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Ro z po czy N AM :y stałe ~ydawnictwo k•a~łalne I 
„Wiadomości SIU2by Geograficznej ... Zadecyclowala 
o tem nietylko potrzeba i obowiązek wypowiadania 

-się przed światem nauki i fachowej pracy, ale i ~oniecz
ność wyrobienia w społeczeństwie i eamem wojsku, nale
~7tego zainteresowania, a w skutku zrozumienia i kredytu . 
moralnego dla potrzeb i pracy wojskowej slu~by geogr.-. 
ficznej. Nie zamierzamy się tedy ograniczyć do suchych 
sprawozdań oficjalnych I pragniemy, aby kwartalnik nasz 
był terenem wypowiadania się Wszystkich naukowo 
lub fachowo zainteresowanych zagadnieniami, 
związanemi z wojskową slu~bą geograficzną. 

Projekty, dociekania i ankiety, dotyczące w pierwszej 
linji kart<>1rafji, pomiarów kraju oraz organizacji slu~by 
geograficznej, dalej cała dziedzina ściśle wojskowych te
matów, wypływająca z ~yciowego zrośnięcia się pracy 
armji z terenem i mapą, - oto wielki krąg zamierzonej 
pracy. Slu~ba geograficzna ma podołać wielkiemu zadaniu, 
zebrać w. p a n i a I e ~ n i w o p o k o j u, które, będąc 

.same w sobie celem, jest zarazem warunkiem sprostania 
cię~kiemu dziełu wojny. 

Do współpracy tedy wzywamy W as koledzy-oficero
wie wszystkich broni. Armja nasza potrafiła podnieść 



z . godnością. krwj9- i honorem wytkaną spuściznę orę2at 
polskiego• pragniemy tak samo godnie dorównać współ
miernym poziomem pracy. szlachetnej formie i treści wiei-
kiego dorobku kartografów polskich z przed wieku. 

Wątek tej .pracy zerwany przez trzech zaborców„ 
stawia nas w trudne poło2enie poczynania od zawiązku„ 

' ' 

; •. ~ .. H.ommisya · wojskowa zaradzając o 9bronie 
kraju. powinna czuć i czuie zapewne potrzebę tych 
wiadomości. które z wymiaru całego kraju i kon
strukcy.i dokładnej jego Mappy wynikają. bo
dopierq wtenczas wszystkie projekta obrony. fund~
jące się na -w-iadomości pe-wnej kraju 'nie .będą pod
ległe tym omyłkom. w które nas niewiadomość i do
mysł przy najlepszych chęciach doprowadzić mo2e ... , .. 

·Oto słów kilk~ z projektu pomiarów państwa i wyda
nia mapy. przedstawionego przez ... Tadeusza Czack.iego
na „H. om misy i Skarb o w ej'' w roku 1790. Projekt ów.
opracowany przez Czackiego. Feliksa Radwańskiego pro
fesora mechaniki Akademji Krakowskiej, Jana Śniadec
kiego prof. astronomji i matematyki Akademji H.rakowskiej„ 
spo1kał się z ogóln.em uznaniem. jako wyraz współpracy , 
rozumnej. szlachetnej,, bezinteresownej i mającej na wzglę
dzie jedynie d o b r o p a ń st w a. 

Czas i ludzie minęli. Sprawa została. tem wa2niejsza 
dziś i niecierpiąca zwłoki. Polska potrzebuje mapy. opartej 
o jednolity podkład pomiarowy. Potrzebuje jednej pań
stwowej instytucji. która potrafi zagwarantować nietylko 
głębię nauki. ale i wysoki poziom techniki oraz sprę2y
stość wykonania dla zamierzonego dzieła. Oto sprawa 
państwowa. godna n aj 1 e p s z ej w o 1 i ogółu. 

Niech ani chwili nie pró2nuje mądra myśl. słuszne 
słowo i silny czyn. · 

:' ... ' .. ~ . '. 

ANTONI ŁOMNICKI 
(Lwów, Politechnika} 

Pozn ń 

. : , .. 

MATEMATYCZNA ANALIZA PROJEKC,JI MAPY 
MIĘDZYNAR9DOWEJ W SKALI 1:1000000. 

1. Wstęp. 

Międzynarodowa mapa, ziemi w skali 1: 1,000.000, powstająca 
wspólnym wysiłkiem kilkudziesięciu Państw, będzie dla żyjących i po
tomnych probierzem obecnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej 
naszego społeczeństwa cywilizowanego. Dlatego też przedsięwzięcie 
tej miary powinno być opracowane tak wszechstronnie i wyczerpująco, 
jak tylko na to pozwala dzisiejszy stan wiedzy i techniki. O ile obszernie 
zajmowano się dotychczas techniczną stroną tego problemu, o tyle znów 
skąpe są rozważania i dyskusje teoretyczne. · 

W śród obszernej już dziś bibliografji Mapy Międzynarodowej 
(por. ,,Carte du Monde au Millionieme". Rapport pour 1921 p. 32-36. 
Southampton) znalazłem jedynie dwie prace C. Lallemand' a, zajmujące 
się teoretycznie kwestją samej projekcji. W podręcznikach karto
grafji znalazłem obszerniejsze wzmianki w książce A. Hinksa (,,Map 
projections", Cambridge 1921) i w książce Deetza-Adams'a (,,Elements 
of map projection", Washington 1921). W literaturze polskiej osobny 
rozdział poświęca p. W. Kolanowski projekcji tej Mapy, nazywając ją 
wielościennym rzutem Lallemand'a (Przegląd mierniczy. 1926. N. 10 i 11. 
,,Rzuty kartograficzne" str. 11-23, 14-20). 

W żadnej jednak z tych publikacyj nie podano ścisłego matema
tycznego sformułowania omawianej projekcji, ograniczając się tylko do 
wzorów przy b 1 iż o ny c h. Także dyskusję zniekształceń wywołanych 
tym rzutem przeprowadzono tylko metodami przybliżonemi, bardzo 
zawiłemi i otrzymano wyniki daleko odbiegające od prawdziwych znie
kształceń - jak to w dalszym ciągu okażemy, posługując się ścisłą, 
klasyczną teorją Tissota. 

Do podjęcia tych badań skłoniły mnie krytyczne uwagi o naukowej 
wartości przyjętej projekcji wyrażone z kilku stron (n. p. Frischau/1 

Rosen) a wyniki uzyskane z tych badań prowadzą do wniosku, że 
wybór projekcji nie był odpowiedni: okazuje się bowiem, że zwyczajne, 
regularne rzuty stożkowe wywołują kilkakrotnie mniejsze zniekształ
cenia, a są prostsze zarówno konstrukcyjnie, jak i rachunkowo. Tej 
ostatniej sprawie poświęciłem osobną publikację, która równocześnie 
ukazuje się w druku w „Przeglądzie Kartograficznym" p. t. ,,The inter
national Map Projectioµ 1/M". Tutaj zajmować się· będziemy tylko 
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projekcją, przyjętą przez Komitet Międzynarodowy, z . rozmaitemi 
„urzędowemi" i „nieurzędowemi" modyfikacjami. W pierwszej części 
niniejszego artykułu wyprowadzam wzory matematyczne tej projekcji 
i obliczam tablice spółrzędnych, w drugiej zaś wyprowadzam wzory 
na zniekształcenia i znowu ilustruję wyniki zestawieniami tabelarycz
nemi. Przy wykonywaniu rachunków używałem 1 O-cyfrowych tablic 
logarytmicznych J. Petersa (3 tomy r. 1919, 1922. Berlin. Preussische 
Landesaufnahme) i 7-cyfrowych Kohlera (16 wyd. 1898, Lip~k). Tekst 
instrukcji zaczerpnąłem z urzędowego źródła: Resolutions and Procee
dings of the International Map Committee ·assembled in London, Novem
ber 1909 (Lo:Qdon, 1910), i „Proceedings of the Int. M. Committee 1910" 
(London, 1912). 

2. Projekcja Mapy Międzynarodowej i jej wzory 
matematyczne. . .. 

... 

Definicja prÓjekcji (rzutu) przepisanej dla międzynarodowej mapy 
w skali 1: 1,000.000 jest zawarta w instrukcji, wydanej przez Komitet 
Międzynarodowy w r. 1910. Brzmienie tych ustępów instrukcji, które 
dotyczą samej projekcji, podajemy tu w dosłownym przekładzie z ję
zyka angielskiego : 

„Każdy arkusz mapy ma pokrywać powierzchnię zawierającą 
4° szer. geogr. i 6° długości geogr. Odstępy skrajnych południków 
każdego arkusza liczy się co 6° poczynając od Greenwich, a skrajne 
równoleżniki mają odstępy 4 stopniowe począwszy od równika. 
Rzut ma spełniać następujące warunki: 

I południki mają być liniami prostemi; 
Il równoleżniki mają być łukami kół, których środki leżą na 

przedłużeniu środkowego południka. 
W skazanem jest użycie projekcji łatwej konstrukcyjnie i takiej, 

by cztery arkusze stykające się z czterema bokami każdego arkusza 
przylegały do nich ściśle. 

Rzut wielostożkowy zmodyfikowany z prostolinjowemi połud
nikami spełnia te dwa warunki. 

Konstrukcja rzutu przedstawia się więc w sposób następujący. 
Każdy arkusz ma być niezależnie od innych odniesiony do swego 
środkowego południka, Południk środkowy przedstawia się odcin
kiem linji prostej, podzielonym na stopnie. Przez tak wyzną_czone 
punkty należy wykreślić koła, przedstawiające równoleżniki. Srodki 
tych kół leżą na przedłużeniu środkowego południka. Promień 
każdego koła wynosi N {r.p) ctg cp, gdzie N (r.p} oznacza odcinek nor
malnej ograniczony osią małą, a cp jest szerokością geograficzną 
uważanego równoleżnika. Wzdłuż skrajnych równoleżników, t. 'j 
wzdłuż kół tworzących północną i południową krawędź arkusze 
nal~y odciąć stopnie długości w ich prawdziwej wielkości w danai 
skah. Proste łączące odpowiadające sobie punkty na tych skraj
nych ró_wnoleżnikach pczedstawiają południki. Jako południjk 

I • 
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zachowane wiernie w danej skali (which are true to scale) obiera 
się dwa południki odchylone o 2° na wschód i na zachód od 
środkowego południka. Aby to uzyskać, należy prawdziwą dłu
gość środkowego· południka zmniejszyć o małą poprawkę, podaną 
w osobnej tabelce" .. 
Do tej instrukcji dołączone są tablice, podające: a} prawdziwe 

długości łuków od 0° do 4°, od 4° do 8 itd ... , od 56° do 60°, poprawki 
wymienione w instrukcji i poprawione długości łuków; b) spółrzędne 
prostokątne x i g punktów leżących na skrajnych równoleżnikach 
każdego arkusza w odstępach 1°, 2°, 3°, przyczem oś xów brana jest 
jako styczna do danego koła w punkcie przecięcia z obrazem środko
wego południka, Odcięte x podano w pierwotnej publikacji (w r. 1910) 
błędnie, a w r. 19J2 wydano sprostowane wartości x. Jako długość 
prgmienia równika przyjęto a = 6378'24 km., a jako połówkę małej 
osi b == 6356'56 km. 

Instrukcję przytoczyłem tu według tekstu angielskiego; tekst nie
miecki i francuski różnią się w niektórych drobniejszych szczegółach. 
Nie będę się tu wdawał w krytykę samego brzmienia instrukcji, jak
kolwiek niejedno w nich razić może matematyka. Instrukcja ta jest 
jedyną autentyczną definicją użytej projekcji i na niej musimy się 
oprzeć w dalszych rozważaniach. 
. Z powyższej instrukcji wynika, że ma być użyty rzut w i e 1 o
ś c i e n n y, a mianowicie każda krzywa ścianka na kuli zawierająca 
4° długości geograf. a ·6° szerokości geogr. ma być odwzorowana na 
płaszczyźnie oddzielnie, z osobnym układem spółrzędnych : środkowy 
południk każdej ścianki odtworzy się jako linja prosta, którą obierzemy 
za oś y-ów dla uważanej sekcji. 

Odwzorowanie każdej poszczególnej sekcji jest rzutem wie 1 o
s toż ko wym amerykańskim z dwoma modyfikacjami: 1) obrazami 
południków są linje proste, a nie krzywe, jak w oryginalnym rzucie 
wielostożkowym amerykańskim ; 2) odcinek środkowego południka 
zawarty między skrajnemi równoleżnikami mapy nie jest równy łukowi 
odpowiedniego południka na elipsoidzie lecz krótszy o pewną wielkość, 
nazwijmy ją: k. 

Punkty leżące na skrajnych rówfioleżnikach oblicza się zatem 
według · praw zwykłego amerykańskiego rzutu wielostożkowego, o ile 
przyjmiemy na razie oś xów nie stałą lecz zmienną, zawsze styczną do 
obrazu każdego skrajnego równoleżnika. 

Nazwijmy szerokość geograficzną dolnego równoleżnika (bliższego 
równika) literą cp1 a górnego C?2, a literą .Z kąt zawarty między środko
wym południkiem na elipsoidzie a dowolnym innym; spółrzędne punktów 
równoleżnika cp1 odniesione do osi xów stycznej do tego równoleżnika 
nazwijmy x1 i g1 a podobnie dla równoleżnika r.p2 literami x 2 i y 2 • 

W reszcie długość odcinka normalnej do elipsoidy sięgającego od po
wierzchni elipsoidy do jej osi obrotu nazwijmy N {cp). Wyraża się ona
jak wiadomo - wzorem 

(ą) a • 
N ((jl) = ---;::=== y l-e2sin2cp 
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a2-bt 
gdzie ei = - --2 - a a i b oznaczają połówki osi głównych elipsy po

a 
łudnikowej. Przy tych oznaczeniach spółrzędne punktów leżących na 
skrajnych równoleżnikach wyrażają się znanemi wzorami : 

{ 
x1 = N ( ep1) ctg ep1 sin (l sin ep1) I x2 =-= N (cp2) clg Cf>2 sin (l sin (f2) 

(1) g 1 = 2 N(ep1) ctg ep1 sin2 ł (l sinr.p1) g 2 = 2 N (ep2) ctg r.p2 sin2 ł (l sin cp2) 

Dla sekcji równikowej, t. j. dla ep~ - 0°, ff2 = 4°, funkcja ctg ff1 
nie jest określona; należy wtedy wzory na x1 i Yi zastąpić wzorami 
ogólniej szemi : 

(b) 
Xi - :_ lim N (<p) ctgcp sin (l sin cp) 

ff -+ Cfli 
g 1 = lim 2 N (cp) ctg cp sin2 ł(l sin ep) 

Cf' ---+ Cf1 

z których dla ffi = O otrzymujemy: 

(2) { 

Xi = af 

Y1 = O 

• 

Dla jednej sekcji <f>i i cp2 są liczbami stałemi, więc spółrzędne 
Xi, Yi, x 2 , i g 2 zależą tylko od l ; dla uwidocznienia tego będziemy 
pisali niekiedy: xi (l), x2 (l), Yi (l), Y2 (l). 

Przy pomocy wzorów (1) i (2) obliczono wartości x i g zawarte 
w tablicach dołączonych do uchwał Komitetu. Zauważyć jednak musimy, 
że nawet w poprawnem wydaniu tablic z r. 1912 znajdują się oczy
wiste - jakkolwiek drobne - błędy. Tak n. p. dla cp = 4° i l = 2° 
podano x = 222'105*)mm, a więc wartość większą, aniżeli w pier
wotnych, błędnych tablicach, gdzie znajdujemy 222'104 - jakkolwiek 
właśnie błąd polegał na tern, że wzięto za wielkie odcięte x, obliczają<: 
je przy pomocy mylnego wzoru : 

N ( cp) ctg cp tg ( l sin ep) zamiast N ( tp) ctg cp sin ([ sin cp ). 

Dokładny rachunek prowadzi do x = 222'10369 a więc przy zatrzy
maniu trzech miejsc po kropc~ dziesiętnej: 222'104, jak w pierwotnych 
(błędnych) tablicach. Podobnie dla cp .:::::- 4° i l = 1 ° podano mylnie 
x - 111 '050 zamiast 111 '052. · 

Poprawnie obliczone spółrzędne x 1 , Y i , x2, .lJ2, podajemy w ta
belce I wyrażone w milimetrach dla sekcji równikowej t. j. dla ffi = O°, 
cp2 = 4° i dla północnej sekcji mapy Polski, t. j. dla Cf1 = 52°, Cfl2. = 56. 
Na tych dwóch wybranych sekcjach będziemy i w dalszym ciągu ilu
strowali liczbowo nasze rozważania teoretyczne. Wybraliśmy te właśnie 
sekcje dlatego, że sekcja równikowa okazuje - jak później zobaczy
my - największe zniekształcenia z pośród wszystkich innych sekcyj 

•) UW AGA : W praktyce taka dokładność jest zbyteczną, wystarczą bowiem 
aż nadto dziesiąte części milimetra. W dyskusji teoretycznej jednak - jak zoba
czymy - także dalsze miejsca po kropce dziesiętnej odgrywają ważną rolę. W ta
blicach międzynarodowych podano 3 miejsca po kropce dziesiętnej, a więc tysiączne 
części milimetra. 
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i wymaga pewnych osobnych, dodatkowych rozważań wskutek tego, 
że jeden z równoleżników, a mianowicie równik przedstawia się na 
mapie nie jako koło, lecz jako linja prosta; sekcja zaś 52°-5~0 inte
-resuje nas dlatego, że właśnie tę sekcję wydał obecnie nasz W OJ skowy 
Instytut Geograficzny; zobaczymy ponadto, . że pewne różnice w łukach 
południków, słabo uwydatniające się w sekcjach bliskich równika, 
wystąpią wyraźnie w sekcjach odleglejszych, n. p. w sekcji 52°- 56°. 

Tabl. I. 

1x= + 10 
I 

+20 
I 

+30 

oo Xi = +111'321' I + 222'643 + 333'964 

Yi = o o o· 
X 2 = + 111'052 + 222'104 + ·333·155 

40 - 0'068 0·210 0'608 !b = 

52° 
Xi = + 68'679 + 137'346 + 205'986 

Yi • 0·472 1'889 4·2so 

Xs = + 62'394 + 124'774 + 187'128 
56° - 0'451 1'806 4'062 Y2 = 

Uwa~a: Znaki górne należą do siebie, a dolne do siebie. 

Sekcje blis.kie bi~gu.na nie interesują ~as t~taj, albo~ie~, instrukcja 
nie wypowiada się Jasno o tych sekC)ach i me pod~Je społrzędn~ch 
dla sekcji leżących na północ od ff = 60°. Powiedziano tylko w m
.strukcji, że : ,,na północ od cp = 60° i na południe od cp = -60° można 
łączyć dwie lub więcej przyległych ~ekcji tej s~ej s!r~,~Y, t~, że 
kombinowany arkusz pokrywa 12, 18 i t. d. stopm długosci . Nie po
widziano jednak, czy. te sekcje ma się tylko mechanicznie zestawić 
na jednym wspólnym arkuszu, czy też - jak sądzi Hinks (I. c. p. 57)
obrać dla nich wspólny układ spółrzędnych i przerachować wszystko 
na nowo, przyjmując jako południki zachowane pod względem długości 
nie l = + 2° lecz inne, więcej odchylone od środkowego. 

Chcąc uzyskać jednolite przedstawienie dla wszystkich punktów 
iednej sekcji, musimy wprowadzi~ dla wszys:kic~ . p~nktów je,den 
wspólny układ spółrzędnych, a więc w szczegolnosci Jedną wspolną 
oś xów. Niechaj tą wspólną osią . xów będzie prosta styczna do ~oła 
przedstawiającego (dolny) równoleżnik ff1· Wtedy wszystkie odcięte 

1 , x 2 pozostaną niezmienione, jakoteż rzędne Yi· Natomiast rzędne Y2 
punktów leżących na (górn~) równoleżniku Cf2 nale~y powiększ~ć 
o odstęp kół cp1 i cp2 na mapie. Odstęp ten w orygmalnym rzucie 
wielostożkowym amerykańskim jest równy długości łuku elipsy po
łudnikowej od ·tp1 do cp2 - oczywiście w skali 1: '1,000.000. Oznaczmy 
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symbolem s (rp) ·długość łukl;l południka od równika do szerokości geo
graficznej <p w skali 1 : 1,000.000, to długość łuku od ff1 do ({)2 wyrazi 
się wzorem: 

(c) st = s (rp2) - s ((f)1). 

Łuki te oblicza się przy pomocy całki eliptyc~nej : 

J'<f> a(/-e2
) drp J<f> 

(d) s (rp) = V 2 . 2)3 .- R (rp) drp 
. o - e sm ff o 

przyczem R (rp) oznacza promień krzywizny elipsy południkowej. 
W ten sposób otrzymuje się np. dla sekcji równikowej: 

s: = 442·21. mm a dla półno-cnych sekcyj Polski s~g~ = 445"226 mm„ 

Uwaga : Przy obliczaniu ·tej całki posługiwałem się wzorem przybliżonym. 
polegającym na rozwinięciu funkcji podcałkowej na szereg postępujący według 
potęg e2 sin,2 <p i ną zatrzymaniu wyrażeń aż do e6 sin6 <f> włącznie. 

Uwzględniając ten odstęp skrajnych równolężników otrzymali-
byśmy dla rzędnych równoleżnika rp2 zamiast y'l wyrażenia : 

Y2 + s (rp2) - s (rp1). 

Jednakże w myśl drugiej modyfikacji zawartej w instrukcji należy 
tę wielkość poipniejszyć tak, aby długość południka I= 2° w obrębie 
arkusza była przedstawiona wiernie. · 

Oznaczmy nieznany na razie odstęp obu . skrajnych obrazów 
równoleżników mierzony wzdłuż osi yów literą q. Ządamy, by odległość 
punktów (x1, y1) i (x2, q + gJ była równa prawdziwemu łukowi 

s;: = s (rp2) - s (rp~); . zatem musi q spełniać warunek: 

(3) ,(Yz + q - Y1) 2 + (x2 - X1)2 = (s::r. 
Stąd otrzymujemy: 

(4) q = Y1 - Y, + V (s::Y - (x2-X1)2
• 

Należy więc rzędne 9 2 powiększyć nie o całe s ((f2) - s (rp1) lecz o q, 
Skrócenie wynosi więc : 

(5) 

Przy pomocy tego wzoru należało obliczać poprawki zawarte 
w tablicy I (A) dołączonej do uchwał Komitetu MiędzyJ?.arodowego# 
Dla sekcji równikowej otrzymuje się k = 0·27 (dokładniej: 0'2708), dla 
sekcji zaś od 52° do 56° jest k = 0·09 (dokładniej: 0'0940). Rzędne. 
równoleżnika (f2 = 4 ° należy więc powiększyć o : 

q = 442·27 mm - 0'27 mm = 442 mm 

a rzędne równoleżnika (f2 = 5'6° o : 

q = 445'226 mm - 0'094 mm = 445'132 mm. 
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· · Pozostawimy jednak liczbę 445'13 zaokrągloną do dwóch miejsc 
po kropce, której użyto w tablicach międzynarodowych. Wyrażenie. 
(4) -przedstawimy w postaci: 

(6) q = 5'f2 (Y1 - '§;+V (st)2 - (x2 - x1)2) = o s12 : 
'P1 5<f>i <f>1 

'f1 

_Liczba: 

(7) 
0 

= Y1 - Y2 + y ( stY - (x2 - X1)2 

s'fz 
<f1 

jest w · obrębie każdej sekcji liczbą stałą i oznacza st o su nek po
m n ie j szeni a łuku st wskutek zm.niejszenia jego . wielkości o odci-

nek k. Tak np. ~la sekcji równikowej : o = 
4
ii·;

7
. 

Teraz już możemy wypis.ać wzory na spółrzędne punktów leżą
cych na ·skrajnych równoleżnikach odnosząc je do jednego wspólnego 
układu spółrzędnych: osią yów jest obraz środkowego południka, 
a wspólną osią xów styczna do koła przedstawiającego dolny skrajny 

· rónoleżnik rp1 • Otrzymujemy zatem: 

{ 

x1 = N ( cp1) ctg (f)1 sin (l sin rp1) x2 = N ( rp2) ctg rp2 sin (l sin rp2) 

(
8
) y1 === 2 'N(rp1)ctgrp1 sin2 ł(lsinrp1) 9 2 = ost+2N(rp2)ctgrp2 sint(lsinrpą) 

Pamiętać jednak należy o tern, że dla rp1 = O zamiast wzorów podanych 
tu dla x1 i y1 należy użyć wzorów (2) na str. 6. 

Zastosowawszy to przesunięcie osi otrzymujemy zamiast liczb za
wartych w tabelce I nową tabelkę Il, w której zmieniono tylko 
rzędne 9 2 z tabeli I na y 2 , dodając do każdej rzędnej y 2 wielkość 

q ·= o s'f2 

<f>1. 
Tabl. II. 

10 20 30 ·~ z -
rp 

--~--~- --'--------------11 
oo I X1 = 111'321 . 222'643 333'964 

I Y1 = 0 Q Q 
-1---- ----1------1------11 

40 X2 = 111.052 222.104 333•155 
92 = 442'068 442·210 '442'608 

520 X1 = 68'679 137•34 ; 205'985 
L_.=__1

_ g 1 = 0'472 1'889 4·250 

I 
56. 1 x, = 62'394 124'774 187'128 

·. I Y2 = 445'581 446'936 449'192 

Gdy 1 zmieni znak, to tylko odcięte zmienią znaki. 
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Wzory (8) ujmują -jedynie punkty dwóch skrajnych równoleżników. 
Przejdźmy do wyznaczania innych punktów mapy. 
Środkowy południk należy podzielić - w myśl instrukcji - na 

~toI?nie", to ~nac~y n~ c~ęś.ci pr<;>porcjona}ne do jednostopniow;ch 
łukow połudmka na elipsoidzie, o ile chodzi o równoleżniki w odstę
pach jednostopni~:wych od skrajnych i od siebie~t Ogólnie zaś, chcąc 
znaleźć punkt prżecięcia równ·oleżnika cp z połtidnikiem środkowym 
należy . odciąć na osi gów od początku układu odcinek s (cp)'- s (cp1) 

pommeJszony '!' s!osunku o, to znaczy w tym samym stosunku, w jakim 
:został pommeJszony cały łuk: s (cp2) - s (cp1) środkowego południka. 
Koła, przedstawiające równoleżniki cp, przecinają ·więc oś yów w odstę
pach ? [~ (cp)- s.<CF1)J od początk~ układu. Pr<;>mienie tych kół są -
w mysi mstrukcJi - N (cp) ctg <p, Jak w zwyczaJnym rzucie wielostoż
kowym a środki ich leżą na prostej przedstawiającej południk środ
kowy, t. j. na osi gów. 

Równanie każdego takiego koła ma więc postać : 

(9) x 2 + fg - o[s(cp)-s(cp1)]-N(cp)ctgcp]2 = N 2 (cp)ctg2 cp 

'l!waga: Nie można zmienić wszystkich rzędnych w tym samym st o s u n ku, 
albowiem wtedy. koła za~ieniłyby się na elipsy, odstąpilibyśmy więc od zasadni
·czego p~stulatu ms~rukcyJ, że obrazami równo.leżników mają być koła. Zmniejszamy 
wszystkie rz~dne Jednego koła o tę samą wielkość, czyli przesuwamy całe koło : 
ws~utek tego jednak jedne rzędne tego koła zmienią się w innym stosunku a drugie 
w mnym. Do każdego koła stosuje się inne przesunięcie, a mianowicie te przesu
nięcia są proporcjonalne do odpowiednich łuków środkowego południka. 

Z każdego z tych kół potrzebne nam jest tylko do 1 n e półkole 
1zwrócone wypukłością w stronę osi xów), górne bowiem wypada bar
dzo daleko poza obręb sekcji. Aby otrzymać równanie dolnego półkola 
Tozwiązujemy równanie (9) według zmiennej g i zatrzymujemy tylk~ 
-ujemną wartość pierwiastka. Po łatwych przekształceniach otrzymu-
iemy wtedy : . 

(10) 
x2 tgcp · 

y = o [s(cp) - s(cp1)J + N(cp) + vN2(cp) - x2tg2cp 

Równanie to przedstawia gromadę wszystkich r ó w n o I e ż n i k ó w , 
nie wyłączając i równika. 

O ~el'; prościej przedstawia się równanie gromady wszystkich 
P ~ ł ud n i~ o w, . są one bowiem linjami prostemi, łączącemi odpowia
-d~Jące sobie (!. J. o tern samem /) punkty obu skrajnych równoleżni
kow : (x1, Y1) i (x2, Y2), 

Ot~zymujemy więc odrazu równanie wszystkich południków, nie 
wyłączaJąc średniego południka - jako równanie prostych łączących 
dwa znane punkty : 

(11) (g-g1(l))·(x2(/) - x1(l)) = (x - x1(l)) (g2(l) - g1([)). 
Wartości X1 (1), X2(1), y 1 (I), y 2(1) należy tu wstawić z wzorów (8) lub (2) i (8). 

Przy pomo~y tych dw?ch wzorów (10) i (11) możemy już do każ
.dego J?Un~tu elips01dy, t. J. do każdej pary wartości (cp, l) znaleźć 
odpowiadaJą';Y mu punkt (x,g) na płaszczyźnie mapy. Równania te 
ie~arakteryz~1ą za~e.~ zupełnie cały rzut mapy międzynarodowej, mogą 
więc zastąp1c defmicJę tego rzutu. · 
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Wzory te są dość skomplikowane, ponieważ x1(l), x2(l), g 1(l), g2(l) 
wyrażają się dość złożonemi wzorami (8) a ponadto do obliczenia 
stałej o trzeba sięgnąć do wzorów (7) i (1). 

Możnaby z łatwością wyrazić z wzorów (10) i (11) spółrzędne x i g 
wprost jako wyr a ź n e funkcje zmiennych cpi l, rozwiązując ten układ 
równań, jednakże forma uwikła n a lepiej się tu nadaje do dalszej 
dyskusji. Przy liczbowych rachunkach jednak rozwiązanie tego układu 
jest nieuniknione i prowadzi do bardzo uciążliwych obliaeń. Tą drogą 
otrzymałem liczby zawarte w tabelkach III i IV, które podają spół
rzędne punktów węzłowych siatki południków i równoleżników w od
.stępach 1 ° dla sekcji równikowej i sekcji 52° do 56°. 

Tabl. DI. 

~ - _o• 
10 20 30 

X = o 111'321 222'643 333'964 
g = o o o o 

10 X = o 111·254 222'508 333'762 
g = 110·499 110'516 110'568 110'652 

20 X = o 111'187 222·373 333·559 
y = 220'998 221·032 221·133 221'302 

30 X= o 111·119 222'238 333·357 
g = 331'499 331'549 331'701 331"955 

40. X = o 111·052 222·104 333'155 
. g = 442 442'068 442'270 442'608 

Tabl. IV. 

'\, l oo 10 20 30 
. 'P 

52° I; o 68'679 137·345 205'985 
o 0·472 1'889 4'250 

- - -- --
53° 

x = o 67'108 134'203 201·212 
y = 111'254 111·121 · 113'124 115'461 

54° 
X = o 65.537 131'061 196'558 
g = 222'527 222'990 224·377 226'688 

55° x= o 63'966 127'917 191'843 
y = 333'819 334'276 335'647 337·932 

56° 
x = o 62"394 124'774 187'128 
y . 445·130 445'581 446'936 449·19z 
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Przy obliczaniu spółrzędnych należy zacząć od ubliczenia rzęd
nych g, wzrastają one bowiem o wiele szybciej aniżeli odcięte, a więc 
mały błąd popełniony przy obliczeniu x wywołuje znaczne błędy war
tości g; tak np. w sekcji równikowej błąd 0·001 mm odciętej x wywołuje 
błąd rzędnej g około 1 mm. Ponieważ spółczynniki równań (10) i (11) 
są liczbami wielocyfrowemi, przeto wskazanem jest rozwiązywanie 
.tych równań metodą trygonometryczną i użycie tablic wielocyfrowych 
np. 10-cyfrowych. 

Ponieważ tablice wydane przez Komitet międzynarodowy nie za
wierają spółrzędnych dla pośrednich równoleżników np. dla cp = 1°, 2°, 3° 
lub dla cp = 53°, 54°, 55° a obliczenie tych spółrzędnych jest bardzo 
uciążliwe, przeto musimy tu wyrazić wątpliwość, czy ktokolwiek dotych
czas użył do konstrukcji mapy tych ściśle wyliczonych spółrzędnych„ 
Natomiast stwierdzamy, że sami twórcy projekcji Mapy Międzynaro
dowej: A. Hinks i C. Lallemand proponują wykreślanie pośrednich 
równoleżników według zupełnie odmiennych zasad, odbiegających od 
uchwał Komitetu Międzynarodowego. I tak Hinks dzieli po prostu 
wszystkie południki na równe części, aby uzyskać obrazy równoleż
µików leżących w równych odstępach stopniowych na elipsoidzie. Linje 
łączące odpowiadające sobie punkty podziału na poszczególnych połud
nikach tworzą wtedy na mapie nie koła, jak tego żądają uchwały 
Komitetu Międzynarodowego, lecz epicykloidy skróco.ne lub cykloidy 
wydłużone, jak to . w dalszym ciągu okażemy. Takie uproszczenie kon
strukcji a zarazem definicji rzutu Międzynarodowego będziemy nazy-
wali modyfikacją Hinksa. . 

Modyfikację bardziej zbliżoną do właściwego rzutu uchwalonego 
przez Komitet otrzymamy, dzieląc południki na części nierówne, lecz 
proporcjonalne do odpowiednich łuków elipsy. Wtedy również otrzy
mujemy zamiast kół bardzo do nich zbliżone epicykloidy i cykloidy 
skrócone lub wydłużone. Tę modyfikację będę nazywał: podziałem 
południków na części proporcjonalne do łuków. 

Lallemand zatrzymuje kołowe równoleżniki, wyznacza je jednak 
inaczej, aniżeli tego żądają uchwały Komitetu, a mianowicie dzieli 
obrazy środkowego południka i dwóch skrajnych na części równet 
a koła wyznaczone przez każdą trójkę odpowiednich punktów uważa 
za obrazy równoleżników. Modyfikacja · ta nie upraszcza jednak kon
strukcji, bo promienie tych kół są olbrzymie, np. dla sekcji równikowej 
przekraczają 91 m. Trzeba więc koniecznie obliczać spółrzędne, co 
prowadzi do wzorów jeszcze zawilszych aniżeli (10) i (11). Dlatego to 
w dalszym ciągu nie będziemy się zajmowali tą modyfikacją Lalle
manda, natomiast omówimy modyfikację Hinksa i drugą powyżej wy
mienioną, które prowadzą do łatwych wzorów matematycznych i są 
niewątpliwie stosowane przez wszystkich wykonawców Mapy Między
narodowej. 

3. Rzut Międzynarodowy z modyfikacją Hinksa. 

Skrajne równoleżnik i południki pozostawiamy te same, jak 
w właściwym Rzucie Międzynarodowym. Natomiast pozostałe równoleż
niki otrzym1:1jemy dzieląc każdy południk na części proporcjonalne do 
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k ą t O w y c h odstępów każdego równoleżnika od równoleżników ~kraj
nych. Chcąc więc w sekcji od q,1 do Cf2 znaleźć obraz !ównoleżlł!-ka ~ 
należy podzielić odcinek każdego połudn~ka (zawarty rmędzy~ skra1nem1 
równoleżnikami mapy) w stosunku: ; 

..• c.o -cpi 
(12) • • Im = ~2 - cp 

Obraz x, g dowolnego punktu elipsoidy, danego za ~?mocą cp i l, 
otrzymamy więc dzieląc · odstęp punktów : ( x1 ([), .Y1 (l)) 1 ( x2(l), Y2.(l)) 
w stosunku (cp - cp1) : (cp2 - q,). Stądl na podstawie znanych wzorow: 

~1 + mx2 . Y1 +my2 
x = l + m 1 g = l + m 

otrzymujemy na spółrzędne dowolnego punktu mapy proste, syme
-tryczne wzory : 

(13) 

Za x1 (1), x2([), g 1 (1) i y 2(l) należy podstawić te same wartości (8), kt~.:. 
rych używaliśmy w właściwym rzucie Międzynarodowym .. ~~chun~owo· 
przedstawia się sprawa bardzo prosto: trzeb~ tylko podz1~hc na ro~~e 
części różnice oąpowiedni~h spółr~ędnych w~1ętych z ta?hcy II . . W ten 
sposób otrzymu1emy tablic~ V. 1 "YI, zaw1era!ące .spo!rzędne ~zut~ 
Międzynarodowego z modyfikacJą Hmksa. R rownuJąc Ję z tabhcamt 

· 111 i IV spostrzegamy zadziwiającą zgodność zwłaszcza dla sekcji rów
nikowej: odpowiadające sobie wartości nie różnią się tam nigdzie 
więcej, jak o 0'002 mm. •· 

Dla północnej sekcji Polski spostrzegamy już większe odchylema, 
dochodzące do 0'036 mm, co jednak oczywiście przy praktycznej kon
strukcji nie odgrywa żadnej roli. 

'"'~ [=: oo 
I cp 

x = o oo o g= 

X = o 10 
y = 110·5 

-
X= o 

' 20 
y = 221 

o ; 

30 x= 
g = 331'5 

o .. 
40 X= 

.lJ = 442 

Tabl. V. 

1" 

111'321 
o 

111'254 
110·517 

111'187 
221·034 
111'119 
331"551 
111·052 l · 442'068 

20 

222'643 
o 

222·5os 
110'568 

222·373 
221·135 
222'238 
331'703 . 

. 222·104 
. ·442·210 

30 

333·964 
o 

333'762 
110'652 

333·559 
221'304 
333·357 
331'956 
333'155 
442'608 

f •. ', l . 



I 

1' 
I 

,i I 

iii ,,, 
I 
., 

I! 
11 · 

1:I 

1-4 I WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR t 

u• j Tabl.· VI. 

I~_,_ . f. · . j 
' oo 10 20 30 

' 

52° 
X ::::::: o 68'679 137·345 205'985 1 

o . 0'472 1·889 4'250 . y = -
x= o . ,· ,. 

' 67'108 -134'202 201·271 53° 
y = 111·283 111·749 113'151 11'5'486 

54° 
. X :I= . O 65'537 131 ·060 196'557 

y = 222'565 223'027 224'413 226'721 

55° 
X= o 63.965 127'917 191·842 
y = 333.848 334'304 335'674 337·957 

56° 
X== o 62'394 124·774 187'128 
.li = 445'130 445'581 446'936 449'192 

Fakt, że odchylenia są tu większe aniżeli w sekcji równikowej„ 
wynika stąd, że przy równiku łuki jednostopniowe południka wzrastają 
znacznie powolniej, aniżeli w wyższych szerokościach geograficznych~ · 
Tak np. w obrębie sekcji od 0° - 4° jednostopniowe łuki wynoszą. 
poczynając od równika 110'566, 110.567, 110'568, 110'570, podczas gdy 
w obrębie sekcji od 52° do 56° otrzymujemy kolejno łuki: 111 '278, 
111·297, 111'316 i 111'335. Początkowy południk dzieli się przy mody
fikacji Hinksa na części równe, a w pierwotnym rzucie Międzynaro
dowym na części ściśle proporcjonalne do łuków. Już sam ten fakt 
wystarczy do wywołania odchyleń · 0'036 w północnej sekcji polskiej„ 
W następnym rozdziale omówimy nową modyfikację, usuwającą od
chylenia, pochodzące z przyczyny, którąśmy tu właśnie omówili. 

W każdym razie musimy tu stwierdzić, że modyfikacja Hinksa 
upraszczcl; znacznie konstrukcję i rachunki a daje wyniki „praktycznie 
zgodne" z właściwym rzutem Międzynarodowym, bo odchylenia 0'036 mm 
nie można uwydatnić przy konstrukcji map. 

Dopiero stwierdzenie tego faktu uprawnia nas do zastąpienia 
właściwego rzutu Międzynarodowego modyfikacją Hinksa, o ile chodzi 
o konstrukcję praktyczną. 

Zajmijmy się jeszcze pokrótce zbadaniem, jakiemi linjami są obrazy 
równoleżników po wprowadzeniu modyfikacji Hinksa. Weźmy najpierw 
pod uwagę dowolną sekcję mapy, nie zawierającą równika ani bieguna. 
Obraz równoleżnika .Cf otrzymamy z wzorów (13), uważając cp za liczbę 
stałą a l za zmienną. Zbadajmy np. równoleżnik środkowy, to cp bę
dzie średnią arytmetyczną ljczb rp1 i Cf2 , a zatem : 

x = ł (x1 + x2) 

Y = ł (Y1 + Y2) 

czyli wyraźnie według wzorów (8) i (7) : 

x =-= ł [ N (rp1) ctg f 1 sin (l sin rp1) . + N (<p2) ctg cp2 sin (I sin rp2)] 

g . ! [2N(<p1) ctg rp1 sin1 ł (lsin rp1) + q + 2N((f2) ctg <f>2 sin2 !(l si~ cp2)] .. 
(14) 
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Oznaczmy dla skrócenia stale liczby N ( ą:>i) ctg Cf 1 i N ( Cf2) ctg f2 lite-
rami r1 i 72 , to po łatwej przeróbce otrzymamy: · 

x = ł [71 sin(l sin <p1) + 72 sin (lsin f 2)] 

g - ! (q + r1 -t 72) = - ! [71 cos (l sin q>1) + 72 cos (I sin q:>2)] 

Oznaczmy l sin q>1 literą t 1 a stałą s~n cp2 = n , to 
sm Cf1 

(15) 
J x "= ł 71 sin t + ł 72 sin !li 
l ł(q+ r1 +73)-g = ! 71 cost+! r2 cosnt 

Z postaci tych równań łatwo odczytać, że przedstawiają one epicykloidę: 
skróconą. Gdy się zmienia l, a zatem i t, to punkt (x,y) zakreśla. 
epicykloidę skróconą , powstałą przez toczenie się koła o promieniu. 

r
2

1 • s~n Cfi po kole o promieniu r
2
1 

{ 1 - s~n ffi) ; środek koła stałego, 
~n~ ~n~ 

leży nad osią x6w w punkcie o spółrzędnych e = O, TJ = ł [q + r1 + r2] ... 
Punkt zakreślający epicykloidę skróconą leży w odległości ł r2 od_ 
środka koła ruchomego i dla t = O leży na osi yó~ __ pod środkiem koła 
ruchomego (zatem w odległości ł q nad osią x6wJ. W zupełnie podobny-
sposób pkazuje się, że i inne równoleżniki - prócz obu skrajnych - . 
przedstawią się na mapie jako epicykloidy skrócone .. Tak np. dla. 
sekcji od Cf1 = 52° do Cf2 = 56° jest: 

r1 = r(52°) = 4993•76 mm, r2 = r(56°) = 4312'25 mm, q = 445'13 mm~

W obec tego środek koła nieruchomego leży w punkcie : e- = o, 
71 = 4875'6 mm a jego promień jest stosunkowo mały : 123'8 mm; koło 
toczące się ma promień 2373'1 mm a punkt zakreślający epicykloidę 
leży w odległości 2156'1 mm od jego środka, pod nim dla t = O, czyli_ 
ponad osią x6w w odstępie 222'6 mm. 

Dla sekcji równikowej należy za x1 (l) i Y1 (l) obrać wartości 
z wzorów (1). Wtedy dla środkowego równoleżnika rp = 2° otrzymu-. 
jemy jako jego obraz linję przedstawioną równaniami: 

x = ł [al+ r2 sin (l sin rp2)] 

y = ł [q + r2 - r2 cos (l sin rp2)]. 

Kładąc tu l sin cp2 = t, otrzymujemy: 

l x = 2 ~ t + i sin f 
(16) sm Cf2 

_ a _ + + r2 - == a + !_J_ cos t 
2 sin cp2 2 g 2 sin cp2 2 

Te równania przedstawiają cykloidę wydłużoną; powstaje ona przez-: 

toczenie się koła o promieniu i ~ po prostej (od spodu) równoległej. 
sm ff2 . 

do osi xów w odstępie 
2 

~ + <J +2 
72; punkt zakreślający tę c;kloid~ 

. sm ff2 •• 
leży w odstępie ! 72 od śroąka kołą toc~ącego się. Dla _t = o punkt . 
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ien leży µa · osi · yóiµ pąd środkiem koła w odstępie !- r 2 ~ a zatem. w od
stępie + ł q od osi xów. Liczbowo wyrażają się te · odstę'py tak: 

a 
2 . = 45546'1 mm jest promieniem koła toczącego· się. pod · prostą i szn cp2 . -

odstęp prostej od ... osi xów jest 91374 mm, a odstęp punktu zakreślają
cego cykloidę wydłużoną od · środka koła ruchomego jest 45607'3 mm, 
a więc jest większy od promienia tego koła. Odstęp tego 'punktu od 
osi xów dla t = O jest ł q · 442 mm.. . . 

W podobny sposób można · zbadać· obrazy· innych· równoleżników. 

' · ', I 1 • • ' ~ 

· · 4. Rzut Międzytiarodowy z modyfikacją polegającą na . 
· podziale południków ~a części proporcjonalne do luków;-· 

:S~rajne równoleżniki i południki zatrzymujemy ·te same, jak w wła
ściwym_ rzucie Międzynarodowym. Natomiast obrazy równoleżników 
wykreślamy nie jako koła, lecz jako miejsca geometryczne punktów · 
dzielących wszystkie obrazy południków na części proporcjonalne do 
ł u, k ó w południka. na elipsoidzie. Chcąc więc w sekcji od cp1 do r.p2 · 

znaleźć obraz równoleżnika r.p, należy podzielić odcinek każdego po
łudnika zawarty między skrajnemi równoleżnikami mapy w stosunku : 

(17) m = s'f . 5'f2 = s (r.p) - s (r.p1) 
'ft • 'f S (r.p2) - S (cp) 

{co do znaczenia wyrażeń s:: , s (r.p) porównaj str. 8 wzory (c) i [d)). 
Stosując tu znane z geometrji analitycznej wzory na podział odcinka 
w stosunku m otrzymujemy analogicznie do wzorów (13) nowe wzory: 

(18) l 
x = (s (cp2)-s(r.p)) x 1 (/) + (s (r.p)- s (r.p1)) x 2 (/) 

s(cp2)-s(r.p1) . 
y = (s (Cf>2)-s (cp}) Y1 (/) + (s (r.p)- s (r.p1)) Y2 (/) 

S (cp2) - S (r.p1) 

Ujęcie liczbowe tego rzutu przedstawia się zatem dość prosto. 
Trzeba tylko mieć obliczone łuki południka np. co 1° a następnie po
dzielić r~żnice odpowiadających sobie spółrzędnych, wziętych z tablicy 
Il w takim stosunku, w jakim pozostają owe łuki. Długości tych łuków 
~a sekcji od Cf>1 = 0° do r.p2 = 4° i od r.p1 = 52° do Cf>2 = 56° podaliśmy 
JUŻ na str. 14.· W ten sposób otrzymujemy spółrzędne zawarte w ta
belkach VII i. VIII. Pierwsza kolumna każdej z tych tabelek t. j. dla 
I. O ~g~dza się zupełnie z pierwszą kolumną tabelki III i IV, czego 
me rmehś~y V! modyfikacji Hinksa. Porównując tabelki VII i VIII 
z tabelkami III i IV widzimy i w innych spółrzędnych o· wiele lepszą 
zgodność, aniżeli przy modyfikacji Hinksa. 

·· Dl~ sekci! równikowej odchylenia nie prze~raczają 0'001 mm,. 
a dla p0Inocne1 sekcji Polski -0·005 mm, a zatem różnice nie dające się 
uwydatmć przy najdokładniejszej konstrukcji. To: rias uprawnia 'do 
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Tabl. VO. 

I~ oo I 10 20 30 

r o I 111'321 222'643 333'964 oo X= 

y ' o o o o 
. 

o 111·254 222'508 333'762 10 X= 
y = 110·499 110'516 110'567 110'651 

20 X= o 111·181 222·373 333·559 
y = 220'998 221'032 221·133 221'302 

30 X= o 111·119 222'238 333·351 
g = 331'499 331'550 331'702 331·955 

40 X= o 111·052 222·104 333'155 
y = 442 442'068 442'270 442'608 

Tabl. VOi. 

I~ oo I 10 20 30 

52° 
X = o 68'679 I 

137'345 205'985 
g= o 0·472 1'889 4'250 

53i X= o 67'107 134'203 201·272 
y = 111·254 111·121 113'122 115·457 

54° 
X = o 65'537 131'061 196'558 
y = 222'527 222·989 224·374 226.683 

55° 
X = o 63'966 127'917 191'843 
y = 333'819 334·275 335'645 337'928 

56° 
X= o 62'394 124'774 187'128 
y = 445'130 445'581 446'936 449.'192 

posługiwania się w praktyce tą modyfikacją przy konstrukcji poszcze
_gólnych sekcyj Mapy Międzynarodowej. 

Zobaczymy w dalszym ciągu, że ta nowa modyfikacja także pod 
względem zniekształceń lepiej aproksymuje oryginalny rzut Międzyna
rodowy, aniżeli modyfikacja Hinksa. 

Obrazami równoleżników w rzucie określonym naszemi wzorami 
118) są również epicykloidy skrócone względnie cykloidy wydłużone, 
-czego się dowodzi w sposób zupełnie podobny, ·jak dla modyfikacji 
Hinksa, nie będziemy więc tu tych rozważań powtarzali. 

Obecnie natomiast przechodzimy do badania zniekształceń w trzech 
omówionych projekcjach, stosując do nich teorię Tissota. 
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5. Zniekształcenia ·W zmodyfikowanym rzucie 
Mapy Mie;dzynarodowej. 

NR t 

Zniekształcenia wywołane projekcją Mapy Międzynarodowej ba
dano dotychczas jedynie za pomocą przybliżonych nieścisłych rozważań. 
Nie opierano się przytem na wzorach określających to odwzorowanie 
ani też nie stosowano klasycznej teorji Tissota. Zobaczymy, że teorję 
tę można zastosować zarówno do oryginalnego rzutu Międzynarodo
wego, jak i do obydwu omówionych powyżej modyfikacyj. 

Dla jasności zestawimy tu najważniejsze wzory Tissota w zasto
sowaniu do elipsoidy obrotowej. Jeżeli równanie elipsoidy obrotowej 
przedstawimy w formie parametrowej, używając jako parametrów sze
rokości geograficznej cp i długości geograficznej l liczonej od dowolnego 
południka (np. od środkowego południka badanej sekcji mapy} to na 
spółrzędne prostokątne otrzymamy wzory : 

_ a cos cp sin l 
X = -;======= V 1 - e2 sin2 cp 

_ a cos cp cos l 
g=· . V 1-·e2 sin2 cp 

(19) 

b2 sin cp 
z = -------;====== ay 1-e2 sin2 cp 

Element łuku dowolnej linji krzywej leżącej na elipsoidzie wy· 
raz~ się wzorem : 

{20) ds2 = a2 (1- e2)2 d 2 + a2 cos2 cp dl2 
(/- e2 sin2 cp)3 cp 1- e2 sin2 tp 

czyli: ds2 = R2 (cp) dcp2 + p2 (cp) dl 2 

gdzie R (cp) oznacza promień krzywizny elipsy a p (cp) promień równo
leżnika cp. 

Wprowadźmy na spółczynniki przy dcp2
, dl .dep, dl 2 używane 

zwykle w teorji powierzchni skrócenia: E, F, G. A więc : 

(20a) { 
E = R2 (cp) 
G = p2(cp). 

Oczywiście w naszym p;zypadku F = O. 
Jeżeli tę elipsoidę odwzorowujemy na płaszczyznę przy pomocy 

dwóch funkcyj i (cp, l), g (cp, l), to równanie tej płaszczyzny przy użyciu 
tych samych parametrów cp i l co przy elipsoidzie przedstawi się· 
w postaci: 

X= x(tp,l) 

(21) g = g (cp, l) 

z=O 
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Stąd· ot~zymujemy na element · łu~u dowolnej linji leżącej na tej 
płaszczyźnie wyrażenie : 

(22) ds'2 = E' dcp2 +. 2F' dep. dl + G' dl 2 

przyczem E', F', G' oznaczają: 

1 
E' = x 2+Y 2 

Cf Cf 

F' = x!f/ x 1+ g'fy1 

G' = x/+ gz2 . 
(23) 

a x , g , x1 i y 1 są to cząstkowe pochodne funkcyj x (cp, l) i g (cp, I) 
w~Jiug ~miennych <p lub I. Stosunek wydłużenia wzdłuż południków 
przedstawia się wzorem : 

(24) h = y~, 
ds' 

który otrzymujemy ze stosunku ds kładąc · / = const. ; podobnie na 

stosunek wydłużenia wzdłuż równoleżników otrzymuje się: 

(25) . .. /G' 
k= V G 

Kąt prosty zawarty między południkiem a równol~~nikiem na. elipsoi
dzie zamienia się w ogólności na kąt inny, nazw11my go -& 1 na ten 
kąt otrzymujemy wzór: 

F' 
(26) sin -& = V E' G' 

Wielkości h i k nie dają jednak w ogólności maksymalnego i mini
malnego zniekształcenia długości. Maksymalny i minimalny stosunek 
wydłużenia, nazwijmy je ~ i b, są związane z wielkościami h i k za 
pomocą wzorów: • 

(27) 
J ;;2+b2 = h2+k2 

l ;; ."b = h • k . sin 3' 

Maksymalne zniekształcenie kątów oblicza się następnie z wzoru: 

-;; _ b 
sin ro= ;;+ b 

(28) 

i równa się 2 ro. Wielkości °;i i b są połówkami osi elipsy wyznacza
jącej (Tissota), a h i k połówkami średnic sprzężonych. 

Zastosujmy tę ogólną teorję najpierw do modyfikacji Hinksa, przy 
której wzory na spółrzędne x i y są bardzo proste (wzory (13) na 
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str. 13}. Pochodne cząstkowe xlf, gif, xl' Yz oblicza się tu bardzo łatwo, 
Tworząc x 2 + y 2

, i t. d. otrzymamy według wzorów (23): <p !f> 

( E' = (x2 - X 1)
2 + (y; - Y1>2 · l (q,2 - q,1) 

(29) G' _ (cp2-cp)2(x?+ y?)+(q,-cp1)2(x;2+ y?)+ 2(cp2-cp)(c.p-cp1)(x~x;+ y~y~) 

I 
- . (Cf2 - Cf1)2 

F' = (cp2- cp) [x~(x2- x1) + Y~ (y2- Yi)J + (cp- rpi) [x; (x2- x1) + y; (y2- Y1)J 
(cp2- cpi)2 

Pochodne x~ x~ y~ y; - według zmiennej l - oblicza się z łatwości~ z wzorów (8) na str. 9 i otrzymuje się : 

x~ = N(rp1) ctg rp1• cos (l sin fi). sin cp = N(cpi). cos cp1 cos (/ sin cpi) 
Ale iloczyn N(cpi) cos Cfi przedstawia promień równoleżnika c.p1; nazwalismy go p (cpi), więc: 

(a) xi = p (cpi) cos (I.sin rp1) 

Podobnie okazuje się, że: 

(b) yf = p (cpi) sin (l sin cpi) 
• 1 ' • cli I ' W b t r 2 + r 2 2( ) r r + r , 1 ana og1czme a x2, Y2· o ee ego x1 Yi = p f i , xi x 2 y

1 y
2 

= P (cpi) P (c.p2). cos [(sin cp2 - sin cpi)/]. Licznik wyrażenia E' przedstawia odległość dwóch punktów leżących na obrazie tego samego południka l, na skrajnych równoleżnikach; nazwijmy tę odległość d(l). Z wzorów (29), (20 a), (24), (25) i (26) otrzymujemy na zniekształcenia h, k i na kąt -& wartości : 

(30) 

sin& 
d(/) • V (c.p2-c.p)2 P2(Cf>i)+ (rp- c.pi)2 P2(C?2)+ 2(rp2-rp) (cp-rp1) P(i1) p(rp2) 

Y~v12 - yi)J 
cos [ I (sin cp2 - sin tfi}] 

We wzorze na sin -& można też wszystko wyrazić wprost w zależności od rp i I, podstawiając za x1 , x ~ , • . • wartości z wzorów (8) na str. 9 i z wzorów (a), (b) . We wzorze na h należy używać dla kąta cpi i . cp2 miary łukowej, co też wyraźnie zaznaczyliśmy pisząc i i ~ ; w pozostałych wzorach można używać dla kątów dowolnej miary. 
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Wartości obliczone z tych wzorów dla sekcji równikowej zestawiliśmy w tabelkach IX a, b, c. Ograniczyliśmy się tu do sekcji równikowej, ponieważ w niej wstępują największe zniekształcenia. Tabelka IX a podaje nie sam stosunek wydłużenia h , lecz tak zwane w y d ł uż en ie względne, t. j. stosunek (h-1): 1, wyrażone „pro mille''; są to więc wartości wyrażenia: 1000 (h-1) .. Podobnie tabelka IX.b P?daje nie samo k lecz 1000 (k-1). Wreszcie tabelka IX c podaJe me kąt -& , lecz jego odchylenie od 90°, t. j. wartość_ ił-'=90°-&. 
Tabl. IX a (h) 

li~ oo I 10 I 20 I 30 

oo - 0·593 - 0'435 + 0·018 + 0'788 
-10 - 0'596 - 0'438 + 0'015 + 0'785 

20 - 0'606 - 0'448 + 0'005 + 0'775 - -
30 - 0'621 - 0'463 - 0·010 I + 0·160 --

-=--- o·643 1 - o·485 - 0'032 + 0'738 
40 

Tabl. IX b (k) 

I~ oo 10 20 30 
~ 

-oo I. o o I o o 
10 - 0'454 - 0'454 - 0·454 - 0'455 " 
20 .- 0'605 - 0'605 - 0'606 - 0'606 I --

I 

I 
30 -:-- 0'454 - 0'454 - 0'455 - 0'455 

I 40 I. o o I o o 

Tabl. IX c (,&') 

li~ 0
• I 1

• I 2
• -I _30 

-,1 
1 _!_ _.J - 2' 10" 1- 4' 15'' I - 6' 20'' 
,1_-_o_ ,_ - t'8" - 2'10" - 3'12"_ 

O - 0' 5" - 0'4" - 0'4" 
13' o I-+ o's8" + 2'2" + 3'5" -tt O I + 2'1" I + 4' 7" I + 6'17" 

Widzimy z tych tabelek, że wydłużenie względne osiąga dl~ sekc i równikowej w kierunku południków wartość 0'788° I oo , a w kierunku równoleżników - 0'606°/00 (skórczenie !) , zmiana zaś kąta prostego utworzonego przez południki i równoleżniki dochodzi do 6'20". 
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Ponieważ kąt zawarty między obrazem południka a obrazem 
~ównoleż~ik~ tak !Dało się różn~ od kąta prostego, zdawaćby się mogło, 
ze wydłuzema h ~ k ~rdzo meznacznie się różnią od maksym a I-

n Y c h wydłuźeń a i b, które - w myśl teorji Tissota - zachodzą 
w ~wóch prostopadłych ~o. sie~ie kierunkach, będących obrazami 
takze prostopadłych do siebie kierunków. Tymczasem rachunek -
wed~ug wzorów (27) - prowadzi nas tu do zgoła odmiennego, nieo-

cz~kiwanego r~z1;1Itatu. Oto maksyma}ne wydłużenie względne, t. j. ;,_, 
osiąga. w .narozmkach mapy wartości prawie dwa razy większe, aniżeli 
wy~łuzeme ~~glę?ne 

O 
h--: 1 .zac~odzącE: wzclłuż południków, a miano

wicie wartosci: 1395 /00 i 1347 /00 . Kierunek w którym zachodzi to 
maksy1?1alne wydłuże!1~e jest silnie odchylony od kierunku skrajnego 
połudmka, a mianowicie o kąt u = 26° 55' 47" obliczony z wzoru 

Va2-h2 1) 
tgu = 

h2-b2 

Wartości ;__,, b-1, wyrażone w pro mille" i kąty 2ro zestawi-
liśmy w tabelkach X a, X b i X c. " 

Tabl. X a (;_) 
-

·~ oo 10 20 30 

oo o + 0·11 + 0'63 + 1·40 
10 - 0·45 - 0'28 + 0'18 + 0·94 
20 - 0'61 - 0·45 + 0·01 + 0'78 
30 - 0·45 - 0·32 + 0·12 + 0·91 
40 o + 0·14 + 0'58 + 1·35 

Tabl. X b (bj 

~ oo 10 I 20 30 

oo - 0·59 - 0'60 I - 0'61 - 0'61 
10 - 0'60 - 0"61 - 0'61 - 0"61 
20 - 0'61 - 0"61 - 0'61 - 0'61 
30 - 0'62 - 0'61 - 0'62 - 0'61 
40 - 0'64 - 0"62 - 0'62 - 0'61 

1
) Zob. np, Tissot-Hammer; Die Netzentwiirfe geographischer Karten. Stuttgart. 

887. Str. 14. 
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Tabl. X c (2ro) 

~ oo I 10 20 30 I -
oo 2'2" 2'38" 4'15" 6'53" 

10 0'29" 1'8" ' 2'42" 5'20" 

20 O'O" 0'33" 2'6" 4'45" 
-

30 0'34" 0'58" 2'32" 5'12" 
. 

40 2'13" 2'37" 4'7" 6'44" 

Lallemand 1) przeoczył widocznie tę okoliczność, że maksym a I n~ · 
wydłużenia mogą się tak znacznie różnić od wydłużeń zachodzących 

w kierunku południków. Podał on liczby: 12\ 0 , 1! 0 i 6', zbliżone do 

.skrajnych wartości h, k i ~, zawartych w tabelkach IX i na tej pod
stawie oceniał naukową wartość całej projekcji. 

Nasz rezultat obniża tę „naukową" wartość projekcji prawie dwu
krotnie, otrzymalibyśmy bowiem . prawie dwa razy większą liczbę 

1'395°/00 jako prawdziwe, ściśle obliczone maksymalne wydłużenie 

względne. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na to, że w kierunku prosto:. 
1>adłym do kierunku dającego a zachodzi skurczenie w stosunku - 0'61 %0, 
·to widzimy, że dwie wielkości równe na elipsoidzie przedstawiają się 
w tych kierunkach jako różne, a ich stosunek różni się od jednostki 
o 2° I 00 ! Tak znaczne zniekształcenie budzi wątpliwość, czy należy nadal 
tę projekcję zatrzymać, wobec innych,' prostszych projekcyj, dających 
kilkakrotnie mniejsze wydłużenia maksymalne. . · 

Wyniki uzyskane przez nas dotychczas odnoszą się tylko do 
uproszczonej projekcji mapy międzynarodowej, a mianowicie do mo
dyfikacji Hinksa. Mają one jednak znaczenie praktyczne, ponieważ 
niewątpliwie wszyscy kartografowie posługują się tą modyfikacją przy 
faktycznej konstrukcji mapy. 

Okazuje się jednak, że nie osiągniemy lepszych wyników ani przez 
zastosowanie modyfikacji właściwszej, bardziej zbliżonej do projekcji 
uchwalonej przez Komitet Międzynarodowy, ani też trzymając się ory
_ginalnego. brzmienia instrukcji wydanej przez Komitet. 

Zastosujmy w tym celu ogólną teorję zniekształceń do rzutu okre
ślonego wzorami (18) na str. 16. W tym celu trzeba obliczyć cząstkowe 
pochodne funkcyj x i y według zmiennych rp i I. Pamiętając o tern, 
że pochodną łuku s{cp) jest promień krzywizny R(cp), otrzymujemy po 
łatwych przeróbkach na E' wzór: 

(31) 
E' = R2 (rp) d (1)2 

( st )2 

1) Sur les· deformations resultant du mode de construction de la Carte internatio
nale du monde au millionieme. Comptes Rendus r. 1911 p. 559-567. 
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Wzorów na G', F' nie będziemy tu wypisywali; różnią się one bowiem. 
od odpowiednich wzorów (29) tylko tern, że wszędzie zamiast różnic 
kątów tf2-t.p, t.p- tf1, tf2 - C?1 występują różnice łuków : s ( t.p2)- s ( t.p) ,. 
s (t.p)-s(t.p1), s(t.p2)-s(t.p1). 

Podstawiając te wartości we wzory (24), (25), (26), otrzymujemy 
dla. k i sin -3- wzory zupełnie podobne do wzorów (30) a dla h otrzy
muJemy: 

(32) . h = d(l) 
s'f2 

'f1 

Wzór ten jest prostszy od odpowiedniego wzoru -na h (wzór (30}1 
str. 20) przy modyfikacji Hinksa; okazuje się, że teraz stosunek wydłu
~enia ~z~łuż południków n~e zależy wcale ?d szerokości geograficznej t.p ,, 
Jest więc Jednakow:y wzdłuz całego połudmka. Własność tę można było 
odrazu wywnioskować z samej definicji naszego rzutu, dzieliliśmy bo
wiem południki na części proporcjonalne do rzeczywistych łuków. 

Przy pomocy wzoru (32) i odpowiednich wzorów na k i -3- obli
.czyłem te zniekształcenia dla sekcji równikowej, okazało się jednak 
że wartości k i -3- są tu tak bardzo zbliżone do odpowiednich wartości 
~a wartych w tabelkach IX b i IX c, że różnice nie uwydatniają się 
Jeszcze nawet w końcowych cyfrach liczb figurujących w tych tabel
kach. Wobec tego nie powtarzamy tu tych tabelek. Natomiast war
tości h są teraz zasadniczo różne, jakkolwiek i te różnice nie są wielkie· 
. wartości h są tu rozmieszczone równomiernie, jak to wi.dzimy z tabelki 
XI, podają~ej wydłużenia wzg 1 ę d n e wzdłuż południków wyrażone 
w promille, t. j. liczby 1000 (h-1). 

Tabl. XI. ,~ oo 10 . 20 30 

oo - 0·612 - 0'451 
I 

o ·1 + 0765 
10 - 0·612 - 0·451 o + 0'765 I 

20 .- 0·612 - 0'451 o + 0'765 
30 - 0·612 - 0'451 o + 0'765 
40 - 0-612 - 0'451 o I+ 0·16s 

~l~zając przy pomocy tych wartości h, k i -3- odpowiednie war
tości a, b i 2 ro --: z wzorów (27) i (28), tak jak w poprzednim przy
padku - otrzymuJe się wartości różniące się bardzo nieznacznie od_ 
liczb zawartych w tabelkach X a, b, c. 

Wszystkie podane w tym ustępie wzory można uważać za przybli
żone wzory obliczania znieksżtałceń dla właściwego, niezmodyfikowa
nego. rzu~u Mapy Międzynarodowej. Jaki jest ten stopień przybliżenia,. 
ocenuny Jednak dopiero wtedy, gdy zbadamy ściśle prawa zniekształceń 
także dla właściwego rzutu Mapy Międzynarodowej. Do tej kwestji 
przystępujemy w następnym rozdziale. 

NR t A. ł..OMNICKI - MATEM: ANALIZA PROJEKCn MAPY MIĘDZYNARODOWEJ 

6. Zniekształcenia w (właściwym) rzucie Mapy 
Międzynarodowej. 

Podaliśmy na str. 10 wzory (!O) _i (11) określając~ '4: z:upełnoś~i 
prawo rzutu Mapy Międzynar~doweJ ściśle według brzmiema ms~rukcJ!· 
Spółrzędne x i y są wprawdzie podane w tych wzorach w formie uwi
kłanej, jednakże możemy obliczyć cząstkowe pochodne x'f, Yip, xr, Y!
potrzebne do badania zniekształceń - bez rozwikływania tych równ,ań, 
co, jak już wspomnieliśmy, prowadziłoby do bardzo rozwlekłych wzorow„ 
W tym celu trzeba zróżniczkować cząstkowo obydwie strony równań 
(10) i (11) raz według zmiennej t.p a drugi raz według zmiennej l i z czte
rech tak otrzymanych równań obliczyć x'f, Yip, x l, y z. Tak np. celem 
obliczenia x 'f i Yip napiszmy równania (10) i ' (11) w postaci: 

x2+ y2-2C(t.p)y + D(t.p) = O 

(y - y
1 

([)) (x2 ([) - x 1 ([)) .= (x - X 1 ([)) (Y2 (l) - Y1 (l)) 

gdzie dla skrócenia oznaczyliśmy : 

(33) 
...., { os;

1 
+ N(r.p) ctgt.p = C(t.p) ' 

os;
1 
(ost + 2N(t.p)ctgt.p) = D(r.p) . 

Różniczkując wszystko według zmiennej t.p otrzymujemy : 

2xx'f + 2yy'f + 2C'(t.p)y + D'(t.p) = O 

Yip (x~ - X1) = x 'f (Y2 - Y1) 

Z drugiego równania obliczamy y'f i wstawiamy w pierwsze, to z pierw-· 
szego równania otrzymuje się : 

2y C' (t.p) - D' (r.p) 

Wobec tego: 

, 2 2 _ [- (Y2-Y1)2
] ( 

29 C'(Cf) - D'(t.p) _ )
2 

E = x'f + Yq> - 1 + x - x 2x + 2y !12-'h_ - 2C(Cf) 'h Y1 
2 1 x; - X1 x 2-X 1 

a stąd: 
h= .. / E' = .. I E' = 2y C' (cp) - D' (cp) ... I 1+(Y2 Yi/ 

V E V R2(t.p) R(t.p). (2x + 2y :: !:-2C(t.p):: ~:) V xi X i 

Podstawiając tu wartości za C(cp) i za pochodne C'(cp), D'(t.p), które 
się łatwo oblicza z wzorów (33), tudzież mnożąc licznik i mianowni~ 
przez x

2 
- x 1 dochodzimy ostatecznie do następującego wzoru na obli

czenie wydłużenia h w kierunku południków : 
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d(l) { a N(ff) + (y- 0 s'f) (l-o) łgff + 1- e2sżn2!f • g - os:1} 

h = 'fi 1-e2 tg'f 

tgff [x(x1-x2) + (y-os;J(y1-y2)] + N(ff) (y2 -yJ 
(34) 

Chcąc. ,ten wz?r stosować .tak~e do równi~a, t. j. do ff = O, należy 
.zastąp1c ostatru ułamek w hczruku wyrażeruem : 

(10a) 
tg ff 

otrzymanem z wzoru (10). 
Nazwijmy mianownik wzoru (34): M(ff, l). 

.. Wykonując podobne obliczenie dla pochodnych xz i yz otrzymu
Jemy przy pomocy (25) następujący wzór na zniekształcenie k w kie-
runku równoleżników : · 

1
(35) k = (y-y1)(x~-xD-(x-x1)(y~-yD + (Y2-Y1)x~-(x2-x1)Y~ 

cos cp • M (ff, l). 

przyczem x~, x~, y~, y~ oznaczają pochodne funkcyj określonych wzo
rami (8) według zmiennej l. Tak np. 

x~ = N {ff1) ctg ff1 • cos (l sin cp1) • sin ff1 = p (ff1) cos (l sin ff1) 

i podobnie inne pochodne. , 
, Cele~ .oblic~enia kąta -3- zawartego między obrazem południka 

a ro~nolezruka rue trzeba tu sięgać do ogólnej teorji Tissota; znamy 
bowiem spadek każdej prostej przedstawiającej południk: 

a spadek stycznej do koła przedstawiającego równoleżnik znajdujemy 
.z łatwością przy pomocy prostej łączącej dany punkt P (x, y) z środ-
kiem odpo~iedniego k~ła równoleżnikowego: S (O, o s;

1 
+ N (ff) ctg ff). 

W ten sposob otrzymu1emy następujący wzór służący do wyznaczenia 
kąta -3-: 

(36) ctg il- = [ x (y.-y,) - (y - asn (x. - x,)] tn+ (x. - xJ N('!') 

M(ff, l) . 

. Pr~y ~omocy tyc~ dość zawiłych wzorów (34), (35) i (36) można 
obhczac zruekształce1:11a dla wszystkich pµnktów, których spółrzędne 
~ą pod~e. Rachunki są wprawdzie bardzo mozolne, nie nastręczają 
1ednak zadnyc~ za~~dniczych ~rudności. Używając liczb zawartych 
w tabl. III obliczylismy te zruekształcenia dla wszystkich punktów 
węzłowych w odstępach jednostopniowych w sekcji równikowej i ze-
tawiliśmy e w tabl. XII a, b, c. 
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Tabl. XII a (h) 

l I I I 
I 

oo 10 20 30 
q, 
oo - 0'612 - 0·459 + 0·002 + 0·110 

10 - 0'612 - 0·459 + o·ooo + 0'767 

20 - 0'612 - 0·459 - 0·001 + 0·165 

30 - 0'612 - 0'458 - 0·001 + 0'764 

40 - 0'612 - 0'458 - 0·001 + 0'763 

Tabl. Xll.b (k) 
I 

I~ OQ 10 20 
I 

30 

oo o o o o 
10 - 0·454 - 0·454 - 0·454 - 0·454 

-
20 - 0'605 - 0'605 - 0'606 - 0'607 

30 - 0·454 - 0·454 - 0·455 - 0·455 

40 o o o o 

Tabl. XII c (~') 

[~ 1 oo 18 I 20 30 
. 

oo o - 2'6" - 4'11" - 6'17" 

10 o - 1'3" - 2'6" - 3'9" 

20 o + O'O" - O'O" - 0'1" 
"--- -

30 o + 1'3" + 2'5" I+ 3'8" 
-

40 o + 2'6" + 4'11" + 6'16" 

Tabelki XII a .i XII b zawierają nie same stosunki wydłużenia h i k, 
lecz wydłużenia względne t. j. h-1, k-1 wyrażone w „pro 
mille", t. zn. 1000 (h-1) i 1000 (k-1). Tabelka XIIc zawiera nie sam 
kąt -3-, lecz różnicę ~' = 90°~. Z tych liczb łatwo już dochodzi się 
do wyznaczenia osi elipsy Tissota, t. zn. do liczb-;; i b podających 
maksymalny i minimalny stosunek wydłużenia; trzeba tylko zastosować 
wzory (27) na str. 19. Maksymalne zniekształcenie kąta, t.j. 2 oo otrzy
muje się następnie z wzoru (28) str. 19. Obliczone w ten sposób wiel-
kości -;;, b i 2 oo zestawiliśmy w tabelkach XIII a, XIII b i XIII c dla 
sekcji równikowej : · 
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Tabl. XDI a (;i) 

'~ O' 10 20 30 
r-'"'"- ·- I 

I 
oo . o + 0·15 + 0'61 + 1'38 ~1-
10 - 0·45 - 0·30 + 0·15 ·+ 0·92 · 

I 
-20 - 0'61 - 0'46 - o·oo + 0·77 - -

30 - 0·45 - 0·30 + 0·15 + 0·92 

I 
---------40 o -j- 0·15 + 0'61 + 1·37 -

Tabl. XIII b (b) 

l~I I · 1 

' { oo 10 20 30 

. ~;-I - 0'61 
I 

- 0'61 I - 0'61 - 0'61 .... 
- 0'61 - 0'61 - 0'61 - 0'61 

20 - 0'61 - 0'61 ~ 0'61 - 0'61 
30 - 0'61 - 0'61 - 0'61 - ,0'61 .IT - 0'61 - 0'61 I - 0'61 - 0'61 

Tabl. XIII c (2ro) 

11~ l oo I 10 20 30 I I <p 

oo 
-1 

i' -
i 21 6" 21 38" 41 11" 61 49" 

- 1 - -10 01 33" 
j 11 3" 1 21 31" 51 15" 

20 61 1" l 01 30" 21 5" 
-I 41 43" 

-30 01 33" I 11 3" 21 36" 51 14" I I 

40 21 6" I 2'38" I 4'11" 61 48" I 

Porównując te wartości, odnoszące się do prawdziwego rzutu 
Mapy Międzynarodowej, z wartościami zawartemi w tabelkach X a, b, c, 
odnoszącemi się do zmodyfikowanego rzutu, spostrzegamy bardzo dobrą 
zgodność. W ten sposób uzasadniliśmy wypowiedziane na str. 24 przy
puszczenie, że badanie zniekształceń właściwego rzutu Międzynaro
dowego można zastąpić z dostatecznem przybliżeniem badaniem 
uproszczonego rzutu. 

W szczególności zwróćmy raz jeszcze uwagę na zniekształcenia 
maksymalne, zachodzące w narożnikach map. Otrzymaliśmy przy 
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-zastosowaniu ścisłej teorji zniekształceń a= 1 '001381 jako maksymalne 
zniekształcenie w dolnym narożniku sekcji równikowej, to zn. wydłu
żenie względne 1'381°/00 a więc wartość prawie 2 razy większą od 
liczby - 1

- = 0'00079 czyli 0'79°/00 , otrzymanej przez Lallemanda. Wy-
1210 

nik ten dowodzi, że projekcja obrana przez Komitet Międzynarodowy 
jest bardzo niekorzystna ~od wzgl~dem, zniekszta!ceń w porównaniu 
z innemi bardzo prostemt rzutami, ktore okazuJą cz te r y raz Y 
mniej s ze wydłużenie wz~lędne, jak t,o nĘ>. stwi.erdziłem . dla rz~tu 
stożkowego równoodległośc1owego (De I Isle a), w1ernopow1erzchmo-
wego (Albersa) i wiernokątnego (Lamberta). , 

Rozważania te wykraczają jednak poza ramy tego artykułu, kto
rego celem było ujęcie prawa rzutu ~~PY Międzyn~rodo~ej i jeg~ 
modyfikacyj we wzory matematyczne 1 sc1słe zbadame zmekształcen 
wywołanych przez te metody .rzutowania. 

L'ANALYSE MATIIEMATIQUE DE LA PROJECTION DE 
LA CARTE DU MONDE AU MILLIONIEME (RESUME). 

L'objet de ce memoire est la representation de la łoi de !a pr.ojection 
de la Carte Internationale du Monde par des formules mathemabques et 
l' analyse precise des deformations de cette projection. La definition d~ la 
projection cliscutee derive des instructions renfermees dans les "Resoluh?ns 
of the International Map Committee. London 1909". 

D'apres ma connaissance on n'a pas jusqu'a present exprime cette 
definition en. formules mathematiques, qui pecmettraient de calculer les 
coordonnees de chaque point de la earle et de faire une analyse precise 
de la projection. M. Lallemand se borne dans ses tr~veaux aux formules 
approximatives et M. Hinks donne d.es formules seul~men~ pour, l~s. deu~ 
paralleles extremes de chaque secbon; pour les pomts mtermed.1a1res tł 
propose un mode . simplifie de construction, lequel cependant n est pas 
d'accord avec la definition contenue dans les instructions officielles. Je 
m' appuis sur les formule.s connues de la projection polyconiqu~ americ.aine 
(form. (1) du texte) et j'introduis la modification, contenue dans les mstruch?ns1 
au moyen de laquelle la, longueur du meridien ! . 2° .~e la carte devtent 
egale a la longueur de 1 arc correspondant de 1 elltpso1de terrestre. Dans 
ce but il faut raccourcir l'image du meridien l = go, contenu entre les 
paralleles extremes, d'une grandeur q, determinee par la formule (4); 
les ordonnees sur le meridien l = 0° serons donc plus petites de la grandeur 
o, donnee par la formule (7). Pour les coordonnees des points sur Jes 
paralleles extremes nous trouvons alors les . formules (8). 1:,es co,ordo~n~es 
d'un point quelconque de chacune des sechons sont ensmte determmees 
par les formules (9) et (11) ou (10) et (11). Les meridiens sont representes 
par des droites et les paralleles par des cercles. A 1' aide de ces formules 
j'ai calcule les tables m et IV pour la section equatoriale (de <p=0°. a q, = 4°) 
~t pour la section de q> = 52° a <p = 56°, qui comprend la partie septen
tńonale de la Pologne. Ces calculs sont assez penibles et exigent l'usage 
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des tables de logarithmes a plusieurs chiffres. Je considere ensuite la 
simplification de la construction proposee par M. Hinks. On divise les 
secteurs, qui representent les meridiens sur la carte, en parties egales 
pour avoir les representations des paralleles, qui ont des distances a n g u-
l a i res egales. Cette nouvelle modification s' exprime par les formules (13)r 
les fonotions x 1 ([), x 2 ([), g 1 ([), g 2 (l) etant definies par les formules (8). 
Les tables V et VI contiennent les coordonnees calculees a l' aide de ces 
formules. Les valeurs trouvees ne different pas des valeurs contenues 
dans les tables m i IV, que du dernier chiffre, c'est a dire de moins, 
que de 0'01 mm ; les deux projections sont donc p rat i quem en t iden
tiques. Je dem.ontre, que cette projection doIU1e pour les representations 
des paralleles non plus des cercles, mais des epicycloides et des cycloides; 
par ex.: l' eqation du parallele central devient (16) pour la section equatoriale 
et (17) pour les autres sections. J'introduis ensuite une autre modificationJ 
qui differe moins de la projection officielle, en divisant les meridiens de 
la carte non plus en parties egales, mais en parties qui sont proportionnelles 
aux arcs, comme dans la projection ordinaire polyconique. Les formules 
de cette projection sont (18), le fonction s (cp) signifiant le longueur d'arc 
du meridien, comptee de l'equateur. Les tables VII et VIII donnent les · 
coordonnees calculees pour cette nouvelle modification ; ici encore les 
differences entre les nombres obtenus pour la projection internationale 
sont pratiquement negligeables. 

Les chapitres suivants renferment l' analyse des deformations de ces 
trois projections a l' aide de la theorie classique de Tissot. Je commence 
par la demonstration des formules des deformations pour la modificatio~ 
de M. Hinks ; les formules (30) donnent des deformations lineaires h et k 
dans les directions des meridiens et des paralleles et l' angle ,3, forme par 
le meridien et le parallele de la carte. Les tables IX a b et c contiennent 
les valeurs numeriques (h-7). 1000, (k-1). 1000, c'est a dire les defor
mations relatives (exprimees en promille) et ,3,' = ,3, -90° pour la section 
ęquatoriale. Les formules connues (27) et (27) donnent ensuite des defo.r-
mations maxima et minima de la longueur et de l' angle: ;;, b et 2 w ; ;; et b 
sont les demi-axes de l'ellipse indicatrice de Tissot. Les tables X a, b, c 
donnent ces valleurs relatives, c'est a dire ~-7).1000, (b-1).1000 
et 2 ro. Les formules pour la seconde modification (voir la formule (32) 
pour h) sont demontrees d'une maniere analogue. Je deduis enfin les for
mules pour h, k, et ,3, pour la projection internationale officielle, sans 
ancune modification supplementaire. On trouve les formules (34), (35) et 
(36) qui sont assez compliquees et conduisent a des calculs penibles. Les 
tables XlI a b et c contiennent les grandeurs (h-1) . 1000, (k-1) . 1000 
et -3-' == ,3, _ 90° calculees pour la section equatoriale. Les tables Xill a, 
b et c enfin contiennent les deformations maxima : ~. b et 2 w. 

M. Lallemand a trouve par une methode d' approximation le nombre 

12~ 0 = 0'71°/oo comme deformation maximum de la longueur. Nos tables 
foumissent cependant le nombre 1'00138, c'est a dire 1'38°/00 , pour la 
deformatio.n relative maximum, un nombre, qui est presque deux fois plus 
grand I On peut demontrer (v. mon memoire: ,,International Map Pro·
jection 1/M." Przegląd Kartograficzny 1927 Lwów) que l'on peut choisir 
les projections CQniques ordinaires, sans aucune modification, d'une telle 
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·, ue la deformation maximum pour la carte du Monde au millio-
~=:rde~ient quatre fois plus faible ~otamment ~·33°

1
/ oo· . On. voit do~c~ 

n e la ro· ection choisie par le ComtŁe Interna bona est moms. ava~ a. 
J:use q~e łes projections coniques ordinaires, et dont la ~onstru.ctton amst 
que les calculs numeri~ues sont plus.dsimtples. Il a~p:atpt r:r:~~io:ufnt::~ 

ro' ections sont p rat I quem en t 1 en iques avec , hl d 
p t] l i l'on se borne a une section de la carte. Lassem .age. e 
n:;f n:e:' s:ctions dans un plan est plus avantageux pour les proJecttons 
~oni~ues parce qu'il offre des lacunes moins etendues, que dans la pro-
jection infernationale. 

'I 

,1 

• I 



JÓZEF KREUTZINGER 
Pułkownik W. [. G. 

O TYP POLSKIEJ MAPY TAKTYCZNEJ. 

. Pierwowzory. 

. Najważniejszem zadaniem służby geograficznej w odrodzonem 
Państwie .było zaspok?jenie potrzeb wojska, przyczem mapa szczegó
łowa ~~Y!i tak~yczna,. Jako powszechnie używana i niezbędna, musiała 
oczywiscie stac na pierwszym planie. 

P o~zczególne zabory posiadały mapy zupełnie odmiennego typu 
co wymkało z, różnic~ ogólnych warunków i wymagań, stawianych 
przez poszczegolne panstwa pod względem kartograficznym. 

a) W Małopolsce widzimy więc mapę 1 : 75.000 (,,Spezial-Karte"J 
sporządzoną w latac~ 1873-1889, jednobarwną, o terenie oddany~ 
sp~s?bem kreskowam~, bprdzo plastycznym w okolicach górzystych, 
~n~eJ korzys1!1ym w rownmach. ~ocny ~posób kreskowania przytłacza 
.rueJed~o~rotme rysunek sytuacJ1 w gorach, utrudnia uwydatnienie 
szczegoło~ przy. dro~nych formach terenu, nie wystarczając zarówno 
do wyraznego Jak i do dokładnego odtworzenia terenów płaskich 
w ramach potrzeb wojskowych. 

Obrana ~kala mapy jest wyg~~a, a rysunek sytuacji zawiera to 
ws~rs.tko,. co ,1est potrzebne w woJrue ruchowej dla marszów, dyspo
zycJi i dzi~łan taktyc.znych. Zbyt wielka ilość znaków topograficznych 
~e stan.owi doda~rueJ c':c~y teJ mapy. O dokładności topograficznej, 
Jako tez o prawidłowosci kartograficznego odtworzenia jako tu nie 
należących, mówić nie będę. ' · 

b) Obszar b. zaboru Pruskiego opracowano w skali 1: 100.000 
(,,Karle des Deutschen Reiches"J, jak i mapę pol)rzednią w jednym kolorze; 
tere~ odda1:1r ~ kreskach. Skala kresek, uwzględniająca już pochyłości 
oą 1 , . ~ozhwia dobre przedstawienie przeważnie płaskich form terenu 
teJ dzielnicy. Znacznie mni_ejsza niż poprzednia skala mapy dzięki 
szlachetnemu sp<?sobowi reprodukcji (miedzioryt) i dobrze wyhranym 
znakom top?~rafi~znym, pozwala coprawda · na umieszczenie potrzeb
nyc~ szczego~ow, Jednak należy ją uważać za najmniejszą dopuszczalną, 
gd,vz w ośkohcach gęs~o ~aludniony~h i uprzemysłowionych, jak na 
Gor~ym. !ąsku, okazuJe się często ruewystarczającą. To samo da się 
powie~.ziec o tere~ach ~orenowych, gdzie miejscami gęste skupienie 
sytAacJi w połą~z~mu z .rueregulamemi, drobnemi, niespokojnemi i nieraz 
dosc ostro r~ez~ionemi f~rmami terenu, stwarza trudne do harmonij-
.nego uzgodruenia warunki. . 
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Obie mapy zawierają jako konkretne dane co do wysokości dość 
licznie wpisane cechy oraz warstwice co 50 i 1 OO m (niemiecka mapa 
tylko w nowszem wydaniu „B"),. co w terenie wyżynnym i górzystym · 
daje dość dokładne ujęcie rzeźby, w terenie płaskim określa jednak 
tylko formy przypadkowo położone na wysokości danego poziomu. 

Mapy te, pochodzące z przed 30-50 lat, noszą znamię ówczesnych 
poglądó~ w dziedzinie ';\'.'ojsko~y.ch zasto~owafi k,a,rt?~rafji, szczegó.l
niej co się tyczy artylerJi. D~is Jednak ~iem?znosc sc.i~łego ustalerua 
na podstawie dany~h kartograficznych pozio~ow bat~ryJ i ~el1;1- zatem 
i różnicy wysokości (t. zw. ,,kąta terenowego ), czym wym1emone mapy 
-już niewystarczającemi jako podstawy działań taktycznycp. . . 

Braki powyższe były już znane z końcem XIX w1~ku, Jednak 
-pewien konserwatyzm, mo~e pozatem wzgląd _na kos~.ty 1 dług?trwa
łość pracy opóźniały powzięcie konsekwentne) decyzJ1. Jako srodek 
zaradczy zastosowano tylko powiększenie ilości wpisywanych cech 
wysokości, co jednak nie usunęło zasadniczych braków. 

c) Z ab ó r ro s y j ski. Zupełnie odrębnie przedstawiała się spra
wa': w b. zaborze rosyjskim. Ujemne doświadczenia z przestarzałą 
trzywiorstówką w skali 1 : 126.000 (,, Trech-wiorstnaja Karta"), warun~i 
równinnego w większej części kraju, pozatem p~zekonanie o przeżyci~ 
się sposobu kreskowania, spowodowały zerwarue z dotychczasowem1 
metodami i przejście - śladem Danji, Anglji i Belgji - do sposobu 
warstwicowego na mapach taktycznych. 

Dla nowej mapy taktycznej przyjęto dogodną skalę dwóch wiorst 
w calu (1 : 84.000), która to skala leży na granicy wygodnego uwy
datnienia wojskowo ważnych przedmiotów sytuacji i terenu, w zakresie 
wymaganym od mapy taktycznej . 

Czytelność mapy 1 : 84.000, podniesiona przez użycie oddzielnego 
koloru na warstwice, jest bez porównania wyższa od każdego z ro
dzajów wymienionych map kreskowanych. W terenach płaskich, gdzie 
warstwice przebiegają rzadziej, ułatwiają zrozumienie form terenu 
umieszczone gdzieniegdzie na linjach grzbietowych i ściekowych krótkie 
kreseczki w kierunku spadu. Ujemną natomiast stroną jes1 przyjęcie 
zarówno dla terenów płaskich jak i górzystych całego Niżu rosyiskiego 
i całej Kongresówki jednolitego sposobu dwusążniowej war~twicy, 
odpowiedniego jeszcze w skalach 1 : 21.000 i 42.000, w żadnym Jednak 
wypadku nie nadającego się do skali ·1 : 84.000, gdzie warstwice 
w terenach o wyraźnej rzeźbie zlewają się na stromszych ~boczach 
i zmuszają przy określaniu wysokości do żmudnego wyhczarua nagro
madzonych linij. Zrzadka zaledwie cyfrowane w sążniach wartości 
warstwic są tu mało pomocne. . , . . 

Ujemne strony mapy 1 : 84.000 zostały w znaczne! częsci usunię~f 
w jej niemieckiem opracowaniu - (,,Karle des westlzchen Russlands. ) 
w skali 1 : 100.000. Generalizacja, zwłaszcza na opracowanych w czasie 
pokoju arkuszach, obejmujących cały obszar Polski i Litwy aż po 
linję Wilno-Słonim-Łuck, jest ujęta wzorowo. Umiejętnie wybrane 
cechy wysokości przyczyniają się do podniesienia wartości tej mapy 
w znaczeniu wojskowem. Kombinacja subtelnych niemjeckich znaków 
topogr~ficznych z przedstawieniem warstwic w odmi.ennym kolorze, 
.złożyły się na udatną kartograficzną całość, przewyższaJącą bezwzględ-

3 
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nie rosyjski oryginał 1: 84.000. Jedynym zarzutem, jaki możnaby posta
wić, jest znów brak giętkości systemu warstwicowego, niepozwalającego . z równą dokładnością przedstawić terenów górskich i nizinnych. 

Typ czterobarw~y ł dwubarwny. 

Jak już wspomniałem, pierwszem zadaniem nas~ej służby geogra-· · licznej było stworzenie możliwie jednolitej mapy szczegółowej czyli' . taktycznej, nadającej się zarówno dla celów wojskowych jak i admi-· nistracyjnych, naukowych i technicznych. ' Z zaboru pruskiego i rosyjskiego, płyt względnie matryc ani wogól~ jakiegokolwiek materjału kartograficznego nie otrzymaliśmy. Sytuacja 
więc przedstawiała się w ten sposób, że zabrane wojskom zaborczym oraz odnalezione lub zakupione mapy trzeba było wyzyskać do przyszłej mapy Polski według pewnego przyjętego programu. 

Zadanie to byłoby niezbyt trudne do rozwiązania przy doświadczonym personelu kierowniczym i wykonawczym t. zn. odpowiedniej· liczbie kartografów, litografów i kreślarzy; niestety siłami takiemi nie- · 
rozporządzaliśmy. Przemysł kartograficzny w poszczególnych dzielnicach Polski nie stał na wysokim poziomie, a personel tworzącego się W. I. G. był zmuszony szukać sposobów przezwyciężenia piętrzących. 
się trudności mozolną drogą własnych doświadczeń. Widzimy więc w miarę przekonywania się o popełnionych błędach, częste zmiany w wydaniach następnych. 

Jednym z błędów, który automatycznie pociągnął za sobą dalsze •. 
było przyjęcie dla mapy Polski 1 : 100.000 przeważnie z n a k ów· austrjackich 1 : 75.000 zbyt wie 1 kich i bardzo licznych. 

M a t e r j a ł p o d s t a w o w y dla reambulacji map, zwłaszcza. w okolicach pogranicza wschodniego, przedstawiał się bardzo r ó ż n or od n ie co do podziałki i dokładności. Zasadniczo sprawdzano początkowo w wielkiej skali (1 : 25.000), co należy uznać za 
słuszne. Gorzej było z przeniesieniem opracowanej w tej podziałce 
treści na podziałkę 1: 100.000. Brak ścisłych wytycznych oraz facho-· wego nadzoru pracy spowodował przeładowani e nowych map 
szczegółami ; wspomnę tylko s ł a b ą g e n e r a 1 i z a c j ę zabudowań,. domki dróżników, nasypy i wcięcia poniżej dwóch metrów, mostki, pojedyncze drzewa i t. p. To też w końcowym wyniku mapa stała 
się zbyt pstrokatą, tracąc na przejrzystości i czytelności. Jako środek zaradczy wprowadzono dodatkowy niebieski kolor na wody, następnie czwarty- zielony- na lasy. Podniosło to czytelność mapy, natomiast jej dokładność geometryczna bardzo ucierpiała dzięki czterokrotnemu przechodzeniu każdego arkusza przez prasę oraz rozerwaniu spoistości .rysunku, oddanych różnemi kolorami szczegółów. 

Doświadczenia t~ powodują powrót do j e dno bar w n ego ujęcia rysunku sytuacji z a wyj ą t ki e m w ó d i ograniczenia się do z i el o n ego n ad r u ku n a 1 asy. Wprowadzony giętki sposób warstwic 
różniących się co do wartości, daje możność oszczędzenia ilości linij na stromych spadkach, mimo głosów sprzeciwiających się temu z obawy 
zatracenia plastyki. 
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Na powierzchownych amatorach map robi, rzecz prosta, czterobarwna mapa w dobranych kolorach bardzo dodatnie wrażenie. Nie
współmierne koszty jednak i manipulacje na czterech płytach, pozatem 
względy zaopatrzenia armji i ogromne zapotrzebowanie map w razie wojny, nakazują raczej zerwać z tym systemem i ograniczyć się naj
wyżej do dwóch ko 1 or ów z tern, że sytuacja musi być ujęta w jednym kolorze, a teren w drugim, co nie przeszkadza dla celów lokalnych sporządzić sposobem nadruku i mapę czterobarwną. Ścisłe zastosowanie treści w ramach przyjętej skali mapy do potrzeb annji i społeczeństwa, odpowiednie z mniej s z en ie z n a k ów i o gr a n ie z en i e ich do niezbędnej ilości, gruntowna g en er a 1 i z ac j a tak sytuacji jak i terenu, praw i d ł o w a top o n om j a oraz celowy wybór skrótów objaśniających dla ważnych przedmiotów, g eom e t ,r y cz n a dokładność przy ostrym rysunku, w końcu szlachetny s p o s ó b r e p r o d u k c j i - oto właściwa droga uzyskania godnej zobrazowania państwa mapy taktycznej. - (Wzory ~~PY cz,terobarwnej i dwubarwnej zawiera załączony „Katalog map W. I. G." 
załącznik 2 i 2 a). 

Przejście jednak do tego typu mapy nie da się uskutecznić odrazu. Opracowanie poszczególnych arkuszy trwa, zależnie od różnych oko
liczności, od 2-3 lat. Mylnem byłoby zatein oczekiwać od W. I. G~ natychmiastowego przejścia do wzorowych arkuszy n owe g o typ u dwubarwnego. Przenoszenie wód i lasów na czarny rysunek sytuacji, 
początkowo przewidziany dla mapy czterobarwnej, z natury rzeczy prowadzi do przeciążonych czarnym kolorem obrazów, lecz jest to 
nieun'knioną konsekwencją dążenia do ujednostajnienia całego wydania mapy. 

. .Równocześnie z dalszem wydawaniem mapy 1: 100.000 podług wynueruonych zasad, W. I. G. zamierza przystąpić, oczywiście po ustaleniu rzutu kartograficznego oraz przygotowaniu topograficznem, do opracowania zupełnie nowej mapy w skali 1 : SO.OOO, wykonanej w dwóch b~rwach systemem warstwicowym. Przedewszystkiem wchodziłyby na pierwszy plan tereny Polski zachodniej, które posiadają już odpowiedni materiał kartograficzny, a więc Wielkopolska, Pomorze i Śląsk. 

ABOUT THE TYPE OF THE POLISH TACTICAL MAP. 

· The author analyzes the Austrian, German and Russian maps repre
senting Polish territory, as to their scale, conventional signs used, and 
generał aspect, from te point of view of the Polish cartograher plainig a new map for the same region. 

a. A ust r i a n map 1 : 75.00Q (Spezialkartei, Made during the period of 1873/1889, pńnted in black, with relief forms hachured, and 
sh.owing hr this means very well the character of the country in mountamous reg1ons. The . scale of hachures adopted is however too dark, and the reading of the map difficult. . 

The scale of the map is good and the map contains everything !1ecessary for motion war, but the quantity of conventonal signs used , ts too great. 

3* 
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b. Germ a n map 1 : 100.000 (Karte des Deutschen Reiches). Uni
coloured and hachured, with delicate conventional signs well harmonizing 
with the smaller scale of the map. This scale is however too small for 
the densely settled industrial regions, . jlnd also for the recently glaciated 
regions of Northern Germany and P-oland, where the small and very 
irregular relief features connot be represented with sufficient cleamess. 
Especially the impossibility of reading the heights on every spot of the 
map is the defect of both above maps. 

c. Rus si a n map. Owing to their negative experiment with the 
old 1 : 126.000 map, the Russians adopted contours for their 1 : 84.000 
map, which is very elear and represents the best solution for the type of 
modern map. The uniform admission of 2-sashen contours for plains as for 
mountainous regions is however a defect of this map. This defect remained 
also in the ,,Karte des westlichen Russlands" prepared by Germans. 

Th e P o I i s h m ap. The chief problem of the Polish Geographical 
Service was to create a new 1 : 1 OO.OOO map, extending on the whole 
territory of the State. After field revision were prepared severa! sheets 
of this map, printed in beginning in four colours. But the great costs, the 
timę required for the printing, as well as the difficulty of such printing 
in the case of war were the motives of abandoning this four-colour .pńn
ting and admitting two-colour one. It may be mentioned here that for 
local wants four-colour method may be applied also in the future. 

The pattems of four-and two-colour Polish tactical maps are to be 
seen in the Catalogue of Maps joined to this issue of the „Bulletin". 

-STANISŁAW CZARNECKI 
Porucznik W. I. G, 

MIĘDZYNARODOWA MAPA ŚWIATA 
1: 1000000. 

(CARTE DU MONDE AU MILLIONIEME) 

1- Geneza Międzynarodowej Mapy Świata 111.000.000. 

Sporządzenie mapy całej kuli ziemskiej w szczegółowej skali, wy
maga tyle nakładu pracy i, ~oszt~w, ora~ tak dokł~d~ych ~aterjałów, 
że uskutecznione może hyc Jedynie wspolnym wysiłkiem międzynaro
dowym możliwie największej ilości państw. . . 

Mapa taka, której wszystkie arkusze opracowane są w 1edne1 
skali i w sposób zupełnie jednolity, może mieć dużą wartość w życiu 
naukowem, politycznem i ,2.o~po4arczem, jako pie:~szorzędna. ~apa 
szczegółowa całego obszart!'ziemi, będąc Jednoczesme mapą ofic1alną 
państw, biorących udział w jej opracowaniu. . 

Po raz pierwszy ideę powyższą poruszył w roku 1891 na Między
narodowym Kongresie Geograficznym w Bernie prof. Albrecht Penck! 
proponując opracowanie Międzynarodowej Mapy Świata w skali 
1 : 1.000.000. 

Propozycja prof. Pencka była przyjęta z wielkiem uzna!łiem J?rzez 
uczestników kongresu, jednak sprawa szczegółowego zbadama pro1ektu 
odłożona została na później. . . 

Po kongresie berneńskim dłu~szy czas. tocz~ła się dys~us1a na 
temat Międzynarodowej Mapy pomiędzy wybitnymi geografami całego 
świata. Sprawa ta była poruszona ponownie na Międzynarodowym 
Kongresie Geograficznym w Londynie (1895 r.), lecz dopiero Międzynar. 
Kongres Geograficzny w Genewie (1908 r.) skierował ją na. tory realn~. 
Z inicjatywy delegacji Stanów Zjednoczonych Ameryki PołnocneJ, 
Kongres Genewski zdecydował powołać w r. 1909 do Londynu spe
cjalną „Komisję Międzynarodową", która miała się, zająć ustaleniem 
jednolitych znaków i sposobu opracowania M. M. Sw.. . 

Istotnie w dniu 16 listopada 1909 r. na zaproszeme rządu brytyJ
skiego zebrała się w Londynie „Komisja Międzyna~odowa", w któ:ej 
wzięli udział przedstawiciele 11 państw. Konferenc1a trwała tydzien 
i zakończyła ~ię przyjęciem szeregµ obowiązujących uchwał. Ustalono 
skalę M. M. Sw., rzut, podział i sposób oznaczenia poszczególnych 
arkuszy, hypsometrję mapy, znaki konwencjonalne i pisownię. 

Już pierwsze lata, w ciągu których ukazało się około 10 próbnych 
arkuszy, wykazały, że projekt opracowany w r. 1909 nie był d?skonały 
i wymaga rewizji. Jednocze~nie wzmogło się zainteresowan~e mapą. 
Sprawa opracowania M. M. Sw. znów była poruszona na Międzynar. 
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Kongr. Geogr. w Paryżu w 1912 r. a w roku następnym na specjalne 
zaproszenie rządu francuskiego zebrała się w Paryżu druga konferencja 
międzynarodowa, poświęcona sprawom tej mapy. Na konferencję przy
byli delegaci 35 państw. Zostały wyłonione trzy podkomisje, których 
obrady trwały 8 dni. Uchwały 1909 r. zostały gruntownie przedysku-
towane i częściowo zmienione. . 

Prócz szczegółowego opracowania sposobu wykonania M. M. Sw. 
konferencja 1913 r. uchwaliła utworzyć specjalne Biuro Centralne, któ
reby koncentrowało całą pracę nad tą mapą i służyło państwom zain
teresowanym jako biuro informacyjne. Biuro to mieści się przy angielskim 
„Ordnance Surveg Office" w Southamptqn. Biuro Centralne wydaje 
roczne raporty o stanie prac nad M. M. Sw. i kieruje całą pracą1). 

Uphwały konferencji paryskiej 1913 r. obowiązują wykonawców 
M. M. Sw. po dzień dzisiejszy, jednak mają i one swe braki. Ostatni 
Międzynar. Kongres Geogqlf., który odbył się w r. 1925 w Kairze, 
zdecydował sprawę M. M. Sw. poruszyć na następnym kongresie, który 
ma się odbyć w 1928 r. w Anglji. Zaś w ciągu tych trzech lat Biuro 
Centralne ma się porozumieć z państwami zainteresowanemi w sprawie 
zmian niektórych uchwał 1913 r. Biuro Centralne w 1926 r. rozesłało 
państwom, biorącym udział w opracowaniu mapy, pewnego rodzaju 
ankietę, prosząc w niej o nadsyłanie swych uwag i projektów. 

Międzynarodowa Mapa Świata, jako pierwsza próba jed.nolitego 
szczegółowego zobrazowana na mapie c•j ziemi, ma doniosłe zna
czenie w kartografii i porusza cały szereg ciekawych zagadnień. Dla
tego też w końcu artykułu podajemy w tłumaczeniu całkowity tekst 
uchwał konferencji paryskiej 1913 r. 

2. Stan obecny prac nad Międzynarodową Mapą Świata. 

Wojna Światowa znaąznie przeszkodziła pracom, zapoczątkowanym 
nad wykonaniem M. M. Sw. Biuro Centralne pierwszy swój raport 
opublikowało dopiero w 1921 r. Do czasu tego zostało wydrukowa
nych 29 arkuszy, które przeważnie nie odpowiadały dokładnie uchwałom 
1913 r. Prócz tego angielski Sztab Generalny. wydał w czasie wojny 
ciekawą serję arkuszy prowizorycznych M. M. Sw., opracowanych przez 
Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne. Arkusze te obejmują 
prawie całą Europę, część Afryki i Azji (przeszło 100 ark.). Są one 
opracowane starannie, jednak w stosunku do naszego terytorium oparte 
na przestarzałych mapach operacyjnych państw zaborczych (bez hypso
metrji), posiadają kardynalne błędy, szczególnie co do nazw miejsco
wości, które spaczone już na mapach podstawowych, - odtworzone są 
pisownią angielską. 

. Nie możemy tu dokładnie wykazać stanu obecnego prac nad M. 
M. Sw., ponieważ raport Biura Centralnego za 1925-1926 r. jest jeszcze 
w opracowaniu i ukaże się prawdopodobnie dopiero za parę miesięcy. 
Z raportów jednak ostatnich oraz z map wydania późniejszego wynika, 

1) Sekretarzem Biura Centralnego jest obecnie major D. A. Hutchison. 

• 
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.że czynny udział w opracowaniu M. M. Św. _wzięło od czasu jej pow-

.stania 22 państwa 1). · 
Wydano około 30 arkuszy, wykonanych ściśle podług uchwał 

1913 roku oraz około 150 arkuszy, bądź zbliżonych d~ wzoru 
1913 r., bądź prowizorycznych (z nich około 100 z barwami hypso-
.metrycznemi). 2) • • • • • • l z większych serji arkuszy M. M. Sw., procz wym1emoneJ ang1e -
·-skiej, wydana została przez Towarzystwo !nżgnierów Brazy_lji. serja m~p 
brazylijskich z powodu 100-lecia powstama Rz~czypos~ohteJ BrazyhJ
skiej. Obejmuje ona większą część Ameryki PołudmoweJ,. z bra~~ 
jednak dokładnych materjałów pomiarowvc~ rysunek mapy Jest d.osc 
schematyczny i dlatego serja ta została zaliczona do map prow1zo-
'rycznych. 

Angielska „Surveg of lndia," w Indjach ~y~ała z.warty b~ok arkuszy 
M. M. Św., obejmujący cały połwysep IndyJsk1. Ciekawy. Jest arkusz 
.N. G. - 45 „Bengal", na którym bardzo obrazowo występuJe cała skala 
międzynarodowa barw hypsometrycznych. Przebiega przez ten arkusz 
część gór Himalajskich i deniw~lacja dosięga 8500 mJr: . . ki 

Wydane arkusze M. M. Sw. są cennym wskazmk1em, w Ja . m 
.stopniu uchwały 1913 r. wpłynęły na osiągnięcie jednolitości M. M. Sw., 
głównej troski jej inicjatorów. , . . , _ , 

Widzimy przedewszystkiem, że brak sc1słych w~arow zn~ko~ 
konwencjonalnych (szczególnie dró~ i <?znaczeń na os1e?la) odbił s1~ 
·ujemnie na jednolitości mapy. Różruca Jest znaczna. Procz tego drogi 
przeważnie są za grube i zaciemniają rysunek mapy.. , , . . 

Podział osiedli podług ilości mieszkań~ów, oraz il o.se ich na m:tPl': 
są ogromnie rozmaite. To samo pismo zastosowane }est .do os1edh 
o ilości mieszkańców ponad 25.000 na arkusz~ch . ang1E:~s~1ch, ponad 
20.000 na indyjskich, ponad 10.000 na J?Olskich .1 pomzeJ. ~0 .. 00ą na 
szwedzkich. Niektóre arkusze wogóle me podaJą w ob1asmemach 
-podziału osiedli podług ilości mieszkańców. . . . . 

Ilość napisów na poszczególnych arkuszach 1est tak rozmaita ~ me
współmierna z gęstością zaludnienia, że Biuro Centralne ze speC)alną 

·troską omawia tę sprawę w swych raportach. . 
W jednem z ostatnich swych pis~, rozesłanych ~o wszystkich 

państw, biorących udział w opracowamu M. M. Św., Bmro Centralne 
·pisze: . 

,,Pożądane jest, aby ilość nazw, figur.uJ<\cych n~ .arkuszu! o~-
powiadała w przybliżeniu stano~i r<?zwoJU 1 gęstosc1 zal1:1dmema 
przedstawianego obszaru. Obecme me ma to zastoso~a1;11a. Zau
waża się tendencję do wypełnienia arkuszy nazwami miasteczek 
i wsi w miejscach, gdzie rysunek mapy na to po~w3:la .. W,, rezul
tacie w obszaraeh przemysłowych o gęstem zal~dmemu ilosc ~az:w 
wynosi około 50 na dcm2

, podczas, gdy w k!aJach o z.alu~lm,e,mu 
znacznie mniejszem, jak np. Północna Szwec1a lub Indie, ilosc ta 
przekracza 1 OO„ 

1) Anglja, Argentyna, Belgja, Brazylja~ Czechosłowacja, Danja, Egipt, ~inlan.dja, 
Francja, Hiszpania, lndje, Japonja, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Siam, 
~tany Zjedn. Amer. Półn., Szwecja, W ~gry, Włochy. 

2) Patrz załączniki: Tablice I i II. 
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Pożądane jest, aby redakcja nazw dała więcej miejsca dla 
odwzorowania naturalnych konturów i aby rzadko kiedy było 
niezbędnem więcej niż 50 nazw miast i wsi na dcm2 mapy". 
Wydane dotychczas arkusze prócz sposobu wykonania różnią się 

pomiędzy sobą barwami hypsometrycznemi. 
Powstaje to wskutek bądź niedostosowania się do przyjętej skali_ 

(np. na mapach japońskich, gdzie piękna wprawdzie skala barw znacznie 

różni się od międzynarodowej), bądź przesadzenia odcieni w celu lep

szego wydobycia terenu (mapy francuskie), bądź z przyczyn użycia 
rozmaitych gatunków farb i papieru. 

Niektóre znaki międzynarodowe nie figurują na arkuszach wyda-· 
nych wcale. Dotyczy to w pierwszym rzędzie znaku na lasy. Niefor

tunny znak ten przy użyciu warstwic koloru czarnego oraz małych 
k?łek. na osiedla w okolicach górzystych i zalesionych zupełnie za
ciemmałby mapę. To też figuruje on dotychczas jedynie na arkuszu_ 

N. M.-30 „London" i to tylko w okolicach Southampton (rezydencji Biura 

Centralnego f). Brak znaku tego zmienił znacznie charakter całej mapy „ 
Prócz tego w wydanych dotychczas arkuszach brak znaków na 

punkty trygonometryczne, ważniejsze kopce graniczne, kopalnie. 

. Nie~tóre znaki, jak np. warstwice kropkowane wywołują krytykę 
wielu osob. · · 

Większość tych kwestji będzie prawdopodobnie przedyskutowana. 
na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w 1928 r. 

Po}Ilimo tych wszystkich braków i różnic jednolitość arkuszy 
M. M. Swiata jest znaczna i należy przypuszczać, że mapa ta spełni 
należycie pokładane w niej nadzieje. 

3. Praee Wojskowego Instytutu G~aficznego 

nad Mi~dzynarodową Mapą Świata. 

9hszar. pań~twa polskiego, jak. widać z załączonego szkicu, zna
lazł się na siedmm arkuszach M. M. Sw.1} Mamy tu 4 arkusze polskie 

na których terytorjum Polski dominuje lub jest znaczne, a mianowicie; 
N. N. - 34 „Warszawa", N. M. - 34 „Kraków", N. N. - 35 „Wilno" 

i N. M . . - 35 „Lwów" (nazwy te są obecnie oficjalnie zaakceptowane 

pr~ez ~mro ~entralne). 2) Mały występ na południe. o~ równoleżnika 
48. moze hyc włączony do arkusza N. M. - 35 „Lwow • Część zacho
dma Polski (prawie całe województwo poznańskie) znajduje się na 
arkuszach N. N. - 33 „Berlin" i N. M. - .33 „Praha". 

Polska przystąpj_ta do współpracy nad opracowaniem M. M. Św. 
w końcu 1924 r. 3

) Wykonanie arkuszy polskich powierzone zostało· 

1
) Patrz załącznik: Tablica VI. 

• 
2
) Y1 s!rF P.row~zorycznej, wydanej przez Anglję, dwa ostatnie arkusze figurują 

Jako: ,,Mznsk z „jztomzr". • 
1

) W 1~20 r. F~ancuska Misja Wojsk,o~a w Polsce zaczęła przygotowywać matetjał
ilo oprac?warua polskich. ark~s-zy M. M. Sw. i przetłumaczyła na język polski t}chwały 
1913. r:,. Jednak wypadki 'YoJenne przeszkodziły tym pracom. Sprawa M. M. Sw. była 
p6ź?t~J Jesz~ze po~uszana kilkakrotnie w W. I. G., nawał jednak prac innych nie pozwaltt 
na JeJ zrealizowanie. 

• 
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Wojskowemu Instytutowi Geograficznemu. Nazewnątrz reprezentuje pracę 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. N a redak
tora naukowego powołany został profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Stanisław Lencewicz. . 

Polska opracowuje oficjalnie cztery arkusze M. M. Sw., które wy

mieniliśmy. Prócz tego W. I. G. ma zamiar opracować ~o~atkowo pas 
zachodniej części kraju, aby mieć całość RzeczypospohteJ w znakach 

międzynarodowych na mapie swego wydawnictwa. . . . 

Dla obszaru Polski brak było dokładnych map w odpowiednteJ 

skali na których można byłoby oprzeć opracowanie polskich arkuszy 
M. M. Św. Mapy operacyjne i przeglądowe, pozostawione przez pań
stwa zaborcze, były przestarzałe i nie posiadały warstwicowego rysunku 

terenu, który był tu niezbędny. 
Za materjał podstawowy W. I. G. zmuszony był przyjąć mapy 

taktyczne, austrjacką 1 : 75.000, i rosyjską 1 : 84.000 oraz mapę me

miecką warstwicową 1 : 200.000. 
Prócz tego po porozumieniu się z państwami, których tE:~ytorja 

wchodzą na arkusze polskie, W. I. G. otrzymał z CzechosłowacJi kom

pletny materjał do opracowania części tego państwa na arkuszu „Kra,~ 

ków" z Niemiec komplet map 1 : 200.000 do arkuszy „ Warszawa 

i „Kr'aków", z Węgier mapy i wskazówki. co d'? podziału osiedli i z Ru
munji komplet map 1: 100.000. Terytor1um Litwy zostało opracowane 

na podstawie .map litewskich, z Rosji materiału jeszcze nie otrzymano1
). 

Przenoszenie rysunku mapy odbywa się zapomocą pantografu. Na 

arkuszach map podstawowych muszą być przedtem naniesione kr~tki 
stopniowe podług pqłudnika Greenwich, oraz wyciągnięte warstwice, 

figurujące na M. M. Sw. Wyciągnięcie w~r~twic .w ~erena~h ~órzystych 
oraz pagórkowatych (w półn.-wsch. częsc! k~aJ_u i na Lit.wie) nastrę

czyło dużo pracy i zużyło sporo czasu* Rowmez. tru~nenu do ot,rac<?
wania okazały się niektóre części Polesia, nieposiadaJące map warstwi

cowych; zostały tu wykorzystane możliwie wszystkie mat~rjały mogące 

służyć do jaknajdokładniejszego odtworzenia hypsometrJi tych obsza

rów. Część terenu Prus Wschodnich, nieposiadającą map taktycznych 

warstwicowych, opracowano. z planów niemiec1?ch . 1 : 25.000. . 
Przy pantografowaniu, Jak też przy wykreslanm, warstwice pod-

legają znacznej generalizacji. . 
Na arkuszach polskich przyjęte zostały warstwice nas~puJące: 

50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 100~, 1500, 2000. i 2500 .mtr. 
Z nich 50 i 150 są pomocnicze i na warstwicach tych ruema znuany 

barw hypsometrycznych. . . 
W komunikacji kolejowej uwzględniono wszystkie koleJe nor

malnotorowe oraz ważniejsze wąskotorowe. 
Drogi podzielono na trzy kategorie zgodnie z uchw~łami 1913 r„ 

Na terenie polskim grubą linją zostały oznaczone szosy, cienką trakty, 

cienką przerywaną niektóre drogi na Polesiu. • 

1) Niemcy opracowują obecnie na własną rękę arkusz „ Wa~~zawa". Opra~ow~e 

podwójne jednego arkusza jest zgodnie z uch~ałą § 14 pkt. b mozhwe, :cz~olwiek nie

pożądane. Przy opracowaniu obszaru polskiego na arkuszu „ Warszawa n1emcy muszą 

się oprzeć na arkuszu, wydanym przez Polskę. 
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Nomenklatura mteiscowości obszaru Polski, została opracowana specjalnie dla M. M. Sw. podług spisu ludności z r. 1921. Jak zaznaczyliśmy na wstępie, uchwały międzynarodowe nie ustalają obowiązującego podziału miejscowości. W. I. G. zastosował swój podział do podziałów, przyjętych już na arkuszach europejskich oraz do stosunku istotnego osiedli w Polsce pod względem ilości mieszkańców. 
Miejscowości podzielono na 6 kategorji (różnica wielkości napisu): o ilości mieszkańców ponad 100.000, ponad 25.000, ponad 10.000, ponad 5.000, ponad 3.000 i poniżej 3.000. Pod względem administracyjnym miejscowości podzielono na 6 klas (różnica sygnatur-kółeczek): 1) stolica, 2) większe miasto w rzeczywistym zarysie, 3) siedziba województwa, 4) siedziba powiatu, 5) miasto, 6) inne osiedla. 
Ilość miejscowości, umieszczonych na mapie starano się tu dostosować do istotnego stosunku gęstości zaludnienia w poszczególnych województwach. Na arkuszu „ Warszawa" ·mamy średnio 42 napisy na 1 dcm.2

, na arkuszu „Kraków" 54. 
Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej starano się umieścić wszystkie miejscowoJci o ilości mieszkańców ponad 3.000 (za wyjątkiem województwa Sląskiego), wszystkie mi~steczka i osady miejskie, ważniejsze miejscowości historyczne bez względu na wielkość, waż.niejsze miejscowości przemysłowe i kuracyjne, prócz tego stacje węzłowe i graniczne, oraz cały szereg miejscowości mniejszych. 
Arkusze M. M. Św., wydawane przez W. I. G., są grawerowane . na kamieniu, cieniowanie barw hypsometrycznych osiąga się zapomocą rastru w ten sposób, jak to podają wzory Biura Centralnego. Ilość ogólna kolorów, drukowanych na poszczególnych ar ku.szach polskich jest następująca: arkusz „Kraków" - 9, ,,Lwów" - 8, _,, Warszawa" i „ Wilno" - 6. 
Dotychczas wyszedł z druku jeden arkusz polski N. N. - 34 ,, Warszawa" 1), następne arkusze są w opracowaniu. Arkusz N. M. -34 „Kraków" . ukaże się prawdopodobnie w połowie 1927 roku2

). M. M. Sw. jest jeszcze mało znana szerszemu ogółowi. Dotychczas tylko instytucje naukowe, zakłady kartograficzne i osoby zwiąZJUle z kartografją interesują się tą mapą. Rozpowszechnieniu M. M. Sw. i większemu nią zainteresowaniu przeszkadza w znacznym stopniu trudność zakupu arkuszy zagranicznych. Bi,uro Centralne nie zajmuje się zupełnie sprzedażą arkuszy M. M. Sw. z technicznych względów, co jest zupełnie zrozumiałe. Obecnie Biuro Centralne wy-suwa propozycję, aby każde państwo posiadało specjalnego agenta (większa firma w stolicy), przez któregoby szły zamówienia na arkusze M. M. Św. jak wewnątrz kraju, tak i z zagranicy. Agenci mogliby pomiędzy sobą nawiązać stosunki j dostarczać szybko każdy żądany arkusz. Zainteresowanie M. M. Sw. wzrasta i podobna organizacja byłaby bardzo pożądaną. 

1
) Arkusz ten uzyskał pochlebną opinję Biura Centralnego, które oświadcza, że _,,je.st on cennym dodatkiem do serji międzynarodowej". 2) Z państw powojennych pierwszem, które wydało arkusz M. M. Św., była Finlandja. Mapa fińska N. P. - 34 11 Turku, A.bon, starannie wydana, ukazała się na rynku w 1925 r. 
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Wszystkie niedomagania, jak w sposobie opracowania szczeg~: · łów M. M. Św. tak i organizacji jej sprzedaży, będą tematem dyskł!s11 . na Międzynarodowym Kongresie Geograf!cznxm w 192~ roku, kt~ry niewątpliwie uczyni dalszy krok w reahz!1cJi ~ak domosłego. dzieła · w dziedzinie kartografii, jakiem jest wydame Międzynarodowe) Mapy 
Świata. 

Uchwały Konferencji Mi~dzynarodowej, odbytej w Paryżu 
w 1913 roku.1

) • 

1. Tekst autentyczny uchwal. 

Teksty uchwał w językach francuskim, angielskim i niemi~ckim ~ędą ·uważane za oficjalne; jednak za autentyczny teks~ uchwał będ~ie. uwhz~y ·jedynie tekst w języku kraju, w którym odbyła się konferencia 1 uc w Y 
zostały zredagowane (Paryż, 1913). 

2. Uchwala ogólna. 

Pożądanem jest, by przy oprac~waniu ~apy Świata w s~ali 1 .: 1.000.0?0 zastosowane były jednolite znaki konwencJonalne, oraz Jednohty sposob 
-ograniczenia arkuszy (L_ondyn, 1909). 

3. Wymiary arkuszy • 

a) Każdy ark?s.z ma obej~ow~ć pow}e:zchnię ograniczoną 4-ma , stopniami szerokości 1 6-ma stopmami długosci (Londyn, 190~). . 
b) Powyżej 60° szerokości można łączyć po dwa lub.więceJ a;kuszy tegoż pasa równoleżnikowego w ten sposób, by arkusz złozony obeJmował 12, 18 i t. d. stopni długości (Londyn, 1909). 

4. Granice, oznaczenia i objaśnienia arkuszy. 
a) Arkusze ograniczone będą południkami, o~ległymi o . 6 stopni, poczynając od południka Greenwich i równoleżnikami, odległymi o 4 stop-

nie, poczynając od równika (Londyn, 1908). 
0 

• • b) Po każdej stronie równika do szerokości ~8 1d~ce po sobie pasy . równoleżnikowe czterostopniowe będą oznaczone hteram1 od A. _do V. 
Oba obszary, zawierające bieguny (koła) będą oznaczone hterą Z: 
Sektory sześciostopniowe południków, poczynając od antypołuti~a · Greenwich, noszą numerację od 1 do 60, wzrastającą w kierunku wscho mm 

· (Londyn, 1909). . . c) Dla półkuli północnej każdy arkusz mapy będzie ~znaczony.ht~rą :t:ł, z następującą po niej literą pasa i liczbą sektora, ktore przecmaJą się 
w danym arkuszu, 

1 
1) W końc·u każdej uchwały zaznaczono, czy uchwała została przyjęta w 1913 r. ,czy też w 1909 i następnie akceptowana w 1913 r. 
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• 
Przykład N. K. - 72. 

Dla oznaczenia arkuszy półkuli południowej litera N ma być zastą
piona literą S. (Paryż, 1913). 1) 

d) Każdy arkusz będzie posiadał godło, którem ma być nazwa naj
ważniejszej miejscowości lub objektu geograficznego, znajdujących się ,na 
jego obszarze; prócz tego będą na nim umieszczone współrzędne geogra-
ficzne środkowego punktu arkusza (Londyn, 1909). · 

e) Jak pokazano w _legendzie znaków konwencjonalnych, każdy 
arkusz będzie posiadał ogólny tytuł mapy na pierwszem miejscu po fran
cusku: ,, Carte lnternationale du Monde au 1 : 1.000.000 e " i poniżej ten 
sam napis w języku narodowym państwa które wydaje arkusz (Paryż, 1913) .. 

f) Na marginesie każdego arkusza ma być umieszczony mały szkic, 
przedstawiający nazwy i oznaczenia 8 arkuszy przylegających (Londyn, 1.909). 

· · g) Na każdym arkuszu ma być umieszczony mały szkic, dziesięcio-
krotnie mniejszy od mapy, który ma przedstawić wraz z linjami granic, 
na~wy państw, kolonji lub protektoratów, do których odnoszą się terytorja, 
umieszczone na arkuszu (Paryż, 1913). 

h) Na spodzie każdego arkusza umieszczone będą objaśnienia zna
ków konwencjonalnych, stosowanych na arkuszu. Objaśnienia będą zre
dagow~ne w języku kraju, publikującego arkusz i conajmniej w jednym 
z 3-ch Języków, w których zostały wydane uchwały konferencji londyńskej 
(Paryż, 1913). # 

i) Każdy arkusz będzie zawierać wykaz najważniejszych materjałów, 
wykorzystanych do jego opracowania (Londyn, 1909). 

. j) Każdy arkusz będzie zaopatrzony w datę opracowania, datę wy
dama, oraz datę druku, umieszczoną pod południowo - wschodnim rogiem 
ramki i wyrażoną liczbami miesiąca i roku. Przykład: 12, 1913. (Pa
ryż, 1913). 

5. Siatka geograficzna ł ramka arkuszy.2) 

a) Równoleżniki i południki całkowitych stopni przechodzą przez cały 
rysunek arkusza (Londyn, 1909} . 

. . ~) N:t wsc!iodnim i zachodnim marginesie każdego arkusza równo
lezmki maJą hyc oznaczone w sposób zwykły od 0° na równiku do 90° 

1
) Dzieląc . p_odług tego systemu całą kulę ziemską otrzymamy 1.642 arkusze. 

Jednak, uwzględ01a1ąc pkt. b) uchwały 3. ilość ich zmniejszy się do 1.042 (łącząc od 
szer. 60° do 72° po ~wa, od 72° - 70° po 3, od 76° - soo po 4, od 80° - 840 po 6 i od 
84° - 88° ,Po 10). Prócz tego większe obszary wód są obecnie zbyt mało znane, aby 
mogły hyc ~pracowane w skali miljonowej (przy zastosowaniu izobat). Dzięki temu ilość 
arkuszy, .ktore mogą być opracowane, zmniejszy się jeszcze znacznie. Biuro Centralne 
w o~tatn1~h. swych raportach dzieli arkusze Międzyn. Mapy Świata na oddzielne bloki, 
a m_1an'?w1c1e: 1) obszary biegunowe na północ od równoleżnika 680, 2) blok eurepej~ 
obe1mu1ący 128 arkuszy (z nich zawierających teren 102), 3) blok azjatycki 340 ark. 
(zaw. teren 274), 4) blok afrykański 264 ark. (128), 5) blok Ameryki Północnej 336 ark 
(197), 6) blokĄmeryki Południowej 216 ark. (111), 7) blok australijski 210 ark. (108) 8) blok 
Oceanu S~oko1ne~o 252 ark. 9) blok Oceanu Indyjskiego 174 ark., 10) obszary biegunowe 
na połud01e od rownoleżnika 600. 

kr 
Ogolną przypuszczalną ilość arkuszy, zawierających teren, Biuro Centralne 

o eśla na 974. 
~korowidz ogólny arkuszy M. M. Św. podany jest w załącznikach (Tablice I i II) • 
2
) Patrz załącznik: Tablica III. . 
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na północ lub południe. Pozatem na marginesie wschodnim będą podane 
w kolorze niebieskim odległości stopniowe, poczynając od bięguna połud-
niowego, liczone qd 0° do 180°._ . · . . . , 

Na górnym i dolnym margmesie każdego arkusza połudmkt maJą hyc 
oznaczone zwykłym sposobem od 0° do 180° na wschód i zachód od połud
nika Greenwich. Na górnym marginesie te same południki będą podane 
w kolorze niebieskim, poczynając od antypołudnika Greenwich od 0° do 
360° w kierunku wschodnim (Londyn, 1909). 

c) Dla ·ułatwienia objaśnień marginesy boczne każdego arkusza ?ędą 
miały małe litery a, b, c, i t, d. z góry na dół na każdym boku, umiesz
czone w ilości dwóch na każdy stopień, to znaczy w stosunku do każdego 
pasa o szerokości jednego stopnia, ograniczonego dwoma następującymi 
po sobie równoleżnikami. . . 

W ten sam sposób pasy prostopadłe zawarte pomiędzy dwoma 
następującymi po sobie południkami całych stopni b~dą oznaczon~ od 
strony lewej ku prawej cyframi rzymskiemi I, Il, III t t. d. po dwie na 
każdy pas, u góry i u dołu ramki (jak to wskazuje tablica znaków kon· 
wencjonalnych. (Paryż, 1913). 

6. Rzut. 

a) Rzut Międzynarodowej Mapy Świata ma zadośćuczynić następu· 
jącym warunkom: 

I. Południki mają być linjami prostemi; 
II. Równoleżniki mają być łukami kół, środki których leżą na prze-

dłużeniu południka środkowego (Londyn, 1909). . 
b) Wobec tego, że w skali miljono~ej. wi.ele r~utó~ ~~powt~da po

wyższym wymaganiom. oraz, że kurczeme s1.ę 1 ro~c1ągl!wosc ~apteru, na 
którym drukuje się mapę, wpływa na odległości, kąty 1 powier~chm, z~ędnem 
jest przywiązywać zbyt wielką wagę do wyboru rzutu, kto.ry P?Stadałby 
najlepsze właściwości co do jednolitości form lub równowazności. Zdecy
dowano wobec tego na wybór rzutu, któryby mógł być łat~o skonstruo
wany i dawał możność poszczególnym a1 kuszom pasowac do czterech 
otaczających. . . . 

Rzut wielostożkowy, zmodyfikowany w ten sposób, ze połudmk1 są 
linjami prostemi, zadośćuczynia tym warunkom (Londyn, 1909\ 

c) Rzut ma być skonstruowany w ten spo~ób, by dla każdego ark~sza 
został obliczony samodzielnie w stosunku do Jego środkowego południka. 
Środkowy południk ma być linją prostą, podzieloną na stop~ie. 

Przez punkty podziału stopniowego środk~wego połudmk~ wykreśla 
się koła, odpowiadające równoleż.nikom. Śr?d~t k~ł tych połozo!1e są ~a 
przedłużeniu środkowego połudmka. Prom1en ~~zdego koła r?~na st~ 
vCtg . A gdzie A jest szerokością danego rów~olez~tka, a v ~lugosc!ą ?1ał~J 
normalnej, to jest częścią normalnej, zawarte) pomiędzy pow1erzchmą 1 osią 
elipsoidy ziemskiej. , . . 

Na łukach kół tworzących połnocny t połudmowy brzeg arkusza, 
nanosi się w skali 'miljonowej, odległości w ich naturalnej wielkości. 
Odpowiednie punkty łączone są linjami prostemi, które przedstawiają 
południki. . . 

Południki, odpowiadające ściśle skali głównej są te, które ,.~naJduJą 
się o 2° na wschód i zachód od południka środkowego. Długosc połud-
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nika środkowego jest mniejsza od naturalnej w skali miljonowej o małą 
poprawkę. Poprawki podane są w specjalnej tablicy1) (Londyn, 1909). 

7. Warstwice i barwy hypsometryczne. 

. a) Mapa Mię~zynarodowa ~a by~ warstwi~ową mapą hypsometryczną. 
Pow1erzchme pomiędzy następu1ącem1 po sobie warstwicami będą poka
zane zapomocą skali barw. 

Mogą być jednak opracowane inne wydania, bez barw wysokościo
wych, w który~h barwy i .objaśnienia służą innym celom (Londyn, 1909) .. 

b) .zasadn~czo ~arstwic~ winny być wykreślane na mapie co 1 OO mtr., 
poczyna1ąc od .-sredmeg~ poziomu morza. Warstwice 200, 500, 1000, 1500, 
2000, 2~00,. 3000, ~OOO i ~· d. są przyjęte jako warstwice główne i muszą 
na mapie figurowac obowiązkowo. Dla obszarów o terenie płaskim mogą 
być zas~osowan~ wa.·stwice pomocnicze z odstępem 10,20 lub SO mtr. 

Poządane Jest, by warstwica, określająca wysokość 100 mtr. figuro
wała zawsze z wyjątkiem zupełnej niemożliwości (Paryż, 1913). 

. . c}. Do mniejs~ych. objektów terenowych, w razie trudności przedsta
wiema ich warstw1cam1, może być zastosowane cieniowanie lub sposób 
kreskowy (Paryż, 1913). 

d). Na. obszarach ma!o zbad~ny.ch teren może być · przedstawiony 
w~rst~icami prze~wanemi, lub. ciemowaniem, lub też kreskami, odpo
wiedmo do stopma dokładności posiadanych danych. Mapa wykonana 
w ten sposób będzie posiadać napis: ,,Wydanie prowizoryczne". 

Ks,zta_łty terenu, o ile brak na to wystarczających materjałów, mają 
pozostac meoznaczone (Paryż, 1913). 

e) Kształty dna morskiego będą przedstawione w ten sposób, co 
ks~tałty terenu na ląd~ie! to jest za pomocą linji wysokościowych (izobat) .. 
Procz tego będą naniesione cechy głębokości, szczególnie w miejscach. 
najgłębszych. 

Pozio~em o~niesienia ~a być średni. poziom morza (Paryż, 1913). 
. f) Głowne izobaJy maJą przechodzić na głębokości 100, 200, 500 
i 1000 mtr., .a następme co 1000 mtr: I~obaty pomocnicze mogą być sto
sowane pomiędzy O i 100 mtr., odpowiedmo do potrzeb i przy tych samych. 
różnicach (1_0, 20 i 50 mtr,) co na lądzie (Paryż, 1913). 

. 
1

) Rzut Międzynarodowej Mapy opracowany został przez francuskiego geodetę
M. C .. Lallemand'a. Dla każdego ~rkusza jest tu zastosowany rzut własny, oparty na 
południku środko~ym arkusza, a więc rzut ten należy do typu rzutów wielościennych~ 
. 1:eoretyczn~e nawet 4 arkusze o wspólnym rogu nie mogą być sklejone. Różnica. 
Jednak Jest ~ak n1eznaczn~, że w praktyce możemy załączyć 4, 6 i więcej arkuszy. 

Całoś~ mapy. mog.hbyśmy. skleić na. ogromnym globusie o średnicy 12 metrów,. 
c~ być moze będzie kiedyś n1epowszedn1ą atrakcją na jednej z przyszłych wystaw 
międzynarodowych. 

W języ~u polskim szczeęóło~ OJ?!s teoretyczny rzutu M: M. Św. umieszczony 
zo~tał ~.Nr 10 i 11 "Przegląd? M1ern1czego za rok 1926 w artykule mż. W. Kolanowskiego:: 
Wielosc1enny. rzut Lalle1:31and a. ~odamy ty tylko, że zniekształcenia na arkuszach polskich 
są bardzo n1ezn:1c~ne i z ~wagi na kurczenie się i rozciągliwość papieru są raczej, 
teoretyczne. Na1w1ększe zmekształcenie w długości południków wynosi około O 11 mm 
to jest 0,25 mtr. na kilometr. ' .,. 

Nie brak też głosów krytycznych w sprawie rzutu M. M. Św. 
W numerze ni~iej_szym „Wiadomości Służby Geograficznej" umieszczony zostat 

artykuł prof. A. Łomntckiego dotyczący rzutu Mapy Międzynarodowej. 
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g) Przedstawienie dna morskiego izobatami będzie uzupełnione umiesz
czeniem charakterystycznych sond, szczególnie dla większych głębokości 
(Paryż, 1913). 

8. N apis Y• 

a) Dla napisów mają być użyte rozmaite formy alfabetu łacińskiego 
(Londyn, 1909). 

b) Do nazw, tyczących się hydrografji i środków komunikacji zasto
sowane będzie pismo pochyłe, do nazw innych objektów pismo proste
(Paryż, 1913). 

c) Ogólne typy napisów umieszczone są w załączonym wzorze 1). 

Wymiary liter pozostawia się do uznania instytucji, wykonującej mapę 
(Paryż, 1913). 

d) Cechy wysokości będą pokazane cyframi prostemi, zaś cechy głę
bokości pochyłemi (Londyn, 1909). 

e) Dla tytułów, podziałek lub objaśnień, umieszczonych na margine
sach będzie zastosowane pismo rzymskie proste. 

9. Pisownia ł transkrypcja nazw. 

a) Dla kraju niezależnego lub mającego rząd autonomiczny, posłu
gującego się alfabetem łacińskim stale lub pomocniczo, przyjęta zostanie
dla nazw miejscowości na mapie urzędowa pisownia kraju (Paryż, 1913). 

b) Dla kolonji, protektoratu lub posiadłości państwa, które posługują 
się alfabetem łacińskim stale lub pomocniczo, zostanie przyjęta ta pisownia. 
literami łacińskiemi, którą oficjalnie stosuje się w tym kraju (Paryż, 1913). 

c) Dla ważnych miejscowości, jak również dla innych ważnych objek
tów geograficznych, które poza nazwą oficjalną mają inne stale używan·e„ 
zaleca się inną nazwę wydrukować na mapie małem pismem poniżej lub 
obok nazwy oficjalnej. 

O ile zaś na arkuszu mapy pewien objekt geograficzny rozciąga się 
na kilka krajów, wtedy nazwa tego objektu musi być umieszczona na mapie
dla każdego kraju w jego pisowni oficjalnej (Paryż, 1913). 

d) Dla nazw, umieszczonych na każdym arkuszu specjalna tablica 
powinna wyjaśnić wymowę poszczególnych liter, o ile możliwe w 3-ech 
językach, w których zostały wydane rezolucje konferencji londyńskiei 
(Paryż, 1913) . 

e) Pożądane jest, by rządy, nie używające alfabetu łacińskiego wy
dały urzędową transkrypcję swych liter literami łacińskiemi (Paryż, 1913). 

f) Dla kraju, nieposiadającego jeszcze pisowni alfabetycznej, lecz po
siadającego służbę pocztową, względnie celną, które posługują się alfabetem 
łacińskim, zastosowana zostanie pisownia, przyjęta w tych służbach (Pa
ryż, 1913). 

g) W kraju, gdzie takie służby nie istnieją, również wtedy, gdy rząd 
zainteresowany nie będzie w możności ustalić sposób transkrypcji, prze
widziany w punkcie e) i f), zostanie to powierzone państwu lub państwom, 
którym przypada w udziale wykonanie mapy (Paryż, 19.13). 

1 Patrz załącznik: Tablica IV. 
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10. Znaki i barwy konwencjonalne.1) 

a) Wody będą oznaczone jednolitym kolorem niebieskim (bez użycia 
kresek). 

Różnica między biegiem· wód stałych i wód czasowych ma być uwi
doczniona; części rzek zdatne do żeglugi i kanały, gdzie to będzie możliwe, 
będą oznaczone w sposób specjalny. Wodospady, wiry i inne przeszkody 
do żeglugi mają być pokazane w miarę możn0ści (Paryż, 1913). 

• b) Warstwice główne będą oznaczone linją ciągłą, pomocnicze -
kropkowaną, o charakterze linji ciągłej; warstwice mają być drukowane 
kolorem czarnym, jak również punkty wysokościowe i ich cechy. 

Izobaty mają być drukowane też ko)orem czarnym. Będą one ozna
czone tymże znakiem co i warstwice, tam zaś, gdzie przebieg ich nie może 
być uważany za pewny, mają być one oznaczone linją przerywaną. Dla 
izobat głównych mają być w tym wypadku zastosowane kreski, dla po
mocniczych - kropki. Punkty głębokości (sondy) i ich cechy drukowane 
będą kolorem czarnym 2) (Paryż, 1913). / 

c) Drogi mają hyc oznaczone kolorem czerwonym. Będą one podzie
lone na trzy klasy według klasyfikacji, umieszczonej w objaśnieniu. W sposób 
ogólny linja zaznaczona najmocniei będzie oznaczać drogi najważniejsze, 
najsłabiej - drożyny lub ścieżki. Żadna jednak określona zasada nie jest 
:przyjęta w sposób obowiązujący (Paryż, 1913). 

d) Koleje będą drukowane kolorem czarnym. Dwa znaki główne 
oznaczają linje typu normalnego wielotorowe i jednotorowe, znak trzeci -
kolej wąskotorową lub tramwaj. W kraju, gdzie jest w użyciu duża liczba 
kolei o różnej szerokości - można zastosować klasyfikację szerszą, która 
wówczas musi być wytłomaczona w objaśnieniach (Paryż, 1913). 

e) Wszystkie miasta, figurujace na poszczególnych arkuszach, będą 
podzielone najwyżej na sześć klas. W każdym wypadku, o ile to będzie 
możliwe, należy przedstawić rzeczywisty zarys miasta. Względne zna
czenie miast z punktu widzenia administracyjnego będzie wyrażone zna
kami konwencjonalnemi r ich znaczenie pozaadministracyjne, będzie przed
stawione rozmaitemi typami napisów. Pod tym względem pozostawia się 
do wyboru każdego kraju uwypuklić bądź liczbę zaludnienia, bądź zna
czenie handlowe, bądź znaczenie historyczne, bądź też kompromis pomiędzy 
temi rozmaitemi sposobami. Na dole każdego arkusza ma być umieszczone 
objaśnienie, pokazujące przyjętą metodę klasyfikacji; dla arkuszy, obej
mujących kilka krajów, wskazane będą metody, przyjęte dla poszczególnych 
krajów ( ->aryż, 1913). 

f) Linje telegraficzne będą oznaczone kolorem czerwonym, kable pod
morskie - kolorem czarnym (Paryż, 1913). 

g) Wielkie porty morskie, przeznaczone do przyjmowania okrętów. 
,o zanurzeniu . nie mniejszem od 6 mtr., będą pokazane specjalnemi zna
kami (Paryż, 1913). 

h) Brzegi jezior, poziom których podlega znacznym wahaniom, mają 
być oznaczone linją niebieską przerywaną (Paryż, 1913). 

1) Patrz załączniki: Tablice IV i IVa. 
2) W znakach konwencjonalnych, uchwalonych w r. 1909 warstwice i cechy 

wysokości były bronzowe (punkty wysokościowe czarne), warstwic.! pomocniczych nie 
było i wszystkie warstwice miały linję ćiągłą. Izobaty były niebieskie, kreślone linją ćiągłą. 
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i) Nazwy, odnoszące się do każd~go z tych objektów, będą druko
·wane w tym kolorze. co odpowiedni znak (Paryż, 1913). · 

j) Objekty, przewidziane w załączonym objaśnieniu, mają być poka
.zane zapomocą przeznaczonych ku temu znaków konwencjonalnych. 

Co się tyczy szczegółów nieprzewidzianych w spisie, mogą być one 
pokazane innemi znakami, według uznania instytucji, sporządzającej mapę 
,(Paryż, 1913). 

1 k) Barwy hypsontetryczn~ mają odpowiadać barwom załączonej skali ). 
Każdy pas, ograniczony dwiema głównemi warstwicami, ma być pokryty 
odpowiednim kolorem. . 

Pas O - 200, w którym winna być zawsze przeprowadzona warstwica 
100 (patrz uchw. 7 pkt. b) będzie podzielony na dwa pasy o. różnym ~d
cieniu koloru zielonego. O ile niema możności przeprowadzema warstwicy 
100, cały pas O - 200 bęc;lzie pokryty kolorem zielonym ciemniejszym, t. zn. 
-0dpowiadającym pasowi O - 100. . 

Również w pasie 200 - 500, o ile są przeprowadzon~ W8;rstw1ce 300 
-i 400, drukuje się trzy odcienie koloru żółtego, odpowiadaJące pasom 
200 - 300, 300 - 400 i 400 - 500. 

To samo będzie stosowane do pasa ·500 - 1000! a. mianowicie. prz~ 
wyrysowaniu warstwicy 700, będą drukowane dwa odcieme farby specJalneJ 
(500 - 1000), odpowiadające pasom 500 - 700 i 700 - 1000. 

W wypadkach, gdy warstwice 300, 400 )ub 700 nie mog~ ?YĆ ~yry
sowane pomiędzy warstwicami glównemi, będzie użyty kolor naJciemnteJszy 
.z tych, które są wskazane pomiędzy temi warstwicami w załączonym 
wzorze. . 

Barwy skali hypsometrycznej nie będą naniesione na wieczne śniegi, 
lodowce i jeziora. 

Lodowce zachowują barwę białą; jeziora zostaną pokryte jednostajnym 
kolorem niebieskim, podobnym do pierwszego odcienia mórz (Pas O - 200 i 
patrz niżej). . 

. 1) Morza będą pokryte kolorem niebieskim, potęgującrm. się. ze 
wzrostem głębokości. Przewidziane jest sześć odcieni kol~ru meb1esk1ego, 
które wystarczą, by pokazać nawet największe głębokości: 

1-szy odcień, pas O - 200 
2-gi ,. ,, 200 - 500 
3-ci ,, ,, 500 - 1 ooo 
4-ty 11 „ 1000-3000 
5-ty u „ 3000 - 5000 
6-ty " ,, poniżej 5000 mtr. (Paryż, 1913). 

m) Wierzchołki lodowe przedstawione będą jak lodowce i wieczne 
~niegi w górach, to znaczy zachowają tło białe z warstwicami koloru 
,czarnego. (Paryż, 1913). 

11. Podziałki. 

a) Na każdym arkuszu ma być umieszczona podziałka kilometrowa. 
,(Londyn, 1909). 

b) Dodatkowa podziałka mil, lub innych jednostek narodowych, może 
być umieszczona według uznania. (Londyn, 1919). 

1) Patrz załącznik Tablica V. 

4 
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c) Podziałka mil morskich (1 mila morska równa się 1852 mtr., czyli 

średniej wartości minuty łuku południkowego) ma być umieszczona na. 

arkuszach, zawierających części morza. (Paryż, 1913). 
-

12. Cechy wyaokoici. 

a) Cechy wysokości będą pokazane w metrach. (Londyn, 1909). 

b) Do cech tych mogą być dołączone wartości zaokrąglone w sto

pach, lub w innych jednostkach narodowych. (Londyn, 1909). 

c) Wysokości średniego poziomu powierzchni jezior i mórz wewnętrz

nych ponad średnim poziomem morza mają być również podane. (Lon
dyn, 1909). 

d) Poziomem odniesienia dla cech wysokości i głębokości ma służyć 

poziom (średni) morza, obliczony w każdym kraju z obserwacji, poczy

nionych na jego brzegach. (Londyn, 1909). 

13. Granice pańatw. 

a) Granice państwowe muszą zgadzać się z planami i dokumentami 

dyplomatycznemi. Przed wniesieniem granic na mapę, położenie ich musi 

być potwierdzone przez odpowiednie instancje zainteresowanych krajów. 
(Londyn, 1909). 

b) Dla pokazania granic, nie mających charakteru definitywnego lub. 

też spornych, będzie zastosowany znak specjalny. Wzdłuż znaku ma być 

wskazana nazwa państwa, proponującego daną granicę. (Paryż, 1913). 

c) Kiedy kwestja granic zostanie uregulowana, zainteresowane kraje

mają zakomunikować swą umowę Biuru Centralnemu, które ze swej 

strony podejmie niezbędne środki, by zakomunikować o tym układzie

państwom, biorącym udział w opracowaniu mapy. (Paryż, 1913). 

14. Przygotowanie 'i wydanie arkuszy. 

a) Każde państwo, za wyjątkiem przewidzianych poniżej wypadków„ 

posiadające wystarczającą organizację kartograficzną, podejmie się opra· 

cowania i wydania arkuszy, obejmujących jego terytorjum, względnie
część jego terytorjum. (Paryż, 1913). 

b) Ponieważ ze ścisłego stosowania tej zasady wynikałoby, że nie

które arkusze byłyby wykonane podwójnie, pożądane jest, by kraje, 

sąsiadujące z sobą porozumiały się co do opracowania i podziału wspól

nych arkuszy. (Paryż, 1913). 

c) Konferencja nie ustala żadnej zasady w stosunku do tych krajów, 

któr~ n~e posiadają instytutu karto~raficznego, za wyjątkiem tego, co było 
wym1emone w uchwałach poprzedmch. (Paryż, 1913). 

. . d) W stosunku do Afryki, specjalna podkomisja konferencji ustaliła. 
podz1~ arkuszy pomiędzy państwa zainteresowane, i praca ta ·ma być 
rozdzielona podług tabeli, sporządzonej przez tę podkomisję i załączonej 
do uchwał niniejszych. (Paryż, 1913). 

, e) Inne wydania map w skali 1: 1.000.000, opracowane przez nie .. 

ktore pa~.shv~, które zasadniczo różnią się od ucłJ.wał, powziętych na 

konferenc11, me mogą być uważane za część M. M. Sw. (Paryż, 1913). 

f) Każdy arkusz mapy ma być sprzedawany po jednakowej cenie„ 
która zostanie ustalona. 
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Rządy mogą nabywać arkusze pomiędzy sobą po 1/ 3 ceny ustalo-

lonej 1
). (Paryż, 1913). . . 

g) Wszystkie arkusze będą drukowane na papierze o speCJalnym 

wymiarze 80 X 65 cm.2) (Paryż, 1913). 
h) Państwo, przystępujące do opracowania arkusza, musi zawiadomić 

~ tern Biuro Centralne, które ze swej strony komunikuje to innym pań

stwom oraz instytucjom kartograficznym. (Paryż, 1913). 

CARTE DU MONDE AU MILLIONIEME. 

L' auteur consacre le premier chapitre de son article a la conception 

de la Carte du Monde ainsi qu' a son developpement historique. Il presente 

ensuite I' etat actuel des travaux et en cite les defauts, dont les _principaux 

sont: le manque d'uniformite des signes conventionnels et des couleurs, la 

dispropo~tion du nombre des ecritures par rapport a la ?':nsit~ de la popu

lation sur diverses feuilles; p. ex.: certames feutlles des reg10ns mdustr1elles, 

surpeuplees, ne porlent qu'une cinquantaine de. noms de l.ocalites par dc~.2
, 

tandis que sur les feuilles de la Suede septentr1onale, qm a une populahon 

assez rare, on en trouve plus d'une centaine. Le prochain Congres Geo

graphique International, qui aura lieu en 1928, devrait sans doute s'occuper 

de ces questions. 
Dans le dernier chapitre I' auteur parle de la partie des travaux, qui 

concerne la Pologpe. L'ensemble du pays s'etend sur sept feuilles. L'edition 

des quatre feuilles, N. N.-34 „Warszawa", N. M.-34 „Kraków", N. N.-35 

„Wilno" et N. M.-35 „Lwów" ou le territoire polonais domine, a ete confiee 

a !'Institut Geographique de l'Armee a Varsovie. La partie occidentale de la 

Pologne se trouve sur les feuilles N. N.-33 11Berlin" et N. M.-35 „Praha". 

Une 'pointe qui depasse vers le Sud le parallele 48, pourrait etre comprise 

dans la fedille N. M.-35 „Lwów". - La Pologne a commence son travail 

en 1924 et c'est le Ministere de l'instruction publique, qui le represente 

a I' etranger. 
Des le debut de son travail, la Pologne manquait de carles a une 

echelle convenable, sur lesquelles on pouvait baser la preparation des 

feuilles de la Carte du Monde, car les cartes qui provenaient des occu

pants etaient surannees et ne possedaient pas de courbes de nivea1!. 

L'Institut Geographique fut tlonc force de prendre pour base de son travail 

les carles autrichiennes au 75.000-e, russes au 84.000-e et allemandes au 

200.000-e. 
Le travail s' effectue au pantographe. 

1) Pomimo tej uchwały różnica w cenie arkuszy M. M. Św. jest obecnie bardzo 

znaczna, tale naprzvkład: W tym samym czasie, g~y arkusz francuski kosztow.~ł ~ fr. fr. 

(1,40 zł), arkusz angielski 3 szyi. (6,40 zł), Stan. Z1edn. 1,5 dol. (13 zł), brazylt1sk1 2 dol. 

(18 zł). Arkusze polskie będą w cenie około 4 zł. . 
2

) Do uchwały tej stosują się obec!1iE: jedynie pa~stwa,. opracowu1ąc~ arkusze 

w pobliżu równika. Arkusze państw. europe1sk1ch są znacznie mme1sze. Polskie arkusze 

mają wymiary 73,5 X 58 cm. 
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Les courbes de niveau adoptees sont les suivantes: 50, 100, 150, 
200, 300, 409, 500, · 700, 1000, 1500, 2000 et 2500 m. 

Le nombre des couleurs, que renferment les differentes feuilles, sont: 
pour la feuille „Kraków" - 9, ,,Lwów" -8, ,,Warszawa" et „Wilno" - 6. 
Jusqu'a ce jour a paru la feuille N. N.-34 „Warszawa", les autres feuilles 
sont en preparation. La feuille N. M.-34 „Kraków", paraitra probablement 
vers le milieu de l 'annee 1927. 

L'article est accompagne de 6 planches et de la resolution de la 
Conference internationale, qui eut lieu a Paris en 1913. 

ROWIDZ ~RKUSZY. 

.ODOWEJ MAPY ŚWIATA 

1:1.ooo.ooo. 

tkula południowa. 

~ WJfd•n• nleqollnle z uchWllłllml 1813 ,. lulł prowizorycznie. 

TABLICA li 



SKOROWIDZ ARKUSZY 

MIĘDZYNARODOWEJ MAPY ŚWIATA 
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SKOROWIDZ ~RKUSZY 

MIĘDZYNARODOWEJ MAPY ŚWIATA 

· 1:1.ooo.ooo. 

Półkula południowa. 
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Lasy 
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TABLICA IV 

NAPISY I WAŻNIEJSZE ZNAKI KONWENCJONALNE 

MIĘDZYNARODOWEJ MAPY ŚWIATA 1: 1.000.000 

Napisy. 

Kraj, departament (województwo) .........•.......... WOJEWt 

O bazary Kujawy 

Stolice I miasta 1-go rzędu POZNAŃ 

Miejscowości 2-go Siedlce 

. 8-go 

4-go 

15-go Tu.szyn. 

6-go 

Koleje, atacJe, drogi, moaty, brody ............. . l.tAtK/NIA 

Ruiny 

Sxczepy ludów BANGU 

Pasma górskie TATRY 

Sxczyty, prxełęcze, doliny, lasy .............. ..... .. Turbacz 

Godło arkuaza. ........ ... ... ... ... -.............. , ... .. .......... W AR 

Morza . .. : ..... ............... -............ MORZE 

Zatoki, jeziora ZATOKA Wigry 

Rzeki, dopływy .. .... .... ................ WISU 

Mniejsze dopływy .. .. ..... .......... ..... Rari.ą.mico 

Znaki konwencjonalne. 

Stolica .. ...... ........ . ......... .•... ................ 

Większe miaato w rz_eozywiatym zaryaie • 

Inne mieJacowości 
(podział adminlatracyJny) 

• 

o 

Kolej dwutorowa. ................................... -------

Jednotorowa .. ......... ...... , ....... : ........... -------

Wt\&kotorowa · ............. : ... ...... . 

w budowie ................................... ........ -------

Droga 1-go rzędu 

2-go 

Drotyna, ścietka 

Granica państwowa ..................... .... . . +++++++++ 

niewytyczona -+-+-+-+ 

aporna ..................... ..... .............. . ·-···BRESIL .. _ · .. 

wewnętrzna (wojewódzka). . ....... • - • - • _. -· 

Warstwice (poziomice) główne-. . .. .. .............. . __..,..-_,ooo......---...._ 

pomocnicze ..... ...... . 

przybliżone ...... _,,. ,,,.- ......... _500_--...... _ 

Cecha wyaokości ................................. .. 

Rzeki stałe .... .. ..... .. ...... .. ....... ...... .... ... . 

wyaychaJt\ce .. ..... .... ... .. . .. ......... . ::::::::.::=:·---.----

Kanał spławny 

Kanał w korycie wlękazeJ rzeki 

Bagno ałodkie 

Bagno ałon• 

Wodospad 

Wiry ........ ............. ..... ....... ... .... .............. .. .. . ~~ 

Granica żeglugi morakieJ ........ ............. ... . 

Izobaty ... .. .. .. ............... ......... .. ....... ......... .. . 

Cecha głębokości ..... ......... ............. ... ... : ... . 

Kabel podmorski .......................... ............... . 

Latarnia morska ....................................... .. 

Większy port morski... ........... , .. .... .......... . 

Więkaza Radjoatacja ......... .. ..... .............. . 

Watniejaze kopce graniczne ... ... ............. . 

Punkt trygonometryczny, astronomiczny 

Kopalnia 

Lasy ........................ .......... .. .... .... ....... . 

Ławice piaskowe 

Wydmy .... ....... .. .... ..... ...... ...... ... .... .... . 

Lodowce 

Ławice lodowe 

Oazy 

Szlaki podrótnioxe .. .. ............................. .. 

Ruiny ...... ..... ..• .. _. .. ...................... . 

Większe cmlfntarze na pustkowiach ...... 

TABLICA IV-a 

FRANCE 

A 
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Skala barw Międzynarodowej Mapy Świata 
1 : 1.000.000 

mtr. 

i wyżej 

Linja wiecznego łniegu 

:1----~---t1000 

·----4700 

~-----łllOO 

---·· ----------·--· 300 

t-------~200 

--- 100 

t(}()l---------'I Depresja 

1()(}()1--------1 

TABLICA V 
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,oaez Jr.I. 6. - Dotychczas wydano arku;ze ~ Warsu, -· 
wa·i .Kral<ow."' 

Skala 1 : 15.000.000 
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FRANCISZEK BIERNACKI 
Kapitan W. I. G. 

TERMINOLOGJA 
W TEORJI RZUTÓW KARTOGRAFICZNYCH 

Dziedzina terminologii geodezyjnej, topograficznej i kartograficznel 
jest u nas nietylko tematem sporów i terenem sprzecznych często 
zapatrywań ale i szerokiem nieuprawionem polem. Chcąc umożliwić 
całkowite i rzeczowe jej opracowanie, wprowadzamy w kwartalniku 
stały dział t e r m i n o 1 o g j i i oczekujemy wypowiedzenia się 
wszystkich pracujących w ty111 kierunku. Kapitan Biernacki podaje 
pierwszy swe rozwatania nad terminologją rzutów kartograficznych. 

{Przypisek Redakcji). 

1. Terminy odwzorowanie kartograficzne i rzut kartograf iczng są 
używane (przeważnie) jako pojęcia identyczne, aczkolwiek właściwiej 
byłoby podporządkować drugi termin pod pierwszy, rozumiejąc pod 
odwzorowaniem dowolne, lecz określone, jednoznaczne i ciągłe przy
porządkowanie sobie punktów dwóch figur geometrycznych, termin zaś 
,,rzut kartograficzny" zachowując dla specjalnej kategorii odwzorowań, 
powstałych drogą geometrycznego rzutowania wiązką promieni. 

2. Przy każdem odwzorowaniu kartograficznem kuli, względnie 
elipsoidy ziemskiej, na płaszczyznę, zmniejszamy bryłę ziemską w pew
nym obranym stosunku. Z kuli ziemskiej otrzymujemy niejako globus, 
wprawdzie nieraz o bardzo dużym promieniu i wobec tego będący 
jedynie tylko konstrukcją myślową, lecz zachowujący wszystkie cechy 
oryginału, a więc całkowite podobieństwo geometryczne, bez jakich
kolwiek zniekształceń. 

Drugie stadjum procesu powstawania mapy można sobie wyobrazić 
i!l,ko odwzorowanie zmniejszanej w t_en sposób bryły na płaszczyznę. 
To ostatnie może być wykonane według jednej z nieskończenie wielu 
metod, jakie sobie można pomysleć. Każda z tych metod określa się 
przez właściwe j_ej prawo odwzorowania. Nie wszystkie te metody p_o
siadają wartość dla kartografii praktycznej i tylko stosunkowo niewielka 
ich liczba znalazła zastosowanie. 

3. Skala główna jest to liczba (np. 100~000 ) , wyrażająca stosunek 
zmniejszenia bryły ziemskiej, uważanej za kulę, lub elipsoidę obrotową, 
gdy np. z kuli o promieniu R (= 6370 kim.) otrzymujemy kulę o pew· 
nym zmniejszonym promieniu R1 ( 100~000 • R), stosunek zaś promieni 
lub dowolnych figur na obu powierzchniach kulistych jest stały i równy 
skali głównej (względnie · dla pól, jej kwadratowi). 
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ki . 4. P1zy odwzorowaniu (z~nieJszonej w skali głównej} kuli ziem.;. 

s 11 n.a P aszczyznę staramy się o de można aby skala głó h 

w'!- a się na odwzorowaniu. Niemożłiwem je;t jednak zach:!:/~~al

fło~~'a w ~ałym hobszarze odwzorowania płaskiego. Skala główna ~oż! 
yc Je yme zac o wana w pewnych punktach . łaszcz I b 

nd pewnych lnjach. W. innych l?unktach mapy ~kala Ji~~n:1af J~żn~e 
? prawa o . wzorowama, ulegme zmianie. Skala w dany~ unkcie 
1 ~ danym kierunku na pewnem odwzorowaniu zwie się skalą ~oszcze-

golną lub wprost skalą. Jest to liczba (np - 1 - ) więk 1 b · · 
od skali lfł, . (1 100 OOO) • ioo.250 sza u mnteJsza 
kierunku. s owneJ : . ' i jest funkcją współrzędnych punktu oraz 

l 
. .. 5. S(tosu1_1~k skaF pos~~~gólnej do skali głównej zwiemy modułem 
lnlJngm np -- · -- - · - 0"99751) d h łk · 
d . d , . · 100•250; 100.000 - 100.250 - ; o c y a modułu linijnego 

druJ~ści0~~ c:a~~:::!!wu t w dani:2p4:~kd~je. miardę zniekształ~e~a 
wybiegającym t g kt ( cie 1 na anym prom1enm 
Mod ł 1 · . . ~ et o pun u w przykładzie mamy skurczenie o 0·25 % ) ' 

punk~ów m!nitJ;;ch zich w t~ch punktach i kierunkach, lub układa~h 

(zniekszt~łceń_ linijnych. w::1;cb1i:::l:ct~d!:~:o:~a 1~!{e o~~i 
np. w powyzszym przykładzie = 0'99751). z: 

6. Koło elementarne (nieskończenie małe) k 'I d 

=r~j~nk~ie na płwierzc~~i zie~i (kuli lub elip~d;e~b~o:ejr:~= 

naogół . akię ~a P aszczyzme,. mezależnie od prawa odwzorowania 

Elip~ę, lę z°wf::;a J:f!Jni~tlf n<lf !atri~J. prp~~~i::ieszczkg?J~y elips~'. 

~:~1p~ł~k!0!~\ st~kfź:~cze9~.lnych. "'. danyll! p~kii~~d~!~~a= 

skali poszczególnej, względJe m Ja ra1w1ę3szą "1 na1mk ~1e1szą wartość 
nia płaskiego. 

0 u u, w anym pun cie odwzorowa-

dając~ti~~~k na kuli zie~skiei w ro~patrywanym punkcie, odpowia

na kuli ziem k.°~ ktych osi, zwiemy kz~runkami glównemi. Tworzą one 
s 1e1 ąt prosty, tak, Jak ich obrazy na płaszczyźnie. 

skali 7~afti~Jis~ejktl n::j:!f!i~!~inych dla kierunktw. głównych, czyli 

zwiemy skalą lokaln ól ( ~ w Pt"~nym pun cie odwzorowania 
ą p np. 99.820 • 100 2w• 

zwie!;
0 ::;te:!'~!l p[~~:" fa~ylIJ P'.11'( ~fie)2d~ k_wadr]atu skali głównej 

M . . 99.820 100.2so • 100.ooo - o 9993 . 

runków°~ł~j!~ch.oduł pól określić jako iloczyn modułów linijnych kie-

Jeżeli wskaźnica j~st k ł t k . k 
od kierunku to moduł , I 0• eir a, , ze s ala poszczególna nie zależy 
kal. ' , . po Jes rowny wprost stosunkowi kwadratu 

~ ( 1!,.fo~:zcze~olneJ do kwadratu skali głównej [np. ( - 1 - )2 : ( 1 \2 = 

- 100·25oJ = (O 99751)2 = 0·99503]. Od h łk d ł 100
·;

50 1!ł°·ooo! , . 
(np. 0'99503 - t = _ o·oo497 . ~ Y a .mo u u poi od 1ednosc1 

w danym punkcie odwz · >. da1e miarę zn!ekształcenia powierzchni 

o 0·50/) Moduł 'I ortwama (w przykładzie skurczenie powierzchni 
0 · po - w wypadku, gdy powierzchnia zachowuje 
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skalę główną, t. j. stosunek powierzchni na kuli ziemskiej do odpo

wiadającej jej powierzchni na odwzorowaniu jest równy kwadratowi 

skali głównej. 
8. Często kulę ziemską, zmniejszoną w skali głównej, uważamy 

.za ·oryginał, podlegający odwzorowaniu w skali głównej 1: 1. Wtedy 

moduł linijny jest zarazem skalą poszczególną. Ten sposób postępo

wania jest najczęściej stosowany w teorji odwzorowań kartograficznych. 

9. Odwzorowania, w · których skala poszczególna, w każdym 

punkcie, jest niezależna od kierunku, zależąc tylko od współrzędnych 

·punktu, zwiemy orfo morf icznemi (zwane często niewłaściwie wierno

kątnemi lub podobnemi, lub często też odwzorowaniami „konform"). 

Skalę poszczególną w rzutach ortomorficznych możemy nazywać skalą 

lokalną, zależy bowiem tylko od miejsca. Wskaźnica w każdym punkcie 

rzutu ortomorficznego jest kołem. 

10. Odwzorowania, w których moduł pól, w każdym punkcie, jest 

-:-- 1 zwiemy równoważnemi. 

11. Jeżeli pewna linja, np. jakiś równoleżnik lub jego dowolny 

odcinek, posiada na odwzorowaniu plaskiem taką samą długość, jaką 

posiadał odpowiadający mu równoleżnik na kuli ziemskiej, zmniejszonej 

w skali głównej, będziemy fakt ten wyrażali, mówiąc, że równoleżnik 

,dany został odwzorowany wiernie lub też zachował skalę główną. 

12. Odwzorowania kartograficzne, posiadające tę właściwość, że 

pewien układ linij, np. wszystkie południki (lub wszystkie równoleżniki, 

lub wreszcie dowolny, inny analogiczny układ krzywych na kuli) odwzo

rowują się na płaszczyźnie wiernie, a więc wzdłuż tych linij, w każdym 

ich punkcie, skala poszczególna jest skalą główną, zwiemy równood

ległemi. Moduł linijny jest równy 1 dla każdego punktu, wzdłuż kie

runku rozważanych linij odwzorowania. Odwzorowanie równoodległe 

nie może jednocześnie posiadać własności ortomorfizmu lub własności 

równoważności. Również odwzorowanie ortomorficzne nie może być 

jednocześnie równoważne lub odwrotnie. · 

13. Rozróżniamy w każdem odwzorowaniu plaskiem: 1) znie

kształcenie długości, 2) zniekształcenie pól, 3) zniekształcenie kątów. 

Miarą zniekształcenia długości i pól jest odpowiedni moduł (względnie 

jego odchyłka od 1), zaś miarą zniekształcenia kątów jest kąt, wyra

żający różnicę pomiędz l kątem prawdziwym i odwzorowanym. 

14. Ze względu na sposób odwzorowania, nie zaś na jego wła

sności, rozróżniamy odwzorowania normalne (albo bie~unowe), poprzeczne 

(albo transwersalne) i skośne (albo horyzontalne). Wiąże się to ściśle 

z używanym dla celów dydaktycznych podziałem rzutów na azymu

talne, walcowe, stożkowe i konwencjonalne. Wypada jednak nadmienić, 

że ostatni termin nie jest szczęśliwy, każde bowiem odwzorowanie 

kartograficzne jest sztuczną konstrukcją konwencjonalną. 

15. W reszcie pozostaje jeszcze jeden ważny dla kartografji ter

min, mianowicie podziałka. 
Terminy skala i podziałka w literaturze naukowej są często uży

wane jako synonimy. Wydaje się jednak rzeczą celową i nawet wprost 
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konieczną, odróżniać pojęcie skali od pojęcia podziałki, jako pojęcia 
dla kartografii ·praktycznej rdzennie od siebie różne. (W literaturze 
polskiej zdaje się, że pierwszy zwrócił na to uwagę A. Jankowski 
w Przegl. Geogr.). , 

Podziałką nazywamy wszelką konstrukcję graficzną, (wszelki wy
kres, diagram lub t. p.) złożoną z jednej lub więcej linij prostych lub 
krzywych, podzielonych na równe lub nierówne odstępy, opisane licz-
bami według obranej umowy. . 

W tern znaczeniu więc mamy podziałkę na limbusie kątomierza, 
podziałkę na suwaku logarytmicznym, podziałkę t. zw. dziesiętną uży
waną dla planów mierniczych i t. p. Pojęcie podziałki jest w ten sposób 
zdefinjowane bardzo szeroko i nie należy go zacieśniać do najprostszych 
tego typu konstrukcyj prostolinijnych, używanych dla map. Zdefinjo
waliśmy poprzednio skalę główną i skalę poszczególną jako liczbę„ 
Podziałka nie jest liczbą, lecz jej graficznem przedstawieniem, podobnie 
jak równanie x2 + y 2 = r2 ma grafi~zne przedstawienie w postaci koła 
w współrzędnych kartezjańskich. To jest zasadnicza różnica między 
skalą i podziałką. 

Podziałka ma niezmierną doniosłość dla kartografii praktycznej 
przy konstrukcji map topograficznych w wielu arkuszach ; liczyć się 
bowiem należy w każdej mapie z deformacjami, powstałemi wskutek 
kurczenia się lub rozciągania papieru. Oczywiście, że podziałka na 
dany1?1 arkuszu mapy topograficznej, stanowiącym cząstkę ogólnego 
J?łas~e.go oąwzorowa!lla . obszaru, musi być. wykreślona na podstawie 
srednze1 ska/z poszczegolneJ danego arkusza, rue zaś na podstawie skali 
głównej mapy. W mapach topograficznych przeglądowych, o ile skala 
poszczególna jest funkcją jednego tylko parametru, np„ zależy tylko 
od szerokości geograficznej, można skonstruować podziałkę, złożoną 
z linij prostych i krzywych, dających właściwie szereg podziałek, złą
~zónych w sposób ciągły, dla odpowiednich szerokości mapy. W wielu. 
Jednak mapach geograficznych w małych skalach takiej podziałki nie 
da się zastosować i trzeba zadowolnić się podaniem kilku przybliżo
nych skal dla odpowiednich obszarów odwzorowania. 

Ponieważ teominologja kartograficzna nie jest ustalona w literaturze 
polskiej, powyższa próba przyczynić się może do skrystalizowania pewnego 
~ystemu pojęć. Terminologja ta nie jest ostatnim wyrazem w ·tej sprawie, 
J~dnak wprowadzenie niektórych terminów już dziś, np. terminu ortomor
/zzm, używanego powszechnie w większości literatury obcej i zgodnego 
z matematycznym duchem teorji odwzorowań, (bardziej, niż np. wiemo
kątn?ś~), uważan_i. za r~cjonalne. Ró'"':nież pojęcie skali, najważniejsze 
z poJęc kartografJt, nalezałoby rozklasyfikować w sposób powyżej podany. 

Inż. JAN CZARNOTA 
Kapitan W. I: G. 

UWAGI I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OBSERWACJI 
I. RZĘDU W ROKU 1926. 

Wydział 1.-W. I. G. wykonał w roku 1926 obserwacje sieci trian
gulacyjnych I. rzędu: ,,Obozu ćwiczebnego Dęblin" i „Nie
m en - S z c z ar a" przy pomocy dwóch oddziałów: jednego pod 
kierownictwem kpt. inż. Czarnoty, drugiego pod kierownict'Y'em kpt. 
Sikorskiego, a następnie kpt. Borysowskiego. · 

Oddział pierwszy pracował 27 cm. teodolitem firmy Bamberga, 
a drugi takiej samej średnicy teodolitem firmy Starke - Kamnierer. 
Oba instrumenty 2", dające możliwość odczytu do 0.2". 

Poza obserwacjami wspomniane oddziały wykonywały również 
stabilizację i opisy topograficzne punktów tryg., na których mie-
rzono kąty. . 

Zaobserwowano: oddział pierwszy 6 stanowisk sieci dęblińskiej 
(od 1.VII. do 23.VII.), 9 stanowisk sieci „Niemen - Szczara" (od 
15.VIII. do 4.XI.); oddział drugi 10 stanowisk (od 1.IX. do 10.XI. . 
Długość celowych wynosiła w Dęblinie od 25- 36 km. w sieci „Nie
men-Szczara" od 20-66 km. 

W wyniku obserwacji wykonanych metodą Schreibera uzyskano 
następujące rezultaty. Dla sieci dęblińskiej średni błąd jednostkowy 
kąta z wyrównania stacyj wynosił 0.926"; zamknięcia tr?jkątów wynio:
sły około 0.5'', a średni błąd kąta według formuły międzynarodowe) 
0.349". Dla sieci „Niemen - Szczara" otrzymano dwa średnie błędy 
jednostkowe: dla instrumentu Bamberga 0.823", dla Starke-Ka~merer 
1.496", skąd wagi obu instrumentów jak 1:0'5. Zamknięcia tró1kątów 
wypadły w granicach 0.2"-1.1", średni błąd kąta według formuły 
międzynarodowej 0.368". . . 

Na podstawie doświadczeń poczynionych w polu 1 wyruków 
osiągniętych z obserwacji można wysnuć pewne uwagi i wnioski, które. 
ujęto jak następuje. 

14 Uwagi o budowie sygnałów. 

Wieże obserwacyjne sieci dęblińskiej budowano systemem ame
rykańskim, odznaczającym się prostotą budowy (fig. 1). Zbudowano 
je w r. 1925, więc miały czas wyschnąć i dobrze osiąść. 

Wieże sieci „Niemen-Szczara" zbudowano bezpośrednio przed 
obserwacjami z surowego materjału i to musiało się ujemnie odbić 
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na obserwacjach. Wszystkie wieże, za wyjątkiem jednej, zbudowano 
systemem W. I. G., a mianowicie słupy 4X 4, przyczem słupy kozła 
zostały silnie dogięte do słupa wiszącego (fig. 2-fig. 3). Takie wygię
cie, usztywniające stanowisko możliwem jest tylko przy użyciu suro
wego materjału. 

Jedna z wież, * względu na stanowisko wyjątkowo wysokie, 
bo 36 m., została zbudowana systemem niemieckim (fig. 4). System 
ten daje mocną konstrukcję, lecz jest bardzo kosztowny. 

Biorąc pod uwagę, przy porównaniu wymienionych systemów 
wież, koszta i czas budowy i wyniki obserwacji, osiągnięte na tych 
wieżach, dochodzi się do wniosku, że system niemiecki jest wskazany 
przy wysokości stanowiska ponad 25 m., poniżej zaś tej wysokości 
system słupów 4X 4. 

2. Uwagi o ob•erwacjach. 

Stan atmosfery w roku 1926 był niesprzyjający dla obserwacji; 
ezęste deszcze, wiatry i mgły utrudniały w najwyższym stopniu doko
nanie ich według planu. Obserwacje prowadzone nawet przy silnym 
wietrze, gdyż właśnie wtedy było powietrze przejrzyste. Stanowisko 
obserwatora było osłonięte płachtami, rozwieszonemi na wieży, które 
uchylano tylko na moment celowania. W Tarasowcach, dnia 21.IX był 
bardzo silny wiatr, zato powietrze było tak czyste, że wieże w Nowo
siółkach, w odległości 66 km. było widać gołem okiem. Obserwacje 
prowadzono wtedy cały dzień, i uzyskano wyniki zupełnie dobre. 

Najbardziej ujemnie powinien był wpłynąć na obserwację fakt 
nieużywania heliotropów do oświetlenia celu. Nie uczyniono tego 
z dwóch przyczyn: z braku ootrzebnej ilości partyj heliotropistów, 
następnie z konieczności zakończenia obserwacji w bieżącym roku, 
a więc w terminie bardzo krótkim. 

Generał Schreiber pisze w „Zeitschrift fiir Vermessungswesen" 
(rocznik z r. 1878, strona 228), że obserwacje I rzędu bez heliotropów 
rzadko są pewne, a zwykle popełnia się błąd stały, wynoszący nawet 
kilkanaście sekund, z powodu fałszywego nastawienia na cel, zależnie 
od przeświecania słońca. Tymczasem i bez heliotropów uzyskaliśmy 
wyniki dobre, ponieważ tak wyrównania stacyjne, jak też i zamknię
cia trójkątów w żadnym wypadku nie wykazały wspomnianego w pu
blikacji gen. Schreibera błędu. Można twierdzić, że w Polsce musi 
się używać heliotropów tylko na terenach bagnistych, w ośrodkach 
silnie uprzemysłowionych i na tych wieżach, które projektują się przy 
obserwacjach na tle ziemi, a nie horyzontu. W innych wypadkach 
n~jczęściej obejdzie się bez heliotropów, a w tedy zwiększa się szyb
kość i łatwość obserwacji. 

Wyniki obserwacyjne w r. 1925 można uważać za dobre, gdy się 
porówna średnie błędy, poprzednio przytoczone z odpowiedniemi błę
dami państw ościennych. W dziele Jordana „Hadbuch der Vermes
sungskunde" (w tomie 1, str. 575) są zestawione średnie błędy kąta, 
obliczone według formuły międzynarodowej, dla wszystkich sieci nie
mieckich wykonanych do tego czasu, następnie te same błędy dla 
-triangulacji poszczególnych państw europejskich. Otóż najmniejszy 

Fig. 1. Jedna z wież obserwacyjngch sieci dęblińskiej. 

WiLdomości Służby Geograficznej. 



Fig. 4. Wieża obserwacyjna (36 m}, wykonana systemem niemieckim. 

Wiadomości Służby Geograficznej. 
Wiadomości Słuiby Geograficznej . 
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błąd wypada dla sieci saskiej 0.35", ogólny błąd dla · wszystkich sieci 
niemieckich wynosi 1.03"; dla państw europejskich w granicach 
0.5"' - 1.8". 

Co do szybkości pracy, to na 168 dni przypada 3468 nastawień, 
czyli przeciętn~ szybkość obserwacji wynosi 21 nastawień dziennie 
na jeden instrument. Jednak conajmniej 40 % tego czasu należałoby 
odliczyć na niepogodę. Ta sama szybkość u gen. Schreibera, jak to 
przytacza w „Zeitschrift fur Vermessungswesen" (rocznik 1879, str. 111), 
wynosiła dziennie 17 .2 nastawień. 

Z przytoczonych porównań widzimy, że chociaż początkujemy 
na tern polu pracy, to jednak wyniki osiągnęliśmy zadawalniające. 

Czy i o ile te uwagi o obserwacjach są słuszne, wykaże dalsza 
praktyka oraz wykorzystanie obserwacji poczynionych do ogólnych 
prac tńangulacyjnych w Polsce. 

3. Uwagi ogólne. 

Pozatem nasuwa się nam kilka luźnych uwag, z których należa
łoby wyciągnąć wnioski na przyszłość, I tak, d r z e w o na budowę 
sygnałów ścinane jest w lecie, a p o w i n n o b y ć ś ci ę te jeszcze 
przed puszcze n iem sok ów, gdyż wtedy jest najtrwalsze. Stoi 
temu na przeszkodzie z am k n i ę c i e kr e d y tu na prace polowe 
w okresie zimowym. 

W y po s a ż e n i e oddziałów w i n s t rum e n ty i narzędzia było 
naogół n ie wy ś tarcz aj ą c e, w szczególności dawał się odczuwać 
brak namiotów i ódpowiednich przyrządów do stabilizacji. 

A ut o przydzielone do oddziału, okazało się za małe, gdyż przy 
przejazdach musiano donajmywać jeszcze dwie podwody, co powo· 
dowało wiele kłopotu i straty czasu. W przyszłości powinno być 
przydzielone półtoratonowe auto. 

Zastosowanie krótkofalowych ap ar a t ó w r a d j o nadawczo· 
odbiorczych do komunikowania się obserwatora z heliotropistami 
w znacznej mierze ułatwia użycie heliotropów do obserwacjii. 

