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Fortyfikacja w warunkach wojny 
manewrowej.

Podczas wojny światowej okop zapanował na polu walki, 
zniekształcając nietylko dotychczasowe metody taktyki, ale na
wet zmuszając do szukania nowych metod operacyjnych.

Potęga obrony, dzięki umiejętnej fortyfikacji, wzrosła o ty 
le, że bitwa, dla rozegrania której wystarczało dawniej kilka go
dzin, zaczęła trw ać dnie i tygodnie.

Składało się na to nie tylko absolutne wzmocnienie wartości 
obrony, ale i operacyjny zysk na czasie, który przypadał 
w udziale tej formy walki. Nacierający, nim zdążył przegryźć 
się przez czołową strefę ufortyfikowaną — zastawał przed sobą 
nowy umocniony front bojowy, który ograniczał jego powodze
nie!

W potężnej fortyfikacji polowej widzieli więc wszyscy słusz
nie główne źródło przeciągania się wojny pozycyjnej. Nic też 
dziwnego, że powojenna myśl wojskowa, chcąc za wszelką cenę 
uniknąć kataklizmu długotrwałej wojny, szukała raczej błyska
wicznych rozwiązań w potężnem, uzbrójonem w pancerze n a tar
ciu i pod lopływem naturalnej reakcji niezbyt przychylnie trak
towała fortyfikację, oceniając ją  w dodatku jako rezultat dłu
gotrwałych przygotowań i stabilizacji.

Dopiero kilkuletnie prace teoretyczne i praktyczne pozwoliły 
na wyeliminowanie z fortyfikacji polowej jej cech fortyfikacji 
pozycyjnej i na dostosowanie jej do nowych metod przyszłych 
walk manewrowych.

Cechą charakterystyczną powstawania nowoczesnej fortyfi
kacji musi być

szybkość
z jaką powstaje umocniony odcinek. Często kilka godzin, rza
dziej kilka dni, muszą wystarczyć, by umocnić odcinek dywizji.



A jednak zasady nowoczesnej fortyfikacji żądają, żeby z jej 
d o b ro d z ie js tw  korzystali wszyscy, by każdy strzelec, każdy ka
rabin maszynowy i t. p. miał swoje jaknajlepiej przygotowane 
i umocnione stanowisko.

Jest teraz jasnem, że, by móc budować szybko i dla wszyst
kich, musimy przyciągnąć do pracy fortyfikacyjnej wszystkich 
bez wyjątku obrońców.

A więc, nie pomoc paruset saperów i pionierów, ale dopiero 
zorganizowany wspólny wysiłek tysięcy piechurów może dopro
wadzić do powstania wartościowych umocnień.

Musimy zrozumieć, że fortyfikacja uległa demokratyzacji, 
że przestała być wyłączną domeną wojsk technicznych, że każ
dy piechur, czy artylerzysta musi umieć co najm niej wykopać 
i zamaskować swoje stanowisko, że musi umieć zbudować sobie 
chociażby prymitywne schronisko, a nawet założyć przeszkodę.

O ile piechota w swej masie będzie się te j umiejętności 
uczyć dopiero na wojnie to musimy zrozumieć ze nie będziemy 
mieli w pierwszym okresie wojny ufortyfikowanych pozycyj i że 
konsekwencję tego odczujemy boleśnie na swoich stratach, a mo
że nawet niepowodzeniach.

Musimy sobie też zdać sprawę, że w związku z koniecznością 
masowej i szybkiej pracy 5000 — 6000 ludzi na odcinku dywi
zji, punkt ciężkości wysiłku nielicznych saperów przeniósł się 
z pracy w ykom wczej na umiejętność organizowania pracy.

Jest to dziedzina trudna i odpowiedzialna, szczególniej w ze
stawieniu z krótkim czasem, który zazwyczaj stoi do dyspozycji. 
Musi być tu osiągnięte doskonałe wyszkolenie nie tylko kadry 
saperów i pionierów, ale i wszystkich wykonawców. Dopiero po 
wypełnieniu tego swego głównego zadania, które wymaga prze
cież również dostarczenia w porę potrzebnych narzędzi i mater- 
jałów, oddziały techniczne mogą przystąpić do wykonywania 
pewnych objektów fortyfikacyjnych.

Z drugiej strony szybkość rozbudowy umocnień zmusza nas 
zazwyczaj do rezygnacji z potęgi osłony i do wykonywania tyl
ko prymitywnych robót ziemnych i przeszkód, oraz do budowy 
tylko lekkich schronów, ograniczając się nawet w wyjątkowych 
wypadkach jedynie do maskowania stanowisk.

Jest rzeczą oczywistą, że w miarę trw ania walki na tych 
samych stanowiska, rozbudowa pozycji doskonali się coraz bar



dziej, dążeniem jednak fortyfikacji będzie już przed rozpoczę
ciem bitwy zapewnić załodze conajm niej:

I

1) dobra stanowiska ogniowe dla wszelkiej broni,
2) obserwację dowódców,
3) zabezpieczenie broni autonyitycznej od natychmiastowe

go zniszczenia.
Musimy sobie przecież zdawać sprawę, że te wszystkie kom

binacje przygotowanych planów ognia muszą nie tylko istnieć 
w momencie wyruszenia natarcia nieprzyjaciela, ale muszą 
i trwać w bitwie. Jest rzeczą więcej niż pewną, że bez fortyfi
kacji nasze źródła ognia ulegną wykruszeniu przy pierwszern 
zatknięciu się z zorganizowaną akcją przeciwnika znacznie wcze
śniej, nim zdołają wykonać przeznaczone dla nich zadanie!

Jednak już od pierwszej chwili budowy pozycji musi być 
brana pod uwagę przez kierowników robót możliwość dalszego 
udoskonalenia pozycji.

Ścisłe prowadzenie robót według planu przemyślanego zgóry 
dla całości odcinka musi być tembardziej przestrzegane, żc przy 
fortyfikacji każde błędne zarządzenie zostaje natychmiast w y
pisane w terenie i zmiana jego nie jest już możliwa bez dodat
kowej pracy.

A w dodatku musimy się liczyć, że fortyfikacja to kij o dwóch 
końcach i że zbytnie wykopy i przedpiersia nie tylko zdradzają 
nasze stanowiska, ale mogą stanowić poważną przeszkodę pola 
ostrzału.

To też mało jest planowo zorganizować pracę, każdy dowód
ca musi jeszcze stale czuwać osobiście i przez swoje organa tech
niczne nad prawidłowością je j wykonania.

W europejskiej literaturze wojskowej kilkakrotnie był dy
skutowany problemat, czy w fortyfikacji stosowanej w wojnie 
manewrowej trzeba oddać pierwszeństwo kopanin stanowisk, 
czy ich maskowaniu. Kopać czy maskować — oto pytania, któ
re były stawiane. Odpowiedź na to może być tylko jedna: i ko
pać i maskować. Obie te czynności nie mogą się wzajem wyklu
czać, przeciwnie, muszą planowo i jednocześnie rozwijać się 
i uzupełniać.

Zasada ta nie wyklucza oczywiście, że w pewnych wyjątko
wych okolicznościach jedna z tych czynności może zyskiwać 
pierwszeństwo, a nawet całkowitą supremację.



Jest rzeczą oczywistą, że niedbale pod względem maskowa
nia wykonane, zdradzające się na pierwszy rzut oka, stanowisko 
A jest niebezpieczniejsze, niż stanowisko B otwarte, ale za to 
całkowicie ukryte od obserwacji nieprzyjaciela; jest jednak rów 
nież jaskraw ą prawdą, że po odpowiedniem zamaskowaniu sta
nowisko A nabierze pierwszorzędnej wartości, a stanowisko B 
dopiero wówczas zyska dostateczną gwarancję trwałości, o ile 
zostanie mu zapewniona realna osłona przez odpowiedni wykop 
lub zabezpieczające przekrycie.

Obsadzając jakiś odcinek, posiadający szereg masek natu
ralnych, możemy być pewni, że obrońcy instynktownie będą od 
pierwszej chwili szukali stanowisk w kępach krzaków lub osie
dlach, dających im osłonę od bezpośredniej obserwacji przeciw
nika. Tam powstaną pierwsze stanowiska. Ale też możemy mieć 
pewność, potwierdzoną zresztą przez niemiecką insrukcję for
tyfikacji polowej, zabraniającej z tego właśnie względu zajmo
wania małych osiedli, lasków i t. p . :

1) że arty lerja  przeciwnika będzie w pierwszym rzędzie 
szukała obrońców właśnie w, tych niby to bezpiecznych ukry- 
ciach, skąd znów konieczność natychmiastowego wkopania sta
nowisk, by zapewnić obrońcom przynajmniej prymitywną osło
nę w postaci najprymitywniejszego schronu — rowu strzeleckie
go.

2) że takie spontaniczne skupienie obrońców  nie zawsze bę
dzie odpowiadało celowym intencjom dowódcy.

W tym ostatnim wypadku dopiero wykopanie odpowiednich 
do planu obrony umocnień pozwoli na trwale i planowe obsa
dzenie odcinka i da pewność dowódcy, że w kryzysie walki in
stynkt samozachowawczy podwładnych nie nakaże im zmienić 
wyznaczonych stanowisk na rzekomo lepsze w sąsiednim osie
dlu lub lesie.

Najłatwiej jest zdecydować, że trzeba kopać, ale teraz po
w staje: jak ma wyglądać stanotoisko strzeleckie, ten podsta
wowy element fortyfikacji.

Czy przyjmie ono postać rowu ciągłego, czy odcinka rowu, 
czy też wprost będzie to szereg wnęków strzeleckich dla poje- 
dyńczych strzelców?

Sprawa ta żywo poruszona przez powojenne regulaminy, wy



wołuje szereg zaciętych dyskusyj w piśmiennictwie. Istnieją 
tu taj dwa skrajne rozwiązania:

— niemieckie, uznające wnęki strzeleckie i oddzielne gnia
zda karabinów maszynowych za podstawę fortyfikacji w woj
nie manewrowej i

— francuskie, które widzi w szachownicy rowów ciągłych 
środek na ukrycie żywotnych stanowisk obronnych.

Trzeba jednak podkreślić, że nawet w tych skrajnych roz
wiązaniach istnieją punkty styczne, gdyż Niemcy zeznają w za
sadzie, iż przy obronie trw ającej czas dłuższy wnęki połączą się 
wzajemnie siecią rowów komunikacyjnych, a Francuzi znów wy
rzucają po za rowy stanowiska ciężkich karabinów maszyno
wych, podkreślając, że ogień, nie obsada, gwarantuje obrońcy 
ciągłość frontu .

Rozwiązanie naszej opracowanej instrukcji fortyfikacji po- 
lowej w części taktycznej stoi na konieczności łączenia wnęk 
strzeleckich w stanowiska drużyn.

Jest rzeczą oczywistą, że skoro krótkie przygotowanie obro
ny, naprzykład (w walce spotkaniowej), nie pozwoli na wyko
nanie połączonych stanowisk dla drużyn, to piechota da sobie 
radę w odparciu nieprzyjacielskiego szturmu, bijąc się we wnę
kach, nie wytrzymałaby tam jednak długiej i uporczywej walki. 
Strzelcy, pozostawieni sami sobie, wymykają się z pod wpływu 
dowódcy, nie mówiąc już o trudności w dostarczaniu pocisków 
i t. d* Minimum więc, do którego każdy dowódca musi dążyć, to 
ciągłe stanowisko dla drużyny przynajmniej o profilu dla sto
jącego Strzelca, wgłębione około 1 m do ziemi, co z przedpier- 
siem 30 — 40 cm daje głębokość zakrycia do 1,40 m.

Jako rzecz charakterystyczną, ważną dla każdego bezstron
nego sądu o wartości takiego lub innego rozwiązania fortyfika
cji, należy w tern miejscu podkreślić, że Niemcy i Francuzi, zbie
rając doświadczenia na tych samych polach walk, doszli pod 
względem fortyfikacyjnym do krańcowych wniosków.

Słusznem też wydaje się twierdzenie jednego z włoskich pi
sarzy wojskowych, upatrującego przyczynę tego zjawiska nie 
w płaszczyźnie techniki, a w warunkach obecnych możliwości 
wojennych obu państw : Niemcy posiadają małą, ale świetnie wy
szkoloną armję, mogą więc zaryzykować obronę izolowanych 
strzelców, Francuzi, mając za sobą przewagę liczebną, szukają



możliwości wyzyskania tej masy w stworzeniu systemu ciągłych 
fortyfikacyj, uniemożliwiając w ten sposób przefiltrowywanie 
się przez swe pozycje obronne nielicznych, ale doskonale m a
newrujących oddziałów arm ji niemieckiej.

Twierdzenie powyższe należałoby jednak jeszcze uzupełnić 
przez podkreślenie czynnika psychologicznego.

żołnierz jednolitej arm ji niem ieckiej: zawzięty, obowiązkowy 
i uparty, stanowi świetny m aterjał do uporczywej obrony, nie po
trzebuje ciągłego oka i podniety dowódcy, by do ostatnich g ra 
nic możliwości wykonać swe zadanie i raczej zginąć, niż opuścić 
posterunek. Armje, posiadające żołnierza słabszego moralnie 
lub mniej ze swego charakteru narodowego nadającego się do 
działań obronnych, muszą stwarzać warunki, ułatwiające inge
rencję dowódców i podnosić ducha obrońców przez poczucie 
wspólnoty niebezpieczeństwa. W tej płaszczyźnie tkwi zdaje się 
drugi powód ;— przywiązanie Francuzów do ciągłych rowów, 
z tych też pow odów  i nasze instrukcje ustaliły, jako podstawo
wy element fortyfikacji — stanowisko srzeleckie dla drużyny, 
bądź to strzeleckiej, bądź to c. k. m., nadając temu ostatniemu 
nazwę gniazda. *

Jednak należy podkreślić, że o ile stanowisko dla drużyny 
strzeleckiej, około 60 — 80 metrów bieżących nieprawidłowego, 
zygzakowatego narysu rowu, jest rzeczywiście komórką elemen
tarną fortyfikacji, o tyle gniazda c, k. m. składają się z zespo
łu różnorodnych, a bardzo.od terenu zależnych elementów.

Będziemy tu m ieli:
a) Stanowisko broni: otwarte, zabezpieczone li tylko przed- 

piersiami od strony nieprzyjaciela, albo wkopane.
b) Rowy dla obsługi.
c) Schroniska dla broni i obsługi.
Wszyskie te części składowe stanowiska muszą być w te re

nie doskonale ukryte lub zamaskowane: staranne unikanie form  
regularnych i schematów musi być zasadą, od której w żad
nym wypadku odstąpić nie wolno.Ta możliwość, a nawet koniecz
ność rozmaitych form gniazda c. k. .m. prowadzi do trudności 
ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania pracy dla ufortyfiko
wania go, stąd też pochodzą te rozliczne i napozór sprzeczne nor
my, podawane w różnych podręcznikach fortyfikacji polo we j dla 
rozbudowy jednego stanowiska.



A więc stanowisko strzeleckie drużyny i gniazdo k. m. są 
podstawą fortyfikacji polowej, której czołowe zadanie musi być: 
przygotować najlepsze warunki ognia dla broni obrońcy.

O najlepsze warunki strzału, nie osłony — musi dbać for
tyfikacja, chcąc zająć czynną rolę w wielkiem zmaganiu się ży
wych sił przeciwników.

W dążeniu wzmocnienia obrońcy fortyfikacja nie może ogra
niczyć się do stanowisk ogniowych, musi ona dbać również 
w pierwszym rzędzie o ułatwienie kierowania walką, musi 
stwarzać dogodne stanowiska obsenmcyjne, oraz oczyszczać 
potrzebnych kierunkach nie tylko pole ostrzału, ale i obserwa
cję.

Stanowiska obserwacyjne dowódców wszelkiego stopnia bę
dą posiadały znów całą gamę możliwych form rozbudowy — od 
najprymitywniejszego wnęku do stanowisk pancernych, wzno
szonych czasem z elementów składanych nawet w wojnie m a
newrowej. Beton nie będzie mógł mieć tu taj zastosowania, gdyż 
jego cecha techniczna twardnienie — dopiero w ciągu 3 — 4 ty 
godni ogranicza jego zastosowanie w wojnie manewrowej do 
bardzo rzadkich wypadków.

Ale musimy pamiętać, że dla dowódcy mało jest widzieć, 
trzeba móc swoją wolę przekazać wykonawcom; a więc w skład 
każdego stanowiska obserwacyjnego wchodzi, prócz właściwego 
bojowego punktu obserwacyjnego, jeszcze stanowisko dla całego 
aparatu łączności i dowodzenia, który będzie tern liczniejszy, im 
wyższy jest szczebel odnośnego dowódcy.

Obsługa spełniająca te funkcje nie bierze udziału w walce 
sprzętem ogniowym, rozbudowa więc stanowiska dla niej może 
być prowadzona li tylko pod znakiem osłony, t. j. zabezpieczenia 
od ognia nieprzyjacielskiego, co jest tern ważniejsze, że stano
wisko jej musi się znajdować bądź co bądź w najbliższej odle
głości od punktu obserwacyjnego dowódcy, który znów siłą swe
go przeznaczenia musi być umieszczony na stokach, zwróconych 
ku nieprzyjacielowi i łatwo może być zniszczony. Zresztą i tu 
wybór stanowisk obserwacyjnych, zwłaszcza ich organów bojo
wych, całkowicie zależy od dowódcy taktycznego, nie od sapera, 
ale należy tu podkreślić obowiązującą zasadę fortyfikacji, na
kazującą starannego unikania wszelkich zbyt wyraźnych punk



tów terenowych: szczyt wzgórza, skrzyżowanie dróg, kępa 
drzew i t. p., jako zbyt przyciągających ogień nieprzyjacielski.

Wreszcie nie mniej ważnym i czynnym elementem fortyfi
kacji polowej będzie przeszkoda zwiększająca skuteczność ognia 
obrońcy.

I tu w nowoczesnej fortyfikacji wojny manewrowej moment 
bezpośredniego zabezpieczenia załogi musi ustąpić głównemu 
zadaniu

1) wzmocnienia skuteczności ognia, zatrzymując jaknajdłu
żej przeciwnika pod przygotowanym i skutecznym ogniem na
szej broni maszynowej i ręcznej.

W dalszem rozwinięciu powyższego żądamy od ciągłej prze
szkody sztucznej:

2) zmuszenia nieprzyjaciela do straty  czasu przez organizo
wanie systematycznego natarcia z wyrabianiem przerw w dru
tach drogą przygotowania artyleryjskiego lub wprowadzenia do 
walki czołgów.

3) podniesienia „moral“ obrońcy, przez co uzyskamy spo
kojniejsze, a więc skuteczniejsze\ oddawanie strzału .

Typami przeszkód sztucznych nie będziemy się tu taj zajmo
wać, możemy sobie jednak ogólnie zdać sprawę, że w wojnie m a
newrowej szybkość wykonania decyduje najczęściej o przydat
ności danego typu przeszkody, a pod tym względem na czoło wy
suwa się tak zwany płot niemiecki, który pomimo szybkiego 
tempa budowy utrudnia już dostateczne przenikanie nieprzyja
ciela.

Przeszkoda tego typu posiada jeszcze tą zaletę, że może być 
ona z łatwością wzmacniana przy późniejszej rozbudowie pozy
cji lub na najbardziej zagrożonych odcinkach przez proste do
dawanie nowych rzędów płotu.

Nie wyklucza to jednak, że na pewnych odcinkach, uzna
nych za specjalnie zagrożone, może być od samego początku bu
dowana przeszkoda w postaci sieci normalnych, o dużych sze
rokościach.

Ważną grupę przeszkód w warunkach wojny manewrowej 
stanowią lekkie przeszkody przenośne typu składanego: sieci 
Felta, Bruna i t. p.

Ich przydatność do szybkiego uzupełnienia przeszkód nawet 
podczas trw ania walki na pozycji, bądź to w miejscu zniszczo



nych odcinków, bądź to dla tworzenia nowych frontalnych lub 
ryglowych linij, każe zwrócić na te przeszkody baczniejszą uwa
gę.

Należy podkreślić, że musi tu być mowa w pierwszym rzę
dzie o lekkich typach składanych, ciężkie, a i w dodatku trudne 
do przenoszenia z powodu swej objętości, m ają mniej zastoso
wania w podobnych akcjach.

Szybkość umocowania na miejscu, która to czynność jest 
tylko ostatnim ogniwem w pracy nad ich rozbudową, pozwala 
na pokrycie niemi w ciągu kilku godzin nawet wielkich prze
strzeni frontu w bezpośredniem pobliżu nieprzyjaciela, musi być 
tylko zarządzone ich przygotowanie na tyłach.

Jako zasadę musimy wysunąć, że dążymy do tego, by w pierw
szej kolejności zapora czołowa była tozmocnioną przeszkodą na 
całym froncie odcinka. Korzystniej jest mieć bowiem nawet 
słabszą sieć na całym odcinku, niż mieć pewne tylko odcinki za- 
drutowane silniej. Rozbudowując tylko pewne odcinki obrony 
dosłownie własnemi rękami ułatwiamy nieprzyjacielowi w dar
cie się do naszej pozycji i przyśpieszamy jego natarcie, gdyż 
odejmujemy mu troskę o wybijanie przejść w przeszkodach.

Jest rzeczą oczywistą, że w miarę nasycania odcinka coraz 
io nowemi zapasami drutu poza głównemi linjami przeszkód 
w zaporach czołowej, wtórnej i wewnętrznej, mającemi podsta
wowe znaczenie dla organizacji obronnej całego odcinka, po
wstaną dodatkowe, lokalne, że tak powiemy, sieci, które będą 
już miały na celu zarówno lepsze ubezpieczenie poszczególnych 
stanowisk broni automatycznej, artylerji, stanowisk obserwa
cyjnych i t. p., jak i udział we wszelkich drugorzędnych zapo
rach wewnętrznych.

Nie możemy jednak nie brać pod uwagę przy rozważaniu 
kwestji przeszkód, że pojawienie się broni pancernej zwróciło 
znów większą uwagę na przeszkody naturalne.

Rzeki, zabagnione strumyki, lasy wzmocnione zawałami i t.p. 
o ile zostaną włączone w linję przeszkód, stanowią w wojnie ma
newrowej jedyne skuteczne, bierne zabezpieczenie od napadu 
jednostek czołgowych przeciwnika.

Szybko zakładane pola minowe, tworzone przez rozrzucenie 
w terenie gęstej szachownicy małych, najwyżej dwukilogramo



wych min samoczynnych, — muszą w wojnie manewrowej też 
spełnić rolę technicznego środka ubezpieczenia przeciwczołgo- 
wego, gdyż na żadne słupy betonowe, albo żelazne i t. p. prze
szkody stałe nie możemy sobie w wojnie manewrowej pozwolić; 
nie starczy nawet zazwyczaj czasu na kopanie głębokiego rowu 
przeciwczołgowego.

Musimy tu podkreślić, że rozwój szybkostrzelnej broni pan
cernej, mogącej grasować głęboko na tyłach, nakłada na do
wódcę obowiązek pam iętania o zabezpieczających przeszkodach 
technicznych nie tylko przy organizowaniu właściwej obrony, 
ale i przy każdym postoju, a nawet dłuższym odpoczynku.

Zabarykadowanie dróg, przygotowanie do zniszczenia mo
stów, przygotowanie zawał na szlakach od strony spodziewane
go przeciwnika, musi być zarządzane jednocześnie z ivysłaniem 
ubezpieczenia taktycznego.

Przejdźmy teraz do ustalenia poglądów na dział fortyfika
cji polowej, który stoi na pograniczu jej elementów czynnych 
i biernych i który przeniknął obecnie wszystkie jej prace, mia
nowicie do maskowania.

Do maskowania stosuje się w całej rozciągłości teza o zde
mokratyzowaniu się fortyfikacji i o konieczności opanowania 
jej umiejętności przez wszystkie bronie. Zresztą zasada ta 
w stosunku do maskowania jest popularniejszą i lepiej rozu
mianą, niż pod względem innych elementów fortyfikacji polo
wej. Dopiero zbiorowy wysiłek i dyscyplina wszystkich walczą
cych przyczyni się do skutecznego zamaskowania oddziału, z dru
giej znów strony jest to dziedzina, która więcej może niż inna 
wymaga w swych przejawach, o ile nie pomocy wykonawczej, 
to przynajmniej wskazówek specjalistów, którzy dopiero zawo- 
dowem przygotowaniem i praktyką nabiorą odpowiedniej umie
jętności.

Zadanie to siłą rzeczy spada na jednostki techniczne, które 
muszą przechodzić odpowiednie przygotowanie. Specjalnie plu
tonu maskowania są przewidziane dopiero na wyższych szczeb
lach i to dla zadań specjalnie ważkich, jakie może narzucić obro
na przeciwlotnicza żywotnych cen trów  arm ji lub kraju.

Na obszarze operacyjnym wojska są skazane tylko na wła
sną pracę, na pomoc saperów i pionierów, — nic ponadto.

U naszego wschodniego sąsiada zrozumienie zagadnienia p ra



cy w maskowaniu poszło tak daleko, że pułkowe plutony pionie
rów otrzymały tern nawet nazw ę: oddziały sapersko-maskowni- 
cze.

Z drugiej znów strony, o ile porównamy możliwość przygo
towania ogólnego wojska do fortyfikacji i do maskowania, to 
musimy dojść do wniosku, że znacznie łatwiej wyszkolimy ma
sy żołnierskie wl elementarnem budowaniu kilku typów stano
wisk strzeleckich, a nawet w budowie prymitywnych schronisk 
i przeszkód, niż w samodzielnem maskowaniu, które jest już 
sztuką, wymagającą każdozrazowo zupełnie odmiennego, inteli
gentnego wysiłku i dostosowania się do wymagań chwili. O ile 
przypisujemy robotom ziemnym właściwości kija o dwóch koń
cach, to cechy te występują tu jeszcze jaskraw iej; twierdzenie, 
że złe masko\wanie je st gorsze niż żadne, jest chyba aksiomatem 
nie podlegającym dyskusji.

Zasadniczo metody maskowania dadzą się sprowadzić do 
dwóch grup, mających na celu bądź

A) ukrycie od obserwacji naziemnej i powietrznej,
B) wprowadzenie w błąd przeciwnika,

a każda z nich ma swój odrębny zakres zadań w fortyfikacji 
polowej.

A) Musimy sobie wyraźnie zdać sprawę, że nie jest do po
myślenia zadaniei ukrycia wszystkich robót fortyfikacyjnych, 
nawet dopiero zapoczątkowanych. Metodę ukrycia zachowany 
więc tylko dla zamaskowania najbardziej żywotnych organów 
obrony — w pierwszym rzędzie dla gniazd karabinów maszyno
wych i stanowisk obserwacyjnych.

Zadanie to zostanie wykonane, prócz wyboru odpowiednio 
niezdradzającego się w terenie stanowiska:

1) przez jaknajdalej idące upodobnienie do otoczenia wyko- 
pów\, a w pierwszym rzędzie wysypanego przedpiersia. Stosu
je się też tu taj nawet czasem tak daleka ostrożność, że dla k. m. 
wyznacza się otwarte stanowiska bojowe w pewnem oddaleniu 
od rowów i schronisk, wybudowanych dla obsługi i broni na 
okres wyczekiwania walki; sposób ten jest polecany przez nie
miecką instrukcję fortyfikacji polowej.

2) przez zakrycie od obserwacji powietrzenej i naziem nej; 
tu ta j mamy szereg najprzeróżniejszych sposobów: od płachty 
namiotowej aż do siatek ze szpagatu lub drutu z wplecioną doń



ra f ją  kolorowaną pod kolor otaczającego terenu. Stosowanie te
go rodzaju osłon wymaga już dużego przygotowania fachowego, 
gdyż należy sobie nie tylko zdawać sprawę jak  muska będzie 
icyglądała dla oka ludzkiego, ale też czy i jak wystąpi ona na 
fotografji lotniczej, tego najgorszego wroga wszelkiego masko
wania.

Odpowiedni dobór płyt ochromatychnych, specjalnych i t. p. 
pozwala na odbitkach fotograficznych zróżniczkować kolory 
i odcienie, które zupełnie nie są do uchwycenia gołem okiem z kil
ku tysięcy metrów.

W ten sposób zdradzają się druty kolczaste, zwłaszcza ocyn
kowane, dające silniejsze refleksy i odcinające się od ogólnej 
zielonej barwy terenu, w ten sposób, dzięki refleksom, wystę
pują na fotografjach przedmioty pomalowane olejną farbą na
wet na kolor ochronny. Nie pomaga tu taj użycie olejnej farby 
matowej, albo przykrycie rzadką tkaniną. Należy tu podkreślić, 
że odbitki są czułe nie tyle na kolor, ile na pokrycie powierzchni 
gładkie lub chropowate.

Sprawdzanie przez nieprzyjaciela terenu przy pomocy foto- 
g rafji i to nie tylko pod względem barw, ale i form objektów, 
odczytywanych drogą badania cieni, rzucanych przez poszcze
gólne przedmioty, utrudnia jeszcze bardziej maskowanie; uni
kanie ostrych kątów, jest tylko jedną z licznych wskazówek te 
go obszernego działu fortyfikacji.

Czułe reagowanie na pokrycie terenowe doprowadza znów do 
tego, że wszelkie przydeptanie traw y na łące lub polu będzie wy
raźnie widoczne na fotografji lotniczej, choćby to tylko kilku 
ludzi przechodziło tamtędy.

To ostatnie zjawisko narzuca nam jaknajsurowszą dyscypli
nę ruchu na obsadzonej pozycji; nie tylko rowy komunikacyj
ne, ale i ścieżki muszą być przedłużane poza. organa, do których 
prowadzą; jedno niedociągnięcie jest w stanie zanulować cały 
ogrom pracy, włożony w dobre ukrycie jakiegoś karabinu ma
szynowego lub punktu obserwacyjnego.

Aktualnem zagadnieniem, które rozstrząsa się obecnie, jest 
kwest ja  siatek maskowniczych. Siatki stosowane dotychczas — 
to sieć sznurowa z przywiązaną do niej ra f ją  pokolorowaną od
powiednio. Siatka narzuca się na rusztowanie z żerdek albo na 
ramiona specjalnych parasoli, wyrobionych z grubego drutu.



Ścisłe wymiary siatek nie są jeszcze standaryzowane, dla ka-. 
rabinów maszynowych używano we Francji wymiarów 5 me
trów x 3 m, dla działa arty lerji lekkiej 7,5 m x 7,5 m. Waga 
takiej maski dla karabinu maszynowego łącznie z podstawą wy
nosi 14 t— 16 kg, przenoszą ją  dwaj strzelcy z dwóch równych 
sobie pod względem wagi i wymiaru pakietach.

Niestety, ponieważ należy za każdym razem dopasowywać 
kolor ra fji do otaczającego gniazdo k. m. terenu, więc nie moż
na przydzielać kompanjom c. k. m. masek zawczasu wykończo
nych.

3) Wreszcie dla ukrycia od obserwacji, tym razem już tylko 
naziemnej, służą sztuczne zasłony z drzew, gałęzi lub płacht. 
Stosując ten sposób, dyskontujemy ten pewnik: że obserwacja 
naziemna jest ciągła, a powietrzna trw a tylko krótkie okresy.

Tym sposobem maskowania posługujemy się zazwyczaj dla 
zakrycia od wzroku nieprzyjaciela pewnych czułych odcinków 
komunikacji, np. mosty, kładki, wykopy lub t. p. objekty. Zgó- 
ry wiemy, że nieprzyjaciel jest dobrze poinformowany o istnie
niu w danem miejscu naszych czułych pun k tó w , ale znów nie 
może on ciągle przez 2h godziny trzymać je pod ogniem, a zało
żona maska pozbawia go możności obserwowania momentu prze
marszu tamtędy zarówno oddziałów, jak i pojedyńczych celów.

B) Wszystkie powyższe sposoby mogą być jednak stosowa
ne li tylko dla zamaskowania poszczególnych elementów umoc
nionej pozycji. Nie jest do pomyślenia zakrycie tysięcy metrów 
stanowisk strzeleckich, rowów komunikacyjnych, sieci prze
szkód.

Jako środek zamaskowania całości umocnionej pozycji mo
żemy stosować jedynie system wprowadzenia w błąd przeciw
nika.

Dla osiągnięcia tego w wojnie manewrowej musimy więc 
szeroko stosować stanoioiska pozorne.

Prac nad niemi nie wolno zaniedbywać, jest to taksamo waż
ny dział, jak maskowanie elementów; bez robót pozornych prze
ciwnik odeyfruje nasze rozmieszczenie organów obrony od 
pierwszego zwarcia się z pozycją obronną.

Tak pojęte zagadnienie maskowania całości musi być rów
nież zaliczone do robót ogólnych na odcinku, narówm z budową 
głównych sieci przeszkód, głównych rowów komunikacyjnych,



przygotowania m aterjału i t. p. i będzie stanowiło bezpośrednia 
troskę dowódcy całości. Skieruje on do tej pracy wysiłek od
działów technicznych i odwodowych, niezwiązanych pracą nad 
własnemi stanowiskami.

By umocnienia pozorne rzeczywiście wprowadziły w błąd 
przeciwnika, budowa ich musi odpowiadać pewnym wymaga
niom, których nigdy nie wolno przeoczyć:

1) muszą być logicznie pomyślane i odpowiednio umieszczo
ne w terenie,

2) muszą narastać w planie z równomierną szybkością jak 
stanowiska rzeczywiste,

3) muszą swoją formę zewnętrzną, t. j. narysem — upodob
nić się do budowanych na danym odcinku stanowisk rzeczywi
stych, (zarządzając np. stanowiska strzeleckie na wnękach, nie 
możemy budować na odcinkach pozornych stanowisk drużyno
wych, a znów zapoczątkowując budowę głównych rowów komu
nikacyjnych, nie możemy zapomnieć nakazu budowy odpowied
nich rowów pozornych i t. p.) ;

4) muszą być w czasie walki naprawiane i „ożywiane" przez 
umieszczenie w nich od czasu do czasu pewnych rzeczywistych 
oddziałów.

Tak wykonane roboty pozorne w dalszej rozbudowie pozycji 
mogą być włączone, w całości lub w części, w sieć rowów komuni
kacyjnych, albo też być przewidzianemi jako stanowiska zary
sowe, tak niezbędne w razie przedłużającej się obrony.

