męhczme
reprezentowana. żj~iołem zamotniejszyąi, burtuazyJnym są przewatni~. ,Niemcy (miasto ma . ~6%. ewangehków .-:-- 1910 ~-), którzy
w przeciwstawieniu do ewangehków warsz!lws~ich, i<?rhwych p~trjotów, często przed wojlli, jak . i w czasie jeJ.. tr!-'anta. wyratme
okazywali swe ·nastroje halcatystyczne. W sameJ Łodzi oprocz
kapitalistów - fabrykantów stanowili oni ele!Dent wys~kolony
technicznie, - tywioł tybulczy był tylko p~olet,rJatem? zam1es~kującym przedmieścia: Bałuty„ Radogoszcz , 1 t. d. Żydzi stanowiący
ponad 1/,, mieszkańców Łodzi. (22%), jak wszędzie, nale~ą do s'fer
,
zamotnych lub biedoty.
miast w państwie,
rzadkich
z
jednem
jest
Obecnie Łódt
S.) . . Kl~gdzie większogć rady miejskiej_ jest socj\listyczna
·ski, któr~ miasto wskutek woJny .dotknęły, uczyniły Je t~ naJ.
głodniejs%em miastem Polski.
Jest Łódź centrem przemysłu przędzaln~-tkackiego, haok~Slniej le.ty 'kilk~ miasteczek. p~dobnego, przemysł~wego typu. NaJwiększem z mch są PabJan1ce (39 tys. m.), Zgierz .(1~ tys. m.)
tys. m.),
połączone z Łodzią tramwajami, następnie Ozorków (17 _
.
Tomaszów Rawski (28 tys, m.).
Przyszłość Łodzi jest zai:{ewniona• z chwilą ·kiedy stanie się
0118 krzyżownicą linji: Kraków-Gdańsk i WarszawJ-WJocław.
Przemysłowy. charakter okolicy ~pływa,. ~' gęstość zalu,
dnienia wytyny Jest z~a~zna, twor.zy s!ę na n!eJ wysp~ zwartego
zaludnienia, o gęstości -przekra.czaJąc~J 115 m1eszka_ńco!1 na kim.
kw., (powiat Łódzki ma 636 m. na kim. k~., Brzeziński !32,. ~aski 120, powiajy cukrow~ _na północ~. gdzie około 70% ziemi Jest
pod uprawą jA Łęczycki. i Kutnowski mają po 115 m. na ktm kw.).
Zydzi stan~wią nie· mniej jak 13% w powiatach rolniczycht i około
1/i ogółu ludności 'łl Niemcy 1/, ogółu ludnogci w okręgach prze1 ~.
(

my-słow;ych.
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WytynaŁódzka wybiega odnopml kupółrtocnemu-wschodowi
· k~ S~iernie~icom i ' Pilicy, zowią przeto te · ~ź~ści wytyną Skier01ew1ckl:\, Piotrkowską. Nazwy t~ są oczyw1sc1e sztuc~ne, krajobraz na caJym~ tym obszarze jest jednostajny, ·niczem charakte- .rystyczriem sfę nie odzn~a. Skierniewice są węzłem kolejowym
chodziło ·o niego Hindenburgowi; kiedy chciał uzyskać połączenie
, Mysłowice-Torut\. -Po klęsce armij rosyjskich w Prusach Wscho- ·
dnfeb, uderzyli Niemcy n·a Osowiec, pragnąc· wedr:zeć się do
czworoboku twrerdz rosyjski~h. Wspomagali ich Austrjacy. Wówczas zaczeła -się kontrofensywa rosyjska, jtórej praw( skrzydło
ubezpieczyła Jinja odporu rz. Narwi, podczas gdy na lewem uderzyła armja rosyj$ka w kieruąku S14ska. W tym momencie posiadanie Ski~nie~c było afutem iasadniczym dla · obu stron, prze" ·
·.dewszystk1em Jednak dla Nlemców.
_świetnieJstą, dziprzesiłość
ongig
. . Mi~sto Piotrkó'9! miało
s1.a1 tycie słabo w mm . tętnł, ratuJe go połoteme przy kolei War,
sżawsko„ Wiedeńskiej.
.Łódzkiego ·
wzniesienia
od
Idąc
i.
pqludniowo-zachodń
Sektor
·
na P.Ołudnłe, wododziałem Wisły- Odry, wchodzimy na wytynę
Małopolski, Od krainy Wielkich Dolin wznosi się ona zwolna
z innych stron, opada stromemi zerwami do nizin Podkarpacia,
'
.
Śląska, 1ub ku Wiśle, nurzającej się u jej stóp.
kraPod wz~lędem budowy geologicznej, jak i charakteru
.
jobrazu dzieh .się wyt_yna na .część zachodnią, wytynę Krakowsko-Sląską1) i .wschodnią Kielecko-Sandomierską, przedzielonesł~by~ o~n_iten!em Nidy {wytyna Nidy) .. Część .Północna, po- .
m1ędz~ P1!1cą 1 R«J~omką 1 _dor~e~ze !eJ ostaimej Jest .niziną
o gl_ebi.e J?l~szczysteJ„ pokry«;J bhteJ \Yis.ły szczątkami puszczy
~o~en!CkleJ . .Sam brze~ ~zeki, płaskl, Jest ~o t. zw. eowiśle Kozienickie, utwór deltowy, (Jak tuławy gdańskie czy za01eme__ńskie
dar rzeki), · zieąiie rodzajne na,rnułów, osadzonych przez nurt tJe.
czny, idący w k~ótkic,!t, łagodny~h zakrętach.
. . Do Częstoc~owy (idą~ z. półn~cy) 'Okolke pokrywają gleby
gltntaste, urozmaicone fdz1emegdz1e przez pasemka _pagórków
piaszczystych; kraj ma charakter rolni~zy, choć już przed Często
chową spostrzega się wapienniki Rudnik, i rozpoczyna się pas
. iabr.yczny, rozrastający sie w;dłut pierwszej kolei polskiej,
Warszawa - Kraków; a który m~ H podstawę swej egzystepcji
bliskie kopalnie Zagłębia węgloweJo. Ząjm.ują one południowQ
zachodnie narote wytyn)'\ W miarę przesuwania. się ku południowi
gleby stają ~ię gorsze, wy~tępują Wil)ienie? a . towarzyszą 'im
szczer.e piaslu, które w okohcach · Olk sza zaJmuJą znaczne prz~·
·
·.
. 'Strzeme-.
Największy z tych komplelćsów beznadziejnego smutku i jałowości, zwany pus~ynią Błądowską, przerzyna . Biała Przems~a,
1
) .o Śląsku, mającym zn•czenle. wyłączne d!a państwa lQó.Wić · będziemy
oddzfe-lme. Krótki artykuł o wojskowem znaczeniu ~h1ska um'Jeszczony był w,&
.
2 Żołnierza Polskiego z 12.2.1921 r.