Warunkiem nieodzownym uzyskania dodatnich wyników obserwa
cyjnych jest d ob r y n a s t r ó j u geodety i wielkie s k up ie n i e 
u w ag i w czasie obserwacji. Jest rzeczą ciekawą, jak wielkiego 
skupienia wymaga obserwacja i jak bardzo odbijało się najmniejsze 
roztargnienie na zgodności poczetów. Sprawę tę poruszało już wielu 
geodetów, najsilniej podkreśla to prof. Witkowski w swoim dziele 
„Prakticzeskaja geodezia", gdzie twierdzi, że lepiej nie rozpoczynać 
pracy, gdy się nie jest w odpowiednim nastroju. Na to jednak nie 
można sobie pozwolić, gdyż niewyzyskanie każdej pogodnej chwili 
jest niepowetowaną stratą dla obserwatora. 

Że na nastrój geodety, niemoże wpływać dobrze jego złe up o· 
s aż en i e materjalne, tego niepotrzebuję udowadniać. 



ZYGMUNT PALUCH 
Kapitan W. I. G. 

ROZWÓJ I PRACE 
REFERATU FOTOGRAMETRYCZNEGO W. I. G. 
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Zawiązek Referatu Fotogrametrycznego W. I. G. sięga roku 1920„ 
. Rok ten i połowa roku 1921 upływa na pracach organizacyjnych, 

polegających przedewszystkiem na szkoleniu personelu, oraz na unor
mowaniu współpracy z lotnictwem, która została uzgodniona w ten 
sposób, że do lotników należało wyłącznie wykonywanie zdjęć 'lotni
czych podług zapotrzebowania W. I. G., zaś ich użytkowanie do celów 
kartograficznych przypadło w udziale Referatowi Fotogrametrycznemu 
W. I. G. Z okresu tego posiadamy szereg map poprawionych spo
sobami graficznemi na podstawie zdjęć lotniczych. 

Personalną obsadę Referatu w tym okresie stanowiło 2 oficerów 
i 1 fotograf. 

Z wiosną 1921 roku został personel powiększony o 4 oficerów 
oraz cywilny personel pomocniczy, pozatem został przydzielony na 
czas robót w polu pluton lotniczy, składający się z 2-ch samolotów 
wraz z obsadą. 

Pierwszą pracą, jaka oczekiwała tak zorganizowany referat, 
było zdjęcie naszej gr ani cy wsch o dnie j. 

Po ustaleniu łącznie z delegacją Z. S. S. R. przebiegu linji gra
nicznej, przeprowadzały oddziały trjangulacyjne W. I. G. i Ministerstwa 
Robót Publicznych ciągi poligonowe wzdłuż granicy, nawiązując je do 
istniejących punktów trygonometrycznych, w miejscach zaś gdzie 
punktów tych w pobliżu nie było - do punktów specjalnie w tym celu 
ustalonych drogą obserwacyj astronomicznych. Celem otrzymania 
tych punktów na kliszy, oraz dla ułatwienia orjentacji lotnikom, spo
rządzono wokoło wymienionych punktów w_yraźne znaki, występujące 
jaskrawo z pośród szarego pokrycia terenu (Rys. 1). Nadmienić należy, 
że na licznych odcinkach granicy, a specjalnie na Polesiu orjentacja 
wogóle była bardzo trudna, szczególnie zaś dla lotników z powodu 
fatalnego w owym czasie podkładu mapowego, jak również skutkiem 
właściwości samego pokrycia terenu, t. j. bagien i lasów o jednolitym 
wyglądzie, wreszcie wskutek skąpej ilości miejscowości, oraz rzadkiej 
sieci komunikacyjnej. Prawidłowy lot bez jasnych linii i plam terenu 
i bez określonej formy drogowskazów był poprostu nie do pomyślenia. 

Z gotowemi zdjęciami lotniczemi udawano się następnie w teren, 
aby na miejscu ustalić wszystkie szczegóły dotyczące klasyfikacji 
dróg, nazw miejscowości i t. p. 

Rys. 1 a Znak wylożonlJ brzeziną. 

Rys. 1 b Układanie znaku na bagnie. 

Wiadomości Służby Geograficznej. 
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Rys. 2. Mapa fotograficzna. Rys. 3. Plan sytuacyjny W1Jkonany na podstawie fotomapy. 
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Rys. 6. Fotomapa z naniesionemi warstwicami i uwydatnioną sytuacją (1 : 10.000). 

Wiadomości Służby Geograficznej. 
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' Przebywanie dziennie dziesiątków kilometrów pieszo przez ostępy 
leśne, przez uroczyska bagienne, przebywanie wbród rzek w porze 
chłodnej, najprymitywniejsze odżywianie się oraz codzienna zmiana 
kwatery, a nierzadko i nocleg pod gołem niebem -oto warunki tych 
żmudnych prac. 

Ponieważ zdjęcia lotnicze zawsze różnią się między sobą pod 
względem podziałki (skutkiem nierównomierności 
lotu i wynikających stąd różnych wysokości, 
oraz różnych kątów nachylenia osi optycznej 
kamery fotograficznej względem poziomu), mu
siały zatem być prostowane t. j. doprowadzone 
do rzutu _poziomego i jednolitej podziałki 
(1 : 100.000). Zdjęcia wyprostowane naklejano na 
arkusze, na które zostały uprzednio naniesione 
wszystkie punkty geodezyjne danego odcinka 
i w ten sposób powstawała mapa fotograficzna 
(fotomapa, Rys. 2) z której były sporządzane plany 
sytuacyjne również w tej samej podziałce (Rys. 3) . 

. Chociaż zdarza się czasem tu i ówdzie 
spotykać mniej lub więcej uzasadnione, lecz 
najczęściej przesadzone zarzuty dotyczące na
tury technicznej i rentowności tej pracy, to 
jednak przyznać należy, że przezwyciężywszy 
szereg trudności między innemi nawet i natury 
dyplomatycznej (z powodu rzekomych zalatywań 
nad teren Z. S. S. R.), zasługuje ona, pomijając 
inne jej wartości, na podkreślenie, że b y ł a 
pierwszą w Polsce zakrojoną na tak 
s z e r o k ą s k a 1 ę, i ż e p r z y n i o s ł a s z e -
reg bardzo ważnych doświadczeń tak 
dla personelu fotogrametrycznego, jak również 
dla lotników. 

Mimo użycia aparatów przeważnie typów 
starszych, lotnicy dokonywali całego szeregu 
pięknych lotów fotograficznych ponad miejsco
wościami często na mapie nieuwidocznionemi, 
gdzie nieuwaga i zboczenia od pasa granicz
nego szerokości 5 m., pogiętego nieraz w fan
tastyczne zygzaki, odbijało się dotkliwie i mogło 
spowodować długie i przykre błądzenie nieraz 
i konieczność lądowania na nieodpowiednim 
terenie. 

Praca ta, ukończona w 1924 roku stanowiła 
wartościowy materjał, będący chwilowo pod
stawą przy uregulowaniu wynikających miej
~cowych _ sporów granicznych, została też wy
zyskana przy reambulacji oraz przy opracowaniu 
i kartograficznem map. 

Długość granicy wschodniej wynosi około 
1400 kim., powierzchnia terenu zdjętego około 

JAMIIO, 
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Rgs. 4. Schemat granic9 
wschodniej pokrytej zdj,;

ciami lotniczemi. 
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POKRYTY ZDJĘCIAMI 

LOTNICZEMI 
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Rys. 5. Schemat pobrzeża pokrytego zdjęciami lotniczemi. 
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3000 kim. (Rys. 4), z czego połowa przypada na teren rosyjski. 
Długość mapy fotograficznej wynosi około 140 m. 

Dalszemi pracami Referatu Fotogrametrycznego 
były pomiary szeregu O b o z ó w ć w i c z e b n y c h przyczem posłu
giwano się metodami wyżej przytoczonemi, z tern, że mapy fotogra
ficzne naklejane na stoliki miernicze podług punktów geodezyjnych 
i wymagające tylko nieznacznych wyjaśnień sytuacji, były uzupełniane 
warstwicami mierzonemi zwykłemi sposobami tachymetrycznemi. 

Zaletą tej metody było to, że nadzwyczaj drobiazgowa sytuacja, 
jaką dostawano na kliszy, a zatem i na 

1
mapie fotograficznej, uzys

kaaliśmy nową masę punktów, linij (szachownica pól), a nawet 
cieni, które niezmiernie ułatwiały układanie warstwic i wpływały 
w znacznym stopniu na dokładność oraz wydajność pracy. 

Metodę tę, mającą zastosowanie jedynie w · terenach płaskich, 
można uważać za przejściową, gdyż będzie z czasem zastąpiona zdję
ciami stereoautogrametrycznemi z chwilą posiadania przez Referat 
Fotogrametryczny odpowiednich przrządów. 

Tym sposobem pomierzono około 300 kim. kw. w podziałce 
1 : 10.000, pozatem przygotowano do pomierzenia około 350 km.2

, 
sfotografowanych z powietrza, między innemi pas wybrzeża morskiego 
szerokości 10 km., (Rys 5 i 6) oraz 28 km.2 sfotografowanych z ziemi 
(Tatry Zachodnie). Metody pracy polowej oraz przygotowania 
jej do reprodukcji, zostały pod względem dokładności i wydajności 
po szeregu prób i doświadczeń w znacznej mierze zmienione i ulep
szone tak, że dają wystarczającą dokładność graficzną. 

Biorąc pod uwagę niewielką obsadę personalną, posługiwanie się 
przyrządami typów starych, oraz trudności, jakie zwykle trzeba zwal
czać przy pierwszem stosowaniu metod nowych, można stwierdzić, 
że Referat Fotogrametryczny zdołał wykonać dość poważną ilość prac. 

Musimy jednak ciągle i głośno powtarzać, że praca nasza jest 
w tym kierunku prymitywnem poczynaniem, że w tej dziedzinie nie 
dorównu~emy jeszcze iJmym państwom, a to przedewszystkiem 
z powodu braku przyrządów nowego typu, dozwalających na auto
matyczne wykorzystywanie zdjęć lotniczych, jak i ziemnych. Należyte 
zrozumienie w sferach decydujących wartości tej gałęzi miernictwa, 
która w czasie wojny odegrała tak wielką rolę, a obecnie rozwija 
się w szybkiem tępie, cały szereg wynalazków w dziedzinie przy
rządów fotogrametrycznych i udoskonaleń metod pracy, zwoływanie 
międzynarodowych kongresów fotogram., powstawanie towarzystw 
prywatnych, obfita literatura (niestety, dotychczas tylko w językach 
obcych, szczególnie w niemieckim), każe nam wytężyć siły, aby znikł 
dystans dzielący nas od szeregu państw przodujących na tern polu. 

Referat fotogrametryczny ma możność zaczerpnięcia głębszego 
oddechu przez swe częściwe usamodzielnienie oraz powiększenie 
obsady personalnej. 
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LE DEVELOPPEMENT ET LES TRAVAUX DE LA SECTJON 
DE PHOTOGRAMMETRIE ~E L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE 

DE L'ARMEE a VARSOVIE. 

NR 1 

L'a~teur ?ecńt l'or!~ne ~t ,le developpement de la section de photo
tt rammetrifef et f~e son or1gme a 1. an 1920, puis passe une courte revue des 
ravaux e ectues pa,r cette secbon. 

~n. 1921 . la section fut incorporee a la delegation polonaise de la 
comm1ss1on m1xte pour la delimitation de la Pologne et de la Russie 
Elle Y effectua le leve, a !'aide de l'aerophoto d'une zone d'environ 1 kim. 
?es. deux cótes 1e la frontiere sur une longueur de ca 1400 klm., c'est 
a ?t~e 3000. klm. Ce travail, termine en 1924 constitu un document fort 
pr

1
ec!ef ux qm dur?!1t de longues annees, servira a regler tous les differends 

re ab s aux fronberes. 
. , L~ sect~on p~ssa ensuite au leve par avions au 1 : 1 O.OOO des cam s 
g exerc~ces; Jusqu a pre~ent 300 klm.2 furent leves a laide de l'aerophofu, 

8, kim: par photographte de terre (Tatra occidentales) et ca 350 kim.a 
p~ep~res pour des futurs leves. La section a en outre collaboree a la 
rev1s1on des cartes. 

L' article est muni de 6 figures. 

I 

\ 

u N A ·S 

UTWORZENIE KWARTALNIKA 
,,WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ". 

Myśl zorganizowa°:ia własnego wydawnictwa petjodyczfego W. I. G., 
podnoszona niejednokrotnie na zebraniach Sekcji Geograficznej i w toku 
codziennej naszej pracy, doczekała się urzeczywistnienia. Po pokonaniu 
licznych trudności natury finansowej i formalnej przez Komitet Organiza· 
cyjny kwartalnika, w dniu 8 marca b. r. ukazuje się Rozkaz Dzienny 
W. I. G., którego wyjątek poniżej przytaczamy. 

WojskowlJ lnsi1jtut Geograficzny. 
ROZKAZ DZIENNY Nr 14. 
Warszawa, dnia 8 marca 1927 r. 

Kwartalnik nWiadom~ści Redakcja: Opierając się na uchwale „Sekcji 
Służby Geogr~ficzneJ" Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej" 

L. 1850,27. k 'I t . kł d d k .. k t 1 o res am nas ępuJący s a re a c11 war a -
nika „ Wiadomości Służby Geograficznej": Redaktor - Mjr. Lewakowski 
Jerzy, Sekretarz - por. Zarychta Apolonjusz, Skarbnik - por. Kracz
kiewicz Jan, Administrator - u. c. Królikowski Zdzisław. 

Wewnętrzne zorganizowanie pracy redakcji powierzam mjr. Lewa
kowskiemu, podług zasad przyjętego statutu. 

K o mi te t R e d a kc y j ny: kpt. Biernacki Fran cis zek, kpt. Czarnota 
Jan, por. Czarnota Tadeusz, por. Czarnecki Stanisław, mjr. Jankowski 
Ksawery, prof. Dr. Jezierski Wacław, Mjr. Karbowski Aleksander, prof. 
Dr. Krassowski Jan, płk. Kreutzinger Józef, prof. Dr. Lencewicz Stanisław, 
mjr. Lewakowski Jerzy, por. Pietkiewicz Stanisław, kpt. Rychlewski Józef, 
por. Stocki Aleksander, ppłk. Surmacki Władysław, por. Zarychta Apo
lonjusz. 

Podając powyżej skład „Komitetu Redakcyjnego", którego przewod
nictwo obejmuję osobiście, mam przeświadczenie, oparte na dobrej woli 
i fachowem doświadcz~niu wszystkich Członków Komitetu, że praca nad 
nadaniem właściwego kierunku pismu i utrwaleniem jego podstaw na 
wszechstronnych źródłach nauki i życia, będzie postępować pewnie i stale. 

P ó p arcie ogół u: Powi.adamiając pp. oficerów W. I. G. o pow
staniu kwartalnika, który jest nietylko oficjalnym organem W. I. G. 
i Sekcji Geograficznej T . . W. W. ale powinien się stać ośrodkiem du
c h o w e j j e d n o ś ci, j a k o w y r a z n a u ko w e j w s p ó ł p r ac y n as 
ws z y s t ki c h, wzywam ogół pp. oficerów, a wszczególności panów Kie· 
.rowników Wydziałów, Szkół, oraz przewodniczącego SekcJi Geograficznej 
T. W. W. · do usilnego stałego popierania pisma, uważając to ze względu 
na dobro służby za obowiązek naszego stanu. 

Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego 
(-) Kreutzinger 

Pułkownik. 

Rozkaz powyższy, powołujący nasz kwartalnik do życia, następnie 

poparcie- udzielone uprzejmie przez Pana Szefa Administracji Armji, ugrun
towały naszą pracę. Wielkie zainteresowanie ze strony sfer naukowo-

5 
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geograficznych i naszych pp. oficerów, dobra wola, bezinteresowna i ser
deczna współpraca, jaką P. T. Współpracownicy oraz Komitet Redakcyjny 
niezwłocznie okazali, stawia nas w prawdziwie szczęśliwe położenie: 
m oż e my m i e ć p e w n o ś ć t r w a ł e g o r o z w oj u c z as o pi s m a. 

Powodzenie to niechaj będzie coraz szersze i pełniejsze, leży to 
w mocy współpracy Wszystkich. 

Do tej współpracy właśnie gorąco wzywamy, a Wszystkim, którzy 
zaofiarowali nam ją dotąd, wyrażamy szczere podziękowanie. 

Redakcja. 

D ZJAZD SŁOWIAŃSKICH GEOGRAFÓW I ETNOGRAFÓW 
W POLSCE 1927 R. 

II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów odbędzie się w Polsce 
w czasie od 2-go do 13-go czerwca 1927 r. Zagraniczni członkowie Zjazdu 
oraz część polskich jego uczestników pomieszczonych będzie w specjal
nym pociągu sypialnym, w którym odbędą podróż po Polsce. 

Podczas tej podróży Kongres otwartym zostanie w Warszawie, 
zamkniętym w Krakowie, ponadto odbędą się posiedzenia plenarne i sek
cyjne oraz wycieczki w różnych miastach Polski. Prace zostaną zorgani
zowane w ośmiu sekcjach, a mianowicie: 

1. Kartografja, Geofizyka, Geodezja, Meteorologja, Klimatologja, Hydro
grafja. 2. Geomorfologja i Geologja. 3. Fitogeografja. 4. Zoogeografja„ 
5. Geografja człowieka i gospodarstwa. 6. Antropologja, Demografja, Etno
grafja, Socjologja. 7. Geografja regjonalna. 8. Geografja historyczna„ 
Histotja geografji, Dydaktyka geografji. 

Zarys programu podróży zjazdowej podajemy poniżej. 

t. Marszruta. 

(Niektóre szczegóły programu są tylko ramowe). 
2 c z e r w c a: D z i e dz i c e - Ka t o w i c e, koleją i popołudniu : 4 - 5 

wycieczek samochodami, z których 1-sza obiera drogę : Katowice - Sosno
wiec - Dąbrowa Górnicza, Grodziec, Szarlej, 2-ga Katowice - Murciki 
i z powrotem przez Katowice do Szarleju, 3-cia dla zwiedzania osad
nictwa jeszcze nie ustalona, 4-ta przemysłowa, Katowice - Chorzów -
Szarlej. Wszystkie wyjeżdżają o 1-szej z Placu Wolności w Katowicach„ 
zjeżdżają się o godz. 5-ej w Szarleju, gdzie po godzinnym odpoczynku. 
nastąpi wspólny wyjazd do Srebrnicy oraz Tarnowskich Gór, skąd samo
chody wracają próżne do Katowic. {Sekretarz Komitetu Katowickiego 
P. Prof. Betleja, Katowice, Gimnazjum Państwowe, Mickiewicza 13). 

3 c z e r w c a: P o z n a ń. Godz. 1 O - odczyty informacyjne o Polsce. 
Godz. 18 - wycieczki: 1) geol.-morfol. Rataje - Szeląg - Fabianowoj 
2) kulturalna (zabytki - muzea) i 3) gospodarcza (fabryki). Godz. 20 -
przedstawienie w operze. Godz. 22-raut w magistracie. {Sekretarzem Komi
tetu Poznańskiego jest P. Prof. Bolesław Olszewicz, Aleja Marcinkowskiego 3). 

4 czerwca: Gdynia. Wycieczka do Kamiennej Góry. Obejrzenie 
portu. Wycieczka na półwysep Hel statkiem. Z Helu koleją wycieczka 
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etnograficzna do Jastarni. Powrót do Helu i statkiem do Gdyni. (Przewodni
czącym Komitetu w Gdyni jest Komandor Rummel, Dyr. Floty handlowej). 

5 czerwca: Wa~s~awa. 1~ .Przyjaz~ na Dworzec Główny 
(godz. 8 rano). 2) Załatwieme spraw i mformacJe w biurze Zjazdowem 
nc1; ?worcu (8 - rano). 3) Uroczyste zebranie inauguracyjne na sali miej
skteJ w ratuszu (10 - 12): a) Wstępne przemówienie Prezesa Centr. 
Komitetu Org. prof. Romera i zaproszenie do prezydjum przedstawicieli 
państw obcych, b) Przemówienie Rządu, c) Przemówienie w im. St. M. 
U:ar~zawy,. d) Pr~emówienie w im. Towarzystw Naukowych, e) Przemó
w1eme ,w. n~. Um~ersytetu, f} ~rzemówienie delegatów państw obcych 
(Przemowtema tr~aJą me dłużeJ mż 3-5 minut każde). 4) Obiad (13-15) 
wyda~y prz~z ~m. Spr. Zagr., dla oficjalnych przedstawicieli państw. 
5) Zwtedzame miast~ samochodami (15-18). Marszruty będą dostarczone 
przez p. Al. Janowskiego. 6) Przedstawienie w Teatrze Wielkim (19t - 22). 

6 c z e r w c a: W ar s z a w a. 1) Zebranie plenarne ukonstytuowanie · z· d u · t · ( 1 1 • się Jaz u w . mwersy ecie 9z--1 ~ 2 ). 2) Z wiedz anie miasta w grupach pie-
chotą, tra~waJem lub samochodam!: a) Wystawa Kartograficzna urządzona 
przez. W oJskowy Instytut Geograficzny (Gmach byłej Szk. Podchorążych, 
al. UJazdowska), b) Muzeum etnograficzne (Gm. Muzeum Roln. i Prze
mysłu), c) Muzeum przyrodnicze (Uniwersytet), d) Wystawa krajoznawcza 
(Resursa, ~bywat.elska), e) Instytut Nauk Antropologicznych Tow. Nauk. 
Warsz. (Smadeckich 8). 3) Obiad (14 - 16) miejsce nie ustalone. 4) Posie
dzenia Sekcyjne w Uniwersytecie (15! - 18). 5) Odjazd z Dworca Głów
nego do Wilna (~3 - 23!). Przewodniczący Komitetu miejscowego p. Wła
dysław Massalski, Warszawa, Praga, Marcinkowskiego 6 m. 10, sekretarz 
Dr. Jerzy Lo~, Warszawa, Flory 3. Komitet pomocniczy Wojsk. Inst. 
Geogr., ul. Wilcza 64, tel. 34-90. 
. 7 c z e ,r ~ c a: , ~ i I n o. Z ~iedz~nie mias~a (8-1 ~). Popołudniu wy-

ci~czka, kto~eJ częsc ~orfologiczna. i etnograficzna skieruje się do Trok, 
zas geobotamczna do Zielonych J ez10r. Wyjazd wszystkich uczestników 
z placu Katedralnego o 2-giej popołudniu, powrót około 7-ej wieczór. 
(Sekretarzem Komitetu Wileńskiego jest P. Prof. Rydzewski, Wilno, 
Zakrętowa 15). 

8 czerwca: Przejazd: Wilno -Łuniniec - Lwów. 
9 c z e r w c a: L w ó w. W godzinach 8 - 1 O rano zwiedzanie miasta. 

P?południu wycieczki, z których ustalona dotąd tylko jedna, geobota
n!czna do Janowa, około 30 kim. Morfologiczna na Roztocze możliwa, ale 
ntepewna, tak sam~ etnograficzna. (Komitet, na czele którego stoją: Woje
woda Paweł Garapich, prof. Romer, Lwów, Długosza 25, jako etnograf 
prof. Adam Fiszer, Lwów, Mikołaja 4). ' 

, ! O c z e ~ w c a: P r ze j. a z d L w ó w - B o r y s ł a w - C h ab ó w k a. 
PostoJ 4-godzmny w Borysławiu. Zwiedzanie zagłębia naftowego. 

, 11 c z er w c a i C h a b ó w k a - Z a k o p a n e - T at r y - C h at? w ka. Ze . wzg!ędów technicznych zostaje pociąg Kongresowy w Cha-
owce. Teg?z dn~a. wyrus~ają wprost z. Cha1?ówki wycieczki samocho

dowe. A m1anowic1e: wycieczka geologiczna i etnograficzna z Chabówki 
P~zez Zakopane do Morskiego Oka i z powrotem z zatrzymaniem w Kuź
~tcach, mo~fologiczna z Chabówki przez Zakopane do doliny Kościelskiej 
1 z powrotem. Wszystkie wycieczki dojechałyby z Chabówki do miejsca 
swych studjów między godz. 5! a 7! rano i zgromadziłyby się w Kuźni-
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cach na wspólnv posiłek i tańce góralskie o godz. 7-mej wieczorem. 
Wróciłyby stamtąd do Chabówki w god~inach 9-ta do 11-tej. . . 

12 czerw ca: Kr a k ó w. W godzmach rannych (8-10) zw1edzame 
miasta. Wycieczki popołudniowe: a) etnograficzna do Bronowic (15 klm.), 
b) geobotaniczna do Bielan i Woli J~stowskJe_i (ró~nież 15 kl~.), c). mor: 
fologiczna piesza skierow:ana na Kopiec. Koscmsz~. W szys!kte ~yc1~czk1 
odbędą się w czasokres1e od 3 - 5-teJ popołudmu. Rozw1ązame Z1azdu 
i odjazd różnemi pociągami. 

2. Spis referatów. 

(Wykazaliśmy jedynie referaty więcej 'związanę z dziedziną wojsk?
wej służby geograficznej. Przy referatach, których miejsce wygłoszema 
jest zdecydowane, podano miejscowość w nawiasie). 

Sekcja I. 
Sawicki - Kraków: ,,Atlas Jezior Tatrzańskich". 
Piątkiewicz - Kraków: ,,Prace stereofotogrametryczne nad nową 

mapą Tatr" (Kraków). 
Semerad - · Brno: ,, Geodeticke zakłady a roganizace w Ceskoslo-

wensku". 
Jankowski - Warszawa: ,,Przyczynki do nowej teorji zakłóceń j!eo-

idalnych (Warszawa). 
W einberg - Leningrad: ,,Etat actuel des connaissances geophysiques 

concernant de territoire de l'Union des Republiques Sovetiques Socia
listiques". 

Weinberg - Leningrad: ,,Le passe et le present de l'Observatoire 
Geophysique Centrale et les formes desirables de renfoncer la cooperation 
des instituts centrales geophysiques slaves de l'Observatoire". 

Cermak - Praga: ,,Nowa budova vojenskeho zemepisneho ustavu 
ceskoslovenske republiky". 

Pick - Opava: ,,Hydrologicke pomery promieniste povidy Visly". . 
Moniak - Lwów: Metoda rysowania blokdiagramów i zastosowame 

ich w geografji i geologji" (Lwów). 
Peterka - Praga: ,,La determination d'un point de l'espace dans .la 

fotogrammetrie aerienne". 
Peterka - Praga: ,,Essai sur la topographie aerienne contemporaine 

aux Etats Unis". 
Szwykowski, Bastamoff i Witkiewicz - Moskwa: ,,Expose des ree· 

cherches theoriques experientales sur les instruments et apareils meteoro
logiques poursuivies a l'Institut Geographique de Moscou". 

Matakiewicz - Lwów: ,,Droga wodna Wisła - San - Dniestr - Prut 
(Bałtyk - Morze Czarne) z połączeniem do Lwowa". 

· Sekcja II. 

Kettner - Praga: ,,Les facides balto-pologne de l' ordovivien inf er· 
rieur (termadocien) en Boheme (z pokazami). 

Andrusov - Praga: ,,Sur la geologie de la zone de Klippes carpa · 
tiques de la Slovaquie". 

Limanowski - Wilno: ,,Stosunki morfolo~iczne Wileńszczyzny w oko· 
licach Wilna i Trok". 
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Rydzewski - Wilno: ,,Morfologja i morfogeneza półwyspu Helu". 
W einberg - Leningrad: ,,Essai de definition mathematiques des notions 

geomorphologiques fondamentales". 
Teisseyre - Lwów: ,,Le probleme de tassement des Karpates et 

reman~ues sur l'analyse morphologique". 
Świderski - Warszawa: ,, O charakterze jednostek tektonicznych 

Karpat". 
Kamińska - Poznań: ,,O pochyłościach w krajobrazie nizinnym". 
Gontarska - Poznań: ,, O rozmieszczeniu wysokości względnych po 

obu brzegach Wisły środkowej i dolnej". 
Kołodziejska - Lwów: ,,Morfologja Wyżyny Małopolskiej w świetle 

studjum profilów podłużnych". 
Teisseyre - Lwów: ,,Mapa powierzchni szczytowej Karpat jako przy-

kład nowej metody geomorfologicznej i geotektonicznej". 
Ochocka - Lwów: ,,Mapa wysokości względnych w Polsce". 
Tscherniawsky - Podebrady: ,,Shema de la tektonique de l'Ukraine". 
Danes - Praha: ,,Spadove krivdy Vitavy v okoli prażskim". 
Zych - Lwów: ,,Tektonika polskiej części Podola". 
Czort - Kraków: 1,Podział Beskidów zachodnich (Magórskich) i śred

nich wraz z ich podgórzami na podstawie wysokości względnych". 

Sekcja III. 

Pawłowski B. - Kraków: ,,Podstawy wydzielania pięter roślinności 
w Tatrach i Beskidach Zachodnich" (Kraków). 

Motyka-Kraków: ,,Elementy geograficzne we florze porostów Polski". 
Turowska - Kraków: ,,O posługiwaniu się nazwami miejscowości do 

wyznaczenia zasięgów geograficznych drzew w Polsce" (Kraków). 
Niedziałkowski - Warszawa: Metody klasyfikacyj typologiczno-leś

nych a fitosocjologja". 

Sekcja IV. 

Jakubski - Poznań : ,,Pokaz mapy zoograficznej Świata" (Warszawa-
Kraków), 

Sekcja V. 

Dvorsky - Pr aha : ,, Caracteres communs aux pays slaves". 
Woźniakowski - Krzemieniec : Pasterstwo wysokogórskie w Czar-

nohorze" (Lwów). 
Woźniakowski - Krzemieniec: , Gestość nazw na Podolu" (Lwów). / 
Sawicki- Kraków: ,,Osa 'ctwo na o nic Polski". 
Blondel - Paryż: ,,Sur les trans orma 10ns a ra1res en Europe ort 

tale dans les pays słaves et Roumanie". 
Syriste - Praga: ,,O rozmieszczeniu i życiu gospodarskiem kolonji 

czeskich na Wołyniu". 
Pawłowski -Poznań: ,,Wpływ granicy politycznej na pewne zja

wiska antropogeograficzne". 
Pawłowski - Poznań: ,,O rozmieszczeniu ludności olskiej w woje

omorskiem". 
Grodzic 1 - wów: ,,Rozmieszczenie ludności na Polesiu". 
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Wąsowicz - Lwów: ,,Mapa narodowości w Polsce według spisu 
ludności 1921 ". 

Czyżewski - Lwów: ,,Regjony drzewno-gospodarcze Polski". 
Deszczka - Poznań: ,,p rozmieszczeni dQlllÓw iesz){aln eh wiej

skich w Polsce". 
Jezowa - Poznań: ,,Geografja ruin w Polsce". 
Ziemska - Poznań: ,,Rzut oka na drogi żelazne zwykłe w woje

wództwie poznański em". 
Piątkowski - Lwów: ,,Stosunki narodowościowe w województwie 

wołyński em". 
Ormicki - Kraków: ,,Kartograficzne zobrazowanie zjawisk gospo-

darczych" (Kraków). 
Kubijowicz - Kraków: ,,Podstawowa mapa antropogeograficzna miast". 

Sekcja VI. 

Mydlarski - Warszawa. ,,Struktura antropologiczna Polski i zagad-
. nienia poboru wojskowego" (Warszawa). · , 

Mydlarski - Warszawa: ,,Zagadnienia typów budowy fizycznej na 
ziemiach Polski" (Warszawa). 

Se kej a VII. 
Janowski - Warszawa: ,,Idea i praca krajoznawcza" (Warszawa). 
Kolbuszewska - Poznań: ,,O rozmieszczeniu błot w wojew poznań-

skiem i pomorski em". ' 
de Martonne - Paris: ,,Principe d'une disision geographique des 

Karpates". 

Sekcja VIII. 
Almagia - Rzym: ,,Sur les cartes geographiques de la Pologne con

struites en I talie". 
Sawicki - Kraków: ,,Pułkownika Heldensfelda zdjęcia topograficzne 

południowego Królestwa". 
Buczek - Kraków: ,,Karol Perthees, kartograf króla Stanisława 

Augusta". . 
Semkow~cz - Kraków: ,,Komisja Atlasu Historycznego Polski". 
Semkow1cz - Kraków: ,,Mapa Małopolski z doby Sejmu Cztero

letniego". 
Romanowska - Lwów: ,,Zmiana w zalesieniu byłego Królestwa 

Kongresowego w ciągu stulecia". , 
Jacyk-:- Lwów: ,,Stopień dokładności na mapach XVII w." 
Olszew1cz-Jakubowicz - Poznań: ,,Projekt wydawnictwa p. t. ,,Monu

menta Poloniae Cartographica". 
Dobrowolska - Kraków: ,,Studja nad osadnictwem w dorzeczu 

Wisłoki". ---
,- uczek- ~aków: ,,Mapy wojew. Bracławskiego p. Seweryńskiego". 

Jakubowski -- Warszawa: ,,Nowoodnaleziona mapa polska Śpisza 
XVIII wieku" (Warszawa, Kraków). 

Houl - Praga: ,,Prispevek a metodam vojenskeho popisu . zeme 
w dobe valek Napoleonskych". 
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3. Udział W. I. G. w Kongresie, 

W Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów wezm1e udział 
jako przedstawiciel M. S. Wojsk. Szef W. I. G. Pułkownik Kr e u tz i n g er, 
podejmując równocześnie przewodnictwo S e kc i i I w obradach zjazdo
wych. Do prac przygotowawczych w organizacji Zjazdu zostali wyznaczeni. 
Mjr. Lewakowski i 'por. Pietkiewicz. 

W. I. G. Wykonywa mapę orjentacyjną Zjazdu w skali 
1 : 1.500.000, pozatem Komitet organizacyjny oddał W. I. G. do opraco
wania kartograficznego i reprodukcji m ap ę g eo 1 ogi cz n ą prof. Nowaka 
i m ap ę s z a łaś n i c twa w Tatr ach dr. Pacewiczowej. 

Uczestnicy Kongresu otrzymają kartotekę z kompletem map obej
mujących tereny podróży. Okładkę tytułową kartoteki wykonał por. 
Podjadek-Słupeczański. 

W. I. G. urządza wraz z Sekcją Geograficzną T. W. W. wystawę 
kartograficzną w lokalu „Szkoły Oficerów Służby Geograficznej" (Al. Ujaz
dowskie !), celem zorjentowania uczestników Zjazdu o stanie kartografji 
polskiej. 

Do przewodnika zjazdowego będzie dołączony biuletyn W. I. G. 
Przy nawale terminowych prac służbowych, wyjeździe oficerów 

topografów w pole i ograniczonych budżetem warunkach, W. I. G. dokłada 
jednakże wszelkich starań, aby wykończyć na czas podjęte roboty. 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI GEOGRAFICZNEJ T. W. W. 

Sekcja Geograficzna T. W. W. ukonstytuowała się w dniu 3.XIl.23 r. 
Wytyczny program Sekcji Geograficznej miał na celu przyczynienie się 
do ogólnego dorobku wiedzy wojskowej i wykazanie doniosłości i potrzeb, 
int~resujących armję oraz społeczeństwo, zagadnień z dziedziny wiedzy 
geograficznej. Z tych też powodów Sekcja Geograficzna postawiła sobie 
za zadanie: 

1) popularyzować zagadnienia wiedzy geograficznej w kołach woj
skowych przez oddziaływanie osobiste oraz przez organizowanie popu
larnych odczytów z dziedziny geografji, uwzględniając w pierwszej linji 
potrzeby wojskowe; 

2) dążyć do pogłębienia fachowej wiedzy w dziedzinie służby geo
graficznej, przez zorganizowanie twórczej pracy naukowej oraz pracy 
hibljograficzno-krytycznej wewnątrz sekcji. 

Sekcja Geograficzna liczy ogółem 177 członków w tern 17 z poza 
Warszawy - członków-korespondentów. 

W przeciągu 1924 r. odbyły się 4 posiedzenia, oraz zostały zorgani
zowane odczyty: mjr. B us b a c-h a p. t. ,,Zadanie służby geograficznej 
podczas wojny", mjr. Karbowskiego p. t. ,,Marchand'a-Topografja w zasto
sowaniu do artylerji", ppłk. Dr. Jaworskiego p. t. ,,Weinfeld'a - Tablice 
statystyczne Polski". 

Przyjęto projekt, aby podjąć opracowanie tematu: ,,Granice państwa 
pod względem geograficznym i opisowo-statystycznym". . 
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W 1925 roku Sekcja Geograficzna odbyła 4 posiedzenia. W wyko
naniu programu wysuniętego przez Zarząd Główny T. W. W. opracowano 
referat popularny p. t. ,,Przeszłość, przyszłość i stan obecny mapy pol
skiej". Referat ten, opracowany siłami zbiorowemi, został rozesłany 
wraz z mapami pokazowemi do wszystkich O. K. oraz członków-kores
pondentów. Referat ten zawierał materjał na dwa do trzech wykładów 
1 został tak ułożony, by każdy fachowiec z łatwością mógł podjąć się 
wygłoszenia go. 

W dziale naukowym zaznaczyło się dążenie do zapoznania się 
z nowemi metodami pracy zagranicą oraz do samodzielnej twórczości 
naukowej; wynikiem tego były następujące referaty: 

,,Uwagi o przeprowadzaniu wywiadu przy triangulacji" - ref. por. 
Serafin. 

,,Zmodyfikowanie rzutu Albersa" -ref. inż: Kolanowski. 
„Djagram siatki geograficznej w rzucie gnomicznym do odnajdywania 

odległych radjostacyj - ref. ppłk. Konig. 
,,Suwak logarytmiczny i jego zastosowanie w praktyce topografa" -

ref. por. Pietkiewicz. 
,, Warstwice czy poziomice" - ref. kpt. Biernacki. 
Program prac Sekcji Geograficznej na rok 1926, miał obejmować

oryginalne referaty dyskusyjne, jako zasadnicze zajęcia wewnątrz -sekcji„ 
referaty spr:awozdawcze, ponadto większe rozprawy oryginalne, wreszcie 
referaty kraJoznawcze. 

. W dniu 24 marca 1926 roku odbył się w Oficerskiem Kasynie Gar:.. 
mzonowem odczyt prof. Eugenjusza Frankowskiego p. t.: ,,Lud na ziemiach 
~olski". Dalszym ciągiem odczytu była wycieczka do Muzeum Etnogra
ficznego w dniu 30 marca 1926 r. pod kierownictwem prof. Frankow
skiego. 

W ~niu 20 .lipca 1926 roku odbył się odczyt por. Zarychty p. t.: 
'!~e?~~af1czno-polt~yczna sytuacja stanów południowych republiki brazy
h!sk1e1 . Odczyt. 1lu~trowany był przeźroczami, dającemi szereg nader 
ciekawych scen 1 widoków, dotyczących krajobrazu, życia i obyczajów 
republiki brazylijskiej. 

Na po.siedzeniu. w dniu 18.X.1926 r. Sekcja Geograficzna uchwaliła„ 
na podstawie memo11ału, przedstawionego przez por. Zarychtę koniecz
ność wydawania specjalnego czasopisma o charakterze naukowym, poświę
conego zagadnieniom wojskowej służby geograficznej. 

Na tym~e posiedzeniu .został wyłoniony komitet organizacyjny powyż
szego czasopisma w składzie: prof. Krassowski, kpt. Biernacki por. Ja-
miołkowski, por. Pietkiewicz, por. Zarychta. ' 

. Na p~siedzenił! w ~niu 19.XI.1926 r. został przyjęty projekt regula
mmu ~ekcJi Geograficzne} opracowany przez Komisję złożoną z kpt. Soko
łowskiego, por. Salacha i por. Tyszkiewicza. 

. Na temże. posiedzeniu por. Zarychta w imieniu Komitetu Organiza
cyJ~ego czasopisma odczytał projekt, przedstawiający zadania i cele .cza
sopisma, . skład r~dakcji i administracji oraz program na przyszłość. 
W .spra~ie. ustalenia ty~ułu czasopisma została ogłoszona ańkieta, w rezul
tacie ktoreJ ustaloRo, ze przyszłe czasopismo nosić będzie nazwę Wia-
domości Służby Geograficznej". " 
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W roku 1926 zostały odczytane oraz wygłoszone następujące spra
wozdania i referaty: Kpt. Biernacki „ Warunki ortogonalności siatki geo
graficznej w rzutach kartograficznych", Kpt. Biernacki „Rzut Roussilhe 'a 
i jego zastosowanie dla Polski", Por. Adamski „Polesie", Por. Pietkiewicz 
"Sprawozdanie ze zjazdu geologów polskich w Wilnie", Mjr. Roeder 
HSprawozdanie ze zjazdu fotogrametrycznego w Berlinie". · 

Zarząd Sekcji Geo~raficznej T. W. W. ogłosił konkurs na opraco
wanie tematu p. t.: ,,O sposobach przedstawienia terenu na mapach". 

Sąd konkursowy wyznaczył drugą i jedyną nagrodę w sumie 100 zł. 
por. Pietkiewiczowi Stanisławowi. 

Dnia 31.L b. r. dotyczczasowy zarząd ustąpił, poczem na zebraniu 
dnia 12.II. b. r. został wybrany nowy zarząd w składzie: przewodniczący 
Ppłk. Surmacki, zastępca Mjr. Lewakowski, sekretarz Por. Salnicki 
i skarbnik por. Romanow. 

Do dnia 1 maja zorganizowano następujące odczyty: kpt. Bier
nacki - ,,Rzut wielościenny", ppłk. Surmacki - 11 Kartograficzne potrzeby 
artylerji i ich aktualne rozwiązanie", prof. Rutkowski - · ,,Morfologja 
terenów morenowych", prof. Janczewski - 11 Kartografja terenów more
nowych", prof. Jaczewski - ,,Szlakiem wyprawy zoologicznej ś. p. dra 
Chrostowskiego przez Amerykę Połudn.", por. armji francuskiej G. A. 
Sauzey - 11 Przez Afrykę Centralną wzdłuż równika", kpt. Biernacki -
,,Rzut Roussilhe'a i jego porównanie z rzutem Lamberta-Gaussa". 

Zarząd sekcji postanowił w okresie wiosennym i letnim zwrócić 
całe zainteresowanie w kierunku współpracy z Komitetem Organizacyjnym 
II Zjazd u Sł o wiań ski c h Geografów i Et n ogr a f ów w Po 1 s ce. 

Wyłoniony z sekcji komitet na posiedzeniu w dniu 14.III b. r. wydzielił 
z pośród siebie trzy sekcje: sekcję gospodarzy, sekcję wyd a w
n i cz ą i sekcję wy s t a w o w ą. 

Z ad a n ie S e kc i i Go sp o dar z y: opracowanie krótkiego biu
letynu o organizacji i pracach wojskowej służby geograficznej w Polsce, 
oraz instrukcji dla gospodarzy, oprowadzających członków zjazdu po wy
stawie. Pomoc komitetowi miejscowemu w obowiązkach gospodarzy. 

Z ad a n ie S e kc j i Wyd a w n i c ze j: opracowanie kartoteki zjazdu 
w myśl wskazówek Komitetu Głównego oraz przygotowanie katalogu 
wydawnictw W. I. G. wraz z odpowiedniemi załącznikami. 

Z ad a n ie Sekcji Wystaw owej: zorganizowanie wystawy, obej
mującej prace i dorobek W. I. G., oraz w razie możności dającej prze
gląd wojskowej przeszłości kartograficznej w Polsce. 
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STANISŁAW CZARNECKI 

Porucznik W. I. G. 

ŚWIATA. 

PRACE KARTOGRAFICZNE W ROSJI SOWIECKIEJ. 

Zeszyt lutowy miesięcznika rosyjskiego, wychodzącego w Moskwie, 
,,Gieodiezist" z r. 1926 zawiera ciekawą „Kronikę prac kartograficznych", 
w której wyszczególnione zostały ważniejsze prace kartograficzne, prowa
dzone obecnie w Z. S. R. R. Sprawozdanie to chociaż nie odźwierciadla 
całkowicie stanu rzeczywistego prac dokonanych, daje jednak orjentację 
jakie prace kartograficzne Rosji carskiej są kontynuowane, jakie prace 
nowe · zostały wykonane, względnie zapoczątkowane, oraz jakie metody 
stosowane są obecnie w pracach kartografji wojskowej.1

) 

Widzimy tu przedewszystkiem, że mapy dawne w skalach, zastoso
wanych do podziałek calowych są zachowane i prowadzone nadal, mają 
iednak one z czasem ustąpić miejsca mapom o skalach dziesiętnych. Tak 
więc granica map 1 :42.000 i 1 :84.000 dochodzi tylko do południka Puł
kowo, zkąd zaczynają się nowe mapy o skali 1:50.000 i 1:100.000. Na 
mapach tych warstwice wyrażone są w metrach. Po za tern nowe mapy 
posiadają większą ilość barw . . Rzuty stosowane w nowych mapach mają 
być zasadniczo dwóch typów: w mapach szczegółowych do skali 1: 1.000.000 
włącznie rzuty wielościenne, dla skal mnjejszych rzut stożkowy, opraco
wany przez prof. T. Krasowskiego w 1921 r. 2

). 

Prace nad sporządzeniem i wydaniem map skoncentrowane są prze
ważnie w 4-ch instytucjach, posiadających własne oddziały kartograficzne. 
Instytucjami temi są: 1) Wojskowy Urząd Topograficzny (Wo
jenno Topograficzeskoje Uprawlenje), 2) Wyższy Ur z ą d Geod e
zy j ny (Wyzszeje Gieodieziczeskoje Uprawlenje 3), 3} Kom is ar ja t 
L u d o wy S p r a w W ew n ę t r z ny c h i 4) Ko m i s a r j a t L u d o w y 
Kom u n i kac j i. Prócz tego w mniejszym zakresie prace kartograficzne 
prowadzą: Gos i zda t (Państwowe Wydawnictwo, były Sytin}, Gosp łan 
(Państwowa Komisja Planów}, W y d z i a ł N a u ko w o - Te c h n i cz ny 
W. S. N. C h. (Wyzszij Sowiet Narodnago Choziajstwa) i inne instytucje. 

Rozpatrzmy kolejno prace, wykonywane przez poszczególne instytucje : 
I Wojskowy Urząd Topograficzny (Wyzszeje Topograficzeskoje 

Uprawlenje}. Część Europejska Z. S. R. R:'): 
1) Mapa 1-wiorstowa (Wierstowaja karta) 1:42.000. 
Mapa obejmuje przestrzeń na zachód od południka Pułkowo do gra· 

nicy Z. S. R. R. Około 60 % mapy tej, pokrywającej terytorjum Z. S. R. R., 

1) W jednym z następnych zeszytów damy szczegółowy opis obecnej organizacji 
pracy kartograficznej w Z. S. R. R. . 

2) W obliczeniach ma być przyjmowany elipsoid Bessela. Wprowadzenie w ma
pach rosyjskich południka Greenwich staje się również aktualne. 

3) W końcu 1926 r. przemianowany na Giedieziczeskij Komitiet W. S. N. Ch. (Wyz
szago Sowieta Narodnego Choziajstwa). 

4) Dawny podział Rosji na: Rosję Europejską i Azjatycką, zmieniono na: Część Euro
pejską i Część Azjatycką Z. S. R. R. (Jewropiejskaja czast' i Azjatskaja czast' S. S. S. R). 
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częściowo zdjęto nanowo, częściowo zreambulowanb w r. 1925. Mapa 
sporządzona jest z klisz heljograwurowych i aluminjowych. 

2) Mapa 2-wiorstowa (2-ch wiorstowaja karta) 1 :84.000. 
Mama obejmuje przestrzeń od zachodniej granicy Z. S. R. R. do 

południka Pułkowa. Wydano 980 arkuszy, z których 316 po r. 1918. Do 
1918 r. mapa miała dwa kolory, arkusze opracowane po 1918 r. są przy
gotowane do wydania w trzech kolorach (sytuacja - czarna, rzeki - nie
bieskie, warstwice - bronzowe). 2/ 3 arkuszy wydawane są z klisz heljo
grawurowych, 1/ 3 z aluminjowych. 

3) Mapa 3-wiorstowa (3-ch wiorstnaja karta) 1:126.000. 
Mapa wydana na 517 arkuszach, dopełniona na wschód 208 arku

szami wydania czasowego (bez rzeźby terenu) oraz 67 arkuszami pasa 
Leningrad-Psków-Witebsk--Czernihów-Odesa'; częściowo poprawiona 
podług reambulacji 1922 r. Mapa grawerowana na miedzi. 

4) Mapa 10-wiorstowa specjalna Części Europejskiej z. S. R. R. (10-ti 
wiorstnaja spiecjalnaja karta Jewropiejskoj czasti) 1:420.000. , 

Mapa wydana na 177 arkuszach. Od 1918 r. opracowano nanowo 
11 północnych arkuszy Części Europejskiej i poprawiono 16 arkuszy 
zachodnich. Mapa grawerowana na miedzi, wydawana w 4-ch kolorach. 

5) 25-cio wiorstowa wojskowa mapa komunikacyjna (25-ti wiorstnaja 
W ojenno-Doroinaja karta) 1: 1.050.000. 

Mapa wydana jest na 27 arkuszach w 4-ch kolorach, grawerowana na 
kamieniu. 

6) 40-to wiorstowa wojskowa mapa strategiczna Europy środkowej 
(40-ka wiorstnaja Stratiegiczeskaja Karta średniej Jewropy) 1:1.680.000. 

Mapa zawiera 12 arkuszy w 4-ch kolorach, grawerowana na kamieniu. 
7) Mapa w skali 1:50.000 (Karta masztaba 1:50.000). 
Mapa obejmuje rejon na wschód od południka Pułkowo. Dotychczas 

opracowano 170 arkuszy. Mapa wydawana jest w 3-ch kolorach z klisz 
aluminjowych. · 

8) Mapa w skali 1: 100.000 (Karta masztaba 1: 100.000). 
Sporządzenie tej mapy idzie równolegle do wydania mapy w skali 

1 : SO.OOO, ponieważ otrzymywana jest ona bezpośrednio z mapy 1 : SO.OOO 
drogą fotograficzną. Wydawana jest w czterech kolorach z klisz heljogra
wurowych (sytuacja- czarna, rzeki - niebieskie, warstwice - bronzowe, 
lasy- zielone). 

9) Mapa W skali 1: 200.000 (Karta masztaba 1: 200.000). 
Wymiary arkuszy tej mapy 2° dług. i 40' szerok. Mapa wydawana 

jest w 6 kolorach z klisz heljograwurowych. Rzeźba terenu wyrażona 
warstwicami co 20 metrów z jednoczesnem cieniowaniem. Dotychczas 
sporządzono 15 arkuszy. 

10) Mapa w skali 1: 1.000.000 (Karta masztaba 1: 1.000.000). 
Wymiary arkuszy mapy i nomenklatury przyjęto takie, jak w mapie 

międzynarodowej. Mapa ta ma zamienić istniejącą 25-cio wiorstówkę. 
Dla Części Europejskiej i Azjatyckiej przygotowano 35 arkuszy. 

11) 5-cio wiorstowa Mapa Kaukazu (5-ti wiorstnaja Karta Kawkaza 
1: 2/0.000). 

Do mapy tej dołączone są części Turcji i Persji. 
Prócz zasadniczych .wydawnictw Wojskowy Urząd Topograficzny 

wydał od r. 1918 następujące mapy ogólne: 
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1) ,,Mapa administracyjna Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali 
1 : 3.000.000, wydana na 2-ch arkuszach. 

2) ,,Mapa administracyjna Części Europejskiej Z. S. R. R." (,,Admini
stratiwnaja karta Jewropiejskoj czasti") w 'skali 1 : 2.500.000 (60 wiorst 
w calu) na 6-ciu arkuszach. . 

3) ,,Mapa administracyjna Z. S. R. R." w skali 1 . to.OOO.OOO. 
4) ,,Mapa fizyczna Europy" w skali 1 : 4.000.000 na 4-ch arkuszach. 
5) "Mapa fizyczna kuli ziemskiej" w skali 1 : 20.000.000 na 2-ch 

arkuszach (półkule). 
6) ,,Mapa hypsometryczna średniego i południowego pasu Części 

Europejskiej Z. S. R. R. L,Gipsomietriczeskaja karta śriedniej i jużnoj 

połosy Jewropiejskoj Czasti") w skali 1: 1.500.000 na 6-ciu arkuszach. 

II. Wyższy Urząd Geodezyjny (Wyzszeje Gieodieziczeskoje Upraw
lenje, obecny Komitet Geodezyjny W. S. N. Ch.). 

Instytucja ta wykonuje prace następujące: ' 
1) Wydanie z płyt aluminjowych planszetów zdjęć polowych w skali 

1 : 25.000 i 1 : 50.000, oraz arkuszy mapy w skali 1 : 1.000.000. Od dn. 
1-go lutego 1925 r. do dn. 1-go stycznia 1926 r. wydano 170 arkuszy 
planszetów i map. Od 1926 r. planszety zdjęć topograficznych mają być 
wydawane z dodatkowym opisem terenów, zawartych na mapie. W tym 
celu przy oddziale kartograficznym W. Urz. Geod. zorganizowana została 
„Redakcja do opisu planszetów", która drukuje 1-szy opis do planszetu 
H-37 - 80-B. 

2) Sporządzenie w rzucie prof. Krasowskiego szkieletów map : Części 
Europejskiej Z. S. R. R. w skali 1 : 1.500.000 i Części Azjatyckiej Z. S. 
R. R. w skali 1 : 5.000.000 i przygotowanie do nich klisz. Obie mapy 
opierają się na dużej ilości punktów, hydrografja i komunikacja możliwie 
szczegółowe. Nazwy miejscowości podane będą na oddzielnych kliszach, 
ponieważ ilość ich będzie się mieniać w zależności od celu mapy. 

3) Grawura na miedzi „Mapy okolic Moskwy" w skali 1 : SO.OOO. 
Mapa ta jest sporządzana na podstawie ostatnich zdjęć topograficznych. 
Wyższ. Urzędu Geod. Ma być ona wydana w 5 kolorach z terenem 
warstwicowym. 

4) Sporządzenie Mapy niwelacyjnej Części Europejskiej Z. S. R. R 
w skali 1: 2.500.000 na podstawie wszystkich dotychczasowych prac niwe-
lacyjnych. . 

Prócz tego W. Urz. Geod. wydaje katalog punktów astronomicznych, 
przyczem każdy zeszyt katalogu odpowiada 1 arkuszowi Międzynarodo

wej Mapy Świata 1 : 1.000.000. Do każdego zeszytu będzie dodany arkusz 
mapy z oznaczeniem na nim pr,ac geodezyjnych i kartograficznych. 
W druku 6 arkuszy. 

Prócz tych prac W. Urz. Geod. przystąpił do opracowania Mapy 
przemysłowej Z. S. R. R. 

III. Komisarjat Ludowy Spraw Wewnętrznych. 
Instytucja ta opracowała 3 mapy administracyjne w rzucie prof. Kra-

sowskiego, które miały być wydane w 1926 r. . 
1) ,,Mapa administracyjna Z. S. R. R." w skali 1: 6.000.000 na 2-ch 

arkuszach. 
2) ,,Mapa ścienna Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali 1 : 2.000.000 

na 4-ch arkuszach. 
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3) ,,Nowa mapa Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali 1 ; 3.000.000 
na 2-ch arkuszach. (mapa ta ma zamienić starą mapę, wydaną przez 
Kom. L. Spr. W.). 

IV. Komisarjat Ludowy Komunikacji. 
W przygotowaniu 2-gie wydanie mapy komunikacyjnej Części Euro

pejskiej Z. S. R. R. w skali .40 wiorst w calu, oraz schemat kolei żelaznych. 

V. Ważniejsze prace innych instytucyj. 
Gosp/an (Państwowa Komisja Planów) poruczył W. Kamienieckiemu 

sporządzenie mapy ekonomicznej Z. S. R. R. na jednym arkuszu. 
Wydział Naukowo-Techniczny W. S. N. Ch. (Wyzszij Sowiet Narod

nago Choziajstwa) sporządza pod redakcją prof. Siemionowa-Tiań-Szań
skiego „Mapę dezymetryczną Części Europejskiej Z. S. R. R.". Mapa ma 
wykazać szczegółowo stosunek gęstości zaludnienia z wyjaśnieniem gęs
tości zaludnienia na 1 w.2 w poszczególnych obszarach. Skala mapy 
1: 420.000, arkuszy 145. Za podstawę służy mapa 10-cio wiorstowa. Jako 
czasowo za pierwszy południk przyjęto Pułkowo (zasadniczo ma być 

Greenwich). 
Ta sama instytucja opracowuje pod redakcją C. Malawkina mapę 

mineralnych materjałów budowlanych na obszarze Części Europejskiej 
Z. S. R. R. Za podstawę służy mapa 25 wiorstowa. 

FRANCISZEK BIERNACKI 
Kapitan W. I. G. 

GŁOS NIEMIECKI O KARTOGRAF Jl POLSKIEJ. 

W „ Z e i t s c h ri ft d e r G e s e 11 s c h a ft f ii r E r d k u n d e 1925 ", 
zamieszczono na 36-ciu stronach dłuższy artykuł pióra P. Wilhelma Hart
nack' a p. t. ,,Entwiklung und Stand der Kartographie im Gebiet der Republik 
Polen". Aczkolwiek duch artykułu idzie konsekwentnie po linji ogólnej 
polityki Niemiec w stosunku do Polski, cechuje go jednak, w sprawach 
rzeczowych, dość duży objektywizm, nad którym trudno przejść do porządku 
dziennego. Dla ~zynników zainteresowanych niektóre uwagi ze strony 
niemieckiej mogą mieć wpływ na metody pracy naszej wojskowej służby 

geograficznej. 
Pisarz niemiecki przyznaje, że kartografja Polski przedrozbiorowej 

rozwijała się znakomicie i że rokowała wielką przyszłość o ile by w swym 
rozwoju nie była podcięta przez losy historyczne, ze po upadku Polski, 
nasza myśl kartograficzna kultywowana była na emigracji - dzieła jednak 
narodowego w stylu nowoczesnym Polska nie posiada. 

„Dopiero od lat 6-ciu moze być mowa o dążeniu do stworzenia 
polskiej kartografi, która w rzeczywistości nie na własnych nogach 
stoi, lecz posługuje się przejściowo materjałem państw zaborczych". 

„W roku 1919 powstał Wojsk. Inst. Geogr., którego organizacja 
znajduje się jeszcze ciągle w stanie płynnym. Stan miernictwa w Polsce 
jest tego rodzaju, że pięć instytucyj z jmuje się pomiarami, lecz nie 
~ewnątrz jakiejś wspólnej ramy, ale bez organiczonego związku między 
sobą; jest to zjawisko, które do niedawna można było zauważyć 
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prawie we wszystkich państwach Europy. Min. Pob. Publ. prowadzi 
prace tńangulacyjne i niwelacyjne, pomiary ?liast, ~r-~nic państwowych 
i częściowo kataster w b. zaborze pruskim. Mm1sterstwu Skarbu 
podlega katasfer Małopolski. Całkiem odmienne pomiary przepro
wadza Min. Reform Rolnych dla swych celów i nie jest przytem 
związane żadnemi pełnomocnictwami ani instrukcjami z Ministerst~em 
Robót Publicznych. Min. Spraw Wojsk. przeprowadza lokalne tnan
gulację, przedewszystkiem zaś zdjęcia topograficzne. Akademja Nauk 
prowadzi wreszcie niwelację precyzyjną. Pozatem niejeden urząd 
własnemi siłami prowadzi samodzielne pomiary, wymagające wew
nętrznego związku. Ciężkie szkody, jakie powoduje podobny brak 
organizacji, wywołały dążność do zjedno~zenia ~omiarów kraju w jednej 
instytucji państwowej pod jednolitym k1erowmctwem. 

„ Najbardziej zajmującemi pracami z pośró~ wyko~ywan.ych 
w Polsce są prace Wojsk. lnstyt. Geogr., temu bowiem oprocz .tna!1: 
gulacyj lokalnych i zdjęć topograficznych przypada przynaJmm~! 
opracowanie map. Można zauważyć z krótkiego okresu kartogr~f11 
polskiej, która ani naukowo, ani technicznie nie była przygotowana 
do swego zadania, godne uwagi dążenie, aby od przedrukó~ prac 
obcych przejść do własnej twórczości. Usiłowania w tym k1erm_iku 
są zrobione, do osiągnięcia celu jest jednak bardzo dalek.o. Wo1sk. 
Inst. Geogr. uznał, że celem stworzema narodowego polskiego dzieła 
kartograficznego należy się zwrócić do :prac zaborców i stw~rzyć wt~~ 
sposób pierwsze wydanie Mapy Polski 1 : 100.000. - ~a .się tu. m~1eJ 
więcej do czynienia z kopją tnaterjału po~s!awow~go 1 ?Ie z!111em, t? 
faktu; że nie może tu być mowy o pols~1eJ ory~malneJ tw?r~zos.c1. 
Praca umysłowa zawarta w rysunku teJ mapy Jest własnosc1ą me
miecką, austrjacką lub rosyjską. Zaznaczenie tego niema na .celu 
bynajmniej złośliwej krytyki Wojsk. Inst. Geogr. do czego mema 
zresztą powodu. Każde inne państwo napewno post:1piłoby tak sam?, 
o ile znalazłoby się w równie szczęśliwem położemu, aby mogło się 
oprzeć na dobrych pracach poprzedników. Jednakowoż może to 
charakteryzować, z jednej strony rozwój powojennej P.o!skiej kart?
grafji, z drugiej zaś trzeba zapobiec, w imię beztronnośc1 i w mteresi~ 
naukowym, przecenianiu zbyt silnie z polskiej strony podkreślane} 
twórczości w tern pierwszem wydaniu mapy. Praca polska przy teJ 
mapie jest tylko zewnętrzna. Nawet wielkość arkuszy jest ~ieje
dnolita, a dzieło, które swą orjentacją opiera. ;az na. tym. drugi. ,r';z 
na innym południku, pomimo zaszczytnej polski.eJ dobreJ ~?lt przeJ~cta 
do własnej twórczości, nie może sobie rościć pretensJi do dzieła 
narodowego. 

Z druóieJ' strony nie da się zaprzeczyć, że nawet materjał pod-
" 

0 

• T k' stawowy b. państw zaborczych pozostawia wiele do życze~ia .. a ie 
podstawy nie mogą wydać dzieła kartograficznego, odpowiadaJącego 
współczesnym wymaganiom, dzieło takie nie powstanie również. przez 
reambulację i przerysowanie na nowo, jak to się praktykuJe ~la 
drugiego wydania mapy taktycznej Polski. Przykład Austro-Węgie.r, 
po pośpiesznie przepro adzonem trzecim zdjęciu kraju w okresie 
1869 - f887 i wykonanej jednocześnie reambulacji, powinien być 
ostrzeżeniem. Starannie przeprowadzona rembulacja równa się pod 
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względem trudności i kosztów nowemu precyzyjnemu zdjęciu, a prze
starzałe podstawy są do tego celu raczej balastem, niż pomocą. 
Szybko przeprowadzona reambulacja popra~i ~oprawda mapę, ale 
jej dobrą uczynić nie może. A polska reambulacJa Jest przeprowadzona 
nadzwyczaj szybko. Do maja 1924 r. Wojsk. Inst. Geogr. wydał 
14 arkuszy nowego wydania, zreambulowanych przez Polski Korpus 
Topografów. Wydanie czterokolorowe. Znaczna część reambulacji , · 
jest jeszcze nie wyzyskana. . . . 

„Nie należy pominąć milczeniem, że W. I. G. me bierze pełneJ 
odpowiedzialności za reprodukcję map, o ile nie były one wykon:ine 
własnemi siłami, tak co do wydania, jak i co do druku. Dla wielu 
arkuszy, wykonywaq.ych przez firmy prywatne W. I. G. przyjął tylko 
zewnętrzną odpowiedzialność. Trzeba jednak powiedzieć, że i wtedy 
wykonanie odbywa się pod nadzorem państwowym i że koniec końców 
i w tym wypadku Instytut ponosi zupełną odpowiedzialność. . . 

„Nie można było zdobyć żadnych informacyj co do wykonama 
postanowień konferencji w sprawie organizacji miernictwa państwo
wego. Nie zajmując żadnego stanowiska, loja!nie jednak. możem~ 
stwierdzić, że wykazują one z jednej strony mezadowoleme Polski 
ze swych dotychczasowych dzieł kartograficznych, z drugiej zaś 
dowodzą woli Polski, rozpoczęcia twórczej pracy, w stosunku do 
swojej urzędowej topo - i kartografji". 
Tak - nie bez pewnej słuszności - piszą Niemcy o naszej kartografji. 

Potwierdza to w sposób dobitny, wysuwaną kilkakrotnie z kół fachowych, 
konieczność wkroczenia na racjonalną drogę pracy. 

Pierwsze wydanie mapy taktycznej Polski jest zwykłą kontrrepro
dukcją map b. pań~tw zaborczych. Fachowcy ~oj~k. In~t. ~eoąraficznego 
jasno sobie zdawali sprawę, że kontrreprodukcJa me zmiem oblicza mapy, 
że wydane tą drogą mapy pozostaną w istocie rzeczy niemieckiemi, 
austrjackiemi lub rosyjskiemi, będąc tylko zewnętrznie polskiemi. Do tego 
zmusiła potrzeba życiowa. Mapa taktyczna Polski 1: 100.000, jako repro
dukcja map b. państw zaborczych, nie jest dziełem kartograficznem nar?
dowem i z tego każdy oficer zdaje sobie doskonale sprawę. KartografJa 
polska nie rości sobie takich pretensyj. Jakaś mapa kraju na bieżące 
potrzeby wszak była konieczna, a W. I. G. wybrał do osiągnięci:1 t~go 
celu drogę najszybszą. Odnosi się wrażenie, że autor artykułu memiec
kiego nie przestudjował dokładniej kartografji polskiej, bowiem nigdy ni~ 
uważaliśmy kontrreprodukcji 1: 100.000 za alfę i omeg~ mapy taktyc~neJ. 
Przeciwnie, wytykaliśmy od czasu do czasu wady materJału map. b. panstw 
zaborczych, a rzecz jasna, że te same wady powtórzyć się musiały w polskiej 
kontrreprodukcji. 

Oblicze mapy zmienia się radykalnie w „Mapie Polskiej 1 : 100.000", 
opartej na reambulacji i na nowem zredagowaniu i wykreśleniu oryginału 
mapy. Mapa ta stanowi znaczny krok naprzód i jest. dziełem ~wórczym 
kartografji polskiej. Wprowadza jednolitość co do skalt, co do pierwszego 
południka, co do znaków konwencjonalnych. Mapy Polskiej 1 : 1 OO.OOO nie 
można uważać za ostateczne rozwiązanie skartowania obszaru Rzeczy
pospolitej, nie powstała ona bowiem drogą redukcji zdjęć oryginalnych, 
opartych na jednolitej triangulacji Polski i dlatego dla czynników kompe
teQtnychl ustęp artykułu niemieckiego, gdzie mowa o reambulacji i nowem 
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zdjęciu, może dać dużo do myślenia. Dopóki nie będzie przeprowadzony 

racjonalny pomiar kraju: triangulacja i niwelacja, oraz uskutecznione nowe 

zdjęcie - mniejsza o to, jaką metodę ustali do tego celu nauka: - dotąd 

nie będziemy mieli nowoczesnej mapy kraju, dzieła narodowego i pomni

kowego kultury piskiej. 
Z drugiej strony warunki w jakich pracuje Wojsk. Inst. Geogr. brak 

odpowiedniego lokalu, wygodnych kreślarń i nowoczesnego wyposażenia 

technicznego, wreszcie brak w pewnych działach doświadczonych specja

listqw, których mogą wyrobić tylko długie lata praktyki, wymagały dużo 

troski, aby, borykając się na każdym kroku z trudnościami, stworzyć 

iednak mapę współczesną, stanowiącą obecnie jedyną podstawową mapę 

Polski; 

II. MIĘDZYNARODOWY KONGRES FOTOGRAMETRYCZNY. 

Korzystając z notatek udzielonych nam przez p. majora Roedera, 

podajemy nieco wiadomości o przebiegu Kongresu. 
W dniach od 22-go do 27-go listopada b. r. odbył się w Berlinie 

II Międzynarodowy Kongres Fotogrametryczny. Z zaproszonych dwu 

tysięcy osób brało udział przeszło 300. Kraje całego świata wysłały swych 

przedstawicieli. Podkreślić należy, że Wojskowy lnśtytut Geograficzny 

w Pradze wysłał na Kongres wszystkich pracowników z Oddziału F otogra

metrycznego. Polskę reprezentowali: inżynierow,ie Dąbrowski, Leszczyński, 

Niedzielski, profesorowie Piątkiewicz i Weigel oraz mjr. g'oeder (W. I. G.). 

Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametryczne istniejące od 

roku 1907 składało się dotychczas dwuch sekcyj: niemieckiej i austrjackiej. 

Uchwały posiedzenia ogólnego na II Kongresie wyraziły potrzebę podziału 

towarzystwa na Hczni~jsze sekcje - Polska, Rosja i kraje nadbałtyckie 

miały tworzyć jedną sekcję pod nazwą „Wschodnia Europa". - Repre

zentanci Polski i Rosji zaprotestowali, zaznaczając, iż w najbliższym 

czasie utworzone będą własne oddzielne sekcje. 
Celem Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego jest 

propagowanie i udoskonalanie fotogrametrji. Towarzystwo organizuje 

zjazdy, zebrania i wystawy, na których jest możność podzielania się 

wzajemnie nowemi zdobyczami i doświadczeniami. 
II Kongres Fotogrametryczny rozpoczął się uroczystem otwarciem 

przez ministra spraw wewnętrznych. W zakres programu wchodziły: 

wykłady fachowe (6 godz. dziennie), zwiedzanie różnych · instytucji nau

kowych, zakładów i firm, wystawy instrumentów i prac fotograme

trycznych w politechnice, wreszcie wieczór towarzyski. 
W okresie Kongresu wygłoszono między innemi następujęce referaty: 

Inż. Scheider - Bern: Wyniki fotogrametrycznych próbnych zdjęć 

w Szwajcarji. Radca Szober - Wiedeń: T erro-stereo - fotogrametrja na 

usługach austrjackich zdjęć katastralnych. Prof. Lampedarios - Ateny: 

T erro- i aerofotogrametryczne prace w Grecji. Prof. Weigel - Lwów: 

Prace fotogrametryczne w Polsce. Kap. de Y sasis-Y sasmendi - Madryt: 

Fotogrametryczne prace Departamentu Wojennego. Prof. dr. Finster

walder - Monachjum: Zastosowanie fotogrametrji w terenach wysoko

górskich dla celów naukowych. Dr. Dock - Wiedeń: Stereofotogra-
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m~trja . z~stosowana .d~ po~iarów leśnych. Prof. dr. Miethe - Berlin: 

Khsze t ftltry dla zdJęc powietrznych. Leiber-Berlin: Zalety czerwono

czułych ~lisz dla zdjęć lotniczych. Proi dr. Hugershoff - Drezno: ,,Aero

kartograf nowe ~ykonanie atitokartografu. Prof. dr. Zaar - Briinn: 

Kolorowa fotografja na usługach fotogrametrji. Prof. dr. Jerszoff -

Moskwa:,, Fotogrametryczne prace w Rosji i przyrząd do przekształceń 

"Sok?ł?ff · Do~en! Dakh~w. - Charków: Fotog_rametryczne prace na 

Ykramie~ ~Wym!emo~e wyzeJ referaty wyJdą drukiem w języku niemieckim 

1 mogą ~yc ~a ządame sprowadzone przez Redakcję „ Wiadomości Służby 
GeograficzneJ "). 

. Poz~t~m od?yły się o~czyty publiczne: P.płk. Boelke: - O zastoso

waniu Z?Jęc po~ietr~nych i fotogrametrji na wojnie. Dr. inż. Ewald: -
ZnaczeI1te zdJęc lotniczych dla gospodarki i nauki. 

Z o?~ziałów .wygłaszanych przez poważnych fachowców różnych 
narodowosci ~ poz!o1!1u wys~a~y - w.ogóle z całego przebiegu II Kon

gresu .- nale~y . miec przeswiadczeme, że fotogrametrja stanęła na 

wysokim. _poziomie rozwoju i jest nieocenioną dziedziną miernictwa 
pr:zyszłosci. 

Następny Kongres naznaczony został na rok 1929 w Szwajcarji. 

• 



• 

SPRAWO -ZDANIA 

Travaux de la Section de geodesłe de l'Union geodesique et 
geophysique internationale tome 2, publie par le secretaire 
G. Perrier. Rapports generaux etablis a l'occasion de la 
premiere. assemblee generale - Rome 2 - 10 Mai 1922. 
Paris - au Secretariat de la Section - 78, rue d'Anjou (8°) 1925~ 

Tom in 4° zawiera: 
. Sprawozdanie z _pomiarów szerokości, azymutów i długości geogra-

ficznych oraz długośct wyznaczonych na drodze radjowej przez H. L. P „ 
Jolly. 

Sprawozdanie o dewjacjach pionu przez de Groaff-Hunter. 
Sprawozdanie o pomiarach względnych natężenia siły ciężkości przez 

Prof. E. Soler. 
Opracowanie .P.omiarów astronomiczno-geodezyjnych, wykonanych 

w Afryce ZachodmeJ, przez kapitanów Boullier Casson-Barbi Laborde 
i Bary, w redakcji Majora Ed. de Martonne. ' ' 

Sprawozdanie p. G. F. Dodwell o wyznaczeniach różnic długości 
w Australji. -

Sprawozdanie z pomiarów siły ciężkości wykonane w latach 1912-
1922 przez G. Sans Hezelin w Hiszpanji. 

Jak widać z powyższego spisu treści tom Sprawozdań przedstawia 
się nader poważnie i interesująco. 

. Zestawienie wykonane przez H. L. P. Jolly' ego zawiera sprawozda-
me .z danyc!i, będąc~ch w związku z wyznaczeniami, współrzędnych geo
graficznych 1 azymutow, w okresie czasu od 1912-1922 r. Okres ten 
łączy się ~ezpośrednio ze sprawozdaniami zamieszczonemi w pracach 
dawn~go międzynarodowego związku geodezyjnego. 

~a ~ońcu artykułu mamy nader przejrzyste i dokładne tablicowe 
zestaw1eme otrzymanych wyników, które są uszeregowane według poszcze
gólnych państw. 

. Na~t~pnie Major M~rtonne podaje nadzwyczaj interesująpe zestawie-· 
nte .wym~ow oraz do~wt~dczeń uzyskanych przez oficerów służby geo
g~a!1czne1 pod~zas p~m1.arow astronomiczno-geodezyjnych w Afryce Zachod
meJ. Czytelmk zna1dz1e bardzo drobiazgowo opisane wszelkie czynności 
przygotowa~c.ze, ~o pomiarów w krajach, w których nie ~amy jeszcze 
dostateczneJ dosc1 wyznaczonych punktów astronomicznych, jak należy 
p~zygotowywać o?s~rwacje i jak należy obserwować, zwłaszcza narzędziem 
rowny_c? _wyso~o~ct, ab">: osiągnąć jak największą dokładność pomiarów· 
w mozhw1e krotk1m czasie. 

Sprawozdanie p. G. de Groaff-Hunter zawiera wiele ciekawych 
dan~c~ co ?o dewj~cji kierunku pionu. W sprawozdaniu są podane 
wymk1 6 p~n.stw, ktorych komisje nadesłały odpowiednie dane, a więc:. 
Kanada, !JanJa.' Sta_ny Zjednoczone, Holandja, Serbja i lndje. Z powyż
szych panst~ Je~yme tylko Stany Zjednoczone i Indje dały wyczerpujące 
dan.e, odpowiada1ąc na wszystkie pytania rozesłanego uprzednio kwestjo
lła11~~za . . 
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Należy zauwazyc, że pomiary „Survey of lndia" są obliczone na 
sferoidzie Everesta o spłaszczeniu= 1/ 300,8 • 

Prof. Soler podaje wyczerpujące sprawozdanie z pomiarów nad 
natężeniem siły ciężkości, wykonanych w różnych krajach, w czasie 1912-
1922. Jest to jak gdyby przedłużenie podobnej bibljografji pomiarów 
natężeń siły ciężkości, wykonanych dawniej przez Prof. Borressa. Prof. 
Soler odnosi wszystkie pomiary do układu Pots~amskiego. Sprawozdanie 
obejmuje 621 pomiarów. Na końcu sprawozdania znajduje się zestawienie 
tabelaryczne pomiarów natęzenia ,siły ciężkości oraz wartości poszczegól-
nych pomiarów i redukcyj. _ 

Sprawozdanie S. Hellina daje nam szczegóły pomiarów grawimetrycz
nych w Hiszpanji oraz zestawienia, zawierające miejscowości (82), w któ
rych zostały dokonane pomiary grawimetryczne. Jak z powyższego, krót
kiego zestawienia widzimy, tom „Sprawozdań" jest nader bogaty w treść 
i zawiera wiele danych. 

]. Krassowski. 

Th. Nłethammer ,et A. Lalive, Devlations de la Verticale et 
Iaostasie, pg. 102 + 1 mapa. (Travaux astron. et geodesłque 

executes en Suisse, vol. XVII). 

Nader interesująca praca, nagrodzona, jako praca konkursowa, 
nagrodą im. Schlaefli; przedmiotem pracy· są b~dania nad odchyleniami 
kierunku pionu, zaobserwowane w Szwajcarji, a spowodowane przez 
przyciąganie olbrzymiego masywu Alpejskiego. Badania te dotyczą zasto
sowania teorji Hayforda do 16 stacyj szwajcarskich, rozrzuconych po 
calem terytorjum Alp. Niedawno, przed paru laty zmarły, J. F. Hayford, 
jeden z twórców współczesnej geodezji fizycznej, wykazał, że nietylko 
masy górskie zewnętrzne należy brać pod uwagę w badaniach, wobec 
wywoływanych zaburzeń w kierunku pionu, lecz także należy uwzględniać 
brak i nadmiar mas, których działanie przyciągające kompensuje te ano
malje, zgodnie z dawną teorją , izostazji Pratta, z tą zmianą, iż znajdują 
się w całej skorupie ziemskiej. Rachunki, służące do rozwiązania tego 
zagadnienia, są stosunkowo proste, jeżeli uczynimy szereg założeń dopeł
niających co do rozmieszczenia mas w głębi ziemi. Dzięki badaniom 
Hayforda, można było oznaczyć, ze znacznem przybliżeniem, tę powierzch
nię równowagi wewnątrz bryły ziemskiej, nad którą zachodzą zjawiska 
kompensacji. Dzięki metodzie Hayforda, różnice pomiędzy odchyleniami 
pionu, obserwowanemi i obliczpnemi, zmniejszyły się znacznie, co pależy 
uważać za doniosłą zdobypz jego teorji. 

Praca omawiana składa się z sześciu rozdziałów, w których ;azna
czono poszczególne częsc1, opracowane przez każdego z autorów. 
W pierwszym rozdziale, N ie t ha mm er, profesor geodezji i astronomji 
Uniwersytetu w Bazylei, podaje w zwięzłej, lecz nader przejrzystej, formie, 
doskonały wykład o dewjacjach kierunku pionu, o wpływie mas zewnętrz
nych, mas kompens-acyjnych; podaje szereg definicyj oraz wzorów, służą
cych do obliczeń. Następnie daje rozwinięcia poszczególnych wzorów, 
będących pewną modyfikacją wzorów Hayforda oraz Helmerta, w zasto-

I 
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sowaniu do redukcji topograficznej oraz izostatycznej. Wzory są obszer· 
nie komentowane, tak, że zastosowanie ich jest znacznie ułatwione. 

W rozdziale drugim, La I i v e stosuje wzory rozdziału 1-go do mate· 
rjałów obserwacyjnych 16-stu stacyj sieci geodezyjnej szwajcarskiej; rachunki 
są przeprowadzone szczegółowo, wraz z metodą dokładnego przejścia od 
wzorów analitycznych do obliczeń stacyj. Przy opracowaniu rezultatów, 
podany jest także materjał kartograficzny. Dla jednej ze stacyj (Gurten) 
znajdujemy rachunek drobiazgowo przeprowadzony z wszystkiemi częścio
wemi szczegółami; jest to doskonały przykład zastosowania metody Hay· 
forda, przerobiony od początku do końca. Przyjemnie będzie dla nas 
zauważyć, że wśród materjałów kartograficznych został także użyty 
,,Atlas Geograficzny" Pr of. Romer a (pg. 44). · 

Rozdział trzeci jest poświęcony w całości badaniom nad działaniem 
kompensującem braków mas; w badaniach tych prof. Niethammer opiera 
się na średnich wysokościach, obliczonych z materjałów kartograficznych 
i wprowadza szereg uproszczeń rachunkowych we wzorach Ha yforda, 
podając niektóre tablice, ułatwiające znacznie redukcje. 

Rozdział czwarty jest całkowicie poświęcony badaniom nad głębo
kością warstwy kompensacyjnej od 1 OO do 140 kim. i nad wpływem 
zmiany tej głębokości na kompensację. Prof. Niethammer oblicza dla 
każdej ze stacyj wpływ· zmiany głębokości warstwy kompensacyjnej dla 
wartości różniących się od siebie o 20 kim., oraz bada dla każdej skła
dową dewjacji w kierunku południka i pierwszego wertykału. Autor 
znajduje~ że zmiana w grubości warstwy może spowodować zmiany skła, 
dowej masy kompensacyjnej przekraczające pół sekundy łukowej. Zmiana 
głębokości warstwy kompensacyjnej w kierunku południka jest większa, 
niż w kierunku pierwszego wertykału. Zjawisko to, w Szwajcarji, jest 
zrozumiałe, gdyż jest spowodowane przez wielki masyw Alpejski, najpo
tężniejszy właśnie w kierunku południkowym. 

Rozdział piąty jest poświęcony dyskusji błędów i odchyleń otrzyma
nych rezultatów; najwięks~a część odchyleń posiada charakter systema· 
tyczny, z wyjątkiem odchyleń w wysokości danych stacyj, które to błędy 
mają charakter przypadkowy. 

W rozdziale szóstym znajdujemy dyskusje rezultatów, otrzymanych 
przez autorów. Aby sprawdzić słuszność swoich rachunków, Prof. Nietham· 
mer oblicza odchylenia kierunku pionu dla każdej z 15 stacyj, w dwu 
założeniach: w puypadku uwzględnienia d;iałania przyciągającego jedynie 
tylko mas zewnętrznych oraz w przypadku działania wypadkowego, spo
wodowanego przez działanie mas zewnętrznych oraz braku lub nadmiaru 
wars.tw wewnętrznych kompensacyjnych, zgodnie z hypotezą Pratta. Obli· 
czem~ przeprowadzone według pierwszego założenia daje odchylenia od 
obse~wowanych dewjacyj kierunku pionu dwa razy tak wielkie, jak obli· 
czeme, wykonane według drugiego założenia izostatycznego. Należy tedy 
uważać, iż hypoteza izostazji lepiej przedstawia rozkład mas wewp.ątrz 
skorupy ziemskiej, aniżeli hypoteza topograficzna. 

Jako wynik powyższej pracy należy uważać, iż łańcuch Alpejski jest 
skompensowany przez pewien brak masy poniżej poziomu morskiego i 
wpływ tego braku masy może być obliczony przy pomocy hypotezy Pratta, 
w postaci zmodyfikowanej przez Hayforda. 

NR 1 SPRAWOZDANIA 85 

Pewne znaczmeJsze odchylenia zaobserwowane można objaśnić, jako 
zakłócenia wewnątrz skorupy ziemskiej, spowodowane przez zakłócenie • 
izostatyczne rozkładu mas. 

Praca Prof. Niethammera i Laliva niewątpliwie zainteresuje koła 
geodetów. 

]. Krassowski. 

Rapport of the Imperial Japanese Geodetic Commission Nr IV„ 
Tokyo, 1924, pg. 65 + 1 mapa. 

T. M atukuma. Deuiation of plumb lines near Takyo. 

W celu wyznaczenia odchyleń kierunku pionu zostały wyznaczone 
dla 15 punktów, w pobliżu Tokjo, współrzędne astronomiczne (szerokość 
i długość). Szerokości wyznaczane były według metody Horrebow-Tal
cott' a, błąd prawdopodobny waha się od+ 0".035 do+ 0".137). Długości 
były wyznaczane przez obserwacje czasu przejść gwiazd oraz sygnałów 
radjowych, nadawanych przez obserwatorjum w Tokjo. 

Wyniki wyznaczeń współrzędnych geograficznych, otrzymane na 
drodze obserwacyj astronomicznych, zostały porównane z wartościami 
tych samych współrzędnych, wyznaczonych na drodze geodezyjnej. Naj· 
większą różnicę pomiędzy odpowiadającemi sobie współrzędnemi, znajdu· 
jemy, w szerokości geograficznej, dla Ogawara (+ 20".20), a w długości 
geograficznej dla Kirigamine (- 16".2). 

]. Krassowski. 

Rapport of the ~mperial Japanese Geodetłc Commission Nr V, 
Tokyo, 1924, pg. 95. 

I. Yamamoto, Observations of Gravity Gradients on N iitsa Oil Field. 

Obserwacje wykonane zostały w latach 1918 - 1920 przy pomocy 
wagi torjonalnej na 211 różnych stacjach. 

Autor wyprowadza gradienty natężenia siły ciężkości dla poszcze
gólnych stacyj i znajduje ciekawe anomalje w okolicach Gosek, gdzie się 
znajdują znaczne ilości wody pod ziemią, oraz w pobliżu Szirone, gdzie 
od niepamiętnych czasów obserwowano znaczne ilości gazów ziemnych -
jest to okolica, w której znajdują się pola naftowe. 

]. Krassowski. 

Teofil Szumański: Zasady Kartografji. 
Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa 1926. 

W ubogiej naszej literaturze kartograficznej pojawienie się podręcz· 
nika o rzutach kartograficznych musi być przyjęte z entuzjazmem. Ta gałęź 
wiedzy jest w dużym zaniedbaniu. Brak popularnego podręcznika dawał 
się odczuwać we wszystkich uczelniach. 
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Koncepcja i ujęcie przedmiotu w zasadzie jest bardzo dobra. Nauka 
o projekcjach nale~y do n~uk ś_cisłych. Pod tym względem podręcznik, ujęty 
bar~zo met~dy~zme, z~~t~ra Jednak pewne drobne usterki. Najważniejsze 
z mch wym1emmy pomzeJ. • 

. W, st~ p. D~~nicja p~~edmi?tu kartografii „jako kreślenia powierzchni 
całeJ z~em1, lub JeJ częsct - 1est za wąska.· Powszechnie kartografja 
uchodzi na naukę zło~oną z kilku różnych działów, a więc: teorji rzutów, 
meto~ teoretyczne~o .1 syntetycznego zobrazowania treści, wreszcie metod 
sztuki ~~pr~dukcyJneJ. ~zynność wyko~ywana w polu należy raczej do 
t~pografJt, !11~ do ~art?&:raf1,1 .. ~e~ultaty p.omtarów topograficznych powszechnie 
m~ ,,~n~st s!ę row!11ez pozmeJ na papier w dużej podziałce, np. 1: 25.000", 
zd1ęc1~ bo~1em teJ skali us~utecznia się stolikiem i kierownicą, co daje 
be~p~sredm<;> rysune.k ~a pap1~rze. w polu. Należy bezwzględnie odróżniać 
poJęc!e. skali od p_oJę~ta podz1ałk1, są to bowiem rzeczy różne, niestety, 
w ks1ąz_k~ch. myl~1e. ~nteq~ret~~a:1e, . ~omie.szanie pojęć i brak definicyj 
ty~h J?O~ęc .n~e wyJ~sma naJw~z~1e1szeJ 1 :podstawowej rzeczy w kartografji. 
Rowme~ w1ązą~e stę .z .tern poJęcia planu 1 mapy nie są należycie i wyraźnie 
rozgram~zone 1 zd~fm1owane. ~ końcowych zdaniach wstępu, zapewne 
przez m~dopatrzeme, wkradły się omyłki. Mowa jest o funkcjach kąta 
prostego 1 o tabelkach tych funkcyj. Chodzi o funkcje kątów wogóle, nie· 
tylko kąta prostego. 

Dziwi nieco stos1;1nek autora do kwestyj matematycznych. Wszak nie 
wy~acza ~ po~:ęczmku poz8:. ~lementarny kurs 6-ej klasy gimnazjum, 
a więc zna1omosc t~y~~nometr11 dogarytmowania w podręczniku, przezna· 
czonem dla nauczyc1eh 1 studentów geografji w wyższych zakładach nauko
wych (I) nie może ulegać kwestji. Przeznaczenie tak elementarnej książki 
dla , ,,~auc~ycieli i st~~entów" nieco razi, nadaje się ona bowiem raczej 
do cw~czen dla. uczmow k!as . wyższych, dla urozmaicenia teorji mate
tyczneJ. (>ewnemi za~tosowamami. T8;~ zresztą postąpił np. prof. dr. Łomnicki 
~ SWOI?J, po?ręczmku trygonometrJi. Dla studentów geografji przydałby 
się poziom meco wyższy. 

I. Powstawanie i zniekształcenia siatek. 

. 1. , .. ,,rzut taki nazywamy prostopadłym ... " Niema rzutu prostopadłego, 
!ecz Jest rzu! prostokątn~. Prostopadłe mogą być 2 proste, 2 płaszczyzny 
t t. .P·, ale me r~ut. W. kilku miejscach użyto tego niewłaściwego terminu, 
dopiero na stromcy 6-eJ mamy termin poprawny: rzut prostokątny. 

. ~· Zgodność (= wierność) rzutu we wszystkich szcze«5ółach jak 
zdefmJo:wano w końcu str. 1-ej, nie wiąże się koniecznie z poję~iem ~akła· 
dalnosc.1 (czy „n~~rywal_no~ci0 -:-iak pisze autor), obrazu na oryginał, jak 
to wymka z trec,c1. Jezeh bowiem skalę rysunku zmienić, zgodność jest 
z~chowan?-, l~cz nakładalność znika. W ogóle pojęcie „zgodności rzutu", 
uzywane ltczme ~,;óż~ych miejscach ~siążki, jest dość mętnie zdefinjowane. 
Często "zg?dnosc uzyto w znaczemu „równość", np. na str. 2-ej, wiersz 
16-ty od gory. 

O~tatnie zdanie na stronie 2 jest nieścisłe. ,.Zgodność linijna w jednym 
tylk~ kierunku"···. Przeciwnie: 1 ° nie zgodność, lecz poprostu równość i 2' 
obwod koła ma mesko~czenie wiele kierunków wyznaczonych przez każdo· 
razowe styczne. Chodzi poprostu o równość promieni dla pewnego systemu 
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krzywych, mianow1c1e dla równoleżników na kuli i' na obszarze. Kula 
nadto ziemska musi być pomniejszona w pewnej t. zw. skali głównej. 

3. W drugim wierszu tego punktu jest mowa o „przedstawieniu 
w rysunku półkuli ... 11 zaś w 5-tym i 6-tym od dołu mowa o „rzucie pół
kuli". Otóż muszę zauważyć, że w sensie zdefinjowanym dotąd przez 
autora, koncepcja punktu 3-go nie będzie rzutem, co zresztą delikatnie 
autor sam zaznaczył na początku jako „przedstawienie". W następnych 
punktach powtarza się to samo. Dopiero na str. 36 punkt 18 mamy pewne 
wyjaśnienie tej kwestji. Należy stanowczo wprowadzić termin 11 odwzoro
wanie kartog~aficzne", a następnie z zakresu odwzorowań wyodrębnić te 
nieliczne, które powstają drogą rzutowania geometrycznego wiązką promieni
są to rzuty kartograficzne. Rysunek 3-ci należy uzupełnić promieniami, 
.zaś rys. 4 oznaczeniami literowemi. 

4. Wycinków nigdy nie można uważać za płaszczyz.nę, raczej nale
żałoby powiedzeć „za· płaskie". Termin „środek rzutu" użyty niewłaściwie. 
Środek rzutu jest to punkt O na rys. 1. 

6. Na stronie 10-ej użyto terminu 11 kierunki główne". Należało je 
.zdefinjować wyraźnie, bowiem odnosi się wrażenie, jakoby zawsze osie 
wskaźnicy szły wzdłuż kierunków siatki geograficznej. Osie elipsy, są to 
jedyne prostopadłe do siebie średnice sprzężone; niema osi głównych 
elipsy, tak jakby jeszcze istniały jakieś inne osie. 

7. Ostatnie zdanie wymaga korekty w budowie; raczej należy powie
dzieć : długość na równoleżniku 60° ... 11 

II. Siatki azymutalne - normalne. 

. Dlaczego w tytule nie napisano: odwzorowania azymutalne? Siatka 
Jest rzeczą wynikającą już z metody odwzorowania, względnie rzutowania. 
Również siatka i sieć są to rzeczy nieco różne (zwłaszcza w geodezji). 

8. Definicja odwzorowania azymutalnego normalnego - za slab~. 
Styczność płaszczyzny z kulą niema nic wspólnego z jej normalnością. 

11. Stale powtarza się zła pisownia przy logarytmowaniu. Można 
wyciągnąć pierwiastek „z czegoś", lecz nie można brać logarytmu „z cze
goś". Pozatem nikt nigdy nie pisze log = 0,52284 - 1, lecz poprawnie 
log 0,3333 = 0,52284 - 1 . 

12. Str. 23. Przez jeden punkt też można zawsze przeprowadzić 
koło wielkie; chodzi tu o to, że 2 punkty kuli w.yznaczają to koło jedno
znacznie. Następnie dwa punkty wyznaczają 2 ądcinki łuków koła, trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o łuk mniejszy od 1t, Ortodroma zdefinjo
wana za wąsko. Co to znaczy, że ortodroma „wypada zawsze prosto" 1 
O~raz jej może być bardzo prosty, a może być też bardzo złożony; nato
miast w omawianem odwzorowaniu gnomonicznem obrazem ortodromy 
będzie zawsze linja prosta. 

14. Zamiast „równokątność0 używa się powszechnie terminu „wier
nokątność11, lub poprawniej „ortomorfizm 11 . 

15. We wzorach opuszczono w mianowniku promień R (jako czynnik). 
Jeżeli przyjąć nawet R = l, to i tak, skoro w liczniku pisze się r, musi 
być w mianowniku również R. Ostatnie zdanie na str. 29, jako zesta
wienie wyrażeń: ,,zachowanie zgodnych kątów .... rzut zwie się rów n o
k ą t ny m II najlepiej uwypukla złą terminologję. 
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17. Str. 34, zdanie ostatnie: ,,Oglądając globus ... " Otóż przy oglą
daniu może się zdarzyć zupełnie co innego, niż wynika z treści zdania. 
Wymaga to uzupełnienia: przy umieszczeniu oka na osi ziemskiej. 

Termin „siatka zgodnoobręczowa" - jest tłómaczeniem dosłownem 
niemieckiego dziwolągu terminologicznego. Literatura niemiecka, zwłaszcza 
u Eckerta jest dość obfita w tego rodzaju nowotwory. 

19. Str. 38. ,,1,5708 z poprawką= 1,571". Żadnej poprawki tu nie 
uwzględniamy, winno być „ w zaokrągleniu". ' 

20. Mamy nazwy: ,, sieć równej powierzchni", ,, siec zgodnej 
powierzchni" - są to nazwy wprowadzające w błąd. Jedno z dwojga. 
Pozatem mamy doskonały termin „odwzorowania równoważne", który dla 
autora w całym podręczniku jest obcy. . 

,, ... obliczyć wartość ac na jakimkolwiek stopniu <p"; złe wyrażenie 
myśli; winno być raczej : obliczyć wartość ac dla jakiejkolwiek wartości <p". 

. Str. 41. ,,Mnożymy tę wartość przez ... podziałkę". Mnożyć coś przez. 
podziałkę-doskonałe zestawienie dla uwypuklenia fałszywej terminologji 
i nie odróżniania pojęć: skala i podziałka. 

21. Str. 42. Ćwiczenie: ,,Czy ortodromy wykreślone w tej siatce 
będą proste? - Mogą być bardzo proste, a mogą być też i bardzo skom
plikowane. Tu o co innego chodzi. 

23. Str. 47. ,,Azymuty, które tworzą z południkiem średnim .. ,'' 
Co ma oznaczać południk średni? Wszak w każdem miejscu, a więc 
i w punkcie głównym mapy, istnieje tylko jeden południk. 

W spółrzędnemi azymutalnemi nazywamy biegunowe współrzędne 
sferyczne. Współrzędne prostokątne są ich funkcjami. Pod tym względem 
w wielu miejscach jest błędne przedstawienie. 

„Wyobrazimy sobie koło wielkie ... a dane punkty." Co ma oznaczać 
to „a", dlaczego nie „i przez"? · 

Str. 48. ,,Wynik obliczenia wypadnie w kątach". Można coś mierzyć 
w metrach, gramach, stopniach, ale nie w kątach, bo to jest wielkość, 
a nie jednostka miary danej wielkości. 

Str. 49. ,,Długość ta jest częścią koła wielkiego, przecinającego owe 
punkty". Koło może przecinać tylko inne jakieś linje; przez punkty może 
tylko przechodzić. 

Nikt nie mówi: log łuk = 3.63782, łuk = 4343.3. Jest: log sin a = 
= 0.81253-1, ma być 0.81283-1. 

~tr. ~4 .. ,,W .punkcie o A= O (stycznym) odległość o= O" - przez 
P?dame A me Jest Jeszcze określony punkt. Dopiero na końcu, w przy
pisku, owiadujemy się, że chodzi o punkty na równiku. 

Str. 55. Zamiast logsin a 64° 21' winno być logsin 64° 20'. 
. 25. Str. 56. Tekst prawie całej strony (i konsekwentnie w dalszym 

ciągu . w r?żnych mieiscach) ujęty jest nieściśle. W tytule czytamy: 
„prz.eltczen!e odległości o na współrzędne azymutalne dla siatki równej 
powi~rzc~m." - {?tóż przedewszystkiem odległości o nie potrzebujemy 
przelicza~ na wspołrzędną azymutalną, bowiem samo o jest tą współrzędną. 
~a?to o me zależy od tego, jaki rodzaj odwzorowania będziemy rozwa
z~lt, bo .prawo odwzorowania wyrazi się pewną funkcją o; samo o jest 
Wielkością s.tałą dla danego punktu przy pewnym określonym biegunie 
odwzorowama. 
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„bb - rzut południka średniego." Czy istnieje kilka południków, że 
jeden z nich, średni, wyodrębniamy?" 

"Punkty węzłowe sieci na 30°."-Tak nikt nie mówi, lepiej: co 30°. 
„Chcąc daną sieć otrzymać ... " Daną? Jaką mianowicie? Z tekstu 

wynika, że równoważną, ale wtedy w sprzeczności stoi odkładanie od 
punktu styczności O odległości sferycznych• tych punktów - bo wtedy 
otrzymamy zupełnie inne odwzorowanie, t. zw. Postela. 

„Inaczej jest z odległościami sferycznemi..." i t. d. aż do końca 
strony. Całe to rozumowanie jest błędne. Odległości sferyczne nie są inne 
dla każdej siatki, jak powyżej zaznaczono. Są one dla danego punktu 
stałe, niezależnie od odwzorowania. 

Str. 57. "Oto połowę wartości sin o"-to znaczy ł sin o, ma zaś być~ 
sin ł o; są to rzeczy różne . 

26. Str. 59. ,,log 63.7 mm=1,80414". Liczby mianowane nie posiadają 
lógarytmów. 

30. Str. 65. ,,Odcinamy z punktu <p = 0° ... " To nie określa jeszcze 
punktu, lecz wogóle równik. 

Str. 65. Ćwiczenie 2. Dlaczego wprowadzono „połowę R", a nie R? 

Str. 67. ,,Ale P wynosi ściśle .!_ ". Nigdy P nie może = . .!_ • Tu 
o co innego chodzi. P P 

31. Str. 70. lg cos o= 0.85724". Wsz~k to nie jest jeszcze log cos o? 
Str. 12. ,,zgodnokątnej", ,,pośredniej" - nowe terminy; dotychczas 

używał autor: ,, równokątnej" i „siatki prostej". Po zatem we wzorze 
c = 2 RP. arc o zbędna dwójka. 

Str. 74. ,,Następnie odcinamy •.. odległości sferyczne c." - Otóż c nie 
są to wcale odległości sferyczne, lecz ich funkcje. 

Na str. 76 na dole przykład liczbowy pomylony. 
32. Str. 80, wiersz 4-ty zamiast „u dołu" ma być „u góry." Cały§ 32 

jest bardzo dobrze ujęty i może być wzorem, jak takie rzeczy należy 
ujmować. 

33. Str. 85, wiersz 10-ty od dołu: "wówczas styczne koła są równo
leżnikami kuli" - może być tylko 1 koło styczne stożka z kulą lub też 
2 koła sieczne. 

34. Wiersz 4-ty od dołu: wysokość stożka kołowego i tworząca jego 
powierzchni są to rzeczy różne. 

40. Str. 95, wiersz 6-ty od dołu: oba równoleżniki wspólne 
powierzchni stożka i kuli są sieczne nie styczne. 

41. Winno być: 2° <p = (111200: 5). 2 = 22,24 X 2 = 44.5 mm. Tak 
samo w następnym wierszu. 

Nikt nie pisze w następujący sposób: sin 1 ° = 0.01745 - log = 
== 0.24186 - 2; poprawnie: sin 1 ° = 0.01745, log sin 1 ° = 0,24186 - 2. 
Różnice w logarytmach winny być wypisane w wierszu pośrednim 
między dwiema sąsiedniemi wartościami logarytmów. Oprócz t~go nie 
używa się liczb na numerowanie różnic, w znaczeniu użytym w pod
ręczniku. 
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44. Wiersz 7. Autor pisze: ,,dwa koła zgodne (ale nie styczne!)". 
Zdanie to jaskkrawo uwydatnia nieprecyzyjność myśli (Porównaj uwagę 
poprzednią w tej samej kwestji). 

Dwie cechy charakterystyczne odwzorowań stożkowych normalnych 
są za słabe, należałoby je wzmocnić przez dodanie, że koła równoleżników 
są współśrodkowe, oraz że . południki zbiegają się w jednym punkcie, 
będącym środkiem tych kół. . 

46. Str. 118. Zamiast „iloczyn osi" - iloczyn wartości. 
Str. 123. Zamiast „n ·= (sin Cfo sin 10°) : arc 10°" lepiej pisać: 

n = (sin 50° sin 10°) : arc 10°. · 
49. Str. 125. Uwaga, że siatki stożkowe ortomorficzne nie znalazły 

szerokiego zastosowania w kartografji jest nieprawdziwa. Przeciwnie, 
znalazły bardzo szerokie rozpowszechnienie. Mapy rosyjskie: 10-cio wior
stówka, 25·cio wiorstówka, 40-wiorstówka, 100-wiorstówka są wszystkie 
oparte na odwzorowaniu stożkowem ortomorficznem. Tak samo mapy 
niemieckie: 1 : 200.000 (nowa), 1 : 300.000, 1 : 800.000, oraz francuskie 
mapy 1 : 20.000. We Francji odwzorowanie stożkowe ortomorficzne jest, 
od roku 1920, wprowadzone do kartografji, jako podstawowe dla prac · 
kartograficznych wojskowych. Również bardzo liczne mapy atlasowe 
są na nich oparte. Niesłuszny jest dopisek na stronie 126. Odwzoro
wania te mają obszerne zastosowanie przedewszystkiem w kartografji, 
mniej w geodezji, która używa przeważnie współrzędnych walcowych, 
a nie stożkowych. Nieprawdą jest, że Polska pierwsza wprowadza ten 
rodzaj odwzorowania dla map wojskowych. Wystarczy powołać się na 
stare mapy rosyjskie, powyżej przytoczone, oraz na świeże francuskie. 
Wojskowy Instytut Geograficzny jedynie podał projekt zastosowania tej 
siatki do Polski. 

50. Str. 130. W geodezji odwzorowanie stożkowe skośne nie ma tak 
wielkiego znaczenia, jakie przypisuje autor. Raczej rodzaj odwzorowania 
walcowego poprzecznego jest bardziej stosowany (Soldner, Gauss-Kruger). 

51. Str. 131. Nie mówimy: ,,kąt mniejszy (od A) o czynnik n". 
Zdanie to bowiem świadczyłoby, że A1 = A + n, a nie A1 = A • n. 

Str. 132. Tytuł tablicy przeglądowej źle zredagowany. We wzorach 
opuszczono czynnik R na promień ziemi. 

56. Autor używa terminologji: rzuty „zgodnokątne" i „równokątne''. 
Trudno zrozumieć z całości książki czem różni się „zgodność" od „równości". 
Stopnie południkowe nie zostają wszędzie „zgodne" -jak twierdzi autor, 
gdyż w rzucie równoważnym zmniejszają się ku biegunom. 

61. Str. 151. Dopisek. Tu właśnie występuje cała jaskrawość braku 
określenia kierunków głównychi nie zawsze bowiem południki i równo
leżniki na odwzorowaniu są kierunkami głównemi. Właśnie a i b są to 
t. zw. moduły linijne w kierunkach głównych i tylko w przypadkach 
szczególnych pokrywają się z kierunkami równoleżników i południków. 
Bez racjonalnego wyjaśnienia tej kwestji na początku dziełka, gdzie się 
wprowadza wielkości a i b, nikt nie przyzna równoważności odwzoro
waniu Bonne'a. 

64. Str. 156. Trudno się zgodzić z autorem, że nieuznawanie siatek 
stożkowych niema słuszności. Zaszło tu znowu pomieszanie dwóch 
pojęć: terminologji z geometryczną interpretacją. Właśnie uwypuklenie, 
że nie zawsze terminologja jest w zgodzie z geometryczną interpretacją 
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ma bardzo dużo słuszności. Np. odwzorowanie de l'I~le'a t. z~. ,,s~ożk~ 
siecznego" nie ma nic wspólnego z geometryczną figurą stozka i kult 
i nigdy go nie otrzymamy .przez r~z~inięcie stoż.ka sieczneg_o bez. pewny~?, 
innych jeszcze czynnosc1. 1 Własme nazywanie „rzu~ami sto~kow~mi 
odwzorowań, które przez rozwinięcie stożka ?ig_dy; Ole powstaJą, n!~~a 
zbyt wielkiej słuszności i Breusing bardzo przemkhw1e rzeczy te .roz~oz~1ł. 
We wszystkich zresztą nowszych podręcz~ikach tak spra~ę ~ą st~ UJmUJe, 
np. w doskonałym podręczniku, A. R. Hmksa „Map ProJecbons , (Cam-
bridge 1921) i w bardzo wielu innych. . 

Trudno też zgodzić się z powszechnie używanym termi?em „rzuty 
konwencjonalne". Wszystkie rzuty są to sztuczne konstrukcJe konwen-

cjonalne. 'k R 
Str. 157. W tablicy przeglądowej brak we wzorach czynm a . : 

Symbol r użyty w rubryce 3-ciej_ i 4-tej nie jes~ identyczny~i lep1eJ 
odróżnić go inną literą. Wyrażenie r = O - "'-' ?1ema . sensu za~nego, 

/ nawet w matematyce. Dlaczego w rubryce rzutow stozkowych rowno
kątnych dano kreskę, jakoby takie nie istn!ały, natomi~~t rzut La~berta -
Gaussa, zwany powszechnie „stożkowym wiernokątnym , podano w rubryce 

niewłaściwej? · · k b 
Str. 159. Dopisek. Zupełnie mylny pogląd . P.odaJe autor: Ja. o Y 

kartografja elipsoidalna i topografja były pojęci~mi identyc~nemi. N1e?1a 
to jedno z drugiem nic wspólnego. Tol?ografJ.a - to ze~poł wszystkich 
czynności pomiarowych, obliczeniowych i graficznych, niezbędny.eh dla 
zobrazowania terenu~ Często w topografji szereg rozwatań odn?~llD;Y do 
kuli, a nie do elipsoidy. Kartografji elipsoidalnej ~ogóle Ja~o takie} m~ma: 
Jest jedna tylko nauka: kartografjai czy zaś będz1e~y pow1~rzch!1ię ziemi 
uważali za elipsoidę, czy za kulę, będzie to komphk?wało Jedynie wzory 
prawa odwzorowania, nie zmieniając idei rozumowania. Nawet w o~wzo
rowaniach, używanych dla celów g~edezyjnyc? mat?y ~awsze pr~~1e do 
czynienia z kulą o pewnym promiemu, me zas z ~ltpsoi~ą .. Własme d!a 
uniknięcia trudności bezpośredniego odwzorowama elipsoidy, geodez1a 
używa podwójnych odwzorowań: elipsoidy na kulę, a kult na płaszqyznę. 

W spisie cytowanych podręcznikó": nie zauważyłem 
11
klasycznych 

dzieł Tissot' a, ,,Memoire sur re
1
presentabon _des surfa~e.s ·: · o~~z ~er

maine' a „Traite des projections . Są to dzieła powazmeJSZ~ mz ~zieł? 
Zoppritz-Bludau'a. Oprócz tego istnieje doskonały po_dręc~mk a!1g1elski, 
specjalnie przeznaczony dla studjów. uni~~rsyteck!c~ .1 p~hte~h?icznych, 
zasługujący na uwagę dzięki swej zw1ęzłosci, 1asnosc1 1 krotkosci. Je.st to 
podręcznik Hinksa, wyżej wymieniony. (Wojskowy Instytut Geograficzny 
przygotował polski przekład tej książki, która będzi~ drukowana}. . . 

Str. 171. Zdanie „łuk 7 ° 45' wyrazić w wart~ści względneJ 
II 

n!~ 
jest jasne i używane. Dlaczego nie powiedzieć II w mierze bezwzględne) 
lub „radjalnej '' ? 

Wzór }. (cp
1 

n) = ).. (cp1 O). cos Cf>n jest niejasny. Prz':z A oznacza .się 
powszechnie różnicę długoś~i. geograficznyc~ dwu P!1J?-ktow. Jest to wiel
kość niezależna od cp • . Lep1eJ na oznaczeme długosc1 łuku rów~oleżnika 
użyć np. formy: 

1t 
-- = R cos cpA0 

180° 18011 
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Powyższe niedomagania podręcznika dadzą się łatwo uwzględnić 
w następnem wydaniu. Natomiast są one w zupełności przewyższone 
przez metodyczny wykład treści i nieocenione ćwiczenia, które stanowią 
prawdziwą ozdobę podręcznika. Dobrze byłoby dodać także cośniecoś 
o odwzorowaniu wielościennem, tak często w życiu spotykanem przy 
korzystaniu z map topograficznych, a więc materjału, do którego każdy 
geograf wgląda; również należy wspomnieć o odwzorowaniach wielostoż
kowych i odwzorowaniu Międzynarodowej Mapy Świata. 

Kpt. Franciszek Biernacki. 

• 

I\SIĄŻfil I MAPY 

A. PRZEGLĄD KSIĄŻEK I CZASOPISM. 
t. Geodezja„ Geofizyka. Astronomja. Topografja. Fotogrametrja. 

Bonn Samuel Prof. Dr. - Neues auf 
dem Gebiete der Fhotogrammetrie, na· 
mentlich der Luftphotogrammetrie. Sonder 
abdruck aus 11 Geodatiscbe Woche" Koln 
1925. V er lag Konrad Witt w er, Stuttgard. 

[Nowości w dziedzinie aerofotograme· 
trji. Odbitka z czasopisma „Geodatische 
Woche"]. · · 

„C~asopismo związku rosyjskich 
mierniczych w Jugoslawji". Zeszyt 
z kwietnia 1926 r. - Nowe instrumenty 
do zdjęć fotogrametrycznych. 

Stolfi Carlo. - Zdięcie stereofotogram
metryczne lodowca del Lys (5 fotografji, 
2 rys. i 1 mapa w tekście}. 11 L'Univers , ", 
Rzym, 1927, Nr 1. 

A. Fitonienko. ,,Prakticzeskoje ru· 
kowodstwo dla pl'oizwodstwa trjangulacji". 
Moskwa. 1927. Moskowskij Ziemielnyj Ot
dieł, (str. 340 z licznemi rycinami i tabli
cami). Cena 3.50 rs. [Podręcznik pra
ktyc:yiy do wykonywania trjangulacji]. 

Messner O.,J, Picht, R. Berger.
Seismometrische Beohachtungen in Pots
dam in d. zcit vom 1. I. 1919 bis 31.Xll, 
1924. Potsdam, 1926. Geodatisches Insti
tut (Veroffentlichung d. preuss. geodat. 
lnstitutes Nr 96), (str 44, 40). 

[Obserwacje sejsmometryczne pruskiego 
Instytutu Goodezyjnego w Poczdamie, od 
1.1.1919 do 31,xn 1924). 

,,Le Journal de• Geomełre• Ex
perts Fran~ai•'', 1926, Nr 67, Jenvier.
F. Gcndrc commandant. - Les Levćs au 
20.000_!_ dans les Alpes en 1925. 

[Zdjęcie 1 :20000 w Alpach w roku 
19251 - 1926, Nr 70, Aout p. 387. 

P. Capellani.-Dispositif donnant la sen
sation de la profondeur et du relief. 

[Sposoby wyróżnienia wklęsłości i wy
pukłości terenu". W dziale wiadomości 
urzędu patentowego]. 

Landesvermessung, die preussi
sche. - Koordinaten und Hohen. Gemes
sen u. bearb. von d. Trigonometr. Abt. des 
Reichsamts f. Landesaufnahme Tl. 2. Ber· 
lin, 1926. Selbstverlag, (E. Mittler und 
Sohn). (str. 71, V, 1 schemat. przegl). 

[Współrzędne i wysokości zmierzone 
i opracowane przez wydział trygonom. 
Państwowego Urzędu dla pomiarów kraju
Część 2. Zawiera okręg adm. Prusy za· 
chodnie]. 

Macpherson. - Modern Astronomy 
lts Rise and Progress. Oxford, Press 
1927. (Str. 202 z ilustr.). 

[Astronomja nowoczesna. Jej powstanie 
i rozwój]. 

Meltzer Hermann, staatl. vereid. Land
messer u. Ing. zu Breslau. - Eiaige prak
tische Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Luftbildmessung Sonderausdruck aus „Ge· 
odatische W o che" Kolo 1925. V erlag Kc,n
rad Wittwer, Stuttgart. 

[Doświadczenia z zakresu aerofotogra
metrji, odbitka z czasopisma „Geodatiscbe 
Woche"J. 

Wall. - Photografic Facts and For
mulas. Str. 394, 1927. 160. 

[Dan~ fotograficzne i formuły]. 
W. Witkowski. - ,, Topografja" i 

,,Prakticzeskaja Gieodezja". (Nowe wyda
nie w przygotowaniu przez Wojskowy Urząd 
Topograficzny w Moskwie, - Wojenno To
pograficzeskoje Uprawlenje). 

,, Vermessungatechnl•che Rund
schau", - 1926. Nr 11. O. v. Gruber. -
Die Anwendung der Photogrammetrie im 
V ermessungswesen. 

[Użycie i zastosowanie fotogrametrji 
w miernictwie, według odczytów w Szwaj- . 
carskiem Towarzystwie Geometrów. Zu
rich, marzec, 1926). 

Zarychta Apolonjusz, por. - Busola 
Bezarda, opis i sposób użycia (str. 27, 4 
nlb. i 11 rys. na osobnej tablicy). 

[Wyczerpujący podręcznik użycia pra
ktycznego busoli kierunkowej, umożliwia
jącej sp „rządzanie szkiców topograficz· 
nych. Dozwolony do użytku służbowego 
w odd.ziałach i szkołach wojskowych przez 
oddz. III. Szt. Gen. ldz. 5894/reg.]. 

Whittaker, E. T.- Einfiihrung in die 
Theorie der optiscbcn lnstrumente (wstęp 
do teorji instrumentów optycznych. -
Przekład niemiecki A. Hay'a - 104 str., 
z 43 rys. - Lipsk, 1926. 

Die Photogrammetrie und ibre 
Anwendung bei der schweizerischen Grund
buchvermessung und bei der allgemeinen 
Landesvermessung. (Fotogrametrja i jej za· 
stosowania w szwajcarskiem miernit'twie 
katastralnem i ogólno-krajowem). Zbiór 
referatów, wygłoszonych w Szwajcarskim 
Związku Geometrów. - Brugg, 1926. 

Schmehl, H. - Ober die Anzahl de·r 
geodatischen Linien zwischen zwei Pun· 
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kten des Erdellipsoids (o ilości linij geo
de.zyjnych pomiędzy dwoma punktami eli
psoido ziemskiego). Zeitschrift fiir Ver
messungswesen, tom LVl (1927), Nr 1. 

Friedrich, K. pułk. - Ober Punkt
genauigkeit. (O dokładności punktu). -
Dtto, · Nr 2 - 3. 

Montigel, R. - Die Genauigkeit der 
Tachymetrie. (O dokładności tachymetrji). 
Otto, l:',. r 4. 
Lłidemann, Karl. - .Der mittlere 

Zielfehler bei Winkelmessungen fiir Klein· 
triangulation (Średna błąd celowania przy 
pomiarach kątowych dla małej triangula
cji). Dtto, Nr 4. 

Gigas. - Ein neuer Breithaupt - Rei
setachymeter (nowy tachymetr podróżny 
Breithaupta). Dtto, Nr 4. 
Kamieński, M. i Witkowski J. -

Izogony Małopolski, Część I: Rezultaty 
pomiarów magnetycznych w Małopolsce 
w r. 1923. - Sprawozdania Komisji Fizjo· 
graficznej Akademji Umiejętności w Kra
kowie, tom LX (1926), str. 41 - 6'(). 

Stolfi. - Rilievo stereofotogramme
trice del ghiacciaio del Lys. (Model stero
fotogrametryczny lodowca lys). L'Uni
verso, 1927, Nr 1. 

Lyons. - Ancient surveying instru
ments (dawne instrumenty miernicze). '.l'he 
Geographical Journal, 1927, Nr 2. 

Ambronn, R. - Methoden der ange
wandten Geophysik. (Metody geofizyki 
stosowanej). Dresden, 1926. 

Terrestrial magnetism. - Annual 
report for the year 1925. 

Schumann. - Vektor-analytischer 
Ausgleich ceschlossener glodatischer Fi
guren in der Ebene (wyrównanie wektoro
wo - analityczne zamkniętych figur geode
zyjnych w płaszczyźnie). Zeitschrift fiir 
Vermessungswesen, tom, LV (1926) Nr 
20 - 21 i 23. 

Gast, P. - Der Gebrauch von Leucht
raketen bei der Erkundung 1. Ordnung 
(użycie rakiet świetlnych przy wywiadach 
1. rzędu). Dtto, Nr 22. 

Mllller, W.- Rechnerische Ermittlung 
nicht direkt messbarer Richtungen (Okre
ślenie rachunkowe odległości, nie dają
cych się pomierzyć bezpośrednio). Dtto, 
Nr 22. 

Gast, P. - Grundsatzliches zur An
lage einer Hauptdreieckskette (Zasady 
zakładania głównego łańchucha trójkątów). 
Otto, !\r 23. 

Haerpfer, A. - Polarplanimeter - No
mogramm. (Nomogram do planimetru bie
gunowego). Dtto, Nr 23. 

Prager Dr. - Znaczenie działalności 
Państwowego Urzędu dla zdjęć kraju, dla 

opracowywanie planów rozbudowy i nowych 
osad. "Mitteilungen des Reichsamts fiir 
Landesaufnahme". Berlin, 1926/27 Nr 2. 

„Mitteilungen des Reichsamts 
fllr Landesaufn~hme", 1926127 
Nr 1. Cz~ść urzędowa: Plan robót polo
wych na rok budżetowy 1926. Nowe pu
blikacje wydziału trjangulacyjnego: współ
rzędne i wysokości sieci głównej Prus za
chodnich i sieci bazowej pod Schubinem. 
Współrzędne i wysokości punktów trygo
nometr. Okręgu administracyjnego Króle-
wiec. . 

Komunikaty Państwowego Składu map: 
Nowo wydane mapy od 1.1.26 do 31.3.26. 

Fritz Conrad. - Pomiary morskie "Mit
teilungen des Reichsamts fiir Landesauf
nahme". Berlin 1926/27, Nr 3, 4. 

Hlidek A. pułkownik - O topografji 
w wojsku. ,,Vojenske Rozhledy". R. 1927. 
Nr 1. 

Nowakowski G. M.-Syste'my statek 
kwadratowych w planach -,,Militiirwissen
schaftliche und Technische Mitteilungen". 
Czerwiec - sierpień 1926. · 

Walther Dr. Ing. - Kilka projektów 
z dziedziny F otogrametrji. ,,Mitteilungen 
des Reichsamts fiir Landesaufnahme1

' · 

1926i27 Nr 3. 
Mitteilungen des Rełchsamts 

fllr Landesaufnahme, Berlin 1926/27 
Nr 4. 

Część urzędowa: Dokładność topograf. 
mapy podstawowej 1: 5000. Komunikaty 
Państwowego Składu Map. Nowo wydane 
mapy (1. 10. 26, -31. 12. 26.) wiadomości 
o wystawach. 

Stadtaus K.-Przeprowadzenie niwela
cji przez wydział trygonifl)letrycznyw okr~gu 
przemysłowym Dolnego S l ąska, ,,Mitteilun
sren des Reichsamts fiir Landesaufnahme 1

' 

Berlin 1926/27 Nr 2. 
Pollog, Dr.- Ostatnie zdobycze foto

grametrji „El progresso de la lngenieria" 
1926. Nr 9 D •. K. 
Lłischer, Dr. Ing. - Użycie fotografii 

lotniczej do sporządzenia mapy warstwi
cowej terenu pińskiego „Zeitschrift fiir 
Vermessungswesen" 1926 Nr 7. 
Wellisch.-Nadwyżka sferyczna. Zbież

ność azymutów, rzędnych i południków. 
"Mitteilungen des Reichsamts fiir Landes
aufnahme" Berlin 1926/27 Nr 2. 

Boelke: - F otogremetrja terenu jej 
stan obecny i widoki na przyszłość. -
,,Heerestechnik" Nr 1 - 2 1927. 
Lłps. - Topograficzna mapa podstawo

wa 1: 5000, a plany miejskich urzędów po
miarowych. 'lMitteilungen des Reichsamts 
fiir Landesaufoahme" 1926/27 Nr 3. 
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Astr. - geod. M. Kowal - Miedź
wiecki. - Astronomiczne wyznaczenie 
azymutu w kierunku z Obs. Polit. War
szawskiej na pkt. trygonometryczny Okę
cie - Przegląd Mierniczy Nr 11 (28), listo
pad 1926, Nr 12 (29), grudzień 1926. 

Mjr. K. Jankowski - Wyznaczenie 
siły ciężkości - Przegl. Miern. Nr 11 
(28) listopad 1926, Nr 12 (29), grudzień 
1926, Nr 1 (30) styczeń 1927, Nr 2 (31) 
luty 1927, Nr 3 (32) marzec 1927, (d. n. n.). 

Prof. dr. inż. F. Kucharzewski.
Nasza najdawniejsza księżka o mierni.ctwie 
Przegl. Miern. Nr Nr 7 (24) 10 (27), Nr 12 
(29) z roku 1926. 
Inż. I. Bittner. - Małopolskie mapy 

Katastralne jako podstawa do zdjęć poli
gonowych - Przegl. Miern. Nr 1 (30), sty
czeń 1927, Nr 3 (32.) marzec 1927. 

Dr. F. Kt;płńskł. - Spółrzędne geo
graficzne Środka wieży Obs. Polit. Warsz. 
Przegl. Miern. Nr 1 (30) styczeń 1927. 

Prof. dr. inż. F. Kucharzewski.
Piśmiennictwo miernicze polskie 1910 -
1925, Przegląd Mierniczy Nr 2 (31) luty 
1927. 
Inż. St. Kluźniak. - Ścisłe wyrów

nanie przez części jednokierunkol'._ego po
ligonu między stałemi punktami, rrzegląd 
Mierniczy Nr 2 (31), luty 1927. 
Inż. R. Laskowski. - Kataster pru

ski w świetle niemieckiej krytyki, Przegląd 
Mierniczy Nr 3 (~2), marzec 1927. Instruk
cja Techniczna do wykonywania robót 
mierniczych, związanych z przebudową 
ustroju rolnego - wydawnictwo Min. Ref. 
Rolnych, Warszawa 1926. 

2. Geografja i geologja wojskowa. Topologja. Geografja opisowa. 
Terenoznawstwo. 

Chmielowski Janusz i Świerz Mie
czysław .- Tatry wysokie (Przewodnik szcze
gółowy). T. IV. Przełęcze i szczyty (od 
Lodowej Przełęcz po przełęcz pod Kopą, 
Kraków 1926 Sekcja Turyst. Pol. Twa ·Ta
trzańskiego. (Str. 100 Vili 8°). 

Cobham Alan. - Australia and back. 
With a foreword. Black (Str. 124), 1926 -
2 s. 6 d. [Do Australji i z powrotem. Z przed
mową, wspomnienia sławnego lotnika], 

Dawidienkowa.-,,S. S. S. R. pora
jonam. Sybir. (str. 112 z jedną mapą) cena 
1.25 rs. (Z. S. S. K. rejonami. Syberja). 

Edmonds. - To the land of the Eagle. 
Travels in Montenegro and Albania. Rout
ledge (73 ilustr.) 1927 12 s. 6 d. [Kraj 
Orła. Podróże po Czarnogórze i Albanji]. 

Erdbild. - Das Erdbild· der Genenwart. 
Hrsg. von Walter Gerbing, Leipzig 1926 
List und von Bressendorf (tom. 1: zesz. 
6- 8 Str. 337 - 736, 4 mapy 42 tabl. 6 zał. 4°. 
[,,Teraźniejszy obraz ziemi". Wychodzi ze-
a,zytami]. · 

Kontsantinow. - S. S. S. R. po rajo
nam. Uralskaja obłast' (str. 150 z jedną 
mapą), cena 1.50 rs. (Z. S. S. R. rejonami. 
Ural]. 

Kozierowski Stanisław ks. - B,adanie 
nazw topograficznych na obszarze daw
nej wschodniej Wielkopolski. - Tom VI. 
A. - O. Poznań 1926, Krajowy Instytut Wy
dawniczy. (Str. 335, XVI). 

Kozierowski Stanisław ks. - Pier
wotne osiedlenie dorzecza W arty od Koła 
do Ujścia w świetle nazw geograficznych. 
Poznań 1926, Instytut Zachodnio-Słowiań-

ski. (Str. 136), [odbitka z „Slavia occiden
talis t. V, 1926]. 

Mauclere Jean.- Sous le ciel pile de 
Lithuanie. Paris 1926 Plon. (Str. 212, 43 ryc. 
2 map7, kolor. 16°). [,,Pod bladem niebem 
Litwy']. 

Mielert Fritz.- Ostpreusen n.ebst dem 
Memelgebiet und d. Freien Stadt Danzig. 
Bielefeld 1926, V elhagen und Klasing 
(Monographien zur Erdkunde No 35). (Str. 
163, 115 ryc. 3 mapy). [Prusy wschodnie. 
obraz Kłajpedy i w. m. Gdańsk]. 

South American Handbook 1927, 
The. - A guide to the Countries and 
resources of Latin America. inclusive of 
South and Central America, Mexico and 
Coba. Edited by J, A. Hunter. South 
American Press 1926. 2 s. 6 d. (Str. 706). 
[Południowa Ameryka na r.1927. Przewodnik 
po krajach i źródłach Ameryki Łacińskiej„ 
włącznie z Amer. Południową, Środkową, 
Meksykiem i Kubą. Wydane przez J. A. 
Huntera. Prasa Połudn.·Amerykańska 1926]. 
Świątkowski Wacław. W dorzeczu 

Narwi. Łomżyńskie i sąsiednie powiaty na 
południu i zachodzie. Dr,uga wycieczka po 
kraju. Warszawa 1927. Swiętoński i S-ka. 
(Str. 64, 1 mapka). 

Spitzberg. - Missions scientifiques 
pour la mesure d'un arc de meridien au 
5 entreprises en 1899 - 1901 pour les 
auspices des gouvernements russe et suć
dois. (7 /8). 

Bohm. - Prof. Dr. A. V,: Zonnen
tafel fiir das Erdspharoid S. W ellisch 1915. 
(9/10). 
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Netzsch.-Nowe urzędowe mapy tury
styczne Bawarii w skali 1 : 50,000. 

,,Mitteilungen des Reichsamts fiir Landes
aufnahme". 1926/27. Nr 4. 

Opperman E. - Nauka o barwach 
Ostwalda w zastosowaniu do kartografji. 
,.Mitteilungen des Reichsamts fiir Landes
aufnahme" 1926/27 Nr 3. 

Kleffner. - Rytownictwo na miedzi 
i mapa 1 : 100.000. - ,,Mitteil. des Reichs
amts fiir Landesaufnahme" 1926127 Nr 1. 

Dr. W. Geissler. - Zasady redakcji 
atlasu miast niemieckich. - ,,Mitteilungen 
des Reichsamt fiir Landesaufnahme" Ber
lin 1926/27 Nr 1. 

Albrecht Haushofer. - Der Staat 
Danzig (,,Państwo Gdańsk"). Zeitschrift 
der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin, 
1926, Nr 7/8, str. 335 - 350. 

Robert Mayer.-Ober morphologische 
Karten (o mapach morfologicznych) -
Zeitschrift fiir Geomorphologie, tom II 
(1926), zeszyt 3. 

F. Machatschek. - Landeskunde der 
Sudeten und W estkarpatenlander (Kraje 
sudeckie i zachodnio-karpacki}. - Stutt
gart, Engelhom, 1927. - XI + 440 str., 
217 tabl. i 42 fig. w tekście. 

S. R. Stełnmetz. - Die N ationalitaten 
in Europa (narodowości Europy). Zeitschrift 
der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin, 
Erganzungsheft Il. Berlin 1927, wydanie 
Tow. Geograficznego. 

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geo
logicznego w Krakowie T. Ili. za rok 1925 
i 1926 Kraków „Orbis" 1926 (Str. 210 + 2 
nlb. + 5 tabl. 

Treść: Szajnocha Wł. Czterdziestolecie 
Gabinetu Geologicznego Uniw. Jagielloń
skiego (1886 - 1925). Bohdanowicz K.: 
Czterdzieści lat Zakładu Geologicznego 
w Uniwersytecie Jagiellońskim a geologja 
ekonomiczna. Friedberg W.: Działalność 
Zakładu Geologicznego Uniwersytetu Ja
giellońskiego na polu paleontologji. - Ze
lechowski Wł. : Otoczaki znalezione w wę
glu z Grodźca i Królewskiej Huty.-Jarosz 
Jan: Obecny stan badań nad stratygrafją 
dewonu i dolnego karbonu w okręgu Kra
kowskim. - Rydzewski Br.: Kra jurajska 
w dyluwjum Puszkarni pod Wilnem i głę
bokie wiercenie w Wilnie. 

Jakubowski J. - Dwie nowoodnale
zione mapy polskie - notatka (Prz. Geogr. 
T. VI, Warszawa 1926), 

Service geographique de l'ar• 
mee. - Cahiers du ... Rapp ort sur les tra

. veaux executes en 1922 et 1923 Paris 1926 
Impr. Service geogr. de l'armee. (Str. 174° 
XIV. 18 wykresów i schematów). ' 

Sprawozdanie z prac wojskowej służby 
geograficznej wykonanych w latach 1922 -
1923. Zawiera: 

Odbudowanie sieci Triangulacyjnej w ob
szarach odzyskanych. Połączeni e sieci fran
cuskiej z belgijską. Nawiązanie geode
zyjne Sardynji z Ligurją przez Korsy
kę. Prace topograficzne. Przejęcie mapy 
1 : 100.000 przez służbę geograficzną, uzu
pełnienie w sprawie rzutu Lamberta, Studja 
nad wprowadzeniem nowej mapy Francji 
1: SO.OOO. Prace w Algierji, Tunisji, Ma
roku, Syrji . ..t Ogólna mapa Żeglugi po
wietrznej. :Szczegółowy wykaz pr&c po
szczególnych sekcyj Służby Geograficznej: 
geodezyjnej, topograficznej, kartograficz
nej, składu map. Sekcji Maroko, biura 
topograf.XIX KorpusuArmji biura topograf. 
Armji W schodu. 

Travaux et memoires du bureau 
interoational de Poids et Mesures T. XVII. 
(Str. 482) Paris 1927 Cauthier-Villars et 
Cie, [Prace Międzynarodowego Biura Miar 
i Wag]. 

Otte, Oberlehrer H. - Der Erfinder 
der flachentreuen Kukelrumpfprojektion. 
(718] 

Otte,Oberlehrer H.-Neue Forschungs
ergebnisse iiber Tissots kompensative 
Landkartenprojektion. [7 /8] 

Meiszner O. - Ist der Erdellipsoid 
zw ei o der dreiach sig? [7 /8] 

Baumgart Vermess. - Amtmann G.: 
Zenitlicht fiir Reliefkarten. [9,10]. 

Kpt. Fr. Biernacki. - Prace Kar
tograficzne Wojskowego Instytutu Geo
graficznego, Przegląd Mierniczy, Nr Nr: 
3 (20), 4 (21), 6 (23), 10 (27), z roku 1926. 

Kolanowski Wł. inż. - Rzuty Karto
graficzne. Przegląd Mierniczy, Nr Nr 5 (10), 
6 (11), 7 (12), 8 (13), 9 (14), 10 (15), 11 (16), 
12 (17) z roku 1925 oraz 2 (19), 3 (20), 
4 (21), 5 (22), 6 23), 7 (24), 10 (27), 11 (28), 
12 (29) z roku 1926. 

!ł. Geografja gospodarcza i polityczna. Etnografja. Statystyka. 

Deu, Fred Hermann. - Das Schicksal 
des deutschen Memelgebietes. Seine wirt
schaft. u. politische Entwicklung seit d. 
Revolution. Berlin, 1927. Verlag der Neuen 
Gesellschaft (105 str. 8 tabl. 1 mapa, 8°). 

• [Niemiecki obszar Kłajpedy, rozwój go· 
spodarczy i polityczny od 1918 r.]. 

Ministerstwo komunikacji. - Spis 
stac~j kolej i normalno - torowych Euro· 
py Srodkowej. Załącznik do schematycznej 
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mapy koleii Europy Środkowej. Bydgoszcz, 
1917. ,,Biblioteka Polska". - (Str. 526). 

llou••et Albert: - Le Royaume serbe, 
croate, slovene. Son organisation. sa vie 
politique et ses institutions, Paris, 1926 
Bessard (271 str. 44 fot. 8°). 

[Królestwo S. H. S. jego organizacja, 
iycie polityczne i instytucje). 

Obst Erich. - England, Europa und 
die Welt. Eine geopolitische und welt
wirtschaftliche Studie. Berlin, 1927. K. 
Vorwinckel. (Str. 356, xy. 54 rys. 17 tabl. 
so). [,,Anglja, Europa i Swiat"]. 

H. Morsztyn. - Zarys Geografji Go
spodarczej Polski. Moskwa 1926. Cen
tralne Wydawnictwo Ludów S. S; S. R. 
(Str. 55, 3 nlb. 7 map), 

Polskie Koleje Pań•twowe 1 -
Spis stacyj, przystanków i ładowni kolejo
wych, ważny od I.V.1926. (Str. 225, 3 zał.). 

Zawiera: koleje państwowe, koleje pry
watne pod zarządem pomiarowym, koleje 
prywatne pod zarządem własnym uczestni
czące w bezpośredniej komunikacji w ruchu 
wewnętrznym z lcolejami państwowemi 
i kolejami prywatnemi pod zarządem po-
miarowym. . 

Iwan Szymonowycz. ........ Zachidna 
Ukrajina. T eritorija i N aselenja. Staty
styczna rozwidka Lwiw 1926 nakł. autora. 
Druk. Staropigijskoho Instytuta (Str. 22. 
1 mapa 8°). 

(Zachodnia Ukraina, kraj i ludność). 
Leo Witschell. - Das Ergebniss der 

Sprachenzahlung von 1925 in siidlichen 
Ostpreussen. 

Hamburg L. Friederichsen et Comp. 
(Veroffentlichungen des Geographischen 
Instituts der Albertus-Universitat zu Ko'
nigsberg. - Zesz. VII-my). 

[Wynik spisu ludności pod względem ję
zykowym w południowych Prusach W schod
nich w roku 1925]. 
Władymir Woytinskl. - Die Welt 

in Zahlen. Populire Darst. der Ergebnisse 
d. Forschg. auf allen Gebieten d. Statistik. 
In 7 Biichern. Buch 4. Berlin 1927. Mosse 
[,,Świat w cyfrach". Popularne zestawienie 
wyników badań we wszystkich dziedzinach 
statystyki. Tom 4 p. t. ,,Przemysł". (Str. 
376.XXIII. 19 kolor. tabl.). 

Verkehr der deutschen Binnenwasser
strassen. Bearb. im Statist. Reichsamt 
1925. Berlin 1927 R. Habbing (Statistik 
des Deutschen Reicha Bel 326). (Str. 304, 
1 mapa, 4 °). [,,Komunikacja wodna, śród
lądowa w Niemczech". Opracowane przez 
Państw.owy Urząd Statystyczny w r. 1925]. 

Dmitrij Żelenin.-Russische (ostsla· 
vis che) V olkskunde. · 

(Grundriss der slavischen Philologie u. 
Kulturgelchichte) Berlin 1927 Gruyter et 
Comp. (Str. 424, XXVI z.ryc. 5 tabl. 1 mapa 
narzeczy). 

[Etnografja Rosji wzgl: Wschodniej Sło
wiańszczyzny. Zarys Słowiańskiej filologji 
i historji kultury. · 

Olazewicz, B. - Polskie zbiory kąrto
graficzne. - Warszawa 1926. 

Eneborg, H. - Om industrikartor och 
metoderna for deras utarbetande (o ma
pach przemysłowych i metodach ich opra
cowania). Globen (wydawnictwo Zakładu 
Kartograficznego Szwedzkiego Sztabu Ge
neralnego), 1926, Nr 7. 

Roswall, Gunnar. Kartans anpassing 
efter tidens krav (Przystosowanie mapy 
do żądań czasu). Globen, 1926, Nr 8. 

G6rski A. - ldeologja krajoznawstwa 
(Ziemia Nr 23-24. Warszawa 1926). 
Kulwleć K. - O naukowej działalności 

Towarzystwa Krajoznawczego (tamże). 
Pawłowski St.-Krajoznawstwo age

ografja (tamże) . 

Szydłowski T.-Szydłów, miasteczko 
średniowieczne (Ziemia Nr 1, Warszawa 
1927). 

Massalski W.-Bukowa Góra (Ziemia 
Nr 2. Warszawa 1927). 

Romer E.- Przyczynki do dziejów Mię
dzynarodowej Mapy · wiata 1/M w Polsce 
(Polski Przegląd Kartograficzny Nr 15-16 
Lwów- Warszawa 1926). 

Wąsowicz I.- 0 nowych mapach kon
tynentów {tamże). 

Wąsowicz I. - O polskiej wyspie 
etnoa-raficznej koło iytomierza. Tamże. 

Anger, Helmut.-Die wićhtigste geo
grapbische Literatur iiber das Russische 
Reich seit dem Jahre 1914 in russischer 
Sprache. - (Najważniejsze dzieła geogra
ficzne o Państwie Rosyjskiem, opubliko
wane od roku 1914 w języku rosyjskim). 
Hamhurg, Friedrichsen · & Co., 1926. -
Stronic 64. 

Bujda, Antoni.-Miasto Łuck w świetle 
cyfr i faktów. .,Samorząd", 1926, Nr 40, 
str. 828 - 831. 

Karasiewicz Kazimierz. - Bory Tu
cholskie. Warszawa, ,,Ruch", 1926, str. 103. 

Biedk6wna Zofja. - Krajobraz prze
łomu Sanu. Sprawozdania Naukowe Kra
kowskiego Koła Geogr., tom Il, Kraków, 
,, Orbis", 1926. 

Galank6wna Marja. Morfologja 
okolic Sanoka. Tamże. 

7 
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·GotJdearic~ Mwiąl). - Pr.qł,Jem górnej 
Or.awy. Tamie. 
... licld Bronislaw.-Kilh uwag o QlOr

fologji Podhala. Tamże. 
-'owała.ki M. - Wartość przemysłowa 

kaoli114w polesko-)Yołyńskich. Posiedzenia 
Naukowe Państwowego Instytutu Geolo
gicznego, 1926, Nr 15, str. 20 - 2 t. 
Małkowski St. - Opis złóż kaolinu 

oraz ich charakterystyka petrograficzna. 
Ta,nie, str. 17 -20. 

l>t.si:y:dd M. - ~p,rąwQzdanie z prac 
toJ'fowych i hydrqgeologicznych na tere
nie WQjew. Poleskiego i BiałostQcJci~gp 
w roku 1925.- Tamie, str. 39-42. 
Roalońskł Z. - W ody ar ezyjskie 

'!' P o~!1 ps)(ierp,-O~pływ po)Yierzchn4,wy 
1 podZl.#łJDDY w dorzeczu Przetnszy. Tam~e, 
str. 53-57. 

.Staijlo Józef. - Cbarakteryst,rka kra
jobrazu „Szwajc·arji Kaszubskiej . Spra
wozdania Nauk. Koła Geogr. Kraków, II, 
19~6. 

Kubijow-i&z Wł.-Rozmieszczenie· lud
ności na Polesiu. Tamże. 

Paasarge. Prof. Dr. S. - Morphologie 
der KJ;,mazonen oder Morphologie der 
Landschaftsgiirtel? [Petermanns Mittei
lungen 1926, zesz. 718]. 

Otto A.-Stud~en zur Morphologie des 
Neissetales zwischen Littau und Gorlitz. 
[Tamże 7/8]. 
lchłerenberger,R.-Die Memei Frage 

ais Randst~atenproblem. [Tamże 7/8] 
.Schalz, W. - Siedlingągeograp_hie des 

Deutschen Oberlandes. (Prusy W schod
nie). [T ąmie 7 /8] 

Passarge, Prof. Dr. S.- Die politisch
geograpbisch.e Grundlagen des Siidsee
gebietes vor dem Eintreffen der Europiier. 
[Tamie 9/10] · 
MGłlerr.ed, Dr. Fr. - Vel,s ReJief

kJlrte, ein Mittel zur geog,raphisch-_geolo
gi,c:b~n Betrachtung der Republik Guate
mala. fTamże 9110] 

Loth !.-Gibraltar. Zarys geograficzno
.e_olityczn_y. (Pnegląd Geograficzny tom VI, 
Warszawa, 1926). 

~mo•,ui•J.d I. PrzyrodzoQ,Y ~b.s~ar 
Polaki i jego granice v świetle nowo
czesnych poglądąw (Prz. Geogr. T. ' Vl 
Warszawa, 1'926). 

Kaczorowska I. - Studjum geogra
ficzne puszczy Kampinoskiej (tamie). 
Smoleński I. - ,Zjawisko epigenezy 

dolin subsekwe~tnych w Karpatach(ta~że). 
Lencewicz St. - Czwart9rzędowe ru

chy epirogenetyczne i zmiany sieci rzecz
nej_ w Polsce środkowej (tamże). 

Zaborski B. - Ozy między Grójcem 
i Odrzywołem notatka {Przegl. Geogr. 
T.VI Warszawa, 1926). 

..X. - Wielki lot płk. de Pinedo naokoło 
Atlantyku (z mapą). · »L'Universo" R 1927, 
Nr 3. 

Blasi di Aldo. - Pierwszy fot R. E. 
Byrda do pieguna północnego {z liczn. 

. illustr.) ,,L'univerfJ011 R ,927, Nr 1. 
U2$ie~owaMa,rja. -Łąki słone i tor

fowiska nadbrzeżne. ,,Ziemia" Nr 2, r. 1927. 
ScJieer Dr. - Jak należy korzystać 

z mapy 1:25.000 'przed wycieczką w teren 
i po powrocie z wycieczki. ,,Mitteilungeu 
des Reichsamts fiir Landesaufn~hme '', 
Berlin . 1926/27 Nr 1. 

Soldan W. - Rzeki i jeziora w krajo
brazie niemieckim. ,,Mitteilungen des 
Reichsamts fiir die Landesaufnahme, BeFlin 
1926127 Nr. 2. 

Engberdlng.- Lotnictwo i mąpa „Mit
teilungen des l<eichsamts fiir Landesauf
nahme 1926127, Nr 3-4. 

Engelmann. - Die topographisch
stetistiscben W erke Osterreichs ( dzieła 
topogrąficzno-statystyczne o Austrji). -
Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in 
,Wien, 1926, Nr 10 - 12. 

Keller K. - Die fremdsprachlicbe Be
vo1.kerung im Freistaate Preussen (Lud
ność obcojęzycz,ia w pań,twie pruski~,n). 
Zeitschrift de~ preuąsischen statistischen 
LaJ1desamtes, 1926. 

Paulcke W. Geologische Notizen aus 
,neinem Kriegstagebuch (notatki geolo
giczne z mego dziennika w5>jennego ). Geo· 
logische Rundschau, tom XVIIa; listopad 
1926. 

4. Kartografja. Grafika. 

S!um.ań~ki Teofil: - Zasady karto
gr;lfJ1 (s1atk1 g.eograf1czne), Podręcznik 
dla nauczycieli i studentów geografji 
"Lwów - Warszawa 192p, Książnica-Atlas 
i Tow. Naucz. Szk. Sredn. i Wyższ. Str. 
t 95, VIII, 1 ntb.). 

Bliu. · - W oop Cuts. The Practice of 
engroving and cutting upon wood 19;?6, 1 s. 
[Drzeworyty. PraktyJca rytownictwa na 
drzewie] . 

Kolanowski Włodzimierz inż. - Rz~ty 
KartograficzQe. Biblioteka Przeglądu Mier
niczego No 3, WarSZjlWa 1n~ - 26, 
(Str. 304, 73 rys.). [UzupełniQna odbitka 
z „Przeglądu Mierniczego0

]. 

Seaby. - Colour Printing with lino· 
leum and wood błock, 1926 3 s. 6 d. Str. 38. 
[.I)rukowąnie kolorowe :.l gumy i bloków 
drewnianych], 

KsrĄZKI I MAPY 

Thorade, P;of Dr. H. - Mase Echerts 
Kartenwissenschaft••, 7 /8. . 

" Heisbane"ll. W. - Die Erddimensionen 
nach den europiischen Gradmessungen. 

Lehman R.- Die Gestaltung der Erdo
berflache. 

Sauer C. O. - The morphology of 
landscape. 

Wagem~nn G. -Grundziige der ma· 
themaŁischen Erdkm,de. 

llaehatscliek F. - Landerlć'unde von 
Mitteleuropa. 

Wolsehtedt P.- Probleme der Seehil
dun_g in Norddeutschland. [9/10]. 
Władonioici Geografłczbe. - Wy

dawnictwo Kralćowskiego Oddziału Pol
skiego T ówarzystwa Geograficzhe1ro, Rok 
V, zeszyt I, Kraków, styczeń 1927 r. -
Zeszyt Il, Juty 1927 r.-Treśc: Zjazd Sło-

wianskich Geografów i Etbografów-ąpra
wy Krakowskiego Oddziału Pol. Tow. 
Geogr. - Ruch geograficzny w świecie 
i w Polsce. 

Vara kartor. - Kort redogorelse for 
svenska kartverk. (Nasze mapy. Krótkie 
sprawozdanie o kartógrafji szwedzkiej). 
Str. 139, XXXII, z 33 skorowidzami, 
19 próbkami map oraz objaśnieniami zna
ków. Stockholm, Generał!tahebs litogra
fiska anstalt (zakład kartograficzny Sztabu 
Generalne·go ), 1926. 

Rodier E.- ln!ltytut Kartograficzny im. 
E. Romera (przegląd publikacyj). Polski 
Przegl. Kartogr. Nr 15 - 16, Warszawa 
1927. 
Wąlfowłcz J. - Mapy Polski,, Mapy 

Europy i krajów Europejskich, Mapy Swiata, 
Atlasy (przegl11d publikacyj) (tamże). 

5. Roczniki. Sprawozdania. Katalołfł. 

Annuaire astronomique et meteorolo
gique pour 1926 par Camille Flammarion 
62-e armee, Paris 1926 E. Flammarion. 
(86 fig, map i wykresów). 

[Rocznik astronomiczny i meteorolo
giczny]. 
Ąnn aire de la Socićtć mćtćorolo

gique de France T. 67. 1924. Comptes 
ren(łus des sćance. Paris,1926. E. Chiron {8°). 

[Rocznik towarzystwa meteorologicz
nego. Protokóły posiedzeń. 1924.] 

Biuletyn Obserwatorjum Astronomi
cznęgo w Wilnie. I. Astronomia Nr 8, 
Wilno, 1926 „Znicz". (Str. 16. 8°). 

[Tytuł w języku polskim i francuskim, 
tekst w języku angielskim]. 

Jahrba'Cli der Geographischen Gesell
schaft Greifswald, hrsg. von Wilhelm 
Hartnack 43;44 (1925/26) Greifswald 1927. 
Bruncken et Comp. (Str. 137, IV, 5 ryc., 
3 tabl., 1 mapa, 8°). 

[Rocznik Towarzystwa Geografi~znego 
w Greifswaldzie]. 

Jabrbucb der Preussischen Geologi
scben Landesanstalt zu Berlin. Bel 47. 
1927. Berlin. 1926. Preuss . Geolog. An
stalt. (Str. 599.III , 32 tabl. i map, 4°). 

[Rocznik pruskiego Instytutu Geologiczn]. 
Janowski Al. - Wydawnictwa Towa

rzystwa (Krajoznawczego) Ziemia No 23 -
24 W-wa 1926). 

Janowski Al. - Sprawozdanie z dzia
łalności (Tow. Krajozn.) Ziemia No 23 -
25 W-wa 1927). 

Kalendarz astronomiczny T owarzy
st wa Miłośników Astronomj~ na rok 1927 
pod redakcją prof. Michała Kamieńskiego, 
dyrektora Obserwatorjum Astronomiczne-

go Uniw. Warszaw. Warszawa, 1926. Kasa 
im. Mianowskiego. (Str. 32. 8°) 

Katalog wydawnictw kartograficznych , 
S. A. Książnica Atlas Zjednoczone Zakł~ 
Kartograficzne i Wydawnicze T. N. S. W. 
Lwów, Warszawa, 1927. (Str. 40. 8°). 
Leneewłez St. - XIV-ty międzynaro· 

dowy kongres geologiczny. Sprawozdanie 
(Prz. Geogr. T. VI). Działalność Polsk. To
warzystwa Geogr. w r. 1926 {Prz.Geogr. 
T. VI W-wa 1926) . 
Lłps 1-Drugi Zjazd Międzynarodowego 

Towarzystwa Fotogrametrycznego (22- 25, 
XI, 1926 w Berlinie), ,,Heerestechnik" 
No 1-2, 1927. 

Komunikaty Państwowego Składu 
Map w Berlinie : Skorowidz do topogra · 
ficznej mapy podstawowej państwa nie
mieckiego 1:5000. ,,Mitteilungen d~sReichs
amts fiir Landesaufnahme", 1926/27 Nr 2. 

Mei4tel H.- Das Badiche Vermess11ngs
wesen (miernictwo badeńskie). Zeitschrift 
fiir V ifmessungswesen, 1927, No 1. 

Ma~ Leod N. N., rńajor.-The military 
geographical institute of Czecho-Slovttia, 
Geographical Journal, LXIX (1927}, Nr 1. 
„M1ttełlungen des Relch•amt• fllr 

Landeaaufnahm~", Berlin 1926 - 27 
No 1 - 3. 

Część urzędowa : 1) Roczne sprawozda· 
nie Urzędu Państwowego dla Zdjęć kraju 
za czas od 1.4.25 do 31.3.26 wstęp, wy• 
dział trygonometryczny topograficzny i kar
tograficzny. Filja Urzędu w Saksonji Pań
stwowy Skład Map. - 2) Sprawozdanie 
z Walnego Zebrania Niemieckiego Związku 
dla popierania nauk matęmatycznych i przy
rodniczych. Komunikaty Państwowego Skła· 
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du Map. Wiadomości o wystawach. Nowo
wy:danej mapy od 1.4 1926 do 30.9 1926. 

Obersicht der Literatur fGr Ver· 
messungswesen u. Kulturtechnik 

vom Jhare 1925, - (Przegląd literatury 
z dziedziny ·miernictwa i techniki meljora
cyjnej z roku 1925). Zeitschrfit fiir V er· 
messungswesen, L V (1929). No. 

, B. MAPY I ATLASY. 
1. Mapy topograficzne i przeglądowe. 

Nouvelle Carte de France au 
1: 100.000. Dressee par le Service Vir.i
nal par ordre du Ministere de }'Interieur 
Paris. Libr. Hachette 79 Boulevard St. 
Germain. 

[Nowa mapa. Fra~cji .. ~ydawnictwo Wy
działu Komumkac11 M1msterstwa Spraw 
Wewnętrznych składa się z 602 arkuszy 
ograniczonych południkami co 30' i równo
leżnikami co 15'. Format około 28X 38 cm. 
5-cio kolorowe komunikacje, miejscowości 
czerwono, lasy i zagajniki zielono, wody 
niebiesko, rzeźba terenu brązowo. pozo
stałe szczegóły czarno. Mapa dokładna 
i aktualna. Cena arkusza 3 franki. 

Karte d (es) d (eutschen) R (eiches) 
Preussen, Hrsg. von d. Preuss. Landes
aufnahme jetzt Reichsamt f. Landesauf
nahme Berlin. Amtl. Hauptvertriebstelie 
d. Reichsamts f. Landesaufnahme R. Eisen
schmiedt 1 : 100,000 (Ausg. C) Umdruck
ausgabe. 

Nr 8. Kinten, a. 1910, h. 1914, n. 1925. 
Nr 17. Heinrichswalde, a 1912, h. · 1921, 

n. 1925. 
Nr 74. Pr. Eulau, a. 1910/ 11, n. 1922. 
Nr. 75. Friedland in Ostpreuss. a. 

1864/65, n. 1922. 
Nr 96. Rummelsburg in Pommern a. 1875, 

n. 1920, 1925. 
Nr 100. Marienburg a. 1898, 1904, 1908, 

n. 1924. 
Nr 222. Schneidenmiihl a. 1876, n. 1921, 

1925. 
Nr Nr 113, 114, 148, 149, 238, 243, 290, 

333, 402, 459, 503. 
[Mapa Państwa Niemieckiego 1 : _100.000. 

a = data zdjęcia, h = data wydama, n = 
data uzupełnienia mapy. Cena egzempl. 
0'40 mk.]. 

Schaade P. .-Tiirkei 1 : 2.000.000. Ber
lin 1926. C. Flemming et Wiskott (Flem· 
ming Generalkarte Nr 77 (90X 67,5, 8°). 
[Mapa Turcji]. 

Messtischblatt des Freistaates 
Preussen. Preussische Landesaufnahme 
(jetzt Reichsamt fiir Landesaufnahme) 
1 : 25.000. Berlin R. Eisenschmiedt. 

Nr 63. Kaukehmen, a. 1912, n. 1923. 
Nr 113. Osseningken, a. 1912, n. 1924. 
Nr 115. Szillen, a. 1913, n. 1924. 

Nr 213. Alteo Kirchen, a. 1885. b. 1925. 
Nr 382. Rathsdamnitz, a. 1889, b. 1924. 
Nr 780. Gr. K.rossin, a. 1889, n. 1924. 
Nr 907. Sdorren, a. 1914, 1917, 1924, 

h. 1926. 
Nr 1064. Dramburg, a. 1890, n. 1914. 
Nr 1563. Berlinchen, a. 1891, n. 1923. 
Nr 1626. Hohenfinau, a. 1888, n. 1924. 
Nr 2051. Aurith, a. 1894, b. 1923. 
Nr 2120. Tammendorf, a. 1894, n. 1923. 
Nr 2822. Kroitsch, a. 1886, n. 1924. 
Nr 3087. Cziasnau, a. 1881, b.• 1902, 

n. 1923. 
Nr 3353. Schwientochlowitz, a, 1881, 

n. 1924. 
Nr 259. 
Nr 260. 
Nr 261. 
Nr 316. 
Nr 315. 

b. 1925. 

Ruppin, a. 1885, b. 1925. 
Sagard, a. 1885, b. 1925. 
Sugurd, a'. 1885, b. 1925. 
Lubkau, a. 1885, b. 1925. 
Bergen auf Riigen, a. 1885, 

Nr 374. Putbus, a. 1885, b . . 1925. 
Nr 375. Vilumitz, a. 1885, b. 1925. 
Nr 443. Gr. Zicker, a. 1885, b. 1925. 
Nr 1775. Koltschen, a. 1891, b. 1923. 
Nr 2116. Becskow, a. 1901, n. 1934. 
Nr 2180. Oderin, a. 1901, n. 1924. 
Nr 2412. Schlichtingsheim,a.1892,b. 1922. 
Nr 2887. Janer, a. 1886, b. 1913, n. 1924. 
Nr 715. Hagenau, a. 1909, n. 1926. 
Nr 766. Usedom, a. 1886, b.1911,n.1925. 
Nr 814, Arys, a. 1902, h. 1926, b. 1914, 

n. 1922. 
Nr 1087. Dtsch. Eglau, a. 1910, n. 1925. 

· Nr 1983. Frankfurt a. d. Oder, a. 1894, 
b. 1922/23. 

Nr 2761. Liegnitz, a. 1886, b. 1906, 
n. 1926. 

Nr 2762. Kunitz, a. 1886, n. 1926. 
Nr Nr 212, 839, 1113, 1121, 13,86, 1467, 

1812, 2101, 2167, 2680, 2938, 833, 837, 
1024, 1032, 1307, 1748, 1749, 1817, 1889, 
2433, 2651, 2744, 2929. 3061, 3119, 1123. 
1124, 1385, 1390, 2673, 2868. 

[Arkusze zdjęć stolikowych Prus 
1 : 25.000. a = data zdjęcia, h = data wy· 
dania, b = data poprawienia, n = data 
uzupełnienia mapy. Cena egzemplarza 
0·90 mk.]. 

Topographische Ubersichtskarte 
d(es) D(eutschen) R(ciches). Ausgabe A 
(Kupfer bunt druck). Hrsg. von d. Karto· 
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,rapbischen Abt. des Preuss. Landesauf· 
oahme (geizt Reichsamt f. Landesaufna
hma) 1: 200000. Berlin. R. EiseD1Schmidt.
Nr 26, Stralsund, a. 1904, n. 19~4, Nr 76, 
Spandan, a. 1907, n. 1924. Nr 102 Wit
temberg, a. 1908, n. 1925. Nr 105 Glogau. 

1903, n. 1921. Nr 29 Kolberg, a. 1902, n 
1924. Nr Nr 56, 113, 125, 142, 54, 83; 170 
192. ]Topograficzna mapa przeglądowa 
państwa niemieckiego. Miedzioryt koloro
wy, a= rok wydania I. n.= rok uzupeł
nienia mapy. Cena egzemplarza 3.00 mk.J. 

2. Mapy geograficzne. 

G. Freytags, Weltatlas. Wien, Ubersichts-Karte iiber die pr.ivaten 
1927. Freytag et Berndt (255 map kolor., kommunalen und gemischtwirtschaftlichen 
19 X 21 cm, spis nazw. 142, II, str.). Neben - und Kleinbahnen, Strassenbahnen 
[Atlas świata). Hoch-und Untergrundbahnen Deutschlands 

Hickmans A. L. Geographisch·sta- 1:100,000.Magdeburg 1927,Mitteldeutscher 
tistisches Universal -Atlas. bearb. von Arbeitsgeberverband d. Kreise und Ge-
Alois Fischer. Wien, 1927, G. Freutag et meinden (1 mapa 117.5 X 91 cm. 8° kolor. 
Berndt (Str. 80, 90 map kolor. 17"5 X21 cm). skorowidz nazw 82 str.). 

[Uniwersalny atlas geograficzny i sta- [Mapa poglądowa prywatnych bocznych 
tystyczny]. linij kolejowych, kolejek, tramwajów, kolei 

Premier atlas of the world. W. A. K. linowych i podziemnych w państwie nie-
Johnston. 1926. (63 mapy, 112 str. Skoro· mieckiem]. 
widz z 26.000 nazw miejscowości. E. Winkler. - Eisenbahnstrecken u. 

[Atlas świata „Premier"). Lademass-Karte von Mittel-Europa. Bearb. 
Reclus Onesime. - Atlas pittor~sque 'von J. Engst. 1: 140,000 Dresden 1927. 

de la France. Recmil de vues geographi- A. Urban (1 mapa kolor. 140 X 90 cm, 
\:Ues et pittoresque de F ous Je departe- 13 map dod., 36 str. z ryc.). 
ments, anompaquees des notres et de le- [Mapa kolejowa środkowej Europy]. 
gendes explicatives par onesime Reclus Verkehrakarte. - Neue Verkehrs-
20 edition completeineur refondne et mise karte von Pommern und die NordJichen 
a jour. T. 3. Paris. Attinger. (Str 399.4°). Grenzmarken 1: 600000. Stołp in .Pomern 

[Kolorowy atlas Francji zawiera mapy 1927. O. Eulitz. 
wszystkich deparłamentów wraz z obja· (Eulitz Verkehrskarte Nr 4. - 60 X 32 cm, 
śnieniami. Wydanie drugie poprawione]. k ] ) o or .. 

E. Romer i J. Wąsowicz. - Rzecz- [Nowa mapa linji komunikacyjnych Po- . 
p_<>spolita polska. Mapa poliryczna 1: 850000 morza i północnych Marchji granic:tnych. 
Wydanie II-gie. Lwów, 1927. Instytut kar- Wydawnictwo Map Komunikacyjnych Eu-
tograficzny E. Romera „Atlas". litz, arkusz 4]. 

3. Mapy techniczne, gospodarcze, turystyczne, plany. 

Ó. M. (Deutache lfotorfahrer) 
karte 1:300.000 Blatt Gorlitz (46X 37 cm.), 
Strassbur1r (49,5 X 37 cm.), Briissel 
(47,5X37 cm.), Lecuwarden (44,5X 37 cm.),. 
Amsterdam (45,5 X 37 cm.), Antwerpen 
(46,5 X 37 cm.), Breslau (46,5 X 37 cm.), 
Oppeln (47X 37 cm.). - Berlin 1926 Haupt 

"betriebsstelle d. Reichsarnts f. Landes-
aufnahme. 

[Niemiecka mapa automobilowa] . 
Eiaenbahnkarte von Deutschland 

und einem Teile der angrenzenden Lan
der ca l : 2.300.000 Diisseldorf 1926 A. 
Bagel A.9. (1 mapa 64,5 X 51 cm., kolor. 
spis stacji kolej. 24 str.). . 
.. [Mapa kolorowa Niemie<' i części kra
Jow ościennych]. 

France economique que departamen
tal: Dressee par O. Lapage Carte de 
~e1ne-t:t-Marne in 1' echeJJe de 1 : 200.000 

aris 1927 E, Blond_el La Rongery. 

[Arkusz: Seine - Marne.. Mapa gospo
darcza departamentu Francji]. 

G. Freytags et Bernds Automobil
Routenkarte von Mitteleuropa l : 2.000.000. 
Wieh 1926 kartographische austalt G. 
Freytag et Beruai (8°. 91 X 66 cm. kolor.). 

[Mapa automobilowa środkowej Europy]. 
G. Freytags et Bernds Autostras· 

senkarten. Cartes routieres. Autr. Roods 
Maps l : 300.000 Wien 1936. Nr. 20 -
Briinn (Brno). Nr 44 Budapest - Vardz
din - Ossjeh. Nr 53 Kłausenburg (Cluj). 
Nr 55 Belgrad (Beograd). (64 X 53 cm., 
kolor.). 

[Mapy automobilowe]. 
Janiszewski M. - Mapa przemysłu 

1: 850.000 (E. Romer: Atlas ścienn1_ Pol
ski Nr XIIJ). Lwów 1927 Instytut Karto
graficzny E. Romer, Atlas. 

Pharua - Plan Danzig (mit Langfuhr) 
1 : 8.000. Berlin Ph~rus-Verlar G. m. b. H. 
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D~nzi~ 1927 D~nzi'~er V ~rl~gsgesells~bauft. 
(1 mapa 51X36,5 cm. go, kolor. spis pia., 
ców i· ulic 12 str.). . 

(Plan Gdańska]. . · 
ltavensteins deutsche .. Re1se und or

anisations karten m. 9 Blatlern Bł. l-9. 
frankfurt a. M. 1927. •Geograph: _Yerlags
antalt u. Druckerei L. Ravenstem. . 

l. Ostpreussen, Me~elan~, Daz1g u. 
Polnis'ch'er Korridor mit Be1karte: An
s'chluss naćh Warschau 1: 550.~0 (1 ma-

69.X60 5 cm tO str. skorowidz nazw). pa ' · ., · G k 2. Brandeburg, Pomern u. renzmar 
Posen- Westpreusen 1: 650.000 (69X51, 
21 ,str.). . · G b' 

3. Schlesien u. angrenzende e 1ete 
1 : 350.000 (70X59,5, 21 str.). 

4. Freistat Sachsen u. angrenze~de 
Gebiete 1 :: 3_50.000 (70X59,5, 13 st~:): 

5. Prowinz Sachsen und Turmgen 
1 : 500.000 (58X69, 21 str.). 

6. Schleswig--Holstein u. Mecklenbutg . 
nebst Hamburg, Lubeck u. angrenzende · 
Gebieten 1 : 500.000 (73X60, 12 str.). · 

7. Hannower, Branschweig u. Ol~en
burg 1 : 500.000 (71X58, 16 sfr.). 

8 Rheinland Westfalen, Hessen-Nas
san. Bayrisehe Pfalz saargebiet u. angrenz. 
Ladderteile 1 : 550.000 (60,5X72, 29 str.). 

9. Baden~ Wiirtemberg Bayfun· 1':650.000 
(71,5X57,5, ·32 str.). . · 

[Ravensiein'a mapy podróimcze i orga
nizacyjne]. 

Reimers Dietrich - W elt'karte ~~~ Ha'n
del und Industrie 1: 35.000.000 Berhn 1926 
O. Reimer. (Dietrich Reimers Lu.ndkarten 
f. Handel, Industrie u. Weltwirtschaft) 
(116X76 cm. 8°, kolor.). 

[Reimer'a mapa świata, handlowa i prze
mysłowa]. 

... · 4 •. Mapy nai:ako~e (astronomiczne, geologiczne, hi.toryczne), 

.Kirchberger Paul. - Sternkarte fiir 
das Jahr 1927. Berlin 1927 Julius Springer. 
(2 tabl. ' 40) [Mapa nie?a na rok 1927]. 

Hantey - Kartenb1ld des Marnefeld
Źuges und der Marneschlacht von 28 
August' bis Septem, 1914. Berlin 1927 

E. S. Mittler [Mapa bitwy nad Mar-
ną 1914]. •...1. 

Prof. Władysław Semkow1..:z. -
Rzeczpospolita Polska w roku 17?1. 1 ~ 100000 
Lwów 1927. Instytut Kartograficzny ~. Ro
mera „Atlas". 

WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
: GEOGRAFICZNEGO. . . 

IV kwartał 1926 roku: 

A. Mapa taktyczna 1 s 100.000. 

1. Wydanie czterobarwne (Mapa Polska): 

A 39 B 41 Mot~l 
A 35 B 39 Mosty . 
A 53 B 40 Tyśmienica 
.A 43 B 39 Wyżwa 

2. Wydanie dwubarwne (Mapa Polska) 
(wznowienie nakładu) 

. A37 B 4i Byteń 
'A 33 B 43 Iwieniec 
A 33 B 42 Lubcz 
A 47 B 43 Ostróg 
A 33 B 44 Raków · 
A 37 B 43 Siniawka 

A 35 B 41 Zdzięcioł 
A 37 B 42 Lipi.k 

3. Wydanie jednob-arwne (ko~trreproduk
cje map byłych państw zaborczych): 
A 50 B 27 Cieszyn 
A 48 B 26. Racibórz 

B. Mapa Operacyjna 1 a 300.000. 
Arkusz Grodno w 5 - ciu kolorach. 

c. Mapy R6:lne. 
Arkusz Wars~awa, N. 34 Mi~dzynarodo

wej Mapy Swiata 1/M w 5-cm kol~ra~h. 
Arkusz Cieszyn, Mapy. ~rzeglądo~eJ Rze

czypospolitej Polsk1e1 1 : 750.000. 
Arkusz Gdańsk - Gdyni~, _Mapy Samocho· 

dowej Rzpltej Polsk1e1 1 : 300.000. 

6 .; 
~· -. ..- - ł • • : ' 

\ . 

Do P. T. Autorów· i naszych Współpracowników~· 

1. Za treś~ artykułów odpowied,zialni są autorzy. 
2. W „Wiadomościach Służby Geograficznej'' obowiązuje pisow

nia, ustalona przez Polską Akademję Umiejętności. 
3. Rękopisy powinny być pisane wyraźnie, po jednej stronie, 

z pozostawieniem marginesu. 
4. Wyrazy, które mają być wydrukowane czcionkami rozsta

wionemi (spacjowane) należy podkreślić linją przerywaną - - - - - , 
kursywę - linją wężykowatą ~ , tłusty druk linją pełną . 

5. Przypisków prosimy unikać; bibljografję podawać na końcu 
artykułu. 

6. Artykuły oryginalne powinny być zaopatrzone w skróty 
w języku angielskim, francuskim, .niemieckim lub włoskim. (Przetło
maczenia skrótu może redakcja dokonać). 

7. Autorzy otrzymują tylko pierwszą korektę, przytem · nie 
można wprowadzać poprawek zmieniających wiersze. Autorzy miej
scowi winni zwracać korektę po 2 dniach, zamiejscowi najpóźniej pp S. 

8. Rysunki powinny · być wykoQ.ane czarnym tuszem. Redakcja 
zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych ilustracyj. Rysunki i foto
grafie należy dołączyć na luźnych kartach poza tekstem, jednak z po
daniem .numeracji i oznaczeniem miejsca tekstu, w którem mają one 
być zamieszczone. Objaśnienia ilustracyj w języku obcym należy podąć 
nie pod ilustracją, lecz w resume. 

9. Jako honorarium autorzy prac oryginalnych mogą otrzymać 
25 odbitek bez okładki. Specjalne warunki autorów Redakcja uwzględnia 
w zależności od funduszów wydawniczych. 

10. Rękopisy i ilustracje zwraca się tylko na życzenie autora 
wyrażone z góry. 

Od Redakcji 

Następny (II.) zeszyt -,,Wiadomości Służby Geograficznej" jest 
w druku i zawierać będzie, między innemi, następujące artykuły: 

Kpt. Biernacki - Stan prac nad nową Mapą Francji 1 : 50.000. 
Kpt. Sikorski - Prace I. Wydziału W. I. G. 
Inż. Malinowski - Przemysł optyczno-precyzyjny. 
Kpt. Biernacki - Siatki kilometrowe. 
Por. Jamiołkowski - Kierownica polska typ W. I. G. 
Por. Kopczyński - Materjały do badań prac pomiarowych na 

ziemiach Polski. 
Por. Stocki - Korpus wojennych topografów w Rosji Sowieckiej. 
U nas. Ze świata. Mapy i książki. Sprawozdania. 
Skład zeszytu I ukończono dnia 28.IV . . 
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FRANCISZEK BIERNACKI 
Kapitan W. I. G. 

.STAN RRAC NAD NOWĄ MAPĄ FRANCJI 1:S0.000~ 

Mapa w skali 1 : sn„ooo jest przedmiotem badań w bardzo 
wielu państwach„ Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego, 
płk, Kreutzinger, pierwszy u nas rzucił myśl podjęcia wstępnych 
prac próbnych nad sporządzeniem mapy 1 : 50„000, narazie dla 

· województwa Poznańskiego, gdzie rozporządzamy dobrym mate
rjałem podstawowym zdjęć stolikowych„ 

Będzie rzeczą interesującą zapoznać się z problemem mapy 
1 : 50„000 w innych państwach, o starej kulturze geodezyjnej i kar„ 
tograficznej, a przedewszystkiem we Francji, gdzie problem ten 
nie jest nowy i przewija się niemal przez całą historję kartografji 
francuskiej„ Bardzo wiele wskazań i nauk możemy zaczerpnąć 
z tego źródła. Musimy jedynie pamiętać o różnych warunkach 
pracy i o tern, że nie posiadamy jednolitej triangulacji i niwelacji 
Polski, a więc podstawy wszelkich prac geodezyjnych i kartogra
ficznych„ Przeciwnie, mamy trzy odrębne systemy pozostałe po 
państwach zaborczych„ Problem mapy 1: 50„000 we Francji, 
rozwijał się następująco: *) 

Przedwojenne zaopatrzenie wojska w mapy już w pierwszych 
miesiącach wojny okazało się niewystarczające„ 

*) Tłomaczenie (w streszczeniu) artykułu p. t. 11:Etudes concernaut l'etablissement de 
la nouvelle carte de Fran~e au 50.000. Preparation d'un projet de loi 11

, zamieszczonego 
'W „Cahiers du Service Geographique de l'Armee", Rapport sur les travau:x: executes en 
.1922 et 1923. Paris, 1926". · 
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' Skoro tylko front się ustalił i gdy wal~a .przybrała formę czys!o 
oblężniczych operacyj, okazało się, żE: mapy, 1ak1enn. rozp?rządza armJa 
(1 : 80.000) nie odpowiadają wymaganiom tego rodza1u woJny. 

z punktu widzenia taktyki, mapa Sztabu Ge,ner~l~ego 1 : 80.000, 
typowa mapa wojskowa, .. nie zezwal~ła w sz~~e~olnosc1 na dogodne 
zastosowanie nowych metod strzelama artyler11. _ 

W trakcie działań wojennych narzuciła się n!eodzowna potrze~~ 
publikowania map dużej skali nad nazwą ,,~la?s ~1recteurs de guerre ..... 

Wykonywano je środkami dorywczem1, 1ak1e były_ ~o dy~pozycJt„ 
Mapa 1 : 80.000 prawie zupełnie wyszła z użycia 1 1edyme tylko 

dodatkowo, pod formą. powiększenia do. 1 : SO.OOO, z~opatr~?nego w ~wa
draturę kilometrową, identyczną do teJ, )~ką pos1ada}y Plans D1rec
teurs" była używana, wobec braku ':Vłasc1wych planow. 

Przy walkach ruchomych, mapa 1 : SO.OOO wes~ła ba;,dziej w uż~c~E: 
bieżące, lecz z chwilą utrwalenia fr5>ntu zmusze~u byl!smy po.wroc1c 
do planów (Plans Dir.), dokumentow cennych! o ktore W 01skowa 
Służba Geograficzna na szczęście troszczyła się_ zawczasu dla wy-
starczająco szerokiego pasa. . . 

Wojna dowiodła dobitnie, że dla wyzyskama w na1lepszych wa
runkach nowych środków walki, jakiemi dysponują armj_e n?wocz~sn~.' 
należy koniecznie zaopatrzyć walczących w mapy sk~h w1ększe1, m~ 
1 : 80.000. Praktycznie, dokumentami kartograf1cznem1, narzuconemt 
przez potrzeby taktyczne jednostek walczących, są: mapa 1: SO.OOO 
i plan 1 : 20.000. . · G afi · 

Stwierdzenie tego narzuca program prac Słuzb1e . eogr cz~eJ. 
Obowiązkiem jej jest: z chwilą ~owrotu n~ s!opę po~oJową przyJąć 
takie dyspozycje, któreby za~adz1ły kłol?othwE:J syt,u';'-CJI. , . 

Chodzi więc o stworzeme dla całE;J ;ozc1ągłosc1 I?anstwa noweJ 
mapy Francji, opartej na nowych zd1ęc1ach _topograficznych w du-
żej skali. . d 'ł · · dn k t · Potrzeby stworzenia mapy tego typ~ stw1er z1 y ~IeJE; o ro m~ 
różne komisje, które już od wieku nnały za zada!11e mfo~o~ac 
o potrzebach kartograficznych kraju, fa~t Jednak ~aJący dommu.Jące 
znaczenie, wypłynął z doświadcz.e~ "":oJny: plany 1 mapr, _uwaza1;1e 
dotychczas za niezbędne dla prac mzym~ryJ~ych, okazały się 1ednakze 
zupełnie nieodpowiedniemi dla operacyJ wo1skowych. 

Ze względu na .obronę narodo~ą,, ze w.z~lędu na wa~ność zasp<;>
kojenia potrzeb wo1ska, uskuteczmeme zdJęc 1: 20.000 1 stworzeme 
mapy 1 : SO.OOO jest zadaniem pilnem. 

Czy problem stworzenia nowej ~apy, może być r?zwi,zany drogą 
posuwania prac w tern samem tempie, co przed wo1ną 1 zapomocą 
metod technicznych wówczas używanych? 

Przedewszystkiem jest rzeczą istotną, przestudjowanie najlepszej 
formy nowych dokumentów kartograficznych, aby ie przystosować do 
użycia na wojnie. 

Plany jednokolorowe 1 : 20.000, starego typu, nie są bez zar~u~u ~ 
są nie zbyt jasne, napisy i znaki konwencjonalne zbyt ·~a!e 1 zie 
czytelne, wreszcie format arkusn jest zbyt mały. Rowmez pl!lny 
z roku 1914, jakie posiadano dla pewnyc_h obszarów teatrµ woJny, 
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musiały być przekształcone później w typ bardziej dogodny dla 
użytku wojska. 

Należy również zbadać, pod względem kartograficznym, wszelkie 
zagadnienia, któreby umożliwiły zastąpienie mapy Sztabu Generalnego. 
Pod tym względem mapa 1: SO.OOO, w kolorach, typu ustalonego 
w roku 1900, ma dość poważne niedogodności. 

Wiadomo, że w tym czasie, aby uzyskać poparcie wszyst
kich administracyj, Służba Geograficzna, przedstawiła swój projekt 
mapy Komisji Centralnej Prac Geograficznych, złożonej z przedsta-
·wicieli różnych Ministerstw. Typ kartograficzny przyjęty wówczas 
dla mapy 1 : SO.OOO, przed dokładnem wykończeniem przez samych 
specjalistów, był rezultatem współpracy bardzo rozległej, i jak to się 
zdarza w takich wypadkach, dla zadośćuczynienia wszystkim prze
słankom-straciło się z oka łatwość realizacji. 

Mapa luksusowa 1 : SO.OOO typu 1900, znacznie obciążona szczegó
łami i zawierająca dużo kolorów, okazała się w wykonaniu bardzo 
pracowita i wobec tego uciążliwa. 

Z tych samych powodów, utrzymanie mapy w stanie aktualnym, 
drogą częstej rewizji polowej, co przeciwdziała starzeniu się mapy, 
i zachowuje jej całkowitą wartość, było prawie niemożliwe. Rewizja 
wymagała w istocie rzeczy korekty 10 - 14 plansz na 1 arkusz mapy, 
korekty dużej liczby znaków konwencjonalnych; a chodzi o mapę, 
która w komplecie zawiera 1100 arkuszy! 

Z punktu widzenia kartografii, praca rozpoczęta nie może dalej 
kroczyć tą drogą. Gorzej, że prace nie były dotychczas objęte całkowi
tym programem, przewidującym wykończenie dzieła w rozsądnych 
terminach. 

Projekt ustawy, przygotowany w r. 1901, przezn.aczony dla 
zapewnienia niezbędnych kredytów dla realizacji mapy, me mógł być 
wniesiony do parlamentu. Koszta wydawnjctwa mapy pokrywała ze 
swego bieżącego budżetu W oj skowa Służba Geograficzna, gdyż jej przy
padło w udziale wykonanie tej pracy. W tern tempie, kilku wieków 
byłoby potrzeba, by zakończyć dzieło. W tym stanie rzeczy w roku 
1912, Komisja Centralna Prac Geograficznych, na ostatniem posie
dzeniu zdecydowała zredukować pierwotny projekt, ograniczając 
się do wykonania nowej mapy tylko na pograniczu wschodniem 
Francji. 

Takie ograniczenie obecnie jest niedopuszczalne. Obszary nad
brzeżne, tak drażliwe przez swą naturę, winny być również skarto
wane. Zresztą z punktu widzenia wojskowego, dla całego terytorjum 
trzeba mieć dobre plany i mapy, jak to na nieszczęście dowiodła 
nasza historja (i nasza - przyp. tłom.). W czasie pokoju zaś, wyszko
lenie oddziałów wymaga zresztą użycia map we wszystkich garni
zonach. 

Narzuca się przeto potrzeba przeprowadzenia głębokiego studjum 
kwestji planów i map i ustalenia dokładnego programu wykonania 
Prac, w sposób wykluczający jakiekolwiek błądzenie w nieznajomości. 
Ryzykuje się przytem, że tego lub innego dnia spotkamy się z tru
dnościami natury finansowej lub technicznej. 
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Sprawozdanie z dp.. 8 listopada 1921 r. z projektu stworzenia 

nowej mapy Francji„ 

Nieco później, w listopadzie 1921 r., Wojskowa Służba Geograficzna 
przedłożyła kompletny projekt stworzenia nowej mapy Francji. 

Oto analiza tego ważnego dokumentu. 
Po rozważeniu motywów wojskowych, projekt przyjmuje zasadę 

"wykonania zdjęć topograficznych i stworzenia planów dla wszyst
kich obszarów, gdzie ich jeszcze dotąd niema i sporządzenia, na pod
stawie tych zdjęć, mapy 1 : SO.OOO, z siatką kilometrową, w formie 
odpowiadającej użyciu wojskowemu; program prac winien obejmować 
całe terytorjum kraju". 