Niemniej ważną rolę w wzmocnieniu obronności odcinka od
gryw ają w terenie pozostałe elementy fortyfikacji, a mianowi
cie:

osłony i komunikacje.
Zadanie możliwie najlepszego ubezpieczenia obsady od po

cisków i wpływów atmosferycznych w okresie poprzedzającym 
natarcie nieprzyjacielskie, oraz podczas przerw w walce, jest 
jednem z podstawowych zadań fortyfikacji. Zadanie to nawet 
często jest uważane za główny cel fortyfikacji, zapominając, że 
umocnienie terenu musi w pierwszym rzędzie wzmocnić siłę 
obrońcy w walce, dopiero później pozwolić mu spokojnie odpo
czywać.

Musimy sobie jednak zdać sprawę, że fortyfikacja połowa,
wznoszona w wojnie manewrowej, nie będzie mogła zazwyczaj



stworzyć schronów, zabezpieczających przed pociskami artyle
r ii ciężkiej, na to trzeba byłoby albo betonów, które wymagają 
po 2 tygodniowej pracy jeszcze 3 — 4 tygodni twardnienia, albo 
też głębokich schronów podkopowych, również budowanych w 
ciągu kilkunastu dni, i to przy natężeniu pracy na trzy zmiany 
przez całą dobę.

Masowa budowa schronów betonowych z płyt żelazobetono- 
wych, przygotowanych na tyłach, który to sposób pozwalał 
w wojnie pozycyjnej na szybkie stosunkowo wznoszenie bar
dzo wytrzymałych budowli, też nie jest do pomyślenia w w arun
kach wojny manewrowej, z tej prostej przyczyny, że tu za
braknie tych środków przewozowych, w pierwszym rzędzie ko
lejek wąskotorowych, które w wojnie pozycyjnej z łatwością 
rozwoziły po pozycji setki tonn betonu. Musimy przecież so
bie uprzytomnić, że betonowy schron na drużynę wymaga nie 
tylko 900 dniówek, ale i około 400 tonn m aterjału!

Musimy też być przygotowani, że nie będziemy mogli w na
szych lekkich schronach wykonać skutecznego ubezpieczenia 
przeciwgazowego. Zupełnie pewne filtry, hermetyczne zamknię
cia wejść i t. p. środki przeciwgazowej obrony zbiorowej, mogą 
być urządzane tylko w schronach o dużej doskonałości technicz
nej, a z drugiej strony są to urządzenia na tyle skomplikowane, 
że nie są do zrealizowania w warunkach kilkudniowej forty fi
kacji.

Indywidualna obrona przeciwgazowa — w postaci maski, 
będzie jedynie pewnem zabezpieczeniem od gazów na pozycjach 
ufortyfikowanych w warunkach wojny manewrowej, gdy czas 
zmusza nas, jak  już mówiliśmy, do ograniczenia się do budo
wy schronów lekkich i schronisk. Bardzo rzadko możliwa bu
dowa schronów podkopowych będzie już tylko wyjątkiem po
twierdzającym regułę. Mogąc więc przeciwstawić niszczącej po
tędze arty lerji przeciwnika tylko nikłą osłonę, znalazła fortyfi
kacja wyjście w wielkiej liczbie i rozproszeniu budoioanych tu 
schronów.

Stąd też płynie żądanie naszej Instrukcji fortyfikacji polo
w e j: by schroniska w kompanjach pierwszego rzutu były budo
wane najwyżej na 2 — U strzelców , a dopięto głębsze odcinki 
pozycji mogą posiadać schrony na V2 drużyny .



Za małemi schronami na czołowych stanowiskach przemawia 
jeszcze i ten wzgląd, że w ten sposób skraca się do minimum 
czas, potrzebny na zajęcie w alarmie właściwego stanowiska bo
jowego.

Ale znów mnogość 'potrzebnych budowli wymaga masowej 
pracy, rozproszonej po całym odcinku, i jest rzeczą jasną, że 
nikt je j  nie\ wykona prócz wtasnej obsady.

Dochodzimy tu ta j do logicznego uzasadnienia tego minimum 
wyszkolenia fortyfikacyjnego, które jest potrzebne piechurowi, 
musi, jak  już mówiliśmy, on conajmniej potrafić zbudować w 
każdych okolicznościach swoje stanowisko i swoje schronisko. 
Dane teoretyczne i doświadczenie potwierdzają, że

1) własna obsada, t. j. 2 — 4 strzelców, zbuduje sobie w cią
gu jednego dnia schronisko od drobnych odłamków i niepogody, 
jednak pod warunkiem dostarczenia na miejsce odpowiedniego 
m a terja łu ;

2) w ciągu 5 dni 12 ludzi zbuduje z dostarczonego m aterja
łu schron lekki wykopowy dla i/2 drużyny, a więc dla 6 — 8 
strzelców, zabezpieczający załogę od pocisków 75 mm i poje
dynczych trafień  10 cm.

Ilość zarządzonych do budowy na odcinkach schronów bier
nych zależy oczywiście od rozporządzalnego czasu, m aterjału 
i sił, dowódca musi jednak dążyć do tego, by zapewnić osłonę:

1) dowództwu i łączności,
2) broni maszynowej,
8) przynajmniej % załogi, a to w założeniu, że Ys pełni za

wsze służbę,
4) punktowi sanitarnemu.
Specjalny typ schronów stanowią tak zwane schrony bojo

we, które m ają do spełnienia zaszczytną rolę czynnego elemen
tu fortyfikacji, — zapewniając osłonę dla sprzętu i obsługi, 
względnie dla obserwatorów, w ciągu samego oddawania strza
łu lub obserwowania bitwy.

Budowa schronów bojowych może być wykonana jednak tyl
ko w razie posiadania odpowiednich warunków terenowych, ko
nieczność umieszczenia bowiem strzelnicy co najmniej na 30 cm 
ponad poziomem pozwala nam na rozpoczęcie budowy stropu do
piero na 70 cm nad powierzchnią (dodaje się wysokość strzelni
cy ;+ pomieszczenie na głowę strzelca) — i w rezultacie całość



schronu bojowego musiałaby wystawać w równym terenie na 
2,50 — 2,80 :m.

Jest rzeczą oczywistą, że podobna budowla w otwartym tere
nie mogłaby powstać tylko przy zapewnieniu jej wytrzymałości 
na najbardziej intensywne bombardowanie, a więc tylko betón 
lub gruby pancerz mógłby tu być użyty.

Z drugiej strony wiemy, że m aterjały te nie mogą zazwyczaj 
znaleźć zastosowania w wojnie manewrowej, uzależnieni więc 
jesteśmy tu w zupełności od terenu.

Należy postawić zasadę, że skoro tylko teren się nadaje, nie 
należy zwlekać z budową schronów bojowych, które tak znako
micie zwiększają siłę ogniową obrońcy.

A teren odpowiedni nadaża się stosunkowo dość często, będą 
to osiedla, zagajniki i lasy, dające odpowiednie maski od obser
wacji nie tylko naziemnej, ale i pow ietrznej; będą to również 
wszelkiego rodzaju skarpy, a więc nasypy kolejowe lub szoso
we, wysokie groble, urwiska, dające możliwości wkopania schro
nu w ścianę.

Należy tu przestrzec przed zbytniem zaufaniem do masek, 
dających tylko osłonę od obserwacji naziemnej, schron bojowy 
w tych warunkach zbudowany wystąpi jednak na fotografji lot
niczej, a skoncentrowany ogień arty lerji potrafi w krótkim cza
sie rozbić naszą osłonę, zbudowaną bądź co bądź tylko środkami 
prowizorycznej fortyfikacji polowej.

Wreszcie musimy sobie zdać sprawę, że już każdy odpowied
nio głęboki rów musi być rozpatrywany jako najprym itywniej
szy schron, dający już pewną osłonę od pocisków w torze mniej 
lub więcej płaskim, a przez rozciągnięcie płachty namiotowej za
bezpieczający od niepogody. Stwierdzenie tego faktu zapew
nia dowództwu pewny spokój o względne bezpieczeństwo dla 
masy załogi nawet pozbawionej schronów; wzgląd ten nabiera 
właściwej wagi w momentach, gdy w odcinku skupia się więk
sza ilość wojsk, niż normalna załoga obrony, a zjawisko takie 
zaistnieje zawsze w momencie przygotowania natarcia lub też 
luzowania zmęczonych oddziałów.

Rozparzmy wreszcie ostatni dział fortyfikacji: komunika
cje.

Sieć zorganizowanych szlaków komunikacyjnych dofronto
wych i wzdłuż frontu będzie koniecznem uzupełnieniem przygo



towania odcinka do obrony. Dowódca musi dążyć do tego, by 
móc podczas walki możliwie pewnie i bezpiecznie utrzymywać 
łączność z oddziałami i uzupełnić ich amunicję, ewakuować ran 
nych; musi liczyć się z tern, że będzie luzował i przesuwał od
działy, że patrole będą musiały krążyć między stanowiskami. 
Jest rzeczą oczywistą, że w razie krótkiego przygotowania obro
ny długie szlaki komunikacyjne nie otrzym ają prawie żadnej 
fortyfikacyjnej osłony; ich organizacja ograniczy się tylko do:

1) wytyczenia kierunków,
2) do jaknajdalej idącego wykorzystania istniejących ma

sek naturalnych i
3) do zarządzenia dyscypliny ruchu.
Wytyczenie będzie tu tem ważniejsze, że wobec braku sztucz

nej osłony cały ruch na pozycji siłą rzeczy będzie musiał być od
kładany do naturalnej osłony: nocy lub mgły, co znów nadzwy
czaj utrudni i własną orjentację.

Jednak, gdy tylko warunki pozwolą, musi dowódca natych
miast zarządzać wkopanie komunikacji, zaczynając te prace ce
lowo, od odcinków najbardziej zagrożonych, a nie od stanowisk 
ogniowych lub punktów wyjściowych.

Skala głębokości rowów komunikacyjnych waha się od ro
wu do pełzania do głębokiego wykopu do 2 metrów, gdyż nie za
chodzi tu taj potrzeba przestrzegania maximum dopuszczalnej 
głębokości osłony, którą nam narzuca przy budowie stanowisk 
strzeleckich wzrost naszych obrońców.

Szematycznie biorąc na obecnym odcinku baonu pierwszego 
rzutu, musimy więc posiadać następujące zorganizowane glóiv- 
ne szlaki komunikacyjne, wykonywane środkami dowódcy ca
łości.

1) po dwa na kompanję pierwszego rzutu, jeden dla ruchu 
dofrontowego, drugi dla odfrontowego, wyprowadzające od sta
nowisk plutonu odwodowego aż poza wysokość śródszańca.

2) dwa szlaki od śródszańca do tyłu poza linję 2-go rzutu.
3) Przynajm niej jeden szlak wzdłuż frontu odcinka, łączą

cy poprzednie szlaki dofrontowe; jego umiejscowienie byłoby 
najlogiczniejsze mniej więcej na wysokości śródszańca.

Przypominamy sobie tu taj raz jeszcze, że w razie kopania 
rowów komunikacyjnych nie należy zapomnieć i o wykonaniu 
odpowiednich robót pozornych, które nie tylko zaciemnią dla



przeciwnika możliwe odcyfrowanie naszych rzeczywistych sta
nowisk, ale poprowadzone w fałszywym  kierunku, łatwo mogą 
mu narzucić błędne mniemanie o rozmieszczeniu naszych tyło
wych organizacyj obronnych.

Taka sieć głównych komunikacyj nabiera podstawowe zna
czenie dla dowódcy i musi być bezwzględnie zaliczona do prac 
ogólnego znaczenia, wykonywanych, jak już ustaliliśmy, przez 
jednostki nie związane z budową własnych stanowisk, a więc 
w pierwszym rzędzie jednostek technicznych, wzmocnionych od
powiednią siłą roboczą.

Kończąc rozpatrywanie poszczególnych grup elementów for
tyfikacji, raz jeszcze chcę podkreślić możliwość podziału tako
wych na elementy bojowe, wspierające piechotę w samej walce, 
a w ięc:

1) stanowiska ogniowe, do których zaliczamy i schrony bo
jowe,

2) stanowiska obserwacyjne,
3) przeszkody,
4) maskowanie poszczególnych obfektóio
i na elementy bierne, ułatwiające tylko prowadzenie walki, 

do których zaliczamy:
5) maskowanie całości,
6) osłonę,
7) komunikacje.
Z punktu widzenia takytcznego dowódcy odcinka, który je

den ponosi Całkowitą odpowiedzialność za jego rozbudowę, nie 
mniej ważny jest jeszcze inny podział prac fortyfikacyjnych, 
podział, który ułatwi mu znakomicie właściwy rozdział zadań 
pomiędzy wykonawców. Mam tu na myśli tak zwane:

1) roboty ogólne, o których wspomniałem już poprzednio, 
a których wykonanie będzie miało w pierwszym rzędzie zna
czenie dla dowódcy całości obrony, ale nie dla indywidualnych 
obrońców.

Do tej kategorji zaliczymy stanowiska obserwacyjne, sieci 
głównej zapory ,główne rowy komunikacyjne, roboty pozorne, 
schrony i t. p.

Jak  widzimy do tych robót nie można zastosować tej tak 
słusznej i powszechnie przyjętej zasady:

piechota fortyfikuje stanowiska, które ma bronić — popro-



stu dlatego, gdyż elementów tych nikt indywidualnie bronić nic
będzie.

Muszą o robić inne oddziały, niezwiązane terenoioo iv chwili 
rozbudowy fortyfikacji z umacnianiem siooich stanowisk, a więc 
wojska techniczne, odpowiednio wzmocnione żywą siłą kompanij 
odwodowych, roboczych i t. p.

2) Roboty lokalne, mające na celu bezpośredni pożytek dla 
obrońców, którzy je obsadzą.

Tu zaliczymy stanowiska ogniowe, schroniska, lokalne sieci 
przeszkód i lokalne rowy łącznikowe i t. p.

W tym dziale prac poprzednio przytoczona zasada: piechur 
forty filcuje stanowiska, które broni, uwypukla się należycie 
i nigdy nie powinna być zapoznana.

Po takiej analizie prac fortyfikacyjnych odcinka dowódca 
każdego szczebla będzie miał już ułatwione zadanie wydania 
tych zarządzeń, które musi wydać jako odpowiedzialny kierow
nik fortyfikacji. Będzie on musiał wydać rozkaz fortyfikacyj
ny, który u s ta li:

1) Rodzaj i  ilość prac fortyfikacyjnych , które m ają być wy
konane na odcinku przez całą przydzieloną do pracy załogę.

Złożą się na to prace nakazane przez dowódcę wyższego szcze
bla;

— rozszerzone przez prace zarządzone z lołasnej inicjaty
wy. Musimy bowiem pamiętać, że dowódca każdego stopnia mu
si mieć możność w ramach ogólnie zarządzonych szkieletów for
tyfikacyjnych, uzupełniać fortyfikację swego odcinka według 
swoich upodobań, wyciskając swoje piętno indywidualne nawet 
na tak bezdusznej na pozór czynności, jak fortyfikacja.

2) Podzigł zadań między wykonawców; tu taj należy zwró
cić uwagę na organizację logicznych i technicznie celowych dzia
łów pracy.

3) Przydział dodatkowych sił roboczych.
4) Kolejność nakazanych prac, która każdorazowo jest cał

kowicie uzależnioną od taktycznej i m aterjalnej sytuacji oraz 
termin ich wykonania.

5) Warunki zaopatrywania wykonawców w potrzebne ma- 
terjały, narzędzia i środki przewozowe.

Dla ułożenia tych zarządzeń każdy dowódca musi szeroko wy
korzystać pomoc przydzielonych mu saperów lub pionierów, po-



wołująo do prac redakcyjnych i organizacyjnych w pierwszym 
rzędzie ich dowódców.

Postarajm y się więc tu taj dokładnie zanalizować pracę na
czelnego sapera w dywizji piechoty, pracę d-cy saperów dywizyj
nych.

Analiza ta będzie jednocześnie odbiciem pracy wszystkich 
dowódców saperskich na każdym szczeblu dowodzenia.

D-ca saperów dyw izji, zwany czasem z francuska szefem 1), 
jest:

1) — dowódcą wojsk saperskich zarówno organicznie wcho
dzących w skład dywizji, jak też czasowo do niej przydzielonych

2) — doradcą technicznym swego dowódcy,
3) — szefem służby saperskiej, a więc kierownikiem zao

patrzenia w sprzęt i m aterjał saperski wszystkich broni, wcho
dzących w skład wielkiej jednostki.

Dwa ostatnie zadania wymagają szczegółowego omówienia.
Jako doradca techniczno - saperski swego dowódcy ma d-ca 

saperów w sztabie wielk. jedn. doniosłą rolę do spełnienia. Jest 
on tą techniczną komórką mózgu dowódcy, która musi stale ana
lizować i podawać w formie syntetycznych wniosków wszelkie 
możliwości techniczne, nasuwające się do wykorzystania w da
nej sytuacji taktycznej.

Jako specjalista widzi on te możliwości jaśniej niż dowódca, 
mający całokształt walki na głowie; z drugiej znów strony jako 
technik widzi on również i takie trudności wykonania, które do
wódca, zapatrzony w cel taktyczny, może nie dostrzec lub nie 
odczuć należycie.

Niewzruszoną zasadą naszej doktryny fortyfikacyjnej, jak 
już podkreśliliśmy jest: za rozbudowę odcinka odpowiada wła
ściwy dowódca taktyczny.

Rozbudowa jadnak musi być uregulowaną i zorganizowaną 
na podstawie planu fortyfikacji i według dalszych zarządzeń 
wykonywawczych. wydanych w rozkazie fortyfikacyjnym.

3) W języku francuskim słowo chef nie ma tego pojęcia pozalinjowego, 
jakie posiada słowo szef w języku polskim, wystarczy przypomnieć, że rot
mistrz po francusku, tłomaczy się chef d‘escadron, wTódz naczelny, generał 
en chef; i t. d.



Jest jasnem, że do opracowania tych dokumentów jest powo
łany d-ca saperów, występujący tu taj jako jeden z pracowników 
sztabu.

Do obowiązków d-cy saperów również należy układanie i re 
dagowanie wniosków do punktu „saperzy", względnie „umoc
nienia" i t. p., umieszczanych w rozkazach operacyjnych część 
I. lub II. Jest rzeczą oczywistą, że jego wnioski zarówno odnoś
nie do planu i rozkazu fortyfikacyjnego, jak również i do pun
któw rozkazów, nie zawsze uzyskają całkowitą aprobatę przeło
żonych i często będą wymagały przeróbki, stosownie do narzuca
jących się wymagań taktycznych. Wysoka lojalność służbowa, 
połączona z wiedzą techniczną, muszą mu wskazywać wtedy no
we drogi i nowe sposoby wyjścia z trudnej sytuacji ku najko
rzystniejszemu rozwiązaniu w myśl intencji dowódców.

Poza tern d-ca saperów będzie czasem zmuszony do wydawa
nia specjalnych instm kcyj fortyfikacyjnych , zawierających tech
niczne przepisy rozbudowy, szczegółowe szkice wykonawcze dla 
poszczególnych budowli i t. p. Ale i tu podkreślić należy, że na
wet podobne instrukcje techniczne, o ile m ają być wykonywane 
przez inne jednostki niż saperów, muszą być podpisane przez do
wódcę dywizji względnie szefa sztabu.

Tak pojęty udział d-cy saperów dywizji w oparacowaniu roz- 
kazodawstwa będzie posiadał identyczne odbicie na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich okolicznościach wojennych. Musimy 
sobie zdawać sprawę, że dowódca kompanji saperów, przydzielo
ny do dowódcy piechoty dywizyjnej lub pułku, będzie miał te sa
me zadania wobec swego dowódcy, jak d-ca saperów dywizji 
wobec swego generała; tak samo będzie działał d-ca plutonu sa
perów, przydzielony do d-cy bataljonu piechoty, tak samo wresz
cie pracuje d-ca plutonu pionerów w razie gdy saperów za
braknie.

Musimy przestać patrzeć na pionerów jako na mniej w artoś
ciowych saperów, gdyż w zakresie fortyfikacji polowej wojny 
manewrowej, gdzie niema betonu, są oni już teraz zupełnie rów
nomiernie wyszkoleni.

Nie starczy jednak wypisać stronnice rozkazów i wyjednać 
dla nich podpisy.

Zorganizowanie pracy wymaga jeszcze przygotowania na
rzędzi i m aterjału oraz dostarczenie tego wykonawcom; jest



chyba jasnem, że bez tej realnej pracy wstępnej cały pięknie 
pomyślany plan fortyfikacji pozostałby tylko fantazją. Jest to 
tak proste, a jednak często się o tem zapomina i to nietylko przy* 
pracach teoretycznych, ale nawet na przykładach wojennych.

Podział m aterjału i dodatkowych sił roboczych wszystko mu
si się odbyć stosownie do intencji rozbudowy odcinków.

Przeszliśmy teraz w ten sposób do trzeciej funkcji d-cy sa
perów, do jego pracy jako szefa służby saperskiej.

By móc odpowiedni podział sił i środków obliczyć i przedło
żyć do zatwierdzania musi d-ca saperów posiadać pewne ary t
metyczne i proste wskazówki.

Taką podjstawą musi być ustalony przez dowódcę współczyn
nik ważności fortyfikacyjnej każdego poszczególnego odcinka.

Każdy dowódca taktyczny, wyznaczając odcinki niższego 
szczebla, musi odrazu powiedzieć swemu d-cy saperów, do jakie
go wzajemnego stosunku intensyioności rozbudowy muszą być 
one doprowadzone. Najlepiej to konieczne zróżniczkowanie 
uwypukli się na takim przejaskrawionym przykładzie.

Mamy odcinek dywizji

Przed prawem skrzydłem na przedpolu odcinka b) leży szeroka 
i błotnista dolina. Przypuśćmy, że oba odcinki dywizji są równe 
w swej rozciągłości.

Dowódca taktyczny zadecydował więc, że wystarczy mu, 
o ile odcinek b) będzie nasycony fortyfikacją o połowę słabiej 
niż odcinek niebezpieczny a), na którym spodziewa się on głów
nego uderzenia. Ustala więc on dla odcinka b) współczynnik 
ważności 0,5 wobec odcinka a) przyjętego za 1. Jest rzeczą oczy
wistą, że, zależnie od oceny taktycznej, również dobrze mógł za
decydować dowódca współczynnik 0,3, 0,8 lub jakąkolwiek inną 
wielkość.

Ustalenie współczynnika 0,5 wskaże jednak saperowi, że je
go dowódca chce, by każdy bataljon, każda kompanja, każdy ki
lometr frontu na odcinku a) byl dwa razy intensywnie rozbudo
wany, dwa razy silniej nasycony drutem  niż na sąsiednim odcin
ku b), co do którego żąda, by był tylko o połowę tak rozbudowa
ny, jak odcinek a).



Stosownie do m aterjału, zwłaszcza drutu, rozdział jest upro
szczony, gdyż odcinki nie posiadają zazwyczaj własnych zapa
sów. Inaczej jednak się przedstawia sprawa przy rozdziale sił 
roboczych. Tutaj musimy brać pod uwagę ilość własnych rezerw 
roboczych każdego odcinka i dopiero stosownie do tego wprowa
dzić zmiany przez dodanie, ewentualnie przesunięcie sił dla wy
równanie zapotrzebowania, ustalonego wciąż na podstawie za
twierdzonego współczynnika. Dopiero ustalenie wzajemnej waż
ności wskaże nam nieomylnie, skąd możemy przesunąć, bez szko
dy dla całokształtu rozbudowy,siły robocze na główny odcinek.

Pewne większe trudności nastręcza zato wypadek, gdy prze
strzeń odcinków nie jest równa; wtedy saper musi wprowadzić 
jeszcze dodatkowe korygowanie celem ustalenia wspólnego mia
nownika. Przypuśćmy naprzykład, że odcinek a) posiada 4 ba- 
taljony obsady na 8 kim., a odcinek b) — 1 bataljon na 2 kim. 
i określony współczynnik ważności 0,5. Będzie to wskazówką, że 
odcinek b) otrzyma tylko 9 część całego zapasu drutu i że z od
cinka tego mamy prawo zabrać połowę sił do innych zadań (na 
ubezpieczenie, do rozbudowy punktów 2-go rzutu i t. p.).

Należy podkreślić jednak, że wypośrodkowanie w ten sposób 
dane cyfrowe są tylko wskaźnikami, do których trzeba dążyć, 
a nie trzymać się ich niewolniczo.

Podział narządzi musi być oczywiście również uskuteczniany 
zależnie od ważności odcinka, będzie on poniekąd funkcją pracu
jących sił roboczych. Nabiera to zagadnienie specjalnej wagi, 
gdy ilość otrzymanego sprzętu nie pozwoli nam na równomierne 
obdzielenie wszystkich wykonawców.

Materjał drzewny na nisze, schrony, paliki do przeszkód 
podlega tym samym zasadom. Mniejsza intensywność rozbudo
wy — mniej schronów, słabsze przeszkody. Tutaj jednak, tak 
jak  przy rozdziale sił dodatkowych, d-ca saperów musi uwzględ
niać miejscowe zasoby odcinków pułkowych.

Łączy się to ściśle z zasadami eksploatacji, która może się od
bywać

a) — bądź przez dowódców odcinków pułkowych,
b) — bądź centralnie staraniem d-cy saperów.
Pierwsza z tych metod stosuje się z zasady dla ciężkich, a nie

wymagających specjalnej obróbki mdterjałów  — np. drzewo na 
schrony, paliki i t. p .; źródła m aterjału obrobionego np. ta rtak



albo skład desek są zbyt pożądaną zdobyczą dla całości, by móc 
je oddawać na eksploatację jednego z odcinków.

Zastosujemy tu taj eksploatację centralną, zarządzaną wte
dy, gdy chodzi o zaopatrywanie:

1) w m aterjał obrobiony, w pierwszym rzędzie deski,
2) gdy warunki lokalne, brak lasów i osiedli drewnianych 

na pozycji, zmuszają do przygotowania na tyłach nawet taki 
żmudny w transporcie m aterjał jak  okrąglaki lub paliki.

Odpowiedni wybór i wyznaczenie rejonów eksploatacyjnych 
jest niemałem zadaniem sapera. Rządzą tu pewne zasady, nie
przestrzeganie, których może niekorzytnie odbić się na w arun
kach naszej obrony. Chodzi tu zazwyczaj:

1) o zabronienie dzikiej eksploatacji na odcinkach czołowych 
baonóivy gdyż wycinając tam  zadrzewienie łatwo pozbawiamy się 
naturalnej maski terenowej,

2) o skierowanie jaknajwiększego icysilku eksploatacyjne
go na przedpole. W okresie przygotowania obrony zabierzemy 
stam tąd w ten sposób nietylko odpowiedni m aterjał fortyfika
cyjny, ale i pozbawimy nieprzyjaciela istniejących zasłon.

3) zarządzenie eksploatacji w okresie walki na głębszych 
tyłach, unikając pracy na odcinkach pułkowych nawet w nocy.

Przestrzeganie tych zasad może coprawda spowodować pew
ne dodatkowe przewozy, ale nigdy nie powinno być zapominane 
przez wzgląd na planowość i celowość fortyfikacji.

Centralnie prowadzi się również z zasady eksploatację narzę
dzi, która może dać pomyślne wyniki, gdy na obszarze dywizji 
tra fią  się duże osiedla lub składy cywilne. Eksploatacja w tere
nach normalnych zawsze jest niepewna pod względem swych 
skutków,, przeciętnie nie można liczyć na uzyskanie większych 
rezultatów jak na otrzymanie jednego narzędzia z każdego gos
podarstwa. Trzeba jednak uwzględniać, że narzędzia tak skom
pletowane będą zazwyczaj bardzo zniszczone i nieodpowiednie 
do dłuższego użytku.

Przy pośpiesznej fortyfikacji wojny manewrowej nie będzie 
zazwyczaj czasu na organizowanie dywizyjnych składóia mater- 
jałów saperskich.

Zwykle wystarczy punkt rozdzielczy dla m aterjału dowożo
nego z kraju, a z rejonów eksploatacji odbiór bezpośredni. Tem 
nie mniej zagadnienie kontrolowania przekazywanego m aterja-



łu i sprzętu na odcinki musi być troskliwie zarządzone. Należy 
również pamiętać o zebraniu i wycofaniu wydanego sprzętu 
z chwilą, gdy przestał on być koniecznym na odcinku.

Wreszcie d-ca saperów ma jeszcze jedno ważne zadanie do 
wykonania: musi on zorganizować transport wyeksploatowa
nych lub otrzymanych z kraju  zasobów. Nie posiadając własnych 
etatowych środków transportowych, któreby mu pozwoliły na 
przewiezienie tak wielkiego tonażu, musi on zawczasu zapewnić 
sobie pomoc ze strony kwatermistrzostwa i otrzymać odpowied
nie kolumny taborowe lub samochodowe, któremi przewiezie on 
swój meterjał do pułkowych punktów pierwszego przeznaczenia, 
względnie do składów dywizyjnych.

Organizując transport musi on pamiętać i przekalkulowae 
potrzeby oraz możliwości wykonawców niższego szczebla. Dla 
nich musi on zgóry wyjednać odpowiedni tabor dodatkowy nie 
czekając aż zaczną wpływać zapotrzebowania, załatwienie któ
rych nawet w najpomyślniejszych warunkach nie może nie wy
woływać zbytecznych tarć i opóźnień.

W całej pracy organizacyjnej d-cy saperów musi mu zawsze 
stać przed oczami żądanie maksymalnej szybkości postępu roz
budowy, szybkości, która nie pozwoli, by choć jedna godzina 
pracy została stracona przez wadliwą i niedość przemyślaną or
ganizację, a która musi doprowadzić do tego by już po jedno- 
dniowem przygotowaniu cały odcinek dywizji był odrutowany.

Nic więc dziwnego, że od d-cy saperów dywizji musimy żą
dać nietylko wielkiej energji i fachowości, nietylko ogromnego 
talentu organizacyjnego, ale i dużego daru przewidywania, co 
znów jedynie da się wyrobić przez odpowiednie przygotowanie 
taktyczne.

Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że tak pojęte prace or
ganizacyjne muszą zaabsorbować znaczną ilość sił saperskich 
i że*dopiero po nasyceniu tego zapotrzebowania możemy dyspo
nować resztę saperów do właściwych prac wykonawczych. Prze
chodząc do przeglądu tego zakresu czynności musimy ustalić, że 
w fortyfikacji polowej, stosowanej podczas wojny manewrowej, 
rzadko nadarzy się okazja, by saperzy mogli być użyci do prac 
wymagających specjalnego przygotowania technicznego. Po
przednio wyjaśniliśmy już sobie, że betony i głębokie schrony 
podkopowe będą wyjątkiem, że zazwyczaj wytrzymałość naszych



osłon będzie dawała dużo do życzenia, jednak będzie to skutek 
braku czasu, a nie braku wyszkolenia.

A więc nie specjalna technika, ale odrębny zakres będzie róż
nił pracę sapera i piechura w fortyfikacji przygotowywanej 
w ciągu dni kilku.

Przypomnijmy to co już było poruszone na wstępie: piecho
ta najlepiej umacnia stanowiska, 2  których sama będzie strze
lać.

Saper, przydzielony do dowódcy odcinka, pozbawiony lokal
nych patryotyzmów, pracuje wszędzie z jednakowym zapałem 
— jest on doskonałem narządziem w ręku dowódcy, który musi 
go używać w pierwszym rzędzie do wykonania tych elementów 
fortyfikacji, które nie posiadają własnej obsady.

Prace ogólne, mające podstawowe znaczenie dla odcinka ja 
ko całości, będą więc podstawowem zadaniem saperów. Ustali
liśmy już, że tylko praca wielkich mas może doprowadzić do 
szybkiej rozbudowy pozycji. Praca kilkudziesięciu, a w najlep
szym razie kilkuset saperów, wobec pracy 5000 — 6000 piechu
rów będzie stanowiła zaledwie nikły odsetek ogólnego wysiłku 
dywizji. Nie starczy ich nawet na pokrycie zapotrzebowania 
najpilniejszych robót ogólnych na niższych szczeblach dowodze
nia.

Tutaj wysuwa się konieczność wykorzystania cechy sape
rów jako oddziałów umiejących stanowić kadrę specjalistów dla 
przydzielonych doń oddziałów roboczych. Przez dodanie sape
rom jednostek piechoty z odwodu, oddziałów roboczych lub wre
szcie ludności cywilnej stwarzamy doskonale zespoły robocze.

Musimy sobie zdać sprawę, że przeważnie każda robota for
tyfikacyjna wymaga do swego wykonania wysiłku zbiorowego. 
Czy to budowa schronów, czy budowa przeszkody i t. p. wymaga 
wystawienia pewnego zespołu, w którym część pracowników 
musi być fachowo wyszkolona, podczas gdy druga, zazwyczaj 
większa, spełnia tylko elementarne czynności nie wymagające 
żadnego przygotowania.

Otóż saperzy, w podobnych zespołach, spełniają rolę przodo
wników i mogą korzystać z współpracy licznych niefachowych 
sił roboczych. Te zdolności saperów tworzenia kadr do prac for
tyfikacyjnych należy szeroko wykorzystać, rozszerzając w ten 
sposób zakres ich pracy bez obniżania wartości fachowej. N aka



zanie saperom 'pracy samodzielnej byłoby w tych warunkach 
fortyfikacji zatraceniem naszych możliwości.

Obraz ten zmienia się jednak z chwilą gdy nieprzyjaciel po
dejdzie do naszej pozycji obronnej i rozpocznie walkę ogniową. 
Wtedy charakter czynności saperów ulegnie radykalnej zmianie. 
Praca na czołowej pozycji będzie możliwe tylko nocą i będzie 
wymagała doskonałego przygotowania zarówno fachowego jak 
i bojowego już nietylko kaclr, ale i ostatniego tuykonawcy. Sape
rzy więc będą pracowali samodzielnie, zakładając przeszkody 
przenośne, przygotowane za dnia na tyłach, będą kopali nowe 
stanowiska lub rowy komunikacyjne; będą wreszcie naprawiali 
uszkodzenia w budowlach fortyfikacyjnych i maskowaniach, bę
dą pracowali przy budowie schronów. Do nich też w razie prze
ciągającej się obrony będzie należeć odwodnienie i odziewanie 
stanowisk.



MJR. DYPL., BOHDAN CHOJNOWSKI.

Pojazdy mostowe w wielkich 
jednostkach armji nowoczesnych.

W związku z tem, że w ostatnich czasach sprawa zaopatrze
nia wielkich jednostek w mosty pojazdowe, stała się aktualnę, 
ciekawem będzie zaznajomienie się s poglądami na to zagadnie
nie francuskich sfer wojskowo-technicznych.

