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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. 



108 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR 2 

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-
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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~ 
W5CHÓC! 

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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LEGENDA: 

NIEMIE"tKIE 

~ PUNKTY ! . RZ. 

o · Jl.. Rz. 

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* 



124 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR 2 

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. 



126 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR 2 

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 



1is WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ 

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 
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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 



138 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR Z 

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
• 
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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. 
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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.). 
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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. 

' 



SPR A W O Z D A ,N I A 

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. 

KSIĄŻKI MAPY 1&1 

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. 



186 WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ NR 2 

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.. 