Na tych podstawach projekt, podaje sposób realizacji dzieła, 

kładąc nacisk na konieczność wykończenia mapy w terminie względnie 
krótkim. Podczas tworzenia nowej mapy 1 : SO.OOO, pewne dziedziny 
prac Służby Geograficznej będą utrudnione: podwójne uzupełnienie 
map, podwójna serja zaopatr,zenia i t. p... Mapa bowiem 1 : SO.OOO 
pozostanie przez ten czas mapą bieżącego użytku. 

Z drugiej strony należy realizować program zapomocą metod 

dobr~e ~s.tal~nych i ~rodków dos~onale określonych, postępując 
w na11!1meJszych szczegołach za powz1ętym programem. 

Nakoniec, zbyt wielka powolność w realizacji, narażałaby dzieło 
na zdyskredytowanie przed społeczeństwem. 

„Z tych wszystkich powodów, ograniczenie terminu całkowitego 
wykona~ia dzieła do lat 20, nie licząc czasu wykończenia zupełnego, 
co będzie wymagało około 2 lat dodatkowych/wydaje się rozsądnem". 

Projekt omawia następnie najlepsze metody pracy, jakie należy 
stosowa~, st?sownie do długoletnich doświadczeń Wojskowej Służby 
GeograficzneJ. 

. Zdj ~ ci a. top ogr a fi c z n~· Zdjęcia będą oparte na ogólnej 
tmt1:1gulaCJ~ kraJu, skompletowaneJ w tym cel~ wszędzie, gdzie się to 
okaze komeczne i na reperach ogólnej niwelacji Francji. 

Wykonanie zdjęć szczegółowych będzie uskutecznione zapomocą 
stolika, kierownicy i łaty. 

F ototopografja ma mieć szerokie zastosowanie. 
W górach. - użycie fotografji, wywartościowanych przez stereo

autograf. 
Zdjęcia będą wykonane w skali 1: 20.000, z wyjątkiem okolic 

hardziej urozmaiconych, które byłyby zdejmowane w skali 1 : 10.000. 

. 'YJ Yd a n ie zdj ę ć. Zdjęcia te będą wydane w tej formie, że 
stoliki mogą być użyte jako tło dla planów wojennych, 11Plans Direc
teurs ": . F 01:lllat będzie nieco większy, niż planów obecnych, a napisy 
bardzieJ widoczne; plany te nie powinny utrudniać ewentualnego 
druku w wielu kolorach. 

WY da n ie m ap y 1 : SO.OOO. Po omówieniu trudności, powsta
łych. ~rzy . wy.dawnictwie mapy 1 : 50.000 typu 1900 r. projekt zaleca 
zmme1szeme liczby plansz. 

. U z u P eł n i a n ie map y. Dzieło kartograficzne tej miary jest 
uzrt~czne wt~dy, gdy ~apa może być reguralnie i bez wielkich trud
nosci uzupełmana. W 01skowa Służba Geograficzna może stwierdzić, że 
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utrzymanie w aktualności mapy typu proponowanego jest bezwględnie 
mniej uciążliwe, niż mapy 1 : SO.OOO, grawerowanej na miedzi. Dla 
reambulacji mapy należy stosować również . metody fotogrametrji. 

J Środki. Mapa 1 : SO.OOO będzie liczyła 990 arkuszy, z których 
200 jest już obecnie zdjętych. Pozostaje 790 arkuszy, które należy 

zdjąć częściowo w skali 1 : 10.000, częściowo 1 : 20.000; licząc średnio 

od 700 do 1000 hektarów zdjęcia szczegółowego (odpowiednio do skali) 
na 1 topografa w ciągu 1 miesiąca, otrzymamy 52.000 miesięcy pracy; 
zwiększając tę liczbę o 1

/ 8, dla uwzględnienia prac przygotowania tachi
m~trycznego, dochodzimy w sumie do 59.000 miesięcy pracy. w terenie. 

,,Opierając się na 20-sto letnim terminie trwania prac i przyjmując, 
że topografowie pracują w ciągu każdego roku przez 8 miesięcy 

w terenie, potrzeba bęckie 370 oficerów topografów, zorganizowanych 
w oddziały, oraz 55 szefów grup i brygad topograficznych" (46 szefów 
brygad topograficznych, z których każdy ma 8 topograf ów i 9 szefów 
grup, z których każdy kieruje 5-cioma brygadami). 

Reambulacja następowałaby w cyklach 15-sto letnich i byłaby 
rozpoczęta po 15-stu latach od rozpoczęcia prac. Zajmie ona około 
100 topografów i 20-stu szefów brygad (dla '67 arkuszy rocznie), lecz 
można odwlec wykonanie tej części programu aż do ukończenia mapy, 
zadawalniając się, podczas tego okresu przejściowego, uzupełnieniem 

200 arkuszy obecnie istniejących, co będzie wymagało, podczas okresu 
zdjęć, 12 topografów na 10 arkuszy rocznie. 

Powyższy rachunek wykazuje, że całkowity etatowy stan oso
bowy 'wyniesie 437 oficerów lub podoficerów topografów. 

Obliczenie wydatków rocznych (same odszkodowania - dodatki 
techniczne, nie licząc normalnych poborów zasadniczych) daje sumę 
około 2.400.000 fr. 

Doliczyć tu należy koszty reprodukcji dochodzące do 400.000 fr. rocz. 
Ogółem wydatek będzie wynosił około 3.000.000 fr. rocznie przez 

20 lat. Wydatek ten winien być podniesiony o 25 % dla przewidy
wania wzrostu pewnych kosztów i zapobieżenia niespodziankom .. 
W projekcie uchwały, której tekst znajduje się poniżej, wydatek 
obliczony wynosi w całości 75.000.000 fr., t. j. 3.500.000 .na każdy rok 
pełnej wydajności. . 

W aqmki techniczne realizacji projektu są całkowicie uwzglę

dnione. Srodki w personelu i kredytach, które należy przewidzieć, 
nie wydają się wcale zaduże, a wydatki są w pełni usprawiedliwione 
korzyściami, jakie dadzą plany i mapy w dużej skali. 

Sprawozdanie wreszcie kończy się propozycjami następującemi: 
,,1 °. Wykończenie zdjęć precyzyjnych, rozpoczętych przed wojną, 

dla całego terytorjum Francji w skali 1 : 20.000 w obszarach górzy
stych, 1 : 10.000 w obszarach równinnych. 

,,2°. Wydanie minut tych zdjęć w formie analogicznej jak dotych
czasowe „Plans directeurs de guerre". 

,,3°. Wydanie nowej mapy 1 : SO.OOO, w kolorach, typu prostego. 
któraby zastąpiła stopniowo mapę Sztabu Generalnego. 

,,Czas trwania prac będzie 20-letni. 
"Wojskowa Służba Geograficzna jest powołana do wykonania tej 

pracy. W tym celu będzie ona dysponowała 440-oma topografami 
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woj~kowymi, oficerami i pod~ficera!11i (licząc i kierowników). Kredyt 
budzetowy 3.000.000 fr. ~oczrue, t. J. 60.000.000 fr. w całości, będzie 
przeznaczony dla powyzszych prac, na opłacenie wydatków mate
rjalnych i dyet personelowi. 

. ,,Projekt zost~ł sporządzo~~ ~~ moty~ach specjal~i'; wojskowych; 
Jest rzeczą .obo~1ąz,kową wyJasn!c na p1erwszem m1e1scu w jakich 
warunkach i w Jakim stopniu zamteresowana jest nim obrona naro
~ow~. Najwyższa Rada Wojenna jest organem posiadającym kwali
!1kaCJe, do . wyrażenia oficjalnie zdania takiej wagi. Po zbadaniu 
i ukonczenm prac w Sztabie Generalnym, projekt będzie więc jej 
przesłany". 

„Minister .~ ojny będzie więc w stanie z zupełną świadomością 
przyczyn,. ustahc p~oJekt uchwały, doskonale zdefiniowanej". 

,,Pro1ekt będzie zakomunikowany wszystkim ministerstwom zain
teresowanym ... " 

,,Po uzgod1_1ieniu jt:d!1omyśl~~ści różnych ministerstw, projekt . 
skomple~o~a~y 1. całkow1c1e zdefmJowany, byłby zatwierdzony przez 
Radę Mm1stro~ 1 przedłożony Parlamentowi, w imieniu Rządu". 

. 12 styczru'1; 1922 ~oku, Sztab G~neralny zawiadomił Wojskową 
Słu~bę q.eograficzną, ze marszałek vice-prezydent N aj wyższej Rady 
V/ oJenneJ zaaprobował przedstawione propozycje. Dodaje, że będzie 
się st~rał .uzyskać potrze!:mą liczbę oficerów i podoficerów, drogą 
dodama teJ liczby do tablic załączonych do projektu uchwały O ka
drach, będącego wówczas w opracowaniu. 

. Na s~~tek tej ~dpowiedzi, Służba Geograficzna, parę dni później, 
P:osiła. Mm1stra V{ oJny, przedstawiając mu stan sprawy, o pozwole
me z~mter~s?.wama tym programem szerszej publiczności i przygo
~owama opm11 przez prasę, w celu ułatwienia głosowania nad pro
Jektem ustawy przez Parlament. 

7-go. lutego Min~ster wojny zaapro~ował tę propozycję. 
. [Słuz?!1 Geograf1c~na ~ydała speC)alną broszurę o nowej ma-

pie Franc11 ), . z załączmk~m1 typowych map i rozesłała ją w lipcu 
1923 r. do ro~nych urzę?ow, sto~arzyszeń i osób, aby zapewnić apro
ba~ę względme wy~v?łac dyskusJę. Następnie, niezależnie od broszury, 
pomforl??wano opmJę publiczną o tym projekcie drogą szeregu kon
f~rencyJ 1. d,rogą prasy. W różnych czasopismach naukowych zaczęły 
się p0Jaw1ac artykuły na ten temat. Rezultat tej kampanji prasowej 
był następuj,cy : 54 sej!Iliki wypowiedziały się przychylnie, a tylko 5 
meprzyc!1Ylrue, mot_y~uJąc to względami finansowemi; 25 odpowiedzi 
profesorow geograf11 1 32 raporty różnych urzędów zainteresowanych 
zaaprobowały w zasadzie projekt; wreszcie 12 towarzystw naukowych 
sformułowało nader życzliwe wnioski.]**) 

. Tekst P .rojek tu uchwały. Podczas rozwoju tej kampanji, 
~łuzba Ge?graficzna przygotowała tekst projektu uchwały i przedło
zyła, go zamteresowanym urzędom. Do tekstu dołączono expose mo
tywow. 

*) .La nouvelle Carte do France, Impr. du Service Geogr. de l'Armee Paris 1920. 
str. 128 1 14 plansz. ' 

**) Streszczenie tłumacza. 
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Projekt uchwały 

przewidujący: 

1) wykonanie i opublikowanie dla całego terytorjum Francji zdjęć 
topograficznych w dużej skali, 

2) wydanie mapy Francji 1 : 50.000, powstałej z tych zdjęć. 

Expose motywów. 

Panowie! 
Wykonanie mapy w dużej skali, dokładnej i szczegółowej, jest częścią 

wielkich programów prac, przeznaczonych do odzwierciedlenia bogactw 
naturalnych kraju i do rozwoju jego dobrobytu. 

Mapa 1: 80.000, t. zw. Sztabu Generalnego, zapoczątkowana w r. 1824 
w celach wyłącznie wojskowych i administracyjnych nie odpowiada już 
potrzebom nowoczesnym. 

Zachodzi potrzeba posiadania map topograficznych 1 : 20.000 i 1: 50.000, 
opartych na szczegółowych zdjęciach topograficznych, dla całego terytorjum 
narodowego. 

Mapy te dadzą możność szybkich i opartych na solidnych podsta
wach studjów inżynierskich, dając ogólną orjentację przy projektowaniu 
dróg, kanałów, koleji i rozmaitych prac eksploatacyjnych, 

Plany i mapy tego typu będą bardzo cenne dla ogólnych badań" 
naukowych przy siudjach na Uniwersytetach i Instytutach naukowych, jak 
też dla publikacyj badań geologicznych, niezbędnych dla przemysłu gór
niczego · i do konstrukcji tuneli, mostów, tam, i innych prac techniki 
budowlanej. 

Z drugiej strony ułatwią one samorządom studja projektów o dopro· 
wadzeniu wód, tak ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego 
i przygotowania planów rozrostu miast. 

One ułatwią turystykę. 
Dadzą rolnictwu niezbędny dokument do racjonalnego zarządzania 

dużemi eksploatacjami leśnemi lub rolnemi i do należytego prowadzenia 
meljoracyj oraz komasacyj. 

Będą nadzwyczaj cenne dla metodycznej eksploatacji wody, (białego 
węgla) jako siły motorycznej, i dla realizacji wielkiego programu rozdziału 
energji elektrycznej na skupienia wiejskie. 

Wreszcie, doświadczenia ostatniej wojny wykazały, że zdjęcia dużej 
skali, wykorzystane w formie „Plan Directeur" i mapy 1 : SO.OOO, stanowią 
część środków nowoczesnych, w tym samym stopniu niezbędnych, co 
sprzęt bojowy, bez których armja nie może się obejść. 

Po przyjęciu zasady projektowanego dzieła, sposób jego wykonania 
wypływa zupełnie naturalnie z doświadczeń dotychczasowych. 

Wobec pilności zadań, jakie ma spełnić mapa, byłoby pożądanem, 
aby czas urzeczywistnienia programu prac był zredukowany, w miarę 
możności, do minimum. Jednak zdjęcia topograficzne w terenie nie mogą 
być prowadzone zbyt pośpiesznie, co uszczuplałoby wartości pracy, 
z drugiej strony przyśpieszenie zdjęć nie przedstawiałoby korzyści, o ileby 
wydawanie arkuszy mapy, nie szło równorzędnie z tąż samą szybkością. 
Opierając się na łych przesłankach wydaje się, że najbardziej miarodajny 
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okres czasu dla całkowitego zrealizowania programu wynosi 25 lat, licząc 
lata przygotowania i likwidacji. Przez ten czas zdjęcia topograficzne 
i publikacje map będą uskuteczniane w różnych częściach Francji w celu 
równomiernego zadośćuczynienia potrzebom kraju. 

· Całkowite wykonanie nowej mapy może · zrealizować jedynie tylko 
Wojskowa Służba Geograficzna, posiada bowiem wyćwiczony personel 
specjalistów, zdolnych do prowadzenia dokładnych zdjęć. 

Służba Geograficzna zwróci się z apelem do kadr armji, dla 
uzyskania potrzebnej liczby wykonawców - topografów. Topografowie 
wojskowi z łatwością zmieniają miejsce pobytu i rozporządzają w różnych. 
garnizonach środkami pomocniczemi, potrzebnemi do prac. Zresztą, 
obecnie, zachodzi potrzeba, większa, niż kiedykolwiek, by duża .liczba 
oficerów i podoficerów nabyła solidne wykształcenie topograficzne. 

Współpraca lotnictwa wojskowego jest bardzo wskazana w celu 
stosowania metod fotogrametrycznych. 

Całość prac kartograficznych należy również powierzyć Służbie 
Geograficznej, ponieważ jest to jedyny zakład posiadający pracownie· 
i materjał reprodukcyjny potrzebny do tak ważnego zadania. 

W każdym wypadku, gdy powierzenie pewnych, ściśle . określonych 
prac, osobom lub zrzeszeniom wykwalifikowanym (cywilne lotnictwo, pry

. watne zakłady kartogr.) będzie dla państwa korzystne, nie należy wyklu
czać tej ewentualności. 

Przewidywane wydatki oparto na obecnych cenach, stosownie do 
doświadczeń z ostatnich lat. 

Ogólna suma 75 miljonów franków, została rozłożona na cały czas 
wykonania pracy, zgodnie z jaknajbardziej logicznym planem prac. 
. Jednak wobec nieprze~idzianych wypadków, wynikających ze spe-

CJalnych warunków atmosteryc:c:nych, należałoby przewidzieć możność 
przelewania niewykorzystanej sumy kredytu na następną pracę, uzupeł
niając w ten sposób kredyt otwarty tytułem następnej pracy. 

Rząd nie waha się oświadczyć, że realizacja tego programu karto
graficznego ma wielką wagę dla interesów kraju. 

Wobec powyższego, mamy zaszczyt przedłożyć do wysokiej aprobaty 
projekt następującej uchwały: 

Projekt Uchwały. 

Art. 1. Minister Wojny poleci Wojsk. Służbie Geogr. wykonanie' 
szczegółowego zdjęcia całego terytorjum Francji metropolitalnej; dotych
czas ograniczano wykonanie tych zdjęć tylko dla okolic obozów warow
nych i obszarów pogranicznych. 

Skala zdjęcia 1 : to.OOO dla terenów równinnych, lub średnio falistych 
1 : 20.000 - w górach. · 
. , Art. ~· ~inister Wojny zapewni bezpośrednią reprodukcję stolików 

z~Jęc yt, miarę 1ch '_Vrkonania, do użytku inżynierów, jak również wyda
me zdJęc w postac1 mapy 1: 20.000, przystosowanej do projektowania 
robót publicznych państwowych, samorządowych lub prywatnych. 

Jedno~ześnie zapewni wydawnictwo mapy topograficznej 1 :-50.000 
na podstawie tych zdjęć, czyniącej zadość potrzebom nauki, szkolnictwa,. 
przemysłu, rolnictwa, turystyki i obrony narodowej. 
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Art. 3. · Wykonanie prac zostanie rozłożone na okres 25 kolej-· 
nych lat. 

Art. 4. Minister Wojny jest upoważniony do wykorzystania na ten 
cel personelu wojskowego. Może również zwrócić się do przemysłu pry
watnego tam, gdzie postępowanie tego rodzaju byłoby korzystne. 

Art. 5. Do budżetów prac 1924 - 1948 r. zostaną wniesione nastę-
pujące wydatki wykonania zdjęć i wydania map; 

1924 . 750.000 fr. 
1925 1.500.000 „ 
1926 . . . . . . . 1 500.000 „ 

od 1927 do 1944 (na rok) . 3.50'0.000 „ 
1945 3.000.000 „ 
1946 . 2.000.000 „ 
194 7 1.500.000 „ 
1948 750.000 „ 

Art. 6. W wypadku, gdy wydatki będą mniejsze w ciągu okresu 
określonej pracy, nadwyżka niewykorzystanego kredytu będzie przelana 
na dalszą pracę i dołączona do kredytów otwartych tytułem następnej pracy. 

Stan kwestji w końcu 1923 roku. Projekt uchwały 
przedłożony był zainteresowanym Ministerstwom; poniższe Minister
stwa przyjęły projekt, stwierdzając to pisemnie : 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych . 3 grudnia 1923 roku i 
,, Marynarki . . . . 7 „ 1923 ,, 
,, Robót Publicznych . . 10 „ 1923 ,, 
,, Rolnictwa . . . . 1 O „ 1923 ,, 
,, Oświaty Publicznej 15 „ 1923 ,, 

Niestety, wobec warunków finansowych w jakich się znajdowało 
państwo, Rząd, na początku 1924 r. musiał się zobowiązać do niepo
dejmowania żadnych prac, pociągających nowe wydatki, bez odpo
wiedniego wpływu budżetowego. 

Tekst projektu z podpisem Ministra Wojny, został zwrócony 
przez Ministerstwo Skarbu w dniu 8 kwietnia 1924 r. 

Należy życzyć, aby w najbliższym czasie można było podjąć 
projekt Służby Geograficznej, lub przynajmniej znaleźć modyfikacje, 
któreby umożliwiły kontynuowanie, z większą jak dotąd szybkością, 
prac nad mapą 1 : SO.OOO. 

Powyższe bardzo życiowe ujęcie kwestji zdjęć topograficz
nych i mapy 1 : SO.OOO powinno zwrócić także naszą uwagę„ 
Jesteśmy w tym położeniu, że nie mamy ani zdjęć ani map 
jednolitych, i zapewnie w obecnym pokoleniu ich się nie docze
kamy. Czeka nas zupełnie nowa praca od podstaw. Tern bar
dziej są cenne dla nas wyżej poruszone usiłowania Francji, 
których spełnienia życzymy najgoręcej. 
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ETAT DES TRAVAUX SUR LA NOUVELLE 
,,CARTE DE FRANCE AU SO.OOO•". 

NR 2 

La ąuestion d'une carte au so.oooe est depuis longtemps soumise 
a des serieuses etudes dans de nombreux pays. Le colonel Kreutzinger, 
Chef de l'lnstitut Geographique Militaire a Varsovie, fut le premier qui 
attira l 'attention sur la possibilite et meme la necessite de l 'etablissement 
d'une seule carte du departement de Poznań. 

L' auteur donne dans son article un resume detaille de I' article intitule: 
„Etudes concernantes l 'etablissement de la nouvelle, carte de France au 
50.0ooe" ,,(Rapport sur les travaux executes en 1922 et 1923" Paris 1926) 
. et espere que cette question sera de grand interet dans de nombreux 
..cercles de geographes. 

TADEUSZ SIKORSKI 
Kapitan W. I. G. 

ZARYS PRAC WYDZIAŁU I. TRIANGULACYJNEGO 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO . 

Powstanie Wydziału I. Zawiązkiem Wydziału I. była Wojskowa 
Szkoła Miernicza, powstała w roku 1917, z inicjatywy Dowództwa Pol
skiej Siły Zbrojnej (Wehrmacht). Szkoła ta pozostawała pod zarządem 
i fachowem kierownictwem niemieckiem. Po ogłoszeniu niepodległości 
została ona zreorganizowana, i pod nazwą Oficerskich Kursów Mier
niczych, dała w r. 1920 pierwszych pracowników Wydziałowi I. Absol
wenci grupy.triangulacyjnej tych kursów zostali wcieleni do Wydziału I. 
Wojskowego Instytutu Geograficznego i od tego czasu datują się 
realne prace Wydziału. 

Skład osobowy Wydziału. W tym okresie stan osobowy Wydziału 
wynosił przeciętnie 16 oficerów. W latach następnych ilość oficerów, 
zatrudnionych w Wydziale I. wynosiła przeciętnie 30-tu. 

I 

W roku 1924 oficerski personel fachowy Wydziału I., został 
zasilony przez inżynierów mierniczych, absolwentów Politechniki 
Lwowskiej. 

W obecnej chwili w Wydziale I. pracuje 20 oficerów. 
Wyposażenie Techniczne.. Dzięki pozostawieniu przez Niemców. 

przy opuszczeniu Warszawy, kilku precyzyjnych instrumentów uni
wersalnych, pierwsze pod tym względem potrzeby Wydziału I. były 
w pewnej mierze zaspokojone. Z licznych tych instrumentów 4-ry 
instrumenty uniwersalne średnicy 13 cm. są i w obecnej chwili używane. 

W latach następnych zostały przez Wydział I. zakupione 4-ry 
instrumenty uniwersalne średnicy 21 cm. firmy Neuhofer, instrument 
uniwersalny firmy Starke - Kammerer średnicy 27 cm. oraz tejże 
średnicy teodolit firmy Bamberg. 

Znaczną przeszkodą w pracach Wydziału, był brak drabin wy
wiadowczych. - Brak ten w roku 1924 został usunięty dzięki nabyciu 
10-ciu kompletów składanych drabin wywiadowczych, z liczby których 
5 daje możność wywiadu z wzniesienia 30-tu metrów i 5 z wznie-
sienia 22 metrów. · 

Pierwsze prace Wydziału. Praca Wydziału I. w pierwszym okresie 
Po jego organizacji poszła w dwuch kierunkach. Przedewszystkiem· 
'Wzmożone działania na froncie, były przyczyn_ą utworzenia O d -
dział ó w P o mi arów W oj en n y c h, które miały wykonywać 
zadania, związane z geodezyjnemi potrzebami walczącej armji. Jednak 
nadzwyczajnie ruchliwy charakter działań wojennych i brak przygo-



116 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ 

towania wogóle oddziałów do współpracy w tym kierunku, uniemożli
wił planowe użycie oddziałów; zastosowano je jeaynie dorywczo do 
reambulacji map. 

Niezależnie od prac powyższych, · Wydział I. wykonał w tym 
okresie · szereg innych robót o różnorodnym charakterze, jak udział 
w pracy K o m i s j i G r a n i c z n e j P o 1 s k o - C z e s k i e j , wykonanie 
pomiarów, związanych z budową warszawskiej radjostacji transatlan
tyckiej, wreszcie w roku 1920 zapoczątkował na żądanie Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, t ri a n g u 1 a c j ę s z c z e g ó ł o w ą na terenach 
'naftowych w B o r y s ł a w i u. 

Triangulacja w okolicach Borysławia. - Oddział triangulacyjny 
wykonywujący tę pracę, założył w roku 1920 sieć podst a w ową 
na obszarze około 800 kim. 2, opierając ją na punktach IL rzędu dawnej 
triangulacji austryjackiej, oraz wykonał na obszarze około 140 klm.2 

tri a n gu 1 ac j ę s z c ze g ó ł o wą, określając pod względem położenia 
i wysokości ogółem 165 punktów trygonometrycznych. 

· W roku 1921 .wykonano triangulację szczegółową na terenie, 
obejmującym około 100 klm. 2

, dając współrzędne 117 punktom trygo
nometrycznym. - Wysokości obliczono trygonometrycznie, opierając je 
-na stanowiskach, dowiązan·ych zamkniętemi ciągami niwelacyjnemi do 
austrjackich reperów niwelacyjnych. 

Prace te zostały obliczone podczas sezonów zimowych 1921 i 1922 
roku i pod względem dokładności dały następujące wyniki: 

Ś r e d n i b ł ą d dla współrzędnych wyrównanych punktów stanowiskowych 
wynosi ± o·os mtr., na punktach wcinanych od ± 0·10 do ± o·ts mtr. Śr e dni błąd 
wysokości punktów, obliczonych sposobem trygonometrycznym leży w granicach 
od ± 0·10 do 0·20 mtr. · 

Triangulacja terenów naftowych nie została jednak dopr~wadzona 
przez Wydział I. do końca, gdyż na żądanie Ministerstwa Robót 
Publicznych, cały materjał pomiarowy, jak również rozpoczęte przez 
Wydział Topograficzny zdjęcia szczegółowe, zostały p.rzekazane do 
dyspozycji M. R. P. 

P_omiary granicy Ws~hodniej. - W drugiej połowie 1921 roku 
Wydział I. przystąpił do wytyczenia, oznaczenia, pomiaru i zdjęcia 
szczegółowego granicy państwowej na wschodzie, długoąci 1407 kim, 

Pomiar granicy wschodniej odbywał się w warunkach nadzwyczaj 
trudnych, powstałych wskutek braku w pasie nadgranicznym materjału 
geodezyjnego, godnego zaufania oraz z powodu nadzwyczaj uciążli
wych warunków lokalnych. Oddziały pomiarowe, pracując w miejsco
wościach wyniszczonych przez wojnę, w terenie przeważnie słabo 
zaludnionym, lesistym i bagnistym, miały do przezwyciężenia szereg 
trudności przy zaspokojeniu najniezbędniejszych potrzeb życiowych, 

~e względu na to, że · prace związane z pomiarem granicy były 
ograniczone krótkiemi terminami, trzeba było zrezygnować z prze
pro.wadzenia triangulacji i pomiar szczegółowy oprzeć na ciągac~ 
poligonowych, nawiązując je, w miarę możności, do punktów dawneJ 
fh:ian~ul~ji rosyjskiej. ,Ponieważ punktów tych odszukano bardzo 
mewiele, aby więc uniknąć zbyt długich ciągów poligonowych, uchy
.łających się od konttoli, pr.zeprowadzono na 24-ch ptmktach poligo
~o~ch ~strol!-omiczne ~omiary azymutalne. Pomiary te dały oparcie 
lrnJ1 gramozneJ, kontrolu1ąc kierunkowo ciągi poligonowe. 
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Na odcinku g;ranicy na Zbruczu dokonano rekonstrukcji dawnych 
rosyjsko-austrjackich słupów granicznych, a na całej pozostałej długości 
granica została wyznaczona w terenie podwójnym r;2:ędem słupów 
i koP_iQW granicznych. 

Wyznaczona w ten sposób granica, została w pasie o szerokości 
około 100 mtr. zdjęta na szkicach polowych w skali 1: 2000. Szkice te, 
podpisane również przez stronę rosyjską, stały się dokumentem mię
dzynarodowym. Ponieważ obejmowały one zbyt wązki pas graniczny, 
co ze względu na celowość całej pracy i wobec braku mapy szczegó
łowej było niewystarczające, sporządzono metodą a er o f o tog ram e
t r y c z n ą, mapę topograficzną pasa przygranicznego w skali 1 : 1 O.OOO, 
opierając ją na pomiarach poligonalnych. 

. Konstrukcję kartograficzną wraz z naniesieniem punktów pod
stawowych i siatki kilometrowej opracowano w rrzucie wiernokątnym 
Gaussa, przyczem południk 27 od Gr. przyjęto jako początkowy ze 
względu na to, że granica układa się w stosunku do niego mniejwięcej 
symetrycznie. 

Należy nadmienić, że całość granicy państwowej, na wschodzie 
była w opracowaniu podzielona na trzy odcinki, z których pierwszy 
i trzeci, ogólnej długości około 890 kim. został całkowicie opracowany 
siłami wojskowemi, .a odcinek drugi, długości 510 kim., został opra
cowany pod względem wytyczenia, ustalenia i pomiaru siłami tech
nicznemi Ministerstwa Robót Publicznych. Pozostałe prace, jak 
obserwacje astronomiczne (z wyjątkiem jednego punktu), stworzenie 
jednolitej podstawy matematycznej, zgrupowanie i geodezyjne opra
cowanie . materiałów, zdjęcie aerofoto i sporządzenie fotomapy, oraz 
wykreślenie map toEQgraficznych w skali 1 : 10.000 - zostały wykonane 
siłami Wydziału I. Wojsk. Instytutu Geograficznego. 

Przy pracach, związanych z wytyczeniem granicy wschodniej 
w latach 1921-1923 pracowało przeciętnie 80% personelu Wydziału I. 

Przy wykonaniu zdjęć aerofoto był czynny pluton 1-go pułku 
lotniczego. . . , 

Triangulacje Obozów Cwiczebnych i Pomorza. Niezależnie od 
prac, związanych z pomiarem granicy wschodniej, rozpoczęto w roku 
1923 triangulację szczegółową obozów ćwiczebnych, niezbędną dla 
celów wyszkol~via wojskowego. Wykonano prace pomiarowe na 
terenie Obozu Cwiczeń Rembertów, a w roku 1924 na terenie 
obozów ćwiczebnych P o w ur s k - St ob y c h w a, P o hu 1 a n ka, 
BĆ i e d r u s k o i R a du c z, oraz rozszerzono sieć triangulacyjną Obozu 
wiczeń R em b er t ów w kierunku wschodnim. 

Naogół triangulacje te były oparte na punktach dawnych trian
gulacyj i polegały na zgęszczeniu istniejących sieci, z wyjątkiem 
triangulacji Obozu Ćwiczeń Po w ur s k - St oby c h w a, gdzie z po
wodu braku w terenie centrów rosyjskich, założono samodzielną 
lokalną sieć z oparciem na pomierzonej bazie. 

Przechodząc do krótkiej charakterystyki wymienionych prac, należy 
zaznaczyć, że triangulacja Ob. Ćw. Powursk - Stobychwa była w roku 
1923 zapoczątkowana przez Min. Rob. Publ., a następnie została 
Przekazana W~ I. G. Wykonany przez oficerów Wydziału I. wywiad, 
ustalił potrzebę zmiany planu sieci, zaprojektowanej poprze.dnio. 
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STOBYCHWA 

U~Ot'Z.YSkD 

Rys. 4. Szkic triangulacji lokalnej na terenie Powursk-Stobychwa 
(Skala 1 : 150,000). 

8AZ~ 
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Ogółem na terenie Ob, Ćw. Powursk Oddział Triangulacyjny 
Wydziału I. określił 59 punktów trygonometrycznych co do położenia 
i wysokości. Pomiar bazy, długości 3.6 . kim„ wykonano na torze 
kolejowym 50-cio mtr, taśmą. Wyznaczenie wysokości punktów trygo
nometrycznych oparto na reperach niwelacyjnych Ministerstwa Robót 
Publicznych. 

Teren do prac polowych był trudny, zarośnięty i bagnisty. 
W o bee braku w tym czasie drabin wywiadowczych, wywiad 

przeprowadzono, ustawiając drabiny prowizoryczne. 
Prace obliczeniowe, wykonane w sezonie zimowym, w roku 1924 -

1925, pod względem dokładności dały następujące wyniki: 
Średni błąd wartości wyrównanej podstawy wynosi 1.118 mm 
Średni błąd kąta z wyrównania sieci podstawowej wynosi 1 "4 
Średni błąd kąta z wyrównania siatki głównej wynosi 1 "2 
Średni błąd wyrównanych współn:ędnych stanowisk niższych rzędów leży w grani ... 

cach od± 0.004 do ± 0.05 mtr. 
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Rys. 8. Szkic sieci triangulac9jnej [na terenie:: Toruń-Podgórz 
(Skala 1 : 125.000).ffl.i 

Triangulacja tOb . . ćw: ~ Pohulanka obejmuje obszar .1'1" okołd 
250 klm.2 triangulacji podstawowej i 50 klm.2

- szczegółowej. Pomiar 
opar~o na dawnych punktach rosyjskich, oraz pomierzono 4-ro ·metro
wem1 łatami bazę kontrolną długości 1 kim. 
.. Triangulacja Ob, Cw. Biedrusko została oparta na niemieckiej 

81bec1 drugiego rzędu i polegała na zgęszczeniu istniejącej sieci na 
o szarze 70 kim, 2• 

Podstawą triangulacji Ob, Ćw, Rembertów był bok sieci I-go 
rzę~u dawnej triangulacji rosyjskiej, Celein tej pracy było oprócz 
fan1a _podstawy dla zdjęć szczegółowych, zaspokojenie potrzeb Arty-
e r Y J ski ej Kom is j i ]) oświadcz a 1 n ej na terenach, położonych 

na wschód od Obozu Cwiczebnego. Tę ostatnią pracę wykonano 
w roku 1924. Łącznie z triangulacją Ob. Ćw. Rembertów, prze
Lr~~adzoną w roku 1923, obejmują one obszar 100 kim. 2 triangu-
acu szczegółowej, 

Triangulacja Ob. Ćw. Rad ucz została oparta na dawnych 
Punktach rosyjskich. Zajmuje ona obszar 20 klm}1, 
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Ogółem na terenach 4-ch ostatnio wymienionych obozów ćwi-
• czebnych zastabilizowano i określono co do położenia i wysokości 
295 puntów trygonometrycznych, dowiązując się ciągami niw~lacyjnemi 
do reperów niwelacyjnych b. państw zaborczych. 

Pod względem dokładności dały one mniejwięcej równe wyniki 
w granicach od+ 0·02 do + 0·06 mtr. dla wyrównanych współrzędnych 
stanowisk oraz od+ 0·06 do+ 0·10 mtr. dla wyrównanych wysokości 
punktów. 

W sezonie robót poloWYch 1925 roku zostały wykonane triangu
lacje na terenach Ob. Ćw. Toruń - Podgórz i Grupa. 
Prace te, mające również na celu potrzeby wyszkolenia wojskowego, 
objęły obszar około 200 kim.~ i polegając na zgęszczeniu istniejącej 
sieci, opierały się na punktach dawnej triangulacji niemieckiej. 

Na wymienionych terenach zrekonstruowano 30 punktów trygo
nometrycznych niemieckich, oraz oznaczono co do położenia wyso
kości 85 nowych punktów. Do obliczenia wysokości za podstawę 
przyjęto katalogowe wysokości punktów niemieckich. Dokładność 
powyższych prac zawiera się w granicach od+ 0·01 do+ 0·06 metra 
dla średniego błędu wyrównanych współrzędnych stanowisk, oraz od 
+ 0·03 do+ 0·07 mtr. dla średniego błędu wyrównanych wysokości 
stanowisk. · 

Zapoczątkowana w roku 1925 triangulacja Ob. Ćw. Dęblin, 
została zakończona w roku 1926 i obejmuje około 150 klm.2 triangulacji 
szczegółowej. Z powodu braku w pobliżu punktów dawnych triangu
lacji godnych zaufania, które mogłyby służyć za podstawę, okazało się
konieczne, dla uzyskania oparcia na odnalezionych rosyjskich punktach 
I-go rzędu, rozwinięcie sieci podstawowej na obszarze około 1500 klm.2

• 

Na założonych 6-ciu punktach I-go rzędu wykonano obserwację 
metodą Schreibera, przyczem uzyskana dokładność pomiaru sieci 
wyraża się jak następuje: 

Średni błąd jednostkowy kąta z wyrównania stacji = 0" .92. 
Sredni błąd kąta według formuły międzynarodowej równa się ± O" .349. 

Ogółem na terenie Ob. Ćw. Dęblin określono co do położenia 
i wysokości 61 punktów trygonometrycznych. uzyskując dokładność 
od d: G.02 do+ 0.08 metra dla średniego błędu wyrównanych stanowisk 
II . i · III rzędów. Ciągów niwelacyjnych przeprowadzono 74 kim. 
z dowiązaniem do reperu niwelacji rosyjskiej; 

Pracą zbliżoną swym chararakterem do prac pomiarowycn na 
terenach obozów ćwiczebnych, była triangulacja P om or z a. wykonana 
w latach 1925 -1926. Praca ta, mając za zadanie przygotowanie terenu 
do zdjęć fotogrametrycznych, polegała na z gę s z c z e n i u si e ci 
n i em ie c kie j. Teren triangulacji obejmuje 10-cio kilometrowy pas 
wzdłuż całego wybrzeża morskiego, t. j. od granicy gdańskiej, do 
granicy„ niemieckiej, łącznie z półwyspem Hel i zawiera około 600 klm . .2. 

Na tym terenie określono co do położenia i wysokości 126 nowych 
ptJAktów trygonometrycznych„ Dokładność pomiaru, zawiera się w gra
ni~ch, uzyskaI!_ych przy pomiarze obozów ćwiczebnych. 

Prace w Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie i na W olgniu. Zapo• 
cz.ąUrowane w roku 1925 i prowadzone obecnie prace na terenach 
Wil"eńszczyzny, wojew. białostockieg.o i nowogródz.,. 
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Rlfs. 3. Osadzanie słupa granicznego. 

Rys. 5. Przeprawa przez Stochód. 



Rl]S. 9. Wieża obserwacyjna na punkcie I. rz. Nowosiólki. 
(Wysokość stanowiska 25 m.) 

Rgs. 11. Końcowa faza budowy wieży obserwacyjne;. 

Wiad · • s · omosc1 łużby Geoiraficznej . 



Rys. 12. Budowa ·wieŻlJ obserwaclJ jnej na punkcie I. rz. Marysinek: . 

Wiadomośc i Sł użby Geoirafieznej . · 
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kie go oraz W o ł y n i a, mają na celu przygotowanie terenu do 
-wojskowych zdjęć szczegółowych. Prace te są o zakresie znacznie 
szerszym niż roboty tńangulacyjne, streszczone powyżej.-W szczegól
ności tńangulacja w Wileńszczyźnie, obejmując obszar około 3000 klm.2

, 

wymagała założenia sieci .I-go rzędu, któr~ oparto na boku dawnej 
tńangulacji rosyjskiej I· go rzędu gen. Tennera, Brze ź n i a ki -
C h o r ą ż y s z ki. Centra odnaleziono zupełnie nienaruszone. Założona 
-w roku 1925 sieć I- go rzędu, jest siecią centralną, o trzech centrach, 
o długościach boków od 18 do 34 kilometrów. Dla sprawdzenia 
przyjętej podstawy Brzeźniaki - Chorążyszki, wciągnięto do sieci 
II-go rzędu dwa punkty miejskiej, lokalnej triangulacji, Antokol i Nowy 
Dwór, wykonanej w roku 1910 przez prof. Warchałowskiego i inż. 
Walickiego. Sieć miejska była oparta na bazie długości około 2 kim., 
pomierzonej przez wyżej wymienionych. - Kontrola ta dała nastę
pujące wyniki: 

Długość boku Antokol-Nowy-Dwór, obliczona z triangulacji 1925 roku, wykonanej 
przez Wydział 1-szy wyllosi - 7.313,354 mtr. 

Długość tego boku obliczona z triangulacji miejskiej 1910 roku wynosi - 7.313,511 mtr. 

Na punktach I-go rzędu wybudowano 11 wież o wysokości sta
nowisk obserwacyjnych od 7 do 25 mtr. i o wysokości sygnałów od 
20 do 40 mtr. 

Obserwacje I-go rzędu wykonano metodą Schreibera. Otrzymana 
dokładność tego pomiaru ' jest równa +0".79 według formuły między
narodowej. 

Ze względu na pośpiech prac już w roku 1925 założono częściowo 
sieci Il, III i IV rzędów. Łącznie z pracą wykonaną w roku 1926, 
oddano Wydziałowi Topograficznemu 18 stolików w skali 1: 10.000, 
gotowych do rozpoczęcia oryginalnych zdjęć, co stanowi około 450 klm.2• 

Niwelację oparto na niwelacji miejskiej m. Wilna i po zaniwelowaniu 
16 stanowisk, określono wysokości poszczególnych punktów trygo
nometrycznie. 

Sieć I- go rzędu wyrównano na elipsoidzie Bessela. Dla wyrów
nania stanowisk II-go i III·go rz. przyjęto odwzorowanie wiernokątne 
hanowerskie Gaussa z początkiem układu w punkcie I-go rzędu 
Brzeźniaki. · 

Średni błąd wyrównanego kierunku Il-go rzędu wyraża się od 1"5 do 3"0. 
Średni błąd wyrównanych współrzędnych punktów Il-go rzędu zawiera się w gra

nicach od + 0·03 do + 0·06 mtr. 
Średni błąd wyrównanego kierunku m-go rzędu wynosi od 2"2 do 4"6, a dla 

wyrównanych współrzędnych punktów III-go rzędu od ± 9'05 do ± 0·10 metra. 

Dalsze prace, mające na celu zgęszczenie triangulacji na obszarze 
założonej sieci I-go rzędu, są obecnie w toku. 

Na terenach województw: białostockiego i nowogródzkiego roz
poczęto w roku 1925 prace triangulacyjne o dużym zakresie. Wykonana 
do obwili obecnej praca, polega na założeniu sieci I-go rzędu na 
o~szarze około 13.500 klm.2• Początkowo sieć tą projektowano oprzeć 
na odnalezionych rosyjskich punktach I-go rzędu, jednak wykonane 
na p·odstawie dat katalogowych i obserwacyj obliczenia, wykazały 
konieczność pomiaru bazy. Pomiar ten, jest projektowany w okolicach 
Ski dl a, wchodzi w program prac Wydziału I-go na rok bieżący. 

/ 2 
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Na punktach I-go rzędu zbudowano wieże obserwacyjne o wyso
kości stanowisk od 7-miu do 36 mtr. i o wysokości sygnałów od 20 do 
50 mtr., przyczem osiągnięto wizury do 70 kim. długości. 

Na punktach, częściowo założonej, sieci II-go rzędu zbudowano 
12 wież o wysokości stanowisk obserwacyjnych od 4 do 17 mtr. 
i o wysokości sygnałów od 16 do 30 mtr. 

Zabudowana w roku 1926 sieć I-go rzędu, została tegoż roku 
zaobserwowana. Obserwacje wykonano metodą Schreibera, przyczem 
uzyskaną dokładność pomiaru sieci określa średni błąd kąta, według 
formuły międzynarodowej, równy+ O" .368. 

Jako dalszy ciąg wspomnianej pracy, projektowane jest przedłu
żenie łańcucha trójkątów w kierunku południowym, z objęciem terenu 
na wschód od Sł o n im a, do połączenia z bazą Ministerstwa Robót 
Publicznych, zaprojektowaną na zachód od Pińska, oraz rozwinięcie 
sieci w kierunku północnym, dla uzyskania połączenia z powyżej 
opisaną centralną siatką wileńską. 

Dla przygotowania terenu do zdjęć szczegółowych na W o ł y n i u, 
zaprojektowano sieć trójkątów I-go rzędu na obszarze około 3.700 klm.2, 

przyczem ustalono w terenie 19 punków, z których na 13-tu wybudo
wano wieże obserwacyjne o wysokości stanowisk od 16 do 30 mtr, 
i o wysokości sygnałów od 20 do 39 mtr. Wobec rozbieżności dat 
triangulacyj austrjackiej i rosyjskiej, przy dawnych granicach tych 
państw, dochodzącej do 400 mtr., okazało się konieczne, dla wza
jemnego połączenia tych dwóch tńangulacyj, założenie łańcucha trój
kątów, opartych na 2-ch punktach rosyjskich i 2-ch austrjackich. 

Dalsze prace na tym terenie wchodzą w program prac Wydziału 
I-go na rok 1927. 

Budowa wież obserwacyjnych. Specjalne zadania prac triangula
cyjnych, prowadzonych przez Wydział 1-szy, polegające na zakładaniu 
bardzo gęstych sieci punktów trygonometrycznych, niezbędnych dla 
zdjęć topograficznych w wielkiej skali, oraz równinne warunki terenowe 
Polski, były przyczyną konieczności budowy dużej ilości wież obser
wacyjnych ze stanowiskiem wzniesionem. 

Najwjększą trudnością przy budowie, była coroczna zmiana niż
szego personelu. Personel ten, składający się z szeregowych, częściowo 
saperów, zupełnie nie jest obznajmiony z tego rodzaju pracą. Aby tę 
trudność choć w pewnej mierze usunąć, w ostatnich dwóch latach 
zaczęto się posługiwać majstrami cywilnymi, rekrutującymi się z byłych 
żołnierzy, którzy w okresie służby wojskowej pracowali w W. I. G. przy 
budowie wież obserwacyjnych. Personel oficerski Wydziału I- go, 
uzyskał pod względem konstrukcyjnym przy budowie, wielką praktykę, 
co przy projektowanych wielkich pracach triangulacyjnych, będzie 
szczególnie pożyteczne . 

Uwagi ogólne: Dopóki prace tńangulacyjne, prowadzone przez 
Wydział I-szy ograniczały się do małych przestrzeni, mogły być wyko
~ywane w poszczególnych rejonach, tylko dla potrzeb wojskowych . 
W tych wypadkach wystarczało je oprzeć na odnalezionych centrach 
tńangulacyj byłych państw zaborczych. Gdy obecnie potrzeby wojskowe 
'Wymagają pokrycia siecią tńangulacyjną przestrzeni, wyrażającej się 
W tysiącach kilometrów kwadratowych i zakładania łańcuchów trój-

2* 
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kątów o długości setek kilometrów, prace triang~lacyjn~ muszą by~ 
inaczej traktowane. P_od względem teoretycz7:1ym. n ie m o. z _n a ,o~ rzec 
ty c h tri a n gul ac y J n 3: ce n trach ~os X J s ~ich, gdyz. Jak swi3:dczą 
„Zapiski Wojenno-Topogra/1czeskawo Odd,ela, ~ r i a n gu! a c J a r? s y J s k. a 
n a t e r e n i e P o l s k i n i e b y ł a p r a c ą J e d n o li t ą. W ieloletme 
usiłowania geodetów rosyjskich, starających się uzgodnić te prace, 
wykazały jedynie niemożliwość wykonania powziętego zamiaru (prace 
generała Sza r n gors ta). .Ten stan rzeczy, jak również r ó ż n or od n~ ś ć 
ma te rj a łów geo dezyJ n ych na terenach byłych trzech zabo~ow, 
powoduje konieczność traktowania prac obecnie prowadzonych! Jako 
triangulacyj z up eł n ie n owych, .a więc opartych na pomiarach 
nowych baz i nowych pomiarach astronomicznych. 
Metody pomiarowe i obliczeniowe muszą być dostosowane do obec
nych wymagań naukowych. Projektowanie i prowadzenie tych prac 
wymaga uwzględnienia warunków ogólnopaństwowych, gdyż prace 
o tak szerokim zakresie, n i e m o g ą b y ć u w a ż a n e i a k o t ri a n
g u 1 ac j e, mające za zadanie wyłącz n ie c e 1 e w o i s ko we. Prace, 
te wobec tego, winny być s k o o r d y n o w a n e z pracami tńangula
cyjnemi Mi n. Rob ó t Pub 1 i c z ny c h. W myśl powyższego, .w roku 
bieżącym nawiązano· ściślejszy kontakt z ~in. Rob. Pubh~znych 
i uzgodniono wzajemnie plan prac w tym sensie, aby pra.ce ~01skow~ 
mogły być wykorzystane przez M. R. P. dla przyszłe) tnangulacJ~ 
państwowej i odwrotnie, aby z prac M. R. P. mogła korzystac 
wojskowość. 

Ścisła współpraca Wojskowego Instytutu Geograficznego z Wy
działem Miernictwa M. R. P. w sprawach, dotyczących prac geode
zyjnych, jest nieodzowna do cz as u ut w o r ze n i a c en t ~ a 1 n ei 
państw owej i n st y tu c j i, regulującej ogólny pomiar kraJu. pod 
kierunkiem n a u k o wy c h sił fach o wy c h. 

• 

INŻ. TADEUSZ MALINOWSKI 

PRZEMYSŁ PR~CYZY JNO-OPTYCZNY 
I JEGO ZNACZENIE. 

Jedną z najmniej znanych i docenianych u nas gałęzi przemysłu 
jest przemysł precyzyj n o - optyczny. Podczas gdy w Niem
czech liczba robotników zatrudnionych w tym przemyśle liczy się na 
dziesiątki tysięcy, u nas zaledwie nieliczni wiedzą, że przed wojną 
istniała w Warszawie fabryka „Foss", wyrabiająca obok szeregu 
instrumentów, słynne z dobroci obiektywy fotograficzne. Była to 
jednak kropla w morzu i faktycznie byliśmy całkowicie zdani na 
zalew przez produkcję niemiecką. 

Stan ten po wojnie nie uległ znaczniejszemu polepszeniu. Jedyna 
obecnie istniejąca w kraju fabryka precyzyjna-optyczna w pełnym 
tego słowa znaczeniu, t. j. nie sprowadzająca szkieł gotowych z za
granicy, lecz obrabiająca je całkowicie u siebie, nie osiągnęła jeszcze 
takiego stopnia rozwoju, aby móc pokrywać całkowicie nasze zapo
trzebowanie*). 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przywóz do 
Polski (nie licząc przewozu na potrzeby armji) przedstawia się jak 
następuje (w tysiącach złotych). 

111924 _r. 1 1925 r. j 1926 r • 

Szkło optyczne obrobione i nieobrobione. . li 623 565 370 
Instrumenty astronomiczne . . . . . . 21 11 4 Lunety różnego rodzaju . 17 , 25 14 
Mikroskopy . . . . . . . . 239 289 120 
Latarnie projekcyjne . 45 61 181 
Aparaty fotograficzne . . . . . 713 885 326 
Aparaty kinematograficzne . . 67 96 73 Szkła okularowe, lupy, lornetki . . 366 308 328 
Teodolity tacheometry, niwelatory . 16 78 21 

Razem 2107 2318 1437 

*) Mowa tu o fabryce pod firmą „H. KOLBERG i S-ka", która powstała przed 
czterema laty z inicjatywy p. Inż. L. MALICKIEGO i pana Henryka KOLBERGA przy 
Współudziale wybitnych specjalistów pp. Karola HERCYKA i Jerzego KORO a ostatnio 
p. A DŁUSKIEGO. Zatrudnia ona około 150 ludzi i wyrabia w większych ilościach 
lornetki pryzmatyczne typu wojskowego, sitogonjometry, kątorr.ierze, busole bateryjne, 
"':sze1:kiego rodzaju celowniki i automaty celownicze dla artylerji polowej i przeciwlot
ntcze1, oraz piechoty. Prócz tego wyrabia pomoce szkolne, jak lupy, mikrotomy i mikro
~kopy szkolne. Przy dalszym rozwoju przewidywany jest dział fotograficzny, geodezyjny 
t cały szereg innych. 
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Nie są to wprawdzie sumy mogące wstrząsnąć naszym bilansem 
handlowym, jednak trzeba się liczyć z faktem, że obecne nasze 
zapotrzebowanie jest bardzo dalekie od takiegoż zapotrzebowania 
w krajach zachodnich i w miarę gospodarczego stabilizowania się 
naszego kraju będzie ono wzrastało bardzo silnie. Posiadanie wystar- · 
czającego własnego przemysłu optycznego stanie się sprawą palącą 
w krótkim czasie. 

Niema potrzeby rozwodzić się szeroko nad rolą jaką odgrywają 
instrumenty optyczne w nauce i życiu praktycznem. Wszak można 
dziś śmiało powiedzieć, że biologja a z nią prawie cała medycyna 
zależy od mikroskopu. Temuż mikroskopowi zawdzięcza swój rozwój 
a nawet powstanie bakterjologja. Sferę swych wpływów rozszerza 
mikroskop prawie z każdym dniem. Dziś jest on niezbędny w każdej 
szkole, w każdym biurze db badania produktów, w rzeźniach, w cu
krownictwie i gorzelnictwie, w hutnictwie i górnictwie, a nawet 
w mechanicznej technice warsztatowej zaczyna być narzędziem 
codziennego użytku. 

Weźmy inną dziedzinę, np. astronomję. Rozwój jej jest oparty 
na teleskopie. Można śmiało twierdzić, że gdyby nie coraz większe 
i potężniejsze teleskopy, których dostarcza technika, astronomia a z nią 
nasze wiadomości o wszechświecie byłyby dalekie od poziomu, na 
którym się dziś znaj dują. 

Wynalezienie i spopularyzowanie fotografji, a następnie kinema
tografii przyczyniło się do powstania zupełnie nowej, kwitnącej dziś 
gałęzi przemysłu. 

W praktyce laboratoryjnej i przemysłowej spotykamy również 
b. wiele instrumentów optycznych. Widzimy więc tam spektroskopy 
i spektrografy, stanowiące epokę w naszych pojęciach o budowie we
wnętrznej wszechświata; refraktometry do mierzenia współczynników 
załamania ciał przeźroczystych, dające · chemikom cenną metodę do 
utożsamiania substancji, a w pewnych wypadkach ich dozowania; 
dalej polarymetry używą.ne w cukrownictwie/" kolorymetry do porów
nywania barw, budzące coraz większe zainteresowanie wśród che
mików i wiele, wiele innych. 

Przykładów takich możnaby przytoczyć bardzo dużo, gdyż instru
ment optyczny dociera i jest niezbędny wszędzie, jako znakomite 
i niezastąpione narzędzie pracy. 

Pozatem istnieje jeszcze inny wzgląd niezmiernej dla nas 'donio
słości: to z n ac ze n ie własnego przemysł u optycznego 
d 1 a ob ro ny kr aj u. Każdemu, komu wojna nie jest obca, wiadomo, 
że prowadzenie jej przy obecnym stanie techniki bez dobrych instru
mentów optycznych jest niemożliwe. 

Wszyscy wiemy, czem jest w polu dobra lornetka, lub jakie 
usługi oddaje luneta nożycowa. Lunety panoramowe lub chociaż 
dobre kątomierze optyczne są gwarancją celnego strzelania z dział, 

' Dokładne oznaczenie odległości odgrywa wielką rolę we ~spół: 
czesnej praktyce artyleryjskiej. Jest to szczególnie trudne, jeżeh 
chodzi o strzelanie do aeroplanów, gdy '. nie można się posiłkować 
żadnemi punktami stałemi. I tutaj optyka przychodzi nam z pomocą 
w postaci dalmierzy optycznych (telemetrów). Stosowane więc są 
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dalmierze od niewielkich, 50-ciu centymetrowych dla małych odle
głości, aż do wielkich i skomplikowanych 4-o metrowych, pozwala
jących mierzyć odległości do 30-u kilometrów. W marynarce angiel
skiej do obrony brzegów stosują się nawet dalmierze - olbrzymy 
,o długości podstawy 30 metrów. 

Jeżeli chodzi o walkę morską, to potężną bronią jest tam łódź 
podwodna. Zawdzięcza ona swą sprawność peryskopowi optycznemu, 
który pozwala kapitanowi łodzi wystawić nad powierzchnią morza 
"oko" wtedy, gdy sam wraz z łodzią jest pogrążony w wodzie. 

. _ W ogóle wszędzie, gdzie chodzi o dokładne celowanie, ostatnie 
lata przyniosły wiele nowości i doniosłych wynalazków. Mamy więc 
celowniki do karabinów maszynowych i armat przeciw aeroplanom, 
celowniki do strzelania z karabinów maszynowych z aeroplanu do 
aeroplanu, aparaty do kierowania ogniem z całej baterji jednocześnie 
i wiele innych. I znowu wszędzie optyka znajduje ważne zastoso
wanie, a często odgrywa rolę dominującą. 

Rola, jaką spełnia przemysł precyzyjno-optyczny przy obronie 
kraju, była doskonale oceniona przez wiele państw już przed wojną. 
To też Niemcy jeszcze na długo przed wojną z pomocą wydatnych 
zapomóg rządo~ych doprowadziły swój przemysł optyczny do perfekcji 
i potęgi takiej, że zalewa on dziś swemi wyrobami cały świat. Rząd 
angielski nie wahał się dać 30.000 f. szt. subwencji fabryce Barr and 
Stroud tylko poto, aby opracowała i zaczęła wyrabiać dobre tele
metry (dalmierze), przyjęte następnie w całej marynarce angielskiej. 

Najdotkliwiej jednak odczuła tę prawdę Francja podczas ostatniej 
wojny. Gdy armja francuska została zmobilizowana w sierpniu 1914 r. 
spostrzeżono się wkrótce, że zaopatrzenie w lornetki i wszelki sprzęt 
J)recyzyno-optyczny w piechocie i artylerii było bardzo niewystar
czające i że armia niemiecka ma go znacznie więcej. Okazało się 
dalej, że Francja nie jest przygotowana do wytwarzania u siebie 
tych wszystkich instrumentów optycznych, które jej były potrzebne 
do obrony. Trzeba było bowiem nietylko budować w wielkiej ilości 
instrumenty typów znanych, ale również opracowywać pośpiesznie 
nowe, aby móc dostosować swoją taktykę do taktyki, stosowanej 
przez Niemców. Wobec grozy sytuacji rząd zmobilizował cały istnie
jący we Francji przemysł optyczny i dając do rozporządzenia odpo
wiednie środki, zwrócił się do przemysłowców i uczonych z gorącym 
apelem, aby za wszelką cenę zaradzili złu. W ten sposób, według 
danych, zebranych przez prof. Nicolardot (Ecole Sup. d' Aeronaut.) 
z 1500 lornetek miesięcznie w 1914 r. produkcja lornetek dochodzi 
do 4500 miesięcznie w 1915 i osiąga 13000 miesięcznie 1918 r. Do końca 
.grudnia 1914 r. zbudowano w Francji tylko 120 t. z. lunet nożycowych, 
a w 1918 r. budowano ich 700 miesięcznie. Do tego trzeba dodać 
wiele innych instrumentów, używ®ych na ziemi, na morzu Ji w powie
trzu, jak: panoramy, kątomierze bateryjne, peryskopy, celowniki do 
karabinów maszynowych, dalmierze, teodolity, reflektory, aparaty 
sygnalizacyjne, aparaty fotograficzne dla lotnictwa i kartografii i wiele 
innych, bez których prowadzenie wojny było nie do pomyślenia. 

Pod koniec wojny, t. j. po 4-ch latach produkcj~ francuska 
wystarczała na potrzeby armii i stanowiła 80% całkowitej produkcji 
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państw koalicyjnych,. a szkła <?Ptyczne~o . w ci.ągu 1918, r .. zużyto 
12 tonn. Widzimy wtęc, że wysiłek, na Jaki musiał zdobyc się prze
mysł francuski był niebylejaki. A . przeci.eż przemysł .optyczny ma 
we Francji starą tradycję, starszą mż. w Niemczech; posiadał on sta~~ 
i wyrobione huty szklane, dostarczaJące szkła często lep~zego n~z 
szkło z hut niemieckich. W reszcie posiadał szereg starych i zorgani
zowanych fabryk i spore . k.adry wyr~bionych. sp~cjalistów, nawet 
pracujących poza fabrykami, Jako drobm !ękodziel~icy. .. 

Musimy zatem zdać sobie sprawę i z nasze) sy!uacJi pod ty!D 
względem i zastanowić się, jak jesteśmy. przygotowaru na podołame 
wysiłkowi, który musiała wykonać ~ ranqa. . . 

Porównanie wypada dla nas, mestety, uJemme. 
Nie posiadamy, jak Francja, ~~t wyrabiających w kraju szk~o 

optyczne; nie mamy nawet najmme1szyc~ zapasow szkła. W r~zie 
wojny jesteśmy całkowicie skazani na rmport sz~ła z zagramcy, 
a wiemy z niedawnych doświadczeń, jak dalece Jest on zawodny. 

Nie. posiadamy, jak Francja, rozwiniętego pr~emysłu .·?P~ycz~ego: 
Nasz przemysł optyczny jest w zalążku. Zatrudma on dzis .me więceJ 
jak 200 ludzi, gdy z niemieckich, jedne . tyl~o zakład~ Zeissa zat~~
dniają 5000 robotników. Trzeba tu nadmiemc, że oproc~ wyk~al~fi
kowanych robotników niezmiernie ważną rolę odgrywaJą siły mzy
nierskie. Jest to jeden z przemysłó'Y', w którym z ~eguły stos~~ek 
ilości inżynierów do robotników musi by~ duży. Z:as ~aszych mzy
nierów, pracujących w tym przemyśle moznaby pohczyc na palcach. 

Pracując w szczególnie trudnej dziedzinie, przemysł ten wymaga 
specjalnego doświadczenia, które zdobywa się długoletnią mrówczą 
pracą. Tak np. fabryka Levallois-Pe~ret potrzebowała 5 lat na to, 
aby opracować i wypuści~ na rynek. pierws~ą s~tukę .s~ego 3-metro.
wego dalmierza. Podobme rzecz się ma i z mnemi mstrumentanu. 
np. z panoramami, gdzie wymaga~ia j':st ?gromna dokł!3-dność 'Y~k~ 
nania. W Rosji np. w czasie woJny istpiały 3 fabryki„ '_'V"YrabtaJflCe 
panoramy, ale tylko jedna z nich, mająca dobrego speqahstę, unuała 
robić je dobrze. . . . . 

Doświadczenia tego nie zdobędziemy u obcych, bo mgdzie, Jak 
w tej dziedzinie, nie strzeże się tak zazdroś!1i~ tajem~ic Z!3-wodowych. 
Musimy więc za wszelką cenę zdo.bywa~ Je u. si.eb!e, .r~~po
c z y n a j ą c z a w c z as u p r o du k CJ ę, chocby w mewielkich tlosciacht 
ale wszystkich najważniejs~ych i~strume.~tów, stwa
rzając w ten sposób kadry dla zwiększone) produk~Ji na wypadek 
wojny. Innej drogi tu niema. Jeżeli tego me zrobimy ~a"":czasu, 
będziemy skazani nietylko na. głód ~zkła, ale także na g~?d mstru-
mentów optycznych, których me da się tak łatwo zaspokoic. . 

Reasumując wyżej powiedziane, musimy stwierdzić, ~e ~ytu~c!a 
nasza nie przedstawia się w świetle różowem i mam~ w teJ dziedz!n1e 
jeszcze ogromnie dużo do zrobienia. Przemysł, maJący tak wy~itne 
znaczenie dla obrony państwa powinien cieszyć się 'Yiększem. ~amt~
resowaniem i poparciem społeczeństwa i rządu, mż to dzieJe się 
obecnie. Jeżeli znajdujemy środki na obronę przeciwlotniczą i prze
ciwgazową, musimy również znaleźć środki na obronę optyczną. 
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L'INDUSTRIE D'OPTIQUE DE PRECISION ET SON IMPORTANCE. 

L' au~eur attire notre attention sur le fait que la production d'instru
m~nts ?Phques en Pologne est insuffisa~te. L'unique fabrique de ce genre, 
qm ex1ste actuellement en Pologne, n a pas encore atteint un degres de
developpement suffisant pour jouer un róle serieux dans le bilan com
m~rcial. L'imJ?orJation d'instruments de precision en Pologne est t~ujours 
tres gra~de; a!ns1 que le montre le tableau donne par I' auteur, le chiffre 
~loh,al de~assait en 1924 - 1925 deux millons de zlotys par an, en 1926 
tł depassait encore qua torze cent mille *); la stabilisation economique de 
la Pologne cau~era surement un afflux de plus en plus grand d'instruments 
de precision importes de l'etranger. 

Un developpement de la production polonaise pourrait non seule
!llent rednire le chiffre de cette importation, mais il aurait une grande 
1mportance en cas de guerre, comme l'a demontre le developpement de 
!'industrie optique franc;aise pendant la Grande Guerre. 

"*) les achats miliłaires non inclus. 



FRANCISZEK BIERNACKI 
kapitan W. !. G. 

STOSOWANIE SIATEK KILOMETROWYCH 
DLA CELÓW WOJENNYCH. 

Przy przeglądaniu map wojennych różnych armij, niezależnie od 
skali mapy czy to 1 : SO.OOO, czy 1 : 25.000, czy skal większych, rzuca 
się w oczy sieć kwadratów, jako nieodłączna konstrukcja matema
tyczno-graficzna danej mapy. 

Tego rodzaju konstrukcja nie była w powszechnem użyciu przed 
wojną; dlatego w kołach geograficznych i kartograficznych była ona 
mało znana, aczkolwiek dla geodezji i kartografji ni-e obca. 

Siatki tego rodzaju wyłoniła potrzeba wojem;ia: długotrwałe walki 
pozycyjne wymagały · należytej organizacj' terenu, artyleria wymagała 
coraz ściślejszych danych topograficznych dla kierowania ogniem, 
oznaczenia pozycji własnej i nieprzyjaciela wymagały ciągłego i dobrego 
planu topograficznego w dużej skali. Dlatego instrukcje dla oddziałów 
pomiarów wojennych, jako zasadę naczelną podkreślają zdanie: 
w obszarze wojennym pierwszym etapem pracy oddziału pomiarowego 
jest założenie sieci triangulacyjnej o szerokości około 50 km. wzdłuż 
frontu danej armii, bez względu na jakość posiadanych map. To jest 
p o ds ta w a całej organ i z ac j i w oj en n ej tere n u, podstawa 
topo- i kartografji wojennej. Na niej opierają się plany bateryjne, 
będące nieodłączną częścią wyposażenia bojowego artylerii. . 

Głębsze wniknięcie w konstrukcję siatki kwadratów zmusiło do 
jej racjonalnego ustosunkowania do projekcji mapy. 
Jako zasadę przyjmuje się zazwyczaj, że siatka i rzut kartograficzny 
muszą być ze sobą ściśle związane. Dzięki sieci ,współrzędnych 
wyłoniło się podczas wojny pytanie o właściwej projekcji kartogra· 
ficznej dla map wojennych. W ten sposób np., podobnie jak kwestja 
map ~or~ kich, została rozstrzygnięta, być może zresztą że jedno· 
stronme, kwestja mapy lot n i cze j; za najwłaściwszą projekcję uznano 
rzut. gnomoniczny, jedyny z rzutów zenitalnych mający tę cenną dla 
lotmctwa własność, że ortodroma, t. j. najkrótsza droga między pun· 
ktami na kuli ziemskiej, jest odwzorowana na odcinek prostej, łączącej 
te punkty n~ mapie. W wielu jednak kwestjach, jak np. przy strze
lamu artylerJi dalekonośnej na odległości 40 - 100 km., więcej właściwie 
rozchodzi się o rozwiązanie pewnego z ag a d n i e n i a m a t e m a
t y c z n o - g e ogr a fi c z n ego, niż o poszczególny rzut mapy. 

Niemcy dla poszczególnych odcinków frontu wprowadzili szereg 
układów prostokątych Soldnera. W układy tych współrzędnych prze· 
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liczyli posiadane dane triangulacyjne i nanieśli je na specjalnie spo
rządzone arkusze z wykreśloną siecią tych współrzędnych, w skali 
1: 25.000. W podobny sposób naniesiono w sieć prostokątną rogi 
poszczególnych arkuszy oraz wkreślono siatkę geograficzną. To sta
nowiło rusztowanie całego arkusza mapy, który zapełniano treścią 
z posiadanych map lub zdjęć topograficznych i lotniczych. Niekiedy 
wprost powiększano do skali 1 : 25.000 odnośne partje mapy, pocięto 
ńa małe kwadraty lub trójkąty i kawałki te wpasowywano w odpo
wiednie miejsce na arkuszu siatki współrzędnych. Na froncie fran- . 
cuskim, Niemcy początkowo nawet łudzili się mapą 1 : SO.OOO; powięk
szyli ją do skali 1 : 25.000 i nadrukowali w kolorze niebieskim siatkę 
kwadratów, jako dalsze przedłużenie francuskiego systemu Verdun. 
Niedogodność tej konstrukcji dla artylerji zauważono bardzo prędko. -
Rzut Bonne'a, na którym oparta jest mapa francuska 1: 80.000, przy 
tak znacznem oddaleniu od punktu centralnego, daje zniekształcenie 
kątów tak znaczne, że artylerja nie może z takich map korzystać. 
Jednak stwierdzić należy, że ze strony francusko-angielskiej istniała 
debata na temat wad i zalet rzutu Bonne'a dla map wojennych dużych 
skal. Każdy jednak kartograf jasno sobie uświadamia, że o ile chodzi 
o cele wojenne, rzut Bonne'a jest wykluczony z pod wszelkiej dyskusji. 

Niemieckie systemy współrzędnych Soldnerowskich przy rozcią
głości w kierunku na wschód i zachód od centralnej osi x układu 
na 60 kim. dają odwzorowanie, które praktycznie nie ma prawie 
żadnych zniekształceń. Wadą zasadniczą tych systemów jest to, że 
są to systemy lokalne, a zmiana systemu i przejście od jednego do 
drugiego, dla artylerii zwłaszcza, jest bardzo niedogodne. Na froncie 
rosyjskim założyli niemcy 13 układów lokalnych. Jednak sami twierdzą, 
że skoro ich oficerowie artylerii przekonali się, że przy strzelaniu 
przez pas przenikania się dwóch systemów, zmiana ta mało wpływa, 
a nawet, że przy strzelaniu na duże odległości, błędy wywołane 
zmianą układów, leżą jeszcze w granicach rozrzutu strzałów, zgodzili 
się z tak niefortunnem połączeniem systemów współrzędnych. Wadą 
układów niemieckich jest też stosowanie liczb względnych przy współ
rzędnych prostokątnych. 

Pod koniec wojny sami niemcy jednak uznali swój system układów 
Soldnera za niedostateczny. Nowe, daleko idące wymagania stawiane 
planom wojennym, zwłaszcza planom artyleryjskim dla artylerji dale
konośnej, dały podstawę do nowego poglądu na tę sprawę. Propo
~owali mianowicie wprowadzić współrzędne conform Gaussa-Krugera, 
Jako daleko odpowiedniejsze. Propozycja ta jednak zjawiła się zapóźno, 

Z
a zresztą w roku I 918 nie mieli już ani środków, ani sił do pracy. 

amiana ta jednak wywołałaby zapewne opozycję ze strony szefów 
~ztabu poszczególnych armij, gdyż cały system operacyjny natarcia 
1
8 

obrony opracowany był na materiale planów w odwzorowaniu 
oldnera i musiałby ulec zmianie. 
. W Austrji sprawa systemów siatek kilometrowych przedstawiała 

się o wiele gorzej. Austrjacy przyjęli masę małych systemów współ
rzędnych, tyle mianowicie ile było arkuszy mapy specjalnej 1 : 75.000. 
Każdy bowiem arkusz posiadał swój system siatki prostokątneL mającej 
Początek układu w środku arkusza. Z tego powodu każdy układ 
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rozciągał się mniejwięcej na 38 klm. w kierunku wschód - zachód 
i 28 klm. w kierunku północ - południe. Na 100 kim-owym odcinku 
frontu, wypadło 3...:._5 układów lokalnych, co także ze strony austrjackiej 
było proponowane dla innych frontów. Oczywiście wykonanie planów 
bateryjnych dla dalekonośnej broni nastręczyło masę trudności wobec 
nieznośnego przejścia od jednego systemu do drugiego. 

Plany artyleryjskie 1 : 25.000 sporządzali z kopji oryginalnych 
sekcji zdjęć stolikowych, które są trapezami naturalnemi o wymiarach 
71// X 15')... Siatka kwadratów, którą ściśle wiązano z punktami 
określonemi trygonometryczme, stanowiła podstawę dla wpasowania 
planu graficznego. Dla dalszego podziału planu, celem uzyskania 
powiększeń do celów specjąlnych, ograniczano prostokątne · arkusze 
ramką, stanowiącą zarazem linje siatki kilometrowej. W ten sposób 
plany 1 : 10.000, sporządzane w obrębie arkusza mapy specjalnej są 
powiększeniami planu artyleryjskiego 1 : 25.000 i obejmują obszar 
6 km. dług. i 5 km. szer., - przy przeprowadzeniu podziału od środ
kowego krzyża współrzędnych danego systemu na zewnątrz, ku brzegom 
arkusza. Arkusze planu 1 : 5.000 obejmują obszar 2 X 3 km. i są 
konsekwentnym dalszym podziałem planu 1 : 10.000. Wreszcie plany 
1 : 2,500 obejmują obszar t1/2 na 2 km. Cały ten system p!anó~ 
wojennych wiąże się ściśle do podziału arkuszowego mapy speCJalneJ, 
jako podstawowej dla Austrji. 

Jeżeli plan artyleryjski rozciągał się więcej niż na obszar jednego 
arkusza mapy specjalnej, to zestawiano odnośne , a~kusz.e plan?w 
1 : 25.000, pochodzące z różnych arkuszy mapy specJalneJ, a więc 
z różnych systemów siatki kilometrowej, bezpośrednio, bez żadnych 
skrupułów. Powstałe na stykach arkuszy planów _skośne, wąskie 
paski nie stanowiły normalnej pionowej kolumny kwadratów lecz 
były traktowane, i otrzymywały swoją numerację kolejną meldun
kową, tak, jak i siatka pełnych kwadratów. Przy takiem zestawieniu 
sąsiednich planów różnych systemów, linje siatki kilometrowej w k ' e
runku południkowym przedłużano bezpośrednio na sąsiednie arkus.ze 
na północ i południe, natomiast w kierunku wschód - zachód, wobec 
zbieżności południków, powstawało załamanie linji kilometrowej. Wsze
rokościach geograficznych Austrji załamanie to wynosi przeciętnie 
około 22' 20", co daje odchyłkę średnio 61/2 metra na kilometr. Przy 
sporządzaniu planów dla celów wojny, dla artylerji, według poglądów 
austriackich, można zaniedbać tę odchyłkę, gdyż, w wypadku prze
kroczenia na sąsiedni arkusz mapy specjalnej, posuwano się wgłąb 
nowego systemu tylko na niewielkie odległości, conajwyżej na połowę 
doniosłości strzału. ' 

Ten właśnie brak ciągłości i utrudnienie obliczenia położenia 
baterji i celu, w wypadku strzelania na duże odległości, gdy działo 
znajduje się w obrębie jednego systemu współrzędnych zaś cel 
w sąsiednim systemie zaprzecza zasadniczej idei tych konstrukcyj. 

Dobrą stosunkowo metodę w konstrukcji siatki strzelniczej zas~o: 
sowała podczas wojny Francja. Należy to zawdzięczać głęboki~) 
kulturze matematycznej jaką posiadali francuscy oficerowie artyler11, 
którzy obecnie w fachowych swych wydawnictwach, podają wprost 
całe teorje matematyczne rozmaitych zagadnień wojskowości, bez 

NR 2 F. BIERNACKI - STOSO\t' ANIE SIATEK KILOMETROWYCH DLA CELÓW WOJENNYCH 133 

względu nawet na ich praktyczną użyteczność. Oficerowie niemieccy 
pod tym względem stali o wiele niżej i podczas wojny musieli usilną 
pracą uzupełniać swe braki. 

Przed wojną Francja posiadała szereg systemów współrzędnych 
lokalnych dla poszczególnych twierdz. Z chwilą gdy wojna upewniła . 
ich w konieczności długich walk pozycyjnych, prędko zarzućili stare 
systemy, wprowadzając jeden centralny system dla całego obszaru 
działań wojennych. Nowy „plan directeur" opiera się na odwzoro
waniu stożkowym ortomorficznem (wiernokątnem) Lamberta, a siatka 
kllometrowa stanowi siatkę współrzędnych kartograficznych rzutu 
Lamberta. O rzucie tym mówią francuzi, że zachowuje kąty przy 
bardzo 'małych zniekształceniach długości. I rzeczywiście, zniekształ
cenie długości nie dosięga 1

/ 2000 rzeczywistej wartości. Przez przyjęcie 
tego systemu francuzi wykonali cenne dzieło, zwłaszcza, że treść map 
uległa nowemu opracowaniu na podstawie nowych zdjęć, jedynie 
tylko warstwice wzięfo ze starych matryc dawnego „Plan Directeur". 

Stary system współrzędnych kartograficznych rzutu Bonne'a 
zarzucono odrazu; w nową sieć obliczono i naniesiono punkty trian
gulacyjne, przez co sytuacja tu i ówdzie nieco uległa zmianie. Przed
mioty terenu odległe, o 6 - 1 O km., na starej i na nowej mapie 
różnią się we wzajemnem położeniu do 150 - 200 mtr. Zbieżność 
południków„ t. j. kąt między zerowym południkiem układu Lamberta, 
czyli kierunkiem siatki, i południkiem danego punktu, wzrasta na 1 ° 
o 76' (minut setnych nowego podziału), licząc na wschód i zachód od 
południka podstawowego. Zbieżność południków zmienia się propor-

, ~jonalnie do różnicy długości geograficznej i nie zależy od szerokości 
geograficznej - co jest bardzo ważną zaletą tej konstrukcji. Dla 
unikniecia liczb ujemnych dla punktu początkowego układu współ
~zędnych przyjęto wartości: 

X 0 = +soo.ooo mtr. 
Y 0 = + 300.000 „ 

co · nie wprowadza żadnej peturbacji w sposobie rzutu, a stanowi 
jedynie dogodną transformację równoległą osi układu. 

, Angielska mapa strzelnicza posiada skalę 1 : 40.000. Mapy w skali 
1: 20.000 i 1 : 10.000 są tylko powiększeniami poprzedniej. Mapa 
sporządzona jest w rzucie Bonne'a z punktem centralnym w Brukseli. 
Każdy arkusz obejmuje obszar 32 X 20 km., t. j. akurat tyle, co ćwiartka 
mapy francuskiej 1 : 80.000. Siatkę strzelniczą stanowi siatka współ
rzędnych kartograficznych rzutu Bonne'a, podobnie jak na mapach 
francuskich. Bok kwadratu siatki strzelniczej wynosi 1000 jardów; 
Przez tę miarę anglicy wpadli w pewną kolizję, gdyż sam podział 
arkuszowy był dostosowany nie do miar angielskich, lecz metrycznych. 
To było powodem szeregu wad tej mapy. 

Wobec niejednolitości materjału planów francuskich i angiel
skich, co wywołało szereg nieporozumień, na konferencji parys iej 
ż 13 czerwca 1918 r., która decydowała o jednolitości dowództwa 
-Wojsk koalicji i wszelkich operacji wojennych, i była momentem 
Przełomowym wielkiej wojny, postanowiono między innemi, że plany 
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angielskie będą sporządzane w rzucie Lamberta z siatką kwadratów 
w miarach metrycznych, z jednoczesnym przyjęciem znaków konwen
cjonalnych i sposobu oznaczania punktów, analogicznie do ·francus
kiego „Plan Direcreur". W ten sposób idea francuska została przyjęta 
i przez kartografję wojenną angielską. 

Dużo wysiłku poświęcono ze strony francuskiej i angielskiej dla 
spopularyzowania siatki kilometrowej. Anglicy drukowali np. na 
każdym arkuszu mapy instrukcję użycia kwadratury; francuzi wydali 
instrukcję dla żołnierzy, gdzie zapomocą licznych przykładów wytłu
maczono popularnie system koordynat. To też w czasie wojny siatka 
kratek oddała ogromne usługi przy oznaczaniu rowów pozycyjnych, 
miejscowości przy operacjach taktycznych, rozkazodawstwie, łączności 
z lotnictwem i t. d. 

Nieodłączną cechą map z siatką strzelniczą jest wykres podający 
deklinację magnetyczną, lub też-jak na mapach niemieckich
kąt, będący sumą algebraiczną deklinacji magnetycznej i zbieżności 
południków. Z tym ostatnim kątem ma właśnie do czynienia artylerja. 
Z tego powodu, dla uniknięcia pomieszania tych różnych kątów, gdyż 
podczas boju nieczas się zastanawiać nad teorją, a raczej trzeba 
zmechanizować użycie konstrukcji mapy, wprowadzono osobne terminy 
dla tych kątów. Francuzi wprowadzili nazwy: Nord Geographique„ 
Nord Magnetique, Nord Lambert. Niemcy, idąc za radą znanego, niedawno 
zmarłego geodety, Hammer a nazywają odnośne kąty: Trigometrische 
Richtungswinkel, Geographische Richtungswinkel, Magnetische Richtungs
winkel. Były jednak próby uproszczenia tej terminologji. 

W literaturze wojskowej polskiej posiadamy terminy wprowa
dzone przez kpt. M a r c h a n d a w podręczniku o zastosowaniu topo
grafji dla · artylerji: azymut geograficzny, azymut topograficzny oraz 
deklinacja dostosowana do północy topograficznej. · Ostatni termin nie 
należy do udatnych i jest zadługi. 

Podczas wojny, w wielu wypadkach, brakowało danych magne
tycznych, a istniejące były przestarzałe; w tym wypadku, przez 
specjalne pomiary magnetyczne, określano deklinację, zależną od miej
scowości i czasu, z dokładnością do 3-4 ', co odpowiada dokładności 
instrumentów jakimi rozporządzają oddziały pomiarowe. 

Największe zastosowanie ma siatka kwadratów dla sporządzania 
planów bateryjnych, które w artylerii są nieodzowne i bardzo chętnie 
stosowane, zwłaszcza, że użycie ich nie wymaga żadnych głębszych 
wiadomości matematycznych; w artylerji niemieckiej, podczas wojny, 
były w użyciu tysiące planów bateryjnych nie licząc wielu przygo
towanych dla ewentualnej zmiany stanowisk. Szef miernictwa wojennego 
pułk. B o e 1 k e mówi słusznie: ,,Plany bateryjne stanowią najważniejsze 
narzędzie artyleryjskie niezbędne tak, jak telefon i luneta obserwa· 
cyjna". Mapy 1: 25.000, ze wszystkiemi danemi dotyczącemi nieprzy
jaciela, stanowią podstawę dla zestawienia i sporządzenia planów 
bateryjnych. Na gładkiej, najczęściej parkietowej desce, dla uniknięcia 
paczenia się drzewa, naklejano na stałe arkusz białego, dobrego papieru 
rysunkowego; na tern konstruowano dokładnie siatkę kwadratów, 
nanoszono obliczone punkty według spółrzędnych prostokątnyc~ 
i oddzielnemi kwadracikami, lub też po cztery razem, wyciętem1 
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z .~apy wedłt~,siat~i kilometrowej wklejano kawałkami w odpowiednie 
nu~Jsca. wrkresloneJ !la planszy siatki. Często zamiast planszy dre
wmaneJ uzywa~o tez płyt cynkowych lub aluminjowych. Dzięki 
te~u utrwala. się mapy na WJ?ływy atmosferyczne. W początkach 
woJn~ zestawiano plany bateryJne dla strzałów na 40 km. dla daleko-

. nośneJ artylerji. i kartograficznie je opracowywano. Były to duże 
plany, bardz~ mewygodne, które jedynie dla twierdz mogą być zasto
sowane. puze ~lany prędk? ~arzuc.0;110, a zastąpiono je kilkoma 
mn!e!sze~i, , ~ ktorych, w kazdeJ chwili, można zestawić większą lub 
mm„eJszą tlosc arkuszy. 

W artylerji an~ielskiej plany . bateryjne sporządzano na płytach 
cy~_kowych ~ ~posob analogi~zny, J~k w artylerji niemieckiej. W arty
.lerJ~ fra~cuskieJ plany bateryJne me były tak rozpowszechnione jak 
u memcow. 

. Spos~b użycia pl~nów bateryjnych najczęściej był wyjaśniony 
~ le~en~zie,. dołączoneJ do planu. Jeden z więcej znanych przepisów 
memieckich Jest, np. następujący: 

,, ~waża! dla jakiego sprzętu artyleryjskiego służy plan; własne 
sta!1ow1~ka. piechoty,. ze szczególnem uwzględnieniem schronów, muszą 
hyc _wm~s10ne, pomeważ . ni~przyjaciel, który dostanie się do rQwu, 
ukryJe. się w tych umocmemach, przeto muszą być one skutecznie 
?st~eh~ane. _Gdzie położenie naniesionych na plan bateryj nieprzy
J~ciela Jest .mepewn~, a ~ały .te~en na którym się one zną.jdują 
mezbyt 1o~ładme moz~ hyc names~ony, na planie bateryjnym należy 
~o wyrazn~e . z_aznaczyc w l_egendzie. To samo dotyczy wszelkich 
mnych w8:z~i~Jszych przedm10tów, które stanowią cele dla artylerji. 
Notatka. mmeJsz~ ma na ce.lu zwrócenie uwagi artylerzysty, że przy 
strzelaniu do takich przedmiotów należy rozszerzyć granicę obstrzału. 
Gdy sporz<;\dza się pl~ny bateryjne dla stanowisk, które. najwpierw 
zaznacza się w tereme, należy na odwrotnej stronie nalepić szkic 
1 : 10.000 na którym zaznacza się ścisłe położenie działa kierunko
wego <;>raz po~stawowe, dane topograficzne. W dalszym ciągu plan 
hateryJny musi pod_awac azy~m~ magnetyczny kierunku podstawowego. 
!Ym sp?sobem ~azda bater:Ja Jest w możności, zarówno w nocy jak 
i przy mepewneJ pogodzie, skierować działo na kierunek zasadniczy". 

lub Dla artylerji dalekonośnej sporządzano mapy w skali 1 : 100.000 
k .1 : SO.OOO. Jednak s~a ~apa nie jest środkiem dostatecznym; 
orueczne są pewne obhczema matematyczne; artylerja niemiecka 
~~ec_vdowała s!ę na .utwo!zenie specjalnego oddziału oficerów, którzy 
trieh za zad~me ob~icze!lie danych dla .!ozpoczęcia ognia. ,,Artillerie 
N'gonometer - sta1e. się_ duszą baterJi. Tą właśnie drogą uzyskali 
d iemcy ce!n~ ostrzehwame Paryża z dużych odległości. Od 23 marca 

0 9 wrzesma 1918 roku padło 183 celne pociski na samo śródmieście. 
. , . ~rzy nowoczesnem strzelaniu nietylko bowiem odległość kierunek 
1 rozntca wysokości stanowiska i celu, lecz i wpływy fizycz~e a więc 
8Fego ~aterjał~ i atmosfery mają wielkie znaczenie. To dało Joczątek 
~orzema s~eCJa!ne~o rodzaju służb, które dostarczają potrzebnych 
. ych. Obhczame Jednak tych wszystkich poprawek jest zmecha

~owane zapomocą odpowiednich nomogramów niewymagających 
trnudnej pracy umysłowej. 
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.Mapy wojenne dały impuls do stosowania siatek kwadratów cl 
kartografii państwowej wogóle„ Nowa, wydawana obecnie mapa topo
graficzna niemiecka w skali 1

/ 5000 , jak również ilowe wydania mapy 
taktycznej „Karte des Deutschen Reiches 1 : 100„000" posiadają · 
siatkę kwadratów; zdecydowano się · przytem ze strony niemieckiej 
na porzucenie tradycyjnych 40-tu układów lokalnych, redukując · 
do 6-ciu układów systemu Gaussa-Krugera. 

W naszej kartografji wojskowej, aż do czasu przyjęcia 'generałnei 
metody, stosujemy narazie siatki układów lokałnych dla map 1

/ 250fJff 

wydawanych tylko dla poszczególnych rejonów„ Projekt rzu 
i układu. kartograficznego dla map polskich ZC>Słał opracowan 
w r. 1925 przez Kierownika Referatu Astronomicznego W. Ir 
mjr. Jankowskiego. 

Mapa wojenna z siatką strzelniczą, będącą zarazem siatką w 
rzędnych dla operacji rachunkowych oraz siatką meldunkową przy 
rozkazodawstwie, powinna naogół odpowiadać niżej wyµńeni 
warunkom. (Są to rezultaty doświadczeń jakie dała kartografia woje 
zarówno z obu stron walczących, przyczem zarysował się mniejwięce, 
jednolity pogląd na kwestję siatek strzehticzych). W anmki te 
następujące: . 

1. Odwzorowanie ortomorficzne„ 
2. O ile możności jednolity system układu kartograficznego, lub 

też w ostateczności błµ"dzo niewielka liczba układów poazczególnyc 
z których każdy rozpowszechnia się na dość znaczny obszu„ 

l. Zniekształcenia długości, powodowane odwzorowaniem ni 
powinny_ przekraczać błędów przypadkowych strzałów artylerji. 

4. Należy unikać liczb podwóinego znaku przez odpowiednie 
przesunięcie punktu zerowego„ 

5. N a każdym arkuszu należy zaznaczyć trzy kąty t wspomnian 
~owyżej, zarówno ryswikiem graficznym jak i liczbowem opisanie 
Również. na arkuszach map 1 : 25.000 powinien być podany wyk 
współrz. prostokątnych wszystkich puaktów triangulacyjnych, będą 
cych w terenie pomtawą nawiązania pra~ topograficznych artylerj 

6. Podziałka mapy winna być wydrukowu.a w dwóch kierun 
kach wzajemnie prostopadłych oraz dostosowana odpowiednio d 
średniej skali lokalnej danego arkusza. Skala lokalna winna b 
wyraźnie zaznaczona, niezależnie od skali głównej. 

7. Konstrukcja matematyczna i graficzna winna być o ile mo 
ności _p_rosta.. · 

Wojna ustaliła ścisłą współpracę w czasie strzelania woje 
artylerji z geodezją, a siatka kwadratów, nie tyle jako konstruk 
graficzna, ile oparcie matematyczno-geodezyjne, stanowi dla arty 
warunek konieczny skutecznego ognia. 



Fig. 1. Kierownica typu W. I. G. 

Wiadomośc i Sluiby Geoi rafi cznej, 

WACŁAW JAMIOŁKOWSKI 
Porucznik W. [. G. 

KIEROWNICA TYPU W. I. G. 

. Wojskowy Instytut Geograficzny. organizując się w 1918 roku, 
odziedziczył po Wojskowej Szkole Mierniczej, otworzonej w Warszawie 
przez niemiecką „Landesauf nahme", różnorodny sprzęt mierniczy, między 
innemi kilkanaście kierownic, głównie typu niemieckiego, poczynając 
od całkiem przestarzałego wzoru duńskiego (M/D), a skończywszy 
na bardziej nowoczesnym typie M/89. Niektóre z nich były zniszczone 
i wymagały gruntownego remontu. 

Poczynając od roku 1919, szczupły ten zapas kilkakrotnie uzupeł-
. niano kierownicami istniejącego typu rosyjskiego, ustalonego przez 

firmę Gerlacha i wyrabianego już przed wojną na zamówienie armii 
rosyjskiej. W miarę wzrastających potrzeb i kcrnieczności stworzenia 
jednolitego typu kierownicy, przystąpił Wojskowy Instytut Geograficzny 
w roku 1922. do opracowania własnego wzoru, któryby najbardziej 
odpowiadał najnowszym zdtl>yczom techniki i tej różnorodności warun
ków, na którą napotyka praca topografa na obszarze Polski. K~nfe
rencja oficerów specjalistów z udziałem p. profesora E. W archałow
skiego ustaliła główne wytyczne nowego wzoru kierownicy, poczem 
wykonanie modelu instrumentu powierzono fabryce Gerlacha. Model 
ten, po parokrotnych przeróbkach, został wreszcie ostatecznie zatwier
dzony na kopferencji 1925 roku, poczem fabryka Gerlacha otrzymała 
zamówienie na wykonanie większej liczby kierownic niżej podanej 
konstrukcji. 

Podstawę_instrumentu stanowi lineał G z utwierdzonemi na nim: 
1) chwytem U, ułatwiającym przesuwanie kierownicy po stoliku; 
2) płytką K, na której nacięta jest podziałka dziesiętna 1 : 20.000; 
3) libelą okrągłą H, do pobieżnego poziomowania lineału i 4) dekli
natorem podłużnym J z zaciskiemj, unieruchamiającym igłę magnesową. 
(Rysunek 1). 

W miejscu zaopatrzonem w odpowiedni występ przytwierdzono 
śrubami u' pusty wewnątrz słupek C, stanowiący podstawę górnej 
cz~ści instrumentu. Specjalna śrubka u pozwala obracać w pewnych 
~ranicach ten słupek (wraz z całą górną częścią instrumentu) około 
Jego osi pionowej; umożliwia to ścisłe doprowadzenie płaszczyzny 
kolimacyjnej do położenia równoległego z kantem lineału, według 
którego kreśli się kierunki na stoliku. Łożysko wierzchołka słupka 
podtrzymuje poziomą oś m obrotu lunety. Na osi tej zamiast pełnego 
koła, osadzone są dwa sektory po 60 °; pozwala to na powiększenie 
koła bez zbytniego obciążenia instrumentu i zwiększa dokładność 

3 
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podziału. Podział sektorów biegnie od środka w obie strony- od O O 

do 30°,- co 1/ 3°. Sektory są trwale połączone z lunetą i podążają za 
jej ruchem. Noniusze E poziomujemy podłużną libelą F (z regulacyjną 
śrubką f ), zapomocą obrotu leniwki p'. Nonjusze zaopatrzone 
w lupy i iluminatory r' pozwalają uskutecznić odczyt kąta z dokła
dnością do 1 '. 

Ściśle nad prawą (w położeniu normalnem) prostolinijną krawę
dzią lineatu G jest umieszczona lw1eta astronomiczna o powiększeniu 
25 X, złożona z dwuch rur: okularowej A' i obiektywowej A"; rura 
A" posiada przykrywkę objektywu c'; rura okularowa daje się wysu
wać przez obrót kółka h kremaliery dla nastawiania obrazu na ostrość. 
Okular typu ortoskopijnego (Kellnera) jest złożony z dwuch płasko
wypukłych soczewek, zwróconych stronami wypukłemi do siebie 
i umieszczonych za krzyżem, dzięki czemu działają one jak podwójna 
lupa. Obydwie soczewki osadzone we wspólnej rurce okularowej a 
można przesuwać względem krzyża nitek w cell;l usunięcia paralaksy. 
Okular ten, zbliżony do typu Ramsdena, z tą tylko różnicą, że soczewka 
okularowa jest achromatyczna (złożona z dwuch soczewek), wyróżnia 
się dużem poVt{iększeniem, dobrą korekcją i stosunkowo znaczną siłą 
swiatła. Krzyż nitkowy, złożony z jednej pionowej i trzech poziomych 
nitek pajęczych w specjalnej oprawie, znajdującej się w płaszczyźnie 
rzeczywistego obrazu rzucanego przez objektyw, tuż za okularem. 
stanowi dalmierz o stałej 1: 100; śrubki s przesuwają oprawkę krzyża, 
pozwalając na regulowanie w ten sposób położenia osi celowej lunety. 

Do lunety przytwierdzona jest druga libela podłużna B ze śrubką 
regulacyjną y; Iibela ta służy ·do poziomego ustawjania lune~y nieza
leżnie od położenia innych części instrumentu. Sruba zaciskowa n 
pozwala unieruchomić lunetę, poczem zapomocą leniwki p możemy 
lunecie nadać ruch mikrometryczny. Położenie, przy którem, patrząc 
od strony okularu, widzimy sektory koła wierzchołkowego po lewej 
stronie lunety, jest normalnem położeniem instrumentu; używając go 
w położeniu odwrotnem (koło z prawej strony) należy znaki ( + i -), 
odczytywane na sektorach, zmienić na przeciwne. 

Objaśnienie czt;ści składowych kierownicy typu W. I. G. 

I. Lineał G. 

Z blachy mosiężnej utwardnionej długości 69 cm, prawa krawędt 
skantowana. Na lineale są umocowane: 

1) U - chwyt drewniany. 
2) K - podziałka mosiężna, posrebrzana dla skali 1 : 20.000. 
3) H - libela okrągła (patentowana niewysychająca). . 
4) J - deklinator podłużny aluminiowy ze śrubką zaciskową J, 

Igła magnetyczna 100 mm osadzona bocznie na szafirze 
(system Korna)' 

Il. Słupek C. 

Z rury mosiężnej ciągnionej bez szwu, wysokość do osi 17 CDl• 

u - śruby podstawy. 
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III. Koło wierzchołkowe. 

Dwa sektory D średnicy 16 cm połączone stale z lunetą, po
. działka od 0° do 0° co 1

/ 3 ° w obie strony. 
1) n - śruba zaciskowa lunety. 
2) p - leniwka lunety. 

IV. Noniusz E. 

. Uniezależniony od podstawy i połączony z łibelą F, dokładność 
odczytu 1'. 

1) p' - leniwka, dająca mikrometryczny ruch sektorów koła 
· wierzchołkowego wraz z libelą F. 
2) LL ·- lupy. 
3) r' r' - iluminatory z mlecznego, matowego szkła. . . 

V. Libele B i F. 

Libele umocowane w oprawkach ochronnych w gipsie. Czułość 
libel - 60". 

1) B - dwustronna na lunecie ze śrubką rektyfikacyjną y' . . 
2) F --; jednostronna na noniuszu ze śrubką rektyfikacyjną y. 

VI. Luneta. 
Rura ciągniona bez szwu. 
1) System optyki : l~eta astronomiczna. 
2) Okular ortoskopijny, średnica 11 mm 
3) Objektyw achromatyczny : 

Otwór 33 mm 
Odległość ogniskowa 340 mm 
Powiększenie (mniej-więcej) 25-krotne. 

4) W spół czynnik dalmierza - 1 : 1 OO. 
A' - rura okularowa. 
A" - rura objektywowa. 
a - obsada przesuwalnej soczewki okularu. 
d - kapelusik soczewki objektywu, 
c' ~ pokrywka objektywu. 
s - śrubki regulacyjne krzyża nitkowego. 
h - kremaljera. 

VII. Materjał, wymiary, waga i opakowanie kierownicy. 

1, Lineał z blachy mosiężnej utwardnionej. Słupek i luneta 
z rury mosiężnej ciągnionej bez szwu. Osie z bronzu. Deklinator 
aluminjowy. Pozostałe części - odlew mosiężny czysty. Kierownica 
Pokryta warstwą wypalonej farby w tonie szaro-matowym. 

2. Wymiary instrumentu: · długość lineału - 60 cm, średnica 
sektorów - 16 cm, wysokość do osi - 17 cm. 

3. Waga instrumentu w pudełku - 9,6 kg, bez pudełka 4,3 kg~ 
4. Instrument spoczywa na ściallie tylnej (zawiasowej) podłużnej 

skrzynki drewnianej o wymiarach 64 X 26 X 18 cm. Dla ułatwienia 
transportu na ścianie przedniej przymocowany jest szeroki rzemień 
ze sprzączką. 
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Najbardziej charakterystyczną cechą kierownicy W. I. G. jest 
umieszczenie dwuch libel uniezależniających pomiar kątów pionowych 
od poziomowania stolika; jest to rzecz wielkiej wagi dla dokładnego 
i szybkiego określania wysokości, pozatem upraszcza to niezmiernie 
rektyfikację samej kierownicy. Pełne koło wierzchołkowe posiada 
bezsprzecznie duże zalety, ze względu na możność odczytywania 
dużych kątów pochyłości, a przyjęcie sektorów umożliwiło znaczne 
obniżenie słupka instrumentu, co nadaje temu ostatniemu większą 
stateczność i zręczniejszą formę. Zamiast oddzielnej kwadratowej 
busoli o pełnym podziale, mamy tu podłużny deklinator wygodniejszy 
i praktyczniejszy od dawnej busoli Gerlacha (z pełnego podziału busoli 
nigdy się w praktyce nie korzystało). Igła magnetyczna jest umiesz
czona na boku (system Korna), co przyczynia się dzięki hamującemu 
wpływowi oporu powietrza do szybszego jej umiejscowienia. 

Luneta, niezbyt długa, jest dobrze zrównoważona; rurę okula
rową można całkowicie wkręcić do rury objetywowej, przez co 
chroniony jest krzyż siatkowy z bocznemi śrubkami korekcyjnemi. 
Optykę, chociaż dla celów topograficznych zupełnie wystarczającą, 
możnaby było znacznie ulepszyć przez zastosowanie szkieł Zeissa, co 
pozwoliłoby jeszcze skrócić obecną długość lunety i wpłynęłoby 
dodatnio na ostrość obrazu. Brak wysuwalnej przesłonki na końcu 
objektywu, jako ochrony od promieni słonecznych, należałoby jednak 
uzupełnić. 

Współczynnik dalekomierza 1 : 100, nie wystarcza przy normal
nych zdjęciach topograficznych, a szczególniej przy sprawdzaniu map; 
trzeba wówczas liczyć oddzielnie ilość podziałek łaty wypadającą 
pomiędzy dolną (górną) a środkową nitką krzyża. 

Lupy umieszczone skośnie i ścięte brzegi sektorów pozwalają 
na znacznie wygodniejsze odczyty kątów pionowych, niż to miało 
miejsce w dotychczasowych instrumentach Gerlacha. 

Wykonanie instrumentu jest mocne i solidne, mimo że wagę sta
rano się zmniejszyć do minimum; jest ona w przybliżeniu równa wadze 
kierownic niemieckich (4'1 kg). Wygląd zewnętrzny estetyczny. Wreszcie 
sposób opakowania kierownicy został rozwiązany w sposób zarówno 
prosty jak pomysłowy, pozwalający na dalekie transporty bez obawy 
uszkodzeń. 

Kierownicę typu W. I. G. miałem sposobność wypróbować pod
czas letniego okresu prac polowych 1926 roku w terenie szczególnie 
trudnym, bo przy zdjęciu wysokogórskiej partji Tatr Zachodnich, 
~ziałanie jej było bez zarzutu; przytem raz jeszcze podkreślić muszę 
mezwykle mocne i solidne wykonanie, czynnik pierwszorzędnej wagi 
przy n~szych, cz~sto niedostatecznych środkach komunikacji. 

,Kierown!ca lypu W. I. G., aczkolwiek nie wnosi nowych wyna
l~zk~w yv teJ dz!ed~inie ,(zbliżona najbardziej konstrukcją do typu 
mem1eck1ego), dz1ęk1 zwroceniu uwagi na cały szereg drobnych, lecz 
w praktyce ważnych szczegółów, stanowi instrument pewny w użyciu, 
Wy~on~a wy!ącznie ~ krajow~ch materjałów i o bardzo przystępnej 
ceme, mczem Jednak me ustępuJe podobnym zagranicznym fabrykatom, 
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REGLE A ECLIMETRE, MODELE DE L'INSTITUT 
GEO.GRAPHIQUE DE L'ARMEE. 
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L' article donne une description detaillee de la regle a eclimetre, 
adoptee par le Service Geographique polonais, cette regle est basee sur les 
memes principes que la regle allemande, sauf quelques modifications 
aportees dans la construction, notamment les niveaux d'eau sont disposes 
d'une fac;on a permettre la mesure des angles independamment du nivelle
inent de la planchette. 

L' appareil est construit a Varsovie par la M-on Gerlach et presente 
un modele· solide et de grande precision. 



FELIKS KOPCZYŃSKI 
Porucznik W. I. G. 

/ 

MATERJAŁY . DO BADAŃ 
PRAC POMIAROWYCH NA ZIEMIACH POLSKI 

MATtRJAUX POUR L'ETUDE DES TRAVAUX .GEODESIQUES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA POLOGNE. 

1. Zapis ki Wojenno-Top ografic zeskago Dep o. Czast' 
I-XXX(?)1), izdał po Wysoczajszemu powielenju Jego lmpieratorskago 
Wieliczestwa diriektor W ojenno-Topograficzeskago Depo. Sanktpietier
burg 1837-1869 (?). 

(N o tatki Wojskowo-Topograficznego Depo. Tom I -XXX(?), wydał 
z Najwyższego Rozkazu Jego Cesarskiej Mości dyrektor Wojskowo
Topograficznego Depo. Petersburg 1837 -1869 (?). 

2. Z ap i s ki W o j e n n o - T o p o g r a fi c z e s k a g o_ O t d i e ła 
Gławnago Sztaba. Czast' XXXI(?)1)-LIX. Sanktpietierburg 
1870 (?) - 1902. · 

(Notatki Wojskowo-Topograficznego Oddziału Głównego Sztabu. 
Tom XXXI (?) - LIX. Petersburg 1870 -1902). 

3. Z apis ki W o j e n n o -T o p o g r a fi c z e s k a g o Up r a w 1 en j a 
(Otdieła)2) Gł a w n ag o Upraw 1 en ja Gie n ie r a 1 n ag o Sztab a. 
Cz as t' LX-LXXI. Sanktpietierburg (Pietrograd) 1903-1917. 

(N o tatki Wojskowo-Topograficznego Zarządu (Oddziału) Głównego 
Zarządu Sztabu Generalnego. Tom LX - LXXI. Petersburg (Piotrogród) 
1903-1917. 

Pod temi •kolejno tytułami wy.chodził w Rosji od roku 1837 d.o 
roku 1917 rocznik, omawiający całokształt prac pomiarowych rosyJ· 
skiego Sztabu Generalnego - instytucji, dzierżącej w swem ręku 
pomiary kraju. 

Względy strategiczne, któremi się przedewszystkiem kierowano 
przy pomiarach kraju, szczęśliwie spowodowały, że terytorium zieID 
Polski, jako położone na pograniczu, zostało pomierzone ze szczególną 
dokładnością. 

Sądzę, że artykuł niniejszy ułatwi korzystanie z tego, mało u nas 
znanego, a jednego z niewielu dostępnych zbiorów materiału źródło· 
wego, dotyczącego pomiarów olbrzymiej połaci naszego kraju. Pomijając 
już historyczne znaczenie tych materjałów, nawet dla celów praktycz· 

1) W o bee braku materjałów nie mogłem stwierdzić, w którym tomie nastąpiła 
zmiana tytułu. Od tomu XXXI mamy już tytuł 2. 

2) Jedne z tomów LX - LXXI mają w tytule 11 Uprawlenja" (Zarządu) - inne 
,,Otdieła" (Oddziału). 
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nych zmuszeni będziemy korzystać, ·przynajmiej w ciągu najbliższych 
lat, ze źródeł obcych ze względu na stan obecny i powolny rozwój prac 
pomiarowych u nas w kraju. 

„Zapiski" są jednem z najwcześniejszych w Europie wydawnictw 
tego rodzaju. Powstanie swe zawdzięczają staraniom ówczesnego 
ministra wojny hr. Czernyszewa, człowieka, rozumiejącego doniosłość 
naukową prac, związanych z pomiarami kraju, a w szczególności prac, 
dokonanych na terytorjum Rosji w początkach XIX w. Były to prace 
tńangulacyjne, mające na celu wyznaczenie długości łuku południka. 
Przeprowadzono je w latach 1821- 1831 pod kierownictwem profesora 
Dorpackiego Uniwersytetu F. G. W. Struwe od wyspy Maki-paalys 
w żatoce Fińskiej do -m. Jakobstadt nad Dźwiną, przedłużenie 
tej sieci na. południe do Dunaju zostało wykonane przez gen. 
Tennera w latach 1816 - 1834 i następnych. Pozatem w latach 
1820-1832 wykonane zostały przez gen. Szuberta większe prace 
triangulacyjne, jako podstawa dla zdjęć topograficznych, a w latach 
1829 - 1835 wyznaczone zostały współrzędne' geograficzne Petersburga. 

Prace te, poza pracą Struwe'go, ogłoszoną drukiem już poprzedno,1) 
opublikowane zostały dopiero w „Zapiskach", których pierwszy tom 
wyszedł w r. 1837~ Było to wydawnictwo urzędowe, finansowane przez 
państwo, które przeznaczyło na nie w pierwszym roku 5.000 rubli 
asygnacjami. 

Zadaniem „Zapisek" było: a) zapoznanie świata naukowego z me· 
todami i wynikami prac pomiarowych w Rosji oraz danie możności 
uzupełniania swej wiedzy fachowej oficerom, pracującym w Wojskowo
T opograficznem Depo. Dla wykonania tego drugiego zadania podają 
„Zapiski" całkowity materjał uzyskany z obserwacji w polu, przebieg 
szczegółowy prac wyrównawczych oraz najnowsze zdobycze naukowe 
w- dziedzinie metod pracy i instrumentów geodezyjnych# 

Te zasadnicze wytyczne panowały stale w ciągu wydawania 
!,Zapisek". Z biegiem czasu tylko zauważyć się daje powiększenie 
1 urozmaicenie treści, wynikające z rozwoju i zróżniczkowania prac 
Wojskowo-Topograficznego Depo i wzrostu wymagań, stawianych przez 
naukę i życie służbie pomiarowej. 

Nie wchodząc w szczegóły tej ewolucji treści, ograniczę się do 
szczegółowego rozpatrzenia treści ostatnich tomów „ Zapisek", które 
obok analogicznych wydawnictw innych państw, mogłyby posłużyć za 
~aterjał orjentacyjny przy opracowaniu i u nas podobnego wydaw
ą.ictwa, któreby ilustrowało przebieg i stan prac instytucyj, prowadzą-

I
cych u nas pomiary kraju (Ministerstwa Robót Publicznyc i Wojskowego 
nstytutu Geograficznego). 

' Wydawnictwo takie ułatwiłoby bliższe zapoznania się obu insty
tucyj z wzajemnemi doświadczeniami i wynikami prac, co mogłoby się 
Przyczynić do większego skoordynowania prac, a przez wprowadzenie 
czynnika współzawodnictwa mogłoby sprzyjać zwiększeniu wydajności 

1
) F. G. W. Struwe. Beschreibung der unter allerhochstem kaiserlicben Sćhutze 

von der Universitat veranstalteten Breitengradmessung in der Ostsee-Provinzen Russlands, 

D
ausgefiihrt und bearbeitet 1821 - 1831 mit Behilfe von B. W. v. Wrangel und Anderen. 

orpat 1831. · 
2

) Zapjski Woj.-Top. Depo. I. 1837. Pt:zedmowa. 
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i polepszeniu wyników. Pozatem udostępniłoby ono korzystanie z opra

cowanych materiałów instytucjom i osobom, pracującym praktycznie 
czy naukowo w geodezji i dziedzinach pokrewnych. 

,,Zapiski", wydane były w tomach (czast'). Od roku 1837 do 1917, 

t. zn. w ciągu 81 lat wyszło 71 tomów; każdy tom zawiera przegląd 
prac, wykonanych przez Wojskowo-Topograficzne Depo (Zarząd, 

Oddział) w ciągu roku poprzedniego, czasami dwuch lat ubiegłych. 

Każdy tom przeważnie jest podzielony 1) według treści na dwie części 

(otdielenje}, przyczem niektóre tomy posiadają specjalne dodatki - są 

to albo katalogi punktów według współrzędnych, wysokości i t. d., 

albo, jak w tomach LXVIII i LXIX - ,,Materjały do triangulacji I rzędu 
w Rosji Europejskiej 2}. 

Przystępuję obecnie do szczegółowego rozpatrzenia treści typo

wego tomu o dwuch częściach. 
Część I. zawiera krótkie sprawozdanie ze wszystkich prac, wyko

nanych przez Oddział W oj skowo -Topograficzny i podległe mu jed

nostki 3} oraz szćzegółowy przebieg wszystkich prac topograficznych; 
mamy tu więc: · 

1) Tomy: I-IX, XLIIl, XLV - L składają się z jednej części; tomy XXVII, XXXV 

i LXIX zawierają po trzy części. 
2) Brak systemu i planu kierowniczego w pracach triangulacyjnych, przeprowadza

nych w Rosji w ciągu XIX stulecia, spowodował, że rezultaty tych prac, poza nielicznemi 

wyjątkami, nie odpowiadały wyma~aniom, stawianym triangulacji przez topografję, stosującą 

nowoczesne instrumenty pomiarowe. Do tych wniosków doszedł gen. Szarnhorst, Szef 

rosyjskiej służby pomiarowej po dziesięcioletniej pracy obliczeniowej, mającej na celu 

połączenie w jeden system prac triangulacyjnych, wykonanych w różnych czasach i na 

różnych elipsoidach. Jedynie triangulacja, przeprowadzona celem pomiaru łuku południka 

(Struwe, Tenner), oraz łuków równoleżników: 47~ 0 i 52° odpowiadała nC'woczesnym 

wymaganiom. Dlatego też dla uzyskania pewnej podstawy dla zdjęć topograficznych 

postanowiono wykonać na terenie Rosji Europejskiej nową triangulację I. rzędu i od 

r. 1900 rozpoczęto w tym celu prace przygotowawcze; 11 Materjc1ły'' podają właśnie tok 

tych przygotowań. Szczęśliwym dla nas zbiegiem okoliczności łańcuchy pomiarów połu

dnika i równoleżnika 52° częściowo przebiegają przez nasze ziemie. 

Co do szczegółów patrz: 
pomiar łuku południka: ,,Zapiski". Tom I. VIII, IX, X, XI. XIl, XVII i 11F. G. W. Struwe. 

Beschreibung'' ... 
pomiar łuku równoleżnika 47i°: ,,Zapiski''. Tom XLIX, L. 
pomiar łuku równoleżnika 52°: ,,Zapiski''. Tom XLVI. XLVII. 
prace gen. Szarnhorsta: "Z~piski". Tom LIX i LXVII Dodatek. 

(Prace gen. Szarnhorsta i ich rezultaty nie zostały dotychczas opublikowane). 

3) Dla orjentacji podaję szkic organizacji służby pomiarów kraju w Rosji: 

Jedyną instytucją, zajmującą się pomiarami kraju był Oddział Wojskowo-Topogra

fi~zny Sztabu Generalnego (w czasach dawniejszych Wojskowo-Topograficzne Depo). 

Wykonawcami pomiarów byli oficerowie korpusu wojskowych topografów oraz urzędnicy 

wojskowi-topografowie (kłassnyj wojennyj topograf). Prace kreślarskie, grawerskie i inne 

wykonywane były przez wojskowych urzędników-grawerów (kłassnyj wojennyj chudożnik) 

i fotografów (kłassnyj wojennyj fotograf) oraz kontraktowych cywilnych specjalistów, 

Pozatem w kreślarniach zajętych było kilku oficerów broni, którzy ukończyli roczny 

kurs przeszkolenia przy Szkole Topografów. Około r. 1909 otworzono Szkołę kreślarek, 

absolwentki której przyjmowane były do prac kreślarskich. 
Oddział Wojskowo-Topograficzny posiadał trzy wyd2iały: Geodezyjny, Topogra· 

ficzny i Kartograficzny; pozatem przy Oddziele istniała jeszcze Szkoła Topografów, 

Ze względu na olbrzymi obszar Rosji Oddział Wojskowo-Topograficzny wykonywał 

prace pomiarowe tylko na terytorjum Rosji Europejskiej. Poza Europą utworzone były 

w siedzibach Okręgów Wojskowych Okręgowe Oddziały W.-T. (Kaukaski, Turkiestańskt,

Omski. Irkucki i Przyamurski), Okręgowe Oddziały wykonywały wszelkie prace geode· 
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1. Sprawozdanie z prac polowych Oddziału W. -T., zawierające 

krótki opis prac polowych, wykonanych przez Oddział z budżetu 

własnego i budżetu innych Ministerstw 1) (ilość pracowników, teren 
opracowany, ilość i rodzaj wykonanej pracy}. 

2. Sprawozdania oficerów, przydzielonych do Sztabów Okręgów Woj

skowych Europejskich (reambulacja map, plany obozów ćwiczebnych, 

plany dyslokacji wojsk, mobilizacyjne i t. d.). 
3. Sprawozdania Okręgowych Oddziałów W. -T. oraz Obserwatorjów 

Astronomicznych w Taszkiencie i Czardżuju mieści treściwy lecz kom

-pletny przegląd prac we~ług działów służby, krótki opis techniczny 

(instrumenty, dokładność pomiaru} i warunki pracy (ludność, warunki 
at~osferyczne, drogi komunikacyjne i t. d.). 

4. Sprawozdanie z działalności centrali W. T. O.: 

a) Wydział Geodezyjny: podział kredytów na poszczególne prace; 
działalność naukowo-wydawnicza, praca w warsztatach mecha
nicznych; czynności kancelaryjne. 

b} Wydział Kartograficzny: stan pracowników; opracowane wydaw
nictwa; kreślarnie, introligatornia, grawernia (koszt rycia poszcze
gólnych map na miedzi i kamieniu, średni zarobek grawerów}, 
Htografja i drukarnia (wydajność maszyn o napędzie mechanicznym 
i pras ręcznych; ilość odbitek, wykonanych w ciągu roku, koszt 

własny odbitki na miedzi i kamieniu); fotografia (ilość pracowników, 
ilość wykonanych zdjęć, koszt ogólny i jednego kwadratowego 
cala negatywu i pozytywu), zakład galwanoplastyczny (ilość 

i koszt wykonanych płyt heljograwiurowych}, kancelaria; inwen
tarz Wydziału i jego wartość, skład map (ruch, ilość sprzedanych 
map, w niektórych tomach nawet komisowe 2}. 

c) Wydział Topograficzny: wydajność i koszt zdjęcia w różnych 

skalach, zależnie od miejscowości, ilość punktów trygonome-
, trycznych na 1 w. kw. 

d} Szkoła Topografów: 3) stan liczebny, przebieg szkolenia teore
tycznego i praktycznego. 
5. Szczegółowe sprawozdanie z prac topograficznych, zawierające 

poza stroną techniczną wszechstronny opis geograficzny terenów pracy 

ze szczególnem uwzględnieniem dróg lądowych i wodnych, flory, fauny, 

zyjne, topograficzne i kartograficzne, dotyczące ich terenów. Personel Okręgowych 

9ddziałów liczył 30 - 50 oficerów i urzędników, specjalistów wszystkich działów służby 
Pomiarowej. 
d Centrali podlegały: Obserwatorjum Astronomiczno-Fizyczne w Taszkiencie i mię

k zynarodowe Obserwatorjum Astronomiczne w m. Czardżuj, obsługiwane przez oficerów 

orpusu Topografów. 
In Do Okręgów Wojskowych: Wileńskiego, Kijowskiego, Petersburskiego, Moskiew-

s tgo i Kazańskiego - przydzielonych było po 2 - 4 oficerów korpusu Topografów, 

ce em wykonywania prac lokalnych. 
1

) Tu podkreślić należy wykorzystywanie przez Oddział W. -T. okazji dla własnych 

celo~: np. przy rekonensansie dla celów kolejowych, hydrograficznych i in. robiono jedno

cześrue plany wojskowe w możliwie szerokim pasie, 
2
) Wynoszące 30% ceny sprzedażnej. 

a) Szkoła Topografów 1:ałożona w r. 1822 z kursem dwuletnim. W r. 1875 

wrrowadzono kurs 3-letni, po kilku latach powrócono jednak do kursu dwuletniego. 

r. 1906 dodano kurs uzupełniający, na którym szkolono przyszłych triangulatorów, 

Potrzebnych do przeprowadzania nowej triangulacji I. rzędu Rosji Europejskiej. 
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warunków mieszkaniowych i aprowizacyjnych, atmosferycznych i kli
matycznych, charakterystykę ludności pod względem narodowościowym 
i kulturalnym. 

Sprawozdania są ilustrowane fotografjami i dają dokładny obraz 
warunków pracy w rozmaitych środowiskach, jakie można było spotkać 
na olbrzymiem terytorjum kraju. 

W Części II. przeważa charakter sprawozdawczo-naukowy. Po
mieszczano tu szczegółowe sprawozdania· z pomiarów: astronomicznych, 
barometrycznych, grawimetrycznych, niwelacyjnych i triangulacyjnych. Daje 
ona dużo faktycznego materjału pomiarowego, przytaczając w poszcze
gólnych wypadkach dzienniki obserwacyj in extenso, a w każdym 
wypadku podając: rodzaj i dokładność instrumentów, użytych do 
pomiarów, dokładność, a czasami dokładny przebieg pomiarów oraz 
ostateczne wyniki w formie katalogów punktów. W szczególności przy 
pomiarach triangulacyjnych podane są: błąd średni poczetu, błąd 
średni kąta dla danej sieci według przybliżonego wzoru Ferrero 
(t. zw. błąd międzynarodowy), najwitcksze i najmniejsze błędy w zam
knięciu trójkątów; różnice wysokości przy obustronnym trygonome
trycznym pomiarze wysokości, niewiązka trygonometrycznie pomie
rzonych wysokości w trójkątach; dane z poprzednich triangulacyj, 
przyjęte do wyrównania danej sieci, metoda wyrównania; największe 
otrzymane przy nawiązywaniu do poprzednio wyrównanych punktów 
odchyłki w bokach, współrzędnych geograficznych i azymutach. 

Większość pomieszczonych w tej części artykułów, poza opisami tech
nicznemi, zawiera ilustrowane fotografjami opisy kraju i warunków pracy 
podobnie, jak przy sprawozdaniach z prac topograficznych w części I. 

Jako załączniki stale dodawano mapy barwne i szkice omawia
nych terenów. 

Trzecią część dodawano w razie znacznego powiększania się 
treści jakiegoś tomu. 

Objętość tomu waha się między 100 - 550 · stron druku wielkie 
4 °; starsze tomy mają objętość mniejszą, późniejsze coraz wzrastają 
w objętość. Strona zewnętrzna, tak papier, jak i druk, przedstawiają 
się dodatnio, zwłaszcza pierwsze tomy, drukowane na doskonałym 
papierze i starannie wykończone. 

,,Zapiski" drukowane były w ograniczonej liczbie egzemplarzy; 
z podanych z niektórych tomach danych wynika, że Część I. drukowano 
w ilości 250 - 600 egz., Część II. - w ilości 355 - 700 egz. 

. Poszczególne egzemplarze były rozsyłane do bibljotek wszystkich 
wyzszych zakładów naukowych i obserwatorjów astronomicznych 
w kraJu, oraz do tych instytucyj naukowych zagranicznych o charak
terze pokrewnym, które same wzamian przysyłały swoje publikacje. 

. . Na ~ynek wypuszczane nie były. To też dziś są one w Polsce 
bibl1ograficzną rzadkością. Według zebranych przezemnie danych, 
w Warszawie znajdują się „Zapiski" w następujących Instytucjach: 

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego tomy: I - XVIII; XXXI-LX; LXIII- LXVIII. 
W Bibljotece Politechniki Warszawskiej tomy: XXXI- XXXV; XXXVII - LXVIII. 
W Obserwatorium Astronomicznem tomy: XXXVII - LXVIII. 
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W Wojskowym Instytucie Geograficznym tomy: XLIV; LXI -LXVIII; LXIX część III, LXX, LXXI. · 
Dzięki treści ułożonej systematycznie i pedantycznej wprost 

szczegółowości sprawozdań z poszczególnych działów pracy „Zapiski" 
przedstawiają bardzo plastycznie działalność W ojskowo-Topograficz
nego Oddziału w jego historycznym rozwoju. 

Dobry styl, żywy język, ciekawa narracja i głębsze traktowanie 
zagadnień życia człowieka i przyrody w przeważnej części artykułów, 
zdradzają nieprzeciętne umysły autorów, a często niepowszednie 
wyrobienie literackie. Oczywiście nie dotyczy to opisów ściśle tech
nicznych i krótkich sprawozdań statystycznych, które z natury swego 
tematu posiadają treść suchszą. 

„Zapiski" dają nam ciekawy przykład jednolitości treści, która 
bez istotnych zmian panowała przez cały czas trwania wydawnictwa, 
t. j. przez lat 80, tak, że przytoczona wyżej treść typowego tomu, 
może być zastosowana do każdego tomu „Zapisek" prawie bez wyjątku. 
(Trzeba tu jednak zrobić małe zastrzeżenie co do tomów I - X, 
w których sprawozdania, zawarte w części I. tomu typowego, nie są 
pomieszczane corocznie, lecz podane w postaci dwuch sprawozdań 
za dłuższy okres czasu: w tomie I. za czas 1822-1834 r. i w tomie X. za czas 1835-1847 r.). 

Przechodząc do materjału pomiarowego, zawartego w „Zapiskach", 
to poza błędami, wynikaj ącemi z wadliwego systemu przeprowadzania 
triangulacji (patrz wyżej) spotyka się, rzadko coprawda, błędy, być 
może drukarskie, niezauważone przy korekcie (w tomie LXI, część II. 
s~r. 171 szerokość geograficzna punktu Kriwin nie zgadza się w dzie
siętnych częściach sekundy ze spisem, otrzymanym od władz sowieckich). 
Dla pewności więc dobrze jest porównać dane triangulacyjne z kata
logiem Zylińskiego 1) lub Pogonowskiego 2), a dane niwelacyjne z kata
logiem Rylke 3). 

. Korzystanie z „Zapisek" utrud:rtia brak skorowidza przy wydaw-
lllctwie. Jedynem ułatwieniem przy szukaniu są spisy rzeczy, pomie
szczone we wszystkich nowszych tomach, a zawierające treść wszystkich 
poprzednich tomów. 
. Brak katalogu jest jedną z ujemnych stron „Zapisek", drugą -
Jest niedbała korekta niektórych tomów i spowodowane tern nagro-

k
m~dzenie błędów drukarskich. Wykazy te pomieszczone są na końcu 
s1ą~ki w tym samym tomie lub w jednym z następnych, co trzeba 

PrzyJąć pod uwagą przy korzystaniu z poszczególnych tomów . 
(Przy opracowaniu powyższego artykułu dużo szczegółów, dotyczących „Zapisek" oraz, ?rganizacji rosyjskiej służby pomiarowej udzielonych mi zostało uprzejmie przez, 

P~acuJąc_Ych obecnie w W. I. G. b. oficerów korpusu wojennych topografów p. gen. Citnkow1cza i p. płk. Szpakowskiego, za co na tern miejscu składam im podziękowanie). 

• 
1

) Zylińskij. Katalog punktow opredielonnych triangulacieju Zapadnago Pogra-nicznago Prostranstwa. 1880 - 1892. Sanktpietierburg 1896. 

188 
2
) Katalog Pogonowskiego zawiera punkty triangulacyjne, określone w latach 6-1902. 

3
) Rylke. Kafałog wysot russkoj niwelirnoj sieti, oraz . 

191 
„Matierjały dla popołnienja katałoga wyśot russkoj niwielirnoj sieti. I. II. Pietrograd 5-1916. 
Powyższe dzieła znajdują się w posiadaniu W. I. G. (Katalog Pogonowskiego tylko częściowo). 



ALEKSANDER STOCKI 
Porucznik W. I. G. 

KORPUS TOPOGRAFÓW WOJENNYCH 
ROBOTNICZO-WŁOŚCIAŃSKIEJ ARMJI CZERWONEJ 

I JEGO DZIAŁALNOŚĆ OD R. 1917 DO R. 1922 1
). 

Organizacja Korpusu Topograficznego do r „ 1927. 
Korpus Topografów Wojskowych w Rosji opierał swą organizację 

na podstawie etatów z r. 1877, które naogół niewiele 2
) się zmieniły 

do 1917 roku. W skład Korpusu wchodziły następujące instytucje: 
a) Oddział Topograficzny Głównego Zarządu Sztabu Generalnego (W o
jenno T opograficzeskij Otdieł Gławnawo Uprawlenja Gienieralnawo 
Sztaba) i podlegające mu następujące Kierownictwa Pomiarów (sjomki): 
1 - e z siedzibą w Piotrogrodzie, 2 - gie w Rydze, 3 - e w Kijowie, 
4-te w Odessie, 5-te w Tyflisie, 6-te w Omsku, 7-me w Irkucku, 
8-me w Chabarowsku, 9-te w Turkiestanie b) Oddział triangulacyjny 
zachodniego obszaru nadgranicznego oraz c) obserwatorjum fizyczno· 
astronomiczne przy Turkiestańskim Oddziale Topografów. Prócz tego 
istniały, w drugiej połowie 1917 roku, dodatkowe cztery oddziały topo· 
grafów, uzupełnione absolwentami półrocznego kursu przy oficerskiej 
Szkole Topografów w Piotrogrodzie, z zawodu miernikami lub inży
nierami. Praca w tych oddziałach trwała do końca 1917 r. i mimo, 
iż była planowana na cały okres zimowy 1917/18 została przerwana 
wskutek wybuchu wojny domowej, powstania Republiki Ukraińskiej etc. 
Część topografów przeszła do wrogich Sowieckiej Republice obozów 5). 

· Nowa organizacja w r. 1918. 
W dniu 2 maja 1918 r. Komisarz Ludowy do Spraw Wojskowych 

zatwierdził nowy etat Korpusu Topografów Wojskowych. W myśl 
tego rozporządzenia Oddział Topograficzny · Głównego Zarządu Sztabu 

1
) Według oficjalnego sprawozdania z r. 1922; nadmieniam wszakże, że do niniej· 

~zego sprawozdania wniosłem szereg uwag krytycznych na podstawie osobistych spostrze· 
żeń, jako b. oficer tegoż korpusu. 

2
) Etat Korpusu Topografów wynosił w chwili wybuchu wojny europejskiej 510 ofi· 

cerów i urzędników wojskowych z czego w polu pracowało około 570 oficerów. Projek· 
towane rozszerzenie stanu korpusu do 3.000 w r. 1917 nie doszło do skutku, wobec wybuchu rewulucji w Rosji. -

3
) Np. oddziały Kijowski i Odeski, które pozostały na Ukrainie, oddziały syberyjskie 

(częściowo) - na Syberji, około 40 oficerów skupiło się w armji Denikina; oficerowie 
łotysze i estończycy wrócili do ojczyzny; do Polski w r. 1918-19 wróciło 2 oficerów. 
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I 
Generalnego został przemianowany na Zarząd Topograficzny Wszech
rosyjskiego Sztabu Głównego (W ojenno-T opograficzeskoje Uprawlenje 
W sierosijskawo Gławnawo Sztaba). Dla wykonywania prac triangu
lacyjnych i topograficznych utworzono pięć wydziałów topograficz
nych (Wojenno Topograficzeskije Otdieły): 1)' Północny, 2) Zachodni, 
3) Południowo-Zachodni (dawny Kaukazki), 4) Środkowo-azjatycki 
(dawny Irkucki) i 5) Dalekiego W schodu (dawny Chabarowski 1). 

Każdy z tych wydziałów składał się z oddziału triangulacyjnego 
(1 - 2), oddziałów topograficznych (3 - 4), oddziału kartograficznego, 
sekcji foto-topograficznej (fotogrametrycznej}. 

Działalność Korpusu w .1918 r. 
W r. 1918, wskutek obawy przed zajęciem Piotrogrodu przez 

niemców, translokowano cały majątek Korpusu do Niżniego Nowgo
rodu, a stamtąd wobec wojny_ z legionami czeskiemi do Moskwy. Nie 
sprzyjało to rozwojowi pracy topograficznej, prowadzonej wówczas 
na obszarze gubernji Nowgorodzkiej, Twerskiej i Smoleńskiej, w po
staci zdjęć w s1rnli 1: 84.000. 

W początku września 1918 r. pracę tę przerwano wskutek roz
kazu Naczelnego Dowódcy sił zbrojnych Republiki - Wacetisa. Do 
tego czasu zdjęto n·a wymienionym obszarze 32.246 wiorst kwadr. 

N owy rozkaz przewidywał wykonanie zdjęć w skali 1 : 42.000 
w rejonie miast: Kazań, Świjarsk, Łaiszew, Tietiuszi, Simbirska i Sen
gilej, o łącznej powierzchni 14.700 wiorst 2

, co zostało uskutecznione 
do 15 listopada tegoż roku. Mimo silnych mrozów otrzymano nowe 
zadania i przystąpiono do wykonywania prac w dalszym ciągu. 

Rok 1919. 
' W r. 1919, wobec ofenzywy armji Denikina rozpoczęto w kwietniu 

prace w okolicach Woroneża, Kurska i Kamyszyna. Prócz tego prze
prowadzano reambulację w rejonie następujących węzłów kolejowych: 
Czernihów, Połtawa, Charków, Łozowaja. Wobec partyzanckiego 
systemu wojny dwa oddziały topografów zostały wzięte do niewoli 
Przez wojska . Denikina. 

Jednocześnie, wobec wojny na Wschodzie, prowadzono prace 
topograficzne w okolicy Ufa - Sarapul, oraz Orenburg - Czelabińsk, 
cz_ęść zaś oddziałów pracowała w rejonie Niżniego Nowgorodu, Penzy, 
Tuły, Kaługi i Brańska. Skład osobowy oddziałów topografów powięk
szył się od sierpnia tego roku o dwa oddziały: Kijowski i Odeski. 
Ogófom w r. 1919 pracowało około 250 topografów (10 oddziałów); 
zdjęto w skali 1 : 42.000, sposobem półinstrumentalnym, 71.054 wiorst2 

o~az wykonano reambulację w skali : 1: 126.000 na obszarze 5.598 
Wtorst2. 

Podczas walk z Polską działalność Korpusu ograniczała się do 
zasilania oddziałów istniejącemi mapami. 

1
) Wydział 4-ty i 5-ty istniały do r. 1920 ty&o na p;ipierze. 
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Rok 1920. 

W r. 1920, po zakończeniu walk z Kolczakiem, wszystkie oddziały 

topograficzne, w liczbie 5-ciu, zostały przeniesione na Zachód w celu 

kontynuowania przerwanych prac w guberniach Nowgorodzkiej, Twer-
skiej i Smoleńskiej. · 

Jeden z tych oddziałów (14-ty) przystąpił do delimitacji z Estonią, 
przyczem prace polegały na wykonaniu zdjęć w skali 1: 21.000 pasa 

granicznego o szerokości 1 wiorsty, zaś długości 118 wiorst. 

Ogółem na obszarze Rosji Europejskiej w r. 1920 zdjęto instru
mentalnie 17.422 wiorst 2 w skali 1: 84.000 i 17.440 wiorst2 w skali 

1: 42.000. 
R~k 1920 stanowi erę przełomową w dziejach korpusu, gdyż 

w tym roku rozpoczęto nową pracę w skalach, przystosowanych do 
podziałki metrycznej, a mianowicie na Uralu dla potrzeb górnictwa, 

uskuteczniono zdjęcie 1176 km2 w skali 1 : 50.000 i 1.070 km2 w skali 

1: 25.000. Pracy tej dokonał 11 oddział z Omska. 12 oddział (Omsk) 
wykonał w tymże roku 1403 km2 w skali 1 : SO.OOO na płn.-zachód 

od Omska. 
Rok 1921. 

W r. 1921 zdjęto na zachodzie 5.719 wiorst 2 (okolice Smoleńska 
i wspomniane wyżej gubernje) w skali 1 : 42.000, zaś na wybrzeżu 

morza Czarnego i Azowskiego - między Chersoniem, Perekopem i Me
litopolem - 7.031 km 2 w skali 1: SO.OOO. Oprócz tego, na Murmanie, 

w nader niepomyślnych warunkach, partja, składająca się z 10 topo
grafów, zdjęła obszar 537 wiorst 2 w skali 1 : 42.000. 

Prócz tych prac o charakterze wojskowym, 4-ty Oddział Topo
grafów, w składzie 7-miu osób, przeprowadził zdjęcie w okolicy Mścina 

(około 100 km na południe od Mo&wr) dla celów górniczych: 
120 wiorst 2 w skali 1 : 8.400 i 178'5 wiorst w sk. 1 : 21.000. Pracę tę 

wykonano w okresie 1919-20 r. . 

Na skutek starań Akademji Nauk, 6 topografów wykonało zdjęcie 

1970 wiorst 2 w powiatach Szczygry i Tim (gubernia Kurska), w skali 

1 : 42.000. Pracę tę wykonano celem zbadania złóż rudy żelaznej 

w tych miejscach. 
W okresie 1921 - 1922 topografowie rosyjscy pracowali prZY 

delimitacji z Polską i Litwą na długości około 1.400 kilometrów. 

Suma prac w okresie 1918-1921. 

Ogółem, w przeciągu okresu sprawozdawczego 1918-1921, Korptlł 

Topografów wykonał zdjęcia: 

w skali 
w skali 
w skali 
w skali 

ponadto zreambulowano w skali 

1: 42.000 . . 128.818 wiorst: 
51.111 wiorst 

1.829 km. 2 1: 84.000 . . 
1: 25.000 
1: SO.OOO 
1: 126.000 

, , , , 10.917 km. 2 
I 

6.393 wiorst ~ 
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Prace triangulacyjne. 

Oddziały triangulatorów pracowały mniej wydatnie, ze względu 

na pośpieszny charakter pracy. Ogółem, w ciągu całego okresu, wybu
dowano: 119 sygnałów, 15 piramid podwójnych i 79 zwykłych; ogółem 

zaś wyznaczono 473 punkty. Poza tern triangulatorowie, w przeważnej 
części, zostali odkomenderowani do Komisji Granicznej. Prace te, 

zarówno jak i zdjęcia, należy traktować z bardzo dużą rezerwą: 

nosiły one charakter prac pobieżnych, przyczem więcej chodziło o ilość, 
niż o jakość, zaś brak żywności, umundurowania i ogólny nastrój znie
chęcenia składały się na obniżenie wartości tych prac, nie opartych 

naogół ·na żadnych punktach trygonometrycznych. 

Niwelacja. 

W celu oparcia nowych zdjęć, w okolicy Kurska, na punktach 

trygonometrycznych zbudowano łańcuch trójkątów od Orszy (dawna 

triangulacja) poprzez Smoleńsk, Małojarosławiec, Kaługę, Orioł, Mało
archangielsk, Fatież, Siewsk i Homel - aż do nawiązania do dawnej 

tńangulacji. Zbudowano 49 sygnałów na długości 900 wiorst; sposo
bem Jederina pomierzono bazy pod Małojarosławcem i Fatieżem oraz 

przedłużono precyzyjną niwelację od stacji Bołogoje, poprzez Moskwę, 
do stacji Tuła, na długości 646 wiorst. przyczem założono 99 znaków 

niwelacyjnych. 

Fototeodolit i fotogrametrja. 

Prace zapomocą foto-teodolitu w okolicy Wołokołamska miały 
charakter wyłącznie eksperymentalny, prace zaś aerofotogrametryczne 

o tymże charakterze wykonano w okolicy Tweru na obszarze 40 wiorst2
• 

Prace kartograficzne. 

, Prace kartograficzne były wykonywane w· czterech wydziałach~ 
połnocnym, południowym (Kaukaskim), Omskim i Irkuckim. Prace te 

odnosiły się do rejonów poszczególnych wydziałów; prócz tego1 wobec 

Prowadzenia wojny na wielkich przestrzeniach, odczuwano największą 

Potrzebę map w małej skali, co zmuszało kartografów do intensywnej 
Pracy w tym kierunku. · 

Nowa mapa 1 : 126.000. 

Poważną pracą kartograficzną było sporządzenie mapy 1: 126.000 

na. podstawie, danych z Głównego Urzędu Ziemskiego (Mieżewoje 

~~edomstwo), Biura Statystycznego Urzędu Lasów i Komisarjatu Komu
&Uli.acji. Owocem tej pracy gabinetowej była mapa 1: 126.000 (około 

10() arkuszy) obejmująca niewydane dotychczas w tej skali obszary, 

w'fanowicie gubernie: Archangielską, Wołogodzką, Wiacką, Twerską, 

b
. odzimierską, Riazańską, Woroneżską, Tambowską, Penzeńską i Sim

irską-na obszarze około 160.000 wiorst 2
• 



152 WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ 

Mapa ta ,nie podaje rzeźby terenu, ma c~a~akter tymizasowy, 
brak na niej szczegółów; należy Jednak przyznac, ze wobec zupełnego 
braku map dla tych miejscowości - jest to poważny dorobek karto-
graficzny, 

Mapy l : 1 OO.OOO i 1 : 200.000. 

Równocześnie. z innemi pracami kartografic~nemi, po prz~jęciu 
systemu miar metrycznych, Wy~ział Kartografi~zny przy~tąpił do 
konstrukcji map w skali 1 : 100.000 i 1 : 200.000, obe1mu1ących srodkowe 
gubernie Rosji i południowe obszary Kaukazu. Za pod~tawę tych 
map służą mapy dotyczasowe, opracowane w skalach wiorstowych. 

Stan osobowy Korpusu. 

Mimo rozszerzenia zakresu pracy, Korpus Topografów Wojsko
wych, w końcu okresu sprawozdawczego, zmnieszył się o 25 O/o. Przy
czyną tego była niechęć do ustroju bolszewickiego, pobudzająca do 
emigracji, a właściwie ucieczki 1), częściowo zaś niewygody, choroby, 
wreszcie nieraz i ręka czerezwyczajki - uszczuplały Korpus. 

Korpus do 1922 roku__. b~ło to ugrupowanie najbardziej „reak
cyjne" i „białe': w obrębie. armji czer~onej_; fa_cho~y .charakter te~? 
Korp~u sprawiał, że do Jego szeregow me cisnęli się „czerwom , 
gdyż czuli się tu mocno nie na miejscu. To też poza ki.lkom~ ~o
misarzami politycznymi z urzędu i nieliczną ~rupą karierowi~zo~ 
„pierekińczyków" Korpus Topografów składał się w przytłaczaJąceJ 
większości z dawnych oficerów. 

Absolwenci „czerwonej" Szkoły Topografów do r. 1923 nie pra
cowali w Korpusie, przygotowanie zaś tych t. zw. ,,rabfakowców" 2) 

z tego okresu nie było wystarczające. 

• 1) Najliczniejszem ugrupowaniem „opozycyjnych" top~grafów byli ci, którzy zbie~li 
do armji Denikina; większość ich, po przejściu 7miennyćh kolei .losu, ~rzew!drowała O 

Jugosławii. gdzie obecnie pracują nad mapą tego kraju. Na czele ich stoi wybitny geodeta 
generał-major Swiszczow. . · 

Niektórzy zawędrowali jeszcze dalej- do Syrji, a nawet do Ameryki PołudnioweJ 
(kpt. Awerjanow). . 

2) Rabfak - fakultet robotniczy. Absolwenci „rabfaków" wcisnęli się wsz~dz1
~: 

jednak b. małe przygotowanie ich sprawia, że np. w Moskiewskim Instytucie Komun1kacJl 
na 6.000 słuchaczy w r. 1923 było 6 - 10 absolwentów, którzy mogli nazwać się rze· 
czywiście inżynierami. 

u 
ANTONI ZAWADZKI 

Kapitan W. I. G. 

N A s 

OGÓLNE UWAGI O ZASTOSOWANIU AEROFOTOGRAMETRJI 
W POLSCE. 

Fotogrametrja! Oto jedna z dziedzin wiedzy, która w Polsce 
musi dopiero wywalczyć sobie prawo obywatelstwa, a to tern trudniej, że 
ugruntowanie jej potrzebuje zaraz na wstępie poważniejszych wkładów 
pieniężnych, koniecznych dla zakupienia niezbędnych instrumentów. Wkłady 
te w bardzo krótkim stosunkowo czasie opłaciłyby się sowicie, ale sam 
fakt, że zaprowadzenie tego sposobu pomiarowego połączone jest z po
ważniejszym wydatkiem pieniężnym, przemawiał za trzymaniem się metod 
starych, a co więcej nie zachęcał do zapoznawania się bliższego z tą 
nową gałezią wiedzy pomiarowej. Zagranicą ta metoda pracy pomiarowej 
znajduje coraz szersze zastosowanie ku zupełnemu zadowoleniu czynni
ków miarodajnych. 

Fotogrametrja, jako sposób pomiarowy, który z rzutu środko
wego jakiegoś przedmiotu, nakreślonego objektywem aparatu fotograficz
nego, zestawia z powrotem ten przedmiot według p od z i a ł ki i p o ł o
żeni a, t. j. odtwarza jego rzut ·pionowy i poziomy, ma zastosowanie 
nietylko przy pomiarach kraju, ale też i w innych dziedzinach (jak np. 
przy pomiarach astronomicznych, przy przeprowadzaniu studjów balistycz
nych). Zastosowanie przy przeprowadzaniu pomiaru kraju będzie natu
ralnie dominujące i to w każdej fazie pomiarowej. Czy to weźmiemy 
pod uwagę z agę szczen ie t ri a n gul a c j i 3 i 4 rzędu (są czynione 
już nawet próby całkowitego przeprowadzania tńangulacji z góry, na 
razie bez poważniejszych rezultatów), czy przeprowadzanie samego 
Po m i ar u s to l i k o w e go, czy wreszcie p o p r a w i a n i e m ap, zawsze 
będzie fotogrametrja wybijała się na pierwszy plan, jako szybszy, dokład
niejszy a ńawet i tańszy sposób pomiarowy niż inne. 

W Polsce poza Karpatami, gdzie zastosowanie zdjęć ter ro fot o
gr am e try c z n y c h, szczególnie w Tatrach, wykaże z~akomitą wyższość 
tej metody nad innemi, będziemy mieli do q;ynienia ponadto ze zdjęciami 
a er o f o ro gr am e try cz nem i, t. j. z zastosowaniem zdjęć lotniczych 
dla celów pomiarowych, które przy dotychczas już przeprowadzanych 
pomiarach granicy wschodniej oraz obozów ćwiczebnych, mimo naszych 
nafhyt prymitywnych czasem przyrządów, dały wyniki zupełnie zadawal
niające. I wynikom tym właśnie, jakie mamy z wyzyskania zdjęć lotni
czych do celów pomiarowych, zawdzięczać możemy obecnie wzrastające 
coraz bardziej zainteresowanie się fotogrametrją wogóle. 

W każdym razie zastosowanie aerofotogrametrycznego sposobu pomia
r~wego u nas, już chociażby tylko wskutek ś c is ł ej łącz n o ś ci z lot
n i c twe m musi stale iść naprzód. Lotnicy stale ćwiczą się w dokony
waniu zdjęć z powietrza, muszą też przeprowadzać cały szere~ lotów 
ćwiczebnych, które właśnie można wyzyskać z największem powodzeniem 
dla pomiarów aerofotogrametrycznych. 

4 
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Uzup eł n i a n ie map przez reambulację, które u nas z braku, 
jednolitej dla całego państwa, triangulacji przez długie jeszcze lata będzie 
głównem zadaniem prac pomiarowych, powinno przenieść już i w obec~ 
nych warunkach swój punkt ciężkości na zastosowanie aerofotogrametrji, 
wtedy bowiem wyniki ,robót mogą być rzeczywiście realne i szybkie. Każda 
mapa, starzejąc się już z chwilą wydrukowania, potrzebuje wciąż uzupeł
nień, a cóż dopiero mówić o mapach, jakie otrzymaliśmy w pozostałości 
po zaborcach, które potrzebują koniecznie poprawienia. Idealnym właśnie 
sposobem uzupełniania przestarzałych map, przy niewielkim stosqnkowo 
nakładzie pieniężnym, jest zastosowanie zdjęć lotniczych, w odnośnych 
obszarach kraju. 

Wvższość aerofotogrametrji polega przedewszystkiem, jak już wspom· 
niałem, · na s z y b k o ś c i i d o kła d n o ś ci przeprowadzanych prac i na 
wvdatnem zmniejszeniu pracy w polu, nie mówiąc już o możliwościach 
łatwego użycia jej w najniedostępniejszych terenach (jak np. błotach 
poleskich). Wprawdzie niezawsze będzie można na podstawie samego 
tylko zdjęcia odczytać wszystkie szczegóły i przenieść je na mapę, trzeba 
będzie i w teren wyjść ze zdjęciami dla uzupełniania charakterystyki 
dróg, ustalania nazw i wogóle tam, gdzie będą wątpliwości w określeniu 
sytuacji. Zaoszczędzi się jednak znacznie na czasie zużywanym dotych
czas na częstokroć bezużyteczne przejazdy przez teren, a także zwiększy 
się wydajność pracy wraz z automatyczną kontrolą jej przez same zdjęcia„ 

Nie można jednak poprzestać na zastosowaniu aerofotogrametrji 
tylko dla celów reambulacji dlatego, że przy nieznacznych wkładach 
możemy p()większyć wydajność pracy przez wykorzyśtanie zdjęć lotni
czych w szerszym zakresie niż dotychczas d o z d j ę ć o r y g i n a l n y c h. 
Dotąd wprawdzie wskutek oszczędności ogólnie stosowanych, nie posia· 
daliśmy najnowszych zdobyczy technicznych na polu instrumentalnem 
w tej dziedzinie i posługiwaliśmy się przyrządami z przed kilkunastu latt 
jednak po przebyciu tego okresu, zdołamy może dorównać krajom na tem 
polu zaawansowanym. _ 

Miejmy więc nadzieję, że w niedługim już czasie dzięki zakupieniu 
koniecznych instrumentów przez M. R. P. nietylko rozszerzy się znacznie 
racjonalne zastosowanie aerofotogramettji, ale i inne dziedziny fotogra· 
metrycznych metod pomiarowych znajdą należne im zrozumienie i poparcie~ 

Z INSTYTUTU KARTOGRAFICZNEGO „KSIĄŻNICA ATLASn. 

Instytut Kartograficzny Prof. Romera w ciągu kwietnia b. r. wykoń
czył Mapę dróg wodnych Po Is ki, przeznaczoną dla Ligi Narodów„ 
Praca ta będzie rozesłana rządom kilkudziesięciu państw. Przygotowywane 
są nadto następujące nowe wydawnictwa kartograficzne : 

1) R o m e r E. - P o ws z e chny A tl a s g e ogr a fi c z ny Cz. 1; 
Kraje europejskie. Wydawnictwo to gotowe będzie w ciągu wakaCJL 

2) Sem ~o w i c z - At I as do hist or j i Po Isk i. W najbliższylll 
czasie gotowe będą: a) Słowiańszczyzna, b) Polska za Chrobrego„ 
c) Polska w XVII w., d) Polska w dobie rozbiorowej. 
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3) P a w ł o w s k i - M ap a k o ś ci e 1 n a P o l s k i 1 : 1.500.000 ukazała 
się w ostatnich dniach. 

4) Romer i Janiszewski - Afryka 1 :7.000.000 mapa ścienna. 
Będzie gotowa na nowy rok szkolny. 

5) R o m e r - P a I e s ty n a 1 : 200.000, gotowa będzie na nowy rok 
szkolny. · · 

6) Romer-Wąsowicz ___:_ Polityczna mapa ścienna Europy 
1 : 3.500.000. 

- 7) R o m e r - A tl a s ś c i e n n y P a ń s t w e u ro p e j s ki c. h : a) An
glja, b) Niemcy, c) Rosja. Praca nad temi trzema mapami została 
rozpoczęta - inne kraje są projektowane. 

M ap a N ar o d o w o ś c i P o 1 s ki Wąsowicza oraz M ap a p r z e
m y s ł u P o 1 s k i Janiszewskiego opuściły prasę. 

APOLONJUSZ ZARYCHTA 
Porucznik W. I. G. 

O DOSTOSOWANIE PROGRAMU PRAC SEKCJI GEOGRA
FICZNEJ T„ w. w. ·oo WOJENNYCH POTRZEB SŁUZBY 

GEOGRAFICZNEJ. 

(Niniejszy referat, wygłoszony przez autora na Zebraniu Sekcji Geo
graficznej •T, W. W. w dniu 2 maja - podajemy tu ze względu na 
jego szczególne znaczenie. Stał on się tematem żywej dyskusji 
i spowodował szereg wniosków, dotyczących przyszłej pracy Sekcji), 

Charakter instytucji, w której pr~cujemy zawodowo, jest nader zło
żony. W. I. G. 1

), bowiem jest z jednej strony centralą wszystkich spraw, 
które mają na celu wytworzenie mapy i jej rozdział w wojsku i społe
czeństwie i z drugiej - jest organem wykonawczym tej centrali oraz 
rozkazów i życzeń władz wyższych wojskowych i państwowych. 

Ze względu na ten swój złożony charakter - instytucji projekto
dawczej, kontrolującej i wykonawczej - ma W. I. G. wiele cech wspólnych 
z oddziałami linjowemi i odpowiedniemi zwłerzchniemi. władzami cen-
tralnemi. , . 

. W pracy naszej, która przedewszystkiem powinna pogłębiać nasze 
za1?~eresowania zawodowe, rozwijać inicjatywę myśli geograficznej, dosko
nalic wykształcenie fachowe, je4nym z najpierwszych obowiązków Sekcji 
ieograficznej jest staranna analiza tego nader skomplikowanego charakteru 

· I. G. i odpowiednie doń zastosowanie programu prac. 
\. Jak dotąd, nietylko w W. I. G., ale i w Sekcji Geograficznej nie 

zwro7ono w programach działalności i organizacji wewnętrznej dość silnej 
uwagi na podkreślenie tej cechy W. I. G., która z niego czyni orgari 
kykonawczy pewnych własnych pomysłów i zarządzeń oraz życzeń i roz-

azów Szefa Sztabu Generalnego i innych władz. 
ł Stąd to wypłynął zastój w organizacji stałego szkolenia personelu 

s użby geograficznej. 
Zbadajmy teraz tę drażliwą kwestję w bliższych szczegółach. 

1
) Wojskowy Instytut Geograficzny. 



156 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ 

Wyszkolenie oficerów służby geograficznej zasadniczo i w dużej 

większości oparło się na dwuletniej Szkole Oficerskiej Topografów. O wy. 
jątkach z tej reguły, jak również o programie samej uczelni - mówić 

nie będę. . 
Wiemy, że oficerowie, kończący Szkołę, udają się w pole, gdzie 

wykonywują odrazu prace odpowiedzialne. 
Aczkolwiek przygotowanie abiturjentów pod względem teoretycznym 

jest wys~arczają:e, to _jednak nie posi~dają oni. tej wszechstronności prak
tyczneJ, Jaką daJą dopiero lata pracy i ski:zętme, metodycznie zbieranych 
doświadczeń. 

Częściowo braki te winni usuwać kierownicy grup pomiarowych. 
W rezultacie pozostawienia młodego pracownika jego własnym siłom

po pewnym czasie wytwarza się zeń indywidualista topograficzny- a nie 
typ t op ogr a fa po 1 s kiego. Sam charakter pracy sprzyja poniekąd 
wyrównaniu pomiędzy poszczególnymi pracownikami, ale nie w tym stopniu, 
w jakimbyśmy osiągnęli ujednostajnienie typu pracownika służby geogra· 
ficznej, gdybyśmy działali planowo i posiadali met odę szk o 1 en i a 
stałego. 

Wytworzenie tej metody, analiza sposobów, zmierzająca do wypra
cowania własnego systemu organizacji pracy i stałego szkolenia fachowego, 
o~az ·t r ~ s k a o o k re ś 1 e n i e t y p u o fi c e r a s ł u ż b y g e o gr a
f.i cz~~ J --: !o, poza pracą władz - pierws;ZY, obowiązek Sekcji Geogra· 
ficzneJ i naJpierwszy punkt programu na naJ bliższą przyszłość. 

Z kolei zastanowię się nad cbarakterem wewnętrznej pracy W. I. G. 
. Jak wszystkie i~stytucj~, podległe M. S. Wojsk., pracuje on dla celów 

woJny .. Nasza SekcJa, związana organicznie z Instytutem, nosi już 

w sw01m tytule charakter tego samego celu, do którego we wszelkich 
poczynaniach zmierzać musimy i mamy obowiązek. 

Wszystkie nasze plany i zamierzenia muszą ściśle odpowiadać na to 
pierwszorzędne pytanie: ,,Co uczyniliśmy dla wojny?" 

. . To potężne zjawisko-przedmiot badań czasów pokojowych-jest prze· 
ctez celem naszego życia, nietylko jako oficerów, ale i jako pracowników 
służby geograficznej. 

. Nie potrzeba · uzasadniać, że teza „ wszystko dla pogotowia wojen· 
nego" - musi znaleźć w komórkach pracy naszej służby - silny oddźwięk 
i rzeczywisty wyraz zrozumienia. 

Zastanówmy się więc, co w tym kierunku uczyniono dotąd w Sekcji 
Geograficznej. · 

Wykonywamy mapy to prawda. Pracujemy nad niemi, udoskonalamy 
~~todę pracy, poprawiamy s~are materjały, unifikujemy dotychczasowy, 
roznorodny ~orobek kartograficzny. -- Wypuszczamy na światło dzienne 
no'Y'e wydam~ m~p. - To wszystko razem a służyć pośrednio celom 
WOJDY - to rowmeż prawda. 

. Jednak po uważniejszej analizie całokształtu naszych wysiłków -
mus1~y przyznać, że jest to tylko część prawdy. 
. Ażeby się nie rozwodzić nad usprawiedHwieniem tego osądu, powiem, 
ze. nkas,~a dotychczasowa praca da się scharakteryzować, jako 11 praca dla 
WOJS a . 

„Dl~ wojsk~", że użyję porównania może nieco groteskowego-pracuje 
np. krawiec, szyJący mundury, szwaczka, przygotowująca bieliznę etc. 
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- ,,Dla wojny" zaś, pracuje piechur, który pełni służbę czujki, 
który pełznie ku nieprzyjacielowi, strzela, kluje bagnetem, zajmuje stano

wiska. 
Tu tkwi różnica. 
I na tern też zasadza się rozmca między służbą i bronią, na tem 

polega honor wyższego tytułu, jaki przypada oddziałom i komórkom pracy 

broni. 
Jednakże współczesna postać wojny porywa wszystkie . swoje ele-

l]lenty do udziału w walce i czyni je jednakowo ważnemi. Zdaję sobie sprawę 
z ogólnikowości tych twierdzeń i określeń, ale bez wielkiego błędu można 
powiedzieć, że ubiegłe walki nauczyły nas oceniania każdego najmniejszego 
szczegółu. Dla współczesnej postaci wojny, prawie jednakowo ważny 
staje się problem wyboru munduru, jak typ karabina powtarzalnego, 
jak idea manewru, jak doktryna wojenna. 

Niema w życiu bardziej zawiłego problemu, niż problem walki. 
Problem wyboru myśli przewodniej operacji, terenu, środków. 

Żaden myśliciel, filozof, matematyk, polityk, poeta, założyciel religji -
nie staje wobec takiej splątanej dżungli myśli - jak wódz w przededniu 
:walki. Nikt z żyjących ludzi nie jest obowiązany do przewidzenia takiej 
ilości szczegółów, jak współczesny strateg. I nikt nie jest obowiązany do 
tej przenikliwości, jakiej wymagamy od · naszych wodzów. Nawet myśl 
fachowe.a wojny, przywykłego do kategoryj myślenia wojennego - staje 
~ilcząca i pełna zadumy wobec gąszczu spraw, z których należy znalezć 
Jasną, wyraźną i prostą ścieżkę wyjścia. Należy ją znaleźć i wskazać za 
największą cenę życia i śmierci, klęski i zwycięstwa. 

· I tutaj wszystkie drobne szczegóły przygotowania staią się jednakowo 
ważnemi - napewne jednakowo potrzebnemi. Różnicę ceny między niemi 
regu]uje jedynie tylko kolejność, w jakiej zjawiać się muszą do dyspozycji 
wodza i jego armji. 

Z tego punktu widzenia mapa i praca nad jej przygotowaniem nabiera 
właściwego znaczenia. Staje się najpierwszą potrzebą. 

. Dla wojny współczesnej jest ona równie niezbędna, jak żywność, broń, 
wiadomości o nieprzyjacielu etc., etc . 

Jeśli zaś idzie o przygotowanie działań wojennych o powzięciu planu 
manewru - jest dlań podstawową, myślową bazą wyjścia dla wszystkich 
rozważań. 

Z tej pracy dowódcy i poprzedzającej ostateczną decyzję, można 

u.sun~ć wiele drugorzędnych szczegółów pomocniczych,-ale mapy usunąć 
~1ę meda, - mapa musi pozostać, jako kanwa, na której genjusz wodza 
wyh~tuje wzory zwycięstwa. Bez mapy da się przeprowadzić zajazd na 
~phcowo, bohaterski zagon na dalekie tyły przeciwnika, ale akcja z nad 

ieprza w r. 1920 bez mapy nie jest do pomyślenia. 
To przesądza charakter naszej pracy, jako służby w czasie pokoju, 

a broni geograficznej czasu wojny. . · 

d To też nacfaje głębokie znaczenie naszym poczynaniom i zmusza nas 
o przygotowań o określonym charakterze. 

W najbliższej przyszłości przygotowania te winny objąć : 

1. przygotowanie personelu oficerskiego W. I. G. do prac wojennych, 
2. przysposobienie geograficzne młodzieży i społeczeństwa. • 
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Obydwa punkty programu wymagają zarówno przemyślenia teore
tycznego, jak i przeprowadzenia wielu szczegółów praktycznego szkolenia. 

(Np. wpływ na układanie programów szkół średnich, zawodowych 
i oddziałów p. w., całkowite dostosowanie programu prac Sekcji Geogra
ficznej, krótkie kursy specjalne, dokształcające, ujednostajniające etc.). 

Rozbiór szczegółowy tego wszystkiego wymaga dłuższego czasu 
i współpraGy szeregu ludzi, . dlatego też nie będę się w to wdawał w tej 
chwili. Podkreślę tylko obowiązki naszej Sekcji w tym względzie. 

Jako komórka prywatnej myśli wojskowo-geograficznej, mamy do 
spełnienia ważne zadania analizy własnych poczynań w ramach wojska 
na wypadek wojny i dyskusje nad sposobami zapełniania luk w dotych
czasowych pracach - które wszyscy znamy. 

Już" w tej chwili, bez wdawania się w szczegółowy rozbiór, musimy się 
zastanowić nad najważniejszemi problemami wojennych potrzeb służby 
geograficznej, w ten sposób, aby w okresie prac jesiennych i zimowych 
przystąpić do pracy z gotowym planem. 

Plan ten może być przygotowany przez Komisję specjalną-powiedzmy 
p r o g r a m o w a, wyłonioną z Sekcji. 

Przedewszystkiem powinna ona rozważyć następujące zadania: 
1. przeprowadzenie ujednostajnienia wykształcenia oficerów W. I. G. 

w zakresie prac nad mapą, . 
2. przygotowanie kursów (w zasadzie krótkich i obejmujących w skoń

czonej całości daną dziedzinę), któreby obejmowały całokształt wiedzy 
te~retycznej i ćwiczeń praktycznych służby geograficznej w warun• 
kach wojennych, 

3. projekt udziału oficerów służby geograficznej w najbliższych większych 
manewrach w formie utworzenia typowego wojennego oddziału pomia· 
rów polowych, oraz, jako obserwatorów przy sztabach dla późniejszego 
wykorzystania spostrzeżeń i poczynienia uwag w zakresie organizacji 
i zadań służby geograficznej, 

4. stały cykl wykładów, odczytów i ew. ćwiczeń, mających na celu badanie 
i sposoby zastosowania wiedzy geograficznej dla celów wojennych 
i w czasie wojny. 

5. przysposobienie w ramach organizacji przysposobienia wojskowego, 
całego społeczeństwa w zakresie prac geografji wojskowej. (Ten punkt 
programu obejmie kursy specjalne w szkołach i oddziałach młodzieży 
przysposobienia wojskowego, udział w pracach polowych Wydziału D 
{topograficznego) w charakterze praktykantów-pomocników i t. p,). 
Dyskusja na powyższe tematy, powinna się zacząć jeszcze przed 

rozpoczęciem prac polowych. W ten sposób po powrocie z pola - wszyscy 
członkowie Sekcji będą mogli dostarczyć własnych, przemyślanych wnios· 
ków, uwag i projektów tej najżywotniejszej sprawy. 

Dyskusja nad przystosowaniem programu prac Sekcji Geograficznej 
do potrzeb wojny - winna częściowo chociaż zastąpić brak doświadczenia 
i dlatego musi się odbywać wobec najliczniejszego grona bezpośrednio 
zainteresowanych i przez możliwie długi okres czasu. 

Regulamin Służby Polowej mówi m. i. ,,błądzić jest rzeczą ludzką 
lecz bezczynność hańbi". I dlatego nie należy oczekiwać zgóry odpowiednich 
rozkazów i zarządzeń, a powodować je przez inicjatywę od wewnątrz, 
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Ten bowiem, sposób postępowania daje największą gwarancję harmonijnego 
-współdziałania. 

Stąd też następną naszą najbliższą pi:acą - musi się stać troska 
O wydanie regulaminu użycia i zastosowania organów I służby geograficznej 
w czasie pokoju i wojny oraz instrukcji, regulującej współdziałanie i współ
pracę Sztabów z elementami służby geograficznej. 

Nasze dzisiejsze posiedzenie jest dobrem uczczeniem jutrzejszego 
święta narodowego i dobrym udziałem w odbywającej się właśnie Akademji. 

Uczczeniem tern lepszem, że idee twórców Konstytucji Trzecio-Ma
-jowej - pozwoliły na rozpoczęcie najświqniejszej ery w rozw~ju polskiej 
kartografji, obyśmy mogli powiedzieć to samo o naszych czasach i o naszych 
wysiłkach. 

NA WIDOWNI II-GO ZJAZDU ~OWIAŃSKICH GEOGRAFÓW 
I ETNOGRAFÓW. 

,.WIATR OD MORZA" ... 

Zjechali do nas Słowianie z południa i północy, ze wschodu i z zachodu, 
bracia jednej rasy, towarzysze i koledzy jednego działu nauki i pracy. 
Polska ziemia serdecznie ich wita, daje się poznać od cypla Helu po 
dalekie Kresy Wschodnie, po garby łuku Karpat i strzeliste Tatry 
podniebne. 

Podczas podróży okrężnej po .Polsce, wita ich i szczerze gości każde 
miasto. Przez Katowice, Poznań, zjeżdżają do Gdyni: oto nowy p o r t 
sł o wiań ski. Stary, jakby upiorny statek szkolny „Lwów", symbol 
łączności dawnych i nowych czasów, zaprasza na swój prosty, żołniers~i 
pokład i niesie po fali, majestatycznie prując spokojne zwierciadło zatoki. 

Piękna sylwetka budowy, przedziwna harmonja i rozum konstruk
cyjny ożaglowania i olinowania, budzi szczerr podziw d~a leciwego stat~~
Załoga złożona prawie z samych młodych wilków, uczni szkoły morsk1e3, 
o dobrych, ogorzałych twarzach i mądrych, uczciwych oczach, sprawna 
i elastyczna. Nasz kochany okręt - myśleli goście i załoga; nasi drodzy 
goście - myśleli marynarz?· . . . , , 
. Płynie ark a s ł o w 1 a ń s k a; wiatr od morza dzwom i sze}esci 
w splotach lin i żagJi, pieśń zawodzi . o starych, bogach sł o wt a ń
s kic h; W arwas, Swiatowit, Swaróg. Dydek, Lelum, Łada, Pogoda, 
Dziedzilia, z myśli i mgły morskiej powstają, chwytają się burt; już pełen 

, ich pokład. 
Widok naszej floty wojennej przy oksywskiem molo, sprowadza 

myśl na poziom dnia dzisiejszego: budujmy, budujmy rozumem, siłą 
i 'zgodą! 

Czemuż r o z u m powiada wspierajcie się i pracujcie razem, s e r c e 
k r z y c z y k o c ha j c i e się, a wyroki losu i walka o byt nieraz krw!ą 
i zgrozą znaczą drogę życia? Kiedyż w o 1 a rozum u i serc a będzie 
j e d n ą m o c ą, zdolną rzucić z w y c i ę z k i e wy z w a n i e p r z e z n a-
c ze n i u... . . 

Kongres geografów j etnografów słowiańskich, zbudzi niejedną 
zdrową myśl, niejeden szczery sentyment. Już dotychczasowy przebieg 
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podróży rzucił przez nastroje chwili i wywody referentów podczas obrad~ 
nici przewodnie, wiodące do logicznej federacji nauki i pracy. 

Dla nas, geografów wojskowych, nawiązanie ścisłych stosunków 
naukowych ze służbą geograficzną innych państw słowiańskich, jest nie
tylko kwestją rozwoju techniki pracy kartograficznej i topograficznej ale 
i ugruntowaniem drogi do jednolitej sieci geodezyjnej. 

Ostatnia kwestja, jest problemem, zbyt chętnie odkładanym na przy
szłość przez czynniki miarodajne. 

Pociąg poniósł naszych Kongresistów przez Warszawę, Wilno, Lwów, 
przez cale Podkarpacie, Zakopane Jo Krakowa, gdzie 12 b. m. Zjazd 
zostanie rozwiązany. · 

Pragniemy aby Komitet, który tyle skutecznej pracy włożył w orga
nizację Zjazdu, ułatwił zebranie plonu w jak najszerszym zakresie. 

Mjr. Jerzy Lewakowskź. 

SŁÓW KILKA O PRACACH WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
GEOGRAFICZNEGO W BELGRADZIE. 

Korzystając z obecności szefa jugosłowiańskiego instytutu geogra
ficznego p. generała Boskowića w Warszawie, podczas II. Kongresu 
Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce, zwróciłem się do dostoj· 
nego gościa z prośbą o nieco informacji, dotyczących pracy i organizacji 
w jugosłowiańskim wojsk. instytucie geograficznym. 

Gen. Boskowić z wrodzoną mu uprzejmością zadośćuczynił mej 
prośbie i dzięki temu, mogę choć pobieżnie naszkicować prace naszych 
jugosłowiańskich kolegów, kartografów i topografów w Królestwie S. H. S. 

Będąc od 25 lat szefem instytutu geograficznego w Belgradzie, gen. 
Boskowić przetrwał na stanowisku czasy niedoli i doli. Był okres kiedy 
instytut miał jak najniekorzystniejsze warunki pomieszczenia i poszczególne 
biura znajdowały się „ria poddaszach i w suterenach". Jednak później, 
dzięki zainteresowaniu pracami topograficznemi samego Króla S. H. S., 
wzniesiono nowy gmach dla instytutu, wyposażono w najnowsze instru· 
menty i dano pełne warunki pracy prawdziwie owocnej. 

Po wielkiej wojnie przystąpiono do wykonania mapy terenów b. zaboru 
austrjackiego. Okazało się wówczas przy sprawdzaniu map dawnych 
austrjackich, tak wiele nieraz znacznych błędów, że zdecydowano się 
zaniechać reambulacji, natomiast przystąpić do nowego zdjęcia terenu. 

Zdjęcia oryginalne wykonywa się w skali 1 : SO.OOO. Warstwice 
w stopniu 50 m w górach i 10 m w okolicach o słabej rzeźbie terenu. 
Mapa wydawana jest w skali 1: 100.000i warstwice co 100 m w górach 
i co 20 m w terenie o łagodnej plastyce. . 

Instytut wydaje także mapę 1 : 200.000 opracowaną na podstawie 
mapy 1 : 1 OO.OOO. 

Topografowie pracują kierownic am i (constans 700) i tel em e „ 
tram i. Gen. Bosković stosuje bardzo szeroko użycie telemetrów, moty· 
wując to dostateczną ich d ok ł a d n o ś ci ą w tamtejszych warunkach 
pracy, s z y b k o ś c i ą nanoszenia punktów na stolik i z m n i e j s z e n i e lll 
do minimum p r a c y g ab i n e to w ej przy rysowaniu warstwic. 
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Oficer wyjeżdżający na zdjęcie 'otrzymuje do pomocy 5 żołnierzy 
i 1 parę kóni taborowych. Stosowany dawniej sposób wynajmu robotników 
cywilnych został zupełnie zniesiony, ze względu na to, że wydajność ich 
pracy była o wiele niższą od pracy żołnierzy, a koszta znacznie większe. 
Również zaniechano z tychże przyczyn, wynajmu koni od ludności cywilnej. 

Oficer pracujący w tych warunkach (na 3 łaty) wykonywa około 
300 klm2 w skali 1 : SO.OOO podczas całego okresu robót polowych. 

Wynagrodzenie topografa w polu składa się z poborów normalnych 
óraz dodatku polowego, wynoszącego około 15 zt. dziennie. Kierownicy 
grup otrzymują wynagrodzenie wyższe. 

Kończąc tę nader ciekawą rozmowę gen. Bosković wyraził mnie
manie, że obopólną wielką korzyścią, byłaby coroczna wymiana kilku. 
oficerów topografów jugosłowiańskich i polskich, na okres robót polowych. 

Por.]. Kraczkiewicz. 

PRACE WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO 
W WARSZAWIE. 

(Referat na II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów). 

Polska znajduje się pod względem pomiarów kraju w szczególnych 
warunkach. Dla trzech państw zaborczych była ona przewidywanym 
terenem wojny. To też wszystkie one zwracały baczną uwagę na pomiary 
i sporządzanie map obszarów Polski. Rosja, która wogóle pomierzyła 
nieznaczną zaledwie część swego terytorjum, lwią cz~ść tych pomiarów 
wykonała na terenie Polski. Poznańskie, Pomorze, Sląsk i Małopolska 
są również pokryte mapami szczegółowemi 1 :25.000. 
- Z tego powodu Polska nie należy bynajmniej do gorzej uposażonych 
krajów Europy pod względem map. Materjał ten jednak jest bardzo 
różnorodny i w znacznej części przestarzały. 

Już sama podstawa geodezyjna dla poszczególnych b. zaborów jest 
bardzo niejednolita. Materjały tńangulacyjne b. zaboru niemieckiego dają 
możność natychmiastowego prze1iczenia współrzędnych geograficznych 
z ~owego punktu wyjścia dla Polski. To samo można powiedzieć o materjale · 
triangulacyjnym b. zaboru austrjackiego; jednak pod względem dokładności 
ustępuje on bardzo materjałowi niemieckiemu. Obie sieci triangulacyjne
P<>krywają razem około 30% obszaru Państwa. Pozostała część Polski 
objęta jest tńangulacją rosyjską, która nie dość, że nie jest oparta na tym 
8.amym elipsoidzie co poprzednie, ale sama przez się nie tworzy jedno
litego systemu: jest to właściwie cały szereg prac, wykonanych w różnym 
cz~sie z różną· dokładnością i obliczonych na różnych elipsoidach z roz
~a1temi punktami wyjścia, a więc materjał, którego uzgodnienie okazuje 
llę rzeczą niewykonalną. 

Tak samo niejednolitemi są materjały niwelacyjne poszczególnych 
h. zaborów; sieci te są nie tylko rozmaitej gęstości i dokładności, ale 
0dnoszą się do różnych poziomów podstawowych. Widzimy stąd, że prace 
geodezyjne w Polsce mają do przezwyciężenia bardzo wielkie trudności. 
'- . ~aterjał kartograficz.ny różnyc? zaborów jest tak sa~o różnolitym. 
Aatn1e1ą bardzo znaczne mezgodnośc1, zachodzące na gramcach poszcze-
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gólnych zaborów, niezgodności, których usunięcie jest ~adz~yczaj trudnym 
problematem. Z pośród wszystkich dawny~h ~ap Jedyni~ dla zaboru 
pruskiego istnieją takie, które pod wszystk1emi względami mogą odpo
wiadać dzisiejszym wymaganiom; mat~rjał i~nych części kraju. j~st sp.o: 
rządzony dla celów mniejszych podziałek i z powodu tego JUZ mnteJ 
dokładnym. . , l' · 

Zamierzenia Wojskowego Instytutu Geograficznego, ktory centra izuJe 
państwowe prace. kartograficzne i . top~graf}c~ne oraz, zn~czną częś~ 
geodezyjnych, musiały przedewszystkiem hczyc. się z .doraznem1 potrzebam! 
chwili. Pierwszą troską W. I. G. było zabezp1eczenie druku map w skah 
1 : 100.000. W tym celu drogą kontrreprodukcji map taktycznych b. pa~stw 
zaborczych uzyskano matryce cynkowe arkuszy 1: 100.000, po~rywaJące 
cały prawie obszar Polski. Ilość tak. wydanych. arkuszy ~ynos1 498. . .. 

Równocześnie Wydział Topograficzny pode1mowa! P;ace reamb1;1lac11 
. polowej bardzo przestarzałych arku~zy., Nowe zdJęcia topogr~ficzne 

uskutecznion·o dotychczas tylko na niektorych obszarach o specJalnem 
znaczeniu. Dla uzyskania podstawy dla tych zdjęć Wydział Triangulacyjny 
wykonał szereg triangulacyj lokalnych, opier~jących . się na punktach 
dawnych triangulacyi b. państw zaborczych. TriangulaCJe te pokryły gęstą 
siecią około 1.6002 w rozmaitych częściach kraju. 

Wobec ·zupełnego braku dokładnych map w dużych sk:ilach na 
wschodnich krańcach Polski, rozpoczęto w roku 1925 prowizoryczne 
oryginalne zdjęcia Polesia, opierające się na ~unktach sytuacji sąsiednich 
arkuszy istniejących map rosyjskich, oraz na ciągac~ poligonalnych, ~~o: 
nanych w latach 1922 - 23 przy wyzn.aczeniu .. granicy p~lsko - rosyJskieJ, 
z nawiązaniem do punktów, dawneJ triangulacJi .rosy1skie1 oraz d~ ast;o
nomicznych pomiarów azymutalnych. Równocześ~ie roz~częto na.sąsie.dntch 
terenach wojewódzw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Białostockiego i Wo: 
łyńskiego zakładanie nowej sieci tńangulacyjn.ej, opartej na boku dawneJ 
triangulacji 1-szego rzędu gen. Tennera; .obltcze~ta przep;owaµzo.n~ ~a 
elipsoidzie Bessela, co było pierwszym ~rokiei_n w kierunku u~ed?osta1mema 
całego systemu: dalszym krokiem będzie pomiar bazy, przewidziany w roku 
bieżącym. . .. 

Wymienione prace pomiar?~e, a. ~rzedewszystki~~" reambu!acJ~ 
polowa, służą za podstawę nowe1 JednohteJ „Mapy Polski~) , powstaJąceJ 
drogą całkowicie nowego i możliwie jednolitego kartograficznego opra?o· 
wania w skali 1:100.000 materjału, istniejącego dla poszczególnych zaborow. 
Dotychczas wydano około 1 OO arkuszy tej mapy i początkowo drukowan.0 

ją w czterech barwach, obecnie tylko w dwóch: teren wyrażo_no w w~rstw1: 
cach kolorem bronzowym, a wody i sytuację - czarnym. Op~ocz łeJ 
mapy polskiej taktycznej wydano szereg arkuszy map szc~egołowych 
w skali 1 : 25.000, również opracowanych na nowo, na podstawie re8:ffibu· 
lacji. Praca nad mapami w mniejszych skalach polegała przeważnie na 
krntrreprodukcji, z dokładnem przeredagowaniem treś~i. Pozatem wykonanb 
w W. I. G. szereg map w specjalnych celach, me tylko . dla P?trze. 
wojskowych, ale również i dla innych instytucyj państwowych Jak Panstwo 
wego Instytutu Geologicznego oraz Ministerstwa Robót ~ublicznych. OOo 

Pozatem jest w opracowaniu zupełnie nowe wydanie mapy 1:300. 
z warstwicami oraz „Międzynarodowa Mapa Świata", 1 : 1.000.000 na 
obszarze Polski. Pik. Józef Krentzinger. 
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Z OBRAD SEKCJI „I B". 

W dniu 6 czerwca r. b. w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się posiedzenie naukowe Sekcji I. B. Kongresu Geogr. i Etnogr. 
Słowiańskich. 

Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego pułk. Kreutzinger zaprosił 
na przewodniczącego prof. Kovatscheff' a (Bułgarja). 

Wygłoszono następujące referaty: 

1. Prace geodezyjne i topograficzne w Królestwie S. H. S. 
Generał J. B osk o wić, (Szef Instytutu Geograficznego w Bel

gradzie). Referent w żywej, właściwej duchowi woj'skowemu prelekcji 
zobrazował stan prac Jugosłowiańskiego Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. Dzięki usilnym staraniom Gen. Bosko'Wića tńangulacja 
Królestwa S. H. S. została w r. 1920 związana z triangulacją grecką 
i rumuńską. Nawiązanie z Austrją było wykonane już 1904 roku. 
Nowe zdjęcia w skali 1: 50.000, zapoczątkowane po wojnie dały 
podstawę dla stworzenia mapy 1: 100.000 i 1 :200.000. Ostatµia mapa 
zastąpiła austrjacką „Generalkarte" tej samej skali. Mapy są 
wykonane w rzucie polyedrycznym, stosowanym w większości państw 
europejskich. 

. W dyskusji zabierał głos prof. dr. J. Kr as s owski, podnosząc 
sprawę badań rzutu Russilhea. Instytut Geograficzny S. H. S. nie 
przeprowadzał specjalnych badań nad tą metodą odwzorowania. 

Gen. Boskowić zaznaczył, że najważniejszym będzie ten rzut, 
który daje najprostszą metodę obliczenia współrzędnych i który ma 
własność ortomorfizmu. Siatka geograficzna południków i równoleż
ników winna być naniesiona przytem i na sekcje map katastralnych. 

2. Prace geodezyjne w Z. S. S. S. - prof. Szok al ski, (Prezes 
Rosyjskiego Tow. Geograficznego, przewodniczący delegacji Z. S. S. R. 
na II-im Zjeździe Geogr. i Etn. Słowiańskich w Polsce). 

Sprawami geodezji w Z. S. S. R. zajmują się różne instytucje 
państwowe. W ostatnich czasach do zakresu prac geodezyjnych 
włączono sprawy agrarne i kataster. Szybko również posuwa się 
zdjęcie lasów, oraz rozwija się działanie Komitetu Dróg Komuni
kacyjnych. 