,

znacząca

Jej

swcij bieg Wflskt smug4 roflfnnotcł,

trzymają~, słę

brttgów. ~reczka przebiła ·aJt przez piaski, wcinając się do
pęziomu wody zaskó~ej, dolina jej jest zabagniona (7~12 m,
głęboka). Piaski ;.pustyni• otoczone s,.- podniesiong ku kral\com
grzęd• wydm, a dalej na zewn11ttz . wymoslościami wapiennerni.
. Podlotem zachodniej · czętlci wytyny jest, c-ią,nący się · of!
okohc Krakowa po za Cz~stochowę, grzbiet wapienia muszlo- , ·
wego Jury białej. · Dobitnte zarysowuje się brzeg tej formacji„
nieje~nokro~nie ska!isty, podzi~lony ·przez wąwozy lub .rtt}ejscami
P!Zez błotniste. doliny na partJe.. Brzeg ten, wskutek n1ęrównej
s1ł7 odp0irno~c1 poszczególnych Jego części przeciw burzącem.u
działaniu czynników atmosferycznych (a przedtem .abrazji) wy·
występuje stremo· w krajobrazie. Jes1 on rzeczywigcie granica\
._.._..,_ . _,,,..,.. h1ska pod względem '&191Jł"ałicznym,-i · orograficznym. Najwytsze
ysokolłci grzbietu (504-m~ - Podzamcze pod Ogrodziedcetn),
letą 270 m. ponad dolin11 au~awy, i dalej ku północy, gdzi~ >
przepływa górna Warta, wznosi się grzbiet po~ad jeJ pozio100-150 m. Znaczenie największe w czasie pokoju,i Jak i dl•
prze~sięwzięć wojepnych ma młe,sce przełomu Wąrty przez..
grzbiet pod Częstochową. WyzyskuJe go kolej Warszawsko-Wi~.
dedska.
· ,
Częstochowa na straty przełomu' odegrała pewną rolę
'! _1809 r. Wog~le w v.:iekach ostatnich ~y~atnie widoczny grzbiet.
h?JJll obrono, nigdy nie ~ył. Atak rosyJski na Śląs~ skierowany,.
nie dał wymków . dodatmch, aosjanie do -krawędzi wyt.yny nte ·
doszli, a: Niemcy w listopadzie·i grudniu 1914 r„ przed nim trzym~li wysunięt~ s.wój ·front ,(Kfobucko-Częstochowa--Wolbrolth
MaeC:hów), maJ~c jego skraj spadzisty poza sobą i tu odpierali
at.taki przeciwnika, oczekując ofensywy' własnej, idącej z naci
brzegó~ .dolnej Wisły.
Grzbiet jest średnio zalesiony i nawodniony słabo wsie le-·
tące na nim m\ją mało studzien, są pomiędzy nie.mi taki~ do ·
których wodę dowotą (okolice ł(osmołowa).
. .
· '
Charakter gó!zysty, c~oć brak .mu c!ch o górzystogci ~wiad-·
czących 1 bardzieJ malowni~ty posiada część grzbietu blitsza
K11akowa, zawdJięcza gc, .działalnoatci wód płynących. Zbocza
głęb~kich wąwozów w;vtlobionych w praczasie (kaniopów)
strome lub urwiste, lś~ią biało~ią wapienia, Q fantastycznych ·
często ~s~tałtach, okryJe, czepiając1 się wszędzie, rojlinnością.
azeczk1 ~1eknące w ~ąwozach, odznac.zają się bystrym .spadkiem.
leci sł\ nikłe, w. czasie deszczów wzbierają, jak_ górskie potoki
(Prą~n1k? Dłub!1i.a, ucłiod~ące d~ WislY.)·. 'Z., ~ąwoz6w najwięk
szy 1 naJbardzieJ znany Jest 0Jcowskt 1 sąsiednie doliny (Są- · ·
spow.ska, Bętkowska i in.).
Przekraczając wod'odział Odry - Wisły na wschód widać
te jura znika pod płaszczem utworów kredowych; wy]>~wa ta,r;
rz .. Pilica. Bieg jej poc~ątkowy na północ, odchyla su: nastę
pnie ku północoemu-wschodo~t. Zdąta ona do W1~y i pod Mniszewem od niej uchodzi. Qo zakręt\l w s:wym biegu południkowym
nie jest wjelką przeszkodą, .dno ma piasz.c zyste (szerokeśł ćf~
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Przedl)ori!I przedęłiije,, ~ l'}ltr.,. przy S~lejoJ1ie 60 ittt., ~rzy.
głębokojc1 0,~2 mtr.). Zmienla ·się cfiarakter łotyska od miejsca ~wtotu, przy wejśCiq w do inę dyluwjalną, szeroką i często
błotnistą. Szerokość doliny wynosi przeciętnie 1,5-8 km. (sze„
ro~ość rze~i 230 mlr. przy ujściu, głę~okość 2 mtr.). Blisko doj4c1a do Wisły ma rzeka doff często ślepe odnogi, zdradliwe ,achy.
Równolegle do· g(Srnego biegu Pilicy, w· kierunku przeciwnym zdąta Nida._, Rz$a płynie krętemi i drobnemi zakolami.
Prz~z podmy:wa01e wklęsłych brzegów zakola te powoli zmniejszaJą swój promied krzywizny, · d~óki silniejszy przypływ . wód
nie utoruje sebie najkró.tszej dro.~_i, porzucając dawne półksłę- ·
ty_cowe ło.tysko. .Dno, .J&k na Ptlt~y, piauczyste, rzadziej bło- ·
. tntste (głęboko~f rzeki .0,7 - 4 mtr., szerok:o~ć 12 - 75 intr.).
l>o wylewach wiosennych odpływ trwa 3 - 4 tygodnie, po nim
po.zostaję wiele smug mokrych. Spławna jest Nida dla statków
{pieparow.y~h) ~ dolnym biegu, wiozą nią gips i okolic Wiślicy.
• 1
Najmtsze stany wody w Pilicy i Nidzie b)Fają we wrzeg01u
. i .J?&f d~i~rniku, najwy.tszy wodostan mają rzeki w okresie topnienia· gnregów. Zamarzają w połowie grudnia, puszczają lody
w początku marca.
·
Nida przepływa Vf górnym swym biegu okolice łesiste i górzyste, r~wnie.t wzdłut Pili~y ciągną się większe obszary leśne,
co łączme stanowi przeszkodę taktyczni. Nidę wykorzystano
w r. 191~ jakiś czas uwh1zł na niej front.
.
WyJ,yna Kielecko·:.. SandoJJ1ierska, a właściwiej piaskowy.te
ma w środku pomiędzy Sandomierzem, a Kielcami nasadę w formie elips!, która jest jakby rzeczywistą wysoczyzną. · Oś jej
dłutsza. le.ty z północnego - zachodu na południowy - wschód na
· długogc1 około . 70 :km.y oś krótsza ma 15 do 22 km.
·
. ąątąc z północy '}a południe jut w okolicach· Il.ty poczy-'
niJą się ukazywać wymosłoścł, a wkrótce teren falisty PQczynasię układać w szeregi wzgórz, jakby uporządkowanych w łańcu- ,,.
cby, na poqobieństwo ' gromady. przelewających się, a stętaiycb
• w raptownym bezruchu. grzbietów ,fal. Niekońctący się r~ch pq·zorny krajobrazu., nuty oczy i nogi tołnier~kie, pod konlec dnia
marszu, prtysiąc by motna, te okofica idzie, a wędrowiec stoi.
O!t"zrmuje się wra(enie właściwe w czasie szybldej jazdy pociągiem. .
W blisko§ci, Kielc wzgórza wapienne okazują skłonno~ć do
zsuwani.a się w stromych stokach, nadając krajobrazowi cechy
ntalowntczości i urozmaicenłfL Od Kielc poczynają $ię ukazy~
wać najwy,tsze wyniosło-ci, rzędy łagodnych, niskich wałów
o ~ół&ym rozciągu z zacho~~io-północnego-zachodu na wsch~
dnto-południowy-wsch6d. NaJwytszy wśród nich podąta od Mą
chocic (właściwiej .od Ma~łowa) do Nowej Słupi. Są to Ły,og9ry, prastary trzon, · resz.tk1 pot,tnego górotworu, panujące nad
wyte~ Twarde dewońskie kwarcyty, urągające czasowi, wzno- ·
~M się ponad 60G- .m.n.p.m. ~(611 m.). Długość pastna ł'ynosi 24
Jdm , obrasta je bór w którym stumi zwycięsko jodła, Bezmyślny
rał,unett zniszczył wlele pi~k~a, wycięto przez całą dlugolłć grzbietu
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i kilkakrotnie przez szerokość przesieki, któremi wędrując dzień
cały zrzadka albo wcale nie napotka się człowieka. Wygląd
zewnętrzny Łysogór niewiele zdaje się wskazywać, że są one
rzeczywiście górami. Starość przywaliła i nachyliła je, zło
wrogi niszczyciel -- czas zasypał doliny .i przepaście, stępił
harde, niebotyczne turnie~ sterczące ongiś, jako nunataki w śmier
telnie głuchych i przerażających martwotą pustyniach lądo
lodu. Teraz leży miazga najtwardsza, sam ostrów wyniosły, acz
niepokaźny, niemający sobie równego na :nizinach, ścielących się
od Karpat po dalekie gór-y Uralu. Oryginalność Łysogór potę
guje brak dolin, brak form śmielszych, młodocianych, zrzadka
widocznych przy przełomach rzeczek, wytrwale żłobiących ło
żyska wpoprzek grzbietu. Na północnym krańcu pasma snują
"' się płaskie garby, zarośnięte krzakami jałowca, trawą, miejscami
. usiłuje je poderwać lemiesz. Na południowym skraju pasmo ma
przedłużenie w grzbiecie, którego strażą jest góra Jeleniowa,
a ci~gnie się ono aż pod Opatów.
Równie dobrze możnaby powiedzieć, że pasmo górskie cią
gnie się od Opatowa po szosę kielecką i w trzech miejscach ·
jest przedarte przez doliny rzeczne. Długość jego wynosi
wówczas 45 km. N a szczytach ściosanych przez działanie czynników atmosferycznych i stromych gdzieniegdzie stokach Łyso
gór, ścielą się tam i sam Kamieniste polany, zasiane głazami
Najpiękniejsze i największe rumowiska skalne są na
gołoborza.
Łysicy, wieńczącej kraniec grzbietu.
Na południe od Łysogór, schodem ciągnie się pasmo Dymińskie, pięknością, dzikością zboczy wyróżnia się pasmo Zelejowskie i Chęcińskie, lśniące bielizną skał wapiennych. Równolegle do nich na północ od Kielc leży, niskie pasmo Klonowskie.
Łysog'óry, zwane także garami Swiętokrzyskiemi, mają wię
ksze ilości opadów atmosferycznych, aniżeli okolica, woda przepływając kwarcytowe grzbiety i zbócza płynie przejrzysta, a poniżej wśród wapieni, które otuliły grzbiet u podnoża, mętnieje.
Góry są zbiornikiem wód i wysyłają liczne strum~ki, których •
wody zbiera, okolem wyżyny płynąca Wisła, i na samej wyżynie,
.
Nili a.
Na wschód i na południe od Łysogór rozpościera się lekko
falista równina, jedna z najżyiniejszych w Polsce „sandomierską
szumiąca pszenicą". Szumi nią wiatr na glebach lessowych. Jest
to pocięty wąwozami o zacieśnionym widnokręgu kraj, którego ·
formy przyp9minają w minjaturz.e krajobraz Chin Północnych.
Drogi wcinają się głęboko, niejednokrotnie zapadając w parowy
o ścianach jakby umyślnie pionowo wyrównan~ch, gdzie wozy
wyminąć się nie mogą; z tej więc przyczyny używają mieszkańcy
dzwonków przy zaprzęgu; kiedy fura naładowana zbożem zjeżdża
w dół, zwykle woźnica głośno krzyczy, aby z przeciwnej strony
nikt nie j~chał, ponieważ wyminąć _się niepodobno. Strome i przykre spa~i usprawiedliwiają powiedzenia w rodzaju, że „ w lecie,
czy w zimie w Skalmie'rskich wąwozach furman nie zadrzemie".
Na granicznych zboczach, na krawędzi południowej wody w mięk246
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kiej glince nawianej wy2łobiły, wyrywając ziemię, wąwozy dochodzące do 60 m. głębokości. Bystro płynące potoczki wód deszczowych zabierają ze sobą materjał zbocza, powodując jego
obsuwanie, mieszkańcy ratują swe pola przed ucieczką gleby,
przegradzają łożyska strumyków: utrwalając je faszyną·, sadząc
wierzbinę: V[ ogóle rz~czki zbiegające z wyżyny mają n1;1rt by
stry, wzbiera Ją raptownie po . każdym deszczu, zachowują się swaw~lnie. W~chodni sk~aj wyżyny stromo .i malowniczo o~ada ku
Wiśle pomiędzy Zawichostem, a Sandomierzem ciemnemi skałami
Pieprzówek, zwanych niesłusznie górami. Jest to stok trudno dostępny (60 m. wys.l, porosły . krzakami głogu.
Zaludniona wyżyna jest bardzo niejednostajnie, plenne i rodzaJne gleby lessowe i żyzne ciężkie gliny rędzinne (zwietrzeliny opoki . wapiennej) dorzecza Nidy przyciągnęły i zagęściły
ludność, która na nich przekracza cyfrę 100 mieszkańców na km .
kw. (powiat Sandomierski 116 m. na kim .. kw., powiat Opatowski
105 m. na klm. kw. powiat Pińczowski 123 m. na klm. kw.). Śro
dek wyżyny i część północna posiada zaludnienie nieporownanie
słabsze (powiat Włoszczowski 71 m. na klm. kw., powiat Konecki 84 m., powiat Opoczyński 75 in. na klm. kw.).
. . Ludnoś~ wyżyny zajmuje się głównie rolnictwem, z wyjątkiem okoltc zachodnich, . gdzie są liczniejsze miejscowości,
o charakterze przemysłowym, następnie z wyjątkiem okolic mało
urodzajnych i zalesionych, Łysogór, gdzie słabo się przedstawia
.
·
przemysł drzewny.
Domy na wyżynie prz.eważnie są drewniane, w stronie pół
nocno-wschodn~ej podpbnie, jak na drugim brzegu Wisły, obfito~ć w.apniaka .wpłynę~a n.a wznoszenie ~ niego budynków. Wapniak Jest łupltwy, daJe się łatwo obrabiać, lecz również łatwo
nasiąka wilgocią, wobec czego nie nadaje się na domy mieszkalne,' używają go na obory, stajnie- i t. p. budynki gospodarskie.
W okolic~ch lessowych materjałem budowlanym jest sporadycznie caltzna le~su, w której ko'pią piwnice, czasam'i stok lessowy tworzy jedn~, czy te~ dwie ściany budynku, rz.adziej chaty.
. Dużych miast wyżyna nie posiada, głównem mi.astem. są
Kielce (32 tys. m.), węzeł kolejowy, jak każde 'miasto w Polsce
wyjątkowo zażydzone (36% żydów). Znajduje się ono w pięknem
położeniu, przecina je szosa warszawsko-krakowska.
Miasteczka wyżyny również obfitują w żydowską nędzę:
~odzisła~ ma jej 71%, Włoszczowa 68%, Wolbrom 64~, Jędrze
~ów 31% 1 t. d. Zajmują się żydzi, jak wszędzie pośrednictwem
1 drobnym .ha~dlem~ w niektór,ych P.owiatach w ich ręce przechod~ą maJątki ziemskie. Stanowią om 4-18% ogółu ludności w powiatach.
Wię~szem miastem od Kielc jest Radom '(nad Radomką) 49 tys. mieszkańców. Posiada, jak i Kielce nieznaczny przemysł.
?o~ad. wszystkiemi miastami wy~yny ważnością swego poł~żenta i pięknością .góruje niewielki ·dzisiaj Sandomierz, który
meg_dyś w~lczył o pierwszeństwo z Krakowem, a teraz ledwie się
w mm życie sączy. Na granicy, nad bezużyteczną rzeką, pozba247
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wiony kolei, wegetował i narazie dalej wegetuje. Czas przyszły
zapewnie okaże się łaskawszy dla muzeum budownictwa polskiego
i żywsze się tłumy zaroją pod romańskim portalem św. Jakóba.
Ożywi go pęk linJi kolejowych, które się w nim przetną.
Najważniejszym objektem, uzależniającym ruchy wojsk na
wyżynie są Łysogóry, lecz nie same, są bowiem raczej wzgórzami, aniżeli dzikiemi górami, ale w połączeniu ze strefą lasów,
ciągnących się na północ od nich, wzdłuż rzeki Kamiennej, równolegle im płynącej bystro do Wisły, po każdym deszczu wezbranej, a po dłuższej szarudze rozszal~łej i nieokiełznanej. Pasmo lesiste na zachodzie dociera aż do Pilicy. (pod Przedborzem)
po obydwu 'brzegach rzeki Czarnej. Głównem drzewem tych lasów jest niewybredna pod względem gruntu sosna, wytrzymała
na wszelkie przeciwności klimatyczne i tern wypierająca inne
drzewa. Bliżej Pilicy napotykają się grupkami drzewa liściaste.
D. gub. Kielecka jest zalesiona stosunkowo dobrze (21.4°,·0 ),
d. Radomska ma 29.5% powierzchni pod lasem. Wyróżniał się
powiat Konecki, miał przed wojną 49.4% powierzchni leśnej, zbliżał się do niego pod tym względem Iłżecki (42.9%), Kielecki
(34,5%), Opoczyński (32.71;), Włoszczowski (32.9%). Lasy Starachowickie, w których prowadzono racjonalną gospodarkę leśną,
liczą ponad 30 tys. morgów.
Łysogóry pierwotnie pokryte nieprzebytą puszczą, zachowały ten charakter dość długo, w r. 1863 one i okolice ie~ stały
się przytuliskiem· partyj powstańczych. Kraj od nich na południe,
jest bardzo słabo zalesiony, większość gruntów znajduje się pod
uprawą ( do 70°/u).
Bystra Kamienna, obracająca liczne młyny Opatówka, Kaprzy' wianka, dopływy Wisły z wyżu nie dosięgają rozmiarów znacznych
i są słabą przeszko'dą taktyczną w czasie panowania pogody.
Lepiej się przedstawia Nida i Pilica, na których wsparł się front
aitstrjacko-niemiecki, przegradzający drogi do Krakowa i Sląska.
Przeszkodę poważniejszą stanowi na południowem zboczu
nurt Wisły, 1Hóra od Krakowa do Sandomierza oddziela i wytycza ściśle granicę pomiędzy niziną podkarpacką, płaską, moczarowatą, zasłaną lasami, bądź polną, a wyżem. Rzeka ma brzeg
lewy stale stromy, górujący ponad prawym, szerokość jej 150-200
m., płynie starym mioceńskim przełomem pod Krakowem, gdzie
zwęża się do 80 m. Część zakrętów rzeki przy regulacji zniesiono, powodując wyprostowanie koryta, którego nurt znajduje
się pod przewagą dopływów prawych, karpackich i_stale podmywa słabiej uzbrojone w tamy zbocze wyżyny . .,.
W alka obronna na terytorjum, na którem lub w bliskości
którego ześrodko~ały się kopaliny i przemysł polski jest w samym zarodku smutną. W wypadku natarcia z zachodu czy
z południowego-zachodu, będzie ona poprzedzona utratą Śląska,
a skutki tej klęski trudno przewidzieć. Przyjść może również najazd z południowego-wschodu, czyli po, zagarnięciu zagłębia naftqwego. Mogą być sytuacje jaśniejsze, mianowicie natarcia z pozostałych stron świata na wyżynę bez utraty życ~odajnych obszarów.
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Jako zasłona 9róg w kierunku na Warszawę, więc od bramy
Morawskiej, czy Sląska, naturalne linje obronne tworzy Nida
.
I .
i Czarna, względnie Pilica.
Główną rolę, jaką obrona całości kraju narzuca wyżynie,
j. t. zadanie utworzenia solidnych tyłów dla podtrzymania działań w zagłębiu węglowem, czy na zachod od niego więc przedewszystkim rozbudowa na niej dobrej sieci linij komunikacyjnych, kolejowej, jak i dróg bitych, pod którym to względem wyżyna Małopo!ska przedstawia się w barwach nie różowych. Połączenia ze Sląskiem naprawdę niema, stosunek dróg żelaznych
przedstawia· się jak 1:7. Dwie linje kolejowe krzyżują się w Skarżysku, w środku wyżyny, idąc po przekątniach, trzecia trzyma się wododziału, pomiędzy Pilicą, ' a Wartą; wyznaczając
zachodnią granicę wyżyny. Słaba jest również łączność kolejowa
'Z Podkarpaciem, istniej'e ona tylko n.a skrajach (Sandomierz, Zagłębie); niewielką wartość ma kilka kolejek wąskotorowych o nikłym taborze. Nie lepiej od kolei przedstawia się sieć dróg bitych. Komunikacje wodne poza pierwotnym spławem na Pilicy,
Nidzie i potroszę Kamiennej nie istnieją. Wisła od Krakowa, po
regulacji, nad którą pracują ( dość opornie to idzie) w przyszło
ści będzie dopiero dostępna dla statków takich wymiarów, które
Srodki więc tranbędą w stanie przynieść korzyść dla armji.
sportowe wyżyny są bardziej, niż skąpe.
Eksploatacja kopalin znajduje się w skromnych zaczątkach,
to samo przemysł, najlepiej wygląda sprawa zaopatrzenia armji
w żywność z żyznego okola południowego wyżu, bo jałowemu
środkowi na , swe własne potrzeby nie starczy chleba.
Stwierdzić więc trzeba, że zachodnie porzecze Wisły nie
jest dla wojny zupełnie przygotowane, dla poprzednich rządów
było ono zgoła obojętne, nie dbano o nie, miało rolę, jaką·speł
niają dzisiej pomiędzy państwami murzyńskiemi Afryki olbrzymie
lasy, których nie pozwalają ciąć. Od linji wododziału Noteci
i Wisły do tej ostatniej nie wiele jest przeszkód naturalnych,
linją obrony dla Rosji lub Niemiec byłaby Wisła, dla nas jest
ona pniem kraju, którego tylko w ostateczności dotknąć może toppr wojny. Przeq nią walka na szerokich, polnych płaszczy
znach nie daje jaskrawej przewagi ani obronie, ani atakowi.
Pilica i Bzura, Łysogóry ze strefą lasów po Kamiennę tylko ,
działają rozdzielająco, rozłamując przedpole zachodnie Wisły na
kilka działów, opierających się o rzekę, słabo samodzielnych.
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b. zabór pruski, według dotychczasowych obliczeń 480 parowozów, 2459 wągo
nów osobowych i 11500 wagonów towarowych. Kiedy je dostaniemy, zależy to
w znacznej części od postawy rządu niemieckiego• 1).
..
Stan nawierzchni torów kolejowych po dłi.tgotrwałej wojnie jest niezadawalający. Zużyte są szyny, progi, mosty. W Rzeczypospolitej trzeba zbudować
50-60 klm. zniszczonych mostów kolejowych, z czego w samej dyrekcji wileń
skiej około 700 sztuk. Pozostały inwentarz kolejowy również przedstawia się
nieciekawie, brak budynków, baraki zamiast spalonych dworców. Stosunki w kolejnictwie również wiele pozostawiają do życzenia, nie są jeszcze unormowane,
przyczynia się do tego słabe wyszkolenie personelu. Pomimo to znać wielki
wysiłek dróg żelaznych, który dozwala na pewien optymizm. Wiele musiały one
pracować na rzecz armji. Kilka cyfr ze statystyki Dyrekcji Warszawskiej doskonale wykazuje ogrom przewozów przez koleje dokonany.
Miesięcznię Dyrekcja Warszawska przewozi 2500000 płatnych . pasażerów
wtenczas, kiedy W.-Wiedeńska przewoziła w roku 1910-800000 osób, a Nadwiślańska 600 tys., t. j. obie razem 1300 tys ., a ponieważ Dyr. Warszawska obejmuje całą dawną Warsz.-Wied., a część tylko dawnych Nadwiślańskich, to przewozimy teraz dwa razy większą ilość pasażerów, niż przed wojną.
W lipcu (1920 r.) przebiegi w granicach Dyrekcji Warszawskiej stanowiły 73 miljony osio-kilometrów. co w stosunku rocznym daje 800 miljonów,przed wojną zaś przewozy kolei Warsz.-Wiedeńskiej dawały 550 miljonów, a Nadwiślańskich 800 miljonów osiokilometrów, to jest przewozy na Dyrekcji Warszawskiej wyrównywują w rozmiarach przewozom przedwojennym, jeśli weimiemy pod uwagę, że rozciągłość Dyrekcji Warszawskiej wynosi 1983 klm.,
a rozciągłość przedwojenna Warsz.-Wiedeńskiej i Nadwiślańskich 2969 wiorst.
Skargi i narzekania na małą sprawność kolei dają się wytłumaczyć tern,
że od 25 do 50 proc. wszystkich przewozów, w zależności od miesiąca i Dyrekcji, obsługuje wojsko, a dla przemysłu, rolnictwa i handlu pozostaje od 50
do 75 proc.,- a również objaśnia się niedostateczną ilością kolei, co dawało się
.odczuwać i przed wojną•.
4. Tabor rzeczny na Wiśle. Po Wiśle pływa obecnie około 60 statków
parowych holowni~zych i pasażerskich oraz około 500 berlinek. Tabor ten jest
zajęty przewożeniem żywności amerykańskiej z Gdańska do Torunia, Modlina
i Warszawy, obsługuje potrzeby wojskowości i tylko w nieznacznym stopniu
.służy handlowi i przemysłowi prywatnemu.
Cata flota wiślana znajduje się w ręku dyrekcji żeglugi państwowej, nawet berlinki zostały wydzierżawione przez skarb u ich włascicieli, ale niestety
skarb nowych statków i berlinek nie buduje a istniejące utrzymuje w zwykłym
stanie. (VII.1920).
Inicjatywa prywatna Tow. akc. handlu i żeglugi jesienią przy pomocy
nowego taborn zaprowadziła regularną żeglugę towarowo-holowniczą z Gdańska
do War~zawy. W dalszym ciągu Tow. organizuje żeglugę fowarowo-osobową na
wszystkich drogach polskich.
Jedyna czynna fabryka statków tegoż Tow. w Warszawie zbudowała w r.
1920, dwa statki, typu • Pana Tadeusza• (200 HP, 60 m. dł. 7 rn. sz.) i odbudowała dwa statki ładunkowe o pojemności 350 tonn każdy.