^Kwestję tę bardzo rzeczowo i ciekawie rozwiązuje znany 
i zasłużony francuski pisarz wojskowy, płk. Bails, w czerwco
wym numerze „Revue du Genie M ilitaire“ z roku 1930.

Podając niżej streszczenie tego artykułu, mam zamiar dać 
na łamach naszej prasy fachowej impuls do dyskusji na ten te
mat. Dyskusja taka da napewno bardzo cenny m aterjał do usta
lenia najkorzystniejszego rozwiązania.

Już od samego początku wojny światowej wypłynęło na wi
downię zagadnienie wyposażenia wielkich jednostek w organicz
ne, wożone środki przeprawowe.

Armje 1914 r.

Francja. W roku 1914 tylko korpus (składający się we 
Francji z dwóch organicznych dywizyj) był wyposażony w most 
pojazdowy, pozwalający na przeprawienie wszystkich ówcze
snych środków organicznych korpusu. Dywizje piechoty żad
nych środków przeprawowych nie posiadały, poza pewną ilo
ścią worków Habera bez m aterjału pokładowego.

Tak wyposażony korpus dwu-dywizyjny mógł:
a) przeprawić jednorazowo na pontonach 2 komp. piecho

ty (320 ludzi);
b) zbudować 120 m mostu 3-ton. lub 60 m wzmocnionego 

mostu 8 t. Ten ostatni most mógł być tylko ustawiony na p rą
dzie nie przekraczającym 2 m /sek;



c) przeprawić nieliczne lekkie czołowe elementy piechoty 
(patrole) przy pomocy worków Habera.

Jeżeli chodzi o dywizję samodzielną, nie wchodzącą w skład 
korpusu, to taka dywizja dysponowała połową materjału, prze
widzianego w wyposażeniu korpusu.

Niemcy. U Niemców nie tylko korpus, lecz również i dywi
zje niesamodzielne dysponowały materjąłem, który umożliwiał 
zbudowanie mostu pontonowego tego samego typu, co i korpus.

Wobec tego dwu-dywizyjny korpus niemiecki mógł:
a) przeprawić jednorazowo na pontonach 4 komp. piechoty 

(684 lu dz i);
b) zbudować 196 m 50 cm mostu dla lekkich taborów kop

nych.
Po dodaniu 2-ch belek w przęśle i zwężeniu jezdni most ten 

nadawał się do przejścia 5-tonowych pojazdów. Wreszcie przy 
6-burtowej zabudowie ten sam m aterjał umożliwiał budowę 111 
metrów mostu na obciążenie samochodów ciężarowych, ale tyl
ko przy prądzie nie przekraczającym 2,5 m/sek.

c) Pozatem egzystował na Renie m aterjał ciężki, składają
cy się z pontonów 19-tonowych (długość pontonu 11 m ) ;

• d) Wreszcie każdy korpus, wyposażony w działa kal. 105, 
150-i 210..cm, posiadał środki dla przeprawienia tych dział przez 
rzekę 1*00 m szerokości.

Ogółem korpus niemiecki posiadał prawie dwa razy więcej 
środków przeprawowych, niż korpus francuski, co umożliwiło 
tak szybkie posuwanie się Niemców z Liege do bram Paryża 
(20 25 km na dobę, — tocząc walki).

Francuski korpus natomiast, mając środki jeszcze w ystar
czające na przejście przez rzeki, znajdujące się między granicą 
a Renem, po dojściu do tej rzeki musiałby stanąć z powodu nie
odpowiedniego wyposażenia. Taka sytuacja była w rażącej 
sprzeczności z doktryną francuską ofensywy „a autrance“ .

Ewolucja armij podczas wojny.

Od samego początku wojny powstała konieczność stworze
nia takiego mostu, któryby umożliwił, z jednej strony, przepra
wianie olbrzymiego tonażu amunicji, z drugiej zaś — ciężkich 
dział, wchodzących już organicznie w skład korpusów.



Niemcy. Niemcy, posiadając w korpusach już poprzednio or 
ganiczną ciężką artylerję, nie potrzebowali stwarzać nowego ma
terjału mostowego, ponieważ niemiecki, a szczególnie austrjacki 
(Birago) m aterjał odpowiadał w zupełności zwiększonym wyma
ganiom.

Ponadto Austrjacy mieli jeszcze most Herberta o wytrzyma
łości do 44 ton (4 osie po 11 t.).

M aterjał niemiecki i austrjacki bez zmian zaspokoił wszyst
kie wymagania wojny aż do chwili rozejmu.

Francja. We Francji dopiero w 1915 r. zostały stworzone 
dwa pojazdy „mostu specjalnego", t. j. przeznaczonego specjalnie 
dla przeprawy przez Ren. Materjał ten był wypróbowany jeszcze 
w okresie 1912 — 1914 r. Pozwalał on na stworzenie z 2-ch po
jazdów bądź 450 m mostu 5-t., bądź 250 m mostu 9-ton. Most ten 
został przeznaczony do odwodu Naczelnego Wodza.

Pozatem z tegoż materjału budowano w 1915 r. promy dro
gowe o nośności od 70 do 90 t. Promy te wymagały holowników, 
jako siły pociągowej, a zmontowanie ich trwało prawie miesiąc. 
Czy nie lepszem rozwiązaniem byłoby przygotowanie metalowych 
mostów składanych typu używanego w przemyśle, których mon
towanie napewno trwałoby krócej ?

W związku z tern, ciekawem będzie przytoczenie paru przy
kładów szybkiej budowy mostów przez przemysł niemiecki.

Więc, w Fourmies most 175 m został zbudowany w ciągu 
36 dni.

W Ohies most dwukierunkowy długości 182 m został zbudo
wany w ciągu 35 dni i t. d.

W rezultacie Francuzi do końca wojny, nie mieli materjału 
mostowego, dostosowanego do składu organicznego wielkich jed
nostek i do tonażu sprzętu bojowego tych jednostek.

Pod koniec wojny widzimy olbrzymi rozwój środków we 
wszystkich rodzajach broni. Ciężar tych środków wzrósł niepo
miernie, za przykład czego może służyć czołg typu Mark V wagi 
60 t.

Jedynie inżynier ja  wojenna rozwijała się słabo, szczególnie 
w dziedzinie środków umożliwiających ruch.



Następstwa dały się boleśnie odczuć w 1918 r., gdy Niem
cy osłonili swój odwrót strefą masowych niszczeń i skutecznie 
zatrzymali Francuzów, gdyż techniczne oddziały były niewystar
czająco zaopatrzone w środki, umożliwiające przekraczanie prze
szkód.

Dość powiedzieć, że w chwili zawieszenia broni korpusy fran
cuskie dysponowały* tym samym materjąłem do przekraczania 
rzek, co i w 1914 r.

Jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że pod koniec wojny skład kor
pusu podwoił się, a zaopatrzenie jego wielokrotnie się zwiększy
ło, to łatwo zrozumiemy w jak  niekorzystnych warunkach komu
nikacyjnych znalazły się w tym okresie francuskie wielkie jed
nostki. Jeżeli jeszcze do tego napotkano rzekę stumetrową, nor
malne podtrzymywanie i zaopatrywanie walki stawało się p ra
wie niemożlilwern. Ten stan rzeczy zmusił Francuzów do zastano
wienia się nad sposobem zaradzenia złu.

Wychodząc z założenia, że już rzeka ponad 20 m może czasem 
nawet na parę dni wstrzymać ruch wielkich jednostek, dochodzi 
autor do wniosku, że każdy korpus powinien mieć takie środki, 
które mu umożliwią przekroczenie przynajmniej średnich rzek, 
bez zwracania się o pomoc do odwodu głównego.

Rzut (?ka na mapę Francji przekona nas, że rzeki zasługują
ce na nazwę dużych, są oddzielone bardzo znacznemi przestrze
niami, w obrębie których spotyka się tylko małe i średnie rzecz
ki. Większe rzeki są w takiej odległości od siebie, że będą przed
miotem do osiągnięcia już dla całych grup armij i wobec tego na 
przygotowanie przekroczenia będą one miały zawsze dużo czasu.

Przeważnie tylko te małe i średnie rzeczki, wzmocnione ni
szczeniami, które mogą być wykonane przez saperów podczas 
jednej bitwy, stanowią stale spotykaną podczas wojny ruchowej 
przeszkodę dla wszystkich jednostek walczących. Przeszkody te, 
które nie wstrzymują piechoty, najczęściej mogą zupełnie unie
możliwić manewrowanie arty lerją bezpośredniego wsparcia.

Stąd wniosek: „Saperzy powinni dysponować środkami, które 
im pozwolą zapewnić arty lerji szybkie przekroczenie tych przesz
kód, przez które już przekroczyła piechota". Zwykle będą to ta 
kie przeszkody, do przekroczenia których nie trzeba będzie uży
wać podpór pływających, a tylko stałe.

Konsekwencją tego wniosku będzie to, że większa część ma-



terjału dywizyjnego powinna nadawać się do zastosowania na 
przeszkodach, które nie dają warunków do użycia materjału pły
wającego. Do tego mogą służyć obecnie używane we Francji po
jazdowe kozły dwunożne, które można ewentualnie ulepszyć, lub 
wreszcie na nowo przekonstruować.

Ale dla normalnego przebiegu walki nowoczesnej jest koniecz- 
nem, by wślad za piechotą i artylerją bezpośredniego wsparcia, 
mogły przejść i dalsze cięższe elementy dywizji, jak to — arty- 
lerja ciężka, samochody łączności, samochody ciężarowe, zaopa
trzenie i t. d. i byłoby nonsensem czekanie z tą przeprawą na sa
perów korpuśnych.

Stąd wniosek, że dywizyjny materjał pojazdowy powinien 
umożliwić budowę mostów 9-tonowych.

Wreszcie powinno się liczyć z tern, że piechota może napot
kać też i takie rzeki, które ona nie będzie mogła przekroczyć bez 
środków specjalnych, szczególnie gdy nieprzyjaciel broni drugie
go brzegu. Stąd wniosek, że dywizja musi dysponować trudnemi 
do uszkodzenia środkami, umożliwiającemi natychmiastowe for
sowanie rzeki, bez straty  czasu na szukanie lub tworzenie środ
ków improwizowanych.

Więc autor przystępuje do ustalenia, jakim materjałem win
na dysponować dywizja piechoty, by być w stanie nietylko sfor
sować przy pomocy piechoty rzekę, ale i przeprawić przez rzekę 
wszystkie swoje elementy.

Jeżeli chodzi o forsowanie rzeki, to ta czynność polega na prze
rzuceniu pod ogniem słabych sił, któreby stworzyły na brzegu 
npla coś w rodzaju małego przedmościa, wślad zaś za temi siła
mi winna przejść reszta oddziałów walczących. Koniecznem więc 
jest, aby m aterjał użyty przez czołowe jednostki nadawał się do 
wykorzystania bez straty  czasu przez walczące jednostki wszyst
kich rzutów, idących wślad za pierwszym.

Podczas wojny, na mniejszych rzekach, forsowanie uskutecz
niało się przy pomocy kładek i to najczęściej improwizowanych 
— na beczkach, tratwach, workach, bańkach, pływakach i t. d. 
Taka improwizacja, wywołana brakiem środków regulaminowych, 
zajmowała dużo czasu i wpływała szkodliwie na przebieg akcji. 
Nadto kładki na beczkach, łodziach, bańkach i pływakach, napełń 
nionych powietrzem, łatwo były uszkadzane przez pociski.



Wniosek: dywizji piechoty trzeba dać m aterjał 2-tonowy, lek
ki, nieskomplikowany w budowie, trudny do uszkodzenia przez 
ogień i łatwy do transportowania. Doświadczenia wykazały, że 
najlepiej tym wymaganiom odpowiadają kładki na workach Ha
bera.

Jeszcze należy określić niezbędną dla dywizji piechoty ilość 
tego materjału.

Kładka ta może być używana na rzekach do 60 m szerokości. 
Na jeden baon trzeba minimum jedną kładkę. Ponieważ w na
tarciu dywizji zwykle w pierwszej linji posuwa się 4 baony, moż
na przyjąć, że minimalnem wyposażeniem dywizji będzie 4 kład
ki po 60 m, t. j. razem około 250 m składki.

Zaletami tej kładki są:
1) lekkość — 250 m kładki przewozi się na 2 samochodach 

ciążarowych z 1 przyczepką,
2) szybkość przerzucania przez rzekę; czas wysunięcia kład

ki przez 60 m. rzekę wynosi 2 — 3 minuty,
3) duża odporność na zniszczenie przez pociski,,
4) łatwość transportu do rzeki na wozach niespecjalizowa- 

nych i wzókach c. k. m., a nawet ręcznie,
5) wreszcie budowa jej może być wykonana zawczasu w ukry

ciu i to nawet przez oddziały niespeejalizowane, po paru godzi
nach instruowania.

Dodając do taboru korpuśnego 2 samochody ciężarowe z kład
ką będzie się miało dwustometrowy zapas, którym można będzie 
w razie potrzeby wzmocnić dywizje.

Ale kładki umożliwią przekroczenie rzeki tylko do 60 m szero
kości i to tylko przez lekkie elementy piechoty z wózkami k. m. 
oraz w ostateczności przez parę dział towarzyszących (te ostat
nie — na tratwach).

Natomiast nie da się przeprawić artylerji bezpośredniego 
wsparcia, dla przeprawienia której trzeba będzie budować most.

Chociaż regulamin francuski przewiduje rozpoczęcie budowy 
mostu dopiero po odebraniu nieprzyjacielowi punktów obserwa
cyjnych, dających wgląd na przeprawę, praktyka bardzo często 
odbiegała od tego szablonu i zwykle z dodatnim wynikiem, jak 
tego dowodzą liczne udane przeprawy podczas wojny światowej. 
W przeciwnym razie dywizja nie potrzebowałaby materjału mo



stowego, ponieważ można byłoby doczekać się nadejścia mostu 
korpuśnego.

Wychodząc z założenia, że często most musi być rozpoczęty, 
bezpośrednio po przeprawieniu się piechoty, należy wyposażyć 
dywizję w m aterjał mostowy. Materjał ten powinien być mocny
1 odporny na działania pocisków poza tern pakowany tak, aby ab
sorbował jak najmniej pojazdów i mógł być załadowany na wozy 
lekkie i niespecjalizowane.

Tych zalet nie posiadają pontony, a nawet łodzie składane, 
które chociaż są łatwiejsze do przewożenia od pontonów, ale są 
też bardzo czułe na działanie pocisków.

Ostatecznie dochodzi autor do przekonania, że najlepszem 
rozwiązaniem będzie zastosowanie kozłów, które posiadają nastę
pujące zalety:

1) Są one mało czułe na zniszczenie i łatwe do naprawy.
2) Pozwalają na budowę mostu jak w wodzie, tak i w su- 

chem.
3) Mogą być ładowane nawet na wozy krajowe.
4) Dają się łatwo transportować, nawet ręcznie na duże od

ległości.
5) Mogą być prawie zawsze ustawione bez pomocy łodzi, cho

ciaż ten sprzęt ułatwia pracę.
Poza tern będą one najwięcej odpowiednim materjąłem dla 

saperów dywizyjnych, którzy częściej będą uskuteczniali przej
ście przez przeszkody suche, niż przez wodne i prawie zawsze 
w ogniu npla.

Niedogodności tego rozwiązania są Właściwie tylko dwie:
1) Poza pewną granicą głębokości kozły nie mogą być usta

wione. Ale to kwestja wynalezienia nowej konstrukcji.
2) Dłuższy czas budowy. Ten zarzut też nie jest obalającym, 

ponieważ, po pierwsze, — różnica w czasie budowy jest bardzo 
mała, a po drugie — artylerja zwykle będzie musiała czekać
2 przejściem na noc, wobec tego czasu na budowę będzie dość.

Poza tern przyspieszenie budowy mostu może nastąpić w ten 
sposób, że m aterjał kozłowy jako prawie niezniszczalny, może być 
podwieziony do rzeki jednocześnie z kładkami.

Jednem słowem, po przeprowadzeniu porównania, autor zde
cyduje się na most kozłowy. Ale nawet i przy tym systemie nie



uniknie się paru łodzi, które ułatwią ustawianie kozłów na więk
szych głębokościach.

Należałoby więc wyposażyć dywizję w 60 m mostu 9 t. kozło
wego i 4 łodzie składane (dlatego cztery, że to jest maksymum, 
co można załadować na 1 przyczepkę samochodową). Łodzie te 
mogą być pomocne przy przeprowadzaniu wywiadu.

Po ustaleniu typu materjału, przyjrzyjmy się jak będzie wy
glądał proponowany tabor techniczny.

Więc będzie się on składał: 
z 250 m kładki — 2 samoch. i 1 przyczepka, 
z 60 m mostu 9-t. — 7 samochodów, 
z narzędzi i mat. sap. — S samochody i 2 przyczepki.
Razem — 12 samochodów ciężarowych i 3 przyczepki, co nie 

wpłynie na wydatne wydłużenie taboru dywizyjnego. Poza tern 
transport samochodowy ma jeszcze tę dobrą stronę, że po rozła
dowaniu etatowego sprzętu, samochody stanowią świetny środek 
transportowy dla przewozu materjałów, uzyskanych z eksploata
cji zasobów miejscowych.

Dalej określa się materjał mostowy, w który powinien być 
wyposażony korpus.

Środki korpusu służą dla wzmocnienia środków dywizyj, ale 
będą one zwykle dopiero wtedy skierowane do dywizji, gdy ruch 
jej zostanie powstrzymany. Jeżeli chodzi o tonaż organiczny środ
ków korpusu, to on jest ten sam, co i dywizji.

Przy dotychczasowej organizacji, dywizja niesamodzielna mu
siała w każdej sytuacji polegać tylko na materjale mostowym, 
który w razie potrzeby otrzymywała z korpusu. Przy projekto
wanej nowej organizacji, która przewiduje w dywizji własny 
most, korpus będzie musiał wzmocnić dywizję dopiero w pew
nych wyjątkowych wypadkach.

Tak jak artylerja korpuśna wzmacnia dywizje, w razie na
potkania przez nią większego oporu, lub specjalnie silnych środ
ków obronnych, przeciw którym dywizyjna arty lerja jest za sła
ba, na tej samej zasadzie most korpuśny wtedy będzie oddany 
dywizji, gdy ta  napotka na swej drodze przeszkodę, którą nie bę
dzie mogła przekroczyć swemi organieznemi środkami.

Wobec tego m aterjał przeprawowy korpusu winien umożliwić 
przekraczanie rzek szerszych od 60 m i o większej głębokości niż 
2 m 60 cm lub o większej szybkości prądu niż 2 m/sek. Poza tern



ten materjał powinien posiadać takie właściwości konstrukcyjne, 
by mógł być dobudowany do mostu dywizyjnego i równocześnie 
z nim użyty, co zapewni większą długość mostu i celowe wyko- 
rzystnie wszystkich środków dyspozycyjnych. W związku z tern 
tonaż tego mostu powinien być ten sam, co mostu dywizyjnego 
t. j. 9 t.

Tym warunkom odpowie taki sam most jak dywizyjny, ale 
na podporach pływających. W tym wypadku nieodporność pon
tonów na pociski i kule trzeba rekompensować dużą ilością tych 
podpór.

Tym warunkom będzie odpowiadał po pewnych zmianach obec
ny materjał, typu 1915 r., który poza tern jeszcze nadaje się do 
budowy mostu 16 ton., co stanowi zabezpieczenie na wypadek 
dążności środków korpuśnych do zwiększenia swojej wagi.

Zasadniczo trzeba wyrzec się tego żądania, by most korpuśny 
mógł przepuścić najcięższe nawet czołgi, a to z tego względu, że 
granicy tych wyjątkowych ciężarów wprost nie można przewi
dzieć i kto wie czy nie dojdą one do 100 t. (obecnie są czołgi 
23-tonowe). Poza tern ponieważ czołgi te nie będą w organicz- 
nem wyposażeniu korpusu, nie ekonomicznem byłoby stwarzanie 
organicznych bardzo wytrzymałych mostów dlatego tylko, że cza
sami dorywczo mogą być przydzielone do korpusu bardzo ciężkie 
czołgi.

Najlepszem rozwiązaniem byłoby, gdyby każde zgrupowanie 
tego, wyjątkowo ciężkiego, sprzętu posiadało swoje własne środ
ki przeprawowe. W przeciwnym razie należałoby dojść do tak nie
logicznego rozwiązania, że już w dywizjach musiały by istnieć 
środki dla przeprawy tych olbrzymów.

Miernikiem, potrzebnego do codziennego użytku mostu jak 
korpuśnego tak i dywizyjnego, będzie ciężar szeregu załadowa
nych samochodów ciężarowych.

Pozostaje określić ilość materjału mostowego w korpusie.
Wychodząc z założenia, że będzie się zmuszonym materjał dy

wizyjny, przy rzekach głębszych i szybszych, prawie całkowicie 
zastąpić m aterjałem korpuśnym, dochodzi płk. Baills do cyfry 
120 m. Ilość ta  odpowiada ilości m ater jału mostowego w korpu
sie w 1914 r. oraz projektowanej ilości m aterjału  w dywizjach, 
wchodzących w skład korpusu obecnego.



Biorąc pod uwagę, że środki i stany obecnego korpusu w sto
sunku do korpusu z 1901 r. podwoiły się, należałoby zwiększyć tę 
liczbę do 240 m.

Z drugiej strony trudno spotkać rzekę, na której choć czę
ściowo przy brzegach nie dałoby się zastosować kozłów a tem 
samem wykorzystać równocześnie i materjał dywizyjny. Ta oko
liczność pozwoli na zredukowanie mostu, wożonego przez korpus 
do 120 m. Ta ekonomja jest możliwa właśnie dzięki jednakowe
mu typowi obydwóch mostów.

Pozostaje nam określić materjał, który będzie znajdował się 
w odwodzie ogólnym. Nie mówimy o materjale mostowym armji, 
ponieważ skład armji jest bardzo zmienny i zależy od zadania jej 
powierzonego. Będzie ona posiada to, co otrzyma z odwodu ogól
nego, często sprzęt o wadze astronomicznej.

W związku z poprzedniem rozumowaniem odwód główny wła
śnie będzie posiadał mosty o maksymalnej nośności w tej ilości, 
by można było obsłużyć znajdujący się w tym odwodzie sprzęt 
o wyjątkowej wadze. Pozatem odwód główny będzie musiał dy
sponować dużą ilością m aterjału typu dywizyjnego i korpuśnego 
dla wzmocnienia tych wielkich jednostek, którym braknie ich 
sprzętu organicznego.

Zapasy te powinny być bardzo szeroko skalkulowane, tak by 
stosunek między sprzętem bojowym, a materjąłem przeprawo
wym był zrównoważony.

Ostateczny wniosek co do nowego wyposażenia armji francu
skiej w m aterjał przeprawowy będzie następujący:

Na szczeblu dywizji: M aterjał kładowy, pozwalający na prze
kroczenie 60-metrowej rzeki całą piechotą z k. m., licząc po 1-ej 
kładce na bataljon 1-ej linji (4 bataljony).

M aterjał mostowy na kozłach, pozwalający na budowę 60 m 
mostu 9-tonowego, z dodatkiem potrzebnych podczas budowy ło
dzi składanych (4 łodzie).

Na szczeblu korpusu: Materjał mostowy na pontonach, po
zwalający na budowę 120 m mostu 9-tonowego, lub, przy zasto
sowaniu pewnych manipulacyj -— 60 m mostu 16-tonowego, 
ewentualnie promów o tym tonażu.

Materjał ten, jak i dywizyjny, powinien być łatwym do prze
wożenia, nawet po trudnym terenie i powinien umożliwiać prze



dłużanie zapomocą niego mostu dywizyjnego. Wreszcie powinien 
011 dać możność przewożenia piechoty przez rzekę.

Pozatem korpus ma dysponować pewną rezerwą kładek typu 
dywizyjnego.

Na szczeblu odwodu głównego: Materjał kładkowy i mosto
wy typu dywizyjnego i korpuśnego, dla wzmacniania lub uzupeł
niania wielkich jednostek, oraz materjał specjalny dla przepra
wiania najcięższego sprzętu.

Wszystkie inne sposoby wyposażenia, nie odpowiadające wa
runkom, które płk. Baills postawił w swoich rozumowaniach do
prowadzą według jego zdania do rozczarowania.

Dla przykładu podaje płk. Baills inne rozwiązanie. Przyjmie
my, że:

D. P. jest wyposażona w 60 m mostu 4-tonowego na podpo
rach pływających,

Korpus jest wyposażony w 60 m mostu 16-tonowego na pod
porach pływających, oraz podpory stałe, wystarczające do za
stąpienia wszystkich podpór pływających.

M aterjał na obydwóch szczeblach różny i nie nadający się do 
scalenia w jeden most.
Rzeka do 60 metrów .

Ponieważ dywizja nie ma kładki regulaminowej, trzeba za
stąpić ją  łodziami ze wszystkiemi ich niedogodnościami, a mia
nowicie: Materjał ten jest bardzo czuły na pociski i kule, wobec 
czego trzeba liczyć się z niebezpieczeństwem szybkiego się 
zmniejszenia jego ilości i wydajności. Pozatem dla przejścia rze
ki węższej od 60 m w ogniu, łodzie są prawie że bezużyteczne. 
Ta ilość, którą się będzie dysponowało, nie da nigdy takiej wy
dajności jak 4 kładki. Pozatem oddziały, które przejdą rzekę, nie 
będą miały stałej łączności, zapewniającej uzupełnianie i zaopa
trzenie, co zmusi do natychmiastowej budowy mostu.

Jeżeli chodzi o most, to materjał 4-tonowy nie zapewni prze
prawienia wszystkich elementów dywizji, a szczególnie uniemoż
liwi ruch samochodów ciężarowych. Z przeprawieniem tych sa
mochodów (między któremi są niektóre, jak łączności, niezbędne 
w walce) trzeba będzie czekać na most korpuśny. Fak ten jest 
jeszcze niebezpieczny z tego względu, że należy się liczyć ze sta
łym wzrostem ilości samochodów w dywizji.



Rzeka ponad 60 metrów.
Kładka staje się niebezpieczną w użyciu, wobec tego zwraca

my się do pomocy pontonów, które są już na szczeblu dywizji. 
Ale obecnoć tych łodzi na tym szczeblu jest błędem z tego wzglę
du, że to umożliwi d-com odważnym i zapalonym wykorzystanie 
tego materjału do prób pośpiesznego forsowania rzeki lekkiemi 
elementami piechoty, bez oglądania się wtył. Forsowanie takie 
jest zwykle działaniem bardzo delikatnem i niebezpiecznem, mo- 
gącem zamienić się w katastrofę, o ile nie mamy środków zara
dzenia jej.

Rzeczywiście, przekroczenie rzeki elementami lekkiemi tylko 
wtedy ma sens, gdy pod przykryciem ich możemy stworzyć 
przejście dla wszystkich elementów dywizji, a też i korpusu. Po
nieważ dywizja dysponuje tylko 60 m mostu, a korpus też 60 m 
zupełnie innego mostu, trzeba będzie zwracać się do odwodu 
głównego po potrzebny materjał, który już przyjdzie po niewcza- 
sie.

Z tego wynika, że ruch jak dywizji, tak i korpusu musi ogra
niczyć się do rzek nie szerszych od 60 m i wobec tego pontony 
nie są potrzebne, ponieważ przy tej szerokości lepszą wydajność 
dają kładki.

Jeżeli teraz wrócimy do poprzedniej koncepcji, to takie wy
posażenie postawi wojsko w daleko wygodniejsze warunki walki, 
ponieważ:

a) przy rzekach do 60 m dywizja bez trudności może swo- 
jemi środkami przeprawić wszystkie swoje elementy;

b) przy rzekach ponad 60 m w krótkim czasie otrzyma bra
kujący m aterjał z korpusu, czy to do forsowania rzek pontona
mi, czy do przedłużenia własnego mostu i to mostu, który może 
przepuścić wszystkie elementy dywizji przez rzekę ponad 100 m, 
a ciężary 16-tonowe przez rzekę 60 metrową;

c) przy nadejściu z odwodu ogólnego większych ciężarów 
wraz z nimi nadejdzie potrzebny m aterjał przeprawowy.

Jeżeli chodzi o obecny materjał, to jest on za ciężki i kłopotli
wy przy transportowaniu. Wdzięcznem więc polem dla kon
struktorów będzie praca nad wynalezieniem lżejszego typu pon
tonów oraz belek mostowych, zastosowując zamiast tych ostat
nich ew. żelazne kantówki.



Ostatecznie dochodzi autor do wniosku, że wyposażenie wiel
kich jednostek w środki przeprawowe, obliczone na większe, niż 
organiczne ciężary tych jednostek, nie ma sensu, ponieważ gra
nicy tych obciążeń nie da się ustalić; wreszcie ten ciężki sprzęt 
nie będzie liczny i będzie używany tylko w pewnych wpadkach, 
wobec czego ekonomiczniej będzie dorywczo przydzielać potrzeb
ny materjał z odwodu głównego.

Jeżeli chodzi o dalszą granicę wytrzymałości mostu, to powin
na być ona obliczona na ciężar wszystkich organicznych elemen
tów wielkiej jednostki (t. j. 9 ton), by nie zatrzymywać ruchu 
czekaniem na wsparcie materjałowe wyższego szczebla.

Wreszcie zasada ekonomj i skłania do tego, by mosty korpusu 
i dywizji były jednego systemu, co umożliwi wzajemne uzupeł
nianie się i zmniejszy ilość wożonego materjału.

Na końcu chciałbym w paru słowach omówić te wątpliwości, 
które się mi nasuwają przy czytaniu powyższego artykułu.

W zupełności zgadzam się z zasadniczemi postulatami auto
ra, jak to :

1) dywizja musi mieć swój m aterjał kładkowy i mostowy,
2) m aterjał mostowy powinien być przewidziany na naj

większe organiczne obciążenie wielkiej jednostki,
3) materjał mostowy przy organizacji francuskiej w korpu

sie i dywizji musi być identyczny, za wyjątkiem systemu pod
pór,

4) forsowanie rzeki do 60 m szer. jest wydajniejsze przy po
mocy kładek niż łodzi,

5) w dywizji kozły są w zasadzie korzystniejsze niż podpory 
pływające i t. d.

Budzi we mnie natomiast zastrzeżenie: zbyt skąpe obliczenie 
materjału na 60 m rzekę, brak zupełny podpór pływających 
w moście dywizyjnym, przewożenie całego m aterjału na samo
chodach ciężarowych i pozatem pewne inne mniejsze niejasno
ści.

Jeżeli przyjmujemy szerokość rzeki, przez którą ma dywizja 
przeprawić się o własnych siłach, równą 60 m, to nie możemy dać 
jej tylko 60 m mostu. Trzeba liczyć się po pierwsze z tem, że 
60 m szer., a nawet węższa, rzeka może, ze względu na brzegi, 
wymagać o parę metrów mostu więcej, a wtedy cała budowa zo-



stanie zatrzymana. Z drugiej strony w takiej akcji, jak płk, 
Baills przewiduje, t. j. często pod ogniem npla, straty  są nieunik
nione, nawet przy materjale kozłowym, więc przy budowie mo
stu przez rzekę około 60 m, strata  materjału na jedno przęsło 
może zniweczyć zasadę samowystarczalności dywizji. Pewna re
zerwa nie da, rozumie się, całkowitego bezpieczeństwa, ale da 
większe prawdopodobieństwo wykonania zadania.

Dalej autor stawia jako pewnik, że na wszystkich rzekach 
60 m szer. głębokość rzeki pozwoli na ustawienie mostu kozło
wego i zapewnia, że to jest ew. kwestją wykonania wyższych ko
złów. Otóż śmiem twierdzić, że praktyka czasami wykazuje co 
innego. Nawet najmniejsze rzeki w pewnych wypadkach posia
dają w nurcie głębokość, przekraczającą granicę, do której moż
na stawić kozły i nawet wynalezienie nowych typów kozłów na 
to nic nie pomoże, bo podwyższać kozły do nieskończoności nie 
można; pozatem wynalezienie nowego systemu kozła, tak niepro
porcjonalnie zwiększy jego ciężar i objętość, że napewno będzie 
lepiej wozić parę podpór pływających, żeby uniknąć tej niedo
godności, należałoby zamiast tych czterech łodzi składanych wo
zić mniejszą ilość, ale takich pontonów, które umożliwiłyby usta
wienie chociaż jednej podpory. Dałoby to możność „przeskocze
nia" 10 — 12 metrów na największej głębi i prawie zupełnie 
usunęłoby niebezpieczeństwo zatrzymania się dywizji przed 60 m 
rzeką. Zbytnia specjalizacja (t. j. kozły albo pontony) mostów 
pontonowych nie popłaca, ponieważ rzeki podczas działań wojen
nych gotują nam często b. duże niespodzianki i zawsze powin
niśmy być gotowi na zastosowanie różnych możliwych rozwią
zań.

Teraz co się tyczy przewozu nawet na szczeblu dywizji ma
terjału do forsowania samochodami ciężarowymi uważam, że 
porównując zalety i wady tego systemu, należałoby się skłonić 
do ciągu konnego. Zaletami ciągu samochodowego są: 1) duża 
ładowność i w związku z tern skrócenie kolumn, 2) duża szyb
kość. Natomiast wadą, i to zasadniczą, jest niemożność posu
wania się bocznemi drogami a tembardziej terenem, co często 
będzie przy forsowaniu koniecznem, no i huk motorów, co zwy
kle wykluczy zaskoczenie npla. Wreszcie szybkość transportu na 
szczeblu dywizji nie odgrywa roli. Na wyższym szczeblu — to 
co innego, ponieważ tam będzie chodziło w pierwszym rzędzie



o szybkie przerzucenie m aterjału na dwie odległości. Dowiezie
nie zaś na samo miejsce budowy może być uskutecznione, po 
przeładowaniu z samochodów na organiczny konny pojazd dy
wizyjny. Kwestję tę szczegółowiej nie omawiam, ponieważ za
chodzą duże różnice między naszą siecią drogową i francuską, 
wobec czego nie chcę wpaść w błąd, traktując tę sprawę w od
niesieniu do projektu francuskiego. Natomiast szczegółowiej 
wrócę do omówienia motoryzacji pontonowych kolumn, w jed
nym z następnych artykułów.