Praca nad zjednoczeniem miernictwa państwowego rozproszo
nego w różnych działach, trwa już od kilkudziesięciu lat, nie 
doprowadziła jednak dotychczas do definitywnego rezultatu. 

W kwietniu 1926 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Geode
zyjnego pod przewodnictwem prof. Szokalskiego. Zgrupowali się 
fachowcy w celu powzięcia dyrektyw w pracy geodezyjnej. Poru
szono szereg spraw pierwszorzędnego znaczenia. Postanowiono 
wprowadzić elipsoidę Bessela- Ustalono punkt zerowy niwelacji, 
zbadano możliwości wykorzystania dawnych łańcuchów trójkątów. 
W kartografji wyłoniło się szereg bardz<J trudnych spraw. Należało 
zadowolnić wszystkie wymagania. Badano współrzędne prostok,tne 
Krugera, Lamberta - w celu wprowadzenia ich dla obszaru repu
bliki - nie powzięto jednak żadnej ostatecznej konkluzji. 
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Zgromadzono bardzo liczny materjał niwelacyjny dla sporzą
dzenia nowej mapy hipsometrycznej republiki i państw ościennych. 
Głównie zebrano dane niwelacyjne tras kolejowych. Do 1913 roku 

· wykonano około 68.000 profilów tras ( około 64.000 km. dróg 
żelaznych). Opublikowano w tymże roku I tom tych niwelacyj kole
jowych. Wykonano też liczne niwelacje barometryczne z pomyślnym 
rezultatem. Obecnie istnieje okol" 185.000 punktów wysokościowych 
barometrycznych, co jest dostateczną podstawą dla mapy hipse-
~~a~ re~~ki. . 

W dyskusji brali udział: prof. W arc ha ł owski, p. M 1 e d ź-
w i e c ki, i gen. Boskowić. Zaznaczono silną dążność do k o o r dy
n ac j i prac g_e o d e z y j ny c h *). 

3. Prace geodezyjne w Bułgarji - prof. Ko va t s che f f. 
Podstawą pomiarów jest baza, pomierzona w r. 1875 przez 

rosjan. Na triaugulacji opiera się mapa 1:126.000, która i obecnie 
jest w użyciu. W roku 1918 rozpoczęto nowe prace. Pobudowane 
sygnały nie były konserwowane, rozpadły się. Przygotow~no bazę 
Sofja - Jamboli. Brak środków materjalnych uniemożliwia rozpo
częcie prac. W czasie prelekcji prof. Kovatscheff przedstawił projekt 
tńaugulacji I rzędu. Bazę mierzono aparatem Jadńna. Celowe -
średnio - 45 km. 

W dyskusji brali udział: gen. Boskowić, pułk. Kreutzinger 
i p. Mi e d ź w i e c ki. Generał Bośković, zwraca uwagę na nader 
ciekawe warunki pomiarów na Bałkanach, gdzie dewjacje pionu 
dochodzą do 20", zjawiska zaś sejomiczne nietylko zmieniają pio
nowe położenie, lecz powodują znaczne zmiany kierunków P?zio· 
mych (do 10"). 

* • • 
W chwili gdy z przyczyn technicznych przerywamy niniejsze spr~· 

wozdanie zaczyna przemawiać profesor Semerad. Dalsze sprawozda~te 
ze szczególnie ciekawych momentów Zjazdu Geografów i Etnografow 
Słowiańskich podamy w następnym zeszycie. 

Kpt. F. Biernacki 

*) Dokładne dane o pracach kartogr. w Rosji Sowieckiej znajdą czytelnicy 
w artykule p. Czarneckiego w zeszycie 1 naszego kwartalnika. 

I. "WYSTAW-A PRAC 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
GEOGRAFICZN. W: WARSZAWIE 

ZORGANIZOWANA 

NA Il. ZJAZD SLOWIAŃSKICH 
GEOGRAFÓW I ETNOGRAFÓW 

W LOKAL U , 
SZKOŁY OFICE_ROW SŁ. GEOGRAFJ.CZNEJ 

OBEJMUJE 

SALA 1. Schemat prac triangulacyjnych. 
Prace Szkoły Oficerów Służby Geograficznej. 
Prace kartograficzne Politechniki Warszawskiej. 
Prace Szkoły H.reślarzy. 

SALA 2. Prace topograficzne. 
lnstru!llenty firmy „Gerlach". 
Prace fotogrametryczne. 

SALA 3. Technika reprodukcyjna . 
Plan l z 25.000 
Mapa 1: 100.000 
Mapa 1: 300.000 
Międzynarodowa Mapa Świata 
Albumy i inne wydawnictwa. 

, 

Wystawa będzie otwarta od 12-25 czerwca. 

Wycieczki org~nizacyj przysposobie
nia wojskowego i szkoły otrzymują 

oddzielnych informatorów. · 

,,SPÓŁDZIELNIA INWALIDZH.A" 
uruchomiła sprzedaż map na miejscu. 



ZE ŚWIATA 
APOLONJUSZ ZARYCHTA 

porucznik W. '!. G. 

· POŁĄCZENIE TRIANGULACYJNE KORSYKI Z FRANCJĄ. 

Astronom francuski Paweł He I b ro n n e r dokonał w zeszłym roku 
ostatecznego połączenia sieci triangulacyjnej Alp francuskich z Korsyką. 
Sprawozdanie z tych prac zostało pomieszczone w miesięczniku francus
kim p. t.: ,,L'Astronomie" w zeszycie październikowym 1926 roku. 

Schemat triangulacyjnego połączenia 
Korsyki z lądem Francji. 

Przedstawiono najważniejsze punkty 
obserwacyj, dokonanych w ciągu 

roku 1925. 

Prac z roku 1926 nie uwzględniono. 

(Podług „L'Asironomie" z paździer
nika 1926 roku). 

., IO 'I' t • 

Jak z niego widać, p. Helbroimer pracował nad triangulacją pobrze~a 
śródziemnomorskiego i Alp francuskich już od r. 1902. Po striangulow~ntU 
Alp francuskich, Helbronner z pomocą Ministerjum Marynarki i WoJnl~ 
przystąpił do związania geodezyjnego Korsyki z pobrzeżem prowansa „ 
skiem. Wierzchołki trójkąta podstawowego na Korsyce obrano na szczY 
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tach trzech gór: Cinto, (2710 m.), St e Il o (1305 m.) i Rot o n do 
(2625 m.). Punkty wyjściowe na lądzie francuskim obrano w okolicach 
Tulonu w porcie C o u d o n' i na wzgórzu de I a S a u v e t t e, oraz koło 
Nicei: jeden na szczycie Cha u v e d 'As pre m o n t, drugi na szczycie 
wzgórza Ag e I. 

Pomiary, ze względu na dużą odległość (największa w linji powietrz
nej - 276.1 kim., najmniejsza w linji powietrznej-195.6 klm.) oraz wyso
kogórski, skalisty teren Korsyki, były niezwykle trudne. 

Do sygnalizacji użyto projektorów elektrycznych. Zaopatrzenie 
w konieczny materjał budowlany, żywność, transport aparatów etc. odby
wał ~ię przy pomocy mułów i specjalnych oddziałów tragarzy w miejscach 
trudno .dostępnych. 

Przygotowania do całokształtu pracy rozpoczęły w maju 1925 roku, 
oddziały wojskowe pod dowództwem kpt. Ottaviani, por. Agostini i ppor. 
Maugin. P. Helbronner rozpoczął osobiście obserwacje rankiem 31 lipca ze 
szczytu Rotondo, oczekując daremnie przez siedem nocy na odpowiednio 
czystą atmosferę. 

Po dł~gotrwałych obserwacjach i pomiarach ze wszystkich podsta
wowych punktów - można było uważać, że materjał rachunkowy dla 
powiązania triangulacyjnego Korsyki z pobrzeżem francuskiem został 
skompletowany. 

Dalsze pomiary na południe wyspy z Sardynją i z archipelagiem 
toskańskim, a więc z wyspami: Kaprią, Albe i Monte-Christo - uskutecz
niono w ciągu sześciu tygodni w maju i czerwcu 1926 roku. W ten 
sposób zakończono tę olbrzymią pracę, która w rezultacie pozwoli pomie· 
rzyć łuk południka na długości 550 kim. o.d Leman u do okolic 
Bo n i fa c i o z dokładnością do 1 /350.000. 

Całe to dzieło - nauki i inicjatywy należy zawdzięczać jednemu 
tylko uczonemu francuskiemu pełnemu zapału, energji wytrwałości i wiedzy, 
~tórernu władze państwa pośpieszyły w odpowiednim czasie z umiejętną 
1 szybką pomocą. 

ALEKSANDER STOCKI 
porucznik W. I. G. 

PRACE JAPOŃSKIEGO WYDZIAŁU WOJSKOWEGO 
POMIARÓW KRAJU 1882-1921. 

(Podług: ,,Annual report of the Japonese Military Land Survey Department 
1882-1921"). 

Jap oń s ki W o j s k o wy Wy d z i a ł Po m i a r ó w K r aj u został 
zorganizowany w Tokjo w r. 1888 w miejsce· jednego z Oddziałów Szt. r~n., spełniającego to zadanie. Sprawozdanie powyższe jest pierwszem, 
łore wymieniony instytut wydał. 
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Organizacja Japoń•kiego W. W. P. K. 

Instytucja ta, podlegając Szt. Gen., ma za zadanie dokonywanie 
pomiarów na terytorjum Japonji i Jzieli się na: 

1) Kierownictwo, 2) Wydział Geodezyjny, 3) Wydział Topograficzny, 
4) Wydział Kartograficzny, S) Wydział Szkolnictwa. 

Wydział Geodezyjny. 

Triangulacja Japonji rozpoczęła się przed założeniem W. W. P. K. 
.Jedną z pierwszych poważnych prac była triangulacja zatoki Tokijskiej 
zapomocą wykonanych w Niemczech teodolitów w r. 1879 oraz pomiar 
bazy Sagamino w r. 1880. Przy wykonywaniu triangulacji posługiwano 
się wzorami niemieckiego „L a n d es a uf n a hm e". System ten, z niewiel· 
kiemi zmianami, przetrwał do dziś. Wydział dzieli się na 5 sekcji: 
1) rachunkową, pomiaru baz, ścisłej niwelacji i obserwowania przypływów 
i odpływów, 2) triangulacji 1-go rzędu, 3) triangulacji 2-go rzędu, 
4) triangulacji 3-go rzędu, 5) astronomiczną. 

Pomiary baz i triangulacja. 

Całkowita długość sieci triangulacji 1 ~go rzędu we właściwej Japonji 
wynosi 3242 klm. Dokonano jej w okresie 188~ -1916. Sieć posiada 
15 baz, najdłuższa jest Mikatano o długości 10.839.7698 mtr., pomie· 
rzona w r. 1883, najkrótsza -Koitoi o długości 2.677.5033, pomierzona 
w r. 1908. Długość sieci triangulacyjnej 1-go rzędu na Formozie wynosi 
350 klm. przy trzech bazach. Gęstość punktów trygonometrycznych wynosi 
1 punkt 2-go rzędu i 9 pkt. 3-go rzędu na 5 kwadratowych „ri" (około 
77 klm.2

). 

Niwelacja ścisła. 

a) W Japonji właściwej zaczęto ją w r. 1882, zakończono zaś 
w r. 1917; ilość pkt. niwelacyjnych wynosi 10.159, zaś dlugoś~ linji niwe· 
lacyjnej 17 .687 kim. Sieć wyrównano przez przystosowanie całej długości 
do 10 sieci niwelacyjnych o średnim błędzie+ 2 mm. 70 na 1 klm. 

b) N a Form o z i e i i n n y c h w y s p ac h. Z powodu urwistych gór 
i dzikich plemion, zamieszkujących tę wyspę, niwelację wykonano pier· 
ścieniem, okalającym wzdłuż wybrzeża w długości 1.055 klm. i 499 pk~ 
niwelacyjnych w okresie 1914.-1921. Na innych wyspach długość linJI 
niwelacyjnych wynosi 982 klm., ilość pkt. niwelacyjnych 233; prace wyko· 
nano od r. 1908 do 1917. 

c) Spr a w dz en ie n i we 1 ac j i po trzęsie n i u z i em i w obsza· 
rze Mino-Owari w r. 1891. Powtórna niwelacja ma długość 290 khn· 
o ilości 146 pkt. niwelacyjnych, przyczem największy przyrost wyniósł 
0.767 m., największe zmniejszenie 0.417. 

d) Sp r a w d z e n i e n i w el a c j i p o wybuch u w ul k a n u Sak t!" 
raj im a o długości 386 kim. i przy 195 pkt. niwelacyjnych. . 

e) Sprawdzanie pkt. niwelacyjnych w sąsiedztwie Tokjo odbywa się 
co 4 lata. · 

Niwelacja techniczna odbywa się równorzędnie z tńangulacją 3-go 
rzędu. Od r. 1884 do 1920 długość linji niwelacyjnej wynosi 12.030 klJ1l. 
_przy 5972 pkt., łącząc 4936 pkt. trygonometrycznych. 
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Delimitacja linji granicznej rosyjsko-japońskiej na Sachalinie. 

kiero:;c~~se:z:j;.r'*t~u a: s: ~ ~~Sa w(obPort~mouth gr~pa z_ 25 osób pod 
K) t ł ł · ecme gen.-maJor Szef W W p 

· zos a a wys ana do przeprowadzenia rozgraniczenia. ' · · · 
Praca trwała w r. 1906 i 1907 i została d k 

wacyj astronomicznych na linji równoleżnika 5000 Nonana zapo~ocą obser-
przejściowego B a m b e r g a z zastosowaniem metod;aty.o:ti~ t•f,s!~umentu 

Wydział Topograficzny. 

Przed założ.enie~ W. W. P. K. zdjęcia topograficzne dokon wan d 
;~g~881, . po~lugui:ic się t~angula~ją graficzną, jednak odtąd z!niechan~ 
pod~iatftrd~ą\dj~ć n:: i~~g5?1

~t~~;~;:~alnej. t 1W r .. 1~84 przyjęto za 
(a więc w 2 lata po założeniu' W W p K )~s a: t zmte.mona .w r. 1890 
pujące podziałki: · • · ·. 1 os a eczme przyJęto nastę-

Podziałka Terytorjum 
1 : SO.OOO Cały obszar Japonji, 
1 : 25.000 Tylko b. ważne odcinki 
1 : 1 O.OOO • Miasta i osady. ' 

arkus:~:~:~~y!1tofraf~c)zn~: d~ieli si~ nla 5 .sekcji: 1) przygotowywanie 
, z Jęcia orygma ne 1 reambulacja. 

Metoda zdjęć topograficznych. 

przyc::i~sze topograficzne zostały oparte na rzucie .. wielostożkowym, 

w podz. 1 : SO.OOO dług. wynosi 10' szerokość 15' 
11 li 1 : 25.000 " " 5' fi 7'.5 
,, " 1 : 20.000 „ 3' ,, 6' 
" ,, 1 : 10.000 „ 2' 3' 

" " 
Podczas pracy polowej k · d t f b' , ważnie 1/) dl . az y . opogra terze częśc arkusza fprze-

się ramk 4 a opracowama na stoliku. Przed wyjazdem w pole nanosi 
lacji graff c~:jz ok p~t. t~ygonometrycznemi. Pomocnicze punkty tńangu
zd' ć . • res a stę zap~mocą 3 przecięć. Główne instrument do 
lał: osą ~d:i!ita trpu francusk,eg? z podziałką, busola, stolik (32X28 ~m.), 
lekkie ie względ~ n:o g!O cmt., łahncuakch 10k-m~trowy. (Są to instrumenty 

Ark rzys Y c ar ter raJu). 
cami us~~ są wykreślane po uzgodnieniu. Odstęp pomiędzy warstwi
s mtr~nosi · w podz. 1 : 50.000 - 20 mtr., w podz. 1 : 25.000 lub 1 : 20.000-

, 
Zdjęcia dokonane. 

Zdjęcia kraju rozpoczęto w 1896 · k t przepraw d . t . I „ r. i on ynuowano na terenie po 
a zemu nangu aCJi 3-go rzędu Zgodnie z 1 d. · 

pow!nno obejmować 850 kwadr. ń" (i3 109 kl 2)p fnkem zb Jęcie roc.zne 
całe1 Japonji b ł d' t ". . m. a , a y teryŁorJum 
1894/95 1904/0§ ~ f 9 J:1 ~ 9 w cf rz!ciąguk ~O lat, jednakże z powodu wojny 

P , . z Jęcie za onczono w r. 1925 
40 lat .oczynaJ:c /d r: 1896 mapy. są reambulowane po u~ływie 5, 10 lub 

• po za o czemu uprzedmeJ reambulacji przystępuje się do nowej. 

5 
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Wydział Kartograficzny. 

Wydział dzieli się na 5 sekcji: 
1-a: kreślenie i rewizja, 2-a: generalizacja i kreślenie, 3-a: prace 

fotograficzne i chemiczne, 4-a: elektroplastyka i rycie na miedzi, S..a: 
drukarnia i wydawnictwo. (Metoda pracy: Po zdjęciu każdy arkusz 
zostaje sfotografowany i sporządza się zeń niebieski druk na papierze 
rysunkowym, poczem wprawny kreślarz wykreśla treść. Po skontrolowaniu 
arkusz oddaje się ponownie do fotografji, poczem otrzymuje się negatywy 
gotowe bądź do elektroplastyki, bądź do fotografji. Jeżeli arkusz ma być 
grawerowany, oryginał polowy otrzymuje grawer). 

· W r. 1921 W. W. P. K. wydrukował ponad 2.000.000 arkuszy. 

Typy map japońskich. 

1 : to.OOO - wydanie 1-no i 5-io barwne. 
1: 20.000 - 1-barwne (czarne). 
1 : 25.000 - 1-barwne (czarne). 
1 : SO.OOO - 1-barwne częściowo kolorowe wydanie. 
1 :200.000-Mapa ogólna Cesarstwa. Skonstruowana zapo· 

mocą pomniejszenia i generalizacji arkuszy 1: SO.OOO; początek w r. 1890. 
Wydanie: kontury czarne, miejscowości czerwone, wody niebieskie, 

teren zielonkawo - brunatny z cieniowaniem i warstwicami. Rzut wielo
stożkowy. Arkusz obejmuje 1 ° dług. i 40' szerok. 

1 : 200.000 „ Szus ei - Z i ". Pierwsza mapa cesarstwa, obejmująca 
153 arkusze. Wydrukowana w okresie 1884-1893, oparta na rozmaitych 
źródłach, przeważnie na „Ajno • Zu" - mapie z r. 1800 - 1817 dzieła 
Czukei-Ajno. Została wyryta w jednym kolorze na miedzi; teren przed· 
stawiony kreskami. 

1 : 500.000 - mapa Japonji. Jest to zmniejszenie mapy 1 : 200.000. 
Wydanie kolorowe: wody niebieskie, drogi czerwone, teren pokazany 

kreskami, rzut tenże co i mapy 1 : 200.000. Arkusz obejmuje 2° 30' dłu-
gości i 1 ° 40' szerokości. . 

1: 1.000.000- mapa Azji Wschodniej. Wydana pod kierow· 
nictwem Szt. Gen. obejmuje wschodnią część Chin, Syberji i właściwą 
Japonję. Wydana na podstawie różnych danych, zbieranych od r. 189~· 
Wydanie kolorowe, rzut wielostożkowy, południki są prostemi linjam1. 
Arkusz obejmuje 5° długości i 2° 30' szerokości. 

1 : 1.000.000 - mi ę dz y n ar o d o w a in ap a ś w i at a. Pracę roz· 
poczęto w r. 1911 w/g rezolucyj międzynarodowych; postęp jej b. powolny, 
wydano 2 arkusze „Tokyo" i „Osaka". 

Wykaz prac wykonanych przez Wojskowy Wyd-dal Pomiarów KraJU• 

Do końca roku 1920 stan wydawnictwa map japońskich przedstawiał 
się następująco: 

a) Mapy Topograficzne. 

1: 10.000-Tokjo z przedmieściami -19 arkuszy. 
1: 20.000- Okres 1898-1900 r., arkuszy wydanych-1161. 
1 : 25.000 - wydane po zaniechaniu podz. 1 : 20.000 - 487 arkusz" 

od 1911 r. 
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. 
1 : SO.OOO - począwszy od r. 1890 - arkuszy wydanych - 1225. 

1 : 200.000 - o g ó 1 n a m ap a C e s a r s t w a. 

Od r. 1920 wydano 75 arkuszy. 

1 : 200.000 - ,, S z u s e i - Z u ". 

Większość arkuszy zniszczono - egzystuje teraz około 40 arkuszy. 

Map a 1: 500.000. 
Wydano 2 arkusze od r. 1919. 

1 : 1.000.000 - m a p a A z j i Ws c h o d n i ej. 

Wydano 240 arkuszy od r. 1895. 

b) Mapa topograficzna Kolei. 

Wydana przez jenerał-gubernatorstwo Korejskie. 
1 : 1 O.OOO - dla miast - 45 arkuszy. 
1 : 25.000 - dla ważniejszych miejscowości - 87 arkuszy. 
1 : SO.OOO - dla całego obszaru - 643 arkusze. 

c) Mapy prowizoryczne dla wysp Hokkaido i Sachalinu. 

1 : SO.OOO - 60 arkuszy dla Hokkaido. 
1 : SO.OOO - 101 arkuszy dla Sachalinu. 

Wydział Szkolnictwa. 

. W ~ydziale tY_m u~zniowie .są szkoleni w sztuce geodezyjnej, topo
g~aficzney 1 ka.rtograf1cz~eJ. Wydział ma 2 kursy: kurs niższy, obejmujący 
pierwszy rok 1 kurs wyższy, obejmujący następne 2 lata. Prócz słuchaczy 
Jap?.ńczyków znajdują się tutaj w niewielkiej ilości chińczycy, wysłani pgez 
SWOJ rząd. 

Ilość słuchaczy przedstawia się następująco: 

Kurs niższy: Kurs wyższy: 

Geodezja. 150 
Topografja . 141 
Kartografj a 85 

Geodezja . 40 
Topografja. 41 
Kartografja 24 

Liczebność Korpusu W. W. P. K. 

Ilość pracowników W. W. P. K. w r. 1921 wynosiła: Wydział Ge-
6dezyjny-18 oficerów i inżynierów, 50 pomocników; Wydział Topogra-

czny - 32 oficerów i inżynierów, 93 pomocników i 16 urzędników; 
Wydział Kartograficzny -- 20 oficerów i inżynierów, 10 pomocników, 
?30 urzędników. - Razem 70 oficerów inżynierów, 389 pomocnikó\\-
1 urzędników. 
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HUGO KÓNIG 
Podpułkownik W. I. G. 

KILKA UWAG O AUSTRJACKIM ZWIĄZKOWYM URZĘDZIE 
~ POMIAROWYM (,,BUNDESVERMESSUNGSAMT"). 

Ponieważ dawny austrjacki Wojsk. Inst. Geogr. wydał ostatnią publikację o swych 
pracach jeszcze przed wojną (rocznik_ 1?13), ~ nowopowstały 'austriacki Urz.ąd Pomiar?wy 
zamierza wydawać regularne roczniki dopiero od roku 1928, postanowiłem podac do 
wiadomości ogólnej zebrane podczas mego krótkiego pobytu w Wiedniu, \uźne szczegóły 
o organizacji i pracach wymienionych instytucyj. 

Organizacja. 

Austrjacki Związkowy Urząd Pomiarowy jest instytucją cywilno· 
wojskową i składa stę z Urzędu Cechowniczego i Urzędu Pomiarowego; 
zupełnie niezależny od dwu powyższych jest Instytut Kartograficzny 
(Sekcje Kartograficzna i Techniczna dawnego Wojskowego Instytutu 
Geograficznego). Urzędy Cechowniczy i Pomiarowy pozostają pod kie· 
rownictwem wspólnego prezesa i mają wspólną kancelarję główną, wydział 
rachunkowy i wydział prawny (jeden prawnik i kilku przydzielonych 
urzędników). 

Interesuje nas przedewszystkiem organizacja i prace Urzędu Pomia· 
rowego oraz Instytutu Kartograficznego. 

Urząd Pomiarowy dzieli się na: 
1. Wyd ział ogólny (sprawy ogólne, ewidencja, kataster). 
2. Wy d z i a ł n a u ko wy (prace astronomiczne, pomiary ciężkości, 

porównywanie zegarów, pomiary magnetyczne [w porozumieniu z Państw. 
Inst. Geologicznym i Instytutem Meteorologicznym] laboratorjum mecha· 
niczne i biblioteka). 

3. W y d z i a ł p r a c t r i a n g u l a c y j n y c h i pomiaru baz. 
4. Wy dz i a ł n o wy c h p o mi a r ó w i p r a c n i w e 1 a c y j n y c h 

włącznie z niwelacją precyzyjną. 
5. Wyd ział top ogr a fi cz ny. 
6. Wyd ział Fot ogr am et ryc z ny. 

Prace Wydziału Ogólnego. 

W każdym kraju związkowym wyznaczony jest ispektor pomiarów, 
(przyczem Salzburg i Górna Austrja, tak samo Dolna Austrja, Burgenlan_d 
i miasto Wiedeń) mają po jednym wspólnym inspektorze. Inspektorowie 
są urzędnikami państwowymi (nie samorządowymi) i podlegają bez~o· 
średnio Urzędowi Pomiarów. Inspektorom podlegają przynależne tII1 
Wydziały Nowych Pomiarów poszczególnych krajów (urzędy krajowe) 
oraz Urzędy Pomiarowe w poszczególnych okręgach. Urzędy Pomiarowe 
w okręgach mają za zadanie ewidencję poszczególnych arkuszy kat~stru 
oraz poprawianie elaboratów katastru. Do tego celu mają urzędn1kó~ 
kancelaryjnych, do wykonywania prac pisemnych, jak arkusze posiadłośct 
ziemskiej, zamknięcia protokółów poszczególnych parcel i t. d. W por~e 
letniej przedkładają inspektorowie plan podróży, dotyczący objeżdż~nta 
gmin w swoim okręgu i pomiarów urzędowych (podział gruntów, l!mtanY 
objektów, nowe budowy, zmiany kultury i t. d.). 

NR 2 ZE ŚWIATA 173 

Prace Wydziału Naukowego. 

Wydział Naukowy wykonywa pomiary astronomiczne na punktach 
triangulacyjnych I-go rzędu, oraz stałe prace astronomiczne w obserwa
torjum; ponadto zadaniem jego jest przeprowadzanie pomiarów ciężkości 
w terenie. Budowa nowych aparatów do pomiarów ciężkości, badanie 
zegarów . urzędowych, pomiary magnetyczne na miejscu i w terenie, 
wreszcie wydawnictwa naukowe i prowadzenie biblioteki naukowej oto 
całokształt prac Wydziału Naukowego. ' 

. Zastosowano nowy. sposób, umożliwiający · odczytywanie na specjalnych skalach 
położeń wahadeł przed I po koincydencji, a przez to obliczanie samej koincydencji 
w setnych częściach sekundy. 

Do ~owych pomiarów ciężkości w terenie przyjechał specjalnie pułk. Gaksch, dawny 
członek wiedeńskiego „M. G. I." obecny Szef Wydziału Geodezyjnego, brazylijskiego 
instytutu geograficznego. 
. Y1 ~rsztaty . mechaniczne Urzędu _Pomiarow~go wykonywują oprócz budowy teodo-

htów i innych instrumentów geodezy1nych, na1nowsze aparaty do pomiaru ciężkości 
z których część została sprzedana zagranicę. 

W najbliższym czasie wyda kierownik wydziału Dr. Hop f ner w czasopiśmie 
„D ie Land kart e" pracę swą „Die Figur der Erde" z zestawieniem wszystkich 
pomiaró~, o~az najnow~zych. dat i ~blic~e?, na podstawi~ których określono szczegółowo 
kszałty ziemi, uwzględmaJąc Jak na1dale1 idące wymagania nowoczesnej nauki. 

(.,Die Landkarte" wydawana jest przez Dr. Penchera - nakładem „Oster. Bun
dessverlag"). 

Prace Wydziału triangulacyjnego. 

Wykonywanie triangulacyj od I-go do IV-go rz. dla wszystkich celów 
w ~ałym kraju według programu, który wydział co rok na wiosnę otrzy
~UJe,. oraz pomiar baz. (Wykonywanie triangulacyj przez inne urzędy 
Jest niedozwolone). 

Wydział wykonywa i oblicza tńangulację według metod nowoczesnych. 

Wydział triangulacyjny prowadzi w dalszym ciągu prace dawnego Wojsk. Inst. 
Geogr., o~az wszelkie inne prace triangulacyjne. Triangulację I-go rz., która została już 
przed woJną wykonana, przyjęto za podstawową. - Obecnie przeprowadzają utrwalenie 
stabilizacji wszystkich punktów triangulacyjnych I-go rz. specjalnym materjałem (marmu
rowe słupy, pod niemi płyta z sztucznego kamienia a pod tern rury żelazne). 

Wprowadzono szereg nowoczesnych sposobów obserwacji (instrumenty z dwiema 
podwójnemi nitkami). 
I Wielko~ć boków trójkątów I-go rz., (tam gdzie wykonana zostaje nowa praca trianguł. 
-g~ ~z.) przyJęto zasadniczo 30 do 40 km., a większe stare trójkąty I-go rz. dzieli się na 

rnnie1sze. Główną pracę przedstawia zgęszczenie sieci II-go, III-go i IV -go rz. 
Największy nacisk położono na powiększenie dokładności przy obserwacjach i pra

~ach obliczeniowych - przy jak najdalej idącem uproszczeniu. W tym celu zwiększono 
intensywność robót (przez powiększenie dodatków technicznych 25 zł. dziennie} oraz 
~~zez jak najdalej idące wykorzystanie środków pomocniczych - (arytmometry t~blice, 

Jagramy i t. d.). 
d Wiele czasu zyskano, specjalnie, przy pracach obliczeniowych, przez wykorzystanie 

O tego celu arytmometru i innych środków pomocniczych. 
W prowadzono uproszczone sposoby przez: 

a) wyrównanie w i ę k s z e j ilości punktów triangulacyjnych r ó w n o c z e ś n i e. 
h) wyró~nanie graficzne, kombinowane lub jednostronne z dok ład n ością wy

r ów n a n i a ścisłego. 
c) obliczanie arytmometrem Pothenota (wcięcie wstecz), zastosowane specjalnie przy 

fotogrametrji, oraz wcinaniu wprzód. 
d) przelicz~nie współrzędnych geograficznych na system pasów południkowych konfonn 

Gaussa i naodwrót, (przyjęte przy wszystkich pracach geodezyjnych) - specjalnemi 
tablicami, dostosowanemi do prac arytmometrem. 
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e) różne systemy przeliczania współrzędnych. 
f) nowe sposoby przy wyrównaniu mniejszych triangulacyj, sieci wysokościowych 

niwelacyjnych i t. d. 
Cała praca została jak najdalej zmechanizowana, bez zmęczenia pracownika 

z zyskiem czasu conajmniej o 50 proc., a niejednokrotnie powyżej 200 proc. 
Wieloletnia praktyka fachowa i specjalizowanie sił technicznych, zostało jak najdalej 

wykorzystane w celu powiększenia dokładności, zysku czasu ~ zmniejszenia wydatków. 

Prace Wydziału Nowych Pomiarów. 

Przeprowadzanie wszelkich, nowych pomiarów większych obszarów. 
(W poszczególnych okręgach istnieją tylko urzędy „Agrarische Opera
tionen", podlegające Ministerstwu Rolnictwa, które wykonywują na swojem 
terytorjum prace z zakresu meljoracji i komasacji). 

Wykonywanie niwelacji precyzyjnej, oraz wszystkich innych prac 
niwelacyjnych na większych obszarach, przy nowych pomiarach, oraz 
ewidencja innych prac niwelacyjnych. (Widzimy tu prawie zupełne upań
stwowienie miernictwa). 

Zasadniczą sprawą jest wznowienie prac katastralnych, na podstawie siatki stop-
niowej w rzucie konform Gaussa i skali zasadniczej 1 : 2.500. . 

Na obszarach ważniejszych, zastosowano starą metodę poligonową, teodolitem i łatą 
mierniczą w skali 1: 1000. 

Z wielkim zys~iem dokładności i czasu zastosowano nową me~odę inż. M o r p u r
g e r a, ( opisana w '! O s t e r : e i c h i s c h e Ze i t s c h ri ft f ii r V e r m e s s u n g s w e s e n" 
1925 zeszyt Nr 3 1 4: ,,Die Fluchtmethode, ein Beitrag zur Einfiihrung der trigonome
trischen Punktbestimmung ais Aufnahmsverfahren"). Zasadniczo jest to metoda oznaczania 
szeregu nowych punktów z dwóch podanych punktów poligonowych lub trygonometrycz
nych, za pomocą wcinania wprzód {pomiary kątowe teodolitem) oraz wykorzystania po
miarów przez obliczenie specjalnym, podwójnym arytmometrem. 

W znacznym zakresie zastosowano pomiary nowym tachymetrem Z e i s s a „ B o s
har t ", który uważany jest za najlepszy typ samoredukujących tachymetrów. (Tachymetr 
firmy Wild okazał się nieodpowiedni). · 

Prace Wydziału Topograficznego. 

Wykonywanie nowych zdjęć topograficznych w skali 1 : 10.000 
i 1 : 25.000 dla nowych planów technicznych i w skali 1 : SO.OOO dla 
0 N owej mapy spec ja I n ej". Reambulacja starych map. Przepro· 
wadzanie zdjęć powyżej skali 1 : 5.000 dla celów technicznych. 

Zasadnicze nowe prace topograficzne wykonano w skali 1: 10.000. 
Nowa mapa oraz zdjęcie oryginalne służą specjalnie dla celów gospodarczych, 

(budowa kolei, wyzyskanie sił w.odnych, inne prace techniczne turystyka i t. d.). 
Wydajność pracy jednego topografa przeciętnie, jedna ćwiartka 1: 10.000 (około 

18 km!) to jest czwarta część jednej sekcji 1: 25.000 z rozmiarami oo, 12.50 X oo 12.50. 
Przyjęto nową podziałkę centysimalną. ' 

Prace Wydziału Fotogrametrycznego. 

Wykonywanie nowych zdjęć przy pomocy fotogrametrii, fotograme· 
tryczna reambulacja map, oraz wykorzystywanie fotogrametrji dla wszelkich 
innych prac techniczny~h i gospodarczych. 

Obecnie wykonano próby dostosowania fotogrametrji do celów katastru w terenach 
górskich w skali 1: 4000 i 1: 2000. Nowoczesna praca pozwala na najdalej idące zasto· 
aowanie fotogrametrji. Tńangulacja do nowej mapy została zgęszczona przez wydział 
fotogrametryczny. 
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Prace lnstytu u Kartograficznego. 

Wydanie ·nowych map w skali 1: 25.000, tak zwane sekcje nowej 
mapy specjalnej 1 : SO.OOO. 

Stary arkusz mapy 1 : 75.000, podzielony na dwie części zachodnią i wschodnią 
tworzy dwa nowe arkusze o rozmiarze 15' X 15'. Podziałka na brzegu mapy podana 
w nentesinalnym podziale stopni obejmuje mapę 1: SO.OOO ... 25 podziałek po 0°,25 X 0° 25). 

Sekcja 1: 25.000 obejmuje na każdym brzegu 50 podziałek po 0°, 00.25 = 0°, 12.50 X 
xo 0• 12.50. 

Mapy wykonane sposobem heljograwurowym w następujących. kolor~ch: 1) czarny, 
2) niebieski (rzeki), 3) niebieski-odcień dla jezior, 4) br~natn~ {k~eski), 5) ciemno brull;atn~ 
(w(lrstwice). Przy reprodukcji zastClsowano wyłączme m1edz1oryt (sztych ma m1edz1 
i przedruk z płyty miedzianej na kamień). Grawury nie używa się. 

Pomiary granicy państwa. 

Celem śpiesznego wykonania pomiarów granic, wydzielone zostały 
z poszczególnych wydziałów, oddziały dla pomiaru granic. Pomiary granic 
wszędzie oparto na triangulacji. Pomiary triangulacyjne zostały na obu 
stronach granicy rozszerzone do najbliższych punktów I-go rzędu. Zgęsz
czenie triangulacji I-go rz. nastąpiło w pasie 2.5 km. na obu stronach 
granicy przez zgęszczenie triangulacji II i III rzędu. Dopiero z tyc~ 
nowych punktów III rz. wyznaczone zostały punkty IV-go rzędu na sameJ 
iranicy, w odstępach 2 do 2,5 km. ~iędzy sobą, tak że punkty. triangula
cyjne wypadły na samej granicy jako punkty graniczne lub wy J ą t ko w o 
w odległości od 2 do 3 m. od samej granicy. 

Między punktami trygonometrycznemi założono ciągi poligonalne (nawet w Alpach), 
a tylko na bardzo' krótkich odstępach wyjątkowo mierzono sposobem tachymetrycznym. 
Wszędzie mierzono kąty zenitalne i podano wysokość wszystkich punktów trian~ula
cyjnych, poligonalnych, tachymetrycznych i wszystkich punktów J!ranicznych. Sa~e zdJęcia 
wykonano metodą domiarów, przez oznaczenie prócz słupów granicznych wszystkich punk
tów charakterystycznych i szczegółowych, granic gmin i własności w pasie 20, m. na lewo 
i prawo od samej granicy, a dla miejscowości zamieszczono nawet punkty odległe o~ gra
nicy do 500 m. celem dokładnego określenia granity w katastrze 1: 2780. Sam pas gramczny 
zdjęto powyźszemi metodami na szerokości 200 m. od granicy w skali 1 : 2500 oraz na szero
kości 500 m. sposobem topograficznym w skali 1 : 15.000 .. 

Punkty triangulacyjne zostały włącz~>ne do niwelacji precyzyjnej. Cel~m oznaczenia 
granicy w tunelach wykonano specjalne pomiary triangulacyjne i wysokościowe. 

Uwaga końcowa. 

Zreorganizowane miernictwo austrjackie, polegające na c e n t r a 1 i z a c j i 
ws z y st k i c h p r a c w jednem ręku pa~stwowego urzędu, daje nam żywy przykład 
pożytecznego i pod każdym względem i u nas pożądanego systemu. Oto Jedyna droga, 
którą możemy dojść do racjonalnego, jednolitego i obfitego w wyniki ujęcia pracy pomia
rowo-kartograficznej w Polsce. 

' 
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Inż. Włodzimierz Kolanowski: Rzuty kartograficzne; 

Biblioteka Przeglądu Mierniczego Nr 3. Warszawa 1925-1926, str. 304. 

~rak książ_ki, ujmu!ącej przystę~nie zarówno teoretycznie, jak i prak· 
tycznte przedmiot rzutow kartograficznych, dawał się przykro odczuć. 

Książka i n ż. Wł. Ko 1 a n owskiego zapełnia tę lukę w naszej litera· 
turze. Dla kartografów, tworzących mapy, książka ta będzie doskonałem 
kompen?jum. N ależało~y ją je~ynie uzupełnić zeszytem podstawowych 
tablic. liczbowych, bądz to obliczonych specjalnie dla Polski, bądź też 

częściowo zebr~nych z różnych wydawnictw zagranicznych. 
We wstępie autor podaje ogólne zasady i własności odwzorowań. 

Jest to najistotniejsza część teorji, której opanowanie stanowi o znajomości 
struktury ogólnej rzutów kartograficznej. 

W następnych rozdziałach autor doskonale ujmuje rzuty a z y mu
t a 1 n e (zdaje się, że termin lepszy niż ze n i ta 1 n e), walcowe i stożkowe 
dając jako resume ogólne definicje każdej z tych kategoryj. Definicje t; 
nadają książce specjalny charakter. 

W śród rzutów azymutalnych nie pomieścił autor być może celowo 
ze wz~lęd~~ dydaktycznych, ważnych dość odwzo:owań, opartych n: 
zasadzie mimmum sumy kwadratów zniekształceń linjowych, wziętych po
p~zez cały obsz,ar mapy, jak np. rzutu Airy' ego, oraz rzutów perspekty
wi~zn)'.'ch _Clarke a. Prawda, że są one bardzo mało stosowane, jednak 
opieraJą się na koncepcji, którą można uogólnić na inne rzuty np. wal· 
~owe lub stożkowe1), i są same przez swą subtelną metod~ ciekawe 
t pouczające. Dla kartografów zaś nie mogą być obce, gdyż wchodzą 
coraz to bardziej w użycie. 

, W śród rzutó~ ~to~kowych zauważamy udoskonalony rzut Albersa, 
ktoremu autor poswięcił osobną broszurkę (odbitka z Przeglądu Towa· 
rzystwa Wiedzy Wojskowej, rocznik II., rok 1925). 

Ciekawy ~ównież rzut stożkowy równoodległy podał uczony rosyjski 
pr.of .• Krasowski w „Geodezist" Nr 6/7 1925, oparty właśnie na zasadzie. 
mmrmum sumy kwadratów zniekształceń linjowych. 

Rzu~y wielościenne, tak niejasno ujmowane w różnych podręcznikach 
karto.grafJi, a zwłaszc~a topografji', w interpretacji autora wyświetlają tę 
panUJ~cą . ~szechwładme w topografji, metodę odwzorowania. Zapoznaje 
nas rowmez autor z rzutem Międzynarodowej Mapy Świata 1/M., podając 
mał~ u nas znane wywody Lallemanda. Stosowanie rzutów, ich rozpozna· 
wame na mapach, oraz wykaz chronologiczny rzutów kartograficznych 
stanowi zakończenie książki. 

Jes~, to naj~epszy. podręcznik w języku polskim w dziedzinie rzutów„ 
Dla studJow polttechmcznych oraz dla kartografów niezbędny. 
. ~taranny czytelnik zauważy niejedną oryginalną myśl autora, ora~ 
mdywtdualny punkt widzenia w interpretowaniu różnych zagadnień. 

Kpt. Franciszek Biernacki. 

1
) Metodę mtmmum sumy kwadratów zniekształceń do tych rzutów zastosował 

A. E. Young w dziełku pod tytułem Same investigations in the theory of map pro-
jections. London, 1920. " 
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W sprawie krytyki arkusza polskiego Międzynarodowej 
Mapy Świata „Warszawa". · 

,lolski Przegląd Kartograficzny" w N. 15-16 (Grudzień 1926 r.J 
w dziale krytyki.map polskich, oraz w artykule wstępnym zawiera ocenę 
wydanego przez W. I. G. we wrześniu 1926 r. arkusza Międzynarodowei 
Mapy Świata „Warszawa". 

, Nie będziemy polemizowali z prof. Romerem na temat zapoczątko--
wania prac W. I. G. nad Międzyn. Mapą Świata. W. I. G. jako instytucja 
wojskowa, nie załatwiał tej sprawy samodzielnie i niejeden zarzut prof. 

Romera jest niewłaściwie skierowany. 
Chodzi nam o samą krytykę arkusza „ Warszawa", która jest za.bar-

wiona niezadowoleniem z pracy W. I. G. nad Międzyn. Mapą Świata. 
Prof. Romer, stwierdzając, że „sekcja polska Miljonówki" , sprawia ogólne 
wrażenie korzystne, wzmożone nadzwyczaj poprawnem wykonaniem i dosko-
nałą reprodukcją", oraz, że nie ustępuje ona w niczem sekcjom angielskim~ 
a przewyższa francuskie", jednocześnie robi aluzje do państwa, które 
w opracowaniu Międzyn. Mapy „nie może zadaniu podołać", pisze, że 
wydana mapa „oczywiście wstydu Polsce nie przyniesie, ale może ją narazić 
na krytykę i połączone z nią niebezpieczeństwa nawet natury politycznej".(!} 

Mamy wrażenie, że w zdaniach ostatnich jest trochę przesady. 

Przechodząc do szczegółów, prof. Romer uznaje w opracowaniu 
hydrografji „rozsądny wybór arterji, oparty na źródłach", ,,oryginalną 
i dobrą naogół generalizację w opracowaniu hypsometrji, oraz poprawność 
kot", zarzuca jednak cały szereg błędów i usterek. 

Część tych zarzutów jest słuszna i za wskazanie ich możemy być 
tylko wdzięczni, część natomiast jest przesadzona lub też zgoła bezpod-

stawna. 
Tak np., krytyka zarzuca, że najwięcej braków znajduje się w sieci 

kolejowej i wyszczególnia linje kolejowe, które na mapie zostały pominięte. 
Są to przeważnie bardzo krótkie odcinki, których pominięcie było na 
mapie miljonowej w większości wypadków wska z a n e, czy to ze względu 
na g e n e r a li z a c j ę, czy też z b r a k u na tych linjach r u c h u o s o-
b o w e g o. N a koleje pro j e kto w a n e Międzynarodowa Mapa Świata . 
z n a ku n i e p r z e w i d u j e. Stąd pochodzi pominięcie kolei Bydgoszcz
Gdynia, która w r. 1925 (rok grawerowania mapy) nie była budowana, 
a nawet dotychczas na niektórych jej odcinkach prowadzone są dopiero 
studja. Tyczy sie to również zarzutu, o braku drugiego toru linji Kutno-
Łowicz, co do której prof. Romer pisze, że otrzymuje ona ob e c n i e 
drugi tor (1926 r.). Kolej Kozłowa Ruda - Szostakowo naniesiona · jest 
z materjałów zupełnie miarodajnych i nie widzimy argumentów dla „pew
nych wątpliwości" co do poprawności jej trasy. 
. W spra\vie innej kategorji zarzutów, tyczących się rozmieszczenia 
i klasyfikacji osiedli, prof. Romer, stwierdzając, że „ogólny obraz mapy 
jest proporcjonalny do gęstości ludności i innych zachodnia-europejskich. 
arkuszy i nie da przeto powodu do szeregu zarzutów w refer.acie p. Mac 
Leod' a na Kongresie Geografów w Kairze", zarzuca jednak „niewspół
mierność klasyfikacji", dzięki niewykorzystaniu najnowszych spisów lud-
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nosc1 poza granicami Polski, jak gdańskiego i litewskiego z 1924 r ., oraz 
pruskiego z 1925 r. Dla Gdańska W. I. G. uwzględnił spis 1923 r., dla 
Litwy dane spisu 1924, spisu zaś ostatniego Prus Wschodnich (1925 r.) 
nie mógł uwzględnić dla tej prostej przyczyny, że wykonywany on był 
wtedy, gdy mapa już była w grawurze (o dacie grawuty i wydania istnieje 
adnotacja na mapie}. 

Moglibyśmy wskazać inne jeszcze zarzuty niesłuszne. Powtarzamy, 
że nie chodzi nam o krytykę mapy, nawet najsurowszą, lecz o pewną 
strq,nniczość, którą musieliśmy z przykrością zauważyć w wielu miejscach 
omawianego artykułu. 

Nie zaprzeczamy, że arkusz "Warszawa" posiada pewne usterki 
w szczegółach, zdaniem jednak naszem, jest on obecnie najlepszą mapą 
hypsometryczną tego terenu w skali miljonowej. , 

,,Centraln'e Biuro Międzynarodowej Mapy Swiata w Southampton" 
(instytucja międzynarodowa, powołana do kierownictwa prac nad Międz. 
Mapą), któremu W. I. G. przesłał 60 egzemplarzy arkusza „ Warszawa", 
zaakceptowało ten arkusz w piśmie swem z dnia 10/XI 1926 r. Arkusz 
ten został sprawdzony przez „Biuro", które stwierdzając ścisłe zastoso
wanie się do uchwał międzynarodowych, wyraziło się o mapie z uznaniem. 

Por. Stanisław Czarnecki. 

I\SIĄŻł\I I MAPY 

A. PRZEGLĄD KSIĄŻEK I CZASOPISM. 
1. Geodezja„ Geofizyka. Astronomja. Topografja. Fotogrametrja. 

Mónnicbmeyer Karl u. Hopmann 

J f - Kataloa der intermedia.ren Sterne 
ose · 6 N d I f" vom + 500 Deklinat. bis zum or po ur 

d Aequinoktur 1925, beobacbtet am 
Ras, sold'schen Meridiankreise. Bonn, 1927. 

ep 40) f . Cohen. (Str. ~5. · . 
[Publikacja Umwersyteckiego Obserwa-

torjum Astronomicznego w ~onn~. 
Hopfner Friedrich. - Die Figur der 

Erde. Wien, 1927. Oesterr. Bundesverlag 
f. Unterricht, Wissensch. u. Kunst (Str. 
112, 17 ryc., 7 t_abl., 3 mapy). 

[Kształt Ziemi]. 
Jackowski Max - Leitfaden der 

Vermessungskunde. Hannover, 1927. C. 
Meyer. (Str. 112, VII, 100 ryc., 5 tabl., 
2 załączniki). 
[Podręcznik miernictwa]. 

Cooligde J. L. - Einfiihrung i~ ~ie 
Wahrscheinlichkeits - Rechnung. LeipZ!g, 
1927. Teubner. (Str. IX, 212, z ryc . . 8°)
[Wstęp do rachunku prawdopodob1en-

stwa. Tłomaczył E. M. Urban]. 

Sauer Robert. - Flachen mit drei c;n.ge
zeichneten Systemen geod~tischer Lmien, 
die sich zu einem Dreiecksnetz ver· 
kniipfen lassen. Miinchen, 1926. Bayer. 
Akademi e d. Wissenschaften. (Str. 353 -
397 z 16 ryc. 8°). • d 

[Odbitka z protokółów posied.z~n o -
działu matem. przyroda. BawarskieJ Aka-
demii Umiejętności]. . . 

Graeser M. - Priifung der Genamgke1t 
<ler topographische~ Grundk:irte. 1 : 5.000 
Berlin, 1926. R. Eisenschm1dt. (Str. 35 
z mapą). • . f . 

[Sprawdzanie dokładnosc1 topogra 1czne1 
mapy podstawowej 1 : 5.000]. . 

Oberguggenbur~er Viktor .. - Ober 
die Szintillation der Fixsterne. Wien, 1926 
Akademie der Wissenscha(ten. (Str. 627-
645, 80). Odb" k 

[Oscylacja gwiazd s~ałych. - 1t . a 
z „Mitteilungen d. Umv. Sternwarte m 
Innsbruck" No 3]. 

Radau. - T ables barometriques et 
hypsometriques po~r le calc_ul des hauteurs. 
Paris, 1927. Gauth1er - Villars et Comp. 
Str. 24). . 

[T ahlice do barometrycznego oznaczama 
wysokości]. 

Show.--Manual of Meteorology. Vol. I. 
Meteorology in bistory. 1926. 30 s. Str. 359. 

[Podręcznik meteorologii, Tom I. Meteo-
rologja w historji]. . . . 

P. Dawidowicz. - "Fiz1ka ws1ele~
noj". Moskwa, 1926. Popularno-nauczna1a 
bibljotieka. (Str. 208). Cena 1.35 ;s. 

[Fizyka Wszechświata .. W sposob przr 
stępny wyjaśnia .!°etody i z~obycze wspo: 
czesnej astronom1i, ze szczegolnem uwzględ 
nieniem astrofizyki]. 

Miorini, lt. col. - Topografia r.ontim
porana „Rom. Militara", No 5/26). 

Deambrosis Delfino. - Note di. topo
grafia militare razionale. (,,Eserc1to -
Nazione" No No 1 - 3 1927). 

Zapiski Wojenno· Topografi
c;~skago Uprawlenja". ----: T. L~XIJI 
część II zeszyt I (str. 432 z hczn. rys.+ 
22 mapy i schematy barwne, 19?7 r., 
Moskwa, Wojsk. Urząd Topograficzny, 
wym. 33 X 25, nakład 1.00~ egz.). 

[Opracowane pod redakc3ą zn~ne~o ge
odety N. Szczotkina, z polecema kierow
nika i komisarza Wojsk. Urzędu Topograf. 
A. Artanowa]. 

Sbornik riefieratow i statiej po 
gi!odieziczeskim woprosam". -
T. Xlll, zesz. I (str. 120 z rys., 1926 r., 
Moskwa, Wojsk. Urząd Top o graf., cena) 
1.70 rb., wym. 26 X 18, nakład 1.000 egz. 

Truszczow A. - "T opog!a~o-g:ieodie.
ziczeskije raboty po re~istracj~ Z!~miel Swi
jaźskaao kantona Tatnespubhk1 (str. 19, 
Kazat( 1926 r., wym. 27 X 18, nakład 800 
egz,). 

Truszczow A. - ,,Niwielirn~je Soje: 
dinienje . Kazani s W.-Usłonsko1 mark~J 
wodnago transporta" {str .. 18, Kazan, 
1926 r., Kaz. miern. techmkum, wym. 
26 X 18, nakład 800 egz.). 

Kawarajskij W: - !,Ni~k?~oryje .za
daczi sfiericzeskoj gieom1etrn l ich priło· 
. .. w astronomii, gławnym obrazom 
zemJe . . · · · t pro k opriedieleniju wr1em1eni i sz1ro Y u -
szczonnymi instrumientami" (str. 33 z rysd 
1926 r., Leningród, wym. 27 X 18, nakła 
150 egz,). . k . d 

[Artykuł z LI toniu „Zapiso J?O ~· to-
grafii" 1926 r. Niektóre zagad01e~1a ~e
ometrji sferycznej i ~ast?s~wame ich 
w astronomii, w szczegol1!o~c1 do wyzna· 
czania czasu i szerokosc1 za pomocit 
instrumentów uproszczonych]· 
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„Astronomiczeskij jeźegodnik 
na 1927 god". - (str. 4 + 180 + 1 ma
pa, 1926 r., Leningród, Instytut Astrono
miczny, wym. 24 X 16, nakład 750 egz.). 

[Rocznik astronomiczny na rok 1927]. 
Numierow B. - ,,Mietody pribliżenna

go opriedielenja .sziroty, wriemieni i azi
muta" (str. 32 z rys., Leningród, Instytut 
Astronomiczny, 1927 r., wym. 24 X 16, na
kład 1.250 egz.). 

[Dodatek do rocznika astronomicznego 
na 1927 r.J. 

,,Kurskaja magnitnaja ano• 
malja". - (str. 5, oraz 27 arkuszy map, 
1927 r., Moskwa, Leningród, Promizdat, 
wym. 71 X 53. nakład 1.000 egz.), 

[Kurska anomalja magnetyczna. Atlas 
map, elementów magnetyzmu ziemi, okreś
lonych pod kierownictwem P. Łazariewa, 
członka Akademji Nauk i dyrektora In
stytutu Fizyki i Geofizyki w Moskwie. 
Opracowany przez specjalną komisję do 
badania kurskich anomalji magnetycznych]. 

Izwiestija glawnoj rossijskoj 
astronomiczeskoj obsierwatorii.
Pulkowo. T. X,5 (str. 483 - 527, 1927, 
Leningród, Obserwat. w Pułkowo, cena 
1,80 rb., wym. 51 X 24, nakład 600 egz.). 
[Wiadomości głównego obserwatorjum 

astronomicznego w PułkowoJ. 

Krasowskij T. - ,,Rukowodstwo po 
wyższej geodezii". Czast' I. (str. XV+463 
z rys., 1927 r, Moskwa, Wyższy Urząd 
Geodezyjny i Mosk. Instytut Mierniczy, 
cena 8.50 rb., wym. 26 X 17, nakład 2.000 
egz.). 

[Podręcznik Geodezji Wyższej. Część I. 
Kurs wydziału geodezyjnego Moskiewskie
go Instytutu Mierniczego]. 

,, Trudy pierwago gieodieziczes
kago sowieszczanija". - (str. 125 
z rys., 1927 r., Moskwa, Gospłan, wym. 
22 X 15, nakład 1.000 egz.). 

[Prace 1-go rClsyjskiego Kongresu, od
bytego w Moskwie w do. 19/22-IV-1926 r. 
Wydane pod redakcją prof. J. Szokalskie
go i A. Michajłowa}. 

Mandożko P. - ,, Triehowanija k wo
jennym aerofotosnimkam i wytiekajuszczi
je iz nich wywody o nużnych nam aero
fotoaparatach". 

(Str. 72 z rys., 1927 r., Moskwa, Awjo
iżdatielstwo, cena 1 rb., wym, 23 X 15, 
nakład 1.000 egz.), 

[Wymagania w stosunku do zdjęć lotni
czych, oraz jakie aparaty aerofoto są dla 
nas niezbędne]. 

Marchilewicz K. i Jasztold-Go
w~rko „ W. - ,,Deszifrirowanije aero
smmkow . 

(Str. 193 z rys. i map., 1927 r., Moskwa, 
,, W oj ennyj Wiestnik", cena 4 rb., wyna. 
26 X 17, nakład 3.000 egz.). 

[O rozpoznaniu zdjęć lotniczych]. 
Bik A. - Czebotariow A.-,,Uczeb

nik niższej gieodiezii" (str. 516, rys. 447, 
tablic 4, 1926 r .. Moskwa, Wydawnictwo 
Państwowe - Gosizdat). 

[Nowe wydanie znanego poaręcznika 
geode2ji niższej A. Bika w przeróbce A. 
Czebotariowa, profesora Moskiewskiego 
Instytutu Mierniczego. W podręczniku tym 
wprowadzono system metryczny]. 

,,Fotografija i Aerofotografija", 
(str. 536 z liczn. rys., 1926., Moskwa, 
Awjoizdatielstwo). 

[Praca zbiorowa pod redakcją D. Sol· 
skiego. W pracy biorą udział: D. Solskij, 
I. Iwanow, A. Chomiakow, K. Czibisow 
i D. Tarasienkow]. 

,,Rukowodstwo po aerofoto• 
sjomkłe".-(str. 172 z rys., wykresami 
i barwo. planami, 1927 r., Moskwa, Awio· 
izdatielstwo, cena 3,20 rb., wym. 23 X 15, 
nakład 1.000 egz.). 

[Praca zbiorowa: N. Arsienjew, M. Bog
danow, B. Dmitrjew, A. Miller]. 

Swiesznikow B. - ,,Kak czitat' karty 
i plany'' (str. 30 z rys., 1927 r., Moskwa, 
Leningród, Gosizdat, cena 10 kop., wym. 
18 X 14, nakład 25.000 egz.). 

Kazaczkow A. - ,,Kak polzowatsia 
kartami i planami'' (str. 64, rys. 25, 1927• 
Moskwa - Leningród, Gosizdat, cena 20 
kop., wym. 17 X 4, nakład 10.000 egz.). 

Kazaczkow A. - ,,Kak sostawit' pro· 
stiejszij plan miestnosti"· (str. 72 z rys., 
1927 r., Moskwa - Leningród, Gosizdat, 
cena 25 kop., wym. 17 X 11, nakład 
10.000 egz.). 

Arctowski H.- Sole potasowe w Pol· 
sce, Komunikaty Nr 1 do 18 Insty• 
tutu Geofizyki i Meteorologji Uni· 
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
Wyniki prac Henryka Arctowskiego i jego 
współpracowników w latach 1922 - 1925: 
str. 1165. 
Różność wahań w ilości plam na pół· 

nocy i południu równika słońca, tamże. 
O niedokładności pomiarów pluwjoroe· 

trycznych, tamże. 
· O stopniu geotermicznym w szybach 
naftowych w Bitkowie, tamże. 

Próba pomiaru stopnia geotermicznego 
w s.zybie Ratoczyn 5 w Borysławiu, tamże. 

Stenz E. - Porównania aktynometrycz· 
ne - pyrheliometryczne, tamże. 

Arctowski H. - Nowe pomiary gra· 
dientu geotermicznego w szybach nafto· 
wych Borysławia, Krosna i Bitkowa, 
tamże. 
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Stenz E. i Orkisz H. - Spostrzeżenia 
pyrbeliometryC"zne w Karpatach wschod
nich w lecie 1924 roku, tamże. 

Stenz E.-0 teorji aktynometru i o po
miarach górskich promieniowania słonecz
nego, tamże. 

Dawne spostrzeżenia pyrheliometryczne 
na Czarnohorze, tamże. 

Stenz E. - O zależności od szerokości 
geograficznej rozkładu widmowego pr<?
mieniowania słonecznego. Sprawozdama 
i Prace Polskiego Towarzystwa Fizyczne
go, zeszyt VII, 1926. 

Hazard D. L. Magnetic Declłna
tion in the United States in 1925· 
(deklinacja magnetyczna w Stanach Zjed-

noczonych). - U. S. Coast and Geodetic 
Survey (Urząd pomiarów brzegowych i ge
odezyjnych), Washington, 1926. 

Bowie W. - Isostatic c0ndition of the 
United States as indicated by groups of 
gravity stations. (Warunki izostazji w St:a
nach Zjednoczon)ch, wykazane przez ob
serwacje grup stacyj grawimetrycznych}. 
Washington, 1926. 

Instructłons to light keeper• 
on first-order triangulation (in
strukcja dla sygnalizacji świetlnej przy 
triangulacjach I. rzędu). Washington, 1926. 

Duncan. -Astronomy. Harper & Bros. 
Str. 400, ilustr:. podręcznik. 5.27. 12/6. 

2. Geografja i geologja wojskowa. Topologja. Geografja opisowa. 
Terenoznawstwo. 

Siemionow Tiań-Szańskij.-,, Czto 
dołżen znat' każdyj krajewied o gieografji 
czełow~eka". (str. 133 z rys. wykr., Lenin
gród, 1927 r., Brokgauss i Jefron, cena 
1.40 rb., wym. 23 X 15, nakład 4.QOO egz.). 

l Co powinien wiedzieć każdy krajo
znawca o -geografji człowieka. Z wydaw
nictwa 

0
Pomoc Krajoznawcom" pod re

dakcją prof. W. Budonowa i S. Sowietowa]. 
Popow G. - ,,Jakutskij kraj". 
(61 str., 1926 r., Jakutsk, ,,Leniniec", 

cena 1 rs., wym. 22 X 17, nakład 1000 egz.) 
„I z wie st ij a gieologiczeskago 

komłteta". 1926. T. XIV Nr 3. (Str. 202 
z rys. i 2 tabl., 1927, Lenin gród, Komitet 
geologiczny, cena 1 '35 rb., wym. 26 X 18, 
nakład 1550 egz.). 

Szustow B. - ,,Krymskaja A. S. S. R." 
(Str. 63 z rys. i mapą, 1927 r., Moskwa, 
Gospłan, cena 60 kop., wym. 23 X 15, 
nakład 5.000 egz.). 

Piotrowskij W. ,,Siewiero-zapadnyi 
rajon" (str. 138 z illustr. i 1 mapą, Moskwa, 
Gos pła n, 1927 r. Cena 1.50 kop., wym. 
23X 15, nakład 5.000 egz.) 

[Północno-zachodni kraj. Zeszyt I wy
dawnictwa ,,Ekonomiczno - geograficzny 
opis Z. S. R. R."]. 

Archipow N. ,,Sriednieazjatskije ries
publiki". (Str. 139 z mapą, Moskwa, Gos
izdat, 1927 r., cena 1.50 rb., wym. 23X 15, 
nakład 3000 egz.). 

Szulejkin W. prof. ,,Oczerki po fizikie 
tnoria" (str. 158 z illustr. i wykr,, 1927, 
Moskwa, Gosizdat, cena 1.35 rb., wym. 
20X 14, nakład 5.000 egz.). 

Dombrowskij B. ,,Priedwaritielnyj 
odczot o gieołogiczeskich izsledowanijach 
w Mongolskoi narodn. resp. w 1925 godu". 
Czast' I. . (str. 59 z ilustr. i mapą, 1926, 

Komitet Naukowy Mong. Rep., cena 1'80 
rb., wym. 27X19, nakład 1000 egz.). 

[Prowizoryczne sprawozdanie z badań 
geologicznych w Mongolji. Część I. Bada
nia w rejonach nagórnych]. 

Treatt. Cape to Cairo. The record of 
a historie motor journey. 3.27. 21/-. 
Str. 251. 64 ilustr. i 1 mapa. 

[Od Przylądka (Dobrej Nadziei) do Kairu. 
Sprawozdanie z historycznej podróży auto· 
mobilowej]. 

Headlam. Naples. Mediaeval T owns' 
Series. 3.27. 5/6. Str. 384 i 1 mapa. 

Jedna z 34 książek tej serji, starannie 
opracowanych, zawierająca historję Pom
pei i muzeów Neąpolu. 

[Neapol. Serje miast Średniowiecza]. 
Wharton. - In Marocco. The Travel· 

lers Library. Cope. Str. 223. 5.27. 3/6. 
[W Marolcku. Bibljoteka Podróżnicza. 

Cope]. 
Rasmussen. - Across Arctic Ameri

ca. Putuam. Str. 408, 64 ilustr. i 4 mapy. 
4.27. 21/-. Sprawozdanie z 5-ej ekspe
dycji. 

[Poprzez Amerykę Arktyczną]. 
Thornh 11. - Sweden, from Ystad to 

Haparanda. Str. 50, bogato ilustrowana 
4.27. 1/6. 

[Szwecja od Ystad do Haparandy]. 

Ellis. - The Long Lead across Aus
tralia by motor-car. Unwin Benn. 4.27. 12/6. 
Str. 280, ilustr. 

[Długa podróż samochodem przez Au-
stralję]. 

Me. Laurin. - What about North Af-
rica Scribner. Str. 378. 4.27. 12/6. 
Podróż po Maroku, Algierze i Tunisie. 
[O Afryce Północnei]. 
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Scott'• last expedition, in 2 volumes 
by Leonard Huxley J. Murray. 4.27. 15/-. 
Str. 515. 

[Ostatnia ekspedycja Scott'a, w 2 to
mach przez L. Huxley]. 
· Warren. - Wild Goose Chose. Faber 

& Gwyer. Str. 251. 4.27. 6/-. 
Oświetla kwestje emigracji do Kanady 

z punkt4 widzenia emigranta. Książka 
napisana żywo i interesująco. 

Forsyth. - Calculus of Variafa,ns. 
Cambridge Press. Str. 678. 3.27. 50/-. 

[Rachunek warjacyjny ]. 
Whitehead & Russell. - Principia 

Mathematica. Vol. III, 2-nd edition. Camb. 
Press. Str. 499. 4.27. 25/-. 

Engineer's Year Book of F ormu
las, Rules, Tables data and memoranda 
for 1927. C. Loelwood. 5.27. 30/-. 

[Rocznik Inżyniera na rok 1927 z for
mułami, prawami, tablicami i innemi da
nemi]. 

Ince. - Ordinary differentia! eq~a
tions. With diagrams. Longmaus. Str. 566. 
5.27. 36/-. 

[Zwyczajne równania różniczkowe z dia
gramami]. 

Neblette. - Photography. Its ~rincip
les and practice. Chapman & Hall. 5.27 
30/-. Str. 662. 

[Fotografja, jej zasady i stosowanie]. 
Olechowski Bohdan - Zarys geo

grafji wojskowej, (Ostrów Komorowo, 1926 
(Str. 49 litogr,). 

[Oficerska szkoła Piechoty. Zbiór skryp· 
tów do nauki ogólno wojskowej]. 
. Mehler Ober~tlt.- Galandebeurteilung 
im Rahmen takbscher Aufgaben. Berlin 
1927. E. S. Mittler u. Sohn, (Str. 104, v: 
tabl. 8). 

[Ppułk. Mehler. - Ocena terenu w za
kresie zadań taktycznych]. 

Nowac~ Ernst.-Beitrage zur Geologie 
von Albamen. Stuttgart, 1926. E. Schwei
zerbart. (Str. 495 - 597, 17 ryc. 1 tabl.) 
1 mapa). 

[Pfzyczynki do · genlogji Albanji. -
Odbitka z rocznika „Jahrbuch fiir Mine
ralogie, Geologie und Palaontologie]: 

Petit Guide du commerce de l'in
dus~rie et de la colonisation en Afrique 
occidental fran~aise Paris 1926 E. Larose 
(Str. 24. 8°). 

[Mały przewodnik gospodarczv po franc 
Afryce zachodniej, do użvtku emigrant~ 
i osób interesujących się gospodarczemi 
sprawami kolonij]. 

Taillis Jean cln. - Le tourisme auto
mobile en France. Guide 11 BP" des Alpe 
a la Cote d'Azur (T. 2). Paris 1927. Edi
tions de France (380 str. z rys. map. 
i planami). 

W aterlou. - Routes des Alpes. The 
Motorist's guide to the Great Alpine 
Roads. With nine fullpoge maps and 51 art 
illus. 1927. 7, 6 d. 

[Drogi Alpejskie. Przewodnik automo· 
bilisty po wielkich drogach alpejskich z 9 
dużemi mapami i 51 ilustracjami artysty• 
cznemi]. 

Machatschek Fritz. - Landeskunde 
der Sudeten und West-Karpathenlander 
(Bibliothek landerkundJicher Handbiicher). 

Stuttgart 1927. J. Engelhons Nachf. (Str. 
440, XI 17 tabl. 42 fig. 8°). 

[Kraje Sudetów i Karpat Zachodnich]. 
Lemay et Robyn. - Le Nord. Coli. 

Departements et Pays de France. 
Paris 1927, A. Michel (388 str.). 
[Zbiór opisów departamentów i krajów 

Francji]. • 
Ubersichtskarte der Bodenarten von 

Baden und den angrenzenden Gebieten 
nach d. charakterist. Nahrstoffgehalt ihres 
Muttergesteins. 

Zgst. von d. Bad. Geolog. Landesaostalt 
1924. - 1 : 200.000 Heidelburg 1927. Karl 
Winter. 

(88 X 130 cm. kolor.). 
[Mapa przeglądowa rodzajów gleb Ba· 

den u]. 
Maliszewski Edward. - La Pologne 

d'aujourd'hui. Paris, 1926. Gebethner 
i Wo1ff. (Str. 92). 

[Polska dzisiejsza]. 
Siebeneichen Alfred. - La Pologne 

et · le developpement du port de Danhig. 
(La Pologne Contemp. Bibl. Hist. Econ. 
& Lit. Il). Paris, 1926, Gebethner & Wolff. 
(Str. 91). 

[Polska i rozwój portu gdańskiego]. 
Graff Otto Dr. Vom Begriff der Geo· 

graphie im Verhaltniss zu Gescbichte und 
Naturwissenschaft. Miinchen, 1926. OJden· 
bourg (Str. 160). 

[Stosunek Geografji do historji i prJY• 
rodnictwa]. 

3. Geografja gospodarcza i polityczna. Etnografja. Statystyka. 

Anisimow.-,,Kawkazkii kraj". 
[przewodnik po KaukazieJ. 
Badanie geograficzne nad Polską pół

nocno zachodnią.-Poznań 1926 (Str. 52). 

[wydawnictwo Inst. Geogr. Uniw. Pozo. 
Zesz. 1-szy.J 

Zaborski 8.-0 kształtach wsi w Pol· 
sce i ich rozmieszczeniu. - Sprawozdanie-
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I czynności i posiedzeń Polskiej Akademji 
Umiejętności Kraków 1926. 

Da• Erdbild der Gegenwart. Hrsg. 
von Walter Gerling. Leipzig, 1927. List u. 
Bresseodorf. (Str. 817-896. 8 tab. 1 mapa 
1 zał. 4°). 
[Teraźniejszy obraz ziemi. - Wychodzi 

zeszytami]. 
Louis Herbert.-Albanien Eine Landes

kunde vornehml. auf Grund eigener .Reisen. 
Stuttgart, 1927. J. Engelhorns Nachflg. 
(Str. 164, VIII, 8 tabl. 1 ~apa). 

[Albania, opis kraju na podstawie włas
nych podróży]. 

SchGltze J. L. - Makedonien Land
schafts- und Kulturbilder. - Jena, 1927. 
G. Fischer. (Str. 250, X, z 86 tabl., 
3 mapy). 

Belgique. - Pentes et Cotes. Profils 
de routes de Belgique et du Grandduche 
de Luxemburg avec carte generał des 
itineraires se rapportant au guide „Pentes 
et Cotes" avec empleneme~t repere et 
nomenclature alphabetique de toutes les 
villes et communes.-Bruxelles A. Bieble
veld edit. 

Girault Arthur.-Principes de coloni
satioo et de legislation coloniale, 3. Partie: 
l'Afrique du Nord, l'Algerie. Paris, 1927. 
S. A. du „Recueil Sirey'". (Str. 466). 

[Zasady kolonizacji i prawodawstwa ko
lonjalnego. - Część 3-cia: Afryka płn., 
Algier.-Wydanie 5-te]. 

Wsiesojuznaja pieriepii nasie· 
lenija 17 /XII 1926 goda. Priedwa· 
ritielnyje itogi. Wyp. I. - (str. 40, 
1927, Moskwa, Centralny Urząd Staty
styczny, Wydanie 2-gie, cena 50 kop., 
wym. 26 X 17, nakład 2.000 egz.). 

[Prowizoryczne dane spisu ludności 
Z. S. R. R. w dn. 17/XII.1926 r. 
Część l: Ludność miejska i wiejska 

w powiatach i okręgach części europejskiej 
R. _S. F. S. R., Białoruskiej S. S. R., Ukraiń
skiej S. S. R. i Zakaukazkich S. F. 
S. S. R.]. 

Itogi wsiesojuznoj gorodskoj 
Pierłepisi 1923 goda. Czast' IV.
(5str. 299, 1927 r., Moskwa, Centralny Urząd 

tatystyczny, cena 3·50 rb., wym. 26 X 18, 
nakład 2.000 egz.). 

C 
[Dane miejskiego spisu ludności 1923 r. 
zęść IV]. 
Roethe Gustav.-Das geraubte deut-

8che W estpreussen. Langensalzeo, 1926. 
eyer u. Sobne (Str. 52, 8°). 
[Zrabowane niemieckie Prusy Zachodnie]. 
Andree K., Heiderich F., Sieger 

R
1 

· - Geographie des W elthandels. Wien, 
927. L. W. Seidel u. Sohn. (Str. 1110, XVI 

z rnapami). · 

[Geografia handlu światowego. - Wy
danie 4-te zupełnie nowoopracowane]. 

Czuber Emanuel. - Die statistische 
Forschungsmethoden. Wien, 1927. W. Sei
del u. Sohn. (Str. X+ 238, 35 rys, 8°. 
Wydanie drugie). 

[Metody badań statystycznych]. 
Kubijowicz Włodzimierz. - Życie 

pasterskie w Karpatach polskich. - Spra
wozdanie z czynności i posiedzeń Polskiej 
Akademji Umiejętności. Kraków 1926. 

GrGnsberg S, - Polsza i Rumunia, 
Politiko-ekonomiczeskije oczerki. Moskwa, 
1926, ,,Krestjanskaja Gazeta". (Str. 45 + 3 
z illustr. 5°). 

[Dodatek do czasopisma „lzba-czitalnaja" 
Nr 23]. 

Suski Juljan. Organizacja władz i urzę
dów państwowych Rzeczypospolitej Pol
skiej. Warszawa, 1927. Księgarnia F. Hoe
sicka. (Str. 74 + VIII, 1 wykres). 

[Zawiera: 1) Wykres organizacji wła~z 
państwowych Rzplitej Polskiej. 2) Skoro
widz ustaw i rozporządzeń dotyczących 
organizacji władz i urzędów' państwo
wych. 3) Spis alfabetyczny władz, urzę
d.ów i instytucyj państwowych istniejących 
w Polsce]. 

Berka Giinther. - Der Daseinskampf 
der deutschen Minderheit in Ungarn. Graz, 
1927. Alpenlandbuchhandlung. (Str. 25). 

[W alka o byt niemieckiej mniejszości 
narodowej na Węgrzech. - No 5 wydaw
nictwa „Pisma niem. związku szkol. Mar
chii płd. o sprawie niemieckiej na kresach 
i zagranicą]. 1 

Guttman Fritz. - Polnische Wirt
scbaftsprobleme. 
Poznań, 1927. ,,Kosmos" (str. 62). 
[Polskie zagadnienie gospodarcze. -

„Korespondencje z Polski w sprawach 
gospodarczych]". 

Hansen Ernst. - Polens Drang nach 
Westen. Berlin, 1927 K. F. Kohler (str. 64)~ 

[Polska ekspansja na zach.ód]. 
Drews Hans.- Die lettische Rovolution 

und das Baltentum. Ryga, 1927, J. Tem
berg (str. 104, 8 °). 

[Rewolucja łotewska a sprawa bałtycka] 
Harcavi Georges. - La Pologne et 

les Communications europeennes Paris. 
Dunod (str. 24). 

[Polska i komunikacja .europejska od
bitka z czasopisma: ,,Revue generał des 
chemins de fer" No Vl/1925). 

Pfohl Ernst. - Orientierungs-Lexikon 
der T schechoslowakischen Republik. Rei
chenburg 1927. Gebr. Stiepel. 

(Str. 687, XX, 1 mapa). 
[Lelcsykon Republ. Czesko-Słowackiej.

Wydanie drugie nowoopracowane]. 
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Lichtenauer Arthur. - Die geogra-
' phische V erbreitung der W asserkrafte in 

Mitteleuropa. Wiirzburg, 1926. Kabitzsch 
und Monnich. - Mitteilungen d. geograph. 
.Gessellschaft zu Wiirzburg. (Str. 62, VIII, 
6 ryc., 2 mapy). 

[Geograficzne rozmieszczenie sił wod
nych w Europie środkowej]. 

Gattefosse J.- Roux C. Bibliographie 
de l' At]antide et des questions connexes. 
Lyon 1927. BQse freres et Rion. (Str. 111, 
8°, 15 map, 1 tabl.). 

[Bibljografja o Atlantydzie i kwestjach 
.z nią związanych. Geografje starożytne, 
etnografja i wędrówki ludów. 

Atlantyk i morze Śródziemne. Afryka 

i Ameryka. Ruchy kontynentów czy icb 
stałość. Potop. Legendy]. 

Statistisches .Handbuch fiir die Re· 
publik Oesterreich. Wien 1926 Bundesarnt 
fiir Statistik (G. Gerolds Sohn. - Str. 177, 
VIII, 8°). 
[Podręcz n i k Statystyczny Republifi 

Austrjackiej]. 
Sterkendries Jose. - Argentinien 

Landwirtschafts- u. Siedlungsverhaltnisse. 
Wien, 1927. Ósterr. Bundesverlag f. Un. 
terricht, Wissenschaft u. Kunst. (101 str. 
z ryc. 8°). 

[,,A r g e n t y n a, stosunki gospodarcze 
i osadnicze". Przekład z hiszpań~kiego 

przez O. Panesch-Hohenstegen'a]. 

4. Kartografja. Grafika. 

Diemkin A. - "Technika czerczenija. 
Tieorija i praktika". str. 220 ryc. 207, 
1927, Moskwa, wyd. autora, cena 2.25 rb., 
wym. 23X15, nakład 15.000 egz. 

[Podręcznik dla kreślarzy]. 

Lewieniec, E. - ,,lnstrukcija dla izu
czenja stiekłograficzeskago sposoba raz
mnożenija kopij". (Str. 8, 1927, Moskwa, 
Laborat. M. Lewi~niec, nakład 500 egz.). 

Pawłowski Edward.~- Książka adre· 
sowa zakładów graficznych w Rzplitej 
Polskiej, zawierająca szczegółowe infor
macje o wszystkich drukarniach i ich 
specjalnościach wytwórczych, z dodatkiem 
spisu czasopism Rzplitej Polskiej.- Poznań. 
1926. Drukarnia Polska. [Str. VIII, 128, 8°]. 

Sommer Richarda . Graphik, Druck 
und Reproduktion. Wien, 1927. Staats· 
druckerei, (Str. 136, 80). 

S. Roczniki. Sprawozdania. Katalogi. 

,,Spisok litieratury dla ziemle
stroitelej, mieljoratorow i gieo
dłezistow". (Str. 8, 1927, Moskwa, Zwią
zek roln. i leśn. pracown., nakład 6500 egz.). 

Sprawozdanie komisji Fizjograficz
nej obejmujące pogląd na . czynności do
konane w ciągu r. 1925 oraz materjały do 
-fizjografji kraju T. 60-ty. Kraków, 1926. 
Akademja Umiejętno~ci. (Str. XLII, 185, 
1 tabl.). 

Rocznik hydrograficzny 1922 do 1923. 
Dorzecze Niemna i Dźwiny. Warszawa 

1926. Nakł. Min. Rob. Publ. (Str. 25, 
3 tabl.). 

Annual Report of the Director, Uni· 
ted States Coast and Geodetic Survey, 
1926 (Sprawozdanie roczne Kierownika 
Urzędu Pomiarów brzegowych i geodezyj· 
nych Stanów Zjednoczonych). Washington, 
1926.-Str. 60 i 15 tablic. 
Księga adresowa Polski (wraz z w. m. 

Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rz~ 
miosł i rolnictwa 1925/29. Warszawa, 1926. 
Tow. Reki. Międz. (Str. lLXXXVI, 2476). 

B. MAPY I ATLASY. 

Bartholomew's railway map of Bri
tish lsles, showing the new groups by 
separate colours. New edition, 19 miles 
to 1 inch. Bartholomew. 4.27. 2/6. 

[Mapa kolejowa wysp Brytyjskich ze 
wskazaniem nowych linij oddzielnemi ko
lorami. Nowe wydanie, podz. 19 mil w 1 
calu (około 1: 1.200,000). 

Collin's. - New World Atlas. 64 oro
graphical an_d political maps and diagrams 
Collins. . 5.27. 316. 

[Nowy atlas świata. 64 mapy fizyczne 
i polityczne oraz diagramy]. 

Michelin. - Motoring map of Great 
Britain. Michelin Tyre Co. Ltd. 5.27. 2/6. 

(Tyre Co. Ltd. Mapa samochodowa 
Wielkiej 13rytanji]. 

Wolf M.-,,Ekonomiczeskaja kartaJe-; 
rop. czasti S. S. S. R., pojasnitelnyj tiek~~ 
(str. 29, 1927 r., Moskwa, ,,Ekonom. źizn ' 
wym. 19 X 14, nakład 6.000 egz.). , 

[Tekst objaśniający do EkonomiczoeJ 
mapy Europ. części Z. S. R. R.]. 

,,.Nawigacjonnaja karta rłeki AJ
dana" - (25 arkuszy mapy w 2-ch kolr 
rach, w skali 1 : SO.OOO. Irkuck, 1927 r„ 
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Uprawi. wnut.r. wodn. putiej Lenskago bas., 
wym. 36 X 22, nakład 50 egz.). 

[Mapa komunikacyjna rzeki Ałdan od 
O - 875 kilometra, to jest od ujścia do 
wsi Piotropawłowskoje]. 

Wekslin N. - ,.Ekonomiko-gieografi
czeskij atłas Awtonomn. Tatarskoj Socj. 
Sow. Riesp." Czast' I. (str. 8, oraz 41 
barwnych map i tablic, 1926, Kazań Pań· 
stwowe wyda wu. T. S. S. R., cena 5.50 rb., 
wym. 27 X 36, nakład 2.000 egz.). 

[Tekst w języku tatarskim. Część I za
wiera: Przyroda, ludność, rolnictwo]. 

,,Dłetalnaja gieologiczeskaja· 
karta Donieckago kamienno" ugol
nago ba•łelna, opi•anije plansz 
Vl-32 ł 33 -(str. 62 z rys., skorow. 
i 4 tablic, 1927 r., Leningród, Komitet Ge
ologiczny, wym. 27X17, nakład 1.000.egz.) 

(Opisanie arkuszy VI - 32 i 33 . mapy 
geologicznej donieckiego zagłębia węglo
wego]. 
Golubłatnikow D. - ,,Dietalnaja gie

ołogiczeskaja karta Apszeronskago połu
ostrowa" (6 ark. barwo. map i rys.+2 str. 
rys., 1926, Leningród, Komitet Geologicz
ny i Rada przemysłu naftowego, wym., 
170 X 102, nakład 1.250 egz.). 
[Dokładna mapa geologiczna półwyspu 

apszerońskiego; rejon ataszkiński]. 
Eulitz. - Karten von Ostpreussen 

1: 100.000. 1) Kreis Johannisburg {65,5X48 
cm.). 2) Kreis Niederung (41X53 cm.) (ko
lor.). 3) Kreis Rosenberg {46X39 cm.). 

[Mapy Prus wschodnich. Wydawnictwo 
Eulitz'a]. 

Eulitz. - Karten d. Provinz Pommern 
1 : 100.000 (kolor,). Kreis Koslin (44'5X30 
em.). [Mapy Pomorza. Wydawnictwo Eu
litz'a]. 

Verkehrskarte vom Reinisch-W est
filischen lndustriegebiet (mit Kreisein
teilung) 1 : 170.000 Koln a. Rhn. 1927. 
Gleumes et Comp. (kolor. 7S·SXS6·5, 8°). 

[Mapa komunikacyjna obszaru przemy
słowego W estwalji]. 

. G. Freitags et Berndts. - Tour
ristenwanderkarte. Mit inF arben ausgefiihr· 
ten W egemarkierungen 1 : 100.000. Wien, 
1926. No 15 Zillertaler-Alpen (64•SX73 cm). 

[Mapa Turystyczna]. 

Alsace - Lorraine. - (Luxembourg, 
~ords du Rhin) comprenant un guide pra
tlique, 1 : 320.000. Paris, 1927. Ed. Blondel 

a Rougery. 

l 
[,,Mapa Alzacji i Lotaryngji" 4-ro ko-

orowa}. · 

(Migroka). - Mittelbacbs grosse deut-
1che . Karte fiir Kraftfahrer Radfahrer, 

ounsten und Biiro. 1 : 200.000. 

Leipzig, 1927. Mittelsbach's Verlag. 
No 51. Beuthen, Gleiwitz, Pless. (89X55'5 

cm. kolor.). 
No 60. Karlsruhe (73"5X41"5 cm. kolor.). 
[Mapa turystyczna i administracyjna 

opracowana na podstawie najnowszego ma
terjału urz~dowego, oraz ze współudziałem 
towarzystw automobilowych i kolarskich. 
Cena egz. 2.00 mk. n.]. 

Ravenateins Volksausgabe von Spe• 
zialkarten des Deutschen Rełchea. 
1: 300,000. Frankfurt a. M. 1927. Geogra„ 
phische V erlagsanstalt u. Druckerei L. 
Ravenstein. 

No 10. Provinz Ostpreussen und Freie 
Stadt Danzig (108 X 102'5 cm. kolor. 8°. 
Cena 5.- mk. n.). 

No 11. Provinz Pommern mit Mecklem· 
burg-Strelitz (1i3 X 73 cm. kolor. 8°. 
Cena 5.- mk. n.). 

No 16. Ober- und Niederschlesien. 
(130 X 82 cm. kolor. 8°. Cena 5.- mk. n.) 

No 20. Freie Stadt Danzig Regzbzk. 
Westpreussen und Polnischer Korridor. 
(73 X 66 cm. kolor. 8°. Cena 1.50 mk. n.). 

No 38. Grenzmark Posen - W estpreus"' 
sen. (63"5 X 94•5 cm. kolor. 8°. Cena 1.50 
mk. n.). .:\ 

Topographische ubersichtskarte 
des Deutschen Reiches. - 1:200.000 
Ausg. A. Hrsg. von d. Kartogr. Abt. d. 
Reichsamts fiir Landesaufnahme. Berlin, 
1927. R. Eisenschmidt. 

No 60. Neustrelitz h. 1903 n. 1919, 1924. 
No 118. Liegnitz h. 1901 n. 1922. 
No 132. Hirschherg in Schlesien h. 1902' 

n. 1919, 1922. 
No 145. Glatz h. 1902 n. 1919. 
No 159. Saarbriicken h. 1899 n. 1917; 

1921. 
(Topograficzna mapa przeglądowa Pań-· 

stwa niemieckiego 1 : 200.000; h- oznacza 
rok pierwS"Zego wydania, n-:--:-rok uzupeł
nienia mapy. Cena egz. 3.- mk. n.]. 

D. M. (Deutsche Motorfahrer) Karte 
1: 300.000. Berlin, 1926. R. Eisenschmidt
Gleiwitz (47 X 37 cm.). 

Dammeyer August. - Nordseekarte • 
1: 300.000. Bremen, 1927. Seekarte. (1 ma
pa, 20 str. tekstu). 

(Mapa morza północnego, opracowana 
na podstawie materjałów urzędowych przed
stawia dokładnie wybrzeże niemieckie 
wraz z drogami wodnemi. Zawiera dodat
kowo mapy wysp i miejscowości kąpielo
wych. Mapa turystyczna i dla żeglugi 

sportowej]. 
Messtischblatt des Freistaates 

Preussen. - 1 : 25.000 Reichsamt f. Lan-. 
desaufnahme. Berlin, 1927 R. Eisenschmidt. 

No 83 Gr. Lappienen, a. 1912, n. 1925. 
No 448 .Zanow, a. 1889, n, 1924. 
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No 467 Cadinen, a. 1909, n. 1925. 
No 468 Trunz, a. 1909, n. 1925. 
No 485 Gurnen, a. 1921. n. 1927. 
No 522 Degow, a. 1889, n. 1924. 
No. 1241 Altdamm, a. 1886, n. 1925. 
No 1555 Gr. Ziethen, a. 1888, n. 1924. 
No 1917 Drossen, a. 1894, n. 1923. 
No 2112 Teupitz, a. 1901. n, 1924. 
No 2544 Klettwitz, a. 1902, b. 1920, 

n. 1925. 
No 2564 Militsch, a. 1888, b. 1911, 

n. 1922. 
No 2565 Gr. Tschunkawe, a. 1886, b. 

1911, n. 1926. 
No 2632 Steinau, a. d. Oder, a. 1887, 

n. 1922. 
No 3088 Lissau, a. 1881, b. 1907, n. 1925. 
No 3201 Keltsch, a. 1881, n. 1923. 
No 3202 Tworog, a. 1881, b. 1912, n. 1923. 
No 3348 Gr. Neukirch, a. 1882, n. 1923. 

. No 3416 Deutsch Neukirch, a. 1882, 
b. 1902, n. 1923. 

No 3417 Katscher, a. 1882 b. 1902, 
n. 1923. 

[Arkusz zdjęcia stolikowego 1: 25.000.-
a. oznacza rok zdjęcia, b. rok sprawdze
nia, n. uzupełnienie mapy.-Cena egzempl 
0°90 mk. n. 
Ravenstełn• Spezialkarte von Siid

deutschland. -1: 300.000. Frankfurt a. M., 
1927 Geograph. V erlagsanst. u. Druck. 
L. Ravenstein. (168 X 124 cm. kolor. 
4 arkusze. Cena 10 mk. n.). 

Kremling Ernst. - lro. Strassenkarte 
von Deutschland und angrenzenden Staaten. 
1: 1.200.000. Miinchen, 1927. lro-Verląg.
(80 X 75•5 cm . . kolor. 8°, z 2 mapami 
dodatk. Cena 2·50 mk. n.). 

[Mapa dróg Niemiec i państw pogra
nicznych. - Zawiera wszystkie główne 
drogi wraz z podaniem odległości w kim). 

Peucker Karl.-Europa. 1:15000000. 
Wien 1927. Oster. Bundesverlag f. Unterr. 
Wiss. u. Kunst. (39 X 30 cm. Kolor.). 

Vidal - Lablache. - Cartes murales 
N~ 13 - 13 bis Europe polifique. Carte 
politique et physique. Echelle de 1/3500000 
Paris libr. Armand Colin. 

[Mapa ścienna No 13, 13 bis, mapa Europy 
polityczna i fizyczna]. 

· Fleming• Generalkarte. - Berlin, 
1927, C. Flemming u. C. T. Wiskott. 

No 12. Frankreich 1:1,500,000 82,5X66,S 
cm. Kolor 8°). 

[Wydanie 31, z trzema mapami dodatko
wemi. Cena egz. 2.40 rnk. n.]. 

No 18. ltalien 1:1,500.000 64 X 80 cm. 
Kolor 8°). 

[Wydanie 24, z 8 mapami dodatkowemi. 
Cena egz. 2.40 rnk. n.). 

No 22. Vereinigte Staaten von Amerika 

(Cuba, Portorieo, Bahamas) 1 :6,000.000. 
(78,5 X 63,5 cm. Kolor. 8°). 

[Wydanie 46, z tektem i licznemi ma
pami dodatk. Cena 3.00 mk, n.]. 
Grandłdier G. - Hansen J. - Carte 

de Madagascar et dependences. 1:1,000.000 
Paris Societe d'editions Geographiąues, 
Maritimes et Coloniales. 

[Mapa Madagaskaru. - Na podstawie 
najnowszych' badań geograficznych]. 

The Plebs Atlas·. Plebs League 1927, 
1 °. (58 map, 64 str. - wydanie popularne, 
celem udostępmenia nauki najszerszym 
warstwom. Cena bardzo niska: 1 szyling). 

[Atlas ludowy. Wyd. Ligi Ludowej]. 
Philips. - Record Atlas, 1926, 17 s. 6d. 
Johnston's.-Unrivalled schoolatlases. 

A complete new atlas. 1927 1 s. 4 d. 
[Niezrównane atlasy szkolne Johnstona. 

Nowy kompletny atlas. Całkowicie nowo 
opracowany atlas szkolny składający sifc 
z map połitycznych i fizycznych]. 

Reclus - Nouvel Atlas departemental 
de la France. Paris 1927. V. Attinger. 
25,5 X 19,5 cm. (96 map 4~ kolor.). 

[Atlas departamentów Francji i płn. 
Afryki francuskiej]. 

Carte des colonies de l' A. O. F. 
Haute Volta. Niger. Dahomey a l'ćcbelle 
de 11500.000 carte de reconnaissance D. 31. 
S. W. Feuille Niamey. Dressć et publie 
par la service gćographique de l' A. O. F. 
a Dakar sous la direction du commandant 
de Martonne, Prix 4 fr. Paris. Ed. Blondel 
Le Rangery, editeur-geographe 8, rue 
Saint-Lazare. 

[Mapa kolonji. Franc. Afryka zachodnia. 
Volta, Niger, Dahomej]. 

Schwann'sche Schulwandkarten N° J. 
2, 11, Diisseldorf 1926 L. Schwann. 

1) Cupper's: Deutschland 1: 625.~ 
(kolor. - 209 X 194 cm. w szescau 
arkuszach). . 

2) C-upper's: Europa. Nach pidagof, 
Grundsitzen entworfen 1: 2,500.000 
(kolor. 213 X 190 cm. 12 arkusz~cb). 

11) Porschke: Karte zur Brandeburg1sch· 
preussischen Geschichte. 1 : 625.00o) 
(kolor. 209 X 130 cm. w 4 arkuszac~ · 

[Ścienne mapy szkolne Sc h w a n n a 
1. Niemcy, 2. Europa, 3. Mapa historyczna 
Prus i Brandenburgji]. 
· Bremen und Bremerhafen mit eine?9 
Auszug aus der Hafenordnuog fij.- die 
stadtbremischen Hafen und fiir Bremercł 
hafen. Maps of the ports of Bremen an 
Bremerhafen with an extrakt of the port 
regulations. 

(Deutsche Hafenplane. No 2). 
Hamburg 1926 Messner et Christianie• 

(1 mapa 67 X 60·5 kolor., str. 71). 
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[Plany niemieckich portów: No 2 Brema 
i Bremerhafen. W załączeniu wyciąg z Re
gulaminu portowego. 

Hubert H. Carte geologique del' Afrique 
occidentale fran~aise au 1 : 1.000.000 

F euille 6a : Bamako 
7 a : Qua gad au gon. 

[,,Mapa geologiczna Afryki zachodniej". 
Arkusz 6a i 7a]. 

Carte topografique de l'~tat-major. 
Carte geologique detaillee de Ja France, 
a l'ćchelle de 1: 80.000. Feuille de Brionde 
(2e edition) avec notice explicative. Paris 
1927, L. Braun. 

[Arkusz: Brionda. Mapa geologiczna 
· Francji. Wydawnictwo Sztabu Gen.]. 

Pascal Pierre. - U. R. S. S. Union 
des Republiques socialistes sovietiques. 
Carte politique et economique. - Paris. 
Librairie du Travail. 

[Z. S. S. R. Mapa polityczna i ekono
. miczna. Skala przybliż. 1 : 6.000.000. Ob
szerny tekst objaśniający]. 

Carte geologique detaillee de la 
France. 1/80000. Feuille 117. Nantes. Paris. 
Service de Ja carte geologique. 

[Mapa geologiczna Francji. Arkusz 117. 
Nantes.] 

Stukir Paul. Der Himmel im Bild. Ein 
astronom. Bi1deratlas. Stuttgart, 1927. 
Franck:h'scbe Verlh. (Str. 72 VIII, z ryc. 
6 kalor. tabl.). 

[Atlas astronomiczny zawiera przeszło 
100 obrazów według zdjęć fotograficzn.]. 

Vidal • Lablache. - Cartes murales. 
No 23. Carte d'Orient pour l'etude de l'hi
stoire du peuple hebreu jusqu' aux premiers 
siec1es de l'ere chretienne. 1:3.000.000. Nr 
23 bis. Palestine divisee en 12 tribus. 
Nr 23 ter. Palestine au temps de Jezus 
Christ. 1:320,000 Paris livr. Armand Colin. 

[.Mapy ścienne Nr 23 Mapa · wschodnia 
do studjum historii narodu żydowskiego do 
pierwszych wieków chrześcijaństwa. 

Nr 23 bis Palestyna podział administra
cyjny. 
..., Nr 23 ter. Palestyna za cz.asów Jezusa 
\...hrystusa. 

Miller Konrad.-Mappae Arabicae. Mit 
einleit. Texten brsg. Bd. 2 u. Bd. 6. Sfutt
gart 1927. Stafflenbergstrasse 54. Na
kładem autora. Tom 2-gi. Ser. 100- 193; 
13-22 tabl. S-10. 4°. Cena 15-mk. n.
Tom 6-ty str. VIII, 80 tabl. 4°. Cena 28m. u. 

[Tom 2-gi zawiera kraje Europy i Afryki . 
w przedstawieniu Arabów średniowiecza. 
Tom 6-ty: 336 fotogr. odbitek znanych 
dotychczas map IrdisiegoJ. 

WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
GEOGRAFICZNEGO. 

Styczeń - maj 1927 roku: 

A. Mapa taktyczna l 1100.000. 
1. Wydanie dwubarwne (Mapa Polska): 

A 50 B 38 Bóbrka. 
A 45 B 42 Deraźne. 
A 52 B 39 Halicz. 
A 35 B 38 Indura. · 
A 40 B 41 Janów. 
A 31 B 42 Oszmiana. 
A 45 B 39 Ozdziutycze. 
A 45 B 33 Opatów. 
A 36 B 39 Wołkowysk. 
A 33 B 41 lwje 1 

A 31_ B 41 Wielkie Sołteczniki. 
2. \!ydanie jednobarwne (kontrreproduk-

CJa map byłych państw zaborczych): 
A 35 B 30 Dąbrówno. 
A 32 B 26 Kościerzyna. 
A 35 B 29 Kurzętnik. 
A 31 B 26 Kartuzy. 
Ą 34 B 29 Lubawa. 
A 34 B 30 Ostróda. 
A 30 B 27 Puck. 
A 30 B 35 Stołupiany 

(Wierzbołowo) 

wznowienie 
nakładu 

B. Mapa Operacyjna 1 s 300.000. 
Arkusz Kowel w 5-ciu barwach. 

C. Mapy Różne. 

Arkusz Bydgoszcz Mapy Samochodowej 
:R2:ptej Polskiej 1 : 300.000 w 4 kolorach. 

Mapa Polski 1 : 1.500.000 - wydanie 
z marszrutą Zjazdu Geografów Słowiań
skich) w 7 kolorach. 

Arkusz Kraków mapy przeglądowej 
1 : 750.000 w 5-ciu kolorach. 

Mapy wykonane na zamówienie 
autorów lub instytucyj. 

Mapa Geologiczna Polski - J. Nowaka 
l : 3.000.000 - w 10 ~o1orach. 

Mapa Geologiczna okolic Warszawy -
Samsonowicza 1 : 200.000 - w 6 kolo
rach. 

Mapa Gleboznawcza Polski - Mikla
szewskiego l : 1.500.000 - w 9 kolorach. 

Mapa Polskich Kolei Państwowych (wy
dawnictwo ,,,Ruch") 1 : 200.000 - w 6 ko
lorach. 

Mapa Kolejowa Europy (Wydawnictwo 
,,Ruch") l: 9.000.000-w 4 kolorach. . 



OD REDAKCJI •. 

1. Do Komitetu Redakcyjnego weszli prócz dotychczasowych 
członków p.p.: Gen. em. T. Cimkowicz, Mjr. Szt. Gen. Stępniewski 
(Dyrektor Nauk Ofic. Szkoły Sł. Geograf.), Mjr. J. Szajewski (Kie· 
rownik Wydz. III W. I. G.) oraz Kpt. S. Żągołłowicz. 

2. Katalog Map W:. I. G. zapowiedziany w zeszycie I, dołą
czamy do niniejszego zeszytu. 

3. Pierwszy zeszyt naszego pisma (styczeń, luty, marzec), 
ukazał się z opóźnieniem; szereg drobnych usterek wynikających 
z pośpiesznej korekty, zechcą P. T. Czytelnicy złożyć na karb trudności 
technicznych, przy redagowaniu pierwszego numeru oraz pilnych prac, 
związanych ze zjazdem geografów słowiańskich. 

4. Następny zeszyt (3) ukaże się z końcem września. Zgłoszono 
dotąd następujące artykuły: Czarnota - P rac e Kart ogr a fi cz n e 
Witkowskie g o; Czarnecki i Adamski - O pracach pomiarowych na 
Polesiu; Krzanowski-Pomiar bazy w rejonie Powurskai 
Piętka - T e r mi n o 1 o g j a T o p o gr a fi c z n a i w. i. 

5. Omyłka druku w niniejszym zeszycie Str. 148 w tytule 
rozdziału (artykułu por . . Stockiego) zamiast 1927 ma być 1917. 

Na tejże stronie wiersz 6 z dołu zamiast 570 ma być 370. 

6. Prenumeratę prosimy regulować czekiem pocztowym (Konto 
P. K. O. Nr 14.638) o ile nie jest pobierana bezpośrednio przez 
Komisję Gospodarczą W. I. G. 

DO P. T. 

AUTORÓW 
REDAKTORÓW , 
I WYDA wcow WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH 

POMIAROWYCH 
GEOGRAFICZNYCH 
KRAJ OZNA WC ZYCH 

GRAFICZNYCH! 

Prosimy o nadsyłanie nam 
swych wydawnictw. H.a~da 
nadesłana mapa i ,ksią~ka 

będzie zamieszczona w bi
bljografji - ewe n tu al nie 
w dziale spr.awozdań. Ili 

Redakcje czasopism nauko
wych działu . pokrewnego. 
prosimy o s t a ł ą wymianę 
wydawnictw. 1'.EDA.I\CJA.. 



WSZYS.TKIE WYDAWNICTWA 
WOJSKOWEGO INST.YTUTU 
GEOGRAFICZNEGO 

M .APY 
·PLANY 

w ·E WSZYSTKICH Sł\ALACH 

KLUCZE ZNAKÓW 

11.ATALOG MAP 

DO NABYCIA 
W GENERALNEJ REPREZENTACJI W. I. G. 

P. T.. ' 

,,SAMOPOMOC 'INWALIDZKA" 
WARSZAWA, SIENKIEWICZA 2 

TAMŻE NA SKŁADZIE MAPY 
WOJSKOWE PAŃSTW OBCY~ff 

WARSZAWA LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 1927. ZESZYT 3. 

WIADOMOŚCI 
• 

SŁUZBY GEOGRAFICZNEJ 
KWARTALNIK 
WYDAWANY PRZEZ WOJSKOWY 
INSTYTUT GE OGRAPIC Z·NY 
W W ARSZAWIB ORAZ SEKCJĘ GEO· 
GRAFICZNĄ TOWARZYSTW A WIE· 
OZY WOJSICOW&J. - REDAKTOR 
MAJOR JERZY LEWAKOWSKJ, 

REVUE TRIMESTRIELLE 
OE L' INSTITUT Gl!:OGRAPHIQUE Ml· 
UT AIR~ DE VARSOVIE ET DE LA 
SECTION GtOGRAPHIQUE DE LA 
SCCI8T8 DES SCIENCES MILIT AIRES. 
SOUS LA DIRECTION DU COM· 
MANDANT GEORGES LEW ĄKOWSKJ. 

VARSOVIE JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 1927. CAHIER 3. 

SYLWESTER SZPAKOWSKI 
Pułkownik-emeryt. 

SP ADY. 

Jednem z najważniejszych, lecz jednocześnie i najtrudniejszych 
do rozwiązania zagadnień kartografii, jest zagadnienie jasnego i nie
dwuznaczącego przedst~wienia form terenu. Szczególną uwagę ma 
to dla map wojskowych: taktycznych i operacyjnych, gdyż wojsko 
często odbywać musi marsze, postoje i działania bojowe z pominię
ciem istniejących komunikacyj i osiedli, a nawet czasami świadomie 
ucieka się do ich omijania. Wybitną rolę orjentacyjną i taktyczną 
odgrywają wtedy przedewszystkiem nierówności powierzchni terenu; 
znaczenie ich wzrasta szczególnie w wojnie pozycyjnej. 

Najdokładniejsza więc mapa, o ile nie posiada itysunku rzeźby 
terenu, jest już niewystarczająca, usuwa bowiem możność wyzyska
nia ukształtowania pionowego w planowaniu wielu przedsięwzięć 
taktycznych i operacyjnych. Odnosi się to zarówno do map okolic 
górzystych, jak i równinnych, gdyż całkowicie poziome miejsca są 
w naturze rzadkością i nawet tak zwane równiny posiadają bądź 
le~kie falistości, bądź też pewne ogólne nachylenie, co może mieć 
Wielkie znaczenie zarówno przy wojskowem, jak i gospodarczem 
wyzyskaniu terenu. 

. Ażeby jak najlepiej sprostać powyższym zadaniom, kartografo
f1e różnych czasów i krajów stworzyli cały szereg rozmaitych me
~d przedstawienia terenu, z pośród których sposób wyrażenia nie
rowności powierzchni ziemi zapomocą warstwic (czy jak chcą inni, 
Poziomic) znajduje obecnie najszersze zastosowanie. 
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Sposób ten, którego początki sięgają jeszcze XVIII stulecia 
(francuski geograf Buache, 1700-1773 r.), przeszedł najrozmaitsze ko· 
leje, zanim ustalił się w formie obecnej. W usiłowaniach ulepszenia 
tego sposobu, kombinowano rysunek warstwicowy z metodą kresek 
orograficznych; dodawano ocieniowanie form terenu zapomocą roz· 
prowadzania tuszu lub sepji na zboczach, przy uwzględnieniu oświe
tlenia z boku i z góry; starano się spotęgować plastykę rysunku 
przez zgrubianie linij warstwicowych, odpowiednio do kąta nachyle
nia względem poziomu; wreszcie stosowano bardzo efektowną, lecz 
i bardzo kosztowną metodę, tak zwaną barwoplastykę, polegającą 
na pokrywaniu płaszczyzn, zawartych między poszczególnemi warst
wicami, odmiennemi odcieniami, według ~tosownej skali barw. 

Każda z tych metod ma jednak, obok dodatnich i ujemne stro
ny, a ze względu na znaczne koszty, jakie pociąga za sobą ich za
stosowanie, musiano naogół zrzec się używania ich na szerszą skalę. 
Metoda odtwarzania rzeźby terenu warstwicami, posiada tę ogromną 
przewagę nad innemi, że, dając plastyczny obraz, pozwala równo
cześnie na osiągnięcie największej dokładności w obliczeniu wysoko· 
ści dowolnie obranego punktu na mapie, w sposób bardzo łatwy, 
przyczem zachowuje wielką przejrzystość mapy, nie czyniąc żadnego 
uszczerbku w czytelności rysunku sytuacyjnego. 

Przy tych poważnych zaletach, metoda warstwicowa, posiada 
w pewnych wypadkach, także i ujemne strony: naprzykład, w tere· 
nie krasowym lub morenowym, a więc bardzo urozmaiconym dro· 
bnemi formami morfologicznemi, nie pozwala oba w sposób dość 
przejrzysty odtworzyć tych małych, nieregularnych kotlinek i pagór
ków, które z punktu widzenia wojskowego mogą posiadać duże zna· 
czenie. W śród mnóstwa małych form, o różnej głębokości względnie 
wysokości, trudno wtedy określić odrazu kierunek rścieku wód, tru
dno odczytać wartość każdej warstwicy, a co za tern idzie, niełatwo 
dojść do gruntownego wyobrażenia sobie rzeźby terenu, w celu ko
rzystnego jej wyzyskania., 

Ażeby tych trudności uniknąć iwogóle ułat~ić odczytywanie 
rysunku warstwicowego, zaczęto stosować rozmaite wskaźniki. Dla 
oznaczenia zagłębień, kotlin, jam etc. rysowano strzałki wskazujące kie· 
runek ścieku wód. Dla łatwiejszego odczytania poziomu, podpisywa· 
no w rozmaity sposób wartość niektórych warstwic. Ponadto zwię· 
kszano ilość cech wysokości (tak zwanych kot). 

Rozpowszechnił się też sposób używania krótkich (1/ 2-
3 
/ 4 mm.) 

kresek, stawianych przy warstwicy, prostopadle, w kierunku nachy· 
lenia powierzchni terenu, t. j. kierunku ścieku wód. 

Sztab Generalny zalecił wprowadzenie takich kresek - wskaźni· 
ków przy wydaniu Polskiej Mapy Taktycznej i obecnie stosuje się 
je w całej pełni. 

Kreski - wskaźniki, zwane przez niem ców i rosjan „ bergsztrycha· 
mi", nie posiadają dotychczas u nas ustalonej nazwy; proponował· 
bym przyjęcie terminu „spady", stosowańego już przez kartografów 
i topografów W. I. G. 

Dłuższa praktyka stosowania tych „spadów", pozwoliła na ustad· 
lenie pewnych praktycznych prawideł, które winny być wzięte po 
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uwagę szczególnie przez kartografów, przeprowadzających rewizję 
mapy przed drukiem. 

· Zasady te, w ogólnych zarysach, określić niożna w sposób na
stępujący: 

1) W zasadzie należałoby, dla prawidłowego odczytywania, ozna
czyć spadami każdą oddzielną figurę warstwicową, oraz każdy od
dzielny kompleks, ograniczony rysunkiem sytuacyjnym. To przeła
dowywałoby jednak i zaciemniało cały rysunek terenu. Przy oznacza
niu więc spadów, należy ograniczyć się do stawiania ich tylko w tych 
miejscach, gdzie są istotnie niezbędne. 

2) Spady umieszcza się na miejscach widocznych, niezajętych 
przez sytuację, unikając blizkości wszelkich napisów i znaków kon
wencjonalnych. Jeżeli mapa ma być drukowana wielobarwnie, należy 

· w tym celu, dla lepszego orientowania się w wyborze odpowiedniego, 
wolnego miejsca, posługiwać się oryginałem rysunku sytuacji i wód. 

3) Spady oznacza się na liniach szkieletowych rzeźby terenu; to 
znaczy na linjach grz}?ietowych i ściekowych, oraz tam, gdzie nachy
lenie terenu obejmuje większą przestrzeń, a szybka ocena kierunku 
spływu wód byłaby utrudniona. 

4) Spadami oznacza się każdą oddzielną figurę warstwicową, 
lub część warstwicy, przecinającą ramkę mapy lub linje sytuacji, o ile 
ta ostatnia swym rysunkiem utrudnia odczytanie warstwicy. 

5) Tam, gdzie jest kilka, lub cały szereg warstwic współkształt
~ych, spady umieszcza się co kilka warstwic; nigdy nie stawia się 
Jednych pod drugiemi. 

Prawidłowo. Nieprawidłowo. 

b 
. 6) Przy grupach drobnych, oddzielnych warstwic, położonych 

hsko siebie, spady ustawia się w różnych kierunkach, unikaiac skie-

' 
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rowywania kresek w jedną stronę, co byłoby dla oka nużące i nie
estetyczne. 

Prawidłowo . Nieprawidłowo . 

7) Gdy, w celu wskazania kierunku nachylenia, postawi się na 
zboczu spad z jednej strony wzniesienia, wówczas należy umieścić 
analogiczny spad, po drugiej stronie tegoż wzniesienia. 

8) Tam, gdzie dwa grzbiety biegną równolegle, należy spady po
stawić naprzeciw siebie, w mlejscu największego wgłębienia między 
grzbietami. 

9) Tam, gdzie zachodzi obawa, że z powo.du blizkości warstwi~, 
przedstawiających kilka wzniesień, spady mogą utworzyć jedną linię 
ciągłą, umieszcza się kreski tak, by tę możliwość wykluczyć. 

10) Na wzniesieniach, wyrażonych kilkoma warstwicami o niedf:>ść 
wyrazistej współkształtności, stawia się spad na najwyższej warstwicY 
w jedną stronę, na j~dnej z niższych zaś, w drugą stronę. 

1 , . . • 
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11) W razie konieczności umieszczenia spa1u na. w~niesie~a~h, 
wYrażonych kilkoma warstwicami bardzo z~l~żaJące~i .się ?O ~i':bie, 
stawia się go przy tej- warstwicy, przy któreJ Jest naJwięceJ mieJsca. 

12) Jeżeli na grzbietach gór jest. kilka .od?ziel?ych wierzchołkó~, 
obok siebie położonych, to dla uwidoczmema kierunku ~achylent~, 
oraz osiągnięcia większego efektu plastycznego, spady umieszcza się 
przy wierzchołkach, jeden naprzeciw. drugiego. 

13) Dla oznaczenia spadów na siodle, umieszcza się je przy 
warstwicach, biegnących poniżej łęku, na zew~ątrz; przy warstwicach 
zaś opisujących wznjesienia ponad łękiem, umieszcza się je naprzeciw 
siebie. 

14) Przy początku dolin, linij ściekowych i parowów oznacza się 
spady u ich wi~rzchołka, w największym zagięciu warstwicy. 

;; ~ ~a 

~~()~~ 
·vG ~J; 1·:zr Y 

Uniwersytd •1 I' ,.' ~' r, · · :-. ·· -:.?' t"O 

Poznań . ul. .r rcdry H\ ,:011. " ' P.d. 
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15) W wypadku, gdy w dolinie nie można postawić odpowie 
niego spadu przy zagięciu warstwicy, umieszcza się w .pewnem od 
daleniu dwa spady, naprzeciw siebie. . 

16) Jeżeli wypadnie postawić spad na warstwicy w dolinie. 
z jednej jej strony, to analogiczny spad należy, dla symetrji, postawi 
też z drugiej strony. 

----
17) · W głębszych kotlinach, przedstawionych kilkoma warstwicami, 

oznacza się spady na każdej warstwicy, przyczem, umieszcza się je 
naprzeciw siebie, na przeciwległych zagięciach, następujących po 
sobie warstwic. 

18) Tam, gdzie rysunek przedstawia cały szereg zagłębień (kotlin) 
obok siebie, spady umieszcza się parami (grupami) - rozbieżnie. 

albo 

19) W rozległych płytkich kotlinach stawia się, w celu wydatnego 
odróżnienia od wzniesień, większą ilość spadów. 

... i 

.... :-.... ,.,. • • ·-ł'ł ____ .. • l - ... ,.. ~ ..... · ... -

\ ' : ł • I ; J 
. • ł I 

('. 
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20) Jeśli rysunek zagłębień terenu ma kilka zagięć na linji 
warstwicy, można czasem, ze względów estetycznych, umieścić spady 
nie w wierzchołkach zagięć a na wyniosłości, między zagięciami 
warstwicy. 

Do wymienionych powyżej zasad dodać należy, że poczucie 
artystyczne kartografa i jego fachowa znajomość plastyki terenu 
wfkażą same, gdzie i jak należy postawić spad przy warstwicy. 

Dla uwidocznienia, jak dalece spady przyczyniają się do pod
niesienia czytelności rysunku warstwicowego, załączone ~ą dwa od
cinki mapy, z których pierwszy jest opracowany z uwzględnieniem 
spadów, drugi zaś spadów nie posiada. • 

.. 

• 



1"'ADEUSZ KRZANOWSKI 
Kapitan W. I. G. 

POMIAR BAZY 

DLA TRIANGULACJI LOKALNEJ W REJONIE POWURSK-STOBYCHWA. 

Przy projektowaniu lokalnej sieci triangulacyjnej obozu ćwiczeb· 
nego Powursk, wskutek braku na tym terenie nieruszonych centrów 
triangulacji rosyjskiej - założono bazę wzdłuż toru kolejowego i po· 
mierzono 50-cio metrową taśmą stalową. 

Wykorzystano okoliczność, iż tor kolejowy między stacjami Po
wurskiem a Trojanówką biegnie na znacznej przestrzeni wzdłuż linji 
prostej o nieznacznej różnicy wzniesień. Dało to możność pomiaru 
bazy po szynie kolejowej. Do głównej siatki tńangulacyjnej, obejmu
jącej teren obozu ćwiczebnego, założonej radjalnie, dodano jeszcze 
jeden punkt, mianowicie Hulewicze, przez co uzyskano trójkąt Zają· 
czówka-Majdan, Uroczysko-Hulewicze i na bok tego trójkąta roz· 
winięto pomierzoną po torze bazę. (Rys. 1). 

Kardówka 

Hur no 

Rys. 2. Ruiny wsi Smolary nad Slochodem (fol. ppłk. Koenig). 

Rys 3. Ziemianka w Siobychwie (fot. ppłk. Koenig). 
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Rys. 4. Wnętrze ziemianki {fot. ppłk. Koenig}. 

Rys. 9. Sygnał na punkcie Baza - Zachód (fot. kpt. Bezwuhły}. 

Rys. 6. Stacja kolejowa Trojanówka urządzona w wagonach {fol. ppłk. l{oenig · 
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Rys. 5. 
Typ z Czere
moszna nad 
Slochodem. 
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Zaraz po wstępnym wywiadzie zakwaterowałem się na miejscu 

to o ile możności w środku bazy. Sprawa zakwaterowania się 

w tych stronach przedstawiała wiele trudności z powodu rzadko roz

rzuconych osiedli, zupełnie zniszczonych (Rys. 2) wskutek długich 

walk pozycyjnych nad Stochodem. Teren po obu strona toru jest 

częściowo bagnisty a częściowo zalesiony. 
Ludność miejscowa, po powrocie z ewakuacji przymusowej na 

swe grunta, zastała tylko zgliszcza, rowy strzeleckie i schrony. Więk

szość więc mieszka w ziemiankach lub pozostawionych im schronach 

(Rys. 3, 4, 5), a nawet urząd stacji kolejowej Trojanówka mieści się 

w wagonach (Rys. 6). 
Brak namiotów utrudniał zadanie. Szczęście jednak sprzyjało 

nam o tyle, że na całej przestrzeni trasy kolejowej pozostał je~yny 

domek mieszkalny. Połowę domku zajął dróżnik wraz z rodziną. 

Pozostałą część domku po wstawieniu okna, drzwi i zrobieniu nie

zbędnych sprzętów, jak stół, ławki i łóżka zająłem na kwaterę „Od

działu baza". 
Natychmiast po zakwaterowaniu się przystąpiliśmy do czynności 

wstępnych, a mianowicie: 
1) ustalenia końców i środka bazy, 
2) wyprostowania z pomocą instrumentu szyn toru kolejowego, 

które miały nieznaczne odchyłki od linji prostej, 
3) zastabilizowania końców (i środka) bazy oraz wybudowania 

sygnałów nad niemi, 
4) skomparowania 50-cio metrowej taśmy stalowej. 
Przy ustalaniu końców bazy kierowano się następującemi wy

łycznemi: aby kąt Majdan-Uroczysko, leżący naprzeciw podstawy wy

nosił około 33.5 stopnia, aby długość bazy składała się z całkowitych 

długości taśm (była wielokrotnością 50-ciu metrów), aby z końców 

bazy uzyskać ziemne celowe na bok rozwinięcia, a wreszcie, aby sta- . 

nowisko instrumentu na końcach bazy było centryczne. Po wywiadzie 

~znaczyłem końce bazy; długość jej )Vynosiła 72 przyłożeń taśmy 

(około 3,600 metrów). 
Mając ustalone końce bazy _przystąpiłem do wyprostowania toru 

kolejowego przy pomocy służby kolejowej i własnych żołnierzy, trzy

mając się zasady, by nitka teodolitu nie zeszła z szyny. Czynność 

ta zajęła około 3 dni pracy. 
Następnie przystąpiłem do instrumentalnego wytyczenia prosto

padłych do toru kolejowego na końcach bazy i zaznaczenia ich w te

renie, do odmierzenia po tych prostopadłych od środka S~Y!lY, długo

ści jednej łaty, której wartość wyznaczono komparatorem. W punktach 

łvch zastabilizowano końce bazy, a następnie zbudowano sygnały 

(Rys. 7, 8, 9 i 10). 
Po dokonaniu tych prac przystąpiłem do wyznaczenia długości 

taśmy stalowej 50-cio metrowej, której certyfikat, wydany przez firmę 

f erlach opiewał: ,, Taśma długości 52 m. wykazała przy temperaturze 

8° C. (między kreskami oznaczonemi O i 50 m.) długość 50 metrów

sprawdzianów, a użyty metr-sprawdzian posiada równanie: 

L Tc = 1 metr + 0,005 mm. - 0,0185 Tc mm." 
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ltrtilił Szlen k 

Stabllizacjas Na 20-sto cm. warstwie drobnych kamieni uło
żono płytę betonową grubości 20 cm. z osadzonym w środku 
bolcem mosiężnym z naciętym krzyżem, zakręconym czapką. 
Na płycie osadzono słup betonowy wysokości 60 cm. z bolcem 
mosiężnym z nacięciem i zakręconym czapką. Przy zasypywa
niu, ułożono warstwami drobne kamienie i ubito. Na słupie 
ułożono cztery podkładki żelazne kolejowe i pal drewniany 1 m. 

wysoki. Usypano kopiec i obłożono go darnią. 
U w ag a. Do odkręcenia czapki potrzebny jest klucz lub dwa 

gwoździe, wbite w deskę. 
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Certyfikat ten sprawdziłem i okazało się, że taśma ta przy tem
peraturze 18° C. miała długość 50,026.65 metra. 

Dla wyznaczenia długości taśmy zbudowałem dwa komparatory, 
jeden długości około 4-ch metrów do komparacji kompletu łat, drugi 
długości około 50 metrów do skomparowania taśmy przy pomocy 
tych łat. 

Komparator 1-szy - to gruba 5-cio metrowa belka, gładko wy
heblowana, z przytwierdzonemi dwoma ostrzami, w odległości pół 
metra od końców. Odległość między ostrzami wyznaczyłem przy po
mocy 4-ch metrów normalnych Wojsk. Inst. Geogr. Nr. 569 A, 569 B, 
627 A i 627 B, układając je we wszystkich możliwych kombinacjach, 
mierząc resztę klinem mierniczym. Tak wyznaczona odległość między 
ostrzami tego komparatora wynosiła 4,006,668 m. 

[ ~ 
t 0·5 ---'"------ ---;---~-006669 ... --------------- 05 _ ..J 

Protokół wyznaczenia długości komparatora dla łat przedstawia 
się następująco: 

Pomierzył . kpt. T. Krzanowski. 
Notował i obliczył: kpt. Beziouhły. 

Układ Kl i n, mm. 

metrów normalnych Ostrzeprawel Ostrze lewe 

1 + 2+s+4 6•70 6 66 

2+s+4+1 6•71 6·66 

3+4+1 +2 tn2 6 67 

4 + 1 +2+ 3 6'70 6·69 

Średnia z 4-cb odczytów 6 70775 6·67 

Średnia z 8-iu odczytów 6·668815 mm. 

Temperatura początkowa+ 18°0 
Temperatura końcowa +18°0 

Metry normalne ich znaczenia 
i równania: 

1. 569A: + O·Ol + O·Oll (T-180), 
2. 569B: + o·oo + 0·011. (T-18°), 
3. 627 A: - 0·01 + 0·0115. (T-1soJ 
4. 627B: - 0·92 + o·OI15. (T-180) 

+ 0·01 
-O·Ol +6·68815 
-0·02 -002 
--
-0'02 mrn. + 6·66815 mm. 

Odległość między ostrzami kom-
paratorn = 4·006668 m. 

Ma;'dan, Baza, dn. 1 września 1924 r . 

N Komparator ten służył do wyznaczenia wartości 4-ch łat W. I. G. 
r. 854: 1, 2, 3, 4. 

Łaty te zostały skomparowane w ten sposób, że układano je we 
Wszystkich położeniach, raz do prawego raz do lewego ostrza a resztę 
mierzono klinem mierniczym. Tak skomparowane łaty użyte zostały 
następnie do zmierzenia 50-cio metrowego komparatora, który sch e
lllatycznie przedstawia się następująco: (Rys. 11). · ' 
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Pomierzył: kpt. T. Krzanotoaki . 
Notował: kpt. Bezwuhtg Komparacja łat. 

- Łata I-sza Łata Il-ga Łata III Łata IV Położe-
Data 

Ostt·ze Ostrze Ostrze I Ostrze Ostrze I Ostrze Ostrze I Ostrze nie łaty 
lewe prawe lewe prawe lewe 1prawe lewe prawe 

401 ~ 5·05 5·02 3·57 ng 4·11 uo 
I -----.- ------------ ~ 

4,23 4•22 4•84 4·83 3'41 3'41 3·93 3•89 

Sumy I 8·241 8•231 9 891 9.851 ft 981 6•90 I 8.041 7 99 

~r~~~~·1 4•12 l 4·113 4 94514·925 I 3·491 3·451 4•0213·995 
pomiar. 

Średnia 
4•935 3-470 4'0075 ·-

z 4-eh 4•1175 
pomiar. 

3'91 3·92 5'00 4'98 366 3•63 408 406 .. 
" II ----------------

4·23 4•26 4•76 4•81 3'49 3'51 3·98 3·99 

• Sumyl 8~141 8·18 ., 9·76 1 9·791 7'151 7'141 8'061 8·0~ 
.. 