• .I

1
)

X. Niemcy.

1
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• Die Starke hat recht 11:
Heure viendra, qui tout payera'':
~Duch niemiecki za bezcz~nność swą
karan coraz cięższem w ciało zakuciem - patrz, jaki to wulkaniczny duc~,
gdy rozzłoszcz~my. .. i~e błota ,~ siebie.
wyrzuca, z ogniem pomieszanego .
(Słowacki).

·

Niemcy położone . w Europie Za.cho~niej, graniczą z n_aj--

ważniejszemi krajami kontynentu, zaJmuJą w stosunku do. mch
położenie centralne i panują nad si~<:ią dr?g lądowych, ~10d~cych z z~chodu na w~chód przez mzmę pqł~ocną i -~bmżeni:

podalpejskie do Polski (oraz Czech), a 9aleJ ku ~osJt: .z Pol
ską dzielą rolę pośredników w handlu pom1ędzy . kr~ncam1 _Eu:opy.
Pod względem dróg komuni_kac~jnych r:norsktch znaJdu;ą się
one w sytuacji niedogodnej, pos1adaJą, bowiem. trl~o. w~ski wy- .
lot na ocean, na przestwprza, na ktorych dzlSlaJ 1dz1e walka ·
O panowanie nad światem. Większa część wybrzeży niemieckich obmywa Bałtyk, morze ekscentryczne, wewnętrzne i napoły
zamknięte.
. .
.
,
Niemcy leżą, podobnie Jak ~olska, P?m1ędzy morzem, a gorami. Kraj ma układ pasowy, rownole~n.1kowy.
, .
N a północy. ro_zciąga się ~ie_lka mzma, V:zd~uż ktoreJ nad
Bałtykiem wznosi się pasmo p0Jez1erzy (Szlezw1ck!e, Meklemburskie, Pomorskie), przecięte rz~ką Odr~. TypO:VY kr~J moreny c~o!owej, lub dennej . i nieo.dłącz~ych dolm fluw10~laCJalnych. Nizina
odznacza się monotonJą k_raJobrazu, urozmaiconą zrzadka grzędami pagórków morenowych.. .
. .
,
,
środek kraju zajmuje w1elk1e skup1eme gor, płaskowzgorzy
1) Przy opracowaniu rozdziału ,,Niemcy'' głównem źród~ef!l były. ~y~łady
geografji politycznej i ekonomicznej 1919 i 1920 r. Ecole spectale m1lttatre.

Ze sprawozdania rządu 27.1.21.
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i zagłębi, szczątków potężnego niegdyś łu~u górskiego, Waryscyjskiego, objętych wspólną nazwą gór Srednio - niemieckich,
złożonych z granitów i gneisów, przesłoniętych utworami paleoi mezzozoicznemi (przeważnie trias). Ciągną się one od doliny
Renu (Szwarcwald, Harc, Turyngski las) aż do północnego
skraju płaskowzgórza Czeskiego. Pas ten tworzy strefę górską,
podzieloną i najczęściej porośniętą lasem. Póćwiartowanie tej
środkowej części Niemiec sprzyjało tworzeniu się drobnych organizmów państwowych.
Wyżyna południowa (bawarska) · pokryta głazami narzutowemi, żwirami, piaskami, wogóle osadami lodowców górskich,
opiera się o lesiste stoki Alp. ~raj lekko falisty, dalej ku południowi staje się pagórkowaty.
W rezultacie charakterystyczne cechy krajobrazu i ukształ
towania powierzchni, będące wynikiem pracy przyrody, sprawiają,
że trzy kompleksy Niemiec są niej'ako zwrócone do siebie plecami, ciążąc w różne strony.
'
Niemcy północne . patrzą w stronę morza Północnego; one
to są inicjatorami i twórcami byłej potęgi morskiej Niemiec one
to wprowadzić chciały naród na wielkie rozstaje świata. Życie
Niemiec środkowych związane jest ściśle z żyzną doliną Renu,
a południowych z Dunajem. ·
.
Państwo niemieckie, w granicach ustanowionych traktatem
wersalskim, zajmuje powierzchnię 442860 km. kw. (przed wojną
miało 540000 km.). Z drugiego w rzędzie mocarstw europejskich zepchnięte zostało na miejsce czwarte (Rosja, Francja,
Hiszpanja). Zauważyć należy, że · straty terytorjalne dotknęły
głównie Prusy.
Kształt powierzchni państwa nie jest foremny; nie da się
określić przez żadną figurę geometryczną. Stosunek granic do
powierzchni przedstawia się dość dobrze. - 1 km. granicy lądo
wej odpowiada 132 km. kw. pow. Ogółeµi długość granic ·mor,·
skich wynosi 2200 km., a lądowych ,1000 km. 1).
Granice Niemiec są granicami naturalnemi tylko na połu
dniu i na północy, zaś na wschodzie i na zachodzie są konwecjonalnemi, zależnemi od siły państwa. W granicy południowej,
opierającej się naogół o łańcuchy górskie, wyjątek stanowią Sudety z podgórzem które w formie klina wbijają się między Polskę a Czechy.
Na północy odebrano Niemcom część Szlezwiku na rzecz
Danji. Na ·zachodzie granicę wojskową ostatecznie ustalono
50 km. na wschód od Renu. Nie będą więc Niemcy . mogli na
prawym brzegu rzeki urządzać place d'armeś (jak w r. 1870
i 1914) celem napadu na terytorja francuskie. ·w tym rejonie
nie wolno im trzymać załóg wojskowych, ani budować twierdz.
Kraj, położony na zachód od Renu, oraz przyczółki mostowe na

1
) Cyfry
zaokrąglone. Przed wojną miały Niemcy
5200 km., morskich 2500 km.
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granic

lądowych

rzece (w Kolonji, Koblencji, Moguncji i w ~~hl) są okupowa1!e
przez wojska sprzymierzone tytułef!l gwaran_CJi, że trak~at. bę~zie
ze strony Niemiec wykonany lojalnie; a w miarę wypełniania Jeg_o
postanowień kolejno, strefami będzie ~raj _opuszczany, w ter~11n·ach 5, 10, 15-stoletnim, przyczem wrazi~ niewykonania _zobo:11ią
zań traktatu - wymienione miejscowości będą ponownie zaJmowane albo oddanie ich odroczone na czas nieograniczony (trakt.
wers.'§§ 428~ 431), względnie zajęte będą ziemie dalej na wschód
leżące.
.
.
. .
.
.
Granica polttyczna zachodnich Niemiec ~ Je~t to grant~a
1870 r.; przy Francji pozostają zatem AlzaCJa 1 LotaryngJa.
Wyjątkiem jest terytorjum zagłębia Saary, oddanem Francuzom
na lat 15 tytułem odszkodowania; po upływie_ tego czasu ? przynależności terytorjum rozstrzygnąć ma plebiscyt (wątphwy dla
Francji).
·
.. Niewielkie skrawki ziemi otrzymała na pograniczu Belgja,
mianowicie terytorjum Moresnet i okręgi Eupen i Malmedy.
Luksemburg wyszedł ze związku celnego Rzeszy i rozwiązał
zawarte z nią umowy.
.
Wschodnia granica Niemiec jest granicą z Polską. Wskut~k
jej przesunięcia na zachód położenie stolicy państwa stało się
odśrodkowem (175 km. Od naszej granicy, 430 km. od granicy
francuskiej).
. '
'
Naogół nowe Niemcy zmniejszyły się w stosunku ·do starych o 1;6 swego terytorjum. Więcej jednak tracą .pod wzglę
dem bogactw kopalnych. Największe z nich w N1e~cze~h stanowiły węgiel kamienny i lignit. · Pod. w~ględem obht?ś.ci węg:la
współzawoe1niczyły Niemcy za Stanami ZJednoczonemi 1 _AnglJą.
Obecnie utraciły, co najmn~ej na lat 15 zagłęb~e Saary i prawdopodobnie obszar Górno-Sląski, co przedstawia 113 węglowego
terenu eksploatacyj'hego Niemiec. Ppzostały im bogate pokłady
obszaru westfąlsko-reńskiego, (obliczane na 75 miljardów tonn)
i uboższe saskie.
Cięższym ciosem, aniżeli utrata węgla, jest odcięcie ~~
pokładów żelaza, które wraz z Lotaryngją odeszły do FranCJl.
Utraciły Niemcy 85% zapasu tego kruszcu, a pozostałym kopalniom Westfalji grozi rychłe wyczerpanie (przed upływem. stule:
eta). W tern tkwił, jak rrtówią Francuzi, powód_ pożądhwośc1
w stosunku do Lotaryngji. Tern samem zostaJe podk?pany,
względnie uzależniony od rynków zagranicznych, ol~rzy~i przemvsł metalurgiczny Niemiec, który zdobywał sobie pierwsze
miejsce wśród innych gałęzi przemysłu.
.
.
Odpadnięcie Górnego Sląska zmniejszy rówmeż eksploatację
żelaza i cynku.
. ·
Wreszcie Niemcy postradały potaż alzacki, zachowały natomiast cenne pokłady soli strasfurckich, niezbędnych dla fabrykacji sztucznych nawozów. Czego im brak naprawdę, to fosf_atów; nieliczne pokłady, jakie posiadali! ~ą już na wrcz_eq~an~u!
a fakt, ten, dla kraju zużywającego naJwi~ksz~ na ś_w1~c1e tlosci
nawozów sztucznych, jest faktem znaczenia meladaJakiego.
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Gleby wykorzystywano w Niemczech doskonale. Powierzchnia ziem nieuprawnych wynosi tylko 9% (oprócz lasów); wydajność gleb przeciętna o 150% wyższa aniżeli we Francji; 48,5%
powierzchni zajęto pod grunta orne i ogrody.
Starannie ochraniano tasy, zajmujące 25,8% powierzchni kraju;
traktat pokojowy odebrał im 1/7 obszaru leśnego (około 2 milj.
hektarów). Łąki i pastwiska zajmują 16,3% pow.
Stosunki hydrolo~iczne kraju przedstawiają się doskonale-.
Poza niektóremi płaskowzgórzami i kilku kompleksami piasków~
Niemcom wody nie brak, a miejscami mają jej za dużo (niektóre doliny bawarskie, brzeg Bałtyku, morza Północnego okolice Berlina i t. d.). Sieć wodna jest przytem bardzo gęsta
i łączna. Niemcy są niewątpliwie uprzywilejowane przez naturę
pod względem -rozmieszczenia basenów rzecznych, równoległości
wielkich dróg wodnych i nieznacznych spadków. . Rzeki w swych
średnich biegach płyną w dolinach fluwioglacjalnych, odchylając
się ku zachodowi, zbliżają się do siebie i tworzą zrzadka przerywany szlak wodny. W górnych i dolnych biegach przechodzą
środowiska orograficznie różne i wraz z niemi tworzą system
krzyżowań, pozwalający na komunikację w kierunku południowym.
Stosuje się to przedewszystkiem do niziny północnej. Wogóle
. sieć wodna kraju działa odśrodkowo; wielkie rzeki odprowadzają
swe wody do trzech różnych mórz. Dunaj kieruje poza Karpaty,
ku m"r2u Czarnemu (separatyzm bawarski), na wschód; Odra
wiedzie pr 1._ez gruzy Słowiańszczyzny północno-zachodniej ku
Bałtykowi, co odpowiada dążeniu do opanowania tego morza;
nurt Łaby idzie ku morzu Północnemu, ku niemu i ku Niderlandom toczy się Ren (separat 1 zm reński). Układ rzek zaznacza
olbrzymią różnorodność interesów niemieckich.
Ku oceanowi wyzierają Niemcy wąską szparą niegościn
nego, miałkiego pobrzeża, przy nasadzie Jutlandji. Było to powodem rozkwitu Hamburga, leżącego nad zatopionem przez
morze ujściem rzeki Łaby (120 km. dł.). Na nim ześrodkował
się cały wysiłek morski państwa.
Klimat Niemiec nie jest jednostajny na całym obszarze;
jest on bar-dziej oceaniczny, aniżeli klimat Polski. Zachód ma
wskutek wpływów morskich zimy łagodne, północny - wschód,
jak również wyżyna Bawarska, ostre i chłodne. Nizina północna, o jednostajnej wysokości, ma niewielką stosunkowo ilość
opadów (600 mtr.); w miarę posuwania się ku wschodowi, przesuwa się główna ilość opadów na lato. Niemcy · południowe są
zraszane obfitemi deszczami i posiadają naogół klimat łagodniej
szy, co się odzwierciedla w odmiennym charakterze ludności.
Mimo olbrzymich strat, poniesionych w czasie wojny, wskutek naturalnego wysokiego przyrostu, stosunki zaludnienia nie
uległy zmianie. Natomiast, skutkiem odcięcia części prowincji,
ogólna ilość ludności w państwie z 68 milj. zmniejszyła 'się do
59 miljonów.
Gęstość zaludnienia wynosi średnio 120 m. na km. kw.,
podczas gdy na z'iemiach historycznej Polski przypada na km.
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.
kw. 69 m., (w 1910 r. we Francji 74 m. Pod względem gęstości
zaludnienia stoją Niemcy na piątem miejscu w Europie (Belgja
252, Holandja 171, Anglja 144, Włochy 121).
Ludność jest rozmieszczona niejednostajnie. Istnieją dwie
strefy zgęszczenia w okolicach o najżyźniejszej glebie, ożywio
nym handlu i dobrze rozwiniętym przemyśle. Jedna z nich
wzdłuż brzegów Renu, druga w Saksonji (ponad 300 m. na
km. kw.). Natomiast w południowej Bawarji, w pasie gór środko
wych (szczególni~ w ks. Hesskiem) i na nadmorskich, półi:10cnych
nizinach, zatem gdzie gleby są kiepskie i kopalin niema, zaludnienie jest słabe (40 m. na km. kw.).
Najważniejszem zjawiskiem w rozwoju tej' ludności jest
proces ucieczki. ze wsi do miast. · Ludność pracująca na roli
spadła do 29'.b zaludnienia, podczas gdy ludność przemysłowa
zbliża się do 50%. (We Francji zjawisko niemal odwrotne).
Fakt ten · nie pozostaje bez wpływu na życie polityczne i ekonomiczne państwa.
Dobrobyt mas był ogólny; wojna wniosła pewne ograniczenia. Zważyć należy, że rząd zaprowadził przymusowe wychowanie fizyczne, co niewątpliwie dodatnio oddziała na tężyznę
jednostek już z natury krzepkich. Od r. 1870 Niemcy uległy
głębokiej przemianie; ludność skupiła się w wysoce uprzemysło
wionych miastach, co , spowodowało jej znaczne zwyrodnienie
masoV{e 1).
Swietny rozwój szkolnictwa doprowadził do zupełnego niemal wytępienia analfabetyzmu ( analfabeci 0,04).
Nieprzyjaciel charakteryzuje Niemca w następujący sposób:
„Jest on z natury pracowity. Jest skłonny do medytacji; posiada
zmysł obserwacyjny, zamiłowanie do studjów. Jest cierpliwy, .
wytrwały, oszczędny i umiarkowany. Nie jest indywidualnością;
przeciwnie jest z przyrodzenia karny, chętny do pracy zbiorowej i łatwo przetwarzający swoją jaźń na zbiorową".
W tak scharakteryzowanej gromadzie tkwią bezwątpienia
pierwiastki siły.
„Do tego należy dodać, że głęboka ambicja, która przed
wojną jak i podczas wojny została rozwinięta u Niemca, spowodowała po katastrofie finalnej zupełną dezorjentację. Niemiec
w klęskę nie wierzy; co najwyżej widzi w niej przypadek i z silnem przekonaniem oczekuje rewanżu. .
I to jest również czynnikiem siły. Jednakże obok tych niezaprzeczonych pierwiastków czynu i żywotności, daje się zauważyć u Niemca brak zmysłu moralnego, co jest defektem
ciężkim, czyniącym z charakteru niemieckiego, a zwłaszcza pruskiego, ujemny typ moralny. Niemiec szanuje tyl\o siłę. Jedynym celem woli jest dla niego - potęga (,,Wille zur M.acht").
1
l W Niemczech jest miast z ludnością ponad miljon: dwa (Berlin i Ham burg), ponad pół milj.-pięć, ponad 200 tys - dwadzieścia, ponad 100 tys. czterdzieści. W Polsce z ludnością około miljona-jedno (Warszawa), z ludnością ponad 100 tys.