Dalej uważam, że stawienie za zasadę budowę mostów, je
szcze pod bezpośrednią obserwacją i ogniem npla, jest bardzo 
ryzykowne. Co innego uznać, że może taki wyjątkowy wypadek 
zdarzyć się, co innego zaś jest uważać to za normalny sposób 
budowy. Akcja taka zwykle skończy się na olbrzymich stratach 
nie tylko w ludziach, ale i w materjale i często wogóle nieuda się 
przejść przez rzekę. Możliwem to jest wtedy, gdy, budując 
most, zdecydowaliśmy się z wyższych względów, stracić kilka
dziesiąt metrów materjału i większą ilość saperów, ale wypa
dek ten będzie wyjątkowym i nie można na tem tylko bazować 
twierdzenia, że dlatego w dywizji kozły są korzystniejsze od pon
tonów. Mówiąc o budowie mostu w dzień pod obserwacją npla, 
pik. Baills dalej twierdzi, że artylerję zasadniczo można będzie 
dopiero przeprawiać w nocy, ze względu na niebezpieczeństwo 
ognia npla. Tem samem autor zbija swoje własne twierdzenie: 
przecież chyba trudniej będzie zbudować most pod ogniem, niż 
przepuścić w szybkiem tempie parę dział przez ten już zbudowa
ny most. W tej dziedzinie dużo mieli przykrych doświadczeń 
austrjacy na froncie włoskim.

Jednym z powodów konieczności zastosowania w dywizji ko
złów uważa autor tę okoliczność, że „sapetrzy dywizyjni częściej 
będą budowali most w suchem niż przez wodę“. Takie twierdze
nie może będzie słusznem wtedy, jeżeli walka będzie się toczyła 
dłuższy czas na tym samym terenie, zrytym pociskami, gdzie 
walczyło się o każdą piędź ziemi, gdzie następnie były zastoso
wane masowe niszczenia w stylu niemieckim. Zupełnie to będzie 
błędnem w odniesieniu do wojny ruchowej, dla której właśnie 
most dywizyjny jest w pierwszym rzędzie przewidziany. Su
chych przeszkód, które wymagałyby budowy mostu kozłowego 
w normalnym terenie prawie się nie spotyka, a właśnie ciągle



są do przezwyciężenia przeszkody wodne. Pozatem autor nie bie
rze pod uwagę tego wypadku, że bagniste dno, rozlewy i brak 
regulacji może uniemożliwić postawienie mostu kozłowego na 
całej przestrzeni.

Mówiąc o forsowaniu rzeki przez czołowe elementy piechoty, 
autor proponuje uskuteczniać to zapomocą kładek i tratew  wor
kowych. Otóż forsowanie rzeki zapomocą kładek workowych jest 
trudne i niebezpieczne. Doświadczenia wykazały, że tratw y wor
kowe są nadzwyczaj chwiejne i nieustabilizowane i przy naj
mniejszym fałszywym ruchu obsady wyracają się. Tratwy mo
gą służyć, nawet z dużą korzyścią, dla przeprawienia wózków 
k. m. i paru dział towarzyszących, ale wtedy dopiero, gdy już 
ogień bezpośredni przeprawiającym się nie grozi i nie może wy
wołać paniki na tratwie. Z drugiej strony wydajność tratew  przy 
przewożeniu ludzi, w porównaniu z wydajnością samej kładki, 
jest taka mała, że takie użycie tratew  do samego forsowania bę
dzie rażącym brakiem ekonomji, tembardziej, że sam autor twier
dzi, że jednym z powodów dlaczego używa się na mniejszych rze
kach do forsowania kładek, a nie środków przewozowych,—wła
śnie jest ta  olbrzymia różnica w wydajności na korzyść kładek.

Kończąc tych swoich parę uwag, zaznaczam, że nasze warunki 
polskie zmuszają nas do szukania swoich indywidualnych rozwią
zań tego zagadnienia, uwarunkowanych innym terenem, innym 
charakterem naszych walk i innemi możliwościami finansowemi, 
niż w innych wielkich mocarstwach, aczkolwiek dużo z tych tak 
bardzo słusznych zasad, wysuniętych przez płk. Baills‘a, znaj
dzie i u nas zastosowanie.

Zasady, którym powinno, — w /g  mego skromnego zdania,— 
odpowiadać nasze rozwiązanie, postaram się przedstawić w jed
nym z najbliższych numerów.



Wysadzanie lodów.
(Col. Beyer. Revue du genie militaire).

Corocznie z chwilą wiosennego topnienia lodów staje się aktualną i niez
miernie ważną sprawa zapobiegania wylewom rzek przez wysadzanie gro
madzących się lodów. Ze względu na to, iż wojska saperskie, biorąc zaw
sze czynny udział w akcji przeciwlodowej, interesują się zagadnieniami 
z nią związanemi, te kilka uwag zaczerpniętych z obcej literatury podaję 
do wiadomości.

We wstępie artykułu swego, autor wspomina pokrótce o roli jaką woj
ska inżynieryjne odgrywają w akcji wysadzania lodów.

A. Ogólne.

Niebezpieczeństwo, jakie powstaje po zamarznięciu rzek, zwiększa się 
poważnie dzięki temu, iż jazy i mosty zostają otoczone grubą powłoką lo
dową, a także przez to, iż w wielu miejscach woda zamarza aż do dna.

Jak nas uczy doświadczenie po zimach ostrych, ocieplenie i odwilż na
stępują zwykle raptownie, często wraz z silnemi deszczami; wskutek top
nienia śniegów wody podnoszą się do wysokiego poziomu. Zazwyczaj w gó
rze rzeki lody ruszają wcześniej, podczas gdy niżej gruba powłoka nie zosta
ła skruszona; wtedy to masy lodu, spływają z góry, zostają zatrzymane, 
spiętrzają się i następuje niebezpieczeństwo powodzi.

Działanie zapobiegawcze musi więc być koniecznie rozpoczęte dość 
wcześnie, muszą zostać użyte wszelkie środki, aby usunąć masy lodów 
z miejsc niebezpiecznych, a więc przy mostach, przepustach, czy na zakrę
tach rzeki. Praca przy wysadzaniu lodu musi być rozpoczęta, zanim lody 
w górnej części ruszą i zanim poziom wody nie ulegnie podniesieniu.

Jak ogólnie wiadomo, najlepszem zabezpieczeniem przed tworzeniem 
się zatorów jest zrobienie w lodzie rzeki rodzaju kanału, długości i szero
kości dostatecznej dla wolnego przepływu kry niesionej przez prąd.

Pozatem należy uwolnić od lodu filary i izbice mostów. Do celu tego 
powinny być użyte materjały wybuchowe, gdyż ciągła bliskość niebezpie
czeństwa nie pozwala na powolną pracę przy pomocy pił i siekier do lodu.

W chwili podniesienia się wody muszą też zostać otwarte wszelkiego 
rodzaju śluzy, aby dać możność spłynięcia lodom.

Materjały wybuchowe powinny być przygotowane zawczasu, aby nie 
opóźniać akcji w chwili niebezpieczeństwa.



B. Środki będące w użyciu.

a) Materjały wybuchowe.
Do wysadzenia lodów używa się przeważnie proch czarny, amonir, 

żelatynę wybuchową i dynamit. Proch czarny bywa używany w naczy
niach wodoszczelnych, butelkach szklanych albo blaszanych i w tubach sta
lowych. Daje dobre rezultaty dla lodu niezbyt zwartego, grubość którego 
nie przekracza 60 cm. Sporządzanie ładunków dokładnie uszczelnionych, 
zabiera dużo czasu, to też użycie prochu czarnego nie jest wskazane tam, 
gdzie chodzi o pośpiech. Często bywa jednak używany proch czarny za
miast żelatyny wybuchowej, choć to zwiększa koszta wysadzania ze wzglę
du na ryby.

Podczas prac robionych w Niemczech na Menie i na Odrze używano 
prochu czarnego z dobrym skutkiem, dając ładunki od 4—10 kg w szczel
nych naczyniach blaszanych.

Używając amonitu osiągnięto dobre rezultaty wysadzając lód gru
bości 0,50 do 2 m. Ładunki skupione z 5 — 6 naboi, wagi 500 — 600 gr. 
każdy.

Dobrze jest przy wybuchach pod wodą brać jako ładunek pobudzają
cy nabój żelatyny wybuchowej. Trzeba jednak zwracać uwagę, aby ładu
nek amonitu nie był za długo wystawiony na działanie wody, nie powinien 
być zanurzony dłużej jak 5 minut.

Dla wysadzenia bardzo grubej powłoki lodowej i spiętrzonych mas 
kry, używa się dynamitu niezamarzającego i żelatyny wybuchowej, także 
dla miejsc, gdzie pod lodem leży warstwa torfu. Zadawalające rezultaty 
osiągnięto przy pomocy ładunków skupionych do 20 kg., wysadzając ser- 
jami, łącznie do 400 kg. materjału wybuchowego.

b) Sposoby zapalania.
Jako środka zapalającego używa się spłonek z rtęcią piorunującą 

Nr. 8. Przy wybuchach pod wodą należy zwrócić uwagę na uszczelnienie.
Zapalanie elektrycznością stosuje się dla osiągnięcia szeregu równo

czesnych wybuchów. Jako źródło prądu lepsza jest zapalarka z napędem 
zębatym, niż pobudzana przy pomocy klucza, gdyż, jak wykazały doświad
czenia, trudniej jest pobudzić tę ostatnią zdrętwiałemi z zimna rękami.

Przewodniki używa się z izolowanej miedzi. Jeżeli chodzi o pośpiech 
przy wysadzaniu większej ilości ładunków, użycie zapalników elektrycznych 
jest mniej wskazane ze względu na stratę czasu (przy użyciu naszych za
palników przygotowanie trwa krócej przyp. tłum.). Lont wybuchowy sto
suje się przy eksplozjach które mają nastąpić bardzo szybko. Ładunki 
z lontem wybuchowym powinny być przygotowywane na brzegu tak, aby 
wysadzającym pozostawało tylko założenie i zapalenie ładunków.

€. Zakładanie ładunków.

a) Wybuchy na lodzie. Wiercenie otworów.
Jak już wyżej powiedziano, najlepszym sposobem dla zapobiegania 

tworzeniu się zatorów lodowych, jest utworzenie wzdłuż rzeki kanału wol
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nego od kry. Kanał taki wyrąbuje się posuwając się w górę rzeki; szero
kość jego będzie uzależniona od szerokości głównego prądu i od rodzaju 
kry jakiej spodziewać się należy. Kanał taki może mieć szerokość 20 — 
40 m. i więcej.

Otwory dla ładunków robi się w piątkę (cztery po rogach i jeden 
w środku, lub szeregiem w odległości około 15 m. we wszystkich kierun
kach). Dla robienia otworów używa się siekier do lodu, łomów, lub też ma
terjału wybuchowego. Szybki rezultat otrzymamy kładąc na lodzie gru
bości 30 — 40 cm. ładunek 200 gr. żelatyny wybuchowej; zagłuszenia ze 
śniegu, albo piasku zwiększy siłę wybuchu.

Dla ułatwienia, oznacza się otwory kawałkami lodu położonemi obok.
b) Wprowadzenie ładunków pod lód.
Zakłada się ładunki pod lód najlepiej przy pomocy długich żerdzi lub 

prętów żelaznych. Ciężar ładunku i stopień zanurzenia określa się przez wy
buchy próbne, zależnie od tego można wprowadzić zmiany. Naogół biorąc 
dla grubości lodu do 30 cm. wystarcza ładunek xk  kg. żelatyny wybucho
wej, przy grubości 30 — 40 ładunek 1 kg. Przy prochu czarnym ładunek 
potrą ja się.

Przewodniki elektryczne przy zanurzanych ładunkach muszą być tak 
długie, aby wystawały nad otworem. Żerdzie do zakładania ładunków po
winny mieć około 5 m. długości, aby móc przesunąć ładunek pod lodem na 
1,80 do 2,50 m.

D. Wysadzanie zatorów lodowych.

Gdy zachodzi konieczność wysadzenia zatoru lodowego, przed rozpoczę
ciem prac, konieczne jest zbadanie prądu ręki. Zmiany w równowadze na
gromadzonych mas lodu, dokonane przez działanie siły wybuchowej, dopro
wadzą do rozprzestrzenienia i poruszenia zatoru. Przesuwanie to rozpoczy
na się zwykle w pewien czas po wybuchu, jednakże przebywanie na zato
rze, który jest rozbijany, połączone jest zawsze z niebezpieczeństwem. Ko
niecznem jest więc, aby ludzie, pracujący na lodzie zostali odpowiednio ubez
pieczeni; dla poruszania się po lodzie kładzie się pomosty z połączonych ze 
sobą desek.

Przy zakładaniu dużych ładunków pomiędzy kry lodowe zatoru, moż
na posługiwać się rurami kanalizacyjnemi, które zapuszcza się w najgłębsze 
szczeliny w lodzie. Przed zapaleniem ładunku, rurę usuwa się.

W specjalnie wąskie a głębokie szczeliny między krami, dogodniej jest 
czasem zakładać ładunek wydłużony, złożony z pewnej ilości naboi przy
mocowanych do żerdzi.

Przy niskim stanie wody, gdy lód dosięga dna, poleca się zakładanie 
dość silnych ładunków do otworów w lodzie, nie sięgających dna na 10 — 15 
cm, rozmieszczonych w dwóch rzędach. Pracy tej należy dokonać przed po
czątkiem roztopów, aby w następstwie rozbity lód mógł być uniesiony przez 
spływające z góry wody.

Na wąskich szlakach wodnych, mianowicie na rzekach górskich rozbija 
się zatory przy pomocy paczek naboi zakładanych na lód z brzegu. Do ła-



dunków przymocowuje się lont prochowy dostatecznie długi aby mógł być 
zapalony przed rzuceniem.

Jeżeli rzuca się ładunki z brzegu, czy z mostu, na lód płynący, dobrze 
jest przywiązać do nich kawałki łaty drewnianej, aby nie zsuwały się z lo
du.

E. Organizacja pracy.

Oddział wyznaczony do wysadzania lodu powinien składać się z kiero- * 
wnika i 10 ludzi. Dla pracy na brzegu poza strefą niebezpieczeństwa: 2 lu
dzi dla przygotowania ładunków, 2 ludzi dla przygotowania przewodów 
ogniowych i 1 człowiek na usługi kierownika. Dla prac na lodzie, a więc 
umieszczenia przewodów i zakładania ładunków, 4 ludzi i 1 człowiek do 
przenoszenia materjałów wybuchowych.

Jeżeli więcej oddziałów pracuje obok siebie, dobrze jest jeżeli każdy 
z nich ma wyznaczone miejsce dla sporządzenia ładunków.

W wypadku, gdy jest wolna przestrzeń dla spływania wysadzonych lo
dów, najlepsze wyniki osiąga się przez współdziałanie kilku oddziałów. 
Każdy oddział pracuje niezależnie, zajmuje jeden rząd otworów na ładunki 
o przestrzeni, gdzie lód nie był wysadzany. Zapalenie nie musi być równo
czesne. Każdy oddział powinien być zaopatrzony w koła ratunkowe oraz bo
saki, trzeba też trzymać w pogotowiu łódkę, która towarzyszy oddziaławi 
w pewnej odległości na wodzie wolnej od kry.

Naogół biorąc, jak pokazują obserwacje i doświadczenia, usuwanie lo
du przed roztopem, w miejscach specjalnie zagrożonych, ze względu na 
ochronę mostów, śluz, jazdów i t. p. jest ze wszechmiar godne polecenia.

Przed rozpoczęciem akcji koniecznem jest określić rodzaj materjału ja 
ki należy użyć w zależności od grubości i rodzaju powłoki lodowej, a także 
zdać sobie sprawę z warunków lokalnych.

Na małych rzekach zwykle nie zastosuje się środków zapobiegawczych, 
co pociąga za sobą często poważne konsekwencje. W pobliżu mostów nie 
uwolnionych od lodu następuje silne podniesienie się wody, wylew, a często 
mosty bywają znoszone.

Streścił kpt. Guderski.



Ł Ą C Z N O Ś Ć

MJR. ALEKSANDER STEBELSKI.

Wywiad dla celów organizacji 
łączności w polu.

I. Cel i treść wywiadów dla potrzeb organizacji łączności w polu.

Celem wywiadów dla potrzeb organizacji łączności w polu 
jest zebranie wiadomości potrzebnych organowi kierowniczemu 
łączności (szef łączności) i organom wykonawczym łączności 
(dowódcy oddziałów łączności) przed ułożeniem planu zorganizo
wania łączności, względnie przed wykonaniem prac związanych 
z organizacją łączności w polu.

Wiadomości, jakich będzie poszukiwał szef łączności, względ
nie dowódca oddziałów łączności, mogą dotyczyć:

1) Terenu, w którym ma być łączność zorganizowana.
2) Istniejących urządzeń łączności, tak własnych, jak  i nie

przyjaciela, w obszarze objętym działaniami wojennemi.
3) Zapasów, względnie źródeł produkcji materjalów, potrze

bnych oddziałom łączności do wykonania prac, związanych z or
ganizacją łączności w polu.

4) Innych danych} związanych ze sprawnem zorganizowa
niem i działaniem łączności, jak  również z życiem oddziałów 
łączności w polu.

1) W y w i a d  t e r e n u  d l a  c e l ó w  o r g a n i z a c j i
ł ą c z n o ś c i  w p o l u .*

Ukształtowanie i pokrycie terenu wpływa decydująco na spo
sób użycia poszczególnych środków łączności w polu. Przydat
ność terenu do użycia środków łączności i jego charakterystycz
ne cechy, które wpłyną na sposób użycia środków łączności, po
winny być zawczasu znane szefowi łączności i dowódcom oddzia
łów łączności przed przystąpieniem do zorganizowania łączno
ści w każdem położeniu taktycznem. Niezawsze jednak czas i po
łożenie taktyczne pozwolą na wcześniejsze wykonanie wywia-



du terenu przez organa łączności. W takich wypadkach studjum 
terenu na podstawie mapy, względnie wiadomości o terenie ze
brane drogą pośrednią muszą zastąpić wywiad terenu wykonany 
przez bezpośrednią obserwację.

Tam jednak, gdzie czas i położenie taktyczne zezwolą na wcze
śniejsze przeprowadzenie wywiadu terenu, byłoby karygodne za
niechanie zebrania wiadomości o terenie drogą bezpośredniej ob
serwacji.

Rozpatrując teren z punktu widzenia działań wojennych, szu
kamy tych jego cech charakterystycznych, które ułatwiają, 
względnie utrudniają wykonanie naszego zadania. W wywiadzie 
terenu dla potrzeb organizacji łączności oceniać go będziemy 
przedewszystkiem jako korzystny, względnie niekorzystny dla 
użycia poszczególnych środków łączności w sposób, jakiego wy
maga położenie taktyczne, zadanie i zamiar dowódcy, dla którego 
łączność organizujemy.

a) O c e n a  t e r e n u  z p u n k t u  w i d z e n i a  o r 
g a n i z a c j i  ł ą c z n o ś c i  d r u t o w e j .

— K o m u n i k a c j a .  Wywiad terenu powinien zobrazo
wać stopień przydatności dróg dla przemarszu oddziałów łączno
ści, transportu sprzętu i budowy tras drutowych wzdłuż tych 
dróg. Stan używalności dróg, mostów i przepraw będzie ułatwiał, 
względnie utrudniał przemarsze i pracę oddziałów łączności.

— P r  z: e s z k o d y. Teren może stanowić przeszkodę w 
budowie tras drutowych. Trzeba więc każdorazowo stwierdzić, 
czy przewidziane szlaki nadają się do budowy linij, względnie 
tras drutowych w normalnem tempie. Grząska, lub zbytnio pia
skowa gleba, teren bagnisty, głębokie rzeki, które trzeba przy 
budowie przekroczyć poza mostami, przy braku dostatecznej 
ilości środków przeprawy w żądanem miejscu, gęsto podszyte 
lasy, bez przesiek, specjalnie zabudowane miejscowości, są to 
przeszkody, które w większym, lub mniejszym stopniu będą 
utrudniały budowę i zmniejszały normalne tempo pracy.

— P o d p o r y  n a t u r a l n e .  Pokrycie terenu może sta
nowić podpory naturalne dla linij telefonicznych polowych. Wy
wiad terenu musi dokładnie określić stan zadrzewienia dróg i 
miejscowości, leżących na przewidzianych szlakach telefonicz
nych.



— M a s k a .  Teren, jego ukształtowanie i pokrycie powi
nien stanowić dla urządzeń łączności drutowej naturalną maskę 
przed obserwacją nieprzyjaciela naziemną i napowietrzną. Szu
kać więc należy w czasie wywiadu terenu maski dla tras i linij 
drutowych polowych lub stałych, przez wyznaczenie dla nich 
szlaków, dostosowanych do rzeźby terenu i jego pokrycia. Szu
kać trzeba maski dla stacyj i central telefonicznych (telegraficz
nych), w ypatrując punkty w terenie, nadające się na ukrycie 
stacyj i central.

b) O c e n a  t e r e n u  z p u n i k t u  w i d z e n i a  o r 
g a n i z a c j i  ł ą c z n o ś c i  r a d  j o w e j .

Łączność radjowa jest napozór mniej związana z terenem, 
niż łączność drutowa. Nie można jednak terenu negliżować przy 
organizowaniu łączności radjowej.

— K o m u i n i k a c j e .  Stan dróg, przewidzianych na prze
marsz stacyj radjotelegraficznych, jest rzeczą ważną. Jeśli śro
dek lokomocji, na którym jest zmontowana stacja radiotelegra
ficzna, nie jest odpowiedni do stanu drogi, to stacja ta nie może 
być towarzyszącym środkiem łączności dla dowódcy, na którego 
korzyść ma być użyta. Grozi jej w tym wypadku nietylko niewy
konanie zadania, lecz często nawet i zagłada.

— M a s k a .  Wczesny wybór punktów terenu, dogodnych 
na stanowiska stacyj radjotelegraficznych, jest rzeczą pierwszo
rzędnej wagi. Odpowiednio obrane w czasie wywiadu terenu sta
nowisko stacji radiotelegraficznej musi przedewszystkiem umo
żliwić dobre zamaskowanie stacji przed obserwacją naziemną i 
napowietrzną nieprzyjaciela. Spokojnej pracy stacji radiotele
graficznej nie może przerwać obserwowany ogień arty lerji nie
przyjaciela, jaki ściągnie na siebie stacja źle zamaskowana. Do
brze obrane stanowisko stacji radiotelegraficznej powinno za
pewnić szybki, dogodny i nieobserwowany przez nieprzyjaciela 
dojazd i zjazd ze stanowiska. Ponadto stanowisko stacji radiote
legraficznej powinno być zdała położone od stanowisk własnej 
artylerji, gniazd karabinów maszynowych i innych źródeł hała
sów, utrudniających spokojną pracę radiotelegrafistów.

— P r z e , s z i k o d y w  k o r e s p o  n,d e n c j i. Przeszkody 
w działaniu stacji radiotelegraficznej i w nawiązywaniu i utrzy
maniu łączności telegraficznej może stanowić ukształtowanie i 
pokrycie terenu. Duże lasy, masa zabudowań, otaczająca sta



nowisko stacji i stanowiąca ekran dla fal elektromagnetycznych., 
właściwości elektryczne otoczenia, pochłaniającego wy promie
niowaną energję stacji, złe przewodnictwo gleby, są to przesz
kody w sprawnem działaniu stacji radiotelegraficznej na sta
nowisku źle obranem, względnie przypadkowem.

c) O c e n a  t e r e n u  z p u n k t u  w i d z e n i a  o r 
g a n  i z a c j i s y g n a l i z a c j i  ś w i e t l n e j  i r ę c z -  
n e j.

— P o l e  w i d o c z n o ś c i .  Zasięg stacji sygnalizacji 
świetlnej zależy w dużej mierze od ukształtowania i pokrycia te
renu. Wybór puktów terenu, dogodnych na stanowiska stacyj, 
czy central sygnalizacji, powinien być każdorazowo dokonany 
przedewszystkiem na podstawie dokładnego wywiadu terenu, a 
nie tylko na podstawie mapy.

— M a s k a .  Punkty terenu nadające się na stanowiska 
stacyj sygnalizacji muszą dawać równocześnie dobrą, naturalną 
maskę, zapewniającą łatwe ukrycie przed obserwacją naziemną 
nieprzyjaciela nietylko sprzętu i jego obsługi, lecz dróg, na któ
rych będzie odbywał się ruch między stacją, a dowódcą, na któ
rego korzyść stacja będzie pracować.

— K o m u n i k a c j a .  Stan dróg, po których będzie ma
szerować obsługa stacji sygnalizacji do przewidzianego stanowi
ska musi być również brany pod uwagę przy wywiadzie terenu 
dla potrzeb łączności za pomocą sygnalizacji.

d) O c e n a  t e r e n u  z p u n k t u  w i d z e n i a  
u ż y c i a  g o ń c ó w  n a  r ó ż n y c h  ś r o d k a c h  1 o- 
k o m o c j i.

— K o m u n i k a c j a .  Trzeba zawczasu rozpoznać stan 
dróg, mostów i przepraw na przewidzianych szlakach użycia goń
ców na poszczególnych środkach lokomocji. W przeciwnym ra
zie nie będziemy mieli pewności, czy będzie zachowana przewi
dziana szybkość przekazywania wiadomości za pomocą gońców.

— M a s k a .  Przy użyciu gońców w strefie bojowej trzeba 
wybierać m arszruty dla gońców konnych i gońców na motoro
wych środkach lokomocji tak, aby posiadały maskę naturalną 
z ukształtowania i pokrycia terenu, ukrywającą ruch gońców 
przed obserwacją arty lerji nieprzyjaciela.

e) O c e n a  t e r e n u  z p u n k t u  w i d z e n i a  
u t r z y m a n i a  ł ą c z n o ś c i  z l o t n i k i e m .



— W i d o c z n o ś ć .  Wczesne wyszukanie punktów w te
renie, ułatwiających lotnikowi szybkie odnalezienie placówki 
łącznikowej, zapewnia sprawną łączność z lotnikiem.

— M a s k a .  Równocześnie dobrze obrane stanowisko pla
cówki łącznikowej daje dobre zamaskowanie placówki przed ob
serwacją naziemną nieprzyjaciela, jak również umożliwia szyb
kie i łatwe ukrycie obsługi i sprzętu placówki łącznikowej w ra 
zie pojawienia się lotnictwa nieprzyjacielskiego.

— D o g o d n o ś ć  l ą d o w a n i a .  Wyszukanie lądowisk 
w pobliżu osi marszu, przewidzianych miejsc postoju dowód
ców, ośrodków łączności i stanowisk placówek łącznikowych, bę
dzie również celem wywiadu terenu dla potrzeb łączności z lotni
kiem.

2) W y w i a d  i s t n i e j ą c y c h  u r z ą d z e ń  ł ą c z 
n o ś c i  w ł a s n y c h  i n i e p r z y j a c i e l a  w t e r e n i e  

o b j ę t y m  d z i a ł a n i a m i  w o j e n n e m i.

a) W y w i a d  p r o w a d z o n y  n a  t e r e n i e  z a j ę 
t y m  p r z e z  w ł a s n e  w o j s k a .

Na terenie zajętym przez własne wojska, w razie przybycia 
do nowego rejonu, dotychczas nieznanego, trzeba dokładnie zapo
znać się z istniejącą siecią drutową tak stałą jak i połową, obsłu
giwaną przez inne oddziały łączności. Obchodzić nas będą tak 
centrale, jak i stacje telefoniczne i telegraficzne, jak też stan ilo
ściowy i jakościowy tras stałych i polowych. Znajomość istnie
jącej sieci drutowej jest potrzebna szefowi łączności, aby w ra 
zie potrzeby mógł z łatwością ją  wykorzystać, względnie czasowo 
włączyć się w nią, lub dołączyć do niej na stałe własną sieć dru
tową, którą zamierza wybudować. W końcu może mieć miejsce 
ewentualność przejęcia w całości lub częściowo sieci drutowej, 
obsługiwanej dotychczas przez inne oddziały łączności.

Niemniej ważną jest rzeczą przeprowadzenie możliwie jak 
najszybciej wywiadu urządzeń łączności nieprzyjaciela, pozosta
wionych w terenie zajętym przez nasze wojska w wyniku po
myślnie przeprowadzonej bitwy. Będziemy bowiem dążyli do 
wykorzystania urządzeń łączności pozostawionych w dobrym 
stanie, względnie mało uszkodzonych przez nieprzyjaciela. Na
tom iast urządzenia narazie niezdatne do użycia, lecz przedsta
wiające pewną wartość i sprzęt zapasowy łączności zdobyty na



nieprzyjacielu trzeba będzie jak  najprędzej ewakuować z pola 
walki.

b) W y w i a d  p r z e p r o w a d z o n y  n a  t e r e n i e  
n a r  a z i e z a j ę t y m  j e s z c z e  p r z e z  n i e p r z y 
j a c i e l a .

Zadaniem wywiadu urządzeń łączności na terenie zajętym 
przez nieprzyjaciela jest ustalenie sieci poszczególnych środ
ków łączności, zorganizowanych i wykorzystywanych przez nie
przyjaciela.

Celem zbierania tych wiadomości jest:
— Ustalenie prawdopodobnych miejsc postoju dwódców i u- 

grupowania wojsk nieprzyjaciela.
Zniszczenie urządzeń łączności nieprzyjaciela ogniem arty- 

lerji, bombardowaniem lotniczem, lub przez dywersję, prowa
dzoną na tyłach nieprzyjaciela, aby utrudnić mu dowodzenie 
w krytycznym dla niego momencie walki.

— Ewentualne szybkie wykorzystanie rozpoznanych urzą- 
dzień nieprzyjaciela po zajęciu terenu w wyniku jego pobicia.

3) W y w i a d  z a p a s ó w  m a t e r j a ł  ó w,  p r z y 
d a t n y c h  d o  p r a c  z w i ą z a n y c h  z o r g a n i z a 

c j ą  ł ą c z n o ś c i  w p o l u .

Wywiad zapasów materjałów obejmuje wyszukiwanie źró
deł szybkiego dostarczenia dla oddziałów łączności:

a) Tyczek do budowy linij polowych, w stanie surowym w la
sach, względnie w stanie gotowym do użycia w osiedlach.

b) Słupów do budowy tras stałych tak w lasach, jak i w sta
nie gotowym do użycia w osiedlach.

c) Narzędzi i materjałów, potrzebnych do prac przy budo
wie lub niszczeniu tras drutowych stałych, ja k : świdry, siekiery, 
łopaty, piły, pakuły, m aterjały pędne, m aterjały wybuchowe, itp.

d) środków lokomocji potrzebnych do przewożenia m aterja
łów, sprzętu łączności i oddziałów łączności, gdy tabor etatowy 
na ten cel nie wystarcza.

4) W y w i a d  i n n y c h  d a n y c h ,  p o t r z e b n y c h  
do  s p r a w j n e g o  z o r g a n i z o w a n i a  i d z i a ł a n i a  
ł ą  jc z n o |ś c i, j a k  r ó w n i e ż  d o  ż y c i a  o d d z i a 

ł ó w  ł ą c z n o ś c i  w p o l u .
Treść wywiadu stanowić będzie:



a) Badanie nastrojów ludności miejscowej, gdyż od tego za
leżeć będzie stopień ubezpieczenia i kontrolowania urządzeń 
łączności, które chronić trzeba przed sabotażem.

b) Poszukiwanie wśród ludności miejscowej rzemieślników 
i fachowców, których możnaby użyć w razie potrzeby do prac po
mocniczych przy organizowaniu łączności (oddziały pomocnicze 
przy budowie tras stałych i przy budowie tras podziemnych).

c) Stwierdzenie obronności, względnie łatwości ubezpiecze
nia małemi siłami miejscowości lub zabudowań przewidzianycn 
na ośrodki łączności, lub lokale central, czy stacyj.

d) Wyszukanie kwater dla oddziałów łączności i stwierdze
nie stanu zdrowotności w przewidzianych rejonach pracy i za
kwaterowania oddziałów łączności, szczególnie położonych zda
ła od własnych wojsk.

e) Wyszukiwanie zapasów żywności, jakie mogą być wyko
rzystane dla żywienia oddziałów łączności, szczególnie w przy
padkach trudności w zaprowiantowaniu na czas drogą normal
ną.

II. Sposób wykonywania wywiadów dla celów organizacji łącz
ności w polu.

1) W y w i a d  p r z e z  p o d l e g ł e  o r g a n a  ł ą c z n o 
ś c i .

Wywiad dla celów organizacji łączności może być bezpośred
nio wykonany przez wyznaczonych do tego celu oficerów, względ
nie podoficerów łączności. Przeprowadzający wywiad zbiera po
trzebne wiadomości drogą bezpośredniej obserwacji, lub też wy
pytując miejscową ludność. Meldując przełożonemu, na którego 
korzyść przeprowadzono wywiad, trzeba dokładnie podkreślić, 
które wiadomości zebrano drogą bezpośredniej obserwacji, o 
czem dowiedziano się od innych osób wojskowych, względnie od 
ludności cywilnej stale zamieszkałej, czy też przejściowo w da
nym rejonie znajdującej się. Zależnie bowiem od tego, od kogo 
zebrane wiadomości pochodzą, będzie można dać im wiarę w wię
kszym lub mniejszym stopniu.

Wysyłając oficera, względnie podoficera, na wywiad dla ce
lów łączności, trzeba dokładnie określić:

a) Cel wywiadu, (naprzykład: rozpoznanie przewidzianego 
szlaku budowy trasy stałej czy polowej, lub urządzeń łączności



istniejących w rejonie ograniczonym miejscowościami A, B, 
C, D).

W zadaniu jakie wykonawca wywiadu otrzymuje, trzeba o- 
kreślić dokładnie te szczegóły, na które przedewszystkiem w 
czasie wywiadu należy zwrócić uwagę.

b) Sposób wykonania wywiadu: przez bezpośrednią obser
wację, czy przez wywiad pośredni u innych osób, z jakich środ
ków lokomocji należy korzystać w czasie wywiadu, wzdłuż jakich 
osi, czy dróg należy się posuwać, w jakiej formie ma być złożo
ny meldunek z wywiadu.

c) Czas, w jakim wywiad ma być przeprowadzony.
2) W y w i a d  p o ś r e d n i  m a  m i e j s c e :
a) Za pośrednictwem organów łączności, kierowniczych lub 

wykonawczych, innych jednostek taktycznych.
b) Za pośrednictwem organów informacyjnych poszczegól

nych sztabów.

III. Sposób przedstawiania treści wywiadu dla celów organizacji
łączności.

1) T r e ś ć  i f o r m a  m e l d u n k u .
Zebrane wiadomości drogą wywiadu wtedy tylko mogą przy

nieść korzyść, gdy na czas i w odpowiedni sposób będą przedsta
wione dowódcy, czy szefowi łączności, dla którego wywiad był 
przeprowadzony. Treść wywiadu musi dawać kompletny, jasny i 
zrozumiały obraz całości szczegółów, które były celem przeprowa
dzonego wywiadu. Z treścią meldunku z wywiadu łączy się ściśle 
jego forma, która powinna ułatwiać szybkie zrozumienie zawar
tej w nim treści.