::r
1
~~~I 4·07 I 4·091 4·8814·89513·575 1 3·57 I 4·03 I 4·025 

~r~~~~·1 4·080 I 4·8875 I 3·5725 I 4·0275 
pomiar. 

,.. 
Średnia 

3·5212s mm. 4·0175 mm. z 8-mlu 4·09875 mm. 4'91lzs mm. 
pomiar. 

Ostateczna 4,002570 4·001758 4•093148 4.002651 
długość łaty 

.... 

Majdan, dnia 1.111. 1924 r. 

Długość komparatora 

4,006669 
.... 

Temperat. początkowa = + 18'0° C 
,, końcowa = + 18'8° c 

Uwag.i: 

lJ Komplet łat: W. I. G. 1-i 854. 
2) W~zystkie łaty nieco wygięte. 
3) Łata 1-i 3 ma skręcenie wzdłuż osi 

podłużnej. 

1) 4•006669 2) 4•006669 
- 4•099 - 4•911 

4·002570 m. 4·001758 m. 
... 

3) 4 006699 4) 4 006669 
- 3·521 - 4•018 

4·003148 m. 4·002651 m. i 

t,, 

-

. 
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Komparator ten starałem się zbudować w ten sposób, aby taśma 
o ile możności znajdowała się w tych samych warunkach w czasie 
komparacji, co i w czasie pomiaru właściwego. W tym celu umieści
łem go obok toru i w środku bazy na uprzednio zniwelowanym tere
nie. Sam zaś komparator- - to dwa dębowe 3-metrowe podkłady 
kolejowe, na fig. A, B, wkopane prostopadle w ziemię, w odległości 
około 50-ciu metrów od siebie, z przytwierdzonemi na wierzchu mar· 
kami mosiężnemi. Między temi słupami ułożyłem na podkładach szyny, 
w poziomie i w linjł prostej, przedłużając je poza słupy z markami, 
w celu zakładania przyrządów do naciągania taśmy. W ten więc spo· 
sób osiągnąłem przy komparacji te same warunki, co i przy samym 
pomiarze bazy, eliminując w komparatorze ruch szyn. 

Odstęp między markami wymierzyłem przy pomocy kompletu 
łat, przykładając kolejno ·trzykrotnie, t. j. 4 (łaty) razy 4 (metry) razy 
3 = 48 m., i dwu metrów normalnych, mierząc resztę przez przyło· 
żenie milimetrówki i odczytanie teodolitem ze stanowiska prostopa· 
dłego do osi komparatora. Pomiar ten wykonałem czterokrotnie tam 
i z powrotem, otrzymując odstęp między markami równy 50,056.65 
metra. 

Pomiar długości komparato.-a dla taśmy. 

Pomiar wykonano czterema łatami Nr. 854 - 1, 2, 3, 4,, i dwoma 
metrami normalnemi Nr. 569 A. i B. 

Zmierzono odległość między dwiema markami mosiężnemi, osa· 
dzonemi na palach, wkopanych w ziemię. Pomiaru dokonano dnia 
1-go września 1924 r. ' · 

Długości łat, jak powyżej. 
Równanie metrów normalnych jak powyżej. 
Uwaga: każdą łatę przyłożono kolejno trzy razy, każdy metr 

normalny jeden raz. Pomiar przeprowadzili: kpt. T. 
Krzanowski i kpt. M. Bezwuhły. (Patrz tabela na str. 207). 

Nadmienię, iż przez kilkakrotne próbne pomiary, osiągnięto taką 
wprawę, iż w dniu 1 września 1924 r., pogodnym lecz bez słońca, 
o temperaturze stałej 18°, wykonano wszystkie wyżej podane pomiary 
komparacyjne, przyjęte później do obliczeń. 

Nakoniec wykonałem komparację taśmy i wyznaczenie empirycz
ne wartości taśmy w różnych temperaturach. W tym celu wykona· 
łem w ciągu miesiąca 426 spostrzeżeń przy różnych temperatur.ach; 
temperatura najniższa taśmy: Tt = + 11° C, najwyższa: Tt = + 33° C. 
Każde spostrzeżenie zostało wykonane przy obciążeniu taśmy siłą 
16-tu klg. (w myśl instrukcji amerykańskiej) za pomocą dwóch dyna· 
mometrów, przytwierdzonych na obu końcach taśmy; jeden z nich . na·

1 ciągano, a na drugim kontrolowano naciągnięcie. Sposób ten okaza 
się bardzo dobry, gdyż przez to uzyskano pewien drobny wahadłowy 
ruch całej taśmy. Do szyny przykręcano na obu końcach trzewik 
z hakiem, na którym zawieszano dynamometr, a naciągano na jednY!11 
końcu przy pomocy dźwigni. Odczyty wykonywano równocześnie: 
1) dla obu końców taśmy - na markach komparatora, 2) dla tempe· 
ratury powietrza T p - przez odczyt termometru, umieszczonego pod 
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/ - I pomiar Il-gi pomiar 

Tempera- Reszta Całkowita długość 12,007.71 48,030.37 
pomiar tura w metrach w metrach 12,005.27 1,000.01 

12,000.44 0,000.011 

- 12,007 05 1,000.00 

I-szy 18.0° c 0,027.7 50,058.08 48,030.37 
0,000 011 
0,026 050 

1,000.01 
50,056 452 - "' 1,000 oo 

0,026.05 50,056.45 
ll-gi 10.0° c 50,030.38 III-ci pomiar 

- + 0,027.70 48,030.37 

III-ci 18.3° c 0,025.33 50,055.72 50,058.08 1,000.01 
1,000.00 

- 0,000.007 

10.0° c 0,025.05 50,056.35 0,025.33 
IV-ty 50,055.717 

Suma 200,226.60 : 4 IV-typomia l' 
48,030.37 - 1,000.01 

Odstęp między m a rkami: 50,056.65 m 
1,000.00 
0,000.02 
0,025 05 

50,056 35 

a asolem i 3) dla temperatury taśmy Tt - na termometrze,. trzyma 
~Y~ końcem swym między szyną.~ taś~ą i przykrytym papierem. 

-

Na podstawie tych obserwac11 ustah.łem: , . . t ł . t 
1) że przy pomiarach w polu, gdzie tasma, ,nie J~s os om~ a 

przed wpływem słońca, de~ydujący wpły~ na długosc wywiera Tt ktorą 
należy mierzyć w pow,vżeJ podanTy spos1o8~, (' T - 180 C) wynosiła 

2) że długość tasmy przy t - 1 P - • 

50,02t)65 ±~··długość taśmy wzrasta o 0,~0065 ~·· gdv, Tt wzrasta ~ je
den stopień. Rezultat otrzyma~y tu~aJ e~p1ryczme pokrywa st~ ze 
współczynnikiem rozszerzalności stah. Ma1ąc te dane sporządziłem 
tabliczkę długości taśmy dla poszczególnych temperatur: 

Długość Długość Długość ~1 Różnica ni Różnica Tt Tt Tt długości 
taśmy taśmy taśmy długości 

100 50•02145 m 150 50·02470m 20° 50·027 95m 0°·1 0·00007 m Q0·6 o·ooo 30 m 

no 50•02210 „ 16° ó0·02ó 3ó „ 21° f>0·028 60 „ 0°·2 o·ooo 13 „ o0·7 o·ooo 46 „ 

12° 50·022 75 „ 17° 50·026 OO „ 22° 50·020 25 „ o0·3 o·ooo 20 ,, . Q0·8 o·ooo 52 „ 

130 50·023 40 „ 18° 50;026 6ó „ 23° 50·020 90 „ o0·4 o·ooo 26 „ o0·9 o·ooo óO 1, 

140 50·024 05 „ 190 50·027 30 „ 24° 50•030 55 „ or,5 o·ooo 33 „ 1° o o·ooo 65 „ 

-



208 Wiadomości Służby Geograficznej 

Stąd odpowiednie dane wprowadzałem wprost do dziennika, 
kując w ten sposób długość ze względu na temperaturę. 

P O M I A R B A Z Y. 

Końce każdej taśmy znaczyłem na szynie przez nacięcie dja
mentem. Najpierw wykonałem kilka próbnych pomiarów w celu wy-
szkolenia personelu pomocniczego. . 

Pierwszy próbny pomiar całej bazy trwał 7 godzin 30 minut, 
a pomiar właściwy trwał tylko 2 godziny i 50 minut. 

Ponieważ ruch szyn nie pozwala na zaznaczenie końców bazy 
na szynie, początkowy . odczyt pierwszej taśmy i końcowy ostatniej 
wykonywano teodolitem ustawionym na prostej prostopadłej do osi 
szyny, wytyczonej trwale w terenie. 

Końce taśmy odczytywano równocześnie i przy . każdem przy
łożeniu taśmy przynajmniej pięciokrotnie. 

W wypadku, gdy sumy każdego z tych pięciu odczytów różniły 
się między sobą, więcej niż o 0.3 mm. odczyty powtarzano. 

• 
. Dziennik pomiaru dlugoicł. 

Ze względu na brak ustalonego wzoru przyjęto następujący 
schemat: (Patrz stronę następną). 

Rubryki od 1 do 8 wypełniano w polu, tak jak je podawali od· 
czytujący. Taśmę przykładano do ostatniego nacięcia na szynie, 
równocześnie na przednim jej końcu, nacinano szynę djamentem; 
przykręcano do niej kaptur z hakiem na tylnym zaś końcu taśmy 
naciągano przy pomocy dźwigni dynamometr. . 

Na sygnał gwizdkiem odczytującego z tyłu, że naciągnięcie 
skontrolowano, odczytujący na przodzie sygnalizował, że naciągnięcie 
zgadza się i na przednim dynamometrze; na 3-ci gwizd protokólanta, 
podawano naprzemian, z obu końców, odczyty, z których dwa ostatnie 
protokólant głośno powtarzał, wraz z ich znakami. · 

Następnie podoficer będący przy nim (w środku taśmy) podawał 
T p i Tt , a protokólant tworzył sumę odczytów i, po stwierdzeniu, że 
nie różnią ·się one znacznie (w granicach wyżej wspomnianych) między 
sobą, dawał znak na przeniesienie taśmy dalej. Wszystkie te czyn· 
ności trwały łącznie około 2 minuty; 72 przyłożenia taśmy . wykonano 
w czasie 170 minut. 

Pozostałe rubryki od 11 do 15 obliczano w biurze. 
Prócz tego: 1) przed każdym pomiarem, 2) w środku pomiarU 

obok komparatora i 3) po każdym pomiarze sprawdzano taśmę na 
komparatorze, co umożliwiło wprowadzenie poprawki nazwanej „po· 
prawką ze względu na komparację dzienną". 

Okazało się bowiem, po czterech pomiarach, iż wartości na 
długość bazy stale wzrastają. Szukając przyczyny, doszedłem do 
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wniosku (na podstawie komparacji dziennej), iż powodem tego było 
pewne zużycie się sprężyny dynamometru, którym naciągano taśmę 
przez co obclążenie taśmy zmniejszało się. Dlatego wykonałe~ 
jeszcze V-ty i VI-ty pomiar przy pomocy nowego dynamometru. 

Po obliczeniu i wprowadzeniu tych poprawek otrzymałem na
stępujące rezultaty: 

' 

L. pom. Długość bazy Średni a pa1·y spostrzeżeń 

1-szy 3602.11812 m. 
3602.11488 m. 

2-gi 3602.11165 m. 

3-ci 3602.11564 m. 
3602.11381 m. 

4-ty ..3602.11198 m. 

5-ty 3602.11757 m. 
3602.11593 m. 

6-ty 3602.11430 m. 

Skąd długość bazy przyjęto 3602.11487 m. 
Błąd pojedyńczego spostrzeżenia m = ± 0.002.74 m. 
Błąd średni M = ± 0.001.12 m. 
Dalsze obliczenia odnosiły się do redukcji, ze względu na różnicę 

wzniesień, co przeprowadzono przez zniwelowanie całej bazy, i do 
redukcji do poziomu morza. 

W rezultacie, tak prymitywnemi środkami jakie mieliśmy do 
dyspozycji zdołano uzyskać bardzo dużą dokładność: około 1 :250.000. 

W reszcie nadmienię, iż tak pomierzoną bazę, traktuje się jako 
bazę położoną obok toru, a tylko dla ułatwienia pomierzoną p0,, torze. 

MESURE D'UNE BASE SUR VOIE FERREE (RESUME). 

Afin d' etablir une triangulation locale pour un leve a . grande 
echelle du camp d'exercices de „Powursk" il fallait proceder a une 
mesure de base. Or, comme une voie ferree, qui traverse le caIIlP 
en question, a un parcours en ligne droite sur une longueur de pl~· 
sieurs kilometres et que sa situation est avantageuse, on s' en servił 
pour ce travail. 

L'auteur decrit dans cet article les moyens qu'il employait pour 
cette mesure. 

Les instruments dont il disposait etaient: un ruban d' acier de cin· 
quante metres, des lattes de 4 metres, des metres normaux etc. 
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Apres avoir fixe a une distance de ca 3,600 mtrs. sur des per
pendiculaires a la voie les deux extremites, puis indique le milieu de 
la base, on a procede a la construction de deux comparateurs: un de 
ca 4 mtrs. de longueur pour les lattes, I' autre de ca 50 mtrs. pour le 
ruban, construit de fa<;on a eliminer les mouvements des rails, et on 
-l'installa vers le milieu de la base. Pendant la comparaison ainsi que 
durant la mesure de la base le ruban etait tendu a I' aide de deux 
dynamometres places aux deux bouts du ruban. . 

La mesure fut executee sur le raił prealablement redresse, les 
points intermedaires y etant marques au diamant. Pendant chaque 
mesure, en arrivant au milieu de la base en face du comparateur on 
verifiait le ruban. · . 

Les 5 lectures successives des deux extremites du ruban etaient 
faites simultanement. La longueur obtenue comportait ca 3,602 mtrs. 
Apres 4 mesures on remarque gue les valeurs de la longueur de la 
base croissaient a chaque nouvelle mesure, ce qui etait du a I' affaiblis
sement des ressorts des dynamometres; a la suite de cette observa
tion on proceda a deux nouvelles mesures en utilisant deux nouvaux 
dynamometres. En comparant les six resultats definitifs on trouva: 
pour une simple mesure une erreur = ± 0,002.74 et une erreur 
moyenne = ± 0,001.12 mtrs. 

Malgre que les instruments employes etaient assez primitifs, la 
precision du resultat obtenu fut assez grande: ca 1 : 250,000. On doit 
considerer une base ainsi con<;ue comme base situee a cote de la 
voie et mesur.ee sur le raił a seule fin de faciliter le travail. L'article 
est accompagne des tables et nombreuses photographies. 



TEOFIL CIMKOWICZ 
Generał emer. 

KILKA UWAG O UŻYCIU CIĄGÓW POLIGONOWYCH 
W ZASTĘPSTWIE MAŁEJ TRIANGULACJI. 

W równinnych terenach le~nych sieć trygonometryczna może być 
wykonana tylko przy pomocy wielkich trójkątów i wysokich, koszto· 
wnych wież obserwacyjnych. 

Triangulacja ta wymaga dużo czasu i środków materjalnych, 
a daje bardzo mało punktów podstawowych. 

Dla uzyskania zaś stanowisk stolikowych, przy zdjęciach topo· 
graficznych, niezbędnem jest mieć przynajmniej 5-6 punktów na od· 
cinek zdjęcia stolikowego w skali 1 : 20.000, a z powiększeniem skali 
i ilość punktów podstawowych, na tym samym terenie, odpowiednio 
wzrasta. 

W takich razach, dla zagęszczenia sieci punktów podstawowych, 
najlepiej jest zakładać ciągi poligonowe, nawiązane do istniejących 
punktów triangulacji. 

Sposób ten, powszechnie używany w Rosji i w Ameryce, mógł· 
by być przydatnym przy pomiarach wielu okolic naszych kresów 
wschodnich; z tego względu chciałbym tu zapoznać z nim pokrótce 
czytelników ff Wiadomości Służby Geograficznej ff. 

Boki -ciągu muszą być dokładnie zmierzone, po 2 razy, taśmą 
stalową, lub inwarową, starannie porównaną z miarą normalną, przY 
uwzględnieniu zmian temperatury; przy pochyłościach terenu, od 2-3 
stopni, boki zmierzone należy rzutować na poziom. . 

Przy mierzeniu kątów załamania zapomocą teodolitu, dla os!ą· 
gnięcia dostatecznej precyzji, najlepiej jest posługiwać się trzema 1~· 
dnakowemi statywami, posiadającemi pośrodku trzech śrub elewacYY
nych, otwór do wstawiania marki obserwacyjnej i do .pionowania tęo· 
dolitu. Ustawiając statywy kolejno ną punktach załamania ciągu 
w ten sposób, że po zmierzeniu kątów na pierwszem stanowisku, ~tr 
tyw przenosimy na czwarte stanowisko i t. d., otrzymujemy ściś e 
centryczne kąty załamania. Jest to w danym wypadku rzeczą bar~

0 

ważną, gdyż kąty załamania musimy często mierzyć z bardzo blizkict 
stąnowisk, np. przy ciągach leśnych; w takich razach użycie trzeC 
statywów dawało zawsze najlepsze pomiary, z bardzo nie.znaczną. oj• 
chyłką kątową. Pionowanie i ustawianie statywu, przy jednym s • 
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tywie, z";jm~je ąu~o czas? i wy~a~a wielkiej staranności, szczególnie · 
przy krotk~ch lmJach, kiedy mewielka odchyłka liniowa powoduje 
błąd w kącie, dochodzący do kilku nawet minut. 

Kąty pozi?me ,i pionowe mierzy się przy 2-ch poczetach, celując 
na t. zw. mar~i, umieszczane 7:1-a .sąsiednich statywach. Marka jest to 
tarc~a z ~ru~eJ blachy, .przybite) . do metalowej sztabki (Rys. 1), jeden 
k~ruec ktoreJ, ~ haczykiem. dla pio~u, wkłada się do otworu w staty
wie, a do drugiego przytwierdza się chorągiewkę która jest bardzo 
pomocna. przy odszukiwaniu i celowaniu na staty;y. Wysokość tar
cz-y;, powmna być .ró~na, wysokości instrumentu, tak, aby przy niwe
lacJi obserwowało się gorny brzeg tarczy. Tarczę maluje się białą 
olejną farbą i oznacza s~ę na jednej stro~ie czarną farbą markę, wprost 
n~d otworem w statywie, dla celowama przy pomiarze kątów po
ziomych. 

. W, czasi~ obserwacji należy każdy statyw oznaczyć wbitym równo 
z ziemią kołkiem, na którym .przy pomocy pio
~u oznacza się ściśle centr statywu, względnie 
mstrumentu, wbijając weń mały ćwieczek. Taka 
czasowa stabilizacja jest niezbędna na wypa
dek przedwczesnego ~djęcia statywu przez ro
botmków, lub strącema statywu przez nieostro
ż~ość, ~ .także dla pomiaru linii między stano
wiskami 1 na wypadek przerwania roboty na 
noc lub na czas niepogody. 

Główne repery ciągu oznacza się słupkami 
z~ stosownym nadpisem i numerem, a pod nie
!111, w. z~emi, stabilizuje się centrum z cegły 
1 kamiem; często nad temi słupkami na odkry
ty~h w~górkach stawiano niewysokie piramidy 
z zerdzi. 
. Każdy taki punkt będzie wykorzystany 
Jako podstawowy, przy zdjęciu stolikowem lub 
tac~ymetrycznem. Ażeby zwiększyć ilość re- Rys. 1. 

P.erow, należy przy pomocy wcięć włączyć do 
cidąg1;1 ~s~ystkie wysokie lokalne przedmioty, położone niezbyt daleko 
o hn1i ciągu. 
. Na terenach bagnistY:ch, jak np. Polesie, mierzenie linji taśmą 
Jest często bardzo utrudmone, a czasami niemożliwe· w takich wy
!'e1:f kac~ mierz~y ?dległości sp~sobem optycznym, dp. tachymetrem, 
1 nakze ogramczaJąc odległosci do 200- 250 m., w zależności od 
~~go?y; przy !akich .w~r~nkach otrzy!Ilywano dokładność od 1 ::500 
dl 1.1,~~0 zmierzo!1eJ lm1i; w tym razie dla zmniejszenia mierzonych 

O egłosci, dob.r~e J~st stawiać }c1;~ę między statywami i mierzyć dwa 
razy, przestawiaJąc Ją wzdłuż . hnJi o kilka metrów. 

1 
. Dla skontrolowania zmierzonych kątów załamania ciągu A B na-

ezy na. pocz,tkowym punkcie trygonometrycznym A zaobserw~wać 
Pk?, mi~rzemu kątów poziomych, jakikolwiek punkt triangulacji dla 
0 . ~s.lema azymutu pierwszej linii ciągu; to samo należy zrobić~ ~ówll~~ i. na ostatnim punkcie ciągu B, dla określenia azymutu ostatniej 

n1i ciągu. 
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Każdy zmierzony kąt załamania ciągu zmniejsza się o 180° i sumę 
wszystkich kątów kierunkowych dodaje się do azymutu pierwszego 
boku, wraz ze z b i e ż n o ś ci ą p o ł u d n i k ó w p u n k t ó w A. i B 
i jeszcze 180°, wtenczas otrzymamy azymut ostatniej linji ciągu w Punk· 
cie B. Dzieląc otrzymaną odchyłkę kątową tych azymutów przez 
liczbę kątów załamania, otrzymujemy poprawkę zmierzonych kątów 
równą dla wszystkich punktów, uważając że kąty były zmierzon~ 
z jednakową dokładnością. 

Tak więc, np. dla ciągu z 9 linij będziemy mieli wzór: 

az (A.-2) + ~ D + 1 + 180° = az (B-9), 

gdzie az - są to azymuty pierwszej i ostatniej linji ciągu, ~ D - jest 
sumą kątów załamania ciągu, r - jest zbieżnością południków punk· 
tów A. i B, obliczaną ze wzoru:. 

," = ).." Sin l/2 (cp + Cfl1), 

A - jest to różnica długości geograficznej punktów A i B, a cp i tp1 
ich szerokości geograficzne. 

Przy pomiarach kątów załamania 10-cio sekundowym teodol(tem 
w tere1;1ie nawpół leśnym, otrzymywano zwykle odchyłkę -kątową d~ 
2-3 mmut. 

Podany wzór dla skontrolowania zmierzonych kątów załamania 
służy w wypadku, gdy ciąg jest położony na wschód od południka 
punktu A ; gdyby był położony na zachód od tego południka, wówczas 
należy obliczać według wzoru: 

az (A-2) + ~D - 1 - 180° = az (B-9) 

Dla skontrolowania zmierzonych linij ciągu należy mieć bok AB 
z t~iangu~acji, alb~ ~e?.graficzne .' sp.ółrzędne punktów A i B; wtedy 
obhcz~ się długosc hnJi geodezyJn~ A B oraz azymuty przy A i B, 
zgodme ze wzorem Gauss' a dla krótkich linij. 

Wyrównanie ciągu polłgonowego. 

Mając na względzie, że wyrównanie ciągów poligonowych zapo· 
mocą metody najmniejszych kwadratów, t. j. rozwiązania równań wa· 
runko~ych, j~st .pracą. żmud~ą i wymagającą dużo czasu, nawet przy 
pewneJ rutyme i ~życm. tabhc pomocniczych - została opracowana 
mn~ metoda wyrownama, stosowana z powodzeniem~ Rosji. Metoda 
ta Jest bardzo prosta. 

, ~ałe wyrównanie polega na obliczeniu długości linii A B (Rys. 2) 
z tro1kątów zestawionych ze zmierzonych linij i kątów załamania; 
takich trójkątów np. w ciągu o 10-ciu stanowiskach będzie 8. 

J?Ja wyrów!1a!1ia ciągu, otrzymaną ze spółrzędnych geograficznych 
długosc A 1! dzielun.y przez długość otrzymaną z pomiaru; wówczas 
otrzymany iloraz m Jest mnożnikiem dla wszystkich zmierzonych i wv· 
liczonych liczb; czyli będzie: 

lg A B - lg A1 B 1 = lg m; 
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l m jest logarytmem wyrównawczym całego ciągu; dodając. go do 
4 g ystkich lg liczb otrzymujemy wyrównane liczby; pozostame tylko wsz , . , · · · 1 · obliczyć spółrzędne geograficzne reperow ciągu i mwe acJę. 

J 

Rys. 2. 

Dla wyliczenia niwelacji ciągu, wobec tego, , że odległości są zbyt 
małe, używa się wzoru: 

h = d tg 1; 2 (z' - z( d 1/ 2 (z' - z) " ,Sin 1", 

gdzie d jest to odległość między statywami, a z' i. z - . to odległośc! 
zenitalne (pionowe kąty) na staty~ach. . Dla o~hczema wysokości 
punków lokalnych, włączonych d~ ciągu, uzywa się wzoru: 

1-k 
h = d tg rx + -- rx 2 + i 2p 

gdzie h jest wysokością nad horyzontem instrumentu obse~~owane.go 
objektu, rx - zmierzonym piono'°ym kąjem, d - odległoscią od m-

1-k 
strumentu do objektu, i - wysokością instrumentu, a 2P d 2 

- jest 

poprawką · na refrakcję i krzywiznę ziemi, przyczem k = 0.16, 
1-k 

a lg 2P = 2.81825 dla 52° szerokości geograficznej. 

Trójkąty .oblicza się według wzorów: (Rys. 3). 

c2 = a2 + b2 + 2 ab Gos G; Gos G = 1- 2 Sin2 1
/2 G; 

c2 = a2 + b2 + 2 ab - 4 ab Sin2 1/; G =:;:: (a+ b)2 
- 4 ab Sin

2 1
/ 2 G 

[ 
4 ab Sin2 1/ 2 G] 4 ab Sin 2 1

/2 O s· 2 
- (a + b)2 1 - (a + b) 2 ; (a + b)2 = in 6 

2 V ab Sin 1 I 2 G. + b)2 o 2 a + b 
81'.n 6 - a + b ' . c2 = (a os 6i c = Sec 6 
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Dla wyliczenia kątów A i B mamy wzór: 
I 

S . A a Sin O S. B b Sz"n O 
in = ; in = ---

c c 

Najczęściej ciągi bywają mało wygięte, o znacznej rozwartości 
kątów załamania, wówczas przy wyliczaniu trójkątów można 
stać z tablicy dla Sec 6, zestawionej dla argumentów: 
i kąta O. 

Dla łatwiejszego korzystania z tego sposobu wyrównania ilu· 
struję go przykładem w· załączniktr. 

Z praktyki pomtarowej wiadomo, że długość linij pomierzonych 
taśmą stalową, posługując się kosturami i szpilkami, otrzymujemy 
z dokładnością do 1 : 2,000, a zmierzonych sposobem optycznym w naj· 
lepszych warunkach przy sprzyjającej pogodzie i ograniczonej długo· 
ści (do 200-250 mt.)-tylko od 1 : 500 do 1 : 1,000, czyli, w tym wy· 
padku, pomiar taśmą jest 2 razy dokładniejszy, niż pomiar dalekomie· 

rzem. Dokładność pomiaru taśmą można w pewnych 
wypadkach znacznie zwiększyć; np. kiedy ciąg prowa· 
dzony jest po linji kolei żelaznej, to długość taśmy 
oznaczamy na szynach pilnikiem, a przy mierzeniu po 
szosie, lub dobrej równej drodze gruntowej, małym 
ćwieczkiem na wbitym do ziemi paliku, albo na po· 
dłużnej deseczce, położonej wzdłuż linji i przymoco· 
wanej prowizorycznie do ziemi ćwiekami; w takich ra· 

c zach otrzymuje się wysoką dokładność zmierzonych 
linij, - do 1 : 5,000 i jeszcze większą. 

V 
Geodeci Stanów Ameryki Półn. wykorzystali bo· 

l 

8 

gatą sieć swych kolei żelaznych, zakładając ciągi poli· 
gonowe zamknięte, wyrównane i nawiązane do sieci 
1-ej klasy; w ten sposób osiągnęli oni precyzję wy· 
znaczonych punktów, zupełnie dostateczną, w zastęp· 
stwie małej triangulacji. 

Rys. 3. Aby wyznaczyć punkty z wymaganą dokładnością. 
w zależności od skali zdjęć, należy nawiązywać ciągi 

częściej. Można liczyć, że długość ciągu 15 kil om et rów, przy 
skali 1 : 20,000 jest najwyższą dopuszczalną. 

Zważając, że przy pomiarach poligonowych odchyłka kątowa 
azymutu pierwszego boku bywa koło 2 minut, a długość zmierzonych 
linij otrzymujemy z dokładnością 1 : 2,000, przeto odchyłki ostatniego 
punktu ciągu 15-to kilometrowego 6 r.p i 6 A byłyby teoretycznie 
około 8 m., a średni błąd każdego wyznaczonego punktu wypadnie 
około 1 metra, co wielokrotnie sprawdzono w praktyce. Maksymalny 
błąd wyznaczonego reperu dochodzi do kilku metrów, ale to w cią· 
gach, gdzie linje mierzono optycznie i ze znacznych odległości, więk· 
szych od 250 m. 

Przy pomiarach ciągów leśnych unikać należy bardzo krótkich linii, 
np. mniejszych od 50 m. gdyż błąd pomierzonych kątów byłby znacznY• 

Do metody ciągów poligonowych należy zaliczyć i następując}' 
sposób zagęszczania triangulacji (Rys. 4). 

' 



1.390 m. 
pir. A 

1 

z 1 90° 8'.2 
lg 1/ 2 (z'-z)ll - !98" 

lg d 
lg Sin 1 11 

lg h 

89° 51'.6 
2.69723n 
3.23870 
4.68557 
0.62150n 

1.415 

2 

89° 50'.6 
+ 567" 

90° 9'.4 
2.75358 
2.94111 
4.68557 
0.38026 

1.400 

3 

Ciąg AB 
1.380 

90° 9'.4 89° 52'0 
-462" 2.66464n 

2.95497 
4.68557 
0.30518n 

4 

90° 12'.6 
- 738" 

l.395 

5 

89°48'.0 
2.8680611 
2.61065 
4.68557 
0.16418n 

90° 0'.4 
- 18" 

1.425 

6 

89° 59'.8 
1.2552711 
2.62170 
4.68557 
8.56254:n 

90° 5'.2 
- 306 

1.405 
pir. B 

7 

89° 55'.0 
2.48572n 
2.84.292 
4.68557 
0.01421n 

h - 4.183 + 2.400 - 2.019 - 1.459 - 0.037 - 1.033 
- 4.183 - 1.783 - 3.802 - 5.261 - 5.298 

o.ooo - 1.783 - 3.802 - 5.26] - 5.298 - 6.331 mt. od instl'. M 1 

d 

trójkąty: 

lg d 

o 
lg b 

lg Sin O 
c 

lg a 
Gaus. lg 

lg (a+bJ 
lg Sec 6 

lg Sin O 
lg c 

B 
A 

lg Sin A 
lg Sin B 

lg a/b 

lg 2 Vab 
d. lg (a+bJ 
lg Sin 1/ 2 O 

lg Sin 6 

Kąty załamania: 

~D 

1732,6 3.23870 873,2 

6 (1-2-3) 

- 6°3'.8 
- 3° 3'.1 

2.94111 901,5 

6 (1-3-4) 

- 27°50'.2 
9° 19'.4 

- 9° 6'.9 
2.94111 

8.72627 - 37o 9'.6 

9.02386 2.95497 

9.20954 
9.66928 

5.78516 

3.23870 
0.17724-
3.41594 
- 123 

9.19987 
3.41471 

0.27959 

lg (1-3) 

- 90 7'.6 + 0'.7 

6.25457 

3.41471 
0.12935 
3.54405 

- 1756 

9.78107 
3.52650 

0.45974 

3.48587 
6.45594 
9.50330 
9.44511 

]g (l-4) 

= 3106'.5+0'.7 
- 9° 7.6 

- 40° 14.1 

2.95497 407,9 

6 (4-5-6) 

+ 30020'.7 
+ 31° 13'.2 

+ 61° 33'.9 9.71462 
2.62170 9.70347 

7.09292 0.01115 

· 2.61055 2.91715 
0.29549 7.08281 
2.91719 9.70909 
-- 6594 9.70005 

9.94417 
2.85125 lg (4-6) 

- 67° 13'.7 +o'.7 
- 40° 14.1 

-107° 27.8 

2.61055 418,5 

6 (4-6-7) 

- 13° 47'.0 
- 13° 31'.0 

- 27° 18'.0 9.36871 
2.84292 9.37704 

6.52579 0.00833 

2.85125 3.14811 
0.29688 6.85187 
3.14813 9.37289 

- 1244 9.37287 

9.66148 
3.13560 lg (4-7) 

+ 61° 33'.2 + 0'.7 
- 107° 27.8 

- 45°54'.6 

Az (A-3) = 6401 1.3 } triangulacyjny 
- (B-6) = l 40° 42.9 

Az (B-9) = 64° 11'.3 + 1 oo 2'.l - 103° 34'.0 = 140° 39'.4 + 3'.5 

z geodez. linji: Az (A-B) = 31° 47.8 
z triangulacji: Az (A-2) = 64° 11.3 

- 32° 23.5 *) 

zbieżność połud. = 2'.l 

Az (B-A) = 211 ° 49.9 
Az (B-6) = 140° 42.9 

71° 7'.0 *) 

triang. = 140° 42'.9 

odchyłka= 3'.5 

3'.5 
-- = 0'.7 poprawka 

5 kątów załam. 

2.62170 696,5 

6 (1-4-7) 

- 57° 20'.0 
- 20° l'.O 

- 77°21·.o 9.53440 
3.13569 9.92521 

6.39871 0.39081 

3.52650 3.63212 
0.14818 6.32532 
3.67468 9.79581 

- 8406 9.75325 

9.98933 
3.59062 lg (1-7) 

- 57° 39'.4 
- 45° 54.6 

- 103°34'.o 
+ 3'5 

30'5 

(1) - 32° 23'.5 ' 
(7) - 71° 7'0 

-103°30.5 

(pozioma oś toeod.J 
(na stanowiskach). 

2.84292 

3.58984 geodezyjny 
-3.59062 

9.99922 lg wyrównawczy 

~ (1) = - 3°3'.l 
- 919.4 
- 20 I.O 

-32°23'.5*) 

~ (7) = - 13°41·.o 
- 57°20'0 

- 71° 7'.0 *) 

*) Zgodność tych kątów z kątami wyliczonemi przy A i B byłaby dowodem że mierzenie ciągu wszędzie jednakowo było dobre, bo gdyby, przy pomiarach linji 1-ej 
połowy (między 1 i 4 stanowiskiem), miarę powiększono nieco, lub w 2-ej połowie zmniejszono (między 4 i 7 stanowiskiem), to suma wyliczonych kątów przy A byłaby 
mniejsza o kilka minut, a p1·zy B większa o tyleż minut. W takim razie, wyznaczając spółrzędne geograficzne, oblicza się azymuty od linji geodezyjnej, a nie od Az (A- 2), 
względnie Az (B-6). 

U w ag a. Długość linji AB można oczywiście otrzymać jako sumę rzutowanych linji ciągu na AB. 
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Jeżeli teren, położony między dwoma niewidzialnemi wzajem
nie punktami trygonometrycznemi, jest dostatecznie przejrzysty, 
tak, że można założyć na nim łańcuch drobnych trójkątów, o bokach 
2-3 kilometrów, nawiązany do tych dwóch punktów, to wówczas, 
zmierzywszy kąty trójkątów i jeden dowolny bok jednego trójkąta 
dwa razy taśmą, możemy obliczyć cały łańcuch, a z tych danych całą 
linię, porównać ją z geodezyjną i postępować jak wyżej. 

Również można i część ciągu zamienić trójkątami i także obli-
czyć i wyrównać. · 

Gdyby można było zmierzyć z punktów podstawowych A i B 
azymuty boków pierwszego i ostatniego trójkątów, to możnaby nie 
mierzyć boku, a przyjmując wielkość jednego z boków za jedność, 
w tych samych jednostkach obliczyć wszystkie inne boki trójkątów 
oraz linię A B; następnie obliczyć wielkość linji geodezyjnej ze spół-

A 8 

Rys. 4. 

rzędnych geograficznych dla A cp A i B q>1 A1 , według wzoru Gauss'a, dla· 
krótkich linji, niżej podanego, porównać te linje i obliczyć w metrach 
wielkość przyjętej jedności, postępując jak wyżej. Zmierzone kąty 
i obliczone linje są wystarczające dla wyrównania łańcucha. . 

Zastępując ciąg łańcuchem trójkątów, tracimy więcej czasu, ale 
· unikamy mierzenia linji, nieraz bardzo żmudnego w terenie górzystym 

i bagnistym, zyskujemy na ilości i jakości podstawowych punktów: 
zamieniamy bowiem wązki pas ciągu na szeroki 2- 3 )cilometrowy 
pas triangulacji. 

W z ó r G a u s s a i p r z y kła d wy li c z e n i a li n j i g e o d e-
zy j n ej. · 

Punkty triangtil~cji: 

B 91= 52° 46' 15".16 
A cp = 52° 34' 39".12 

1/2 (1.f>1+Cfl)=(f)m=52° 40' 27".14 Cfl1-l.f>= 0° 11' 36".04 
=696".04 

A1= 38° 13' 39".17 
"' = 38° O' 13".65 

1.. 1-1..~ 0° 13' 25".52 
= 805".52 

O jest to zbieżność południków, c - jest to długość linji geodezyjnej 
w metrach. 

lg U)=lg R s!~ 
1

,,, lg (2)=lg N s!n 
1

,,: ex,.. - azymut średni = ex+ «, 
. . 2 
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l,q (t)m = 8.50993 
lg (A1-A)" = 2.90608 
lg Gos 'Pm = 9.78272 

1.19873 
1.35149 

lg tg rlm = 9,84724 

lg (fi-Cf>) = 2.84263 
d l,g (1)m = 1,49007 

d lg Gos rxm = 0.08730 
lg c = 4.42000 

{),1-A}" Gos ~111 

(2)m Gos tlm 

lg (2)m = 8.50886 
lg (q>1-<p) = 2.84263 

1.35149 
lg (A1-A)" = 2.90608 
lg Sin fm = 9.90048 

l,q o = 2.80656 

l,g (A 1-A)" = 2.90608 
lg Gos (flm = 9.78272 
d lg (2)m = 1.49114 

d lg Sin rx111 = 0.24007 
lg c = 4.42001 

rlm = 35° 7' 28".1 O= 10' 40",55 1/2 O= 5' 20".27 11.m = 35° 7' 28".1 
- 1/2 o = 5' 20".3 + 180 + 1/2 o= 180° 5' 20".3 

rx = 35° 2' 7".8 · a 1 = 215° 12' 48".4 

• 

STANISŁAW CZARNECKI 
Porucznik W. I. G. 

O KLASYFIKACJI, ROZMIESZCZENIU 
I GENERALIZACJI MIEJSCOWOŚCI NA MAPACH 

POLSK1 1
). 

O tern, jakie miejscowości należy zamieścić na mapie, decydują: 
wielkość i znaczenie miejscowości, oraz skala mapy. 

Wielkość miejscowości może być określona ilością jej mieszkań
ców (względnie ilością budynków); znaczenie miejscowości moż~ być 
rozmaite: polityczne, administracyjne, przemysłowe, historyczne, kura
cyjne, lłomunikacyjne etc. 

Na mapach szczegółowych (jakiemi są plany wojskowe i mapy 
taktyczne) figurują wszystkie miejscowości, do najmniejszych włącz
nie. W miarę zmniejszania się skali mapy ilość umieszczanych miej
scowości podlega generalizacji i część ich musi być stopniowo usuwana. 

Oczywiście na mapach ogólnych, przeglądowych, usuwamy prze
dewszystkiem miejscowości drobne, mające mniejsze znaczenie. Na 
mapach specjalnych usuwamy lub pozostawiamy miejscowości, w za
leżności od przeznaczenia mapy. To stopniowe usuwanie miejsco
wości mniejszych i mniej ważnych, równolegle do ZJDniejszania się 
skali mapy, nazwę tu g e n e r a li z ac j ą z a s a d n i c z ą. 

Stopień tej generalizacji zależy od całego szer.egu warunków, . 
stawianych mapie, przedewszystkiem zaś od tak zwanej przejrzystości 
mapy, która . wymaga umieszczenia na mapie tylu napisów, aby nie 
zaciemniały one rysunku mapy, były czytelne i nie nasuwały wątpli
wości do j~ich sygnatur się odnoszą. 

By przeprowadzić generalizację zasadniczą, musimy ułożyć spis 
ws.zystkich miejscowości podług ilości mięszkańców, począwszy od 
na1większej, oraz spisy miejscowości, począwszy od najważniejszej, 

1
) Szkic niniejszy napisany został na podstawie studjów i spostrzeżeń przy opra

cowaniu nomenklatury dla polskich arkuszy MiędzY-n, Mapy Świata. Jest on próbą naj
prostszego i zarazem praktycznego rozwiązania zasadniczych trudności, jakie się nasuwają 
yrzy generalizacji i podziale miejscowości na mapach Polski w małych skalach (od 
U: 500.000 i mniejszych). Załączone tablice i wykresy oparłem na danych Głównego 
t rzędu Statystycznego ze Spisu ludności 1921 r. Sądzę, że mogą one przedstawiać war-
Ość również przy pracach nie związanych z omawianym tematem. (Przyp. autora). 
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hu~zględniają,c kolejno ich znaczenie administracyjne przemysło 
1storyczne 1 t. p. ' we, 

, P~zy zmni!j~zaniu skali mapy usuwamy stopniowo z tych szer 
gow m1e1scowosc1 końcowe, jako mniej ważne. e· 

Genera}izacja z~s.adnicza jednak nie wystarcza. W małych k 
łac~, .g~y w!ększe m~~Jscowości skupiają się na mapie, wiele miej!c~: 
wosc!. J~dnE:J kategor11 pozostaje na mapie kosztem miejscowości k 
tegorJI mn~J· Tak np., ~ałe miasteczko może figurować na ma r 
koszte~ ~1ększych od ruego wsi. Następnie, w zależności od gęsto~ ~ 
z8:ll!druerua oraz gęstości. osi~dli .(co nie jest identyczne) w rozmaił et 
k1e1scac} mapy, generahzaCJa rue może być przeprowadzona jecfu 

owo; o g~ywa tu rolę również rysunek mapy który w wielu mi ~
scach musi wpływ~ć na .stopień i sposób generahzacji danego obsza! 

Ta g e 1:1 e ~al 1 ~ ~ c Ja s z c .ze g ó ł o w a miejscowości jest tak sa· 
mo trkudna 1 ruemozhwa do u1ęcia w ścisłe reguły jak generalizacJ'a 
rysun u mapy. . ' 

. Pró~z wy~or~ .miejscowości, które należy umieścić na ma ie 
mus~my ~e. podz1':h~ JE:szcze na grupy, aby mieć możność odróżni/n~ 
i_nap1h _µipeJ scowosc1 większe od mniefszych, ważniejsze od mniej wa· 
ilnrc. · . rzkep~o~adzamy więc podział miejscowości pod względem 

osc1 m1esz ał!cow, pod względem administracyjnym i t. d. 
I b P~!zctzegolnleb te ~rupy oz~aczamy na mapie różnicą w piśmie 
u SY.sua urze, u tez pqłączeruem obu tych oznaczeń. 

ś .Celem łnaszymb będzie narazie zbadanie rozmieszczenia miejsco· 
i,° Cl ~~ ca ym o szarze Polski pod względem ilości mieszkańców 
a Y ~uec .. następnie możność wywnfoskowania stąd, jaki stosunek ge~ 
ne1ahzaCJI n~l~ży za~howa.ć . W poszczególnych obszarach, oraz jaki 
n~ eżyk pr~yJąc podział m1e1scowości · Polski pod względem ilości 
rmesz ancow . 

. W r?~ważan!ac.h naszych _wprowadzimy pewne ograniczenie, 
a ~ 1~n.ow~c1e, "":e~m1emy pod uwagę tylko wszystkie miejscowości 

bo ilosci 1mideszkan.c
1 
o~ P~nad 1,000, oraz wszystkie miasta i miasteczka 

ez wzg ę u na 1 osc mieszkańców. 

Ograniczenie to wprowadziliśmy, mając pierwotnie na uwadze 
skalę 1 : 1.000.000 {skala Międ~ynarodowej Mapy Świata). Czy na 
mjPY i° skdlach ~ększych we1dą miejscowości mniejsze będzie to 
za eza o o. !ego, Jaką dość miejscowości na jednostkę ~owierzchni 
mapy .PrZ.YJrmemy za maksymalną. Jeśli zdecydujemy, że dla przej· 
rzysteJ! ~1e przeład:>w~nej nazwami, mapy w małej skali ilość miej· 
scowosc1 n!! 1 dcm rue powinna przekraczać 50-60 rozważania na· 
~ze ~ę.dą się w zupełności stosować do map w skal~ch od 1 · 500 OOO 
1 mn1eJszych 1). • • 

p I k'J?lb wz.eprowadz.enia generalizacji miejscowości na mapach obszaru 
. ds 1 tk ę zie~y brah. pod uwagę podział Polski na województwa. Za 
Je nos ę pow1erzchruową mapy przyjmiemy 1 dcm2• 

. ~) Wystarczy to .temba~d~iej, że pr:6cz miejscowości, które bierzemy pod uwagę, 
we1dą J~szcze ~a map~ inne mieJscowości, o mniejszej ilości mieszkańców, mające jednak 
znaczenie spec1alne (historyczne, przemysłowe, kuracyjne etc.). 
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Zauważymy, że ilość miejscowości, przyjęta na jednostce po
wierzchniowej mapy (1 dcm2

) sama przez się wskaże nam stopień ge
neralizacji zasadniczej. Musimy więc oznaczyć średnią (pożądaną) 
ilość miejscowości na 1 dcm2 mapy, oraz ilość maksymalną. 

Dwie te liczby oraz stosunek gęstości zaludnienia dadzą nam mo
tność przeprowadzić stopniowanie generalizacji w poszczególnych wo
jewództwach. Stosunek bowiem ilości miejscowości, naniesionych na 
dwóch, powierzchniowo jednakowych odcinkach mapy, w~en możliwie 
odpowiadać stosunkowi gęstości zaludnienia na tych odcmkach. 

Pozornie wynikałoby z tego, że w obszarach (województwach), 
posiadających gęstsze zaludnienie, przy generalizacji miejscowości, 
odpadałyby miejscowości mniejsze, niż w obszarach o zaludnieniu 
słabszem. . 

W istocie zaś sprawę komplikuje niewspółmierność gęstości za
ludnienia z gęstością osiedli. Rozbieżność tych dwóch cech na obsza
rze Polski w niektórych wypadkach bywa tak znaczna, że w woje
wództwach o gęstem zaludnieniu możemy pozostawić na mapie miej
scowości bardzo małe, gdy jednocześnie w województwach o zalu
dnieniu słabem usuwamy miejscowości znacznie większe. 

T a k w i ę c, H o ś ć mi e j s c o w o ś ci, u mi e s z c z o n y c h n a 
1 dcm2 danego obszaru mapy, będzie zależała od zgóry 
przyj ę tych lic z b: średn ie j i maksym al n ej, or a z gę ~to
ś c i z a I u d n i e n i a, s t o p i e ń z a ś g e n e r a li z a c j i (k t ó r y J e s t 
okr e ś l o n y w i e I k o ś ci ą u s u w a n y c h m i e j s c o w o ś ci) w s k a
ż e n a m g ę s t o ś ć o s ie d li n a t e j j e d n o s t c e (1 dcm2

). 

Ustaliwszy te wytyczne, zobaczmy jak się ułoży stosunek za
gęszczenia osiedli na obszarze Polski. 

Rozmieszczenie wszystkich miejscowości, o ilości mieszkańców 
ponad 1.000, na terenie Polski, daje nam tablica I, stosunek zaś ich 
gęstości w poszczególnych województwach podaje tablica III, wręszcie 
tablica IV podaje ten stosunek do 1 dcm2 mapy w różnych skalach. 

Różnica stosunku gęstości zaludnienia do gęstości osiedli po
nad 1.000 mieszkańców uwidoczniona jest rys. 1 i 2 1). 

Najjaskrawiej różnica ta występuje przy porównaniu tych wiel
kości w województwach Warszawskiem i W ołyń,skiem. 

Gęstość zaludnienia jest tu w stosunku 68 do 44, gęstość ~aś 
miejscowości (powyżej 1.000 mieszk.) w stosunku 39 do 90, a więc 
gęstość zaludnienia województwa Warszawskiego przewyższa półto
rakrotnie ~ęstość zaludnienia województwa Wołyńskiego, gęstość zaś 
miejscowości ponad 1.000 mieszk. przeszło 2 razy jest mniejszą. 

W wyniku tego, gdy przy średni.ej liczb!e, ~~ miejs~ow?ści ~a 
1 dcm2 mapy w skali 1,: 1.000.000 mogliśmy um1esc1c w woJewodztwie 

---
1) Gęstość ludności podana jest tu bez większych miast (ponad 25.000 mieszk.), 

gęstość zaś osiedli-z uwzględnieniem wszystkich ponad 1.000. Uwa~amy, ~e przy ~kre
śleniu gęstości zaludnienia większ~ skupie~ia .wllł!1y ?YĆ .o~rzucone. (Jak to Je~t przyJ~te), 
natomiast odpowiadająca gęstości zaludnienia tlośc mieJscowości na mapie powinna 
uwzględniać wszystkie miejscowości naniesione na mapie. 
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1,0 

1,ó 

3,2 

2,4 

1,2 

1,1 

7,5 

1,7 

0,6 

1,0 

0,4 

0,3 

L9 
~2 

~7 

~2 

~7 

~9 

~ 
~5 

~4 

2,6 

6~5 

~ 

~5 

4,1 

0,4 

2,0 

3,9 1 7,5 
15 24,2 

11,8 30 

7,4 15,l 

8,5 24,8 

12,6 24,2 

2,6 4,3 

1,7 3,8 

8,1 16,2 

10 18,J 

110 160 

11,1 30,6 

10,6 35,0 

12,4 18,2 

0,7 3,9 1 
3,0 6,7 

z wojsk 
27.1931 388 10,0 I 58,4 I rn,1 I 19,2 7,1 I 325,4 1:1 3,4 l 8,3 17 

'Cs 
o:S en 
i:= I» o..., 
p.. C'J 

'Cl s 
~ a5 
A I» 
C-+" 
p.. ..-ł 

13,9 30,9 

33,8 98,5 

80 302,3 

20 66,7 

87 303,3 

36,8 71,5 

7 15,2 

8.1 31,9 

21,9 57,5 

31,5 65,2 

260 452,5 

80,5 261,6 . 

86,2 318,7 

2~8 3~3 
~4 1i4 

1~7 9~3 

34,4 I 105 

Miast 
I miaste
czek poni

iej 1 tys. m. 

4,5 

5,0 

5,3 

3,2 

6,3 

5,3 

20 

3,6 

2,6 

2,2 

3,1 

4,5 

39,3 

8,3 

7,2 



226 

~ 
~~ 

~ ~\ 
~ : ~- : : ~ .!: ..... 

;!I 
~ ~. 

-~ ~ ~ ~- ~·" ~ ~ ·~ 
"' • Qi ~ ..... ~ ~ ~ 
~ ... ~ ij" s ~- ! :! 
~ : 
łS: 

Q' ~ ~ [ 
~-

...... o,; ~ 

~ ~ ... 
~ e ::' ~- -

!""' ... ..... 
t- i;:. ;: :s. 
ł'\ 

~ ~ ~· ..... 

ł ~ ~ 

~ 

~ 
~ 

~~ I 
~ } } ..... : t ~ 

'1;· ~· ~-
+ () ~ ~ ~ C! ~ Q 

~ ę 

~ :: ~ : ~ i· 
::::-. ~ 

Q' '::- .. ~ . ł· ~ ' !" ~ ~ 
!'> 1-5 ~ i l:, .: ~ : 

Wiadomości Służby Geograficznej 

I 
~ 
~ c::s 
~-. "\) 
~~ 
~~ :::, ~ 
........ 

~ 
Q'.i· 

() 

G') 

:3 
(b. 
CA 

"' "" Q) o ::s. c, 
n -. c:,. 

~ 
"t:) 
C) 

:::, 
a, 
Q. 

~ 

St. Czarnecki - O klasyfikacji miejscowości na mapach Polski. 227 

Warszawskiem prawie_ wszystkie miejscowości ponad 1.000 mieszkań
ców, w województwie W ołyńskiem musieliśmy zasadniczo odrzucać 
wszystkie miejscowości poniżej 2.000 mieszkańców. 

Dla polskich arkuszy Międzyn. Mapy Świata średnia ilość miej
scowości 40, oraz maksymalna 60, na 1 dcm2 mapy okazały się bardzo 
dogodne i krytyka . pierwszego polskiego arkusza tej mapy podkreśliła 
umiar w rozmieszczeniu miejscowości na mapie. 

Wprowadzimy teraz w rozważania nasze podział miejscowości 

podług ich znaczenia administracyjnego . 
Obszar państwa polskiego jest podzielony administracyjnie na 

województwa, powiaty i gminy. Siedziby tych jednostek figurują 

zwykle na mapie. Na mapach w małej skali siedziby województw 
i powiatów mogą być oznaczone z łatwością. Wszystkich gmin na
tomiast nanieść jest niesposób. Na 1 dcm2 mapy w skali 1 : 1.000.000 
wypada średnio dla całej Polski 325 gmin (tablica III). 

· Prócz tego mamy podział miejswwości na kategorie, podług 

ich charakteru ustrojowego, to jest podział na miasta, miasteczka, 
osady miejskie, wsie etc. Miasta i miasteczka (względnie osa
dy miejskie), jako jednostki o większem, znaczeniu należy na ma
pie zaznaczyć. Napotykamy tu na nowe trudności w związku z nie
współmiernością charakteru miejscowości i ilością jego mieszkańców. 
Niewspółmierność tą jaskrawie obrazuje tablica II oraz rys. 3 i 4. 

Na 588 miast posiadamy 328 (przeszło połowę) o ilości mieszkańców 

poniżej 5.000, oraz na 745 miasteczek 267 (jedną trzecią) po n iże j 
1 i y si ą c a mieszkańców. 

Ś Natomiast wsi powxżej 5.000 mieszkańców mamy 55 (z nich 33 
na ląsku 1). · , 

Jeśli zatem zechcemy umieścić na mapie, wszystkie miasta i mia
steczka bez względu na ilość mieszkańców, musimy, umieszczając 

z nich te, które mają poniżej 1„000 mieszkańców, uczynić to kosztem 
innych miejscowości, które należałoby nanieść na mapę zgodnie z po
~ższemi rozważaniami, a które obecnie zmuszeni będziemy odrzucić. 
Zaznaczy się to specjalnie w województwach wschodnich gdzie ilość 
miasteczek jest znaczna 2). , 

1) Opiera y się tu na skorowidzach Głównego Urzędu Statystycznego. Miej

acowości, znajdujące się w tych skorowidzach w dziale miast, a oznaczone jako miastecz

ka lub wsie, uważamy za te ostatnie. Mamy tu szereg dziwolągów, które w istocie rzeczy 

są zupełnie sprzeczne z oznaczeniem administracyjnem, jak miasteczka o ilości mieszkań

ców poniżej 100, oraz wsie powyżej 20.000 (spis których podajemy poniżej). Szczególnie 

z!znacza się to w Wileńszczyźnie, gdzie wog.óle osiedla mają tendencję do rozdrobnie

nia. Niestety, nie mamy możności decydować w każdym wypadku, czy kategorję danej 

~iejscowości możemy podwyższyć lub obniżyć. Dlatego też zmuszeni jesteśmy oprzeć 

•~ę zasadniczo na danych Główn. Urzędu Statystycznego, dopóki urzędowy podział admi

nistracyjny miejscowości w Polsce nie będzie ostatecznie uporządkowany. 

k 
2) Dla pełniejszego zobrazowania niewspółmierności w charakterze i ilości miesz-

ańców niektórych miejscowości Polski podajemy kilka spisów: 

1. Miasta ponHej 1.000 mieszkańców. 

W oj. K r a k o w s ki e. I Mrzygłód 670 mieszk. I Rychtal 

Osiek 813 mieszk Jaćmierz 620 j Książ 
W · Nowotaniec 520 Jaraczew 

o j. L w o w s k i e. G 
Szczerzec 900 mieszk. W o ·;. Ł-ó d z k i e. R ąsawa 
Jaśliska 870 Władysławów 960 ynarzewo 

Nowe Jv\iasto 800 W o j. P o z~ a ń ski e, Kopanica 

~ukowsko 730 Rogowo 940 mieszk. 

930 mieszk, 
900 
860 
830 
700 
640 

(Patrz str. 229) 
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Ta dodatkowa generalizacja będzie jeszcze uzupełniona naniesie
sieniem całego szeregu miejscowości mniejszych o znaczeniu histo
rvcznem, przemysłowem, komunikacyjnem etc. etc., które znów wy
prą pewną ilość miejscowości większych o mniejszem znaczeniu. 

Zaznaczymy tu jeszcze, że stosunek gęstości nazw na mapie do 
gęstości zaludnienia danego obszaru nie może być nigdy idealny, 
powinien tylko być możliwie bliski istotnego stanu rzeczy. · 

Te wytyczne generalizacji miejscowości, które podaliśmy w na
szych rozważaniach, wskazują stosunkowo prostą i praktyczną drogę 
do pokonania części trudności, jakie się nasuwają w dziedzinie 
ogólnej generalizacji mapy. 

Zdajemy sobie sprawę, że zmechanizować pracę generalizacji 
niesposób, ująć jednak tę część generalizacji, którą nazwaliśmy zasa
dniczą, w pewne reguły, uważamy za możliwe i pożądane. ~ 

Przy generalizacji szczegółowej należy stale mieć na uwadze 
rysunek mapy i charakter, opracowywanego obszaru. Ta część pracy 
zależeć będzie wyłącznie od wykształcenia geograficznego i poczucia 
generalizacji, jakie posiada, dokonywujący ją pracownik. 

Przejdziemy teraz do drugiego naszego zadania, a mianowicie 
kwestii klasyfikacji miejscowości Polski podług ilości mieszkańców. 

Zadanie to jest o tyle ułat~ione, że podział ten jest z samej 
oatury rz~zy sztuczny. Nie mamy tu znów współmierności z chara
kterystycznym typem miejscowości i ilością jej mieszkańców. Dla 
obszaru Polski niewspółmierność ta jest szczególnie uwydatniona 

2, Miasteczka (wzgle;dnie osady miejskie) ponHej 200 mieszkańców 
(poniżej 500 mieszkańców w Polsce mamy 88 miejscowości). 

W oj. N o w ogród z kie. J Linowo 140 mieszk. I Żeladź około 100 mieszk. 
Dziembów 199 mieszk. 1 W oj. W i 1 eń ski e. Połusze 100 
Hennanl'szki' ] ""5 1 

1 Hołubicze 97 „ 
' Dryświaty 190 mieszk. Mańk · 84 (I) Wa wiórka 174 owicze " Miadzioł Stary 190 B b · 47 (li) Bieniakonie 140 Olkowicze 170 o ruJszczyzna " 

Trokiele 106 Ziabki 160 W oj. W o ł y ń ski e. 
Surwiliszki 87 (I) Hołubicze 150 

Mielce 180 mieszk. Smołwy 119 
Suderwa około 1 OO 
Soleczniki Mł. 1 OO 

W o j. P o 1 e s k i e. 

W ołćzyn 190 mieszk. 

3. Wsie ponad 5,000 mieszkańców (prócz wojew. Śląskiego). 
Borysław 16100 mieszK. Zagórze 6.700 mieszk. Perechińska 5.900 mieszk. 
Tustanow. 13 200 Główna 6.600 Pniów 5.400 
Strzemieszy- Czersk (Po- Klimontów 5.300 

Z 
ce Wlk. 10.300 morze) 6.500 Zawoja 5.300 

Z
akopane 8.800 Rożnów 6.400 Zelów 5.100 
abie 8.200 Wygnanka 6.300 

Hajduki 
Wielkie 

Bogucice 
Ruda 
Siemiano-

wice „ 
lipiny 

4. Wsie ponad JO.OOO mieszkańców w wojew. Śląskiem. 

26.600 mieszk. 
22.300 
20.100 

18.400 
17.100 

I Załęże 15.700 mieszk. ' Chorzów Il.OOO mieszk· 
Huta Laura 15.600 Łagiewniki 10.900 
Dąb 14.000 Radzionków 10.800 
Bielszowice 13.300 Wirek 10.600 
Huta Pokoju 12.500 Chropaczów 10.300 
Szarlej 11.000 
Rozdzień I I.OOO 
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dzięki rozm'aitości w charakterze miejscowości w poszczególnych dziel
nicach. Miasteczko w Małopolsce lub na kresach zachodnich różni 
się znacznie swym typem od miasteczka na kresach wschodnich, które 
posiada tę samą ilość mieszkańców. Tak więc klasyfikacja miejsco
wości w Polsce podług ilości mieszkańców nie da nam w żadnym 
razie podziału ńa charakterystyczne typy miejscowości, 

Możemy jeszcze spróbować podział ten przeprowadzić na pod
stawie ilości osiedli rozmaitych wielkości dla całej Polski. Jeśli wszyst
kie miejscowości od 1.000 mieszkańców wzwyż rozbijemy na grupy, 
z różnicą co 5 tys. mieszkańców, otrzymamy szereg następujący: 

od 1- 5 tys. mieszkańców - 3.731 osiedli 
ff 5- 10 " 

186 " 
" 

10- 15 " 
52 " 

" 
15- 20 " 

25 " 
" 

20- 25 
" 

13 . 
" 

" 
25- 30 

" 
11 " 

od 30- 35 tys. mieszkańców -.- 5 osiedli 

" 
35- 40 

" 
3 

" 
" 

40- 45 " 
6 " 

" 
45- 50 " 

2 " 
od 50- 55 tys. mieszkańców - o osiedli 

" 
55- 60 " 

o 
" 

" 
60- 65 " 

1 " 
" 

65- 70 " 
o 

" 
" 

70- 75 
" 

1 " 
" 

75- 80 " 
- 1 

" 
" 

80- 85 
" 

1 
" 

" 
85- 90 

" 
2 " 

" 
90- 95 ;; 1 

" ' 

95- 100 o \ 

" " " ponad 100 " 
6 " 

W szeregu tym możemy odróżnić pewne granice bardziej cha· 
rakterystycznych skupień miejscowości: poniżej 30.000 i 50.000 miesz· 
kańców. Jeśli część szeregu tego do miejscowości o 30.000 mieszkań· 
ców rozbijemy na grupy z różnicą co 1 tysiąc mieszkanców, otrzy· 
mamy nowy szereg: 

od o- 1 tys. mieszkańców - ? osiedli 

" r- 2 " 
- 2.715 

" 
" 

2- 3 " 
676 " 

" 
3- 4 " 

229 " 
" 

4- 5 
" 

111 " 
od 5- 6 

" 
64 

" 
" 

6- 7 " 
46 

" 
" 

7- 8 
" 

32 
" 

" 
8- 9 " 

29 
" ,, 9- 10 li' 15 
" 
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od 10-11 tys. mieszkańców - 20 osiedli 

" 11- 12 
" 

16 
" 

od 12- 13 tys. mieszkańców - 7 osiedli 

" 
13-14 

" 
7 

" 
" 

14- 15 
" 

2 " 
" 

15- 16 
" 

7 " 
" 

16- 17 li 7 " } 17- 18 3 
" " " 
" 

18- 19 
" 

4 " 
" 

19- 20 
" 

4 
" 

" 
20- 21 

" 
3 " 

" 
21- 22 

" 
3 · 

" 
" 

22-23 
" 

2 " 
" 

23- 24 " 3 " 
" 

24- 25 " 
2 

" 
" 

25- 26 " 
2 " 

" 
26- 27 

" 
3 " 

" 
27- 28 

" 
2 

" 
" 

28- 29 " 
1 " 

" 
29- 30 

" 
3 

" 
W szeregu tym, jako granice bardziej charakterystycznych sku

pień miejscowości odróżnimy: miejscowości poniżej 12.000 i 5.000 
mieszkańców. 

Tak więc dla większych miejscowości w Polsce moglibyśmy 
przyjąć na podstawie tych dociekań następujący podział pod wzglę
dem ilości mieszkańców: powyżej 100, od 50-100, od 30-50, od 10-30, 
od 5-10 i poniżej 5 tysięcy mieszkańców. 

Uważamy jednak, że podział ten nie uwidacznia w rzeczywistości 
charakterystycznych skupień w należyty sposób i może służyć tylko 
w pewnym stopniu za wskaźnik przy ustaleniu klasyfikacji miejsco
wości. 

Zdaniem naszem podział większych miejscowości podług ilości 
mieszkańców może być prawie wyłącznie przeprowadzony na pod
stawie rozważań, jaka ilość mieszkańców może nadać danej miejsco
wości piętno, które należy już uwidocznić. 

Pożądane byłoby dla ·dobra kartografji i wiedzy geograficznej, 
~by został przyjęty jednolity podział większych miejscowości podług 
il~ści mieszkańców we wszystkich państwach na wydawanych przez 
nie mapach i atlasach. Tymczasem tak nie jest. Jedynie na arku
szach Międzyn. Mapy Świata zauważyć już można (pomimo dowol
!}ego traktowania tej kwestji w uchwałach międzynarodowych) pewną 
Jednolitość, a mianowicie, mamy tu, w większości wydanych dotych
czdas arkuszy, podział miejscowości następujący: powyżej 250, od 100-250, 
o 25-100, od 10-25 tysięcy mieszkańców. 

Dlatego też uważamy, że podział ten należy zachować i dla map 
Polski (jak ·to zresztą ma miejsce w większości wydawnictw polskich) 
uzupełniwszy go jeszcze grupą _ miejscowości od 5-10 tys. mieszk. · 

. .Co się tyczy miejscowości mniejszych, poniżej 5,000 mieszkań
cow, to na mapach szczegółowych w:ojskowych decydującemi powinny 
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być wyłącznie względy wojskowe, na mcfpach zaś o małych skalach 
podział ten zależeć będzie od skali oraz od tego, czy zastosujemy 
go do wszystkich miejscowości, jak to czyniliśmy dotąd, czy też 
do pewnej ich kategorii (np. miast, jak to ma miejsce na niektórych 
wydawnictwach). 

Zdaniem naszem dla map szczegółowych, przy następnej granicy 
podziału należy mieć na uwadze miejscowości ponad 2,000 mieszkań· 
ców, na mapach zaś o skalach małych, przy podziale tyczącym się 
wszystkich miejscowości (w których to mapach nie wszystkie miej
scowości o ilości mieszkańców ponad 2.000 wejdą na mapę) granica 
ta winna się tyczyć miejscowości ponad 3.000 mieszkańców. 

Dlatego też dla polskich arkuszy Międzyn. Mapy Świata przy
jęliśmy podział następujący: miejscowości ponad 100, ponad 25, po· 
nad 10, ponad 5, ponad 3 i poniżej 3 tys. mieszkańców. 

Na mapach W. I. G. w skali 1 : 100.000 (taktycznych) i 1 : 300.000 
(operacyjnych) przyjęty został podział następujący. Dla miast i mia· 
steczek: ponad 200, od 75- 200, od 25-75, od 5- 25, od 2-5 i poniżej 
2 tysięcy mieszkańców, oraz dla wsi i kolonij: ponad 1.000, od 200-1.000 
i poniżej 100 mieszkańców. 

• Podział ten stara się przytem uwzględnić również ilość budyn· 
ków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach 1). 

Na zakończenie podamy parę ciekawych szczegółów, które się 
wyłoniły przy sporządzaniu tablicy Il: Miasta, miasteczka i wsie Rze
czypospolitej Polskiej pod względem ilości mieszkańców. 

Jeśli podzielimy miasta i miasteczka na grupy o różnicy ilości 
mieszkańców co 1 tysiąc, dojdziemy do wniosku, że najwięcej miast (93) 
wypadnie w .grupie od 3-4 tys. mieszk., to znaczy, miasto o ilości 
mieszkańców od 3-4 tys. (średnio 31

/ 2 tys.) · jest najcharakterystycz
meJszem miastem pod względem ilości mieszkańców obszaru Polski 
(tę samą liczbę otrzymamy dla poszczególnych dzielnic: Kongresówki, 
Małopolski, Wielkopolski i Kresów Wschodnich). 

Najcharakterystyczniejszem miasteczkiem pod względem ilości 
mieszkańców będzie dla Kongresówki i Małopolski, miasteczko o ilości 
mieszkańców od 1-2 tys. (średnio !1/2 tys.), zaś dla Kresów Wscho: 
dnich poniżej 1 tys. mieszkańców. ' 

Gdybyśmy chcieli określić jakie wogóle osiedle pod względem 
ilości mieszkańców jest najcharakterystyczniejsze dla Polski, musieli· 
byśmy dociekania nasze posunąć poza granicę 1.000 miesz~. 

Liczbą mieszkańców, charakteryzująca to osiedle, można przy· 
puszczać, wypadnie poniżej 1.000, prawdopodobnie pomiędzy 500 a t.000. 

• 
1
) Jak widzimy podział miejscowości na mapach W. I. G. jest tylko zbliżony do 

podziału, który odpowiada naszym rozważaniom, temniemniej jest on dogodny i znacz· 
nie przewyższa podział miejscowości przyjęty w pierwszych wydawnictwach W. I. G. 

JERZY STĘPNIEWSKI 
Major S. G. 

DOTYCHCZASOWE PROJEKTY UTWORZENIA 
CENTRALNEGO URZĘDU POMIARÓW PAŃSTWA. 

Sprawa scalenia miernictwa państwowego, aczkolwiek gorąco 
dyskutowana na zjazdach i zebraniach mierników i bardziej jeszcze 
na licznych konferencjach ministerialnych, stoi dotychczas na mar
twym punkcie. 

Pomiary są nadal prowadzone z punktu widzenia lokalnych in
teresów tiażdego z ministerstw, a nawet poszczególnych urzędów, 
i wszelkie dążenia do skoordynowania tych prac pozostają tylko 
teorią, a ' tern samem uniemożliwiają stworzenie ścisłego programu 
państwowego; w konsekwencji: pewne prace muszą się powtarzać, są 
prowadzone niejednostajnie, personel wykonawczy jest nieproporcjo
nalnie duży, a w ślad za tern i koszta nie stoją w żadnym stosunku 
do prac, wykonywanych i wykonanych. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że mieliśmy dość dużo czasu; by 
zorientować się we wszystkich ujemnych stronach dotychczasowej 
organizacji, jak również i w bolesnych jej skutkach dla Państwa. 

Pozostawiając na uboczu liczne rezolucje i uchwały powzięte 
w latach 1919-1923, weźmiemy za punkt wyjścia uchwały, zapadłe 
na drugiem posiedzeniu · Państwowej Rady Mierniczej w dniach 26 
i 27 maja 1924 roku i omówimy projektowane rozwiązanie sprawy 
scalenia miernictwa z punktu widzenia interesów wojska, jak to było 
proponowane przez sfery wojskowe. · 

Państwowa Rada Miernicza uchwaliła: 
,,1) Należy ściśle ograniczyć zakres działania miernictwa pań

stwowego do spraw pomiarów podstawowych, topografii i nadzoru 
administracyjnego nad czynnościami miernictwa prywatnego. 

Wszystkie pomiary, dające się określić w sposób zdefinjowany, 

knależy oddawać do wykonania miernictwu prywatnemu pod ścisłą 
ontrolą czynników rządowych. 

Należą do tego: 
pomiary techniczne, 
pomiary miast, 
pomiary dla celów reformy rolnej. 



234 Wiadomości Służby Geograficznej 

2) Miernictwo państwowe należy scentralizować bezwzględnie 
przy jednym resorcie, przez co uzyskać można znaczne redukcje per
sonelu do 300 osób i wielkie oszczędności budżetowe. 

Centralizacja powinna być tak pod względem kierownictwa jak 
i wykonania, zupełna. Osiągnie się to przez skasowanie obecnych 
czterech władz mierniczych i zastąpienie ich Głównym Urzędem Po
miarów Kraju, pod jednolitem kierownictwem i pozostawienie narazie 
dotychczasowych agend. 

3) W obecnej chwili należałoby połączyć bezwłocznie agendy 
Ministerstwa Robót Publicznych, Ministerstwa Spraw Wojskowych 
i Skarbu, jako ściśle ze sobą związane, w jedną organiczną całość, 
zaś agendy nadzoru nad wykonaniem pomiarów dla celów reformy 
rolnej, zespolić w jednym urzędzie, zostawiając ich zakresy działania 
narazie bez zmian. 

4) Urząd Miernictwa Państwowego nie może być ściśle wojsko
wy, a wyłącznie fachowy, natomiast należy zapewnić armji głos de
cydujący w rozkładzie i planie prac ważnych pod względem obrony 
kraju, przez utworzenie Rady Kierującej Urzędu pod przewodnictwem 
Szefa Sztabu Generalnego. 

5) Należy wyzyskać prace uczonych astronomów i geodetów, 
oraz przyrządy, znajdujące się w wyższych uczelniach i pracowniach, 
w jak najdalej idącym stopniu, przez ścisły współudział Akademii 
Umiejętności i politechnik". 

Pozostałe punkty uchwał dotyczące szkolnictwa zawodowego, 
jako nas nieinteresujące, pomijam. 

Państwowa Rada Miernicza zaprojektowała w swoich wnioskach, 
by Główny Urząd Pomiaru Kraju został utworzony przy któremkol
wiek ministerst~ie, jednak zostało zaznaczone, że najwłaściwiej byłoby 
go utworzyć przy M. S. Wewn., ze względu na gospodarczy charakter 
tego urzędu. 

Jakież stanowisko zajęły władze wojskowe wobec tych uchwał? 
Przedewszystkiem, co należy zaznaczyć z naciskiem, woj skowoś~' 
z najdalej idącem zrozumieniem traktowała dążenie do scalenia mier
nictwa państwowego, zdając sobie sprawę, że zagadnienie to zbyt 
głęboko sięga w życie gospodarcze, kulturalne i naukowe państw~, 
Zresztą stale opieramy się na tej niezawodnej zasadzie, że cele woJ· 
skowe nigdy nie będą osiągnięte bez uporządkowania zasadniczy~b 
podstaw danej gałęzi pracy, a więc i w tym wypadku liczono się 
z tern, że jedynie centralizacja miernictwa państwowego zapewni r~
cjonalną, jednolitą i maksymalną wydajność. 

· Uchwała Państwowej Rady Mierniczej zbyt radykalnie rozw~ą
zywała to zagadnienie i w pierwszym rzędzie wymierzała cios w m: 
teresy wojska; a mianowicie: gwarancje zawarte w punkcie 4-tym teJ 
uchwały były zbyt małe, by mieć pewność, że interesy wojska zer 
staną zabezpieczone; tembardziej, że kontrola i wpływ miarodaJ· 
nych sfer wojskowych na tok prac w nowym urzędzie, przy propo· 
nowanej organizacji, byłyby iluzoryczne. : 

Z drugiej zaś strony uchwała ta znosiła Wojskowy Instytut Geo· 
graficzny, instytucję naogół dobrze zorganizowaną personalnie i ma· 
terjalnie, pracującą intensywnie i .programowo dla wojska. 
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Zachodziła zupełnie słuszna obawa, że w tych warunkach W. I. G. 
zostanie zdezorganizowany, a armja zostanie dotkliwie poszkodowana 
i to na czas dłuższy. 

Doświadczenia z lat ubiegłych tern bardziej potęgowały te obawy, 
gdyż wszelkie projekty wojskowości nawiązc1nia ściślejszego kontaktu 
z Min. Rob. Publ. i ewentualna z niem współpraca - pozostawały, 
z licznych powodów, tylko teoretycznem życzeniem. 

Przeciwnie, W. I. G. był zmuszany, poza pracami programowemi 
dla wojska, wydatnie pracować dla celów ogólno-państwowych. Dla 
ilustracji przytoczę zestawienie tych prac wykonanych w latach ubie
głych: 

1) Pomiar granicy polsko-niemieckiej na długości 1,583 km. 
2) ,, ,, polsko-czechosłowackiej na długości 324 km. 
3) ,, ,, wschodniej na długości 1,400 km. 
4) Pomiar terenu naftowego „Borysław" na obszarze 1,100 km. 

kw., oraz zdjęcie stolikowe w skali 1: 5.000 na obszarze 68 km. kw. 
tego terenu; 

5) Zdjęcie tachymetryczne pod budowę radiostacji na obszarze 
5 km. kw.; zakładanie, mierzenie i obliczenie bazy państwowej; 

6) Triangulacja miasta Łodzi na obszarze 75 km. kw. • 
,, . Lublina na obszarze 70 km. kw. 

7) Parcelacja dla osad wojskowych na obszarze 14.557 ha. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że wobec tego wojsko nie mogło 

zaakceptować projektu Państwowej Rady Mierniczej. 
Jakież alternatywy powstały przed M. S. Wojsk., by jednak za

gadnienie reorganizacji miernictwa państwowego rozwiązać w ·ten 
sposób, ażeby nie dotknęło to interesów wojska? 

Nasuwały się następujące trzy logiczne rozwiązania: 
1) przyjąć projekt Państwowej Rady Mierniczej z . tern, że Głów

!!! Urząd Miernictwa Państwowego zostanie utworzony przy M. S. 
Wojsk., a nie przy M. S. W. jak to było proponowane; 

2) pozostawić nadal W. I. G. przy M. S. Wojsk., o agendach 
dotychczasowych, i zastrzec sobie głos decydujący przy ustalaniu 
prac programowych Głównego Urzędu Miernictwa Państwowego; 

3) stworzyć Główny Urząd Miernictwa Państwowego przy M. 
S. Wojsk., połączywszy w nim tylko dotychczasowe agendy W. I. G. 
i Wydziału Mierniczego Min. Rob. Publicznych. 

Rozwiązanie pierwsze byłoby bardziej pożądane, niż pozostałe, 
p_onieważ W. I. G. pozostałby kadrą, na której rozwinąłby się Główny 
Urząd Mierniczy; jednak ze względu na zakres prac, połączony 
z agendami pomiarowemi Ministerstwa Skarbu, urząd ten byłby zbyt 
ciężki, gdyż obejmowałby, oprócz pomiarów podstawowych, i kata
ster. Obciążyłoby to niepomiernie i zresztą niepotrzebnie M. S. Wojsk., 
z drugięj zaś strony nie zabezpieczałoby interesów Ministerstwa 
Skarbu. 

Drugie rozwiązanie, t. j. pozostawienie nadal W. I. G. przy 
M. S. Wojsk. z dotychczasowym zakresem działania, aczkolwiek mo
głoby. się wydawać najdogodniejszem wyjściem dla zapewnienia po
trzeb armii. i miało zresztą dość licznych zwolenników, jednak mu-
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siało upaść, gdyż liczono się z dwoistością prac; W. I. G. 
przy największym nawet wysiłku nie mógłby własnemi 
nać całości prac podstawowych. 

Zresztą sprawa centralizacji miernictwa państwowego byłaby 
t~m sall)em niezupełn~, co odbiłoby się nader niekorzystnie na całości 
przygotowania wojennego armji. 

Pozostawało trzecie rozwiązanie, t. j. połączenie w jednym urz~
dzie, utworzonym przy M. S. Wojsk., dotychczas-owych agend W. I. G. 
i Wydziału Mierniczego Min. Rob. Publicznych. 

Rozwiązanie to, z punktu widzenia interesów wojska, było naj· 
dogodniejsze; sprawa centralizacji pomiarów podstawowych zostałaby 
rozwiązana zupełnie, z drugiej zaś strony, . interesy ogólno-państwowe 
i interesy wojska byłyby zespolone. · 

Jako wzór podobnej organizacji dobrze prosperującej i mającej 
za .sobą długoletnie doświadczenie, wzięło M. S. Wojsk. organizację 
francuską - w której „Service Geographique de I' Armee" ·· centrali· · 
zuje wszelkie prace zasadnicze z dziedziny miernie a, oprócz. kata· 
stru i niwelacji, a „Commision Centrale des Travaux Geographiques" 
jest organem, uzgadniającym interesy poszczególnych Ministerstw i ma 
głos decydujący w rozstrzyganiu pilności i kolejności pracy. 

Pi:ojekt reorganizacji miernictwa 1924/25 r., opracowany na tej 
podstawie przez władze wojskowe, w streszczeniu, przedstawiał się 
nas~ępuj ąco: 

1) Pomiary podstawowo-naukowe: astronomiczne, magnetyczne, 
grawitacyjne i t. p. oraz niwelacja precyzyjna należą do zakresu dzia· 
łania odpowiednich zakładów naukowych, a więc obserwatorjów 
astronomicznych, magnetycznych, Polskiej Akademii Umiejętności, 
uniwersytetów i politechnik. 

2) Pomiary ~eodezyjne, a więc triangulacja I, II, III i IV rzę· 
dów, zdjęcia topograficzne i fototopograficzne oraz kartografia, należą 
do zakresu działania M. S. Wojsk. (W, I. G.). · 

3) Pomiary szczegółowe, specjalne, jak: niwelacja zwykła, po· 
miary dla regulacji rzek i osiedli i wszelkie inn~, nienależące do ka
tegoryj, wymienionych w punktach 1 i 2, należą do zakresu działania,., 
cywilnego urzędu mierniczego, któryby powstał przy jednem z mini
sterstw (lecz nie przy M. S. Wojsk.). 

4) Celem racjonalnego układania programu prac i zapewnienia 
koordynacji tych trzech kierunków pracy, konieczne jest utrzymanie 
Państwowej Rady Mierniczej, w formie nieco zmodyfikowanej. Pań:
stwowa Rada Miernicza składałaby się z przedstawicieli wszystkich 
ministerstw, oraz z przedstawicieli nauki i techniki, zainteresowanych 
w pracach mierniczych. 

Państwowej Radzie Mierniczej przewodniczy Minister Spraw 
Wojskowych, lub jego zastępca (Szef Sztabu Gen.). 

Rada Miernicza zbiera się corocznie w okresie zimowym. Po 
zasadniczem uregulowaniu prac nad pomiarami kraju, Rada Miernicz.a 
będzie zwoływana w miarę potrzeby przez. Ministra Spraw Wor 
skowych". . 

W projekcie tym zostały wyraźnie rozróżnione dwie dziedziny: 
pomiary ziemi i pomiary kraju. 
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Schemat organizacyjny Głównego Urzędu Mierniczego, według 
tego projektu, b~ł następujący: · 

M. s. WOJSK. --> m Główna Komisja Miernicza 

i 
O Głw. Urząd Mierniczy 

. ,/ 
Instytut Geodezyjny O O Instytut. Topograficzno-Kartograficzny. 

W okresie, gdy projekt władz wojskowych był uzgadniany mię
dzy M. S. Wojsk. i Min. Rob. Publ., w dniu 14 marca 1925 roku, zo
stała zwołana konferencja międzyministerialna w spr_awie utworzenia 
Komitetu Pomiarów Państw , na której zapadła następująca uchwąła: 

„Niezależnie od istniejącej Państwowej Rady Mierniczej, jako 
fachowego organu doradczego przy Min. Rob. Publ., konferenci_a 
uznaje za konieczne powołanie, w drodze rozporządzenia Rady Mi
nistrów, stałego komitetu pod nazwą: ,,Międzyministerjalny · Komit~t 
Pomiarów Państwa" do uzgodnienia wszystkich spraw związanych z po
miarem Papstwa. . Komitet przydzielony będzie resortowo · do Min. 
Rob. Publicznych. · Międzyministerialny Komitet Pomiaru Państwa 
winien mieć kompetencje, decydujące o pomiarach państwa, z zastrze
żeniem prawa odwołania się do Rady Ministrów przez poszczególne 
ministerstwa. 

W skład komitetu wchodzić będą reprezentanci: 
1) Ministerstwa Wyznań Religijnych i Ośw. Publicznego, 
2) Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
3) Ministerstwa Reform Rolnych, 
. 4) Ministerstwa Skarbu i Min. Robót PublicznychJ 
Przewodnictwo komitetu obejmie reprezentant Min. Wyzn. Rei. 

i Ośw. Publ. z prawem kooptowania delegatów innych ministerstw". 
Uchwała ta aczkolwiek wprowadziłaby, w razie jej urzeczywist

nienia, pewne uporządkowanie, jednak byłaby tylko paljatywem, 
a ponieważ projekt wojskowości napotkał na pewne zastrzeżenia 
i przy ówczesnej sytuacji nie mógł być zrealizowany, z drugiej zaś 
strony M. S. Wojsk. nie mogło się zgodzić na projekt kompromisowy, 
zgłoszony przez Min. Rob. Publ. w dniu 6 lipca 1925 r., w obawie 
że będzie on mało życiowy, i że wymagania i potrzeby armii zosta
ną usunięte na plan dalszy - stan dotychczasowy musiał pozostać 
na jakiś czas bez zmiany. 

W roku 1926 sprawa centralizacji miernictwa państwowego, dzię
ki ini~jatywie Szefa Sztabu Generalnego wyszła znów na światło 
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dzienne, lecz w . warunkach znacznie lepszych. · Mianowicie w lipcu 
tegoż roku, na konferencji odbytej w Min. Rob. Publ., wszelkie spor
ne kwestje zostały uzgodnione, tekst projektu i tekst projektu rozpo
rządzenia o utworzeniu Państwowego Instytutu Geograficznego zostały 
ostatecznie zredagowane w dniu 30 października 1926 r. na posiedze· 
niu Rady Prawniczej (Komisji Administracji Ogólnej). 

Projekt powierzał podstawowe pomiary kraju (triangulację i ni· 
welację), zdjęcia topograficzne, prace kartograficzne i reprodukcyjne 
jak również przygotowanie sił fachowych P a ń s t w o w e m u I n s ty· 
t u t o w i G e o gr a fi c z n e m u, instytucji, stworzonej Qrzy Minister· 
stwie Spraw Woiskowych, jak to ma miejsce np. we Francji. Woj· 
skowy Instytut Geograficzny będzie kadrą, na której ~_prze swą or· 
ganizację nowy instytut. Centralny Komitet Pomiarów Kraju, złożony 
z przedstawicieli stron zainteresowanych, pod -przewodnictwem Szefa 
Sztabu Generalnego, ustala potrzeby i kolejność prac. W reszcie 
Państwowa Rada Geodezyjna przy Państwowym Instytucie Geogra· 
ficznym jest stałym organem doradczym tegoż w sprawach n:auko· 
wych. · · 

Projekt powyższy, dobrze przemyślany i życiowo realny, mimo 
że był na porządku dziennym posiedzenia Rady Ministrów, _wskutek 
splotu szeregu trudności nie został rozważony ani przyjęty. 

* * * 
Żałować należy, że dotychczas nie mamy Państwowego Instytutu 

Geograficznego, życie domaga się tej instytucji pr\edewszystkiem dla 
obrony narodowej. 

Obecnie upływa rok, a sprawa scalenia miernictwa i jego reor
ganizacji stoi nadal na martwym punkcie. 

APOLONJUSZ ZARYCHTA 
Porucznik W. I. G. 

TEODOUT ARTYLERYJSKI WILD'A. 

We wszystkich prawie państwach, walczących podczas 
wielkiej wojny, ustaliło się dążenie do stworzenia typu teodo
litu, któryby się nadawał nietylko dla celów artylerji, lecz i dla 
ogólnych celów pomiarowych w oddziałach polowych. Wojsko 
francuskie używało w polu przeważnie teodolitu Jaubin'a, nie
mieckie zaś, teodolitu (1/ 2 ') Hildebranda (Einheitstheodolit). By
łoby rzeczą bardzo wskazaną, by w naszem wojsku przyjęto 

jeden typ teodolitu polowego dla oddziałów pomiarowych i dla 
artylerji, a to w celu unifikacji instrumentów, oraz instrukcji 
ich użycia, wreszcie w celu ułatwienia krajowej produkcji, któ
ra musi sprostać wymaganiom wojennym. Dzięki bytności por. 
Z--arychty w Szwajcarji w Zakładach Wild'a w Heerbruggu, uzy
skaliśmy opis teodolitu Wild' a, stanowiący najnowszy typ uni-
wersalnego instrumentu polowego. (Redakcja}. 

Doświadczenia wielkiej wojny między innemi spowodowały nie
tylko ogólny rozwój konstrukcji przyrządów mierniczych, ale również 
okazały konieczność budowy instrumentów geodezyjnych, przezna-
czonych specjalnie dla wojska. • 

Armje współczesne posiadają obecnie specjalne oddziały obser
watorów artyleryjskich, zaopatrzonych w instrumenty optyczne i aku
styczne, pozwalające na określenie pewnych ważnych punktów tere
nu, albo przedmiotów, znajdujących się w strefie nieprzyjacielskiej. 

Stosuje się w tych wypadkach instrumenty, umożliwiające doko
nanie po stronie nieprzyjacielskiej wcięć trygonometrycznych, przez 
obserwacje .z punktów wyjściowych, leżących po stronie własnego 
frontu. 

Ponieważ cele, obserwowane w tych warunkach, niezawsze są 
przedmiotami stałemi i dobrze widocznemi, a często są ruchome, lub 
znikają z pola widzenia, nie da się tutaj zastosować zwykłego teo
dolitu. · 

Biorąc pod uwagę powyższe względy, szwajcarska fabryka przy
rządów mierniczych W i 1 d' a, skonstruowała teodolit, specjalnie prze
z!laczony 1do użytku artylerzystów. Przyrząd ten zewnętrznie różni 

sd1ę od zwykłego teodolitu swoją szczególnie solidną budową i dość 
użą miąższością, co jednakże nie przeszkadza, że aparat ten jest 
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lekki i zgrabny (fig. 1, 2, 3 i 7). Waży 6 kg., a największe wymiary 
nie przekraczają 24 X 21 X 10.4 cm. . 

Od zwykłych teodolitów, służących do mierzenia kątów, teodo
lit artyleryjski różni się posiadaniem 2-ch lunet celowych, z których 
jedną można przesuwać wzdłuż poziomej osi obrotów, co pozwala 
na uregulowanie obu lunet, stosowanie do · rozstawienia oczu obser
watora. Obiektywy mają średnicę po 50 mm. i są bardzo jasne. 
Każdy okular można regulować oddzielnie. Powiększenie 10-krotne. 
Lunety są odwracalne. Obrazy przedmiotów bliskich, nawet do 10 m. 
są jeszcze wystarczająco czyste, tak że nie potrzeba stosować dodat! 
kowych przyrządów, pozwalających na zmianę rury okularowej. Oku
lary są nachylone, co ogromnie ułatwia obserwacje i przy długiej 
pracy znacznie zmniejsza zmęczenie. Luneta prawa posiada siatkę 
kwadratów (Fig. 9), której punkt środkowy leży na osi celowej. 

Kreski siatki stanowią proste .prostopadłe i równoległe do osi 
obrotów i dzielą całe pole widzenia na kwadraty, posiadające nume
rację, oznaczoną na rysunku. Podziałka koła, wykonanego ze szkła, 
oznacza 0/oo (tysiączne) artyleryjskie. Jedna 0

/ 00 artyleryjska odpo· 
wiada 1/6.400 części okręgu koła; 3.200°/00 attyleryjskie odpowiadają 
więc połowie okręgu koła. Koło poziome posiada 2 X 320 kresek. 
Odstęp między dwiema kreskami stanowi więc 10°1o0• Każda kreska 
posiada numer (Fig. 4 i 4 a). Odczyty wykony~a sięJ przy pomocy 
mikroskopu szacunkowego z dokładnością 2

/ 10 jednej 0
/ 00 artyleryjskiej. 

- Koło wierzchołkowe znajduje się pomiędży obydwiema lunetami 
i posiada ten sam podział, co i koło poziome.._ zarązem jest zaopa
trzoQe w te same urządzenia do odczytów. -Podziałka koła wierz
chołkowego jest tirząd:Zon~ ~ ten sposób, . że dla celowej poziomej 
(punkt zerowy) odczyt na kole będzie 08.00. · Obydwa mikroskopy są 
położone jeden nad drugim i posiadają jeden i ten sam system wy· 
konywania odczytów. Przy pomocy kombinacji pryzmatów obydwa 
punkty odczytowe można oświetlać albo światłem słonecznem, albo 
sztucznem. Ostateczne ustawienie koła pionowego i poziomego do
konywa się przy pomocy leniwek. Leniwkę można wyłączyć przez 
przyciśnięcie dźwigni, poczem lunety można poruszać we wszystkich 
kierunkach. . 

Całość instrumentu jest zbudowana tak, jak w zwykłym teodoli· 
· cie, bowiem dla celów, do których jest przeznaczony, nie ·jest rzeczą 
konieczną, aby mierzyć kąty metodą repetycyjną. Jednakże można 
zmierzyć jeden kąt, lub też serję, za pomocą nastawienia pierwszego 
odczytu na dowolną kreskę podziałki O

/ 00• • 

Pod kołem poziomem znajduje się śrubka, przy pomocy któreJ 
wprowadzamy je w ruch. Zmiany koła mogą być tak delikatne, że 
b. łatwo i dokładnie można sprzęgać kreskę początkową podział~ 
z kreską O mikroskopu. Dla uniknięcia poruszeń lub potrąceń teJ 
śrubki w czasie obserwacji, zaopatrzono ją w ochronny kapturek, za· 
krywają·cy ją zupełnie. 

Tak samo trzy śruby, służące do poziomowania przyrządu, są 
całkowicie ukryte. Teodolit artyleryjski poziomuje się początkowo 
zgrubsza przy pomocy libeli sferycznej, przytwierdzonej do podstawy 
lunet, poczem poprawia się już dokładnie za pomocą libeli podłużneJ, 
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Koło wierzchołkowe nie posiada libelli kolimacyjnej. Pomiar kątów 
pionowych, dla których ogólne spoziomowanie aparatu nie ~ystarcza, 
może ~yć. wykona?y przy każdor~zowem nastawieniu libelli podłużnej . 
dla kazdeJ celoweJ. W ten sposob można otrzymać b. dokładne po
miary'i2_ kątów pionowych. 

Kapturek z lampką 
dla oświetlania 
koła poziomego 

i wierzchołkowego 

Pryzmat do oświe
tlania obydwu kół 

Podstawka sprę
żynowa ze śrubą 

centralną. 

Przełącznik do oświe- 0 1 'k 
tlania lunety, e owm 

Mikroskopy odczyto
we: koło wierzchoł

kowe 

koło poziome 

Przyrząd do nasta
wiania okularów 

Kaptur, zabezpiecza
jący koło poziome 

Fig. 1. Artyleryjski teodolit Wild'a 1/ 3 wi elkości nat. 

Teodolit posiada b. dokładne połączenie z trójnogiem za pomo
~ą sprężynowej głowicy, umocowanej śrubą centralną. Śruba ta 
kest umieszczona w ruchomej pochewce, znajdującej się pod podstaw
ą trójnoga. 

Luneta celowa, posiadająca siatkę kwadratów, jest zaopatrzona 

Ww ilc~lol\'n~k dla , nastawiania przybliżonego. .Teodolit artyleryjski 
d a posiada procz tego busolę podłużną, umieszczoną nad kołem 

4 

• 



/ 
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wierzchołkowem. Można więc orjentować aparat na północ magne
tyczną i odczytywać bezpośrednio azymuty z dokładnością, iaką 
daje busola. 

Dla obserwacji punktów, położonych blisko zenitu, służy specjal
ny pryzmat, który można założyć przed obiektywem lunety celowej. 

Kapturek z lampką 
do oświetlania 

lunety 

Śruba mikrome
tryczna kvła 

wierzchołkowego 
wraz z wyłącz

nikiem 

Osłona śrubki do 
poruszania koła 

poziomego 

Busola podłużna Dźwignia do re
z automatycznym gulowania roz-

zatrzaskiem stawienia lunet 

Libella sferyczna 

Śruba mikrometrycz· 
na koła poziomego 

wraz z wyłącznikiem 

'"Fig. 2. Artyleryjski teodolit Wild'a 1/ 3 wielkości nat. 

Pryzmat ten ma na celu załamywanie promieni świetlnych o t.000 °/oo 
artyleryjskich (Fig. 5 i 6). lnnemi słowy, przy położeniu poziomelll 
lunety, oś celowa jest pochylona o 1.000 °/00 artyleryjskich. . 

Jeśli luneta jest np. wzniesiona na 600 °/00 artyleryjskich, aż do 
odczytu 14.00 (08.00 + 06.00) na kole wierzchołkowem, oś celowa bę
dzie prostopadła, t. zn. przetnie zenit. 
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Szczególne to urządzenie pozwala na dokonywanie tym teodoli
tem prost.ych o.bserwacyj astr~nom_icznych. Ta~ samo, jak te ostatnie, 
ob~erwacJe. wo1sk?w~ ,,dokonuJą się przeważme w nocy, szczególniej 
zas wsz~l~1e. ,,~c1ęc1a oraz obserwacje celów. Potrzeba więc było 
dla umozliwtema odczytów, zaopatrzyć teodolit w urządzenie oświe-

Kapturek, osłania
jący kontakt 

Okulary mikro
skopów odczyto

wych 

Libella podłużna dla 
dokładnego poziomo

wania 

Pryzmti.t, załamujący 
dla celów b. nachy

lonych 

Wyłącznik do prądu 

Fig, 3. Artyleryjski teodolit ·Wild'a. Widok boczny 
na pryzmat załamujący. 

:łające, W. tym -celu można włączyć do jednej z podpórek lune
t Y ~onta~t 1 przy pomocy prądu z bateryj kieszonkowych, oswte
t ~ac koleJno, za pomocą dwóch lampek elektrycznych system pryzma
l ow 4la odczy~u na, ~ikros~op~ch,, oraz siatkę kwad~atów w prawej 
unec1e celowe). Oswtetleme s1atk1 kwadratów można regulować do-
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wolnie, w ten sposób, że obserwacyj na siatce można dokonywać we 
wszystkich stopniach natężenia światła, zarówno w czasie jasnego 
dnia, jak i bardzo ciemnej nocy. 

Teodolit Wild'a posiada jeszcze inne urządzenia, pozwalające 
na użycie go w pewnych, szczególnych okolicznościach np.: jeśli słoń
ce oślepia obserwatora, można przed okularami umieścić filtry żółte. 
Jednocześnie przy pomocy rurek ochronnych można zabezpieczyć 
soczewki przed bezpośredniem działaniem promieni słonecznych. Rury, 
zabezpieczające, mają prócz tego za zadanie usuwanie połyskiwania, 
oraz ochronę soczewek przed deszczem i gradem. 

01 
o 

I 
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I 

Pudło do J przechowywania instrumentu zasługuje na specjalną 
uwagę (fig. 7). Składa się ono 
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Ąz 

Fig. 4 

E, 7 ~ 

I I I 
1111111111 

N 

o 
Fig. 4a. 

4 

I 

o 

9 

I 

01 z rodzaju mocnej czapy stało· 

5 wej, podzielonej na dwie czę· 

I 
ści. Instrument umieszcza się 
w części dolnej, górna stano· 

,, wi wieko. Obydwie części łą
czą się za pomocą dwóch 
śrub, umieszczonych po bo
kach '1 czapy i zakręcanych 
specjalnym kluczem. Przez za
kręcenie tych śrub, umoco
wuje się jednocześnie aparat 
wewnątrz pudła. ·Jest ono 
bardzo mocne i dostatecznie 

09 chroni przyrząd nawet przed 
o bardzo · silnemi wstrząśnie· 

I niami. 
Trójnóg jest zbudowany 

bardzo sol'dnie. Nogi łączą 
się z metalową podstawką 
przy pomocy silnych okuć. 
Nogi te mogą być odjęte oso· 
bno i złożone, co znacznie '., 
zmniejsza opakowanie. 

S p o • 6 b u ż y c i a i n • t r u m e n t u. 

Artyleryjskim teodolitem Wild'a można wykonywać małe trian· 
· gulacje, pomiary poligonowe, mierzyć odległości metodą optyczną, 
oraz obserwować strzelanie. Dokładności wyników są zupełnie wy
starczające dla wymagań wojskowych. Dla wykorzystania uzyska· 
nych rezultatów należy .stosować tablice i wykresy w O I oo (tysiącz· 
nych) artyleryjskich; tak samo przewartościowanie graficzne rezu~taal· 
łów obserwacyj, wykonywa się przy pomocy instrumentów specJ. • 
nych. Oczywiście, możnaby zaopatrzyć sam teodolit w podział dz1e· 
siętny, lub sześćdziesiętny zamiast °!oo artyleryjskich. . 

Ponieważ nowy teodolit Wild'a posiada sieć kwadratów, ośwt!• 
tlaną sztucznem światłem, można nim wykonywać nietylko obserwaCJe 
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ge~dezyjne, aJe równie~ ~bserwacje przedmiotów ruchomych, lub zni
kaJących, o czem była Juz mowa powyżej. Metoda tych obserwacyj 
polega. na następujących zasadach: 

-!(ilka teodolitów ustawia się na odpowiednich punktach obser
wacyJnych. O~egłości międ~y temJ stanowiskami mogą wynosić 
od par~set !ll~trow do paru ktloinetrow, stosownie do kształtów tere
nu 1 w:1elkosc1 st!efy, obs.erwowanej (Fig. 8). Współrzędne prosto
kątne .1 ~ysokoś.c1 stan~wi~k, musz.ą być znane, bądź bezpośrednio 
z pom1arow kraJu, bądz tez z wyruku doraźnego określenia tych da-

OdaJI IW łoi, ,,,,rzc//otłowe 

!',.ot ......... 

os c,/owa lunety 

Fig.O 

· ,:: 

! ~ 1000~ 

!11ch za pomocą dowiązania metodą „wcięć", ciągów poligonalnych 
1 • p. do znanych punktów pomiarów oficjalnych. 
z ObserwacJe, ~onieczne dla osiągnięcia tego celu, wykonywa się 
a pomo~ą . teodolitu, przeznaczonego do określania punktów przy 

Pohocy swta~ła, poczem rezultaty przesyła się do centrali (centrala 
rac unkowa 1 rysunkowa) dla przeliczenia i wykorzystania. 
. .Instrum~nt Wild'a, zorientowany na północ przy pomocy busoli 
J.est JUŻ gotów do użycia. Azymuty kierunków, obserwowanych mo~ 
i~~ odczytywać bezpośrednio. Przez zwykłe naniesienie na plan 
\Vp .OOO~ lub 1 : 10.0CO, zaopatrzony w siatkę kilometrową, albo 

rost na mapę 1 : 20.000, lub 1 : 25.000 tych różnych azymutów, 
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otr7:ymanych ~la .szukanego pun~tu z po~z~zególnych s~anowisk, u_zy. 
skuJemy przecięcie tych azymutow, okreslaJące położeme punktu szu
kanego. Pozostaje jedynie z mapy lub planu odrazu odczytać współ· 
rzędne tego punktu. 

, , Pomiary, wykon~wane ied~nie tylk? ~rzy pomocy busoli, nie · · są 
d<,>sc dokład~e, to tez ~. punkcie , przec1ęc13; _Poszczególnych kierun· 
kow, po:wstaJe często troJkąt błędow. Jeżeh Jednak centrala określi 
do~adme wsp~ł~zędne. puł!któw stanowis~ i na.nies.ie je na plany, to 
mozna z fatwosc1ą obhczyc, albo otrzymac graf1czme azymuty orjen· 
tacyjne, podług przedmiotów znanych i widocznych ~ poszczególnych 
stanowtsk. 

. A. więc,. jeżeli jeden z ta~ich .P~zed~iotów jest obserwowany 
z Jak1egokol~1ek punktu. stanowtska 1 Jeżeh według znanego azymutu 
teg? przedmiotu, nastaw1~y odc~yt na kole poziomem, to będzie ono 
z?rJento~ane ~ ten ,sposob, że Jego kreska początkowa (00.00) pokryje 
się z kierunkiem połnocnym mapy (północ astronomiczna). Każdy 

więc, obserwowany kierunek, wska
że azymut kartograficzny, wizowanego 
punktu. 

fig. 7. 

Często się zdarza, że przedmioty 
które wcinamy, zjawiają się tylko na 
chwjlę (ogień baterii, wybuchy etc.), 
a nawet stanowią punkty · ruchome. 
Oczywiście, że nie można wcinać punk
tów, pojawiających się na chwilę, przy 
pomocy tylko zwykłego celowania i na
stawiania osi celowej za pomocą śruby 
mikrometrycznej. W tym wypadku wy
starczy tak ustawić aparat, aby obraz 
był widoczny w polu widzenia lunety. 
Odczyt dokładny robi się wtedy na 

siatce kwadratów, za pomocą oceny kwadratów; np. Fig. 9 daje na
stępujące odczyty: 

punkt A koło poziome .113 %o - wierzchołkowe 207 °!oo, 
" B fi fi 82 %o - fi 184 °!oo• 

. P~nkt. A jest odległy o 1.3 °!oo od. środkowej prostopadłej, znaj· 
du1,e się wtęc na prawo oą. 0~1 celowe) lunety. Te 13 °!oo należy do
dac do odczytu na kole poziomem, w celu otrzymania dokładnego 
azymutu punktu A. 

. Punkt B znajduje się o 18 °!oo na lewo od linji środkowej, w tym 
więc wypadku trzeba tę wielkość odjąć od odczytu na kole pozio· 
mem. Ponieważ odczyty na siatce kwadratów bywają bądź dodatnie, 
bądź też ujemne, mogą się więc łatwo stać nowem źródłem błędów, 
Ażeby '?dczyty 7: siatki kwadratów stale dodawać do odczytu na 
kole. poziomem, me należy po?awać odstępu pomiędzy linją środko" 
wą 1 punktem szukanym, ale, Jak na Fig, 9, wprost odczytywać war
tość odchyłki na podziałce siatki. A więc dla punktu A-113 %o i dla 
punktu B-82 °!oo będzie to stanowiło o 100 %o więcej. 
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. . Przed obse~wacjami trzeba brać pod uwagę te 100 %o, orjentu- . 
JąC mstrument me podług azymutu ze stanowiska na przedmiot obser
wowany, lecz podług azymutu zredukowanego o 100 °!oo• Kierujac lu
nety na 'północ, nie dokonywa się na kole poziomem odczytu równe
go OO.OO względnie 32.00, ale 31.00. Wszystkie więc odczyty na kole 

I I I + tt --, I 
I 

W IP.18 ~ ,,, . . ,, 
I • 

, ' \ 
I I 

I I \ 

S p ~uan:e 

Fie:. 8 

po;iomem będą wskutek tego na siatce kwadratów zwiększone i w ten 
sposób otrzymamy dokładne azymuty. 

. Po~ia~y kąt?w pionowych wykonywa się w ten sam sposób. 
Pomewaz, Jak to JUŻ zostało wykazane, skoro oś celowa jest pozioma 
to ~dpowi~dł!i, odczyt na kole wiE:rzchoł~owem wynosi 08.00, jedno~ 
czesme .zas srodkowa ~reska pozioma. siatki kwadratów odpowiada 
wartości 200 "/00, całkowita suma wynosi 10.00 czyli 1.000 °/oo- Dodając 
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do otrzymanego wyniku odczyt koła wierzchołkowego, wraz z oceną 
na siatce kwadratów, zmniejszony o wielkość 1.0.00, otrzymujemy kąt 
wzniesienia względnie kąt spadku. 

Oprócz współrzędnych punktu szukanego trzeba znać również 
jego wysokość. Różnicę poziomu między punktem stanowiska, a przed
miotami obserwowanemi, można określić graficznie, albo rachunkowo, 
ponieważ kąty wysokościowe są mierzone bezpośrednio, a odległości 
wzięte wprost z planu. 

' Fig. 9.-Siatka .kwadratów 

Te wyJasmenia wykazują, w j~ki sposób teodolit Wild'a dla 
określania puńktów błysków świetlnych i t. p., stosować dla obser
wacyj i pomiarów .celów chwilowych, znikających, lub też ruchomydh. 

Łączność telefoniczna stanowiska z centralą, jak również po
szczególnych punktów obserwacyjnych między sobą za pośrednictwem 
centrali, zapewnia jedność kierownictwa prac \Obserwacyjnych, w ten 
sposób, że te same przedmioty, mogą być wcinane jednocześnie 
z wielu stanowisk. 

Wszystkie możliwe próby z teodolitem Wild'a wykonywano 
w czasie ćwiczeń w terenie i dały one świetne wyniki. Działanie 
przyrządu i posługiwanie się nim jest tak proste, że nawet osoby 
bez specjalnego przygotowania, uczą go się z łatwością i bardzo szyb
ko. Dla pomiarów wojskowych może on z powodzeniem zastąpić I 

/ 
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zwvkły teodolit, bowiem wyzyskując go odpowiednio, można okre
ślać współrzędne i wysokości punktów terenu, wybuchów etc. w spo
sób, pozwalający następnie, nanieść je na mapy i strzelnicze plany 
artyleryjskie. 

Dowództwa wyższe otrzymują przy pomocy tego środka wiado
mości o ważnych taktycznie punktach i stanowiskach terenu nieprzy
jacielskiego, artylerja zaś własna posiada podstawy geodezyjne, nie
zbędne dla określenia elementów strzelania. 

Przy pomocy tego teodolitu można również określić współrzędne 
i wysokości własnych stanowisk artyleryjskich. Wstrzeliwanie wła
snych bateryj można uskutecznić, za pomocą obserwacji punktów wy- · 
buchów serji strzałów, o jednakowych elementach, poczem określa
jąc średni punkt wybuchów, łatwo obliczyć potrzebne poprawki dla 
właściwego celu. . · , 
, Moż1łość zastosowania w różnorodnych wypadkach teodolitu ar

tyleryjskiego Wild' a, czyni z tego instrumentu przedmiot niezbędny 
dla współczesnej artylerji, jako jej wszechstronny środek pomocniczy. 
Posługiwanie się nim jest nadzwyczaj łatwe; sam instrument jest lekki 
i łączy w sobie wszelkie udogodnienia oraz najnowsze zdobycze optyki 
i-mechaniki precyzyjnej.· 
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OSIEM LAT ISTNIENIA 

OFICERSKIEJ SZKOŁY TOPOGRAFÓW. 

Okupacyjne władze niemieckie założyły w Warszawie w styczniu 
1918 r. szkołę mierniczą pod nazwą „V er mess u n g s s chu 1 e in 
W a r s c h a u". Zadaniem szkoły było przygotowanie niższego per
sonelu pomocniczego do potrzeb pomiarów, wykonywanych na ziemiach 
Polski. Kierownictwo szkoły, wyznaczone przez władze niemieckie, -
składało się z oficerów niemieckich, topografów i triangulatoró . 
Wykłady były prowadzone w języku niemieckim. · 

Na pierwszy kurs szkoły zostali przyjęci podoficerowie ,,~olskiej 
Siły Zbrojnej", delegowani przez poszczególne dowództwa, oraz pewna 
ilość osób cywilnych. 

W maju 1918 r. rozpoczęto drugi kurs. 
Szkoła, pod względem tempa pracy miała charakter wojenny. 

Już po 4-ch miesiącach wykładów słuchacze rozpoczęli praktyczne 
prace polowe. Topografowie wykonywali zdjęcia Łazienek, poligonu 
w Rembertowie i bliższych okolic Warszawy. Triangulatorzy praco· 
wali Qrzy zakładaniu sieci trójkątów 2-go rzędu w okolicach Warszawy, 

Prace miały być zakończone w miesiącach jesiennych. Tymcza· ,, 
sem szkoła przetrwała swych założycieli. Po przełomie listopadowym 
już w dniu 12-go li~topada, z rozkazu ówczesnego Kierownika M. S. 
Wojsk., płk. Wroczyńskiego, rozpoczyna szkoła swą działalność pod 
nazwą „ W o j s k o w a S z k o ł a M i e r n i c z a". 

Teraz stanęły przed szkołą wielkie zadania - stworzenia pod· 
walin do zorganizowania Wojskowego Instytutu Geograficznego, 
a następnie - fachowego wyszkolenia personelu dla potrzeb odr~· 
dzonej Rzeczypospolitej. Jednakże pierwsze tygodnie po przełoJllle 
wymagały doraźnej pracy wojskowej; to też kadra szkoły, wzięł~ 
w nich udział, obejmując dowództwo nad oddziałami wartowniczelJlJ 
z uczniów szkół warszawskich. 

Normalne prace rozpoczęły się 13. XIl.18 r. 
W dn. 17. XIL 18 r. Dyrektorem Nauk Szkoły został mianowanJ 

mjr. Józef Kreutzinger. W dwa dni później Rozkaz Dzienny M. S. 
Wojsk. Nr. 14 z dnia 19.XII. wyznaczył . pierwszą obsadę wykła· 
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dowców Szkoły: Mjr. Józef Kreutzinger - wykład topografji, in~. 
Kluźniak - wykład triangulacji, inż. Grodzki - wykład matematy~i. 

W dniu 8. I. 19 r. na mocy rozkazu Naczelnego Wodza, . SekcJa 
Topograficzna została przydzielona z Departamentu Techmcznego 
M. S. Wojsk. do Sztabu Generaln~go,. jako Od~ział VII~ Sztabu. -
Równocześnie W oj skowa Szkoła Miermcza zostaJe przydzielona ~o 
Sztabu Generalnego (Oddział VIII) i przemianowana na . podsta'"?e 
rozkazu Naczelnego Wodz, Nr. 7 z dn. 6. 11.19 r. na „O fi cer ski e 
Kursy Miernicze". 

Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego z dn. 26. 1.19 r. wyznaczył płk. 
Morawskiego na stanowisko Komendanta Kursów z dn. 1. II. 19 r. 
Szef Sztabu Generalnego zatwierdził pierwszą listę słu~haczów; na 
kurs starszy przyjęto - 31„ na kurs młodszy. 30 słuchaczow. 

Na mocy Rozkazu Dziennego M. S. ~oJ~k. z dn. 6: V~ 1~ r. obo
wiązki Komendanta Oficerskich Kursów Miermczych ob1ął mJr. Kreu-

1tzinger i pełnił je do dn. 23. VII. 19 r. · . 
Rozkaz M. S. Wojsk., Dz. R. W. Nr. 78, z ~n. 19. VIl.19 r. zmie-

nił nazwę Kursów z dniem 1~.X.19 r. na „Oficers .ką Szkołę 
T O p o g r a f ó w p r z y W o J s k ·o w y m I n s t y t u c i e. , q e o g r. a
f i cz ny m. Szkoła ta. trwała do dnia 1. XL 26 r. z, ode1~c1e~ mJra 

- Kreutzingera ze stanowiska Komendanta Szkoły, z~konczył się pie!wszy 
okres jej istnienia. Z dn. 1. X. 25 r. została zreorgamzow~na w <? f 1 cer
s k ą S z k o ł ę S ł u ż b y W o j s k o w o - G e o .g r a fi c z n e 1· 
, Organizację pracy w szkole, prowadzone) w bardzo tr~dnY:ch 
warunkach cechowała specjalizacja, wyrażająca się w powstanm dzia
łów - top'ograficznego, triangulacyjnego i fotog~am.etry.cznego . . Me
tody pracy były oparte wyłącznie na wzorach memieckich. 

Szkoła podlegała wprost Szefowi Sztabu Generalnego, korzysta-
jąc z zupełnej autonomji. . . . 

Mianowanie Szefem Instytutu płk. Zemanka, który orga1;11za~1ę 
I. W. G. wzorował na Wojskowym Instytucie Geograficznym w .Wiedmu, 
pociągnęło dla szkoły niekorzystne w skutkach konsekwencJe. O~o
wiązki kierownika Szkoły, z rozkazu Szefa I. Y'· 9'· zostały powie
rzone kapitanowi Kawinkowi, dyrektora nauk me mianowano. Or~a
nizacyjnie szkoła ·została podpo~ządkowana na prawac~ referatu, kie
rownikowi Wydziału Top o graficznego Instytutu VI( 01sko~o-Geogra
ficznego. Zniesiono specjalizację: zakres wyszkol~ma obe1mo~ał wy
łącznie przygotowanie słuchaczów do potrzeb wy~zia~u topograficznego. 
Metody wyszkolenia oparto na wzorach austry1ackich, 

Rozwijające się wypadki wojenne spowodowały przerwę w pra-
cy '"szkoły. Na mocy rozkazu M .. S. Wojs~. L. 11~55/~o~. z. dnia 
18. VII: 20 r. słuchacze szkoły zostali powołam ~o słuzby h~JoweJ .. , 

W walkach na polu chwały poległo pięcm słuchaczow szko~y: 
por. Werner, por. Żongołłowicz, por. Bihorski Władysław, por. B1e-
droński Stefan, por. Skoryna. . . , , . 

Oficerska Szkoła Topografów wznowiła dz1ałalnosc w dmu 
1. XI. 20 r., po powrocie s.łuchaczów z frontu. . . 
\ Na stanowisku kierownika· Szkoły zaszła zm13.J?-a: KJ?t. . Ka'Y"~ka 

zmienił. z rozkazu Szefa W. I. G. kpt. Bushach Emil. Iµerowmkiem 
nauk został mianowany płk. Zawadzki. · 

/) 



252 Wiadomości Służby Geograficznej 

.Płk. Zawadzki zorganizował wyszkolenie podług innych zasad 
Nawtązał kontakt z Francuską- Misją Wojskową, która przydzielił~ 
wykł!ldowców. Nadto umiał zainteresować profesorów szkół akade· 
m1ckich. Program szkoły został znacznie rozszerzony. Na mocy 
~chwały rady pedagogicznej wprowadzono egzaminy przejściowe 
1 ostateczne. · 

Rozpoczęto wydawnictwa z zakresu. przedmiotów, wykładanych 
w szkole i urządzono gabinet terenoznawstwa. 

Jednakże nie było jeszcze ścisłego związku programu teore· 
tycznego z pracami praktycznemi w okresie semestru letniego. Sto· 
sowano, jak przedtem, austryjackie metody pracy polowej. 

W k~ietniu 1922 r. komendantem Szkoły został mianowany mjr. 
Karbowski Aleksander. Dyrektora nauk nie mianowano. 

Mjr. Karbowski pełnił obowiązki komendanta Szkoły bez przerwy 
do, czasu jej reorganizacji t. j .. do dn. 1. XI. 2~ r. Trwałe podstawy, 
ktore dał szkole płk. Zawadzki, były podwaliną, na której mógł się 
oprzec JeJ dalszy rozwój. Zdawałoby się, że charakter wyszkolenia 
słuc.haczów powinien być przysposobieniem do programowych prac 
Wo1sk?wego Instytutu Geograficznego. Jednakże szczegółowe opra
cowanie programu każdego przedmiotu byłoby możliwe zasadniczo 
tylko wte.dy, gdyby był i~tniał zdecydo~any zakres pracy Instytutu./ 
lnstyt.ut Jednak n~e posiadał wyraźme wyznaczonego programu" 
pr~c .1 kompe~encyJ. Przed szkołą stanęły więc trudne do rozstrzy
gmęc1a zadama. Należało przejść od improwizacji do organizacji. Prze
dewszystkiem więc wytknięto zasadniczy ideowy kierunek wyszkole
nia, który się wyraził w dążeniu do s t w o r z e n i a t y p u t o p o-
gr a fa po 1 ski ego. Takie postawienie sprawy wykluczało bez
k~ytyczne s~osowanie gotowych metod, przyjętych przez urzędy po
nuaro'":e b. państw zaborczych. Należało tylko sięgnąć do bogatej 
skarbmcy polskiej myśli naukowej, do świetnych wzorów polskiej 
kartografii z epoki przedrozbiorowej, a wreszcie oprzeć się na facho
wym dorobku przedstawicieli polskiego miernictwa. 

. . Program wyszkolenia nie mógł być ograniczony do charakteru / 
b1e~ących. prac Instytutu, reambulacji polowej i kartografii. Triangu
laC)a bowiem, na mocy Uchwały Sejmowej została powierzona Min, 
Robót Publicznych. 

Należało przeprowadzić przeszkolenie w zakresie znacznie szer
szym, niż tego wymagały bieżące prace Instytutu, z uwagi na td, iż 
absolwenci szkoły· staną w obliczu skomplikowanych zadań wysu
ni~tych przez rozwijający się Instytut i ewentualną mobilizację. Na
lezało .zerwać ze stosowanem ostatnio przeszkoleniem wyłącznie to
pograf1cznem, a ugruntować podstawy wyszkolenia dla potrzeb służby 
geograficznej na czas pokoju i wojny. 

Szczegóło~o. opracowane programy, uwzględniające zasadę, że 
podst~wą nauki Jest wyszkolenie topograficzne, umożliwiły jedno· 
cześ?1,1e opanowanie tego działu wyszkolenia już w pierwszym roku 
stud1ow. 
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Podczas gdy przygotowanie słuchaczów na czas pokoju można 
było ująć organizacyjnie i praktycznie przeprowadzić, to sprawa 
z przygotowaniem personelu do potrzeb wojennych przedstawiała się 
znacznie trudniej. 

Na zakreślenie szerokiego programu wyszkolenia wpływał po-
nadto brak jednolitej podstawy do prac pomiarowych, oraz różno
rodność materiałów, pozostawionych przez zaborców. Stawiało to 
oficera polskiej służby geograficznej w obliczu o wiele większych 
trudności fachowych, niż jego kolegę z zachodu. 

Wyszkolenie musiało więc uwzględnić potrzeby opracowania 
nowej mapy Polski, opartej na zdjęciach topograficznych dużej skali, 
a następnie - uwzględnić zakres pracy oddziałów pomiarów wojen
nych. Ogłoszony w Dz. R. W. Nr. 38/23 tymczasowy statut Oficer
skiej Szkoły Topografów określił cele Szkoły jak następuje: · 

a) szkolenie oficerów, którzy chcą się poświęcić wojskowej służ-
, bie geograficznej, , 

b) szkolenie w zakresie służby geograficznej oficerów odkomen
derowanych, którzy po przejściu wyszkolenia wracają do swych od
działów. 

Całkowity czas studjów w Oficerskiej Szkole Topografów trwał 
- 2 lata i dzielił, się na dwa kursy. Każdy kurs składał się z dwóch 

semestrów: teoretycznego (zimowego) i praktycznego (letniego). Se
mestr zimowy trwał 6 miesięcy, semestr letni 5 miesięcy. 
I Program studjów w szkole obejmował następujący zakres: 

I. Grupa topografji i geodezji. 

a) Semestr zimowy kursu młodszego: 
1. T o p o g r a f j a : Techniczne przygotowanie słuchaczów do 

samodzielnych prac topograficznych. Przedmiot ten obejmuje: karto
znastwo wojskowe, terenoznastwo, magnetyzm ziemski, teorię in
strumentów, używanych przy zdjęciach topograficznych, zdjęcia stoli
kowe, rysunek rzeźby terenu na mapach różnemi metodami, zastoso
wanie topografii dla potrzeb artylerii. (Inne przedmioty, wykładane 
w dwóch semestrach zimowych, są wymienione poniżej). 

" b) Semestr zimowy kursu starszego: 
~ 1. N i w e l a c j a t o p o gr a fi c z n a : Niwelatory różnych ty

Pów, rodzaje niwelacji, metody niwelowania, tyczenie prostych i łu
ków kołowych, projektowanie niwelety, niwelacja terenowa, teore
tyoz.ne podstawy niwelacji precyzyjnej. 

2. Po 1 i go n om et r~j a: Metody zdjęć teodolitem, ciągi poligo
nalne, metody pomiaru boków. i kątów, ciąg zamknięty, rozwartyj 
Punkty węzłowe; kąty i ciągi równoważne; przybliżone metody wy

, równania ciągów poligonalnych. 
3. Tachymetr ja : Instrumenty, zasady i metody pomiarów, 

stosowanie tablic, wykresów i suwaka logarytmicznego. 
. I Z wymienionych działów - topografii, niwelacji, poligonometrii 
? tachymetrii słuchacze opracowali szereg ćwiczeń rachunkowych 
1 )Vykreślnych. 
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4. S ł u ż b a g e o gr a fi c z n a p o d c z a s w o j ny. Przedmiot 
ten był wykładany na dwóch semestrach zimowych ,i obejmowął za
poznanie oficera z organizacją i przeznaczeniem służby geograficznej 
podczas wojny i oceną taktyczną materjału kartograficznego. 

5. Ge o de z j a wyż s z a. Rachunek wyrównania błędów wraz 
z teorją -prawdopodobieństwa; triangulacja: pomiar podstawy, teorja 
narzędzi geodezyjnych, metody pomiaru kątów, obliczenie i wyrów
nanie triangulacji, nauka o współrzędnych geograficznych i sferoi
dalnych. 

6. As t r o n o m j a g e o g r a fi c z n a. Zaznajomienie oficerów 
służby geograficznej z podstawowemi pojęciami astronomicznemi, na 
których opiera się geodezja. 

7. Teorja rzutów kartograficznych. Podstawy teorji 
_figury ziemi, z zasadniczemi właściwościami rzutów kartograficznych 
oraz obliczanie siatek kartograficznych i zniekształceń przy stosowa~ 
niu różnych rzutów. 

Oprócz teoretycznych wykładów wymienionych przedmiotów, 
zorganizowano ćwiczenia rachunkowe i wykreślne. 

Jl. Grupa matematyki. 

Trygonometrja płaska, trygonometrja sferyczna, geometrja anali- _ 
tyczna, rachunek różniczkowy i całkowy. Przedmioty te stanowi 
ogólne podstawy do studjów specjalnych i były wykładane na kur
sie młodszym. 

ID. Grupa przyrodnicza. 

Geografja Polski, geologja i topologja. Przedmioty te mają cha
rakter pomocniczy przy studjowaniu topografji, lub, jak geograija 
Polski, jako dział wiedzy, z którym oficer zawsze ma styczność. Geo
grafia i geologja były wykładane na kursie młodszym, topologja zaś 
na kursie starszym. 

IV. Grupa aerofotogrametrjf. 

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczów z podstawowemi 
' prawami kolineacji środkowej i perspektywy, na podstawie których 

przenosimy figury geometryczne z kliszy na plan. Zapoznanie z bu
dową aparatów, służących do zdjęć lotniczych i prostowaniem zdjęć 
lotniczych. Wykorzystywanie zdjęć lotniczych pod względem teoretycz· 
nym i praktycznym dla celów topograficznych. Wyrobienie umiejęt· 
ności celowego i systematycznego badania i odczytywania zdjęć lo· 
tniczych przez logiczne studiowanie całokształtu zjawisk na terenie 
działań wojennych. Wyprowadzanie konkretnych wniosków z ma· 
terjału dostarczonego przez fotowywiad. · 

V. Grupa przedmiotów wojskowych. 

Do tej grupy należą: kurs taktyki i fortyfikacji. Wykład taktyk! 
daje słuchaczom ogólne zasady taktyki wszystkich rodzajów broni 
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VI zakresie, pozwalającym na samoązielne pog~ębienie teg~ ~rze~iotu, 
studiowanie walki i służby poloweJ w zakresie kompanJi i batalionu, 
oraz szczegółowe studjowanie działań bojowych w zależności od tak-
tycznych właściwości terenu. 

Kurs fortyfikacji obejmuje fortyfikację polową (kurs młodszy) 
i fortyfikację _ stałą (program kursu starszego). 

VI. Kreślenie. 

Celem kursu kreślenia na semestrze pierwszym jest zapoznanie 
się z używanemi przy kreśleniu przyborami, opanow~nie metod, wy
robienie techniki i dokła~ności pracy, ora~ o~anowame ~naków kon
wencjonalnych. Na kursie starszym kresleme topograf~cz1;1e ma na 
celu wykreślenie oryginałów .map z odcink~w zdjęć, n~stępme - prak
tyczne wdrożenie do kreślenia kon~truk~yJnego ~ związku ~ dzi!1łem 
teorii rzutów kartograficznych, ćwiczema wykreslne i obliczemo.we 
z poligonometrji i niwelacji. Jak widać z powyższego, program kre
ślenia na kursie starszym obejmował ćwiczenia z działu geodezji. 

Przytoczony wyżej program studjów, oraz plan godzin wykłado
wych charakteryzuje ilość pracy w. szkole .. (Patrz t~bl. na str. 256). 
- Trudności pod względem pomieszczema utrudmły w znacznym 
stopniu zorganizowanie specjalnych pracowni przy szkole. Zdołano 
zebrać 'Odpowiednie pomoce i zbiory dla gabinetów: geografii, aero
fotogrametrii i topografii. Zorganizowano gabinet terenoznastwa, oraz 
modelarnię. 

Przebieg pracy. 

Semestr le.tni kursu młodszego trwał od dn. 1. V. do 
dn. 1. X., semestr letni kursu starszego od dn. 1. V. do ~n. 1. VIII. 
Dzienna praca w polu trwała od godz. 7 do 19 z dwugodzmną przer-
wą obiadową. . 

, Program pracy semestru letniego na kursie młodszym obe1-
mował: · 

1. W czasie od dn . . 5-15 maja wspólne ć.wic~enia p~aktyczn~ 
w, studjowaniu form terenu, dokładne zapozname się z uzywanerm 
instrumentami, oraz opanowanie ~etod pracy. . . 

~2. W czasie od dn. 15 maJa do dn. 15 czerwca zd1ęcie topo
graficzne w skali 1 : 5.000 z warstwicami co 1 m. wykon~wa~e przez 
każdego słuchacza na wyznaczonym odcinku. Praca <?be1mu1e szereg 
fragmentów: wywiad terenu i budowę sygnałów, po~ar bazy, pr~e
pro-Wadzenie triangulacji graficznej, wreszcie wykonywame samego . zd1ę
cia przy uwzględnieniu ró'żnych metod zdjęcia rzeźby terenu, komu-
nikacji, osiedli, kultur i t. p. · . . . 

3. W czasie od dn. 15 -czerwca do dn. 1 wrześma - zd1ęc1e 
, topograficzne w skali 1 : 20.000 odcinka ? I?owierzchni 6 ~nu~ .geo: 
· .graficznych (dla każdego słuchacza). Zd1ęcie, op~rte. na isb~ie1ąceJ 
__ triangulacji państwowej. W szczegółach praca obe1mu1e: wy~iad te

renu i punktów triangulacyjnych, budowę sygnałów topograficz~ych, 
przeprowadzenie triangulacji graficznej, wreszcie zdjęcie topograficzne 
Wrpz z opracowaniem oleat. 
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Plan godzin wykładowych w Oficerskiej Szkole Topografów 

L. PRZEDMIOT 

Topografja 

2 Geodezja 

3 Matematyka 

4 Aerofotogrametrja 

5 Geologja 

6 Topo1ogja 

7 Fortyfikacja 

8 Sł. geogr. podczas 
wojny 

l{URS MŁODSZY 

tygodnio
wo razem 

KURS STARSZY 

tygodnio
wo razem 

godz., w tem 
ćwicz. 

godz., w tem godz., w tem 
ćwicz. ćwicz. 

godz., wtem 
ćwicz. 

10 

2 

2 220 

4 176 

44 

44 

44 

44 

88 

2 

2 

2 220 

2 88 

220 

44 220 

176 

44 132 

44 

4.4 

88 

88 

9 Kreślenie 10 10 220 220 10 10 220 220 440 

10 Taktyka 2 

11 Astronomj a 

12 Rzuty kartograf. 

13 Geografj a 

1 

3 

2 

22 

66 

44 

66 

66 

44 

2 44 - 44 

88 

44 

Razem . , 40 I 161880 I 3~21 361 141792 1 308116721 660 

Repetycje i egzaminy I 1961 

' Ogółem godzin . 118681 

4. W czasie od dn. 1 do 20 września: 
a) Sprawdzanie i poprawianie map w skali 1 : 25.000. Każdy 

słuchacz sprawdza odcinek około 30 km. 2 Szczegóły pracy obejmują: 
zdjęcię instrumentalne nowych linij kolejowych, oraz przedmiotów, 
ważnych · dla celów wojskowych, szczegółowe sprawdzanie komuni· 
kacyj, osiedli kultur i t. p.; sprawdzanie punktów trjangulacyjnych; 
wykonanie opisu wojskowo-geograficznego; sporządzanie przepiso· 
wych oleą_t. 

b) Cwiczenia praktyczne w zakładaniu ciągów poligonalnych; 
pomiar kątów poziomych metodą repetycyjną i kierunkową. Oblicza· 
nie wcięcia wprzód i wstecz przy zastosowaniu odpowiednich forDlu· 
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larZY· Prace te mają na celu praktyczne zastosowanie topografii do 
celów strzelniczych artylerii. 

5. W czasie od dn. 20 do dn. 29 września Oficerska Szkoła 
Topografów odbywa wycieczkę naukową według programu, zatwier
dzanego corocznie przez Szefa Sztabu Gen. 

Program ćwiczeń praktycznych w semestrze letnim kursu star
szego obejmował: 

1. W czasie od 5 maja do 1 czerwca rozwinięcie triangulacji 
niższych rzędów. Praca ma być wykonana grupami na powierzchni 
około 100 km.2 w skali 1 : 20.000. 

2. W czasie od dn. 1 czerwca do 1 lipca założenie lokalnej 
triangulacji. Przewiduje się przytem budowa lokalnych sygnałów. 
Praca ma być wykonana grupami na powierzchni około 25 km.2 

w skali 1 : 1 O.OOO. 
3. Jednocześnie z triangulacją jest przeprowadzana niwelacja, 

przyczem każdy słuchacz wykonuje ciąg niwelacyjny około 3 km. 
długości. 

4. W czasie od dn. 1 lipca do 1 sierpnia odbywały się grupami, 
w charakterze p kazu, pomi~ry poligonometryczne i tachymetryczne. 

Ćwiczenia w głównej mierze nadają przeszkoleniu charakter ści
śle praktyczny, i są jak widać z powyższego integralną częścią pro
gramu szkoły. 

-- Metody wyszkolenia ulegały zmianom. Czas istnienia Szk.oły . 
był okresem ciągłego doskonalenia wyszkolenia. Każdy rocznik 
wnosił nowe wartości i opuszczał szkołę z większym zasobem do
świadczenia. Zasada jednolitego wyszkolenia wszystkich absolwen
tów, została pomimo licznych prz._eszkód utrzymana. Braki w wy
sz~oleniu, powstałe czy to z powodu okresu wojny, czy załamania 
się organizacji, zostały wyrównane. 

Dla scharakteryzowania stopniowego postępu w opanowaniu pro
gramu szkoły, przytaczam tabelkę średnich ocen z poszczególnych 
przMmiotów, uzyskanych przez słuchaczy szkoły w latach 1924, 
1925~i 1926 1). 

Kurs młodszy 1924 1925 Kurs starszy 1924 1925 · 1926 
Topog,-afja. 7.7 8.0 Geodezja wyższa 
Matematyka . 7.1 7.0 i miernictwo . 6.3 7.3 7.7 
Aerofotogrametrj a 7.0 7.8 Aerofotogrametria 7.0 7.9 9.0 
Topologja . . 6.1 7.0 Geografja 6.2 7.0 7.0 
Geologja . 6.1 7.2 Fortyfikacja , 8.0 7.8 8.4 

, Fortyfikacja . 8.0 8.4 Sł. Geogr. podczas 
, ~ł. geogr. podczas wojny 7.6 8.0 wojny 5.7 7.8 8.1 

reślenie 8.7 8.5 Astronomja . 6.0 7.3 8.1 
Rzuty kartograf. 6.0 7.0 8.1 

-l__ Kreślenie 8.7 8,8 8.4 

/) 
1

) Według oceny 10-cio stopniowej, przyjętej powszechnie w szkołach wojskowych. 

5 
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W poszczególnych latach następujący oficerowie ukończyli szkołę 
z pierwszą lokatą; w 1921 r. kpl Stanisław Lechner, w 1922 r. por. 
Konstanty Eckerf, w 1923 r. por. Adam Skoczek, w 1924 r. por. Jó
zef Rossler, w 1925 r. por. Zenon Michalski, w 1926 r. por. Feliks 
Kopczyński. Jako szczegół charakterystyczny podkreślam, że przez 
cały czas istnienia szkoły tylko dwaj oficerowie w 1926 r. por. Fe
liks Kopczyński i por. Ignacy· Tyszkiewicz ukończyli szkołę z postę
p em celującym. 

* * * 
Szkoła była w ścisłym kontakcie z przedstawicielami naszych 

uczelni akademickich. Profesorowie tych uczelni poświęcili pedago
giczną i naukową pracę dla wyszkolenia, w pewnych działach ofice
rów służby geograficznęj. 

W czasie ośmiu lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów wy
kładali w niej następujący oficerowie i profesorowie cywilni: 

Topografja: mjr. Józef Kreutzinger 1918-19 r.-1919-20 r., inż. 
Sawicki 1920-21 r., u. w. Piętka 1920-21 r.-1921-22 r., inż. prof. Pio
trowski 1921-22 r., kpt. Tadeusz Dobrzański 1922-23 r.-1925-26 r. 

Służba geograficzna w czasie wojny: płk. Józef Kreu
tzinger 1922-23 r.-1925-26 r. 

I n strum en to z n a ws two: inż. Czechowski 1920-21 r., inż. Boc~ 
1921-22 r., por. Wacław Jamiołkowski 1922-23 r. /' 

M a t e m a t y k a: inż. Grodzki 1918-19 r ., prof. dr. Mazurkiewicz 
1919-20 r., prof. dr. Witold Pogorzelski 1920-21 r., _prof. dr. Kazimierz 
Jantzen 1920-21 r., prof. dr. Juljusz Rudnicki 1921-22 r., p. Stani
sław Kulczycki 1922-23 r., prof. dr. Felicjan Kępiński 1923-24 r., por. 
Romuald Witwiński 1923-24 r., prof. dr. S. Straszewicz 1919-20 r., 
1924-25 r., 1925-26 r. 

Aerofoto gr am et r j a: mjr. Władysław Nekanda Trepka 1920-21 
do 1922-23 r., mjr. Wereszczyński 1923-24 r., por. Władysław Bohu· 
szewicz 1924-25 r., kpt. Antoni Zawadzki 1925-26 r. 

Język niemiecki: p. Wróblewski 1920-21 r. / 
Kr eś 1 en ie: płk. Morawski 1920-21 r., płk. Zdzisław Jaworski 

1921-22 r.-1924-25 r., por. Franciszek Mroziński 1921-22 r., mjr. Fran·, 
ciszek Ihnatowicz 1922-23 r., ppłk. Jan Winterowski 1923-24 r.
-1925-26 r. 

Geom et r ja wyk re ś 1 n a: prof. dr. Ludomir Wolfke 192p-21 r., 
prof. dr. Stefan Kwietniewski 1924-25 r. 

Geologja: prof. dr. Stanisław Lencewicz 1919-20 r.-1921-22 r., 
por. Stanisław Pietkiewicz 1922-23 r.-1924-25 r. 

Top o 1 o g ja: prof. dr. S. Lencewicz 1919-20 r.-1924-25 r. 
Fort yf ik ac ja po 1 o w a: ppłk. Salecki 1920-21 r., gen. br. Jó

zef Burhardt 1921-22 r.-1924-25 r. 
R a c h u n e k w y r ó w n a n i a b ł ę d ó w w r a z z t e o rj ą p r a w

d o p o d o b ie ń s t w a o raz tri a n gu 1 a c j a: inż. Kluźniak 1919-
-1920 r., prof. inż. Edward Warchałowski 1920-21 r.-1924-26 r. 
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P o 1 i g o n o m e t r j a, n i w e 1 a c j a i t a c h y m e t r j a: inż. Wło
dzimierz Kolanowski 1922-23 r.-1925-26 r. 

As tronom j a g e ogr a fi cz n a: prof. dr. Felicjan Kępiński 
1920-21 r.-1921-22 r., prof. dr. Jan Krassowski 1922-23 r.-1925-26 r. 

Teorj a rzutów kartograficznych: mjr. Ksawery Jan
kowski 1920-21 r.-1921-22 r., prof. dr. Jan Krassowski 1922-23 r.
-1925-26 r. 

Kartografj a-ćwiczenia: por. Franciszek Biernacki 1924-25 
roku i 1925-26 r. · 

Fot ogr a f ja: por. Wilhelm Stonawski 1924-25 r., kpt. Zygmunt 
Paluch 1925-26 ·r. 

Fortyfikacja stał a: gen. br. Józef Burhardt 1921-22 r.
-1925-26 r. 

Geograf ja Po 1 ski: prof. dr. Stanisław Lencewicz 1920-21 r.
-1921-22 r., por. Stanisław Pietkiewicz 1922-23 r.-1925-26 r. 
I Geograf ja statystyczna i w oj skowa: prof. dr. Jerzy 
Loth 1920-21 .r. 

M a g n e t y z m z i e m s k i i k a rt o g r a f j a m a g n e t y c z n a: 
prof. dr. Kazimierz Jantzen 1920-21 r. 

- Taktyk a: mjr. Myszkowski, mjr. Janicki, mjr. Hyc, mjr. Zawi-
sza, mjr. Mikulicz-Radecki, mjr. Kuźmiński, mjr. Mitschke, mjr. Krzy
żanowski, ppłk. Różycki, mjr. Arciszewski, ppłk. Dahlen, mjr. Nada
chowski. 

Of i c er o wie Mis j i Fr a n c us kie j: ppłk. Renout, mjr. Pil-
legand, mjr. Fefre, kpt. Ruby, ppłk. Beauville. . - Wykładowcy szkoły oprócz pracy pedagogicznej, poświęcili swój 
czas i wiedzę na opracowanie następujących podręczników, wyda
nych przez Oficerską Szkołę Topografów przy współudziale W. I.. G.: 

Inż. Kluźniak: ,,Teorja najmniejszych kwadratów" str. 75, 1919 r. 
· U. w. Jan Piętka: ,,Wojskowa topografia praktyczna" str. 112, 

1920 r. 
, Mjr. Ksawery Jankowski: ,,Zarys teorji figury ziemi" i „Zarys 

te~rji. rzutów kartograf." str. 142, 1921 r. 
- Ppłk. Karol W ollen: ,,Zasady fotogrametrji lotniczej" str. 48, rys. 

47, 1921 r. 
I 

Dr. Felicjan Kępiński: ,,Zarys astronomji geograficznej" (wyzna
cze~e współrzędnych geograficznych) str. 110, rys. 40, 1921 r. 

Dr. Felicjan Kępiński: ,,Tablice czterocyfrowe - 1. Logarytmów 
zkwyczajnych . i 2. Liczb naturalnych funkcji kołowych przy podziale 
oła na grady i odwrotnie" (rękopis). 

1 

60 
Dr. Felicjan Kępiński: ,,Rocznik Astronomiczny na r. 1921" str. 

. , 2 mapy, 1921 r. 
Dr. Kazimierz Jantzen: ,,Magnetyzm ziemski" str. 12, 1921 r. 

19
1 Dr. Ludomir Wolfke: ,,Wykłady geometrji wykreślnej" str. 17, 
21 r. ~ 
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Ppłk. Józef Kreutzinger: ,,Charakterystyka i ocena map państw 
zaborczych" str. 37, 1922 r. 

Wydawnictwo Szkoły: ,,Tabli~e z~~iany czasu średniego na 
gwiazdowy i gwiazdowego na czas sredm 1~22 r .. ,, 

Dr. Kazimierz Jantzen: ,,Rachunek wyrownama str. 32, 1922 r. 
• Ppłk. Władysław Nekanda-Trepka: ,,Zarys fotografji lotniczej 

(metody graficzne)" str. 48, rys. 54, 1923 r. 
Gen. br. inż. Józef Burhardt: ,,Fortyfikacja stała" 1924 r. 
Prof. Kulczycki: ,,Trygonometrja _kulista': 1924 r., streszczenie wy-

kładów, opracował por. Franciszek B1ernack1. . 
Por. Franciszek Biernacki: ,,Metody tryg.-anaht. rozwiązania za

gadnienia Pothenota i Hansena", 1924 r. 
Inż. Włodzimierz Kolanowski: Streszczenie wykładów „Poligo-

nometrja" str. 72, rys. 80, 1925 r. . . . . . 
Inż. Włodzimierz Kolanowski: Dz1enmk1 polowe: dz.1en0;1k P~: 

miarów kątów poziomych i ciągów poligonalnych, dz1enmk mwelac11 
i dziennik tachymetrji, 1924 r. 

Dr. Stefan Kwietniewski: Streszczenie wykładów „Aerofotogra
metrja" (dział geometrji wykreślnej), str. 56, rys. 72, 1925 r. 

Kpt. Tytus A'Donau Szpindler: ,,Niwelacja topograficzna" str. 18~ 

rys. 116, 1927 r. ~ 

Zostało rozpoczęte wydawnictwo „Bibljoteki geodezyjnej':, za
krojone na szer-oką skalę. Tom I tej bibljoteki „Rachunek wyrowna
nia metodą najmniejszych kwadratów", opracowany prz~z profesora 
Warchałowskiego, opuścił prasę w 1923 r. ~as~ępme została. wydak~ 
praca tegoż autora „Niwelacja geometryczna , Jako tom Il B1bl)ot~ ~· 
Obecnie jest w druku „Geodezja",_ opracowana przez profesora. mz. 
Kluźniaka. Całość wydaje Wojskowy Instytut .Naukowo-.Wyąa:wmczy. 

Jednym z zasadniczych warunków rozwoJu ~zkoły Jest JeJ samo: 
dzielność. Od 1922 r. Oficerska Szko.ła Topografow przestała podle. 
gać kierownikowi Wydziału Top o graficznego W. L G., będąc w be: 
pośredniej zależności od szefa W. L G. . . . . 

Następnym warunkiem było uregulowanie podstaw 1st~1ema szko:Jj, 
Po długich staraniach został ogłoszony w Dz. Rozk. WoJsk. NWr. 3: , 
poz. 491 tymczasowy statut Ofice~skiej Szkoły Topografów. on· 
cu 1924 r. został zatwierdzony wzor dyplomu.. . . 

Oficerska Szkoła Topografów była wyzszą ucz el.mą wlJ sk~~ą 
(Min. W. R. i O. P., pismo Nr. 9.088 .. IV. 24 r. z dm~ 23 rzes~24 
1924 r.) W następstwie tego M. S. W oJsk. w Dz .. R. W oJsk. Nr:, 43 k 
poz. 630 uzupełnia wykaz wyższych szkół woJskowych Oftcers ą 
Szkołą Topografów. 

Absolwentom szkoły przyznano pewne przywileje ~ rozporzą· 
dzeniu o przeprowadzeniu awansów (dod. do Dz. R. WoJsk. Nr. 11 

z dn. 20 marca 1923 r. . . · · ł eh 
W związku z ogłoszeniem Ustawy o m1ermczych przys1ęg Y • 

absolwentom szkoły przysługuje prawo ubiegania się o tytuł ge~ 
try przysięgłego {wykaz szkół mierniczych ogłoszonych przez 
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Wyzn. R. i Ośw. P. w porozumieniu z Min. Robót Publicznych, przy
czem czas pracy w W. L G. zalicza się za przepisaną w myśl ustawy 
praktykę). 

Ogólna ilość absolwentów szkoły wynosi 201 oficerów, wymie
mienionych w poniższym spisie. 

Kursy przejściowe w r. 1918-1920 ukończyło 62 oficerów, są to 
absolwenci szkoły 3-ch turnusów (promocji 1920 r.): 

a) dawni słuchacze V ermessungschule, którzy przesłuchali kurs 
teoretyczny w 1918 r., następnie odbyli ćwiczenia praktyczne w se
mestrze letnim; następnie przesłuchali 11-gi zimowy semestr teoretycz
ny, oraz odbyli ćwiczenia praktyczne w 1919 roku. W dyplomach 
tych oficerów okres studjów został wykazany tylko od dnia 12 listo
pada do dnia 1 sierpnia 1919 r. Faktycznie oficerowie ci przesłuchali 
w szkole 4 semestry; . 

b) oficerowie, którzy wstąpili do szkoły po rozbrojeniu okupan
tów otrzymali dyplomy z określeniem czasokresu studjów: od listopada 

' 1918 r. do dnia 1 sierpnia 1920 r. Również i ci oficerowie przesłu
chali 2 semestry teoretyczne, oraz odbyli ćwiczenia w polu, w okresie 
dwu semestrów letnich; 

c) kurs doszkolenia (topografów), zorganizowany na pod
stawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Nr. 78 z dnia 20 lutego 

- 1919 r. Na kurs zostali przydzieleni oficerowie Sekcji geodezyjnej, 
którzy ukończyli szkoły miernicze w Rosji. Kurs teoretyczny trwał 
do dnia 1 maja 1919 r., a następnie rozpoczęły się prace w polu, które 
'trwały do dnia 1 listopada 1919 r. 

Ponieważ odbyte przeszkolenie nie było dostateczne, w seme
strze zimowym 1919/20 r. zorganizowano następny kurs teoretyczny, 
a w okresie letnim 1920 r. oficerowie ci wykonali ćwiczenia polowe. 
Dyplomy zostały wydane wymienionym oficerom z określeniem cza
sokresu studjów: · od lutego 1919 r. do dnia 20 lipca 1920. Doszkolenie 
objęło cztery semestry. 

Uprawnienia do otrzymania dyplomów z ukończenia szkoły oma
wia statut, który został ogłoszony dopiero w 1923 r. Wytworzyło to 
potrzebę uzupełnienia statutu wyraźnem stwierdzeniem praw do 
dyplomu absolwentom szkoły z lat poprzednich. 

Dz. Rozk. Wojsk. Nr. 20/27 wyjaśnia, że do otrzymania dyplo
mów· Oficerskiej Szkoły Topografów są uprawnieni absolwenci tejże 
z 1922 r. i 1921 r., absolwenci Wojsk. Szkoły Mierniczej z lat 1919 
i 1920 r., oraz absolwenci kursu topogra.fów (kurs doszkolenia z roku 
l 919-1920). . 

* * ,., * . 
Jasną stroną pracy w szkole, obok wielu niedomagań i nieuni-

knionych błędów organizacji, warunkiem rozwoju i najcenniejszym do
robkiem z tego ośmioletniego okresu, była wytrwałość i całkowite po
święcenie się służbie, wykazywane przez słuchaczów szkoły. Powyż

- sze zalety polskiego topografa, oparte na wysokich zd nościach na
szych oficerów, są rękojmią, że te wielkie zadania i projekty, które 
zjednały Tadeuszowi Czackiemu i Śniadeckiemu chwałę w naro
dzie, znAjdą godnych następców i wykonawców, 

/) 
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Wiadomości Służby Geograficznej 

SPIS ABSOLWENTÓW OFICERSKIEJ SZKOŁY TOPOGRAFÓW 

PRZY WOJSK. INST. GEOGR. 

według promocji i lokat. 

Promocja 1920 r. 

Kpt. Sosnowski Kazimierz 
Por. Ihnatowicz Franciszek 

Karbowski Aleksander 
Dobrzański Tadeusz 
Gąsiewicz Stefan 
Grygorczyk Szymon 
Scheffer Józef 
Szpindler Tytus 
Dembicz Witold 
Duljan Paweł 
Motyczko Karol 

„ Pietkiewicz Stanisław 
Kpt. Peyser Mieczysław 

„ inż. Sokólski Witold 
Woydyłło Władysław 
Adamowicz Ryszard 

Por. Misiewicz Mieczysław 
„ Piotrowski Antoni 

Ppor. t Widerman Jerzy 
Por. Zagrajski Bohdan 
Ppor. Herman Zygmunt 
Por. Jamiołkowski Wacław 

„ inż. Mackiewicz Karol 
Por. Mroziński Franciszek 
Ppor. Obidowski Marjan 
Por. Reiff Leopold 

Serafin Felicjan 
Zwoliński Tadeusz 
Szymanowski Grzegorz 
Dybaś Józef 
Gąsiewicz Feliks 
Gątkiewicz Wacław 
Konopka Marjan 
Pytelski Jan 
Rychlewski Józef 
Sokołowski Stefan 
Żongołłowicz Witold 

„ Bohuszewicz Władysław 
Ppor. Malanowski Henryk 

„ Malanowski Józef 
Por. Siewierski Stefan 

" Ppor. 
Mjr, 
Kpt. 
Por. 
Rtm. 
Por. 

Stocki Aleksander 
Świderski Franciszek 
Pomi-rski Stefan 
Michałowski Józef 
Woźniak Lucjusz 
Bielobradek Władysław 
Garstka Kazimierz 
Kobutnicki Bolesław 

„ Masłowski Zygmunt 
Ppor. Matuszewski Bronisław 

„ Stapf Leon 
Por. Stebnowski Jan 

54. 
55. 
56. 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

Ppor. 
.. 

Por. 
Kpt. 

Por. 

Ppor. 

Bojarski Alfred 
Lemene Jerzy 
Sikorski Tadeusz 
Krzyżewicz Władysław 
Wyczałkowski Kazim. 
lłgowski-Ilcewicz Jan 
Koy Lucjan 
Than Gustaw 
Tomaszczyk Mieczysław 

Promocja 1921 r. 

Por. 
Kpt. 
Por. 
Ppor. 
Por. 

Lechner Stanisław 
Wąsik Władysław 
Lipko Adam 
Babiński Stanisław 
Mroczko Józef 
Benoit Władysław 
Herfurt Tadeusz 
Lewartowski Janus z 
Paluch Zygmunt 

„ Zawadzki Antoiu 
Kpt. Strażyc Kamil 
Ppor. Adamski Stanisław 

Andrzejowski Jan 
Miahczyłłowicz - Wolski 

[Romuald 
77. Por. t Pleszowski Roman 
78. ,, Tokarz Aleksander 
79. Ppor. Adurowicz -Tomczuk 

[Stanisław 

Promocja 1922 r. 

80. Por. Eckert Konstanty 
81. .. Czarnecki Stanisław 
82. Kpt. Ziss Witold 
83. ,, Chełchowski Józef 
84. Por. Salach Czesław 
85. ,, t Kędzierski Adam 
86. Kpt. Soroko Romuald 
87. Ppor. t Weiss Jan 
88. Kpt. Żukowski Tadeusz 
89. Por. Piotrowski Roman I 
90. Brzozowski Wieńczysław 
91. Lewiński Marjan 
92. Szumowski Tadeusz 
93. Kpt. Kozielski Józef 
94. Por. Liber Kazimierz 

95. Por. 
96. Kpt. 
97. Por. 

Promocja 1923 r. 

Skoczek Adam 
Niewiarowski Władysław 
Janicki Jan 

/ 

98, 
99, 

100. 
101. 
102. 
103. 
104, 
105, 
106, 
107 • 
108. 
109, 
110. 
111. 
112. 
113, 

114. 
115. 
116. 
117. 

118. 
119. 
120. 

, 121. 
122. 
123. 
124. 
t25. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
1387 

,139. 
140. 
141. 
142:" 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
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Kpt, Pieńkowski Adam 
Por. Bereśniewicz Jerzy 

Leśnikowski Czesław 
Dymitrow Narcyz 
Rowiński Lucjan 
Nowicki Franciszek 
Ryniewicz Tadeusz 
Skrzywan Jerzy 
Stankiewicz Józef 
Kopytowski Czesław 
Łaski Wacław 
Biernacki Henryk 

Por. 
.. 

Kpt. 
Por. 

Kość Aleksander 
Manikowski Marjan 
Moszkowicz Jan 
Antoniewski - Raczyński 

[F rancisze)t 
Czapek Jerzy 
Szyperko Czesław 
Szarota Józef 
Wasilewski Feliks 

rromocja 1924 r. 

Rossler Józef 
Biernacki Franciszek 
Brenneisen Wiktor 
Nowakowski Tadeusz 
Zieliński Karol 
Lembke Włodzimierz 
Skinder Tadeusz 

„ mar. Rejman Artur 
Romanow Wiktor 
Skrzyński WłodzimierŻ 

Kpt. Szajewski Józef 
Por. Markowski Jan 

Str'zelecki Walery 
Sokołowski Konstanty 
Gundelach Antoni 
Worwa Władysław 

„ Marcinkowski Anicet 
„ mar. Śliwerski Kazimierz 

Sarnowski Sfefan 
Czerewski Alfred 
Laskowski Aleksander 
Pełkowski Zygmunt 
Zgórecki Marjan 
Pac-Pomarnacki Mikołaj 
Łukaszewicz Stanisław 
Perzyński Józef 
Podfilipski Stanisław 
Konopka Stefan 
Grzywiński Jan 
Czarnota Tadeusz 
Kolaszyński Eugenjusz 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
i62. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
116 
177 

178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 

Promocja 1925 r. 

Por. Mi~halski Zenon 
Kpt. · Szumański Mieczysław 

„ Dobrzyński Władysław 
Por. Szymkiewicz Laonard 

Piesowicz Antoni 
„ Salnicki Romuald 

Kpt. Okupski Jan 
Por. Podjadek Bronisław 

Berberjusz Sylwjusz Jerzy 

Kpt. 
Por. 
Kpt. 
Por. 

Zwierzyński Przemysław 
Farjaszewski Marjan 
Dzikiewicz Bronisław 
Chrzanowski Włodzimierz 
Sierosławski Władysław Il 
Szcześniak Kazimierz 

„ Mikee Alfred 
Kpt. Leśniak Władysław III 

„ Roman Tadeusz 
Por. Rogowski Roman Il 

Kucharski Piotr 
„ Wiśniewski Zygmunt 

Kpt. Wacznadze Dawid 
Wojtal Edmund 

Por. Lewandowski Stanisław Il 
Sawicki Józef 
Rowiński Konrad 
Pilitowski Stefan Feliks 

„ Zarzycki Mieczysław 
Kpt. t Kindur Władysław 

· Por. 

Kpt. 

Por. 
Kpt. 
Por. 

.. 
Kpt. 

Promocja 1926 r. 

Kopczyński Feliks 
Tyszkiewicz Ignacy 
Gosiewski Zygmunt 
Grzębski Stanisław 
Weryho Władysław 
Bohdanowicz Feliks 
Wroczyński Zygmunt 
Siemek Władysław 
lndżia Bazyli 
Zubowicz Michał 
Zarychta Apolonjusz 
Gawkowski Stanisław 
Dwornik Kazimierz 
Sokal Władysław 
Jakubowski Olgierd 
Korczakowski Stanisław 
Buchalczyk Feliks 
Cieliński Marcin 
Makowski Bronisław 
Wawrzecki Władysław 
Kraczkiewicz Jan 
Szulc Stanisław 
Katral Włodzimierz 
Miganowicz Jan 

, ,. 
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ANKIETA · WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
GEOGRAFICZNEGO. 

W dniu 21 czerwca Szef W. I. G. zwrócił 
się drogą a n ki e ty do instytucyj i osób zaintere· 
sowanych, celem uzyskania wniosków i opinij w pil· 
nych zagadnieniach geodezyjno-kartograficznych. 

Podajemy w niniejszym zeszycie treść ankie
ty oraz nadesłane dotychczas odpowiedzi. Dalsze 
opinje, w miarę napływania, będą opublikowane 
w następnych zeszytach. 

(Redakcja). 

Wojskowy Instytut Geograficzny 1 Warszawa, dn. 21/ VI 1927 r. 
L. 4279 

Bieg prac kartograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego 
wymaga kategorycznie do jesieni r. b. zdecydowania różnych kwestyj. 

W tym celu zwracam się do kół fachowych z prośbą o odpo-
wiedź na pytania zawarte w poniższej ankiecie. /' 

Pytania są spowodowane przez okoliczności następujące: /' 
I. Posiadane materiały geodez-yjne i kartograficzne dla obszaru 

Polski są przestarzałe, niekompletne i niejednolite. 
a) Dla b. zaboru niemieckiego posiadamy dane triangulacyj 

wszystkich rzędów, z punktem wyjścia Rauenberg, na elipsoidzie 
Bessela. Dla nowej (1905-1908) triangulacji Pomorza mamy jedynie 
współrzędne geograficzne; brak boków i azymutów, gdyż dane te nie 
są opublikowane 1). 

Materiał geodezyjny b. zaboru niemieckiego jeśt więc prawie 
kompletny i daje możność przeliczenia współrzędnych z nowego punktu 
wyjścia dla Polski. 

b) Dla b. zaboru austrjackiego posiadamy dane geodezyjne,... 
z punktem wyjścia Hermanskogel na elipsoidzie Bessela. 

c) Dla b. zaboru rosyjskiego wyniki ·triangulacyj są częściowo , 
zawarte w katalogu Żylińskiego (elipsoida wyrównywująca): boki i azy
muty - tylko dla 1 rzędu. 

Późniejsze triangulacje, wykonywane rejonami (około 11), są 
oparte na elipsoidzie bądź Bessela, bądź W albecka, bądź też wyró· 
wnywującej. Dane liczbowe podaje katalog Pogonowskiego, a częś· 
ciowo Zapiski. Pozatem dla zachodniej części b. Królestwa Polskiego 
danych nie posiadamy. 

Poszczególne państwa przy swoich pracach triangulacyjnych 
przeważnie posiłkują się następującemi elipsoidami odniesienia: Bessel 
(1841), Clarke (1866-1880) oraz · Hayford (1909). W obecnym stanie 

1) Niedawno dopiero W. I. G. otrzymał tom I nowych pomiarów niemieckich -
patrz artykuł w niniejszym zeszycie. {Przyp. Redakcji). 
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badań geodezyjnych, oraz dokładności otrzymanych rezultatów, żadna 
z przyjętych elipsoid nie może być uważana jako idealna. Elipsoida 
Hayforda, dla której spłaszczenie 

a. = 1 : 297,0 i a = 6,378,388 m., 

została uznaną jako „Międzynarodowa" na kongresie Unji Międzyna
rodowej Geodezyjnej i Geofizycznej w Madrycie w r. 1924. 

II. Na obszarze Polski dotychczas posługujemy się, przy zdję
ciach lokalnych, reperami niwelacji ścisłej lub technicznej, odniesio
nemi do trzech różnych poziomów. 

Ujednostajnienie operatów pomiarowych na całym terenie Rze
czypospo_litej wymaga przyjęcia jednego poziomu zerowego. 

III. Metoda odwzorowania powinna zaspakajać potrzeby zaró
wno kartografii wojskowej, jak i katastru. Pożądany jest, o ile mo-

, żności, jeden układ. Z pośród rzutów w grę wchodzą następujące: 
1) Rzut „pasowy" Gaussa-Kruger' a, 
2) quasi-stereograficzny Roussilhe' a, 
3) rzut stożkowy wiernokątny Lamberta-Gauss'a, 
Wychodząc z założenia, że prace geodezyjne b. zaboru pruskiego 

należy uważać za wystarczająco dokładne, mam zamiar prace karto
graficzne tego obszaru zorganizować w taki sposób, by przedstawiały 
platerjał podstawowy dla nowego skartowania Państwa Polskiego, to 
znaczy na długi okres czasu (jak np. Carte de la France). 

Ze względu na długotrwałość i kosztowność takich prac, [chodzi 
tu.--w pierwszej linji o mapę skali 1 : 100.000 (ew. 1 : SO.OOO) i 1 : 300.000] 
zdecydowanie następujących kwestyj jest koniecznością nieodzowną: 

1) Jaką elipsoidę należy przyjąć dla prac geodezyjnych i karto
graficznych Rzeczypospolitej? 

2) Jaki poziom zerowy należy przyjąć dla niwelacji ścisłej? 
3) Jaki należy przyjąć - o ile możności - jednolity układ od

wzorowania obszaru Polski, któryby mógł zadowolnić zarówno po
trzeby katastru, jak i wojskowe? (do 1 : 100.000 włącznie). Należy 
zauważyć, że dla celów wojskowych pożądany jest jeden układ współ
rzędnych ortomorficznych dla całej Polski z największemi zniekształ-

. . . h d 0.5 d 1 centami w gramcac o -- o --, 
I 1.000 1.000 

4) Ewentualne życzenia co do formy i wykonania przyszłej mapy 
(u~ład arkuszy podług współrzędnych geograficznych, siatka kilome
trowa i t. p.) 
. Ze względu na prace przygotowawcze proszę o łaskawe przesła

~1~ odpowiedzi w krótkiej, zdecydowanej formie możliwie do 1 wrze
. sn1a r. b. 

Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego 

(-) Kreutzinger 
pułkownik. 
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Katedra Astronom.Jl •ferycznej 
i Geodezji wyższej 

i>olłtechniki Lwowskiej. 
Prof. Dr. L. Grabowski 

Lwów, 8 lipca 1927 ,. 

Odpowiedź na pierwsze pytanie okólnika I. 4279 z dn. 21. IV.1927 r. 
Pytanie: Jaką elipsoidę należy przyjąć dla prac geodezyjnych 

i kartograficznych Rzeczypospolitej? 
Odpowiedź: Proponuję przyjęcie elipsoidy Bessela. 

UZASADNIENIE. 

W okólniku W. I. G. słusznie stwierdzono, że w obecnym stanie 
badań geodezyjnych żadna ze wspomnianych tam czterech elipsoid 
(Bessel 1841, Clarke 1866, Clarke 1880, Hayford 1909) nie może być 
uważana za idealną, co rozumiano - jak przypuszczam - w tym 
sensie, iż o żadnej z nich nie możemy powiedzieć, że ona właśnie 
jest elipsoidą możliwie najbardziej zbliżoną rozmiarami i kształtem 
do całości geoidy, (która nie jest elipsoidą). Co więcej, jest rzeczą 
zasadniczo niemożliwą, z samych tylko pomiarów astronomiczno-geo
dezyjnych (a z takich właśnie są wyprowad;one stałe każdej z wy
mienionych elipsoid) wnioskować cokolwiek o tej elipsoidzie - na
zwijmy ją elipsoidą „ziemską" - która się najlepiej dopasowuje do 
całokształtu geoidy. Wykonana w jakimś kraju triangulacja (czy też 
pomiary triangulacyjne jakiegoś łańcucha trójkątów, rozciągającego 
się wzdłuż jakiegoś łuku południka) daje nam t. zw. ,,sytuację" pun
któw triangulacyjnych, t. zn. rozmieszczenie ich (w sensie jedynie 
dwuwymiarowym) na przyjętej przez nas zgóry powierzchni odnie
sienia; gc\y zaś nadto, w dostatecznie wielu z nich, wykonane zostały 
pomiary astronomiczne (te pouczają nas o kierunkach pionó.w w tych 
punktach), poznajemy stąd odchylenia pionów w tych punktach od 
normalnych przyjętej elipsoidy odniesienia. Te odchylenia pozwalają 
nam poznać zboczenia tej części geoidy, jaka leży w naszym obszarze, 
od przyjętej zgóry elipsoidy odniesienia, a przeto też stałe (półoś 
równikową a i ekscentryczność e) tej elipsoidy tak poprawić, aby „ 
odchylenia te były jak najmniejsze. Tym sposobem jednak poznaje
my tylko stałe tej szczególnej elipsoidy, jaka się 1 najlepiej dopasowu·je 
do miejscowej ' połaci geoidy; o tej zaś, która jest możliwie najlepszą 
elipsoidalną approksymacją geoidy jako całości, nie dowiadujemy 
się stąd niczego. 

[Nie znaczy to, naturalnie, żeby nie istniała żadna dla nas droga 
do poznania· całokształtu geoidy. Znamy już dziś taką drogę, . zu
pełnie pewną; ale zastosowanie jej wymaga, oprócz pomiarów geode
zyjnych i astronomicznych, jeszcze innego rodzaju materiału obser: 
wacyjnego, który nieprędko jes~cze będzie zebrany w potrzebneJ 
rozciągłości.] · 

Nie można zaprzeczyć, że elipsoida Hayforda (wyprowadzona 
z pomiarów w Stanach Zjednoczonych, a zalecona do użytku uchwałą 

\ 
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I 
,Międzynarodowej Unji Geodezyjnej w Madrycie r. 1924, - powziętą 
coprawda tylko większością dwu głosów na 36 głosujących) polega 
istotnie na pomiarach najliczniejszych i najdokładniejszych. To też 
błąd prawdopodobny wartości otrzymanej na półoś równikową i war
tości otrzymanej na spłaszczenie wypadły znacznie mniejsze, niż 
w dawniejszych obliczeniach. Ale nie trzeba zapominać, że te błędy 
nie dają nam żadnej miary tego, o ile otrzymane wartości są zbliżone 

· do stałych elipsoidy ziemskiej. 
Jeżeli pewne wartości stałych elipsoidy zostały wyprowadzone 

z zestawienia pomiarów astronomicznych i geodezyjnych, wykonanych 
w wielu różnych krajach (np. wzdłuż wielu łuków południków), w róż
nych szerokościach geograficznych, to i wtedy jeszcze wyniki takiego 
obliczenia nic nam właściwie nie mówią o elipsoidzie ziemskiej; są 
one tylko wielkościami rachunkowemi, bez jakiegoś realnego, fizycz
nego znaczenia. Natomiast o ileby chodziło o· to, aby dla jakiegoś 
innego kraju obrać a priori elipsoidę przypuszczalnie jak najbliższą 
rzeczywistej postaci tamtejszego kawałka geoidy, to oczywiście racjo
'nalniejszem byłoby wybrahie ktprejś z elipsoid w taki sposób wy-
prowadzonych, np. elipsoidy Bessela albo jednej z dwu elipsoid 
Clarke'a, aniżeli jakiejś elipsoidy wyprowadzonej jedynie z pomiarów 
wykonanych wszystkie w obrębie jednego, zwartego terytorjum, 
obejmującego małą cząstkę powierzchni Ziemi i zawartego w szczupłych 
granicach szerokości geograficznych, jakiem jest terytorjum Stanów 
Zjednoczonych. · 

Z poprzedniego przedstawienia widać, że na pytanie, jakie są 
najdokładniejsze wartości stałych elipsoidy „ziemskiej", istotnie -
w obecnym stanie nauki - nie jesteśmy wcale w możności odpowie
dzieć. Ale też wiadomość ta zupełnie nam nie jest potrzebna w za
daniach rozmierzania kraju. Gdy przystępujemy do obliczania trian
gulacji jakiegoś kraju, a więc ppłożeń punktów triangulacyjnych 
(- do. czego oczywiście musimy zgóry obrać jakąś powierzchnie od
niesienia, na której chcemy .przedstawiać jch rozmieszczenie -), 
i mamy się zdecydować co do wyboru stałych elipsoidy, mającej nam 
służyć za podłoże do przedstawiania na niej sytuacji tych punktów, 
- wówczas wcale nie o to chodzi, żeby stałe tej elipsoidy sytuacyj
n~j miały wartości jak najbardziej zbliżone do stałych elipsoidy 
zi~skiej. Jedynym warunkiem pożądanym do spełnienia jest tylko 
to, teby obrana na podłoże sytuacyjne elipsoida nie zanadto odbie
gała, w obrębie naszego kraju, od miejscowej połaci geoidy. A . i to 
przybliżenie nie musi być bardzo ścisłe (t. zn. niożnaby stałe przy
jętej elipsoidy zmieniać w dość szerokich granicach nie naruszając 
prz~to jej zdatności na powierzchnię odniesienia); albowiem wielkości 
określające. sytuację wzajemną tego układu punktów (np. boki trój
kątów triangulacyjnych, albo spółrzędne geodezyjne prostokątne 
punktów), · obliczane z pomiarów w sieci dokonanych, są mało wrażliwe 

' na zmiany kształtu podłoża, tak ·iż niezbyt wielkie zmiany tego ro
dzaju pozostają praktycznie bez żadnego wpływu na sytuację, t. j. 
konfigurację dwuwymiarową tego układu punktów. [Kwestja elipsoidy 
,,ziiemski ei" zaś nie gra przy wyborze elipsoidy odniesienia do obli-

/) 
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czania triangulacji jakiegoś kraju wogóle żadnej roli; nie 
ona wcale w rozważania.] 

Dopiero po wykonaniu całej triangulacji i obliczeniu jej wyników 
oraz po ze~tawieniu ich z ,WY?ik~mi po~iaró~ astronomicznych i wy~ 
prowadzemu stąd odchylen pionow, mozna stę przekonać, czy wybór 
przyjętej elipsoidy odniesienia nie był zbyt chybiony. Gdyby się 
w!e~:ly po~azało, .że b~ła on.a tak źle dopa~o~aną do ukształtowania 
~ieJscoweJ połaci geoidy, ze z powodu teJ mezgodności już nawet 
i oblic~ona sytuacja mogłaby być niedość , wierną, w takim razie by
łoby się zmuszonym całą robotę wykonac na nowo. Ale ponieważ 
by!aby, to rob.ota .bardzo wie!ka, dlateg,o właśnie pragniemy tego 
!l~ikną~. Oto Jest Jedyny powo~, dla .ktoreg? po~ądanem jest, aby 
Juz zgory obraną była na powierzchń1ę odmesiema taka elipsoida 
k.tóra~y . (~. obFębie da?ego kraju) nie za?adto ?dbiegała od tej, jak~ 
się na1lepi~J d?~asow~Je ąo .ł!kształto'":ama ~eJs~owej połaci geoidy. 

Ale, Jak Juz powiedz1ehsmy, wybor ten Jest Jeszcze i łak w dość 
szerokich granicach obojętny dla wyników rozmierzania kraju. To też 
gdy chodzi o wybranie zgóry powierzchni odniesienia dla obliczani~ 
i przedstawiania wyników rozmierzania jakiegoś kraju, można bez 
obawy niepowodzenia przewidywać, że np. każda z czterech wyżej 
wymienionych elipsoid nadawać się będzie zupełnie dobrze do tego 
celu. Słusznie też pisze np. Berroth: "F iir die Ausgleichung eines 
Dreiecksnetzes ist die Annahme der Ellipsoidkonstanten ohne jede 
pr~ktis~he Bede~tun_g''; i zdan.ia tego do~odzi szczegółowo. (Die ge
brauchhchen Ellipsoide und die Lotabwe'tchungen. V ero.ff. des Preuss. 
Geod. Inst., N. F. 86, Beri. 1922, str. 17). Podobnież W. D. Lambert 
(Effect of variations in the figure of the Earth ... , U. S. Coast and 
Geod. ~urvey, Sp~c. Publ. N o. 1 OO, Washington, 1924) po szczegółowej 
dyskusJi konkludu1e (p. 6): "We thus see that a change in the spheroid 
of reference (within reasonable limits) has almost no effect on the 
triangulation as ordinarily computed". Podobnych głosów możnaby 
przytoczyć wiele. 

Zresztą, nie mamy też dotąd żadnych danych do twierdzenia 
a priori o jednej szczególnej z wymienionych czterech elipsoid, że 
właśnie ona prawdopodobnie lepiej się daje dostosować do faktycznej / 
P.ostaci po 1 ski ego kawałka geoidy, niż któraś inna z nich. Co 
się tyczy w szczególności elipsoidy Hayforda (o półosi równikowej I 

6378388 m. i spłaszczeniu 1 : 297), zaleconej uchwałą kongresu Między
narodowej Unji Geodezyjnej w Madrycie r. 1924, to została ona wy
prowadzona z odchyleń pionów wyznaczonych w wielu punktach, 
rozmies~czonych w obrębie Stanów Zjednoczonych, przyczem jednak 
wartości tych odchyleń zostały wprzód sztucznie zmienione a mia· 
nowicie zredukowane odpowiednio do hypotezy istnienia 'izosfazji 
skorupy ziemskiej i do wprowadzenia pewnej fikcyjnej zmiany roz· 
kład'!- mas .1

).. O ile przyjmiemy, że hypoteza powszechnej izostazji, 
w teJ formie i z temi w niej wartościami liczebnemi, jakich używał 

1
) Mian~~icie zmiany, o której Hayford przypuszcza (na podstawie izostazji), że 

po faktycznem JeJ dokonaniu geoida przybrałaby i~totnie, w bardzo wielkiem przybliżeniu,\ 
postać elipsoidy (obrotowej). 
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Hayford, jest prawdziwa, w takim razie (ale też tylko w tern założe
niu) będziemy mieli prawo przypuścić, że istotnie wyprowadzone przez 
Hayforda wartości na półoś równikową i spłaszczenie odpowiadają 
w przybliżeniu elipsoidzie ziemskiej. Lecz z tego nie wynika by
najmniej, żeby określona temi wartościami elipsoida najlepiej się 
dostosowywała · do polskiego kawałka geoidy. Nie jest ona nawet 
najlepiej dostosowaną i do tamtejszego jej kawałka; gdyż opracowa-
nie tamtejszych odchyleń pionów, branych tak, jak je dały obserwacje 
(t. j. bez redukcyj odpowiadających rozmyślnym zmianom rozkładu 
mas w kolumnach pionowych skorupy ziemskiej), dało inne wartości 
na stałe elipsoidy (6378062 m. i 1 : 298'2). 

Skoro, jak już powiedzieliśmy (w przedostatnim ustępie), z za
sadniczego punktu widzenia, każda z czterech wymienionych poprzed
nio elipsoid byłaby równie uprawniona do obrania jej w Polsce na 
powierzchnię odniesienia dla mających się wykonać obliczeń wyników 

" rozmierzania kraju, tak, iż wybór pomiędzy niemi jest dla należytego 
odtworzenia liczbowego konfiguracji punktów triangulacyjnych obo
jętny, to oczywiście w jeszcze o wiele wyższym stopniu jest to słu
sznem w odniesieniu do kartograficznego tej sytuacji przedstawienia. 
Bo przecież, z powodu niezmiernie zmniejszonej skali, nieuniknionych 
błędów rysunkowych i reprodukcyjnych, wreszcie skurczów papieru, 
żadna mapa nie może wyrazi9 sytuacji danych punktów z tą precyzją, 
z jaką ją można określić przez podanie liczbowych wartości ich spół
rzędnych. 

Otóż wobec tego, że, z pomiędzy wymienionych czterech elipsoid, 
\rybór elipsoidy odniesienia dla Polski jest zarówno dla prac geode
zyjnych i kartograficznych zasadniczo obojętny · (w tern znaczeniu, iż 
o żadnej z nich nie możemy powiedzieć, żeby się .do tego celu lepiej 
nadawała od każdej z pozostałych), decyzja zależeć moż.e jedynie od 
względów ubocznych. Te zaś, mojem zdaniem, przemawiają, w przy
padku Polski, za przyjęciem elipsoidy Bessela: 
· Popierwsze przemawia za nią to, że jest ona przyjęta w wielu 

z pomiędzy państw ościennych. 
Powtóre, najlepsze z materiałów geodezyjnych odziedziczonych 

po zaborcach, t. j. niemieckie i austriackie, które będziemy mogli nie
ma.I wprost zużytkować dla znacznej części naszego kraju, są obli
czone na podłożu elipsoidy Bessela. „ Nakoniec, elipsoida Bessela jest tą, dla której istnieje największa 
ilo~ć obliczonych tablic pomocniczych, które ogromnie ułatwiają i skra
C~J~ najrozmaitsze rachunki związane z obliczaniem i wyrównywaniem 
sieci triangulacyjnych i innemi zadaniami tak geodezyjnemi jak i kar
tograficznemi. 

* * * 

Na zakończenie nadmieniam, że wszechsowiecka konferencja 
g~odezyjno-topograficzno-kartograficzna, odbyta w przeszłym roku 
w Moskwje pod przewodnictwem prof. Szokalskiego, postanowiła za
tzymać nadal elipsoidę Bessela, a nie wprowadzać elipsoidy Hay-
orda. (,,Travaux de la I. Confer. geodes., topogr. et cartogr. en 
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U. R. S. S., Moskwa, Gosplan S. S. S. R., 1927). Postanowienie to 
znacznie wzmacnia pierwszy z przytoczonych trzech argumentów; 
w takim razie bowiem będziemy otoczeni dookoła krajami używają
cemi elipsoidy Bessela. 

Katedra Aatronomji sferycznej 
i Geodezji wyższej 

Politechniki Lwowskiej. 
Prof. Dr. L. Grabowski. 

Lwów, 10 lipca 1927 r. 

Odpowiedź na trzecie pytanie okólnika L. 4.279 z d. 21 kwietnia 
1927 r. 

Pytanie: Jaki należy przyjąć - o ile możności jednolity- układ 
odwzorowania obszaru Polski, któryby mógł zadowolnić zarówno l'.i)O· 
trzeby katastru, jak i wojskowe? (do 1 : 100.000 włącznie). Należy 
zauważyć, że dla celów wojskowych pożądany jest jeden układ wspł>ł· 
rzędnych ortomorficznych dla całej Polski z największemi zniekszt~ł-

. · 1· . . . h d o.s d 1 
cemam1 m1owem1 w gramcac o -- o 

1 000 
• 

1.000 . 
Odpowiedź: Dla potrzeb katastru, t. j. dla liczbowego wyraża

nia położeń określonych punktów terenowych w formie spółrzędnych 
prostokątnych płaskich, wydaje mi się równie odpowiedniem wprowa
dzenie spółrzędnych, opartych na odwzorowaniu wiernokątnem Gaus
SO)Vskim (hannowerskiem) elipsoidy na płaszczyznę, przy zastosowaniu 
go oddzielnie w kilku pasmach południkowych, jak i wprowadzenie 
spółrzędnych, opartych na odwzorowaniu quasi-stereograficznem Rous
silhe' a (ewentualnie znów kilku takich odwzorowań o różnych punk
tach centralnych). Dla potrzeb katastru nie jest rzeczą ważną, aby 
układ spółrzędnych był jednolity w całej Rzeczypospolitej. 

/ 

Co się znów tyczy odwzorowania dla celów wojskowych, to 
postawionemu żądaniu, by układ spółrzędnych był jednolity i żeby 

I 
zarazem właściwy odwzorowaniu stosunek powiększenia (11) elemel!tu 
linjowego, nigdzie w obrębie Rzpltej, nie różnił się od jedności o w1ę· 

cej niż - 1
- , nie da się zadość uczynić zapomocą odwzorowania typu 

1.000 
Lamberta-Gaussa, przy żadnem jego dostosowaniu liczebnem (t. j. pr~Y 
żadnym wyborze pary równoleżników podstawowych i żadnym stopniu 
skurczenia całego obrazu, w porównaniu z oryginalnem odwzorowab· 
niem Lamberta-Gaussa). Natomiast pozostałe dwa z wymienionyc 
w okólniku W. I. G. rodzajów odwzorowania, t. j. Gaussowskie (h~n· 
nowerskie) i Roussilhe' owskie, dopuszczają, przy odpowiedniem ich 
dostosowaniu, spełnienie tego postulatu. Mianowicie, przyjmując ?d· 
wzorowanie Gaussowskie, można (przez odpowiedni wybór południka 
zasadniczego i odpowiednią procentową redukcję skali) osiągnąć t~d' 
iż 11 będzie w obrębie całej Rzpltej pozostawało w granicach o 

...... 
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o.9 d 1 + o.9 J l . . . 1 - -- o . eszcze ep1eJ uczymc mozna owemu po-
t.OOO 1.000 

stulatowi zadość za pomocą odwzorowania typu Roussilhe' owskiego; 
w tym razie można (przy odpowiednim wyborze punktu centralnego 
i odpowiedniej procentowej redukcji) osiągnąć to, iż 11 będzie w całej 

Rzpltej pozostawało w granicach od 1 - ~ do 1 + ~i albo znów 
1.000 1.000 · 

to, że wprawdzie w paru wyrostkach terytorjum państwowego, wy
stających poza koło o promieniu 494 km., a obejmujących razem tylko 
niespełna 1// /0 tego terytorjum, wartość 11 przekroczy 1 + - 1

- (naj-
1.000 

większa wyno~ić będzie 1 + ~), ale zato w całym obszarze ogra-
1.000 

niczonym kołem o promieniu 400 km., a więc na 91 Ofo terytorium 
Rzpltej, będzie pozostawało zawarte między 1 - ~ a 1 + ~ . 

1.000 1.000 
Ze względu na wyrażony przez W. I. G. postulat co do odchy

łek stosunku powiększenia od 1, oświadczam się przeto za użyciem 
do celów wojskowych odwzorowania wiernokątnego quasi-stereogra
ficznego, w jednem lub drugiem z dwu wskazanych jego dostosowań. 

UZASADNIENIE, 
oraz różne uwagi dotyczące trzech, w ok~lniku W. I. G. wymienionych, 

rodzajów odwzorowań. 

I. 
- Odwzorowanie oryginalne Lamberta-Gaussa polega na tern, iż 
w ogólnych równaniach odwzorowania stożkowego wiernokątnego 
elipsoidy, które brzmią (oznaczając spółrzędne biegunowe w płasz
czyźnie przez . r, o): 

r = K (1 + e sin cp) 1
/ 2 rx e O= rJ. ).. 

tg a (45° + 1/ 2 cp) 1- e sin Cf ' 

(),, Cf spółrzędne geograficzne, e mimośród elipsoidy) i zawierają dwie 
stałe dowolne: a., K, obiera r. • ę wartości liczebne tych stałych wedle 
następujących warunków: 

~ 1) Stałą a wedle warunku, iż stosunek powiększenia (11) elementu 
linjowego (który, jak wiadomo, u wszelkich odwzorowań stożkowych 
1.est zależny jedynie od szerokości, a nie od długości geogr.) ma na 
Ja~ichś wybranych dwu równoleżnikach, o szerokościach geogr. f 1 i Cf2, 
byc jedna~owy 1). 

1
) Z wyboru tych równoleżników otrzymuje się następnie odpowiednią wartość 

stałej a zapomocą równania: 

a. lg q1 1/2e tg (450 + l/2 Cf2) = lg cos Cf1V1 - e2 sin2 Cf2 

q2 
1

f2 e tg (45° + 1/2 Cf1) cos cp2y 1 - e2 sin2 cp1 ' 

d . _ 1 + e sin cp1 _ 1 + e sin cp2 
g zie q1 - 1 - e sin cp

1
' q2 -1 - e sin tp

2 
• 
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2) Stałą K (której wartość nie wpływa wcale na postać obrazu 
lecz tylko na jego wielkość, tak, iż odwzorowania, odpowiadające róż· 
nym przyjęciom co do Kale temu samemu przyjęciu a., są wszystkie 
do siebie geometrycznie podobne i mogą być otrzymane jedno z dru
giego poprostu przez powiększenie lub skurczenie równomierne we 
wszystkich kierunkach) obiera się, wedle Lamberta-Gaussa, tak, aby 

stosunek powiększenia w szerokości geogr. 112 (Cf1 + Cf 2l wypadł = 11). 

Jeżeli zastosować to odwzorowanie oryginalne Lamberta-Gaussa 
do Polski, obierając za równoleżniki Cf 1 i Cf2 równoleżniki jej skrajne 
(cp 1 = 47° 45', Cf2 = 55° 45'), to wtedy wypada dla tych skrajnych 
równoleżników: 11 = 1 + 0.0024. Wprowadzając zaś stosowne skur· 
czenia procentowe całego obrazu (w myśl znanego fortelu, praktyko
wanego już niejednokrotnie i przy różnych innych odwzorowaniach), 
możemy uzyskać to, że wartość bezwzględna odchyłki 11- od jedności 

nigdzie nie przekroczy 1.2 tysięcznych. Osiągnie się to oczywiście 
przez skurczenie oryginalnego odwzorowania o 0.12°1o we wszystkich 
kierunkach (innemi słowy, przez pomnożenie, wypadającej z odwzoro· 
wania Lamberta-Gaussa, wartości stałej K przez 0.9988). Ten właśnie 
stopień skurczenia jest już najkorzystniejszy możliwy; żaden inny nie 
zmą.iejszyłby bardziej maksymalnych odchyłek 11- od jedności 2). 

Przy odwzorowaniu Gaussowskiem dla Polski, która zawiera się 
w pasie ograniczonym dwiema linjami równoległemi do jej południka 
środkowego i oddalonemi od niego o 380 km., otrzymalibyśmy, obie
rając ów południk środkowy za linję o 11 = 1, stosunek powiększenia 

na owych skrajnych linjach li = 1 + - 1
- . Wprowadzając zaś sto-

564 

sowne skurczenie, będzie można osiągnąć to, iż bezwzględna odchyłka 

11 od jedności nigdzie w obszarze Polski nie przekroczy 1.:
28 

t. j. 0.9 

tysięcznej. 

Wreszcie jeśli weźmiemy na uwagę odwzorowanie Roussilhe'a, 
w zastosowaniu do Polski, którą możemy objąć kołem · O promieniu 
około 520 km., zatoczonem dokoła Władysławowa (22° 47' E. od Gr., 
cp = 52° 11 '), to obierając ten punkt za punkt centralny odwzorowania 5) 

i kładac tam !1 = 1, otrzymalibyśmy na obwodzie tego koła, a więc-
\ 

1) Bard z o blisko tegoż środkowego równoleżnika (o ile str fa między wymieni?

nemi poprzednio dwoma nie jest bardzo szeroka, nie przewyższa np.\ to stopni) wypadnie 

też i równoleżnik o n a j m n i e j s ze j wartości stosunku powiększenia (ł, W skutek tego też 

najmniejsza wartość stosunku powiększenia będzie w tym razie praktycznie także = 1. 
2) Tak np., skurczenie oryginalnego odwzorowania Lamberta-Gaussa o 0.040/o (ta-

• kiem właśnie jest modyfikacja zaprojektowana w broszurze: .,Rzut i układ kartograficzny 

dla polskich map wojskowych ... ", Warsz. 1925) dają przy najkorzystniejszym wyborze 

stałej a, w obrębie Polski odchyłki !1 od jedności dochodzące do 2.0 tysiącznych (prZl 

wyborze uczynionym przez autora nawet do 3.1 tysięcznych). · 
3) Jeżeliby wziąć n aj mniej s z e koło obejmujące Polskę, to środek jego przypada 

około 20 km. dalej na wschód; promień zaś byłby około 10 km. mniejszy. Pomimo tego 
wybór wskazany w tekście jest, z pewnych względów, korz.ystniejszy; maksymalna od· 

chyłka !1 od jedności przez to tylko nieznacznie się powiększa (około 0.00006), natomiast 

(z powodu szczególnego kształtu Polski) zmniejsza się przy takiem umieszczeniu środka 
bardzo znacznie o b s z ar dużych odchyłek. . \ 



Rys. 1. Rys. 2. 

Rozmieszczenie wartości stosunku powiększenia (p.) Rozmieszczenie wartości stosunku powiększenia (tJ.) 
w odwzorowaniu Roussilhe'owskiem Polski ze skurczeniem o o·os 0

/ 0• w odwzorowaniu Roussilhe'owskiem Polski ze skurczeniem o 0·05 °Io. 

j· . 'li J1 I i 
f !!ł . '11 · I l ' lj · ·I 
"'" J-·.1:f I r l !1

1 

I 

I ,~· j 

,·. j 
•I l1 I I 

I t' l 

; . I 

Ta część Państwa, w której odchyłki p. od 1 nie przekraczają i°! , jest 

uwydatniona zakreskowaniem. 

Ta część Państwa, w której odchyłki 11 od 1 nie przekraczają~, jest 
1000 

uwydatniona zakreskowaniem. 

I' :: ,.' 
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"li rzeczywistości tylko w kilku punktach konturu państwa, stosunek 
powiększenia 11 = 1 + 0.00166. Wprowadzając zaś stosowne skur
czenie obrazu (o 0.083 °Io), osiągnęlibyśmy to, że nigdzie na obszarze 
Polski odchyłka bezwzględna stosunku powiększenia od jedności nie 
rzekraczałaby około 0.8 tysięcznej. 

W ten sposób więc postulatowi, wyrażonemu w okólniku W. I. G., 
aby odchyłka bezwzględna stosunku 11 od jedności nigdzie nie prze-
kraczała'-1-, stałoby się ściśle i bez wyjątku zadość. Wartość !1 

1.000 

wvnosiłaby w centrum odwzorowania 1 - ~. a w najdalszych od 
1.000 

1.000 
niego punktach ~Iski 1 + ~. (Ob~ rys. 1). 

Być może je ak, że, za jeszcze korzystniejsze dla celów woj
skowych, zostanie znane rozwiązanie, jakie się otrzymuje, j~J_i za
miast skurczać obr z o 0.083°1o, skurczymy go tylko o O.OS°lo, Wtedy 
bowiem wprawdzie wystąpią w pewnych partjach kraju wartości fi 
przewyższające 1 o więcej niż -

1
-, wbr.ew wyrażonemu życzeniu (naj-

1.000 

większa wartość wyniesie 1 + ~); lecz są to (ob. rys. 2) partje le-i.ooo 
żące zewnątrz koła zatoczonego dokoła centrum odwzorowania pro
mieniem 494 km.; stanowią one tylko dwa małe skrawki terytorium 
,państwowego (na półn. wschodzie i płd. wschodzie), ob~jmujące razem 
niespełna 1

/ 2°1o tego terytorium. Natomiast osiąga się tę korzyść, że 
~ w centrum jest bliższe jedności, niż w poprzednim przypadku (wy-

. 1 o.s · t 1 o.s ) · · . 1 d . t nosi - -- zam1as - -- 1 ze wogo e wszę zie wewną rz 
1.000 1.000 

koła, zatoczonego dokoła tego centrum promieniem 400 km. - a jest 
to 91 °Io terytorium Państwa - spełnionym będzie postulat jeszcze 
zaostrzony, mianowicie 11 pozostaje w granicach od 1 - ~ do 1 + 

1.000 

+- ~. (Ob. rys. 2). 
1.000 

... II . 
~ Porównawszy z sobą w · poprzednim paragrafie , trzy wymienione 

rodzaje odwzorowań pod .względem maksymalnych odchyłek bez
względnych 11 od jedności, przejdę w niniejszym i następnych para
grafach jeszcz~ do omówienia ich porównawczego pod względem nie
których innych cech, które również - być może - grają jakąś rolę 
W kwestji przydatności tych odwzorowań dla map wojskowych . 

. Weźmy na uwagę „zmienność skali", t. j. prędkość z jaką się 
znuenia wartość 11 ·od miejsca do miejsca; innemi słowy, pochodną 11 
względem linjowego przesunięcia punktu, i to w tym kierunku, w któ
rym zmienność jest najszybsza. 

W odwzorowaniu Lamberta-Gaussa, z najlepszem jego dostoso
Waniem do Polski (wskazanem w I), wartość 11, przy oddalaniu się od 
równoleżnika środkowego {właściwie od równoleżnika o najmniej-

6 
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) dk d O d · ł 0.00012 szem tt , wzrasta z prę ością wynoszącą o o mespe na --
10 km. 

prędkość ta wynosi mianowicie zero w każdym punkcie o szerokości 
51 ° 48 ' .6, zaś w miejscach położonych na równoleżnikach 55 ° 45 ' 
i 47 ° 45 ' ·wynosi niespełna 0.000,12 na 10 km. przesunięcia po połu
dniku. 

W odwzorowaniu Gaussowskiem, linje łączące punkty o jedna
kowem 11 w obrazie są to, w przybliżeniu, proste rów n .o 1 e gł e 
do os i x-ów, t. j. do obrazu południka zasadniczego (centralnego)· 
w odwzorowaniu tern, zastosowanem do Polski, tt wzrastałoby, w miarę 
oddalania się od południka środkowego, z prędkością, której najmniej
sza wartość wynosi zero, a największa 0.000,097 na 1 O km. wzrostu 
oddalenia. Pierwsza wartość ma miejsce w punktach leżących na po
łudniku środkowym, druga w miejscach od tego południka najbardziej 
odległ1ch na wschód i na zachód. 

W odwzorowaniu wreszcie Roussilhe' owskiem, w którem miejsca 
geometryczne punktów o jednakowem tt w obrazie są to, w przybli
żeniu, koła, mające środek w punkcie obranym za punkt centralny 
odwzorowania, li wzrastałoby, w miarę oddalania się od punktu cen
tralnego, z prędkością wynoszącą od O do 0.000,063 na 10 km. prze
sunięcia, a więc jeszcze powolniej. Pierwsza wartość miałaby miej
sce w otoczeniu punktu centralnego, druga tylko na paru wystających 
kończynach konturu Polski. 

Widzimy tedy, że i pod tym względem prym wiedzie odwzoro
wanie Roussilhe' a. 

III. 

W odwzorowaniu Lamberta-Gaussa (jak zresztą w każdem od
wzorowaniu stożkowem w położeniu normalnem) obrazy południków 
są linjami prostemi. W odwzorowaniu Gaussowskiem byłyby to pe· 
wne krzywe przestępne. W odwzorowaniu Roussilhe' a byłyby one, 
praktycznie. biorąc, pewnemi łukami kołowemi. 

Sądzę ,jednak, że kwestja kształtu obrazów południków nie ma 
tu prawie żadnego znaczenia, z punktu widzenia używalności map d~ 
celów wojskowych; albowiem, jeśli weźmiemy na uwagę mapę w sk~ 
np. 1: 20.000, i założymy, że jeden arkusz mapy óbejmować będzie 5 
szerokości geogr., to odcinek południka, zawarty między górnylD 
a dolnym brzegiem arkusza, będzie w k a ż d y m z tych trzech pr~y
padków odwzorowania, praktycznie biorąc, linją prostą (strzałka zg1ę· 

cia mniejsza, niż - 1
- milimetra!); a zatem, oficer w polu, może go 

200 
sobie, w razie potrzeby, przez dany punkt na mapie bardzo łatwo na· 
kreślić, zwłaszcza gdy, oprócz dwu południków przedstawionyc~ le· 
wym i prawym brzegiem arkusza, będzie na mapie uwidoczn1onY 
jeszcze jeden lub parę południków (np. kreseczkami u góry i u dołu 
arkusza). 

Jeśli weźmiemy na uwagę mapę w skali 1: 100.000, i założyII1Y, 
że jeden arkusz mapy obejmować będzie 15 ' szer. geogr., to znóVi' 

\ 
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odcinek południka między górnym a dolnym brzegiem arkusza będzie, 
w każdym z tych trzech przypadków odwzorowania, praktycznie bio-
rąc, linją prostą; gdyż strzałka zgięcia będzie mniejsza, niż - 1

- mm 
100 ' 

Widzimy więc, że ta własność odwzorowań stożkowych, iż obra
zy południków są prostolinjowe, nie nadaje odwzorowaniu Lamberta
Gaussa jakiejś wyższości nad odwzorowaniem Gaussowskiem lub 
Roussilhe'owskiem, z punktu widzenia używalności map wojskowych, 
jdyż własność ta, praktycznie biorąc, zachodzić będzie także w arku
szach map sporządzonych wedle jednego lub drugiego z tych ·dwu 
odwzorowań. 

IV. 

Nazwijmy „konwergencją południkową" w danym punkcie mapy 
i oznaczajmy przez r, kąt w tym punkcie pomiędzy kierunkiem rów~ 
noległym do osi x-ów [t. j. do prostej, będącej obrazem południka central
nego] a obrazem południka geograficznego przechodzącego przez ten 

' punkt. 
. Otóż, wartość tego kąta jest, w przypadku każdego odwzorowa

ma s, t.o ż ko w~ go . (w położeniu normalnem), zależna jedynie od 
długosci geograficzneJ. W przypadku odwzorowania Gauss o w
skie. g o (ha.n~owerskieg?) ~onw~rgen.cja południkowa nie może być 
wyrazona am Jako funkcJa JedneJ tylko z obu spółrzędnych geogra
ficznych, a~ też jako funkcja jednej tylko ze spółrzędnych prostokąt
nych płaskich. Toż samo w przypadku odwzorowania R o u s s i 1 h e ' a. 1 

W przypadku, mianowicie~ odwzorowania Gaussowskiego kąt ten 
będzie, praktycznie biorąc, równy A sin cp, a w przypadku odwzoro
wania Roussilhe'a A sin 1

/ 2 (cp0 + cp), gdzie A oznacza długość geogr. 
uważanego punktu, liczoną od południka centralnego, a stała Cfo jest to 
szero'kość geogr. wybranego dla odwzorowania Roussilhe'a punktu 
centralnego. 

., t tego atoli widać, że, na obszarze jednego arkusza mapy Po'lski 
o~e1mującego . 5' szero~ości geogr. (jakto przypuszczalnie miałoby 
DlleJs~e w mapie w skali 1: 20000), odcinki południków, rozciągające się 
od ,gornego do- dolnego brzegu arkusza, będą mogły, w każdym razie, 
hyc. uważam: jako linje stałej konwergencji południkowej; albowiem na 
O~tnlm takim różnica między wartością konwergencji w górnym 
a ":artością jej w dolnym krańcu odcinka nie przekroczy, w najgor
szym nawet razie, około 1

/ 4 minuty (dokładniej: 17" w przypadku od
wzorowania Gaussowskiego; przy Roussilhe'owskiem tylko około 10"), 
-: podczas gdy celowanie artyleryjskie nie dokonywa się, o ile mi 
Wiadomo, z dokładnością na~t na 1 '. 

Wobec tego wartość kon ergeµcji będzie więc łatwo mogła być 
nda arkuszu, w wygodny sposó zanotowana, w dostatecznie małych 
O stępach, wzdłuż górnego i do nego brzegu ramki. 

Gdyby i.eden arkusz map obejmował 15' szer. geogr. (jakto 
Przypuszczalme byłoby u map w skali 1: 100000), to różnica między 
~}!.tością konwergencji w górnym a wartością jej w dolnym krańcu 
"U\:inka południkowego, zawartego w granicach arkusza, mogłaby do-
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c~odzić, w naj~orszym razie, d~ około 50" w przypadku odwzorowa
m~ Gau~sowskiego, a około 30 w przypadku odwzorowania Roussil· 
he owskiego: Jest to także z~ienność jesz~ze niezbyt wielka, i przy
puszczam, . ~e wyst~r~zyłoby i w t~m r~zie, do celów praktycznych 
zanotowame wartosci konwergencJi w kilku odpowiednich punktach 
dolnego i górnego brzegu ramki. 

Nie można więc, z praktycznego punktu widzenia, uważać tego 
za .wadę odwzorowań Gaussowskiego lub Roussilhe'owskiego że 
w mch obrazy południków nie są ściśle Jinjami stałej komyerge~cj~ 

V. 
O ile . ch_odzi o zmiennosc wartości r w kierunku prostopadłym 

do połudmka, to, w przypadku omówionego wyżej odwzorowania 
Lambert~wsko-Gaussows~iego, zasto·sowanego do Polski, zmiana kon· 
wergencJ~. r ~a J km. takiego. przesunięcia byłaby w całem państwie 
w przybhzemu, Jednakowo wielka, wynosiłaby bowiem od 37" do 45". 
Przy odwzorowaniu Gaussowskiem wynosiłaby ona od 36" do 47". 
Pr~y . odwz?rowaniu Roussilhe' owskiem wynosiłaby od 38" do 45", 
~idzim~ wi~c, że pod tym względem wszystkie trzy te odwzorowa· 
ma są rowme dogodne. 

VI. 
Co do sposobu wreszcie o b 1 i c z a n i a konwergencji południ· 

kowej r z. dany.eh spółrzędnych p~nktu, to, w przypadku każdego od· 
wzorowama stozkowego (w położemu normalnem), służy do tego formuła: 

tg r = Y 
A ,-x ' 

gdzie x., Y są spółrzędne prostokątne w odwzorowaniu plaskiem (obraz 
połudmka centralnego, obrany za oś x-ów), rzędna y jest liczona jako 
dodatna. na wschód, odcięta x zaś liczona od przyjętego początku 
układu Jako dodatna na północ, a A jest stałą (mianowicie odciębl 
punktu, przedstawiającego biegun). 

. W odwzorowaniu zaś Gaussowskiem konwergencję r można obli· 
czyć, wpr:awdzie nie z zupełną, ale do celów wojskowych zupełnie 
wystarcza1ącą dokładnością, zapomocą formuły równie prostej: . 

tg r = tg ).. sin cp, 

a w odwzorowaniu Roussilhe' a za pomocą formuły: 
tg 1 = sin A sin 1/ 2 (cp0 + cp) sec2 l, 

gdzie tg l = sin (1/2 A) V 1 + sin2 %, t. j. w naszym przypadku (cp0 = 52° 111 
tg l = 0"64 sin A. 

We wszystkich trzech przypadkaf'h więc, obliczenie nie jest 
zbyt trudne ani mozolne. 

Artylerzysta, używając mapy, nie będzie jednak potrzebował 
. wykonywać obliczenia konwergencji, skoro wartości jej będą na ar· 
kuszu dostatecznie gęsto zanotowane przy brzegach. 

Władysław Moniak 
A,ystent Politechniki Lwowskiej 
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Lw6w, 16 lipca 1927 r. 

Dowiedziawszy się o ankiecie, jaką rozpisał W. I. G. w czerwcu 
r, b. celem: obrania elipsoidy odniesienia, poziomu zerowego i od
wzorowań, oś~ie.lam si~, prywatnie ze. swej strony, przesłać parę 
uwag w powyzeJ wymiemonych kwestJach, prosząc o łaskawe ich 
przeczytanie . 

. Jako elipsoi~ę od1,1iesienia uważaID:Y. P<?wierzchnię elipsoidalną, 
przylętą konwen.~Jonalm.e w p~wnym kra,1u, Jako podłoże do przed
stawie1,1ia sytua~Ji rozmieszczema, w sensie dwuwymiarowym, punk
tów tnangulacyJnych. Przy wyborze stałych: [a (oś wielka elipsoidy), 
p (spłaszczenie)], określających tę elipsoidę, i przy jej ułożeniu starać 
się mamy jedynie o to, by w obrębie danego państwa nie odbiegała 
ona zanadto od kształtu geoidy tego państwa. Decydują tu też 
i względy praktyczne. Nie zależy więc nam na tern, żeby ta elipsoida 
odniesienia zgadzała się możliwie dokładnie z całokształtem geoidy. 
(Mam tu na myśli, geoidę jako całą ziemię). 

[Naprzykład: obrana elipsoida odniesienia (przypuszczalnie Hay
ford'a) dla całej geoidy, (dla całej ziemi), niekoniecznie musi być dobrze 
przystosowaną dla Polski]. 

Ponieważ każde z państw posiada różne właściwości powierzch
~o~e, .mogą wię~ posiadać swoje, odpowiadające im, elipsoidy od
mesiema, które między sobą będą różne (nie stykające się między 
s?hą), a w dodatku ~ażda z ni~h może być różną od elipsoidy odnie
s1ema przxśtosowaneJ dla całeJ połaci geoidy, (lub w wyrażeniu po
tocznym: dla całej kuli ziemskiej). 

Poznanie geoidy Państwa Polskiego będzie możliwe na drodze 
spostrzeżeń ~rawimetrycznych (metodami Heckera, i innych, w zasto
sowaniu twierdzeń Stokes'a i Clairaut'a, zasad Helmerta) lub też' za
po~o.cą pomiarów astronomiczno-geodezyjnych. Ponieważ pomiary 
wyze! wspomniane są dopiero zapoczątkowane, więc i przyjęcie kon
wenC)onalne elipsoidy odniesienia, dostosowanej dla Polski, musi być 
narazie odłożone. 
.... .Zmuszeni więc jesteśmy przyjąć teraz jakąś elipsoidę odniesie

nia; decydować tu muszą jedynie tylko względy praktyczne, tym zaś 
odpowiada obecnie elipsoida odniesienia Bessel' a. 

Za przyjęciem .tej elipsoidy przemawiają: 
Posiadane materiały geodezyjne, oparte na tejże elipsoidzie, 

~ h . .,. zaboru niemieckiego i austrjackiego. Istniejące już tablice, ułatwia
Jące wszelkie obliczenfa, a oparte na wymiarach elipsoidy Bessel' a. 
t Za poziom zerowy dla niwelacji, przyjąćby można tylko średni 

8 anb wody morza Bałtyckiego, w którejś z miejscowości polskiego 
wy rzeża. 
. Jako odwzorowanie, nadające się dla krajów okrągłych, jakiem 
Jet Polska, przyjąć wypada jedynie odwzorowanie stereograficzne 
u otne Roussilhe'a. Jest to odwzorowanie wiernokątne z elipsoidy 
na ulę, . a z kuli na płaszczyznę, styczną w punkcie środkowym da-
n~go państwa. a promień tej kuli ma być = R0 = V MN. 
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Dokładny opis tego odwzorowania znajduje się w publikacji· 
. ,,Rapport sur les procedes de calcul ·en coordonnees rect~ 

la~res et s,ur les. system~s de representation plan de l'ellipsoide :u· 
~hcabl~s a la triangulabo1;1. Pai: M: ~· Roussilhe. - Paris, Imprun: 
n~ nabon~}e 1924. -;-- Umon Geodes1que et Geophysique internat' 
nale deux1eme conference generale. Madrid 1924. io-

Politechnika Warszawska 
Katedra Geo'dezji Wyższej 

Prof. Edward Warchalowski 

Warszawa, 20 sierpnia 19Z,, . . 

W odpo~~edzi n~ pismo z dnia 21 kwietnia r. b., a które otrzy
małem~ drug1eJ po~o~1e czer~~a ~), mam .zaszczyt zakomunikować, na 
po~t~w1one w pom1emonem p1sm1e pytama, następującą krótką swoją 
opmJę: 

~) uważam, że należy tymczasem przyjąć elipsoidę Bessela, od
kładaJąc sprawę ostatecznego ustalenia powierzchni odniesienia do 
czasu! gdy i~totn~e pr~ystąpim_y. do nowych podstawowych pomiarów· 

2) P?mewaz na1obszerme1sza sieć niwelacji ścisłej pozostał~ 
nam po memcc;tch, przeto zupełnie byłoby celowem zatrzymanie nie· 
mieckiego po~iomu odniesienia, t. j. t. zw. NN (Normal-Null); 

_3) co .się tyc~y ~kładu spqłrzędnych, to, o ile mi wiadomo, 
yv teJ spr:aw1e .. powzięło JUŻ decyzję Ministerstwo Robót Publicznych 
1 zarząd~11ło, 1z dla .!lowych pomiaró~ państ~a ~rzyjmuje się układ 
,,pasowy Ga~ssa-~rugera; taka decyzJa wydaJe m1 się słuszną. 

S~ra~a Jednoh,tego odwzorowania, poruszona w temże p. 3 jest 
~ag~dme1;11em do~yc trud°:em do rozwiązania, a to z tego względu, 
ze. ~ąąama, staw1.ane mapie, są tak różnorodne, iż częstokroć pogo
dzie się. z sobą, m.e .daązą. . Mapy katastralne, mapy górnicze, mapy . 
dla }?roJektowan mzymersk1ch - powinny mieć właściwie charakter 
pl~n?w ~skale . 1 : 10.000, 1 : 25.000, a nawet 1 : 5.000); mapy o skali dro· -
bmeJszeJ (1: 100.ooąJ dla powyższych celów mają jedynie znaczenie 
mapy. P~fegl~do~~J· Wobe~ P.owyższego, mapy, że tak nazwiemy, 
,,cywtl!1e naJle~t~J odwz?ruJą s1~ .w r;Zucie wielościennym. Mapy lo· 
pograf1czne wł~sc1we, t. J. dr?bme1sze1 skali (od 1: 50.000), mogą być ' 
wyko~a~e "": Jed.nym z rzutow walcowych, np. w rzucie Lamberta· 
qauss a ), k!ory, Jak wyka~ p. major Jankowski, daje zniekształce·
ma na gramc~ch p~ństwa nie prz~kraczające 1/ 1000• 

Na zako~cz.en~e pozwolę sobie wyrazić życzenie, aby dla wszech· 
stronnego omo~ema por!łs~o~ych przez W. I. G. kwestyj została zwo· 
łana konferencJa ze specJahstow, która ostatecznie zadecyduje w tych 
sprawach. 

;> Okólnik'!/· I. G. miał omyłkę korekty; data winna być 21. VI. r. b. (Przyp. Red.), , 

R 
~. Autor miał prawdopodobnie na myśli rzut stożkowy Lamberta-Gaussa. (Przyp, 

edakc1i). 
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I Katedra Miernictwa 
politechniki Lwowskiej. 

Zakopane 12 sierpnia 1927 r. 

Prof. Dr K. Weigel. 

' Na zapytania, zawarte w okólniku W. I. G. I. 4279 z dn. 21 /IV 
1927 r., przedkładam następujące odpowiedzi. 

Odpowiedź na pytanie pierwsze. 

Proponuję przyjęcie elipsoidy Bessela. 

KRÓTKIE UZASADNIENIE. 

Jakto szczegółowo uzasadnił prof. Dr L. Grabowski, w odpowiedzi 
na powyżśze pytanie okólnika, jest rzeczą dość obojętną, którą ze 
znanych w literaturze geodezyjnej elipsoid przyjmiemy jako elipsoidę 
odniesienia. Gdy zatem uwzględnimy jeszcze, że żadna z nich nie 
może być uważaną za t. zw. ,,elipsoidę ziemską" (choć i ta kwestja 
jest dla celów rozmierzania kraju dość obojętną), należy kierować 

się przy wyborze elipsoidy odniesienia li-tylko względami praktyczne
mi. A zatem należy wybrać tę elipsoidę, dla której sporządzono 

największą iloś&4_ablic pomocniczych, ułatwiających przeprowadzenie 
bardzo żmudnych obliczeń, a którą, przy odwzorowaniu, przyjęły 
państwa ościenne (a przynajmniej największa ich ilość). 

, Ponieważ, przy równych zresztą szansach z innemi elipsoidami, 
posiada elipsoida Bessela jeszcze dwa ostatnio wymienione warunki, 
Qrzeto ir\ należy obrać jako elipsoidę odniesienia przy rozmierzaniu 
Polski. 

Odpowiedź -na pytanie drugie. 

Jako poziom porównawczy dla · niweiacji proponuję przyJąc 
średni stan morza Niemieckiego (Północnego), wyznaczony w porcie 
Hamburskim, lub - co na jedno wychodzi - cechę N. N. w Berlinie. 

UZASADNIENIE. 

- .. Zasadniczo przyjmuje się jako poziom porównawczy w pewnem 
państwie średn\ stan okalającego je morza. Dla pomiarów niwela
cyjnych w Pol~ce, należałoby ~rzyjąć, jako poziom porównawczy, 
średni stan morza Bałtyckiego w Gdańsku, względnie w Gdyni. O Heby 
W. I. G. był w posiadaniu danych z kilkudziesięciu 1ub co najmniej 
kilkunastu lat, odnoszących się do poziomu morza w Gdańsku, można
by ten stan przyjąć jako poziom porównawczy dla niwelacji Polski. 
W Gdyni, względnie w innej miejscowości polskiej nad morzem, nie 
robiono podobnych pomiarów. Ponieważ nie posiadamy spostrzeżeń, 
odnoszących się średniego stanu morza Bałtyckiego, okalającego 

/ folskę, należy, z koniecznoś~i, przyjąć narazie poziom porównawczy 
J~dnego z państw zaborczych. Jako najodpowiedniejszy wydaje mi 
się do przyjęcia, poziom używany przez państwo Niemieckie. Naj
ważniejsze powody przemawiające zą przyjęciem tego poziomu są: 
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a) Stan średni morza Północnego koło Hamburga różni się nie
wiele od stanu średniego morza Bałtyckiego koło ujścia Wisły. 

b) Na obszarze naszego państwa znajduje się dość znaczna 
ilość punktów stałych {reperów) ścisłej niwelacji pruskiej, przez co 
znaczna część pracy polowej i rachunkowej byłaby zaoszczędzona. 

c) Istnieją wprawdzie na obszarze Polski punkty stałe pocho
dzenia austrjackiego i rosyjskiego, jednak okoliczność ta nie powinna 
mieć wpływu przy obiorze poziomu porównawczego, a to dlatego, że 
niwelacja austr. jest nawiązana do średniego stanu morza Adrja
tyckiego w Trjeście (Molo St. Carlo), zaś punkty pochodzenia rosyj
skiego nie wykazują, o ile mnie wiadomo, dostatecznej dokładności. 
Natomiast cechy punktów austr. mogą być wciągnięte do sieci niwe· 
lacyjnej, po odpowiedniem ich poprawieniu o odpowiednią różnicę 
jaka zachodzi między obu w grę wchodzącemi poziomami. ' 

Odpowiedź na pytanie trzecie. 
Proponuję dla katastru odwzorowanie Gaussa-Krugera lub Rous· 

silhe'a, dla celów wojskowych - Roussil~e'a. 

UZASADNIENIE. 

a) Ponieważ dla potrzeb. katastru nie jest absolutnie rzeczą 
konieczną, aby układ spółrzędnych był jednolity w całym państwie, 
nadają się dwa układy do przyjęcia, a to układ, oparty na odwzoro
waniu wiernokątnem Gaussowskiem (hannowerskiem), z zastosowaniem 
go w kilku pasach południkowych, lub układ oparty na t. zw. 
quasistereograficznem odwzorow·aniu Roussilhe'a, przy zastosowaniu 
kilku zwartych obszarów o osobnych punktach centralnych. 

b) Ponieważ, wedle ókólnika W. I. G., układ ma być w całem 
państwie jednolity, należy, - uwzględniając kształt ogólny naszego 
państwa i żądanie, aby właściwy odwzorowaniu stosunek powiększe
nia elementu linjowego nie różnił się o~ jedności o więcej niż 1/ 1000, 

przyjąć, wedle zasad kartografji, odwzorowanie quasistereograficzne 
Roussilhe' a. Odwzorowanie to bowiem nadaje się specjalnie do 
przedstawienia w jednolitym układzie krajów, rozciągających się 
mniej więcej jednakowo w każdym kierunku, jak Polska, przyczem, 
przez odpowiednie skurczenie. obrazu, można uzyskać to, aby odchy
lenie bezwzględne stosunku powiększenia od jedności było jak naj
mniejsze. (Vide odpowiedź prof. Dr L. Grabowskiego na powyższe 
pytanie, z szeroko umotywowanem uzasadnieniem). 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI nFUNDUSZU OFICERSKIEGO W .I.G.". 

We wrześniu 1926 r., oficerowie W. I. G., na ogólnem zebra
niu postanowili opodatkować się w wysokości 1

/2 °/o od po
borów i z otrzymanych tą drogą odsetek utworzyć Fundusz Samo
pomocy. 

W czasie swego istnienia Fundusz Samopomocy wykazał nastę
pujący obrót: 

Prżychód. Zł. i gr. 

1-IX ~ 1926 Wpłynęło od oficerów W. I. G. (1/2°10 od poborów) 612,98 
1-X " ,, " ,, ,, 391,13 
1-XI 11 ,, ,, 11 " 332,44 
1-XII „ 11 ,, ,, " 404,72 
1-1 - 1927 " 11 li li 355,50 

Razem zł. 2.096, 77 
W pływ procentów za p.oży.__cz_k_i ___ 2_4_,5_0 

Zł. 2.121,27 

Rozchód. 
1-IX- 1926 Wydatkowano w związku ze śmiercią ś. p. por. 

Zł. i gr. 

Jana Weissa . . . . . 495,-
" · Zak1:1p materjałów kancelaryjnych . . . 10.50 

. 4-1 - 1927 'Wydano na gwiazdkę dla szeregowych Oddz. 
Sztab. W. I. G. . . . . . 390,-

14-1 „ Ofiara. na sieroty po poległych wojskowych ____ 2_0_0 __ ,-_ 
Razem zł. 1.095,50 

Saldo na dz. 1-11 1927 1.025, 77 ------
Zł. 2.121,27 

, Zarząd Funduszu Samopomocy udzielił drobnych pożyczek 
43 oficerom. 

Z dniem 1 lutego 1927 r. Zarząd F. S. przekazał swe funkcje 
nowemu Zarządowi, który przejął gotówką zł. 0,77 i kwitami pożycz
kowemi zł. 1.025,-. 

/ (-) Szajewski mjr., (- ) Michalski por., ·(- ) ~r:zębski kpt. , (-) Paluch kpt. 

* * 
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Walne Zebranie oficerów W. I. G., w styczniu 1927 r. uchwaliło 
statut, według którego, dotychczasowy Fundusz Samopomocy prze
kształcił się na stowarzyszenie pod nazwą: F u n d u s z O f i c e r s k i 
W. I. G.; ten ostatni posiada dwa działy, niezależne pod względem 
kasowym: 

a) Fundusz Dyspozycyjny, 
b) Fundusz P ożyczkowo-Oszczędnościowy. 

F u n d u s z D y s p o z y c y j n y m a n a c e 1 u: 
1) pokrywanie kosztów reprezentacyjnych oficerów W. I. G., 
2) materialne popieranie celów kulturalno-oświatowych, 
3) pomoc materialną, w nagłych wypadkach, oficerom W. I. G., 

względnie ich rodzinom, w formie bezzwrotnych lub zwrotnych bez-
procentowych zapomóg. 

Członkami Funduszu Dyspozycyjnego są wszyscy oficerowie 
W. I. G. i wszyscy przeto płac~ wkładkę ustalonego corocznie pro
centu od poborów. Wkładki te nie są zwrotne. 

F u n d u s z P o ż y c z k o w o - O s z c z ę d n o ś c i o w y m a n a c e l u: 
1) udzielanie pożyczek członkom tegoż funduszu, 
2) lokowanie oszczędności członków. 

Członkami Funduszu Pożyczkowo-Oszczędnościowego są ci ofi
cerowie W. I. G., którzy podpiszą deklarację i złożą przepisany sta
tutem udział. Członek F. P.-0. może się wypisać z tegoż, wycofując 
wpłaconą kwotę wraz z przypadającemi mu odsetkami. Fundusz 
w dniu 1 października 1927 r. liczył 113 członków. , 

Zgodnie ze statutem został wybrany Zarząd i Rada Nadzorcza 
wspólne dla obu funduszy, drogą tajnego głosowania. 

Władze Funduszu Oficerskiego W. I. G. na rok 1927. 

Rada Nadzorcza: płk. Józef Kreutzinger, mjr. Józef Szajewski, -
kpt. inż. Witold Plesner. 

Zarząd: Prezes ppłk. Bolesław Malinowski. Członkowie: mjr.-inż: 
Witold Sokólski, kpt. Stanisław Grzębski, kpt. Franciszek Biernacki 
i kpt. Józef Stankiewicz. 

Bilans Funduszu Dyspozycyjnego z dnia 1 października 1927 r. 

Kasa . . 
Cele społeczne . . . 
Cele kulturalno-oświatowe . 
Zapomogi zwrotne . 
Zapomogi bezzwrotne 
Wydatki reprezentacyjne 
Koszty administracyjne 

• 

Zł. i gr. 

405,97 
4.060,50 

450,-
574,-
665,- · 
375,- I 

122,2§ 

Zł. 6.65~ ·· 
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Wkłady (kapitał) 

Załą~zników 8. 
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Zł. i gr. 

6.653,42 

Zł. 6.653,42 

Rada Nadzorcza, (-) Kreutzinger pułk., (-) Szajewski mjr., (-) Plesner kpt. 

Zarząds (-) Malinow~ki ppłk., (-) Biernacki kpt., (-) Stankiewicz k t 
(-) Grzębski kpt. P ·• 

Załącznik Nr. 1. 

Kas a. 
P. K. O. na książeczce . 405,97 

Załącznik Nr. 2. 

C e 1 e s p o ł e c z n e. 
1/II Na Czerwony Krzyż . . 50,15 

.. .. pomnik A. Mickiewi-
cza w Wilnie 50, 15 
pomnik gen. Bema . 100,-

" ,, bud. kościoła w Je-
ziorach (na kres. ws.) 50,20 

1/III Na ociemn. inwalidów 
(Latarnia) . . . . 100,-

1/IV Na Kom. Polsk. Młodzie-
ży Akademickiej . . 250,-
łódź podwodną im. 
Marsz. Piłsudskiego 1.000,-
łódź podwodną im. 
Marsz. Piłsudskiego 400,-

1/\ łódź podwodną im. 
Marsz. Piłsudskiego 400,-

" pomnik poległ. pod 
Władykami. . . . 30,-

1/VI łódź podwodną im. 
Marsz. Piłsudskiego 400,-
komitet dni przeciw-
gruźlicznych . . . 30,-

1/VII II bud. szkoły im. płk. 
- Berka Joselowicza . 100,-
1/VI.JI Na łódź podwodną im. 

Marszał. Piłsudskiego. 400,-
1/fX Na łódź podwodną im. 

Marszał. Piłsudskiego . 400,-
" Na powodzian w Mało-

łopolsce wsch.. . . 200,-
,!., L. O. P. P. w związ-

ku z tygodn. lotn. . 100,-___ _..;,.._ 

Zł. 4.060,50 

Załącznik Nr. 3. 

,, C el e kul t.-o św. 
1/III 'Udziel. subsydjum pismu 
"" 11 Wiad. Służby Geogr.1' . 400,-

1/V Polskiej Mac. Szkolnej . 50,-___ _..;,.._ 

Zł. 450,-

Załącznik Nr. · 4. 

- Zapomogi zwrotne udzi~lone oficerom 
W. I. G. w roku 1927. 

W lutym. 
W marcu . 

r, . . 
W kwietniu. 
W maju .. 
W czerwcu . 

W li~'cu . : 
We wrześniu 

Zwrot 
Zł. 

300,-
100,-
100,-
100,-
200,-
100,-
175,-
25,

' 300,-
200.-

1.600,-
1.026,-

Zł. 574,-

Załącznik Nr. 5. 

Zapomogi bezzwrotne udz1elone oficerom 
W. I. G. w roku 1927. 

W kwietniu. 

Zł. 

Załącznik Nr. 6. 

235,-
300,-
25,-

100,-
5,-

665,-

W y d a t k i r e p r e z e n t a c y j n e. 

1/II Telegr. do p. Prezydenta 5,-
1/VII Przyjęcie w Kasynie 

Oficerskim gości zagra-
nicznych II Zjazdu Geo-
grafów Słowiańskich . . 370,-

Zł. 375,-

Załącznik Nr. 7. 

K o s z t y a d m i n i s t r a c y j n e. 

1/ll Książki buchalteryjne 20,35 
II Koperty i teczki . . 2,60 

1/VIII Druk statutu F. O. -100,-

Zł, 122.95 
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Załącznik Nr. 8. 1/V-27 r. składka od ofic. 

W k ł a d y (kapitał). 
W. I. G. (3/l/o od pobor.) 

1/Vl-27 r. składka od ofic. 
652,90 

Saldo na 1/II 1927 r. . . 1.025,77 W. I. G. (3/l/0 od pobor.) • 624,43 
Uzyskany °Io od pożyczek . 16,85 1/VII-27 r. składka od ofic. 

1/II-27 r. składka od ofic. W. I. G. <3/l/0 od pobor.) 624,85 
W. I. G. <1/.,.°lo od pobor.) 433,29 1/VIIl-27 r. składka od ofic. · 

1/IIl-27 r. składka od ofic. W. I. G. (3///0 od pobor.) 619,27 
W. I. G. (1/2°1o od pobor.) 439,51 1/IX-27 r. składka od ofic. 

1/IV-27 r. składka od ofic. W. I. G. (3///0 od pobor.) 608,26 
W. I. G. (l3/l/o od pobor.) 1.608.29 Zł. 6.653,42 

Biians .funduszu Poiyczkowo-Oszczędnoścfowego z dnia 
1 października 1927 r. • 

Udziały członków . 
Zysk (0 I o od pożyczek) 

Zł. 

Pożyczki 
Kasa 

Zł. 

Zł. i gr. 

4.895.-
248.-

5.143,58 

4.815,-
328,58 

5.143,58 

Od dnia 1 lutego 1927 r., t. j. od chwili założenia Funduszu P -0 
do dnia 30 września 1927 r., udzielono członkom ogółem 158 poży~zek 
(w tern 15 długoterminowych) na ogólną sumę 16.020,- złotych. 

Rada Nadzorcza, (-) Kreutzinger pułk .. (-) Szajewski mjr., (-) Plesner kpt. 

Zarząd, (-) Malinow.ski ppłk., (-) Biernacki kpt., (-) Stankiewicz kpt., 
(-) Grzębskz kpt. 

WŁADYSŁAW WĄSIK 
/Major W. I. G. 

KREŚLENIE TUSZEM W POLU. 

(Artykuł dyskusyjny). 

--' ·-·-··-·--

§ 101 Inst~kcji. ~opogra!icznej, część Il-ga, mówi: ,, ... przynajmmeJ 
rysu.nek sytuac11 wm1en hyc w ogólnych zarysach (drogi granice) 
~xc1ągnięty t!-1-szem. Najlepiej jest, gdy topograf ma możność wykre· 
shc dany. odcme~ t~szem bezpośrednio po jego zdjęciu". 

, T~k1e brzmienie paragrafu jest niejasne. Nie wiadomo., czy wy
kr~sleme tuszem pracy jest obowiązkiem topografa czy też jest tylko 
poządane. ' 

Na pytanie: kiedy topograf ma wykreślić tuszem wykonaną.w polu 
pracę - ten sam paragraf mówi: ,,w dnie słotne i święta". 

Topograf. w polu może kreślić tuszem swoją pracę: 
a) w drue robocze, po ukończeniu pewnego odcinka, 

\ 
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b) w niedziele i święta, 
c) wieczorami po powrocie z pola, 
d) w dnie deszczowe. 
W dnie robocze kreślić stanowczo nie należy. Każdy bowiem 

pogodny dzień winien być wyzyskany jedynie do pracy w polu. 
Nasuwa się odrazu pytanie: czy niedziele i święta należy zaliczać do 
dni pracy topograficznej, czy też nie? Pomijając, z uwagi na specjalny 
charakter naszej służby, ogólno-państwowe przepisy o odpoczynku 
w dnie świąteczne, oraz przepisy religji - zachodzi pytanie czy mo
żna pracować przez 6 miesięcy w roku bez odpoczynku. 

Oczywiście taka praca jest fizyczną niemożliwością, choćby na
wet wynagrodzenie, trzykrotnie przekraczało dzisiejsze uposażenie 

topo~rafa. Należy · przeto nietylko ze względów społecznych, ale 
i wszystkich innych, niedziele wogóle wykluczyć od pracy topogra
ficznej. 

Wieczorami kreślić także nie można. Pomijając fizyczne zmęcze
nie po powrocie z pola, rzadko się zdarza, że topograf kwateruje 
w dobrych warunkach (dwory, miasta). Przeważnie topografowie kwa
terują w chłopskich chałupach, leśniczówkach, gajówkach itp. Nor
malnem oświetleniem kwatery topografa jest świeca, rzadziej lampka 
kuchenna, b. rzadko - lampa t. zw. błyskawiczna. Czyż w tych wa
runkach można mówić o starannem topograficznem kreśleniu? 

Pozostają przeto do kreślenia dni deszczowe. Dni deszczowych 
wypada w miesiącach letnich 2-4 na miesiąc, w miesiącach jesien
nych 4-7. Licząc średnio w półroczu 5 dni deszczowych miesięcznie 
jeden z nich trzeba poświęcić na załączniki, wykaz pracy, rozliczenie 
kasowe i t. p. Pozostanie 4 dni do kreślenia tuszem (40 godzin). 

Obecnie topograf nasz zdejmuje stolikiem średnio 7.5 klm. 2 mie
sięcznie. Wkrótce wydajność dojdzie do 9 kim. 2 (1 : 20.000), 

Istotnie w ciągu 4-ch dni można wykreślić 9 klm.2
, z pominięciem 

j~~nak -rzeźby terenu i odcinków specjalnie trudnych do kreślenia, 
jak wielkie urwiska, szkarpy, wsie-kupówki i t, p. · 

Jeżeli rysunek posiada obfitą i trudną do kreślenia sytuację -
zadania wogóle wykonać nie można, nawet w tym skromnym zakresie. 

Rozpatrzmy z kolei warunki kreślenia. Obowiązujące znaki to
pograficzne mają potrójne znakowanie linij i kropek: Nr. 1-0.05 mm. 
grubości, Nr. 2-0.1 mm. gr., Nr. 3-0.2 mm. gr. 

Tak subtelne rozgraniczenie grubości linji w polu jest nadzwy-
-. czaj trudne. W warunkach polowych możnaby mówić o linji „cien

kiej" (maks. 0.1 mm.) i linji "nieco pogrubionej" (do 0.2 mm.). O in
nych subtelnościach trudno jest mówić. Poza tern. oprócz grubości 
i ciągłości linji, trzeba zwracać uwagę na wymiary znaków kreślar
skich, gdyż skala 1 : 20.000 nie zawsze pozwala na naturalne rozmiary 

'przedmiotów. ,, . 
Wyłania się przeto druga trudność, mianowicie jakość kreślenia. 

- Trudność ta spotęgowana jest tern jeszcze, że ręka topografa, dźwi
gająca w ciągu szeregu dni kierownicę (przy przechodzeniu na inne 
stanowisko) odwyka od subtelnego kreślenia, oraz tern, że warunki 

„ kwaterowe, nawet w ciągu białego dnia niesprzyjają kreśleniu. Dwa 
~rzeto czynniki przemawiają przeciwko kreśleniu tuszem w polu: 

• 
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1) fizyczne niepodobieństwo w terenach, obfitujących w sy
tuację, 

2) techniczne trudności, związane z kwaterą, ogólnem zmęcze-
niem i t. p. · ' 

Czy jednak wogóle należy zaniechać kreślenia tuszem w polu? 
Stanowczo nie. 

Są przedmioty, które bardzo łatwo zgubić na stoliku. Takiemi 
będą: pojedyńcze drzewa, (krzaki), kępy drzew (krzaków), pojedyńcze 
stodoły w polu, źródła, studnie, granice kultur, małe urwiska i nasypy, 
oraz drobne szczegóły wewnątrz wsi. 

I te właśnie przedmioty należy bezsprzecznie i przedewszysJ
kiem wykreślić tuszem w polu. Wymienione przedmioty - mało wi
doczne na stoliku, drobne - mogą się łatwo zatrzeć. Wykreślenie 
ich tuszem nie zajmie dużo czasu, a z drugiej strony nawet niesta
rannie wykreślone nie zepsują zewnętrznego wyglądu całego planu. 
Wszystkie inne przedmioty jak: drogi, domy, wiatraki, krzyże, duże 
urwiska i nasypy, cegielnie, fabryki i t. p. - wogóle rysunek więk
szych obiektów nie ulega tak szybko zatarciu i należy go wykreślać 
po powrocie z robót polowych. 

Oczywiście, nie znaczy to, żeby, w wypadku większej · ilości dni 
deszczowych w miesiącu nie kreślić pozostałej sytuacji. Owszem, je
żeli tylko czas 'i warunki pozwalają należy kreślić pozostałą sytuację. 
Tylko, o ile wykreślenie całej pracy w polu jest pożądanem o tyle 
wykreślenie tuszem drobnych szczegółów jest obowiązkiem topografa. 

W definicji powyższego należałoby: 
a) sprecyzować w instrukcji topograficznej wyraźnie, czy nie

dziela i święta należą do dni roboczych, czy też wolnych, 
b) wymienić objekty, których wykreślenie jest obowiązkiem to

pografa i te, których wykreślenie jest wskazane, 
c) zastosować dla prac kreślarskich w polu najprymitywniejsze 

znaki top.' (specjalnie odnośnie grubości linji), aby nie odciągać topo
grafów od głównego zadania t. j. pracy polowej. 

\ 

/ 

KRAJ w F O T O Ci R A F J I. 
Photographies du pays. (Types des habitants de la Po/essie). 

Fotografia jest - w dziedzini~ poznawania kraju oraz . 
wiedzy technicznej - niczeni niezastąpioną towarzyszką 
słowa drukowanego, a niejednokrotnie najżywszym i najpla
styczniejszym wyrazem prawdy. 

Postanowiliśmy reprodukować 1.1ajlepsze fotografje., prze
słane nam przez odc\ziały pomiarowe, w stałym dziale 
kwartalnika: ,,Kr aj w Fot ogr a f j i". 

Będziemy zamieszczali zdjęcia zwyczajne i powie
trzne, dotyczące opisu kraju i ludu oraz szczegółów sytua
cyjnych i morfologicznych. 

W tym zeszycie podajemy zdjęcia typów ludowych, 
dokonane przez porucznika Adama S k o c z k a podczas 
reambulacji P o I e s i a. 

Fot. 1. Młyn poleski we wsi Wojtkiewicze. 
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ZE $WIATA 
I 

Prai. Dr. Jan KraHowBki. 

m ZJAZD MIĘDZYNARODOWEJ UNJI GEODEZYJNEJ I GEOftZYCZNEJ 

W PRADZE. 

W dniach 3-10 września r. b. odbył się trzeci z kolei Zjazd 
Międzynarodowej Unji Geodezyjnej i Geofizycznej. Jak wiadomo, 
Unja Międzynarodowa Geodezyjna i Geofizyczna, podobnież jak i inne 
(np. astronomiczna, chemiczna, matematyczna etc.), jest częścią skła
dową Komitetu Międzynarodowego Badań, wielkiego zrzeszenia mię
dzynarodowego, powstałego, jako organizm czuwający nad sprawami 
nauki i badań, nazajutrz po wielkiej wojnie, mianowicie w 1919 r. 

Unje, okresowo co 2-3 lata, odbywają swoje posiedzenia, na któ
rych są omawiane wszelkie sprawy dotyczące organizacji nauki, oraz 
wspó!pracy naukowej. 

Na ostatnim Zjeździe, w październiku 1924 r. w Madrycie, po
stanowiono jako miejsce następnego Zjazdu Pragę i tam też według 
zgóry nakreślonego planu odbyły się narady urzędowe od 3-10 
września, podczas gdy posiedzenia poszczególnych komisyj, oraz Ko
mitetu wykonawczego trwały już od 31 sierpnia. W obecnym Zjeź
dzie uczestniczyło 27 państw przez 198 delegatów. Najliczniejsze 
delegacje były: francuska, obejmująca 29 osób; brytyjska - 26 osób; 
włoska - 20 osób; hiszpańska - 22 osoby, z pośród najwybitniej-

. szych _przedstawicieli geodezji, geofizyki i meteorologji z każdego 
kraju. Polska delegacja składała się z osób: prof. dr. K. Weigla i prof. dr. 
H. Arctowskiego, jako przedstawicieli Polskiej Akadeinji Umiejętności 

"'(.)raz ppłk. L. Winiarskiego i prof. dr. J. Krassowskiego, jako przed
stawicieli · Wojskowego Instytutu Geograficznego. 
.. Zjazd został otwarty w sali parlamentu dn. 3.IX rano, w obec
ności przedstawicieli czesko-słowackich władz izb prawodawczych, 
nauki i komitetu badań naukowych. W zastępstwie chorego prezy
dentat Massaryka, orędzie powitalne, o bardzo pięknej i głębokiej tre
ści, odczytał przewodniczący izby deputowanych, poza tem wygłoszo
ne zostały okolicznościowe przemówienia przez ministra oświaty; 

J ~urmistrza Pragi; przewodniczącego komitetu badań naukowych 
1 wreszcie przewodniczącego Unii Geodezyjnej i Geofizycznej, świa
towej sławy uczonego, p. Lallemand. Odkładając na później bardziej 
szczegółowe sprawozdanie z najciekawszych tematów, poruszonych 
w czasie obrad sekcji geodezyjnej - obecnie podajemy czytelnikom 
w krótkości wyniki i przebieg obrad zjazdowych. Osią dyskusji te-
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gorocznego Zjazdu należy uważać zagadnienie wyznaczenia długości; 

sprawę pomiarów natężenia siły ciężkości na oceanach, oraz ujedno

stajnienie - w granicach możliwości - metod rzutów kartograficznych 

dla poszczególnych państw. 
Pierwsza obradowała komisja długości, na której rozpaltrywano, 

w najogólniejszych zarysach, wyniki międzynarodowych pomiarów 

długości, wykonane na jesieni roku ubiegłego. Do wykonania tych 

pomiarów zastosowane zostały wszelkie ulepszenia, przy regestracji 

spostrzeżeń astronomicznych; starano się także ujednostajnić typy 

poszczególnych ną.rzędzi astronomicznych oraz metod; materjał olbrzy

mi znajduje się dopiero w opracowaniu, a ponieważ wyznaczenia 

długości geograficznych interesują zarówno geodetów jak i astrono
mów - przeto uznano, iż ostateczne wyniki i dyskusja zostaną ukoń

czone w roku przyszłym na kongresie Unji astronon\icznej, mającej 

się zebrać w lipcu roku przyszłego w Leydzie. Na komisji długości, 

przez naszą delegację, została zreferowaną-wobec nieobecności autora

praca prof. dr. L. Grabowskiego, nad wyznaczeniem długości obser

watorjum politechniki we Lwowie. Autor, nie posiadając do swego 
rozporządzenia drogich przyrządów autoregestrujących sygnały radjo, 

zdołał - przez odpowiednie obmyślenie metody obserwacyj, oraz re

dukcji - osiągnąć tak wielką dokładność w wyniku swojej pracy, że 

wyznaczenie długości, dokonane przez prof. dr. L. Grabowskiego, 

w niczem naogół nie ustępuje najlepszym wyznaczeniom tego, rodzaju 

dokonanym na obserwatorjach pq;y pomocy wielkich i precyzyjnych 

narzędzi, a przewyższa swoją c{okładnością przeciętne wyznaczenie 

kgo rodzaju. Mianowicie prof. dr. Grabowski otrzymał ze swoich po
miarów (1925. XI - 1926. V) na długość Lwowa (Polit.) względem 

Greenwich ). = - liz B6m 3s . 401 ± Os . 005 (bł. śr.) Zebrani z uznaniem 

pu;yjęli wyniki tej pracy, oraz metody postępowania, której autorein 

jest sam obserwator, uważając, że obecnie należy przyjąć długość 

punktu wyznaczonego przez prof. Grabowskiego, jako podstawową 

dk. układu prac geodezyjnych międzynarodowych w Polsce, gdyż 

je8t io jedyna długość wykonana przy pomocy współczesnych metod 

i uarzędzi, jakie ;'Osiadamy w obecnej chwili w naszem państwie. ·_ 

Poza tern nader foteresującemi były sprawozdania O. Lejazy 

z Zi-Ka-Wei z pomiarów długości tamże wykonanych i należących 

do międzynarodowej serji z r. 1926. Wyniki tych pomiarów są dro· 

blazgowo opracowane i wydaGo w publikacjach Obserwatorium w Zi· 
Ka-Wei. Nader interesująca jec,t dyskusja dokładności pomiarów, 

dokonywanych zapomocą kół pofodnikowych lub narzędzi przejści<;>· 

wych (przenośnych) i astrolabji pryznatycznej - badanie to wskazuJe 

prawie zupełną równ-orzędność obu tych rodzajów narzędzi. Generał 
F errie, przewodniczący Komisji, zaznajcmił zebranych z nowym spo· 

sobem wysyłania sygnałów czasowych pr.;,;ez radjo w ten sposób, abY 

, błędy okresowe, spowodowane przez działanie przyrządu automatycz· , 

nego nadawczego, były w zupełności wyeliminowane. Błędy te za· 

warte np. w sygnałach nadawanych przez stację Nauen, sprawiły 

wiele kłopotów przy redukcji obserwacyj prnf. Grabowskiego. . . 
W Komisji rzutów kartograficznych zostały stwierdzone wysił~r . 

dotychczas uczynione przez W. I. G. w sprawie ujednostajnienia 
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111etod,Y r~utów w PoJs.~e przy pomocy rzutu quasi-stereograficznego 

Rouss1Jhe a; na kom1~J1 zo~t~ły refero~a!le wyniki badań prof. Gra
bowskiego. oraz kpt. B1ernack1ego. Wymk1 te wzbudziły znaczne zain

teresowan~e zwłasz_cza wśród przedstawicieli tych państw, które do-

tychczas Jeszcze n!e zdoła!y '!- sie~ie uje~nostajnić rzutów kartogra
ficznych (np. FrancJa, Angl)a) 1 zda1e m1 się bezwątpienia przyczynią 
się do sz~rszego zastosowania, niż się to obecnie praktykuje rzutów 
steteograficzn~ch do prac wszystkich rzędów. Postanowiono ~a przy

~z!ym ko~gres1e (~a trzy ~a!.a) przyjąć ostateczną decyzję, wzywając 
JUZ obe.cme. czł?nkow Kom1s1~ do dalszych badań nad rzutami najbardziej 
odpowiedruemi dla poszczegolnych państw. 

W komisji łuku południka: przylądek Północy - przylądek Do

b~ej Nadziei, dz,ięki prac~m doko~anym przez W. I. G. bądź przez po

mtar ?~zy, bądz przez triangulaCJę pierwszego rzędu oraz wyznaczenie 

,d!ugosci Lwowa przez. prof. Grabowskiego, ustalono ostatecznie prze
bieg te~o łu~u. połudmka przez nasze terytorjum. 

M1anowic1~ łuk ten biec będzie mniej więcej w kierunku Wilno

Lwó~; .następrue przez ~ogranicze czesko-słowackie i rumuńskie, Ru

m~nJę ~ daleJ na po!udrue. Na północy zostanie on połączony z po

miara1!u d~konan~mi przez Finlandj~,. Szwecję i Norwegję. Komi~ja 
wyraziła zyczeme, aby przedstawiciele państw zainteresowanych 

w P.racy nad. ty!Il łukiem czynili wysiłki w celu wciągnięcia do prac 

UnJi gE;odezyJneJ pal}.stw do niej ~iE; należących, a więc Estonji, Ło
~~, Litwy 1 R~munJi. Prz~dstawic1el rządu greckiego zaznajomił ko
misJ~ z pracami dokonanemi nad połączeniem wysp morza Egejskiego 

pomiędzy s~bą oraz z ląde~ stałyi:n; komisja uchwaliła zwrócić się do 

rządu gre~k~ego z wyraz~i uznania za podjętą pracę i prośbą o pro
w~~zeme JeJ .w dalszym ciagu przy ewentualnym poparciu Unji. Ko

~SJa uchwaliła, aby przy pomiarach, zwłaszcza mających charakter 

~~dzynarodowy, punkty astronomiczne były o ile możności najlicz
lll.eJ wyznaczane. 

B Równ!eż zaznajomiono komisję z nowym pomysłem kpt. Józefa 
orysowskiego z W. I. G., zastąpienia bezpośrednich odczytań na 

kilach przy po~iarze ba~y drutami Jaderina - fotograficzną jedno
czesną regestraC)ą odczytow na obu końcach drutów· próby w lecie 
r b · · b k ' d ·, . uczy!lio~e ~rzy pomiarze azy ontrolnej, dały wyniki bardzo 
'łlobre, zda1e. się, ze P? wpr~wadzemu szeregu ulepszeń będzie można 

. zupełnosc! stosowac sposo ~ kpt. Borysowskiego, co znacznie przy

:1es~y J?O~iar bazy ~ ter~me. Pomysł kpt. Borysowskiego wzbudził 
. ielkie zamteresowame metylko wśród· członków komisji ale także 
1 na pełnem Zebraniu Komisji Geodezyjnej. ' 

dot Na komisji grawimetrycznej prof. E. Soler w swoim referacie 
·n Yczącym pomiarów siły ciężkości, wskazał na wyniki pracy uzyska~ 

tr~· /przez p. E .. W. Janczewskiego zapomocą wagi torsjonalnej Eo
l osa - w. okolicach Kałusza, zaznaczając, że są to pierwsze pomiary 

bego r~dzaJu ~~o.nane na _naszem terytor~um. Pomiary podobne winny 

0 'Yc, o .ile moznosc~, znaczme rozszerzone i pomnożone. Gdy jest mowa 

natmiara~h graw!metrycznych nie można przejść bez wspomnienia 
d k r domosłych i dotychczas jedynych w swoim rodzaju pomiarów, 

~ 0 nanych przez członka holenderskiej państwowej geodezyjnej ko-
7 
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misji p. Vening-Meinesza na łodzi podwodnej, zanurzonej na różnych 

głębokościach,· w czasie wielkiej podróży morskiej. W roku ubiegłyrn 

p. Vening-Meinesz odbył podróż wstępną z Helderu do Port-Said na 

łodzi podwodnej holenderskiej K-13 i następnie z Helderu przez An· 
tyle, kanał Panamski, Honolulu, Wybrzeże Kalifornijskie do Japonji 

i stamtąd do Indii Holenderskich. Podróż trwała 200 dni (powrót na· 
stąpił w czerwcu 1927 r.). W tym czasie zapomocą wahadeł (typu 

Sternecka), specjalnie skonstruowanych, dokonano 114 pomiarów siły 

ciężkości, z których tylko 4 na powierzchni morza, w portach, resztę 

zaś-w stanie zanurzenia łodzi podwodnej! Z pośród tych pomiarów 

na uwagę zasługują pomiary dokonane nad wielkiemi głębinami w po· 

bliżu Porto-Rico, Filipin i w pobliżu Sum~try. Wstępne obliczenie 

wyników pomiarów zdaje się w zupełności potwierdzać wnioski p. 

Vening-Meinesza z jego pierwszej wyprawy tego rodzaju, o której 
obszernie zdawał sprawozdanie na zebraniu Unji w Madrycie w 1924 
roku. W ogólnych zarysach pomiary Vtming-Meinesza. potwierdzają 

dotychczasowe wyniki badań Bowie'go nad izostazją. 

Następnie p. P. Helbronner zdawał sprawozdanie ze swoich po· 

miarów triangulacyjnych w Alpach i na Korsyce. P. Helbronner swoim 
kos z te m, w ciągu 23 lat, przeprowadził sam jeden triangulację Alp 

na przestrzeni 23.000 km.2
, obejmującą 18.000 punktów triangulacyj· 

nych, z których 151 znajduje się na wysokości powyżej 3.000 metrów. 

W ostatnich czasach udało mu się związać przy pomocy wizury wy· 

noszącej 271 km. wybrzeże Francji z Korsyką (vide Wiadom. Służby 
Geogr. Nr. 2). Rezultaty swoich prac ujął już obecnie w kilkuna· 

stu wspaniale wydanych własnym sumptem, olbrzymich tomów, (a~tor 
jest właścicielem wielkich odlewni żelaza). Praca p. Helbronnera Jest 
nader pouczającym przykładem, do jak; wspaniałych wyników dojść 

może praca wytrwała jednostki. 

Poza powyższemi referatami zostały między innemi wygłoszone 
nader interesujące referaty sędziwego profesora M. Brillonin o budo· 
wie skorupy ziemskiej i izostazji; p. Fichot o przypływach i odpły· 
wach morskich; p. Bowie o odchyleniach kierunku pionu; prof. Gau-_ 

hier o zmianach szerokości geograficznych. Treść tych referatów 
prawdopodobnie _kędzie w przyszłości tematem do obszerniejszego 

sprawozdania w Wiadomościach. . . 

Zjazd w dniu 10 wrżeśnia po południu zakończył swoje obrady 
przez przyjęcie rezolucji, zgłoszonych przez poszczególne sekcje oraz 
wyborze przewodniczącego Unji i sekretarza. Wybór jednogłośny 

powołał na przewodniczącego p, Lallemand, a na sekretarza p. Lyon~ 

obu ponownie. Uchwalono, mając na względzie zaproszenie Szwe.CJ1 
i Portugalji, ustalić miejsce i czas zebrania następnego w porozu.IDle
niu z Unją astronomiczną, która zbierze się w przyszłym roku, w bpcU. 

w Leidzie. Po zamknięciu Zjazdu uczestnicy wzięli udział w szerdi 
wycieczek, organizowanych przez komitet, w Tatry, na pogranicze .Po· 
skie i węgierskie oraz do Zachodnich Czech (Karlowe Wary, Pilzno, 

i t. p.). Zjazd był urozmaicony szeregiem przyjęć oficjalnych i rau~óW 

u prezydenta Masaryka na Hradczynie, u ministrów spraw zagran.t~Zd 
nych, przemysłu i handlu (w historycznym pałacu Wallensteina); ob1a 
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u ministra . oświaty p. Hodży, przedstawienie i koncert galowy, nad

zwrczaj serdeczn~ przyjęcie we wspaniałej siedzibie Wojskowego 
Instytutu , ą-eo.graf1cznego czeskiego, gdzie goście byli podejmowani 

nader .goscmme przez szefa tego Instytutu p. generała Rauscha, 
wreszcie zwiedzanie ubserwatorjów i ciekawych zabytków, wypełniło 
resztę czasu. 

BADANIA NAD PROSTOWANIEM ZDJĘĆ LOTNICZYCH • . 

Referat ~ypl. inż. K .. Schneide(a,, szefa ~ekcji Top?graficznej, 
, Związkowego Bmra Pom1arow KraJu w SzwaJcarji 

streścił kpt. F. Biernacki. ' 

• 

. Korzystając z uprzejmego zezwolenia 
p. mż. ~· Schneider'a, podajemy skrót jego 
bardzo ciekawego referatu, zamieszczonego 
w pracy zbiorowej p. t. ,,Die Photogram
metrie" wydanej w Brugg w r. 1926. 

(Redakcja). 

KażdE: zdjęcie fotograficzne pewnej części terenu, uskutecznione 
pr~ez lotmka przy dowolnem skierowaniu osi zdjęcia, przedstawia 

2golny przypad~k ~erspektywy środ~owej zdejmowanego terenu. 
~rodk1em rzutu Jest sr~dek opt~czny obJektywu, złożonego z pewnego 

sy~temu . soczewek. Os. rzut\! Jest identyczna z kierunkiem zdjęcia 
t. J. z osią optyczną ob1ektywu. Płaszczyzną rzutu jest powierzchnia 

płrty f?tograficznej, która nor~alnie, jest prostopadła do osi optycz
ne1 ob1ektywu. Skala rzutu Jest zmienna zależnie od miejsca a to 

Ps~utek skośnego ~aog~ł położenia kierunku zdjęcia w przestrzeni. 
ro~z ~ego, w tereme merownym, wskutek różnic wysokości terenQ 

powstaJą .błędy rzutu, które występują na obrazie terenu jako znie~ 
kształcema obrazu. · 

. W praktyce zdjęć lotniczych rozróżniamy: zdjęcia skośne i zdję
Cia prostopadłe. 

Przy z d j ę ci u s, ~ o ś n~ m, kierunek zdjęcia tworzy pewien wy
ma_g~:µy kąt (odl~głosc nad1rowa) z pomyślanym kierunkiem pionu 

~/~leJscu stanowiska ~ powietrzu (lub inaczej: wymagany kąt nachy

ci f!)la z płaszc~y~ną poz:1omą, przeprowadzoną przez stanowisko zdję
. a· Przy zdJęc1u skosnem płyta fotograficzna w momencie zdjęcia 
Jest położona w przestrzeni skośnie. 

n Przy· z~j~ci?ch pros.to.padłych staramy się osiągnąć pio-
1;we . ustaw1eme k1~ru~ku zd1ęc1a w chwili foto~rafowania. Płyta fo
d grafic~na. ma połozeme poziome w przestrzeru. Praktycznie mamy 

ki~ czymema. za~sze z. p ,r z y b 1 iż o nem zdjęciem prostopadłem, gdyż 
1N. ru~ek. zd1ęc1a, zale;zme od warunków, odchyla się nieco od pionu. 

rn1eun1kmone. odchyleni~ kierunku zdjęcia od pionu, powoaują syste-

11 a~yczne. ~m~ksz~ałcema obrazu fotograficznego, które praktycznie 

2.d'ld~czma1ą s1~, Jako od~hylenia od jednolitej skali zdjęcia. Jeżeli 
Jęcie fotograficzne ma m1ec stałą skalę to, po uskutecznieniu zdję-
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cia, musimy uwzględnić perspektywiczne zniekształcenia obrazu, t. j. 
zdjęcie musi być wy pro st o w a n e. W stanie wyprostowa~ym zdję
cie fotograficzne może być użyte dla ścisłych celów pomiarowych, 
jako fotoplan lub fotomapa. 

Pr os to w a n ie fotograficznych zdjęć lotniczych ma na celu fo„ 
tograficzne przekształcenie zdjęcia oryginalnego na wierny geometrycz
nie obraz jednolitej skali. T em samem rzut śr o d ko w Y, powstały 
przez zdjęcie fotograficzne, przeprowadzamy w ort ogon a 1 ny rzut 
r ó w n o 1 e g ł y w pożądanej skali. 

Prostowanie zdjęć lotniczych uskutecznia się na drodze optycz
no-graficznej zapomocą t. zw. przetwornicy, t. j. aparatu, który, 
zapomocą stosownego urządzenia projekcyjnego (źródło światła- so· 
czewka zbierająca - obiektyw), rzutuje treść obrazu z kliszy zdjęcia, 
lub z równoważnego jej diapozytywu kontaktowego, na ekran świetlny. 
Na kliszy zdjęcia wybieramy pewną liczbę równomiernie rozłożonych, 
znanych co położenia i wysokości, punktów terenu (t. zw. punktów 
kontrolnych lub wpasowania). Punkty te nanosimy na podkładkę ry· 
sunkową według znanych współrzędnych (z pomiarów lub z triangu
lacji), w wymaganej dla prostowania zdjęcia skali. Podkładkę rysun· 
kową z naniesionemi punktami nakładamy na ekran i doprowadzamy 
do koincydencji zrzutowane przez przetwornicę na ekran punkty 
z odpowiadającemi im punktami, naniesionemi geometrycznie. W ten 
sposób wpasowujemy punktowo obraz kliszy bez żadnych niezgodno· 
ści, musimy jednak przytem uwzględnić różnice wysokości punktów 
kontrolnych. 

Przy tym procesie między z d j ę c i e m f o t o g r a fi c z n e m (płasz· 
czyzną negatywu lub diapozytywu), e k r a n em p ro j e kc y i n Y m 

· (płaszczyzną ekranu) i o b j e k t y we m p r o j e k c y j ny m (główna 
płaszczyzna optyczna) muszą zachodzić określone warunki geome· 
tryczne i optyczne, o ile sprostowanie ma dać prawidłowy perspe
ktywicznie i ostry optycznie obraz (plan lub mapę). 

Nie będziemy usiłowali wdawać się w teoretyczne rozważania: 
problemu prostowania zdjęć lotniczych 1); podamy jedynie kilka po~· 
stawowych pojęć i praw koniecznych dla praktycznego stosowania 
metody i instrumentów oraz osądzenia rezultatów. . 

W praktycznych przypadkach stosowania fotografji lotniczej dla 
celów mierniczych, przy używanych dziś kamerach, zdjęcie fotogra· 
ficzne uskutecznia się z objektywem nastawionym na nieskończo!1ość; 
to znaczy, stosunek odległości zdjęcia (przedmiotu) do ogniskoweJ ~!?; 
jektywu (F = 0.15 - O.SO m.), praktycznie, jest nieskończenie wie~ 
W skutek tego objektyw kamery rzuca na kliszę fotograficzną, w chwili 
zdjęcia, nietyl~o ~erny, wedł~g praw projekcji,. obraz zdejmowaneJ0 

terenu, lecz rowmeż optyczme ostry. Dla obiektywu kamery, g Y 

I • I 
1) Teorję prostowania zdjęć lotniczych opublikował prof. Baschlin w "Schwe~ 

Zeitschńft fur Vermessungswesen und Kulturtechnik", (Jahrgang 1920, Hefte Nr. 7, 8), i:, 
wiązując do odczytów inż. H. Roussilhe'a w Ziirichu. Z drugiej strony w uZ' ,chft ., 
Instrumentenkunde" (Jahrg. 1922, Heft Nr. 6). Prof. Dr. v. Gruber opublikował teotJ 
prostowania zdjęć skośnych. 
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chodzi · o wy korygowany praktycznie dla celów pomiaru fotograficz
nego system soczewek, spełnia główne równanie soczewki: 

Dobrą fotografię otrzymujemy wtedy, gdy promienie rzutowe, 
łączące punkty lub przedmioty terenu z ich odpowiedniemi obrazami 
na kliszy fotograficznej, są liniami prostemi przechodzącemi przez śro
dek obiektywu (środek rzutu). 

Przy procesie prostowania zdjęć mamy zupełnie inne stosunki. 
Jak już wspomniano, przy prostowaniu zdjęć chodzi o to, aby rzucony 
i utrwalGny w momencie zdjęcia na kliszy obraz terenu zrzutować 
powtórnie zapomooą przetwornicy (z objektywem o ogniskowej I) na 
jej ekran, t. j. na skończoną odległość, by obraz sprostowany, 
pod względem perspektywicznym i optycznym przedstawiał praktycz- · 
nie ortogonalną projekcję równoległą fotografowanego terenu w planie 
i w żądanej skali. 

O b qu d o b r y · p e r s p e k t y w i c z n i e osiągniemy wówczas, 
gdy płaszczyzn~ ekranu, na której chwytamy rzucony przez obiektyw 
obraz, zajmie takie stanowisko i położenie względem płaszczyzny kii-" 
szy (negatywu), jakie było w przestrzeni w momencie zdjęcia lotni
czego. Tu przeto wprowadzamy wysokość lotu (pionową odległość 
,miejsca zdjęcia od powierzchni terenu), zmniejszoną w skali zamie-
rzonego sprostowania. 

Aby, przy tych skończonych warunkach prostowania, otrzymać 
równocześnie o b r a z o p ty c z n i e o s t r y na płaszczyznie ekranu, 
musimy zmienić kierunek osi optycznej obiektywu tak, aby jego op
tyczna płaszczyzna główna (prostopadła do kierunku osi optycznej} 
przechodziła przez prostą przecięcia się płaszczyzny kliszy i płaszczy
z~y ekranu. Równocześnie wszystkie trzy płaszczyzny muszą tworzyć 
m
1 
1ędzy sobą pewne kąty nachylenia, zależne od elementów zdjęcia 

otniczego i elementów prostowania oraz skali prostowania. 
Wymieniony przed chwilą perspektywiczny i optyczny warunek 

~rocesu prostowania zdjęć lotniczych jest podstawową zasadą dla 
~nstrukcji różnych typów aparatów do prostowania. 

Jednym z rozpowszechnionych typów, jest przetwornica Ja
ge r'a-L ie se gan g'a 1). (Rys. 1). 

Przetwornica Jager'a-Liesegang'a składa się z ławy optycznej, 
zmontowanej poziomo na blacie stołu; z ławą optyczną połączone są 
kl~homo, na poziomych, równoległych do siebie osiach obrotu: ram a 

1 ~ z y (płaszczyzna kliszy), obj e k ty w (płaszczyzna objektywu, 
kf{h optyczna płaszczyzna główna) i ekran. Nachylenia płaszczyzny 

szy i ekranu względem ich wyjściowego położenia pionowego są 

b . 1
) Z powodu dogodnych warpnków kupna Urząd Topograficzny w Szwajcarji na

Jł Ją dla celów badawczych i obecnie przeprowadza nim prace wyprostowania zdjęć 
a celów kartograficznych. Zamierza jednak nabyć nowoczesną przetwornicę Zeissa. 
/) 
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Przebieg wypr.ostowywania 

zdjęć lotniczyc~ 

Płaszczyzna 
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Elementy wyprostowania zdjęcia: 

Odległość osi wahań Kąt nachylenia pł. 

płaszczyzny ekranu od ekranu do poziomu 
środka optycznego ob- t r I 

jektywu 
I I/ 

c 1/1 
Kąt nachylenia pł. A 

Odległość osi wahań 
', , objek~ywu do poziomu 

I t 

kliszy od środka op- Kąt nachylenia pł. 

tycznego objektywu d'' kliszy do poziomu " 

Rys. l. 

I 

. a 

~· 
. 

T 
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astawiane ~edług miary kątowej na podziałkach limbusowych, na

omiast nastawienie obiektywu, który ma -możność ruchu w wązkich 

ranicach od położenia pionowego, uskutecznia się według · podziałki 

· jowej. Płaszczyzna kliszy i ekranu są przesuwalne wzdłuż ławy 

ptycznej w stosunku do objektywu, a wielkości przesunięć są odczy

tywane bądź nastawiane na podziałce liniowej. Rama kliszy wraz 

i włożoną kliszą może obracać się około środkowego punktu pł_fsz

czyzny kliszy, leżącego na poziomej osi wahań ramy płytowej. Zró

dłem światła dla projekcji na ekran jest lampa elektryczna wraz z so

czewką zbierającą. 
Z teoretycznych warunków ·wynika, że promień świetlny, łączący 

główny punkt kliszy i środek optyczny obiektywu (prosta główna pro

fekcji) kr~li na ekranie obraz głównego punktu kliszy; z drugiej stro

ny główna prosta projekcji leży w płaszczyźnie poziomej, utworzonej 

przez trzy poziome i równoległe do siebie osie wahań. Ten teore

tyczny warunek podstawowy, w używanych przetwornicach, jest, od

powiednio do wymagań dokładności przewidzianych dla celów wy

prostowania zdjęć lotniczych, praktycznie spełniony. 

Środek optyczny obiektywu może być przesuwany wzdłuż po

ziomej osi wahań płaszczyzny obiektywu, przez co mamy możność 

zrzutować główny punkt kliszy na oś obrotu ekranu. Ponieważ urzą

dzenie jest takie, że środkowy punkt płyty (który w używanych ka

merach lotniczych zlewa się praktycznie z głównym punktem płyty) 

musi leżeć na osi wahań płaszczyzny płyty, przeto w aparacie Ja

ger'a Liesegang'a, założenia teoretyczne spełniają się w praktycznych 

granicach dokładności. 
Ustaliliśmy już, że ostrość optycz

ną obrazu na ekranie uzyskamy 

przy takim położeniu płaszczyzny rzutów, przy którem główna płasz

czyzna optyczna obiektywu przechodzi przez- prostą przekroju płasz

·Czyzny kliszy i ekranu, i wszystkie trzy płaszczyzny nachylone są do 

siebie w określonych kątach pochylenia. Osiągamy to, skoro zmie

nimy położenie osi optycznej obiektywu, t. j. kierunku odwzorowania, 

odchylając płaszczyznę objektywu względem jej wyjściowego piono

wego położenia. Przy przetwornicy J.-L. odchylenia te są możliwe 

tylko w ograniczonej mier'ze, t. j. wewnątrz wąskich granic ką

towych. Dla praktycznych przypadków wyprostowania zdjęć lotni

cyych wystarcza przeto przestrzeń w granicach ruchu aparatu. 

Proce• wypro•łowywanła zdjt;i lotniczych. 

W celu wyprostowania zdjęcia lotniczego zapomocą przetwor

ni~y musimy znać wartości e 1 e m e n t ó w p r o st o w a n i a, które uzy

skujemy w formie ·określonych wartości liczbowych, drogą rachunko

wą lub graficzną, ,, na podstawie mniej lub więcej ścisłych, znanych 

e Iem e nió w zdj ę cl a (wartości przybliżonych). 
· 

Z reguły lotnik lub obserwator podaje, z dostatecznem przybli

żeniem, wy s o k o ś ć 1 o tu h w chwili zdjęcia ponad poziomem morza. 

Dalsze elementy zdjęcia t. j. n achy le n ie v' osi optycznej kamery 

lkąt między kierunkiem zdjęcia i pionem w miejscu stanowiska) i skrę

cenie płyty (kąt zawarty między głównym krzyżem osiowym i krzy-

, 
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żem osiowym zdjęcia) są albo automatycznie uwidocznione na kliszy 
podczas samego zdjęcia i są wtedy znane jedynie w formie grubych 
przybliżeń, albo też brak tych elementów zupełnie. Elementy zdjęcia 
lotniczego: n a c h y 1 e n i e, s kr ę c e n i e i wy s o k o ś ć 1 o t u (rys. 2) 
w wypadku braku nawet powyższych grubych przybliżeń, możemy 
uzyskać inną drogą: zapomocą czterech do pięciu punktów terenu, 
obranych na zdjęciu lotniczem i zidentyfikowanych na mapie; punkty 
muszą być znane co do położenia i wysokości i drogą analityczną 
lub graficzną, przez zastosowanie związku perspektywicznego istnie
ja cego między punktami zdjęcia i punktami mapy, jesteśmy w stanie, 

Rys. 2. 

Zdjęcie lotnicze. 

Elementy zdjęcia. 

Ognisk. objektywu kamery F 
Nachyl. kliszy fotograficznej v 
Skręcenie kliszy fotograf. k 
Wysokość lotu nad ziemią h 

m = główny punkt kliszy 
Pl. E. = płaszczyzna kliszy 
P. E. = płaszczyzna rzutów 
N = nadir 
N PT = rzut nadiru na pł. kliszy 
F = ogniskowa = Om. 

P.E 

dostatecznie ściśle (w pierwszym przybliżeniu), wyznaczyć elementy 
zdjęcia. . 

Musimy również znać dalsze elementy zdjęcia: 
a) ognisk<:>wą F objektywu kamery, t. j. odległość środ· 

k~ optyc~ne~o ob1ektywu (tylny punkt główny) od światłoczułej po· 
w1erzchm kliszy; 

b) punk5t głów;ny płyty, t. f. punkt przebicia kliszy prze~ 
p~ostą wychodzącą ze środka optycznego obiektywu kamery, któreJ 
ki~rune.k, w kamerach mierniczych, jest zgodny z kierunkiem osi optycz· 
nei ~b1ektyw1;1 (linji łączącej przedni i tylny punkt główny). PrzY 
zd1ęc1ach 1otmczych punkt główny płyty określony jest, jak wiado!DO, 

Ze świata. 297 

jako punkt przecięcia się dwóch przecinających się prostopadle linij 
prostych, otrzymanych przez połączenie przeciwległych, w momencie 
zdjęcia automatycznie uwidocznionych, znaków. . 

ej wystarczającą liczbę (na każdą kliszę co najmniej 4) ostro na 
zdjęciu odbitych punktów, łatwych do jednoznacznego zidentyfikowa
nia, znanych co do . położenia i wysokości (lub wmierzonych w tere
nie), zwanych p u n k tam i w p as o w a n i a 1 ub kontr o 1 n e mi. 

Jako stałe aparatu prostującego, wchodzą w rachubę: 
a) ognisk o w a f objektywu rzutującego; 
b) ew. stałe cech o w n i cze podziałek aparatu; 
c) ska 1 a M, w jakiej ma nastąpić wyprostowanie zdjęcia (stała 

dla danego procesu prostowania). 
Z przytoczonych elementów zdjęcia i stałych prostowania otrzy

mujemy e 1 em enty do n as ta wie n i a aparatu prostując•ego dla za
mierzonego wyprostowania, dla każdej kliszy zdjęcia. W przetwor
nicy Jager'a-Liesegang'a są to elementy następujące (rys. 1): 

d' = odległość osi obrotu kliszy od o'ptycznego środka obiektywu, 
c' = odległość osi ·obrotu ekranu od optycznego środka obiektywu, 
a' kąt nachylenia ekranu do poziomu, 
~, = kąt nachylenia płaszczyzny obiektywu do poziomu, 
1 ' = kąt nachylenia płaszczyzny kliszy do , poziomu. 

Wartości a', ~', ,' oraz c', d' otrzymujemy rachunkowo lub gra
ficzniP. (z nomogramów), przyczem posługujemy się następującemi 
wzorami rachunkowemi: 

1. 

2. 

3. 

I 

1 + cosv 

tg ~I 
n 

cosv'' 
1 ---, -

n 

a' = ~' - VA, 

"(

1 

= ~' + Va, 

4. d' [ 1 + cons v'] f 
sin W' 

5. I c 

W tych wzorach: 
M.h 

n =p, 

sin VA= 
f. sin V ' 

F 
f 

d' 
cosv' 

n 

I n = 

sin 

cos VA 
cos Va 

Va = 

-
gdzie h, F. I są wyrażone w milimetrach. 

f. sin V' 

M.h 
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Wkładając negatyw zdjęcia, lub równ<?ważny mu diaI?o~ytyw, do 
ramy płytowej i uwzględniając kąt skręce~a oraz nast3;w1a1ąc aparat 
według wartości c', d', a', ~', ,' (na. speC)alnych podz1ałka~h), uzy
skamy wzajemne położenie kl~szy, _ob1ektywu 1 ek~anu; rzutuJemy ~a
stępnie, dzięki urządzeniu pro1~kcy1~emu, obraz kliszy na ekra~. Zd1ę
cie wyprostowane, w założone) skah M, ?trzymam.Y na ekrame ostro: 
1) gdy przetwornica j~st do~rze zrek.tyf1kow~~a 1 wycec~owana, 2) 
gdy teren zdjęcia lotmczego Jest prawie płaski .1 3) gdy, uzyte ?O ob
liczenia elementów nastawniczych, ~l~menty zd1ę,c1a ?dpow1ada1, pra
wdziwym stosunkom zdjęcia. Ostatme wymaga~~e me zd~rz~ się na
ogół a priori; elementy zdjęcia są grubo prz~bhzone: .. Jeze~1 c~ce~y 
osiągnąć możliwie ścisłe w skali wyprostowame, pom11a1ąc meumknio
ne systematyczne błędy rzutowe (zniekształcenia), wy~oł3;ne przez 
ni;dopuszczalne różnice wysokości poszczególnych częsc1 zd1ętego te
renu - wyprostowanie - którego dokładność leży w gramcy. ostro
ści ~brazu lub dokładności kreślenia, stosujemy metodę, kole J n ego 
w p a s o w a n i a zrzutowanych z kliszy na ek~a~ punktow do wpaso
wania w odpowiadające im punkty planu, names1one ~apomocą współ
rzędnych na powierzchnię rysunkową ekranu, ~ więc pr~y~usowo 
utrzymane w żądanej skali. W tym celu wy~zuku1epiy na ~d1ęc1~ 4-5 
punktów, ostrych w obrazie i łatwych do z1dentyftkowam~, ~ez,cych 
możliwie w równej wysokości względe!ll płaszczyzny ~dm~stema na 
której następuje wyprostowanie i rozdzielonych rownom1erme na cały 
obraz prostowany. Kolejne wpasowanie rzutu ~ap?m?cą tych l?unk: 
tów uskuteczniamy drogą systematycznego zi:iu~mama J?O kolei ele 
mentów zdjęcia: wysokości lotu, kąta nachylema 1 s~r~cema, przycze~ 
sens i wielkość zmian oceniamy według mezgodnosc1 punk!ow r~ut<;> 
wanych i naniesionych. Z każdorazową zmianą . el~mentow zdJę~ih 
otrzymujemy nowe wartości elemen~ów .do nasta"?ema, według me 
nastawiamy aparat i odnawiamy pro1ekc1ę, !'rzeb1eg,,ten po~tarzamY 
dotąd, dopóki nie uzyskamy dostateczne) komcydenc11 punktow · . 

Zauważyliśmy że wybrane na zdjęciu punkty kontrolne maJ~ 
wewnątrz dopuszc~alnych óranic, równe wysokości względem kłasz· 
czyzny prostowania. Jeżeli tak nie jest, musimy, drogą rac~u~ ow~ 
uwzględnić błędy rzutowe, powstałe wskutek różnych wysokosc1 pun 
tów kontrolnych. . n 

Po osiągnięciu dobrego ustawienia ap3;ratu, za~ładamy na ekra • 
w tej samej płaszczyźnie rzutów, na mie1sce papieru ry~unkowigb 
z naniesionemi punktami, papier światłoczuły (planszet stohkowy) J. 
płytę uczuloną na światło, i oświetlając negatyw, otrzymamy utrw O 

ny obraz wyprostowany. d· 
Dalsze opracowanie uzyskanego na tej drodze planu, który P.rze e . d . k 1· t . w b1urz • stawia fotografie zdjętego terenu, w żą aneJ s a 1, nas ęp~Je , 0 • 

Gdy treść obrazu niedwuznacznie i ściśle da się zidentyf1ko~ac, syan 
rządzamy czystorys przez wykreślenie treści przechodzące) na Peł
definitywny lub na mapę. Nieraz muszą nastąpić dodatkowe uzup 
niające zdjęcia w terenie. wni• 

Po uskutecznieniu czystorysu całości zdjęć lotniczych, stoso. per 
· do treści, która tworzy przedmiot planu poziomego, pozostałą nte 

Nr. 3 Ze świata. 299 

żądaną treść obrazową na planszecie zmywamy w kąpieli fotograficz
nej. Pozostały -wyciągnięty rysunek może być wtedy uwielokrotniony 
metodami reprodukcji fotomechanicznej, jako przedstawienie sytua
cyjne planu lub mapy. 

FRANCISZEK BIERNACKI 
Kapitan W. I. G. 

NOW~ TRIANGULACJA NIEMIECKA T. ZW. ZACHODNIO-PRUSKA. 

1. Ws tę P• 

Już przed wojną Niemcy zdecydowały się na nowy pomiar kraju. 
Wpłynęło na to wiele przyczyn 1), których nie możemy tu bliżej oma
wiać. Trzy sieci pomiarów, należące do nowej triangulacji I rz. Rze
szy Niemieckiej są już ukończone. Są to (według oryginalnych nazw): 

1) Sieć Prus Zachodnich 1899-1903, 
2) Sieć Prus Wschodnich 1903-1908, 
3) Łańcuch Berlin-Szubin 1908-1913. 

Przedewszystkiem rzuca się w oczy, że porzucono dawniejszą 
metodę triangulacji łańcuchowej, przechodząc do triangulacji powierzch
niowej, t. zn. pokryto jednolitą siecią dużych trójkątów całą powierzch
nię omawianego obszaru. Łańcuch Berlin-Szubin częściowo tylko 
zasługuje na nazwę łańcucha, choćby ze względu na swą znaczną 
szerokość i został tak nazwany jedynie dlatego, że celem jego jest 
połączenie z centralnym punktem Rzeszy: Rauenberg, dwóch nowych 
sieci triangulacyjnych. 

Dopiero niedawno „Reichsamt fiir Landesaufnahme" opublikował. 
pierwszy tom nowych pomiarów 2), mianowicie triangulacje Prus Za
chodnich 1899-1903. Tom drugi i trzeci będą obejmowały dwie po
zostałe grupy nowych pomiarów i są przygotowywane do druku. 

Triangulacja tego obszaru pokrywa przestrzeń około 27,000 km 2 

Znaczna część tego obszaru - prawie połowa - przypada na Polskę. 
Prócz tego nowa sieć trójkątów pokrywa obszar Wolnego Miasta 
Gdańska i duży obszar obecnych Prus Wschodnich. Również i łań
cuch Berlin-Szubin obejmuje część Polski. 

Sieć triangulacyjna Prus Zachodnich i łańcuch Berlin-Szubin uła
~wią aktualną obecnie naszą triangulację Pomorza. Nie posiadamy 
Jednak jeszcze danych, któreby pozwoliły zorjentować się, czy i które 

• 
1

) W Nr. 4 11 Wiad. Sł. Geogr." podamy, wg. źródeł niemieckich, bliższe wiadomo-
ści co do nowych pomiarów niemieckich. 

B 
2
) Die Preussische Landesvermessung. Hauptdreiecke. Neue Folge. I Teil., 

erlin 1925. 
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punkty triangulac.yjne nowej sieci niemieckiej zostały podczas woj 
naruszone lub zniszczone. ny 

Z oficjalnej publikacji 1) czerpiemy poniższe interesujące uwag' 
dotyczące triangulacji Prus Zachodnich. 

11 

\y'ywiad sieci, przeprowadzony w latach 1896-1899 ustalił 76 
punkt.ow ~. rzę?u, w których rozróżniono: 30 punktów główn~ch (wierz
choł~1 tro1kątow), 42 pu!lkty pośrednie (wewnętrzne w trójkątach 
z ktoryc~ ob,serwowano), 1 .4 punkty „towarzyszące" (wcięte z zewnątrz)' 

Siec głowna składa się z 41 przylegających do siebie trójkątó · 
bez połączeń przeką~nyc.h; boki trójkątów wahają się w granica~ 
17.9- 63.0 km. (przeciętnie 39.7 km.), kąty zaś trójkątów - w grani
cach od 31° 38' do 98° 58'. 
. . Bu,ąow~ sygnałów wykonano w latach 1898-1902. Dla głównej 

s1e~1 tr~Jkąt?w wybudowano jedną wieżę i 29 sygnałów, dla punktów 
p~srednich 1 t~warzyszących-7 wież i 35 sygnałów. Dla uzyskania 
~zur tr~ech gł'?wnych kierunków: K~rolewo-Ostrowite, Ostrowite
L1po'":o. 1 Rynkowka-W ałdowo, wycięto w lesie przesieki w ogólnej 
długosc1 5, 100 m. 

Pomiar kątów wykonano w latach 1899-1902· używano tylko 
dw,óch ~7 cm. te~dolitów Wanschaffe' ego Nr. IV i Nr. 

1
V (i dla punktów 

posreąnich); oba 1.nstru~enty były prawie zupełnie równowartościowe 
1 .pom18;rY poczymone niemi traktowano jako równej wagi. Na wszyst
kich głown)'.'ch pu!lkta~h stosowano metodę pomiaru kątów Schreibera, 
przez. co k1e!unk~ głowne na k~żdem stanowisku, po wyrównaniu 
~tacyJnem, m18:ł)'.' Jednakowe wagi. W agi te wynoszą · (przyjmując za 
Jednostkę wa~1 Jednokrotny pomiar kierunku): na 23 stanowiskach-24, 
na, 5 s~anow1skach - .25 i na 2 stanowiskach - 28. N a 42 punktach 
pos~ednich obs':~racyJ dokonano według zasad, podanych w „Haupt
dre1ecke, V Tetl str. 17/18. .W~zys,~kie punkty pośrednie należą do 
„klasy z . 12-krotn.em . nastawieniem , ze wszystkich były wykonane 
ob~erwacJe, z wy1ątk1em punktu Lubiewo (kościół katol.), który był 
wc~ęty z . zewnątrz. Prócz tego 4 punkty określono z zewnątrz przez 
wc1ęc1a, Jako „punkty towarzyszące". 

2. Wyrównanie sieci. 

. Sieć głó'Ynyt:h trójkątów triangulacji „Prus Zachodnich" poddano 
1,e~nemu wspolne~u. wy~ównaniu, ustalając równania warunkowe przy 
s~1słem uwzględnieniu niezbędnych, i tylko stacyjnie spotykanych róż
nic ~ag. ki~runkó.w .. Wyrównanie oparto na warunkach należny~h do 
sa~eJ ~1ec1, wynikfł,Jących z geometrycznego zamknięcia jej 41 trój
kątow 1 13 systemow centralnych. Składa się ono prz~to z 54 równań 
warunkowych: 41 równań kątowych i 13 bocznych. 

, Na po~sta:wie wyrównanej sieci obliczono długości boków trój
kątow, przy1mu1ąc za wartość wyjściową bok trójkąta Dębowa Góra
Zalachow<?, uzyskany przez powiększenie-zapomocą siatki bazowej 
(romboweJ) - bazy bezpośrednio pomierzonej pod Szubinem. Obser-

1) Patrz wyżej . 
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wacie siatki bazowej są niezależne od obserwacyj sieci trójkątów; 
obie figury wiążą się ze sobą jedynie przez wspólny bok Dębowa 
Góra~Zalachowo; dla boku tego, z rozwinięcia bazy, otrzymano: 

log Dębowa Góra-Załachowo = 4.433 5711.6 

3. Orjentacja i obliczenie sieci. 

Współrzędne punktów sieci obliczono na elipsoidzie Bessela, aby 
uzyskać możność związania geodezyjnego sieci z dawniejszym punk
tem centralnym Rzeszy: Rauenberg. Sieć, na podstawie starych iden
tycznych punktów I rzędu, z o rj en to w a n o tym c z as o w o. W tym 
celu zastosowano znaną metodę związania ze sobą dwóch w przybli
żeniu kongruentnych figur sieci, (podaną w „Langengradmessung in 
52° Breite usw."). 

Na podstawie tymczasowej orientacji sieci (obliczenie przesunię
cia i obrotu nowej figury sieci w stosunku do starej tak, aby suma 
kwadratów odstępów liniowych odpowiadających sobie punktów obu 
figur była minimum) uzyskano współrzędne geograficzne i azymut dla 
punktu wyjściowego (Karolewo), jak również i współrzędne płaskie 
podwójnego odwzorowania pruskiego oraz odpowiednie kąty kierun
kowe, przyczem średnia wartość różnicy współrzędnych starych i no-
wych pomiarów wynosi ± 0.65 m. 

Wszystkie punkty I- IV rzędu całej sieci omawianej, jak również 
ściśle z nią związanej (przez wyrównanie) sieci „wschodnia-pruskiej" 
zostały z całą ścisłością obliczone na podstawie tymczasowej orien
tacji, w celu uzyskania podstawy dla nowego zdjęcia topograficznego. 
Wykaz współrzędnych punktów został przygotowany w formie goto
wej do druku; podaje on długości geograficzne od F erro-Landesauf
nahme oraz współrzędne płaskie podwójnego odwzorowania pruskiego. 
Wykaz ten nie został jednak opublikowany, brakowało bowiem jesz
cze połączenia sieci zachodnia-pruskiej ze starym punktem . central
nym Rauenberg, zapomocą łańcucha Berlin-Szubin, które umożliwi 
dopiero ostateczną orientację sieci. 

Zgodnie z uchwałami Rady Mierniczej, wartości ostateczne punk
tów sieci otrzymano z wartości tymcz sowych, zmniejszając długości 
geograficzne o 0".1184; szerokości geograficzne i azymuty pozostawio
no niezmienione. Dla punktu wyjściowego sieci, Karolewo, otrzymano 

' przeto ostateczne współrzędne geograficzne i azymut (przyczem przy
jęto za pierwszy południk Greenwich, ustalając zamiennik długości 
od Ferro L. na Greenwich równy 17° 40') oraz obliczono dla niego 
współrzędne płaskie Gauss'a-Kriigera w pasie L0 == 18° na wsch. od 
Gr. i odpowiednie kąty kierunkowe. Z tym punktem wyjściowym 
zestawiono wykaz współrzędnych geograficznych i płaskich Gauss'a
Kriigera. • Logarytmy boków zostały niezmienione, jak już były obli
czone na podstawie orientacji tymczasowej. Kąty kierunkowe otrzy
mano z tymczasowych wartości przez dodanie różnicy między tym
czasową i ostateczną wartością zbieżności południków. Współrzędne 
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płaskie stanowisk obliczono wszędzie na nowo z ostatecznych współ
rzędnych centrów i elementów redukcji. 

Punkty pośrednie, w liczbie 42, włączano pojedyńczo lub po dwa 
do głównej sieci trójkątów, drogą wyrównania współrzędnych. ' 

4. Dawne po~iary w obszarze zachodnio-pruskiej głównej 
sieci trójkątów. 

Następujące dawne łańcuchy trójkątów sięgają częściowo na ob
szar zachodnio-pruskiej sieci (tylko łańcuch Wisły, 1853, jest w tym 
obszarze całkowicie zawarty): · 

1) Pomiar stopnia w Prusach Wschodnich 1832-34, wykonany 
przez F. W. Bessela, dyrektora obs. astr. w Królewcu i Baeyera, ma
jora szt. gen. 

2) Pomiar wybrzeża 1837-46, wykonany przez oddział trygo-
nometryczny szt. gen. 

3) Łańcuch Wisły 1853, d-tto. 
4) Łańcuch trójkątów 1859. 
5) Łańcuch trójkątów 1861-62. 
6) Łańcuch trójkątów 1865. 
7) Łańcuch trójkątów 1867. 
Do nowej sieci I rzędu włączono 21 punktów I rzędu z wymie

nionych wyżej dawnych pomiarów; prócz tego 32 starym punktom 
II-IV rzędów odpowiadają identycznie te same punkty I rzędu w no
wej sieci. W 11 starych punktach bądź nie odnaleziono ściśle cen
trów, bądź też nie odnaleziono wcale punktów. 

Z porównania wyrównanych rezultatów dawnych i nowych po
miarów okazało się, że stare boki trójkątów są większe od nowych 
średnio o 41 ± 8 jednostek 7 rzędu. W logarytmach, lub o 1 : 106.000 
długości. Z różnic azymutów wynika skręcenie nowej sieci o (- 1 ".32 ± 
± 0".33) w stosunku do starych pomiarów. 

Wyniki nowej triangulacji. 

Pierwszy tom nowych triangulacyj podaje wykaz kątów pomie
rzonych na każdem stanowisku. Wykaz ten ułożony jest bardzo 
przejrzyście i obejmuje 30 stanowisk. Dla ilustracji podai_e rezultat 
otrzymany dla jednego stanowiska. (Patrz str. 303). 

Następnie ma~y szczegółowo przeprowadzony rachunek wyrów
nania, mianowicie ułożenie wszystkich 41 równań na trójkąty (z uwzględ
nieniem ekscesu sferycznego), i 13 równań sinusowych, wynikających 
z systemów centralnych. Dla ilustracji podaje równanie warunkowe, 
jedno trójkątowe i jedno boczne: 

VI. Dębowa Góra - Załachowo - Augustowo. 
O I li 

25.23 Załachowo = 89 22 9,861 - (25) (23) 
2 3 Dębowa Góra = 55 35 17,538 - (2) t (3) 

29.30 Augustowo = 35 2 36,113 - (29) (30) 
Suma - 180° = 3,512 

e = 2,666 
li 

O =+o, 46- (2) + (3) + (23)- (2ó) - (29) + (30). 

1 
2 
3 
4 

i 5 
6 
7 
8 
9 

10 
I 11 
I 12 

I 
13 

I 

ii 
16 
17 
18 

1

19 
20 
21 
22 

I 
23 
24 
25 
26 

I 
27 

.I :~ 
' 30 

I 31 
32 

I 
33 
34 

I 
35 
36 
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5. STANOWISKO WIEZYCA. 

16. Kolonja - 0° O' 011+ A 
17. Buszkowo = 5ó 17 51 + B 
18. Kleszczewo = 111 25 5 + O 
19. Przytarnia = 171 25 6 + D 

1901 I Limbus I I Kąt M I 1901 I Limbus I I 
O I 

Maj 14 49 59 I 

50 2 

80 2 

15 69 59 

39 54 

9 54 

79 56 

o o 
60 1 

20 1 

o o 
30 1 

30 1 

17 70 2 

10 2 

39 58 

19 58 

59 55 

I 
I 
I 
I 

·I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 

li 

17. 18 = 15,2 
14,5 

16 .18 = 5,9 
6,8 
6,9 
6,9. 

17 .19 = 16,7 
ló,3 

I 15,5 
15,4 
14,6 
15,4 

17.18=13,4 
13,4 

16. 17 = 51,3 
51,6 
52,3 
51,7 

16.19 = 4,5 
6,5 

18 .19 = 59,7 
61,5 
61,9 
61,0 

16. 17 = 50,7 
51,1 

16.18= 4.,3 
5,1 
6,6 
Q,6 
5,6 
6,7 

17 .18 = 14,5 
13,9 

18 .19 = 61,8 
61,0 

O I 

37 Maj 17 130 O II 
38 Il 
39 90 O II 
40 II 
41 120 O II 
42 II 
43 lóO O II 
44 II 
45 110 O II 
46 II 
47 140 O II 
48 Il 
49 100 1 II 
50 Il 
51 " 18 130 3 II 
52 II 
53 160 3 II 
54 II 
55 170 O II 
56 II 
57 119 57 II 
58 II 
59 100 . O II 
60 II 
61 160 O II 
62 II 
63 110 O II 
64 II 
65 140 O II 
66 II 
67 
68 
69 

1

70 
71 
72 

170 1 

89 58 

149 58 

II 
II 
II 
II 
Il 
Il 

Obserwator: Launhard. 
27 cm. t eodolit M IV Wanschaff'a 

Ce Ie. 
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Kąt 

li 

16 .18 = 6,1 
4,3 

16. 17 = 51,6 
51,5 
51,0 
49,7 
49,9 
50,7 

17 .18 = 13,8 
15,7 
14,4 
15,4 

17 .19 = 14,9 
14,6 
13,9 
13,6 
ló,3 
15,7 

17. 18 = 13,2 
13,1 

18 .19 = 59,3 
60,7 

16. 18 = 4,8 
5,1 
6,6 
5,7 

J6 .19 = 7,7 
7,8 
7,9 
6,9 
5,1 
6,2 

18. 19 = 59,8 
61,1 
61,0 
59,5 

16. Kolonja : 
17. Buszkowo : 

heliot rop na sygnale 1901, pionowo nad centrem. 
heliotrop na sygnale 1901, pionowo nad centrem. 

18. Kleszczewo: 
:~ Przytarnia: 

heliotrop na sygnale 1901, pionowo nad centrem. 11 

heliotrop na sygnale 1901, redukcja do centra = +0,002 

li 
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(VV) = 
-4pk=-

4p2 (vv{ = 
p (vv = 

(UU)= 
-4k=-

4 (uu)= 
(uu) = 

(UU): 4 = 
-(VV) :4p =-

(ee)= 

1 
- (oo)= 
2 

Wiadomości Służby Geograficznej. 

Redukcja stanowiska do centra. 

16. Kolonja = ·- 27,888 
17. Buszkowo = - 43,113 
18 Kleszczewo = + 2,897 
19. Przytarnia = + 25,352 

Równania normalne. 

24 A= - 7,35 A=-= + 0,306 
24 B = - 1,15 B = \ 0,048 
24 O = + 6,30 O = T 0,262 
24 D = + 2,20 D = + 0,092 

Rezultat pomiaru. 
O I li 

16. Kolonja = O O 0,000 + (16) 
17. Buszkowo = 55 17 36,033+ (17) 
18. Kleszczewo = 111 25 36,353 + (18) 
19. Przytarnia = 171 25 59,640 + (19) 

Rachunek błędów. 

113,89 
99,88 
14,01 0,58 
0,58 Pv= 6- 3= 3 m = = 0,19; 

V 3 
85,55 
16,64 
68,91 17,23 
17 ,23; Pu = 36 - 6 = 33 m = -= O,ó2; 

u 33 
21,39 
4,74 2 16,65 

16,65; Pe = 36-6 =30 Dl - =O,M; 
e 30 

17,82 
17,82; p0 = 36 112 = =0,50; 

36 

2 1 
~2 = m --112 = 0,31; 

e 2 

mv = 0",44 

mu= 0",72 

m = 0",75 
e 

~ = 0",71 

· 1 

't = 0'',56 
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PUNKTY GLóWNE I POSREDNIB 

OpJaśnienie , I, 2.3. ... .. .. Stanowisk~ 

I, 2,3... .. .. J<ierunki ąld,vne 

li 

30 
· Calt!,arben· 

Skala 1 = IOOO. ooo 
IO 10 JO .O IO IOIII"'. 
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VII. Punkt centralny Augustowo. 

sin 61.62 . sin 57.54. sin 23.24. sin 2.3 . sin 6.7 . sin 34.35 
Warunek: 1 = sin 33.34. sin 60.61. sin 56.57. sin 25.23. sin 1.2 . sin 5.6 

O I li 

61.62 = 43 56 11,362 - (61 + !62) 
57.54 = 59 7 4,132 - (57 -ł- 54 
23.24 = 57 25 45,098 ..!.. (23 + 24 

2.3 = 55 35 17,538 - (2 + (3 
6.7 = 80 14 40,904 - (6 + (7 

34.35 = 57 58 36,551 - (34 + (35 

9,841 2722.14 - 21,85 (61! + 21,85 !62) 
9,933 6009.26 + 12,59 (54 - 12,59 57) 
9,925 6868.09 - 13,45 (23 i 13,45 24) 
9,916 4524.62 - 14,42 (2 14,42 (31 
9,993 6744.22 - 3,62 (6) 3,62 (7 
9,928 3106.42 - 13,17 (34) 13,17 (35 
9,538 9974.75 
9,538 9940.46 

+34.29 

O I li 

33.34 = 71 54 31,4 70 .- (33) i !34) 
60.61 = 51 28 39,160 -160) 61) 
56.57 = 53 20 57,187 - 56) 57) 
25.23 = 89 22 9,861 - 25) (23) 

1.2 = 53 15 12,144 - (1) (2) 
5.6 = 46 21 15,015 - (5) (6) 

9,977 9809.61 - 6,88 (33l + 6,88134) 
9,893 4089.24 - 16,76 (60 + 16,76 61) 
9,904 3306.88 - 15,67 (56 + 15,67 67! 
9,999 9736.96 + 0,23 (23) - 0,23 25 
9,903 7892.01 - 15,72 (1) + 15,72 (2 
9,859 5105.76 - 20,08 (5) + 20,08 (6 
9,538 9940.46 

305 

o=+ 0,3429 + 0,1572 (li- 0,3014 (2) + 0,1442 (31 l 0,2008 (5i- 0,2370 (6) + 0,0362 (7) 
...... 0,1268(23 + O,l 345(24) + 0,0023(25 0,0688(33 - 0,2005(34) + 0,1317(35) 
+ 0,1259(54 + ,0,1567(56) - 0,2826(57 0,1676(60 - 0,3861(61) + 0,2185(62) 

Zgodnie z przebiegiem rachunku wyrównania mamy następnie 
wykazy: równań korelat, równań normalnych, równań normalnych 
zredukowanych, wartości korelat, wartości poprawek na kierunki i na 
kąty, wreszcie wyrównane kierunki i logarytmy boków. Dane te po
służyły do ułożenia abrysów i obliczenia współrzędnych geograficz
nych oraz płaskich wszystkich punktów sieci (I rzędu); wykaz współ
rzędnych podano na końcu, jako ostateczny rezult~t triangulacji; dłu
gości geograficzne odniesiono do Greenwich; współrzędne płaskie obli
czano w przynależnym pasie 3°, według metody Gauss'a-Kriigera. 

Średni błąd kąta, według formuły międzynarodowej, wynosi: 

M 2 "Iw
2 

8 M 0"2 = -- = 0.058 ; -:- ± . 42, 
3n 

idzie w oznacza błąd zamknięcia trójkąta, t. j. wyraz wolny w rów
naniu kątowem danego trójkąta (po odjęciu ekscesu od l: - 180), zaś 
n - liczbę możliwych trójkątów. _ 

' Dla średniego błędu mv kierunku wyrównanego stacyjnie, otrzy
lllano: 

2 

mv = 1
/ 2~ M 2 = 0.0294; mv ± 0".171. 

Załącznik: Tńangulacja „Zachodnio-Pruska 1899-,19031
'. 

8 



• 
SPRAWOZDANIA 

O polskich mapach ludnościowych. 

W czasach, tak niedawnych jeszcze, gdy państwa zaborcze, po· 
siadając pełnię władzy nad terytoriami polskiemi, systematycznie dą· 
żyły do wykreślenia imienia Polski z mapy Europy-ludność polska 
całego szeregu okolic, jak Wileńszczyzny, Podlasia, ziemi Chełmskiej, za· 
boru Pruskiego była zmuszana bądź drogą systematycznego teroru i szy· 
kan do podawania. się za niepolską, bądź też była po~a~ana za taką bez 
jej zgody. W ten sposób preparowana statystyka oficJalna.wykaz-ywała 
nieraz śmiesznie nikłe ilości polaków tam nawet, gdzie uczciwsze 
i bezstronniejsze publikacje zaborców przyznawały ~olski charakter 
kraju. 

W rezultacie obraz narodowości polskiej we wszystkich b~z wy· 
jątku przedwojennych atlasach i podręcznikach został skurczony do 
dwóch trzecich lub nawet do połowy rzeczywistego obszaru. Wyka· 
zywał on na Pomorzu już tylko nikłe resztki ludności polskiej, a na 
wschód od linji Łomża-Siedlce-Lublin nie podawał jej już prawie 
zupełnie. . 

Wobec niemożności przeciwdziałania temu fałszowaniu rzeczy· 
wis.tości, pozostawała nam tylko możność interpretacji i kryty~ .tych 
zniekształconych danych. W ten sposób powstały mapy ludnosciowe 
H e n r y k a M e r c z y n g a (E d w a ql a C z y n s k i e g o), J. S ~ et~ a. 
H. W i e r c i eń s ki e g o oraz J. Gr u e n b e r g a; tą drogą ~owrueż 
szedł prof. Romer ze swymi w~półpracownikami, ~rzygoto~~Jąc ma: 
terjały na przyszły kongres pokoJowy w .swym Atlasie Polski i w Pra 
cach Geograficzn1ch.. Zebrane w ten sposób dane posł1:1żyły kong~che· 
sowi w znaczne) mierze, za podstawę przy wyznaczaruu· zachodni 
granic powstającego Państwa Polskiego, - tych w!aśni~ g~a~ic, kt~: 
rych chąrakter narodowościo.wy nastręczał wzgJędme naJmmE:J :wątplib 
woś'ci. Na kresach wschodnich obraz stosunkow narodowoscio~.c 
pozostawał jeszcze w znacznej mierze zagadką. Pewien pron1;ień.sWlki. 
tła rzucił nań tylko spis ludności, przeprowadzony przez menuec e 
władze okupacyjne w r. 1916; jednak rezultaty tego spisu nie zor~ 
udostępnione szerszej publiczności. Dopiero w r. 1919 wł~~ze .Po s zY 
(Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich) mogły przeprow~dzic pierwsta· 
pobieżny spis ludności na kresach północno-wschod~ich; na pods • 
wie tego spisu zostały opracowane trzy mapy ludności~we (E. RMan
ra i T. Szumańskiego, J. Machlejda i B. Zaborskiego oraz E. wę 
szewskiego). z których można było sobie zdać w przybliżeniu spra b.. 
z ogólnego układu stosunków narodowościowych na tych teren~c! 
Pierwszy ogólno-polski spis ludnościowy można było przeprowlb zr 
dopiero w r. 1921. Opracowanie zebrane20 przez ten spis o r 
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ntlego materiału statystycznego trwało pięć lat, i dopiero w r. 1926 
wyszły z druku ostatnie tomy Skorowidza Miejscowości Rzeczypospo
litej Polskiej, zawierającego ścisłe dane o ludności wszystkich posz
czególnych osiedli. N a podstawie tego Skorowidza można było do
piero podjąć opracowanie map ludnościowych, któreby rezultaty spisu 
ujęły w przejrzystą i naoczną formę graficzną. 

W ciągu krótkiego przeciągu czasu, bo jednego zaledwie roku, 
wyszło już kilka takich map, a cały ich szereg jest jeszcze w przy
gotowaniu. Największą i najgłówniejszą z nich jest ścienna mapa 
J. Wąs o w i cz a p. t. Narodowości Rzeczypospolitej Polskiej. (Lwów, 
Książnica-Atlas, 1927). Mapa ta, wydana w skali 1: 850.000 na boga
tym podkładzie topograficznym, pozwalającym zorientować się do
kładnie w każdej okolicy, jest rezultatem bardzo żmudnej pracy: dla 
otrzymania tak dokładnego · obrazu należało skontrolować pod wzglę
dem stosunków ludnościowych każdą z kilkudziesięciu tysięcy miej
scowości Państwa Polskiego, zestawionych w Skorowidzu. Uwzględ
nione są nietylko stosunki w Polsce, ale i w krajach ościennych -
na Litwie, Łotwie, w Prusach Wschodnich, na Śląsku Pruskim; osobny 
karton obrazuje stosunki ludnościowe na wschodnim Wołyniu, gdzie 
utworzono obecnie t. zw. ,,Polską Republikę Sowiecką"; drugi karton 
zawiera mapkę gęstości zaludnienia w Polsce. 

Bliższe zapoznanie się z treścią mapy jest ogromnie pouczają
cem. Widzimy z niej, że obszary etnograficznie polskie stanowią 
zw..arty, jednolity blok, mocno oparty z jednej strony o naszą granicę 
zachodnią, z drugiej - o Bug i Niemen środkowy. Z blokiem tym 
jedną całość stanowią Mazury Pruskie, Górny Śląsk oraz Pomorze, 
również w całokształcie swym przedstawiające jednolity obszar polski. 
Wewnątrz bloku widzimy kilka zaledwie większych wysp obcych: są 
to obszary kolonizacji niemieckiej, z ·których trzy starsze, pochodzące 
jeszcze z czasów dawnej Rzeczypospolitej, znajdują się w powia
tach Chojnickim, Sępolnowskim i Nowotomyskim, a trzy młodsze -
z czasów porozbiorowych - rozrzucone są wzdłuż Noteci i dolnej 
Wisły. Poza tern widzimy tylko drobne plamki obce, ale nawet i wy
mienione większe obszary nie naruszają ogólnej zwartości narodo
wościowej naszych ziem północno-zachodnich i nie rozluźniają ich 
związku z centralną częścią kraju. Rzekomy „most niemiecki poprzez 
korytarz polski", którego istnienie usiłują dotychczas Niemcy wmówić 
w cały świat, pragnąc zapomocą rewizji granic przerwać nasze połą
czenie z morzem - okazuje się tendencyjnym fałszem pruskich sta
tystyków i geografów. 

Na północnym wschodzie kraju, od Grodna i Bielska, oraz na 
Południowym wschodzie, od Jarosławia i Sanoka, zaczynają się obszary 
narodowościowo mieszane. Osiedla polskie i ruskie - względnie pol
skie i białoruskie - są tu gęsto przeplecione pomiędzy sobą; zwłasz
cza w województwach Lwowskiem i Tarnopolskiem otrzymany obraz 
wygląda jak kobierzec, utkany z nitek dwóch kolorów. Na dalekiej 
Połnocy, od Wilna i Trok do Nowogródka, Naroczy i aż po Dynaburg 
!1~ Łotwie, żywioł polski okazał się przeważającym, - tak, jak to 
JUż przed wojną twierdził wybitny znawca tych stron p. E. M a 1 i
s z e w s k i, a nawet ponad jego przewidywania: gdyż oprócz szlachty 
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zciściankowej również i znaczna część białoruskiej z pochodzenia lu
dności tych okolic bez wahania podała się za Polaków. 

Rozległe obszary Polesia i Wołynia, leżące pomiędzy opisanetni 
wyżej. pasami ludności mies~anej, p<;>sia~ają ludność w większości ruską 
lub białoruską, w znaczneJ częsci mezdecydowaną narodowościowo 
(mapa wykazała, że ludność ta w granicach dawnej gub. mińskiej po
dała się za białoruską, pomimo, że znaczna jej część mówi dialektem 
raczej ukraińskim). Obszary te usiane są całem mnóstwem wysp 
polskich, których istnienie przeważnie nie było zupełnie dotychczas 
Zl)anem; szczególną niespodzianką okazał się obraz, otrzymany dla 
północnych części Wołynia, gdzie kolonje polskie, rozrzucone po la· 
sach przew~żnie zdała od wszelkich. uczęszczanych. szlaków, tworzą 
cały szeroki pas od Łucka pod Kołki, Sarny, Ludwipol aż do naszej 
granicy wschodniej i daleko poza nią, przez okolicę Z wiahla do _iy
tomierza: to jest właśnie teren „Polskiej Republiki Sowieckiej". Wi· 
dzimy więc, że mapa p. Wąsowicza rysuje zupełnie nowy obraz sto· 
sunków ludnościowych w Polsce, obraz, który stopniowo utoruje sobie 
drogę do wydawnictw kartograficznych całego świata. 

Mapa prof. S t. P a w ł o w s k i e g o, świeżo wydana w „Bada· 
niach Geograficznych nad Polską północno-zachodnią" p. t. zmiesz
czenie ludności olskie · w w · · t ie Pomorskiem, oparta jest na 
yc samyc źró ac ; s onstruowano ją Je na zupe nie inaczej. Kraj 

nie jest tu podzielony na powierzchnie barwne, oznaczające przewagę 
ilościową jednej lub drugiej narodowości; natomiast oznaczone są tu 
wszystkie poszczególne osiedla kółkami i znakami barwnemi, zależnie 
od ich wielkości i od stopnia przewagi jednej lub drugiej części lu
dności: tak wśród miejscowości o przewadze Polaków rozróżnia się 
tu jedne, w których Polacy stanowią od 75-100° / 0 i drugie, w których 
odsetek ich jest niższy od 50-750/o. Tak samo wśród miejscowości 
o przewadze Niemców rozróżnia się dwie kategorje. Widzimy stąd, 
że z mapy prof. Pawłowskiego możemy odczytać o wiele więcej 
szczegółów, niż z mapy p. Wąsowicza: bo i stosu.nek procentowy obu 
narodowości, i wielkość poszczególnych osiedli (które pod tym wzglę· 
dem podzielone są tu na pięć kategorji) i stopień ich rozproszenia, 
względnie skupienia - a więc pośrednio, w pewnej mierze, także 
i gęstość zaludnienia. Mając w ten sposób znacznie wyższą wartość 
informacyjną niż mapa p. Wąsowicza, mapa ta jest jednak o wiele 
mniej przejrzysta; na pierwszy rzut oka niepodobna się zorjentować 
w mnóstwie różnorodnych znaczków, które trzeba mozolnie przez 
dłuższy czas studjować z ołówkiem w ręku, zanim się zdoła wyodrę
bnić na mapie pewne całkowite terytoria o tym lub innym jednolitylll 
charakterze. 

Widzimy teraz, że dobra mapa ludnościowa może dawać o wiei~ 
więcej informacji, niż proste wskazanie przewagi tej lub innej ludnośCI 
na poszczególnych terytorjach. Mapa, wskazująca tylko te lub ~e 
większości i nic poza tern może .nawet nieraz być fałszywie zrozUJ1ll~ą 
przez czytelnika, nie patrzącego na nią dość krytycznem okiem. Wez· 
my np. województwa Tarnopolskie i Stanisławowskie. Wiemy z re
zultatów spisu ludności, że w pierwszem z nich Polacy stanowią pra· 
wie połowę (45° I ol ludności, w drugiem jedną piątą (22° / 0). Tymczaselll 
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jeżeli z~erzymy na mapie p. Wąsowicza, zapomocą planimetru, po
wierzchme, oznaczone barwą czerwoną (Polacy) i zieloną (Rusini) 
w tych dwóch województwach, to zobaczymy, że w wojew. Tarnopol
skiem plamy czerwone stanowią niewiele ponad 1/ 3 powierzchni, a w Sta
nisławowskiem - mniej niż 1

/ 10• Przyczyny tego są bardzo proste: 
w wojew. Tarnopolskiem mamy cały szereg gmin o odsetku Polaków 
n ie wie 1 e mniejszym od 50°/0 , które wszystkie, zgodnn·e z zało
żeniem. mapy, musiały być oznaczone jako ruskie; w wojew. Stanisła
wowskiem mamy prócz tego obszary górskie, w których ieszkają 
wprawdzie sami prawie tylko Rusini, ale ogólna ilość ludności tych 
obszarów w stosunku do ich rozległości jest bardzo nikła. Tak więc 
nieuwzględnienie gęstości zaludnienia oraz stosunku składników lu
dności. na terenach narodowościowo mieszanych sprawia tu, że mapa 
nie daJe prawidłowego wyobrażenia o roli obu narodowości. Jak wi
dzieliśmy, o wiele bardziej zadawalającą pod tym względem okazuje 
się mapa wykonana „systemem punktowym". Istnieją jednak i inne 
możliwości rozwiązania tego problematu. Bardzo ciekawa mapa p. 
Z ab orskiego, znajdująca się obecnie w druku, próbuje unaocz
nić stosunki narodowościowe południowej części wojew. Lwowskiego, 
przedstawiając stosunek procentowy ludności polskiej i ruskiej w po
szczególnych gminach zapomocą stopniowo zmieniających się barw, 
procent ludności żydowskiej - zapomocą czarnych nadruków, a gę
stość. zaludnienia - zapomocą mniejszej lub większej intensywności 
dan~J barwy. Stosunki narodowościowe występują na tej mapie bar
dzo Jaskrawo, lecz obraz gęstości zaludnienia jest mało wyraźny. Z prac, 
poświęconych specjalnie zobrazowaniu osadnictwa i rozmieszczenia 
ludności w rozmaitych częściach Polski, należy wymienić mapki p. 
Kub i j owicz a, malujące rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachod
nie~ i. na Polesiu, mapy województw południowych p. M. Bac z y ń
~ ~ie J, mapę Pomorza p. J. Past wy, wreszcie szczególnie dokładną 
1 ~1ekawą wielką mapę p. L. Gr o dz icki e go, przedstawiającą roz
mieszczenie ludnośd na Polesiu. Z prac tych opublikowaną dotych
czas została tylko pierwsza (w sprawozdaniach krakowskiego Kola 
G!ografów); ukazania się pozostałych oczekiwać będą z niecierpliwo
ścią zarówno ekonomiści, zajmujący się sprawami osadnictwa, jak i ci 
z pośród nas, co się zajmują wojskowym opisem kraju. Po opraco
w~niu w ten sposób poszczególnych dzielnic, dalszem zadaniem bę
dzie zrobienie ogólnej i pełnej syntezy stosunków ludnościowych 
d Polsce - wzorem szwedzkiej „Befolkningskarta", rosyjskiej „mapy 

I 
azymetrycznei" i świeżo wydanej „Mapy Ludów Europy" H ab e r -
a n d t'a. 

Por. Stanisław Pietkiewicz 
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Bogdan Zaborskiz O kształtach wsi w Polsce ·j ich rozmieszczeniu, 
Kraków 1927, Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, str. 122+J mapa. 

We wstępie autor podaje taką definicję wsi: 
,,Atomem dla naszych rozważań będzie nie pojedyńczy wiej

ski budynek, lecż ich komplet, tworzący samodzielne gospo
darstwo rolne łącznie z należącą doń powierzchnią ziemi. W za
jemne ugrupowanie sąsiednich gospodarstw rolnych decyduje 
o kształcie i skupieniu złożonego z nich osiedla;- Cząsteczką nie 
będzie dla nas wieś w pojęciu administracyjnem, lecz w sensie 
antropogeograficznym, czyli taka część gminy,-która stanowi gru
pę gospoąarstw rolnych zabudowaną według jednolitego planu 
i tworzącą typ kształtu i skupienia". 
W jednym z następnych rozdziałów autor analizuje dwie grupy 

czynników_ wpływających na kształt wsi. 
,,Osadnictwo jest wynikiem pewnych procesów społecz

nych, które w określonym czasie zachodzą w pewnym kraj
obrazie i klimacie. Mamy więc do czynienia z dwu grupa
mi czynników: 1) s p o ł e c z n e mi, czyli leżącemi w naturze 
osadników, a więc ich zwyczajami, ustrojem, zajęciami i stanem 
kultury i techniki produkcji, rozkładem własności i in. 2) f i -
z y c z n o - g e o g r a f i c z n e m i, a więc: klimatem, glebą, roślin
nością, wodą, ukształtowaniem powierzchni, ekspozycją sto· 
ków Ni 

,;z zajemnego i ciągłego -0ddzi~ływania, pisze Schiiter, ze 
wzajemnej wymiany wpływów tych dwóch czynników powstaje 
to, co nazywamy mianem osadnictwa". . 
Najważniejszym czynnikiem geograficznym, warunkującym osad· 

nictwo jest woda i wpływ krajobrazu. 
,,Ogólnie stosunek osadnictwa do wody, ująć można w spo

sób następujący: Wsie dawne (t. j. nie nowożytne) zdradzają 
ogólną i powszechną tendencję, aby z pośród miejsc, które ma: 
ją do wyboru, osiedlić się na najniższem, położonem powyżeJ 
mokradeł, względnie obszarów zagrożonych powodzią. Często 
miejsce to stanowi podłużny pas, położony na granicy mo· 
kradeł i wyżyny i wówczas sprzyja tworzeniu wsi podłużnych~ 

„Krajobraz równiny nie wywiera sam przez się wyraźnego 
wpływu na kształt osiedla. Jest to „tabula rasa", tło, na któ· 
rem dopiero obecność innych czynników może skłaniać do roz· 
winięcia się tej lub innej formy osadniczej. Inaczej z tereneID 
falistym; obszar o krajobrazie lodowcowym, _urozmaiconym mnó· 
stwemf drobnych pagórków, sprzyja osadnictwu rozproszonemu. 
Podobny wpływ wywiera krajobraz górski". 
Pod nazwą czynników społecznych rozumie autor te wszyst· 

kie właściwości, które leżą w naturze osadników: 
1) ,, W p ł y w z wy c z a j u i u s tr o j u s p o ł e c z n e g 0• 

Dana grupa ludności, przypuśćmy etniczna, przybywa z peWJ..f 
mi zwyczajami społecznemi, lub z gotowym systemem osa~· 
czvm. System ten mógł być celowym w pierwotnej ojczyznte 
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danego szczepu, a przeniesiony w inne środowisko fizjograficzne. 
trwa siłą przyzwyczajenia dalej, choć do niego niedostosowany. 

2) · Wpływ wie 1 koś ci gospodarstw a i u ,k ład u 
gruntów. Jasnem jest, że u właścicieli wielkich gospodarstw, 
większa jest skłonność do osadnictwa roz roszonego, niż u osób! 
posiadających mniej ziem1; Jeś 1 we wsi wszyscy są drobnem1 
posiadaczami- z konieczności mieszkają obok siebie. Podobnie 
ważnym czynnikiem jest i układ gruntu wewnątrz wsi. 

3) Co do w p ł y w u dr ó g na kształt osiedli, to niema żad
nych dowodów, któreby skłaniały nas do przypuszczenia, że po
dobna .zależność w.ogóle istnieje śród wsi dawniejszych. 

4) Wpływ ko 1 o n i z a ci i. · Pierwsza faza kolonizacji 
niemieckiej przypada na drugą połowę XII, XIII i . XIV w.; two
rzy się wówczas nowy typ wsi podłużnej - łańcuchówka. N ow
szą fazą (XVI-XIX) tej kolonizacji są ta zwane „ o endry", 
t. j. wsie, budowane na obszarach bagnistych w postaci samotni 
lub wsi rzędowych luźno zabudowanych. 

5)-W p y w p a r c e 1 a c j i. Układ stosunków ekonomicz
nych ubiegłego stulecia przyczynił się do rozpadania się wielu 
dworów na mniejsze jednostki gospodarcze, czyli doprowadził 
do parcelacji; owocem czego bywają najczęściej wsie samotnicze 
lub rz luźne zabudowane. 

6) Wpływ kom as ac j i. Komasacja dawniejsza, która 
pochodzi z XVI w., t. zw. ,,wołoczna pomiera", polegała na prze
budowie wsi na wzór ulicówki, w regularny prostokąt. N owoży
tne scalanie rozwinęło s1ę na1wcześniej w byłej dzielnicy pru
skiaj, gdyż już w połowie XIX w. większość wsi scalono i roz
proszono. 

7) Ostatnim czynnikiem kształtującym wieś - to względy 
bezpieczeństwa". 
Po omówieniu czynników, wpływających na kształt osiedli, 

- autor zajmuje się ich podziałem, który określa jako geometrycz-
no-genetyczny. 
- Podział wsi. podany w tej rozprawie, jest w zasadzie podzia
łem meitzenowskim, dostosowanym todpowiednio do naszych warun
ków. Ponieważ ta część rozprawy interesuje topografów i kartogra
fów, podamy dokładnie, według autora, podział wsi i określenia 
ich kształtów. 

Typy kształtów wsi są podzielone na cztery grupy. 
' ,,Grup a I. Typy ws i, po cho dz ą ce z przed ko-

1 o n i z ac j i n iem ie ck ie j (do XIII w.): 
1) Wieś okrągła (w tern i okolnica), 
2) Owalnica, 
3) Ulicówka, 
4) Wieś wielodrożna, 
4a) Wieś wielodrożna luźna, 
5) Widlica. 
Wszystkim wymienionym typom pierwotnie towarzyszył 

szachownicowy układ pól, drogi zaś, łączące poszczególne wsie, 
przebie2ały dość nieregularnie. 
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G r u p a II. T y p y w s i, p o c h o d z ą c e z k o 1 o n i z a
c J 1 n a praw ie n iem ie ck im (od XIII w.); scalenia (od 
XVI w.) i parcelacji nowożytnej: 

6) Łańcuchówka, 
7) Szeregówka, 
8) Rzędówka, 
9) Wsie regularne o kształcie prawidłowych figur geome

trycznych. 
Na drugą grupę złożyły się typy wsi, zabudowanych wzdłuż 

jednej tylko ulicy. Charakterystycznym jest dla nich pasowy układ 
gruntów: od drogi, przy której stoją zabudowania wsi, odchodzą 
poprzecznie wydłużone pola, poodgraniczane często wzajemnie 
polnemi drogami. 

G r u p a III. T y p y w s i, p o c h o d z ą c e p r z e w a ż n i e 
z o s a d n i c t w a p ó ł n o c n o-p o 1 s k i e g o w XIV i XVI w. 

10) Przysiółek bezkształtny, 
11) ,, ulicowy, 
12) ,, placowy. 
Wszystkie trzy typy grupy trzeciej są to małych rozmiarów 

wsie, których pola pierwotnie znajdują się w szachownicy, drogi zaś, 
łączące poszczególne wsie, są tu kręte i przebiegają bezładnie. 

Grupa IV. 
13) Wieś samotnicza. 
Forma ta · w Polsce pochodzi przeważpie z czasów no

wożytnych". 
Podamy teraz określenia każdego typu wsi. 

,,1) kolnica, okrąglik, wieś podkowiasta, wtencowa, pierś· 
cieniowa, nazywa się małych rozmiarów wieś, której zwarto 
stojące domy ustawione są w mniej lub bardziej regularny okrąg 
lub podkowę dokoła pustego placu lub stawu. Za zabudowa· 
niami znajdują się ogrody trapezowego kształtu, otoczone parka· 
nami, dalej wachlarzowato leżą działy pola, wewnątrz których 
parcele tworzą szachownicę. 

Od okolnic nie zawsze można odróżnić w s o k r ą_g_ł e 
zazwyczaj większych rozmiarów, które zostały utworzone na1-
częściej dokoła jeziora lub bagnistej niecki, meandru rzeczne· 
go i t. p. 

2) Owalnicą nazywamy wieś w kształcie wrzeciona, złożoną 
z dwu gęs o za udowanych łukowatych ulic wypukłych, długośct 
od t1/2- 2 km., między któremi znajduje się wolny plac, staw 
lub cmentarz,~albo kościół lub inne zabudowania. 

3) 'cówka jest to wieś, składająca się z dwu zwartych, 
niezbyt długie (najczęściej 1/2-2 km.) szeregów domów, poł<r 
żonych po obu stronach drogi (lub rzeki). We wsi pierwotnte 
grunty leżą wl szachownicy, a domy ciągną się nie przez całv 
obszar gruntu osiedla, lecz są skupione w pobliżu jego środka. 

4) Wieś wielodrożna jest to osiedle zwarte, zabudowane 
bezładnie wz uż il u zazwyczaj krętych ulic. Dochodzi często 
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do wielkich rozmiarów. Najczęściej leży w położeniu niecko
wem. Pierwotnie właściwy jej układ gruntów niwowy dotych
czas zachował się w wielu wsiach tego typu. W związku z ta
kim układem pól wieś wielodrożną nazywają czasem n i w o w ą. 

4 a) Wieś wielodrożna luźn jest typem pośrednim między 
wsią wielodrożną, a samotruczą. 

5) Widlica jest formą przejściową pomiędzy wsią wielodroż· 
ną, a u 1cow ą. Składa się najczęściej z dwu prawie równole
głych ulic, połączonych przecznicami w kształcie drabiny; często 
przybiera kształt wideł; zaliczamy tu i wsie złożone z dwu prze
ciną.jących się ulic i t. p., które jednak nie są ani wielodrożne
mi, ani ulicówkami. 

6) Łań uchówka jest formą kolonizacyjną, pochodzenia nie
mieclóego. Łańcuc ówkę można dziś, w większości wypadków, 
odróżnić od ulicówki. Tworzy długie dwa szeregi domów, usta
wionych wzdłuż drogi, zwykle lekko powyginanej, biegnącej śród 
terenu pierwotnie zalesionego i niegdyś wykarczowanego. Wieś 
wygląda, jak leżący. swobodnie łańcuch, odchodzące zaś po obu 
stronach na granicach łanów boczne drogi, poprzeczne w sto
sunku do drogi głównej, upodobniają cały ten układ do uner
wienia liści wiązu. 

7) Szer ~ jest to wieś złożona z . dwu szeregów do-
mów, .s oJących zwarto wzdłuż drogi; szeregi zabudowań łącznie 

- z ogrodami tworzą regularny prostokąt, którego kierunek mało 
zależnym bywa od kierunków morfologicznych. W przedłużeniu 
wsi prowadzi zwykle prosta droga; wzdłuż niej czasem nieprzer
wany szereg wsi tego typu, np. pod Grodnem na przestrzeni 
17 km. 

'łiC..~~~'/!llłl ijest to wieś różnej długości, od 1
/ 2 do kilku 

km. om s oJą tu po jednej lub po obu stronach ulicy, w pe
wnej od siebie odległości. Wieś ta jest bardzo rozpowszechnio
na głównie w b. Król. Kongresowem i południowej części Po
morza. 

9) Wsie szt · e figur eometr cznych. Do grupy tej 
zaliczamy ilka wsi, przeważnie ózefińskich w woj ew. 
Stanisławo:wskiem. • 

10) Przysiółek iest , to mała grupa domów, położona samo-
, tnie. Jes 1 omy nie są ustawione wzdłuż jednej tylk~ uliczki 

lub dokoła placu - typ taki nazywamy p r z y s i ó ł k i e m b e z
k s zit a ł t n y m. 

11) Jeśli domy w przysiółku uszeregowane są w krótką 
ulicę, czasem nie dłuższą, niż szerokość wsi, mamy utwór po
średni między przysiółkiem, a ulfoówką: nazwiemy go r z y
s i ó ł k fi e m u 1 i c o w y m. 

12) Jeśli wreszcie domy stoją ugrupowane dokoła jednego 
pla~u we wsi kształtu zbliżonego do wielokąta - mamy do czy
nienia z formą pośrednią między przysiółkiem a okolnicą-z .._ __ 
s i ó ł k i e m p 1 a c o w m (p 1 a c ó w k ą). 
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13) Wieś składa się z pewnej ilości oddzielnie 
zdała o s1e 1e stojących gospodarstw rolnych czyli samotni' 
Grunty najczęściej scalone lub w niezbyt zawikłanej szachow~ 
nicy". 

. K~z!a.łty wsi .są również temate!D ro~ważań wojskowych, szcze
gólnie Jesh chod.z1 o zakwatero~ame .wo1ska, rozmieszczenie odwo
dów, . czy wr~szc1e przeprowadzenie zwiadów. Dlatego autorowie woj
skowi, tr:aktu1ący o terenoznaws~wie i kartografii wojskowej, poruszają 
zawsze 1 ten temat. Lewakowsk1 w 1916 r., w podręczniku Tereno
znawstwo i Kartografia Wojskowa", podaje swoje spostrzeżenia 
w !Ym w.z~lę.dzie. i ~rzed~ta~ia szereg. rysunków typowych kształtów 
wsi. fKs1,zki teJ me w1dz1my w sp1s1e literatury, dołączonym do 
omaw1aneJ rozprawy). 

Wszystkie wiadomości o kształtach wsi muszą być wyzyskane 
przy opracowaniu map, któremi posługujemy się w czasie wojny. 
M~py taktyczne P,owinn)'.' .przedsta~a~ wieś w taki sposób, ażeby 
kazdy d_owódca mogł z meJ wyczytac istotny charakter osiedla i te 
wszystkie dane, które są niezbędne dla działań wojskowych. 

. Ci,. któr~y sp~rządz~ją !llapy, a więc topografowie i kartografo
wie wo1skow1 powmm mieć Jasny pogląd na powyższe sprawy. Są· 
~ę, że po pr~e.czytani~ o~awianej ~sią~ki, topografowie zrozumieją 
wiei~ . z~gadme~, . ~ ktorem~ spotykaJą się w polu, a rozumiejąc je, 
ła~w1e1 1, ~łaśc1w1eJ będą Je rozwiązywali. Przy poprawianiu map 
w1adomosc1 te będą bardzo pomocne, wiele bowiem okolic zostało 
fałsz.ywie skarto~anych; jesteśmy świadkami, jak po wojnie powstają 
setki no~ych. os1edh, stare natomiast przekształcają się. Ażeby ten 
proces w1erme przedstawić trzeba go rozumieć i umieć oceniać pod 
względem taktyki wojskowej. • 

Układ gruntów, związany z pewnemi typami wsi można rozez· 
nać łe~ynie na fo~ograji . lotniczej i na mapach katast~alnych, przed
staw1a1ą one bowiem wsie na tle szachownicy poletek czy też na tle 
wąskich smug łanów. ' 

. O .ile zadaniem topograf.a i f<;>togrametry jest objektywne przed
stawienie terenu, a wszystkie wiadomości teoretyczne co do form 
terenu, czy też sytuacji, zwracają jedynie jego uwagę na pewne ce· 
chy, o tyle inaczej przedstawia się zadanie kartografa. 

Kartograf winien z otrzymanych zdjęć, drogą uogólnienia dać 
jasny obraz kraju, w zmniejszonej skali. Ta synteza kartograficzna 
szuk~ . podsta~ we wszystkic.h zainteresowanych dziedzinach nauki. 
Własme omawiana praca da1e materjał do ustalenia pewnych zasad 
uogólnienia kształtów wsi. 

Skoro zapoznaliśmy się z treścią książki i zrozumieli z jakich 
powodów te,m~t. ten int~resuj~ k~rtografję wojskową, postaramy się 
teraz poz!1ac JeJ zalety Jak rowmeż zdać sobie sprawę z pewnych 
opuszczen. 
. . Rozprawa dr. Zaborskiego jest bardzo sumiennie opracowan~ · 
1 uJęta w prostą formę. Wnosi ona do naszej literatury naukoweJ 
cały szereg zupełnie nowych wartości. Przedewszystkiem spotykamY 
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kilka terminów szczęśliwie utworzonych (owalnica, widlica, przysió
łek w trzech odmianach, t. j. bezkształtny, ulicowy i placowy, i wieś 
samotnicza). Po raz pierwszy wogóle opisano i wydzielono dwa no
we typy wsi: widlicę i szeregówkę. Ponadto autor zwrócił uwagę 
na inną genezę wsi okrągłej, a inną okolnicy, zróżnicował przysiółki 
i podał, jako osobny typ, wieś wielodrożną luźną. Po raz pierwszy 
w literaturze naszej spotykamy klasyfikację kształtów wsi taką, jaką 
tu szczegółowo zamieściliśmy. Następnie, autor obala twierdzenia 
niemieckich uczonych, którzy prawie wszystkie typy wsi starają się 
wyprowadzić z „Germanii", tak, jak gdyby właąnie tam był środek 
świata. Omyłka wynika poprostu z braku znajomości literatury innych 
krajów i stosunków w obszarach na wschód od „Limes Sorabicus". 

Zaletą tej pracy jest to, że obejmuje ona cały obszar Polski, 
ale to jest równocześnie jej wadą. Badania nad osadnictwem w na
szym kraju są jeszcze niewystarczające. Opracowań regjonalnych, 
na wzór dzieła Gradmanna, nie mamy. Cała energja młodych uczo
nych powinnaby być skierowana do pracy na małym obszarze; dopie
ro szereg monografij, opartych na badaniach terenowych i źródło
wych, nietylko historycznych ale prahistorycznych, etnologicznych 
i onomastycznych, może nam dać materjał do obrazu osadnictwa na 
ziemiach Polski. Przy braku źródłowych powyższych monografij, 
praca jednego człowieka nad tak wielkim obszarem, z konieczności 
musi być powierzchowna; wartość jej poprostu warunkuje dokład
nQ.ść map b. państw zaborczych, na których autor oparł swą pracę; _ 
mapy te dostarczają nieraz wiadomości bałamutnych. 

Ponieważ geneza wielu typów wsi jest niewyjaśniona, to też kla
syfikacja budzi pewne wątpliwości. . Dziś nie wiemy, która z form 
osadniczych jest najstarszą: czy owalnica, czy ulicówka, czy wieś 
wielodrożna, czy wreszcie wieś samotnicza; dlatego zaliczenie tej 
ostatniej wsi do typu osad najmłodszych jest niedostatecznie uzasad
nione. Nie zbadano bowiem, czy wszystkie wsie samotnicze Czarno
hory, Polesia i Kaszub są najnowszego pochodzenia; gdyby nawet 
tak było, to przyczyny tego będą bardzo różne (warunki fizjogra
ficzne). 

Autor nie rozróżnia ulicówki białoruskiej od polskiej. Jednakże 
tak ogólny charakter wsi, jak i sam zarys geometryczny: jej długość, 
ustawienie budynków mieszkalnych w stosunku do drogi, ustawienie 
budynków gospodarczych, boczne drogi gospodarcze i sama droga 
biegnąca przez wieś, są zupełnie różne w tych dwu ulicówkach. 

W spisie literatury, który obejmuje 266 dzieł, pominięto prace 
ks. dr. Kozierowskiego; są to dzieła wielotomowe, odnoszące się do 
bardzo wielkiego obszaru, a· co najważniejsza obrazują stosunki, jakie 
panowały w dorzeczu Warty i Noteci, w czasie, kiedy obszar ten był 

khazą osadnictwa polskiego i stał się kolebką naszego Państwa. Co cie
awsze, te typowe rozprawy onomastyczne pouczają nas, jak wielką 

rolę w osadnictwie odgrywają czynniki fizjograficzne, które nietylko 
ustalają prawa osiedlania, w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, ale 
~-pływają również na sam proces osadnictwa i sięgają do jego naj
urobniejszych szczegółów. 
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W pracy dr. Zaborskiego rola czynników fizjograficznych w osa-
dnictwie jest raczej umniejszona. · 

Treść książki ilustrują jednobarwne reprodukcje 27-miu wycin
ków rozmaitych map 1

). Szkoda, że autor nie podał kilku zdjęć lot
niczych wiosek, czytelnik miałby możność stwierdzić związek, jaki 
zachodzi między kształtem wsi, a ukształtowaniem gruntów; nadto 
zdjęcia lotnicze obrazują te zjawiska daleko plastyczniej, niż mapa. 

Syntezą omawianej rozprawy jest mapka wielobarwna, która 
sama dla siebie stanowi całość. Pod względem kartograficznym jest 
to przykład prostego, rozwiązania skomplikowanych stosunków osad
niczych. Wartość praktyczna tej mapki polega na tern, że mimo 
małej skali (1 : 2.765.000?J można odnaleźć miejsce każdej wsi i okre
ślić jak została sklasyfikowana 2). 

Polska Akademia Umiejętności, która wydała rozprawę dr. Za
borskiego jako pierwszy tom prac Komisji etnograficznej, zapoczątko-
wała szczęśliwie nowe wydawnictwo. · 

Praca dr. Zaborskiego jest nietylko obiektywna i staranna, 
ale przedewszystkiem jest wzorowo ułożona pod względem meto
dycznym i przedstawia zagadnienie kształtów wsi na szerokiej płasz-
czyźnie. ' · 

Por. Tadeusz Czarnota. 

1-azy niemiecki arkusz Międzynarodowej Mapy Świata 1/M. 

Niemiecki Państwowy Urząd Pomiarów Kraju (Reichsamt fiir 
Landesaufnahme) wydał świeżo (drukowany w marcu r. b.) 1-szy swój 
arkusz Międzynarodowej Mapy świata 1-/M, N. M.-33, pod godłem 
"Wien". . 

Opracowanie arkusza jest wybitnie tendencyjne, z pełnem zigno· 
rowaniem współpracy państw, których terytoria znajdują się na ar· 
kuszu (Polska, Czechosłowacja) i nieliczeniem się z uchwałami mię· 
dzynarodowemi. 

Arkusz ten od 1921 r. sporządza Vojensky Zemepisny Ustav 
w Pradze (niestety trochę przydługo!). Jest to zaznaczone w rapor· 
Łach Biura Centralnego i arkusz ten figuruje tam pod godłem „Pra: 
ha". Nomenklatura jest całkowicie niemiecka, połowa miejscowości 
w Czechosłowacji ma prócz tego w nawiasach, drobnem pismem, na· 
zwę czeską lub węgierską, połowa zaś (przy granicy niemieckiej) wY
łącznie niemiecką. Na terenie polskim, z.·37 miejscowości tylko 8 ma 
poprawną nomenklaturą polską. Pasma g(>rskie i obszary opisane ~~ 
po niemiecku na przestrzeni całego arkusza, to samo w hydrografii. 
W tekście polskim (objaśnienia znaków na osiedla) spotykamy grube 

1) Wypada zwrócić uwagę na niewłaściwość stosowania klisz siatkowych do DlAP· 

2) Grodno leży na prawym brzegu Niemna, a nie na lewym, jak to przedstawio
no na mapie. 

• 
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błędy. Konstatujemy pominięcie następujących uchwał konferencji 
międzynarodowej 1913 r.: § 9 pkt. a i c, § 13 pkt. a, § 14 pkt. b i h. 

Prócz tych zasadniczych uchyleń zwrócimy jeszcze uwagę na 
rzeczy, aczkolwiek mniej ważne, jednak bardzo charakterystyczne. 
Oto wprowadzono znak na s t a r e g r a n i c e (w danym wypadku 
z przed wojny światowej 1), a napis na brzegu ramki: ,,Polen", pomi
jając, że jest niepolski, starano się ustawić tak, aby się odnosił ty~ko 
do części Kongresówki (co się jednak nie udało na ogólnym s-zkicu 
w objaśnieniach). W szkic u przy 1 e gających arkusz Y, ar
kusz W a r s z a w a ochrzczono godłem O s t p r e u s s e n, pomimo, że 
O wyjściu tego arkusza we wrześniu 1926 r. już wiedziano i w pi
smach do W. I. G. stosowano godło „Warszawa". Są to rzeczy 
w oficjalnem wydawnictwie mało poważne, tendencja ich jest aż zb~t 
jasna i dziwnem się wydaje, że Niemiecki Urząd Pomiarowy dopuścił 
na mapie swego wydawnictwa do podobnych wybryków. 

Tendencyjność w opracowaniu terytoriów obcych pozbawia ten 
arkusz znaczenia arkusza międzynarodowego. Ignorowanie uchwał 
przyjętych musi być w należyty sposób ocenione przez Biuro Cen
tralne Międzynarodowej Mapy Świata i państwa zainteresowane. 

Strona reprodukcyjna arkusza jest naogół poprawna, jedynie, 
wbrew uchwałom (§ 10 pkt. b), dla warstwic przyjęto kolor bronzo
wy. Nie możemy powiedzieć, aby zastosowanie warstwic bronzowych 
sprawiło w tym wypadku lepsze oddanie rzeźby terenu. Zbyt gruba 
f eneralizacja, oraz zbyt gruba lin ja warstwic, nie dały tu tego efektu, 
jaki można było osiągnąć przy użyciu cienkiej linji czarnej. 

Por. S. Czarnecki 

Prof. Hłckmann's Geographłsch-Statłstischer Universal-Atla•J 

Druck u. Verlag d. Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt A. G. Wien, 1927, 
(format 17 1/ 2 X 20, 80 str., 40 map i 50 tablic). 

Niemal co rok ukazuje się uniwersalny atlas geograficzno-staty
styczny firmy G. Freytaga. Dogodny format, solidny wygląd zewnętrz
ny, stosunkowo niska cena - przyczyniły się do znacznego rozpo
wszechnienia w Polsce tego wydawnictwa. 

Treść atlasu składa się z trzech części: opisu, map i tablic. 
W części pierwszej, w ośmiu kolumnach (nazwa państwa i forma 

rządu, głowa państwa, powierzchnia kraju w km/, liczba mieszkań
ców, gęstość zaludnienia, główne miasta, finanse, wagi i miary, pro
dukcja rolnicza i przemysłowa) podano skromne wiadomości. odno
szące się do wszystkich państw świata, co nadaje wartość praktycz
ną tym tablicom. Opracowanie ich nie było łatwe. We wstępie do 

1) Idąc w ślady Niemców powinnibyśmy wykazać na arkuszach polskich Między
narodowej Mapy Świata granicę Rzeczypospolitej Polskiej z przed rozbiorów. 
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atlasu dr. Fischer wskazuje na duże trudności, jakie napotkał przy 
zestawieniu materiału statystycznego. Tak np., różnica między dwo
ma spisami ludności Niemiec z 1924 i 1925 roku, po uwzględnieniu 
naturalnego przyrostu, wynosi + 1 400 OOO, a urzędowe dane staty
styczne, co do ilości mieszkańców w Chinach, nie zgadzają się o sto 
milionów. Dociec w danym wypadku prawdy było rzeczywiście tru
dno. W części pierwszej podano również wiadomości o klimacie nie
których miast, wiadomości o parlamentach i szereg innych ciekawych 
dat statystycznych, jednak ze sobą niezwiązanych. _ 

Drugą część książki stanowi mały atlas, złożony z 40-stu mapek. 
Mapki Nr. 1, 2 i 3 są zupełnie zbędne. Tablice i mapy astronomicz
ne w atlasie geograficznym są pozostałością z tych czasów, kiedy 
geografia starała się objąć i nauki pokrewne. Dziś skoro jej dziedzi
na została ścieśniona, a dawne rozdziały geografii -tworzą odrębne 
gałęzie nauki, musimy przestrzegać konsekwentnie tej linji rozwojo
wej ł niedopuszczać do mieszania zakresów i pojęć. Dla autora atla
su powinno to być rzeczą znaną, ponieważ w „głównych źródłach" 
powołuje się na Alfreda Hettnera; właśnie Hettner jest przeciwnikiem 
„przytrzymywania astronomii w nauce geografii". (W małym atlasie 
Philips' a mapki astronomiczne zostały zupełnie pominięte). 

Mapki polityczne państw europ,ejskich są przedstawione prze
ważnie w skali 1 :1 500 OOO; stosunki polityczne w innych częściach 
świata skartowano w skali 1:30 OOO OOO i 1:60 OOO OOO. Trzeba przy
znać, że mimo tak znacznego skrótu, mapki są czytelne i podają 
bardzo wiele wiadomości: zręczne opracowanie kartograficzne idzie 
w parze dobrą litografią. Mapki są grawerowane, rzeki pogrubiono 
bardzo subtelnie, pismo dobrano ładne i kartograficzne; koleje, w czer
wonym nadruku, występują wyraźnie. Tylko znak na granicę nale
żałoby zmienić, ponieważ krótkie kreski ani nie są ładne, ani nie zga
dzają się z ogólnym rysunkiem map. Rysunek terenu wykonano 
sposobem kreskowym, w oświetleniu zenitalnem, odbito w delikatnym 
kolorze szarym, przez co dyskretnie schodzi na plan drugi; jednak 
występuje wyraźnie, zwłaszcza w obszarach o dużych deniwelacjach, 
jak np. na szczególnie ładnie opracowanej mapce półwyspu Pirenej
skiego, lub na mapce środkowej części Ameryki Południowej. Na 
wszystkich mapkach kontury lądów są zbyt subtelne. Warto w da
nym .wypadku wzorować się na wydawnictwach angielskich, gdzie 
linja brzegowa jest znacznie pogrubiona: kontynent nie zlewa się 
z monotonją niebieskich plam oceanów, a odcina się wyraźnie. 
Mapki są drukowane na grubym mięsistym papierze, wszystkie, naw!t 
najcieńsze, linie są ostre i równe, a farby są czyste i równomienue 
nadane. 

Układ map w tym atlasiku jest raczej kontynentalny; nie uwzględ· 
niono w nim należycie oceanów. W każdym atlasie politycznym po: 
winna się znajdować mapka Pacyfiku, który dziś jest wielkim i bodaJ 
najważniejszym terenem „geopolityki". ' 

Rozpatrzmy teraz w jaki sposób przedstawiono Polskę w tym 
atlasie. . 

W myśl zasady, że jeszcze nie było mapki narodowościow~J, 
któraby wiernie przedstawiała stosunki etnograficzne, autor wykazu1e 
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w północnej części naszego Pomorza tylko Niemców. Cel jest tu wi
doczny: połączenie dwu bloków niemieckich -Pomorza Szczecińskiego 
z północną częścią Prus Książęcych. N a wschodzie zaś, według tej 
mapki, Ukraińcy zwartą ławą sięgają do Lublina i do Wisły, w oko
lice Warszawy. Wszystko to nie jest prawdą. 

Na 29-tym arkuszu atlasu mamy mapkę Polski i państw Bałtyc
kich. Musimy · podkreślić fakt, że autor starał się wiernie przedsta
wić nasze stosunki. Jednak zasada podawania nazw w polskiem 
brzmieniu nie jest stosowana konsekwentnie, albowiem w b. zaborze 
austriackim osiedla opisano po polsku, zaś w b. zaborze pruskim po 
niemiecku. Poza tern nie uwzględniono zmian w nazwach miast: np. 
Brześć Litewski obecnie nazywa się Brześć n;B., Noworadomsk-Ra
domsko, a Władymir W olynski nazywa się Włodzimierz. W wielu 
nazwach mamy błędy pisowni np.: Kremenec, Grojec, Kolki, Lapy 
i wiele innych. Ponieważ nazwy osiedli sporządzono na osobnej pły
cie i drukowano je oddzielnie, napisy nie znajdują się na właściwych 
miejscach; Opatów przeniósł się do Sandomierza, Sandomierz do Piń
czowa, Lubartów do Lublina, a Mościska są w Przemyślu. Prócz te
go występują błędy rzeczowe. Oto przykład jak opracowano nasze 
wybrzeże na tej mapce: jedyny nasz port, Gdynię, umieszczono na 
obszarze W. M. Gdańska, a nad Małem Morzem pozostawiono jeden 
port polski „Putzig". Tę stratę jednak wynagrodzono nam przez 
umieszczenie Krakowa nad Bałtykiem. . , . 

Również naniesiono błędnie granicę zachodnią Polski. 
- W części trzeci~j mamy SO tablic, które w sposób graficzny, za

pomocą kwadratów, kół, linij i rysunków przedmiotów (jak okręty, 
telefony), przedstawiają dane statystyczne. 

Z tych tablic dowiadujemy się, że obecnie zamieszkuje ziemię 
1864 miljony ludzi, z czego na mongołów przypada 1 OOO milionów, 
na europeidów 625 milionów, a na murzynów 235 miljonów. Dowia
dujemy się również, że anglosasi, którzy rządzą światem, liczą tylko 
133 miljony, podczas kiedy olbrzymie, bierne masy chińczyków- 430 
miljonów, hindusów - 317 miljonów. Polaków podano 22 miliony. 
Z tych tablic wynika również, że jesteśmy najliczniejszą mniejszością 
w Niemczech (1200 OOO), i że w Polsce jest 3 miljony żydów, czyli 
10°/0 obywateli. W tym wypadku, tak co do ilości bezwzględnej jak 
i pod względem procentowego stosunku żydów do reszty obywateli, 
stoimy na pierwszym miejscu, przed wszystkiemi państwami świata. 

Musimy jednak zwrócić uwagę, że Polska, w tablicach, została 
gorzej przedstawiona, niż w atlasie. Najpierw zachowano „pruską. 
klasyfikację Polaków: Polen, Kasuben und Masuren". 

Następnie na 69-ej tablicy mylnie podano spławność naszych 
rzek i długość kanałów. Spławność rzek polskich wynosi 6 685 km. 
(a nie 2 OOO km.), a kanały wynoszą 264 km. (a nie 200 km.). Po 
uwzi!lędnieniu tej poprawki w ogólnem zestawieniu, Polska powinna 
znajdować się bezpośrednio za Wielką Brytanją. Na 69 arkuszu (,,ko
munikacja lotnicza") brak szlaku Warszawa-Łódź-Poznań. Na 67 
arkuszu mylnie wykazano liczbę samochodów w Pols~. Obecnie 
obiega nasz kraj 17 151 aut (a nie 14 600, jak to podano w tablicach). 
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Wogóle nie uwzględniono Polski na tablicy 62-ej (usiły wodne i ich 
· wykorzystanie") oraz na tablicy 64-ej (elektryfikacja"). 

Co do innych błędów - to Irlandję wykazuje się stale łącznie 
z Anglją, czego nie robią nawet Anglicy. 

Porównując dwa ostatnie atlasy Hickmanna z 1925 i 1927 roku 
stwierdzamy, że tylko niektóre tablice statystyczne zostały na nowo 
opracowane, . większość tylko przedrukowano. Tak np. siedem tablic 
obrazujących produkcję świata, podaje dane z 1920-1923 roku pod~ 
czas kiedy Wąsowicz i Zierhóffer uwzględniają dane za rok 1926. 

Ten sam zarzut odnosi się do tablic: 62, 63, · 65, 66, 68, 70, 75 76 
~~ '' 

Czy można dziś uważać za aktualne te dane statystyczne, które 
podają stan rzeczy z przed siedmiu lat? • 

Wobec tych faktów dziwnie brzmi napis na karcie tytułowej· 
,,dokładnie na nowo opracowano w 1927 roku". · · 

Zarysy miast w tablicach statystycznych uważamy za zbędne 
ni~ ,Po.dają 01;1e ani. szem~tycznego układu ~lic, ani komunikacyj pod~ 
m1e1sk1ch, am konftgurac11 terenu. Same cyfry dostatecznie obrazują 
wielkość miast, a miejsce zajęte w tym atlasie przez ich plany z po
wodzeniem możnaby użyć do cyfrowego przedstawienia życia w mia
stach. Niekoniecznie potrzebne są tablice, które przedstawiają straty 
paqstw centralnych, poniesione wskutek ,wojny. Jeśli jednak ju.ż są, 
to należałoby zamieścić również tablice zestawiające zniszczenia wo
jenne Francji, Belgji, Polski i Rumunji. 

Metoda przyjęta w układzie tablic jest przestarzała. Nie mamy 
zestawień, któreby obrazowały życie kulturalne narodów; wszystkie 
daty są poświęcone tylko stronie materialnej człowieka. 

W książce tej, tak jak zresztą we wszystltlch pracach statystycz
nych pominięto statystykę sportu mimo tego, że jest to bardzo cha
rakterystyczna i obszerna dziedzina współczesnego życia. 

. Tablice nie uwzględniają należycie związków, jakie zachodzą 
między faktami. Mamy więc zestawienia ilości samochodów na świe
cie, natomiast żadna z tablic nie podaje długości dróg bitych w po· 
szczególnych krajach. Przecież rozwój automobilizmu zależy od ilości 
i jakości dróg. Naodwrót, mamy zestawienia długości linij kolejowych, 
nie mamy natomiast danych co do taboru i ruchu na kolejach. Jeśli 
są tablice produkcji - powinny być równie~ zestawienia spożycia su
rowców. Podobne opuszczenia zdarzały się w okresie, kiedy staty· 
styka zbierała materjał i ograniczała się do podawania faktów; dziś 
ta obszerna nauka stara się je powiązać. 

Mamy również pewne zastrzeżenia co do metody graficznej za· 
stosowaneJ w tym atlasie. Zestawienia graficzne spełniają wtedy 
swoje zadania, jeśli uzmysławiają pewne fakty lepiej od cyfr. Dlatego 
też rysunki nie mogą być zawiłe, ani też nie . mogą uwzględniać zbyt 
wiele danych. Kontrast proporcji powinien należycie uzmysław;iać 
wielkość zjawisk. 

Na jednej z tablic mamy np. rysunki 30-tu -telefonów ustawio· 
nych obok siebie; w tej grupie tylko telefony Stanów Zjednoczonyc~ 
i Niemiec wyróżniają się wielkością; różnice wielkości między inneIJll 
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telefonami, szczególnie w ostatnich 20-tu, są tak nieznaczne, że nie 
sposób zorjentować się z rysunku co do istotnego stanu rzeczy i dla
tego musimy szukać wyjaśnienia w cyfrach. Takie rysunki nie uła
twiają orjentacji i mijają się z celem. Jeśli jednak koniecznie chce
lllY graficznie przedstawić dane statystyczne, to tablice powinny być 
wvkonane artystycznie, wtedy będą one budziły zainteresowanie, a co 
ważniejsza będą skupiały uwagę. Rysunki w omawianej książce są 
banalne. 

Te wszystkie usterki utwierdzają nas w przekonaniu, że ostatnia 
część atlasu wymaga „nowego i dokładnego opracowania". 
Sam pomysł wydawnictwa jest szczęśliwy, należy żałować, że nie 
Jllamy podobnej książki opracowanej w Polsce, któraby była więcej 
dostosowana do naszych potrzeb. 

Por. Tadeusz Czarnota 

W sprawie projektu rzutu kartograficznego. 

W Nr. 17-stym „Polskiego Przeglądu Kartograficznego" (marzec 
1927 r.) znajdujemy sprostowanie, dotyczące niektórych uwag, zawar
tych w ocenie projektu Wojskowego Instytutu Geograficznego, p. t. 
„Rzut i układ kartograficzny dla polskich map wojskowych z siecią 
kilometryczną", opublikowanych w Nr. 9 - 12 tegoż czasopisma 
przez prof. Dr. A. Łomnickiego. 

Profesor A. Łomnicki uznał swoje zarzuty dotyczące wyboru 
metody odwzorowania za nieaktualne. 

Sprostowanie to staje się ważką odpowiedzią dla wszystkich tych 
recenzentów, którzy, z nielicznemi wyjątkami, tak silnie się przeciw
stawili. 

Projekt W. I. G. w ciąg°"' dwóch lat nie znalazł zrozumienia na 
które zasługiwał. Wywołał jedn~ ruch naukowy, którego rezultaty 
ujawniają się ob,ecnie, przygotow ł opinję do dyskusji. 

Projekt jest · nadal aktualny i powinien być rozważony przy 
tworzeniu map topograficznych. 

Kpt. Franciszek Biernacki 

,,Polska w cyfrach" (Eaquisse statistique de la Pologne). 

Lwów. Nakładem Komitetu organizacyjnego II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnogra
fów 1927 r. str. VIII i 88. Opracowana z polecenia Kom. Organizac. II-go Zjazdu S. G. i E. 
PTzez J. (Wąsowicza i A. Zierholfera, z przedmową E. Romera, o podwójnym tekście , 

\ polskim i francuskim. . 

Książeczka zawiera ciekawe dane statystyczne z wszelkich dzie
dzin naszego życia w ostatniem dwudziestoleciu i zestawia je z innemi 
Państwami Europy. 

9 
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Najpierw, uwzględniono nasz przemysł rolniczy i różne gałęzie 
jego produkcji, następnie przyrodę kraju, obszar, ludność, kulturę 
duchową, komunikacje, handel zagraniczny, sprawy w. m. Gdańska, 
obronę kraju i w. in. . 

Dział obrony kraju podaje statystyczne dane o sile wojennej 
naszego państwa na lądzie i morzu, o organach bezpieczeństwa pu· 
blicznego i t. p., przyczem każdy dział kończy się przeglądem między
narodowym, t. j. zestawieniem Polski z i innemi państwami Europy. 

Z cyfr tych widać, w jak korzystnych warunkach rozwoju znaj· 
duje się Polska i jak prędko odzyskuje S}Ve znaczenie w Europie 
zachodniej. 

Pomimo popularnej formy praca ta, posiada dużą doniosłość. 
Wybór materjału jest niezwykle umiejętny. 

Por. Stel an Siewierski 

I\SIĄŻH.1 I MAPY 

Ą. PRZEGLĄD KSIĄŻEK I CZASOPISM. 

Geodezja - Geofizyka - Astronomja - Topografja - Fotopametrja. 

Abraham R. M. - Surveying lnstru
ments: their design, construction, testing 
and adjustment. London, 1926. (Instru
menty miernicze, ich planowanie, kon- · 
strukcja, sprawdzanie i rektyfikacja). 

Ansel E. A. - Schwerkraft und Iso
stasie (siła ciężkości a izostazja) B. Gu
tenberg. Lehrbuch d. Geophysik Berlin, 
1926 zeszyt I. 

Banachiewiez T. - Progres de la 
Głodesie en Pologne 1919-1924 (postęp 
geodezji w Polsce). Travaux Geodesiques 
de l'Union lnternationale (prace geode
zyjne Międzynarodowej Unji). tom III 
(1926) str. O. 

Biernacki Franciszek, kpt. W. I. G.
Odwzorowanie Roussilhe'a i próba zasto
sowania jego metódy do obszaru Polski. 
Przegląd Miern. Nr ó (34) i Nr 7 (36). 

Borek Wilhelm. - Ueber Koordina
ten-Umformungsarbeiten fiir die topogra
phische Grundkarte des Deutschen Rei
ches. (O przeliczaniu współrzędnych dla 
topograficznej mapy podstawowej Nie
miec).-Zeitschńft fiir Vermessungswesen, 
LVI. zeszyt 11 (1 czerwca 1Q27). 
llo•ković, ś. P. - Travaux geodesi

ques en 1922-23. Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes. (Prace geodezyjne 
w 1922-23, Królestwa Serbów, Kroa
t6w i Słoweńców). Travaux Geodesiques 
de l'Union Internationale, (prace geode
zyjne Międzynarodowej Unji), tom III 
(1926) str. 3. 

Bowie W. - Proposed theory, in har
mony with lsostasy, to account for major 
changes in the elevation of the Earth's 
surface. (Teorja oparta na zasadzie izo
~ji. dla obliczania większych zmian po
~omu). Gerland's Beitrage zur Geophy
lik. tom XV, zeszyt 2. 

Balletin geodesique, organ de la 
Section de Geodesie de l'Union Geode
t9ue et qieophysique lnternationale pµ
p ile par ~ secretaire de la Section G. 

errier. (Bmletyn Geodezyjny - organ 
Sekcji Geodezyjnej Międzynarodowej Unji 
Geodezyjnej i Geofizycznej) zawiera spra-
0ozdania i protokóły posiedzeń Zja~du 

1 
njj w Madrycie w r. l 92f>. Pańs. Annee 
925 Nr. 7, str. 245-59f>. 
l>ehalu .M.. et Hermana L.-Ob1er

Vations astronomiques faites a 1' occasion 

de la mesure d'un arc equatońal de me
ridien en Afrique. (Obserwacfe astron. 
przy pomiarze łuku południka w Afryce). 
Academie Royale de Belgique, Cla11e des 
Sc. Mathem., 2 seńe, tome 8. 

Deambroais Delfino, -- Note di to~ 
pografia militare razionale. IV Il ghiac
ciaio alpino, nel suo corso mediano (Eser
cito-N azione, Nr. 4-27), 

Deambrosi• Delfino. - Note di to
pografia militare razionale. V. Valli pen
sili, barze glaciali ed anfiteatń morenici. 
(Esercito e Nazione, Nr. f>-27). 

Demmer Eduard.-Der neue Wild'sche 
Universaltheodolit mit Prazisionsdistanz
messer (Nowy teodolit uniwersalny Wi~ 
da z dalmierzem precyzyjnym). Oester„ 
reichische Zęitschrift fiir V ermessungs
wesen (Wiedeń), XXIV (1926). Nr. 5. 

Dachalu M. et Pauwen L ....... Me
sure de base de moyenne precision. (Po„ 
miar bazy o średniej dokładności), Pu
blication de l'lnstitut Astronomique et 
Geodesique, Liege (Belgja), Nr. 4, 1925. 

Eble L. - Deviations periodiques de 
la verticale a Paris. (Perjodyczne odchy
lenia pionu w Paryżu). Comptes-Rendµs 
de l'Academie des Sciences, 1927, str. 
336. 

Faltua Franz ....... Graphische Fehler
rechnung mit Anwendung von Williot
pliinen, (Graficzne obliczenia błędu przy 
zastosowaniu „planów Williota''). Oesterr. 
Zeitschrift. f. Vermessungswesen (Więdeń), 
XXV (1927), Nr. 2-4. 

Fennel Adolf, dr. inż. - Betrachtun
i?en iiber Nivellierinstr\tmepte mit Rever
sionslibelle (rozważania o poziomnicach 
z libelą rewersyjną). Zeitschńft fur V er
messungsweseo, LVI, zeszyt 9 (1 maja 
1927). 

Gorcejx Ch. - La variation de lon
gitud~s peut etre attdl>uee a une autre 
ęause que la deńve des cQntinents. (Zmia
na długości geogr. może być przypisywa
ną innym przyczynom niż wędrówka kon
tynentów). Comptes-Rendus de l'Acade
mie des Sciences (Paryż), 1927 r. str. 
ó29, 

Gutenberg B. - Bewegungel) der 
Erdachse (Ruchy osi ziemskiej). Guten
berg. Lehrbuch d. Geophysik. Berlin 1926, 
zeszyt IL 

, 
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Hartmann, J. - Vordversuche fiir 
drahtlosen Llingenbestimmung von Laphta 
(Próby radjowego określenia długości 
geogr.). Astronomische Nachrichten, tom . 
229 (1927), nr. 5486. 

Heilbronner P. - Meridienne de 
Corse; jonction avec l'archipel toscan. 
(Południk na Korsyce, łączność z archi
pelagiem Toskańskim). Comptes-Rendus 
de l'Academie des Sciences (Paryż) 19W, 
str. 1264. 

Heilbronner P. - Jonction geodesi
que directe de la Corse au continent. 
(Bezpośrednie połączenie geodezyjne Kor
syki z lądem). Comptes-Rendus de l'Aca
demie des Sciences (Paryż), 192~. str. 
1090. 
Hełm-Pirgo Marjan, kpt. inż.-Kar

toznawstwo i wojskowe wyzyskanie tere
nu, Warszawa, 1928, str. 216, 125 rys. 
w tekście. 

Hotine M. lt.-Tbe stereoscopic exa
mination of air photographs (Badania ste
reoskopowe zdjęć lotniczych). Royal Eng. 
Jour. March. 1926. 

Izwiestija gławnoj rossijskoj astrono
miczeskoj obsierwatorij. - (Wiadomości 
głównego rosyjskiego obser~atorjum . w 
Pułkowie, tom X, 6 tekst w Języku nie
mieckim). - Pułkowo, tom X, 8. Lenin
gród, 1927, Obserwatorjum w Pułkowie, 
str. 531-617, wym. 31 X 24. 

Jeffreys H. - The irregularity of the 
Earth's rotation (Nieprawidłowość obrotu 
ziemi). The Observatory, tom 50 (1927), 
nr. 633. 

Johson Ch. F. - · Hins on Gravity 
(uwagi o sile ciężkości) Hartford, Coun 
(U. S. A. 1926). 

Kazaczkow A. - Wojenno - Głazo
miernaja sjomka. (Wojskowe zdjęcia szki
cowe). (Moskwa-Leningród, Gosizdat, 1927, 
110 str. z 33 rys. i schem., wym. 20Xl3). 

Kozaczkow A. - Wojennaja topo
grafija. (Topografja wojskowa), Moskwa 
Leningród, 1927. 

Katalog osnownych punktow S.S.S.R. 
Czast I. (Katalog podstawowych punktów 
Z.S.R.R. Część I. Punkty astronomiczne. 
Centralna zona (44°-60° półn. szer.). 

Arkusz mapy miljonowej M-44 (48°-
520 szer. półn oraz 78°-84° dług. wsch.), 
28 str. z schem. i mapy. Arkusz mapy 
miljonowej M-45 (48° - 52° szer. półn. 
oraz 84°-90° dług: wsch.), 34 str. z schem. 
i mapy). Moskwa 1927, Komitet Heode
zyjny W. S. N. Ch. 
Kluźniak Stanisław, inż. -Ścisłe wy

równywanie poligonów. Przegląd Miern. 
nr. 4 (33). 
Kluźniak Stanisław, inż.-Kilka .uwag 

o wagach przy ścisłem wyrównania poli. 
gonów, Przegląd Mierniczy nr. 5 (34). 

Kolanowski Włodzimierz, inż. Mapa 
nieba w układzie równikowym i pozio
mowym, Przegląd Mierniczy nr. 6 (35). 

Kucharzewski Feliks, inż. - Pierw
szy stolik mierniczy w Polsce. ..Przegląd 
Mierniczy11 nr. ó (34). 

Lallemand Ch. - Grande operation 
mondiale de mesures de longitude (Wiel
ki światowy pomiar długości geogr.) -
Comptes-Rendus de l'Academie des Scien
ces, 1926, str. 765. 

Liidemann Karl. - Die Genauigkeit 
der Hohenbestimmung durch Einschaltung 
mit F ederbarometern. (Dokładność o
kreślenia wysokości zapomocą barome
trów sprężynowych metodą interpelacyj
ną).-Zeitschrift fiir Vermessungs wesen, 
tom L VI, zeszyt 8 (15 kwietnia Hł27). 
Łomnicki Antoni dr. - Kartografja 

matematyczna, Lwów-Warszawa 1927. 
11 Książnica-Atlas", str. 191, rys. 67 . . 

Organizacija Magnitnago Otdielenija. 
Polarnoj gieofiziczeskoj obsierwatorji i 
riezultaty jewo raboty w 1923-1924 g. 
(Organizacja Działu Magnetycznego Pół
nocnego Geofizycznego Obserwatorjum 
i owoce jego pracy). Leningród, 1927. 
Główny Urząd Hydrograficzny, 23 str., 
zeszyt 1-szy. 

Osten E. v. d. - Neuregelung der 
Landesaufnahme in Sowjet-Russland. (Re· 
organizacja zdjęć krajowych w Rosji So· 
wieckiej). Referat z artykułu ogłoszone· 
go w Goegraphical Review (sty~zei1 
1927). Zeitschrift fiir V ermassungswesen. 
tom L VI. zeszyt 8 ( 15 kwfetnia 1927). 

Perrier G. - Le parallele de Mek· 
nes (Równoleżnik Meknesu w Maro~u), 
Comptes-Rendus de 1' Academie des Sc1en• 
ces Paryż) 1926, str. 997. . 

Perrier G. - Tńangulation reguliere 
du Maroc. (Jednolita triangulacja Mdo
ku). Comptes-Rendus de l'Academie el 
Sciences, 1926, str. 817. 

Photogrammetrie und ihre Andwen· 
dung bei der schweizerischen grundbuch· 
vermessung und bei der allgemeinen L'; 
desvermessung. (Zbiór referatów szW 
carskiego Związ~u Geometrów, ~ygło~z~ 
nycb w wyższeJ Szkole TechruczneJ 
Zurichu 1926 r. 

Pinkwart, dr. - Auflósung der~ 
malgleichungen von Dreiecksnetzen. d aoit 
schńttweise Annliherung (Rozwiąz • 
równań normalnych sieci trójkątów .:i 
stopniowego przybliżenia). Zeitschri dlli' 
Vermessungswesen, L VI, zeszyt 9 (1 
1927). fllJ. 

Pollak L. W., dr. - Das RechneD 
und ohne Maschine. (Rachunek zapo 
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cą maszyny i bez niej). Zeitschńft fiir 
Instrumentenkunde, XL VII, zeszyt 7 (li-
piec 1927). · 

Pollak L. W., dr. - Das Periodogram 
des P~lbewegung. (Diagram okresowy ru
chu biegunów). Gerlands Beitr. z. Geo
physik, tom XVI, zeszyt 1/ 2 1927. 

Schewior Georg., prof. - Gestirnko
ordinaten fiir 1927 (Spółrzędne gwiazd na 
rok 1927). Stuttgart, Konrad Wittwer, 1927. 

Schulze Fr. - Genauigkeit der Punkt
bestimmung durch Bogensćhnitt und durch 
rechtwinklige Koordinaten. (Dokładność 
wyznaczenia punktu zapomocą przecięcia 
łuków i zapomocą spółrzędnych prosto
kątnych). Zeitschńft fiir Vermessungswe
sen L VI. zeszyt 12 (15 czerwca 1927). 
. Sch~eyd~r W .. -,.Ober lsostasie. (O 
izostaz11). Zettschnft fur Geophysik, ze
szyt 2, str. 146. 

Schweydar W. - Eine neue Form 
der. Drehwage (Nowa .forma wagi skręceń) 
Zeit~chńft fiir Geophysik, zeszyt 2, str. 151. 

Sienkiewicz Józef, inż. - Miernic
two. Część I. Pomiary stolikowe, pozio
me i wysokościowe. Łomża, 1927. Nakład 
autora, ssr. 117, rys. 156. 

Sokolowskij S. - Mietodika zania
tij po topografii w pole. (Metodyka po
lowych prac topograficznych). Moskwa -
Leningród, 1927, Gosizdat, 52 str., wym. 
23Xlf>. 

Szpindler Tytus, kpt. W. I. G. - Ni
welacja. Kurs eitog-ra,owany Ofic. Szkoły 
Służby Wojsk. Geograficznej, Warszawa, 
1927. Wojsk. Inst. Geograf. 

Trudy Gławnoj Rossijskoj astronomi
czeskoj obsierwatorii, w Pułkowie. (Prace 
astronomicznego obserwatorjum w Pułko
wie; tekst w języku niemieckim). (Serie II 
Vol. XXXIII), Leningród, 1927, Obserwa
torjum w Pułkowie. 

Wegener A. - Die geophysikalischen 
Grundlagen der Theorie der Kontinenten
verschiebtung. (Podstawy geofizyczne te
orji wędrówki kontynentów). ,,Scientict", 
1927, str. 103-116. 

Warchalowski Edward, prof. - Ni
welacja precyzyjna m. Warszawy. ,,Prze
gląd Mierniczy11 nr. 7 (36). 
Warchałowski Edward, prof.-Kon

ferencje Geodezyjne w Rydze. ,, Przegląd 
Mierniczy11 nr. 6 (35). 

2. Geografja ł geologja wojskowa. Topologja. Geografja opisowa. 
Terenoznawstwo. 

Al~awitnyj pierieczeń pristaniej, wnu
trenn1ch wodnych putiej i morskich por
tow. S. S. S. R. (Spis alfabetyczny przy
atam rzecznych oraz portów morskich 
w z .. S. R. R. z podaniem republiki, gu
b~~1, okręgu i rejonu oraz odległości od 
u1śc1a rzeki). Moskwa, Centralny Urząd 
Statyst., 1927, wyd. 2-ie, 70 str wym sox22. ·· · 

Badania geograficzne nad Polską pół
nocno-zachodnią. - (Etudes geographiques 
IUr la Pologne du Nord-Ouest). Poznań, 
1927, Wyd. Instytutu Geograficznego Uni
wersytetu Poznańskiego, str. J 35. 
Bagiński Henryk. - Zagadnienie do

;ępu Polski do morza. Warszawa, 1927. 
~adem Związku Obrony Kresów Za

c odnich, str. (423. 
st B~ea:a~skl\_ Medwedzka Marja. - Gę,r~ s1ec1 wodnej W zachodniej części 
h ~yny Małopolskiej. Z dodatkiem: Wil-
e ma Heyner - Gęstość sieci wodnej 

; trodkowej części Wyżyny Małopolskiej. 
ze~ace Inst. Geograficznego Uniw. Jagieł. bi/ VII), Kraków 1926, Ks. Geogr. ,,Or-

, str. 74. 
d Braun G.-Deutschland, 1 Heft. Nord
~rtschland. (Geografia Niemiec, część I. 

terncy północne). Berlin 1926. 

Braun G. - Finnlands Kiisten und Ha.
fen. (Wybrzeża i porty Finlandji). Berlin 
1927. ' 

Biidel A. - Transkaukasien. Eintechn. 
Geographic. Gotha 1926. (Kraj Zakauka
ski. zarys geografji technicznej). 

Cavandoli Franco, ·col. - Charatter
sitiche del terreno montano e sua influ
enza sul le azioni di guerra. (Charakte
rystyka terenu górskiego i jej wpływ na 
działania wojenne). Riv. Art. Nr. 4-27. 
Chwaściński E. inż. - Budowa kolei 

Czersk-Kościerzyna jako fragmentu ma
gistrali węglowej Zagłębie-Bałtyk „Przegl. 
Techn." Nr. 26, 1927. 

Fleszarowa Danysz Regina dr. -
Krajoznawstwo na Białej Rusi. Ziemia" 
Nr. 6, 1927. 

Fleszarówa Danysz Regina dr. - Li
teratura wycieczkowa. 11 Ziemia" nr.10,1927. 

Dyr. Bud. P. K. P.-Nowa linja ko
lejowa od Łodzi przez Zgierz do Kutna. 
,,Przegl. Techn." Nr. 36, 1927. 
Głuzdowskij W. - Dalnie-Wostocz

nyj kraj. (Chabarowsk-Władywostok), 1927, 
wyd. 2-e, 268 str. z ilustr. i map. 

Barker A. - Notes ou geological map 
reading. (Uwagi o czytaniu map geolo
gicznych). 2 Ed. Cambridge, 1926. 
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Henderaon J. Geology in its re-
lation to landscape. (Geologja w jej sto
sunku do krajobrazu). Londyn, 1926. 

Hobba W. H. - Earth Features and 
their Meaning. (Cechy krajobrazów zie
mi i ich znaczenie). New York, 1923, 

Jaworsklj S. - Estonija. Moskwa
Leningród, 1927, str. 40. 

Jaworskij S. - Łatwija (Łotwa, Mo
skwa-Leningród, 1927. 

Jegorow W.-Bałtijskoje morie. (Opis 
morta Bałtyckiego pod względem wojsko
wo-ekonomicznym). Moskwa, 1927, "Wo· 
jennyj Wiestnik", 96 str. z rys. i map .. 
wym. 23Xl5, 
Kamińska J. -Najnowszy skorowidz, 

wszystkich miejscowości polskiego Górne
go Śląska z wyszczególnieniem powiatu, 
stacji kolejowej, urzędu pocztowego, te
legraficznego, mównicy telefonicznej i gmi
ny Katowice. 1927. Księgarnia i Drukarnia 
katolicka, str. 87. 

Kl&pfel W. - Relieftnophogenie und 
zyklische Landschaftgenerationen. (Geneza 
form rzetby ziemi i cykliczne pokolenia 
krajobrazów), 1926. 

Kopylow A. - lnstrukcija dla sosta
wlenija Gatałoga riek. (Instrukcja dla spo
rządzenia katalogu rzek). Leningród, Pań
stwowy Instytut Hydrologiczny. 1927, 
8 str. 

Krasowskij O. - Przegląd geologicz
ny Bracławszczyzny i materjały do geo
logji, hydrologji i wiadomości o pożytecz
nych kopalinach Podola (po rosyjsku) 
192?. . . 

Lebiedlew N. -- Naszi rieki. Moskwa
Leningród, Gosizdat, . 1927, 170 str., wym. 
21xa. 
Legun-Biliński inż. - Uwagi o regu

lacji rzeki Wisły. "Przegląd Techn." Nr. 
26. 1927. 
Lewiński J., Łuniewski A.. Małkow

ski St., Samsonowicz J.-Przewodnik geo
logiczny po Warszawie i okolicy. Warsza
wa 1927, Wydawnictwo Oddziału war
szawskiego Komisji Fizjograficznej Pol
skiej Akademji Umiejętności, 178 str., 1 
mapa geolog. 

Markowski J, kpt. - Mapy taktycz
ne. (Z wykładów Oficerskiej Szkoły Ar
tylerji). Toruń, 1927. Litogr. Ofic. Szk. 
Art., str. !6. 
Młkulaki Stanisław. - Toruń w licz

bach. (11Ziemia" Nr. 15-16, 1927). 
Mondalaki Wiktor. - Polesie. Część I. 

Zarys wiadomości ogólnych, Wydawnic
two "Kresów Ilustrowanych", Brześć n/B. 
1927. 

MBller H. - Die morphclogisohe Aus
bildung der Topographen u. Kartographen. 
(Wykształr~nie morfologiczne topografa i 

kartografa). "Geogr. Zeitschrift" 
1926. 

Nelson A. - Geological Maps, their 
Study and Use. (Mapy geologiczne, ich 
studjowanie i użytek). Londyn, 1927. 

Nlezbrzycki Jerzy. - Nauka o tere
nie. Warszawa, 1927. Nakł. 21 Warsz. 
pułku piechoty, str. 47. 

Nowak Jan. - Zarys tektoniki Polski. 
(Esquisse de la tectonique de la Pologne). 
Kraków, 1927. Nakładem Komitetu Or. 
ganizacyjnego Il Zjazdu Słowiańskich Geo
grafów i Etnografów, str. 160. 

Podole. -Treść: A. d'Abancourt: Kla
syfikacja i rozwój dolin podolskich. J. 
Czyżewski: Gęstość sieci dolinnej na Po· 
dołu. M. Koczwara: Rozwój polodowco
wej flory i klimatu Podola w świetle ana
lizy pyłkowej. A. Zierhoffer: północna 
krawędt Podola w świetle rzetby po
wierzchni kredowej. Prace geograficzne. 
T. IX, str. 100, 1 tabl., 2 mapki. 

Przewodnik Ilustrowany po Gdat\· 
sku. Wyd. II. Warszawa, 1927. Wyd. Aj. 
Wschodniej, str. 90. . 

Richter Z. - Zołotoj Ałdan. (Notatki 
z podróży). Moskwa-Leningród, 1Q27, 
Gosizdat, 148 str. z mapą. 

Rllhle Edward. - Zimowa wycieczka 
na Jurę krakowską; ( .. Ziemia" Nr. 10, 
1927. 
Rybczyński M. prof. - Drogi wodne 

w Polsce. ("Przegl. Techn." Nr. 27-30, 
1927). · 
Swłencickij B. - Cztienije i sosta

wlenije płanow i kart. (Czytanie i wyko· 
nanie planów i map). Moskwa-Lenin· 
gród, 1927, · . 

Swierz Mieczysław Dr. - Przewodnik 
po Tatrach i Zakopanem. Zakopane, 19~7. 
Sgł. Dom Książki Polskiej w Warszawie, 
str. 230. 

L'Universo, anno VIII. Num. 8, 1927.-: 
G. B. Lacchini, Stelle che cambiano di 
splendore. A. Pavari, Considerationi geo· 
grafico-politische circa 1' Anschluss .. O. 
Boffito, Strumenti antichi di topografia e 
d'astronomia. G. Masturzi, Siria e meso
potamia. 

L'Universo, anno VIII. Num. 9, 1927.-: 
A. Colacevich, lsacco Newton. C. Selvelli, 
Mura e strade della colonia Julia Fonr 
stris. S. Pagano, Qualche esempio di JDO

vimenti di popolazione in Calambria. 
Wojenno-perspektiwnaja sjon.ka, -

(Wojenne zdjęcia perspektywiczne). .Mo
skwa 1927. ,,Wojennyj Wiestnik". . • 
Woźnowski Mieczysław. - Wyc1~6. 

ka w Czarnohorę. .,Ziemia" Nr. H>-
1927. 

• Zahorskł Wła~ysław. - PrzewoJi 
po Wilnie, str. XVI, 18ó, VI. plan · 
1927. 
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.s. Geografja gospodarcza i polłtyczna. Etnografja. Statystyka. 

Adam J. i Downarowicz K. - Bel
g;a w r. 1925. (Raport gospodarczy wi
cekonsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bru
kseli. J. Adama za rok 1925; uzupełniony 
działem morskim, opracowanym przez kon
sula Rzeczypospolitej Polskiej w Antwerpji 
K. Downarowicza). (Raporty gospodarcze 
placówek zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej 1926 r. Nr. 4). Warszawa, 1927. 
Nakład tygodnika "Przemysł i Handel", 
str. ó7, 2 nlb. 

Ancifierow N. - Okriestnosti Lenin
grada. (Przewodnik po okolicach Lenin
,rodu), Moskwa-Leningród, 1927, Gosi
zdat, str. 384 z liczn. rys. i mapami. 

Auf dem Balkan - (W alka o su
premację na Bałkanach). Zeitschrift fiir 
Geopolitik (Berlin), maj 1927. 

Allen - New political boundaries in 
the Caucasus (nowe granice polityczne na 
Kaukazie). ..Geographical Journal" (Lon
dyn) maj 1927. 

Czarnocki Stefan, inż. - Charakte
rystyka geologiczna Polskiego Zagłębia 
Węglowego. "Przegl. Techn." Nr. 21, 1927. 

Eberhardt J. inż. - Polskie koleje 
Państwowe. ..Przegl. Techn!' Nr, 14, ló 
i 17, 1027. 

Harcavi Georges. - La Pologne et 
les communications europeennes. (Polska 
i komunikacje europejskie). Paryż, 1927. 
Dunod. str. 24. 
Jaworskłj S. - Polsza. Moskwa. 1927 

(1926), "Moskowskij Raboczij" str. 29, 
1 mapa. 
Kozyrłew A. - Kratkij Gidrogieoło

giczeskij oczerk Kazakstana. (Krófki hy
drologiczuy opis Kozakstanu). Leningrad, 
1927, Akademja Nauk, 183 str. z mapami, 
wykres. i ilustr. 

Landau Ludwik. - Spis ludności Ro
sji. "Kwartalnik Statyst." 1927, IV, 21., 
Itr. 237-239. 

Matierjaly po etnografii. - T. III, 
cz. 2. Leningród, 1927, Państwowe Mu
zeum Rosyjskie, 114 str. z map. 

Neuman. - Austrja w r. 1925. (Ra
Port gospodarczy wicekonsula Rzeczypo
spolitej Polskiej w Wiedniu za rok 192ó ). 
(Raporty g~podarcze placówek zagran. 
R. P. 1926 . Nr. 3). Warszawa, 1927 nakł. 
tygodnika "Przemysł i Handel" str. 63, 
1 nlb. 

Pfohe Ernst. - Orientierungs-Le:xikon 
der Tschechoslowakischen Republik (Sło
'lnlik otjentacyjny Republiki Czeskosło
lfackiej). Wydanie II. Reichenberg, 1927, 
Stiepel, str. xx+os1+:xrr+1 mapa. 

Roeznilr Statystyki Rzplitej Polskiej.-

Rok wydawnictwa IV, 1925-26, Warsza· 
wa, Gł. Urz. Statyst. 1927, str. 550, 

Sokolow C. i KasEczenko B. -
Geografija S. S. S. R. po rajonam Gos
płana, (Geografja S. S. S. R. według re
jonów Państwowego Planu). Moskwa-Le
ningród 1927. 

Siewiero-Zapadnaja Obłast'. - (Pried
waritielnyje itogi pieriepisi nasielenija 
l 7-XIl-1926). (Prowizoryczne dane spi
su ludności 17-Xll-1926 r. Leningród, 
1927, 77 str., Obszar Północno-Zachodni). 

Staff Franciszek Dr. prof. Szk. Gł. G. 
W. - Odezwa w sprawie współudziału 
w opracowaniu mapy rozsiedlenia ryb 
w wodach polskich (,.Las polski" Nr. 8, 
1927, Warszawa). 

Statistic,eskij Sprawocznik S. S. S. 
R. - (Moskwa, Centralny Urząd Statyst„ 
1927, str. ó06, wym. 17Xll. 

Strakoaz. - Węgry w r. 1925. (Ra
·port gospodarczy kierownika wydziału 
konsularnego poselstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Budapeszcie - wicekonsula za 
rok 1925 ). (Raporty gospodarcze placówek 
zagranieznych Rzeczypospolitej Polskiej 
]926, Nr. ó), Warszawa, 1927, nakł. tygodn. 
,,Przemysł i Handel", str. 61, 2 nlb. 
Wąsowicz Józef. - Na marginesie 

mapy etnograficznej Polski. (Au sujet de 
la carte ethnographique de la Pologne, 
aper~us marginaux), Lwów, Czasopismo 
Geograficzne. Og. zb. Nr. 16, 1927, str. 
1-8. 
Wieś Leningrad. - (Informacyjna 

i adresowa książka m. Leningród). Le
ningród, 1927, Wydz. Organ. Leningr. Gu
bisp., 1082 str. z planem. 

Waia Bielorusija. - (Książka infor
macyjna o Białorusi). Mińsk, 1927, Miń
skie Koło Białorusk. Czerwon. Krzyża. 
str. 296. 

Wsie goaudarstwa mira. - (Za
sadnicze informacje o ustroju wszystkich 
państw świata. Moskwa, 1927, str. 148. 

Wsiesojuznaja pieriepiś nasielenija 
17 /XII 1926 goda. Priedwaritielnyje itogi. 

(Prowizoryczne dane spisu ludności Z. 
S. R. R. w dn. 17 /XII 1926 r. 

Wyp. II (Moskwa, Centralny Urząd Sta
tyst., 1927, str. 55, wym. 26XI8). 

Wyp. III (Moskwa, Centralny Urząd Sta
tyst., 1927, str. 26, wym. 26Xl7. 

Część Il: Miasta i osiedla o charakterze 
miejskim. Część europejska R. S. F. S. R., 
Białoruska S. S. R., Ukraińska S. S. R. 
i Zakaukazka S. F. S. R. 

Część III. Część Azjatycka R. S. F. S. R., 
Uzbekska S. S. R„ Turkmeńska S. S. R), 
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4. KartografJa. Grafika. 

Olszewlcz Bolesław. - Recherches 
sur l'histoire de la cartographie de la Po
logne. (Badania nad historją kartografji 
w Polsce. Praga, 1927. 

Dr. Schmidt. - Zur Wirkung des 
Papiereingang~s. (O wpływie kurczliwości 
papieru na dokładność map). Zeitschrift 

fiir Vermessungswesen, tom L VI, zeszyt 8 
l ó kwietnia, 1927. 

Theimar Viktor. - Zur Theorie der 
Papierdeformation. (Przyczynki do teorji 
deformacji papieru). - Oesterreichische 
Zeitschrift fiir Vermessungswesen Wiedefl. 
1926, Nr. 5 i XXV 1927, Nr. 1. 

5. R~cznlki. Sprawozdania. Katalogi. 

lluatrfrowannyj katalog Gieokart
proma.-(Ilustrowany katalog wydawnictw 
kartograficznych Gieokartproma, instytu
cji podległej Wojskowemu Urzędowi To
pograficznemu. Moskwa, Gieokartprom, 
1927, str. 41). 

Katalog map i innych wydawnictw 
Wojskowego Instytutu Geograficznego . -
Warszawa, 1927. Druk i wydanie W. I. G. 
(zawiera wzory i skorowidze map w róż
nych skalach). 

Katalog knig po krajewiedieniju. -
(Katalog książek z dziedziny krajoznaw
stwa). Moskwa-Leningród, 1927, Gosi
zdat, str 46). 

Levy Arthur - Le Service Geogra
phique de l'Armee (Służba wojskowo
geograficzna) 1914-HH8 Paryż, 1926, 
str. 74. 
Naszł zapadnyje sosiedi, katalog 

knig. - (Katalog książek, tyczący na·szych 
zachodnich sąsiadów Z S. R R ) Mo
skwa-Leningród, 1927, str. 24. 

Pierwszy Polski Kongre• dro
gowy. "Przegl Tech." Nr. 3, 1927. 
Porządek dzienny posiedzeń II Zjazdu 

Słowiańskich Geografów i Etnografów w 

P. T. 

Polsce. Kraków, 1927. Druk "Orbis", str. 
20. Drugi tytuł po francusku. 

Pracy pierszaha usiebiełaruskaha kra
jaznauczaha zjezdu. - (Prace pierwszego 
wszechbiałoruskiego krajoznawczego zja
zdu). 7-11 lutaho 1926 Mensk. 1Q26. 

Pracy druhaha usiebiełaruskaha kraja
znauczaha zjezdu . . 10-13 lutaho 1927. 
Mensk. 1927. (Prace drugiego wszechbia· 
łoruskiego zjazdu). 

Przewodnik kongresowy II zjazdu Sło
wiańskich Geografów i Etnografó~ w Pol
sce 1927 r - Zredagował z polecenia 
Komisji organizacyjnej Ludomir Sawicki. 
Kraków, 1927. Nakład Kom. organ Il 
Z. S J. E. Druk flOrbis" 1927, str. 2 nlb. 
od 307 do 310, 306, 150 ryc. w tekście, 
Informacje Biura Zjazdowego str 18. 

Romanow Wiktor por. - Wojskowy 
Instytut Geograficzny (historja, organizacja 
i działalność). flPrzyroda i Technika" 
zesz. 6, 1927 

Zjazd 11-gi Słowiańskich Geografów 
i Etnografów w Polsce, 2-12 czerwiec 
1927 Pr ogr am, 1927 Kraków. Nakład 
Komisji organ. Il Z. S. G. E. Druk "Or
bis" str. 38. 

AUTORÓW, REDAKTORÓ W, WYDA WCÓ W prac czasopism 
kartograficznych, pomiarowych, geograficznych, graficznych, krajoznaur 
czy eh: 

PROSIMY o nadsyłanie nam swych wydawnictw. Każda nade
słana mapa i książka będzie zamieszczona w biblźografji lub w dziale 
sprawozdań. 
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B. M A P Y I A T L A S Y. 

Międzynarodowa Mapa Świata 1 : 1.000.000. 

Podajemy wykaz wszystkich arkuszy Międzyn. Mapy Świata 1 : 1 OOO ooo 
wydanych od czasu zapoczątkowania tej mapy w 1909 r. do dnia I/Vń 1927 / 
Wykaz· został sporządzony na podstawie ostatniego raportu Biura Centralne
go M. M. i::JW. za 1926 r. oraz map, nadesłanych z Biura w 1927 r. W miarą 
wydani~ nowych ark~szy będą one wzmiankowane w dziale „Bibljografji". 
Skorowidz arkuszy M1ądzyn. Mapy ::,wiata umieszczony został w zeszycie 1-ym 
Wiad. Służb. Geograficznej. 

Przy nazwach państw podane zostały instytucje, które wydały mapy. 
W nawiasach - rok wydania arkusza. . 

A - oznacza arkusze wydane ściśle podług uchwał konferencji 1918 r.' 
B - arkusze odbiegające w szczegółach od uchwał 1913 r. lub prowi

zoryozne z barwami hypsometrycznemi. 
C - arkusze prowizoryczne bez barw hypsometrycznych. 

Anglja 
(Ordnance 81.irveg, 

Southampton). 

A. 
N:N -30 Edinburgh 

(1922) 
,, M -30 London (1922) 

N -31 Amsterdam 
(1923) 

„ O -29 The Hebrides 
(1924:) 

.. ,, -30 Aberdeen (1924) 
P -30 Shetland Is

lands (1924) 
,, F -Laila (1925) 

B. 
S. H - 34: Kenhardt (1911) 
N. N -40 Kirman (1913) 
,, ,, -33 Berlin (1915) 

,, - 34: Varshava(War
saw) (HH5) 

.. ,, - 36 Smolensk (HH5) 
M -32 Frank~urt (1916) 

.. ,, -35 Jitomir (1915) 
L -32 Milano -

.. ,, - 33 Triest (1915) 
K -33 Roma (1916) 
,, - 36 Si,ńob (1916) 
,, -38 T1flis (1016) 

.. ,, - 39 Baku (1016) 
J - 35 Izmir (Smyrna) 

(1016) 
,, ,, - 36 Konia (1916) 

,, - 38 Tabriz (1916) 
.. ,, -39 Tehran (HH6) 
~ H -36 Cairo (1916) 

N.M-33 Wion (Vienna) 
(1918) 

,. ,, - 34 Krakau (1918) 
L - 34: Budapest (1918) 
,, -35 Bucuresti (1918) 
K-34 Sofiya (1918) 

" ,, - 35 Istambuł (1918) 
,, ,, - 37 Batum (191'8) 
.. J -37 Erzerum (1918) 
,. ,, - 39 Resht (1918) 

I -36 Beirut (1918) 
• ,, -37 Esh Sham (Da-

mascus) (1918) 
,. ,, -38 Baghdad (1918) 
,. H - 37 El Djauf (1918) 
,, ,, -38 Basza (1918) 
,, ,, -39 Bushire (1918) 
,, I -40 Birjand (1920) 
.. G -39 Hofuf (1920) 
., ,, -37 Medina (1921) 
.. ,, - 38 Riyadh (1922) 
,. D-38 Aden (1926) 

c. 
N. N -32 Hamburg (1915) 
,, A - 37 Marsabit (1915) 
S. A-37 Mombasa-Nai-

robi (1015) 
N. R-35 i 36 Nordkap & 

Roma.nov (1916) 
P -35 i 36 Helsingf ors& 

Petrozavodsk (1916) 
,, - 30 Edinburgh 

(1916) 
,. ,, -31 Amsterdam (-) 
• M -30 London (1016) 

,, -31 Paris (1916) 
K -31 Marseille (-) 

,, ,, - 32 Firenze (HH6) 

N. K-4:0 Chimbai (-) 
,, J - 33 Palermo (1916) 
S. B - 37 Dar es Salaam 

(1916) 
N. R -33 i 34: Lofoten & 

Tromso (1917) 
,, ., -37 i 38 Rinda &1Ka-

. nin (1917) · 
.. Q -33 i 34: Bodo &Lu

lea (1917) 
,, -35 i 36 Uleaborg & 

Kem (1917) 
,, -37 i 38Arkhangelsk 

& Mezen (1917) 
P -29 i 30 Thorshavn 

& Lerwick (1917) 
,, ,, -33 i 34 Gafle & Abo 

(1917) 
„ O -29 Stornoway 

(1917) 
,, ,, -30 Aberdeen (1917) 

,, - 31 Stavanger(HH7) 
,, -32 Kristiania&part 

of Stavang r · (1916) 
,, J -34: Athenai (1917) 
S. A -36 Lake Victoria 

(1917) 
S. C - 37 Lin di (1017) 
N. P -31 i 32 Bergen & 

Trondhjem (1018) 
N. O -33 Kalamar -

,, -34 Stockholm 
(1018) . 

,, -35 Riga (1918) 
,, , -36 Petrograd -

,, - 37 Yaroslavl -
,, -38 Nijni Novgorod 

(1918) 
,, ,, - 39 Vjatka -
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N. 0-40 Perm -
,, N -36 Smolensk -
,, ,, - 37 Moskva (Mo-

scow} (1918) 
~ ,, -38 Penza -
,, ,, -39 Kazan -
., :, -40 Ufa -
,, M -29 Cork (1918) 
,, L -36 Odessa (1918) 
,. ,, -37 Rostov -
,, ,, - 38 Praskoveya -
,, ,, - 39 Astra.khan -
,, ,, - 40 Chelkar 
,, D -37 Asmara (1918) 
S. C - 36 Lake Nyasa 

(1918) 
N. P -37 i 38 Kargopol &: 

Ustyug (1919) 
., ,, - 39 i 40 Ustsisolsk & 

Cherdin -
., N -29 Ireland (1919) 
„ C -37 Addis Ab baba 

(1919) 
,, A -36 Uganda (HH9) 
S. B - 36 Tabora (1919) 
N.M -36 Kiev (1920) 
,, ,, - 37 Kharkov -

,, -38 Sara.tov -
,, -39 Uralsk -
,,-40 Orenburg -

,, L -30 Bordeaux - · 
,, ,, -31 Lyon -

I -34 Derna (1920) 
., ,, -35 Candia (1920) 
" J - 40 Meshed -

Argentyna. 
(Imtituto Geografico Mi

litar, Bueno.s-Aires). 

.,, B. 
S. G-21 Corrientes{l911) 
,, H -21 Concordia (1911) 
„ J -21 Buenos Aires 

(1011) 

Batawja (lndje Holen
derskie). 

(Topografi~che Inrichting, 
Batavia). 

B. 
S. B -48 Bata.via (1924) 

Brazylja. 
(Club de Engenharia do 

Bio de Janeiro). 

B. 
N. A -lg Uaupes (1922) 

,, -20 Rio Br,mco 
(1922) 
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N.A-21 Alto Trombetas 
(1922) 

., ,, -22 Amapa. (1922) 
,, ,, -26 Rochedos de S. 

Pedro e S. Paulo 
(1922) 

,, B -20 - (1922) 
,. ,, -22 Cayenne (1922) 
S. A -19 Ic;a. (1922) 
,, :, - 20 Mana.os (1922) 

,, -21 Santa.rem (1922) 
:, - 22 Para (1922) 

,, ,i -23 S. Luiz (1922) 
,, - i4 Fortaleza (1922) 
,, -25 Fernanda de No-

ronha (1922) 
,, B -20 Purus (1922) 
,, ,, -24 Jagua.ribe (1922) 
" ,, - 25 Parahyba (1922) 

• ,, O - 23 Rio S. Francisco 
(1922) 

" ,, -24 Aracaju (1922) 
,, ,, -25 Recife (1922) 
,, D -24 Bahia (1922) 
„ E-22 Paranahyba 

(1922) 
,, ,, - 23 Bello Horisonte 

(1922) 
,, ,, -24 Mucury (1922) 
" F-21 - (1922) 
" ,, -22 Paranapanema 

(1922) 
,, ,, -24 Victoria (1922) 
,, ,, - 26 Trinidade (1922) 
,, G -22 Curityba (1922) 
,, ,, -23 Iguape (1922) 
„ H -21 Uruguaya.na 

(1922) 
" ,, -22 Porto Alegre 

(1922) 
„ I -22 Lagoa Mirim 

(1922) 
., B -18 Javary (1923) 
., ,, -19 Juruś (1923) 
,, ,. -21 Tapajóz (1923) 
,, ,, -22 Ara.guaya (1923) 
., ,, -23 Therezina (1923) 
„ C-18 Contama.nas 

(1923) 
,, ,, -19 Acre (1923) 
,, .. -20 Madeira (1923) 
" ,, - 21 Juruena (1923) 
,, ,, -22 Tocantins (1923) 
,, D -20 Gua.pore (1923) 
,, ,, -21 Cuyaba. (1923) 
,, ,, -22 Coya.r (1923) 
,,• ,, -23 Carinha.nha 

(1923) 
,, E -21 Corumbś (1923) 
„ F-23 Rio de Janeiro 

e S. Paulo (1924) 
,, G-21 Tapajóz (1923) 

Nr. 3 

Danja. 
(Generalstabms topografi
.ske Af deling, Kiibenhavn). 

A. 
N. P -29 Thorshavn 

(1921) 
N. P.-27 i 28 Hekla 

fl926} (podwójny} 

Egipt. 
(The Surv,yor-General, 

8urvey Dtpartment, Gi~o.J. 

B. 
N. H -35 Alexandria 

(1013) 

Finlandja. 
(L'Administration de l'Ar

pentage de Finlande, 
Ht.l&inki). 

A. 
N P -34 Turku, A.bo 

(1925) 

Francja. 
(Service Geographique d, 

l' Armee, Paria). 

. A. 
N M --31 Paris (lg23) 

K -31 Pirenees Orien
tales (część) (1924) 

J -32 Tunis (192ó) 

B. 
N. L - 30 Lyon (1921) 
,, ,, -31 Bordeaux 

(1921) 
N. K -30 - (1925) 
,, ,, - 31 - (1925) 
N. M -32 - (1026) 

c. 
N. D-30 

,,-31 
,, E-32 

,, -33 
F-30 
tl-31 
,,-32 '° .. .,,-33 ~ . G-30 Ol 

" 
,, - 31 
,, - 32 
H - 30 
,, - 31 
,, - ·32 
1-30 
,, - 31 

Nr. 3 

Francuska 
Afryka Zachodnia. 
( Service Geographique, 

Dakar, Senegal). 

c. 
N. E -28 St: Louis (1923) 
,, ,, -29 Tidjika {1923) 
,, ,, -30 Tombouctou 

(1923) 
,i -31 Kidał (1923) 

Hiszpanja. 
(Imtituto Geografico y 
E.tadi.stico, Madrid). 

B. 
N. J -30 Valencia (1923) 

lndje. 
(The Surveyor-General 

of lndia, Calcutta). 

A. 
N. F-42 Kathiawar 

(1914) 
,, D - 44 Madras (1916) 
,. - E - 44 Godavary(1916) 

,, - 45 Jagannath 
(19] 6) 

„ C -44 Trichinopoly 
(1917) 

,, ,, -43 Ca.pe Camorin 
(1918) 

,, F -43 Satpura Mts. 
(1919) 

" ,, -44 W a.inga.nga 
(1919) . 

,, ,, - 45 Calcutta. (1919) 
G - 45 Bengal (1920) 

,, E - 46 lrravady (1923) 
I - 41 Herat (1927) 

, G-43 Ra.jputana 
(1927) 

,, H -43 Delhi (1927) 

a. 
N. E - 43 Bombay {1914) 
,, D -43 Mysore (1918) 

Książki i Mapy. 

ltalja. 
(Instituto Geografico Mi

litare, Firenze). 

B. 
N. K - 33 Roma. (1912) 

Japonja. 
(Rikuti Sokuriobu, Ko;"i

mati, Tokyo ) . . 

B. 
N. T - M Tokyo (]913} 
,, ,, - ó3 Osaka (1923) 

Kongo Belgijskie. 
(Service Cartographique Uu 

Ministere de.s Colonie,, 
Britxelles). 

c. 
S. C -35 Elisabethville 

(1921) 
S. B -33 Leopoldville 

{1923) 

Niemcy. 
( Reichsamts (ur Landea

aiif nahme, Berlin). 

B. 
N. M - 33 Wien (1927) 

Polska. 
(Wojskowy Instytut Geo

graficzny, Warazawa). 

A. 
N. N -34 Warszawa 

(1926) 

Portugalja. 
(Commissao de Cartograf i
ca, Minisle'rio das Colonias, 

Lis boa). 

a. 
S. F-36 Inhambane 

(1912) 

• 
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S. G -30 Lourenc;o Mnr
ques (1920 

Sjam. 
(Royal Survey Depart

ment, Bangkok). 

a. 
N. D -47 Bangkok (1918/ 
N. C -47 Nagorn Sridh

armraj (?} 

Stany Zjedn. Am. Półn. 
(U. 8. Geological Survey, 

Washington). 

B. 
N. K -19 Boston (1912} 
N. J -10 San Francisco 

Bay (1914} 
N I -10 Point Concep

cion (1915} 

(The American Geographi
cal Society, New-York). 

•• S. E -19 La Paz (1922} 
S. O -19 Acre (1923) 

c. 
N. G-12} Baja-Califor
N. F -12 nia-Sur(1923} 

Szwecja. 
(Rikets, Allmt.tnna Kart

verk, Stockholm). 

A. 
N. Q -34 Lulea (1922) 
N. P -33 Oavle (1922) 
N. O -33 Norrkoping 

(1927} 

Węgry. 
(Magyar Fiildrajzi Inte.stt, 

B'U,dape.st). 
B. 

N. L-S4 Budapest/19131 

Poszczególne arkusze Międzyn. Mapy Świata nabywać można: angiel
skie: London - E. Stanford, Ltd, 12, Long Acre, W. C. (w cenie od 1 do 
3 szyi.); francuskie: Paris, Charles - Lavauzelle et Cie. 124 Boulevard St. Ger
main; brazylijskie: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), A-G. Berlin; Ameryki 
Półn.: C. S. Hammond & Co, New York. Polskie arkusze nabywać można 
w firmi(,,Samopomoc Inwalidzka", Warszawa, Sienkiewicza 2. 
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1. Mapy topograficzne I przeglĄdowe. 

Mapa operacyjna niemiecka 1 : 300.000 
ark. Diisseldorf, ark. Koln. 

Mapa Województwa Pomorskiego z 
uwzględnieniem dróg samochodowych 
1: 500.000 Toruń, 1927. Wydanie Min. 
Ref. Rol. 
Offłzłelle Wegekarte vom Riesen

lser und Jeschkengebirge (Oficjalna ma
pa drogowa gór zachodnio - śląskich). 
1. 130.300, 62 X 43 cm., barwna. Warm
brunn (Śląsk) 1926. Max Leipelt. 

Stadtkreia Schneidemllhle und 
Umgebung (powiat miejski Piła), 1 : 100.100 
Słupsk, Oskar Eulitz. • 

Tachechoalowakfachen Republik
Obersichtskarte der, (przeglądowa ma
pa Rzeczypospolitej Czechosłowackiej) 
1 : 750,000. Wien, 1926. Kartograf. friiher 
Militargeogr. Institut (R. Lechner [W. 
MiHler]). 

Obersichtakarte iiber die privaten, 
kommunalen u. gemischtwirtschaftlichen 
N e b e n - u n d K 1 e i n b a h n e n. Hoch
und Untergrundbahnen Deutschlands. 
(Mapa przeglądowa prywatnych, komu
nalnych i miejskich ko 1 ej e k Nie~iec), 
1 : 1.000.000. Magdeburg, 1927, Mitte1-
deutscher Arbeitgeber Verband. 

Messtlschblaetter 1: 25000 
Reichsamt fiir Landesaufnahme, Berlin 1927. Eisenschmidt. 

I/VII 1925-30/IX 1925. 

a) nowe zdjęcie, grawiura 1920 r., ar
kusz Nr. 4:15 Rominten, b) sprawdzone: 
arkusze Nr 184 Konigsberg (Ost), 229 Po
narth, 230 Ludwigswalde, 280 Mahnsfeld, 
1031 Glinde, 1846 Alt-Limmritz (wszystkie 
aprawdzone w 1922, z siatką współrzęd
nych); arkuaz Nr. 2316 Wittenberg, 2360 
Aacheberg (oba sprawdzone w r. 1921, 
z siatką współrzędnych. c) zaopatrzone 
w poprawki: arkusz Nr. 934 Bergstedt (22), 
1030 Wandsbek (22), 1759 Rathenow (22). 
1903 Brandenburg a/H. (22). . 

1/X 1925-31/XII 1925. 

a) sprawdzone: arkusz Nr. 143 Powun-
. den, 185 ScMnwalde i. Ostpreussen, 187 
Goldbacb, i82 Uderwangen (spraw. 1922, 
z siatką współrz.), 1773 Tamsel (spraw. 
1923, z siatką współrz.), 2410 Bielawe (spr. 
1922). b) zaopatrzone w poprawki: ar
kusz Nr. 625 Mańenburg (25), 711 Stuhm 
(251, 1686 Strohdehne (22), 1758 Schollene 
(22 , 1830 Vieritz (22), 1902 Plaue a/H. 
(22 , 1971 Gottin (22), 2033 Niegńpp (24). 

1/1 1926-31/111 1926. 

a) nowy sztych, zdjęcie 1921: arkusz Nr. 
239 Gerwischkehmen, 1073 Pr. Fńedland, 
1074 Grunau. 1340 Podrusen (z siatką współ
rzędnych) . b) sprawdzone: arkusz Nr 908 
Wlersbinnen (21), 909 Lipinsken (21), 1700 
Fiirstenfelde (23), 1844 Ciistrin (23), 1847 
Krłescht (23), 1915 Lebus (23), ?.335 Neu
aalz (22), 2336 Liebenzig (22), 2338 Frau
stadt (22), 2413 Seitsch (22), 2483 Quańtz 

(22), 2559 Koben (22), 2558 Raudten (22), 
c) zaopatrzone poprawkami: arkusz Nr. 721 
Seeburg (21), 745 Bad Oldesloe (24), 936 
Ttittau (24), 1158 Virchow (19), 1468 
Schnackenburg (24), 1553 Gr. Schonebeck 
(24), 1615 Havelberg (22), 1632 Staffelde 
(23), 1828 . Tangermiinde (24), 2187 Merz
wiese (22), 2478 Sorau (24). . 

1/IV 19~6-31/VI 1926. 
a) nowy sztych. zdjęcie 1921: arkusz Nr. 

1165 Linde (współrz.) b) sprawdzone: ar
kusz Nr. 1703 Hohenwalde (23), 1772 
Quartschen (23), 1985 Reppen (23), 2337 
Schlawa (22), 2409 Beuten a. d. O. (22), 
2485 Weisholz (22), 2556 Gr. Logisch (221, 
2557 Polkwitz (22) . c) zaopatrzone po
prawkami: arkusz Nr. 61 Kallningen (20), 
268 Stojentin (24), 269 Schurow (24), 447 
Grossmollen (24), 525 Koslin (24), MtJ 
Miihlhausen i. Ostpr. (25), 606 Belgard 
(24), 607 Bulgńn (24), 840 Krummesse (24), 
937 Nusse (24), 1557 Zachow (24), 1560 
Schildberg (23), 1625 Eberswalde (24), 1636 
Fńedeberg (24), 1637 Driesen West (23) 

1/VII 1926-30/IX 1926. 
a) nowy sztych, zdjęcie 1924: arkusz 

Nr. 238 Karalene (współrz. ) b) sprawdzo
ne: arkusz Nr. 1702 Massin (spr 1923\. 
2050 Bńeskow (23), 2052 Gr. Gandem (23), 
2339 Schwetzkau (22), 2484 Glogau (22), 
2547 Spremberg (22). Wszystkie arkusze 
zaopatrzone w siatkę współrzędnych. c) 
zaopatrzone w poprawki: arkusz Nr. 687 
Stuchow (24), 1970 Gr Wusterwitz (25), 
2034 Burg a. d, lhle (24). 
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Karle des Deutschen Reiches 1 : 100 OOO. 
Reichsamt fiir Landesaufnahme, Berlin 1927. Eisenschmidt. 

I/VII 1925-30/IX 1925. heim (nowe zdjęcie 24). b) wydanie C, 

a) zaopatrzone w poprawki: arkusz N,r. 
178 Harburg (22). b) zaopatrzone w dro
bne uzupełnienia: arkusz Nr 8 Kinten (25), 
31 Gr. Skaisgirren (24), 222 Schneidemiihl 
(25). Wszystkie arkusze pod a) i b) wy
dania C. 

1/X 1925-31/XII 1925. 

a) wydanie C, zaopatrzone w popraw
ki: arkusz Nr 169 Johannisburg (21), 248 
Fńedeburg (24), 267 Rathenow (22). 

1/1 1926-31/111 1926. 

a) wydanie A arkusz Nr 167 Passen-

zaopatrzone w uzupełnienia arkusz Nr 224 
Eberswalde (24). 

I/IV 1926-31/VI 1926. 
a) wydanie A. arkusz Nr. 242 Neurup

pin (uzupełnienia 1924), b) wydanie Car
kusz Nr. 66 Riigenwalde (24), 74 Pr. Ey
lau (22), 94 Koslin (24), 131 Stuhm (25), 
147 Ratzeburg (24), 211 Donnenberg (24), 
245 Bad Freienwalde (24). · 

1/VII 1926-30/IX 1926 
a) wydanie A arkusz Nr 179 Lauenberg 

a. Elbe (uzupełn 1924), 291 Burg (uzu
pełn. 24). 

Topographlsche Ueberslchtskarte des Deutschen Reiches 1: 200 OOO. 
Reichsamt fiir Landesaufnahme, Berlin 1927. Eisenschmidt. 

INII 1925-30/IX 1925. 113 Sondershausen (22), 118 Liegnitz (22},· 
132 Hischberg (22), 180 Augsburg (21) . 

a) zaopatrzone w uzupełnienia: arkusz 
Nr 11 W estermarkelsdorf (16), 88 Magde
burg (21), IoO Mainz (21). 1,4 Bayreuth 
(2ł) . b) zaopatrzone w małe uzupełnie
nia: arkusz Nr. 90 Berlin-Siid (22). 

1/1 1926-31/111 1926 . 

Zaopatrzone w uzupełnienia: arkusz Nr. 

1/IV 1926-31/VI 1926. 
Arkusz Nr. 97 Munster (21), 107 Kro

toschin (20), 125 Marburg (22), 141 Co· 
burg (22), 142 Plauen (22), 145 Glatz (19). 

I/VII 1926-30/IX 1926. 
Arkusz Nr. 77 Berlin Nord (uzupełnie

nia 1921) 

Uebersłcbtskarte von Mlttel-Buropa 1: 300 OOO. 
Reichsamt fiir Landesaufnahme Berlin 1927. Eisenschmidt. 

1/IV 1925-31/111 1926. ver, M 53 Magdeburg, O 53 Frankfurt a. d 
Poprawiono i uzupełniono IQ arkuszy O., P 53 Poznań, L 52 Cassel. M 52 Halle, 

Nr. M 58 Goteborg, P ó5 Stołp. K ó5 Ko- N 52 Dresno, K 51 Koln, L 51 Frankfurt 
nigsberg. L 54 Hamburg, O 54 Stettin, R 54 a. M, K 50 Trier, M 50 Niirnberg, M 49 
Allenatein, K 53 Osnabriick, L 53 Hanno- Miinchen. 

Uebersichtskarte von Europa und Vorderasłen.1: 800 OOO. 
Reichsamt fiir Landesaufnahme Berlin 1927. Eisenschmidt. 

1/IV 1925-31/111 1926. Hannover, L 13 Berlin, ~ 13 Wrocław, 
Poprawiono i uzupełniono 6 arkuszy Nr. M 12 Salzburg. 

L U Kopenhaga, N 14: Królewiec, K 13 

2. Mapy geograficzne. 
Artarła'a-Handkarte von Siidost-Eu- Geographischen Verlag und Landkarten-

ropa 1: 2,000,000. Wien .. 1927. Geographi- handlung Artaria O. m. b. H., Wien. 
scher Verlag und Landkartenhandlung Haberlandt A. - Karle der Volker 
'Artaria C. m. h. Wien. Europas nach Sprache und Volksdichte. 
Artarła'a-Handkarte der Konigrei- (Mapa narodowościowa Europy, z uwzglę-

ches der Serben, Kroaten und Slovenen dnieniem gęstości zaludnienia). 1 : 3.000.000 
(in seinerneuen administrativen Eintei- 4 sekcje. - Wiedeń, 1927. Freytag & 
lung in Obla1ti) 1: 1,000,000. Wien, 1927. Berndt. 



334 Wiadomości Służby Geograficznej Nr. 3 

Karta Sojuza S. S. R. - (Mapa 
Związku Socjalistycznych Republik Rad) 
1 : 6.000.000. Moskwa, 1926. zestawiona 
i wydana przez Zakład Kartograficzny
Wydawniczy Ludowego Komisarjatu spraw 
wewnętrznych, (zawiera podział admini
stracyjny z dnia 25 marca 1927 r.). 

Krauae P .-Verkehrskarte von Deutsch
land und Deutsch-Oesterreich. (Mapa ko
munikacyjna Niemiec i Austrji). 1 : 1.500.000. 
Lipsk. 1926, Bibliogr. Instituf, 

Platf R. R. The Millionth Map of 

Hispanic America. (Mapa Ameryki hisz
pańskiej w skali 1: 1.000.000). Geogr. Re
view XVII. 1927, str. 301-08. 

Soderlund A. - Befolkningskarta 
over Europa skalan 1 : 4.000.000. (Mapa 
zaludnienia Europy). 4 sekcje. Stokholm, 
1927, Generalstabens Litografiska An
stalt. 

W11aowicz Józef. - Mapa narodowo
ści Rzeczypospolitej Polskiej 1 : 850.000 
(Atlas ścienny Polski prof. E. Romera, 
XIV). Lwów, 1927, Książnica Atlas. 

3. Mapy techniczne, gospodarcze, turystyczne. 

G. Freytag & Berndt. - Touri- ssenkarten (Cartes routieres pour auto-
sten - Wanderkarte 1: 100,000: mobilistes. Motori~ maps). 

Blatt 10. Bersctesgadnerland und Pinzgau Blatt 19. Prag, 
Blatt 18. Lienzer Dolomiten, Schober- Blatt 20. Briinn· (Brno), 

gruppe usw. Blatt 21. Krakau (Kraków). 
1 H fn Blatt 24. Ober-6sterreich, 

Blat 19. Goldberg-Ankoge „ a ergrup- Blatt 25. Nieder-6sterreich, 
pe, Radstiidter Tauern usw. Blatt 51. Czernowitz (Cernauti), 

Blatt 20. Schladminger Tauern, Wien IX. 1926 _ VI. 1927. Kartograp-
Blatt 21. Murtal. hische Anstalt G. Freytag & Berndt A. 
Wien VI-VIII 1927. Kartographische G. Wien. 

Anstalt G. Freytag & Berndt A. G. Wien. Mapa Samochodowa Rzeczypospolitej 
G. Freytag & Berndt.-Touristen- Polskiej 1 :fJ00.000, Warszawa, 1927, Na-

wanderkarte des Bayrischen und Bohmer- kład i wydanie 11 Gea", zawiera 4 arkusze 
waldes 1: 200,000. Wien, VII, 1927. Druck złożone w tekturowej teczce. 
und Verlag der Kartogr. Anstalt G. Frey- Zwoliński T. - Tatry Polskie, Map!l 
tag . & Berndt A. G. Wien. środkowej części Tatr: 37.500. Wyd. V. 

G. Freytag & Berndt.-Autostras- Zakopane, 1927. Nakład T. Zwolińskiego. 

4. M.apy naukowe (astronomiczne, geologiczne, historyczne). 

Beyachlag F. u Schrłel W.-Kleine 
Geologische Karte von Europa. (Mała 
geologiczna mapa Europy), z dodatkiem 
mapy tektonicznej 1 : 10,000,000, · Berlin, 
1927. Preuss. Geolog. Landesanstalt. 

Bujalaki B., Jabłoński E., Tol• 
wiński K. i Werner S. - Mapa Geo
logiczna Polskich Karpat Wschodnich w . 
granicach 40° 55' - 42° 18' wsch. dług. 
od Ferro, 1: 200.000. Warszawa, 1927. 

Wydawn. Kasy im. Mianowskiego. Do te
go tekst w osobnej broszurze. 

Fritz Max. - T ektonische Schulwand
karte der. Erde (mapa szkolna tektonicz
na kuli ziemskiej). Skala 1 : 16.000.000, 
Rzut eliptyczny Eckerta, Wiedeń, 1927. 
Freytag & Berndt. 

Znaki konwencjonalne dla oznaczania 
wojsk na mapach, planach. szkicach i VI 
graficznem II ordre de bataille", oraz skró
ty taktyczne. Warszawa, 1927. Wydanie 
Grona Oficerów Sztabu Gen. 

WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. 

Czerwiec - wrzesień. 

Mapa tąktyczna 1 a 100,000. 
1. Wydanie dwubarwne (Mapa Polska): 

P 43 S 40 - Powursk-Stobychwa 
P 49 S 42 - Łanowce-Jampol 
P 51 S 42 - Skałat 
P 45 S 43 - Kostopol 
P 44 S 43 - Bereźne 
P 34 S 39 - Różanka 

2. Wydanie jednobarwne (Kontrreproduk
cja map byłych państw zaborczych): ) 
P 30 S 35 - Wierzbołowo (Stołupiany 
P 36 S 35 - Tykocin 
P 39 S 22 - Nowy Tomyśl 
P 38 S 21 - Skwirzyna 

3. Wydanie dwubarwne (Kontrreprod~
cja mapy niemieckiej) z uwzględD1e· 
niem reambulacji 1926 r. 
P 38 S 22 - Międzychód 

Nr. 3. Książki i Mapy. 335 . 

Mapy reprodukowane na zamó
wienie autorów, lub instytucyj podług 
nadesłanej redakcji kartograficznej: 
M.apa Polski. Wydawnictwo 11 Książni

ca-Atlas", w skali 1: 5.000.000-w 8-iu 
kolorach. 

.Mapa Ameryki Południowej. Wy-

dawnictwo Encyklopedji 11Ultima thu
le", w skali 1 : 25.000.000 - w 4-ch 
kolorach. 

Katalog map i innych wydawnictw ze 
skorowidzami i wzorami, 1927. W oj
skowy Instytut Geograficzny. War
szawa. 

UST DO REDAKCJI. 
W sprawie artykułu kpt. J. Czarnoty „Uwagi i wnioski wynikające z ob

serwacji I rz~du w roku 1926", drukowanego w Nr. 1 naszego pisma. 
Na uwagi prof. W. Kolanowskiego zamieszczone w Nr. 7 (36) P.rngląda Mierni

czego pragnę podać następujące wyjaśnienia . . 
ad a) 
Obserwację I rzędu sieci dębliflskiej wykonano na wieżach zbudowanych przed 

rokiem, zaś obserwacje sieci 11 Niemen-Szczara"-na wieżach zbudowanych bezpośrednio 
przed obserwacjami i do tego z surowego materjału. Zatem fakt ten w drugim wypadku 
musiał ujemnie 'odbić się na obserwacjach. Jest to jedna z wielu przyczyn, które wpły
wają na dokładność obserwacji, ale- widać, że w tym wypadku ona nie przeważyła, kiedy 
średni błąd kąta i wyrównania stacyjnego w Dęblinie jest większy, niż sieci Niemen-

• Szczara. 
O wielkości błędu kąta zadecydowała okoliczność, że obserwator pracował pierwszy 

raz tym instrumentem w Dęblinie i nie miał należytego czucia w nim. 
ad b) 
Większość wież zbudowanych przez W. I. G. na słupy 4 X 4, to znaczy, że kon

strukcja wież oparta jest na 4-ch zasadniczych słupach rusztowania i 4-ch słupach kozła, 
przyczem słupy kozła są doginane do słupa wiszącego. Omyłkowo wstawiono ·do kwartal
nika inne 2-ie fotografje, zamiast fotografij wież systemu W. I. G. 

ad c) 
Słuszna uwaga autora, gdyt sam heljotrop służy za cel. 
ad d) i e) Średnie błędy obserwacyj niemieckich, czy innych państw, przytoczono 

tylko dla og6lnego porównania z obserwacjami W. I. G., jak się to zwykle praktykuje 
w publikacjach. · 

Kpt. Inż. Jan Czarnota 

,. 

OD REDAKCJI. 
1) Komitet Redakcyjny. 

Dążąc do dalszego rozwoju i pogłębienia zakresu naszego Kwartalnika, Komitet Re
dakcyjny, zaprosił do współpracy w charakterze stałych członków Komitetu następują
cych Panów: 

Prof Dr L. Grabowskiego we Lwowie, 
Prof B. Olszewicza w Poznaniu, 
Prof. Dr. M Siedleckiego w Krakowie, 
Płk. S. O. L. Rayskiego w Warszawie, 
Ppłk. L. Winiarskiego w Warszawie, 
Mjr. R Umiastowskiego w Wilnie 
KP\ mar. Śliw-erskiego w Warszawie, 

·. 
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Kpt. S. G. Niewiarowskiego w Warszawie, 
Por. Pilota Gosiewskiego w Warszawie, 
Por. F. Kopczyńskiego w Warszawie. 

Współpracę swą zaofiarowali: 
8. Gen. M. Miedźwiedzki, 
Kpt. S. Sokołowski, 
Por. S. Siewierski. 

Dalsze referaty z II Zjażdu Geogr. i Etnogr. Słow. podamy z chwilą ukoń
czenia i zamknięcia prac sprawozdawczych przez Komitet Organizacyjny Zjazdu. 

Prosimy o uregulowanie zaległych opłat oraz przedpłaty n konto P.K.O. 
Nr. -14638. Zalegaj~cym z opłatą za dwa numery wstrzymujemy dals~Ą; wysyłkę. 

ZAUWAŻONE OMYŁKI DRUKU W Na 3. 
Stronica wiersz jest ma być 

221 12 z góry mniejsze większe 

223 3 z dołu 2397 2391 
224 8 

" 
14,7 147 

225 1 15.2 65,2 
4 45 40,5 

li 5 11,6 1,6 
229 27 miejscowości miasteczek 
231 24 10-30 12-30 

" 
23 li 5-10 5-12 

272 21 z góry Gauasąwskiem Gaussowskiem 
29 

" 
Roussilhe 'a Roussilhe'a 

15 z dołu blisko blisko 

od 265 do 273 w całym tekście 1.000 1000 
w mianownikach 

272 27 z góry 1.128 1128 
288 16 z dołu O. Lejazy O. Lejay 



Józef Kornel Witkowski. 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1927. ZESZYT 4. 

WIADOMOŚCI 
SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ 
KWARTALNIK 

WYDAWANY PRZEZ WOJSKOWY 
INSTYTUT GEOGRAFICZNY 
W WARSZAWIE ORAZ SEKCJĘ GEO

GRAFICZNĄ TOWARZYSTWA WIE
DZY WOJSKOWEJ . - REDAKTOR 
MAJ O R J E RZ Y LE W A KO W S KI. 

REVU E TRIM ESTRIELLE 

DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE MI
LITAIRE DE VARSOVIE ET DE LA 
SECTION GEOGRAPHIQUE •.• DE LA 

SOCIETE DES SCIENCES MILITAIRES, 
SOUS LA DIRECTION DU COM
MANDANT GEORGES LEWAKOWSKI. 

VARSOVIE. OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 1927. CAHIER 4. 

TADEUSZ CZARNOTA 
Porucznik W. I. G. 

PRACE KARTOGRAFICZNE 
JÓZEFA KORNELA WITKOWSKIEGO. 

WSTĘP. 

Przy opracowywaniu polskich arkuszy Międzynarod. Mapy Świata, często byliśmy zmuszeni do poszukiwania najrozmaitszych materjałów kartograficznych, ponieważ mapy podstawowe w wielu wypadkach nie dawały potrzebnych wiadomości. W czasie tych poszukiwań niejednokrotnie docieraliśmy do źródeł, które wogóle nie były znane. Do takich nieznanych prac należą oryginały map inż. J. K. WitkWows~iego, znajdujące się w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu arszawskiego. Jest to sześć map hipsometrycznych i dwie mapy hydrograficzne ziem dawnej Polski. Po bliższem zapoznaniu się z temi ltlN~pami okazało się, że prace te stoją na bardzo wysokim poziomie . . 1estety mimo, że należą one do najlepszych jakie w ciągu ostatllld eh 50-ciu lat w Polsce opracowano, żadna z nich nie została wy-ana. Nie wszystkie co prawda arkusze tych map są wykończone, ale i z wykończonych nie wszystkie do dziś się zachowały. W każdym tądź razie te, które pozostały mają zna<;zenie nietylko historyczno-
fi
artograficzne, ale są nawet cennym materiałem do prac kartogracznych obecnie prowadzonych. 
. Rozpr~ka niniejsza jest próbą krytycznego rozpatrzenia spuścizny kartograficznej J. K. Witkowskiego. Podjąłem się tego opra-

ł 
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cowania na życzenie prof. Lencewicza, w tym celu, aby oddać należny 
hołd benedyktyńskiej pracy zasłużonego, prywatnego kartografa, ażeby 
przyczynić historji kartografji polskiej nowych materiałów i wreszcie 
żeby poinformować zainteresowanych o źródłach, które i dziś jeszcze 
mają znaczenie praktyczne. 

ROZDZIAŁ I. 

Życiorys Witkówskiego, jego praca naukowa i udział w życiu 
spolecznem. · 

Życiorys. Józef Kornel Witkowski urodził się w Warszawie dnia 
25 listopada 1855 r. z ojca Józefa, urzędnika Najwyższej Izby Obra
chunkowej i matki Marji z Kozłowskich. Do 18-go roku życia pozo
stawał w Warszawie i tu ukończył gimnazjum realne w 1873 r. Na 
dalszą naukę wyjechał do Zurychu gdzie przez rok uczęszczał na 
wydział mechaniczny tamtejszej Politechniki. Musiał jednak przerwać 
studja zagranicą, albowiem w czasie wakacji w 1874 r., wyszło roz
porządzenie niewydawania paszportów młodzieży od 18. do 21 lat. Dla
tego to znalazł się na politechnice ryskiej, gdzie dzięki nieprzeciętnym 
zdolnościom, już w 23 roku życia uzyskuje dyplom inżyniera mecha
nika. Przez cały czas studjów Witkowski żywo interesował się włó
kiennictwem, a wyrazem tego zainteresowania była jego praca dyplo
mowa, p. t. Projekt Selfaktora. 

Po otrzymaniu dyplomu Witkowski wyjechał do Besarabji i tam 
wstąpił do służby rządowej na kolejach południowo-zachodniej Rosji. 
Po odbyciu praktyki parowozowej został naczelnikiem depot na stacji 
Skinosy 1), skąd kilka miesięcy potem (w 1879 r.) powołano go na 
stanowisko głównego inżyniera warsztatów kolejowych w Benderach. 
Mimo tak szybkiej karjery Witkowski porzucił służbę rządową (1881), 
przeniósł się do Mijaczowa i tu przez 2 lata pracował w fabryce 
maszyn B-ci Bauercotz. Stąd wyjechał na Polesie, gdzie od r. 1883 

. do 1884 brał udział w budowie kolei. Wreszcie w 1885 r. powrócił 
na stałe do Królestwa i wstąpił po raz drugi do służby kolejowej. 

Przez 8 lat pracował w zarządzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej, 
najpierw jako pomocnik inspektora, następnie jako inspektor i wresz· 
cie jako naczelnik telegrafu. Mimo, że był cenionym specjalist~, 
w r. 1893 zwolniono go ze służby rządowej, do której już nigdy me 
wrócił. Zwolnienie nastąpiło z tego powodu, że Witkowski należał 
do tych urzędników-polaków, którzy opierali się nakazowi rozmawia· 
nia w czasie służby po rosyjsku. 

Przez cały czas służby na kolei dęblińsko-dąbrowskiej Witkow· 
ski mieszkał w Radomiu (1885-1893) i tutaj po raz pierwszy p~
ważnie zajął się topografją i hydrografją kraju. Pracom tym poświęcił 
~poro czasu, zdążył bowiem pomierzyć zapomocą aneroidu GórY 

Swiętokrzyskie, a materjał tą drogą zebrany, wraz z szeregiem da· 
nych z niwelacji, zestawił w swej pierwszej hipsometrycznej mapce 
Wyżyny Kieleckiej, w skali 1 : 300 OOO (około 1885-1890 r.). W tylll 

1) Stacja Skinosy leży na linji kolejowej Bendery-Gałacz. 
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czasie opracował również dwie ma h. 
skiego, jedną w skali 1 : 1 OOO OOO ~i8911~sJ°mtryczne Kró.lestwa Pol-

Ponieważ jednak ut 'ł d ·' rugą .w skali 1: 600 OOO. 
i przeniósł się na stałe d~act

0
a_0 .sagd rzątwą, musiał opuścić Radom 

biuro tech!liczne. Jego nies 0
;\a zie 0

• r: 1894 do, 1_895 prowadził 
dnały mu imię nietylko w k P. Y 1 e

nergJ~ I zdolnosc1 fachowe zje
granicą. To też w r 1896 zo:~11!• ~ e. u<:zymły go również znanym za

stwa Elektrycznego ~ Berlinie (A Endf1~rem P.ow~zechnego T owarzy
prowadzi budowę dróg elektry~z~ cb 1 z ra.r:iiiema„tego towarzystwa 
tych prac, firma planowała wyjazd Y g d ~szpan11. Po ukończeniu 
dnak w tym samym czasie Rada Ml!·sk Ł i~enty~y: P<?niewa~ je
A. E. G. z propozycją wybudowa . t 1 a . , 0 zi zwroc1ła się do firmy 

T-wo ?dwołało wyjazd Witkowsk
1
i~g~adA1::w el~~tryc~nych w mieście, 

konan,1e tego zamówienia. W stos k O .e!'y .11 pow~erzyło mu wy
wykonczona. Zarząd przedsi b. un owo kr~t~1m czasie praca została 
Wi!kowskiego, powołał go w\ 1~r9J0a, ocemaJą~ należycie zdolności 
waJów. Na tern stanowisku W:tk k!}-a stanowisko dyrektora tram
do d. 17-go marca 1917 r. I ows I pozostał do końca życia, t. j. 

Praca naukowa Witkowskiego z t k , . 
wnioskować, że Witkowski był ruch{go r?t~1e&o życiorysu możemy 
szybko i sprawnie. Jednakowoż t I'Yym mzymerem, który pracował 
czerpywała bynajmniej zasobów . worcza P~.aca zawodowa nie wy
domowem, Witkowski s dzał dł J~go en~rgJI. Poza nią, w zaciszu 
! rękopisami; nie z obo!~zku - uf 1e g?dz~ny njd książkami, mapami 
mteresowania nauką. W zamił Yf!-aJhmeJ-: ecz ze szczerego za
bowiem h Yd ro gr a f. i i hi owamac .. swo1c~ był wytrwały, al
pracy. Obfity materj~ł zebra~ s om~ t r J I kr a J u. poświęcił 30 lat 
wań, ogłosił w Pamiętniku Fi;, w. c}~gu tylu lat zmudnych poszuki
p. t. Materyały do hypsometr i kr~?grn,zcznym w l~tac~ 1907 i 1917, 
uczającym przykładem dośtiadc~u., Jkgo map!! lupsometryczne są po
nego sposobu przedstawiania f e~ artograficznych, na temat róż
barw. Całą swą twórczość ;rm erenu z~pomocą poziomic i skali 
piękną mapą hi somet . tym zak~este \Vitkowski zakończył 
w roku 1907. P ryczną ziem dawne1 Polski, w skali 1: 1 500 ooo,· 

Ostatnie 10 lat życia , · 'ł t lk 
/icznemi, pragnął bowie!

0 !k~;? Y, o pr~com nad mapami hydrogra-
w ciągu całego życia. owac obfity materjał, który zebrał 

Opracowana przez W'tk k' 
Pol~kiego - zaginęła. I ows iego Mapa geognostyczna Królestwa 

Prócz wymienionych W'tk k' 
lodz i, które wydał w różny%ap .1 01? d ~pracował kilka planów 
8Y~ać tych prac, a prosił O 

to c::,si.e. ig, Y Jednak. n~e chciał podpi
tn1e go wyręczali byli to· i . Z otct wspołpr~cowmkow, którzy chę
chnik G ł o w a. ' · nz. e m r z u s k 1, P· G r o b e l s k i i te-

Zakres zainteresowań W'tk k' 
karto~rafji, np. dużo czasu 

0
~ <;>w~ tego WY<:~odził ~aleko po.za ramy 

Polskz przedrozbiorowej i poiier':~hcit orkletr11. (?bh~zył powzer.zchnię 
LVnem terytorjum Rzeczypospolitej. nzę en aw, znG.JdUJących się na da-
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Zajmował się również 1 im n o 1 o g j ą, może w ograniczonym zakresie, w każdym bądź razie sporządził Spis i opis jezior Rzeczypospolitej, podając równocześnie ich powierzchnię i wzniesienia nad poziom morza. Obliczenia powierzchni były żmudne i wymagały wiele cierpliwości. Witkowski znał odpowiednią literaturę i w tej pracy wzorował się na obliczeniach pułkownika Str e 1 b i ck i e go~ 
Poza tern zestawił kilka tysięcy punktów Królestwa, Litwy i Rusi, z oznaczeniem ich położenia geograficznego, wysokości nad poziom 

morza, średniej temperatury etc. 
Ponieważ wówczas nie było skorowidzów miejscowości, a Słownik geograficzny nie nadawał się do podręcznego użytku w pracach kartograficznych, Witkowski -Sporządził Spis miast i osad w Polsce. Przygotował do druku rzecz niezmiernie ciekawą i sumiennie opracowaną, p. t. Miary i wagi w dawnej Polsce. Niestety rękopis ten 

zaginął wraz z wieloma innemi jego pracami. 
Wiemy również o tern, że ułożył dwa kalendarze. Pierwszy z nich, Kalendarz chronologiczny z wykazaniem ważniejszych wypadków z historji powszechnej i historji Polski, nie zachował się. Natomiast druga rzecz, p. t. r Zasaą.y i obliczenia kalendarza żydowskiego, została wydana w Łodzi w r. 1910 r. W książce tej znajdują się tablice, które ustalają · wieczny porządek dni według kalendarza jul-

jańskiego i gregoriańskiego. 
Wymienione tu prace zakreślają umysłowy profil wszechstronnego kartografa. W każdej z tych prac, zasadniczym sposobem wyrazu jest liczba. Już to samo wskazuje, jak ściśle i dokładnie Witkowski pragnął określać swoje myśli. Dokładność i ścisłość są to dwie charakterystyczne cechy całej twórczości Witkowskiego. 
Nie ograniczał się jednak do zestawień i syntez; sam czynił bezpośrednio obserwacje w terenie. Z jego prac, · ogłoszonych w Pamiętniku fiz jograficznym dowiadujemy się, że mierzył wysokoś ci punktów, nietylko w Górach Świętokrzyskich, ale i w całej Polsce. Wiemy, że prowadził dz iennik pomiarów, który zaginął. 
Natomiast z ciągów n i we 1 ac y j ny c h, które prze prowad ził w Łodzi, do dziś jeszcze pozostał cały szereg reperów, 
Zagadnień naukowych nie ujmował powierzchownie, zdawał so: bie dokładnie sprawę z warunków od których istotnie zależy rozwól nauki w kraju. Wiedział, że w Polsce potrzebujemy przedewszystkiem źródeł, któreby dostarczały miarodajnego materiału do badań, Ażeby choć w części zaspokoić ten brak, z a ł o ż y ł s t a c j ę m e t e-

o r o 1 o g i c z n ą w Ł o d z i, w r. 1903. 
Oto co pisze w tej sprawie dr. G u m i ń s k i, który z urzędu prze· prowadził inspekcję tej stacji: ,,Świadom doniosłości gromadzenia ma· terjału klimatologicznego z kraju ś. p. Witkowski nie szczędził kosz· tów i pracy, aby wyposażyć stację w możliwie kompletne instruroen„ tarjum i zorganizować wzorowo jej obsługę. Stacja zaopatrzona została we wszystkie przyrządy przewidziane dla stacji rzędu I (obserwator 
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jum). F~nkcjo~owała ona bez zarzutu w ci gu 11-t 1 stem k1erowmctwem swego założyciela" 1). ą u at pod osobi-
Wartość naukowa tych obserwac · t ł d · tnie, -albowiem Witkowski pozostawał YJWS at ł na ok por1ke~nim pozio-nym meteorologiem polskim G 

O 
r , s '!- ym ,on a . cie ze znawadzał instrumenty dla sta~ji lee/ i Y n sbk.1, ~· k.totry metylko spro-pracą. , oso 1sc1e m eresował się jej 

Stacja ta pozostała do dziś i · · · · Państwo~ego Instytutu Meteorologi~!!~;!:. w s1ec1 meteorologicznej 
Oprocz, tych prac, ~itkowski układał Słownik techniczn k , w ~oszc7:egolnych częściach przedstawił na IV z· , d . d 1 Y, .. tołry wmkoweJ. Miał tak szerokie ol . . J~z .zie e egacJ1 s o-stwem rozważał zasady harmoiii t k~:~~~;::kran, ze z całem znaw-Udział w życiu społecznem p t u. resowań Witkowskiego nie ~oże~ząc }}~, ogrom I?rac i skalę zainte-wiek, przy tylu c' · k' h · d Y dwyJsc z podziwu skąd ten człokach zawodu zn;J~o te ł ~ o powie z1alnych, codziennych obowiąz-

k 
. . , wa Jeszcze czas na pracę naukową· 1 t ło azuJe się, że równie czynny i żywy,, udział brał tak. ~ ~cz o o ecznem. ze w zycm spo-

zaga/n~~~ c:!~;j~k pos~adający umysł jasny rozumiał, że na czoło szkolnictwa polski;~~h I społecznych wysuwała się wówczas sprawa 