'l'ay torj uw P ul.ki. 17.
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Niemiec cesarstwa niczem się nie różni od Niemca republiki. W zasadzie nic się nie zmieniło; niczego się _Nie_mcy_ nie
nauczyli. Pewne różnice jedna~ i _w obrębie naro~u niemieckie.go
istnieją; sentymentalny południowiec Bawarc~yk Jest czem~ roż
nem od kolonisty pomorskiego, Prusaka, chociaż ten ostatm prowadzi go dotąd ciągle na pasku.
. . .
Skład etniczny Niemiec, po o~r?Jentu. i_ch przez Ententę,
przedstawia się wprost nadzwyczaj Jednohcie. W ~ze~zy ży
wioł obcy przedstawia nieznaczny odsetek; na p~łu~n~u i na p~łudniowym zachodzie pierwiastek cel~ycko - ~omanski Jest c,onaJmniej równie." ważny, jak germański, domieszk~. 5 - 10?0 nad
dolnym Renem stanowią Holendrzy, w WestfalJ! za~ Polacy,
o-dzie ich szacowano w 1910 r. na 247 tys. m., . ą ich ltczba do~hocyiła już do 1/2 miljona. W okręgu górniczym jest ich od
5 do 200/o; w Hessji istnieje drobna domieszk~ W~~chóV: (1-5"/o).
U nasady Jutlandji plebiscyt, w połowie mepoi_nyślny dla
Danji, pozostawił w ~ękach niemieckich c~ęś~ Sz_lezwiku,, w ~tórej Duńczycy stanowią ponad 25°/ 0 • ZnaJduJe się ta1!1 rowmeż,
jak na wysepkach przybrzeżnych, spory procent Fryzow (Helgoland 69°/o).
·
. .
.
Na wschodzie masa Niemców jest właści:11ie pochodze~ia
słowiańskiego. Część wie o tern, _większość za_ś n!f c?~e tego w1~dzieć, lecz zróżniczko~a~ie „niemych _Słowian meJednokrot~1e
się ujawnia 1). Na w1elkiem pomor_skt~m cment~rzysku ludow
słowiańskich tli się jeszcze ostatmem1 błys_kami szczątek Sło_
wińców nad jeziorem Gardzieńskim, w o_kohcy mało dostęrneJ.
Uczeni niemieccy zbierają jeszcze gdzieś po~ Hamburg1em,
Bremą, słownik języka . we~dyjskiego w kilku wsiach, dogorywających w morzu germańsk1em.
. .
.
Wzdłuż pogranicza z Polsk!ł znaJdUJą się odszczep~ naszego narodu, poszczególne części. powiatow_ w Prusac~ ~roleV:skich na pojezierzu (powiat Słupski, By~owski, ~ęborski) Jak rownież na Sląsku Dolnym. W Sudetach Jest pewien odsetek Czechów (lO°lo).
.,
.
Na Łużycach ocalała wysepka słowiańska; tr:wa tam Jeszcz~
lud Serbó~ (Sor.~bów)_ zwanych_ przez Niemc_ów og9lnie ~endamt.
Zamieszkują om okohce Chociebu~a, Budz~szyna, na. połnoc od
Drezna (nad górną Sprewą). Powiat CJ10cieb_u~ ma i~h ~edł_ug
oficjalnej statystyki (!,3°/0 ; m~e znacz~ie mmeJ. __ObhczaJ_ą ich
na 60 tys. Domagał~ się. ont w c~~sie ~ewoluCJl uznama ~drębności narodowoś_ci_oweJ_, auton_omJl zamieszkanego l?!zez mch
okręgu. Przedstaw1c1ele ich byh na~et n~ ~on_fe_renCJi w Wersalu; rezultatu żadnego nie os1ągnę1t .. NaJb~1~eJ !ch są Czechy?
ku nim przeto obracają się ze swem1 nadz1eJam1;· stosunek teJ
grupy do Polski jest nadzwyczaj życzliwy 2 ).
1) Ziemie słowiańćkie sięgały daleko na zachód, BerJin. np. był _osadą sł_o
wiańską wśród błot. Jego nazwa dla naszego uc.h~ . brzmi, Jak Lu blm, ParJ1~,
Chobielin i t. d. Pod nim prawie, że do dni dz1s1e1szych ~otrwała Nowa Wie~.
2) Ciekawy artykuł o nich w książce: Nauka polska, Jej potrzeby, organizacja i rozwój.
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Największem i najważniejszem zwycięstwem narodu niemieckiego było przetrawieaje różnorodnych pierwotnie elementów, z jakich się składał i ytworzenie typu jednolitego w swych
składowych, głównych częściach, zapalonego ideją walki o hegemdnję nad światem, mimo wewnętrznych różnic, duchowych
i językowych. Północ jest protestancka i używa narzecza
,,,plattdeutsch"; południe katolickie (1/3 ogółu mieszkańców)
mówi „hochdeutsch".
Pod względem politycznym masa niemiecka naogół jest
bierna; forma rządu zajmuje ją mniej, aniżeli inne narody. Wychowana przez odpowiednią tresurę, ciągle jest posłuszna. Przyczynia się do tego brak inicjatywy politycznej. Oszczędność
(immer spar!) wrodzona Niemcowi, sprawia, że interesuje go
przedewszystkiem własny dobrobyt; egzaltacja nad nieszczęściem
kraju spotyka się rzadko; masy poświęcają więcej uwagi sprawom ekonomicznym, socjalnym, aniżeli formie rządu. To też
wła~za 2wier~chnicza, now? po~stała, jest w stadjum krystalizaCJl. Narazie można stw1erdz1ć, że nowa konstytucja zcala
Niemcy; z 26 państw tworzy jedno. Przyczynia się do tego upadek przeróżnych dynastyj, wiernych strażników separatyzmu dzielnicowego. Armja 1), flota, poczta, kolej~ są jedyne, wspólne dla
całej Rzeszy. (Przed wojną było np. 9 odrębnych dróg żelaz
nych). Możność zmian w duchu separatystycznym została niemal wykluczona; zmiana konstytucji wymaga 3/5 głosów w parlame!1cie, zgody interesowanego państewka na tę zmianę i zgody
Reichstagu.
·
Dawna Rada Związko~a (Bundesrath) stała się Reichsratem
i ma ograniczoną możność współpracy z Reichstagiem. Władza
prezydenta Rzeszy „prezydenta cesarstwa", jak mówi konstytucja, jest bardzo rozległa, utwierdzona plebiscytem ludności.
Wybierany jest on na lat siedm.
W zasadzie miano wprowadzić w państwie system upań
.stwo":ienia w szerokim zakresie, lecz faktem on się nie stał;
naraz1e poprzestano ria współpracy rządu. Zwyciężyła niemiecka
praktyczność i obawa zrujnowania warsztatów pracy. Jedyną nowośc~ą są rady mieszane, złożone z pracodawców i robotników
(Betnebsrate), tym półśrodkiem złagodzono antagonizm walki
klasowej. Stosunkowo niedawno og1oszono projekt socjalizacji
k?palń węgla, lecz urzeczywistnienie odłożono na czas nieograntczony.
, O. ster rzą_du walczy partja katolickiego centrum i socjalistow większości. Pod względem poglądów partje te są bardzo
daleko o~ siebie, stąd ciągłe kompromisy. Ostatnie wybory dały
pokaźną ilość głosów partjom skrajnym lewicy i prawicy, co jest
dowode~ nieustalenia się sytuacji w kraju. Komuniści, którzy
urządzalt powstania, do władzy się nie dorwali; ogół pozostał

1
)

Co do armji pewne zastrzeżenia drobne zresztą poczyniła Bawarja,
pod względem terytorjalnym.

zwłaszcza
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obQjętny na wygłaszane przez nich hasła. Katolickie centrum, należy to zaznaczy·', rozporządza do czasu olbrzymim atutem: straszakiem dzielnicowości bawarskiej. groźbą odłączenia ziem połu
dniowych, katolickich, czem zmusza socjalistów do daleko idą
cych ustępstw 1 ). Rezultatem jest, że rząd, fikcyjnie nowy, dokłada
·starań, aby nic się nie zmieniło z rzeczy starych. Nałożono no-

wy szyld Rzeczypospolitej na dawne Cesarstwo; quasi - rewolucja zdar~a tylko koronę z herbu państwa.
Błędne byłoby mniemanie, że stałe ustosunkowa,nie sił społecznych już istnieje. Następstwa wojny są zbyt doniosłe, a klę
ska ekonomiczna jest podatnem podłożem dla wszelkich eksperymentów politycznych, których autorowie znajdą materjał w masach.
Dotychczas duch rządów pruskich górował; on trzyqiał wrę
kach ster Rzeszy. Prąd odrodzenia w Niemczech zmaga się z nim.
Kto zwycięży? Czy Prusy rozpłyną się w Niemczech, czy też
Niemcy nadal ulegać będą Prusom, trudno przewidzieć.
Sytuacja ekonomiczna Niemiec, chociaż ogromnie różni się
od położenia p~zedwojennego, jednak mniej aniżeli we Francji,
lub w Polsce. Zołnierz niemiecki, kiedy wrócił do ojczyzny, po
ukończeniu wojny „im Feindesland", zastał warsztat pracy nietknięty, nie znalazł swego qgniska domowego w gruzach. Pod
licznemi względami znalazł się on w położeniu taki em, jak przed
wojną. Można powiedzieć, że przeszłość ekonomiczna Niemiec
poręcza za ich przyszłość.
Organizacja ekonomiczna kraju przedstawia się z różnych
powodów doskonale. Odcięcie w czasie wojny od świata (przecięcie kab li .-podmorskich, zniszczenie stacyj iskrowych w kolonjach, zupełńa blokada), oprócz złych stron, miało i dobre; zmusiło Niemców do skurczenia swych potrzeb, do trzymania się
zasady samostarczalności (która nas zawodziła dotąd), czego rezultatem było pozostanie w kraju kapitałów, które nie płynęły
do innych państw obficie, lecz sąc'zyły się skąpo. Organizacja
bankowa jest postawiona doskonale. Gorzej przedstawia się zagadnieni-e siły roboczej. Już przed wojną dawał się odczuwać
Niemcom brak rąk do pracy, zwłaszcza robotników mało wykwa lifikowanych w. rolnictwie i górnictwie. Rzesza najnędzniejszych
płynęła z kresów wschodnich państwa, głównie z Wielkopolski,
a na ich miejsce przychodził, jeszcze mniej wymagający, zespół
,,obieżysasów" z Kongresówki. Obecnie, wskutek braku tonnażu,
jak również. surowców, które się w czasie wojny wyczerpały,
(albo po wojnie miejsca ich eksploatacji odpadły) istnieje pewien chwilowy nadmiar rąk roboczych, wyolbrzymia~y przez prasę,
1

1} 17 września 1920 r. , rząd i większość parlamentarna na kongresie w Bambergu urzędownie ogłosiły żądanie zniesienia konstytucji centralistycznej .albowiem niema możności utrzymania unitarystycznego państwa niemieckiego". Rezolucja bamberska domaga się więct>j, aniżeli przywrócenia konstytucji 1871 r .•
.żąda bowiem państw suwerennych. Monachjum zdaje sobie sprawę z bezsilności Berlina. W Bawarji brzmi hasło .• Man muss Muenchen entlausen!" (,,Trzeba
odwszawić Monachjum").