Przedstawić można treść wywiadu dla celów organizacji 
łączności w form ie:

a) Ustnego meldunku.
b) Pisemnego meldunku.
c) Szkicu z objaśnieniami w legendzie.
d) Pisemnego raportu ze szkicami i fotografjami.
Najczęściej stosowaną formą meldunków będzie meldunek

ustny, względnie pisemny. Zależeć to będzie przedewszystkiem 
od ważności treści meldunku. Redakcja meldunku pisemnego, 
przy obfitej treści, jest naogół trudna (gdy chcemy zwięźle i ja 



sno, a wyczerpująco ująć treść), zabiera wiele czasu. Dlatego też 
meldunek pisemny lepiej jest zastąpić szkicem z objaśnieniami 
w legendzie (gdyż ma tę samą wartość, co meldunek pisemny, 
zostawiając ślad wykonanego wywiadu, a zabiera mniej czasu 
przy sporządzaniu i odczytywaniu, niż meldunek pisemny).

PR ZYK ŁA D  M E LD U N KU .

Por. X. Z., N kompanji telegraficznej.
M. p. d n i a ..........
Meldunek z wywiadu drogi A —B, przeprowadzony dnia ................

do godz.............

L E G E N D A :

1 — Dużo m aterjalu na tyczki i  slupy — sosna i świerk. Dojazd dobry.
2 — Dobra droga, lekko piaszczysta, zrzadka zadrzewiona po Piaseczno.
3 — Most drewniany w dobrym stanie.
4 — Brzegi rzeczki bagniste, trudne, jednak możliwe przejście pieszo

w bród.
5  — Miejsca do przejścia przez tor z budowaną linją telefoniczną (prze

pust).
3  — Zabudowania murowane, dogodne na ośrodek łączności.
7 — Miejscowość zadrzewiona, zabudowania na komp. telegraf., warunki

sanitarne dobre, ludność przychylnie usposobiona, podwody w niewiel
kiej ilości.

8 — Szosa w dobrym stanie, zadrzewiona (wiadomość od miejscowej lud
ności).

9  — Droga od Piaseczna silnie piaszczysta, ruch konnych i wozów stępa;
niezadrzewiona.

(—) Podpis.

P r z y k ł a d  m e l d u n k u  w f o r m i e  s z k i c u .

Wyobrażony na rys. 1 szkic przedstawia wycinek terenu, na 
którym był przeprowadzony wywiad drogi z punktu A do punktu 
B, jako przewidzianego szlaku budowy osi telefonicznej w tem
pie marszu dywizji piechoty. W rzeczywistości na szkicu nie ry
sujemy szczegółów terenu, a na mapę 1:100.000 nakładamy kal



kę i w czasie wywiadu oznaczamy na kalce kółeczkiem z cyfrą 
w środku punkty terenu, które chcemy opisać w naszem mel
dunku. Opis tych punktów umieszczamy w legendzie.

Z a k o ń c z e n i e .

Nie wyczerpaliśmy dokładnie całokształtu zagadnień związa
nych z wywiadem dla celów organizacji łączności, ograniczając 
się w wielu punktach jedynie do naszkicowania pewnych ogól
nych pojęć. Chcieliśmy jedynie zwrócić w niniejszym artykule 
uwagę na ważność i duży zakres wywiadów dla celów organiza
cji łączności w polu. Chcąc sprawnie i na czas organizować łącz
ność w polu według planu zgóry ułożonego, a nie improwizować, 
chcąc we właściwy sposób użyć oddziały łączności w ich pracy 
przy organizowaniu łączności w polu, trzeba zawczasu znać te 
elementy, na których oprze się nasza decyzja, między któremi 
na ważnem miejscu stoi trasa. Trzeba więc będzie przeprowa
dzać wywiady, trzeba będzie zbierać potrzebne wiadomości, aby 
działać sprawnie i planowo i nie narażać się na zaskoczenie, ja 
kie mogą stworzyć nierozpoznane na czas warunki.

Chcąc mieć w razie potrzeby dobrze przeprowadzone wywia
dy dla celów organizacji łączności w polu, trzeba pamiętać za
wczasu o szkoleniu w tym kierunku oficerów i podoficerów łącz
ności.



INŻ. E. S. E. KAZIMIERZ LEWIŃSKI.

Orjentacja w nawigacji powietrznej 
przy pomocy urządzeń radjoelek- 

trycznych.
(Dokończenie).

II.

Orjentacja samolotu przy pomocy kabla.
Zasada orjentacji przy pomocy kabla jest bardźo prosta: 

wzdłuż obranej drogi układa się kabel pilotujący, przez który 
płynie silny prąd zmienny. Pole wytworzone wokoło pozwala 
przez obserwowanie jego natężenia i kierunku, na określenie po
łożenia obserwatora względem kabla i w następstwie na posuwa
nie się wzdłuż niego. Prąd używany jest zwykle częstotliwości 
akustycznej: nie jest to więc, ściśle mówiąc, system radjotech- 
niczny. Ponieważ jednak ma on więcej wspólnego z radjem, niż 
z innemi działami elektryczności, można go pod tę klasyfikację 
podciągnąć.

Sam pomysł jest dość stary : pierwsze kroki w tej dziedzinie 
poczyniono w latach 1884 i 1892. Większe zastosowania znalazł 
on dopiero po zastosowaniu lamp katodowych dla wzmacniania 
odbieranych słabych prądów. Obecny rozwój systemu w dziedzi
nie orjentacji samolotów jest ściśle związany z postępem wiedzy 
w dziedzinie radjogoniometrji. Pierwsze instalacje tego systemu 
dotyczyły okrętów, więc przed przejściem do zastosowań w lot
nictwie rozpatrzymy rozwiązania uprzednie.

Początkowo urządzenia, robione w Ameryce przez Crossleya 
i we Francji przez Lotha, były typu wskazanego na rys. 25. Je
den z biegunów alternatora częstotliwości akustycznej (400 — 
1500 okresów na sekundę) był połączony z ziemią, a drugi z po
czątkiem kabla ułożonego na dnie; koniec kabla był dołączony do 
dużej płyty miedzianej, przez którą kontaktował z otaczającą 
wodą morską. Woda stanowiła przewodnik dla prądów powrot
nych. Okręt, zaopatrzony w układ ram odbiorczych oraz amplifi- 
kator, mógł zauważyć obecność kabla z odległości 2 — 3 kilome
trów, znaleźć kierunek, w którym kabel się znajduje, zbliżyć się 
do kabla i ustalić, z dokładnością do kilku metrów, moment prze
chodzenia nad kablem. System, niezmiernie prosty, posiada nie
stety wadę, że pole magnetyczne naokoło kabla nie ma wcale



kształtu kołowego, jak się tego spodziewano. Składa się ono bo
wiem z właściwego pola wytworzonego przez kabel, z pola prą
dów powrotnych oraz prądów indukowanych w przewodzącej ma
sie słonej wody. Kształt pola wypadkowego jest podany na rys. 
26. Linje sił w najbliższem sąsiądztwie kabla są tam kołowe, lecz 
odchylają się od tej formy w miarę oddalenia się od niego, (roz
szerzając się ku górze. Na jeszcze większej odległości mamy zu
pełne odwrócenie linij sił. Zamiast stroną wklęsłą zwracają się 
one ku kablowi stroną wypukłą. Na zakrzywionych częściach 
kabla rozkład ten jeszcze bardziej skomplikowany. Oczywiście, 
że tego rodzaju rozkład linij sił utrudniał bardzo lub uniemożli
wiał dokładne określenie położenia okrętu. W yjątek stanowiła

tylko strefa pionowa nad kablem, gdzie określenie może być zaw
sze dokładne (mniej, niż 5 metrów niepewności na 50 metrów 
głębokości zanurzenia kabla). Obserwator słuchając przy pomo
cy poziomej ramy, zauważy bardzo wyraźnie minimum odbioru 
podczas przejścia z jednej strony kabla na drugą.

Takie instalacje stosowali jednak z powodzeniem Niemcy 
podczas wojny dla wprowadzenia łodzi podwodnych do portów 
lub kierowania okrętami przez pole minowe.

Dla otrzymania regularnego rozkładu linij sił Loth zmienił 
drogę przebiegu prądu dzięki zamknięciu jego obwodu poprzez 
zanurzone w wodzie płyty miedziane, połączone linjami napo- 
wietrznemi z drugim biegunem alternatora, tym razem już nieu- 
ziemionym (rys. 27). Oczywiście, że dwie takie linje, jak to wi

Rys. 25.



dzimy na rysunku, są zasadniczo zbyteczne. Robi się to jednak 
dla dania łatwej możności rozpoznania strony, po jakiej znajdu 
je się okręt w stosunku do kabla. W tym celu, przy pomocy prze
rywacza obrotowego, włącza się naprzemian to jedną linję n a 

powietrzną, to drugą. Czas załączenia naprzykład lewej linji od
powiada długości kreski, prawej kropki. W ten sposób, po lewej 
stronie kabla słyszy się w odbiorniku kreski, a po prawej stronie 
kropki i orjentacja jest bardzo ułatwiona. Pionowo nad kablem

Rys. 27.

działania się równoważą i mamy ton nieprzerwany. Zasada ta 
jest zupełnie analogiczna z opisanym poprzednio słuchowym sy
stemem orjentacji na stałych linjach lotniczych. Przy powrocie 
prądu linjami napowietrznemi można nietylko rozróżnić stronę



kabla, po której okręt się znajduje, lecz także i odległość od nie
go. W tym celu ustawia się ramę odbiorczą na minimum tonu, 
co daje kierunek przebiegu linji sił, a znajomość głębokości z a 
nurzenia kabla pozwala obliczyć jego odległość.

A paratura nadawcza jest tu bardzo uproszczona: alternator 
częstotliwości akustycznej mocy rzędu 10 kilowatów z, regulato
rem szybkości i przerywaczem obrotowym — to wszystko. Apa
ratu ra odbiorcza składa się z układu trzech ram prostopadłych, 
zasilających jedną ramę ruchomą, połączoną z trzylampowym 
wzmacniaczem. Zalety systemu są oczywiste: orjentacja stała 
i bardzo pewna, aparatura zredukowana, niezależność, od wszel
kich transmisyj radjoelektrycznych. Wadą jego jest duży koszt 
instalacji.

Z a s t o s o w a n i e  d o  o r j e n t a c j i  s a m o l o t ó w .  
To samo urządzenie, zastępując tylko kabel mniej kosztowną 
lin ją napowietrzną na słupach, można zastosować dla orjentacji 
aeroplanów wzdłuż stałych kursów. Jeden koniec linji jest za
łączony do alternatora, drugi jest uziemiony. Wyżej już wspo
mniany skomplikowany rozkład pola ogranicza i tu zasięg (2 — 
6 kilometrów) i utrudnia rozpoznanie strony, po której samolot 
się znajduje. Pozatem prowadzenie linji w prostym kierunku, ze 
względu na przeszkody terenowe, osiedla itp. niezawsze jest mo
żliwe. Zaletą systemu jest duża dokładność, ale to nie jest bardzo 
potrzebne, z wyjątkiem najbliższego sąsiedztwa lotniska. W no
wym systemie koniec linji nie jest uziemiony, zasila się ją prą
dem o częstotliwości 1.000 okresów na sekundę i działa ona ja 
ko antena, lub nawet, w najnowszym układzie, jako rama (dwa 
druty równoległe, na tych samych słupach). Nadawanie jest u- 
rządzone w ten sposób, że pilot, słuchając jednocześnie na ramę 
i antenę, słyszy kropki z jednej strony, kreski z drugiej, a sygnał 
ciągły nad linją.

L o t n i s k a  p o z w a l a j ą c e  n a  b e z p i e c z n e  l ą 
d o w a n i e .  Orjentacja kablowa samolotów, jak to można wy
wnioskować z poprzedniego, miałaby duże zastosowanie w obrę
bie lotnisk, gdzie startowanie i lądowanie są poddane specjalnym 
prawom i ograniczeniom. W organizacji aerodromów bezpiecz
nych kabel znajduje więc swoje właściwe przeznaczenie, w wa
runkach, jakie niżej postaramy się określić.

żeby zapewnić możność wylądowania przy każdej pogodzie 
i, w szczególności, podczas silnej mgły, trzeba dać pilotowi śro
dek dla znalezienia lotniska i dla doprowadzenia samolotu do od
cinka, w którym może wylądować; trzeba unikać zderzenia z in
nym samolotem, który startuje, zatem pilot powinien wiedzieć 
czy jest wewnątrz, czy zewnątrz strefy przeznaczonej do lądowa
nia. Wreszcie, nawet w rzadkich wypadkach, kiedy widzialność 
jest tak ograniczona, że nie pozwala widzieć terenu na kilka me



trów od ziemi, a więc nie pozwala na lądowanie, trzeba uprzedzić 
pilota, że za chwilę będzie w kontakcie z terenem.

Aerodromy, pozwalające na bezpieczne lądowanie w takich 
warunkach i przy intensywnym ruchu, powinny być wszystkie 
do siebie podobne i posiadać te same w przybliżeniu wymiary. 
Powinny być jednakowo dostępne ze wszystkich stron i pozwa
lać na lądowanie i starty  jednocześnie podczas każdej pogody.

Dla spełnienia tych warunków aerodromy powinny mieć for
mę okrągłą, o dużej średnicy (2 — 3 kilometry), powinny być 
zupełnie płaskie i bez żadnych konstrukcyj naziemnych. Hanga
ry powinny być podziemne.

Elektryczne urządzenie takich aerodromów jest pomyślane 
w następujący sposób. Cały teren jest otoczony w odległości oko
ło 500 metrów linją dwuprzewodową na słupach, tworzącą pozio
mą ramę nadawczą. Zasilanie odbywa się z generatora o często
tliwości 1.000 okresów na sekundę. Nasłuch na samolocie robi 
£ię albo na ramę, albo na ramę z anteną. Przy użyciu samej ra 
my można znaleźć położenie lotniska. Nastawiając ją bowiem w 
kierunku środka aerodromu otrzymuje się wyraźne minimum od
bioru; pozwala to skierować samolot w tym właśnie kierunku. 
Dla uniknięcia zderzeń, aerodrom jest podzielony na osiem wy
cinków, na zmianę przeznaczonych dla startowania i lądowania. 
Wycinki te są reprodukowane na róży wiatrów kompasu lotnika. 
Z obranego kierunku pilot widzi, w którym wycinku się znajdu
je: wolnym, czy zakazanym. Może on, w razie potrzeby, zmienić 
wycinek i znaleźć inny gdzie wolno mu wylądować. Oczywiście, 
że takie same wycinki mają istnieć na wszystkich aerodromach.

Przez użycie ramy wraz z anteną słychać punkty nazewnątrz 
lotniska, kreski wewnątrz i ma się odbiór ciągły przelatując nad 
samą linją słupów. Ta sama zmiana w odbiorze zachodzi i wew
nątrz lotniska, na wysokości słupów podtrzymujących linję. Na 
tym poziomie znów odbiór staje się ciągły, żeby zamienić się na 
kropki poniżej wysokości słupów, a więc tuż nad ziemią.

W ten sposób, w strefie zasięgu instalacji, która może osiąg
nąć 20 kilometrów, zależnie od nadawanej mocy, pilot zna do
kładnie swoje położenie w stosunku do aerodromu. Ma on kieru
nek jego środka i ma wycinek, do którego się kieruje przy pomo
cy swojej busoli. Wie również czy znajduje się nazewnątrz, na 
granicy, czy też wewnątrz lotniska. Podczas lądowania, odbiór 
sygnalizuje mu, że się zbliża do terenu, że jest na wysokości kil
ku metrów i że zaraz zetknie się z ziemią.

Trudne i delikatne zagadnienie nawigacji powietrznej, pole
gające na znalezieniu aerodromu i zapewnieniu możności wylą
dowania, nie widząc aerodromu, może w ten sposób być rozwią
zane.



III. 

ślepe lądowanie, ocenianie odległości, urządzenia alarmowe.

S y s t e m  ś l e p e g o  l ą d o w a n i a  ( B u r e a u  
o f  S t a n d a r d  s).

Posługując się przyrządami wskaźnikowemi, przeznaczonemi 
dla stałych linij lotniczych, opisanemi w części pierwszej niniej
szego artykułu, pilot może trzymać się dokładnie wyznaczone
go kursu, znać w przybliżeniu punkty, nad któremi przelatuje 
i dążyć bez błędu w kierunku przeznaczenia. Ułatwia to dokony
wanie lotów według określonego rozkładu jazdy. Wiele lotów, 
których nie można było odbyć bez pomocy kierunkowych urzą
dzeń radj owych, dokonano dzięki nim w Ameryce. Pomimo to 
jednak, przerwy komunikacji powtarzają się z reguły kiedy miej
sce lądowania jest zasłonięte całkowicie mgłą. Pomoc dana lotni
kowi przez ulepszone instrumenty nawigacyjne i kierunkowe 
urządzenia radj owe zostaje zniweczona naskutek braku środków 
do bezpiecznego lądowania w warunkach złej widzialności.

Może tutaj znaleźć zastosowanie opisany powyżej system ka
blowy : został on w pewnej mierze zastosowany w Ameryce. Lecz 
Bureau of Standards rozwinęło niezależnie inny system dla śle
pego lądowania i poniżej opiszemy go w kolejnych etapach roz
woju.

Ze względu na sukces odniesiony przez radjolatarnie kierun
kowe z odbiorem wzrokowym taki sam układ został użyty dla 
wyznaczenia miejsca do lądowania na lotnisku. Przy głównej ra
dj olatarni służącej do sprowadzenia pilota do danego lotniska, 
druga radjolatarnia o małej mocy, z małemi antenami ramowe- 
mi, może być użyta do wyznaczenia głównej lub też innej, bar
dziej dogodnej, osi lotniska. Inna znowu mała radjolatarnia, któ
rą nazywać będziemy graniczną, może dać pilotowi znak kiedy 
zbliża się on do granicy pola lądowania (wzdłuż obranej osi) i wy
znaczyć jego położenie względem tej osi. System taki ma kilka 
zalet: ten sam ekwipunek na samolocie jaki jest użyty do posłu
giwania się radjolatarnią kierunkową, nadaje się również do od
bioru sygnałów z latarni wyznaczającej trasę lądowania. Poza- 
tem urządzenie na ziemi jest stosunkowo proste i mało kosztow
ne, nadajnik o bardzo małej mocy wystarcza dla pokrycia zakre
su do 20 kilometrów. Moc użyta w latarni granicznej jest jeszcze 
mniejsza. Wszystkie urządzenia mogą być umieszczone na sa
mem lotnisku.

Taka próbna instalacja została zbudowana w Coiledge Park 
dla zbadania jej praktyczności. Rozmieszczenie urządzeń jest 
wskazane na rys. 28. W pewnym punkcie mamy wieżę głównej 
radj olatarni kierunkowej (1 kilowat, 280 kilocykli). Kiedy pilot



przelatuje nad nią może zaobserwować silny spadek amplitudy 
wibrujących sprężynek. Pozwala mu to określić jego położenie 
w stosunku do tego punktu z dokładnością od 30 do 300 metrów, 
zależnie od wysokości lotu. Po zauważeniu tego znaku, pilot prze- 
stra ja  odbiornik na częstotliwość drugiej radjolatarni (200 wa
tów, 330 kc) i dzięki znajomości geografji pola orjentuje samo
lot wzdłuż osi lotniska przeznaczonej do lądowania i wyznaczonej 
przez tę małą radjolatarnię. Z odległości 8 — 15 kilometrów roz
poczyna lądowanie, utrzym ując amplitudę wibrujących spręży
nek na równym poziomie. Ponieważ druga radjolatarnia jest mo
dulowana, tak samo jak pierwsza, częstotliwościami 65 i 86,7 
okresów na sekundę, daje mu to możność utrzymania się w jej 
kierunku. W odległości 4 — 5 kilometrów od granicy lotniska

zaczyna działać trzecia radjolatarnia graniczna. Częstotliwość 
jej fali nośnej jest, tak samo jak drugiej radjolatarni, 330 kc 
i jest ona modulowana częstotliwością akustyczną 40 okresów na 
sekundę. Odpowiada jej, na samolocie, specjalna sprężynka wi
brująca o takiej właśnie częstotliwości rezonansowej. Amplituda 
tej sprężynki może dać pojęcie, przy pewnej wprawie, o odległo
ści od pola samego lądowiska. Przy przelocie przez granicę pola 
sprężynka ta  przestaje na chwilę drgać, samolot jest bowiem 
w strefie minimum sygnału trzeciej radjolatarni (w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny jej ramy nadawczej). Od tej chwi
li pilot może rozpocząć operację właściwego lądowania.

Do poprawnego wykonania całego manewru potrzebna jest 
jeszcze pilotowi, niezależnie od innych danych nawigacyjnych, 
bardzo dokładna znajomość wysokości lotu w każdej chwili. Do 
pomiaru wysokości nad terenem istnieje szereg instrumentów,



ale żaden z nich nie jest jeszcze dostatecznie udoskonalony. Pod
stawowym w tej klasie jest precyzyjny barometr o podziałce
0 __ 6000 metrów z możliwością odczytu do 3 metrów. Niestety
daje on właściwie ciśnienie atmosferyczne, a nie bezwzględną wy
sokość nad terenem tak, że błędy rzędu 10 — 15 metrów są na 
porządku dziennym, pomimo wprowadzenia poprawek według 
wiadomości meteorologicznych, otrzymywanych przez pilota dro
gą radjotelegraficzną. Tego rodzaju błędy są niedopuszczalne 
przy ślepem lądowaniu.

Innym instrumentem, proponowanym dla pomiaru wysokości 
nad terenem, jest altimetr pojemnościowy. Zasada jego polega 
na pomiarze zmiany pojemności między dwoma płytkami, umie- 
szczonemi na samolocie, w miarę zbliżania się do ziemi. Nieste
ty ten pomysłowy sposób okazał się niedokładnym. Ze zmianą 
wilgotności powietrza, obecnością chmur i t. p. pojemność ulega
ła zmianie i absolutny pomiar nie był możliwy. W innym znów 
systemie mierzy się wysokość lotu przy pomocy echa fal radjo- 
wych odbitych od ziemi.

Najdokładniejszym wydaje się natomiast altim etr akustycz
ny. Zasada jego jest następująca: jako źródło dźwięku służy 
świstawka o bardzo wysokim tonie (3000 okresów na sekundę) 
zasilana sprężonem powietrzem. Krótkie dmuchnięcia są wysy
łane z samolotu na dół przy pomocy megafonu, w równych od
stępach czasu (od jednej sekundy do dwóch), które można re
gulować przy pomocy reostatu. Echo tego sygnału zostaje otrzy
mane w drugim megafonie, który jest połączony poprzez filtr 
akustyczny, przepuszczający tylko wysokie tony, ze stetosko
pem, noszonym przez pilota. Stetoskop ten jest to rodzaj słucha
wek akustycznych (w odróżnieniu od słuchawek telefonicznych, 
które należałoby nazwać elektrycznemi). Wydmuch powietrza 
poprzez świstawkę uruchamia jednocześnie sekundomierz, któ
rego cyferblat jest wyskalowany bezpośrednio w metrach. Zaob
serwowanie pozycji wskazówki w chwili usłyszenia echa jest bar
dzo łatwe. W miarę zbliżania się do ziemi sygnał i jego echo co
raz bardziej zbliżają się do siebie aż do zupełnego zlania się, co 
oznajmia bliskość terenu. Przy pomocy tego przyrządu echa są 
słyszalne, przy motorze w ruchu, od wysokości 250 metrów, 
a przy motorze zatrzymanym podczas planowania — od 400 me
trów. Podczas lotu można rozróżnić zmianę wysożości o 1,5 m 
nad ziemią, a nawet mniej. Wadą przyrządu jest jego duża obję
tość i dość skomplikowane urządzenie oraz to, że obsorbuje pilo
ta  więcej, niżby to było wskazane, odbierając mu jednocześnie 
możność odbioru słuchowego innych sygnałów. Przyrząd jest na
tomiast bardzo dokładny.

Wobec takiego stanu rzeczy Bureau of Standards przystąpiło 
do dalszych prób. Ogólna idea ulepszonego systemu może być zro-





zumiana przy rozpatrzeniu rys. 29. Główna radjolatarnia ma 
w dalszym ciągu zastosowanie, chociaż nie jest wskazana na 
rys. 29. Tak samo pozostawiono pomicniczą radjolatarnię, wska
zującą kierunek lądowania oraz radjolatarnię graniczną, oznaj
miającą początek pola do lądowania. Główną różnicą z poprzed
nim układem stanowi urządzenie podające pilotowi dokładne po
łożenie, kiedy on zbliża się i zaczyna lądować. Do tego celu jest 
użyty nadajnik bardzo wielkiej częstotliwości (około 100 mega- 
cykli, długość fali 3 metry) zasilający specjalny układ anten„od
znaczający się wybitną kierunkowością (rys. 30). Właściwy na
dajnik mieści się w A, w B mamy reflektor, a w C szereg anten 
zasilanych indukcyjnie przez A i zwiększających kierunkowość

Rys. 30.

systemu. Snop radjowy jest skierowany pod małym kątem do po
ziomu i w ten sposób stanowi bardzo dogodną linję ślizgową dla 
lądującego aeroplanu, rozpoczynającą się od każdej żądanej 
wysokości (pomiędzy 150 a 1500 metrami) i na odpowiedniej od
ległości od pola lotniska, od 3 do 8 kilometrów. Dla łatwiejszego 
odbioru fala nadajnika jest modulowana częstotliwością aku
styczną 60 okresów na sekundę. Na samolocie oddzielny odbior
nik jest konieczny dla odbioru tych sygnałów. Aeroplan nie leci 
po osi snopu lecz po krzywej drodze, wskazanej na rys. 29; jest 
to jednocześnie lin ja  jednakowej siły odbioru, bowiem zmniejsze
nie tej siły, wskutek opuszczenia się poniżej osi snopu, jest skom
pensowane przez coraz większe zbliżenie się do nadajnika. Sy



gnał otrzymany po wyjściu z odbiornika jest wyprostowany 
i przepuszczony przez mikroamperomierz. Utrzymując wychyle
nie mikroamperomierza na stałym poziomie, pilot opuszcza się 
po linji przeznaczonej do lądowania. Rys. 31 wskazuje typ takie
go przyrządu: strzałka porusza się tu pionowo celem uczynienia 
orjentacji automatyczną. Wychylenie strzałki na środek przy
rządu (strzałka sama poziomo) oznacza dobre położenie samolo
tu na drodze lądowania, napisy „za wysoko" (too high) lub „za 
nisko" (too Iow) dopełniają oznaczeń. Dogodność takiego układu 
nie wymaga komentarzy. Nachylenie snopu kierunkowego, a wiec 
i drogi lądowania może być zmieniane zależnie od warunków te
renowych, czy wielkości lotniska. Kształt tej drogi jest bardzo 
dogodny dla utrzymania nachylenia samolotu potrzebnego dla po
prawnego lądowania. Wreszcie fakt, że samolot posuwa się

Rys. 31.

wzdłuż linji jednakowego natężenia pola czyni zbyteczną wszel
ką regulację siły odbieranych sygnałów.

W miarę zbliżania się do lotniska siła odbioru pomocniczej 
radjolatarni, wyznaczającej kierunek lądowania, znacznie rośnie, 
do tego stopnia, że zmiany natężenia pola są rzędu 1 do 25. 
W ten sposób staje się konieczną ciągła regulacja siły odbioru 
dla utrzymania wychylenia wibrujących sprężynek w granicach 
skali. W czasie lądowania ta regulacja byłaby przeciążeniem pi
lota, więc wprowadzono regulację automatyczną. Odbywa się to 
w ten sposób, że napięcie otrzymane na elektromagnesach wibru
jących sprężynek służy, po wyprostowaniu, jako ujemne napię
cie siatki. To ujemne napięcie wzrasta z siłą przyjmowanego sy
gnału i wychylenie sprężynek zostaje utrzymane na stałym po
ziomie. Odbywa się ta regulacja kosztem prądu anodowego, któ
ry w międzyczasie spada. Pomiar więc tego prądu może służyć,



w przybliżeniu, za miarę odległości od stacji nadawczej. Przy
rząd taki jest podany na rys. 32. Oczywiście, że dystans podany 
przezeń jest tylko w przybliżeniu, zadaniem przyrządu jest ra
czej wskazanie pilotowi, że zbliża się do celu.

Minimum sygnału z pomocniczej radjolatarni granicznej, 
oznaczające początek pola do lądowania, występuje tylko w bar
dzo krótkim przeciągu czasu. Łatwo jest więc tę chwilę przeo
czyć. Wobec tego okazało się tu korzystniej szem użycie sygnału 
słuchowego o częstotliwości 1000 okresów na sekundę, zamiast 
poprzednio używanego specjalnego wskaźnika wzrokowego 
40-okresowego. Siła uzyskanego tonu daje nawet pilotowi dodat
kową wskazówkę co do odległości. Sygnał bowiem, z początku 
slaby, przechodzi przez maximum, potem następuje chwilowa 
przerwa oznaczająca początek lotniska, poczem znów ton jest 
słyszalny.

Dalszem ulepszeniem na tej drodze, najlepiej technicznie po- 
myślanem, jest połączenie wskaźnika wysokości (rys. 31) ze 
wskazówkowym (zamiast sprężynkowego) wskaźnikiem kierun
ku (por. rys. 22b). Jest to zastosowanie tutaj opisanej w czę
ści pierwszej „przetwornicy sprężynkowej“. Układ tych dwu 
przyrządów jest widoczny na rys. 33. Strzałka pionowa należy do 
wskaźnika kierunku: należy ją  utrzymywać na kropkowanej li
nji pionowej. Strzałka pozioma należy znów do wskaźnika wy
sokości i dla posuwania się po drodze lądowania powinna ona być 
utrzymywana na kropkowanej linji pionowej. Strzałka pozioma 
należy znów do wskaźnika wysokości i dla posuwania się po dro
dze lądowania powinna ona być utrzymywana na kropkowanej 
linji poziomej. Odpowiedni punkt skrzyżowania wskazówek jest 
zaznaczony kółkiem. Na rys. 34 mamy trzy typowe położenia sa
molotu wyznaczone przez układ przyrządów. Na lewym rysunku

Rys. 32,



widać, że samolot jest na lewo od drogi i zbyt wysoko, na pra
wym rysunku samolot zboczył zbyt na prawo i jest za nisko. Po
łożenie samolotu wskazane na rysunku środkowym jest prawi
dłowe.

Rys. 33.

Do otrzymania wszystkich wskazówek dotyczących lotu i lą
dowania potrzebne są tylko dwa odbiorniki.

Jakie operacje są wymagane od pilota do wykonania ślepego 
wylądowania przy pomocy opisanych urządzeń? Odbiornik śred
niej częstotliwości jest nastrojony na częstotliwość głównej (A)

R ys . 31*.

radjolatarni (w tym wypadku 280 kc, 1071 metrów). Poprawne 
trzymanie kursu jest zapewnione przez utrzymywanie jednako
wej wysokości wibrujących sprężynek lub też wskazówki na 
środku skali, zależnie od typu wskaźnika. Ze względu na zasto



sowanie automatycznej kontroli siły odbioru, korzystanie z tych 
wskazówek nie wymaga żadnej regulacji ze strony pilota.

Po zauważeniu chwili przelotu nad wieżą radjolatarni (chwi
lowe minimum sygnału) pilot przestraja odbiornik na częstotli
wość radjolatarni (B), wskazującej kierunek lądowania (330 kc, 
909 metrów) i włącza odbiornik krótkofalowy. To jest cała opera
cja radjowa z jego strony podczas lądowania. Wskaźnik sprężyn- 
kowy lub wskazówkowy daje mu teraz prawidłowy kierunek lą
dowania, przyczem automatyczna kontrola siły sygnału zwalnia 
go od jakiejkolwiek regulacji, związanej ze zbliżaniem się do lot
niska. Na tę linję lądowania pilot kieruje się przy pomocy buso
li oraz własnej znajomości geografji lotniska. W orjentacji po
maga mu również wskaźnik sprężynkowy. Po pewnym czasie lo
tu wzdłuż linji lądowania, wskazówka wskaźnika wysokości za
czyna się podnosić i dochodzi stopniowo do właściwego położenia 
na środku skali. Utrzymując odpowiednio oba wskaźniki, pilot 
posuwa się po właściwej linji, zarówno co do kierunku, jak i wy
sokości. Od czasu do czasu krótki rzut oka na wskaźnik odległo
ści daje przybliżony dystans jaki pozostał do przebycia. Na pew
nej odległości od linji granicznej lotniska zaczyna być słyszalny 
sygnał 1000-okresowy z radjolatarni granicznej (C). Siła jego 
wzrasta stopniowo, osiąga maximum, w pewnej krótkiej chwili 
spada do zera i znów się pojawia. Chwila ciszy oznacza, że samo
lot dotarł do początku lotniska. Jest to właściwy moment do roz
poczęcia manewru lądowania.

Całe to urządzenie nie uwzględnia tak ważnego czynnika przy 
lądowaniu, jakim jest wiatr. Dla obejścia tej trudności propono
wano szereg rozwiązań. W jednem, radjolatarnia miała być obro
towa. Nastawienie jej w odpowiednim kierunku miało być zrobio
ne przez inspektora terenu lub nawet automatycznie. Ten pro
jekt, jak również przewożenie stacji na samochodzie, nie okazał 
się praktycznym. Najbardziej odpowiednim wydaje się umie
szczenie trzech latarni kierunkowych wzdłuż jednej granicy lot
niska, trzech radjolatarni granicznych wzdłuż przeciwnej grani
cy lotniska oraz sześciu nadajników krótkofalowych, przy każ
dej z tych radjolatarni po jednym. W ten sposób mógłby być wy
znaczony każdy kierunek. Jednak rozwiązanie takie nie może 
być uznane za zadawalniające i jest tu jeszcze pole do poszuki
wań. Z drugiej zaś strony, bardzo gęsta mgła, połączona z wia
trem, zdarza się niezmiernie rzadko.

Pomimo pewnych zastrzeżeń, praktyczność tego systemu zo
stała już w dużej mierze wykazana, a dalszy rozwój nie napotka 
prawdopodobnie na większe trudności.