~~~;~~t~~yj~ki~, r~1r~tk~j~;~z;~~1!~~1!16sl~ ~~~dt!0 kkr~~~~ 
kowski znalapzrływda~neJ slzkoły polsk1eJ. Na tym właśnie terenie Wit-uze po e pracy. · 
s z kz: ł ;ef o srtwą ~ kpod )ego kierownictwem powstał gmach bł an oweJ up1ectwa łódzkie'go" A b' · · t yko~pisze wieloletni dyrektor tej szkoły p. Klo~s - . t m .t~Ją le1o a , izby zaszczytem było zarówno w . . . k pos ~~1c. sz o ę 

:7eki:!if o'i!~o:ak~Óle~!!rfeal $~1~k}~n!c\ di
1
~Y! s:; naJf:d;~·szttuJ;~ 

howoczesnych urządzeń. Przez 11-cie Jaf \,Jitk~1!1l~ełtif ględ1;It! onorowo urząd członka Rady Opiekuńczej W roku 1906 ddw ł' meJ cze raz prawdziwą przysł lf k 1 . d. o a Jesztej polskiej placówki. uE,ę sz o e: me opuścił do zrusyfikowania 
Chcą ·,, d w i K c przypJsc z pomocą, li~znym rzeszom pracowników założył e as Y rzez or n os c 1 Jedną dla 'k ' t · wych, ~rugą .dla na~czycieli Szk~ły Kupiectw~rŁ~d:i~Ye;o~ ramwaJo-

, Mimo, ze znaJdował się w , d · k b · " :~ chara~ter .zawodu .i wybitt?-e ;c10 1~:J~i up~z!~tł;s~~ ~ł:twż~ całą zdobyc maiątek! ~ttkowsk1 nie gromadził pieniędzy. Czas pośwtęnauce, z uposazema swego kupował k · · k' część dochodów p r z e z n a c ł 1 s1ąz b1,l .mapy• a znaczną z a n a c e e p u 1 c z n e. Czynił to 

nett, L~ty ~92~ ~:. i :1~ ki: Stacja meteorologiczna w Łodzi. ,,Wiadomości Meteorologicz-
2) W a c ł a w K 1 o s s: Mowa pogrzebowa (rękopis ). 
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jednak skrom~ie, zastrzegaj,c . s~ę zaw~ze przeciwko 11:ad~~anJu. roz
głosu jego ofiarom. SzczegolmeJ w s p 1 e .r a ł m ł o dz 1 ez 1 me1.edna 
osobistość, zajmująca dziś ważne stanowisko społeczne. zawdzięcza 
to ofiarności Witkowskiego. 