260

w zrozumiałym celu prz.ez Niemców, ·lecz z chwil~ wszczęcia normalnego ruchu, będzie 1.ch nap.ewpo za mało. Świat poszukuje
maszyn, a. przedewszys~k1em ma.1ą Je wykonać Niemcy. Ich fabryki
są met~mę~e, a w. kraJach okupowanych podczas wojny, które ,
star~nm~ niszczyli,. przygotowując rynki zbytu na przyszłość, zabralt on~ m~szy1:y 1 sądzą, że nie wszystkie qddadzą (np. Rosji).
Polska musi pojedyncze maszyny wyszukiwać i stwierdzać ich
tożsamość, co zabiera sporo czasu.
Komunikacje . .środk! komunikacji Rzeszy są olbrzymie. Sieć
poczt.o':Va, tel~graf1czna i telefoniczna jest jedną z najbardziej
ro_zw11:1ętych .1 ~doskona!onych na świecie; to samo należy pow1edz1eć o s1ec1 dróg .bi.~ych. Wreszc!e, pomimo znacznych· dostaw., wręczonych koal_1cJ1. n~ zasadzie paragrafów o rozejmie,
pomimo ~raku ka~czu~ow 1 mtn~ralnych substancyj palnych, Niem~y pracują ustawi~z.me nad zw~ększeniem ilości samochodów cię
zarowych. Z ~rugteJ strony awiatyka handlowa czyni wielkie pos~ępy .. Zo:gan~zowano r~gularną ko:nunikację powietrzną w obrę
bie !'J1e1:11e~, i z zag:ramcą np. pomi~dzy Królewc~m a Rygą. Rozu!111e się, ze w ~azie wybuchu woJny ten wysiłek z łatwością
skierowany będzi~ d.o b_udowy samolotów wojennych. Zresztą
aerobus pasażers.ki rowme służyć może do rzucania bomb jak
statek pasażerski, po przeróbce na zaimprowizowany okręt wojenny.
Sie.ć ko.lejowa Niemiec jest bardzo bogata. Pod tym wzglę
dem stoJą N1emcr na trzeciem miejscu w Europie (na 100 kJm.
kw: pow. w BelgJt - 22,9 klm. linji kolejowej w Wielkiej Brytanji - 12 ~lm. w Niemczech - 11).
'
Zasadniczą cechą tej sieci jes1 rozczłonkowanie. Budowało
ka?de państe:Yk? kol~je s~osownie do swoich potrzeb, a nastę
p1;11e grul?y s1ec1 ko_leJoweJ były łączone pomiędzy sobą; nie nag~n~no ~tę wył~czn1e do zachceń centralistycznych Berlina. Wy!likie~ Jest siec bardzo elastyczna, doskonale obsługująca kraj
1 do Jego potrzeb szczegółowo zastosowana. To też zamiast deseni~. si~ci p~jęc~ej, jaką spotykamy, dajmy na to, we Francji lub
BelgJ1, .sieć mem1eck~ przedstaw:ia ~ię w formie poszczególnych
ośrodko.w „ gęsto oplec1<;rnych zw0Jam1 torów kolejowych, ośrodków
następ1:1e dobrze po:11ią~anych ze sobą. Ujednostajnienie kolei
nas~ąp1~0 y-; ~atach w:1elk1c~ przygotowań wojennych; główne zadam~, Jakie tm stawiła wojskowość, określano jako najwyższą
~ożltw~e zdolność tranzytową w kierunku równoleżnikowym, co,
J~k woJn.a wykazał~, w zupeł~ości osią~nięto. Najważniejsze wielkie drogi .w tym kierunku biegną łukiem z północnego-wschodu
na: poł~dmowy-zachód: 1) zaczyna się w Królewcu a idzie na
Szczectn, Hampurg, Kolonję, linja pomorska, przer~ana przez
korytarz polski, 2) pasem wielkick dolin biegnie od Frankfurtu
na Berlin, a później przez góry średnio-niemieckie dochodzi do
R~nu w Koblencji, 3) idzie wzdłuż i przez góry środkowych Niemiec,. z Wrocła~ia na Norymbergę, Karlsruhe, gdzie puka we
drzwi LotaryngJt, do Saarbriicken.
·
Wydanie koalicji około 1/ 6 taboru kolejowego t. j. 5000 lo261
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komotyw, 150 tys. wagonów, nie było dla kraju zbyt grotne„ zwatywszy, :te w r. 1914 Niemcy posiadały 30 tys. lokomotyw i 800
tys. wagonów, a ruch dzisiaj na kolejach osłabł, jest nieco mniejszy, aniteli był . przed wojną. W r. 1913 wyraził się on er.trą
31827 miljonów osiokilometrów, w roku· zaś 1920.- 25400 mtljonóW, podczas gdy w r. 1919 - 20000 miljonów. Intensywność ·
ruchu jest zaledwie o 20°/o mniejsza dzisiaj, ani:teli przed wojną,
lecz znać istotne wzmo:tenie w porównaniu z r. 1919. Potrzebom
bieżącym tabor wystarcza, zwłaszcza :te znajduje się on w dobrym stanie, jest jut zupełnie odnowiony, a· praca nad doprowadzeniem go do normy rozporządza dostateczną ilością warsztataw. Mimo zadawalającej sprawności, rezultaty finansowe są
opłakane. W r. 1913 koleje niemieckie dały 1· milj"ard dochodu;
W· 1919 - 4 1/ 2 miljarda deficytu, . a w 1910 r. deficyt doszedł do
olbrzymiej sumy 12 miljardów marek niemieckich. Przyczynę
widzą w podniesieniu płac personelu i w olbrzymiem zwiększeniu
jego liczby oraz w podwyższeniu kosztów materjałów.
Drogi wodne. Sieć dróg wodnych niemieckich uchodzi za
wzorową. Ruch . towarowy na nich wynosi 1/, ruchu towarowego
na drogach żelaznych. Podczas wojny, "kiedy wyjaśn-iło się ich
olbrzymi~ znaczenie , dla operacyj wojskoV(ych, doskonalano je
w dalszyą-i ciągu. Stan dzisiejszy przedstawia się następująco:
Wszystkie wielkie rzeki zostały uspławnione, ich dopływy, równiet
skanalizowane; dopełniono je siecią kanałów. Kierunek główny
rze~ w Niemczech jest północ.no-zachodni. Największa rzeka, jak
Ren od Mannheimu,,, o niewielkim spadku a dużej ilości wody,
otrzymywanej w lecie z topniejących lodowców alpejskich, a z licznych dopływów w zimie, jest dostępna dla statków do 2000
tonn. Od Strassburga do Mannheim rzeka wymaga jeszcze pewnych prac regulacyjnych, a powy.tej ma bardzo silny ·spadek
i J~st narazie nieu:tyteczna. Głównym portem Renu jest Rotterdam (w Holandji); na rzece ujawnia się ruch towarowy nad'zwyczajnej doniosłości. Dopływy Renu jak Nekar, Men, Mozela,
są dostępne .dla statków powyżej 400 tonn. ·Dorzecze Renu po-łączone jest kanałami z dorzeczami Sł(Siednich rzek, (z Mozą·
Skaldą, · Marną, z Rodanem, Amizą, Wezerą, przez Men. z Dunajem);~ nowych połączeń najdoniMlejszy jest projekt kanału-Ręn
·
Dunaj (przy pomocy Nekaru).
Drugą drogą wodm1 Niemiec jest Łaba, a port jej ujściowy,'
Hamburg, jednym z najbardziej o:tywionych portów Europy. Jest
on dzisiał· za płytki dla wielkich parowców (ma · głębokość 7 m.
przy odp ywie), rolę więc avant-portu spełrria Kuxhaven poło
tony na wybrzetu. ŻeghJga na Łabie znajduje się w znacznie ·
gorszych warunkach, ąniżeli na Renie. Po ostatecznem uspławnie
niu jej i Wełtawy, dó Pragi mają swobodo.ie krątyć statki 600
tonnowe.. Poczynając jut powytej ujścia Saali, jest ona dostępna
. .
.
·
dla -okrętów 1000 tonnowycb.
Odra znajduje się w sytuacji najgorszej. Roboty regulacyjne są w toku. Dostępna Jest ona dla statków o ładowności
·
400 tono.
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Najzna~ienniejszym Jednak rysem teglugi wodnej jest jej
· wielka łączność. Wykorzystano zakręty rzeczne w pasie wielkich
dolin fluwioglacjalnych, aby związać je ze sobą przy pomocy .
kanału . śródziemnego (Mittellandkanal). Dżiesiątki lat · dyskutowano projek.t, wreszcie traąa kanału poszła od Renu do Dortmundu, stąd do Amizy, Wezery na Hannower i do ł.aby ponitej
Magdeburga. Dalej projektowany szlak szedł ku Odrze (kanałem
Finowskim czy te.ż kanałem Fryderyka Wilhelma) od.której dro- .,,
_ gą Noteci, przez kanał Bydgoski dochodził do Wisły.
Wojna zastała kanał śródziemny niewykończony na odcinku
od Hannoweru do Łaby i zarazem wykazała olbrzymie jego znaczenie strategiczne, przyczem opóźnione wykonanie projektu dowiodło, źe rozmiary p~zyJęte dla kanału są niewystarczające. Do
, . chwili obecnej niema rozstrzygnięcia tej tak wa:tnej dla Niemiec
środkowych kwestji. Budowa kanału miała na celu związanie
zagłębia reńska-westfalskiego z portami niemieckiemi i zadania
ciosu portom niderlandzkim i belgijskim, które królują nad ujściami
Renu i Skaldy (Rotterdam, Amsterdam, Antwerpja 1) • .
O~brzymią równie:t . rolę odegrał kanał Kiloński oddany do
.
użytku w r. 1914.
Cię:tka · .dłoń zwycięzców poło.żyła przedewszystkiem rękę
na sieci wodnej kraju, n_a jego · głównych tętnicach. Nieszczę- .
ściem Niemiec jest, :te albo górne biegi r1.ek, albo dolne są
w_ posiadaniu sąsiadów, co wyzyskano w tr~ktacie przez podda.. me dr.óg wodny.eh p~zymusowemu zarządowi międ~yi:iarodowemu.
. Do teJ .kategorJi zahczono Łabę począwszy od uJścta Wełtawy,
Odrę od ujścia Opawy, dolny Niemen i Dunaj ·od Ulmu.
Ka.żdą z tych rze.k ma rządzić komisja internacjonalna,
w któr~j ..Przedstawiciele Niemiec mają tylko część glosow, np.
~ komtsJt · zarządu Łaby 2/5 głosów, Odry 1/7 głosów. · Rozumie
. się, :te uchwały komisji . często iść · mogą wbrew .żywotnym inte' resom Niemiec i ten przymusowy zarząd jest dla nkh · faktem
bolesnym; na swych własnych rzekach nie będą mieli praw wyłącznych. W sprawie Renu i Mozeli · obowiązywać ma konwencja Manheimska (1868) z pewnemi dopełnieniami i zastrzeżeniami
(np. Francja zastrze~a sobie wyłączne prawo do energji wytwo ...
rzonej przez regulację rzeki i t. d.). W razie budowy kanału
Re.n-Dunaj ma on być równie.ż umiędzynarodowiony. Jak wi~z1my, ograniczenie Niemiec na drogach wó'Cłnych jest ucią:tliwe,
Je:teh. dodamy do tego obowiązek udo~odnień, jakie mają zapewmt Czechom .w portach Szczecina i Hamburga. Również
.
część tonażu rzecznego (1/5) oddano koalicji.
Komisja .Odry na razie nie zaczęła działać wskutek opo.
zycji p·aństwa niemieckiego i jego wpływów. Twierdzi ono, .te
jest jedynym panem .rze~i na całej przestrzeni teglownej, i te
1) Projekt kanału gorliwie liył popierany przez przemysłowców ·zagłębia
w:estfalsko-re6sklego, a zwalczany przez agrarjuszy pńłnocno-wschodniej połaci
kraju, obawlaJ,cych ~ę wtargnięcia amerykańskiego, taniego zboia przez
~otterdam.
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ono jest wyłącznie, z natury rzeczy, powołane do jej zarządu.
Rozumie się, że rozstrzygającym jest w tym wypadku plebiscyt
.
Górnośląski.
Tonai morski. Gorzej przedsta.wiają się sprawy z tonażem
morskim. Tu położenie Niemiec okazało się tak beznadziejnem,
że koalicja, aby wydobyć odszkodowania wojenne, zmuszona
została do częściowego zredukowania swych żądań. W czasie
wojny aljanci schwycili im 1,6 milj. tonn; Niemcy wydali w myśl
traktatu 2,9 milj., co w sumie stanowiło niemal cały tonaż handlowy państwa. W rezultacie pozostało Niemcom 419,000 tonn,
wyłącznie z mąłych statków o pojemności 1000- 1600 tonn (wię
kszość towarzystw okrętowych wyrzekła się całkowicie swych
parowców; najwięks z e z nich, Hamburg-Ameryka-Linie, ze 177
spadło na 17). Przyczem Ententa tytułem strat żąda od Niemiec
po 200.000 tonn rocznie w przeciągu lat pięciu. Maksymalny wysiłek Niemiec w budowie okrętów oblicza się na 700.000 tonn,
czyli w lat 10 Niemcy dojdą zaledwie do cyfry z r. 1914. Anglja
ma tymczasem przeszło 18 miljonów tonn, a w bud owie ponad
trzy miljony. Obecnie pomiędzy Wielką Brytanją, a Stanami
Zjednoczonemi, które zwiększyły swą flotę w przeciągu wojny
czterokrotnie, odbywa się wyścig o powiększenie floty. Potęga
Niemiec na morzu na długi przeciąg lat nie istnieje; dzisiaj mają
one flotę handlową mniejszą nawet od greckiej (497 tys, tonn),
hiszpańskiej i t. d. Nie należy jednak zapominać, że flota Niemiec została stworzona świadomym i celowym wysiłkiem woli,
który może się powtórzyć (wyznaczono miljard marek na budowę nowych statków). Jesteśmy też w chwili obecnej świad
kami olbrzymiej umowy, zawartej przez Niemców z koncernami
amerykańskiemi, które się zobowiązały, na zasadach współwza
jemności, wybudować- 50°/0 przedwojennej floty handlowej niemieckiej. Na .wypadek wojny, flotę tą będą obowiązywały specjalne klauzule.
Z portów Niemiec na m. Północnem największy jest Hamburg, o ruchu okrętowym wynoszącym 34 miljony .Jonn (1913 r.),
następnie Brema. Na Bałtyku zaś Szczecin, ._Lubeka i in. Część
ich urządzeń, doków, żórawi ( holowników, wydają Niemcy Koalicji tytułem zadośćuczynienia za zatopienie floty wojennej,
internowanej w Anglji. Porty niemieckie dzisiaj są owładnięte
przez linje okrętowe zagraniczne: angielskie, amerykańskie, holenderskie i t. d. Flaga niemiecka rzadko jest wśród tłumu cu_
dzoziemskich okrętow widziana.
Organizacja produkcfi i wymiany. Rozwój .,.swego przemysłu
zawdzięczają Niemcy istotnej militaryzacji, oraz· koncentracji
produkcji i handlu. Rewolucja, która jako końcowy rezultat
wojny wstrząsnęła Niemcami, wzmocniła niesłychanie tę silną
tradycję ekonomicznego organizowania kraju, dowodem czego
jest obecnie rozważany projekt olbrzymiej instytucji, któraby
skonsolidowała wytwórczość całego państwa i prowadziła roz. dzielnik towarów i prac całego kraju, tworząc olbrzymi związek
·
kartelów i konsorcji.
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. Kryzys powojenny szczególnie odbija się na rolnictwie,
gdzie nastąpiła raptowna zniżka wydajności (pszenicy o 50°/ 0 ,
żyta 20°/ 0 i t. d.). Związana jest ona głównie z brakiem nawozów sztucznych. Rezultatem jest wzmożenie w kraju popytu
na zboże obce, do czego przyczynia się fakt, że stosunkowo
najlepie~ usytuowane pod względem rolniczym pogranicze wschodnie .:- deszło do Polski.
W przemyśle daje się zauważyć, {!zerwany chwilowo przez
Wydajność jej jest narewolucję, intensywny powrót do pracy.
ogół zadawalniająca; robotnicy pracują ponad 8 godzin; wię
Nakszość oddaje godzinę dziewiątą na spłatę długów Rzeszy.
t,omiast utrata fabryk i maszyn Lotaryngji, a przedewszystkiem
Upłynie 5- 6
Sląska Górnego, wytrąca przemysł z równowagi.
lat, _zan~m Niemcy tę lukę załatają. Co się tyczy wymiany, orgamzaCJa ~ksportu, doprowadzona, powiedzmy wprost, metodami
naukowem1 do doskonałości, pozostała nietkniętą. Wywozowi
sp~zyja zresztą niski kurs marki w stosunku do innych państw
Gdyby nie zakaz
(spadła w stosunku do New-Yorku o 95°fo 2).
wywozu ze strony władz rządowych, nie tylko fabrykaty, ale
i resztki surowców niedlugoby z Niemiec zniknęły. Każdy kupiec woli sprzedać towar w Holandji, gdzie z_ apłacą guldenami,
aniżeli w kraju, gdzie otrzyma marki. Traktat wersalski, w zasadzie bardziej się zajmując kwestjami ekonomicznemi, aniżeli
innemi, zmusił Niemcy do dania mocarstwom sprzymierzonym
wszelkich prerogatyw przy dowozie. Rozumie się, że cały dowcip niemiecki wysila się na obejście paragrafów umowy, co
im się w zasadzie udaje. Tak naprzykład, nie chcąc wpuszczać
wołów z Franche-Comte, a jednocześnie chcąc ułatwić import
bydła szwajcarskiego, ustalili wysokie cło dla bydła ni'zinnego,
a bydło wysokogórskie, o tiałych kończynach, wychowane na
wysokości powyżej 1200 m. n. p. m., wypuszczają bez cła.
W stosunku do Polski narazie te zarządzenia o wwozie są bezsilne, wobec tego, że ona niewiele ma do wywozu, a cenne dla
Niemiec materjały pędne z Podkarpacia do nich nie dochodzą,
natomiast od czasu do czasu zamykają granicę dla eksportu do
Polski.
Bilans ekonomiczny Niemiec nie należy do pomyślnych;
produkcja rolna nie zaspakaja bezpośrednich potrzeb ludności.
Są o~e ~ stanie wytwarzać zaledwie cząstkę tego, czego wymagaJą ich potrzeby, wskutek czego są zmuszone do konkurow:ania na rynkach światowych w zwiększonym stopniu o ograntczone zasoby, które obecnie są dostępne. Nie tylko o żywność,
lecz także o surowce. Wszystko to znajduje się w rękach Koalicji i jest najskuteczniejszą bronią, najlepszym środkiem represji w stosunku do państwa niemieckiego.
Z surowców tylko węgiel znajduje się w Niemczech w ob-

1)
2)

250 tysięcy tonn doków i okrętów portowych ( Mi 1. W och. 1920 ).
l półrocze 1920 r. Miesięcznik statystyczny wydawany przez G. U. S.
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tutiJ, slnttJdem

ogd~o. apldn 11ydflJ1JMcl~f
W r~ 19t8 :wydobyto w Niemczldf
(bez Saary i Lotaryngji) l 73 miljonów tonn (bez lignitu) v, r. 1919
tylko 109 tniljonów tono. Po \\~daaiu aljantom przepisanej ilości,
zmniejszonej po konferencji w Spa, po zadośćuczynienią potrzebom własnego przemysłu, pozostaje im .jeszcze prawie .polowa
wydobywanego węgla, na eksport i zamianę. Jut obecnie nad„
w:ytka jest tematem rozm8w z Francją, której brak węgla, ponumo dostaw na podstawie traktatu. Górny Śląsk uczyni jednak
spory i powatny wyłom w ilogciach węgla, którym Rzesza roz-

fitofci, abo4 ·

nast,piła pewńa zniłka.

porządza.

Poza węgle.m Niemcy rozporządzają jaszcze. masą tani&
siabrykowanych przedmiotów przemysłu metalurgicznego, sa. skiego i ·. ·westfalskiegq, wyrobami tkackierąi z Chemnitz, wreszcie produktami przemysłu chemictnego i farbiarskieg~. 1) Część
ż tej pródukcji zmuszone q zarezerwować dla· aljantów.
W rezultacie nieudany dla Niemiec wynik wojr,y spraw~a,
te w bilansie na rok 1919 P.rzewatał deficyt. Eksport · spadł
znacznie (z 20 milj. do 12 mdj.), wynosi zaledwie 1/3 importu,
który znacznie wzrósł. Niedobór z r. 1920 obliczono na 80 iąi~
jardów marek.
Niemcy mogłyby odniegf znaczne ko_rzyści ze środków
przewozowych w stosunku do _nas i Ciechóy, lecz traktat pokojowy ogranicza je w tym względzie, zmuszając do utrzymania
·· minimalnej taksy przewozowej. . ·
Ogólnie ·biorąc, sytuacją finansowa Niemiec jest ciętka.
Przed wojną ich mienie narodowe, t. j. publiczn i .· prywatne,
'Szacowano mniej' więcej na 400 rniljardów franków (mi~rue zieJQ
Polski w gł'anicach 1772 t· na 40 milJardów rubli, czyli 160 miliardów franków, mienie Francji na 320 miljardów franków).
Wojna kosztowała Niemcy około 230 miljardów franków; dodać
nalety, te . większogf z tych kapitałów pozostała w kraju (blo·
kada). Natomiast pretensje twe Koalicja oceniła na 226 miljardów marek, płatnych rątami w przeciągu 42 lat. Oprócz tego
Niemcy płacą 101.170 oó warto§ci towarów .-ywotonych zagranicę.
Ententa musi więc je pilnować, aby pracował)' pilQie i daninę
rozłotoną na lata, wyP.łaciły. Przed 1.1 ·1921 Niemcy wypłaciły
tytułelJ'l zaliczki 20 mtljardów, Francji węglem, plus 10 miljardów, które są winne Koalicji za tywnośC. Są to ciętary wielkie,
bo padstwo mimo zmniejszenia armJi, ma rozchody powiększ~:me.
Stan finansowy Rzeszy niemieckieJ, jak sh: tedy okazuje, jest
trudny i to z powodqw daleko posuniętej dezorganizacji pań
stwa. Wszystkie przedsiębiorstwa palilłwowe, będące przed
wojną 1ródłem powatnych· dochodów, wykazuj, obecnie olbrży...
ńlie deficyty. Tak więc poczta daJe przeszło miljard defi9JU!;
o niedoborze gospodarstwa kolejowego mówiliśmy
tej.

r

I) W r. 1914 były trzeci• potq, przemysłową ,_.. ,o. Aa&IJI I Stanadr
•

Zjednoćzonyc:h.