O c e n i a n i e  o d l e g ł o ś c i .
Zagadnienie to, bardzo ważne dla lotnictwa, nie zostało je

szcze praktycznie rozwiązane. Oczywiście, że gdy lotnik gonio-



metru je dwie stacje radj owe na ziemi i określa w ten sposób 
swoje położenie na mapie, odległość samolotu od jakiegokolwiek 
punktu jest określona automatycznie; to samo się tyczy natural
nie i goniometrowania przez stacje goniometryczne na ziemi. Tu
taj jednakże chodzi o znalezienie sposobu oceny odległości bez 
uciekania się do tych skomplikowanych urządzeń. Kilka zapropo
nowanych systemów opierało się na pomiarze natężenia pola sta
cyj nadawczych: nieregularność w'rozchodzeniu się fal nie poz
wala jednak na ścisłe obliczenia i cały system dotyczyć może tyl
ko niewielkich odległości, t. j. tam, gdzie promieniowanie jest wy
łącznie przyziemne.

Przy opisie systemu ślepego lądowania wspomnieliśmy o ta
kim przyrządzie, ma on jednak zastosowanie w jednym danym 
wypadku i odległości, jakie podaje, są rzędu 10 mil angielskich 
(16 kilometrów). Jest to zupełnie niewystarczające.

Pozatem amerykanie używają na stałych linjach lotniczych 
małych radjolatarni, znaczących przestrzeń przebytą. Znajdują 
się one zwykle na skrzyżowaniach snopów dwu radjolatarni kie
runkowych.

Ciekawy system został zaproponowany przez Biota. Zasada 
jego jest następująca: samolot leci po linji prostej, łączącej dwa 
nadajniki o tej samej częstotliwości. Można dowieść, że w takim 
wypadku istnieją na tej linji „węzły1“ i „brzuśce“ natężenia pola, 
t. zn., że są miejsca gdzie odbiór wyraźnie słabnie. Odległość mię
dzy węzłami wynosi pół długości fali. Licząc więc ilość napotka
nych węzłów można wiedzieć dokładnie przebytą przestrzeń. Dla 
zwolnienia pilota od nasłuchu, Biot podaje sposób liczenia węzłów 
przy pomocy motorka synchronicznego stanowiącego licznik. Nie 
będziemy tu taj rozpatrywali głębiej teoretycznych raczej roz
ważań podanych przez autora. Układ ten jest dość pomysłowy, 
ale nie rozwiązuje szeregu zagadnień związanych z ocenianiem 
odległości i wymaga skomplikowanej aparatury.

A u t o m a t y c z n e  u r z ą d z e n i a  a l a r m o w e .
Opis automatycznych urządzeń alarmowych wybiega zasad

niczo poza ramy, jakie naznaczyliśmy sobie w tytule niniejszego 
artykułu. Ponieważ jednak, w ciągłem dążeniu do upraszczania 
operacyj radj owych na samolotach, stanowią one ważny czynnik, 
przeto, niejako na marginesie, opiszemy pokrótce taki aparat, 
zbudowany przez Societe Franęaise Radioelectriąue.

Dążność do jak największej prostoty obsługi przejawia się 
w budowie każdego aparatu radjowego przeznaczonego dla lotni
ctwa. A parat zbudowany przez S. F. Pv„ t. zw. „nadajnik auto
matyczny położenia i alarmu" jest przedstawiony na rys. 35. Jest 
on w możności nadawać, bez udziału operatora, szereg sygnałów 
odpowiadających przede wszystkiem sygnałowi alarmu S O S , po-



zatem pozycji, t. j. długości i szerokości geograficznej w stop- 
niach i minutach oraz kilku krótkim wiadomościom, jak naprzy- 
kład: „wszystko w porządku", „musimy wylądować", „wraca
my" i t. p. Wewnątrz pudla znajduje się mały motorek, który po 
uruchomieniu obraca bębny ze sprężynkami kontaktowemi. Z bo
ku pudełka jest przełącznik zamykający obwód sygnału S O S  
lub jednej z wymienionych wyżej wiadomości. Odpowiednio po
wycinane kółka kontaktują podczas obracania z przyciskami, 
tworząc znaki alfabetu Morse‘a. Dla podania położenia wystarczy 
ustawić odpowiednio gałki widoczne na przedniej ścianie pudła 
(w miejscach odpowiadających stopniom i minutom) i puścić

Rys. 35.

w ruch motorek. Znak wywoławczy samolotu oraz położenia jest 
powtarzane aż do zatrzymania aparatu.

Z a k o ń c z e n i e .

Jaki wniosek można wyciągnąć z powyższego przeglądu urzą
dzeń radjotechnicznych, przeznaczonych dla lotnictwa?

Problem orjentacji samolotów przez rad jo był niewątpliwie 
oddawna celem licznych poszukiwań i badania w tym kierunku 
były robione od samego początku radjotelegrafji.

Wielki postęp, jaki należy podkreślić w tej dziedzinie, dopro
wadził do stworzenia wielu układów nadzwyczaj pomysłowych 
i o bardzo skutecznem działaniu; jednak orjentacja jest tak 
skomplikowana i odnosi się do tak wielu różnych zagadnień, że 
wszystkie te systemy, bardzo korzystne z niektórych względów, 
przedstawiają z innego punktu widzenia szereg niedogodności. 
W tej chwili trudno jest więc zrobić definitywny wybór jednego 
z tych systemów, a nawet wszelka klasyfikacja jest niemożliwa;



tylko stopniowe udoskonalenie może doprowadzić do formy osta
tecznej i definitywnie wykazać wyższość jednej z nich.

Przyszłość stałej komunikacji pasażerskiej opiera się w dużej 
mierze na rozwiązaniu tych problemów. Regularność lotów we
dług rozkładu jest nadzwyczaj ważnym czynnikiem. Publiczność 
tylko wtedy uzna linje lotnicze za środek lokomocji, na którym 
można polegać, gdy rozkłady jazdy będą utrzymywane w takim 
stopniu, jak to się dzieje obecnie przy innych środkach transpor
tu. Te ostatnie nie są zresztą niezależne od warunków atmosfe
rycznych ; pociągi nieraz grzęzną w zaspach śniegu, a nawet wiel
kie okręty transatlantyckie są wstrzymywane przez burze. Po
mimo wszelkich wysiłków i prac nie można do dziś dnia wprowa
dzić wielkiego linjowca do portu, a potem do doków podczas gę
stej mgły. Trudności w tej dziedzinie nie dotyczą, jak widzimy, 
wyłącznie lotnictwa. Są one tu tylko bardziej skomplikowane do 
rozwiązania, ponieważ, naprzykład: cięższy od powietrza samo
lot nie może czekać w powietrzu zbyt długo na zmianę pogody, 
tak jak się to dzieje z okrętem, zatrzymanym na pełnem morzu.

Dlatego użycie jednoczesne kilku systemów orjentacji jest 
bardzo wskazane: stałe stacje kierunkowe na linjach bardziej 
uczęszczanych, trasy o zmiennym przebiegu na trudniejszych 
przejściach. Radjolatarnie obrotowe w niektórych ważnych 
punktach, radjogoniometry ręczne lub automatyczne na samolo
tach, kable naokoło aerodromów i t. d. Lepiej mieć kilka środ
ków bezpieczeństwa, niż jeden, tembardziej, że każdy z nich mo
że się okazać niewystarczającym. Tylko wtedy można bowiem 
powiedzieć, że jakiś problem został rozwiązany, jeżeli wynalazek, 
do jakiego się dochodzi, może odeprzeć wszelkie zarzuty, może 
służyć we wszelkich możliwych przypadkach i gdy rozwiązuje za
gadnienie całkowicie i ostatecznie. Wyrazić można nadzieję, że do 
takiego rozwiązania dojdziemy niebawem.
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W O L N A  T R Y B U N A

KPT. WŁADYSŁAW FILLER.

Kojska łączności jako broń jezdna.
Do niedawna jeszcze pokutowała u nas tendencja zaliczania 

wojsk łączności do służb. Jednak głębsza analiza ich roli na polu 
walki obaliła to mylne zapatrywanie. Dziś stawiamy je narówni z 
wojskami lotniezemi, bronią pancerną, bronią chemiczną i t. p. 
„benjaminkami" doby powojennej, a w przyszłości w miarę dal
szego ich rozwoju i coraz nowszych zastosowań elektryczności 
zapewne wysuniemy na czoło wojsk technicznych.

Pozostaje jeszcze do przeanalizowania charakter wojsk łącz
ności, a mianowicie: rzeczowe rozstrzygnięcie pytania, czy są o- 
ne bronią pieszą, konną, czy jezdną?

Obecnie w składzie wojsk łączności spotykamy tyle rozmai
tych jednostek, wyposażonych w tak różne środki przewozowe, że 
na pierwszy rzut oka, zaliczenie tych wojsk do jednej tylko z wy
żej wspomnianych kategoryj wydaje się naogół niemożliwem. 
W istocie tak  nie jest |i tak być nie powinno.

Weźmy dla przykładu jednostki, wchodzące w skład kompa- 
nji telegraficznej dywizji. Znajdziemy tam pewną ilość patroli 
konnych, patroli sygnalizacyjnych pieszych i pieszych drużyn 
telegraficznych. Zastanawiając się nad zadaniami p a t r o l i  
s y g n a l i z a c y j n y c h  w wojnie ruchowej, możemy z całą 
pewnością, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, stw ier
dzić, że rola optyki w podobnej wojnie zostanie przesądzona 
ujemnie, o ile te patrole zachowają nadal swój dotychczasowy 
charakter j e d n o s t e k  p i e s z y c h .  Jedyna zaleta optyki, 
jako środka łączności o dużej ruchliwości, zatraca się przez nie- 
ruchliwość obsługi. Optyka na szczeblu dywizji może oddać duże 
usługi dla łączności z kolumną boczną, dla łączności z organami 
rozpoznania, lecz możliwości te staną się realnemi tylko wówczas, 
gdy będzie ona zorganizowana w p a t r o l e  s y g n a l i z a c y j 
n e  k o n n e  w sile 1—2, wzgl. 1—3, zdolne do szybkiego 
przesuwania się celem wyzyskiwania terenu o 1—2 kim. od osi 
marszu, zdolne do szybkiego dopędzania kolumny, która już w 
międzyczasie uciekła, dające się łatwo przerzucać z miejsca na 
miejsce. W arm ji niemieckiej, gdzie optyka stoi bardzo wysoko i 
jest traktow ana prawie że narówni z telefonem, spotykamy się 
z zastosowaniem podobnych patroli konnych z wielką, według 
mego zdania, korzyścią dla sprawy. Uważam podobne rozwiąza



nie za jedyne, które może wy dźwignąć z powijaków optykę na 
szczeblu dowództwa dywizji.

Teraz nieco o t. zw. p i e s z y c h  d r u ż y n a c h  t e l e 
g r a f i c z n y c h .  Ileż to razy byliśmy świadkami budowy przez 
te drużyny linij bezpośrednio po całodziennym marszu, ileż to ra
zy widzieliśmy kłusujące konie z wozem sprzętowym, a w ślad za 
nimi tak samo „kłusujących" ludzi, którzy podążali w ten sposób 
na wyznaczone im miejsce budowy. Akcja nie czeka na łączność, 
zaś łączność musi być nawiązana w porę. Przewidzieć wszystkie
go nie można, a więc podciąganie lub przesuwanie jednostek łą
czności ze względu na charakter ich działania bardzo często odby
wa się w pośpiechu, na gwałt..W rezultacie przemęczeni, zdroże
ni, nie mogący często złapać tchu w piersiach, telegrafiści roz
w ija ją  swój kabel biegiem, ażeby na końcu w dodatku bez błędu 
wyłapywać słabe dźwięki brzęczyka, o ile z powodu upływu prą
du do ziemi i t. p. przyczyn rozmowę, dajmy na to, źle słychać. 
Nic dziwnego, że w tych warunkach słyszymy często narzekania 
na łączność.

Słyszałem zdanie, że drużynowemu trzeba dać konia wierz
chowego, ażeby mógł łatwiej orjentować się w terenie i czuwać 
nad współpracą poszczególnych ludzi drużyny. Bardzo rzeczowa 
myśl. Lecz czyż mniej racjonalną jest myśl stworzenia pozatem 
takiego wozu technicznego, któryby umożliwił też p r z e w o 
ż e n i e  ( c a ł e j  d r u ż y n y ?  Przeciwko temu pozornie prze
mawiałaby trudność umieszczenia na podobnym wozie 8 ludzi, 
bowiem do transportu należałoby dostosować rozmiary i ciężar 
takiego wozu. Pozatem powstałaby konieczność dwukrotnego 
zwiększenia ilości koni, gdyż byłby tu nieodzowny zaprzęg 4-kon- 
ny. Otóż znajduję, że wobec wymagań, stawianych obecnie dru
żynie telegraficznej, można dziś bez żadnego uszczerbku zredu
kować ilość ludzi w drużynie do 1—6. Co się tyczy zwiększenia 
ilości koni, mniemam, że opłacałoby się mieć mniej drużyn, lecz za 
to pewną ilość bardziej ruchliwych, co w ogólnej sumie nie wy
magałoby tak przerażającego zwiększenia ilości koni w woj
skach łączności.

Jak wynika z powyższego, głównemi elementami składowemi 
kompanij telegraficznych dywizyjnych powinny być p r z e w a 
ż n i e  o d d z i a ł y  j e z d n e  (drużyny telegraficzne), częś
ciowo zaś k o n n e  (patrole telegraficzne i sygnalizacyjne).

Inaczej przedstawia się sprawa z kompanjami telegraficzne- 
rni ciężkiemi. Drużyny telegraficzne tych kompanij pozostałyby 
w składzie dotychczasowym, ewent. nawet zwiększyć można by
łoby je i nazwać ciężkiemi dla odróżnienia od drużyn telegraficz
nych dywizyjnych, które w zupełności wówczas zasługiwałyby na 
nazwę lekkich.

Drużyny telegraficzne ciężkie, zasadniczo powołane do budo



wy linij stałych i półstałych, należałoby wyposażyć w samochody 
ciężarowe z przy czepkami. Samochody te, służąc, z jednej strony, 
do szybkiego przerzucania drużyn i pokrywania dużych prze
strzeni, z drugiej strony — oddawałyby duże usługi przy dowo
żeniu słupów do budowy linij. W ten sposób kompanje telegra
ficzne ciężkie byłyby jednostkami motorowemi, zdolnemi do du
żych wysiłków. Motoryzacja tych kompanij pozwoliłaby na ogólne 
zmniejszenie ich, dając jednocześnie gwarancję szybkiego odcią
żenia kompanij telegraficznych dywizyjnych, co stanowi pro
blem, nie wiem czy już rozwiązany dziś ostatecznie i pomyślnie.

Jednostki radjotelegraficzne są już częściowo zmotoryzowa
ne, jedynie obsługę stacyj R. K. D. byłoby wskazane posadzić na 
koń.

Reasumując wszystko dotychczas powiedziane, możemy 
stwierdzić, że nadanie jednolitego charakteru wojskom łącznoś
ci jest zupełnie możliwe. Powinny one stanowić broń, czy też woj
ska bezwzględnie jezdne, a wydajność pracy, warunki szkolenia, 
wygląd, kwest ja  zaopatrzenia, jednolitość umundurowania — 
wszystko na tern zyska. O ile realizacja takiego projektu nie mo
głaby dziś nastąpić ze względów chociażby budżetowych, to w 
każdym razie powinien on stanowić drogowskaz, według którego 
powinny iść nasze wszelkie poczynania w najbliższej przyszło
ści.



INŻ. ZYGMUNT KASPRZYKOWSKI.

Współpraca sieci telefonicznych pniowych z sieciami 
miejshiemi i pocztowemi.

(Urządzenia niemieckie).

Zagadnienie współpracy sieci telefonicznych polowych z sieciami miej- 
skiemi lub pocztowemi jest niezmiernie ważne. Trudno sobie bowiem wyobra
zić, by w czasie wojny, wojsko mogło obejść się bez wykorzystania sieci cy
wilnych.

Sieci polowe są systemu miejscowej baterji (M.B.), a sieci miejskie i 
pocztowe systemu M. B. z sygnalizacją skończenia rozmowy, lub w większej 
części systemu centralnej baterji (C. B.). Współpraca między nimi będzie 
możliwa jedynie pod warunkiem, że zarówno aparaty jak i łącznice polowe 
będą dostosowane do niej.

Duży rozwój telefonji automatycznej i coraz większa ilość sieci miej
skich i pocztowych z centralami automatycznemi stwarza konieczność do

stosowania typowego sprzętu wojskowego do współpracy z centralami miej- 
skiemi i pocztowemi, nie tylko ręcznemi, lecz i automatycznemi.

W artykule niniejszym podajemy dla przykładu dostosowanie sprzętu 
telefonicznego wojskowego, używanego w arm ji niemieckiej, do współpra
cy z sieciami miejskiemi i pocztowemi, zarówno o centralach ręcznych, jak 
i automatycznych.

Łącznice i aparaty telefoniczne polowe niemieckie są systemu miejsco
wej baterji. Przewidziana jest jednak współpraca sieci wojskowych (M. B.) 
z sieciami M. B. z sygnalizacją skończenia rozmowy i z sieciami C. B. —



łącznice ręczne lub automatyczne. Dlatego aparaty i łącznice zaopatrzone są 
w części dodatkowe, bądź to wmontowane na stałe, bądź też stanowiące od
dzielne przystawki, pozwalające na dołączanie tychże aparatów i łącznic do 
wszystkich sieci powyżej wymienionych.

Dla załączenia linij sieci C. B. lub M. B. z z sygnalizacją skończenia roz
mowy do łącznicy polowej klapkowej składanej z polem wiclokrotnem wzór 
16 (G. V. K. 16) stosuje się dwie przystawki: jedną — zawierającą prze
nośnik, kondensator, dławik i przekaźnik, drugą — z tarczą numerową.

przystawka •łącznica

Rys. 2.

Na rys. 1. podany jest schemat załączenia gniazdka G. V. K. 16 do sie
ci C. B., przy pomocy przystawek. Przystawka z tarczą numerową stosuje 
się jedynie w wypadku central automatycznych w sieci C. B. Naskutek wło
żenia wtyczki wywoławczej do gniazdka zgłoszeniowego, przekaźnik zasila
ny prądem z baterji sygnału zajętości łącznicy zadziała. Sprężyny stykowe 
przekaźnika włączą w linję, równolegle do uzwojenia przenośnika z konden-

a
do centrali HT \

b

i'ącznica

R ys. 3.

satorem, dławik, który zamyka obwód dla prądu stałego z centralnej ba
terji. Wywołanie centrali C. B. odbywTa się zatem przez włożenie wtyczki w 
gniazdko łącznicy G. V. K. 16, do którego to gniazdka załączona jest linja C.
B. Obwód dla prądów mówniczych i sygnałowych z centrali C. B. zamyka 
się przez uzwojenie przenośnika z kondensatorem.

Schemat załączenia linji sieci M. B. z sygnalizacją skończenia rozmo
wy do gniazdka G. V. K. 16 podany jest na rys. 2; różni się on od poprzed
niego tylko sposobem załączenia sprężyn stykowych przekaźnika. Podczas



spoczynku przekaźnika dławik załączony jest równolegle do uzwojenia prze. 
nośnika z kondensatorem i zamyka obwód dla prądu stałego z centrali. 
Z chwilą włożenia wtyczki przekaźnik zadziała i dławik zostaje odłączony, 
a zatem zostaje przerwany obwód dla prądu stałego sygnalizacji skończe-

Tarcza
numerowa

_iuL
14  2 5

Rys. U.

ni a rozmowy. Sygnał skończenia rozmowy podany będzie centrali przez wy
jęcie wtyczki z gniazdka (obwód przekaźnika przerwany, dławik załączony).

Łącznice na 10 linij mają schemat dostosowany do załączenia dwu lub 
czterech klapek do linij sieci C. B. lub M. B. Sygn. Sk. Rozm., przez załącze
nie dławika i kondensatora, W załączeniu do sieci C. B. ma to tę niedogod
ność, że obsługujący łącznicę nie otrzymuje sygnału skończenia rozmowy,



rozmawiający kończąc rozmowę daje bowiem sygnał dla centrali C. B. przez 
położenie mikrotelefonu na widełkach.

Aby sygnał skończenia rozmowy był widoczny dla obsługującego łącz
nicę, włączany bywa wskaźnik prądu w przewód „a“ linji idącej do centrali
C. B. Równolegle do wskaźnika załącza się kondensator o pojemności 2 
na skutek czego prąd stały przechodzić będzie przez wskaźnik, a prądy sy
gnałowy i mówniczy przez kondensator.

A parat telefoniczny połowy niemiecki dostosowany jest do pracy w sie
ciach C. B. i M. B. Sygn. Sk. Rozm., przez wyposażenie go w przełącznik
widełkowy, dwa zaciski dla załączania przewodu Lb i kondensator 2
Linje z centrali C. B. załącza się do zacisków L a i Lb|ZB, a linje M. B.
Sygn. Sk. Rozm. do La i Lb|E*

Łącznice i aparaty polowe załącza się do sieci CL B. z centralami auto- 
matycznemi, przy pomocy tarczy numerowej, wmontowanej w oddzielną 
przystawkę. Schemat aparatu polowego' z załączoną tarczą numerową poka
zany jest na rys. 4, gdzie dla jasności pominięty jest induktor i gniazdka do 
pośredniczenia. Przystawkę z tarczą numerową umocowuje się do wieka 
aparatu.

Na rys., 1. pokazany jest sposób załączenia linji centrali automatycz
nej do łącznicy polowej. Sprężynki 1 i 4 tarczy numerowej, służące do wy
syłania impulsów, czyli do zwierania i rozwierania przewodów linji, włączo
ne są w przewód „a“. Sprężynka 3, która łącznie ze sprężynką 2 zwiera apa
ra t na czas impulsowania, dołączona jest do przewodu

Używany bywa często sposób załączania linji C. B. lub M. B. Sygn. 
Sk. Rozm. do łącznic polowych przy pomocy aparatu polowego (rys. 5), 
Polega on na załączeniu linji do aparatu polowego (dla C. B. zaciski L a 
i Lb\ib', dla M. B. Sygn. Sk. Rozm. La i Lb|E) stojącego obok łącznicy. 
Wywoływanie centrali uskutecznia się przez podniesienie mikrotelefonu z 
widełek aparatu. Sygnał wywoławczy z centrali C. B. dochodzi do klapki 
łącznicy przez kondensator w aparacie i przenośnik. Mikrotelefon aparatu 
polowego służy jedynie jako obciążenie widełek, dlatego trzeba go przed 
rozmową zdjąć, a po skończonej rozmowie położyć na widełkach. Do rozmo
wy używa się mikrotelefonu łącznicy, co widoczne jest z schematu podanego 
na rys. 5.



Współczesna kawaler ja (Łączność w kawaler ji).
Gen. G. Brandt. Moderne Kavallerie. 1931.

Sprawie łączności w kawalerji „Przegląd Wojskowo-Techniczny“ po
święcił dotąd na łamach swych sporo miejsca. Prowadzone były obszerne 
i wyczerpujące dyskusje.

By poglądy pewne — natury zasadniczej w tej sprawie — umocnić, 
nie od rzeczy będzie zapoznać się z zapatrywaniami z dziedziny łączności 
w kawalerji, które spotkać można w najnowszej literaturze wojskowej 
niemieckiej. Mam na myśli książkę gen. G. Brandta, b. inspektora kawale
rji, która ukazała się w roku 1931 pod tytułem „Moderne Kavallerie“.

Poza zasadniczym tematem, t. j. taktyką i organizacją samej kawalerji, 
autor omawia także ogólnie organizację i zastosowanie wszystkich broni i 
służb, wchodzących w skład nowoczesnej, wyższej jednostki kawalerji. Te 
kilka uwag o łączności w kawalerji i kilka szczegółów, które podaje z dzie
dziny użycia i potrzeb łączności radjowej, świadczą o tern, że autor, aczkol
wiek kawalerzysta, doskonale orjentuje się także w omawianej specjalno
ści.

Z całego szeregu zadań kawalerji poruszę tylko te, w których autor wy
powiada się także o sposobie utrzymywania łączności w danej sytuacji.

1) O c h r o n a  g r a n i c .  Chodzi tu o okres, poprzedzający bezpo
średnio wypowiedzenie wojny, oraz pierwsze chwile mobilizacji, w których 
kawalerja jak najwcześniej ściągniętą być winna na zagrożone odcinki gra
nicy, celem przeciwdziałania wkroczeniu nieprzyjaciela do kraju. Posterunki 
graniczne i patrole utrzymywać winny stałą łączność z siłami głównemi, 
zgrupowanemi w odpowiednich miejscach. W tym celu wykorzystać należy 
istniejącą, pocztową sieć telefoniczną i w razie potrzeby odpowiednio ją  
rozbudować. Pomiędzy poszczególnemi stacjami telefonicznemi w pobliżu 
granicy powinna kawalerja także i w nocy zabezpieczyć sobie stałą i pewną 
łączność.

2) W y w i a d .  Autor zwraca na wstępie uwagę na odmienne wa
runki, w jakich w przyszłości wywiad będzie musiał być przeprowadzany. 
Nieprzyjaciel posuwać się będzie przeważnie tylko w nocy, a w dzień jego 
kolumny rozczłonkowane będą na drobniejsze części, ze względu na niebez
pieczeństwo akcji lotniczej. Kawaleryjski wywiad ograniczyć się będzie 
musiał tylko do wywiadu bliskiego, gdyż wywiad daleki załamany zostanie 
przez broń zmotoryzowaną i pancerną przeciwnika. Ponieważ do wywiadu 
dalekiego lepiej i skuteczniej nadają się oddziały zmotoryzowane i pancerne 
oraz lotnictwo, wywiad kawaleryjski służyć będzie jedynie dla własnych 
potrzeb, t. j. potrzeb związanych z zadaniem danej wyższej jednostki kawa
lerji. Autor nie przewiduje więc w przyszłej wojnie wywiadu kawaleryj-
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skiego w dawnem tego słowa znaczeniu, wywiadu, przeprowadzonego na 
korzyść innych wyższych związków taktycznych.

Streściliśmy tu pogląd autora na kwestję prowadzenia wywiadu przez 
kawalerję, gdyż z powyższego wysuwałby się wniosek, że dość trudne zaga
dnienie utrzymywania łączności w tego rodzaju sytuacjach odpadłoby tem- 
samem w przyszłości. Autor podkreśla jednakże dalej, że arm ja niemiecka 
nadal będzie musiała korzystać z wywiadu kawaleryjskiego w znaczniej
szym stopniu, a to dlatego, że nie posiada w dostatecznej ilości broni pan
cernej. Zaznacza przytem, że patrole kawaleryjskie winny być wyposażone 
w lekki sprzęt radjowy, przewożony konno; nie będą wtedy skrępowane 
odległościami, gdyż przekazywanie meldunków do tyłu odbywać się będzie 
mogło drogą radjową.

Przydzielanie patrolom motocykli uważa za niewskazane, gdyż praca 
motoru zdradza przedwcześnie obecność patroli.

W końcu podaje autor jeszcze jeden rodzaj wywiadu — wywiad telefo
niczny, który jednakże tylko we własnym kraju  może być przeprowadzo
ny, a to przy pomocy istniejącej sieci telefonicznej pocztowej. Utrzymując 
łączność z poszczególnemi stacjami telefonicznemi, można sobie szybko i 
pewnie odtworzyć obraz posuwającego się nieprzyjaciela. By uniemożliwić 
korzystanie z systemu tego przeciwnikowi, winny własne patrole systema
tycznie przerywać i niszczyć wszelkie połączenia telefoniczne w kraju nie
przyjacielskim. Ten system wywiadu miał podobno na początku wojny świa
towej w Prusach Wschodnich wydać doskonałe rezultaty.

3) Ł ą c z n o ś ć  w m a r s z u .  W rozdziale o taktyce omawia 
autor szczegółowo w jaki sposób odbywać się winien marsz bojowy wyż
szej jednostki kawalerji. Zwraca uwagę, że odstępy pomiędzy poszczegól
nemi członami kolumny muszą być znaczne, żeby przy pierwszej lepszej po
tyczce straży przedniej nie zmuszać gros do zatrzymywania się, albo nawet 
do wzięcia udziału w walce niektórych jego części.

W związku |z takiemi odstępami nie można utrzymywać łączności po
między poszczególnemi członami kolumny jedynie za pomocą gońców kon
nych; sposób ten wymagałby zbyt wielu jeźdźców i wyczerpywałby nad
miernie szwadrony. Autor uważa, że praktyczniej jest, gdy oddziały tylne 
przydzielają oddziałom przednim specjalne patrole, któreby od czasu do 
czasu pozostawiały na drodze marszu jednego jeźdźca, który, po oddaniu 
meldunku d-cy nadchodzącego oddziału kolumny, dołączy do swego szwa
dronu.

Rowerzyści również oddać mogą w utrzymaniu łączności na drodze m ar
szu duże korzyści. Nie wspomina jednakże autor o potrzebie budowania 
linji telefonicznych w marszu. Ponieważ mówi w innem miejscu o tern, że 
na wojnie udają się tylko rzeczy proste i nieskomplikowane, sądzić można, 
że nie jest zwolennikiem kunsztownego sposobu rozwijania linji telefonicz
nej w kłusie i galopie.

Celem utrzymywania łączności pomiędzy poszczególnemi kolumnami 
jednej i tej samej jednostki kawaleryjskiej, autor radzi stosować ten sam 
system przydzielania sobie nawzajem specjalnych patroli, które w pew



nych odstępach czasu i w razie potrzeby przewożą swemu dowódcy meldun
ki. Ponieważ w najważniejszych chwilach zapomina się często o obowiązku 
informowania sąsiada, własne organa łącznikowe są najlepszym środkiem 
zapewnienia sobie wiadomości.

4) O r g a n i z a c j a .  W rozdziale o organizacji autor zajmuje się 
wpierw organizacją pułku, a następnie dywizji kawalerji. Łączność w pułku 
skupia się plutonie łączności. Autor zaznacza, że pułk można świadomie 
słabo wyposażyć w środki łączności, czyniąc to na korzyść dobrej organizacji 
w szwadronie łączności dywizji. Sądzę, że z tym poglądem autora można się 
zgodzić bez zastrzeżeń, ze względu na rzadką możliwość stosowania w ka- 
walerji łączności drutowej oraz takich środków pomocniczych jak: sygnali
zacji świetlnej, gołębi pocztowych i t. p.

Co do sprzętu radj owego, zaznacza autor, że przydział sprzętu tego nie 
należy wiązać organizacyjnie z pułkowym plutonem łączności, lecz, że należy 
oddać go w ręce dywizji. W ten sposób zabezpieczy się bowiem jednolitość 
w wyszkoleniu i możliwie najlepsze wykorzystanie sił i środków.

Kto sobie zdaje sprawę z ważności jednolitego wyszkolenia radiotele
grafistów, zwłaszcza w dyscyplinie służby ruchu, a z drugiej strony ze sta
łego braku odpowiednich instruktorów, ten przyznać musi, że podał tu autor 
dwa najczulsze czynniki, które występują przy szkoleniu radiotelegrafis
tów. Zmuszają one do bezwzględnego wstrzymania decentralizacji forma
cji radjowych na stopniu dywizji, Mogą nawet powstać wątpliwości, czy tak 
daleko posunięty podział jest możliwy. O tej sprawie mowa będzie jeszcze 
przy końcu niniejszego sprawozdania.

Pozatem podkreśla autor, że pułk powinien posiadać silny pluton rowe
rzystów. W obrębie pułku powstanie bowiem wiele zadań, których wyko
nanie przez rowerzystów odciąży szwadrony. Traktować przy tem należy 
plutony rowerzystów raczej jako jednostki pomocnicze, a nie bojowe.

Ostatecznie pułk posiadać winen następujące elementy łączności:
1. Pluton łączności,
2. Pluton rowerzystów,
3. Około 5 motocykli,
4. 2 do 3 samochody.
Szwadron łączności dywizji skupiać winien w sobie całe zagadnienie 

łączności dywizji. Ponieważ bezpośrednie potrzeby pułku odnośnie łączności 
drutowej zaspakajają plutony, w szwadronach łączności cały nacisk poło
żyć należy na łączność radjową. Łączność radjowa, wobec możliwości pod
słuchu wymaga doskonałej organizacji i dyscypliny. To też przydział po
szczególnych stacyj i stała ich kontrola dokonane być mogą jedynie w ra 
mach dywizji.

Szwadron łączności posiadać musi możliwie dużą ilość małych stacyj, 
przewożonych konno (Patrouillenfunkaparate). Stacje o ciągu końskim 
i zmotoryzowanym wpływają ujemnie na ruchliwość podjazdów i patroli.

W końcu podaje autor, że byłoby celowym scentralizować na czas po
koju szwadrony łączności. W ten sposób osiągnie się bowiem największą
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jednolitość w wyszkoleniu, oraz lepsze warunki dalszego rozwoju kwestji 
łączności w kawalerji.

Co do ostatnich uwag autora możnaby mieć zastrzeżenia. Aczkolwiek 
jednolitość w wyszkoleniu radjotelegrafistów w organizacji scentralizowa
nej byłaby zapewnioną, wystąpiłyby jednakże inne pow^ażne czynniki ujem
ne, mianowicie odebranoby kawalerji możność zapoznania się z łącznością 
radjową i z jej praktycznemi zastosowaniami, z drugiej zaś strony, szwa
drony łączności straciłyby swój zasadniczy charakter, co raczej tamowało
by dalszy rozwój łączności w kawalerji, niż jej sprzyjało. Trudno bowiem 
byłoby stworzyć wtedy warunki realne, potrzebne dla przeprowadzenia dal
szych doświadczeń.

Organizacja winnaby więc stworzyć dogodne warunki tak dla szkole
nia indywidualnego, jak i wspólnego (współdziałanie). Z powyższego wy
nika, że na okres wyszkolenia indywidualnego szwadrony winny być scen
tralizowane, na dalszy zaś okres wyszkolenia przydzielone do swych dywi- 
zyj. Przy dwuletnim okresie służby, który u nas obowiązuje, wypadałoby 
mniejwięcej 1 rok na szkolenie w jednostce scentralizowanej i 1 rok na 
szkolenie w dywizji. W ten sposób, praktycznie, dywizja posiadałaby stale 
swój szwadron łączności, zdatny do użycia w polu, z drugiej zaś strony, jed
nostka stworzona dla szkolenia indywidualnego byłaby stale wykorzystaną, 
dzięki rok rocznemu dopływowi rekruta. Jednostka ta winnaby być ściśle 
odseparowaną od formacyj szkolących radjotelegrafistów pieszych, gdyż 
w przeciwnym razie groziłoby jej zmanierowanie się w kierunku piechoty i 
utracenie swych właściwości kawaleryjskich.