Patrząc na całość jego życia musimy przyznać, że rzadko ki~dy 
łączą się w tak harmonijną całość, szlachetny charakter, prawdziwy 
talent i zadziwiająca pracowitość. 

ROZDZIAŁ II. 
Ocena źródeł kartograficznych. 

Mimo tak rozmaitych zainteresowań, · najwięcej czasu poświęcał 
Witkowski pracom kartograficznym. Znając poziom wydawnictw kar
tograficznych na zachodzie, usilnie starał się opracować wzorową 
mapę Polski. Opracowanie takiej mapy trzeba ~yło oprzeć na mia~~
dajnych źródłach, które dla obszaru naszych ziem były bardzo roz
norodne, bardzo rozproszone i często niedostępne. To też na ze
branie i porównanie tych danych, Witkowski wiele zużył czasu. 

Zbiory. Z relacyj ustnych, z dokumentów i resztek jego z~iorów, 
które dochowały się, wiemy, że gromadził nietylko ?JOWe materJały ~o 
hypsometrji ziem dawnej Polski, ale posiadał ,rówmeż cenną kolekC)ę 
map z XVII i XVIII stuleci~. 

Mapy i atlasy były przechowywane w osobnych skrzyniach i posia
dały dla porządku katalog kartkowy, natomiast rękopisy map były star~nnie 
złożone w szafce oszklonej. Piękna biblioteka czasopism i książek stano
wiła uzupełnienie zbiorów kartograficznych. Po śmierci Witkowskiego cały 
ten materjał odbył wędrówkę ze Szkoły Handlowej w Łodzi, do Towarzy
stwa Naukowego, a stąd do Zakładu Geograficznego Uniwersytetu Warsza~
skiego. To przechodzenie zbiorów z jednej ins~ytucji do. drugiej, od~~ło. się 
w czasie wojny i doprowadziło do tego, że wiele prac 1 map rękop1sm1e~
nych, zaginęło. · Nie mamy przeto P;wności, czy mat7rjał OJ?isany w ni
niejszej pracy jest kompletnym dorobkiem naukowym W1tkowsk1ego. 

Materjał historyczno-kartograficzny. Wiedzę swą w dziedzinie kar· 
tografji opierał Witkowski na znajomości map dawnych i ~awnych 
pomiarów. Studjował zatem i mapy pochodzące z czasów N1epodl~
głej Polski i te, które opracowano po rozbiorach, (jak np. Mapę J(ro
lestwa Pruskiego, Polski i Wielkiego Księstwa Poznańskzego, wydan~ 
przez Streita i Weilanda w Weimarze w 1815 r. i Mapę ~(w~termz
strzostwa}. Posiadał również pierwszą polską mapkę poz10m1cową, 
(której bliżej nie znamy), która według niego miała być opracowana 
wcześniej, niż podobna mapa· niemiecka. 

Znał dobrze Plany Wisły Ko Iber g a, Mapę Galicji Kum mer s
b erg er a, nie obce mu były pomiary Armińskiego, Puscha 
i niwelacje inspektora dróg wodnych Kop pe n a z 1826 r. 

Stwierdził między innemi, że w XVIII wieku była przeprowa~zona 
niwelacja Bzury; w jednym zaś przypisku notuje: ,,Znalazłem siady, 
że kwatermistrzostwo jeneralne przed 1830 r. robiło ogólną tryan&u
lację i niwelacyę kraju; lecz gdzie są odnośne sprawozdania - nie· 
wiadomo" CM. I. str. 113). 
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. WprawdziE:. daw~e mapy ~ówiły o tern co i jak zrobiono w za
kresie kart?graf11 kraJu, me miały Jednak aktualnej wartości przy 
sporządzamu map nowych. . Przede~szystkiem na dawnych mapach 
formy terenu były pr~edsta'Y1one kreskami, podczas kiedy Witkowski 
obrazował pow1erz<:hnt~ ~raJu, . nową me to d ą hip s om e try cz n ą, 
t. zn. ~apomocą poz1om1c 1 s~ah barw. W tym celu specjalnie dobierał 
~ate:Jał podstawowy - a więc takie mapy, któreby uwzględniały po
z10m1ce. 

. Źr~dła au~trj~ckie. Dla byłych zaborów niemieckich (austriackiego 
1 pruskiego) 1stmały dokładne mapy w dużych podziałkach które 
przedstawia~y .teren w poziomicach. Mapy te były . w handlu: to też 
zgromadzeme ich nie napotykało na specjalne trudności. 

Za p~dstawę do ~arfowania obszaru b. Galicji, Witkowski wziął 
mapę ~pecJalną w skah 1 : 75 OOO, miał również w użyciu mapę ogólną 
w ~kah. 1 : 20~ OOO, oraz mapę przeglądową w skali 1 : 750 OOO. Znał 
ta~ze mwelac1e podsta~owe tego obszaru, o czem świadczy nastę
puJąca notatka w Mater1ałach: 

„W niwelacyi jednak austryackiej z tego czasu była zdaje się 
zro~i.oną. (przr przejściu Karpat) kilkumetrowa omy/ka, tak przynaj
~meJ twierdził .Prof. Zmurko we Lwowie niżej podpisanemu przed 
kdkunast~ la.ty 1 tak sądzę moż1;1a wnio.skować z porównania dawnej 
mapy .G:ahcy1 Ku~mersb.er~er~ ·1 noweJ jeneralnego sztabu. Na tej 
ostat~1e,~ wszystkie wzmes1ema są wyższe. Różnica dochodzi do 5 
metrow . (M. I. str. 119). 

- Zdanie to wskazuje, jak wszechstronnie i krytycznie oceniał Wit
kowski nawet oficjalne źródła. 

. Źródł~ pruski~. Dla przedstawienia hipsometrii ziem zaboru pru
skiego, Witkowski zebrał następujące mapy: Karte des Deutschen Rei
ches 1 : ~ OO qoo, mapę . R e y m a n a w skali 1 : 200 OOO, topograficzną 
!llapę N1~m1ec w skah 1: 200 OOO, mapę operacyjną w skali 1: 300 OOO 
1 mapę hipsometryczną Prus, opracowaną przez J e n t s c h a w skali 
1: 300 OOO.. Jedną , z tych znanyc.h powszech~ie map charakteryzuje 

Rw ~astępuJący sposob: ,,Topograph1sche Uebers1chtskarte des Deutschen 
e1ches, ~ 900. skala 1 : 200 OOO, dotąd nieskończona. Podaje krzywe 

Kwy~okosc1 co 10 m. dla Sz!ązka, Poznańskiego i pogranicznych pasów 
~olestwa ... Dane. dla Krolestwa są wzięte z mapy rosyjskiej trzy

WtorstoweJ 1 w wielu razach niedokładne". (M. I. str. 118). 

I Prócz tych map Witkowski znał wszystkie niwelacje i •triangu-
a~ję ,Niemiec, oficjalnie opublikowane. 

Z~ódł~ rosyjskie. O ile dla zaborów niemieckich istniała mniej 
lub. w1~ceJ do~ładna mapa topograficzna, o tyle d I a z a b o r u r o
i,Y J s k 1 e g o n 1 e b y ł o m a t e r j a ł u k a r t o gr a fi c z n e g o, k t ó r y 

Y ł b Y o p r a c o w a n y w e d ł u g m e t o d n o w o c z e s n y c h. 

Dopiero w roku 1880 z powodu alarmu, rosyjskiego szefa sztabu ge
neralneg?, ~en. O b r u c z e. w a, przystąpiono do intensywnego kartowania 
Kongr;sow_k1. Zaczęto od re1onów. fortecznych, które zdjęto w skali 1 : 16 800, 
a pon.1ewaz prace !e. posuwały ~1ę bard~o wolno, zmniejszono skalę zdjęć 
o, /4 1 ~a~towan?. 1uz. res.ztę kra1u w skali 1: 21 OOO, posuwając w ten spo
sob ~d1ęc1a . mrueJ w1ę.ce1 do południka 26° od Greenwich, od którego na 
wschod zde1mowano JUŻ w skali 1 : 42 OOO. Pomiar Kongresówki ukoń-
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czono około 1910 roku. Jak wiemy, w chwili wybuchu wojny przerwano 
dalsze prace. Zdjęcia stolikowe sięgały wtedy do linji n~sz7j gran~cy wscho. 
dniej. W czasie wojny dorywczo poWiększano obszar zd1ęc1a (stohk1 w skali 
1 · 84 OOO) ale mimo tych wysiłków Polesie nie zostało pomierzone, tak, że 
je~zcze d~iś część obszaru naszego państwa (około 5600 klm2) 1) nie ma zdjęć 
podstawowych. Jak wiemy, zdjęcia stolikowe były początkowo pantogra· 
fowane, z czasem redukowane mechanicznie do skali 1 : 63 OOO, a po wykre· 
śleniu sprowadzane mechanicznie do skali 1 : 84 OOO. W tej skali po
wielano mapę, która powszechnie jest znana jako dwuwiorstówka. Pierwsza 
mapa dwuwiorstowa dla Kongresówki mogła się ukazać około 1885 roku. 
Jednak wydawnictwo tej mapy posuwało się bardzo wo!no, była o.na u~a
żana za tajną, i wobec tego bardzo trudno dostępną. Dopiero w czasie woiny 
przyspieszono druk. tej mapy i ~edr stała się ona ba:dzie~ zn:iną. z tych 
względów Witkowski znał tylko mektore arkusze dwuw1orstowk1 dla Krole· 
stwa Polskiego. W czasie wojny otrzymał od Niemc~w Karte ~es West
lichen Russlands; wydawnictwo to pod pozorem dobreJ reprodu~cJt wypacza 
istotny charakter oryginałów rosyjskich i wskutek tego przedsta~!a st. a n o w: 
cz o mniejszą w art ość. Jednak dla obszarów Kurland11, W1tkowsk1 
posługiwał się tylko dwuwiorstówką.' o któr;J.. piszę w ~astęl?ujący sposób: 

Topograficzeskaja karta KurłandskoJ gubernu w skah 2 Wtorsty w calu, 
~zyli 1 : 84.000. Mapa bardzo dobra, ma krzywe wyso~ości co. 2 sąż~ie i wiele 
wzniesień dokładnie oznaczonych. Jedyną wadą teJ mapy Jest mestaranne 
odbicie litograficzne. Krzywe wysokości koloru 11s!en~y" niedokła~?ie wpa· 
dają na czarne tło mapy, stąd bardzo trudne okreslante wysokości . (M. Il. 

str. 5). · d · w· 
Ta krótka i fachowa charakterystyka dwuwiorstówki dowo zt, że 1t-

kowski znał gruntownie tę mapę. 

W Rosji istniała zasadniczo tylko jedna mapa topograficzna, t. j. 
trzywiorstówka 2). Podaje ona teren w kreskach a wysokości punktów 
posiada często fałszywie oznaczone. Z map hipsometrycznych . ąył~ 
wówczas w użyciu prace generała T i~ I o. N a tych ma pac~ opie~ah 
swoje prace kartograficzne geografowie z zaboru austrJ~cki~go (S o
s n owski Majerski). Jednak hipsometrja i hydrografJa ziem pol
skich w ~pracowaniu generała Tillo, jest fałszywie przedstawio~a 
i dlatego Witkowski przy kreśleniu swoich map nie posługiwał się 
niemi. . 

Taki stan i jakość źródeł postawiły autora wobec następ~Jącego 
zagadnienia: z jednej strony miał zamiar opracować mapę hipsome· 
tryczną Polski, z drugiej nie miał map poziomicowych dla b .. ~abor,~ 
rosyjskiego. Ponieważ pragnął za wszelką cenę przeprowa~~ic s~o~ 
zamiar obrał więc sposób jedyny, który w tym wypadku mogł mi~c 
zastos~wanie. Zebrał dane z triangulacji tennerowskiej, niwelacJe 
sztabu .generalnego, niwelacje dróg, rzek i kolei, zestawił cechy (spraw· 
dzone) trzywiorstówki, wreszcie pomierzył sz~reg punktów barome· 
trem. Wszystkie wysokości tą drogą otrzyman~ porówn~ł, sprowa· 
dził do jednego poziomu i określił ich położenie na mapie. :" ten 
sposób otrzymał sieć punktów wysokościowych między ·którymi wy
k re śl a ł poziomice drogą interpolacji. 

Metoda ta jest niezbyt dokładna_. ale stosuje ~ię ją w wypa~k":c~. g~y 
nie mamy zdjęć podstawowych. Dopiero w ostat01ch lata~h po1a~1a1ąW ~ 
prace całkowicie uwzględniające dwuwiorstówkę. Do mch nalezy ę 

1) Obliczył por. St. Cz ar nec ki. li 
2) Wojenno topograficzeskaja karta Rossijskoj /mperji, w skali 1: 126.000, czy 

3 wiorsty w calu. 
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dzynarodowa Mapa Świata, arkusze Warszawa i Kraków. Jednak na arku
szach Lwów i Wilno, wobec braku zdjęć oryginalnych, przy wykreślaniu 
poziomic trzeba będzie stosować metodę, którą posługiwał się Witkowski, 
t. j. wykreślać poziomice drogą interpolacji między określonymi punktami. 

Literatura. Prócz map, rękopisów i własnych pomiarów Witkow
ski zebrał prawie całą literaturę, jaka w tym zakresie istniała; wy
mienię tylko: Słownik geograficzny, Rys hydrografii Ludwik a 
W o I s ki ego, monografję W r ó b:I e ws ki e g o, K e 11 e r a: Memei, 
Pregel und Weichselstrom, prace Ko 1 ber g a, Cho ros ze wskiego, 
akademika B i e 1 a w s k i e g o i W i n c e n t e g o P o 1 a. 

Cyfry podawane przez Pola, Witkowski prostuje bardzo często; 
w jednym tylko wypadku zgadza się z nim i pisze: ,,rz. Kotra. Jest 
to zdaje się jedyna rzeczka zupełnie dobrze przez W. P o I a opisa
na". (M. II. str. 35). 

Zebrane wiadomości do fizjografji kraju Witkowski opublikował 
w osobnej rozprawie. 

ROZDZIAŁ III. 

Materjaly do hypsometrji kraju. 

Pod powyższym tytułem Witkowski ogłosił w Pamźętnźku Fizjo
graficznym, w tomie XIX i XXIV, szereg danych, odnoszących się do 
hipsometrji ziem polskich, w b. zaborze rosyjskim. Dzieło to składa 
się z 3-ch części, z których pierwsza podaje niwelacje rzek Królestwa 
Polskiego, druga - niwelację rzek Litwy, Białorusi, Wołynia, Podo
la, Ukrainy i Kurlandji i wreszcie trzecia - obliczone wzniesienia 
stacyj kolejowych dla całego byłego zaboru rosyjskiego. 

Jak wiemy, Witkowski początkowo zajmował się hipsometrją 
Gór Świętokrzyskich i dopiero około roku 1890 zaczął zbierać ma
teriały do map b. Królestwa Polskiego. Prace te trw{lły około 
13 lat i w 1904 r. były ukończone. W tym czasie Witkowski przy
gotował do druku część pierwszą Materjałów, która została ogłoszona 
dopiero w r. 1907, p. t. Część /. Wzniesźenźa nad poziom morza 
i spadki rzek i wód w Królestwie Polskźem. Z samego tytułu tej pracy 
można wnioskować, że treść jej odnosi się do hydrografji Królestwa. 
Ponieważ autor sam charakteryzuje swoje dzieło, jak również określa 
cele pracy i podaje główne źródła, dlatego dosłownie przytaczamy 
wstęp ·do Materjałów. 

„Dane hypsometryczne, t. j. wzniesienia punktów kraju naszego 
nad poziom morza, są dla szerszego ogółu dotąd bardzo mało znane. 
W pracach najpoważniejszych nawet podawane są nieraz liczby zu
pełnie błędne, oparte na pomiarach barometrycznych Armińskiego 
i Puscha z pierwszej ćwierci zeszłego wieku, które różnią się często 
od rzeczywistych o całe setki stóp. 

Pierwsze dokładne pomiary niwelacyjne, powstały przy tryangu
lacyi Królestwa, dokonanej w latach 1845-1853 pod kierunkiem jene
rała Tennera i służą do dziś jako podstawowe dane dla wszelkich 
innych robót hypsometrycznych. 
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Dokładne sprawozdanie z tych pomiarów nie zostało ogłoszone, 
leży dotąd w rękopiśmie w Archiwum S~tabu J eneralnego, rezultaty 
tylko ostateczne zostały wydane · w formie katalogu. 

Od tego czasu, czy przy budowie i p~ojektow.aniu kol.ei żela
znych i szos, czy też przy regulacy~ch r.zek ~ ~.u~owie kanałow, by~y 
robione dokładne niwelacye odpowiedmch hnu i tras, rezultaty kto-
rych zebrał i wydał w Peters~urgu jen. A. Ti~lo. . . , , 

Te dwa głównie wydawmctwa, wraz z kilkunastu mnemi. ;rodł~
mi, o których obszerniej mówimy, pozwoliły na~ przed~tawi~ w m
niejszej pracy prawie kompletny rys hypsometryi wodn~J Krolestw~. 

Nie może on naturalnie rościć pretensyi do zupełne) dokładności, 
różnice w pojedyńczych danych mogą n~eraz d?chodzi~ do, pa~u, n~
wet kilku metrów, lecz w braku precyzyJnych mwE:1acyi, kt?re Jedyn~e 
tylko mogą być dokładnemi, dla wielu bardzo celow, będzie zupełnie 
wystarczającym". (M. I. str. 113). . 

Następnie autor zestawia źródła na których oparł się przy OJ?ra
cowaniu Materjałów. Mamy najpier~ krótk,ą charakter.ystykę trian
gulacji T ennera, następnie oce~ę ~iwelacyJ zebranyc~ przez gen. 
Ti 11 o; niwelacje te nie zgadzaJą się ~ pun~tach .wzaJemnego p~z~
cięcia i dlatego Witkowski porówna~ Je z mwel.a~Ją Warszawy .mz. 
L i n d I e y a, wprowadził odpowiedme P?J?rawki i ~orzystał ąop.iero 
ze skorygowanych w ten sposób wysokosci. Z kolei są wymiemone 
niwelacje sztabu generalnego, ogłC!szone w katal.ogu gen. Rylkeg<;>, 
które Witkowski zużytkował w sweJ pracy, wreszcie cytowane są m
welacje XI Okręgu Komunikacji. 

Prócz tych oficjalnych źródeł autor posługiwał się szeregiem map. 
Podaje on, jedyny w naszej ~i~ljografji spis 1?a~, wy~anyc~ przez 
gen. Tillo. Co ciekawsze, w spisie tym przy kazdeJ m~pie umi~szczo
no rok wydania, czego nie widzimy nawet na w~zystk1ch orygmałach 
tych map. Z innych rosyjskich prac kartograficznych, autor . wy
mienia Mapę Polesia gen. Z y 1 ińskiego i trzywiorstówkę. Obie te 
prace Witkowski uważa za mało dokłaąne. . . . . . 

Dla stref granicznych, autor posługiwał s1ę mapami a~str1ack1em1 
i pruskiemi, które umieszcza w wykazie źródeł i każdą z mch charak-
teryzuje w krótkich słowach. . . . 

Przy porównaniu sumiennie zebranego materJału oka.zało się,. ze 
trudno go będzie uzgodnić, albowiem zarówno. d~ne pomi~:owe, Ja~ 
mapy na tych pomiarach oparte, były odmesione do roznych po 
ziomów morza. Wszystkie wielkie niwelacje państwowe, przeprow~
dzone w tym czasie na ziemiach Polski, były odniesione aż do 5-ciu 
poziomów teoretycznych. Zestawiamy je w następującym porządku: 

1) W r. 1845 przystąpiono do . tria~gulacji . Królest~a. W tym 
czasie gen. Tenner, który l?rowadził tnangulacJę, przyJ,ł za zer~ 
poziom morza Bał~ycki.e-go pod Poł~gą, do ktorego odno 
szono w owym czasie mwelacJę Panstwa Rosy1skiego. . . 

2) Wszystkie nowsze niwelacje Sztabu Ge1;1eralnego przy1muJ~ 
za zero ś r e d n i p o z i o m m o r z a B a ł t y c k i e g o p o d K r o n 
szt ad te m (1871-1893). . · h 

3) Starsze niwelacje niemiec~i~ Pru~ Za.cho!'inich i ~schod.ni~
oraz niwelacje tak zwanych Part J i Opis u Ją cyc h, ktore zaJm 
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wały się pomiarem rzek w Królestwie Polskiem, odnoszono do zera 
p o d Ne uf a hr w as ser. · 

4) Niwelacje austrjackie odnoszono do średn ie go po z i o
m u m o r z a A d r j a t y c k i e g o p o d T r j e s t e m. 

5) Wreszcie Niemcy odnosili swoje niwelacje do t. zw. N or
m a I N u I I. (Ustanowiono w 1879 r., że średni poziom morza Bał
tyckiego leży o · 37 OOO mm. niżej od znaku niwelacyjnego obserwa
torium astronomicznego w Berlinie; stąd nazwa zero berlińskie). 

Poniższa tabela wykazuje różnice poszczególnych poziomów w od
niesieniu do zera tennerowskiego. 

I. Kronsztadt = zero Tennera + 0'430 m. 
IL N eufahrwasser -

" " - 1 '970 m. albo + 0.37 m. (?) 
III. Adrjatyk pod 

Trjestem 
" " 

- 0·559 m. 
IV. Normal Null 

" " - 0'067 m. 

Dane te nie dotyczą właściwie samych poziomów, lecz tylko 
danych w Królestwie i w pogranicznych pasach Prus i Austrji. Co 
do względnego położenia tych poziomów, niema dotychczas zupełnie 
dokładnych obliczeń. 

Witkowski zorientował się w tym materjale i słusznie wybrał 
z a podst a wę do hipsometrji b. Królestwa Polskiego zer o te n
n er owskie; po pierwsze dlatego, że wartość tę przyjęto wówczas 
oficjalnie dla niwelacyj rosyjskich, powtóre istniała ta dogodność, że 
poziom Bałtyku pod Połągą różni się od zera berlińskiego zaledwie 
o 7 cm. 

Po przyjęciu tej matematycznej podstawy Witkowski podjął si~ 
ogromnej pracy, a mianowicie przeliczył wszystkie wartości zebranych 
punktów niwelacyjnych i określił ich wzniesienia nad poziom Bałtyku 
pod Połągą. W ten sposób powstał wykaz niwelacyj 122 rzek w Kró
lestwie Polskiem, który stanowi część pierwszą Materyałów do hypso
metryj kraju. W pracy tej autor podaje nietylko 1560 wzniesień dla 
rzek tego obszaru, ale oblicza również długości rzek, albowiem do
tychczasowe pomiary okazały się nieprawdziwe. 

W samej rozprawie rzeki są ułożone w porządku alfabetycz
nym, co znacznie ułatwia przegląd zebranego materiału. 

Zobaczmy teraz jak wygląda opis rzeki. 
Najpierw wskazano nazwę lub szereg nazw rzeki, potem nastę

puje jej krótki op_is geograficzny; z kolei przedstawiono historję niwe
lacji rzeki i historję pomiarów jej długości. Dopiero po tym wstępie . 
następuje właś'ciwy opis profilu, który podaje następujące wiadomości: 
odległość punktu od ujścia rzeki, nazwa punktu, wzniesienie nad po
ziom morza, źródła na podstawie których określono jego wysokość, 
W końcu opisu autor podaje średnie spadki na poszczególnych 
odcinkach rzeki, jak również na całej jej długości. Dla tych rzek, 
dla których to było możliwe podano średni stan wód. Jeśli nato
miast w zlewie rzeki znajdują się jeziora, wówczas autor określa ich 
wzniesienia nad poziom morza, wskazuje kierunek ich odpływu. 
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Poniżej przytaczamy kilka przykładów opisów rzek zamieszczonych 
w Materjałach, w tym celu, ażeby zdać sobie sprawę z dokładności 
i sumienności pracy Witkowskiego. 

Rz. Niemen. 
,,Jenerał Tillo a za nim co prawdopodobniejsze z tego samego źró

dła, t. j. z pomiarów Okręgu Wileńskiego Komunikacyi, W. Wróblew
ski 1), podają niwelacye rz. Niemna; Tillo detaliczną od Świerz~ia do 
Szczary i od Hoży do granicy Pruskiej, W. Wróblewski tylko w czte-
rech ogólnych spadkach. · · 

Niwelacya Jen. Tillo składa się z 3 części niepołączonych ' ze 
sobą i niesprowadzonych do poziomu morza i różni się*cokolwiek od 
danych W. Wróblewskiego. . 

Oprócz tego mamy wzniesienia następujących punktów: 
1) Wodowskaz w Szmaleninken na s\amej .granicy Prus i .Kró

lestwa, 
Zero wodowsk. . 
Stan średni. 

7.36 m. 
9,75 „ 

10,60 „ 2) Wodowskaz pod lurborgieni, zero . 
3) ,, ,, Srednikami ,. 
4) ,, ,, Kownem ,, . . . 
5) Most kolejowy pod Olitą, stan zwykły, 

. ; . 15,25 ,, 
21,04 ,~ 
57,'60 „ 
84,8 ·,, 6) Ujście kanału Augustowskiego . . . . . . 

7) Most kolejowy pod Grodnem, stan najniższy . . . 90,1 
91,3 

. . 116,3 

. - . 147,5 ' " 

8) ,, ,, ,, . ,, stan średni 
9) ,, ,, D. Z. Wilno-Równe . . 

1 O) ,, ,, , pod N owym Świerzniem 
wszystkie nad Połągą. 

,, 
,, 

Z porównania wszystkich tych danych okazuje się, że · niwelacye 
Tillo · i Wróblewskiego dają \,padki niemożliwie wielkie, pQle~ają więc 
na jakiejś omyłce 2) lub fałs!tywem źródle, co zresztą sam T1llo przy
znaje". (M. I. str. 145). 

. Po tym wstępie autor podaje obliczony przez sie~ie ) ,profil 
Niemna. . · . 

Witkowski nietylko skrytykował niwelacje g~n. Tillo, ale nie 
zawahał się odrzucić niektóre dane gen. Tenneta, źródła zdawałoby 
się ze wszechmiar wiarogodnego;_ obliczenia. T E;nqera b.Yh: wpro~a
dzone do zdjęć podstawowych metylko rosy1sk1ch, ale 1 mem1eckich. 
Oto przykład: 

,,Dane dla Warty mamy: 
1) Niwelacya Jen. Tennera przez interpolacyę '? kilku punktów 

określonych trygonometrycznie i 
2) Niwelacya XI Okręgu Komunikacyi od Uniejowa do ujścia. 
Obydwie niwelacye od Uniejowa do Konina, zgadzają się zupeł

nie dobrze. Od Konina do granicy Pruskiej Tenner podaje spadku 

1) Pamiętnik fizjograficzny tom III, str. 51 i nast. 
2) .. Dla niwelacyi od Hoży do gr. Pruskiej , może wzięto sażeny za stopy. G~y npŚ 

w cyfrze W. WróQlewskiego 54.75 stóp„ przesunąć przecinek o jedną cyfrę na lewo 1 5,47 
uważać za sażenie , to rezultaty prawie dokładnie zgodzą się z naszemi". 
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17,3 in. Okręg zaś tylko 10,9 m. Przyjęliśmy tę ostatnią gdyż jest 
ona instrumentalną i zgadza się z danemi Pruskiemi. 

Na mapie niemieckiej 11Uebersichtskarte des Deutschen Reiches" 
.A'"rkusz 94, przyjęto dane Jen. Tennera, skąd otrzymano Warta pod 
Koninem 88 m~ co jest stanowczo fałszywe". (M. I. str. 167). 

Wypada w końcu zaznaczyć, że w M aterj ałach zamieszczono 
szczegółowy profil Wisły, przyczem szeroko uwzględniono historję 
pomiarów jej długości i wysokości jakoteż historię pomiarów wodo
stanów i · wodowskazów. 

W jedenaście lat po napisaniu części pierwszej, Witkowski opra
cował następną część Mate1jałów (w 1915 r.), którą ogłosił w XXIV 
tomie Pamiętnika Fizjograficznego p. t. Część II. Wzniesienia-nad po
ziom morza i spadki rzek i wód Litwy, Białorusi, Wołynia, Podola, 
Ukrąiny i Kurlandyi. 

O prący tej autor pisze we wstępie: 
. ,,Nie licząc wydanej w 1892 r. broszury jen. Tillo p. t. ,,Swod 

niwellirowok riek i ich padenje i katalog absolutnych wysot urowniej 
wod Jewropiejskoj Rosii", w której zamieszczone są tylko najgłówniej

. : sze rzeki, jest to pierwsza wogóle praca tego rodzaju, rezultat dwu
dziestokilkoletnich szperań. 

· Dla · Królestwa Polskiego mieliśmy znaczną liczbę dokładnych 
- danych, dla opisywanego obszaru są one co do dokładności znacznie 

gorsze i choć w mniejszej ilości jeszcze bardzo nierównomiernie roz-
.' łożone. · 

Stąd też podane przez nas tutaj ostateczne dane liczbowe, przed
stawiają znacznie mniejszą pewność niż dla rzek Królestwa, choć 
w każdym razie; co śmiem twierdzić, nie przedstawiają różnic więk
szych od ± 10 metrów". (M. II. str. 1). 

Przy opracowaniu tej części Materjałów, Witkowski oparł się 
nietylko ·na ·źródłach, które wymienia w części pierwszej; korzystał 
także ~ publikacyj p. t.: Zapiski wojenno - topograficzeskawo otdieła 
gławnago sz taba- tomy XV- LXII, oraz nowych wydań map b. państw 
zaborczych, zwłaszcza z dwuwiorstówki. Jednak obie części tej 
pracy różnią się znacznie między sobą. 

W części I-ej, autor liczy wzniesienia pd zera pod Połągą; w czę
ści II-ej natomiast-od ś r e d n i e g o p o z i o m u m ó r z B a ł t y c -
ki e'g o i Cz ar n ego, albowiem po roku 1905 dla- niwelacyj pań
stwowych w Rosji przyjęto wspólny średni poziom obu mórz za ze
rowy. -Ten ostatni poziom jest bardziej miarodajny dla ziem, poło
żonych na międzymorzu Bałtyk .-;- morze Czarne, dla których Wit
kowski obliczał niwelacje rzek. Z drugiej strony zmiana poziomów 
miała tę niedogodność, że odbierała pracy charakter dzieła jednolicie 
opracowanego. Aby związać ze so.bą obie części pracy WifJwwski 
określił, po raz pierwszy wogóle, wzajemny ~osunek międzf daw
nym (zerem Tennera) a nowym poziomem niwelacyj rosyjskich. 

Z porównania reperów na jedenastu stacjach kolejowych okaza
ło się, że poziom morza Bałtyckiego pod J>ołągą leży wyżej od śred-
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niego poziomu mórz Czarnego i Bałtyckiego o 0'74 ,~·. (Jest to wy!łik 
pośredni i nie może być uważany za, f:tktyc~ną rozm~ę ty~~ dwoc~ 
poziomów). Znając tę liczbę, z łatwosc1ą mozemy ~orownac 1 przeli
czyć wzniesienia, podane w obu częściach MaterJałow . 

Po przyjęciu nowego poziomu i po ustaleniu zasad pomiaru dłu
gości rzek, Witkowski przystąpił do właściwej pracy. 

11
Na zasadzie podanych powyżej i wielu innych rękopiśmiennyc~ 

źródeł, jak również i własnyc~ pom1aró:W ba~01-~et~ycznych, zest~w1-
liśmy niwelacye dla 204 rzek 1 rzeczek 1 wzmes1ema czterystu kilku-
dziesięciu jezior". (M. IL str. 8). 

Autor sam sh~ierdza, we wstępie, że część dr~ga dzieła je~t 
o wiele mniej dokładna od części pierwszej. W opisie rzek me 
uwzględniono ani historii niwelacyj rzek, a~i ich :wo?osta!lów, , ani 
spadków wód. Nazwy rzek podano na.tomias~ w kilku Języka~h 
a w niektórych wypadkach obliczono pow1erzchmę dorzeczy. ~ pra
cy tej widzimy duże starania o dokła?ność ~blicz~~ µł~gośc1 r~e~. 
Przykład z Wilją pozwoli nam ocemć sum1enno~c -W1tkowsk1ego ... 
w tych pomiarach. ' 

• 
11

Rz. Wilja - litewska Niarys, Nerys, krzyżacka Nirgę; naj~iększy 
dopływ Niemna, do którego wpada z prawego. brzegu pod Kow~em. 
Wypływa z małego trzęsawiska w półn. strome pow. borysowsk1ego, 
o 2 km. na południe od miasteczka Szklańce. . 

Podług Sł. Geogr. 727 km. długa,; gub. !11i?s~iej ma 46 km., · w~l,e~
skiej 636 km. i kowieńskiej 45 km., w pow: w1~e1sk1Il} ~J~ km., od uJsCia 
Uszy do Oszmianki . 126 km., od Oszm1ank1 do ZaJm~any .,1·20,5 km., 
tworzy. granicę pow. wileńskiego i trockiego na długości 105 km., 
a od Zajmiany do Wakki 107 km. 

Dane te nie są dokładne; spra~dzałem ie. n~ 3. wi~r~towaj ma
pie niemieckiej Reymana 1 : 200,000 1 na noweJ mem1eck1.eJ 1 :. 30~,oqo 
po 

1
4- 5 razy na każdej , niejednocześnie, lecz w ·· różnym c;as1e 1 do

stawałem rezultaty różniące się najwyżej o 3 procent. 
Dane tu umieszczone nie są średnie, jak zwykle biorę, lecz największe i pomimo tego różnica w całej długości, a właściwe tylko od 

źródeł do rz. W akki wynosi aż 168 km. . 
.Jen. T i 11 o obliczył jej długość na 448 km., H. · K e 11 ef n~ 

460 km., inne źródła niemieckie podają 571 km., . a pułk. S t r e l b 1-c k 1 „ 
535 w." (M. II. str. 84). 

Według Witkowskiego Wilia ~a 550 km. ~ługości. · 
Widzimy więc, że dobre podanie długości . rzeki nie n~leży · do 

tak prostych rzeczy, jak się to wydaje na pien\rszy
1 
rzut ok~. . 

Wiadomo, jak trudno jest. ustalić ~łównx n?rt 'P_rypeci. ~00;1ek 
waż autor ani z map, ani z książek, me mogł s~ę zorJentow~c, . J~ _ 
właściwie płynie ta rzeka, wyjechał sam na Polesie dla zbadama b1e 
gu rzeki na miejscu. 

W pracy tej podano 2386 punktów wysokościowych. 
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Część III. Wzniesienia nad poz iom morza stacyi kolejowych w Kró
lestwie Polskiem na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Podolu i Kurlandyi 1). 

. Do roku 1914 na tym obszarze było 751 stacyj kolejowych 
i przystanków; dla wszystkich tych punktów Witkowski podaje wznie
sienia w metrach nad średni poziom mórz Bałtyckiego i Czar:p.ego. 
Sciśle rzecz biorąc, określa on poziom główki szyn, torów leżących 
przed dworcem danej stacji. Jeżeli na dworcu znajduje się reper ni
welacyjny, autor umieszcza jego wartość w osobnej kolumnie, z do
kładnością do jednego centymetra~ Ponieważ niwelacje kolei były 
bardzo różnej wartości, autor porównał je z reperami Sztabu Gene
ralnego, które są· umieszczone na skrzyżowaniach linij kolejowych 
i na .~tacjach końcowych. Na podstawie tych reperów . określił zera 

· poszczególnych niwelacyj, eliminował ich ' omyłki i dopiero tą · drogą 
doszedł do "względnie rzeczywistego" wzniesienia punktów nad po
ziom morza. 

W pracy omawiane) wykaz stacyj kolejowych jest ułożony w po
rządku alfabetycznym, · a nazwy ich są „pc;>lskie lub takie, jakich po
lacy w dariej miejscowości używają" i których brzmienie autor spraw-
dził bądź osobiście bądź też drogą korespondencji. · 

. _ Zestawienie. Na obszarze 655 926'6' km.2, t. f. lfliemal 2 razy więk
szym od Polski dzisiejszej, autor opisuje w Materyałach do hypsometryi 
kraju, .. 326 rzek, każda więcej i* 30 km. długoś.ci, 600 jezior i 841 
stacyj kolejowych. Dla tych ob1ektów podaje ..około 4 OOO punktów 
wysokościowych sprowadzonych do dwóch poziomów, których wza
jemny stosunek ,został określóny matematycznie. Ponieważ praca ta 
3o~t~ła wyk?nana . pr~ez jed!1ego człowiek.a z nadz.wycz:tjną · sumien: 
nosc1ą, uwazamy, -ze Jest to Jedyne w swoim rodzaJu dzieło w naszeJ 
literat~rze, które· powinien uwzględnić każdy kartograf przystępujący 
do opracowania thal\Y Polski wogóle, a hydrograficznej w szczegól
ności. 

ROZDZIAŁ · IV. 
Mapy· hipsometryczne i mapy hydrograficzne. 

L Pierwszą pracą kartograficzną Witkowskiego była: Mappa Hyp
sometryczna Wyżyny· l( ieleckiej, (,,z urzędowych źródeł i własnych_ po
miarów rysował Józef Witkowski"), w skali 1: 300 OOO. 
· Mapa nie ma daty opracowania. Jednak kilka takich szczegó
łów, jak ry~unek czerwonym atramentem, słownictwo, brak wyraźnej 
linji ramkowej · i brak skali barw - pozwala przypuszczać, że jest to 
pierwsza mapa Witkowskiego, wykreślona przed rokiem 1890. Myśl 
tę .podsuwa pewien szczegół: autor rysował mapę przedewszystkiem 
na podstawie własnych pomiarów, a nie materiałów podstawowych; 
wskute~ czego znajdujemy pewne dowolności rysunku, które nie po
jawiają się w następnych jego pracach. 

1) Praca napisana w 1914 r., ogłoszona w 1917 r ., w XXIV tomie Pamiętnika Fi-zjograficznego. ' 
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Mapka obejmuje o b s z ar leżący między miejscowościami: Opocz
no, Radoszyce, Jędrzejów, Raków, Klimontów, Ćmielów, Iłża, Skrzyn
ne, Opoczno. Autor wyróżnia z n a ki umów i o n e dla następują
cych objektów: ,,Granica powiatu, droga żelazna, szosa, droga zwy
czajna, rzeka, miasto gub., miasto pow., miasteczka i osady, wsie". 

,,Linje czerwone oznaczają kt:zywe wysokości, czyli są liniami, 
łączącemi punkta jednakowego wzniesienia nad zero morza Ba\tyc
kiego" a „Różnica poziomów dwóch najbliższych krzywych wysokości 
wynosi 50 mtr." Poza tern na mapie tej oznaczono cechy dwojakiego 
rodzaju: ,,Punkta trygonometryczne, punkta oznaczone barometrycz
nie". Jest również znak na dział wodny. 

Jak już zaznaczyliśmy mapka jest z tego względu ciekawa, że 
Witkowski opracował ją na podstawie własnych pomiarów barome
trycznych. Tą drogą otrzymał on szereg punktów między którymi inter
polował poziomice. Przebieg poziomic nie odpowiada istotnemu sta
nowi rzeczy, ale kształt Gór Świętokrzyskich jest tak wiernie ódtwo
rzony, że tylko przypadkowo doszliśmy do stwierdzenia różnic. 

Mamy do zanotowania drugi ciekawy szczegół tej mapy: Wh;
kowski zdawał sobie sprawę z niedokładności metody poziomicowej 
w obrazow.aniu gór i dlatego prawie wszystkie szczyty oznaczał ~rzy- I 
żykami, ażeby podkreślić ich. charakter dominujący. . 

' 2. Następną z kolei pracą jest Mappa hypsometryczna Gubernji Kró-
.lestwa Polskiego, w skali 1 : 1 OOO OOO, wykończona w roku 1891. (2 ar
kusze). 
· Obejmuje obszar od Podkarpacia do równoleżnika przecho-
dzącego przez ujście Nfomna. Na zachodzie granicą mapy jest linja, . 
łącząca Gniezno z Nissą, na wschodzie linja Troki-Kow~l\Sokal. · 

, Z n a ki umów i o n e są przewidziane dla następujących 'óbjek-
tó;w: ,,Miasto gubernialne, miasto powiatowe, osada i wieś, drogi żela-
zne, szosy, granica Kr. Pol., granice gubernij". · 

„Wzniesienia terenu,-jak mówi objaśnienie,-nad pozio~ morza 
Bałtyckiego są oznaczone przez linje krzywe i kolory". 

Linjami krzywemi są w danym wypadku, poziomice, które bie
gną na tej mapie, w stopniu poziomicowym, co 50 m. Przebieg ich jest 
dość wierny co do . położenia i charakteru form terenu. Rysunek je~t 
delikatny, ale nierównomierny, generalizacja form terenu nie ie.st jeszcze " 
oparta na szkielecie linij grzbietowych i ściekowych. 

W objaśnie.niu tej mapy autor pisze: ,,Podstawowy punkt niwelacyi 
Królestwa Polskiego: zero barometru Obserwatorjum Warszawskiego wznie
sione nad poziom morza Bałtyckiego pod Połągą na 119,35 mtr. 

Poziom morza Baltyckjego pod Połągą wznosi się nad zero Wisły przy 
Neufahrwasser na 1,898 mtr. . 

Najwyższy punkt: Szczyt góry Łysicy - 611,6 metrów, 1 metr= 0,469 
sażenia." 

11 ' 

Zasadniczy ton nadają mapie barwy hypsometryczne, które zmie
niają się na każdej poziomicy (co 50 mtr:). 
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Skala barw tej mapy obejmuje wysokości od O do 500 m. tak: 
Wysokość od: 

O - 50 m. 
50 - 100 „ 

'" 100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
250 - 300 
300 - 350 
350 - 400 
400 - ·450 
450 - 500 
500 i wyżej 

Barwa: 
ciemno zielona 
jasno zielona 
tło papieru 
jasno żółta 
ciemno żółta 
b. jasno bronzowa 
jasno bronzowa 
bronzowa 
ciemno bronzowa 
niebieska 
niebieska. 

W tej skali barw za niż autor uważa wzniesienia od 0-100 m. 
i oznacza go dwoma odcieniami koloru zielonego. Obszary wyżynne 
powiE:dzmy pierwszego stopnia, obejmują wzniesienia od 150 do 250 m: 
i są pokryte barwą żółtą. W ten sposób na niżu polskim wydzielono 
Pojezierza, Wyżynę . Łó.dzką, Lubelską i Wołyń. 

. Wzni~si~ni~ od 100 ~o. 150. m. nie. są oznaczone żadną barwą, 
autor u'Y"aza Je Jako przeJsc1e między mżem, a obszarami wyżej po
łożonem1. 

W zniesienia od 250 do 450 m. pokryto barwą bronzową w 4-ch 
odcienia.eh: przez to wydzielono Wyżynę Małopolską, Roztocze 
i Podkarpacie. Obszar ponad 450 m. pokryto barwą niebieską. (Są 
to nieliczne powierzchnie). 

, Układając tę skalę l?arw, Witkowski nie przychylił się do zdania 
niektórych kartografów ówczesnych, że niż sięga do wysokości 200 m . 
i dla sw~i. mapy przyj~ł za g?rną gran,icę niżu izohipsę stumetrową: 

/ UmteJętne sklasyf1kowame obszarow wyżynnych b. Królestwa na 
niższe (150-250 m.) i wyższe (250-450 m.) wskazuje, że autor rozu
miał istotnie hipsometrję kraju. 

Stopień poziomicowy co 50 m:, jest odpowiedni do skali miljo-
-nbwej, a pełnię wrazenia plastycznego uwydatnia dopiero skala barw. 
Witkowski rozumiał, że barwy muszą być zmieniane na każ
dym stopniu poziomicowym, w przeciwnym wypadku izohipsy nie 
odgrywają żadnej roli w plastyce mapy. Takie ujęcie hipsometrji 
uwydatnia zupełnie wyraźnie zasadnicze jednostki orograficzne 
b. Kongresówki. Poza tern na arkuszach podano na marginesie 
wykaz stu punktów wysokościowych (według dorzeczy). Sieć rzec z
n a, bogato i wiernie przedstawiona w delikatnym rysunku, podkreśla 
i uzupełnia rzeźbę terenu. 

Brzegi jezior są ohwiedzione grubą · linją od strony północnej 
i zachodniej, a powierzchnia ich iest zakreskowana, jednak tak słabo 
że jeziora nikną w obrazie mapy. Tam gdzie materiał pozwalał, auto; 
podaje wzniesienia j'ezior nad poziom morza. · 

Ponieważ Witkowski starał się uwidocznić w tej mapie, przede
~szystkiem stosunki hipsometryczne, wobec tego wszystkie inne przed
mioty terenu, jak osiedla i komunikacje, zostały potraktowane po
bieżnie. 

2 
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Dziś rękopis tej pracy nie przedstawia się efektownie, przywy
kliśmy bowiem do pięknych rysunków. Musimy jednak pamiętać, że 
wykreślono go w 1891 roku; w ciągu tego czasu tusz poodskakiwał, 
przez co linie poszarzały, a barwy nałożone kredką pościerały się. 

Znajdujemy wprawdzie rzeczy, które nas dziś rażą, jak np. nie
zręczna generalizacja poziomic, jednak uchybienia te, Witkowski stale 
poprawia w następnych pracach. Na owe czasy mapa ta była wy
przedzeniem ówczesnych usiłowań kartograficznych w Polsce. 

3. Trzecią z kolei pracą jest: Map pa Hypsometryczna l(rólestwa Pol
skiego, w skali 1 : 600 OOO. Zakład Geograficzny Uniwersytetu War
szawskiego posiada 3 arkusze tej mapy, t. j. sekcję 1-szą, 2-gą i 4-tą; 
brak sekcji 3-ciej, która uzupełniałaby całość. · 

· Objaśnienie z n a k ó w u m ó w i o n y c h tej mapy wyróżnia: "Mia
sta gubernialne, powiatowe, miasta i osady, granice państwa, gubernij 
i powiatów, jeziora i rzeki oraz linie działu wodnego, drogi żelazne 
i szosy lub drogi 1-go rzędu". 

Różnica w poziomach dwóch najbliższych "krzywych wysokości" 
wynosi 25 m. 

. Wprawdzie trudno ustalić datę opracowania tej mapy, ale ze 
sposobu kreślenia można sądzić, że jest to trzecia z koleji mapa hipso
metryczna Witkowskiego. 

Pierwszą swą mapę Królestwa Polskiego sporządził .w skali 
1 : 1 OOO OOO. W następnej mapie zwiększył skalę, ażeby w ten 
svosób. otrzymać dokładniejszy obraz Kongresówki. Z~ zwiększenia 
skali wyciągnął słuszny wniosek: zagęścił poziomice oraz sieć rzeczną. 
Poza tern cechy wysokości nie są tu umieszczone w wykazie za ramk,, 
jak na pierwszej mapie Królestwa, ale znajdują się na odpowiednich mieJ
scach rysunku hipsometrycznego. 

W stosunku do pierwszej pracy stwierdzamy znaczny postęp: 
Niestety mapa jest n i e w y k o ń c z o n a i dlatego nie posiada skah 
barw. To niewykończenie pozwala nam poznać sposób opracowy
wania map przez Witkowskiego. 

Po sporządzeniu planu mapy i podziału na arkusze, Witkowski 
budował siatkę geograficzną, następnie wykreślał na arkuszu drobną 
kratkę do przenoszenia szczegółów z materjałów podstawowych, po
tem narzucał punkty wysokościowe i sytuację, by wreszcie wyryso: 
wać poziomice, które miał przygotowane na mapie niemieckiej w skali 
1: 300 OOO. Jeżeli wyrysował dany odcinek mapy ostatecznie, a zna
lazł inne materjały, które obrazowały teren inaczej, zaklejał go ka
wałkiem papieru i rysował na nowo. 

4. Czwartą z kolei pracą jest: Mappa Hypsometr:yczna Dawnej .Pol
ski, w skali 1: 750 000. Zachowały się 4 arkusze tej mapy, obe1mu· 
jące obszar ograniczony południkami 33° i 44° na wsc~ód od F err0 

i równoleżnikami 50° i 56°. 
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Praca ta jest n ie wyk oń cz o n a: brak arkuszy, leżących na 
wschód i południe od opracowanej części; całość obejmowałaby Pol
skę z 1772 r. Właściwie wykończony jest jeden arkusz B. 2., obej
mujący kresy północno-wschodnie. 

Teren jest zobrazowany zapomocą p o z i o m i c, które biegną co 
25 m. i barw, których skala zmienia się na każdej poziomicy (na ory
ginale powierzchnie są pokryte linjami barwnemi w tuszu). Izohipsy 
są wykreślone delikatnie, mimo, że autor wykreślał je drogą interpo
lacji, przebieg poziomic nie wiele odbiega od tych, które z.namy z dwu: 
wiorstówki. Wypada zwrócić uwagę, że na mapie teJ Witkowski 
wprowadza poziomice na Polesiu. Generalizacja form terenu jest 
oparta na szkielecie linij grzbietowych i ściekowych z równoczesnem 
zachowaniem zasady współkształtności poziomic. Trzeba dodać, że 
dokładność w przedstawianiu dolin pobocznych nie psuje obrazu 
mapy. 
- Hydrografja j.est bardzo szczegółowo przedstawiona. Poszcze
gólne dorzecza są oddzielone czerwonemi liniami działów wodnych. 
Dla sprawdzenia, porównaliśmy tę pracę z mapą hydrograficzną i mor
fologiczną Polesia, w skali 1 : 400 OOO 1

). Okazało się, że Witkowski 
umieścił na swej mapie prawie wszystkie jeziora, mimo, że skala 
1: 750 OOO pozwalała mu na znaczną redukcję ilości jezior, ze wzglę
du na ich drobne formy. Załączony wycinek z arkusz·a B. 2., po
zwoli nam zapoznać się z innemi szczegółami kartograficznemi tej 
mapy, jak np. ze skalą barw, znakami umówionemi i rysunkiem sytuacji . 

Wycinek ten przedstawia Suwalszczyznę. Obok Jury Krakowskiej 
jest to jedna z najtrudniejszych części Polski do opracowania kartograficz
nego, ze względu na charakter form terenu. Przy opracowaniu polskich 
arkuszy Międzynarodowej Mapy Świata, usiłowaliśmy wydobyć plasty~ę 
Wyżyny Suwalskiej, niestety ten sam klucz znaków umówionych, który daJe 
możność poznania hipsometrji świata, odbiera możność przedstawienia 
regjonalnych stosunków. 

' Zadanie Witkowskiego było daleko łatwiejsze, ponieważ miał on dowolny 
wybór podziałki. znaków i metody. To pozwoliło mu wydzielić na ~u
walszczyźnie węzeł działów wo~nyćh, a ob~zar leż'!cy na wschód .od me
go rozbić na dwa stoki: północny - stromy 1 południowy - łagodnie opa
dający ku Hańczy. Stok południowy jest poprzecinany szeregiem równole
głych rynien, wypełnionych drobnemi jeziorkami. Cała mapa teg.o obszaru 
uwydatnia wyraźnie, jak mieliśmy ~ożność ~twierdzić w t~rem~, !1a~e! 
drobne formy lodowcowe (Jeglówek) 1 to pomimo zastosowania mew1elk1e1 
skali i niezawsze zgodnego z dwuwiorstówką przebiegu izohips. 

Porównując ten wycinek z innemi pracami' stwierdzamy, że jest 
to dotychczas najlepsze ujęcie kartograficzne tego obszaru, na mapie 
w małej skali, to znaczy ponad 1 : 500 OOO. 

5. Wreszcie mamy największą i całko w i c i'e wyk oń cz o n ą 
mapę, której opisanie podajemy dosłownie: Mappa Hypsometryczqa 
Ziem Dawnej Polski, opracował Józef Witkowski inż., skala 1: 1 500 OOO 
czyli 35"71 wiorst w 1 calu ang., 15 kilometr. w 1 cm., 1907. 

1) Kudła wiec: Morfologiczna Mapa Polesia (rękopis). 
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Krzywe jednakowego wzniesienia są przeprowadzone na wyso
kości 25, 50, 100, 150, 200, 250. 300, 400, 500, 700, 1 000, 1 300, 1 600 
-i 2 OOO m. nad powierzchnią morza. W guberniach Królestwa Pol
skiego są także oznaczone krzywe 75, 125, 175, a 'także częściowo 
225, 275 i 450 m. nad powierzchnią morza. Krzywe jednakowej głę
bokości · mórz są przeprowadzone na 20, 50, 1 OO i 200 m. pod po
ziomem morza. 

Cyfry oznaczają wzniesienia danego punktu nad poziom morza 
w metrach". 

Objaśnienie przewiduje z n a ki u m ó w i o n e dla następujących 
obiektów: ,,miasta, granice państwa, wododziały główne, drogi żelazne 
w Rosji i Królestwie Polskiem zbudowane do roku 1906 (w innych 
państwach tylko główniejsze) wreszcie kanały. Cyfry przy punkcie 
oznaczają wzniesienia danego punktu nad poziom w metrach". 

S k a 1 a b ar w (akwarelą) 

nad poziomem morza : pod poziomem morza : 

O- 25 mtr. I l cieąmy 
25 - 50 2 tusz 
50 - 100 3 jasny 

100 - 150 " I l jasny 
150 - 200 2 chrom 
200 - 250 .. 3 ciemny 
250 - 300 " 1 } sepia jasna O- 20 I } ciemny 300 - 400 2 „ ciemna m. 

" 20 .- 50 ~ błękit 400 - 500 " 
1 l tusz z domieszką 50 - 100 karminu (jasny) 

100 - 200 4 jasny 
700 2 i tusz z domieŚzką 500 - " karminu (ciemny) 

700 -1000 " I } jasny 
1000 - 1300 " 

2 . 
1300 -1600 " 3 carmm 

1600 -2000 " 
4 ciemny 

2000 - - 1 biała 

Mapa obejmuje ob sza r, na którego obwodzie leżą nast~pujące 
objekty: Rugja - Lipsk- Rjeka-Temeszwar --,- Odessa~- Berd1ańsk
Moskwa. Północną granicę mapy stanowi równoleżnik 58. 

Na tej mapie Witkowski przedstawia całą środkową i wsc~o~nią 
Europę mamy wobec tego możność porównać nasze stosunki h1po· 
metryc~ne z ukształtowaniem powierzchni sąsiednich krajów. 

Witkowski nie był wprawdzie specjalistą w sprawach geograq!ł 
przedstawiając jednak Polskę na tle dużych obszarów Europy .. uwydatf1_ 
nam wyraźnie związki polityczne, wynikające z racji międzymorsk1eg.~ po O 

żenia Polski. W rok po opracowaniu tej mapy, prof.Romer 1~. w recenzJ~ map) 
Majerskiego Ziemie dawnej Polski zwraca autorowi uwagę, ze uJą 
Polskę w zbyt wąskie ramy pisząc: 

1) E, Romer: Kilka uwag o mapach Polski. ,,Ateneum Polskie", Lwów, 1908· 
I. 370. 
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,, Ta też i mapa Pols.ki, jeśli ma budzić zrozumienie jej położenia gieo
graficznego, ma tłumaczyć zagadnienia z zakresu historji narodu, musi objąć 
obszary sięgające daleko poza polityczne granice Polski, zwłaszcza owe 
z r. 1772. 

Wszak mapa fizyczna Polski ma wytłumaczyć prastare związki Polski 
z Morawją i Czechami. przez Bramę Morawską, ma tłumaczyć brak związ
ków z zachodnią Słowiańszczyzną wobec braku lewobocznych dopływów 
Odry w szerokości kolebki Państwa Polskiego, ma tłumaczyć odwieczne 
niebezpieczeństwo ze strony Brandenburgji, która dzierżyła drogę nad Spre
wą, zbliżającą się do Odry w miejscu słabym, bo w miejscu odwiecznego 
brodu (Frankfurt, Furth = bród); relacje z Węgrami (Poprad - Spiż), sto
.sunki z Wołoszczyzną przez Pokucie, trudności dostępu ku Moskwie, oto 
wszystko, co cechuje gieograficzne położenie Polski na zewnątrz i co ma sta
nowić wytyczne dla określenia obszaru, który winien być w mapie ziem 
polskich bezwarunkowo przedstawiony. Z motywów wewnętrznych, które są 
podstawą idei Polski, występuje przedewszystkiem jej międzymorskie poło
żenie, które naród czuł i wtedy, gdy trudny wreszcie dostęp do mórz zupeł
nie utracił, wyrażając się: Polska rozciąga się od morza do morza!)". 

Prz~ opracowaniu tej mapy Witkowski posługiwał się identycz
nemi materiałami i metodami, co i w poprzednich pracach, jedn.ak 
wszystkie one ropią wrażenie studjów wstępnych do tego właśnie 
głównego dzieła. 

Zmiana skali wpłynęła tu na generalizację poziomic i hydrografii. 
Ujęcie całości i wykończenie przewyższa poprzednie prace. Jak w in
nych, tak i w tej mapie, Witkowski poświęcił wiele starania skali 
barw. Wzniesienia do 100 metrów zostały pokryte kolorem szarym; 
wobec tego obszary najniżej położone odcinają się kontrastowo od 
jednostek orograficznych niewiele wyżej leżących, lecz rozciągających 
się w tej wysokości na większej powierzchni. Mamy tu na myśli Ku
jawy, które wyraźnie wydzielają się z Niżu polskiego. 

Ta skala barw pozwala nam stwierdzić, że Pole.sie leży wyżej 
od Mazowsza. Poza tern wszystkie inne jednostki orograficzne wy
dzielają się podobnie jak na mapach poprzednich. Wypada podkre
ślić, że rzeźba płyty czarnomorskiej jest tu najlepiej przedstawiona. 

Natomiast ani Alpy, ani Bałkany, ani Karpaty nie uwydatniają 
się. Jest to jak gdyby stwierdzenie, że metoda hipsometryczna dla 
map małych skal nawet przy najsumienniejszym i najbardziej wyszu
kanym systemie, nie nadaje się do rozwiązywania plastyki płaszczyzn 
o dużych spadkach. 

Na mapie tej podano wiele punktów wysokościowych i osiedli, 
które są dyskretnie schowane w rysunku terenu. 

W roku 1910 Witkowski wystawił tę mapę w Bagateli (Warszawa). 
Czynił również starania w sprawie wydania tej mapy, w tym celu porozu
miewał się z Tow. Krajoznawczym w Warszawie, niestety wszystkie te za
biegi pozostały bez skutku. · 

Mapa zasługiwałaby i dziś na opublikowanie, gdyby W. I. G. 
nśie rozpoczął wydawnictwa polskich arkuszy Międzynarodowej Mapy 

wiata. 
.../ 

6. Ostatnią pracą Witkowskiego z zakresu hipsometrji jest: Mappa 
Hypsometryczna Królestwa Polskiego w skali 1: 840 OOO (6 sekcyj). 
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Obej~uje ona obszar mniej więcej ten sam, co i poprzednie mapy 
b: Królestwa Polskiego. Poszczególne arkusze tej mapy są niewiel
kiego formatu (3° 30' dł. i 1° 45' ster. geogr.) i przedstawiają się efek
townie pod względem wykonania. Treść jest zbyt zgeneralizowana. 
Jak zawsze, dużą wagę poświęca Witkowski skali barw, która na tej 
mapie jest następująca: 

Wysokość od: Barwa: 
O - 25 m. 1 } zgniło-zielona 

25 - 50 „ 2 stopniowo 
SO - 75 3 przechodząca 
75 - 100 „ 4 w 

100 - 125 „ 5 jasno-zieloną 
125 - 150 „ tło papieru 
150 - 175 „ chrom 
175 - 200 1 I siena jasna 
200 - 225 „ 2 siena 
225 - 250 „ 3 siena ciemna 
250 - 275 „ jasno-bronzowa 
275 - 300 „ ciemno-bronzowa 
300 - 400 biała 
400 - 450 „ różowa 
450 - 500 biała 

Z zestawie~ia tego widzimy, że Witkowski usiłuje w inny jeszcze 
niż poprzednio sposób przedstawić hipsometrję kraju. 

Trzeba przyznać, że otrzymuje efokt pożądany. Przy zastoso
waniu tej skali barw mamy bardzo ciekawie wydobytą hipsometrię 
kotliny Nidy w zestawieniu z Jurą krakow~ką. 

Poziomice są tu kreślone sieną, dość grubo, barwy są nakładane 
akwarelą, może niezbyt wprawnie, lecz nie rażąco. . 

Sądząc z całości, możemy tę pracę uważać racze) za mapę geo
graficzną, aniżeli hipsometryczną, ponieważ uwzględnia osiedla i ko· 
munikacje dość szczegółowo. Wszystkie arkusze są bardzo dobrze 
zachowane. · 

Prócz tych map Witkowski · opracowywał mapy .hydroiraficzne: 
7. Pierwsza z nich to Mappa hydrograficzna Dawne] Polski, w ska.b 

1: 750 OOO, opracowana w latach 1905-1915 (w 12 arkuszach). ObeJ· 
muje obszar Polski z 1772 r. i nie została ukończ o n a. . 

Autor starał się ująć kartograficznie Materyały ' do Hźpsometryz 
kraju, jednak te ostatnie stanowią tylko po~stawę mapy; podczas ~dy 
w Materjalach znajdujemy rzeki najwyżej 22 kilometrowej długos~i, 
to na mapie autor wykreśla potoki nawet dwukilometrowe. N a mapą)1e 
są oznaczone działy wodne, a bardzo wiele rzek opisano (nazw · 
Właśnie ze względu na nazwy, jakie ta mapa podaje, jest ona bardzo 
cennym materjałem źródłowym. 

Komunikacje i osiedla są uwzględnione w małym zakresie. 
Punkty wysokościowe są umieszczone przy rzekach i na wodo· 

działach. Oznaczono również bagna, nie podając jednak ich nazw. 

8. Już w trakcie opracowania autor widocznie nie . zadow?lił się ~ 
pracą i chciał stworzyć Mappę, Hydrograficzną Dawnej Polski, w sk 
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1 : 300 OOO, której wykonanie hezwątpienia przerastało siły jednego 
człowieka. 

Rzut tej mapy i podział na arkusze przyjął z niemieckiej mapy 
operacyjnej w skali 1: 300 OOO. Z całej pracy zachowało się 12 arku
szy, a mianowicie: Wielkie Łuki, Borysów, Wieliż, Połock, Kamieniec 
Podolski, Brasław, Stary Konstantynów, Berdyczów, Lwów, Tarnopol, 
Nowy Sącz, Lignica i dwa naszkicowane w ołówku. (Nazwy arkuszy 
podane przez autora artykułu). 

Na mapie mamy następujące znaki umówione: ,,Miasta gubernji 
i prowincjonalne, miasta powiatowe i obwodowe, miasta i miasteczka, 
wsie, granica· Polski, granice gubernji i prowincji, granice powiatów, 
dział wodny t-go rzędu, dział wodny 2-go rzędu, dział wodny 3-go 
rzędu, rzeki i jeziora, drogi żelazne, kanały sztuczne, moczary i błota, 
perjodyczne stawy". 

Duża skala mapy pozwoliła na szczegółowe przedstawienie hy
drografii kraju. · Autor uwzględnił jeziora i rzeki nawet kilkusetme
trowe, przyczem starał się je wszystkie nazwać, a w wypadkach wą
tpliwych opisywał je w ołówku. Przy rzekach i wielu innych obiektach 
terenu (np. na działach wodnych, drogach etc.), oznaczał szereg punk
tów wysokościowych. Całość jest ładnie i przejrzyście rysowana. 
W kreśleniu tych map pomagała Witkowskiemu p. Aleksandra M y s z
k o r o w s k a, napisy wykonywał litograf K o s z e k. 

W kartografji polskiej, nie znamy mapy hydrograficznej, któraby 
przedstawiała w tak dużej skali sieć rzeczną naszego kraju. Należy 
żałować, że praca ta nie została wykończona, dziś bowietn daje się 
odczuć dotkliwie brak dokładnej mapy Polski tego rodzaju. 

9. i 18. Witkowski opracował również dwie małe mapki hydro
graficzne; jedna z nich została zaledwie naszkicowana w ołówku, t. j. 
Mapka hydrograficzna Polesia. Drugą autor wykończył prawie całko
wicie; ze względu na obszar jaki obejmuje możemy ją nazwać: Mapa 
hydrograficzna okolic Warszawy w skali 1: 500 OOO. Obejmuje ona 
obszar, ograniczony współrzędnemi geograficznemi 51° 30' i 53° O' 
szer. geogr. półn. oraz 37° 30' i 40° O' dług. geogr. na wsch. od Ferro. 

· Praca ta uwzględnia bardzo szczegółowo si e ć r ze cz n ą okolic 
Warszawy, tak, że nawet najmniejsze potoki są zaznaczone i nazwane. 
Prócz tego autor wprowadza działy wodne nawet dla tak małych rze-
czek jak Czarna, Jeziorna i Radomka. . 

Na mapie są oznaczone tylko ważniejsze osiedla i komunikacje. 

ROZDZIAŁ V. 
Metody pracy kartograficznej. 

Stosunek do źródeł. Przy opracowaniu mapy, Witkowski kładł 
największy nacisk na w y b ó r m a t e r j a ł u p o d s t a w o w e g o. 
Chociaż korzystał ze źródeł „z pierwszej ręki", jednak odnosił się do 
nich z nieufnością. Wychodził z założenia, wielokrotnie później spraw· 
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dzonego, że każda praca, część wiadomości podaje fałszywie i dopiero 
zestawienie jej i porównanie z innemi materjałami może usunąć błędy. 
Nie wszystkie prace odnoszące się do fizjografii kraju były publiko
wane; autor przeto wyk or zys ty w a ł rękopisy i projekty, 
które mimo swej wartości bardzo często pozostawały w zapomnieniu. 
Brak materiału do niektórych zagadnień, Witkowski starał się usunąć 
własną pracą or y gin a 1 n ą, niezawsze jednak ówczesny stan 
badań pozwalał na ostateczne rozstrzygnięcie pewnych zagadnień. 
w tym wypadku Witkowski p o z o s t a w i a ł j e n i e r o z w i ą z a n e, 

Część matematyczna map. Materjał przygotowany do kreślenia, 
Witkowski ujmował w ścisłe ramy matematyczne. Dla każdej mapy 
sporządzał s i a t k ę g e o g r a f i c z n ą, której południki są odniesione 
do Ferro. Na oryginałach nie zaznaczał rzutu mapy. 

P r z e d m i o t y t e r e n u, o · ile na to zezwalał stan pomiarów 
kraju, wkreślał na mapy z dokładnością graficzną. 

Polska nie posiada jednolitych zdjęć swego terytorjum, któreby po
zwalały porównywać umiejscowienie przedmiotów na innych mapach. Na 
Pomorzu nawet punkty trygonometryczne mają różne współrzędne zależ
nie od roku triangulacji. Tatry w niektórych miejscach zostały wręcz fan
tastycznie skartowane. Triangulacje b. zaboru rosyjskiego nie są związąne 
ze sobą, a wzdłuż przedwojennych granic politycznych istnieją duże niezgo
dności geodezyjne i kartograficzne. Brak przeto jednolitej podstawy, któraby 
była miarą porównawczą przy badaniu umiejscowienia punktów na mapie. 

Uogólnienie na mapach warunkuje skala. Rzecz tę rozumiał do
skonale Witkowski. W mapach hipsometrycznych, zależnie od skali, 
zwiększa lub zmniejsza stopień poziomicowy, gę~tość sieci rze~zq~j 
i stosuje inną skalę barw. Na mapach hydrograficznych - zmienta 
ilość potoków, działów wodnych, nazw rzek i jezior. 

W . pierwszych jego mapach widzimy jeszcze niejasne ujmowanie 
uogólnienia. Z czasem skłonił się on do r e d u k c j i, prawie ż,e m e
c .ha n i cz n ej, następnie coraz więcej uogólniał formy terenu i sy
tuację, stosując gen er a 1 i z ac j ę syn tetyczną (odrzucając więle 
szczegółów przy jednoczesnem zachowaniu istotnego charakteru 
o~ekMw). . 

Nie do wszystkich jednak przedmiotów terenu na mapie stos?
wał ten sam sposób uogólnień. Zawsze treść mapy dzielił na dwie 
części: temat główny, (np. teren) i temat poboczny (wszystkie inne 
obiekty). 

Do tematu głównego stosował albo pseudoredukcję mechaniczną, 
albo generalizację syntetyczną. Osiedla zaś i komunikacje opuszci~ł, 
lub przedstawiał w bardzo dużym skrócie, stosując g e n e r a 1 i z a c 1 ę 
n adm ie r n ą. 

Przedstawiając tere n metodą hipsometryczną, postępował we· 
dług następujących~zasad: Stopień poziomicowy zagęszczał do 25 m. na· 
wet na mapie w skali 1: 1 500 OOO. Skalę barw układał w taki sposób, 
że kolory zmieniały się na każdej poziomicy. Nie trzymał się w d~
nym wypadku szablonu i dochodził do coraz to nowych rozwiąz8;111 

stosując nowe -skale. W trosce o jaknajwiększą plastykę mapy Wit
kowski ze szczególną starannością opracowywał sieć rzeczną, w ten 
sposób hydrografja w jego mapach hipsometrycznych, jest szczegółem 
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kar!o~ra!icznym, o~r~c?wanym bardzo sumiennie, stanowiąc jedno
czesme Jeden z wazme1szych środków, uwypuklających formy terenu. 

W mapach. hydrografic.znych rozwój sieci rzecznej, uwydatniał 
ba~dzo dokładme, zazn~cz.aJąc zawsze działy wodne i starannie po
da1ąc nazwy rzek oraz Jezior. 

Z n a ki umów i o n e na jego mapach są czytelne małe i jest 
ich, co należy podkreślić, niewielka ilość. Troska 'o dokładne 
przedst~wieni~ plastyki terenu była posunięta tak daleko, że np. nie 
wszystkie osied!a na mapach hipsometrycznych były opisywane. 
W ręcz odwrotme postępo~ał przy opisywaniu map hydrograficz
nych. w tym wypadku bowiem, podawał wszystkie nazwy wód, jakie 
tylko znał. 

. Graficzne opracowanie map. Na mapach hipsometrycznych po z i o
m i c e są kreślone przeważnie sieną, rzadko kiedy karminem lub 
tuszem. B a r w y h i p s o m e t r y c z n e są n~.kładane początkowo 
kredką, potem tuszem kolorowym, a na ostatnich mapach - akwa
relą. W o d y są wykreślone przew~żnie w kolorze l!iebieskim, dz i a ł y 
w o d n e - cze_rwonym, s y t u a c J a zaś - czarnym. 

P ap ie r, na którym wykreślał mapy jest trwały ale w zupeł-
ności nie nadawał się do celów kreślarskich. ' 

W końcu wypada zaznaczyć, że Witkowski nie miał wcale zdol
ności kreślars~ich, jednak w . wykończeniu ostatnich jego map widzi
my zna~zny pos!ęp w sp?s~b~e wykreślenia, co należy przypisać jego 
zaiste mezwykłeJ l?racowitosci. 

ROZDZIAŁ VI. 
Krótki rys historyczny map poziomicowych i hipsometrycznych. 

· ~apy obce 1). Idea map poziomicowych została zastosowana po 
ra~ pier~~zy na mapach morskich w pierwszej ćwierci XVIII stulecia. 
Mianowici~: h<;>len~erski geometra, inżynier budowy dróg wodnych 
w NadrenJi, MikołaJ Samuel Cr u qui us (także Kru i ku ius) pierw
szy wpadł na pomysł przedstawiania powierzchni dna morskiego zapo
mocą. linij ró~nych gł~b~~~ści, czyli. izobat. W lipcu 1729 roku spo
rządził on dwie mapki uJscia Mozeh. Na tych mapkach przedstawia 
~łębokości co 5. stóp liniami ciągłemi, między któremi przeprowadza 
izobaty pomocmcze co stopę. 

. . Powstaniu. tej nowej metody kartograficznej, która znalazła dzi
siaJ tak szerokie zastosowanie, sprzyjała ta okoliczność, że już odwie::
lu lat były z~ane m_apy, na któryc~ głębokości mórz podawano . za po
mocą punktow, opisanych cyframi. Jednocześnie ruch okrętów wy
~agał dokła.dnego . przedstawiania dna basenów portowych i wybrze
~Y.i powstamE: taki~h . map stawało się coraz to większą konieczno
sc1ą. Jak więc widzimy, czysto praktyczne względy udogodnienia 

1
) M a x E c k e r t: Die Kartenwissenschalt. 
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ż~glugi1 wpłynęły na ulepszenia metod kartograficznych. Zastosowa
nie zas tej nowej metody do przedstawiania rzeźby terenu, przez 
długie lata nie mogło być uskutecznione jedynie tylko z po:wodu 
braku dokładnych i dość licznych pomiarów punktów wysokości. 

Zanim zdołano wykonać potrzebne pomiary, w ciągu dru
giej połowy XVIII stulecia, uczeni francuscy uzasadnili · teoretycznie 
tę nową metodę tak, że mogła ona już znałeś<; pełne zastosowanie 
praktyczne w początkach następnego stulecia. 

Od roku 1737 B u a c h wykonuje szereg map morskich w izo
batach i stara się równocześnie przedstawić teren przybrzeżny za 
pomocą izohips, co mu się jednak nie udaje z powodu braku nale
żytej ilości punktów wysokościowych. 

Potem w 1749 roku inż. Mi 11 et de Mur eau przedstawia Aka
demii Nauk w Paryżu swój projekt map poziomicowych, opartych na 
dokładnych pomiarach niwelacyjnych. Myśl ta nie spotkała się z na
leżytem uznaniem, ocenił ją jedynie generał . Ja n Baptysta 
Maria Me us n ie r (1754-1793), który po . raz pierwszy zastosował 
metodę zdjęć poziomicowyeh do instrukcji o planach fortecznych. 

Pierwsze teoretyczne uzasadnienie metody poziomicowej opra
cowali niezależnie od siebie, niemal równocześnie dwaj uczeni: Du
f o u r n i s i D u C a r l a (1771). Według sposobów podanych przez 
Du Car l'a w roku 1779, inżynier - geograf Dup a i n - Tr ie I ·wyko
nał mapę Francji, podając na niej izohypsy co 100 stóp i pomocnicze 
co 10. Powierzchnia między dwiema poziomicam.i jest pokryta bar
wą bronzową, ciemniejszą od strony poziomicy, leżącej niżej. 

Wszystkie te próby i dociekania teoretyczne przyg~towały na
leżycie grunt wielkim pracom kartograficznym, które podJęto w XIX 
stuleciu. 

W 1816 r. La p I ac e zaprojektował poziomicową mapę francji, 
w skali 1: 10 OOO. Odtąd też wszystkie państwa europejskie przedsta
wiają teren na zdjęciach oryginalnych za pomocą izohips. W ślad za 
pracami francuskiemi mapy takie wykonują najpierw ~aństwa Eu~o
PY zachodniej: w 1824 roku zachodnie państwa związkowe Nie
miec, w 1848 r. Belgja, potem w 1849 r. Neapol i wreszcie w 1850 r. 
Danja. W drugiej połowie XIX stulecia do prac podobnych przystę-
pują pozostałe kraje Europy. . 

Dopiero po ukończeniu tych prac można było sporząd.zić pozio
micowe mapy geograficzne w małych skalach, według proJektu Du
pain-Triela. Jednakże raz już poruszona i realizowana w tylu pra
cach metoda izohyps, nie dawała spokoju geografom. Dwaj Duń7zypY 
B r e d s t o r f f i O I s e n, pomimo braku dostatecznych pomiarow 
wysokościowych, zachęceni przez konkurs Towarzystwa Geogra· 
ficznego w Paryżu, opracowali w 1824 r. poziomicową mapę Europy 
w skali 1 : 6 654 0()0 (izohipsy co 1000 stóp, pomocnicze co 500). 

Potem powstały inne mapy poziomicowe, ale powierzchnia mię· 
dzy izohipsami na tych pierwszych elaboratach nie · jest jes~cze po· 
kryta barwą. Wprawdzie już w 1804 roku Ze une stara się kol?
rować mapv, ale dopiero w 1835 r. Car I a f Fors e 11 przedstawia 
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kartę hipsometryczną S~wecji .i N orwegji w skali 1 : 500 OOO na któ
rej wysokości do 300 stóp są pokryte barwą zieloną do SOÓ czerwo
ną, do 2000 żółtą, a ponad 2000 białą. Jednakże ~asadniczą skalę 
barw, która utrzymała się do końca XIX wieku, stworzył dopiero 
Sydow (1838). 

Polskie mapy hipsometryczne do roku 1907. Pierwszą ~naną polską 
ma~ą .hip~ometryczną Jest Mapa. Galicji A I t ha 1), 'której rękopis 
znaJduJe się w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskie
go. Została ona opracowana w 1860 roku. 

. Z historii kartografji wiemy, , że nowe sposoby kartograficzne, 
Jak np. ~kala .kresek Lehman n a, przechodziły do Polski dosyć 
~zybko, Jest więc rzeczą m~ło prawdopodobną, ażeby od pomysłu 
izoba!y do czasu, sporządzerua mapy A I t h a, to znaczy w ciągu 140 
lat, me opra~o~ano. ani jednej polskiej mapy poziomicowej. Należy 
pr~ypuszczac, ze nieznane egzemplarze tych map pozostają w ar
chiwach. 

Dwadzi~ścia lat po opr~cowaniu, wspomnianej . mapy A I t h a, 
po:wst~ły pierwsze mapy hipsometryczne Witkowskiego. Do dziś 
dnia Jednak ~arówno prace A I t ha, jak , i Witkowskiego nie są 
wy~ane. J?opiero w. 1907 roku ukazały się na rynku księgarskim 
dwie polskie mapy hipsometryczne: jedna M a j e r s k i e g o 2), druga 
S? s n o~ ski ego 3). Obie te prace nie dorównują mapom Witkow
skiego, am bogactwem treści, ani dokładnością; być może wpłynął na 
to fakt, że opracowanie ziem b. zaboru rosyjskiego, w danym wypad
ku oparto na mapach generała T i 11 o. 

. . Do?iedaw~a za pierwsz~ p~lską mapę hipsometryczną uważano Mapę Ga
licJi Ma J e r s k I e g o 4). Dz1s Jednak za mapę hipsometryczną zwykliśmy 
uważać mapę, przedstawiającą teren zapomocą izohips i skali 'barw. Niema 
n~tomias~ terminu, któryby określał mapy, obrazujące ukształtowanie po
~1':rzchm tylko zapomocą skali barw, z pominięciem poziomic, które tu 
~1e1ako zastępują obwód barwnej plamy. Mapa Galicji M a j e r s ki e g O 

yest przykła~em tak właśnie opracowanej karty i z tego względu nie mo
żemy jej uważać za · mapę hipsometryczną w ścisłem tego słowa znaczeniu. 

.. W dwudziestym roczniku Muzeum 5) . znajdujemy wzmiankę, że do Geo
g~a!Ji Romera, wy~anej w tymże roku . były załączone dwie małe mapki 
hipsometryczne, t. J, mapa Tatr w skah 1 : 750 OOO i mapa Karpat zachod
nich w skali 1 : 1500 OOO, 

Trzeba zaznaczyć, że ża,dna z tych map - ani Majerskiego ani 
Sosnowskiego - nie odpowiadała całkowicie wymaganiom wewnętrz
nego rynku kartograficznego. Ówczesna rodzima twórczość kartogra
ficzna nie mogła się bowiem należycie rozwinąć nie mając dostępu 

1
) Map_a. wzniesieft Galicji i Bukowiny w warstwach równej wyniosłości skreślona 

przez dr. A 1 o J ze go A 1 t ha w roku 1860. Wykreślił S kr z es z e ws ki w 1867 r. 
2

) S t a n i s ław Ma j e r ski : Ziemie dawnej Polski, Podziałka dla skali 
1: 850000 - Lwów, 1907. 

3
) O s k a r S o s n o ws k j : Europa Środkowa pod względem fizycznym, Podziałka 

1: 1 OOO 000. Warszawa, 1'907., 
4

) St a n is ł a .w Maj er ski: Mapa Galicji i Lodomerji, Podziałka 1 : 350 OOO. -
Lwów, 1895. 

5
) E u g e n j u s z R o m e r: Kilka słów o nowym podręczniku 'geografii dla klasy 

pierwszej, Muzeum XX. Lwów, 1904. ' 
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do źródeł podstawowych. Byliśmy świadkami powstawc,tnia dokładnych, 
nowoczesnych zdjęć oryginalnych i map, nie~tety ta1nych. Pozatem 
nie mieliśmy prywatnych zakładów reprodukcyJnych, przystoso'Y'anych 
do powielania map. Jednak największą przeszkodą dla rozwoJ~ kar
tografii rodzimej był fakt, że kraj nasz, bez względu na zabor, był 
zalewany taniemi mapami niemieckiemi. 

Mimo to Polacy chętnie kupowali mapy polskie nietylko takie, 
które niedomagały pod względem dokładnego opracowania, ale nawet 
i publikacje, o rozpaczliwym cz~sto poziomie ogólnym - jedynie tylko 
dlatego, że były to mapy polskie. 

W tym stanie rzeczy wydanie map Witkowskiego mogło było 
podnieść nietylko poziom wydawnictw kartograficznych, ale r?wnież 
i zaspokoić zapotrzebowanie naszego rynku wewnętrznego. ~ieste~y 
mimo usilnych starań tego niestrudzonego kartografa prace Jego me 
znalazły nakładców i pozostały w rękopisach. . 

Dziś tylko możemy z podziwem patrzeć na wspaniały dorobek 
kartograficzny Witkowskiego, na tę niezwykłą sumę ~amiło~ania 
i wiedzy, którą włożył w swe prace te~ skromny. człowiek. Niepo
wetowaną szkodą jest fakt, że żadna z Jeg~ map me zo~tała wydan~; 
Niewątpliwie przyczyniłoby się to wydatme do rozwoJu kartografJi 
polskiej, w szczególności. tego jej kierunku, którego był tak wybit
nym przedstawicielem. · 

S k r ó t yz 

Materyały do hypsometryi kraju Część I - M. I. 
,, ,, ,, ,, Część II - M. II. 
,, ,, ,, ,, Część III - M. III. 

Uważam za swój miły obowiązek złożyć gorące podziękow~ni~ 
Panu Profesorowi Stanisławowi Le n ce w i cz o w i, który udzielił 
mi wiele cennych wskazówek przy niniejszej pracy. Jestem również 
szczerze wdzięczny Panu Majorowi Jerzemu Le w akowski ,em u! 
redaktorowi „ Wiadomości Służby Geograficznej", który dopomogł mi 
ogłosić pracę drukiem. 

W reszcie podziękowanie składam tym wszystkim, którzy udo
stępnili mi źródła i dopomogli mi w ich zestawieniu. 

Spis prac Józefa Kornela Witkowskiego. 

Rozprawy ogłoszone drukiem. 

1. Materyały do hypsometryi kraju. 
Część I. W zniesienia nad poziom morza i spadki rzek 

i wód w Królestwie Polskiem. ,,Pamiętnik Fizjograficzny" tom 
XIX Warszawa, 1907. 
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· Część II. W zniesienia nad poziom morza i spadki rzek 
i wód Litwy, Białorusi, Wołynia, Podola, Ukrainy i Kurlandyi. 
,,Pamiętnik Fizjograficzny" tom XXIV, Warszawa, 1917. 

Część III. W zniesienia nad poziom morza stacyi kole
jowych w Królestwie Polskiem, na .Litwie, Białorusi, Wołyniu, 
Ukrainie, Podolu i Kurlandyi. ,,Pamiętnik Fizjograficzny" tom 
XXIV, Warszawa, 1917. 

2. Zasady i obliczenia kalendarza żydowskiego, Łódź 1910. 

Prace nieopublikowane, których ·- -rękopisy zaginęły 1 ). 

3. Mappa geognostyczna Królestwa Polskiego. 
4. Powierzchnia Polski przedrozbiorowej i powierzchnia enklaw 

znajdujących się na dawnem terytorium Rzeczypospolitej. 
5. Spis i opis jezior Rzeczypospolitej. 
6. Wykaz kilku tysięcy punktów Królestwa, Litwy i Rusi z ozna

czeniem ich położenia geograficznego, wysokości nad poziomem, 
morza, średniej temperatury etc. 

7. ,Miasta i osady. 
8. Miary i wagi w dawnej Polsce. 
9. · Kalendarz chronologiczny z wykazaniem dawniejszych wypad-

ków z historji powszechnej i historii Polski. 
10. Dziennik pomiarów. 
11. Wyrazy lekarskie. 
12. Materjały do słownika technicznego. 
13. Tablica uczyliszcznago zbora dla nasielenija goroda Łodzi. 

Mapy, których oryginały znajdują się w Zakładzie Geograficznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

14. Mappa Hypsometryczna Wyżyny Kieleckiej, skala 1: 300 OOO. 
15. Mappa Hypsometryczna Gubernji Królestwa Polskiego, skala 

1 : 1 ooo ooo. (1891). 
16. Mappa Hypsometryczna Królestwa Polskiego, skala 1 : 600 OOO. 
17. Mappa Hypsometryczna Dawnej Polski, skala 1 : 750 OOO. 
18. Map.pa Hypsometryczna ziem Dawnej Polski, skala 1 : 1 500 OOO. 

(1907). 
19. Mappa Hypsometryczna Królestwa Polskiego, skala 1: 840 OOO. 
20. Mappa Hydrograficzna Dawnej Polski, skala 1 : 750 OOO. (1905 -

1915). 
·21. Mappa Hydrograficzna Dawnej Polski, skala 1: 300 OOO. 
22. Mappa Hydrograficzna okolic Warszawy, skala 1: 500 OOO. 
23. Mappa Hydrograficzna Polesia (szkic). 

• 
1

) Tytuły prac zostały zrekonstruowane na podstawie: Wykazu rękopisów, znajdu
Jącego się w szkole handlowej w Łodzi, rękopisu mowy pogrzebowej W. K 1 o s s a i re
lacyj ustnych. 
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32. Ti 11 o A. Gipsometriczeskaja karta zapadnoj czastji Jewro
piejskoj Rossii. Skala 40 wiorst w calu czyli 1: 1 680 OOO. Pe
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TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES DE JOSEPH CORNEL WITKOWSKI, 
CARTOGRAPHE POLONAIS. 

Res u m . e. 

Joseph Cornel Witkowski, cartographe polonais peu connu, 
a travaille pendant une trentaine d'annees environ dans le domaine 
de l'hypsometrie et de l'hydrographie du pays. 

Witkowski etait · ingenieur de communications et s 'occupait 
du trace et de la construction de voies ferrees dans divers pays 
de !'Europe, comme en Pologne, en Allemagne et en Espagne. Du
rant les 17 dernieres annees de sa vie il occupait le poste de di
recteur de tramways electriques de la ville de Lodź. Son activite ne 
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se bornait cependant pas aux travaux de son metier mais il consac
rait beaucoup de temps aux questions social es ainsi qu' a des recµer-
ches scientifiques. , 

Ses etudes dans ce dernier domaine etaient tres vastes. Il s oc-
cupait donc d' orometrie, d~ limnologie., de statistique, d'h~stoire, de 
meteorologie, d' arpentage, d hydrograph1e et de carto~raph1e.. T oute 
une serie de travaux manuscrits concernants ces d1vers su1ets ont 
disparu. En reali te il n' eut le te.mps. ~e publier que d~1:1x ouvrages: 
1) Principes et calculs du calendner J uzf (1910), 2) Materzaux se rap
portant d l'hypsometrie du pays (1907~ 1917); C~ derpier , ouvrage

1 
fut 

le resultat de recherches de plus d une vmgtame d annees sur 1 hy
drographie et !'hipsometrie de,s provinces pol,01;1-aises , s~ms oc~upation 
russe. Cette oeuvre est basee sur des matenaux ser1eux tres cons-
ciencieusement etudies„ 

Witkowski a en outre elabore s i x c a r t e s h y p s o m e t r i-
q u e s e t d e u x g r a n d e s a i n s i q u e d e u x p e t i. t e s c ar
t e s h y d r o gr a p h i q u e s d e 1 a P o 1 o ~ n e. Parm1, l~s car
tes hypsometriques il , faut remarquer la „Car;~e hyps~metrzque des 
terres de l' ancienne Pologne au 1 : 1 500 OOO, qu il termma en 1907. 
Cette carte represente la configuration du terrain au moyen de 
courbes de niv eau tous les 25 metres et d' une echelle de couleurs 
variant a chaque courbe de niveau. 

Les cartes hydrographiques ne furent pas terminees a I' e~ception 
d'une petite carte representant le reseau des fleuves des env1roµs de 
V arsovie au 1 : 500 OOO. Il faut cependant remarquer la Carte hydr~- · 
graphique des terres de l'anciene Pologne au 1: 300 ~OO, qui ,devait 
embrasser toute l'etendue de la Pologne de 1772. L auteur n eut le 
temps de terminer que 12 feuilles de cet~e carte; il ...Y indiq?e des r~is
seaux d'une longueur de quelques centames de metres meme, et s ef-
force de les nommer tous. . 

La mort ne lui laissa pas le loisir d' achever cette oeu!re. . Les 
cartes de Witkowski se distinguent par une etude tres consc1enc1eu~e 
et comme I' auteur s' est servi pour representer les formes du terram 
de la nouvelle methode hypsometrique, ses travaux etaient a la hau
teur des exigences de la science comtemporaine. Sous le ~apport de 
la precision ses travaux depassent toutes les cartes polona1ses de ce 
genre publiees avant la restitution de l'Etat Polonais. 

Malheureusement aucun de ces travaux ne fut publie. Les ma· 
nuscrits se trouvent a l'Institut Geographique de l'Universite de Var· 
sovie. 

Prof. dr. JAN KRASSOWSKI. 
Wolna Wszechnica Polska. 

Z HISTORJI PIERWSZEGO POŁUDNIKA. 

Spr~wa tak ~onio~ła .dla praktyczi:iy<:h zastosowań obserwacyj 
a~troi:iom1cznych w zw.1ązku z kartografJą 1 żeglarstwem, jak ustale-: 
~1~ pierwszego p9łudmk~, zaprzątała umysły astronomów, geografów 
1 z~glarzy o~ zam1erzchłe1 starożytności aż do naszych czasów. Usta
l~me tego pierwszego. połu~~ika jest 'Y ścisłym związku z wyznacze
mem ks~tałtu bryły z1emsk1eJ oraz społrzędnych geograficznych. 

. O tle. d?szły do naszych czasów wiadomości, to Anaksymander 
~ ~detu (zyJący w VI w. przed naszą erą) pierwszy wyrysował mapę 
sw!ata. Jak w1e1!1,Y, dla An~ksyman~ra bryła z~etnska · była walcem, 
kt_orego . wys~kosc wynosiła Is sredmcy; na powierzchni górnej walca 
mieszkali ludzie~ była to tak zw. Oikomene, otoczona dokoła przez 
fal! o~eanu. O~komene była podzielona na dwie części przez Morze 
~rodz1e.mne, ktore przez słupy Herkulesowe (obecnie Gibraltar) łą
czyło s1~ z Oceanem. Ze wz~ianek u Herodota wiemy, że Milezyj
c~yk A~1stagoras w pertraktaC)ach dyplomatycznych z Persami posłu
g!wa! się mapą podobną. do tej, · którą podał Anaksymander. Zdaje 
się, ze na tyc~ 1!1apach .Jeszcze trudno si~ dopa.trzeć jakiejś zasady 
ma!e~atyczneJ, srodek mal?y . to . Delfy i od mch liczone są odle
~ło.sci. Mapy pod~bne zna1du1ą się w dość częstym użyciu o czem 
sw1adczą wzmianki u różnych greckich autorów np. w komedjach 
Arystofanesa (Chmury). 

V/I Y .w. przed .naszą ~rą szkoła pitagorejska zaczyna nauczać 
o kuhstos~i ~ryły z1em~.kie1; w z~iązku z tą nową nauką występują 
pewne po1ęc1a geografJi f1zyczneJ: podział ziemi na klimaty, po
ry ro~u, . w · zależności od różnych stanowisk słońca. W cza
sach w;1elk1c~ ~ochod.ów Ale~sandra }\'\acedońskiego, niektórzy ge0 :.. 
grafowie,. zna1du1ący się przy Jego armJach, których imiona doszły do 
nas, ~, więc ~~arches, D10gnetes, Beton, Androstenes podają miejsca 
Posto1ow. arm11 oraz portów gdzie się zatrzymywały okręty. Ptole
meusz Fil~delf posyła zaufanego. swoje~o, Timostenesa, aby mu do
star~zył. opis ge?~raf~czny wscho.dmch kraJów. Na zasadzie tych wzmia
ne~ i w1ad?mosci, D1cearch rysuJe opartą na nowych mate:rjałach mapę 
świata, ktora. ma być wystawiona na widok publiczny w portyku 
w Atenach, . ufundowanym przez Teofrasta. Na jakiej podstawie 
tnatematyczneJ była zbudowana ta mapa - niewiadoma; doszło 

3 
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jedynie do naszej wiadomości, iż na tej mapie była narysowana pe
wna linja dzieląca mapę na dwie części z zachodu na wschód, od 
słupów Herkulesowych przez Sycylję, Rodos i część wschodnią ilór 
Taurus. 

Dopiero pierwszy Eratostenes, astronom aleksandryjski, .zdołał 
zmierzyć bryłę ziemską, uważając ją jako kulę. Pomiar ten, dokonany 
pomiędzy Aleksandrią i Syene, dał stosunkowo bardzo dokładną 
wartość na promień ziemi · uważanej za kulę. Dopiero od czasu po
miaru Eratostenesa można uważać, że sprawa kartografji i spółrzę
dnych geograficznych stanęła na mocnym doświadczalnym fundamen
cie. (II w. przed Chr.). Dla Eratostenesa mapa świata zamieszkałego 
był to obraz zbudowany na zasadzie posiadanych wiadomości i w sto
sunku do prac jończyków nie stwierdzamy zbyt wielkiego postępu. 
Przeciwko podobnemu pojmowaniu mapy jako pewnego obrazu (które, 
być może, było spowodowane przez zdjęcia planów poszczególnych po
siadłości ziemskich w Egipcie i Babilonji), wystąpił wielki astronom sta
rożytności, zwłaszcza obserwator i rachmistrz Hipparch. Najintensy
wniejsza działalność tego uczonego przypada na lata 146-126 a. Ch. Hip
parch pierwszy wprowadził do swoicą obliczeń znany już w Babilonji 
podział koła na 360°, podział stopnia na minuty i sekundy, oraz zasto
sował do kart nieba gwiaździstego rzut biegunowy z ziemią w środku 
rzutu. Następ.nie, jak wiemy z cytaty znajdującej się u Strabona, Hip
parch napisał dzieło przeciwko · Eratostenesowi, w którem po raz 
pierwszy podaje . matematyczne podstawy map, mianowicie żąda, 
aby dla każdej miejscowości na powierzchni ziemi dokładnie na dro
dze pomiarów astronomicznych były wyznaczone spółrzędne geogra
ficzne: długość i szerokość. 

W jaki sposób Hipparch mógł otrzymać te spółrzędne o tern nas 
informuje Ptolemeusz w swojej „Geografji". W celu wyznaczenia sze
rokości geograficznej już Eratostenes posługuje się gnomonem, obser
wując cień w chwili południa w dniach przesileń letniego i zimo
wego. W ten sposób z tych obserwacyj Eratostenes mógł otrzymać 
wysoko.ść równika nad horyzontem miejsca dbs~rwacji t. j. dopełnie
nie szerokości geograficznej. Hipparch wskazuje jednak na szereg 
innych jeszcze metod pozwalających wyznaczyć tę spółrzędną, a wię~ 
np. ze stosunku długości dnia najkrótszego i najdłuższego; z dygresJi 
gwiazd biegunowych, z widzialności poszczególnych gwiazd lub gwiazdo
zbiorów nad horyzontem miejsca obserwacji. Na zasadzie swojej m~
tody Hipparch znajduje między innemi, iż południowy cypel Indji ~
nien się znajdować znacznie bardziej na południe niż Meroe (pom!ę
dzy 5-ą i 6-ą kataraktą Nilu), ponieważ dla tego miejsca Mała Niedźwie
dzica nie zachodzi wcale, gdy na południu lndji zachodzi pod hory
zont północny. Wyznaczenie długości geograficznej było i j~st jeszcze 
dzisiaj znacznie trudniejsze do wykonania, aniżeli wyznaczenie szer<;>
kości geograficznej. Jak wiado.mo szerokość geograficzna odnosi się 
do płaszczyzny równikowej, i od tej płaszczyzny wzdłuż każdego ~o
łudnika w kierunku biegunów liczymy szerokości geograficzne. Ponie
waż południki niczem od siebie się nie różnią mamy więc zupełną 
dowolność w obiorze południka od którego rozpoczniemy rac~ubę 
długości. Hipparch jako południk zawsze uważa południk przebiega-
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jący p_rzez w~s:pę Rod,o~ i w~kazuj,e, że różnica długości. pomiędzy 
.Rodos 1 daną m1e1scowosc1ą moze hyc otrzymana z obserwacyJ różnic za
o~serwowanych czasów zaćmień w tych miejscowościach. W tym celu 
H1pparch obliczył spis zaćmień słońca i księżyca dla południka prze
cho~zącego przez Rodos, w celu ułatwienia wyznaczenia różnic dłu
gości szeregu miejscowości świata starożytnego. 

Opierając się na tej nowej metodzie Hipparch wyznaczył różnice 
dług~ści dla !2. różnyc~ miejscowości. Jednak ten sposób obserwo
wama długosci sprawiał następcom Hipparcha zbyt wiele trudności· 
nawet Ptolemeusz ~ swojej Geogr<:tfji nie dodał żadnych nowych 
danych do pracy Hipparcha 1). W 50 roku naszej ery zjawia się wielki 
ucz<?ny, geograf Marinos z Tyru, którego pisma zaginęły. Prace geo
graficzne tego uczonego były nader rozle·głe; Marinos na swoich ma
p_a~h, _?bejmu_ią7y,ch ~ały 'ówc~e~nie. znany świat zamieszkały, kreśli 
siec rownolezmkow 1 połudmkow Jako prostych przecinających się 
pod kątem prostym; początek długości jest w dalszym ciągu południk 
przecho~zący . przez . wyspę Rodos. Jednak nie długo ten południk 
był, u.w.azany, Jako pienyszy. W niespełna sto lat później, jeden z· naj
głosmeJszych astronomow starożytności, Klaudiusz Ptolemeusz (Il w. 
po Chr.) .l?~sz~ ,,Ge<?gra~ję", składającą się z trzech ksiąg, w której
~ragnąc isc siadami Hipparcha - podaje spis spółrzędnych geogra
ficznych dla 5 OOO różnych miejscowości, a ponieważ Ptolemeusz 
nie chce . wprowadzać uj_emnych wartości na różnicę długości, zmienia 
dawny pi~r:ws~y P?łudmk przechodzący .Pr~ez Rodos, na nowy. umiesz
czony mmeJ w1ęce1 na wyspach KanaryJskich. Dane, . które wprowa
dz!ł Ptolemeusz są. błędne, np. długość Aleksandrii od przylądka św. 
Wmce~tego ,wynosi 58°, gdy ~ rzeczywistości jest zaledwie 39°. Błę
dne spisy społrzędnych g~ograficznych Ptolemeusza pokutowały w ciągu 
15 wiekow ~ mapach Je~o następców. W sto lat mniej więcej po 
Ptolemeuszu Jego GeografJa została przetłomaczoną na język arabski 
pr~ez uczonego a.str~noma Tabit-ben-Korah; dzięki temu przekładowi 
dzieło aleksandryJskiego astronoma stało się łatwo dostępnem uczonym 
ax:abs,kim, którzy, jak wiemy, zajęli czołowe · stanowisko przez kilka 
wiek~w w ruchu naukowym nietylko Azji, ale i Europy. Arabowie 
podali szereg poprawek do spółrzędnych astronomicznych · Ptole
meus~~; przez arabów i żeglarzy śródziemno-morskich zostały po
prawione f~łszywe wymiary morza Sródziemnego. Arabscy uczeni 
wp~ow<;1dza!ą z~ów now~. południki odniesienia na swoich mapach: 
pos1łku1ą się om połudmk1em przechodzącym przez zachodnie wy
brzeże Afry~i, a tak~e, później, południkiem przechodzącym przez le- · 
gendarne m1asto Ann, mające się znajdować na równiku. Południk 
ten, wedł~g autorów ~ó*niejszych, miał b!ec o 10° na wschód od Bag- · 
~adu. Mimo dokładme1szych obserwacyJ astronomicznych niż greckie, 
łędy, zwłaszcza w wyznaczeniu długości, są jeszcze bardzo znaczne 

1
) P!zy swoich obserwacjach Hipparch posiłkował się dla wyznaczenia czasu 

klepsydrami, kt~re dawały t. zw. godziny równonocne, t. j. godziny dzienne były równe 
~ocny~. W życiu potocznem posiłkowano się godzinami dziennemi lub nocnemi, będącemi 

12 dnia lub nocy. Te godziny były zmienne i zależne od pory roku i szerokości geo
graficznej obserwatora. 



372 Wiadomości Służby Geograficznej., Nr. 4 

W średniowieczu od arabów żeglarze śródziemnomorscy uczą po
siłkować się kompasem; powstają mapy żeglarskie, portolany, na któ
r:ych zamiast współrzędnych geograficznych znajdujemy wyznaczone ele
menty magnetyczne ułatwiające żeglugę na oddalonych morzach. Por
tolany naogół są bardzo . dokładne i dają rzeźbę wybrzeży morskich 
nader wiernie. Najdawniejszy datowany portolan, który dochował się 
do naszych czasów jest dziełem kartografa Genueńskiego Petro Vesconte 
z r. 1318. Średniowieczne portolany włoskie . dają np. rzeźbę wybrzeży 
morza Czarnego tak dokładnie, że porównane nawet z pracami kar
tograficznemi początku XIX w. bynajmniej im nie ustępują. J.ak to po
przednio wspominaliśmy, na portolanach współrzędne geograficzne nie 
były zaznaczone. Dopiero uczony angi~lski ~obe~t '!- Linc~l~ w XIII w. 
w swoim Tractatus de Sphaera podaJe spis m1e1scowosc1 wraz ze 
współrzędnemi geograficznemi, zdaje się zaczerpniętemi ze. źródeł po
przednich. W zbiorze portolan, A. Bianco w 1436 r. podaJe mapę ze 
współrzęd~emi geograficznemi; ale jest to tylko modyfikacja znanej mapy 
Ptolemeusza. 

·Najdawniejsza mapa ze współrzędnemi geograficznemi znajduje 
się w bibljotece Zamoyskich w Warszawie i pochodzi z XIV w. 1

).- Na
stępnie istnieje mapa północnej Europy, praca Claudiusa Clavusa, 
w której jest wyrysowana sieć szerokości, wyznaczona z różnych dłu
gości dnia w dzień przesilenia letniego. Skala dł.ugoś~i geogr.afi~z
nych jest po raz pierwszy zaznaczona na mapie Diego R1be1ro 
z r. 1529. 

W XIII i XIV w. ruch podróżniczy wzra~tał, żeglarze poznawali 
n·owe kraje: sprawdzali naocznie wartość map, rysowali nowe. Po
wstawały uniwersyte~y w których o~ok ~strono~ji wykłada.no geo
grafję i podawano metody wy~naczema sp<?łrzędnyc~ geograf1~znych. 
Ukazywały się ulepszone .tablice astronomiczne, ,da1ące na: wie.le !at 
naprzód-prawda w układzie geocentrycznym-wspołrz.ędne ciał ~1eb1e
skich oraz czasy zaćmień księżyca i słońca. Tablice te obliczone 
były dla różnych południków np. Toledo, Norymberga, Praga, u nas 
Kraków a więc dłµgości miejsca obserwacji były znów odnoszone do 
południków powyższych miejscowości jako podstawowych. Doku
menty geograficzne, które służyły do kreślenia kart · według zasa~y 
głoszonej jeszcze przez Hipparcha, były obliczane. w_ stosunku . d? ~oz
nych południków, uważanych za zerowe. Na1w1ęk~zym wz1ęc1em 
cieszył się jako pierwszy południk Toledo a następme Norymber.ga. 
Na globusach ziemskich np. na globusie -zbudowanym przez Marcma 
Behaima w r. 1492, znajdujemy równik podzielony na · 360° i jedyny 
południk podstawowy wykreślony 80° na zachód od Lizbony. Gl<?bt 
odnaleziony w Laon w r. 1859, a pochod~ący t~ż z XV w. posta a 
południk wykreślony przez wyspy Kanary1sk1e, 1 t. d. · 
· - Podróże morskie coraz odleglejsze, odkrycie nowych światów przez 

Kolumba wymagały od żeglarzy dobrego orjentowania się -w -prze· 
stworzach oceanów, a więc - o ile na to narzędzia - ówczesn~ po
zwafały-ulepszonych metod w wyznaczeniu współrzędnych geograftcz· 

l) Wspomina o tero Anthiaume pg. 24. 
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nych: szerokości i długości. Dzięki ulepszonym tablicom księżyca 
obliczonym przez Regiomontana na lata 1475-1506 dla południka No~ 
rymb~rgi, ~taje · się · n:iożliwem posiłkowanie się ruchem księżyca do 
wyz~acze~1a długości; .Metoda ~a poleg:1 x:ia !łastępującem: efemeryda 
podaJe społrzędne ks1ęzyca, a więc wzmes1eme · proste i zboczenie dla 
p~wnych momentów czasu na południku · efemerydalnym - jeżeli 
w1~c obser~ator wyznaczy tę samą spółrzędńą na nieznanym połu
dmku będzie on ."!'1 stani~ obliczyć czas południka zerowego dla mo
men11;1 obs~rwaCJ1.,_ ~ więc przez to samo otrzyma długość miejsca 
w ktorem się znaJduJe. W praktyce powyższy pomysł można zasto
soyv~ć bą~ź bezJ?oś~e_dni~, mierząc wzniesienie proste lub zboczenie 
ks1ęzyca, . al.bo tez ~1erzyc w P.ewnych momentach odległości brzegów 
ta~c~y. k~1ęzyc~ o~ Jas~~ch gwiazd lu~ planet (zakrycia gwiazd przez 
ks1ęzyc ! za~m1ema ks1ęzyca s, ~zczegol~ym. przypadkiem tej metody). 
Z zakryc gw1az~ oraz z odle~łosc1 kątoweJ księżyca od planety, pierwszy 
korzys!a Amerigo Vespucci (1451-1512) dn. 23 sierpnia 1499 r. wy-· 
znaczaJąc z odległości kątow_ej księżyca i Marsa długość geograficzną 
w stosunku do Norymbergi pewnego punktu wybrzeża Venezueli 
i znajduje, że długość zachodnia wynosi 51/ 2 godzin. Następnie w 1514 
rok!-1.Jan. ~erne~, astronom norymberski i Apian stosują pomiar odle
głosc1 ks1~~yca me od pla!1ety lecz od gwiazdy stałej; przy obliczaniu 
uwzględmaJ? paral~ks~ ks1~życa przez co dokładność obserwacji wzra;.. 
sta znakom1c1e. Z1aw1a się szereg nowych globusów ziemskich na 
których J?ie~wszy południk przechodzi przez Ferro (np. globus ·z · 1510 
rok~ z~a1du1ą~y się w bibljotece Jagiellońskiej); na globusie z 1515 r., 
z1;1a1du1ącym się w Paryżu, pierwszy południk przechodzi przez wyspy 
Zielonego Przylądka. . 

Mistrzowie Uni~ersytetu Jagiellońskiego nie pozostają w. tyle 
'!' stosun~u do swo1c~ kolegów ~a~hodnich w sprawach astrononiji 
1 geograf11 praktyczneJ. Podręczmk1 w których szkolarze rozczyty
wali się na zachodzie w zaraniu XIV i XV ·w. były znane w Krakowie. 
W. . rękopisach ~ibljoteki Jagiellońskiej prof. Birkenmajer odnalazł ta
blice. astronomiczne z r. 1379-1380, których autorem był prawdopo
d~bme Herman z Pr~e~orska, nadworny astrolog Jagiełły; w tych ta
~hcach spotykamy się Już ze znaną szerokością i długością Krakowa 
hcz~m'\ od To.ledo. W rękopisie Mikołaja z Grabstowa z r. 1423 
z~a1du1~my . opisane ~p~so~y wyznaczenia ?ługości. Autor posiłkuje 
i1ę tabhcam1 Alfonsynsk1em1, ktore były obliczone dla południka To.:. 
~do; aby przejść do długości Krakowa autor oblicza długość Pragi 
WGzględem Toledo i ~rakowa ~zględem Pragi. Około 1450 r. Andrzej 
rzymała. z Poznama wskazuJe na metody wyznaczenia południka 

krakowsk1~go; magistr~y kra~owscy przeliczają tablice Alf onsyńskie 
na poł~druk kr~kowsk1. Marcm Bylica z Olkusza wyznacza położenie 
!eograf1czn~ miast węgierskie~ ( długości oąniesione do Krakowa). 
prawą ~poł~zędny~h ge<;>graf1cznych w zw1ąz~~ z mapą Polski zaj

tnował się między mnem1 Kopermk, W apowsk1 1 Wacław Grodecki 
Kb ope~nik swoje obserwacje odnosił do południka Krakowskiego i Frauen~ 

ursk1ego. 
Geografja Ptolemeusza wraz z 26 mapami ukazuje się w łaciń

skim przekładzie w r. 1472. W 1538 r. Gerhard Kremer (Mercator) 
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wydaje zbiór map dla których pierwszy południk przechodzi bądź 
przez wyspy Kanaryjskie (podobnie jak u Ptolemeusza), bądź też 
przez Fuertaventura. Mercator zbaąał krytycznie materiał, którym 
rozporządzał i wprowadził poprawki do dawnych danych Ptole
meusza np. skrócił zbyt wydłużone u Aleksandryjskiego geografa 
morze Sródziemne o . 10°. W późniejszych mapach Mercator po
raz pierwszy wprowaaza południk, przechodzący przez Ferro, naj
bardziej zachodnią wyspę z grupy Kanaryjskiej, jako zerowy. W 1542 r. 
kartograf portugalski, Alonso de Santa Cruz, rysuje mapę, na której 
południk zerowy przechodzi na zachód od wyspy Fayal na Azorach 
o 20° dalej na zachód przechodzi granica pomiędzy sferą odkryć 
Portugalczyków i Hiszpanów, która według traktatu w Tordesillas 
z r. 1494 była ustalona o 270 leguas na zachód od przylądka Zielo
nego (legua około 6,000 metrów). W 1564 r. Ortelius, geograf holen
derski, wydaje mapę świata na której południk główny przechodzi 
przez środek wyspy Madery i na wschód Teneryfy. W 1569 r. Mer
cator wydaje słynną swoją mapę świata w rzucie noszącym dotych
czas jego imię. Na tej mapie jako południk główny Mercator uważa po
łud~ik przechodzący przez wyspy Przylądka Zięlonego, a to dlatego, 
że w tych okolicach igła magnetyczna nie wykazuje zmiany. Merca
tor uważał, że południk magnetyczny jest zarazem kołem wielkim, 
jednym . z południków. 

Ortelius i następnie Hondius na jednym ze swych globusów 
uważają, że pierwszy południk przebiega przez wyspy Kanaryjskie ' 
(Ortelius), lub przez Azory (Hondius). Z rozwojem kartografii wzra
stają wymagania co do dokładności w wyznaczeniu spółrzędnych 
geograficznych. Rozwój żeglarstwa i podróże w odległe kraje \_Vyma
gają od żeglarzy doskonałej znajomości drogi, po której płynąć mają 
okręty; dawne metody wyznaczeń spółrzędnych nie wystarczają, na· 
leży je znów ulepszyć. Jeszcze w 1530 r. Gemma Frisius zaleca jako 
najlepszy sposób wyznaczenia długości przenoszenie czasu zapomocą 
zegarów; słuszny pomysł Frisiusa, z powodu braku odpowiednich na· 
rzędzi nie mógł być w czyn wprowadzony. Już w 1604 r. król Filip Il 
Hiszpański wyznacza nagrodę 100 OOO skudów dla tego, kto roz· 
wiąże zagadnienie wyznaczenia długości. W 1606 r. podobnież Stany 
Holenderskie wyznaczają na ten sam cel nagrodę 100 OOO guldenów! 
mimo jednak tych ogromnych nagród uczeni nie uzyskują bardzie) 
wartościowych wyników. 

W 1610· r.· Galileusz przez lunetę, po raz pierwszy stosowaną d~ 
obserwacyj astronomicznych, odkrywa księżyce Jowisza. W pięć dni 
·po swoim odkryciu Galileusz obserwuje zaćmienia tych księżyców 
i odrazu przychodzi mu na myśl zużytkowanie tych zaćmień do wy· 
znaczeń długości. Aby jednak móc uzyskać praktyczne wyniki z tych 
obserwacyj należało już posiadać tablice ruchu tych księżyców -
Cassińi był pierwszym. który w 1667 obliczył pierwsze tablice ruchu 
księżyców Jowisza. Dzięki poparciu Akademji Paryskiej wkrótce 
w wielu podróżach zastosowano powyższą metodę, np. w czasie p~
dróży do Danji, Cayenne'y, Senegalu, Antyli. Jezuici nauczający w Chi: 
nach zdołali też przeprowadzić nadzwyczaj cenną serję obserwacY~ 
astronoinkznych w celu wyznaczenia spółrzędnych geograficznyc 
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i d~i~ki tym „ obserwacjom ~miany spółrzędnych, np. we wschodnich 
częsciach AzJi, doszły do 27 w długości. Mapa Francji skurczyła się 
wskutek nowych obserwacyj o 2°, t. j. prawie 150 km. ze wschodu na 
Z';1,chód. Dnia 1 ~ipc~ 1634 r. Ludwik XIII wydaje dekret, określający 
pi~rwszy ,i;>ołudmk, Jako p~ze.chodzący. prz~z najdalej posuniętą na za
chod częsc wysp KanaryJskich. ZdaJe się, że ta decyzja byłą spo
w'?dow:3-na ~rz~z ~zględy dyp!omatyczne w celu określenia sfery wpły
wo~ h1szp_anskich i portugalskich. W 1680 r. komisja zwołana przez Lu
dwika XIV .wprowadza południk przechodzący przez nowozałożone 
Obserwatorp.1m Paryskie, jako południk pierwszy· komisja ta uważa 
~e nalE:żY okr~ślić dłu~ość południka Ferro względem tego południk~ 
i .Po wielu probach meudanych, komisja w r. 1725 ustala iż połud
mk Ferro ,należy ~ważać jako południ~ 20° na zachód ~d Paryża; 
w ten sposob zostaJe wprowadzony pewien południk umówiony któ-
ry odtąd będzie uważany jako pierwszy. ' 
· ,Sprawa j~d?ak dłu~ości stale z!łprząta umysły żeglarzy i astro
nomow. OcemaJąc domosłe znaczeme dokładnego wyznaczenia dłu
gości! ~arlament an~ielski w !71~ r. ogłasz~ konkursową. nagrodę w wy
soko~ci .20 OOO funtow · sterlmgow, za naJlepsze rozwiązanie tego za
gadn!enia. N,agrod~ zdobył po kilku próbach genjalny zegarmistrz 
H~rn~s~n, ktory wynalazł zegar przenośny-chronometr. Ten zegar 
miał J;1.,Z ruch tak doskonały, że po 81-dniowej podróży na Jamaikę, 
~ł~gosc portu ~ort;Roya~ został~. wyznaczona z niebywałą dokładno
scią, wynoszącą 5 ; a więc metoda na którą jeszcze wskazał Gemma 
~risius, dzięki genialnej konstrukcji Harrissona, mogła znaleść prak-
tyczne zastosowanie. · , 

. W 1675 r. król Karol II angielski funduje obserwatorjum astro
no.m~czne w Greenwich, którego głównem zadaniem są obserwacje 
księzyca,. oraz spra~dzanie tablic ruchu ciał niebieskich i spółrzęd
nych fl'Yiazd, w celu- o ile możności-najdokładniejszego wyznaczenia 
długosci na morzu. Mimo tego założenia, południk Greenwich przez 
szereg lat nie mógł znaleść praw obywatelstwa. 

J~szcze w pierwszej połowie XVIII w. kartografowie angielscy 
wprowadzai,ą połudn~k londyński, przechodzący przez katedrę św. 
Pawła. popiero w zbiorze map morskich, których wydawnictwo p. t. 
,,Ątlanbc Nept.une" rozpocz~ł~ ~ychodzić w 1777 r. znajdujemy wszę
dzie po raz pierwszy długosci liczone od Greenwich. Z czasem spół
rzędne ~eograficzne jeszcze dokładniej były wyznaczone zwłaszcza 
gdy zamiast przewożenia zegarów do wyznaczenia długości' zastosowa~ 
no. te_legraf. Obecnie, dzięki radjotelegraficznym sygnałom, kilka razy 
wciągu ~oby D?-oż~a o.tr.zymać dokład~y czas Greenwich, a więc wy
znaczeme połozema mieJsca obserwacJi względem pierwszego południka 
ze znaczną bardzo dokładnością rµe nastręcza zbyt wielkich trudności. 
. Z rozwojem komunikacji kolejowej, poszczególne państwa usta-
liły s~oje południki odniesienia, wskutek czego około 1870 roku na-

NstępuJące p~łu?ni~i były "'!ł użyciu jako „pierwsze": Greenwich, Kadiks, 
eapol, Chrisbama, Berlm, Ferro, Pułko wo, Stockholm Lizbona Ko

penhaga, Rio de Janeiro, Washington i Amsterdam· tak znaczna' ilość 
Połud:t?-ików. odniesieni~ ~prowadzała do rachunkó~, zwłaszcza dróg 
morskich wiele trudnosci dlatego też sfery marynarskie pierwsze dą-
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. 
żyły do uzyskania o ile możności ujednostajnienia południków. Spra
wa ta stała się aktualna na posiedzeniu międzynarodowem Geode
zyjnem w Rzymie w ·r. 1883, na którem rozpatrzono zagadnienie uje
dnostajnienia rachuby czasu oraz ustalenie pierwszego południka; ze 
względu na olbrzymi materjał map morskich (90° I ol obliczony dla połu
dnika Greenwich zdecydowano zaproponować jakó pierwszy między
narodowy południk - południk przechodzący przez obserwatorium 
w Greenwich. W następnym roku po wyczerpującej dys~uęji przy
jęto tę propozycję i od tego czasu południk w Greenwich uważano 
jakp międzynarodowy początek rachuby długości oraz czasu, k~óry 
w'inien być obliczany strefami ze zmianą w odstępach co 1 godzi
nę, aby zamiana czasu przy przejściu z jednej strefy do drugiej wy
nosiła całkowitą ilość godzin: Do tego układu przystąpiła Belgja 
i Holandia w 1892 r., Francja w 1911 r., lrlandja w 1916 .r., a Argen
tyna i Urugwaj w 1920 r. W ten sposób sprawa ujedndstajnienia 
czasu oraz . ustalenia pierwszego międzynarodowego południka została 
przez zgodę poszczególnych państw ostatecznie załatwiona. · 

Przy zestawieniu niniejszej notatki posługiwałem się dziełami na-
stępuj ącemi: 

G. Bigourdan, !'Astronomie - Paris 1911. 
A. A n t hi a u me, Cartes marines, t. I.; Paris 1916. 
Encyclopedie des sciences mathematiques t. VII, 1. (artykuł 

C. W ~ Wirtz). 
R. W o l f, Handbuch der Mathematik, Physik, Geodasie u. Astro-

nomie, Ziirich 1872, II Bd. , 
F. Bujak, Szkice Geograficzno-Historyczne, Warszawa 1925. 
The Observatory Aug. Septemb. 1927 (patrz art. W. G. Perrin). 
d'A v ez.ac M., Coup d'oeil historique sur les projections - Pa-

ris, 1863. 
E. Hop p e, Mathematik u. Astronomie im klassischen Alter-

tum - Heidelberg· 1911. . , 
R. Gr a n t, History of Physical astronomy - London 1852. 
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POMIARY MORSKIE. 

1) Obserwacje ł pomiar gł~bokości. 

Hydrografja morska ma na celu umożliwić i zabezpieczyć żeglugę 
na morzu, a zadanie to spełnia w swym zakresie przez dostarczanie 
okrętom szczegółowych map morskich, sporządzonych na podstawie 
wykonanych pomiarów, i instrukcyj nawigacyjnych. · 

Podstawą qo .wspomnianych pomiarów jest triangulacja wybrzeży 
z której wychodzą dalsze prace w dwóch kierunkach: na lądzie i mo
rzu. Prace pomiarowe na lądzie, czyli zdjęcia topograficzne, mają 
właściwie dla hydrografii morsłiiej znaczenie drugorzędne; zarówno 
sytuacja jak i rzeźba · terenu ~tanowią dla nawigacji jedynie czynnik 
orjentacyjny; ważna jest tylko linja · brzegu, odgraniczająca obszar po:
miarów lądowych od pomiarów morskich. N aj większe znaczenie dla 
nawigacji mają pomiary morskie, które powinny zagwarantować jej 
pewność przez jaknajstaranniejsze i najszczegółowsze opracowanie. 
To też im poświęca się lwią część pracy i czasu. 

Czynności przy prowadzeniu pomiarów morskich są dwojakie: 
obserwacje przypływów i odpływów, prądów i zjawisk atmosferycz
nych, oraz sondowanie czyli właściwy pomiar głębokości. 

Działanie księżyca na masy wodne wywołuje zmiany poziomu 
morza, zwane przypływami i odpływami. Przez odpływy obniża się 
poziom morza raz lub dwa na dobę i tyleż razy podnosi się przez 
przypływy. Zjawiska te osiągają maksimum przy pełni księżyca, mi
nimum zaś przy kwadrze i, w zależności od tego, czy obszar morski 
jest otwarty czy · też zamknięty (np. Bałtyk), są większe lub mniejsze. 
Naprzykład przy zachodnich brzegach Francji (kanał La Manche} am
plituda odpływowo-przypływowa dochodzi do 11 metrów, natomiast 
na Bałtyku zaledwie do 1 metra, a w Zatoce Gdańskiej jest nawet 
prawie niezauważalna. Konsekwencją odpływów i przypływów są 
prądy, często o znacznej szybkości (np. w kanale La Manche 
dochodzą one do 6-iu mil morskich na godzinę), która może się stać 
niebezpieczną dl~ okrętu. Oprócz wspomnianych prądów· powstają, 
wskutek różnicy temperatur mas wodnych, prądy stałe o małej za
zwyczaj szybkości. Można je zauważyć zarówno na powierzchni jak 
i na różnych głębokościach wodnych. Poziom morza może również 
ulec raptownym zmianom wskutek wpływów atmosferycznych, np. 
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fale wywołane przez wiatr. i t. p. 9bser~acje zjawisk atmos.ferycz!łych 
(meteorologicznych) polegaJą na mierzemu tempE:ratury powietrza. i wo
dy, kierunku i siły wiatrów, oraz opadów i maJ~ duże znaczeme dla 
nawigacji, a jeszcze większe dla lotnictwa morskiego. . 

Wszystkie te spostrzeżenia. uskut.ecznia się odpow.iedniemi it,1-
strumentami i zestawia w formie tablic, wykorzystu1ąc Je następme 
w instrukcjach nawigacyjnych. . . 

Zjawiska odpływów . i przypływów obserwuJe si_ę ponadto d!a 
ustalenia najniższego poziomu morza, który ma szczegolne znaczeme 
dla żeglugi przybrzeżnej. 

, Równolegle z obserwacjami pr~wadzi . s~ę sond?wB:nie, wła.śc~wy 
pomiar głębokości, który w rez!lltacie powi!1i.en dac ~ien:~e odzwier
ciadlenie dna morskiego. Pomiar głębokosci wykonuJe się z okrętu 
lub łodzi w zależności od głębokości i odległości prowadzonych prac • f . 

Rys. 1. · 

od lądu. Dlatego też sondowanie dzieli się na tak zwane małe (sz.~
lupowe) do głębokości 20-sto metrowych, wykonywane z łodzi } 
i duże' (okrętowe) od głębokości 20-stu metrów wzwyż (do mnieJ 
więcej 100-tu metrowych głębokości2), wykonywane z okrętu. Prze
ważnie granica tych pomiarów leży mniej więcej w ?dl!głości 2~ 5 
mil morskich od brzegu. Instrumenty używane do pomiarow morskich 
(patrz rysunek 1, 2 i 3) są pi:oste i ~iE:sk?mpl~ko~B:n~, pr~ca jednak 
jest ciężka i żmudna, wymagaJąca duzeJ cierphwosci i wysiłku. . 

Wysokość ciał niebieskich jak również i inne kąty mierzy się 
w nawigacji z wielką dokładnością do 10" a nawet 5" - przy po-

1) · Może być ł6dź wiosłowa, motorowa lub parowa. 
2) Sondowanie ponad 100 metrów nazywa się oceanograficznem. 

Nr. 4. Artur Reyman - Pomiary morskie. 379 

mocy sekstansu. Jest t,o t. zw. przyrząd refleksyjny ~łużący do mie
rzenia wszelkich kątów z wolnej ręki, niezależnie od kołysania się 
łodzi czy okrętu. 

Sonda ręczna jest to . przyrząd służący do sondowania szalupo
wego i składa się z ciężarka ołowianego wagi od 4-6 kg. 1), oraz son
doliny (liny konopianej) o średnicy od 10- 12 mm. i długości od 40-60 

Fig. 2. Fig, 3. 

met~ów1
). Na sondolinie oznaczona jest podziałka przez wplecione ka

wałki surowej skóry i kolorowego płótna - dla celów hydrograficz
nych co każde 5 metrów, 1 metr i na długości do 20 metrów, co każde 
20 cm. 

1
) Dotyczy to sond używanych w polskiej marynarce wojennej. 
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Sonda mechaniczna Bamberga jest to przyrząd służący do son
dowania okrętowego i składa się z windy i bębna na którym nawi
nięta jest lina stalowa długości 400 metrów. Obie te części są połą
czone z mechanizmem wskazującym głębokość. · Dalszemi częściami 
sondy mechanicznej są: ciężarek żelazny wagi 12 kg. i indykator. 

Sondowanie może być wykonywane różnemi sposobami; najpro
ściej i zarazem najdogodniej mierzyć głębokości po linjach prostopa
dłych do brzegu, warunki jednak nie wszędzie pozwalają na stoso
wanie tego sposobu. Miejsca w których się mierzy głębokości określa 
się przy pomocy dwóch kątów poziomych między conajmniej trzema 
stałymi i dobrze widocznymi przedmiotami na brzegu, przeważnie do 
tego celu używa się punktów sieci triangulacyjnej. Gęstość mierzo
nych punktów głębokości zależy od celu do którego pomiar ma służyć. 
z reguł1 jednak w obszarach w których głębokość nie przekracza 
40 m., siatka punktów głębokości jest gęstsza a dla głębokości więk
szych - rzadsza. Skąły podwodne, mielizny i t. p., stanowiące po
ważne przeszkody dla okrętów, muszą być · bardzo. dokładnie wymie
rzone i określone. · Miejsca głębokości sondowania oceanograficznego 
określa się astronomicznie. · 

Ponieważ, jak już wspomniano, poziom morza ulega ciągłym wa
haniom, przeto pomierzone głębokości muszą być zredukowane do je
dnego wspólnego poziomu, przyjętego jako zerowy; może to być śre
dni, albo też najniższy obserwowany poziom. 

Otrzymywane rezultaty pomiarów zapisuje się do dziennika, który 
służy do sporządzenia pierwowzoru mapy morskiej. 

Dalsza praca jest gabinetowa i polega na ostatecznem przygoto
waniu pierwowzoru dla kartograficznego wykonania oryginału mapy. 
Mapa jest przeważnie grawerowana na miedzi lub kamieniu litogra
ficznem. 

2) Mąpa morska i instrukcje nawigacyjne. 

M a p a m o r s k a ma za zadanie: wskazać okrętom w ich podró
żach wolną od niebezpieczeństw . drogę, oraz dać możność zorjento
wania się każdej chwili w miejscowych warunkach. Zadania te speł
nia całkowicie dzięki zastosowaniu siatki kartograficznej, trafnie zmo
dyfikowanego środkowego rzutu walca, która pozwala na łatwe wry
sowywanie, względnie odczytywanie szerokości i długości dowolnego 
punktu, oraz umożliwia nanoszenie i odczytywanie kątów poziomych 
w ich naturalnych wielkościach. . 

Matematyczny stosunek między punktem (ep A) na powierzchni 
ziemi a odpowiadającym punktem (x, y) na powierzchni rzutu (rozwi- · 
niętej powierzchni walca) przy perspektywicznym środkowym rzucie 
na walec wyraża się wzorami: 

X= A, 
y = tg ep; 

jeżeli zaś weźmiemy nieskończenie małe przyrosty tych wielkości, 
wówczas: 

dx = d A 

dy =~ 
cos 2 cp' 
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P[Zyczem P!omień ziemi przyjmujemy za jednostkę. Punkt P na rys. 4, 
~1ech bę?z1e · punktem na powierzchni ziemi o spółrzę~nych ep i A; 
figura zas P R S T bardzo małym czworobokiem, którego boki utwo
rzone są przez dwa południki oddalone o d A i dwa równoleżniki od
dalóne o dep.. . 

A zatem: PT= RS = dA cosep, PR = 1S = dep. 
Ę\ T1 = R1S~ -. dx = dA i P 1 R 1 = T 1 S1 = dy= ~będą 

. . cos 2 ep 
bokami rzutu tego cz'Yoroboku~~na powierzchni walca. Ponieważ oby
dwa te czworoboki są bardzo małe, możemy je uważać za płaskie 
~ prostych b?kach. Przeprowadziwszy przekątne PS i P 1 S 1 otrzy
mamy kąty e 1 e1, a 

RS dA cosep 
tg e-= PR = dep 

). 

Stąd wynika, że e i < e co znaczy, że rzut ten nie oddaje kątów 
w naturalnej wielkości, a więc nie spełnia wszystkich warunków któ
r.ym powinna zadość uczynić mapa morska. 

Przy porównaniu tg e i tg e 1 , można zauważyć, że kąty e i e 1 

będą równe jeżeli zamiast dy = ~ wstawić dy = ~ . Tę mody-
, cos2 cp cos ep 

fikację środkowego rzutu walca zastosował po raz pierwszy Gerhard 
Kremer (z.~any ~ercat?rem), u_mo~liwiając użycie rzutu walcowego do 
konstrukc11 map morskich. Dz1ęk1 temu mapa morska spełnia wszyst
kie, stawiane jej wymagania. 

Zmodyfikowany środkowy rzut walca nosi nazwę rzutu Merca
tora a prawo jego wyraża się wzorami: 

dx = d A, · x = A, 

du = ~ V = r ~ = foge 'fg ( ~ + i ) 
cos ep J cos cp 4 2 ' 
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gdzie v oznacza spółrzędną szerokościową, t. zw. ,,szerokość wzra
stającą". 

Rzut Mercatora może mieć jednak zastosowanie tylko w grani
cach ± 80° szerokości geograficznej, gdyż dla większych szerokości 
otrzymujemy dość znaczne odchylenia obrazu od rzeczywistości. Wy
nika to zresztą z samego wzoru: v dla szerokości cp = 90°, równa się 
nieskończoności. 

Konstrukcję siatki, która jest bardzo prosta, poprzedza oblicze
nie długości minuty łuku na równoleżniku najniższej szerokości. Dłu
gość minuty na równiku, jeżeli ziemię przyjmiemy za kulę, wynosi 
1853 m., w najniższej zaś szerokości (cp) - 1853 cos cp; jeżeli skala 
mapy ma być 1/M, długość minuty równoleżnika, czyli minuta długo
ści = 1853 cos cp 1/M. Sama konstrukcja polega na wykreśleniu dol
nego 1) równoleżnika na którym, po odmierzeniu, obliczonej według 
wzoru 11 A = 1853. cos cp. 1/M, odległości dwóch krańcowych poł~-

dników, prowadzi się prostopadłe. Na tych prostopadłych odmierza 
się, obliczoną według wzoru 11 v = 1853. cos cp. 1/M, odległość gór-
nego równoleżnika. W ten · sposób otrzymane cztery punkty są wierz
chołkami prostokąta ramki. Na prawym i lewym boku ramki odmie
rza się podziałkę szerokości, zaś na górnym i dolnym podziałkę dłu
gości. Południki i równoleżniki wykreśla się w odstępach co 5, 10 
lub 30 minut, albo te·ż większych, w zależności od· podziałki mapy. 

Treść mapy składa się z dwóch części: topograficznej i hydro
graficznej. Część topograficzna obejmuje dokładną linję brzegu oraz 
ląd widoczny z morza; szczegółowe opracowanie · ogranicz.a się do 
przedstawienia dobrze widocznych form terenu i obiektów orienta
cyjnych, jak szczyty gór, wieże, zamki, latarnie morskie, semafory, 
maszty sygnałowe, stacje syren, stacje ratunkowe, i t. p. Dla _łatwiej
szej orientacji mapa zawiera widoki charakterystycznych _części brzegu 
lub pojedyńczych przedmiotów. 

Hydrograficzna część zawiera szczegółową siatkę punktów głę
bokości z izobatami (co 2 metry do 10-cio metrowej głębokości, an a
stępnie co 10 metrów), jakość dna, p·rądy, wszystkie znaki morskie 
(pławy, boje, etc.), charakterystykę i. se~tory . świa~eł latarń m?:
skich i t. p. Oprócz powyższego na kazdeJ mapie umieszczone są roze 
stopniowe z uwidocznionem na nich zboczeniem magnetycznem. 

I n s t r u k c j e n a w i g a c y j n e są uzupełnieniem map morskich. 
Najważniejszemi instrukcjami nawigacyjnemi są: wiadomości żeglar
skie, locje, spisy latarń i międzynarodowy kod sygnałowy. 

Wiadomości Żeglarskie wychodzą przeważnie raz na tydzień 
i podają wszelkie aktualne. ważne dla żeglu~i, ~miany na ląd~ie i fl!o~zu 
i służą za podstawę do korekty map. Zaw1era1ą one np. zmiany s~ia
teł zmiany znaków i sygnałów morskich, napotykane przeszkody, itp. 

' Drugą ważną instrukcją jest 1 o c ja, wydawan.a co pewien o~res 
czasu w postaci książki (każde morze lub nawet jego część posiada 
osobne wydanie 1 o c j iJ zawierającej szczegółowe opisy wybrzeży pod 
względem zewnętrznego wyglądu i ic}:i budowy geologicznej! opis wód, 

1) Najbliższego do równika. 
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charakterystycznych obiektów, znaków morskich, miast i wsi przy
brzeżnych, portów, red portowych i wjazdów do portów, oraz po
szczególne przepisy portowe jak: pilotowe, policyjne, ładunkowe, itp. 
Uzupełnieniem tych opisów są zdjęcia fotograficzne (widoki) charakte
rystycznych części wybrzeży i pojedyńczych przedmiotów, oraz plany. 
Znajdują się w locji również t~blice przypływów i odpływów, prądów, 
w· atrów, zaburzeń magnetycznych i innych zjawisk. · 

W s p i s i e l a t ar ń,· jak zresztą sama nazwa wskazuje, wysz
czególnione sa wszystkie latarnie i światła morskie z podaniem ich 
pozycyj geograficznych, charakterystyki, koloru, widzialności, wyso
kości nad ziemią i nad poziomem morza. Zawierają one też szczegó
łowy spis i opis wszelkich stacyj sygnałowych. 

K o'd sygnałowy jest to książka służąca do międzynarodowe
go porozumiewania się okrętów na morzu przy pomocy sygnałów fla
gowych, semaforowych i radjotelegraficznych. Zawiera również ta
blice bander narodowych w.szystkich krajów. 

3) Prace Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. 

Nasze wybrzeże i wody terytorialne nie posiadały dla b. pań
stwa zaborczego prawie żadnego znaczenia, dlatego też roboty hy-,. 
drograficzne były prowadzone bardzo ogólnikowo i tylko w koniecz
nym_ zakresie. 

Dostęp do morza jest dla państwa kwestją bytu i rozwoju, a przeto 
naleźyte wykorzystanie i zabezpieczenie ma znaczenie pierwszorzędne. 
Nie chodzi przytem tylko. o dokładne zbadanie swoich przestrzeni 
morskich dla celów praktycznych, ale także o wykonanie ciążących 
na każdem państwie nadmorskiem obowiązków międzynarodowych. 

W całkowitem zrozumieniu sprawy stworzono, z chwilą objęcia 
wybrzeża, służbę hydrograficzną przy marynarce wojennej i powie
rzono jej stałą pieczę nad żeglugą na wodach własnych. 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zajęło się natychmiast 
planowo uporządkowaniem spraw hydrograficznych i pomimo znacz
nych trudności zdołało już bardzo wiele w tym kierunku uczynić. 

Nie mogę pominąć nazwisk Qyłych szefów Biura Hydrograficznego 
pp. kmdra Unruga, kmdra-por. Sadowskiego Edwarda, kmdra-por. 
Bramińskiego, kpt. mar. Schmidta i kpt. mar. S. G. Klossowskiego, 
którzy dla wyboru, przygotowania i wyszkolenia fachowego perso
nelu, oraz uzyskania odpowiednich instrumentów i materiałów, bardzo 
dużo energji i pracy poświęcili. 

W pierwszych latach głównem zadaniem Biura Hydrograficznego 
było szkolenie odpowiedniego personelu, opieka nad wszelkiego ro
dzaju znakami morskiemi (latarnie morskie, pławy, ·boje i t. p.), oraz 
zaopatrzenie w sprzęt nawigacyjny oddziałów marynarki wojennej, 
jak również obsługiwanie jednostek pod względem ustawiania kompa
sów, kompensowania dewiacji, i t. p. 

Z prac ściśle hydrograficznych dokonywano systematvcznej ko
rektury map morskich i instrukcyj nawigacyjnych, wydawano własne 
wiadomości żeglarskie, oraz rozpoczęto sprawdzanie istniejących ob-
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cych materiałów hydrograficznych, jako' czynność przygotowawczą do 
sporządzenia mapy morskiej. 

W roku 1925 zostały wykonane na wybrzeżu pomiary zboczenia 
magnetycznego, oraz wyznaczone azymuty astronomiczne kilku kie
runków. Celem tych pomiarów było ustalenie kierunków magnetycz
nych dla sprawdzenia kompasów. Wszystkie prace zostały wykonane 
przy udziale i pod kierownictwem Dyrektora Obserwatorium Astro
nomicznego w Warszawie profesora M. Kamieńskiego. W wyniku 
tych · pomiarów stwierdzono brak większych anomalii deklinacji ma
gnetycznej w Zatoce Puckiej. Dla epoki 1925.5, (1 lipca 1925) dekli
nację magnetyczną przyjęto + 4 ° 8 '. 

Azymuty astronomiczne zostały wyznaczone na Helu, w Gdyni 
i na cyplu Oksywji. Wzięte z morza na ląd, wynoszą: 

1) Stacja ratunkowa Hel Kościół Hel 287 ° 30' 
2) Latarnia Morska Hel Kościół Hel · · 309 ° 36' 
3) Wieża Domu Kurac. Hel - Kościół Hel 339 ° 32' 
4) Maszt Sygn. Oksywja 
5) Wieża Ciśnień w Gdyni 

Kościół Oksywia 227° 01' 
Sygnał trygonom. Grabowo 263 ° 03' 

Ostatni kierunek astronomiczny nie zawsze jest dogodny, gdyż 
gruba wieźa ciśnień zakrywa -sygnał z bliskiej odległości. 

Oprócz tego zostały ~wyznaczone miejsca dla wybudowania na 
cyplu Oksywji znaków dodatkowych, najbardziej dogodnych dla wy
znaczenia dewjacji 1). Budowa tych znaków przewidziana jest w r. 1928. 
Azymuty astronomiczne, wzięte ze środka linji nabieżników 2) są do
kładne do jednej minuty; większa dokładność nie jest podana ze 
względu na zbieżność południków. 

Dalszą podobną pracą była budowa na Helu czterech znaków 
magnetycznych dla kompensacji kompasów, ukończona w lipcu 1926 r. 
Znaki te w pokryciu z latarnią morską Hel dają kierunki magnetyczne 
O-W, SW-NO, N-S i SO-NW. Położenia geograficzne znaków 
są następujące: 

1. rp = 54° 36' 04" N 
2. rp = 54° 35' 54" N 
3. rp = 54° 35' 48" N 
4. q, = 54° 35' 56" N 

A = 18° 48' 40'' OST, 
" = 18° 48' 48" OST, 
" = 18° 49' 09" OST, 
" = 18° 49' 22" OST. 

Konstrukcję znaków zbudowanych z drzewa przedstawia rys. 5. 
Wysokość wynosi od 12 do 15 m. ażeby były dobrze i daleko widocz
ne pomalowane są na czerwono i biało. 

Równolegle Biuro Hydrograficzne prowadziło reambulację nie_
mieckich map morskich, or~z dodatkowe pomiary koło Orło-wa, Gdyni, 

·1) T. j. zjawisko polegające-na-wpływach jakie wywierają masy żelaza (np. okrę
towego) na igłę magnetyczną. 

2) Od słowa nabiegać, oznacza linję prostą przechodzącą przez. dwa dobrze wi· 
doczne przedmioty, służące dla orjentacji z morza. 

Rys. 3. Zlluki maynt•f.t;cuw na J lt'lu . 

Wiadomości Słutby Geograficznej NI! 4 , 1927 r 
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Hys . fi. Okrę/ hydr<>[Jra(ic:ny ,.l)o111or:a11in". 

J>e,·sonel Uium liydrngrafic::nego Mur. H°<~j. pr:y pmcy 
11a okrt:cie hydrn!frnficwym. 

Wifldo mo-ści ~łutby G ".looraficznej N2 4, 1927 r. 
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Pucka, Helu i w Zatoce Puckiej (kanał Depke), jako uzupełnienia po
siadanego materiału podstawowego dla sporządzenia polskiej mapy 
morskiej. 

Do r,omiarów morskich służy okręt hydrograficzny O. R. P. ,,Po
morzanin ' (rys. 6 i 7). 

Dzięki wydatnej pomocy W. I. G., który sporządzał różne po
trzebne dla Biura Hydrograficznego odbitki, wykonał grawiurę orygi:.. 
nału mapy i druk nakładu, mapa morska ujrzała światło dzienne 
w styczniu 1927 r. 

Mapa sporządzona jest w skali 1 : 75.000, na siatce rzutu Marca
tora (jak wszystkie mapy morskie) i zawiera całe wybrzeże polskie 
i Wolnego Miasta Gdańska, od granicy polsko-niemieckiej do ujścia 
Wisły przy Schiewenhorst, oraz wody zachodniej części Zatoki 
Gdańskiej. 

W miejscach wolnych od treści umieszczono widoki charakte
!"Ystycznych części wybrzeża i szczegółowe plany w dużych skalach: 
Nowego Portu, portu Gdyni, kanału Depke, portów rybackich: Hel, 
Puck i Jastarnia, oraz ujścia Wisły przy Schiewenhorst. 

Formy terenu uwydatniono kreskami, systemem używanym zresztą 
na prawie wszystkich mapach morskich; zewnętrzny wygląd podobny 
jest do map państw morskich, znaki konwencjonalne są identyczne, 
jak na mapach morskich, niemieckich, któremi w swych podróżach 
posługuje się nasza marynarka. . 

Nadmienić należy, że w 1926 r. Polska przystąpiła cło Między
narodowego Biura Hydrograficznego w Monaco, a stałą łączność z tą 
instytucją utrzymuje Kierownictwo Marynarki Wojennej przez swe 
Biuro Hydrograficzne. 

Współpraca polega na studiowaniu uchwał i prac Międz. Biura 
Hydr., komunikowaniu mu swoich wniosków i spostrzeżeń, wykony
wanych i zamierzonych prac, oraz branie czynnego udziału w między
narodowych konferencjach nydrograficznych. 

W roku 1928 Biuro Hydrograficzne przewiduje budowę bazy 
szybkości ·(dla mierzenia szybkości okrętów) na Helu jak również spo
rządzenie planu miasta, portu i redy w Gdyni w skali 1 : 10.000. 

MESURES MARITIMES. RESUME. 

1. Observations et mesures de profondeur. 2. Cartes maritimes 
et instructions pour la navigation. 3. Travaux du Bureau Hydrogra
phique de la Marine de Guerre. 

Dans la eremiere partie de I' article I' auteur parle d' une maniere 
generale de l importance des mesures maritimes pour la navigation, 
des phenomenes nautiques et de leur influence sur le mouvement des 
navires. Il decrit, en outre la marche des leves en mer. 

La deuxieme partie traite des cartes maritimes et des instructions 
Pour la navigation. 

La troisieme partie s'occupe: 1. des travaux executes par le Bu-
4 
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reau Hydrographique de la Marine de Guerre, des me~ures. de .la de-
l' · 2netique sur le littoral ainsi que de la determmabon de 

c ~!i1~C: ~:imuts astronomiques a Hel, G?ynia e! O~sywja pour la 
q, 'f9 t' des compas Ce dernier travatl fut execute en 1925 avec ven 1ca 1on · M K · , k' d' t d le concours et sous la direction du pro~. . am1ens t, trec ~ur e 
l' observatoire astronomique de V arsov1e; 2. de 1'!- construcbon en 
1926 de 4 si'1naux magnetiques pour la compara1son des .c?mpas; 
3. des travaux preparatoires pour l'executi<;>n ~·une .carte mar1bme.,au 
75 000-e, contenant tout le littoral polona1s a pa;hr . de ~~ {fon tere 

olono-allemande, la cóte de la ville libre de ąd~nsk 1usqu a em ou
~hure de la Vistule pres de Schie~enhorst ams1 que les eaux de la 
partie occidentale du golfe de Gdansk. · . . 

La carte contient aussi des plans d~tailles des ports ams1 que 
des vues caracteristiques des parhes du ,htto;al. 

La carte fut executee en 1927 par 1 Institut Geographique Mili-
taire a V arsovie. · · · 1 B H -Le Bureau Hydrographique est en rapport avec e ureau Y 
drographique International a Monaco. _ . 

On prevoit pour 1928 la construction sur le Hel ae s1gnau
1
x P<;>

1
u
1
r 

· · · ' I ' du port et de a v1 e mesurer la vitesse des nav1res ams1 qu un eve 
de Gdynia. 

FELIKS KOPCZYŃSI(l 
porucznik W. I. G. 

WIEŻE TRIANGULACYJNE. 

Kulistość ziemi i zjawisko refrakcji światła oraz przeszko
dy na linji celowej, w postaci ukształtowania terenu i jego pokry
cia (lasy, osiedla i t. d.) tylko w bardzo niewielu wypadkach ze
zwalają na wzajemną widoczność z powierzchni ziemi sąsiednich 
punktów triangulacyjnych. W większości / wypadków dla uzyskania 
celowych musimy wznosić stanowisko instrumentu i punkt celu na 
wysokość, nieraz dość znaczną, zależną od wzajemnej odległości punk
tów oraz od wysokości przeszkód pomiędzy niemi. Uwzględniając 
np. tylko kulistość ziemi i refrakcję, i przypuszczając brak wszelkich 
innych przeszkód na linji celowej (np. pomiędzy punktami znajduje 
się powierzchnia morza), - dla uzyskania wzajemnej widoczności 
dwóch punktów, odległych o 30 km., należałoby w obu tych punk
tach wznieść wieże o wysokości 15.3 m. 1

). 

Wysokość ta odpowiednio wzrasta przy większych odległościach 
i przy istnieniu przeszkód na linji celowej. W triangulacji Wojsko
wego Instytutu Geograficznego w latach 1926/27 w okolicy Grodna, 
na terenie silnie zalesionym, przy długości boków do 70 km., wyso
kość wież I rzędu sięgała: stanowiska dla instrumentu - do 36 m., 
sygnału - do 51 m. Przy triangulacji II rzędu na tym terenie (w roku 
1927), wysokość wież dochodziła: stanowiska - do 28 m., sygnału 
do 45 m. 

W dogodnych wypadkach możliwości zaobserwowania celów 
z ziemi przy I rzędzie, budujemy równieź stanowisko instrumentu 
na wysokości 5-6 m. dla wzniesienia celowej ponad powierzchnię 
ziemi i zmniejszenia w ten sposób wpływu bocznej refrakcji. Dzia
łanie bocznej refrakcji powoduje nieraz znaczne odchylenie kierun.
ku światła w płaszczyźnie poziomej (dochodzące do 6" - jak po
daje C. V. Hodgson, Manuał of first-order triangulation. Washing
ton, 1926). Wskutek nieregularnych zmian temperatury, gęstości 
i stopnia wilgotności dolnych warstw powietrza boczna refrakcja 
działa najsilniej w pobliżu powierzchni ziemi. 

1) Obliczono na podstawie wzoru: h = \ / d!; k - współczynnik refrakcji, 
r - średni promień krzywizny ziemi, d - odległość pomiędzy punktami. 
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Na fig. 1 mamy typ tego rodzaju niewysokiej wieży, zbudowanej 
w r. 1926 na punkcie I rzędu Kuścil1ce, sieci triangulacyjnej N ie
m e n - S z c z a r a. Wysokość stanowiska - 7.5 m., sygnału - 23 m. 

O ile na terenie przeprowadzanej triangulacji znajdują się budo
wle stałe, jak wieże kościelne, baszty, kominy fabryczne i t. p., na
dające się do założenia na nich urządzeń dla obserwacji, możemy je 
wyzyskać na stanowiska instrumentu. Przewaźnie budowle stałe na
dają się jedynie na punkty triangulacyjne, określone wcinaniem 
wprzód ze stanowisk na specjalnie wybudo'Yanych wieżach. 

Mamy dwa rodzaje budowli triangulacyjnych: sygnały, służące je
dynie do podniesienia celu na wysokość konieczną do uzyskania ce
lowej i wieże triangulacyjne, ~tóre oprócz powyższego mają jesz
cze za zadanie podnieść stanowisko instrumentu do żądanej wysokości. 

Sygnały budujemy więc na wszystkich punktach, wyzna~zanych 
wcinaniem wprzód (punkty IV rz.) i na punktach Ili, wy1ątkowo 
II rzędu, posiadających stanowiska ziemne. Dzielimy je na z wy
k ł e i d r z e w n e. 

Sygnał zwykły skhtda się z 3-4 nóg, nachylonych w stosunku 
1: 3-1: 5, tworzących ostrosłup o wysokoś~i 8-12 m. Górna część sy
gnału~ dla lepszej widoczności, obita jest deskami i tworzy daszek. 
Nogi sygnału obejmują drąg sygnałowy wystający ponad daszek. 
Na drągu sygnałowym przybity jest zwykle krzyż a k. Dla odróż
nienia wzajemnego sygnałów, nadajemy deskom, .tworzącym krzyżak, 
rozmaity ks~tałt przez odpowiednie wycięcia (łapy). 

W terenie lesistym budujemy· sygnały drzewne, przybijając drąg 
sygnałowy z krzyżakiem bezpośrednio do- drzew. Sygnały drzewne, 
ze względu na swą chwiejność, mają dla określenia punktu wartość 
mniejszą od sygnałów zwykłych i buduje się je tylko na punktach 
IV rzędu. 

Na punktach, gdzie prócz podwyższenia punktu celu koniecznem 
jest- także podnieść sfanowisko instrumentu, budujemy wieże trian: 
gulacyjne. Dla spełnienia obu tych zadań wieża triangulacyjna musi 
posiadać: stanowisko instrumentu, pomieszczenie dla obserwat?ra 
i urządzenie, umożliwiające celowanie na nią z sąsiednich stanowisk. 

Stanowisko instrumentu winno być zbudowane tak mocno, by 
przy normalnych warunkach obserwacyjnych zapewniało instrumen
towi stopień stałości, niezbędny do dokonania obserwacyj z żądaną 
dokładnością. · 

Pomieszczenie dla obserwatora powinno być zbudowane w te~ sp<t 
sób, aby jego ruchy przy instrumencie podczas obserwacJi me 
udzielały się instrumentowi. To uniezależnienie stanowiska instrumentu 
osiągamy przez zastosowanie przy budowie wież triangulacyjnych sy· 
stemu dwóch niestykających się z sobą budowli: jedna z nich słuzy 
za stanowisko instrumentu, druga dźwiga pomieszczenie dla obser~a
tora i sygnał. Według przyjętej przez Wojskowy lnsfytut Geograficz
ny terminologji, nazywać będziemy pierwszą z nich k o z ł e m, drugą
r u s z t o w a n i e m. 

Przystąpimy teraz do rozpatrzenia zasadniczych typów wież, sto· 
sowanych przez W oj skowy Instytut Geograficzny przy dotychczaso-
wych pracach triangulacyjnych. -
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Typ pierwszy 3 X 3. 

. (Pierwsza cyfra oznacza ilość nóg kozła, druga - rusztowania). 

. Typ t~n, który - z racji najdawniejszego jego zastosowania do 
tnan~ul~cyJ .V-f. I. G. ~ rozpatrzy~y jako pierwszy, jest wzorowany 
na memieckieJ mstrukcJi budowy wież 1), opracowanej dla potrzeb wo
jennych Oddziałów Pomiarowych. 

Typ 3 0 3, s~ybki i ł~t~y w b~do~ie oraz wymagający niewiele 
b.udulca, posi~da Jednocz~~me - dzi~ki żastosowaniu kozła o nogach 
gięt~ch -:-. duzą sztywno~c,, co st.awia go w rzędzie budowli, najod
powiedn.ieJszych dla 1?0;111iarow WOJE:nnyc~ ! pomiarów lokalnych, nie
wymaga!ących wys?kieJ d?kładno~c~. Doswiadczenie ostatnich lat wy
k~zało, ze, pr~y zwiększemu. grubosci budulca, (co nie zwiększa znacz
me kosztow i czasu trwama budowy) można stosować ten typ do 
triangulacji Il i III rzędu. Zastosowany w pewnych wypadkach na
wet na punktach I rzędu, dał wyniki zupełnie zadawalniające. 

frzez W. I. G. stosowany był prawie bez wyjątku przy trian
gulacJach lokalnych, przeprowadzanych dla potrzeb wojskowych (obo
zów ćwiczebnych i innych) w latach 1920-24. 

· W sieci triangulacyjnej W i l n o mamy 3 wieże tego typu na 
punktach I rzędu, wybudowane w roku 1925: 

na punkcie Konrady . o wysokości stanowiska 12 m. 
,, Chorąźyszki . ,, ,, 12 m. 
,, Miedniki ,, ,, 16 m. 

-
Wyniki obserwacyj w roku 1925 dowiodły że wieże te spełniły 

s~oj~ z~dani~. ~iarą sz~y~ności f odporności n~ skręcenie . są bardzo 
mewielkie mimosrody, Jakie stwierdzono na tych wieżach w czasie 
obserwacyj niższych rzędów w roku 1927. Wynoszą one mianowicie: 

na punkcie Konrady 2 cm. 
,, Chorąiyszki 3 cm. 
,, Miedniki .o cm. (obs. w roku ·1926). , · 

. Przy . t~z·e?h . innych ~ie~~ch tego typu, na punktach II rzędu 
w t~J sameJ sieci tr1angulacyJneJ, przy wysokościach stanowisk 16-22 m.~ 
stwierdzono po 2 latach mimośrody 1-1.5 cm. 

. Obecni~, po ustaleni.u inn~go typ.u wie~ I rzędu, .W. I. G. stosuje 
typ 3 X 3-rownolegle z mnem1 typanu, o ktorych będzie mowa niżej -
przy triangulacji II i III rzędu. ' 

. Opis w i. e ż y. Ko;Zioł składa się z trzech nóg, nachylonych 
w stosunk~: .n : r/ R, gdzie n oznacza nachylenie słupów rusztowania, 
r .- prom1em }?Od.stawy rusztowania, R - promień podstawy kozła. 
Pionowe us!aw1ame _nóg, , zalecane pr:zez . instrukcję niemiecką, może 
spow?~ow~c złama~1~ nog przy dogmamu, zwłaszcza przy wieżach 

. o mmeJszeJ wysokosc1. 

B 
1
) Triłonometer Klarom. Anweisung zum Bau von Dreibocken. 1917. Bearbeitet auf 

efehl des Chefs des Kriegsvermessungswesens von.,. (litqgr,). 
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Nachylenie nóg kozła ustalić mo~na praktycznie Vf następujący 
sposób. Po ustawieniu, według odpC?w1~dmeg? nachylema, sł~pow ru
sztowania a b c (fig. 2), dla ustaw1ema nogi kozła B, sta1emy na 
przedłużeniu' li~ji Ba, wzgl. Be i doprowadzamy nogę B do „krycia" 
na całej długości ze słuI?em a, wzgl. .c. , . . . . . 

Nogi kozła zakopuJemy, zale~me od .wysokosc1. w1~zy 1 roązaJ~ 
gruntu, na głębokość 1.5-2.5 m. 1 ~ma,?mamy w ziem~, przybite!lu 
na krzyż prostopadle do nóg kotw1cam1: Doły , zasypuJ~my kamie
niami z ziemią, silnie ubijając warst~am1 .. Na ~orze no,g1 ko.zła do
gięte są do umieszczonego centrycznie, odziomkiem Vf go~ę, p~onowe
go słupa, zwanego ~ ł u~ em w _is z ~cym. _Dla. przec1w~z.1ałama skrę
caniu kozła pod dz1ałamem słonca i · w1lgoc1 da1emy na sc1anach kozła 
umocnienia poziome, zwane w i e ń c a mi, i umocnienia ukośne-wzdłuż 
przekątni czworoboków, utworzonych na ścianach kozła przez dwa, 

leżące nad sobą wieńce, -
zwane z a s t r z a ł a m i 1) 

Wieńce dzielą kozioł na 
p i ę t r a, któryc'1 wysokość 
zmniejsza się stopniowo 
ku górze. 

B ,,,-_,, 
,, I \ ',, 

,,, I \ ',, 
.,/' I \ ',, 
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Fig. 2. 

Słup wiszący przymo
cowuje się do nóg kozła na 
każdem piętrze zapomocą 
umocnień poziomych, kr z y
ż ul ców, przeprowadzonych 
od każdej no~i do przeciw
ległego wieńca, i zapomocą 
ukośnych z a s t r z a ł ó w 
do nóg kozła. Obcina się 
słup wiszący tuż pod krzy
żulcami pierwszego piętra, 
t. j. na wysokości około 5 m. 
Nie powinno się obcinać 
słupa wiszącego zbyt nis~o 

nad ziemią, gdyż utrudnia to później stabilizację punktu i niwelacJę, 
Rusztowanie składa się z 3 słup ów o rozstawieniu mniejsze~ 

od rozstawienia nóg kozła. Umocnienia słupów rusztowania składaJą 
się, podobnie jak w koźle, z wieńców i zastrzałów. Wysokości pięter 
rusztowania aż do wieńca podłogowego, na którym spoczywa podłoga 
dla obserwatora, są stałe dla wież wszystkich wysokości i wy;11osdą 
kolejno od dołu: 6 m., 5 m., 4 m., 4.5 m., 3.5 m., 4.5 m., 3.5 m. 1 t. : 
Podłoga d 1 a obserwator a, w kształcie sześcioboku, winna hyc 
dość obszerna, aby dać możność obserwatorowi swobodnego poru
szania się dokoła instrumentu podczas obserwacji oraz pomieścić pro: 
tokólanta i skrzynie od instrumentu. Dla tych celów promień po~łogi 
winien wynosić około 1.40 m. Do słupa wiszącego, obciętego poz10~0 

na wysokości 1 m. nad podłogą przybija się s t ó ł dla instrumen k 
o wymiarach około 0.50 X 0.50 X 0.10, zbity z 3 lub 4 warstw dese , 

1) Uiywana w artykule terminologja odpowiada stosowanej dotychcżas w W.LG. 
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ukł~dany_ch n~ krzyż, celem _zapob~eże~ia paczeniu. Jeżeli słup wiszący 
posiada sredmcę gorną dostateczme wielką do ustawienia instrumentu 
stolika się nie daje, a słup obcina się o 10 cm. wyżej. ' 

. Na .wyso~ości 2.2~ 1!1-· nad podłogą przybija się wieniec śr e
d n 1, ~łuzący Jedno~zesme do Rr~ymocowania płacht brezentowych, 
chromących w czasie obserwac11 mstrument od wiatru i słońca. Na
stępne wyższe piętra mają wysokość około 2.0 m. Ostatni wieniec 
zwany s .z czyt owym, daje się conajmniej o 30 cm. niżej od dolnej 
krawędzi daszka, dla uniknięcia pomyłki celowania przy trygonome
trycznym pomiarze wysokości. Wieniec szczytowy winien mieć dłu
gość najwyżej 2.0 m. 

D a s z ~ k o wysokości 2.50 m., d r ą g s y g n a ł o w y nad nim 
o wys~kośc1 ~.50 ~· z k r z y ż ~ k i e m o wymiarach 0.80 X 1.20 m. 
~tanowią . zak.onczeme rusztow:ama. pasz.ek, . drąg sygnałowy i krzy
zak .malu1e się ~a czarno, o !le pro1ektu1ą się one z sąsiednich sta
nowisk na tle nieba, w przeciwnym razie - na biało. 