Ody ~atki padttwa tbsną o.lbrzyrnio, ~adtody nawet w prtybbteniu nie .dottzymuj- im kroku i okazuje się przytem, sain aparat administracji i śoiągania podatków jest nadwyrętony, te o sprawności przedwojennej niema mowy. Uchwalone
w roku 1919 podatki i da~iny jednorazowe, na których pokładano
wielkie nadzieje; (z danlny jsdnorazowej .Reichsnotopfer~ spo~
dziewano się otrzymać 50 miljardów marek) albo zawiodły, albo
nie są jeszcze ściągane z .powodu nieukończonych pra~ przygo·
towawczych. Tymczasem rząd bez przerwy projektuje nowe
podatki.
.
Banknotów ~w obiegu jest jut 80 · ~iljardów (192.0 r.), oprócz
tego skarb wydał bonów i krótkoterminowych obligacji. na sumę
około 60-ciu miljVdów i-jak · powiedzieliśmy, musi dąlej pójść
tą drogą.
·
.
·
.
Szybkie podniesienie się finansowe Ni~miec jest jednak mO'r
tliwe; najgłówniejsze bogactwo, siła tywa, bezustannie wzrąsta,
a źródła produlicji przemysłowej są nieuszkodzone; Dlatego, mimo ogólnych narzekań na ruinę, mimo tonu płaczliwe·go prasx
ni'emieckiej, chcącej wzbudzić współczucie w szeregach koalfcJt
(Anglji, Włoch) słyszy się coraz częściej optymistyczny pogląd
na rychłe, niespodziewane odrodzenie. potętnego państwa. Nara• zie cały ich spryt jest skierc;,wany do wynalezienia kombinacyj,
któreby pozwoliły na żmianę ciętkich paragrafów traktatu wersalskiego.
·
Postanowieniami traktatu starano się zniszczyć potęgę militarną Niemiec. Czy zupełnie się to udało?-jest to mocno w11t.·pliwem. Źródłł· i .środki ·walki są dziś tak rótnolite, te najbardziej obezwładniając przeciwnika, nie wszystko mu . się odbiera.
Zabroniono Niemcom słutby regularnej, krótkoterminowej, po
wszechńej, oraz ćwiczeń perjodyczn} eh~ Pozwolono na 7 dywi4ii
zyj piechoty i 3 dywizje jazdy w ogólnym składzie 100 tys. ludzi
(4500 oficerów i 96 tys. tołnierzy) złotony~h wyłącznie z. ochotników, zaciąganyeh ·na lat 12. Armja ta będzie pozbawiona cięł·
kiej artylerji i 'lotnictwa. Poutem zabroniono wojskowego wychowania młodzi ety, zredukowano .policję i tandarmerję, a takte
fabrykację ~aterjałów wybuchowych.
·
Marynarkę ograniczono do 108 tys. tonn, do 15 tys. zal~gi;
wyłączono z niej łodzie podwodne. Nad wykonaniem tych wsz}'łł
kich przepisów czuwają komisje kontrolujące· sojuszników., lecz
czy one, . nawet najgorliwjej · pilnując, są w motrtości ws~ystkó
dopilnowat, to pytanie? - .Na_ przyszłe lata Niemcy siłą faktó\t'
~athowają potęgę militarną, której części składowe, niektóre
przynajmniej, są zupełnie niemotliwe do zred~ko~ania: mian<?•icie wyltształcone sztaby., olbrzymie. ka~ry wyćwiczonych o~iceróW'" rezerwy (łl0500 oficerów vi sięrpniu 1918 r. bez Bawarjt),
miljony vfyłtawnych tołnierzy, ludność w·wieiu po~orowym, która
zwatyv_,uy łictny ·wzrost urodzin od lat 20-tu, w ciągu lat stale
się ~wieksztf b~·, wreszcie materj'ał wojenny i mołność od- .
no§neJ fabrykacji, kt6t:1 ukryć częjciowo. nie będzie trudno dla

Niemiec, skoro my sami nie potrafimy podsumować własnego
materjalu .w~jennego, którym w obecnej chwili rozpqrządzamy" 1 ).
Wyniki dotychczasowe wykązały systematyczne uchylanie
się Niemiec od wykonania obowiązków, wynikających z podpisania traktatu pokojowego. Przedewszystkim dotyczy to armji,
której nie zredukowano; wreszcie na natarczywe żądania koalicji,
zaczęto ją pozornie zmniejszać przemycając pod postacią różnych
stowarzyszeń, policji, gwardji, zrzeszeń byłych oficerów i podoficerów i t. d., i t. d. Wreszci'e ostatnim wynalazkiem techniki
maskowania są t. zw. związki techniczne, kadry ~ające służyć,
jako zabezpieczenie, w razie strajków na kólejach, w zakładach
elektrycznych, gazowych i t. p.
W razie potrzeby będą one również, rozumie się, kadrami
armji. Wszystkie te związki, b żołnierzy i „sbcjalistów cesarskich•, wykazują dobitnie, acz czasami się maskują, tendencje
podtrzymywan_ia starego ładu, którego przedstawicielami były .
i są Prusy. Wpływ tych ostatnich, ze stratą terytorjów, zmniej- ·
szył się znacznie, lecz duch pruski ciągłe jeszcze góruje. Aspiracje dzisiejszych Niemiec dadzą się tak streścić: wewnątrz
kraju: utrzymać jedność, _ stąd ostre wystąpienia przeciw dąże
niom dzielnicowym; na zewnątrz: otrzymać możliwie dużo
traktatu pokojowego, a w razie moż
ustępstw z warunków
ności nie dopełnić ich wcale. Jeżeli okaże się motliwem, połą
czyć się z Austrją 1 ). Zamiana zupełnie dla Niemiec niezła, i .wielce
pożądana; zamiast utraconych 9 miljonów niepewnych obywateli,
uzyskać 9 miljonów .Niemców. Walka o dok.onanie powyższego
trwa; prowadzą ją energicznie w Austrji, gdzie ma być wyrazem dobrowolnej zgody ludności. Parlament ehce ją uzyskać
przez plebiscyt, nie , widząc dla państewka możności egzystencji
samodzielnej. Ze st ony Ententy_ (właściwie teraz tylko Francji)
istnieje stanowczy sprzeciw i dopóki Francja w KoaHcji coś
znaczy, jest niewątpliwem, że do połączenia nie dojdzie. Przeciw połączeniu istnieje również opozycja niektórych wpływo
wych czynników w Niemczech i narazie brak zrozumienia idei .
unji w szerokich kołach . ludności. (KnnkluzJe kongresu pangermanistów we Frankfurcie w końcu r. 1919). W każdym razie
nastąpiła pomyślna zmiana dla Niemców w- stosunku do Austrji.
Austrja w swych aspiracjach widzi je jako potężną opokę, pod
opieką której prędzej odrosną jej skrzydła. Z tern się należy
liczyć. Wola ludzka wiele może. Niemcy faktycznie podzielone,
spojone z różnych państewek, mających niewątpljwie podkład
w odrębności geogr~ficznej krain, zwarły się we wspólnym wysiłku i wielka klęska, która na nie spadła, wstrząsnęła niemi,
lecz nie podzieliła ponownie, jak się potroszę spodziewano.
1
pokojowej, w sprawie
) Z noty francuskiej (z 15.2.1919) do konferencji
.
obsadzenia przyczółków mostowych na Renie.
1) Anglja się nie wypowiedziała oficjalnie, wiadomo jednak, te ona ratując Niemcy zawsze przed ostatecznym rozgromem, nic przeciw temu mieć
nie będzie; Włochy ogłosiły„ acz półoficjalnie, swoje desinteressement.
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Co się
zwycięskim

tyczy ekspansji zamorskiej, to po wydaniu czterem
moca~stwom statków handlowych musiały ~obie .
Niemcy uprzytomnić, te jest ona dla nich na razie zakończona.
Kolonje _ ich (w Afryce, Chinach, Polinezji) zajęli zwycięzcy;
pozatem usunięto ich wpływ polityczne w Chinach, Maroko,
Siamie i t. d. Emigracja Niemiec wytworzyła w poszczególnych
częściach świata poważne ośrodki, które połr'afiły zachować swą
odrębność, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie ich wpływy
powstrzymywały urzez czas pewien cz.ynne wystąpienie Ameryki w czasie wojny. Pozatem sporo Niemców jest w państwach
Ameryki południowej i Środkowej, na południowych krańcach
Afryki, na południowym-wschodzie Australji; liczn'e są kolonje
nad morzem Czarnem, w Polsce i Czechach, gdzie wybitne zajmują stanowiska.
Dzisiejszy ruch emigracyjny, którego rząd nie jest w stanie powstrzymać, został unormowany przez centralę emigracyjną
w Berlinie. Wychodźcy, których względy ekonomiczne lub powikłania socjalne wypędzajA z ojczyzny, są kierowani ~o miejsc
obranych. Rząd zawarł w tej mierze umowę z Argentyną i Meksykiem. Łączność ich z krajem, dzięki opiece rządu, zostaje zachowana. Jadą również do Abisynji, do Chili, Paragwaju, Brazylji i in. krajów.
O, ile jednak ziemie zamorskie dzisiaj są ' trudne do osią
gnięcia, to łatwo zrozumieć, te stał się ten fakt zarazem pobudką
do wytężenia wszelkich sił na wschód. Kraje nadbałtyckie, Rosja,
są dla nich terenem, zdaje się, najwdzięczniejszych prac. W czasie wojny rozwinięto odpowiednie przygotowania, aby po jej
ukończeniu wystąpić · z gotowemi projektami, zwartą falą go ruszyć na wschód, na podbój. Szczególnie podkreślano chęć germanizacji · krajów nadbałtyckich, gdzie istnieje gotowy zaczyn
niemczyzny w postaci wielkich właścicieli, a przedewszystkiem
w mieszczaństwie. Tu projektowano na wielkich terenach stworzyć kolonje wojskowe na wzór rzymskich. Przedsięwzięcie to
nie osiągnęło wyników realnych. Łotwa i Estonja jako wolne
państwa, pokrzyżowały zamiary niemieckie. Przedewszystkiem
jedn~k wielkie przestrzenie Rosji nęcą Niemcó'w, gdzie nastręcza
się pole dla ich ekspansji i przejawienia zdolności organizacyjnych. Przesz~odą w tern stała im się Polska; pierwotnie są~ziły,
że przez Prusy Wschodnie i Litwę będą miały kori1akt z Rosją, .
lecz nadziei tych, jak wiadomo, czas nie usprawiedliwił. Zroz_umiałym jest więc stosunek Niemiec do nas.
Również w kierunku Ukrainy drogi prowadzą przez nasz
kraj; niebawem więc, z chwilą unormowania stosun)ców jako-tako,
JN celu dostania się na wschód, przyjdzie zgodzić się z Polską
i korzystać z jej środków komunikacyjnych. Niebliski - zdaje
się - jest czas, kiedy zbudowany kanał okólny (Ren - Dunaj,
czy Odra - Dunaj) uniezależni ich, częściowo czy całkowicie,
od naszych wpływów.
W polityce zewnętrznej poszukują Niemcy sojuszników na
wszystkie strony, lecz sympatycy ich są nieliczni, względnie

-
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bardzo .ostrożni z wypowiadaniem swych sądów (np. Szwecja).
~p~zy~1erze.ńcem wy~arzonym wydaje się · im być Rosja; jej posw_ięcaJą. w1ele u~?g1. Pr~y porno.cy jej olbrzymich bogactw,
ktore om~y p<;>traftlt zorganizować .1 puścić w obieg, sądzą, że
urzeczyw1.st!1ą1by myśl

o rewanżu 1 hegemonji. Lecz dzisiejszy
s~an na_ nlZlnie Europy wschodniej jeszcze im nic podobnego
me wroży.
Czy Niemcy są zdolne do nowej wojny w czasie obecnym?Ar~ja ich zniszczona, ,ozbrojona, flota handlowa wydana obcym.
woJen_na spoczy:~va na dnie zatoki orkadyjskiej, Scapa Flow.
Utraciły wartościowe obszary na wschodzie i na zachodzie· nad
częścią terytorjów za~isła okupacja. Umiędzynarodowione ;zeki,
zahamowa~a ek~pan~Ja morska, ?lbrzymie długi wojenne i ods~kodowama, 01eśw1etny stan finansów - oto ·miara wielkich
nte~zczęść, .które . i.eh dotknęły. Chmara zobowiązań, których
maJą dopełn.1ć, mlsJe ko~trolujące, ciągłe upomnienia, groźby,
no~y, represje, okupowanie nowych terenów przez wojska koalicyJn~. wnoszą sta~ zdenerwowania, który komplikuje trudność sytuaCJ.1 .wew.nętrz!1eJ. Z~ wszech stron wrodzy sąsiedzi, sprzymierzeni 1 związani pomiędzy sobą konwencjami (konwencje wojskowe fr.ancusko - belgijska, francusko·- polska, francusko - czeska),
bacznie śled.~ący. każde drgnienie, aby natychmiast reagować.
Głęboko ~blJa się w rdzeń państwa klin czeski, wkracza półwy
s~p pol~k.1. Przedpola, z kt?rych możnaby podjąć akcję zaczepną,
ni~ 1stnteJą. System pozycyj obronnych na południu i na wschodzie ma pozostać w stanie pierwotnym (jest na wschodzie utracony), wartości !1-iel.edw_ie żadnej nie posiada. Na zachodzie ·system obronny ~1em!ec Jest w. r,ękach fransuskich. Ren jest pod
stałą kontrolą, Jak 1 całe życie wewnętrzne kraju.
Przeciwstawia się tej fali kar za grzechy wola .narodu bez

.skrupułów, uwielbia_jącego siłę, czczącego potęgę.
I

I
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NOTATY DO ROZDZIAŁU „NIEMCY".
1) Przepisy traktatu wersalskiego
rzek w Niemczech.