Reasumując streszczenie książki „Moderne Kavallerie“, stwierdzić moż
na, że i w niemieckiej arm ji kładzie się największy nacisk na łączność ra
djową, jeśli chodzi o łączność w kawalerji. Nowe tendencje idą nawet w kie
runku zupełnego usunięcia łączności drutowej ze szwadronów łączności dy
wizji. Szczególnie zwraca uwagę chęć wyposażenia szwadronów łączności w 
dużą ilość lekkiego sprzętu radjowego, przeznaczonego dla patroli i pod
jazdów. Zapatrywania te są tembardziej godne uwagi, że głosi je nie oficer 
łączności, a kawalerzysta. Może obecnie już życzenia te wprowadzone zosta
ły w czyn?

Por. J. Sowiński.

Najnowsze zdobycze w dziedzinie telegraf ji oraz możliwości ich 
zastosowania w Z. S. R. R.

Tiechnika Swiazi. Zeszyt 9. Wrzesień 1931.

W powyższym artykule inżynier firmy Siemens & Halske w Berlinie 
A. Jipp podaje zwięzły przegląd ostatnich zdobyczy w dziedzinie telegrafji, 
poczem wypowiada swój pogląd na rolę, jaką zdaniem jego odegra tele
graf — w najbliższej przynajmniej przyszłości — w rozwoju telekomuni
kacji w Z. S. R. R. Mimo pewnych objawów stronniczości — autor pomija 
np. milczeniem rolę, jaką odegrały, w rozwoju nowoczesnej telegrafji Ame
ryka, Anglja i Francja — artykuł powyższy m. inn. we właciwy sposób uj



muje rozwój nowoczesnej telegrafji oraz stanowisko, jakie ona zajmuje w 
dziedzinie telekomunikacji. Krytyczne uwagi, w które zaopatrzyła arty
kuł redakcja „Tiechniki Swiazi“, podajemy na końcu artykułu, jakkolwiek 
w oryginale są one umieszczone na wstępie.

* * *

Zagadnienie łączności pomiędzy odległemi od siebie nieraz o tysiące 
kilometrów ośrodkami przemysłowemi i kulturalnemi na obszarach Z. S. 
R. R. jest problematem o wielkiej doniosłości jak gospodarczej, tak i admi
nistracyjnej. By móc lepiej zdać sobie sprawę z możliwości zastosowania naj
nowszych zdobyczy w dziedzinie telekomunikacji, a zwłaszcza w zakresie 
telegrafji, na olbrzymich obszarach Z. S. R. R. z jego specyficznemi warun
kami bytu, skreśla autor historję rozwoju telekomunikacji w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w Europie Zachodniej.

Stosunkowo nie tak dawno używano powszechnie w telegrafji, — jak 
w Z. S. R. R., tak też i na Zachodzie, — systemu jednożyłowych przewodów 
napowietrznych; oprócz aparatów Morsa korzystano — w krajach o silnie 
rozwiniętej komunikacji telegraficznej — z aparatów Hughes‘a oraz szybko- 
piszących aparatów Baudot‘a i Wheatstone‘a. Z chwilą wynalezienia lampy 
wzmacniakowej rozpoczyna się w Europie Zachodniej gwałtowny rozwój 
telefonji, która ze środka łoczności o charakterze wybitnie miejscowym ura
sta — również przy dużych odległościach — do groźnego współzawodnika 
telegrafu, który traci na jej korzyść jedno stanowisko za drugiem. Przy
czyną upadku telegrafji były przedewszystkiem momenty natury gospo
darczej, telegraf bowiem w dawnej swej postaci był — w porównaniu z te
lefonem — zbyt skomplikowanym, powolnym i drogim środkiem łączności. 
Zdawało się chwilami, że — jako przestarzały środek komunikacji — te
legraf skazany jest na zagładę, lecz oto nastąpił nieoczekiwany zwrot na 
jego korzyść.

Widząc nagły upadek telegrafu i grożącą mu zagładę, zaczęto szukać 
dlań nowych dróg rozwoju. W roku 1921 zapoczątkowała firma Siemens & 
Halske szereg badań nad możliwościami wykorzystania dla celów telegrafji 
kablowych sieci telefonicznych, które w postaci kabli wielożyłowych w co
raz większej ilości zaczęły pokrywać kraje Europy Zachodniej. Pierwszym 
sukcesem na tym polu było wynalezienie systemu t. zw. telegrafji wielokrot
nej prądami o częstotliwości akustycznej. Jednocześnie zastosowano układ, 
umożliwiający obsługiwanie na jednym przewodzie telefonicznym sześciu 
aparatów telegraficznych — przy pomocy telegrafji prądem zmiennym, 
co przy dużych odległościach sześciokrotnie obniżyło koszt przewodów te
legraficznych w porównaniu z komunikacją telefoniczną. Dalszym sukcesem 
w tej dziedzinie był opracowany przez firmę Siemens & Halske t. zw. system 
dwunastokrotny, który po wszechstronnem wypróbowaniu został zalecony 
przez Międzynarodowy Komitet Doradczy dla Spraw Komunikacji Telegra
ficznej (CCIT) dla użytku w telegraficznym ruchu międzynarodowym. Na
stępnie wynaleziono t. zw. telegrafję infradźwiękową (podakustyczną), któ
ra nie wymaga osobnych przewodów i może być stosowana jednocześnie
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z telefonowaniem na wspólnym przewodzie, przyczem odpowiednie aparaty 
zabezpiecza się od przenikania do nich niewłaściwych prądów zapomocą t. 
zw. filtrów. W Niemczech system ten stosowany jest na ok. 1.000 linjach; 
stosuje go pozatem Ameryka, Anglja i inne kraje. Jest on szczególnie korzy
stny z punktu widzenia gospodarczego, gdyż stosowanie go nie wymaga 
żadnych dodatkowych kosztów oprócz filtrów; pozatem stosować go można, 
jak w kablach, tak i w dalekosiężnych linjach napowietrznych (w Z. S. R. R. 
telegrafja infradźwiękowa na aparatach szybkobieżnych stosowana jest na 
linjach napowietrznych: Moskwa — Leningrad, Moskwa — Rostow, Mo
skwa — Czelabińsk — Magnitogorsk i t. d. — uwaga red. „Tiechn. Sw.“ ).

Wynalazki te, jakkolwiek znacznie obniżyły koszt przewodów w porów
naniu z komunikacją telefoniczną, to jednak nie pociągnęły za sobą ocze
kiwanego potanienia komunikacji telegraficznej. Pozostał bowiem w tele- 
grafji szereg poważnych wad, jak olbrzymia różnorodność aparatów tele
graficznych, uniemożliwiająca wzajemną między niemi współpracę; każdy 
aparat wymagał specjalnej obsługi i odpowiednio wyszkolonego personelu, 
każdy telegram przy przejściu na aparat odmiennego typu musiał być prze
pisywany i t. d. Lecz i te przeszkody na drodze do odrodzenia telegrafji zo
stały niebawem pokonane, a to dzięki wynalezieniu t. zw. teletypu.

Pod względem technicznym teletyp Siemensa został oparty na znanym 
szybkopiszącym aparacie telegraficznym Siemensa; podobnie, jak w tym 
ostatnim, zastosowano w teletypie alfabet, w którym na każdą literę przy
pada 5 impulsów. Chodziło tu jednak głównie o prostotę budowy, obok dą
żenia do jaknajdalej idącego wyzyskania przewodów. Pierwszy ten cel osią
gnięto całkowicie: zewnętrznie teletyp nie różni się prawie od zwykłej ma
szyny do pisania; klawjatura, taśma do pisania oraz technika pisania w oby
dwu wypadkach są zupełnie identyczne. Szybkość pisania — do 6,5 uderzeń 
na sekundę, przewyższa szybkość, jaką może osiągnąć przy bieżącej pracy 
na zwykł j maszynie do pisania wprawna stenotypistka. Pozatem teletyp 
nie wymaga specjalnej obsługi, jest znacznie tańszy od aparatów telegra
ficznych dawnego typu i nie wymaga specjalnych czynności dla synchroni
zacji, wobec czego dwa dowolne teletypy mogą — po wzajemnem połącze
niu się — z miejsca zacząć współpracować bez żadnych czynności wstęp
nych i konieczności regulowania w czasie pracy. Podobnie do telefonu te
letypy łączyć można ze sobą przy pomocy urządzeń komutacyjnych.

Jako przykład urządzeń tego rodzaju oraz ich zalet, a nawet pewnej 
wyższości nad używanemi w telefonji komutatorami, opisuje autor działa
nie sieci, z której korzysta dla swych celów firma Siemens & Halske w Ber
linie — Siemenstadt. Firma ta ma do dyspozycji szereg wypożyczonych od 
niemieckiej poczty za niską opłatą połączeń telegraficznych, za pośredni
ctwem których może się połączyć z oddziałami w Hamburgu, Essen, Lipsku 
oraz z zakładami w Norymberdze. Chcąc np. przesłać z fabryki A. w Berlinie 
list do Norymbergi (N.), stenotypistka — przy pomocy tarczy numerowej 
— łączy swój teletyp z Lipskiem, poczem — obracając ponownie w odpo
wiedni sposób tarczę numerową — uzyskuje połączenie — poprzez centra



lę automatyczną w Lipsku — z N. i łączy się z żądaną fabryką w N., po
czerń automatycznie zaczyna pracować ustawiony na fabryce tej teletyp. 
Jak widzimy, połączenie uzyskuje się jedynie przez parokrotne pokręcenie 
tarczy numerowej przez stenotypistkę w Berlinie, podobnie jak to ma miej
sce w telefonji automatycznej, bez czyjejkolwiek interwencji wzdłuż całej 
linji Berlin — Norymberga. O ile teletyp w N. jest wolny i gotowy do odbio
ru depeszy — centrala w N. automatycznie zawiadamia o tern stację w Ber
linie i stenotypistka na fabryce A. otrzymuje na swym teletypie zgłoszenie: 
„tu fabryka N.“ z podaniem dokładnego czasu zgłoszenia; oznacza to, że 
połączenie nawiązane zostało prawidłowo, poczem stenotypistka zaczyna 
drukować nadawaną depeszę, która automatycznie wydrukowana zostaje 
przez teletyp w N. Po skończeniu listu stenotypistka w A. wyłącza swój 
teletyp, przez co wyłączony zostaje także teletyp w N. Jak widzimy, ca
łym procesem kieruje z miejsca nadawania jedna jedyna osoba. O ile kró- 
rykolwiek z przewodów lub też teletyp odbiorczy są zajęte, teletyp nadaw
czy nie da się wogóle uruchomić. Poza opisanemi wyżej zaletami korespon
dencja przy pomocy teletypów posiada szereg innych udogodnień. Z podo
bnych do opisanego urządzeń korzysta w Niemczech szereg przesiębiorstw 
przemysłowych i finansowych. Jasnem jest, że wTyzyskać potanienie tele
grafu i aparatury telegraficznej można tylko dzięki zastosowaniu komuta
torów, gdyż brak powyższych wymaga powtórnych translacyj z aparatu 
na aparat, przyjmowanie zaś i dostarczanie telegramów — utrzymania tak 
licznego personelu, że mowy być nie może o racjonalnej eksploatacji tele
grafu.

Przechodząc do możliwości zastosowania powyższych zdobyczy w dzie
dzinie telegrafji na terenie Z. S. R. R., autor wątpi w możliwość przełoże
nia w ciągu najbliższych 10 lat dostatecznej ilości sieci kablowych na te- 
rytorjum Z. S. R. R., wobec czego komunikacja telegraficzna odbywać się 
będzie przeważnie na linjach napowietrznych. Wobec dużej wartości wło
żonych w linje kapitałów, jasnem jest, że zagadnienie racjonalnego ich wy
zyskania staje się problematem wielkiej doniosłości. Za najdogodniejszy dla 
linji tych typ aparatu autor uważa szybkopiszący aparat telegraficzny, zao
patrzony w alfabet o 5 impulsach na literę. Ze wszystkich jednak aparatów 
tego typu jedynie szybkopiszący aparat Siemensa posiada zdolność szybkie
go przystosowania się do danego stanu przewodów. Pozatem nadawanie 
i odbiór zapomocą taśm perforowanych dają szereg poważnych korzyści, 
przedewszystkiem zaś rękojmię całkowitego wyzyskania czasu. Wobec po
wyższego autor przychodzi do wniosku, że właśnie aparat szybkopiszący 
Siemensa najbardziej nadaje się do racjonalnego rozwiązania zagadnienia 
techniki łączności pomiędzy poszczególnemi okręgami przemysłowemi na 
obszarze Z. S. R. R. Stosowany przez firmę Siemens system łączności uwa
ża autor za najzupełniej celowy dla utrzymania łączności wewnątrz poszcze
gólnych okręgów przemysłowych. Rozwiązanie tego zagadnienia wyobraża 
sobie inż. Jipp w następujący sposób: na fabrykach, w instytucjach oraz 
w poszczególnych miastach ustawione zostaną teletypy, połączone przy po
mocy linji z t. z w. punktem węzłowym; połączenie wewnętrzne w obrębie



danego okręgu uskutecznione ma być podobnie do opisanej wyżej sieci 
firmy Siemens. Co się zaś tyczy połączenia dwóch okręgów przemysłowych 
ze sobą, to — o ile zastosowane przytem szybkopiszące aparaty telegraficz
ne oraz teletypy pracować będą tym samym alfabetem o 5 impulsach na 
literę — zagadnienie to da się rozwiązać w następujący sposób: punkty 
węzłowe obydwu okręgów przemysłowych połączone zostaną ze sobą przy 
pomocy szybkopiszących aparatów telegraficznych; ponieważ odbiór w te- 
letypach odbywać się może na taśmach perforowanych, nadana przez te. 
letyp na taśmie perforowanej depesza wydrukowana zostaje na umieszczo
nym w punkcie węzłowym teletypie (również na taśmie perforowanej) po. 
czem zostaje założona —̂ przez urzędnika lub też automatycznie przez ko
mutator — do aparatu szybkopiszącego. Na drugim końcu linji odbiór de
peszy odbywa się również na taśmę perforowaną, która następnie wędruje 
do transmitera teletypu nadawczego, stąd zaś nadana zostaje bezpośrednio 
do ustawionego w miejscu przeznaczenia teletypu. Rola nadającej depeszę 
stenotypistki ogranicza się do połączenia się z ustawionym w punkcie węzło
wym obok szybkopiszącego aparatu telegraficznego teletypem oraz do na
dania listu, t. j. do przepisania go na teletypie. Reszty dokona bądź urzęd
nik stacji węzłowej, bądź — automatycznie — komutator.

Przechodząc do możliwości zastosowania powyższego systemu tran
smisji przy telegrafji bezdrutowej, autor zaznacza, że wobec olbrzymich 
wydatków, jakie pociągnie za sobą budowa sieci telegraficznej na obsza
rach Z. S. R. R., nasuwa na myśl jaknajszerszego korzystania z telegrafji 
bezdrutowej. W telegrafji stosowano dotychczas wyłącznie alfabet Morsa, 
przyczem odbiór odbywał się bądź na słuchawki, bądź też przy pomocy on- 
dulatora. System ten jest poniekąd koniecznością, gdyż z powodu licznych 
zakłóceń, jakie tu występują, rozróżnianie właściwych znaków od przypad
kowo zniekształconych wymaga dużej wprawy, wobec czego — dla umożli
wienia odbioru — poszczególne słowa, zdania, a nawet cały tekst depeszy 
powtarzane zostają zazwyczaj do trzech razy.

Ostatniemi czasy udało się jednak wynaleźć sposób umożliwiający au
tomatyczny odbiór prawidłowych znaków oraz wyeliminowanie przypadko
wych zniekształceń — za pomocą aparatu Siemens—multiplex, opartego 
w zasadzie na układzie Baudot‘a. W aparcie tym każdy nadawany znak 
wysłany zostaje poprzez rozdzielacz, dostając się jednocześnie do konden
satorów, gdzie wpływające znaki zostają nagromadzone. Po upływie paru 
sekund znak ten zostaje nadany powtórnie przez drugi aparat; na żądanie 
może być nadany znak ten po raz trzeci. W ten sposób każdy znak nadany 
zostaje bez udziału telegrafisty trzy razy. Podobnie rzecz ma się w apa
racie odbiorczym; odbierany znak wydrukowany zostaje nie odrazu: dopie
ro po nadejściu trzeciego znaku wszystkie trzy znaki zostają automatycz
nie ze sobą porównane, poczem znak zostaje wydrukowany. Jest mało praw
dopodobne, by we wszystkich trzech znakach wystąpiło to samo zniekształ
cenie, wobec czego wydrukowane zostają w rezultacie jedynie znaki pra
widłowe. Wartość powyższego aparatu najlepiej ilustrują następujące cyfry: 
o ile przy zwykłej transmisji zniekształceniu ulega ok. 10% wszystkich na



dawanych liter, o tyle przy podwójnem dobieraniu automatycznem liczba ta 
spada do 0,4%, przy trzykrotnem zaś do 0,16% ogólnej liczby nadanych zna. 
ków. Zastosowanie aparatu Siemens—multiplex do telegrafji bezdrutowej 
odbywa się w ten sposób, że przygotowana na maszynie do pisania o iden
tycznej z teletypem klawjaturze taśma perforowana włożona zostaje do apa
ratu nadawczego, którego szybkość nadawania wynosi ok. 4 znaków/sek. 
Nagromadzone po trzykrotnej transmisji w aparacie odbiorczym znaki wy
drukowane zostają (raz jeden) na aparacie podobnym co do budowy do te. 
letypu; odbiór może się odbywać także na taśmę perforowaną.

Ponieważ — zdaniem autora — system Siemens—multiplex gwaran
tuje w dziedzinie telegrafji bezdrutowej taką samą pewność ruchu, jaka 
osiągnięta została przy telegrafji drutowej, proponuje go autor wprowadzić 
jako uzupełnienie opisanego wyżej systemu łączności pomiędzy poszcze
gólnemi okręgami na terytorjum Z. S. R. R.

Na zakończenie wspomina inż. Jipp o niedawno opracowanym przez 
firmę Siemens & Halske specjalnym projekcie najodpowiedniejszego dla 
Z. S. R. R. systemu komunikacji telegraficznej; zastosowanie powyższego 
w całości zabezpieczyć ma racjonalną i szybką eksploatację przy minimal
nym personelu i wydatkach. Ponieważ budowa rozległej sieci telefonicznej 
na obszarze Z. S. R. R. połączona byłaby z olbrzymią zatratą kapitału, 
najbardziej więc racjonalną dla Z. S. R. R. na długi szereg lat formę łącz
ności widzi autor w postaci telegrafu, siecie którego stanowią zaledwie 
część niezbędnych dla komunikacji telefonicznej drogich sieci telefonicz
nych.

*  *  *

Powyższy artykuł zaopatrzyła redakcja „Tiechniki Swiazi“ w komen
tarz, który ze względu na ustosunkowanie się do niektórych propozycyj 
autora oraz jako wyraz tendencji i planów urzędowych czynników sowiec
kich w zakresie polityki telekomunikacyjnej — w streszczeniu przyta
czamy.

Przyznając autorowi słuszność co do wyznaczenia telegrafowi przo
dującego stanowiska w dziedzinie łączności między przemysłowemi i kultu. 
ralnemi ośrodkami w Z. S. R. R., redakcja wspomina o trudnościach, na 
jakie napotyka intensywna budowa linji napowietrznych. Wobec powyższe
go kwestja wyzyskania ograniczonej ilości linji napowietrznych staje się 
zagadnieniem olbrzymiej doniosłości, nad rozwiązaniem którego pracuje 
instytut badań, łączności oraz szereg sowieckich pracowni doświadczalnych. 
Osiągnięto wyniki umożliwiające ustawienie na każdej z linji napowietrz
nych pięciu szybkopiszących aparatów telegraficznych w układzie duplex, 
o zdolności przelotowej 1250 depesz/godz., przy jednoczesnych czterech 
rozmowach telefonicznych. Rozwiązano następnie zagadnienie nowego po
działu częstotliwości w sposób umożliwiający uzyskanie na jednej linji: 2 
podakustycznych połączeń telegraficznych w układzie duplex, 12 połączeń 
w układzie duplex (częstotliwością akustyczną) oraz 4 połączeń telefo
nicznych. Są to wyniki lepsze od proponowanego przez autora 12-krotne-



go systemu telegrafowania prądem zmiennym, który daje na linji napo
wietrznej 6 połączeń w układzie duplex.

Co się tyczy aparatury, to — zdaniem redakcji czynniki sowieckie 
idą podobną do zalecanej przez autora drogą, stosując na linjach daleko
siężnych aparaty szybkopisząee z automatyczną translacją, na linjach zaś 
krótszych — teletypy; przejście z jednego układu na drugi odbywa się przy.. 
tem w punktach węzłowych automatycznie na taśmach perforowanych. 
Propozycję inż. Jipp‘a co do zalecania stosowania szybkopiszących apara
tów Siemensa z reperforatorami uważa redakcja — pomimo firmowych za
interesowań autora — za najzupełniej uzasadnioną, gdyż aparaty te, jak 
też i teletypy Siemensa, rzeczywiście osiągnęły wysoki stopień doskona
łości, a przytem ze względu na możność stosowania podwójnego rosyjsko- 
łacińskiego alfabetu doskonale się nadają do warunków rosyjskich. Miaro
dajne czynniki w Z. S. R. R. zatrzymałyby się niewątpliwie — zdaniem 
redakcji— na aparaturze Siemensa, gdyby nie szereg osiągniętych w pra
cowniach sowieckich wyników, które pozwalają mieć nadzieję na stworzenie 
własnej aparatury, nie ustępującej w niczem zagranicznej. Przez dodanie do 
wielokrotnego aparatu BaudoPa perforatorów klawiszowych, transmiterów 
oraz reperforatorów udało się bowiem konstruktorowi sowieckiemu W. No- 
wikowowi dostosować aparat powyższy do zautomatyzowanej pracy w ukła
dzie duplex; aparat ten nie ustępuje — rzekomo — pod względem zdolno
ści przelotowej przy połączeniach dalekosiężnych szybkopiszącemu apara
towi Siemensa. Poza tem udało się innemu konstruktorowi L. Tremlowi 
zbudować teletyp, który, obok wszystkich zalet najnowszych konstrukcyj 
zachodnio-europejskich i amerykańskich, jest znacznie od nich prostszy i 
tańszy. Drogą połączenia teletypu syst. Tremla z elementami zautoma
tyzowanego aparatu BaudoPa ma być stworzony wielokrotny aparat-mul- 
tiplex, który w połączeniu z teletypem Tremla służyć będzie do celów znor
malizowanego systemu dalekosiężnej komunikacji telegraficznej w Z. S. 
R. R. System ten, jak widzimy, jest podobny do proponowanego przez inż. 
Jipp‘a, za wyjątkiem jednakże aparatury.

Nie wynika stąd bynajmniej — zapewnia redakcja, — by pracujące 
obecnie w Z. S. R. R. aparaty BaudoPa i Siemensa miały być skasowane; 
przeciwnie, po przystosowaniu ich do znormalizowanego alfabetu, klawiatu
ry oraz do automatycznej translacji, pozostaną one jeszcze przez dłuższy 
czas w użyciu; z chwilą jednakże zjawienia się na linjach wspomnianego 
aparatu—multiplexu sowieckiej konstrukcji aparaty te skazane zostaną na 
powolne wymieranie.

K-i.

Prace laboratorjum telegraficznego sowieckiego Instytutu Badań 
Łączności za okres 1930-31 r.
Tiechnika Swiazi. Zeszyt 9/1931.

Telegraf ja  jest dziś najbardziej zacofaną dziedziną łączności w Z. S. 
R. R.; przyznają to sami bolszewicy. Do chwili obecnej teletechniczny ]prze-



mysi sowiecki wyrabiał sprzęt, jaki stosowano w przodujących pod wzglę
dem technicznym krajach przed trzydziestu laty. Zjawisko to tłumaczy 
autor powyższego sprawozdania — A. Dudkin — jak ogólnemi niedoma- 
ganiami sowieckiego przemysłu teletechnicznego w dziedzinach produkcyj
nej, konstrukcyjnej i naukowo-badawczej, tak też i szkodliwą działalnością 
specjalistów-teletechników, którzy wszelkiemi sposobami popierali rozwój 
telefonji na niekorzyść telegrafu. Wbrew powyższemu, rozwój komunika
cji telegraficznej w Z. S. R. R. w ciągu ostatnich lat potwierdził ogromne 
znaczenie telegrafji; stało się to jednakże w chwili, gdy sowiecki przemysł 
teletechniczny nietylko że nie dostosował się do nowych wymagań, lecz 
wogóle nie był w stanie pokryć nawet minimum zapotrzebowania. Nie 
pozostawało nic innego, jak sprowadzać aparaturę z zagranicy, dzięki cze
mu Sowiety posiadają dziś w eksploatacji do 15 różnorodnych typów apa
ratów, nie licząc translacji. Skutek był ten, że telegraf stał się drogim i ma
ło elastycznym środkiem łączności, nie mówiąc już o zależności od zagra
nicy pod względem części dodatkowych i wymiennych.

W tych warunkach przed laboratorjum telegraficznem sowieckiego in
stytutu badań łączności powstał następujący szereg zagadnień: a) unie
zależnić się od zagranicy, dążąc do stworzenia własnego typu aparatów; 
b) ulepszyć istniejący sprzęt telegraficzny; c) powiększyć zdolność przelo
tową głównych linij telegraficznych — o ile zależy to od sprzętu telegra
ficznego; d) uporządkować komutację stacyj telegraficznych, i — wresz
cie — e) rozwiązać zagadnienie automatyzacji łączności telegraficznej. 
Niniejsze sprawozdanie zawiera krótki przegląd wyników, osiągniętych 
w każdej z powyższych dziedzin w okresie 1930 — 1931 r.

W dziedzinie budowy własnych — sowieckich — aparatów podkreślić 
należy skonstruowanie w końcu 1930 r. przez L. Tremla teletypu, który 
jest prostszy, ekonomiczniejszy i tańszy od zagranicznych, a przytem po
zwala na znaczne zwiększenie szybkości w stosunku do aparatów znanych 
konstrukcyj. Małe natężenie prądu (30—35 mA) pozwala włączać aparat 
ten bez baterji na stacjach pośrednich oraz końcowych, przy odległościach 
do 200 km. Teletyp syst. Tremla jest zupełnie przystosowany do szerokiej 
eksploatacji.

. Równolegle z opracowywaniem jednokrotnego aparatu Tremla praco
wano nad stworzeniem wielokrotnego aparatu telegraficznego. Elementem 
składowym — odbiorczym — aparatu tego będzie teletyp konstrukcji Trem
la; transm isja odbywać się będzie przy pomocy taśmy perforowanej, przy
gotowanej przez perforator klawiszowy. Materjał, niezbędny do skonstruo
wania wielokrotnego aparatu telegraficznego, został już opracowany, po
czerń zamówione zostały dwa doświadczalne aparaty tego typu, które wy
próbowane następnie zostaną w warunkach eksploatacyjnych.

W .zakresie prac nad ulepszeniem istniejącego w Z. S. R. R. obcego 
sprzętu telegraficznego na uwagę zasługuje przedewszystkiem dążenie do 
ulepszenia aparatu Baudot‘a. W pierwszym rzędzie rozwiązane zostało — 
przy czynnym udziale zatrudnionych w ruchu techników — zagadnienie



dotyczące zastosowania powyższego aparatu w układzie duplex, co umożli
wiłoby stosowanie aparatu BaudoPa przy większych odległościach. Poza- 
tem z chwilą wprowadzenia do ruchu aparatu BaudoPa w układzie du- 
plex odpada konieczność stosowania kosztownych translacji BaudoPa, za
stępując je z powodzeniem przez translacje Wheatstone*a. System powyż
szy zastosowany już został na linjach Moskwa—Irkutsk, Moskwa—Magni- 
togorsk i inn. Pozatem rozwiązane zostało — przez konstruktora W. No- 
wikowa — zagadnienie automatyzacji aparatu BaudoPa. Przemysł sowiec
ki otrzymał już odpowiednie zamówienia, wobec czego w roku 1932 ukażą 
się prawdopodobnie w Z. S. B. R. nowe zautomatyzowane aparaty Baudot- 
duplex, jak również niezbędne do automatyzacji znajdujących się w ruchu 
aparatów części składowe. Automatyzacja aparatu BaudoPa pozwala 
zwiększyć jego zdolność przelotową o 30%; telegrafistka bowiem nie jest 
związana w tym wypadku taktem i — pracując na perforatorze klawiszo
wym — może nadać średnio 240—250 znaków/min, co pozwala zwiększyć 
szybkość komutatora do 210 obr. Z przygotowanej taśmy perforowanej 
kombinacje nadawane zostają dalej automatycznie przez transm iter, co 
pozwala telegrafistce na odrywanie się od pracy, podczas gdy przy obec
nie istniejących aparatach BaudoPa każde oderwanie się telegrafistki od 
pracy pociąga za sobą przerwę w nadawaniu.

Dokonano pozatem w aparacie BaudoPa szeregu zmian konstrukcyj
nych; dotyczy to przedewszystkiem regulatora, moderatorów i hamulców, 
Pozatem rozwiązano zagadnienie dotyczące odbioru korespondencji przelo
towej na taśmę perforowaną jednocześnie z odbiorem drukowanym; po
zwoli to — przy automatycznej aparaturze oraz znormalizowanym alfa
becie i taśmach perforowanych — na znaczne zwiększenie przelotu, gdyż 
otrzymana taśma perforowana może być z miejsca nadana przez inny apa
rat bez żadnych czynności dodatkowych. Wprowadzona została napędzana 
elektromagnetycznie automatyczna konsola dla nawijania zużytej taśmy; 
główną zaletą powyższej jest możność zastosowania jej przy każdym apa
racie bez konieczności ustawiania jakichkolwiek mechanizmów dodatko
wych. Mechanizmy napędowe zamienione zostały przez silniki, co w po
łączeniu z wspomnianemi już wyżej zmianami w aparacie BaudoPa pozwa
la otrzymać w odbiorniku i komutatorze po jednej osi, które są sprzęgnięte 
bezpośrednio z osiami silników; potania to aparat o połowę, jakoteż upra
szcza jego obsługę. Wreszcie aparat BaudoPa został przystosowany do pra
cy na normalnym alfabecie o 5 impulsach na literę; perforator zaopatrzo
no w uniwersalną klawiaturę, która może być zastosowana we wszystkich 
aparatach posiadających powyższego typu alfabet.

Oprócz tego prowadzone były w laboratorjum prace nad udoskonale
niem aparatu Siemensa, jakkolwiek jest to aparat jednokrotny, a więc 
dla warunków w Z. S. R. R. mało ciekawy. Eksploatacja aparatu Siemensa 
w Z. S. R. R. wykazała, że współczynnik wyzyskania powyższego jest o po
łowę mniejszy od tegoż współczynnika przy aparacie BaudoPa, pomimo, 
że aparat Siemensa jest zautomatyzowany. Fakt ten tłumaczy się tern, że 
przy systemie jednokrotnym każda przerwa, każdy odzew i t. d. unieru



chamia przewód, podczas gdy przy systemie wielokrotnym zatrzymuje się 
w tym wypadku jeden tylko człon.

Pozatem dokonano szeregu badań nad możliwościami zamiany niektó
rych surowców, używanych do wyrobów części składowych sprzętu telegra
ficznego, przez inne, mniej cenne; chodzi tu głównie o ekonomję miedzi, 
bronzu i t. p. metali nakazaną przez odnośne rozporządzenie władz sowiec. 
kich w związku z dotkliwym brakiem powyższych metali w Z. S. R. R. 
M. inn. wprowadzone zostało chromowanie pewnych części składowych apa
ratów, które dało naogół dobre wyniki.

Na uwagę zasługuje pominięcie w pracach laboratorjum telegraficz
nego sowieckiego instytutu badań łączności aparatu Hughes‘a. Zastosowa
nie aparatów z alfabetem o o-ciu impulsach na literę (Szorin, Treml, Bau
dot, Siemens) przypieczętowało los aparatu Hughes‘a, który pracuje syste
mem jednoimpulsowym. Wobec powyższego ruetylko zaprzestano w Z. S. 
R. R. fabrykacji tego typu aparatów, lecz — z chwilą ukazania się na li
njach aparatu Szorina oraz teletypu Tremla — aparat Hughes*a wogóle 
zostanie wycofany.

Co się tyczy powiększenia zdolności przelotowej głównych linji tele
graficznych, to główną rolę odgrywają, przytem, jak wiadomo, transla
cje; w laboratorjum opracowane zostały translacje z trzema uzwojeniami 
w przekaźniku odbiorczym; wprowadzenie powyższych znacznie zwiększy 
zdolność przelotową linji. Opracowany został pozatem typ t. zw. translacyj 
regeneracyjnych, wprowadzenie których — po każdych 2 — 3 zwykłych 
translacjach — pozwoli powiększyć zdolność przelotową jeszcze o 30—40%. 
Oprócz tego inż. Adamson opracował typ przekaźnika, który odegra w po- 
wyższem zagadnieniu ważną rolę.

W dziedzinie zagadnienia komutacji zajmowano się sprawą ujedno
stajnienia typu komutacji dla stacji o różnych pojemnościach; zatrzyma
no się na komutatorach sznurowych z gniazdkami złożonemi oraz znor- 
malizowanemi elementami komutacji, niezależnie od ich pojemności.

Jednocześnie inż. Kulikowski opracował koncentrator, który wykazał 
w ruchu pewne zalety w stosunku do poprzednio używanych.

Sprawozdanie zawiera pozatem program prac laboratorjum telegra
ficznego instytutu badań łączności na najbliższą przyszłość; dotyczy on 
dziedziny łączności automatycznej przy pomocy teletypów i komutatorów, 
telefotografji, kierowania maszynami drukarskiemi na odległość i t. d.

K.
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nia tych postępów w Rosji Sowieckiej. Inż. A. Jipp. — Tiechn. Sw. Zeszyt 
9/1931.

Zautomatyzowany Baudot — duplex. W. Nowikow. — Tiechn. Sw. Ze 
szyt 9/1931.

Telegraf ja  ultradźwiękowa. Inż. Dubowik i Szumiatskij. — Tiechn. 
Sw. Zeszyt 9/1931.

W sprawie obsługi łączności dalekosiężnej. Mech. G. Dymszakow. — 
Tiechn. Sw. Zeszyt 9/1931.