N a rusztowaniu umieszcza się d r a h i n y; na każdem piętrze 
(a przy. niewysokich piętrach - co drugie) daje · się podłogi z desek 
o wymiarze około 1.0 X 1,0 m., słu.żące za oparcia dla drabin. 

Pomiędzy p_osz~z.ególnemi częściami kozła i rusztowania musi być 
z~ch?wana cona1m~ie1 5 cm. 'Yo~n~ przestrzeń, aby unikną~ zetknię
cia się obu budowli podczas stlme1szego wiatru. 

. . ~o~stawowe~i danem},. które mus~m~ przyjąć do zaprojektowa
ma wiezy o daneJ . wysokosci, są: promieme podstaw oraz nachylenie 
nóg ko~ła i ~u.sztowania. Jeżeli p~zyjmie~y, z~ .instrukcj4 niemiecką, 
stałe wiel~osci pewnych elementow, a mianowicie: nachylenie słupów 
rusztowania - 1 :-1 O, wysokość wieńca szczytowego nad stanowiskiem -
3,1 m., długość wieńca szczytowego 2.0 m.,-wtedy promień podstawy 
rusztowania (r} dla danej wysokości stanowiska (hl będzie wynosił: 

_ 2 3.1 +h 
r- .y

3 
+ 10 = 0,1 h + 1.47 m. 

Promień podło~i obserwacyjnej wynosi wtedy dla każdej wy
sokości stanowiska 1.57 m. 

. .Promień pod.stawy kozła (RJ otrz~mujemy przez dodanie do pro
m1~m.a ruszt?wama pe~~ych wielkośc.1, ~ak dobranych na podstawie 
dosw1adczema, aby częsci obu budowli me stykały się. Wynoszą one 
dla poszczególnych wysokości (na podstawie instrukcji): 

dla wysokości stanowiska od 8 do 18 m. 0.58 m. 
,, u ,, ,, 18 „ 24 „ 0.87 ,, 
,, ,, ,, ,, 24 „ 30 „ 1.15 ,, 
" ,, ,, ,, 30 „ 40 „ 1.44 ,, 

Nachylenie nóg kozła (ni} obliczamy z nachylenia nóg rusztowa
nia (n} na podstawie -wzoru: 

r 
n 1 = n·--. R 
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Zalecane w instrukcji niemieckiej zachowanie stałej wysokości 
wieńca szczytowego nad podłogą obserwacyjną niezawsze było stoso
wane. Często podwyższenie sygnału daje możność obniżenia stanowi
ska i zmniejszenia w ten sposób czasu i kosztów budowy. W tym 
wypadku również stosowano podstawowe wymiary według powyższych 

, wzorów, a uzyskiwano zatem prży wyższych rusztowaniach mniejsze 
nachylenie słupów i większy promień podłogi obserwacyjnej. 

Wieżę takiego typu, wybudowaną w roku 1926 na punkcie II rzędu 
Kosina Wielka, sieci triangulacyjnej „Wilno", przedstawia fig. 3. Wy
sokość stanowiska - 16.5 m., sygnału - 26 m.; zużyto drzewa 10 m.3, 

czas budowy 10 dni roboczych, dniówek - 90. 

Typ drugi 4 X 4 (typ W. I. G.). 

Od roku 1925 przy wieżach I rzędu i przy wyższych wieżach 
II rzędu zaczęto stosować typ wież, zwany u nas typem W. I. G. 
Ogólne zasady konstrukcyjne są zgodne z zasadami typu 3 X 3. 
W szczegółach budowli wprowadzone zostały przez poszczególnych 
kierowników budowy pewne zmiany, będące rezultatem doświadczeń. 
Będą one wyzyskane przy opracowaniu naszej szczegółowej instrukcji 
budowy wież 1). 

Najważniejsze z tych zmian polegają na dodaniu czwartych słu
pów i nóg, na zmianie promienia kozła i na udoskonaleniu systemu 
umocnień, które zwiększają odporność kozła na działanie sił zewnętrz
nych. Ten system umocnień zastosował w roku 1927 kpt. Borysowski 
w sieci triangulacyjnej I rzędu Sł o n im (fig. 4). · 

Po dogięciu nóg kozła i dopasowaniu ich do · odpowiednich 
wcięć słupa wiszącego, pozostawia się pomiędzy górną płaszczyzną 
nóg i płaszczyzną wcięcia szparę około 3 cm. Na dwóch górnych 
piętrach kozła umocowuje się silne (około 15 cm. średnicy) zastrzały 
(a, b, c, d,). Dla przeciwdziałania skręceniu słupa wiszącego daje się 
na piętrze niższem zastrzały po przeciwnych stronach słupa, niż od
powiednie zastrzały w piętrze górnem. Zwolniony z lin, słup opuszcza 
się pod własnym ciężarem wdół, na ile pozwala mu pozostawiona 
szpara, cisnąc zgóry na nogi kozła. Powoduje to silne dociśnięcie 
nóg do bocznych płaszczyzn wcięć i wywołuje w zastrzałach pewne 
natężenia ciągnące. 

Dla zwiększenia działania ciężaru słupa wiszącego, dociąga się go 
jeszcze w dół krzyżulcami dolnych pięter w ten sposób, że, ułożyw
szy krzyżulec na miejscu przybicia, unosimy jeden jego koniec około 
30 cm. w górę i przybijamy w tern położeniu do jednej nogi kozła 
i słupa wiszącego, poczem, dogiąwszy podniesiony koniec krzyżulca 
ku dołowi, przybijamy go do drugiej nogi kozła. 

Wieże tego typu przyjęte są przez W. I. G. dla punktów I rzędu 
do wysokości stanowiska 30 m. i dla wszelkich wysokości wież 
II rzędu. 

1
} Instrukcja ta jest w toku pracy. 

Fig 1. J{uścirzce - wys~ stan 1,5 m .. sygnału 23 m. 

Wiadomości .Słu2:by Geograficznej No 4. 19~7 r. 



Fig. 3. J;osina l\'ielka - 111ys. :,Ian. 16,5 m., sy_qnału 26 m.; z11żyto ·drzewa 10 m', 
czas budowy 10 dni roboczych; dniówek 90. 



Fig. 5. Wilanów - wys. sian. 21 m„ sygnału 35 m. 

W iadomości Słutby Geograficznej NO 4 , 1927 r 



Fig. 6. Skopowo - wys. stan. 19 m., sygn. 35 m., si. heljotr. 25 m. 

WladomoAci Słtttby Geogr&flcznej Nlł 4, 1927 r. 



Fig. !). /Jvnosótuka - wys. ko:fa 22 111 ., rwd . .14- 111 . 

W iadomośc i Słutby Geograficznej N!! 4 , 1927 r 
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Promień podstawy rusztowania przyjęty jest taki sam, jak i przy 
typie poprzednim. Nachylenie słupów rusztowania oblicza się w za
łożeniu, że długość wieńca szczytowego winna wynosić około 1,5 m. 
Przy tak uzyskanem nachyleniu otrzymuje się podłogę dla obserwa
tora dostatecznie wielkich rozmiarów, około 3,0 X 3,0 m. 

Obserwacje ł rzędu przeprowadza się obecnie wyłącznie z uż_y
ciem heliotropów lub aparatów świetlnych, jako punktów celu. Za 
stanowisko dla heljotropu służyć może stolik dla instrumentu, w wy
padku jednak, gdy punkt celu przy obserwacji pierwszego rzędu 
musi być wzniesiony ponad stanowisko, buduje się specjalne stano
wisko dla heljotropu. Jest to stolik o wymiarach około 0,40 X 0,40 X 

PRZEKRO..J C'-0 b 

Q 

2 
c 

d. 

Fig. 4, 

X 0,05 m., przybity na przymocowanej do słupów zapomocą krzy
żulców pionowej żerdzi. Podłoga dla heljotropisty, umieszczona 
o 1,0 m. niżej, połączona jest ze stanowiskiem instrumentu zapomo-
cą drabin. . 

Dla obserwacyj niższych rzędów dodaje się zawsze na wie
żach I rzędu daszek z drągiem sygnałowym i krzyżakiem. 
· Fig. 5 przedstawia wieżę tego typu bez specjalnego stanowiska 

dla heljotropu, wybudowaną w roku 1926 na punkcie I rzędu Wila
nów, sieci triangulacyjnej Niemen-Szczara. Wysokość stanowiska -
21 m., sygnału - 35 m. 

Wieżę tego samego typu ze stanowiskiem dla heljotropu, wybu
dowaną na punkcie I rzędu Skopowa widzimy na fig. 6. Wysokość 
stanowiska instrumentu - 19 m., stanowiska dla heljotropu - 25 m., 
sygnału - 35 m. 
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Mimośrody, zaobserwowane na kilku wieżach typu W. I. G. o wy
sokości stanowisk 16-22 m. w dwa lata po wybudowaniu, wynoszą 
1-2 cm. 

Na fig. 7 podany jest rzut poziomy i pionowy wieży II rzę
du, zbudowanej w roku 1927 na punkcie Ogrodniki sieci triangula
cyjnej Niemen - Szczara. Wysokość- stanowiska - 28 m., sygnału ·-
42 m., promień kozła - 4,85 m., rusztowania - 4,27 m., nachylenie 
nóg kozła 1: 9,5 m., rusztowania 1: 11 m. Czas budowy 25 d~i ro
bocze, dniówek - 250, zużyto drzewa 41 m3

• 

Typ trzeci 4 X 4 (system Otto). 

Jednocześnie z typem W. I. G. 4 X 4, opisanym powyżej, stoso
wano w sieci triangulacyjnej W o ł y ń w latach 1925-26 typ wieży, 
wzorowany na niemieckiej systemu Otto. Ogółem wybudowano tego 
typu 12 wież I rzędu o wysokości stanowisk 14-30 m. 

Typ ten charakteryzuje· się bardzo szeroką podstawą kozła. No
gi kozła, nachylone w stosunku 1 : 2,5, dogięte są górą do słupa wi
szącego. Celem zmniej,szenia rozpiętości ścian kozła daje się w środ
ku ścian półsłupy, sięgające na wysokość 2-3 pięter, zależnie od 
wysokości wieży. 

Inne szczegóły konstrukcyjne - jak w poprzednich typach. 

,--
,,",,,,,, ..... ""' 

1 / Q " 2 ,r-----e - ---- - - -,:, 
I I I \ 

/ I 1 : \ 
I I / ;9: ...... , . I I 
I I / / ' ' I I 

I I 7i7 / / ', \ I I 

d l !.V~/ ' ·J,ll •b \ I ~ ~ ' ~ I I 
I \ , / / I I 
I ' ' / I I I I 
\ ' ~ / I I I ' ,, I 
' I I I 
\ I TlJ l I \ ! . I . I 

\ ~ -- - - - - -- -- - - --- - - _../ 
4 , c / 3 

' / ' / . ' -... ..,. .,,,,, -- - - -
Fig. 8. 

Figura 8 przedstawia rzut 
podstawy, fig. 9 - fotografję 
wieży tego · typu na punkcie 
I rzędu Bonosówk_q. Czas 
trwania budowy - 30 dni ro
boczych, dniówek - 396, zu
żyto ·drze·wa 46,7 m3• 

1, 2, 3, 4 - nogi kozła, 
I, Il, Ili, IV - słupy ruszto

wania. 
a, b, c, d - półsłupy. 

Promień kozła - 14,80 m. 
,, ruszt. - 2,87 ,, 

Wysokość kozła - 22 m. 
,, ruszt. - 34 „ 

Typ ten, jako wymaga
jący dużo budulca i długiego czasu budowy, jest mało ekonomiczny, 
W bieżącym sezonie budowlanym stosowany nie był. 

Typ czwarty S X 4. 

Typ ten, wzorowany na wieżach niemieckich, używany jest 
przez W. I. G. przy wieżach I rzędu dla wysokości stanowisk prze
kraczającvch 30 m. 
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Dolna część kozła składa się z 8 nóg o _pochyleniu 1: 4, tworzą
cych ostrosłup ośmioboczny ścięty, o wysokości o 5 m. mniejszej 
od wysokości stanowiska. Górną część kozła tworzy ostrosłup czwo
roboczny, o wysokości 5 m., oparty na 4 nogach ostrosłupa dolnego, 
podtrzymujący słup wiszący. 

Rusztowanie i szczegóły konstrukcyjne umocnień-jak w typach 
poprzednich. 

Promień podstawy kozła oblicza się w założeniu, że średnica 
górnej podstawy ostr9słupa ośmiobocznego winna wynosić 1 O m. 

Promień więc R = 5 + h - 5 = 0'25 h + 3'75 m. 
4 . 

Wieża tego typu, zbudowana w roku 1926 na punkcie I rzędu 
Marysinek sieci triangulacyjnej „Niemen - Szczara", ma następujące 
wymiary: wysokość stanowiska - 36 m., wysokość sygnału - 51 m., 
promień podstawy kozła - 13.50., rusztowania - 5.60 m. (Rysunki 
tej wieży umieszczone są w zeszycie 1 i 2 Wiadomości Służby Geo
graficznej). 

Włefe typu amerykańskiego. 

Zasadniczą cechą wszystkich dotychczas przez nas rozpatrywa- . 
nych typów wież jest szeroka podstawa kozła, nadająca budowli od
powiednią stateczność~ Kozioł ma zawsze podstawę większą od rusz
towania, w wyniku czego powstaje na pewnej wysokości przenikanie 
nóg kozła przez ściany rusztowania i naodwrót, · sprawiające przy , 
wszystkich prawie tego rodzaju typach dużo straty czasu przy umiesz
czaniu wieńców i zastrzałów. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej stosowane są 
wieże, w których kozioł, o podstawie mniejszej od podstawy ruszto
wania znajduje się całkowicie wewnątrz rusztowania. Przy odpowie
dniem nachyleniu słupów rusztowania usuwa to możliwość zetknięcia 
się obu budowli. W ostatnich czasach zmniejszono nawet znacznie 
wymiary podstaw kozła i rusztowania, stwierdziwszy doświadczalnie 
większą wartość dla obserwacyj wież o smuklejszej budowie. 

Wyniki tych doświadczuń, które podaję według pracy J. S. Biłby 1), 
długoletniego kierownika budowy wież triangulacyjnych U. S. Coast 
and Geodetk Survey, są następujące: 

1) wieże wysmukłe są tańsze ze względu na mniejszą ilość zu
żywanego materjału i wymaganej przy nich pracy. 

2) wieże wysąmkłe nie poddają ·się działaniu wiatru w takim 
stopniu, jak wieże szerokie. , 

,, ... wieńce i zastrzały są znacznie krótsze w wysmukłych wieżach, 
wskutek czego drgania tych części, wywołane działaniem wiatru są 
znacznie mniejsze, niż w wieżach szerokich. Ruchy te wywołują 

1) Jasper S. Biłby. Reconnaissance and Signal Building. Washington. 1923. Str. 
VI+ 78. Oficjalne wydawnictwo U. S. Coast and Geodetic Survey. 
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Fig 7. Fig. 11. 
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w instrumencie i podłodze dla obserwatora drgania o krótkim okresie 
i małej amplitudzie, które przy silnym wietrze mogą uniemożliwić 
obserwacje znacznie prędzej, niż inne gwałtowne ruchy wieży lub 
niebezpieczeństwo zwalenia się wieży. Doświadczenie wskazuje, że 
przy silnym wietrze obserwacyj lepiej jest dokonywać na wieży typu 
wysmukłego, niż szerokiego". 

„Wysmukłe wieże, chociaż zawierają znacznie mniej materiału 
niż szerokie i mają znacznie mniejszy rozmiar podstawy, nie przed· 
stawiają większego niebezpieczeństwa zwalenia przez silny wiatr, niż 
szerokie. Doświadczenie wskazuje, że oba typy są dostatecznie silne 
i rzadko się walą ... " 

. Wieże amerykańskie budowane są z drzewa obrobionego, o usta
lonych wymiarach. Kozioł z 3-ch nóg, rusztowanie z 4 słupów. Słupa 
wiszącego niema, . nogi kozła dogięte są górą do krótkiej belki pio
nowej, służącej za oparcie stolika dla instrumentu. Słupy rusztowania 
są także gięte. Usztywnienia kozła i rusztowania są takie same, jak 
w typach poprzednich. 

Przy budowie kozła przygotowuje się jedna ściana i umocnienia 
dwóch drugich na ziemi i podnosi się pierwszą ścianę w całości. Dwie 
pozostałe ściany obija się - po ustawieniu trzeciej nogi kozła w po
wietrzu - przyciętemi na ziemi, na miarę umocnień pierwszej ściany, 
wieńcami i zastrzałami. W rusztowaniu przygotowuje się na ziemi 
dwie ściany, a tylko dwie pozostałe obija się w powietrzu. Ten sy
stem budowy skraca czas pracy, ale możliwy jest tylko przy obrobio-
nym i suchym, a więc lekkim materiale. _ 

Fig. 10 przedstawia wieżę typu amerykańskiego o wysokości 
stanowiska 18 m., stanowiska heliotropu - 24 m. (Jest to odbitka 
z instrukcji amerykańskiej, · powyżej cytowanej). 

Promienie i boki podstaw kozła i rusztowania, obliczone na pod
stawie tejże instrukcji, podaję w poniższej tabelce: 

.. 

K o z i o ł Rusztowanie 
Wysokość stanowiska 

I I 
promień bok promień bok 

·, 

3.0 1.42 2.46 2.16 3.05 
4.6 1.65 2.85 2.48 3.51 
7.6 1.96 3.41 2.91 4.12 

13.7 2.49 4.30 3.66 5.18 
18.3 3.25 5.62 4.74 6 71 
22.9 3_.40 5.88 4.96 7.01 
30.5 3.71 6.42 5.34. 7.62 

Dla pośredniej wysokości stanowiska odnajdujemy promień kozła 
fr} przez interpolację; promień rusztowania fR.} obliczamy-dla znale
zionego promienia kozła - na podstawie wzoru: 

R = fr + O.tj V2 

~r ,. .. , ... 
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W oj skowy Instytut Geograficzny stoso
wał wieże typu amerykańskiego z pewnemi 
modyfikacjami (dodanie słupa wiszącego, za
stosowanie kozła czworobocznego, rusztowa
nia - o nogach prostych). 

Na punktach I rzędu triangulacji obo
zu ćwiczebnego D ę b 1 i n w roku 1925-26 i na 
punktach r o z w i n i ę c i a s i a t k i b a z o
w e j p o d S k i d 1 e m w roku 1927 zastoso
wano typ kożła czworobocznego ze słupem 
wiszącym. • Wysokość stanowisk wynosiła 
16-32 m. (w zeszycie 1-ym Wiadomości Słu:ż
by Geograficznej przedstawiona jest jedna 
z wież tego typu, zbudowana w roku 1925 
na punkcie Stanisławice. Wysokość stanowi
ska - 32 m., sygnału - 46 m.). 

Na punktach II rzędu sieci triangulacyj
n.ej Niemen-Szczara, stosowano w roku 1927 
wieże typu 3 X 4 ze słupem wiszącym. Fig. 11 
przedstawia rzut poziomy i pionowy takiej 
wieży, zbudowanej na punkcie Topiliszki. Wy-

Fig. 10. sokość stanowiska - 19.5 m., sygnału - 32.3 
m., promień podstawy kozła 1· - 3.35, rusz

towania R - 4. 95 m., nachylenie nóg kozła -1: 9, rusztowania - 1 : 7. 
We wszystkich wieżach tego typu nachylenie ścian rusztowania 

winno być równe początkoweII?,U nachyleniu nóg kozła, t. j.: 

n = n 1 V2, 
n - nachylenie słupów rusztowania 
n1 - ,, nóg kozła. 

* * * 
Zmienne warunki prac triangulacyjnych powodowały wprowa

dzenie tych różnorodnych, wyżej opisanych typów. Stosowanie ich 
było etapem w poszukiwaniu typu, dającego pod względem wytrzy
małości konstrukcji żądaną dokładność obserwacyj, a jednocześnie naj
ekonomiczniejszego co do kosztów i czasu budowli. · 

Wyniki obserwacyj na wieżach tych typów są zupełnie zadawal
niające, pomimo, że dokonywano obserwacyj, wskutek pośpiechu, na
wet w późnej jesieni, a więc przy niesprzyjających warunkach atmo
sferycznych (silny wiatr). 

Co do stosunkowej wysokości kosztów i czasu budowli, ja~o 
orjentacyjne, mogą posłużyć poniższe dane, przedstawiające średnie 
wartości czasu trwania budowy, ilości pracy (ilości dni robotnika, alb~ 
dniówek) oraz drzewa, potrzebnego na jeden metr średniej wysokości 
wieży. Po'd wysokością średnią rozumiem średnią arytmetyczną z wy
sokości kozła i rusztowania. Wprowadzono to pojęcie zamiast wy
sokości stanowiska ze względu na znaczną, w przeważnej ilości wież, 
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różnicę pomiędzy wysokością kozła i rusztowania. Dane te otrzymano 
jako średnie z kilku wież Q różnych wysokościach, budowanych w roz
maitych warunkach. Mają one znaczenie tylko porównawcze. 

TYP WIEŻY 

3 X 3 
4 X 4 (typ W. I. G.) 
4 X 4 (system Otto) 

; ~ f } (system amerykański) 

Średnia ilość na 1 m. wysokości średniej 

czas budowy 
w dniach robo

czych 

0.68 
1.03 
1.58 
I.OO 
O 58 

ilość pracy 
w dniówkach 

8.2 
14.6 
17.5 
14.3 
8.6 

ilość drzewa 
w m.3 

0.68 
1.49 
1.77 
1.32 
1.10 

Jak widzimy z powyższego, z pomiędzy wież, stosowanych przy 
triangulacji I rzędu, ·wieże 4 X 4 typu W. I. G., i wieże 4 X 4 systemu 
amerykańs~iego. wykazują prawie jednakową wartość tak pod wzglę
dem czasu Jak 1 kosztów budowy. Jest ona znacznie wyższą od wież 
typu 4 X 4, systemu Otto. 

To samo dotyczy wież 3 X 3 i 3 X 4, jedynie wieża 3 X 4 przy 
większem zużyciu drzewa wymaga mniejszego czasu budowy, co tłu
maczy się tern, że przy wieżach tego typu~ wskutek zupełnej nieza
leżności kozła od rusztowania, można obie te budowle budować ró
wnocześnie. Nieskomplikowana konstrukcja wież typu 3 X 4 i możli
wosc prowadzenia budowy dwoma partiami. po nabyciu odpowiedniej 
rutyny przez majstrów budowlanych, przyśpieszy w znacznej mierze 
ich budowę. 

Typu 8 X 4 nie umieszczono w powyższem zestawieniu ze względu 
na to! że P.osiadamy dane tylko z jednej tego rodzaju wieży, budo
wane) w mekorzystnych warunkach. Można jedynie stwierdzić, że 
typ ten pod względem kosztów przewyższa dwukrotnie typ 4 X 4 sy
stemu W. I. G. Jest więc typem bardzo kosztownym, lecz na wy
sokości większe, przy punktach I rzędu nie mamy dotychczas innego 
typu wieży, i musimy go stosować. Zresztą koszt wież tego typu nie 
wpływa zbyt znacznie na ogólny koszt triangulacji, gdyż stosuje się 
stosunkowo rzadko. 



JAN ROEDER 
Major W. I. G. 

KRÓTKI ZARYS FOTOGRAMETRJI. 
(Rozwój. - Metody. - Instrumenty). 

Fotogrametrja obejmuje tę gałąź wiedzy miernic~ej, która zaj- -
muje się wymierzaniem i rekonstrukcją treści obrazu fotograficznego. 
O ile chodzi o pomiar powierzchni ziemi, możnaby ją więc nazwać 
f o t o t a c h y m e t r j ą. 

Działy f"otogrametrji. 

Fotogrametrja. (F ototachymetrja. F ototopografja). 

1) Terrolotogrametrja 
(fotografia ziemna dla celów pomiarowych). 
a) F otogrametrja stolik owa (intersekcyjna). 

2) Aerolotogrametrja 
(fotografja z powietrza dla celów pomiarow.) 
a) Zdjęcia pojedyńcze dla wyprostowania 

na przetwornicach. 

3} Stereolotogrametrja. 
b} Stereofotogrametrja ziemna. I b} Zdjęcia stereoskopowe pionowe i ukoś-

ne z powietrza. 

4) Autogrametr.ja. 
Automatyczne wyzyskiwanie zdjęć zapomocą autografów, 

1. Terrofotogrametrja. 

Początki jej sięgają roku 1777 (Lambert). Z chwilą wynalezienia 
fotografii, Laussedat już w 1854 r. dokonywał zdjęć fotograficznych 
w celach pomiarowych na ziemi i z balonu. Dalszy rozwój fotogra
metrji pod względem teoretycznym i praktycznym wiąże się z nazwi
skami: Meydenbauer'a, Porro'a, Paganini'ego, Koppe'a, Finsterwalder'a, 
Thiele'go i innych. Fotogrametria stolikowa była początkowo uży
wana tylko tam, gdzie inne sposoby pomiarów zawodziły (niedostępne 
partje skał i lodowce). Główny powód skromnego zastosowania fo
togrametrji stolikowej polegał na tern, że ówczesne instrumenty były 
prymitywne, identyfikacja punktów na obrazie trudna, a metody pracy 
mozolne i żmudne. 

Nowy okres fotogrametrji rozpoczyna się w 1898 roku, kiedy 
Scheimpflug wprowadził sposób przedstawiania sytuacji zapomocą 
projekcji optycznej i kiedy profesor Pulfrich w 1901 roku, po raz 

Porównanie worstwic uzyskanych sposobem 

tachymetrycznym i outogrametryczn~m 

~ czerwone : tachymetr.} . 
~czarne : autogram. 'wors1-w1ce 

x punkty tachymetryczne 
o stanowiska. topografa. 

w_ysoKosc warsl\vi.c 1 m 
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pierwszy zastosował m e t o d ę s t e r e o s k o p o w ą w stereokomparatorze. Metoda Scheimpfluga rozwinęła się dopiero po rozwiązaniu problemu lotniczego, podczas gdy stereofotogrametria ziemna odrazu wprowadziła sprawę wymierzania obrazów na normalną drogę rozwoju. Trudności, związane z identyfikacją punktów na obrazie, odpadały, praca gabinetowa została skrócona, jednocześnie z tern umożliwiono dalsze drogi rozwoju i zastosowania tej nauki (pomiary chmur i fal morskich, astronomia, balistyka, kryminalistyka, antropometria, mikrofotogrametrj a, archi tektur a). 
Ze stanu doświadczalnego wyprowadził fotogrametrję po raz pierwszy szef wiedeńskiego wojskowego instytutu geograficznego - Hiibl, zastosowując ją do prac topograficznych w terenach wysokogórskich. Porucznik Orel (z tegoż instytutu) skonstruował w roku 1907 ,,A u t o s t e r e o g r a f". Był to pierwszy krok wynalazczości w kierunku automatycznego wyzyskiwania obrazów stereoskopowych. Przeliczanie poszczególnych punktów (na stereokomparatorze) odpadało, i wogóle obliczenia zostały skrócone do minimum. W roku 1911 firma ,,Zeiss" zbudowała stereoautograf „Orela-Zeissa". Odtąd terrofotogrametria osiągnęła taką dokładność i pozwoliła na taką ekonomię środków, że mogła z powodzeniem konkurować ze starszemi metodami pomiarowemi, oczywiście w swoim zakresie. 
Terrofotogrametrię można stosować wszędzie tam, gdzie znajdują się stanowiska z dogodnym wglądem w teren. Nie daje się ona jednak zastosować w terenie nieprzejrzystym, zbytnio zalesionym, o niewjelkich różnicach wysokości, gdzie dokładność, którą pragniemy osiągnąć, jest niewystarczająca, oraz tam, gdzie otrzymana dokładność jest za duża w stosunku do żądanej. W terenie płaskim wogóle odpada użycie terrofotogrametrji do celów pomiarowych. Co w.ś do żądanej dokładności, jest ona zależną od kilku warunków. Przedewszystkiem ważną jest tu dobroć odbitek, od których zależy precyzja rozpoznania · punktów stałych oraz cała dalsza praca. Następnie odgrywa tu rolę dokładność nastawienia elementów orientacji wewnętrznej (dopasowanie klisz do osi optycznej w autografie). 

W ogóle można powiedzieć, że położenie każdego naniesionego punktu jest tern dokładniejsze, im punkt ten leży bliżej bazy, albo im większy jest kąt jego paralaksy. Praktycznie znaczy to, że dokładność położenia wysokościowego wynosi w skali 1 : 1 OOO i przy odległości 700 m. - 5 cm. Dokładność tę mają nietylko nowopomierzone punkty, ale i wszystkie warstwice (Rys. 1). Z tego wynika, że przy zdjęciach terrofotogrametrycznych można powiększyć dokładność przez zmniejszenie odległości stanowisk od terenu, względnie przez powiększenie bazy. Przy zdjęciach stereofotogrametrycznych z powietrza nie osiąga się tej dokładności, z powodu braku stałych stanowisk, tak, że przy tej metodzie można stosować tylko skalę 1: 5 OOO i mniejszą; jednakże w tych granicach metoda zdjęć z powietrza daje bezwzględnie lepsze rezultaty, niż terrofotogrametrja. Można tedy powiedzieć, że terrofotogrametria nadaje się szczególnie do pojedyńczych planów w dużych skalach (poczynając od 1: 50) i do większych prac w skalach 1: 2 OOO i 1: 5 OOO, a stereofotogrametria z powietrza 

5 
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do prac w skalach od 
1 : 5 OOO i mniejszych, przy 
ogólnych projektach tech· 
nicznych, katastrze, oraz 
w szerokim zakresie do to
pografii. {Patrz tablica). 

2. Aerofotogrametrja. 

F otografja z samolotu 
nie daje obrazów, któreby 
ściśle odpowiadały projek
cji poziomej i któreby mia
ły pewną zgóry określoną 
skalę. To też musimy jesz
cze poddać je pewnym pro
cesom konstrukcyjnym, któ
re by nam pozwoliły wyp~o
stować zdeformowane zd1ę
cia i doprowadzić je do żą-

Rys. 1. Plan i widok zdJęcia terrofotogra- danej skali. W t. zw. prz~-
metrycznego. twornicach możemy wyeli-

minować błędy, · powstałe 
wskutek niemożności ścisłego skierowania osi optycznej kamery -
pionowo i utrzymania samolotu na wymaganej wysokości. _Gdyby 
położenie osi optycznej było ściśle pionowe, wtedy . otrzymahbysmy 
obraz z jednolitą skalą. Wyprostowywanie więc zdJęć na<:hylonyc.h 
i skręconych ma na celu otrzymanie obrazu w prawidłowym rzucie 
poziomym i o jednolitej skali na całym obrazie. {Patrz rys. 2, str. 296 
Nr. 3 Wiad. Sł. Geogr.). _ . . 

Rozwiązanie problemu wyprostowywania zdjęć pole~a na :wc1ęc~u 
wstecz w przestrzeni. Dokonywa się tego zapomocą ob!1czenia 6-cm 
elementów orjentacji zewnętrznej: 1) i 2) spółrzęd.ne nadiru, 3) wys?
kość lotu 4) azymut kierunku zdjęć {oś optyczna), 5) kąt I\achylenk, 
6) kąt sk;ęcenia. Obliczenie takie zabiera dużo cza.su. Me.toda yra. : l 
tyczna jest o wiele prostsza. W tym celu posługuJemy st~ na1m~11e{ . / 
trzema punktami kontrolnemi, których położenie geograf~czne. 1es · 
znane {przez to i położenie wzajemne jest znane), nano~1my Je ~a 
ekran przetwornicy w żądanej skali, a przez . por1;1szanie . e~ranth 
obiektywu i kliszy, doprowadz~y do p~kryc1a. się naniesiony\ 
punktów na ekran, z identycznem1 punktami na kliszy. (Patrz rys. ' 
str. 294 „ w Nr. 3 Wiad. Sł. Geogr.). Ostrość obrazu, rzuconego z~: 
ekran, o~rzymam~ wtedy, kiedy pł!1szczyzny . przeprowad~one pr wa
kliszę ob1ektywu 1 ekran przetną się wzdłuz JedneJ prosteJ. Ten _ 
runek musi być zaws~e zachowany. Pr.zy najnowszr:ch _typa~h P:Z:h ' 
twornic wykonywa się to automatycznie. Poruszenia Jedne) d Y h 
płaszczyzn, powoduje automatyczne poruszenie pozostał~ch ~ 0 f ~' 

Nierówności terenu przy wyprostowywaniu w~ły~aJą na Pf p · 
żenie i tern samem na dokładność poszczególnych odcmkow. Punk 1 
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(rys. 4) powm1en się odbić w rzucie poziomym; projekcja centralna 
jednak przedstawia go w punkcie P'1 , a więc z błędem b. 

b (błąd) = h (różn. nierówn. terenu wzgl. ekranu). odległ. P od osi opt. 
Sk (skala) f (ognis~owa kamery) 

b = ~ m .. ~m. = 1 8 . b = 30 m. 
10 OOO 30 cm. · m., 10 OOO 

1 
30 

- 0_1 m- == 1 dm_ 

Błąd ten wskutek nierówności terenu rośnie. Im większa ·jest 
różnica wysokości, im dalej dany teren znajduje się od osi optycznej, 
im mniejsza jest wysokość z której dokonywa się zdjęcia, wreszcie 
im mniejsza jest ogniskowa 
kamery - tern błąd jest 
większy. Zjawiska te za-
chodzą przy zdjęciach mniej 
więcej prostopadłych; przy 
zdjęciach ukośnych błędy 
wskutek nierówności tere
nu są o wiele . większe. 
Wyprostowane zdjęcia po
jedyńcze mają swoje zasto
sowanie w terenach pła
skich i przy niewielkich 
wzniesieniach, zależnie od 
skali i żądanej dokładności. 
Dalszy ciąg pracy po od
kształceniu zdjęć na ekra-

. nie przedstawia się w ogól
nych · zarys.ach następująco: 

, N a ekranie po wstaje 

Rys. 4. 

obraz w rzucie poziomym. 
Obraz ten utrwalamy na 
swiatłoczułym papierze. Po 
wywołaniu i wysuszeniu od
bitek nanosimy je, albo na-

.· klej a~~, na. deskac~ !ub płytach metalowych, ko~trolując przy
~em sc1sle . ich połozenie, zapomocą stałych punktów kontrolnych. 
· · . Rzeźbę terenu opracowuje się oddzielnie, przy pomocy niwelacji 

na tak zwanych fotoplanach. 

· · . M e t o d a R o u s s i 1 h ·e 'a. Inż. Roussilhe używa z powodzeniem 
zd1ęć wyprostowanych ·do poprawiania przestarzałych planów kata
stralnych, a nawet cło sporządzania nowych, przyczem w bardzo po
mysło~y sp~sób uwzględnia · teren. W rezultacie otrzymuje plan 
w rzucie poz10mym z wysokościami poszczególnych punktów. W skali 
1 : 1 OOO; błąd średni położenia punktów wynosi od 21 do 28 cm. 
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Śmiało można twierdzić, że dzisiaj zapomocą nowych typów kamer lotniczych i przetwornic, jak również praktycznego rozwi-. nięcia metod (uniknięcia zdefor!llowania . odbite~), wyprosto~ane zdjęcia lotnicze ogromnie ułatwia!ą ws~elkie ~omiary. topograficzne w terenach płaskich. Metoda ta Jest metylko mtere~uJą~ym pr.oblemem naukowym, ale, w związku ze stereofotogram.etr1ą ziem~ą i p~wietrzną, stanowi przy użyciu nowych apa~atów, Je?en z na1cenme1-szych środków dopełniających. W olbrzymich płaskich obszar~ch naszego kraju pojedyńcze zdjęcia z powietrza są poprostu mezbę~.nym i czasem nawet jedynym środkiem po~ocmczym w topografJi; Niezapominajmy, że nasze obszerne tereny bagms~e zdołamy opracowac jedynie z wielkim nakładem pracy i to po długim ~zeregu lat. 
Z d j ę c i a s t e r e ~o s k o p o w e z p o. w i ~ t r z a. O ile. ~óżni.ce wysokości w terenie są duże, nie stosu1e się metody zd1~c poJedyńczych, a trzeba szukać innych dróg. Wybitną pomoc oka..zuJe ~tedy stereofotogrametrja, bowiem daje nam nietylko do.kładną s~tu~cJę, ale równocześnie pozwala wymierzyć różnice wysokości w t~reme ~ przedstawić je na planie. Wykorzystujemy wtedy w całeJ pełm t. zw. 

,,efekt stereoskopowy". 
Wymagano przytem, ażeby dany odc_inek 1?-a ziemi by~ z~jęty dwa razy z różnych punktów w powietrzu, mnemi sł?wy, zd1ęci~ muszą się wzajemnie pokrywać w 60°/0 , a baza w powiet~zu (czyh. odstęp między zdjęciami) powinna wynosić połowę do dwoch trzeci~~ wY_sokości lotu. W płaskim terenie trzeba wysokość lotu zmme1szyc, 

a bazę powiększyć w stosunku 1 : 1. . .. 
W niektórych wypadkach używa się zdjęć u~o~nych. Zd1ęc!~ ukośne dają większą ścisłość co do wzniesień, le~z mmeJszą d~kładno~c w rzucie poziomym. Zdjęcia pionowe od~rotrue - dokładme oddaJą 

sytuację, a z mniejszą ścisłością, odtwarz~J,ą ter':n: . . Użycie jednego z tych dwoch rodza1ow zd1ęc zalezy od. z~dama, charakteru danego odcinka i od autografu, na którym te zd1ęcia zo-

I 

Nr. 4 Jan Roeder -:- Krótki zarys fotogrametrii. 405 

staną wykorzystane. Często używano zdjęć ukośnych do zgęszczania podstaw geodezyjnych. 
W roku 1901 prof. Pulfrich wynalazł swój stereokomparator, 

służący do obliczania, albo konstrukcji pojedyńczych punktów, zdjętych ż ziemi i znajdujących się na kliszach stereoskopowych (Rys. 5). Stereokomparator pozwala na określenie położenia poziomego i pionowego poszczególnych punktów. Ponieważ dziś autografy, jako aparaty nowoczesne, dają nam już nietylko położenie punktów, ale i linie, które otrzymujemy automatycznie (bez konstrukcji i obliczeń) - stereokomparator jest już tylko instrumentem szkolnym i pokaz.owym, 
oddając jeszcze pewne usługi w balistyce i przy uzupełnieniu niewielkich luk, powstałych przy pracach fotogrametrycznych. 

3. Aparaty fotogrametryczne. 

A p a r a t y d o z d j ę ć. 
Fototeodolity do zdjęć terrofotogrametrycznych (ziemnych). 

BJ mery lotnicze do zdjęć aerofotogrametr. (z powjetrza): a} 
ręczne, b} o zdjęć szeregowych, ej kombinowane. · · 

II. Ap r a ty d o w y k o r z y s t y w a Jl i a z d j ę ć. 
C} Prze ornice do zdjęć pojedyńczych: a} zwyczajne, b} z automatycznem na tawianiem ostrości. 
DJ Autografy do automatycznego wykorzystywania zdjęć podwójnych (stereoskop.), pojedyńczych - ziemnych i powietrznych: aJ autografy do rzutu pojedyńczych obrazów: Gasser, Nistri Pęcresse; ó} autografy projekcyjne: stereotopograf Poivilliers, autokartograf. i aerokartograf Hugershoff-Heyde, cJ autografy przestrzenne: stereotopometr Predhumean, stereopłanigraf Bauernfeld-Zeiss, autograf Wild' a. 

A) Fototeodolity. Z nowych konstrukcyj fototeodolitów dla ter-. 'rofotogrametrji zasługuje na uwagę najnowszy typ wykonany przez 
firmę „Wild" ' w Szwajcarii, posiadający kilka bardzo ciekawych szcze
gółów konstrukcyjnych: możność uży'wania dwóch kamer o różnych ogniskowych, opuszczanie i podnoszenie kamery oraz lekkość i ła
twość operowania całym kompletem. (Rys. 6). 
I BJ Kamery lotnicze. Żegluga powietrzna posługiwała się fotografjami z balonów jeszcze przed wynalezieniem współczesnego płatowca. Posługiwano się jeszcze mokremi kliszami i aparatami fotograficznemi o ścianach stałych, z matówką · ustawioną w punkcie nie
skończoności. (Rys. 7). Z- chwilą zastosowania samolotów, które umo
żliwiły przeloty nad dowolnemi punktami terenu, pomyślano na serjor o użyciu zdjęć lotniczych do celów pomiarowych. 

) · Wojna światowa znalazła w fotografii z powietrza doskonały śro-dek wywiadowczy. O 'ścisłych pomiarach Żapomniano, jednak kamery i przetwornice zostały-dzięki ogromnemu doświadczeniu wojennemu,. w tak szybkiem tempie udoskonalone, że w czasie powojennym łatwo 
było raz obraną · drogą dojść do doskonałości. · · · · 
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Rys .... 6. Fototeodolit Wild'a. Rys. 7. /(amera lotnicza. Typ pierwotny. 

Ręczna kamera lotnicza Zeiss 'a jest już. w ścisłem znaczeniu ~a: 
merą mierniczą. Służy ona do sporządzama stereoskopowych zd1ęc 
ukośnych. Na kliszach odbijają się znaki, ułatwiające ścisłe określe
nie głównego punktu (środek kliszy). Zatrzask centralny. (Rys. 8). 

Kamera miernicza do zdjęć szeregowych jest stale umocowana 
w samolocie. Pozwala ona na użycie filmów, zawierających do 120 
zdjęć w jednej kasecie, przyczem film zostaje podczas zdjęcia auto
matycznie wyprostowany i przyciśnięty do płyty za filmem. (Rys. 9). 

~----
• 

Rys. 8. Ręczna kamera lotnicza Zeiss'a. Rys. 9 Kamera miernicza Zeźss'a 
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Transportowanie filmu i naciąganie zamku w następnym modelu 
wykonywa się automatycznie zapomocą generatora. W roku 1926 firma 
Zeiss zbudowała dwa nowe typy kamer do zdjęć szeregowych bez 
generatora, natomiast z zastosowaniem małego śmigła do automatycznego 
popędu kamery. (Rys. 10). 

K. 1. Kamera z mechanizmem 
popędowym. Obiektyw jest bez skazy, 
światłosiła 1: 4.5, ogniskowa 21 cm. 
Zatrzask żaluzjowy, pozwalający na 
równomierne przejście promieni świetl
nych o 870/o. Migawka Vg od 1/75 
do 1/ 160 sek. i 2 żółte filtry (mo
żna nastawiać podczas zdjęcia). Na 
kliszach odbijają się libele i licznik. 
Wg - oś łamana. Kamera jest przy
mocowana kardanicznie, 

Su 2. Lornetka z .regulatorem 
prawidłowego pokrycia terenu zdjęcia
mi. Lornetka jest stale przymocowana 
do kamery. Ruch śmigła przenosi 
się na lornetkę zapómocą giętkiej trans
misji We. Pole widzenia wynosi 70°. 
Przed objektywem znajduje się klin, 
który pozwala na przenoszenie pola 
widzenia w kierunku lotu, najdalszy 
punkt równa się wysok. lotu. Lornetka 
pozwala ustalić : 1) Pokrycie 300/o 
albo 600/o. 2) Odchylenia od kierunku 
lotu wskutek wiatrt,t (en crab). 3) Usta
wienie osi opt. w kierunku pionu. 4) 
Kontrolę kierunku lotu. 

Rys. 10. Automatyczna kamera lotnicza do 
zdjęć szeregowych firmy Zeiss'a. 

Model 1927. P. Sch. 3. Śmigło. Porusza cały 
mechanizm kamery i regulatora do po
krycia zdjęć w lornetce. Śmigło posiada szybkość 1000 do 7000 obrotów na minutę, co 
odpowiada czasowi między zdjęciami od 3-75 ". Aby obroty śmigła nie opadały niżej 
1 OOO na sek. na du.?ych wysokościach można przełączyć mniejsze tryby. Kółko H po
pozwala wyłączyć śmigło i · wykonać zdjęcie ręką. 

4, Kaseta filmowa zawiera 460 zdjęć, pokrycie 550 km. 2 posiada libelkę i licznik 
. od 1 do 1000. 

S. Sp. 5. Przyrzqd do zgęszczania powietrza w kamerze. Wyzyskano ciśnienie 
powietrza w pędzie samolotu, celem przyciskania i prostowania filmu w chwili zdjęcia. 

Z przeróżnych innych typów dobrej konstrukcji wymieniam aparaty 
francuskie: Demeria-Lapiere, 'Roland, Planifote i Cadastrale z zatrza

I skiem systemu Labrely, - angielski „Igi" firmy Vikers - i ameryk. 
/. firmy F airchild. 

, Ostatnią zdobyczą w dziedzinie budowy kamer mierniczych jest 
połączenie kilku kamer między sobą na jednym samolocie, celem uni
knięcia żmudnych zdjęć zapomocą tylko jednej kamery. Równo
piierne i ekonomiczne pokrycie obszarów mierzonych zdjęciami, jest 
bardzo trudnym problemem lotniczym, zwłaszcza jeśli kolejne loty 
odbywają się blisko siebie. · Najmniejsze bowiem odchylenie od kie
rllnku lotu obala cały zgóry ułożony plan pracy, - powstają przerwy, 
które trzeba pokryć zdjęciami w powtórnych lotach. Traci się w ten 
sposób wiele czasu, koszta rosną i klisze są niejednolite. Dla zapo
biegnięcia tym konsekwencjom, amerykanie zaczęli stosować ostatnio 
kamery potrójne (tree-lens camera) w tym celu, aby w jednym locie 
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pokryć zdjęciami tyle bocznego terenu, na ile tylko dokładność i mo
żność wykorzystania tych bocznych terenów pozwoli. Zapomocą 
dwóch albo trzech kamer, połączonych między sobą, uzyskuje się 
zdjęcia o wiele szerszych pasów (około 9 km. szerokości). 

•• 

C. Przetwornice. Z pośród wie
lu typów aparatów, które by.ły 
używane jeszcze w czasie wojny 
światowej, na uwagę zasługują apa
raty 11 Ica" i 11Roussilhe", polegają
ce na jednej i tej samej zasadzie . 
Róźnią się one przeważnie tylko 
wyglądem zewnętrznym. (Rys. 11 
i 12). 

Ze względów praktycznych 
nowsze przetwornice ustawiono o
siami optycznemi pionowo, co po
zwala przy wyprostowywaniu na 

Rys. 11. Przetwomica typu ,,!ca". pracę jednej tylko osoby. Głównie 
jednak chodziło tutaj o automa

tyczne nastawienie ostrości. Pierwszy tego rodzaju model został zbu
dowany w r. 1924 przez monachijską firmę 11Stereografik"-form. 13X18 
pół autom. Pod koniec 1926 r. ta sama firma ulepszyła całą apara
turę, dając jej mechanizm całkowicie automatyczny. Format został 
powiększony na ·1sX24; 31

/ 2-krotnie powiększenie; prostuje zdjęcia 
odchylone do 15°. (Rys. 13). . 

11 S. E. G." firmy Zeissa zachowuje również ·automatycznie ostrość 
podczas ruchów. Dodatnie strony tego aparatu to mocna i solidna 
budowa, duży format (18X24), 
5-krotne powiększenie; ręce 
operatora są wolne. (Rys. 14). , 
Wobec dążenia · do łączenia 
kilku kamer lotniczych, osie 
optyczne odchylają się aż do 
30 ° od pionu; S. E. G. w tym 
wypadku nadaje się doskonale 
do wyprostowania tych zdjęć 
gdyź ekran nachyla się do 40 °. 

Fotogoniometr jest głów-. 
, nie aparatem· pomocniczym. 
Posiada teodolit i kamerę, 
w którą wkłada się pojedyń-
czą kliszę w t~m samem po- Rys. 12. Przelwomica typu Roussilhe'a. 
łożeniu, jakie miała podczas 
zdjęcia, (Rys. 15). Przez prześwietlenie klisz stwarzamy na nowo pęk 
promieni świetlnych, jak w chwili zdjęcia, a patrzą~ przez małą. lor
netkę i przez obiektyw kamery na prześwietloną khszę, ot~zymu1emY 
odpowiednie kąty poziome i pionowe. Kąty ·te odczytu Jemy z , tą 
samą dokładnością; co teodolitem w terenie; Zapomocą tych kątow 
obliczamy położenie stanowiska. w powi~trzu (wcięcie wstecz w prze-

..... . 
• 

I. 

( I 
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strzeni), a w dalszym ciągu orientację zewnętrzną, niezbędną do dal
~zej ~racy na autografie. Foto goniometr można również · stosować, 
Jako mstrument samodzielny przy wcięciach wprzód, dla stworzenia 
!,nowych punktów", oraz dla sporządzenia „punktów kontrolnych", 
Jednem słowem dla zgęszczenia podstaw geodezyjnych. 

D. Autografy Instrumenty te rekonstruują sposobem optyczno-

Rys. 13. Przetwornica ulepszona 
firmy ,,Stereografik" . 

Rys. 14-. Automatyczna przetwornzca 
Zeissa. Model 1925 (S. E. G.}. 

Rys. 15. Fotdgoniometr. 

, ' 



410 Wiadomości Służby Geograficznej. Nr. 4. 

mechanicznym teren, zdjęty 
z dwóch punktów (bazy) i 
przedstawiaj:3r dany o~cinek 
automatyczme w rzucie po
ziomym, z wysok~ściami, bez 
obliczeń. W autografach u
zyskujemy efekt stereosko
powy. 

Posiadają one niezmier
nie ciekawą konstrukcję, ale 
równocześnie są dosyć 
skomplikowane. Możnaby je 
podzielić na trzy ogolne 
grupy: 1) autografy do rzu
tów podwójnych O?razów, 2) 
autografy pro1ekcy1ne, 3) au-

Rys. 16. Autokartograf prof Hugershof f'a. tografy przestrzenne. 
1) Autografy do rzu

tów podwójnych o~ra7ó_w (do nich należą aparaty systemu Gasser'a, 
Nistri' ego i Pecress a i mne). 

Instrumenty tej grupy pozwalają na wykorzystani~ zdjęć 
niewiele odchylonych od pionu, - mają więc zastosowame przy 
mniejszych skalach i nie dają dokładnego obliczenia bazy. Apa
raty Gasser'a i Nistri' ~go l?olegają 
albo na t. zw. sposobie migawko-
wym, albo anaglifowym. 

2) Autografy proje~cyjne ~e
konstruują rzut poziomy i rzut ~10-

nowy oddzielnie zapo~o~ą oddziel: 
nych systemów dźw1gm. Do teJ 
grupy należą: 

a) Stereoautograf Orela - Zeissa 
model 1914. Nadaje się on w zupełno
ści do wykorzystywania zdjęć te~
rofotogrametrycznych. Jednak, m1- . 
mo dodatkowej konstrukcji Sandera 
dla zdjęć z powietrza, aparat· ten 
pozostał wyłącznie autografem do 
zdjęć ziemnych. Od autogr~fu nowo
czesnego · wymagamy bowiem pr~e
dewszystkiem, abY: ~ożna na. mm 
wykorzystywać zdJ ęc1a terro- 1 ae
rofoto gram etyczne, . o .wszystkie~ 
możliwych kierunkach osi optyczne). 
Pierwszym aparatem, który to 
uwzględnia, jest: 

b) Autokartograf Hugershoff' a- • 101ra 
Rys. 17. Aerokartograf prof. Hugers 1 1' • Heydego, model 1920 roku. Aparat 
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ten daje automatycznie rzuty 
poziome i pionowe, opra
cowuje profile, przedstawia 
elaborat równocześnie w róż
nych skalach i daje rów
nież automatycznie modele 
plastyczne. (Rys. 16). Jednak 
olbrzymie rozmiary i nad
miernie skomplikowany me
chanizm zmusił konstruktora 
prof. Hugershoff'a, do kon
strukcji innego aparatu, 
którym jest aerokarto
g raf. (Rys. 17). Jest to naj
mniejszy i najprostszy auto-
graf do wykorzystywania Rys. 18. Stereoplanigraf Bauersfeld'a-Zeiss'a. 

wszelkich zdjęć. System 
tego aparatu jest bardzo zbliżony db autokartografu. Odrzucono 
wszelkie linijki, system oświetlenia uproszczono, wymiary zmniej
szono. Do obsługi aparatu wystarcza jedna tylko osoba. Zapomocą 
przełącznika, można doprowadzić prawy obraz do lewego oka i od
wrotnie, przez co oszczędza się czas przy orientacji następnych obra
zów i zmniejsza się przygotowania triangulacyjne terenu o 50 0/o. 

c) Stereotopograf. inż . Poiuilliers'a, zbudowany zaraz po konstruk
cji autokartografu Hugershoff'a. Według '-zdania konstruktora aparat 
ten przedstawia automatycznie spółrzędne · przestrzenne w dowol

nych skalach, co jednak prak
tycznie nie zostało jeszcze 
stwierdzone. 

3) Autografy przestrzenne: 
. a) Stereopl(lJligraf Bauers-

fe ld' a - Zeiss' a jest jednym 
z najpoważniejszych autogra
fów w tej dziedzinie. (Rys. 18). 
Różni się on od autokar
tografu głównie tern, że za
miast linijki stosuje się pro
mienie świetlne, oraz że punk
ty nastawione i wymierzone 
są podawane zapomocą współ
rzędnych przestrzennych. Mo
żna je odczytywać, albo też 
przenosić mechanicznie na stół 
rysunkowy. Przeniesione wy
niki IllOŻna równocześnie z ory
ginałem pięciokrotnie powięk
szać, albo zmniejszać. Profile, 

Rys. 19. Autograf Wild'a. w rzucie pionowym albo po-
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ziomym, mogą być przedstawiane w dwóch różnych skalach. Do je- · 
dnego stołu rysunkowego mogą być dołączone inne, dla jedno
czesnego opracowania w różnych skalach. Przy stereoplanigrafie je
dnak zastosowano ciężkie i czułe mechanizmy, a nadmiar konstrukcyj 
optycznych wpływa ujemnie na całkowite działanie aparatu. 

b) Autograf Wild'a, model 1926 posiada nieruchomą lunetę i po
ruszające się we wszystkich kierunkach kamery z kliszami. (Rys. 19). 
Kamery są stale połączone z dwoma ramionami wodzącemi, które 
przedstawiają mechanicznie przebieg promie~i świetlnych, z punktu, 
w którym znajduje się objektyw, do punktów, zdejmowanych w te
renie (na kliszy). Urządzenie tego połączenia jest tego rodzaju, że 
naprowadza ono każdorazowo przed lunetę tylko obraz tego punktu, 
którego położenie jest w każdym wypadku określone położeniem ra
mion wodzących. Wild zbudował swój aparat przeważnie dla zdjęć 
terrofotogrametrycznych, jednakże nosi się z zamiarem, po wprowa
dzeniu pewnych zmian, umożliwić wykorzystywanie również i zdjęć 
z powietrza. 

4. System Boykow'a. 

. System topograficzno-triangulacyjny firmy „Aerogeodetik" mz. 
Boykowa polega na zupełnie samodzielnym sposobie pomiarowym. 

Dwa samoloty, znajdujące się w odp.owiednim odstępie (bazie) 
między sobą, zdejmują teren zapomocą kamer podwójnych do zdjęć 
szeregowych. (Rys. 20). Zdjęcia te wykonywa się równocześnie w obu 

Rys. 20. Schem at zdjęcia systemem Boykowa. Rys. 21. Trźangulalor Bbykowa. 
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samolotach od pionu do widnokręgu, przy zastosowaniu telegrafii bez
drutowej. Na każdym z samolotów ztyłu znajdują się „ogony po
miarowe", które odbijają się na obu zdjęciach i służą do obliczenia 
bazy powietrznej. 

Zdjęcia orjentuje i oblicza się na specjalnym, nader pomysłowo 
urządzonym aparacie, t. zw. ,,Triangulatorze Boykowa". (Rys. 21). Po 
otrzymaniu dokładnej bazy powietrznej, dalsze wykorzystywanie od-
bywa się na innych instrumentach. . 

Ze względu na wysoką cenę aparatu Boykowa praca na 
nim opłaca się tylko wtedy, kiedy chodzi o po~iary dużych obsza
rów. Według objaśnień konstruktora, przy zastosowaniu tej metody, 
odpada triangulacja ziemna. Po zakończeniu badań nad „Triangula
torem", narazie o olbrzymich rozmiarach, Boykow ma przy.stąpić do 
czterokrotnego zmniejszenia go. 

* * * 
Wobec tego, że jeszcze wiele lat upłynie, zanim Polska bę

dzie należycie stopografowana, jest · rzeczą oczywistą, że topografia 
wojskowa bez intensywnej pomocy fotogrametrji nie będzie mogła 
usunąć tych wszystkich braków w kartografii, które coraz to więcej 
dają się odczuwać. 

. Weźmy tylko pod uwagę fakt, że zdjęcia topograficzne w po
szczególnych państwach europejskich trwają już od stu lat zgórą 
i nie kończą się nigdy, bo muszą być stale uzupełniane, poprawiane 
i przerabiane. Przytem praca odbywa się zazwyczaj w tak wolnem 
tempie, że gdy pewien elaborat jest ukończony, początek jego już 
nie odpo:wiada rzeczywistości i musi być uzupełniany. 

Przy tych warunkach i wymaganiach, fotogrametria przyśpiesza 
i ułatwia w znacznym stopniu prace topograficzne, a przy umiejętnem 
zastosowaniu odpowiednich metod„ znacznie obniża koszty pomiarów 
kraju. 



Inż. WŁADYSŁAW SURMACia 
Podpułkownik W. I. G. 
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JEDNOLITA SIATKA KILOMETROWA NA MAPACH 
W. I. G. 

(Próba zastosowania praktycznego). 

Niniejsza próba wprowadzenia siatki kilom. na 
mapach jest indywidualnym poglądem autora. 

W oj skowy Instytut Geograficzny będzie rozważał 
ten problem łącznie z wynikami „Ankiety W. I. G." 
i wówczas zostanie ustalony system jego realizacji prak
tycznej, uwarunkowany naszemi wymogami, materjałami 
podstawowemi i położeniem geogr. Pol~ki. 

Dla gruntownego omówienia tej sprawy otwieramy 
łamy naszego pisma. (Redakcja) 

Doświadczenie wojny światowej ustaliło niezbicie, że nowoczesne 
mapy wojskowe, a szczęgólniej mapy w dużej skali (t. zw. plany) 1 po
winny posiadać siatkę kwadratów, niezbędną w działaniach wojennych 
dla celów wywiadowczo-meldunkowych, oraz dla różnorodnych prac 
pomiarowych wojennych, opartych na współrzędnych prostokątnych 
płaskich. Szczególnie zainteresowaną w tym względzie jest artylerja, 
która dla topograficznego przygotowania ognia i związanych z tern 
prac pomiarowych, posługuje się współrzędnemi prostokątnemi. 

Siatkę kilometrową, która przedstawia szereg linij równoległych 
do podstawowych kierunków układu współrzędnych prostokątnych 
płaskich, zastosowywały już w różnorodny sposób 1) do swych map 
państwa, walczące w okresie wojny światowej. 

Metody stosowane przez poszczególne państwa walczące, w za
leżności od przyjętego systemu, posiadały braki w większym lub mniej
szym stopniu, co spowodowało po ukończeniu wojny konieczność pod
dania rewizji stosowanego systemu i ogólne zainteresowanie sprawą ( 
opracowania i zastosowania nowych rzutów kartograficznych. 

Ogólną · wadą siatek kilometrowych z okresu wojny światowej 
była niejednolitość ich układu, powodująca w miejscach zetknięci~ , 
się układów koni_eczp.ość jednoczesnego nadrukowania dwóch lub 
więcej przenikających · się siatek, co w użyciu w warunkach wojen-

1
) Szczegółowe dane w tym względzie znajdzie czytelnik w artykule · kpt. F. Bier

nackiego p. t. .. Stosowaµie siatek kilometrowych dla celów wojennych" w Nr. 2 /Niado-
mości Służby Geograficznej. ' 
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nych prowadzić musiało do niechybnych omyłek, a w każdym razie 
nadmiernie utrudniało użycie map z siatką kilometrową we wspo
mnianych rejonach. 

Główne więc wysiłki dla powszechnego stosowania siatek kilo
metrowych poszły w kierunku uzyskania jednolitości, lub conajmniej 
zmniejszenia ilości układów współrzędnych prostokątnych płaskich. 
Jednocześnie rozpoczęto poszukiwania takiego rzutu kartograficznego, 
któryby odpowiadał nietylko potrzebom wojskowym lecz i ogólno
państwowym, jak pomiary dla celów katastru, techniczne i t. p. 

We Francji np. zarzucono odwzorowania Bonne'a i już podczas 
wojny zastosowano stożkowy rzut wiernokątny Lamberta'a w 3 pa-
sach równoleżnikowych. _ 

W Niemczech porzucono 40 układów Soldner' a, przechodząc do 
6 pasów południków systemu Gauss'a-Kriiger'a. 

Odwzorowanie Roussilhe' a zainteresowało szczególnie kartogra
fów świata. W Polsce zajmowali - się niem prof. L. Grabowski oraz 
kpt. Fr. Biernacki, który pracował ostatnio nad zastosowaniem tej 
metody dla obszaru Polski 1). 

Nieodzowną zasadą stosowania tych nowych odwzorowań jest 
wiernokątność i minimalne zniekształcenia odległościowe przy zacho
waniu jedności systemu współrzędnych prostokątnych płaskich1 lub 
minimum pasąw. 

Jednym z wysiłków w tym kierunku jest praca ąijr. Jankowskiego 
z Wojskowego Instytutu Geograficznego 2). Praca ta, traktowana wy
łącznie z punktu widzenia wojskowego, wywołała szczegółową dysku
sję kartografów polskich i zainteresowanych urzędów, lecz z powodu 
znacznych zniekształceń odległościowych, jakie daje w niektórych 
częściach Polski rzut Lambert'a-Gauss'a w opracowaniu mjr. Jankow
skiego - nie została dotychczas realnie wyzyskaną. Niemniej jednak 
stanowi ona cenny dorobek wojskowej myśli kartograficznej w naszej 
armji. 

', Przechodząc do sprawy przystosowania naszego materjału karto-
graficznego do dzisiejszych potrzeb wojny, oprzeć się musimy przede

. wszystkiem na tern, co posiadamy, gdyż wszelkie nowe opracowania 
•. mapy, wymagają długoletniej pracy. 
' Nasze mapy wojskowe (taktyczne i plany), czy to jako materjał 
pozostały po zaborcach, czy też z naszego · już dorobku powojennego, 

, są opracowane w rzutach wielościennych, jako pod wieloma wzglę,da
mi najdogodniejszych dla potrzeb wojskowych. Zasadniczym brakiem 
n a s z y c h m a p w o j s k o w y c h j e s t b r a k s i a t k i k i 1 o m et r o
w e j w j e d n o 1 i t y m u k ł a d z i e. 

. Zastosowanie jednolitego układu współrzędnych prostokątnych 
-płaskich na całej p~zestrzeni Polski do map w odwzor~waniu wielo-

1) Franciszek Bierna'.cki. _ ,,Odwzorowanie Roussilhe'a i próba zastosowania jego 
, metody do obszaru Polski". Bibljoteka Przeglądu Mierniczego Nr. 12. Warszawa 1927. 

2) .. Rzut i układ kartograficzny dla polskich map wojskowych z siecią kilome-
tryczną". Opracą_wał mjr. K. Jankowski Astr.-Geod. Warszawa 1925. Wydanie Wojsk. 

• , Inst. Geogr. 
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sc1ennym teoretycznie jest niemożliwe, gdyż każdy arkusz tej mapy 
posiada swój oddzielny rzut. 

Niemniej jednak, kwestia posiadania siatki kilometrowej, i to mo
żliwie jednolitej dla map naszych jest sprawą szczególnie ważną, 
zwłaszcza dla artylerii niecierpiącą zwłoki. 

W poszukiwaniu rozwiązania tego zagadnienia nie możemy pójść 
drogą zaborców, nie wytrzymałaby ona bowiem krytyki wymagań 
wojennych. Nie możemy myśleć o zwykłem nadrukowaniu siatki kwa
dratów dla celów wyłącznie meldunkowych, ani też o oddzielnej siatce 
dla każdego arkusza, jak na mapach austriackich; również i układy 
Soldnerowskie, tak uciążliwe przez swą ilość i trudność pracy w pa
sach zetknięcia się układów nie dadzą się zastosować. 

Nie możemy też, z punktu widzenia potrzeb wojskowych, czekać 
na opracowanie rzutu, któryby zadowolnił wszystkie potrzeby pań
stwowe, gdyż samo opracowanie i wydanie map w nowym rzucie wy
magać będzie kilkudziesięciu lat. 

Musimy więc znaleźć sposób, któryby nam umożliwił nadanie 
pełnej wartości wojennej posiadanym przez nas dzisiaj mapom. Mo
żemy nawet nie być w zgodzie z teorią, j.eżeli skutki · tej niezgody 
znajdować się będą w ramach dokładności, z jaką mapę opracowuje
my, drukujemy i używamy w warunkach wojennych. 

W tym właśnie kierunku zdąża moja próba zastosowania jedno
litej siatki kilometrowej do map naszych w odwzorowaniu wielościennym. 

Myśl przewodnia jest następująca: 
Arkusz mapy w rzucie wielościennym przedstawia trapez o wy

miarach naturalnych (bez zniekształceń) długości łuków południków 
i równoleżników, ograniczających obszar odwzorowany. ·· 

Jeżeli weźmiemy dowolny, jednolity rzut wiernokątny, z zasto
sowanym do niego układem współrzędnych prostokątnych płaskich 
i siatką kilometrową, - i jeżeli w rzucie tym ten sam obszar przed
stawiać się będzie też jako trapez, o innych nieco naturalnie wymia
rach (z powodu zniekształceń odległościowych), - to pozostanie nam 
jedynie wpasować w ramki mapy w rzucie wielościennym siatkę kilo
metrową jednolitego rzutu i zbadać, czy zniekształcenia odległościowe 
tego rzutu nie będą zaduże, i czy pokryją się dokładnością kreślenia, 
druku, deformacji papieru etc. 

Takim rzutem, dającym arkusze planów praktycznie w postaci 
trapezów, jest rzul stożkowy (teoretycznie równoleżniki odwzorowują 
się jako łuki kół}. ,, 

Wykorzystałem więc w tym celu wyżej wspomniany rzut Lam( 
bert'a-Gauss'a w opracowaniu mjr. Jankowskiego. 

Wrysowanie siatki kilometrowej rzutu stożkowego na arkusz • w rzucie wielościennym odbywa się następująco: _ 
1) z tablic współrzędnych prostokątnych płaskich, dołączonych 

do pracy mjr. Jankowskiego, oznaczamy współrzędne rogów mapy, 
2) drogą interpolacji rzeczywistej odległości rogów mapy ozna

czamy na brzegach ramki punkty przecięcia linji kilometrowych / -ów 
i Y-ów z ramką mapy, 

3) łączymy liniami prostemi otrzymane punkty, tworząą przez 
.to na mapie kwadraty kilometrowe. 

• 
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Prakt,Ycz~ie są one kwadratami o czem łatwo się przekonać po ich wykreslemu. 
. ~~zostaje ~badać różnicę wymiarów trapezów naturalnych rzutu 

w1elosc1ennego 1 trapezów rzutu Lambert'a-Gauss'a. 

D? tyc~ prób uż~łem nowych map Polski (planów 1 : 25 000) okolic Górnego Ślą
ska, ~~zie zmekształcema odległościowe rzutu, opracowanego przez mjra Jankowskie~ są mimmalne, oraz okolic Pucka i Wilna, gdzie są one największe . 0

' 

/ 

a) Dla arkuszy Śląska otrzymujemy: 1) 

11923,04 

(11920,16) 

-.ł4 - -t'-
-.ł4 •O ~ - ~ ...., - O) 

ark. Rybn~k rl O) C\1 - C\1 -...... rl ---- rl ....... - ~ ---
11947,84 

(ll945,30) 

Różnica podstawy dolnej = + 2,54 m., 
fi „ górnej = + 2,88 m. • 
,, "' boku lewego = + 2,57 m., 

pra~ego = + 2,50 m., 

ll923,04 

(ll920,16) 

~ ...;! 

ark. Zory 
~ o{ rl 
(N -...... -rl -rl ~ 

ll947,84 

(11945,29) 

co stanowi + 0,21 tys. odległości + 0,24 fi ,, + o.~3 li • li + 0,22 fi II 

Daje nam to w skali .1: 25 OOO kolejno: O,ł02 mm., 0,115 mm., 0,103 mm. i 0,100 mm 

h) Dla okolic Pucka : 

10770,21 

(10778,12) 

a:, - :n-t'- m C\"!. - (N o o a5 
ark. Chylonja. c5 a5 a:, -.ł4 

rl rl a:, ~ - rl --,...... rl ,...... 
~ ,...... ::::;, 

10796,58 

(10813,32) 

Różnica boków ramki' ·. 17 91 t · 1 63 dl ł - , m. co s anowi - . tys. o eg ości 
- 16,74 m. - 1.52 " 
- 17,94 m. - 1.63 
- · 17,82 m. fi fi - 1,60 fi 

a w skali 1: 25000 kolejno: 0,72 mm. 0,67 mm. 0,72 mm. i 0,71 mm. 

~) -Liczby oho~ ramek. podają naturalne wymiary trapezu w metrach, liczb"y 
w nawiasac~ oznacza1ą wymiary tra]}ezu, •obliczone ze współrzędnych prostokątnych . rogów ramki . 

6 
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c) Dla okolic Wilna: 

9637,69 9637,69 

(9656,36) (9656,36) 

- o oo o - o co ..o O) '<ł4 .!':) O) 
o.O <N .o O) 

o.O <N ark. Bezdany '° <N ark Rzesza c:- O) c:- O) (N (N c:- O) (N (N O) e <N (N O) e O) e 

9657,52 9657,52 _J 
(9675,27) (9675,27) 

Ró.tnice boków ramki: - 18,67 m. t. j. - 1,94 tys. odległości 
- 17,75 m. - 1.84 ., 
- 17,44 m. - 1,87 ,, 
- 17,48 m. ,, - 1,88 ,, 

a w skali 1: 25 OOO kolejno: 0,75 mm. 0,71 mm. 0,70 mm. i 0,70 mm. . . 
Jest to zgodne we wszystkich przytoczonych przyp.ad~ach ze zniekształceniami, po

. J k k' go dla rozpatrzonych reJonow. danemi w pracy mJr, an ows te , h rz adkach wynoszą: + 0,2 tys., Średnio, różnice ramek V: .trzech oiav:ianycskili l~ 25000 daje różnicę dla ramek _ 1,6 tys. i - 1,9 tys. _odległosc!, co na p ante w · 
w milimetrach: 0,1 mm. 0,7 mm; 1 o.7mm. . z rzecz istemi błędami, jakie daje ma-Różnica ta niknie zupełnie w ~orów~am~k ionychV:iedokładności rysunku i druku. 
pa, a wynikają~eD;li z deforml ~cji pap1hlut nit:~:/ych arkuszów mapy, wziętych dla prób, Rzeczywiście, kontro u1ąc ram yc 
otrzymałem: 

Ark. Zory połudn. bok ramki 
płn. ,, 
wsch. f „ 
zach. 

Ark. Rybnik Cf 'połudn, bok ramki 
płn. 
wsch. 

• zach. 

Ark. Chylonja połudn. bok ramki 
płn, 
wsch. 

Ark. Rzesza 

zach.- ., 
połudn. bok ramki 
płn. 
wsch. 
zach. 

Ark. Bezdany połudn, bok ramki 
płn. 
wsch. 
zach. .. " 

Wymiary 
teoret. 

477,9 mm. 
476,9 „ 
444,9 „ 
444,9 „ 
477,9 mm. 
476,9 „ 
444,9 „ 
444.9 „ 
431.9 tnm. 
430,8 ., . 

. 455,2 ., 
455,2 · ., 

386,3 mm. ' 
385,5 „ 
371,0 „ 
371,0 „ 
386,3 mm. 
38ó,ó „ 
371,0 „ 
371,0 „ 

Wymiary 
rzeczywiste 

478,1 mm. 
475,2 " 
443,9 „ 
445,4 „ 
476,9 mm. 
476,0 „ 
443,7 „ 
444,8 " 
431.6 mm, 
430,2 „ 
445,5 „ 
445,5 " 
386,4 mm. 
385,2 „ 
370,2 „ 
370,3 „ 
387,2 mm. 
386,2 
370,3 
370,6 

W praktyce różnice te dochodzą niekiedy do 2 mm, l) 

Różnice 

- 0,2 -mm. 
+ 1,7 " + 1,0 ,. , 
- 0,5 ,. 

+ 1,0 mm, 
+ 0,9 " + 1,2 " . + 0,1 li I 

+ 0,3 mm, + 0,6 ., . 
- 0,3 ., 
- 0,3 ,. 

- 0,1 tnlD· "' 

1
0,3 „ 
0,8 „ 
0,7 „ 

- - o,9 mm· 
- 0,7 + 0,7 + 0,4 

-
d f · pa. pieru nawet do 2°1o, (Rzutv_ 'kart~grą.· -1) Prof. Kolanowski podaje e ormacJe , 

ficzne . Warszawa 1925 - 1926, strona 262). 

Nr. 4 Władysław Surmacki - Jednolita siatka ki1ometrowa. na mapach. 419 

Otrzymane nikłe różnice ramek rzutu wielościennego i Lambert'a
Gauss'a (0.1 mm. i 0.7 mm.) przy wrysowaniu siatki kilometrowej, jak 
wyżej, rozdzielają się na 10-12 części (kilometrów), co na bok kwa
dratu siatki kilometrowej daje: 0.01 mm. i około 0.06 mm., a więc 
wielkości nieuchwytne w pracach graficznych. Dzięki temu też siatka 
kilometrowa, wrysowana opisanym sposobem przedstawia kwadraty 
i nie wzbudza graficznie żadnych wątpliwości. 

Rozpatrzmy jednak najniekorzystniejsze warunki. 
Biorąc arkusz północno-zachodniego obszaru Polski, najbardziej 

upośledzonego w rzucie Lambert'a-Gauss'a, t. j. na szerokości geogra
ficznej około 55° 30', - otrzymamy: 

10531,35 

(10561,15~ 

10558,02 cp = 55° 30' 
(105 6,40) 

Różnice boków: 28.38 m., co stanowi 2.83. tys. odległości 
29.80 m., ,, - 2.70 ,, ,, 
30.42 m., ,, - 2.80 „ 11 

30.52 m., 11 - 2.80 ,, ,, 
a w skali 1: 25 OOO kolejno: -1.13 mm., -1.08 mm., -1.12 mm. i-1.12 mm. 

.W wypadku najniekorzystniejszym, gdy błąd druku i deforma
cja papieru da zniekształcenie boków ramki z tym samym znakiem 
i przyjmując to zniekształcenie średnio równe 1.0 mm., otrzymamy: 
-1.1 -1.0 = -2.1 mm. Przy podziale zaś na 10.5 km. da to dla 
boku jednego kwadratu kilometrowego -0.2 mm. 

Wielkość ta, graficznie już uchwytna, a spotykana nawet w wa
runkac;h normalnych z powodu błędów druku„ daje się jednak dosko-

;nale -eliminować przy posiłkowaniu się mapą, gdyż biorąc współrzę
dne ~aficznie z mapy, lub nanosząc punkty na stolik artyleryjski za 
pomgdf siatki kilometrowej, sprawdzamy przedewszystkiem dokładność 
i wierność siatki, a specjalnie potrzebnego kwadratu i eliminujemy 
spostrzeżone błędy graficzne (spowodowane kurczeniem się papieru etc.) 
przez wprowadzenie odpowiedniego współczynnika do współrzędnych. 

Należy dodać, że te niekorzystne wypadki będą bardzo rzadkie, 
gdyż większe zniekształcenie odległościowe w rzucie, opracowanym 
przez mjr. Jankowskiego, dotyczą tylko małej cząstki obszaru Polski, 
najba-rdziej wysuniętej na północo-wschód. 

Tak więc, we wszystkich wypadkach wkreślenie siatki kilome
trowej w istniejące mapy znajduje całkowicie rozwiązanie praktyczne. 

Samo wykonanie techniczne nadruku opisanei siatki kilometro
wej na mapy i plany nasze nie będzie powodować trudności, szcze
gólniej przy druku nowych egzemplarzy. 

' 
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Mapa taka odpowiadać będzie w zupełności dzisiejszym wyma
aaniom wojskowo-pomiarowym, gdyż: 

1) azymuty brane graficznie lub rachunkowo odpowiadają rze-
czywistym, ponieważ rzut wielościenny jest praktycznie wiernokątny, 
a stożkowy ściśle wiernokątny, 

2) odległości, brane z mapy graficznie otrzymuje się bez znie-
kształceń. 

Pod tym względem skonstatować trzeba wyższość takiej mapy 
nad mapą w innym rzucie, gdzie zniekształcenia odległości istnieją 
zawsze w mniejszym lub więksZYIIl stopniu, 

Jedynie w wypadku obliczania odległości między punktami ze 
współrzędnych prostokątnych płaskich, należy otrzymaną odległość 
poprawić o zniekształcenie siatki rzutu Lambert' a 

1
), , • • 

W tym celu na każdym arkuszu mapy podany hyc wimen t. zw. 
moduł linjowy t. j. stosunek skali poszczególnej rzutu Lambert'a do 
skali głównej mapy. 

Wrysowanie siatki kilometrowej w omawiany sposób posiada 
tern większe znaczenie, że umożliwia zachowanie dla map wojskowych 
rzutu wielościennego, najodpowiedniejszego dla nich. 

Dla całości sprawy zaznaczyć trzeba, że przy posiłkowaniu się 
taką mapą należy mieć na uwadze, że: . 

a) Odległości i azymuty brać można graficznie tylko w obrębie 
jednego arkusza. Mając do czynienia z punktami znajdującemi się na różnych ar-
kuszach, odległości i azymuty (kąty i kierunki) otrzymywa~ na.leży 
rachunkowo, a to z tego powodu, że arkusze mapy w rzucie wielo
śćiennym przy sklejaniu dają pewne luki oraz, że linie kilometrowe 
X-ów i Y-ów przy połączeniu arkuszy, muszą posiadać nieznaczne 
załamania na stykach sąsiednich arkuszy, Znaczną rolę grają tu także 
względy błędów graficznycp, deformacji papieru · etc. 

b) Kąt między północą geograficzną i północą topograficzną, 
czyli t. zw. w artylerii zbieżność południków, odnosząca się do środ~a 
arkusza, powinna być podawana na każdym arkuszu. 

Zmiana zbieżności na 1 km. wyniesie średnio 0.2 tys. artyle-
ey~. / 

c) Biorąc współrzędne cyrklem z mapy, pamiętać zawsze należy 
o sprawdzeniu kwadrat~ siatki kil?.metro~ej dla wyeli~inowa~ia. bł~
dów graficznych mapy 1 deformac1i papieru. Czynnosc . ta ehmmu1e 
jednocześnie zniekształcenie siatki kilometrowej, jako wziętej z rzutv 
stożkowego. 

1) Na 84% obszaru Polski, gdzie zniekształcenie odległościowe rzutu, opracowa- • _ 

nego przez mjr. Jankowskiego, nie przekracza 
1
~

0 
, obejść się można bez tej po

prawki dla odległości do 20 km.. obliczanych ze współrzędnych branych z mapy gra

ficznie. Objaśnia się to okolicznością, że biorąc x i y graficznie z planu 1 : 25 OOO ze śre-
dnim błędem + 5 m., odległość obliczymy ze średnim błędem ± 10 m. 

(d = Y (x1- X2J2 +(Y1-Y2l2; md= ± V2.s2 + 2.5
2 

± 10) -• 

Nr. 4 Władysław Surmacki - Jednolita siatka kilometrowa na mapach. 421 

Na z~kończenie muszę zazn~czyć~ że dla niniejszej próby użyłem 
rz~tu stozko~ego w ~pr'!-co.wamu mJr. Jankowskiego bez żadnych 
zmian. Jedyme dla umkmęcia znaków ujemnych odniosłem początek 
u~ładu wspołr~ędnych prostokątnych do ~ = 48° i A= 15° od Green
wich, przy1mu1ąc dla punktu tego X = O i Y = O. 

Innych cennych uwag o pracy mjr. Jankowskiego a zwłaszcza 
podanych przez prof. dr. Grabowskiego i Departament' Artylerii do~ 
tyczących: ' 

, 1) możliw?~ci zmniejszenia zniekształceń odległościowych na 
kran cach Polski i 

2) . prz~niesienia punktu środkowego rzutu do 52 ° szerokości 
geograficzne), 
- nie ~as~osowałem,, wychodząc z założenia, że dla niniejszej próby 
prz~sumęcie ?~nktu sr?dkowego rzutu nie ma znaczenia, a zniekształ
cen!a odl~~łos~i<?we większe. te~bardziei są dogodniejsze do wyka
zama mozhwosci zastosowama S\atki kilometrowej w opisany sposób 

Przy w~rowadze~iu ninieisz~go projektu w praktyce, łatwo by~ 
łoby ulepszyc stosownie pracę mJr. Jankowskiego. 

. Do artyku~u ni.niejsz.ego . dołącz~ się dla ilustracji próbny arkusz „Mechowo" w skali 
1 , 25 OOO w rfucte w1elośc1ennym z siatką kilometrową wrysowaną omawianym sposobem. 

hl
. D~ne liczbowe,. potrzebne do wrysowania siatki w ten arkusz i związane z tern 

o 1czema s, n:istępuJące: (Patrz tablicę str. 422). · 
Części kilometrów dla odłożenia od rogów ramki wyniosą, jak na szkicu: 

0,576 3,419 3,493 

Moduł linjowy siatki dla środka arkusza otrzymujemy z rubr. 14 i 15, a mianowicie : 

M d li . (be + ad) siatki 10737.70 + 10762.92 
0 • nJowy = (be + ad) nat. wym. = 10717.36 + 10743.90 = 1.00lS3. 

/ 

Zbieżność poł?dników: geograficznego i Lamberta (kierunku x -ów współrzędnych 
prostokąt~ych pł~sk1ch) dla środka arkusza obliczamy ze współrzędnych środków: pół
nocnego 1 połudmowego boków ramki fe i f}. 
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Xb + Xe 
Xe= 2 

y1, + Yc 
Ye = 2 

= 741724.94; 

= 270509.47; 

l a = Ye - Yf 
g Xe .- Xf 

skąd o. = 2 ° 8' J 3 ".74 = 38. tys. artyl. 

Xf = 
Xa + Xd 

2 

Yf = Ya + Yd 

415.84 
= 11143_23 ; 

2 

RES UM E. 

= 730581.71; 

= 270093.63; 
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La question des cartes a quadrillage kilometrique, dans un sy
steme uniforme de coordonnees rectangulaires, ne cesse pas d' etre 
actuelle a cause de sa grande importance pour des besoins militaires 
et surtout pour l'artillerie. ' 

On lie, en generał, cette question avec la redactiori de nouvelles 
projections cartographiques, uniformes pour toute l'etendue du pays, 
on du moins pour quelques (le moins possible) zones meridiennes 
soit equatoriales, car l'application d'un quadrillage kilometrique uni
forme aux cartes militaires actuelles, dans la plus commode des pro
jections polyedriques, est theoriquement impossible. 

Dans le present article l'auteur fait l'essai d'une solution pratique 
de cette question. 

Dans ce but il utjlise la projection conique „Lambert-Gauss" 
a systeme uniforme de coordonnees rectangulaires planes, elaboree 
en 1925, pour toute l'etendue de la Pologne, par le commandant Jan
kowski de l'Institut Geographique Militaire de Varsovie. Comme point 
de depart il se sert du fait, que les deux projections (polyedrique et 
conique), donnent des feuilles de cartes sensiblement en forme de 
trapezes, dont les dimensions different tres peu. L'auteur trace le · 
quadrillage kilometrique de la projection Lambert-Gauss sur la carte 
en projection polyedrique en determinant les coordonnees rectangu
laires des quatre coins de la carte et en marquant par interpolątion 
les points d'intersection des lignes kilometriques avec le cadre de 
la carte. 

En etudiant ensuite un certain nombre de feuilles de la carte 
de la Pologne au 1: 25 OOO, ou les deformations de la projection Lam
bet"t-Gauss, dues a la distance, sont les plus grandes, l'auteur arrive 
a la conclusion, que la deformation du quadrillage kilometrique est 
minimale, et ne depasse pas les erreurs provenantes de l'imperfection 
du tirage, de la deformation du papier etc. 

Le quadrillage kilometrique, ainsi trace, satisfait a toutes les 
exigences militaires et ne presente aucune difficulte technique. 
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L'auteur remarque que la projection conique, etudiee par le com
mendant Jankowski, pourrait etre perfectioJ}nee dans le sens de la 
diminution des deformations des distances pour les confins de la Po
logne jusqu'a 1,2: 1 OOO, ce qui augmanterait encore la facilite et l'exac
titude du trace du quadrillage propose. 

L'article esi: accompagne d'une feuille d'epreuve au 1: 25 OOO de 
la zóne la plus inconveniente, a cause des grandes deformations des 
distances, qui porte le quadrillage kilometrique, trace au moyen de 
la dite metode. 

Le tex te renf erme les calculs necessaires. 

u N A s 

ANKIETA WOJSKOWEGO INSTYTUTU 
GEOGRAFICZNEGO. 

Dalszy ciąg nadesłanych odpowiedzi. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych 
Departament Artylerji 

L. 8417/0g. Reg. 
Przedrzymirski-Krukowicz 

Szef Dptm. Art. Pufkownik ~S. G. 

Warszawa, 17 września 1927 r. 

Na tamt. L. 4279 z dn. 21 kwietnia 1927 r. przesyłam wnioski, 
tyczące się prac kartograficznych. 

1. Z a e 1 i p s o i d ę o d n i e s i e n i a n a 1 e ż y p r z y j ą ć e li
p s o i d ę B e s s e I' a. Za tern bowiem przemawia: 

a) znaczna ilość posiadanych danych, materiałów i ta
bel, obliczonych dla tej elipsoidy; 

b) duża dokładność posiadanych dla całego obszaru 
b. zaboru pruskiego danych triangulacji, na elipsoidzie Bes
sel' a. Dokładność ta pozwala przyjąć posiadane dane za 
materiały podstawowe do nowego odwzorowania obszaru 
Państwa; 

c) zgodność w wyborze elipsoidy z ościennemi pań
stwami. 

Poza temi względami, wszystkie 3 elipsoidy Bessel'a, Clarke'a 
i Hayford'a nadają się równie dobrze do odwzorowania obszaru Pań
stwa. Dopiero za kilkadziesiąt lat, po dokonaniu nowej triangulacji, 
można będzie stwierdzić,!która z tych 3-ch elipsoid najlepiej odtwarza 
obszar Polski. 

2. J a k o p o z i o m z e r o w y n a 1 e ż y p r z y j ą ć poziom, do 
którego mamy odniesione najliczniejsze i najdokładniejsze dane ni
welacyjne, a więc p o z i o m z e r o w y n i w e I a c j i n i e m i e c k i e j 
(Amsterdam). 

3. J a k o r z u t n a 1 e ż y p r z y j ą ć r z u t Lam b 'er t' a-Gauss' a, 
z rów n o Ie ż n i kie m środkowym 52°, z u w ar u n ko w a
n i e m, ż e z n i e k s z t a ł c e n i e o d I e g ł o ś c i n a t y m r ó w n o
'1 e ż n i k u m a w y n o s i ć 1 I 1 OOO, c z y I i p r z y j ą ć s t o p i e ń 
s k u r c z e n i 

1

a 1/1 OOO. Rzut ten bowiem najlepiej ze wszystkich czyni 
zadość potrzebom artylerji. Wartość tego rzutu pod względem roz
kładu zniekształcenia odległości na obszarze Polski uwidoczniłem już 
przy rozpatrywaniu projektu ppłk. Surmackiego (rozbiór tego projektu 
wkrótce nadeślę). Przypomnę tu tylko, że zniekształcenie odległości 
w tym rzucie przekracza 1/1000 ty 1 ko w 1.3°1o całe go obszar u 
Po 1 ski; poza tern podkreślić muszę, jako bardzo dodatnią stronę 
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tego rzutu, to, że zniekształcenia odległości w kierunkach na wschód 

i zachód są stałe bez względu na rozciągłość. 
Co do sprawy odwzorowania obszaru kraju dla potrzeb kata

stru, to uważam, że należy ją zdecydowanie odłączyć od sprawy od

wzorowania dla potrzeb artylerii. Nie można bowiem znaleźć roz

wiązania, któreby jednocześnie zaspokoiło w zupełności potrzeby 

i wymogi tych dwóch różnych zagadnień. 

Gdyby jakieś względy szczególnego znaczenia wykluczały bez

względnie możność rozdzielenia tych dwóch spraw (w co zresztą 

wątpię, bo poza względami oszczędności, które za tern przemawiają, 

nie widzę innych), należałoby przyjąć odwzorowanie wielościanowe 

z zastosowaniem do niego, dla potrzeb artylerji, jednolitego układu 

współrzędnych prostokątnych w rzucie Lambert'a-Gauss'a, wyźej przy

toczonym, t. zn. przyjąć jako ostateczne rozwiązanie to, jakie podaje 

w swoim projekcie ppłk. Surmacki. 
Dla potrzeb katastru natomiast należałoby wyzyskać odwzo

rowanie wielościanowe z zastosowaniem odpowiedniej ilości układów 

współrzędnych prostokątnych. 

4. Zagadnienie takiego lub innego układu arkuszy - dla arty

lerii niema specjalnego znaczenia. Przy rzucie wielościanowym, mo

.żliwy jest jedynie, stosowany obecnie, układ arkuszy podług siatki 

geograficznej. Przy rzucie Lamberta-Gauss'a można stosować układ 

arkuszy równie dobrze albo podług siatki geograficznej, albo podług 

siatki kilometrowej. Przy wyborze - za układem podług siatki kilo

metrowej przemawia łatwość i dokładność budowy arkusza z siatką 

kilometrową. Poza tern należy przy wyborze wziąć pod uwagę to, 

że na wojnie zachodzi nieraz potrzeba drukowania arkuszy o więk

szych wymiarach: do tego celu układ podług siatki kilometrowej -jest 

dogodniejszy. 
5. Potrzeby artylerii w zakresie map są: 

a) plany kierunkowe w skali 1 :20 OOO (tym cz as 'o w o

zamiast takiego planu służyć mogą arkusze mapy w skal~ 

1: 25 OOO, po dopasowaniu do nich jednolitej siatki kilQme

trowej); 
b) mapa w skali 1 : 50 OOO, z siatką kilometrową; 
c) mapa w skali 1 : 100 OOO, z 5 ' siatką geograficzną. 

Wydział: Fłlozóficzny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakówłe 

, 
Kraków, 22 września 1927 r. 

-
~ 

I 

L. 1272/27. 

Prof. Jerzy Smoleński'. 

W odpowiedzi na przekazaną mi do zreferowania przez J. w: 
Pana Dziekana ankietę Wojskowego Instytutu Geograficznego mam 

zaszczyt wvrazić następującą opinję: 
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1. W sprawie wyboru elipsoidy podstawowej. 

, ~ajł~twiej. i ~ajprośc!ej by~oby za~hować elipsoidę Bessela, na 

ktoreJ opiera się w1~ks~ośc pom1arow triangulacyjnych terenu Polski. 

łednak! wobec przy1ę.c1a prz~z (!nję qeode~yjną elipsoidy Hayforda, 

Jak~ m1.ędzyna~o~ow:e1, wy~aJe .s1.ę raCJonalmeJszy wybór tej ostatniej, 

g~yz mewątphw1e 1 gdz1emdz1eJ nowe pomiary do niej stosować 
się będą. 

2. W ~pr~wie poziomu. zerowego dla niwelacji ścisłej. 
, Ust~leme ~redmego poziom~ morza na wybrzeżu polskiem wyma

gac będz1~ ~łuzs~ych obserwacyJ mareograficznych. Obecnie należa

łoby przyJąc poziom zerowy używany w Niemczech dla łatwiejszego 
nawiązania prac niwelacyjnych z zachodem. ' 

3. W sprawie jednolitego układu odwzorowania. 

. Skor? p~t~zeby woj~ko~e p~zemawiają za rzutem wiernokątnym, 
na1odJ?ow1edme1szy wydaJe się wiernokątny rzut stożkowy Lambert'a
Gauss a. 

Dr. Antoni Łomnicki 
Prof. Politechniki Lwowskiej. 

~---------------

Lwów, 30 wrnania 1927 r. 

Na pytania, zawarte w piśmie z dn. 21 kwietnia 1927 r. L. 4279, 

odpowiadam dopiero dzisiaj, albowiem otrzymałem je dopiero po 

ferjach. 
Doraźnie nie mogę dać odpowiedzi wyczerpującej, ponieważ 

wymagałoby to wykonania dość mozolnych studjów i obliczeń. Muszę 

zatem poprzestać na zakomunikowaniu mych indywidualnych może 

nie dość gruntownie umotywowanych poglądów. ' 

. , A~ 1. ~la prac kartograficz_nych Rzec~ypospolit~j należy przy

Jąc e l 1 p s o 1 d ę H a y f o r d a, o ileby przeciw temu me przemawiały 

jakieś głębsze względy geodezyjnej natury. 

Ad-2. Dla niwelacji ścisłej naleźy przyjąć jako poziom zerowy

poziom, możliwie najbardziej zbliżony do poziomu m o r z a B a ł t y c

k ie go, ~ uwagi na to, że nawet dr o b n e róż n i c e między faktycz

nym poziomem morza przy naszem wybrzeżu a poziomem, wynikają

CYffi: z nawiąza~ia do dals~Y:c~ mórz n_iogłyby poważnie zaważyć na 

szali gospodarki nadmorsk1e1 1 portoweJ, podczas gdy dość z n ac z n e 

błędy poziomu w Karpatach lub w innych terenach mają znikomy 

wpływ na kwestje natury gospodarczej lub strategicznej w tych te

renach. 
Ad 3. Za najodpowiedniejsze odwzorowanie ortomorficzne uwa

żam rzut st oż ko wy wie r n ok ą t ny (Lambert'a-Gauss'aJ. Jakkol

wiek zniekształcenia linjowe dochodzą przy użyciu tego odwzorowa-

nia na ziemiach polskich do ~ , to jednak dzieje się to tylko w bar-
1000 

dzo małych północnych i południowych skrawkach Polski. Ponadto 

układ ten m o ż n a ro z s z er z a ć do w o I n i e d a I e ko na wschód 
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i na zachód, obejmując bardzo ważne ze względów strategicznych te
reny przygraniczne, bez zmiany ~nieksz~ał.c~ń i met?dy odwzorowa: nia (zatrzymując te same .dwa rown?lezn~k1 ~asadmc~e). Z~lety. te1 nie okazuje odwzorowame Ro us s 1 l he a, 1akkolw1ek daJe meco 
mniejsze zniekształcenia. 

Ad 4. Arkusze powinny być ograniczone obrazami południków i równoleżników i zawierać siatkę tych linij. Siatkę kilometryczną można nakładać dodatkowo na przeźroczystej kalce lub też sporządzić osobne wydanie map z taką siatką wydrukowaną w innym kolorze. Prócz map w skali 1 : 100 OOO i 1 : 300 OOO należy wydawać także mapy w skali 1 : 25 OOO dla celów technicznych ( np. tras.owanie dróg, kanałów i t. p.) i w skali 1 : 75 OOO (dla celów geologicznych 
i innych). 

Akademja Górnicza 
w Krakowie 

Katedra Geodezji ł Miernictwa 
Górniczego. 

Prof. Inż . . Oskar Nowotny. 
L. 131/27. 

Kraków, 8 listopada 1927 r. 

Oonośnie do tamt. pisma z dn. 21 kwietnia 1927 r., które do tut. Zakładu nadeszło w czasie wakacyjnym, donosimy, że właściw~e Ka: tedra Miernictwa Akademii Górniczej ma do czynienia z pomiarami lokalnemi, przedewszystkiem z kopalnianemi, zaś z pomiar!lmi wyt szej geodezji nie ma styczności. Dlatego nie możemy w teJ sprawie wydać decydującej opinji. Możemy tylko wyrazić nasz poglą~ co do 
pewnych punktów, a mianowicie: 

Ad 1. Jako elipsoid należy przyjąć elipsoid Hayforda, ponieważ 
ten według ostatnich doświadczeń został określony i jako międzyna-
rodowy przyjęty. 

Ad 2. Poziom zerowy powinien być poziomem. mor.za Ba~tyckiego w punkcie: port Gdynia, ponieważ punkt naw1ązama musi leżeć na terenie Polski i musi być dostępnym. Trzeba jednakże przy pomocy jakiegoś międzynarodowego pomiaru różne punkty zerowe ze sobą 
połączyć. 

Ad 3. Układ odwzorowania Polski, który mógłby zadowolić za
równo potrzeby katastru, jako też wojskowości,. nie był~y po~ąd~~Y z powodu wielkich róż.nic zada~ o~ydwu; ~ak1 u~ład Jednoht~ f1e byłby w stanie zadowolić wymogow Jednego i drugiego. 

Nr. 4 

Wydział Geodezyjny 
Politechniki Warszawskiej 
Inż. Włodzimierz Kolanowski 

U nas. 429 

Warszawa, dn. 11 frudnia 1927 r. 

W liście nadesłanym do redakcji, P. Inżynier 
Kolanowski oświadcza, iż przed ułożeniem poniż
szej odpowiedzi, zapoznał się z odpowiedziami opu
blikowanemi w Nr. 3 Wiadomości Służby Geogra
ficznej, i z projektami, poglądami i potrzebami sfer 
i osób zainteresowanych, oraz zaznacza, że nie po
zostało to bez pewnego wpływu na urobienie poglądu 
Autora. 

(Redakcja}. 

Odpowiedź 

na ankietę W. I. G. z dnia 21 czerwca 1927 r . L. 4279. 

Odpowiedzi moje na pierwsze dwa pytania, na mocy tych samych 
motywów,. ~ędą identyczne z odp~wiedziami, dotąd opublikowanemi, a ~1~now1c.1e: .1) d? pr.ac geodezy1no-kartograficznych w Polsce najlep1e1. ,nada1e s1~ ehpso1d~ ~es~ela, 2). prace niw~lacyjne należy prowadz1c od poziomu odmes1ema, przy1ętego w Niemczech i stosowa-nego dotąd u nas w byłym zaborze pruskim. . 
. Odpo11;ie<;l-ź na P_ytanie trzecie jes~ utrudnioną ze względu na to, ze: aj w_y~ttme spec1.aln~ potrzE:bY wo1skowości należy uzgodnić z po~rzebam1 1~ny~h. dz1edzm ży~1a, np. technic,znego lub _naukowego 1 w szc.zegolnosc1 z potrzebami katastru, o ktorym wspomma ankieta; b} przetransponowanie · oryginalnych zdjęć stolikowych na obrany rzut kartogr~fic~ny powinno być najprostsze i nie powinno powodować ~byt ~1elk1eg? nakład~ pracy i zbyt wielkich wydatków, a jednoczesme m~ powmno z!11me1szać dokładności mapy; ostatni wzgląd ma szczegolne znaczeme przy sporządzaniu map w skali zdjęć stolikowych (1 : 20 OOO, 1 : 25 OOO), czyli t. zw. planów. 

. ~pecjaln~ po~rze~y wojskowości w dziedzinie rzutu, sprowadza-
Jące się w głowneJ mierze do potrzeb artylerji (siatka kilometrowa) ~edług opinji sfer artyleryjskich, najlepiej będą uwzględnione wtedy: 
kied.Y rzu~ mal?Y. będzie wie:~okątnym, a południki odwzorują się na całe1 rozciągłosc1 mapy na hnJe proste, gdyż tylko wtedy posiłkowa
ni~ się sJatk~ ~flom~trową .da n~jlepsze i najprę?sze w.yniki. Według teJ same) opm11 zw1ększeme zmekształceń o kilka dziesięciotysięcz-
nych ponad zawarunkowane w ankiecie 1 ± -

1
- nie będzie od-1 ooo 

grywało istotnej roli, gdyż dla średnich odległości strzelania, znie-
kształcenia nawet większe (1 ± ___!_:_!_) mogą być ignorowane wpro- • 1000 I 

wadzanie zaś poprawek na długości jest niezależne od wielkości znie
kształ~~ń (skaF _lokalnej). Uwzględniając powyższe nie można się nie zgodzie z opmJą sfer artyleryjskich, . że najodpowiedniejszym tutaj 
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rzute~ ~ędzie rzut ~tożkowy Lamberta-Gaussa z tak obranym spół
czynI?,ikiem sku.rczema,. aby maksymal.n~ zniekształcenia długościowe 
n.a połnocny~ i połudmowym krańcu i w pasie środkowym odchylały 
się y.r obydwie str<?ny, od jedności o jedną i tę samą wielkość. Na
to!111a~t rzut Roussilhe a dla celów wojskowych jest najmniej odpo
w1edm. 

Decydując się na zastosowanie rzutu stożkowego Lamberta
Gaussa,. pójdziemy dalej i zastanowimy się nad sporządzeniem mapy 
w ska~I 1 : ~o o~o. lub 1 : 25 oo~ ze zdjęć . stolikowych, wykonanych 
w r~uc1~ ~ielosciennym i w t~J samej naturalnie skali (uzgodnienie 
skah zd1ęc1a ze skalą mapy me ulega wątpliwości). Zauważymy, że 
w ty~ wypadku. s~kcje zdję~ st<;>likowych ?ę~ą się ró~niły od swych 
ob~azow n~ wyzeJ w~pommaneJ mapie; rożmce te, Jak można wy
wnioskowac z . wy~odow pr?J- L. Gra~owskiego. i innych, będą pole
gały na tern, ze m~zgod~osc ramek Jednych I tych samych sekcyj 
w obydwu rzutach i w pasach równoleżnikowych skrajnych i środko
wym wyniesie zaledwie kilka dziesiątych milimetra (długości boków 
ramek zakładamy 300- 500 mm.). Tak małe różnice znacznie utrudnią 
transponowanie zdjęcia stolikowego na . mapę i niezależnie od zasto
s<?wany~h metod. o.b!liżc\ dokładność mapy, nie mówiąc już o wielkim 
nakład~ie pracy i wielkich kosztach, które będą przez takie transpo
nowame s~owod<;>w~ne. ~ożna byłoby coprawda trudności te ominąć, 
wykony~u1ąc zd1ęcia stohkowe bezpośrednio w rzucie sporządzanej 
mapy: wielka skala, małe wymiary sekcyj oraz wiernokątność rzutu 
w ~upełnoś~i na to pozwolą, byleby tylko zdjęcia stolikowe wykony
wac w skali l<;>~aJneJ danego planszetu; metody zdjęcia pozostałyby 
te s~me, a. ro~mca polegałaby tylko na stosowaniu zamiast jednej 
stałe) podziałki, szeregu różnych, uzależnionych od szerokości geo
~raficznej planszetów. · 

Z d~ugiej s~r~m~ ' ~oż.liwem jest. wykreśle~ie niezbędnej dla po
trzeb wo1skowosci siaki ktlometroweJ na mapie w rzucie wielościen
nym. O możliwo~ci tak!ego r?związania kwestii świadczy projekt 
ppłk. W. Surmack1ego. Nie wdaJąc się w szczegóły tego projektu za
uważymy tylko,. ~e wykre~lenie siatki kilometrowej w tym wyp~dku 
P.olegałoby na 1e1 UJ?rzedmel!l wyznaczeniu na mapie, a nawet na 
si~!ce. kartograficzne) w rzucie Lamberta-Gaussa, z którą musi stano
wi~ n~eroze~w~lną całość, a ~astępnie na przeniesieniu jej z uwzglę
d~iemem teJ merozerwalnośc1 na mapę w rzucie wielościennym. Oczy
~ist~, Vf !Y~ wypadku ~filn:iast zniekształceń obrazów powierzchni 
ziemi miehbysmy do czymema ze zniekształceniem kwadratów siatki 
jednakowoż zniekształcenia te byłyby tego samego rzędu i w ten sard 
sposób mogłyby być uwzględniane. 

Mając na :względzie powyższe rozważania, a także biorąc pod 
uwagę: 

1) że istniejące obecnie. plany topograficzne w skali 1 :·25 OOO są 
wykonane w rzucie wielościennym, 

2) że ~owe zdjęcia stolikowe wykonywa W. I. G. również w tym 
samym rzucie, 

3) że wykonanie planów i map w rzucie Lamberta-Gaussa wy-
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magałoby bardzo wiele czasu, wielkich wydatków oraz tak wielkiej 
liczby personelu technicznego, jakiej obecnie zapewne nie posiadamy, 

4) że niezbędne dla potrzeb wojskowości mal?Y i J?la?y z siat
kami kilometrowemi powinny być wykonane w czasie na1bhższym, 

5) że wprowadzenie zdjęć topograficznych w rzucie Lamberta: 
Gaussa byłoby kosztowną i niepewną pod. względem dokładności 
próbą, 

6) że ciągłość obrazu całego obszaru Polski na mapach topo-
graficznych nie odgrywa istotnej roli tak w zaspokojeniu potrzeb woj- . 
skowości, jak i innych, 

7) że siatki kilometrowe, warunkujące możność uzyskiwania gr~
ficznych spółrzędnych prostokątnych, są wymagane tylko przez wor 
skowość, 

8) że plany i mapy topograficzne są źródłowym materj~łem kar-
tograficznym dla kartografF ogólnej, wobe; .c~egą P.ożąda!łem Je~t, aby 
materiał ten posiadał maximum dokładnosc1 1 był Jednolitym metylko 
dla Polski ale i dla całej kuli ziemskiej, 

9) że dla wszystkich celów, nie wyłączając i wojskowych, naj
lepsze będą mapy nieposiadające praktycznie żadnych zniekształceń, 

- uważałbym za najodpowiedniejsze zastosowanie w p~ac~~h topo
graficznych i geodezyjno-kartograficznych W. I. G. rzutu w1elosc1en1!ego; 
specjalne potrzeby wojskowości mogą być łatwo wtedy uwzględntone 
przez wkreślenie siatki kilometrowej, jak to omawia w swym pro-
jekcie ppłk. inż. W. Surmacki. 

· Opieranie zdjęć katastralnych i topograficznych na jednym · i tym 
samym układzie i rzucie nie uważałbym za koniecz~e. i ~e wz~lędu 
na różne cele i metody - za praktyczne, tembardz1eJ! ze z~iąze~ 
między temi zdjęciami jest dość luźny i spro~adza się Vf ~łowneJ 
mierze do wykorzystania map katastralnych, celem uzupełmema map 
topograficznych, a to ostatnie, nawet przy różnych układach, zbyt 
utrudnionem nie będzie. 

Odpowiedź na pytanie czwarte i dotycząc~ formy pr~ys~łE:i mapy 
byłaby przesądzona w wy~adku zastosowa_nia rzutu wiel.osciennego: 
rzeczona mapa składałaby się wtedy z sekcyJ, zawartych między okre
ślonemi południkami i równoleżnikami. Taki sam podział byłby ró
wnież pożądany i przy zastosowaniu innego rzutu, a to ze względu 
na dogodniejsze orientowanie się w całości. 

Mapy, nie przeznaczone do użytku wyłącznie w wojsku, siatki 
kilometrowej mogą nie posiadać. 

Co się tyczy wykonania map, to powinno . ono zapewni.ć naj_
większą dokładność obrazu, szczególnie w mapach o większe) skah. 
Zależy to nietylko od dokładności kreślenia, lecz w większym może 
stopniu od metod reprodukcji, a w szczególności . od ~ego, ile razy 
przechodzi arkusz przyszłej mapy pod prasą, c<;> z JedneJ s~r?ny _wpły
wa w znacznym stopniu na jego deformowame, z drugie) zas daJe 
możność obrazowania różnych grup objektów w różnych barwach, 
podnosząc przez to czytelność mapy. Mniemając, że dwubarwne lll:apy 
topograficzne (sytuacja - czarna, warstwice - bronzowe), wymagaJące 
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tylko dwukrotnego przeciągnięcia arkusza pod prasą, są pod względem 
czytelności zupełnie zadawalające, uważałbym wykonywanie ich za 
najbardziej celowe, tembardziej, że przemawia zatem również oszczęd
ność w czasie i kosztach. 

Prof. Dr. L. Grabowski 
Lwów, Politechnika. 

U Z U P E Ł N I E N I E. 

Lwów, 26 grudnia 1927 r. 

W pisrme mojem co do wyboru· odwzorowania dla polskich map 
wojskowych, przesła.nem W. I. G-mu w odpowiedzi na jego ankietę, 
omyliłem się - mówiąc o ewentualności zastosowania odwzorowania 
Gaussowskiego - co do szerokości pasa południkowego, w jakim 
kraj nasz daje się zawrzeć. Obliczając maksymalną odchyłkę sto
sunku powiększenia od jedności dla tego odwzorowania, wyszedłem 
mianowicie z przyjęcia, iż Polska daje się zawrzeć w pasie rozciąga
jącym się po 380 km. na jedną i drugą stronę od jego połud~ika 
środkowego. (N a nietrafność tego założenia zwrócił mi uprzeJmie 
uwagę p. pułkownik Przedrzymirski w liście z dn. 23 grudnia b. r.). 

W rzeczywistości, przyjmując jako południk centralny dla od
wzorowania Gaussowskiego południk 22° 2' E. od Greenw., znajduję 
obecnie, że punkt Polski najdalszy od niego na wschód jestto punkt 
o długości 28° 22' E. od Greenw., szerokości 55° 20', najdalszy zaś na 
zachód jest punkt o długości 15° 49' E. od Greenw., szerokości 52° 29'. 
Odległość tak pierwszego jak drugiego z nich od wspomnianego po
łudnika centralnego wynosi 420 km. 

Wobec tego maksymalna odchyłka stosunku powiększenia od 
jedności wynosiłaby, przy zastosowaniu odwzorowania Gaussowskie
go bez skurczenia, 2' 16 tysiącznych, a przez wprowadzenie stosow
nego skurczenia obrazu dałoby się ją zredukować do 1 · 08 tysiącz
nych (a nie do O· 9 tysiącznych, jak podałem we wspomni~nem piś: 
mie). Wniosek, że postulatowi W. I. G. co do maksymalne) odchyłki 
stosunku powiększenia od jedności daje się uczynić zadość nietylko 
przez odwzorowanie Roussilhe'owskie, ale także - choć mniej do
brze - i przez Gaussowskie, pozostaje więc, przynajmniej praktycz
nie biorąc, prawdziwy i po tern sprostowaniu. 
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O POLSKI KOMITET GEODEZYJNY I GEOFIZYCZNY. 

Jesteśmy świadkami ogromnego rozmachu i r_ozwoju wielu. d~ie
dzin naszego życia. Czas, aby nauka polska za1ęła godne mieJsce 
w wartkim potoku życia społecznego, aby scementowała i pogodziła 
sprzeczne nieraz poglądy, dając inicjatywę do stworzenia szeregu 
placówek naukowych, potrzebnych państwu. . . . . 

Niejednokrotnie wojsko brało i bierze czynny udział w teJ a~cJi; 
troska o obronę państwa wiąże się dziś tak ściśle z nauką, że w wielu 
wypadkach trudno określić wyraźną granicę między niemi. Wynika 
stąd wzajemne przenikanie zagadnień wojskowych i zagadnień nauki, 
budzące w wielu umysłach niezrozumiały i szkod.liwy ?pór. . 

Od chwili odbudowy państwa, przez lat dziewięc, pomimo do
tkliwej potrzeby i przypomnień z zagranicy, naukow~ instytucje nasze 
nie zdołały powołać do życia P o 1 s k i e g o K o m i t e t u G .e o d e
z y j n e g o i G e of i z y cz n e g o 1). Być może, że Komi~et takt. w ~a
wiązku istnieje, jednak nie wykazuje ani inicjatywy am żadneJ . dzia
łalności pozostając niejako utajonym; szereg zainteresowanych i poważnych instytucyj państwowych nic o nim nie wie, ani też nie ma 
w nim swych przedstawicieli. 

Dlaczego Komitet Geodezyjny nie brał oficjalnie czynnego udziału 
w III-cim Zjeździe Międzynarodowej Unii. Geodezyjnej i Ge~fi:lyc~
nej we wrześniu roku 1927? Dlaczego me reprezentował ofic1alme 
tego działu nauki polskiej? Musimy stwierdzić, że konsolidacja nau
kowo-organizacyjna w tej dziedzinie postępuje u nas bardzo wolno. 

Nie będziemy szukali przyczyn, z których wiele da się może 
usprawiedliwić. 

Stan taki nie może jednak trwać dłużej. Mamy wszak Akade
mię Umiejętności, uniwersytety, politechnik!; szereg. zakładó'Y' i insty
tutów państwowych dobrze urządzonych i wydatme pracuJących -
oto gotowe środowisko organizacyjne dla Polskiego Komitetu Geo-
dezyjnego i Geofizycznego 2). • • 

Czy wojsko będzie mogło jeszcze długo czekać .na zapewmeme 
racjonalnego zrealizowania swych potrzeb w tym dziale pracy, czy 
zechce raczej wystąpić z mocną i konkretną inicjatywą? - Zoba
czymy. 

W ostatniej chwili podczas druku notatki „Ko~itet {_ie.od.-Geo.fizyczny" da! znak życia o sobie (Przegl. Miern. Nr. 1 (42), 1928 r.). Nie zmme1sza to Jednak w mczem naszych argumeptów. Wzmianka w Przeglądzie Mierniczy,:n ko.ńczy się„dziwnym. zarzut.em po~ adresem W. I. G., za to, że na oficjalne zaproszenie M1ędz. Un11 Geod. 1 G~ofizyczneJ brał udział w zjeździe w Pradze (1927), przez swych delegatów ś. p. ppułk.-mż. Leona 

1) Jako organu Międzynarodowej Unji Geodezyjnej i Geofizycznej. 
2) Francuski Narodowy Komitet Geodezyjny i Geofizyczny wed!ug stanu z dn., 1 listopada 1927 roku (Comite National Fralll;ais. ~e Geodesie. et. Geoph~s1que. Assem?lee Generale du 8 juin 1927. Compte rendu pubhe par le s~cre~a1re General .G. Per r 1 er, Paris) składa się z siedmiu sekcyj naukowych: 1) Geodez1a (1 osob°:o Komitet wy~o~awczy tej sekcji), 2) Seismologja, 3) Meteorologja, 4) MagnetY:zm 1 elektrycznosc ziemska, 5) Oceanografja fizyczna, 6) Wulkanolotja, . 7) J:Iydrolog1a, na~kowa. 
Ogółem Komitet liczy (prócz prezesa, s1edmm v1ce-1?rezesow 1 sekretarza generalnego) 194 członków, wśród których jest około 40 osób wo1skowych. 

7 
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Winiarskiego, szefa Wydziału Triangulacyjnego i Prof. Dr. J. Krassowskiego. Widocznie 
zagranica, zapraszając oficjalnie W I. G., widzi i słusznie ocenia stosunki miernicze 
w Polsce, gdyż W. I. G. mógł się wykazać realną pracą. podczas gdy „Komitet" n1ezem. 

Komitet Geodezyjny bez poważnego udziału w nim państwowych urzędów wyko
nawczych geodezyjnych i kartograficznych (prócz szeregu innych) jest czczą formą bez 
widoków na konkretne wyniki. 

Kpt. Franciszek Biernacki. 

ROZPORZĄDZENIE PRE~YDENT A RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 4 listopada 1927 roku 

W SPRAWIE OCHRONY ZNAKÓW TRIANGULACYJNYCH. 
(Dz. U. R. P. Nr. 100 z. dn. 15/XI 1927 r. - poz. 863), 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sier
pnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda
wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. Kto bezprawnie i umyślnie przeniesie, wyniesie, zniszczy, 
uczyni niewidocznemi lub uszkodzi budowle nadziemne (wieże, sy
gnały), wystawione nad punktami triangulacyjnemi na czas pomiaru, 
urządzenia utrwalające punkty w ziemi (słupki i płyty betonowe lub 
kamienne i t. p.), znaki niwelacyjne (repery), osadzone na budowlach 
lub w ziemi jako specjalne słupki betonowe, kamienne lub żelazne, 
ulegnie karze - o ile czyn nie stanowi przestępstwa, zagrożonego 
surowszą karą - więzienia do jednego roku, a w wypadkach mniej
szej wagi aresztu do sześciu tygodni, lub grzywny do 500 zł. 

Na obszarze mocy obowiązującej ustawy karnej z roku 1852 za
miast więzienia orzeka się areszt ścisły. 

Art. 2. Kto dopuści się przestępstwa, przewidzianego w art. 1 
przez nieostrożność - ulegnie karze aresztu do 4 tygodni, lub grzy
wny do 300 zł. 

· Art. 3. Przestępstwa, przewidziane w . niniejszem rozporz\dzeniu, 
ulegają rozpoznaniu sądów powiatowych (pokoju) . 

• .4rt. 4. W razie niewykrycia sprawcy szkody, wyrządzonej prze
stępstwami w art. 1 i 2 wymienionemi, w okresie miesiąca od czasu 
powzięcia o niej wiadomości przez władze państwowe, wieś, osada 
lub miasto, na której (którego) obszarze znaki się znajdują, obowią
zana (obowiązane) jest do zwrotu kosztów ponownych prac celem 
usunięcia szkody i przywrócenia znaków triangulacyjnych do stanu 
pierwotnego. 

W razie wykrycia sprawcy szkody po upływie wyżej wymienio
nego okresu czasu służy wsi, osadzie lub miastu prawo do zwrotu 
zapłaconej Skarbowi Państwa sumy. 

Art. S. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Mi
nistrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z innymi zainteresowanymi 
ministrami. 
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Art. 6. 
szenia. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło-

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 
Minister Spraw Wewnętrznych: · Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: A u gust Zaleski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Sprawiedliwości: A. Meysz towicz 
Minister Wyznań Relig„ i Ośw. Publiczn. Dr. Dobrucki 
Minister Rolnictwa: !(. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. [(wiatkowski 
Minister Komunikacji: Romocki 
Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 



SPRAWOZDANIA 

Badania geograficzne nad Polską P6lnócno-Zachodnią. 

(Wydawnictwo Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, pod kierunkiem pro
fesora geografji Stanisława Pawłowskiego. Zeszyt 2-3. Poznań 1927. Skład Główny -

,, Książnica Atlas". 

Zeszyt zawiet a kilka artykułów interesujących z punktu widze
nia wojskowo-geograficznego. Są to prace pp. A. Gontarskiej „O roz
mieszczeniu wysokości względnych po obu brzegach Wisły środko
wej i dolnej", prof. St. Pawłowskiego „O rozmieszczeniu ludności 
polskiej w województwie Pomorskiem", J. Ziemskiej „Rzut oka na 
drogi żelazne i zwykłe w wojew. Poznańskiem". oraz M. Kolbuszew
skiej „O rozmieszczeniu błot w wojew. Poznańskiem i Pomorskiem". 
Z artykułów tych omówię pierwszy, trzeci i czwarty, gdyż pracę 
prof. Pawłowskiego omówiłem osobno w notatce o „polskich mapach 
ludnościowych" (Wiad. Sł. Geogr, Zeszyt 3). 

W artykule p. Gontarskiej widzimy dwie bardzo ciekawe mapki 
średniego i dolnego biegu Wisły. Pierwsza z nich przedstawia „roz
mieszczenie wysokości względnych po obu brzegach Wisły", przy
czem pod „wysokościami względnemi" autorka rozumie średnie wy
sokości otaczających dolinę Wisły wyżyn ponad zwierciadłem rzeki. 
Dwa pasy, wyrysowane po obu stronach rzeki, zostały zakreślone tern 
gęściej, im większą jest wysokość brzegu doliny nad rzeką; mapka 
daje bardzo dobry obraz kontrastów, które przedstawiają kolejno 
zmieniające się niskie i wysokie ·brzegi doliny. Druga mapka, przed
stawiająca „różnice wysokości względnych po obu brzegach Wisły", 
daje obraz górowania jednego brzegu nad drugim w rozmaitych 
odcinkach rzeki. 

P. Ziemska podaje krótki rys historyczny oraz charakterystykę 
poszczególnych rodzajów kolei i kolejek, składających się na najgę
stszą w Polsce sieć kolejową Wielkopolski. Dołączone mapki przed
stawiają intensywność ruchu kolejowego na poszczególnych linjach. 
Dalej następuje krótka charakterystyka szos i dróg poznańskich, oraz 
statystyka ilości ich w poszczególnych powiatach. 

Maoka p. Kolbuszewskiej podaje odsetki terenów błotnych 
w rozmaitych miejscach województw Poznańskiego i Pomorskiego. 
Widzimy w niej, że błota grupują się szczególnie gęsto wzdłuż nie
których dolin szerszych, jak dolina Noteci, Obry, Baryczy, Wkry i t.d. 
Szkoda jednak, że autorka nie określiła ściślej co mianowicie rozu
mie pod pojęciem „błota"; jak się zdaje, zaliczone tu zostały wszyst
kie łąki, choćby trochę tylko podmokłe. 

Por. Stanisław Pietkiewicz. 
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Wiktor Mondalskb "Polesie", 
(Wydawnictwo „Kresów Ilustrowanych". Brześć nad Bugiem 1927 ). Część I. 

,, Zarys wiadomości ogólnych". 
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Autor podjął się trudnego i niewdzięcznego zadania opracowa
nia ogólnej monografii Polesia całego (a więc kraju nad Prypecią, 
leżącego po obu stronach granicy politycznej), na podstawie materja
łów zebranych przez siebie i przedewszystkiem na podstawie litera
tur;, mozolnie groma~zo~ej i rozpatrywa?ej kryty cz.nie.. Nie zrażają~ 
się licznemi trudnościami, napo!ykanemi . w k::t~deJ mem~l kwestJi, 
jużto z powodu braku. opracowan .zn.aczneJ częsci pro~le~ow na Po
lesiu, jużto wskutek medostępności hte~atu~y na prowmcJi, lub prze
starzałości opisów,-zebrał spory materiał i dał pogląd na całokształt 
zagadnień geograficznych na Polesiu. . 

Możnaby zarzucić autorowi, że przedwczesną Je~t rzeczą pory: 
wanie się na ogólną monografię Polesia, gdy tyl~ Jeszcze . kwestyJ 
w tej krainie nie opracowanych naukowo, a badama geograficzne na 
Polesiu są zaledwie w zaczątkach. Jednakże przyznać trzeba auto
rowi ogromną zasługę, gdyż nietylko dokonał dzieła, przechodząceg~ 
niejednokrotnie siły jednostki, ale poruszył szereg ważnych kwestyJ, 
dopominających się zbadanja (jak np., wiele zjawisk . an!ropogeo~r~
ficznych i etnograficznych, szybko scieranych przez zycie). Z~roctł 
uwagę na niejedno zagadnienie i podkreślił .z godnym uznama n~
ciskiem potrzebę ochr<~>ny przyro~y na 1:'ole~m. , Z t~go punktu wi
dzenia rozpatrywana k~iążka spełma zada!lie m~posledI?-i~, z~łaszcza na 
kresach bo nietylko Jest nagromadzemem wiadomosci, mezbędnych 
przede;szystkiem dla nauczyciela, ale zarazem jest silnym bodź~e.m 
do pracy naukowej wśród sfer miejscowych, a zwłaszcza młodziezy 
szkolnej, mogącej oddać wielkie usługi n~ polu regjonaliz~u, przy od
powiedniem przygotowaniu i wyposaż.enu.~ w potrzebne. mstrukC)e .. 

Już sam wygląą. zewnętrzny książki wzbudza zamteresowan!e. 
Op~trzona 1.2 ~apk~i i 20. fotograff a?1i, książka wy~ana. stara!l~ie~ 
robi wrażeme dodatme, napisana zas Jasno, przystępme, me obciązo 
na balastem statystycznym, z przejrzystą dyspozycją, ułatwia czyta
nie i ogarnięcie całokształtu zjawisk geograficznych na Polesiu. 

We wstępie zaznacza autor chwiejność grani': PolE:sia, zwła~zcza 
granicy wołyńskiej, różnie przez różnych autorow u1mowane1; do 
kwestji tej wraca w rozdziale I, gdz~e daje prób.ę d~kładnego ogra
niczenia Polesia przy pomocy mapki. We wstępie tez porusza spra
wę dowolności 

1

podziałów ~d~inist~acyjnych. d~i~iejszych i. h!storycz
nych, które mimo 'Y'yraźneJ mdy~id~alności fizJ~graf.icz~eJ i gospo-
darczej Polesia, kramę tę rozrywaJą i łącz~ z sąsiedmemt. : . . 

Nie pominął autor znaczenia strategicznego, wypowiad~Jąc się 
za granicą "czynną", która w przyszłości wytworzyć się powinna po 
planowem skolonizowaniu Polesia. . 
· W rozdziale I, w krajobrazie zwraca uwagę na rolę kraJo~razo
wą hała" dzieli Polesie na 3 pasy krajobrazowe, przyczem Jednak 
raz ~wzgl~dnia Zahorodzie, jako część oddziel~jącą wra~. z Prype~!ą 
Polesie północne od południowego (str. 14); w mnem mieJs.cu pomiJa 
Zahórodzie, uznając je tylko jako podrzędny element kra1obrazowy, 
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a jako część środkową jedynie bagna Prypeci (str. 29 i 34). Pisząc 
o wydmach, nie wspomina o kształtach ich, ani o tern jakim wiatrom 
zawdzięczają pochodzenie. 

Sporo miejsca poświęca autor na rozdział geologiczny; zwraca 
szcz.~gólną ~w~gę na zn.aczeni!-1 ruchów epejrogenetycznych dla hydro
grafJi Polesia I. powstama bagien, na rzeźbę przeddyluwialną, na okres 
lodo~c?wy., pradoliny, moreny czołowe i denne. Skłaniając się do 
pr~yJęcia Jedneg.o tylko okresu !odowcowego, zwalcza teorję wielkiego 
Jeziora na Polesm, przypuszczaJąc wraz z Fleszarem 1), że istniał szereg 
jezior większych od dzisiejszych, w zagłębieniach polodowcowych. 
W-argumentach przeciw jeziorom powołuje się na znaczną kulturę Drew
lan, co byłoby niemożliwe, zdaniem jego, przy większej niż dziś bło
tnistości kraju. Nie wdając się w analizę geomorfologiczną sądzę je
dnak, że przyjęcie istnienia jednego jeziora nie wyklucza ~ożliwości 
istnienia dokoła większych miejsc jako terenów rolnych, a jezioro mo
gło być doskonałą drogą handlową, podobnie jak Gopło w zamierz
chłych czasach. 

Do genezy bagie~ wraca. autor w rozdziale IV, o wodach, gdzie 
wraz z prof. Ptaszyckim stwierdza, że podstawową przyczyną zaba
gnienia mogą być ruchy wód gruntowych, spowodowane przez dopływ 
wody z innych dalekich terenów żywienia hydrologicznego Polesia 
(str. 85). Ważność akcji kanalizacyjnej szczególnie tu zaznaczona. 
Mówiąc o glebach na Polesiu, stwierdza użyteczność techniczną tor
fów. poleskich, na podstawie badań prof. Ptaszyckiego. Zawartość 
pop10łu w torfach wynosi 14.100/o, a nawet i mniej. 

Bar~zo sumienn_ie opracowapy został rozdział o klimacie, opa
trzony. kilku mapkami, skrupulatme zebrane daty meteorologiczne, na
wet historyczne, rozpatrywany wpływ bagien ·na klimat dzisiejszy, 
oraz pr~ypuszczalny klimat po osuszeniu. Nie podaje tylko autor przy 
wszystkich tabelach daty spostrzeżeń meteorologicznych, nie wiadomo 
czy wszystkie obserwacje w Pińsku doprowadzone są do roku 1927 
czy są tylko dawniejsze (1897). ' 

W części biogeograficznej ciekawe są ustępy o pierwotnem wy
palaniu nowin, oraz o powstaniu „hała". O wypalaniu nowin mówi 
autor (str. 146): ,,Jako regułę moż:ąa przyjąć, że w czasach dawniej
szych .uprawa gleby rozwijała się na porębach leśnych, a wyjątkowo 
tylko i chyba przypadkowo, na błotach zamienionych przez osuszanie 

, w łąki". Czy autor opiera się może na materjale onomastycznym, 
szkoda, że me podał źródła tej wiadomości. Bardzo silnie a słusznie 
podkreślona w tej części potrzeba ochrony, przedewszystkiem wielu 
zwierząt będących na wymarciu. 

~oś!i~ąe res~~waty s.ą na Polesiu następujące: 2 reserwaty azalji 
pontyJsk~eJ, cz. ~ozaneczmka, po 2 ha lasu rządowego, a nie po 10 ha, 
Jak mylme poda1e autor na str. 161 w pow. sarneńskim, jeden w nad
leśnictwie karpiłowieckiem, a drugi w snowidowickiem. Cis chronio
ny two_rzy je~ną wyspę reliktową na skraju puszczy białowieskiej. 
Zupełme wymszczony został modrzew. Wedle sprawozdania admini
stracyjnego w województwie poleski~m, ubyło tamże lasów B°lo od ro-

1
) Major Fleszar, dowódca VI Bataljonu I Brygady Józefa Piłsudskiego. (P. Red.). 
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ku 1914. To szybko postępujące wyniszczenie lasów poleskich i ra
bunkowa gospodarka leśna jest sprawą, domagającą się gruntownej 
rewizji. P. Mondalski wspomina o młodych wydmach powstałych po 
wytrzebieniu lasu na miejscu porzuconej roli. O ochronie zwierząt 
pisze autor (str. 171- 172) ,,sprawa bardziej wydatnej ochrony bobrów, 
ewentualnie utworzenia odpowiednich rezerwatów, domaga się równie 
rychłego jak i radykalnego rozstrzygnięcia". Autor wymienia kolonje 
bobrów w pow. sarneńskim-t łuninieckim, prużańskim i kosowskim; 
w tym ostatnim nad rzeką Zygulanką, uchodzącą do jez. Czarnego 
w nadleśnictwie Berezo-Kartuzkiem, istnieje kilka żeremi bobrowych. 
Podobno są i w pow. stolińskim. Nad Żygulanką są w 2 miejscach. 
Koło chutoru Dziady i przy uroczysku Siemiacze; ilość ich ok. 10, na 
całem Polesiu mniej więcej 20 sztuk, przytem byt ich jest wciąż za
grożony, gdyż np. w nadL Berezo-Kartuzkiem, gdzie bobry otoczone 
są specjalną opieką, st~ierdzono, że jednak koło chat ich zastawiano 
sieci, oraz natrafiono na ślady kręcących się koło żeremi myśliwych, 
a dwa lata temu sprzedano w Słonimiu żydom 2 świeże skórki bobro
we. Trudno zatem powiedzieć, że opieka nad bobrami jest dostatecz
na i że zrobiono wszystko, by bobra ocalić. ,,W stanie reliktowym 
znajdują się jeszcze: łoś, ryś, niedźwiedź brunatny, wydra, bóbr i bor
suk - przyczem istnieje możliwość uchowania zarówno bobra jak ło
sia przy starannej i konsekwentnej ochronie" (str. 179). ,,Liczba ło
siów nie przekracza kilkudziesięciu sztuk, każąc również dopomiriać 
się o skuteczniejszą ochronę pięknego a wytępieniem zagrożone~o 
zwierzęcia" (str. 176). Zagrożone są też jelenie, a nawet w pewnym 
stopniu i sarna, gdyż tępione są nadmiernie. Ogólnikowo wspomina 
też autor o potrzebie ochrony ryb i ptaków. W dalszym ciągu pracy 
podkreśla autor jak pilną jest sprawa utworzenia muzeum regjonal
nego, poświęconego poza archeologją, florą i fauną, także i etnografji; 
jest to tembardziej sprawa paląca, że zabytki te giną w coraz szyb
szem tempie. W związku ze sprawą rezerwatów wartoby pomyśleć 
o ochronie niedawno odkrytego głazu narzutowego w Lasotach, w pow. 
brzeskim, o średnicy ok. 3 m., tembardziej, że są już podobno plany 
jego eksploatacji. 

Stosunkowo najkrócej został ujęty rozdział ostatni o człowieku. 
Autor interesuje się prahistorją, zato bardzo krótko zajmuje się osa
dnictwem, przyczem przy opisie tak ciekawych form szczątkowych 
typów architektonicznych, nie dał ani jednego rysunku, co tern wię
cej byłoby cenne, że brak tych rzeczy w · naszej literaturze i że typy 
te są na wymarciu. Tak samo brak rysunków strojów poleskich. Nie
wątpliwie wynagrodzi nam autor brak ten w części szczegółowej. Na 
str. 209 powiada, że „wieś jest niewątpliwie młodszą formą osady 
od chutoru". Nie przesądzając pierwotności futorów, (przyczem nie 
wiadomo, które z pierwotnych zachowały się do dzisiaj), trzeba jednak 
dodać, że przeważna część chutorów powstała niedawno przed wielką 
wojną, na skutek procesu komasacyjnego, zwłaszcza, że rząd rosyjski, 
kierując się jedynie względami politycznemi, specjalnie usiłował, dla 
łatwiejszego opanowania chłopów, rozpowszechnić tę formę osadniczą. 
Szkoda, że tak pobieżnie traktuje autor tak ciekawą kwestję rozmie
szczenia ludności i typów wsi na Polesiu. Jak wykazał Kubijowicz 
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(Rozmieszczenie ludności na Polesiu), różnice w gęstości zaludnienia są wcale znaczne i wahają się w granicach od 10-100 na km.2
, przyczem Polesie południowe jest zaludnione wzdłuż rzek, północne zaś ma osadnictwo wyspowe; zwarte osadnictwo występuje tylko na pograniczach i na Zahorodziu. Grodzicki w swej pracy o rozmieszczeniu ludności na Polesiu otrzymuje w obliczaniu cyfr gęstości nawet 200 ludzi na 1 km. 2 Również pominął autor nowsze, przedwojenne ruchy osadnicze, a to nietylko zachodzące wskutek komasacji grunt(>w chłopskich, ale i parcelacji majątków wielkich właścicieli polskich i w związku z tern nader ciekawy proces kolonizacji na świeżych karczunkach (wyspy rolne śródleśne, o bardzo prymitywnej uprawie). Zapewne niejedna z tych kwestyj pojawi się w zapowiedzianej części szczegółowej. Wielce pożądaną byłaby mapka topograficzna całego Polesia, bardzo ułatwiająca studjum tej pracy. 

Przy tylu wartościach rzeczowych, zrozumiałą jest rzeczą, że pod względem formy da się znaleźć pewne niedociągnięcia w książce: miejscami zbytnia pobieżność, gdzieindziej zaś pewna rozwlekłość lub powtarzanie się. Zresztą autor sam w swej skromności usprawiedliwia się z tego. 
Naogół należy powitać z wdzięcznością i uznaniem pracę tę rozszerzającą znacznie horyzont krajoznawczy na Polesiu, a podkreślić trzeba to, że z całej książki tchnie zapał i umiłowanie przyrody wschodnich kresów naszych, oraz zrozumienie problemu regjonalizmu. 

Dr. Zofja Pacewiczowa. 

J. Moniaka Metody rysowania blokdiagramów i zastosowanie w geologji 
(z Instytutu Geofizyki i Meteorologji U. J. K. we Lwowie, Komunikat Nr. 30). 

Lwów, ,,Kosmos" 1927 r. 

Blokdiagram jest to perspektywiczny obraz 'terenu „z lotu ptaka", skonstruowany geometrycznie na podstawie mapy. Może więc on zastąpić w wielu wypadkach model plastyczny, o ile tylko jest starannie i precyzyjnie wykonany, przytem w stosunku doń ma on tę przewagę, źe jest łatwo przenośny. Można na nim wykonywać rozmaite pomiary i konstrukcje geometryczne, jak określenie kąta spadku, widzialności terenu i t. p., w sposób niewiele trudniejszy, a za to o wiele bardziej naoczny, niż na mapie. Blokdiagramy szczególnie poglądowo oddają formy terenu, kt(>rych plastykę można tu zlekka przesadzić, podobnie jak się to robi na profilach. Porównywanie blokdiagramu z mapą, na podstawie której go wykonano, a szczególniej sam proces konstrukcji blokdiagramu, są znakomitemi ćwiczeniami terenoznawczemi, pogłębiającemi umiejętność czytania i rozumienia terenu, przedstawionego na mapie. Z tego względu należałoby szczególnie polecić zajęcie się konstruowaniem blokdiagramów wszystkim wykładowcom terenoznawstwa w naszych szkołach wojskowych; prócz tego liczne zastosowania mogłaby mieć ta metoda przy ćwiczeniach taktycznych oraz przy ilustrowaniu dzieł, traktujących o historji wojen. 
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Niestety, dotychczas nie mieliśmy w języku polskim podręcznika, z którego możnaby było nauczyć się rysowania blokdiagramów. Więcej nawet: istniejące w innych językach notatki, dotyczące tego przedmiotu, grzeszyły brakiem dostatecznej ścisłości, co się oczywiście ujemnie odbijało i na rysowanych podług nich blokdiagramach. Rozprawka p. Moniaka, z której możemy nauczyć się wykonywać ~lokdiagramy szybko, ściśle i praktycznie, jest pod tym względem .metylko w naszej literaturze nowością, ale i pracą bardzo korzystme rozniącą się od istniejących już dawniej w tej dziedzinie prac zagranicznych. Szczególnie praktycznym i łatwym do nauczenia się jest spo.sób wykonywania blokdiagramów w t. zw. perspektywie równoległeJ, czyli aksonometrii; nadaje się on doskonale do wszelkich robót pobieżnych; metoda perspektywy środkowej, nieco trudniejsza. w ko~: strukcji, daje świetne rezultaty dla rysunków pokazowych, tlustracJi 
do książek i t. p. 

Por. Stanisław Pietkiewicz. 

St. Kosińska-Bartnicka - Zarys klimatu ziem wschodnich Polski 
Climat des provinces orientales de la Pologne. 

(Odbitka z Nr. 2 i 3 „Prac Instytutu badania stanu gospodarczego ziem wschodnich") Warszawa MCMXXVJI. Cena zł. 1 gr. 50. 

Praca, opatrzona powyższym tytułem, ukazała się w numerze ostatnim (2-3) ,,Prac Instytutu badania stanu gospodarczego ziem wschodnich", zasilając naszą szczupłą literaturę, dotyczącą klimatologji Polski wogóle, a w szczególności klimatologji wschodnich rubieży 
naszej Rzeczypospolitej. 

Na całość pracy złożyły się krótkie charakterystyki przebiegu główniejszych czynników klimatyczn.yc~ n:i . tereniE? 1:1aszych k~~só~ wschodnich, opracowane na podstawie istmeJących Juz monograf!) khmatologicznych polskich (z których dwie: o temperaturze powietrza i o opadach wyszły też z pod pióra p. Kosińskiej-Bartnickiej). Odpowiednio do tych czynników praca dzieli się na cztery niewielkie rozdzialiki, których treść w najogólniejszych, oczywiście, zarysach poda-
jemy poniżej. 

Wstęp . . W ogólnem sch~rakteryzowa!1iu klima~1! .Polski podkr~ślono słuszme, że pas, w ktorym nasz khmat prze1sciowy występuJe najjaskrawiej i stany pogody różnią się _najdobi!niej wskutek ścieran!a się wpływów oceanicznych z lądowemi, przebiega przez wschodme ziemie Rzeczypospolitej, leżące na rubieży kontynentalneg~ wschodu: Z tej!o punktu widzenia poznanie klimatu ziem wschodmch Polski 
przedstawia ~zc~ególny interes. . . · . . I. Ciśmeme atmosferyczne z wzatry. Po obszerme1szem stosun· kowo omówieniu antJcyklonu syberyjskiego i azorskiego, jakó ośrodków ciśnienia atmosferycznego, mających największe znaczenie dla wschodniej połaci Polski, następuje chara~ter)'.'styka przE:bie&u rocz~ nego ciśnienia atmosferycznego, przesuwama się grad1entow, Jako tez 
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zmiany panujących sytuacyj barometrycznych. Tablice średnich mie
sięcznych ciśnienia atmosferycznego i jego zmienności uzupełniają tekst. 

Z kolei następuje omówienie wiatrów. W skutek braku nowszego 
materjału obserwacyjnego, oparto się tu na danych dawniejszych, 
mniej szczegółowych, co znów uniemożliwiło wyodrębnienie kierunków 
wiatrów lokalnych od wiatrów wynikających z ogólnej cyrkulacji 
atmosferycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu użycie jednej 
z nowszych metod obliczeniowych przy opracowaniu danych, doty
czących kierunków wiatru. Metoda ta, niedawno wprowadzona do 
klimatologji przez A. Kamińskiego, pozwala na znacznie ściślejszą cha
rakterystykę zmienności kierunków wiatru niż metody dawniejsze. 
Omówienie róży wiatrów dla pięciu punktów oraz odpowiednie tablice 
i wykresy zakończają ten rozdział. 

Il. 1 emperatllra i wilgotno.{ć. Podano tu dość obszerną chara
kterystykę termiczną terenu, zawierającą dane co do przebiegu rocz
nego temperatury na poziomie rzeczywistym, jej zmienności średniej, 
tudzież wysokości amplitud. Podkreślono tu dwie osobliwości ter
miczne ziem wschodnich. Obszar położony na skraju płyty Białoru
skiej, utrzymuje wskutek wpływów lokalnych dość niską temperaturę 
długo na wiosnę, dopiero po stopieniu lodów następuje tu wiosna, 
która kroczy w b. szybkiem tempie. Podobną osobliwością ale w od
wrotnem znaczeniu jest płyta Podolska na jesieni: powolne przejście 
od lata do jesieni, poczem gwałtowne przejście do chłodów późnoje
siennych. . 

Osobno omówione zostały przymrozki wiosenne i jesienne, po
dane zresztą na podstawie b. szczupłego materiału. 

W zakończeniu rozdziału II mamy charakterystykę prżebiegu 
wilgotności względnej i prężności pary wodnej na podstawie danych 
dwudziestopięcioletnich (1886- 1910). 

Liczne tablice uzupełniają tekst. 
III. Zachmurzenie i zzsłonecznienie . Niestety niezmiernie skąpy 

materjał dotyczący insolacji ziem polskich uniemożliwił podanie bar
dziej szczegółowej charakterystyki usłonecznienia: na ziemiach wscho
dnich usłonecznienie to wzrasta w kierunku N N W- SS E. 

Co do zachmurzenia to wprawdzie materjału jest znacznie wię
cej, lecz jakd, z natury rzeczy, mniej pewny nie może dawać zbyt 
ścisłej charakterystyki. Podkreślono tu niezmiernie charakterystyczny 
wał zachmurzenia nad Wileńszczyzną, Polesiem i Białorusią, przesu
wający się latem na NE, powodujący wysokie zachmurzenie średnie 
tych terenów w porównaniu z terenami położonemi bardziej na po
łudnie, jak Wołyń i Pokucie. Ostatnie jest najpogodniejszym (a także 
najcieplejszym) zakątkiem naszego kraju. 

I V. Opady. Szata śnieżna . Oparto się tu na średnich dwudzie
stoletnich opadów atmosferycznych (1891- 1910). Po ogólnem schara
kteryzowaniu przebiegu izohyet na terenie ziem wschodnich omówiono 
dwa typy krzywych opadowych (wyrażonych w O I O sum rocznych) 
z zasadniczych czterech typów, występujących na ziemiach polskich: 
nizinny (środkowo-polski} i kontynentalny (pakucki), które występują 
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na ziemiach wschodnich Polski. Pokrewne te typy różnią się znacznie 
w rozpiętości i w momencie występowania maximum. 

Tekst uzupełnia tablica średni~h dwudziestoletnich sum . opado: 
wych dla 60 punktów obserwacyjnych. Zapewne wskutek meuwag1 
zarządu drukarni pozostawiono tu błąd zecerski: znak cp zamiast ), 
i ), zamiast cp w rubr. 3 i 4 (str. 24). 

Osobno omówiono rozkład i ilość dni z opadem wogóle, tudzież 
rozkład dni z opadem śnieżnym i pokrywą śnieżną. . 

Na końcu podano wvkaz odnośnej literatury oraz mapki izoterm 
z okresu 1886- 1910 na poziomie rzeczywistym dla lipca, stycznia i roku. 

Romuald Gumiński. 

Strażnica Zachodnia 

kwartalnik poświęcony sprawom kresów zachodnich. Nakładem Związku O~rony Kresów 
Zachodnich, Poznań 1927 r. Nr. 2, {form. 16 X 27, str. 167, 1 fablzca} . 

Od marca 1922 r. ukazuje się pismo p. t. ,,Strażnica Zachodnia", 
które postawiło sobie za cel „pielęgnowanie na kresach polskiej kul
tury w najsierszem słowa znaczeniu, pozostawiając na planie dalszym 
obserwację i zwalczanie żywiołu obcego". 

Każdy niemal zeszyt przynosi oryginalne i źródłowe prace z za
kresu polityki, geografii, historji, bądź też z życia gospodarczego i kul
turalnego kresów zachodnich. Praca komitetu redakcyjnego jest zor
ganizowana nowocześnie: każdy odcinek naszych zachodnich kresów 
(Prusy Wschodnie, Pomorze, Poznańskie i Sląsk) posiada swojego 
specjalistę. 

Nas szczególniej interesują prace geograficzne, zamieszczane 
w tym kwartalniku. Poniewaz wojskowa służba geograficzna często 
z nich korzysta, możemy stwierdzić, że wiadomości, znajdujące się 
tam, są i wszechstronne i bardzo sumienne. Oto spis niektórych prac, 
zamieszczonych w numerach za rok 1925/26/27: 

Stanisław Srokowski: ,,z Krainy Czarnego Krzyża". (Jedyna 
w swoim rodzaju monografia Prus Wschodnich); ,,Kłopoty Ekonomicz
ne Prus Wschodnich i Polskie Pomorze"; ,,Enklawa Wschodnio-Pru
ska"; ,,Malborg"; ,,Fromborg" (Nadbałtycki Wawel). 

Walenty Winid: ,,Gdańsk a Kanał Bydgoski". 
Marcin Nadobnik: ,,Rozsiedlenie Niemców w Poznańskiem". 
Władysław Wallenburg: ,,Rozsiedlenie Niemców na Pomorzu". 
Poza tern w wielu ~zeszytach tego pisma znajdujemy szereg cen-

nych prac historycznych dr. Teodora Tyca i Tadeusza Esmana, j~ko 
też prace z socjologji i z życia gospodarczego kresów zachodn~ch. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na artykuł Zygmunta Mocnarskzego 
p. t. ,,Praca Naukowa na Pomorzu Polskiem w okresie siedmiolecia 
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1920-1926" (rok VI, zeszyt 1-szyJ, który podaje wyczerpujący · spis instytucyj i publikacyj naukowych Pomorza 1). 
W 2-gim zeszycie „Strażn. Zach." mamy referat J akóba Glassa p. t. M a z u r z y P r u s c y w N i e m c z e c h p o w o j e n n y c h. Przypisek redakcji do tego artykułu mówi, że: 
,,Zarówno polscy, jak i niemieccy pisarze usiłowali niejednokrotnie przedstawiać w piśmiennictwie . zawiły problemat mazurski, każda strona w odmiennem oświetleniu, ze swego narodowego stanowiska. Odrębnem jest do pewnego stopnia stanowisko niniejszego referatu. Autor, przygotowawszy referat na specjalne żądanie w r. 1926 dla czasopiśmiennictwa niemieckiego, powoływał argumenty, które mogły mieć moc przekonywującą dla umysłowości niemieckiej: podkreślał szczególnie antyewangelickie punkty widzenia książąt pruskich, następnie monarchów pruskich, którzy ze stanowiska źle pojętego patrjotyzmu niemieckiego starali się wznieść mur chiński pomiędzy protestantami mazurskiemi a reformacją polską. Zarazem wszystkie swoje argumenty czerpał wyłącznie ze źródeł niemieckich i to źródeł ściśle urzędowych". 

W rozprawie Glassa mamy oryginalnie scharakteryzowane początki osadnictwa polskiego w Prusach Wschodnich. Wyjątek z artykułu najlepiej nam wyjaśni pogląd autora na tę sprawę. 
,,Gdy Konrad Mazowiecki w r. 1225 na pomoc przeciwko bałwochwalczym Prusom wezwał niemiecki zakon Krzyżaków, .poczem zakon osiedlił się w kraju Prusów i w stosunkowo krótkim czasie podbił znaczną część ziemi pruskiej, wówczas pomiędzy krajami, zdobytemi na Prusach z jednej strony, a Polską i Litwą z drugiej, powstała puszcza szerokości 20 do 30 mil. W ten sposób posiadłości zakonu od Polski w ciągu dwóch stuleci nie oddzielała żadna stała granica, co sprzyjało przenikaniu do puszczy od strony południowej sąsiadujących z nią polskich mazurów. Zakon przy pomocy dogodnych warunków starał się zachęcić wychodźców, którzy osiedlali się w tych ubogich w ludzi krajach. Dopiero po bitwie pod Grunwaldem (1410) i po .drugim pokoju toruńskim (1466) zakon jął stawiać przeszkody emigracji z Polski. W takiej oto drodze, jak widzimy, zgoła pokojowej, osiedlała się w południowej części krajów zakonnych, czyli w dzisiejszych Prusach Wschodnich, ludność mazurska". 

Przy tej sposobności chcieliśmy przypomnieć, że w podobnych rozważaniach mało uwagi zwraca się na rolę czynników fizjograficznych w osadnictwie. Czy nie jest rzeczą zastanawiającą, 'że Mazurzy w Prusach Wschodnich zajmują obszar moreny czołowej i zandry, to jest właściwe pojezierze pruskie, pokryte fasami? Że natomiast Niemcy zwartą masą osiedli nizinę nadmorską? Ze linja, która biegnie przez Szeskie wzgórza - Reszel - Jeziorany- Prabuty- Kwidzyń, w ogólnym przebiegu dzieląca te· dwa bloki etnograficzne, niewiele odbiega 

1
) Nietylko treść pisma ale sam układ artykułów, jak również forma zewnętrzna kwartalnika, nadają mu charakter poważnego pisma naukowego. To też z przykrością należy stwierdzić, że pismo to jest bardzo mało znane w kraju i że kolportaż tego kwartalnika w Warszawie , w stolicy Państwa, nie istnieje. 
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od tej linji, która ciągnie się r~wnolegle. do niej. i .d~ieli ~en sam obszar na dwie nawet tektoniczme różne 1ednostk1 ftz1ograf1czne? 
Równie ciekawe są dane statystyczne co do ilości Polaków w Pru

sach Wschodnich. 
„Podług urzędowej statystyki pr~skiej liczba ludności polskiej w całych Prusiech W schodmch wynosiła: 

w roku 1867 - 344.800 
,, ,, 1890 - 328.000 
,, ,, 1900 - 299.000 
,, ,, 1910 - 277.000 

w tej liczbie w okręgu olsztyńskim 258,000, co stanowiło 49,29°/o całej ludności. Ostatni spis ludności z dnia 17 czerwca 1925 r. wykazuje ludności mazurskiej w 9 powiatach południowych Prus Wscho-dnich tylko 43.000. 
. Samo się przez się zresztą rozu~iE:, że w, ,rzeczywistoś~i liczl;3; ludności mazurskiej nie mogła po wo1me spasc do cz~arte_J czę~c1 11;1-dności przedwojennej, że liczebność Ma~u~ów zatem. m~ i_noze w .1s,tocie stanowić mniej niż 200.000 osób i że me Jest byna1mme1 „quanbte ne-

gligeable". · 
. Szereg ciekawych artykułów z dziedziny życia politycznego, kultury i gospodarki składa się na doskonałą całość. 

Zeszyt kończy wspomnienie pośmiertne. Do~iaduj~my . się, że Strażnica Zachodnia poniosła poważną stratę - dma 5 s1erpma z. ~· zmarł dr. Teodor Tyc, redaktor i założyciel Strażnicy, docent Umwersytetu poznańskiego, autor wielu ce1;1ionych rozpraw historycz_nych, kierownik Instytutu Bałtyckieg.o. Opuścił ~arszt~t ~racy w peł~i rozwoju sił, w 31-szym roku swoJego pracowitego 1 ofiarnego zycia. 
Ufamy że mimo tak bolesnej straty „Strażnica Zachodnia" utrzyma się na 'tym samym wysokim poziomie, na który ją wydźwignął 

pierwszy redaktor. 
Skład komitetu redakcyjnego do którego wchodzą: Bernard Chrzanowski, prof. dr. Józef Kostrzewski, k~. pastor Karo~ Ko.tuła, ~ro~. Marcin Nadobnik, dr. Jan Podkomorski, prof. dr. ~1~oła1. Rudmck1, prof. dr. Kazimierz Tymieniecki, prof. dr .. Bohdan ~m1arsk1, dr. A1:1-drzej Wojtkowski, prof. dr. Stefan Zaleski, zapewma nam utrzymame dotychczasowego kierunku pisma. 
Ostatnio ukazał się 3 zeszyt 11 Strażnicy Zach.'\ który ~śród szeregu naukowych i źródłowych prac podaje cenne mfor~acJe o budowie nowych fortyfikacji niE:~iec~i~h, na pogranicz~ polsk1em, ,~raz rozważania o problemacie mme1szosc10wym. Szc~ego.lną .~artosc przedstawia starannie opracowany przegląd prasy memieckieJ. 

Por. Tadeusz Czarnota. 
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Mapa Samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej 
Skala 1 : 800 OOO, 

Nr. 4 

Automobilklub Polski. Nakład, wydanie „GEA", Warszawa - rok 1927 (4 k 
form. SS X 65). ar usze, 

Tuż przed wojną Towarzystwo Automobilistów w Warszawie 
wydało. bardzo st~rannie. atla~ samochodowy Królestwa Polskiego 
w skah 1: 504 OOO ). Pomewaz ruch turystyczny w czasie wojny 
był bardz,o. mały •. a stos~nki wydawnicze napotykały na znacz
ne trudnosc1, ogramc~ono się do wznowienia nakładu wspomnianego 
atl~su, a sporządzeme nowych map odłożono' do czasu ukończenia 
WOJny. 

Z ch~lą o~rod~enia naszej państwowości powstał Automobil
k!ub Polski z s1ed~1bą zarządu w Warszawie. Zarząd klubu robił 
mel?rzerwane starama celem uzyskania mapy samochodowej któraby 
obe1mowała całą Rzeczpospolitą; Usiłowania te znalazły s;ój wyraz 
w dwu ~astęf,uJących ~ydawmctwach: w 1924 r. ukazała się „Mapa 
automobtlo~a w skah 1: 1300000 2

), w 1925 r. Orjentacyjna ma-
pa autoruobdowa" w skali 1 : 1 OOO 000 3). " 

, ~a o~u tych kartach s~osy wykazano schematycznie, w ten spo
sob, ze os1edl,a. po~ączono Je.dną p~o~tą,, grubą linją, przy której ·po
dan~ o.dleg~os~1 ~tędzy ~1e1~cowosc1am1. Stąd też mapy te robią 
wra~~me s1ec1 tnangulacyJneJ Polski i w niczem nie przypominają 
własc1~ych ~ap samochodowych. Niezależnie od tych wydawnictw 
na kazdy ra1d. samochodow~ przygot?wywano t. zw. ,,Szlaki raidowe". 

Wyda~~1ct~a te był_v Jednak mewystarczające; dlatego też Au
toklu.b zwroctł się do W 01skowego Instytutu Geograficznego w W ar
s~aw1e z

4 
propozy,cją opr~co~ania „Ma~y samochodowej" w skali 

1 , 300 OOO ), n~ wzor odpow1edn.1ch wydawmctw zagranicznych. W 1925 
roku przystąp10no do wykonama tej mapy i dotychczas W. I. G. wy
dał 3 arkusze mapy samochodowej, t. j. arkusz Gdańsk-Gdynia" 
arkusz „Bydgoszcz" i arkusz „Poznań". " ' 

W ty~ samym czasie Automobilklub powierzył p. Szczyglińskie
mu wydame. 10 szlaków samochodowych w skali 1 : 300 OOO. z te
go wydawmctwa w 1926 · r. ukazał się szlak Warszawa- Kraków
Zakopane 5). 

• 
1

) , M ~ P a K r 61 e s t w a P o 1 s k i e g o z oznaczeniem miast osad wsi k~mór 
~olet, drog bitych, . traktów pocztowych i r~~k, dla użytku rolnictwa.' hana'Iu, ;zem sł~ 
1 _tu_ryzmN. :~ame !ow~rzystwa Automobd1st6w Królestwa Polskiego. Opra!ował ka-

t
zt~bterz aahe-f akęski. L1togr. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ców, Warszawa (26 mapek 
rOJ arrnyc • ormat mapek 20.'/4 X 25). I 

) M a P a A u t o m o b 1 I o w a R z e c z y p o s p o I i t e j p O I s k i e j odziałka f: ~ 3i~ OOO, wydana 1;>rzez Automobilklub Polski, Warszawa. Nakładem Księgar~i B Po-
omec / ego w_e Lwowie . . Druk Kartograficznego Instytutu we Wiedniu. · 

. . ) Or. J enta c Y l n a ma Pa a ut om ob i I o w a Rzec z y po sp O I i tej p O I-
sk 1 e J, podziałka 1: 1000000. Wydawnictwo Automobilklubu w Warszawie 1925 O _ 
cował Karol Motyczko. • pra 

4
) Mapa Samoch .odowa Rzeczypospolitej Polskiej w kr 

1 : 300 ~000 Dru~ i wydanie Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. s a i 
K , rogi ~.zlakowe Rzeczypospolitej Polskiej, Nr. 4. 

11
Warszawa

rakow-Zakopane . Skala 1 : 300 OOO. Szlaki o;:,racował Tadeusz Czarnota . . 

Nr. 4 Sprawozdania. 447 

Dwa te wydawnictwa 11Mapa samochodowa" i „Drogi szlakowe", 
nieprędko będą ukończone, a zapotrzebowanie na karty całej Polski 
jest znaczne. Konieczność zaspokojenia tych żądań w możliwie naj
krótszym czasie, dała asumpt do opracowania mapy samochodowej 
w małej skali, która jednakowoż tylko częściowo może odpowia
dać wymaganiom automobilizmu. Rezultatem tych dość szybko zrea
lizowanych zamierzeń jest „Mapa samochodowa Rzeczypospolitej 
Polskiej, w skali 1: 800000, wydawnictwa firmy „Gea". 

Jak na każdej mapie samochodowej, tak i na tej, najważniejszym 
znakiem są drogi. Podzielono je na 5 następujących kategoryj: sżosa 
I klasy, szosa II klasy, szosa gorsza, trakt i trakt gorszy. Ten po
dział dróg jest stosowany przez wojskowość; wiemy że nie ma on nic 
wspólnego z podziałem, jakiego używają Okręgowe Dyrekcje Robót 
Publicznych, a tembardziej daleki jest od klasyfikacji stosowanej przez 
turystów. Ponieważ nie mamy jednolitego typu drogi państwowej bi
tej, następnie ponieważ różne klasyfikacje dróg w Polsce nie odpo
wiadają potrzebom automobilizmu, wreszcie z tego względu, że stan 
naszych dróg jest zmienny, przeto na mapach samochodowych drogi 
powinny być znaczone tylko z punktu widzenia ich przydatności dla 
komunikacyj samochodowych. 

(Automobilklub mógłby zorganizować, za pośrednictwem swoich 
oddziałów i członków, stałą ewidencję dróg bitych, zebrać klasyfikację 
tych dróg, ściśle określić które uważa za lepsze drogi samochodowe, 
a które za gorsze. W ten sposób przygotowany materjał nale
żałoby kartować, zwłaszcza, źe dotychczasowe informacje o stanie 
dróg, bez względu na źródło z którego pochodzą, z powodu nieusta
lonych pojęć, są często nieścisłe lub błędne). 

Niestety, każda z obecnych map samochodowych Autoklubu 
podaje inną klasyfikację dróg, przez co utrudnia poznanie i tak już 
zawiłych stosunków komunikacyjnych. Możnaby tego z łatwością uni
knąć przyjmując klucz znaków umówionych podanych na mapie sa
mochodowej W. I. G. 

Na omawianej mapie samochodowej (,,Gea") do klasyfikacji dróg 
wkradła się pewna niejasność. Do legendy wpowadzono znaki na 
szosę I i II klasy. Kaźdy turysta zrozumie, że chodzi tu o stan 
faktyczny drogi, to znaczy, że jedna z nich jest lepsza druga zaś gor
sza. Jednak tak nie jest, na mapie oznaczono jako szosę I klasy 
tylko główne szlaki np. Poznań-Warszawa, Poznań-Tczew, Kra
ków- Lwów, bez względu na jakość drogi. Wszystkie natomiast krót
kie odcjnki dróg, mimo, że stan ich jest świetny, jak np. szosa Kar
tuzy - Zukowo - Gdańsk, szosa Myślenice - Bochnia. tylko dlatego, 
że nie mają charakteru wielkich traktów, oznaczono jako szosy II klasy. 

Pomieszano więc dwa pojęcia: mianowicie charakter drogi z jej 
stanem faktycznym. Sama jednak myśl wydzielenia szlaków głównych, 
łączących wielkie miasta i wychodzących poza granice państwa, jest 
słuszna. Graficznie należało je jednak stanowczo wysunąć na plan 
pierwszy, tak, jak to ma miejsce na mapie samochodowej Freytag'a. 
Ponieważ na mapie w skali 1 : 800 OOO nie można pomieścić wszyst
kich dróg turystycznych, nawet dobrych, dlatego należało specjalnie 
oznaczyć wielkie szlaki samochodowe, które mają znaczenie dla ma-
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szyn dalekobieżnych, rozwijających znaczną szybkość. Na tych szla
kach powinny być wskazane spadki i kilometraż między wielkiemi 
miastami. Takie rozwiązanie kartograficzne wynikałyby ze skali 
jaką zastosowano do tej mapy. 

Przy redakcji wspomnianej karty należało wziąć pod uwagę 
jeszcze jedno zagadnienie. Wiemy, że dziś w Polsce każde większe 
miasto z powodu niedostatecznej gęstości sieci kolejowej jest węzłem 
komunikacji samochodowej. Wiemy naprzykład, że na linji Warsza
wa- Radom, przedsiębiorstwa samochodowe śmiało konkurują z ko
leją, przewożąc nietylko osoby, ale i towary. Wiemy, że dojazd do 
niektórych zdrojowisk i letnisk odbywa się tylko samochodami np. 
z Kielc do Buska, z Porzecza do Druskienik, z Kołomyji do Kosowa. 
Mimo to, że zjawisko jest powszechne, i ze względów komuni
kacyjnych ważne, nie zostało ono nigdzie ani ujęte cyfrowo, ani skar
towane. W najbliższem wydaniu mapy należałoby to wziąć pod uwa
gę; ten szczegół nietylko będzie cenną wskazówką dla turystów, ale 
prócz tego uzupełni urzędowy rozkład jazdy. 

Uogólnienie ilości dróg posunięto cokolwiek zadaleko, szczególnie 
w województwie krakowskiem i poznańskiem, gdzie brak np. bezpo
średniego połączenia Szamotuły-Stęszew-Kościan. 

Należało też przerwać znak szosy, albo zastosować inny jaki 
znak, w tych miejscach w których nie ma mostu, a dwa odcinki drogi 
łączy tylko prom, albowiem ta okoliczność znacznie utrudnia jazdę 
samochodem, (np. na Dunajcu pod Zakliczynem jest tylko jeden most 
w drugim zaś miejscu znajduje się prom; niema również mostu n~ 
Dunajcu, na drodze Nowy Korczyn-Ujście Solne). 

Co. do kilometrażu, który podano na tej mapie, nasuwają się 
następuJące uwagi. Przedewszystkiem - ,,macki ślimacze", umiesz
czone w punktach, między któremi podano odległości, nie są już uży
wane na· najnowszych mapach samochodowych, albowiem znak ten 
niekorzystnie wpływa na ogólny rysunek mapy, zaś zwyczajna kropka 
na szosie w zupełności wystarcza. Następnie kilpmetraż powinien 
być dwojakiego rodzaju: po pierwsze - powinny być podane odle
głości między osadami leżącemi blisko siebie, po drugie - powinna 
być wskazana odległość między dużymi węzłami dróg. Na mapie po
dano tylko odległości między najbliższemi osiedlami, skutkiem czego 
większe odległości trzeba dopiero żmudnie wyliczać, (np. odległość 
z Warszawy do Krakowa). Zdarzają się również omyłki w podaniu 
odległości, tak np. z Krakowa do Tuchowa podano odległość do 201

/ 2 
km. podczas kiedy w rzeczywistości jest tylko 16 km. 

Poza tern w legendzie nie podano klasyfikacji osiedli, pod względem 
wielkości, jak również nie uwidoczniono ich charakteru administra
cyjnego. Na mapie naogół wykreślono ich zamało i brak ten szcze
gólnie daje się zauważyć na węzłach komunikacyjnych (np. Kocmy
rzów), oraz na rozwidleniach dróg. Niektóre osiedla są umieszczone 
na niewłaąciwych miejscach, np. zamiast miejscowości Gorzyń jest Go
-rzysko (właściwa nazwa Gorzycko). Zdarzają się też błędy w nazwach 
osiedli: Noworadomsk obecnie nazywa się Radomsko. Naogół jednak 
toponymja jest bardzo dobrze opracowana. 

Są to jednakże tylko mało znaczące usterki. 
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Natomiast nie można się zgodzić z kartograficznem ujęciem nie
których osiedli. Wszystkie małe osady oznaczono czarną kropką, któ
ra się całkowicie mieści w znaku drogi; jest fo niesłuszne, albowiem 
żadna wieś nie stoi na środku drogi, a trudno jest sobie wyobrazić, 
aby się mieściła między jednym a drugim rowem nawet najszerszej szosy. 
Osiedle należy oznaczyć po tej stronie drogi, po której ono znajduje 
się faktycznie, wtedy dopiero jest to zgodne z prawdą i ma znaczenie 
orientacyjne dla turystów. 

Koleje harmonizują z rysunkiem szos, należałoby koniecznie do
dać stacje kolejowe, co jest niezbędne dla turystów w razie wypadku. 
Tu i ówdzie zdarza się błędna klasyfikacja kolei: np. na przestrzeni 
Kraków- Kocmyrzów mamy kolej szerokotorową, a nie kolejkę jak 
to podano na mapie. 

Granice są nakreślone według dawnego stanu rzeczy. Cała po
łudniowa granica województwa wileńskiego jest obecnie zmieniona: 
np. gminy Koniawa i Orany przeszły z województwa nowogródzkiego 
do województwa wileńskiego, wobec czego województwo nowogródz
kie nie graniczy obecnie z Litwą. · 

Mapa uzyskałaby większe zaufanie kartografów; gdyby południki 
i równoleżniki były przeciągnięte przez całą długość arkusza, jak ró
wnież, gdyby zaznaczono rzut, w jakim mapa została wykonana; 

Opracowanie kartograficzne nie pozostaje w żadnym stosunku ~ 
do reprodukcji tej mapy. Przedruki są słabe, rysunek wód spalony 
kwasami i tak źle odbity, że nie można wcale omówić sieci rzecznej, 
ponieważ nie odgrywa ona żadnej roli w tym obrazie mapy. Lasy 
silnie uogólnione; odbito je w· kolorze blado zielonym. W całym ry
sunku daje się zauważyć brak retuszu. Te wszystkie usterki wyna
gradza po części szczęśliwy dobór kolorów. 

Ogólnie, treść mapy nie jest przeładowana, rozłożono ją propor
cjonalnie i harmonij'nie na całej powierzchni karty, skutkiem. czego 
uzyskano łatwą czytelność tej mapy. Z punktu widzenia kartogra
ficznego nie widzimy tu żadnych błędów zasadniczych, a nieliczne 
drobne usterki dadzą się zawsze usunąć w następnem wydaniu. 

Por. Tadeusz Czarnota. 

8 



LISTY DO REDAKCJI. 

W sprawie artykułu 
,,Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów". 

W artykule p. majora A. Karbowskiego p. t. ,,Osiem lat istnienia 
Oficerskiej Szkoły Topografów", w zeszycie 3-cim Wiadomości, 
zakradły się pewne :µieścisłości, które pragnę sprostować. 

1) Szkołę mierniczą w Warszawie pod nazwą „ W oj skowa Szkoła 
Miernicza" założyła Rada Regencyjna przy współudziale władz nie
mieckich. Nazwy niemieckiej „Vermessungsschule" używali jednak 
wyłącznie niemcy. Napis na drzwiach wejściowych do gmachu szkol
nego oraz legitymacje szkolne miały tekst dwujęzyczny po lewej stro
nie polski, po prawej niemiecki. 

2) Kierownictwo fachowe szkoły składało się rzeczywiście z ofi
cerów niemieckich, topografów i triangulatorów, jednak dyscyplinarnie 
i służbowo słuchacze podlegali Dowództwu Polskiej Siły Zbrojnej. 

3) Wykłady odbywały się przeważnie w języku niemieckim; je
dnak wykład topografii był prowadzony przez pułk. Kreutzingera wy
łącznie po polsku. 

4) Zadaniem szkoły było przygotowanie wykonawców do pro-
jektowanego programu robót pomiarowych na ziemiach polskich a nie, 
jak twierdzi autor: ,,niższego personelu pomocniczego". 

Swiadczy o tern fakt, że do szkoły przyjmowano oficerów np. 
ppor. Adamowicza, por. Michalskiego, kpt. inż. Pomirskiego, kpt. inż. 
Furtkiewicza, kpt. Elsenberga, kpt. Hertla, kpt. Zieleniewskiego, por. 
Mączyńskiego, por. Stebnowskiego, por. Sokólskiego, por. Wyczałkow
skiego. Oprócz tego w lipcu 1918 roku przyjęto 60-ciu nowych słu
chaczów, wyłącznie oficerów, o czem autor zupełnie nie wspomina. 
Osób cywilnych przyjęto zaledwie 3. 

Większość przyjętych słuchaczów miała już studia techniczne, 
a ówczesni podoficerowie wśród których było kilku dypl. inżynierów, 
są wszyscy niemal oficerami W. I. G. 

Nie może przeto być mowy by t. zw. po niemiecku „ V ermes-
sungsschule in Warschau" kształciła „niższe siły pomocnicze". 

5) Tempo pracy miało charakter wojenny, słuchacze byli sko
szarowani, wykłady rozpoczynały się o godz. 8-ej rano i trwały, 
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z krótką przerwą obiadową, nieraz do 6-ej wieczorem, poczem słu
chacze do późnej nocy uczyli się w salach. 

Program szkoły miał trzy działy: triangulacyjny, fotogrametrycz
ny i topograficzny. Oprócz kilku godzin tygodniowo wykładów wspól
nych, każdy oddział zajmował się wyłącznie swoją specjalnością. 

Zaopatrzenie w instrumenty i przyrządy było bogate. 
Oprócz wyżej wymienionych działów, słuchacze byli obznajmiani 

ze sposobami reprodukcji i drukiem map, co w późniejszych kursach 
niezawsz.e uwzględniano. Dla zapoznania słuchacŻów z tą dziedziną 
był specJalnie sprowadzony i demonstrowany pociąg drukarski. Dwóch 
słuchaczów: podchorążych Motyczkę i Rychlewskiego wysłano na 
miesiąc do Berlina dla zapoznania się z organizacją i urządzeniami 
,,Landesaufnahme". 

Kierownictwo szkoły, wychodząc z założenia, że przyjmowano 
słuchaczów o pewnem przygotowaniu technicznem, całą uwagę skiero
wało ha wykłady przedmiotów ściśle fachowych. 

Tyle co do okresu istnienia szkoły za· czasów okupacji. 
6) Twierdzenie, jakoby dopiero pułk. Zawadzki nawiązał kontakt 

z francuską Misją W oj skową nie jest ścisłe. Kontakt ten już dawniej 
istniał i to o wiele ściślejszy, gdyż już w semestrze 1918- 1919 współ
pracowała specjalna misja francuska fachowa, - złożona z geodety 
majora Thomas'a i topografów majora Poirmeur'a i porucznika Grivot'a
do lipca 1920 r. Za czasów pułk. Zawadzkiego, przydzieleni przez 
misję wykładowcy, wykładali jedynie taktykę, a więc przedmiot z za
wodem geografa nie mający wiele wspólnego. Również zaintereso
wanie profesorów szkół akademickich nie datuje się od ·czasu objęcia 
kierownictwa szkoły przez pułk. Zawadzkiego gdyż już w semestrze 
1918-1919 w szkole wykładali profesorowie: dr. Stanisław Lencewicz, 
geologję, topologję i geografię; dr. Straszewicz - matematykę; dr. 
Krassowski - astronomję i in. 

7) Podane zestawienie wykładów nie jest ścisłe: 
W wykładach topografji pominięto kapitana Kawinka, który wy

kładał w semestrze 1919- 20, natomiast wymieniono inż. Sawickiego, 
który tego przedmiotu nie wykładał. 

Pominięto w zestawieniu następujące wykłady: 
· Służba geograficzna w czasie wojny: mjr. Kreutzinger 1918- 19. 

Matematyka: prof. dr. Straszewicz 1918- 19. 
Geologja: prof. dr. Lencewicz 1918- 19. 
Topologja ,, ,, ,, 1918- 19. 
Geografja Polski prof. dr. Lencewicz 1918- 19. 
Rachunek wyrównania błędów etc. inż. Kluźniak 1918-19. 
Poljgonometrja, niwelacja i tachymetrja: inż. K. Sawicki 1918-19 

i ppor. Zongołłowicz 1919-20. 
8) Nakoniec zaznaczyć muszę, źe w spisie absolweBtów, nale

żało również umieścić 2-ch absolwentów poległych na polu chwały: 
ś. p. por. Biedrońskiego Stefana. i por. Bihorskiego Władysława oraz 
zmarłych parę lat później por. Zmudzkiego i kpt. Tyszkę. 
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9) W reszcie kwestia lokat w spisie absolwentów szkoły z roku 
1920 wymagałaby zasadniczego wyjaśnienia ale już nie na łamach 
kwartalnika. 

Kpt. Zongollowicz. 

W sprawie uwag inż. Kolanowskiego (Nr. 12 Przegl. Miern.) o artykule: 
„Kilka uwag o użyciu ciągów poligonowych w zastępstwie malej 

triangulacji". 

W recenzji o moim artykule, inź. Kolanowski stawia mi kilka 
pytań na które postaram się odpowiedzieć: 

1) W ciągach poligonowych, wykonanych pierwszym sposobem, 
boki mogą być dowolnej długości, zależy to od warunków terenu; np. 
jeśli można wyzyskać proste szosy, lub kolej, długość boków może 
wynosić 2 km. i więcej. 

2) Oczywiście, że omówione metody pomiarów liniowych, na
przemian taśmą i dalmierzem są niewspółmierne. Uważałem to za 
rzecz zupełnie zrozumiałą i nie· starałem się wcale podkreślić tej róż
nicy. Jednakże, wobec nasuwających się wątpliwości, wyjaśniam: że 
między dwoma punktami trygonometrycznemi względnie punktami na- · 
wiązania, można mierzyć odległości albo taśmą albo dalmierzem. 
Stosowanie tych dwu sposobów, naprzemian, na jednym i tym sa
mym odcinku jest niedopuszczalne, właśnie ze względu na różne do
kładności mierzonych linij temi sposobami. 

3) Kąty nawiązania, o ile .były pomierzone tym samym instru
mentem i sposobem jak i kąty załamania, należy przy wyrównaniu 
uwzględniać. W załączonym wzorze liczyłem, że azymuty na krań
cowych punktach ciągu otrzymano '? ogólnej sieci triangulacyjnej. 

4) Wzór obliczeń ciągu załączyłem aby na przykładzie pokazać 
jak kontrolu.je się obserwacje i ~yliczenia, a takiego wzoru w podręcz
nikach geodezji nie spotykałem. 

5) Ze wzoru 1.5 t" V2n, przy t" = 10" i odchyłce kątowej ciągu 
180", szanowny recenzent otrzymał n= 72 kątów w ciągu. Jest to 
rzecz zupełnie zrozumiała, jeżeli przyjąć pod uwagę, że ciągi leśne 
(np. na Polesiu) nawiązuje się do punktów trygonometrycznych I kla
sy, o bokach 25-30 km., a więc ciąg z konieczności musi mieć na
wet nie 72 a może i 200 kątów. · Liczbę tę stwierdzono w praktyce przy 
zakładaniu ciągów na Polesiu przez autora artykułu (1880 r.), i wyrów
nanie takiego wielkiego ciągu podanym sposobem jest bardzo łatwe. 

T. Cimkowicz. 

' 

Nr. 4 Sprostowania. - Od Redakcji. 

SPROSTOWANIA. 
W sprawie wzmianki o podręczniku: 

,,Geodezja" - . inż. St •. Kluźniaka. 
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W artykule mjr. Karbowskiego w Nr. 3 naszego pisma mylnie 
podano, iż wydawnictwa „Geodezji" podjął się W oj skowy Instytut 
Naukowo-Wydawniczy. · 

Wyjaśniamy, iż wydawnictwo „Geodezji" opracowanej przez p. Inż. 
Kluźniaka zostało podjęte przez Przegląd Mierniczy i druk zostanie 
ukończony około lutego. 

W sprawie artykułu: 
Teodólit Artyleryjski. Wilda 

zamieszczonego w Nr. 3 naszego kwartalnika zaznaczamy, iż jest to tł u
rn ac ze n ie z francuskiego, dokonane przez Por. Z ary c h tę i z całą 
świadomością redakcji jako takie wydrukowane. W przypisku redakcji 
w Nr. 3 nie podaliśmy tego dość wyraźnie. 

OD REDAKCJI. 
Dział Bibljograf]i i Z e Świata opuszczamy w niniejszym zeszycie 

ze względu na spóźniony termin wydawnictwa. 

Sekretarz R edakcji Por. A. Z ary c h ta wyjechał na przeciąg pół 
roku z ekspedycją do Peru, w celu badania warunków kolonizacji 
polskiej na tamtejszych terenach. Obowiązki sekretarza Redakcji objął 
Por. Loga. 

Nasze stanowisko. 

Wobec zamieszczonych w pewnem czasopiśmie uwag o pracy 
i wystąpieniach W. I. G., uważamy za stosowne zaznaczyć: 

Stoimy na gruncie p r a c y d 1 a d o b r a R z e c z y p o s p o-
1 i t ej; jako organ Wojskowego Instytutu Geograficznego i Sekcji 
Geograficznej T. W. W. nie możemy mieć na względzie niczyich in
teresów zawodowych ani intencyj osobistych. 

Nie widzimy także potrzeby bronić lub tłumaczyć wystąpień Woj
kowego Instytutu Geograficznego przed wyrazami nieżyczliwości lµb 
niezadowolenia. 

„Wielkość i Niewola" służby wojskowej wymaga od nas pracy 
w najszlachetniejszej i silnej formie; usiłują~ jej podołać trafiamy nie-
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raz na dziedziny ugorne, nietknięte ani ręką, ani decyzją, ani nawet 
myślą konkretną. 

Nie wolno nam czekać aż ktoś, kto po w i n ie n działać i są
d z i i e jakoby z r o b i to I e pi e j, poweźmie wreszcie postanowienie. 
Musimy iść naprzód i bez zwłoki. 

Uważamy za zupełnie właściwe zorganizowanie przedstawicieli 
wielkiej myśli, głębokiej wiedzy i wszechstronnego doświadci;enia 
w mocny blok nauki, który będzie chciał być eksploatowany dla do
bra społecznego. Do celu zmierzamy prosto i otwarcie. Niepotrze
bujemy zatem uciekać się do polemiki, która jest tylko przykrą stratą 
czasu. 

iAUWAZONE OMYŁKI DRUKU 0 W M 4. 
Stronica wiersz jest ma być 

339 18 z góry 17 marca 1917 15 kwietnia 1917 
366 9 17 kwietnia 1917 15 .. 1917 
385 9 z góry 1927 1928 
385 10 Marca tora Merca tora 
385 30 " branie braniu 
423 2 z dołu a wykreślone 
423 26 on ou 
423 26 moins moin 



Józef Kornel Witkowski 

MAPPA HYPSOMETRYCZNA DAWNEJ POLSKI 
Wycinek z arkusza „B 2" 
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MAPPA HYDROGRAFICZNA DAWNEJ POLSKI 
Wycinek z •rkusza,.J·8" 
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Ś. t P, 

Podpułkownik-Inżynier 

L E O N W I N I A R S K I, 
Szef Wydziału Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego, 

Były Oficer I Brygady Piłsudskiego, 
Kawaler Krzyża „ Virtuti Militari" V klasy, czterokrotnie odznaczony 

,,Krzyżem Walecznych", 

zmarł nagle dnia 22-go grudnia r. 1927, przeżywszy lat 39. 

Nieoczekiwana śmierć ś. p. Podpłk. Leona Winiarskiego, w chwili, 
gdy Jego wielkie zamierzenia or,!anizacji pomiarów Polski, miały przejść 
w stadium realizacji, stała się dla pracy Wojsk. Instytutu Geograficz
nego ciężkim ciosem, a dla całego korpusu oficerów W. I. G. nadwy
raz bolesną stratą. 

Cześć Jego świetlanej pamięci! 
(Tragiczną tę wiadomość otrzymaliśmy po zamknięciu numeru. 

Pamięci ś. p. Ppłk. Winiarskiego poświęcimy wstępny artykuł w na
stępnym zeszycie naszego pisma). 

REDAKCJA . 

... 