tyczące się umiędzynarodowionych

Zostają -uznane za międzynarodowe: Elba (Labe) począwszy od ujścia
Wełtawy i Wełtawa do Pragi; Odra od ujścia Opawy; Niemen od Grodna;
Dunaj od Ulmu, i każda spławna część tych sieci rzecznych, która daje więcej
niż jednemu państwu naturalny dostęp do morza, z przeładowaniem lub bez
przeładowania ze statku na statek, a także kanały boczne i łącznikowe, które
będą przeprowadzone bądź w celu zdwojenia lub ulepszenia z natury spław
nych części powyższych sieci rzecznych, bądź w celu połączenia dwóch z natury
spławnych części

tej samej rzeki.
To samo stosować się będzie do drogi wodnej Ren - Dunaj, w razie jeżeli ta droga będzie zbudowana.
§ 332.
Na drogach, uznanych w artykule poprzednim za międzynarodowe, obywatele, rzeczy i flagi wszystkich Mocarstw będą traktowane na podstawie zupełnej równości, tak, aby nie było żadnych różnic na niekorzyść obywateli,
rzeczy i flag któregokolwiek z tych Mocarstw, pomiędzy niemi a obywatelami,
rzeczami i flagami samego Państwa nadbrzeżnego lub Państwa którego obywatele, rzeczy i flagi korzystają z największego uprzywilejowania.
Jednak statki niemieckie nie będą mogły uprawiać przewozu linjami regularnemi podróżnych i towarów pomiędzy portami jedneg? i tego samego .Mocarstwa sprzymierzonego lub stowarzyszonego, bez speCJalnego na to z Jego
strony zezwolenia.
§ 333.
O ile niema postanowień przechvnych w istniejącej Ko.nwencji, będą mogły być pobierane od statków korzystających z drogi spławnej, lub z dostępów
do niej, opłaty zmienne, zależne od odcinka rzeki. Opłaty te będą przeznaczone
wyłącznie na pokrycie w sposób słuszny kosztów utrzymania żeglowności i ulepszeń rzeki i dostępów do niej oraz jal?o udział w pokryciu wydatków poniesionych w interesie żeglugi.
.
Taryfa opłat będzie obliczona podług tych wydatków i wywieszona
w portach. Opłaty będą tak ustalone, aby nie trzeba było szczegółowo rewidować ładunków, chyba, że powstało podejrzenie co do przemytnictwa lub wykroczenia.
§ 334.
. W razie jeżeli oba brzegi rzeki międzynaroąowej n8leżą do jednego
i tego samego państwa, towary idące tranzytem będą mogły być opieczętowane
lub oddane pod dozór urzędników celnych .. Jeśli rzeka tworzy granicę, towary
idące tranzytem i podróżni, jadący tranzytem, będą wolni od wszelkich formalności celnych; ładowanie i wyładowywanie towarów, jak również wsiadanie na
statki i lądowanie podróżnych będzie się mogło odbywać tylko w postaci
wskazanych przez państwo nadbrzeżne.
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(Łaba)
wejdą:

Elba
której

będzie

§ 340.
oddana pod zarząd

międzynarodowej

komisji, do

4 przedstawicieli Państw niemieckich nadbrzeżnych;
2 przedstawicieli Państwa czesko-słowackiego;
1 przedstawiciel Wielkiej Brytanji;
1
Francji;
1
„
Włoch;
1
•
Belgji;
każda delegacja, niezależnie od liczby obecnych członków będzie miała tyle'
głosów ilu jej przyznano przedstawicieli.
Uchwały komisji będą ważne, choćby nawet niektórzy z tych .przedstawicieli nie mogli być wyznaczeni w chwjh uprawomocnienia się niniejszego
Traktatu.
§ 341.
Odra będzie oddana pod zarząd międzynarodowej Komisji, do której wejdą:
1 przedstawiciel Polski;
1
Prus;
1
Państwa czesko-słowackiego;
1
Wielkiej Brytanji;
1
Francji;
1
Danji;
1
„
Szwecji.
Uchwały Komisji będą ważne, choćby nawet niektórzy z tych przedstawicieli nie mogli być wyznaczeni w chwili uprawomocnienia sięfniniejszego Traktatu.
Flota wojenna niemiecka Siły niemieckiej floty bojowej:
ti pancerników typu · ,,Deutschland" lub „Lothringen•;
6 lekkich krążowników;
12 kontrtorpedowców (destroyers );
12 torpedowców.
Okręty, które mają zastąpić wyżej wymienione, nie mogą przekraczać

SI,- ,

4

9

pojemności:

10000 tonn dla pancerników
6000
krążowników
800
kontrtorpedowców
200 ,,
,, torpedowców.
Poza wypadkiem straty okrętu, jednostki różnych kategoryj mogą być zastąpione po upływie: :!O lat dla pancerników i krążowników, 15 lat dla kontri torpedowców, licząc od spuszczenia statku na wodę (§ 190 Trakt. Wers.).
Uzbrojenie statków floty niemieckiej jest ograniczone przez Ententę.
Łodzi podwodnych flota niemiecka nie posiada; liczebność floty z obsługą
wybrzeży nie powinna przekraczać 15000 ludzi i 1500 oficerów. '
Tonnaż floty bojowej niem ·eckiej według programu wynosić więc będzie
108,000 tonn-gdy flota Anglji przewyższa 1 miijon tonn.
Pomyślany przez traktat stan floty niemieckiej czyni ją dość bezradną
.wobec sił zbrojnych morskich innych państw i zarazem silnie ogranicza możność
obrony własnych wybrzeży, wobec czego w kołach wojskowych niemieckich
isfnieje myśl skłonienia Ententy, aby pozwoliła zamienić wielkie pancerniki na
okręty lżejszego typu, któreby uzupełniały system obrony nadbrzeżnej. Tern samem Niemcy rezygnują z działań zaczepnych. Projekt powyższy opublikowany
został w Nr. 8 „Milit:ir Wochenblatu ", w art. pod tytułem „Zur Frage des Wiederaufbaues unserer Marine''. Autor rozpatruje tę kwestję i radzi zamiast 6
pancerników (oo.ooo tonn), zbudować 15 monitoró\\f' (typu „Skagerrak") o pojemności 4- 5 tys. tonn, uzbrojonych w działa 38 cm. Zamiast starych pancerników, otrzymanoby 15 now.ych okrętów.
Zaznaczyć należy, .że stan tonnażu handlowego Niemiec obni.~ył się
o 91,St ; dn. 30/6 Hl14 Rzesza posiadała 5.rn5.0UO tonn, a dnia 30/6 1020 tylko
4Hl.OOO. Równocześnie flota morska Ameryki wzrosła o 482%, Francji-o 63,9%,
Anglja straciła zaledwie 4i . (Straty flot koalicji pokryto z tonna.żu Niemiec
i AustrjiJ . Z cyfr powyższych widać, że pogrom Niemiec na morzu jest zupełny;
ich flota handlowa zajmuje ostatnie miejsce wśród flot, pływających po oce~mach, a '\v stosunku do angielskiej ma się, jak 1 : 44.
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SPIS ZAMKÓW
Spis

map.

1. Schemat symetrji
2. Polska za Bolesława Chrobrego 1 : 15 milj.
3. Polska przed rozbiorami ·1 : 150000.
tł. Grzbiet krakowsko-wieluński 1 : 1,000,000.
5. Grupa zamków północnej strony Tatr.-Obrona drogi Dunajca 1: 500,000.
6. Układ twierdz na ziemiach Polski historycznej. Drogi wojny w Polsce.

1 : 5 ooo.ooo.
Twierdze pafistw zaborczych na ziemiach Polski 1 : 5.000,000.
·
8. Bałtyk 1 : 5.000,000.
9. Granica zachodnia.
10. Obszar sti ategiczny Pomorza 1 : 1.000,000.
11. U!~Ęulowana Wisła powyżej ujścia Drwęcy 1 : 25,000.
1·> U1sc1e rz. Brdy i zakręt Wisły pod fordoniem 1 : 100,000.
rn. Obszar większości polskich 1: 100,000.
Wolne miasto Gdańsk ·1 : 5.000,00.
H
15. Miejsce podziału \\'Ód wiślanych 1 : t OO.OOO.
w. Port gdański 1 : 25.000
17. Prusy Wschodnie 1 : 100,0000.
18. Niemen powyżej Ragnety 1 : 100,000.
19. Ujście Pregoły i port l{rólewiecki 1: 100,000.
20. Obszar strategiczny Wielkopolski 1: l,000,0GO.
21. Dolina Noteci pod Nakłem 1 : 100,000.
22. Uregulowana Warta poniżej Poznania 1: 25,000.
23. Krajobraz niziny wielkopolskiej. Rzeczka Cybina pod Poznanie-m 1: 25,000.
24 . Srodkowy obszar strategiczny 1 : 2.000,000.
25. Sekwana Wisła i l : g milj.
26. Krajobraz okolic .Myszyńca 1 : 100,000.
27. Dolina Narwi powyżej .Łomży 1 : 100,000.
28. Ośr?dki zasob~w wal~i w Polsce i we Francji 1: 12 milj.
29. KraJobraz okohc po1mędzy dolnym Wieprzem a Bugiem _1: 100,000.
20. Okolice Brześcia Litewskiego 1 : 200,000.
/
31. Krajobraz nadbużański 1 : 100,000.
32. Krajobraz okolic Szczebrzeszyna t : 100,000.
·
33. Łysogóry 1: 100,000
34. Wisła pod Solcem 1 : 100,000.
35. Wąwozy okolic Sandomierza 1 : 100,000.
3(1. Pustynia Błędowska 1 : 100,000.
37. Drogi wodne Niemiec I : f>OO,Of)U.
7.

OZNACZONYCH NA MAPIE 6..
Daty

wskazują

rok budowy,

względnie

rok pod którym po raz pierwszy

dostrzeżono zamek w śladach, względnie rok zburzenia, albo czas trwania kasz-

telanji.

Źródła: Długosz, Lelewel, notatki po ś. p. Stosławie Łagunie, Jabłonowski - Źródła dziejowe i t. d. fakt istnienia zamku był sprawdzany w Słow
niku gieograficznym, względnie wierzono Lelewelowi, Łagunie i Jabłonowskiemu.

1 Dymin, Pom. Zaodrz. 1172 2 Guckow, Pom. 1172-1182.

3 Uznom,

Uznoim,

Urzna,

1208.

Orzna.

1159-1208

4 Wolin, Julin. 1172-1184.

5 Kamin, Pom. Nadodrz. 1172-1208.
6 Kołobrzeg, Kolberg. 1175.
7 Szczecin, Szczytno. 1168-1208.

8 Starogród, Pom.

9 Drahim, Pom. Wielk. t 423.
10 Człuchów. 1187 ?•
t 1 Chojnice.
12 Wissoka (Wysoka Zaborna p/Choj13
14
15
16

17
18
19
20

nicami).
Lubusz n/Odrą. 1218.
Santok. 1181-14%
Drdzeń, Drezno. 1252.
Wieluń, Wieleń. 1230-1260.
Czarnków. 1107-1289.
Uście, Ujście n/Noteci. 1181 - 13!·m.
Nakło, Wlkpl. 1092.
Nowe Miasto.
Kcynia. Xll.
Skwierzyna 7.

21
22
23 Międzyrzecze. 1245.

24 Obrzycko, Oberyz. Wlkp!. 1238.
25 Ostroróg, Wlkpl.
26 Rogoino. 1282.
27 Goranczyn (Góręcin), Pom.
28

Łekno.

1136.

29 Żnin. 1282.
30 Pozna11. 1180.

31 Kiecko, Wlkp!. Xll w.
32 Ostrów na j . Lednicy, Wlkp!. t 2841352.
:rn Gniezno. 11·15.
34 Kostrzyń, Wlkpl. 138:t
35 Bnin . Wlkp!. 12:n-1379.
36 Grodziszczko p/Gdeczem, Wklpl.
37 Gdecz p/Środą, Wlkpl. 1210-1306.
38 Ciążyi1, Wklpl.
39 Ląd, Lęda, Wlkpl. 1190.
40 Pyzdry n / Warią. rn7,t.
41 Gubin n/Odrze.
42 Krosno n,Odrą. 1206 - 1234.
43 Zbąszyń, Wlkpl. 1245 - 1382.
44 Kopanica, Wlkp!. XIIJ w.
45 Karczyn, Wlkp!.
46 Przemęt n/Obrą 1244.
4i Karsecz (Karśnice n Obrą ?)
48 śrem n / Wartą. 1245.
49 Książ, Wlkpl. 1'103.

fiO Konin n/\\' artą. 187·1.

fil Inowrocław. 1242.
52 I(ruszwicn. 1222.
53 Mątwy, Zagople, Kuj. 1310.
5,1 de

Novo Castro (Naumburg am 0 -

der), Śl. D. 120:-3.
55 Sagan, ż~ g ari, Śl. O. 11'i8.

56 Bytom,

Sł.

D. 1203- 1234.

Wschowa. 1289.
Głogowa. 1203-1224, 12,tfl.
Lissa, Leszno.
Krzywin n/Obrą. 1242.
61 Gostyń, Wlkpl- 1302.
62 Krobin, Z Wschowska. 1282.
63 Chezram (Czestram), Wlkpl. 1136.
64 Dupin, Dubin, Wlkp]. 1286-1366.
65 Koimin, \\ lkpl. (p. Krotoszyn). 1336.
66 Kalisz. 1181.
67 Zgorzelice, Zgorzelec n/ Nissą Ł.
XI-XII w.
68 Lignica, D. Śl. 1178-1268.
6g Jawor, Śl. D. 1224,
70 Ulean, Lahn, \V lay p/Schonau 1245.
.
71 Schonau, Soyno
72 Strigin, Strzygoń, SI. Dl. 1292.
73 Świdnica, Śl.
74 Sobótka, Zohotten.
75 Wrocław. 1202- 12i:ł.
7U Oleśnica, D. śl. 1292.
77 Milicz, Milice, Śl. D. 11:36.
78 Odolanów, Wlkpl.
79 Ostrzeszów, Wlkp!. 1658 zb.
80 Kępno, Wlkp!.
81 Aurasz, Wrasz, Uraz, Śl. D. n/Odrą, między Wrocławiem i Wota57
58
59
60

wą.

.

.

82 Borów, SI. D. n/Slęzą. 1378.
83 Bolesławiec, Śl. D. (Bunzlau n/Odrą). 1202:-22.
8·1 Niemcza, SI. 1150, 1202-123,1.
85 Kładiko.
86 Bardo, Warta, Śl. D. 1:20:-l -- 123·1.
87 Odmuchów n Nisą, Śl. Dl. l:!•15.
88 Edelstein Śl. p/Odmuchowem.
89 Nissa.
90 Grodis castrum - Grotków n/ Bobrą.
1150.
91 Brzeg n/Odrą. J2J 7. •
92 Szurgoszcz, Szarogoszcz, Śl. D.
f/3 Lubień n/Odrą, Śl. D., Lubiąż, Lubens. 1178
94 Opole. 1257, 1260.
95 Koźle. Xll w.
96 Raciborz 1217-1290.
97 Cieszyn. 1217-- 1258. .
98 Grecz p :Opawą, 1311.
99 Toschecz, Tost, Śl. G. XI w.
100 Biała, Śl. O. 12i9.
101 Bytom, Śl. G. 12f>7-1280.
102 Siewierz. 11u3, 1257- 1280.
103 Oświecim. 1163, 1217-1258.
104 Zator.
105 Ruda, Wielttń, Sieradzkie. 1220.
106 Sieradz. 1081, 135<t.
107 Uniejów. 1448.

108 Spicymicrz n/Wartą. 1236.

109 Bród, Wlkpl. 1271.

110 Olsztyn, przed Kazimierzem W.
111 Lelów. 1246.
112 Częstochowa.
113 żarnowiec. XIV w.
1 M Przeginia. 1229.
115 Ojców· XIV w.
1W Pieskowa skała.
117 Tyniec. ,1120.
118 Kraków. 1120.
119 Brzesko, Krak. 1216.
120 Chrop, Fabjanice n / Dobrzynką 1080.
121 Łęczyca. 1101 ?
122 Łowicz. 1242.
123 Rawa n / Rawką. 1377.
124 Biała p/Rawą, n/Białą. 1278.
125 Wiskidki p/Sochaczewcm. 1355.
120 Sochaqew. 1231.
127 Małogoszcz, Młpl. 1153, 1239.
128 Chęciny . 1318.
120 Wiślica. 1212, 1241,
1:~o Korczyn przy ujściu Nidy. 12111.
131 Połaniec. 1'113.
132 Łagów Młpl. 1J.18.
133 Iłża. 1'160.
1:H Skrzynno n/ Wieniawką. 113u.
J35 Radom. 1264.
l 3o Sandomierz. 1025, 1130.
137 Zawichost 1256.
138 Solec. 1136.
1:rn Sieciechów. 1OOO.
HO Czersk. 1224.
141 ,r arszawa. 13,rn.
142 Zakroczym. 135fi.
143 Czerwińsk. 1112
144 Wyszogród n/ Wisłą. 1303.
H5 Gostynin, Maz. 13i7.

1222.

1,.rn

Płock.

l,17
1,18
1-1!1
150
151
152
153

Ojrzymów p/Wyszogrodem. 12f)8.
Kowal p/Włocławkiem. la::lO.
Dobrzyń. 1257.
Brześć Kujawski. 1222,
Bobrowniki n /Wisłą. 1231? 13ii.
Nieszawa. 1230.
Raciążek n/\V isłą. 1320.

154

Złotoryja.

155 P1tkość. 1330.
156 Dybów. 1220.

157 Bydgoszcz. 1233....
158 I(cyń, Kysin, Z. Chełm.
150 Ruth, Ruda, Z. Chełm. 1222.
160 Chełmno. 1122, 1130.
161 Kolno, Z. Chełm. 1223.
to2 Ploth, Z. Chełm. 1222,
103 Koprzywno, Z. Chełm. 1222.
164 \Vielsąż. 1222.

165 Grudziądz. 1222.
,
166 !:>wiecie. 1198, 1203.
167 Nowe Warlubie (p. Kwidzyna).
168 Gniew.
169 Malborg.
170 Tczew. 1305.
171 Grabiny. XVI w.
172 Gdańsk. 1148.
173 Pucko. 1305.
174 Kazimierzów n/Helu. XVJI w.
175 Władysławów n/Helu. XVJI w.
176 Gołub.
177 Radziki Wielkie n/Drwęcą . Xlłl w.
178 Michałów. 1303
179 Rypin. 1364.
180 Kikoł, Z. Dobrzyńska.
181 Glamboki, Głęboki, Z. Chełm 1222.
182 Gniewków. 1390.
183 Pszczyna, Pless Śl. G.
184 Bieżur n/Wkrą,
185 Chamsk między Żurominen1, a Bieżuniem. Maz.
186 Radzanów przy ujściu Mławki do
Wkry.
187 Karnyszyn, Karszyn.
188 Unierzysz n/Wkrą.
180 Ciechanów. 1240 ?.
190 Sońsk n/Soną.
191 Maków. 1518.
192 Rożan.
lfl3 Płońsk. 1228.
104 Pułtusk. 1227.
195 Nowogród, przy ujściu Pissy do
Narwi. 1355.
196 Rajgród. 1280, 1360.
197 Wizna. 1221.
198 Łuków. 1257.
199 Lublin. 1230.
200 Kraśnik (p. Janów). 1240.
201 Dobczyce n/Rabą, Młpl.
202 Szaflary n/Dunajcem.
,,
203 Niedzica.
,,
204 Cisowiec.
205 Czorsztyn.
206 św. Kunegundy w Pieninach.
207 Olszana.
208 Czarny Potok.
209 Podegrodzie.
210 Stary Sącz.
211 Nowy Sącz.
212 Chełmiec .
213 Białowoda.
214 Wierzynków.
·
215 Różnów.
216 Gródek n/Dunajcem.
217 Tropsztyn.
218 Czchów.

219
220
221
222
223
224
225
226

227
228
229

230
231
232
233

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

244
245

Melsztyn.
Bukowiec.
Bobowa.
Jetów.
Wojnarowa.
Rosochatka.
Grybów.
Rytro.
Piwniczna.
Muszyna.
Gródek p/Szczerzycem.
Kielce.
Biecz. 1257.
Odrzykoń. 1397.
Sanok n/Sanem. 1417.
Dyament n/ Dżwiną.
Kowno.
Preny n/Niemnem.
Troki
Wilno.
Lida.
Traby.
Krewo . . XIV w.
Nowogródek.
Dyneburg.
Brasław. XV w.

Oświej .

245 Dryssa.

247 Skoliszcza przy ujściu Niszczy.

1566.
248 Dzisna.

249 Połock.
25.() Woroniec, Woroniecz.
251 Uszacz·
252 Lepel.
253 Turowla .
254 Usza.
255 Susza. 1566.
256 Newel.
257 Jezierzyszcze.
258 Wielkie Łuki.
259 Uświat.
260 Toropiec.
261 Wieliż.
262 Suraż pow. Witebski. t 590·
263 Witebsk.
264 Smoleńsk.
265 Krasne p/Smoleńskiem.
,
266 Orsza.
267 Kopyś n/Dnieprem. XVI w.
268 Szkłów.
269 Borysów n/Berezyną.
270 Kojdanów.
271 Mińsk.
272 Nieśwież.
273 Kleck.
27 4 Słuck n/Słuczą.

•
/

275
276
277
278
270
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

Bobrujsk.
Mohylew.
Stary Bychów.
Propojsk, Zadnieprze.
Mścisław.
Brańsk. XV w.
Suraż n/lpuci (7).

Rzeczyca.
Homel.
Mozyr przed 1570.
Starodub.
Łojowy gród przed 1580.
Brahin n'Brahince.
Lubcza przed 1598.
Czernichów.
Królewiec, Zadnieprze. XVIl w.
Głuchów, Zadnieprze.
Kamień Koszyrski.
Kowel.
Zamość.

Czartorysk. XVII w.
-296 Nowa Czetwertnia XV.
297 Torczyn.
298 Łuck.
299 Ostrożec pod Łuckiem.
300 Klewań. XV w.

301

Ołyka.

302 Równe. XVI w.
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Dorohobuż

n/Horyniem. XV w.
Peresopnica n/Stubłem. XV w.
Dubno.
Sokal.
Beresteczko. XVI w.
Bełz.

Brody.
Krzemieniec.
Suraż n/Wilją,

pow. Krzernien 1570.

Ostróg.
Podhorce:
Złoczów.

Zborów.
Pomorzany.
Lwów.
Komarno.
Gliniany. ,XVII w.
Rohatyn.
Brzeżany.

Podhajce.
Kałusz.

Halicz.
Buczacz.
Jazłowiec.

Czerwonogród. XV w.
Sniatyń.

Czerniowce za Kazimierza W.
Załośce.
Dąbrowna, Dąbrowno.

332
·333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

343
344

389
300
391
392
393
394
39.5
396
397
398

Wiszniowiec.
Zbaraż.

Tarnopol.
Mlkulińce.
Trębowla.
Skałat.

1550.

Czortków.
Husiatyn.
Skała P/Husiatynem. 1395.
Kuźmin pod Krzemieńcem. XVII w .
Gródek n/Smotryczem.
Smotrycz.
Czarnokozińce około 1600.
Kamieniec Podolski.
Chocim
Bakota n/Uszycą. XV w.
Zińków. XV w.
Zasław.
.
Stary Konstantynów.
Hubków n/Słuczy. XVI w.
Korzec.
·
Olewsk n/Uborci. 1611.
Zwiahel.
Romanów na Czarnym szlaku.

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356 Ostrożek.
357 Połonn~
358 Lubar.
359 Ostropol.
360 Międzybóż. XV w .
361 Bar.
362 Latyczów.
363 Chmielnik. XV w.
304 Cudnów. 1507.
365 Denesze n /Teterwi. 1507.
366 Pików n/~niwodzie. 1594.
367 Janów. 1596.
·
308 Ladowa (?)
360 Mohylów.
:no Busza. XVI w.
371 Jampol. 1000.
:372 Lityń n/Zharze przed 1616
373 Braiłów. XVII w.
374 Krasne. 1586.
375 W yszkowce. 1592.
37u Bracław przed XV w.
377 Sokolec. loO(>.
378 Niemirów. XVII w.
370 Winnica.
380 Przyłuka n/D.esnicy. 1504.
381 Glińsk n/Hniłopiaci. 1508.
382 Machnó\Vka n/Hniłopiaci. 1593.
383 Berdyczów. 1503.
381 Słobodyszcza n/Hniłopiaci. 1503.
385 Trojanów n / Hniłopiaci. 1598.
380 Leszczyn n/Hujwie. 1586.
38i Kodnia n/Kodence.
388 Niechworoszcza n/Pustosze. 1580.

.

•

Białopol n/Hujwie,

1592.

Białołowka n/Rastawicy po
Rożyn n/Rastawicy. 1591. .
Pawołocz przed 1535.

1612.

.Żytomierz.

Czerniechów n/Teterwi. 1583.
Korostyszew n/Teterwi. XVI w.
Radomyśl. 1572
lskorostyń. 1580.
Zameczek u wierzchowisk Słowe
Ni1 cznej. 1554.
3W Norzyńsk n/Uszą. 1591J.
400 Owrucz przed 1545.
401 Chabne ok. 1530.
402 Czarnobyl do 1560.
403 Iwanków. 1500.
404 Dymir. 1688.
405 Ostrz niDesnie.
łCo Wyszogród n/Dnieprem. 1622.
407 rlostotbel n/lrpeni. 1619.
408 Makarow n/Zdwiżem.
409 Brusiłów n/Zdwiżem. 1574.
410 Różew n/Zdwiżem. XVI w.
411 Byszew u/lrpeni przed 1616.
412 Czarnogródka. 1626,
413 Hulaniki n/Unawie przed mrn:
414 Wasylków n/Stuchnie.
415 Kornin n/lrpeni.
416 Chodorków n/Irpeni. 1580.
-:117 Romanówka n/Unawie. 1505.
·118 Trylisy n/Kamionce. 161U.
419 Chwastów n/Unawie. 1595.
420 Motyżyn n/I rpeni. 1602.
421 Białogródka. XVII w,
422 Kijów.
423 Białocerkiew n/Rosi. XVI w,_
424 Antonów n/ Bereznie. XVI w.
425 Wołodarka n/Rosi. 1594.
426 Pohrebyszcze n/Rosią. 1590,
427 Tetyjów n/Rośce przed 1605.
428 Lińce n/Sobie. lu:20.
429 Kalnik n/Sobie. 1U20.
430 Daszów n/Sobie. 1590.
431 Hajsyn n/Sobie. XVI w.
432 Kuna n/Sobie. 1620.
433 Tulczyn.
434 Ładyżyn. XVI w.
435 Szarogród.
436 Raszków. 1617.
437 Jahorlik. 1086.
438 Berszada.
440 Monasterzyszcza. 1635.

441 Humań.
442 Buki. XVII w.
443 Stawiszcza. 1641.
444 Rokitna n/Rosi. 1600.
445 Hermanówka n/Krasnej.
446 Trypole.
447 Rzyszczew n/Dnieprze. 1594.
448 Perejasław n/Trubieży. XVI w.
449 Trechtymirów. XVI w.
450 Kaniów. 1538.
451 Bohusław n/Rosi. 1622.
452 Steblów n/ Rosi. 1622.
453 Korsuń. 1585.
454 Lisianka. po 1622.
456 Zwinogród przed XV w.
457 Targowica zburz. 1575.
458 Koniecpol. 1634.
459 Horodyszcze.
460 Moszny n/Olszanicą. 1594.
461 Czerkasy. 1532.
462 Zołotonosza. t 628.
463 Daniłów n /Taśminie . 1622.
464 Borowica. 1622.
465 Czehryń. 1589.

466

Kryłów.

1616.

467 LOłnin n/Sule. 1617.
468 Burem} n/Sule. 1617.
469 Łuko ml n/Sule. lul 7.
470 Kurynka n/Udaju. 1617.
471 Przyłuki n, Udajlt. 1617,
472 Przewłoka n Udaju. 1617.
473 Zórawka. 1621.
474 Piratyn n/Udaju. 1501.
475 Mnoha n/Udaju. 1617.
476 Śniatynka n/Sule. 1617.
477 Sieńcza n1Sule. 1617.
478 Łochwica n/Sule. 1617.
479 Hlibsk n/Sule. 1617.
480 Romno n/Sule.
481 Hadziacz n/Pśle. XVII w.
482 Lubny n/Sule. 1617.
483 Chorol. 1617.
484 Krzemieńczuk.
485 Kudak. 1635.
486 Dąbrówna.
I Włocławek. 1228.
li Toruń.
III Słońsk n/Wisłą. 12g5,
IV Szydłów n / Odrą. 124.
V Pień, Piń. 12~2.
Vll Wolbórz. 1086.
Vlll Zieluń. XI- Xll.

D RO O I W O J N Y N A Z l'E M I A C H P O L S K I.
Wrysowano następujące szlaki najazdów:

Szlaki tatarskie: Wołoski, Czarny, Kuczmeński.
Drogi najazdu cara Aleksego, 1654-55.
~gi najazdu Chmielnickiego. 1648-55.
,,
,,
Rakoczego, 1657.
Gustawa Adolfa, 1625-20.
Karola XIJ, 1701-1709.
Suworowa, 1709-1772.
Kochowskiego, 17fl2.
,,
,,
Suworowa, 1794.
Droga przemarsz Napoloona 18~7.
,.
najazdu Ferdynanda 1809.
. ,.
przemarszu Napoleona 1812-13.
. Zró~ła: Atlas Lelewela, Platera i rosyjski Anonima: Karty k kratkomu opisanJu · zam1ecz~tielnych pochodow so wtoroj połowiny x. VII stoletja, gławnym
tieatrom kotorych służyło nyniesznie Carstwo Polskoje i t. d.
Kor~on. Dzieje wojen i wojskowości. Szlaki tatarskie według opisu Sar-·
nickiego {1580) i Jabłonowskiego.
·
Mała podziałka mapy uniemożliwiła oznaczenie poszczególnych dróg.
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§ 340.
Elba (Łaba)
której

będzie

oddana pod zarząd

międzynarodowej

komisji, do

wejdą:

4 przedstawicieli Państw niemieckich nadbrzeżnych;
2 przedstawicieli Państwa czesko-słowackiego;
1 przedstawiciel Wielkiej Brytanji;
Francji;
1
Włoch;
1
Belgji;
•
1
każda delegacja, niezależnie od liczby obecnych członków będzie miała tyle'
głosów ilu jej przyznano przedstawicieli.
Uchwały komisji będą ważne, choćby nawet niektórzy z tych przedstawicieli nie mogli być wyznaczeni w chwih uprawomocnienia się niniejszego
Traktatu.

Drogi wodne Niemiec
1 :S OfJO OOO.

,·

§ 341.
Odra będzie oddana pod zarząd
1 przedstawiciel Polski;
Prus;
1

1

międzynarodowej

Komisji, do której

wejdą:

Państwa czesko-słowackiego;

Wielkiej Brytanji;
Francji;
1
Danji;
•
1
Szwecji.
„
1
Uchwały Komisji będą ważne, choćby nawet niektórzy z tych przedstawicieli nie mogli być wyznaczeni w chwili uprawomocnienia sięfniniejszego Traktatu.
Flota wojenna niemiecka. Siły niemieckiej floty bojowej:
o pancerników typu · .Deutschland" lub „Lothringen•;
6 lekkich krążowników;
12 kontrtorpedowców (destroyers);
·
12 torpedowców.
Okręty, które mają zastąpić wyżej wymienione, nie mogą przekraczać
1

pojemności:

10000 tonn dla pancerników
krążowników
6000
kontrtorpedowców
800 „
,, torpedowców.
200 ,,
Poza wypadkiem straty okrętu, jednostki różnych kategoryj mogą być zastąpione po upływie: 20 lat dla pancerników i krążowników, 15 lat dla kontri torpedowców, licząc od spuszczenia statku na wodę (§ 190 Trakt. Wers.).
Uzbrojenie statków floty niemieckiej jest ograniczone przez Ententę.
Łodzi podwodnych flota niemiecka nie posiada; liczebność floty z obsługą
wybrzeży nie powinna przekraczać 15000 ludzi i 1500 oficerów.·
Tonnaż floty bojowej niemieckiej według programu wynosić więc będzie
108,000 tonn-gdy flota Anglji przewyższa 1 miijon tonn.
Pomyślany przez traktat stan floty niemieckiej czyni ją dość bezradną
.wobec sił zbrojnych morskich innych panstw i zarazem silnie ogranicza możność
ob_rony własnych wybrzeży, wobec czego w kołach wojskowych niemieckich
istnieje myśl skłonienia Ententy, aby pozwoliła zamienić wielkie pancerniki na
okręty lżejszego typu, któreby uzupełniały system obrony nadbrzeżnej. Tern samem Niemcy rezygnują z działań zaczepnych. Projekt powyższy opublikowa~y
został w Nr. 8 „Mili tar Wochenblatu •, w art. pod tytułem „Zur Frage des W1ederaufbaues unserer Marine". Autor rozpatruje tę kwestję i radzi zamiast 6
pancerników (60.000 tonn), zbudować 15 monitorów (typu „Skagerrak") o pojemności 4-5 tys. tonn, uzbrojonych w działa 38 cm. Zamiast starych pancerników, otrzymanoby 15 now.ych okrętów.
Zaznaczy<: należy, że stan tonnażu handlowego Niemiec ob~i~ył się
o 91,8%; dn. 30/6 HJ14 Rzesza posiadała 5_.rn5.000 tonn, a dnia 30/6 1920 tylko
419.000. Równocześnie flota morska Ameryki wzrosła o 482%, Francji-o 63,n.
Anglja straciła zaledwie 4%. (Straty flot koalicji pokryto z tonnażu Niemiec
i AustrjiJ. Z cyfr powyższych widać, że pogrom Niemiec na morzu jest zupełny;
ich flota handlowa zajmuje ostatnie miejsce wśród flot, pływających po oceanach, a w stosunku do angiels!<iej ma się, jak 1 : 44.
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