Usunięcie wpływu indukcyjnego jednego przewodu na drugi. S. I. An- 
kudinow. — Tiechn. Sw. Zeszyt 9/1931.

Angielski teletyp Creeda. A. Dudkin. — Tiechn. Sw. Zeszyt 9/1931.
O taśmie perforowanej. Inż. K. Liszaj. — Tiechn. Sw. Zeszyt 9//1931.
Przejście stacyj z CB na zasilanie bezpośrednie z prądnic. Inż. D. Czer- 

now. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Pierwsze doświadczenia z eksploatacji małego półautomatycznego sy

stemu MB. I.*Trofimow. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Nowy zunifikowany aparat stołowy i ścienny CB — ATS. N. Wino

gradów. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Kanalizacje telefoniczne. Ł. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Przekaźnik do kontrolowania prądu induktorowego. Techn. Fałunin.— 

Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Automatyczne wysyłanie sygnałów abonentom, którzy nie powiesili 

mikrotelefonów. Techn. A. Guszczyn. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Krzyżowanie przewodów, zawieszonych na hakach. Inż. Jakuszew. — 

Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
O zabiezpieczeniu kabli od wyładowań atmosferycznych. W. M. Si- 

dielnikow. — Tiechn. Sw. Zeszyt 11/12 — 1931.
Pomiary sprzężenia przewodów przez prądy ziemne. A. Miihlinghaus. 

— E. N. T. Zeszyt 9/1931.



Teorja analityczna telefonu i jej znaczenie dla badań, H. Hecht. — 
E. N. T. Zeszyt 9/1931.

O oporze pozox'nym przewodów cewkowych. A. Eberhardt. — E. N. T. 
Zeszyt 9/1931.

Ulepszony kabel Krarupa. C. Salzmann. — Tel. Prax. Zeszyt 21/1931.
Silnoprądowe przewody napowietrzne przy napięciach roboczych 1000 

V i powyżej. W. Kiehne. — Tel. Prax. Zeszyty 20, 21, 22 i 23 — 24/1931.
Udoskonalony sposób określania miejsca uszkodzenia przy przerwa

niu żyły. Klatt. — Tel. Prax. Zeszyt 21/1931.
Przyrząd do badania kabli z brzeczykiem. W. Graf. — Tel. Prax. Ze

szyt 21/1931.
Przebieg prądu w telegrafji podakustycznej w najprostszym wykre

sie. G. Kaufmann. — Tel. Prax. Zeszyt 22/1931.

R a d i o t e c h n i k a .
Zasięg detektorowy polskich stacyj radjofonicznych . Inż. E. Stalin- 

ger. — Prz. Tel. Zeszyty 11 i 12/1931.
Oporność generatora lampowego dla częstotliwości modulującej. Prof. 

dr. J. Groszkowski. — Prz. Rad. Zeszyty 21 — 22/1931 i 23 — 24/1931.
Mechaniczne stabilizatory częstotliwości generatorów lampowych. Prof. 

inż. D. Sokolcow. — Prz. Rad. Zeszyt 21 — 22/1931.
Z historji zjawiska Edisona. Prof. dr. J. Groszkowski. — Prz. El. Ze

szyt 23/1931.
F iltry  wielkiej częstotliwości (część II). Inż. J. Plebański. — Prz. Rad. 

Zeszyty 23 — 24/1931.
Stacja radjotelegraficzna w Pontoise. V. Vigneron. — A. P. T. T. Ze* 

szyt 11/1931.
System radjokomunikacji telefonicznej z jedną wstęgą boczną, zasto

sowany na falach krótkich. A. Reeves. — O. El. Zeszyt 119/1931.
Radjogonjometrja zastosowana na linjach lotniczych. Serre. — O. El. 

Zeszyt 119/1931.
Zastosowania fal ultra-krótkich. Gen. D. Jorgovitch. — Inżinjeriski 

Glasnik. Zeszyt październik — listopad — grudzień/1931.
Radjotelegrafja w Chinach. F. Kunkel. — Tel. Prax. Zeszyt 19/19-31.
Pomiary charakterystyk promieniowania anten krótkofalowych kie

runkowych. K. Kruger i H. Plendl. — Telefunken.Zeitung. Zeszyt 59/1931.
Przekazywanie obrazów półtonowych na falach krótkich. F. Schroter. 

— Telefunken - Zeitung. Zeszyt 59/1931.
O własnościach lampy o zmiennym przechwycie (variable mu). G. 

Jobst. — Telefunken-Zeitung. Zeszyt 59/1931.
W sprawie zniekształceń nielinjowych. R. Hofer. — Telefunken-Zei

tung. Zeszyt 59/1931.
O nowych pomiarach tłumienia na przewodach wielkiej częstotliwości. 

K. Baumann i H. O. Roosenstein. — Telefunken - Zeitung. Zeszyt 59/1931.
Obliczenie rozproszenia w transformatorze. R. Gurtler. — Telefunken- 

Zeitung. Zeszyt 59/1931.



Charakterystyki lamp jedno lub wielosiatkowych przy pewnem napię
ciu anodowem. J. Kaunnesloher. — E. N. Zeszyt 9/1931.

Niemiecka radiokomunikacja morska w 1930. — O. Lemke. — Tel. 
Prax. Zeszyt 20/1931.

Z praktyki usuwania zakłóceń w radjotechnice. I. Spohn. — Tel. Prax. 
Zeszyt 21/1931.

Nowe rozporządzenia dotyczące radja. Haack. — Tel. Prax. Zeszyt 
22/1931.

Nowe odbiorniki i lampy prostownicze. H. Sutaner. — Tel. Prax. Ze
szyt 22/1931.

Sprawa fal i światowe towarzystwa radjowe. P. Munch. — Tel. Prax. 
Zeszyt 23 — 24/1931.

Drgania stałe i chwiejne w generatorze lampowym dwuobwodowym 
przy sprzężeniu nadkrytycznem. P. v. Handel. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 4/T. 
38/1931.

Badanie prostowania anodowego. G. Ulbricht. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 
4/T. 38/1931.

Zjawiska zachodzące przy włączaniu wzmacniaczy oporowych. K. Schle- 
singer. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 4/T. 38/1931.

Zastosowanie systemu z jedną wstęgą boczną w technice fal krótkich. 
Z. f. Hochfr. Zeszyt 4/T. 38/1931.

Postępy akustyki ze specjalnem uwzględnieniem dziedziny akustyki lo
sowanej. F. Trendelenburg. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 4/T. 38/1931.

Pomiary promieniowania współczesnego urządzenia kierunkowego sy
stemu Telefunken w Nauen. K. Kruger i H. Plendl. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 
6/T. 38/1931.

Ilościowe badania odbiorników radjowych. A. Harnisch.—Z. f. Hochfr. 
Zeszyt 6/T. 38/1931.

O rodzajach i przyczynach zakłóceń, wywoływanych przez lin je wy
sokiego napięcia w urządzeniach radjowych odbiorczych. J. Herweg i G. 
Ulbricht. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 6/T. 38/1931.

System modulacji nadajnika rosyjskiego wielkiej mocy Szczełkowo. 
H. Wigge. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 6/T. 38/1931.

Powierzchnie charakterystyczne lampy elektronowej J  — 1. W. Pa- 
truschew. — Z. f. Hochfr. Zeszyt 6/T. 38/1931.

Wielka Niemiecka Wystawa Radjowa w 1931. A. Harnisch. — Z. f. 
Hochfr. Zeszyt 6/T. 38/1931.

Ile jest warstw zjonizowanych? G. W. O. Howe. — Exp. Wir. Zeszyt 
96/1931.

Jednolampowy generator kilku częstotliwości. A. T. Starr. — Exp. 
Wir. Zeszyt 96/1931.

Modulacja i wstęgi boczne. Zależność pomiędzy modulacją amplitudy 
i modulacją częstotliwości. N. F. S. Hecht. — Exp. Wir. Zeszyt 96/1931.

Oporność równoległa zwojnic. Prosta metoda graficzna. W. A. Bar
clay. — Exp. Wir. Zeszyt 96/1931.



Stany przejściowe i telefonja. T. S. E. Thomas. — Exp. Wir. Zeszyt 
96/1931.

Brytyjska wystawa radjowa. — Exp. Wir. Zeszyt 97/1931.
Obliczanie prostowników mocy. Zastosowanie do prostowników lam

powych i rtęciowych. D. Mc. Donald. — Exp. Wir. Zeszyt 97/1931.
Nadawanie fal wzorcowych przez National Physical Laboratory. — 

Exp. Wir. Zeszyt 97/1931.
Pojemnościowy potencjometr dla pomiarów przy wielkiej częstotliwo

ści. Dr. K. Schlesinger. — Exp. Wir. Zeszyt 97/1931.
Pomiary małych pojemności. V. V. Sathe i T. S. Rangachari. — Exp, 

Wir. Zeszyt 97/1931.
Generator dynatronowy w nowym układzie dla bardzo wielkich czę

stotliwości. F. M. Colebrook. — Exp. Wir. Zeszyt 98/1931.
Rozproszenie krótkofalowych nadawań kierunkowych. — Exp. Wir. 

Zeszyt 98/1931.
Olympia/1931. Wrażenia z wystawy radjowej. — Exp. Wir. Zeszyt 

98/1931.
Zniekształcenia wywołane przez charakterystyki lamp. G. S. C. Lu

cas. — Exp. Wir. Zeszyt 98/1931.
Stenode Radiostat. G. W. O. Howe. — Exp. Wir. Zeszyt 99/1931. 
Metoda podwójnych dudnień dla nastrajania częstotliwości. Zastoso

wanie do pomiarów pojemności i indukcyjności. F. M. Colebrook. — Exp. 
Wir. Zeszyt 99/1931.

Miernik modulacji z bezpośrednim odczytem. A. H. Cooper i G. P. 
Smith. — Exp. Wir. Zeszyt 99/1931.

Detektory bez zniekształceń i kontrola detekcji. W. Greenwood i S. J. 
Preston. — Exp. Wir. Zeszyt '99/1931.

Pomiary i kontrola częstotliwości. — Exp. Wir. Zeszyt 99/1931.

Hodowla Gołębi Pocztowych.
Obowiązki hodowcy po lotach konkursowych. K. Niedziela. — Hod. 

Goł. Poczt. Zeszyt 10/1931.
Kilka luźnych uwag. J. Rześniowiecki. — Hod. Goł. Poczt. Zeszyt 10/ 

1931.
Kwestja ćwiczenia młódków. K. Niedziela. — Hod. Goł. Poczt. Zeszyt 

11/1931.
Obliczanie wyników lotów konkursowych. J. Pieczka. — Hod. Goł. 

Poczt. Zeszyt 11/1931.
Uwagi o pierzeniu i żerowaniu gołębi. A. Gawron. — Hod. Goł. Poczt. 

Zeszyt 12/1931.
Obliczanie wyników lotów konkursowych. J. Pieczka. — Hod. Goł. 

Poczt. Zeszyt 12/1931.
Zarys historji gołębiarstwa pocztowego na Pomorzu. Kpt. Fr. Kosy- 

darski. — Hod. Goł. Poczt. Zeszyt 12/1931.



R ó ż n e .
Pożyczka telefoniczna. Inż. S. Dębicki. — Prz. Tel. Zeszyt 11/1931.
Nowoczesne urządzenia transportowe. Inż. dr. L. Traeger. — Prz. Tei, 

Zeszyt 11/1931.
Międzynarodowa Akademja Pocztowa. Dr. P. Szoć. — Prz. Tel. Ze* 

szyt 12/1931.
VI Sesja Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych 

w Paryżu (1931). — Prof. K. Drewnowski. — Prz. El. Zeszyt 21/1931.
Projekt opodatkowania energji elektrycznej w Polsce. — M. K. — Prz. 

El. Zeszyt 21/1931.
Sabotaż na linji elektrycznej 15 KV Gródek — Grudziądz. G. — Prz. 

El. Zeszyt 2/1931.
W sprawie określenia mocy w obwodach elektrycznych o przebiegach 

odkształconych prądu i napięcia. Prof. dr. inż. S. Fryzę. — Prz. El. Ze
szyt 22/1931.

Wskazówki obchodzenia się z domowemi urządzeniami elektrycznemi. 
Środki ostrożności przeciwko porażeniom i pożarom. PNE/29 — 1931. PKE. 
Projekt 1. — Pz, El. Zeszyt 22/1931.

Tomasz Alva Edison. Prof. dr. inż. S. Fryzę. — Prz. El. Zeszyt 
23/1931.

Rozwój i znaczenie przemysłu żarówkowego. Inż. E. Potempski. — 
Prz. El. Zeszyt 23/1931.

Akumulatory Edisonowskie. Inż. G. Hornziel. — Prz. El. Zeszyt 
23/1931.

Michael Faraday. T. Czaplicki. — Prz. El. Zeszyt 24/1931.
Indukcja elektromagnetyczna Faradaya. Prof. dr. inż. S. Fryzę. — 

Prz. El. Zeszyt 24/1931.
Nowy rodzaj bezpieczników rurowych. Inż. E. Koppe. — Prz. El. Ze

szyt 24/1931.
Michał Faraday. Inż. E. Feyerabend. — E. Fern. Zeszyt 25/1931.
Michael Faraday. — O. El. Zeszyt 119/1931.







BROŃ PANCERNA I SAMOCHODY

RTM. LEONARD FURS-ŻYRKIEWICZ.

Opóźnianie działań samochodów 
pancernych, przez należytą obronę 
przeszkód naturalnych i sztucznych.

Pozycja dogodna dla zwalczania samochodów pancernych 
powinna posiadać następujące właściwości:

— przed strefą obrony brak skrytych podejść, które umo
żliwiłyby niespodziewane wejście do akcji nieprzyjacielskich sa
mochodów pancernych,

— tuż, przed strefą obrony lub na jej początku naturalne 
przeszkody (terenowe), uniemożliwiające lub conajmniej u trud
niające posuwanie się samochodów pancernych,

— wewnątrz pasa obrony jaknajwięcej rejonów niesprzyja
jących działaniu samochodów pancernych,

— wewnątrz pasa obrony jaknajwięcej dogodnych pozycyj 
dla broni przeciwpancernej.

To znaczy, że idealna, w znaczeniu obrony przeciwpancernej 
pozycja powinna posiadać:

— przedpole równe, otwarte i przejrzyste, by nieprzyjaciel
skie samochody pancerne i oddziały nacierające mogły być do
brze widzialne i wzięte zdaleka pod ogień artylerji, względnie 
broni maszynowych,

— szereg przeszkód terenowych na początku strefy obrony, 
gdzie samochody pancerne—jeśli wogóle mogłyby pokonać dane 
przeszkody — to musiałyby znacznie zmniejszyć szybkość posu
wania, wystawiając się na skuteczny ogień broni przeciwpan
cernych i

— wewnątrz pasa obrony teren porżnięty, pokryty i trudny 
do przebycia dla samochodów pancernych; gdzie samochody pan
cerne nie mogłyby ze względu na trudne warunki obserwacji 
wykorzystać należycie swej broni, ani rozwinąć się — lecz zmu
szone by były posuwać się wąskiemi przesmykami, łatwemi do



zamknięcia przy pomocy przeszkód sztucznych, narażając się 
na niespodziewany ogień broni przeciwpancernych, prowadzo
ny z ukrycia i z najbliższych odległości.

P r z e s z k o d y  n a t u r a l n e .

Przeszkody naturalne dla wszystkich typów samochodów pan
cernych stanowią :

1. góry,
2. lasy,
3. wody,
4. bagna,
5. specjalne nierówności terenu i charakter gleby.
1) Góry stanowią nieprzebytą zaporę wówczas, gdy posiada

ją  charakter skalisty, jeżeli obfitują w zbocza strome lub gęsto 
zalesione.

Natomiast okolice podgórskie o łagodnych spadkach, niezale- 
sione, względnie góry poprzecinane drogami, a nawet niekiedy 
i dogodnemi przesmykami — mogą być przebyte przez samocho
dy pancerne.

2) Lasy stanowią przeszkodę do nieprzebycia dla samocho
dów pancernych (poza drogami!) o ile odległość pomiędzy po- 
szczególnemi drzewami nie jest szerszą od szerokości danego ty
pu samochodu pancernego. Zwłaszcza więc lasy sadzone niere
gularnie lub rosnące dziko, są trudne do przebycia dla samocho
dów pancernych — o ile nie są to rzadkie, wysokopienne lasy bez 
podszycia rosnące na względnie twardym  gruncie (podobny cha
rakter nosi np. część puszczy Białowieżskiej).

Zbite, gęste zagajniki i zarośla, zwłaszcza rosnące na dużej 
przestrzeni stanowią również przeszkodę b. trudną względnie nie 
do pokonania.

3) Wody stanowią dotychczas 1)  przeszkodę niepokonaną dla 
samochodów pancernych, jeśli ich głębokość przewyższa 0,75 m 
lub jeśli m ają miękkie lub grząskie dno względnie urwiste 
brzegi.

Wybierając pozycję uważamy zazwyczaj, że rzeka, jezioro, stawy za
bezpieczają nas całkowicie od napadu broni panc. nieprzyjaciela.

Jeśli nawet tak jeszcze jest obecnie — to może nie być już w najbliż
szej przyszłości.



Natomiast płytkie rzeczki (0,5 m), o twardym dnie i łagod
nych brzegach mogą być przebyte przez samochody pancerne 
względnie łatwo.

Oceniając wartość danej rzeczki jako przeszkody naturalnej, 
należy uwzględnić porę roku, gdyż zwłaszcza na Polesiu rzecz
ki, stanowiące w okresie wiosennych i jesiennych roztopów prze
szkodę nie do przebycia, mogą być zupełnie łatwo przebyte latem.

4. Bagna, trzęsawiska, moczary — stanowią przeszkodę nie 
do przebycia dla samochodów pancernych zarówno kołowych, 
jak i gąsienicowych, gdyż gąsienice, obracając się w miejscu, po
grążają wóz jeszcze więcej.

5. Specjalne nierówności terenu — zależnie od swego cha
rakteru jeśli nie zatrzym ują samochodów pancernych, to poważ
nie opóźnią ich posuwanie się.

Należy tu wymienić : poręby leśne, pokryte gęsto średnio wy- 
sokiemi pniami (ze względu na możliwość uszkodzenia karteru 
i przyrządów kierowniczych), pola lejowe (po silnym ogniu ar- 
ty lerji), wysokie i strome zbocza.

Jako trudne podłoża terenowe należy wymienić: grząskie 
błota w tłustych glebach, lotne piaski, głębokie zaspy śnieżne, 
pola zorane (jeśli skiby są wielkie i ziemia wyschnięta) — zwła
szcza przy ruchu poprzecznym, ślizgawica, dla niektórych typów 
samochodów pancernych mokre łąki, pola uprawne z niezebra- 
nym zbożem i kartoflam i (nać plącze się w koła i t. p.).

Natomiast ścierniska, suche łąki i t. p. — przebywane są bar
dzo dobrze.

P r z e s z k o d y  s z t u c z n e .

Zanim przystąpimy do omówienia poszczególnych rodzajów 
przeszkód, należy poświęcić kilka słów ogólnie organizowaniu 
przeszkód.

Przeszkody należy wykonywać tylko w takim miejscu, które
go samochody pancerne nie mogą ominąć np. na grobli, w w ą
wozie, na szosie okopanej rowem i t. d.

Wykonywanie przeszkody na bocznej drodze nieokopanej 
w suchej porze roku byłoby tylko stra tą  czasu, gdyż samochody 
pancerne ominęłyby przeszkodę, objeżdżając ją  polem.

Jeśli przeszkodą jest barykada wykonana czy to z kozłów 
hiszpańskich, czy drzewa lub narzędzi rolniczych albo wozów—



należy ją  wzmocnić, związując z sobą lub przymocowując do zie
mi luźne przedmioty.

W przeciwnym razie ryzykujemy, że przy uderzeniu zderza
kiem samochodu pancernego przeszkoda się rozleci lub rozsu
nie — względnie też nieprzyjacielski samochód pancerny może 
zarzucić na nią rodzaj kotwicy uwiązanej na linie i ściągnąć 
przeszkodę na bok drogi.

Każda przeszkoda sztuczna, a zwłaszcza taka, którą nieprzy
jacielski samochód pancerny może próbować zepchnąć lub od
rzucić (np. kozły hiszpańskie), lub przekroczyć (np. zwalone 
drzewo) może być, a nawet powinna być wzmocniona miną sa
moczynną.

Przeszkody należy wykonywać w takiem miejscu, by samo
chód pancerny natknął się na nie w ostatniej chwili; w ten spo
sób zyskujemy, że o ile samochód pancerny nawet nie wpadnie 
na przeszkodę (przyczem mógł by się uszkodzić) to będzie się 
musiał zatrzymać i wycofywać tyłem często w niewygodnej sy
tuacji (np. na moście lub grobli), narażając się tymczasem na 
nasz ogień lub odcięcie drogi odwrotu.

Nie należy więc nigdy budować przeszkody na szczycie wzgó
rza, lecz w dole po naszej stronie; — za zakrętem drogi, a nie 
przed zakrętem; — we wsi, a nie przed wsią; — na końcu mo
stu — a nie na jego początku (licząc od strony nieprzyjaciela).

Każda przeszkoda, wykonana dla zatrzymania samochodów 
pancernych, ma wartość tylko o tyle — o ile bronioną jest 
ogniem, w przeciwnym bowiem razie prowizoryczne usunięcie 
jej na tyle, by samochody pancerne mogły przejechać, zajmie o 
wiele mniej czasu, niż trzeba było na jej wykonanie.

Przez bronienie przeszkody ogniem nie trzeba rozumieć oko
pów ani linji obronnej — wystarczy kilku strzelców lub r. k. m. 
ukryty w pobliżu i dobrze zamaskowany.

Obrońcom barykady nie wolno zdradzać niczem swej obec
ności i rozpoczynać ognia do samochodów pancernych — gdyż 
więcej niż wątpliwem jest, by mogli go uszkodzić — a sami na- 
pewno ulegną w- tym pojedynku; powinni więc przyczaić się i 
czekać dopóki załoga samochodu pancernego nie opuści wnętrza 
samochodu i nie przystąpi do usuwania przeszkody. Ponieważ 
załoga samochodu pancernego jest nieliczna i każdy żołnierz ma



do pełnienia funkcję, więc zabicie lub zranienie jednego — dwóch 
ludzi z załogi samochodu pancernego może zdecydować o nie- 
wzięciu przezeń dalszego udziału w akcji.

Ponieważ nie można przypuszczać, by załoga samochodu pan
cernego dobrowolnie narażała się na kulę, ukazując się po dru
giej stronie barykady — więc korzystniej będzie zaczaić się nie 
za barykadą lecz z boku, lub przed nią.

Samochód pancerny może próbować wywabić obrońców z za
sadzki i sprowokować ich do zdradzenia się — cofając się o kil
kadziesiąt kroków i otwierając ogień „na ślepo“ w kierunku, 
gdzie przypuszczalnie mogą być ukryci obrońcy.

Należy jednak nie dać się „wziąść na kawał“ i nie odpowia
dać, dopóki załoga samochodu pancernego nie wysiądzie naze- 
wnątrz wozu i nie przystąpi do usuwania przeszkody.

Jeśli mamy do dyspozycji sekcję lub więcej ludzi — wówczas 
„na kawał“ możemy „odpowiedzieć kawałem". Kilku ludzi, u- 
trzym ując silny ogień i robiąc umyślnie dużo hałasu, wycofy- 
wuje się, tak by byli widziani przez załogę samochodu pancer
nego — a reszta z rkm-em pozostaje nadal w zasadzce oczekując, 
aż załoga samochodu pancernego ukaże się nazewnątrz i zupeł
nie spokojnie przystąpi do pracy.

Jeżeli przeszkodę spróbują usuwać pionierzy lub piechurzy 
nieprzyjaciela, podwiezieni przezeń względnie współdziałający 
w natarciu, czyli, że niema widoków,by załoga samochodu pan
cernego pokazała się nazewnątrz — wówczas, oczywiście, rozpo
czynamy ogień, gdyż chodzi już tylko o wygraną na czasie.

Jako przeszkody sztuczne, mające na celu zatrzymać samo
chody pancerne nieprzyjaciela do czasu usunięcia przeszkody, 
względnie przynajmniej zmusić je do zwolnienia tempa posuwa
nia się, można stosować:

a) rów,
b) wał z kamieni,
c) barykadę z drzew,
d) barykadę z wozów,
e) barykadę z narzędzi rolniczych, kloców lub t. p„
f) kozły hiszpańskie,
g) specjalne przyrządy,
h) przeszkody przeciwczołgowe.



Wyliczone wyżej przeszkody nie wyczerpują wszystkich mo
żliwości, zależnych zawsze od warunków lokalnych i sytuacji.

a) Róiv, który ma zatrzymać samochody pancerne drogowe 
powinien mieć przynajmniej 1 m (szerokości) i 0,8 m (głęboko
ś c i) ; dla terenowych 1, 2 — 2 m (szerokości) i 0,8 m (głębokoś
ci).

Węższe rowy samochody pancerne terenowe mogą przebyć 
bądź tyłem, bądź nawet przodem jeśli posiadają przed przednie- 
mi kołami walce względnie rolki (właśnie w celu ułatwienia 
przebywania rowów), które opierają się na drugim brzegu i 
dzięki temu przednie koła mogą się wydobyć z rowu.

Ziemi nie należy usypywać obok rowu jako wał, lecz rozrzu
cić dalej lub na polach w przeciwnym razie załoga samochodu 
pancernego będzie miała ułatwione zadanie: zamiast wykopywać 
ziemię obok i zarzucać rów — wystarczy obsunąć ziemię z wału 
do rowu.

Jeśli droga jest wąska nie należy kopać rowu przecinające
go drogę prostopadle, lecz ukośnie pod kątem 30° — gdyż prze
bycie przeszkody ukośnej do kierunku jazdy jest zawsze trud 
niejsze niż prostopadłej.

b) Wał z kamieni jako przeszkodę wykonywujemy najczęś
ciej na szosie (trudność przekopania szosy, obfitość pod ręką 
m aterjału przygotowanego do naprawy szosy).

Wymiary wału 1 m x l  m.
Jeżeli czas i środki pozwalają nam na to, możemy zbudować 

mocniejszy wał, w bijając z każdej strony projektowanego wału 
w ziemię 2 — 3 zaostrzone kołki i układając ściany z desek lub 
drzewa.

Powstałe w ten sposób koryto napełniamy kamieniami.
c) Barykada z drzew — może być, zależnie od warunków, 

wykonana w najrozmaitszy sposób.
Możemy drogę zamknąć przy pomocy jednego dużego drze

wa (zwalonego na poprzek drogi) — lub dwóch drzew, stojących 
naprzeciw siebie.

Aby utrudnić nieprzyjacielowi usunięcie przeszkody, t. j. od
ciągnięcie drzewa na bok, staram y się by zwalone drzewo nie 
było odłączone od pnia lecz trzymało się go % — %  swej gru
bości.



Aby zwalić drzewo w żądanym kierunku, nacinamy je sie
kierą lub piłą na wysokości przynajmniej 40 cm od ziemi (cho
dzi o to, by przeszkoda była dostatecznie wysoką) od strony, 
w którą chcemy, by drzewo upadło, następnie nacinamy z prze
ciwnej strony o 20 cm. wyżej.

Upadek drzewa możemy przyśpieszyć, ciągnąc je przy pomo
cy liny w żądanym kierunku, (ogólnie znany sposób ścinania 
drzew).

Jeśli chcemy wzmocnić przeszkodę, przymocowujemy konary 
leżącego drzewa do ziemi przy pomocy kołków.

Jeśli nieprzyjacielskie samochody pancerne już się ukazały 
i zagrażają nam, można przyśpieszyć zwalenie drzewa posługu
jąc się materjąłem wybuchowym.

Ze względu na brak czasu użyjemy ładunków wolno przy
łożonych, otaczając niemi pień drzewa dookoła na jednym prze
kroju. Ładunki należy przywiązać mocno drutem lub sznur
kiem.

Wielkość ładunku Ł =  d2 dla drzewa miękiego (drzewa igla
ste),

Ł =  2 d2 dla drzewa twardego (dąb, buk, brzoza, osika),
gdzie d oznacza średnicę drzewa.

Jeśli przydrożne drzewa są cienkie, lecz o dobrze rozwinię- 
tem rozgałęzieniu, wówczas ścinamy kilka z nich i budujemy 
przeszkodę, układając je  gałęziami w stronę nieprzyjaciela i 
przymocowując je  następnie do ziemi przy pomocy słupków i 
kołków.

Przeszkoda ta  oczywiście jest znacznie mniej trw ałą od po
przedniej, lecz jeśli rozgałęzienia są silne i duże powinna rów
nież zatrzymać samochody pancerne (przedstawia niebezpieczeń
stwo dla drążka podłużnego i poprzecznego przyrządów kierow
niczych) .

Jeśli zwalone drzewa przedstawiają dostatecznie dużą masę 
gałęzi — a nie możemy umocnić ich w bijając kołki w ziemię (np. 
szosa, brak siekiery i kilofa) — możemy drzewa zmocować z so
bą w inny sposób najlepiej drutem  kolczastym. W tym wypadku 
jednak drzewa powinny być do czegoś przymocowane, by nie 
można ich było odciągnąć na bok.



d) Barykada z wozów będzie jednym z najszybszych sposo
bów zagrodzenia szosy i powinna być z reguły stosowana przez 
każdą kolumnę marszową, zatrzymującą się nawet na 10 minu
towy odpoczynek — jeśli tylko istnieje możliwość zetknięcia się 
z nieprzyjacielskiemi samochodami pancernemi.

W celu zamknięcia drogi wystarczy ustawić, po wyprzężeniu 
koni, obok siebie dwa wozy w poprzek drogi i spiąć je łańcuchem, 
rzemieniami uprzęży i t. p., by pod wpływem ciosu zderzaka sa
mochodu pancernego — wozy nie mogły się rozsunąć.

Jeśli czas pozwala należy dla wzmocnienia przeszkody zdjąć 
kola i napełnić wozy kamieniami, ziemią i t. p.

e) Barykada z narzędzi rolniczych, kloców, sprzętów i t. p .— 
będzie wykonywaną najczęściej w razie konieczności natychmia
stowego zabarykadowania drogi w miejscowościach zamieszka
łych.

Zwłaszcza nadają się do tego celu narzędzia rolnicze w ro
dzaju bron, drapaczy, pługów — które trzeba kłaść ostrzem skie
rowanym do góry i w stronę nieprzyjaciela — jeśli czas pozwoli 
należy starać się powiązać z sobą te przedmioty.

f) Kozły hiszpańskie — są wygodnym sposobem zamknięcia 
drogi, gdyż dają się odsuwać na bok dla przepuszczenia własnych 
pojazdów. Przeciw samochodom pancernym stanowią zupełnie 
wystarczającą przeszkodę, lecz muszą być mocno zbudowane i 
silnie powiązane ze sobą oraz przymocowane do drzew rosną
cych z boku drogi, lub kołków wbitych na polu — w przeciwnym 
razie mogą być zepchnięte zderzakiem samochodu, lub odciągnię
te przy pomocy wspomnianej już „wędki".

g) Specjalne przyrządy  przeciw samochodom pancernym sto
sowane były na początku wojny, były to wykonane w różny spo
sób kolce częściowo b. zbliżone do tych, które stosowano jako za
bezpieczenie się od szarż kaw alerji — częściowo zaś te same.

Kolce te, rozrzucone na drodze, miały za zadanie przebijać 
opony samochodów pancernych.

Obecnie wobec niestosowania już więcej w samochodach pan
cernych gum dętych, lecz gum więcej lub mniej elastycznych, 
a niemożliwych do przebicia — kolce te przeciw samochodom 
pancernym straciły całą swą wartość.



N i s z c z  e n i e m o (s t  ó w.

Przedewszystkiem należy zaznaczyć, iż pododdziały nie m ają 
prawa dowolnego niszczenia mostów.

Jeśli chodzi o zniszczenie mostu, mogącego mieć znaczenie 
i dla innych oddziałów, bądź dalszej akcji (np. leżącego na naszej 
osi marszu w działaniach zaczepnych), względnie trudnego do 
odbudowania — każdorazowo musi być wydany rozkaz zniszcze
nia mostu przez uprawnionego do tego dowódcę.

Natom iast oddziały mogą wykorzystać większe mosty jako 
ciaśniny, wykonywując na nich przeszkody, których samochody 
pancerne nie będą mogły ominąć. Wypływa stąd konieczność 
należytego zorganizowania obrony przeszkody ogniem i zamino
wania brodów, względnie miejsc dogodnych dla przeprawy.

Jeśli chodzi tylko o zatrzymanie nieprzyjacielskich samocho
dów pancernych, to na mostach drewnianych wystarczy nawet 
częściowo rozebranie nawierzchni i przeniesienie jej na własny 
brzeg.

Niszczenie mostu drewnianego może się odbyć przez spalenie 
lub wysadzenie.

W celu spalenia mostu drewnianego posługujemy się m aterja- 
łami łatwopalnemi (nafta, benzyna, smoła i t. d.). Dobre rezul
ta ty  daje okręcenie belkowania grubemi powrósłami ze słomy, 
zlanemi obficią naftą i t. p.

Jeżeli, aby zatrzymać nieprzyjacielski samochód pancerny, 
niszczymy most drewniany, który może nam być jeszcze potrzeb
ny, należy wysadzić tylko jedno środkowe przęsło co ogromnie 
ułatwia jego odbudowę.

W przeciwnym razie niszczymy podpory mostowe, przede
wszystkiem stojące na głębokiej wodzie, zakładając ładunki pod 
wodą lub na jej powierzchni.

Dla wysadzenia mostu drewnianego o czterech przęsłach po
trzeba około 50 kg m aterjału wybuchowego i 100 m lontu wybu
chowego.

Mostków niewielkich na bocznych drogach nie warto palić, 
ani wysadzać, gdyż bardzo łatwo dają się one rozebrać.

Jeśli mamy prawo zniszczenia mostu możemy wykorzystać 
go w celu wykonania pułapki, podpiłowując podpory względnie



przęsła (p a trz : pułapki), lub do założenia na nim miny samoczyn
nej wzgl. obserwacyjnej.

Wysadzając most za nieprzyjacielskiemi samochodami pan- 
cernemi, możemy zmusić je do poddania się — należy jednak 
wówczas przewidzieć zamknięcie drogi dalej przed nimi oraz 
przygotować zawczasu odpowiednie środki ogniowe do ewent. 
zniszczenia tych samochodów pancernych.

P u ł a p k i .

Efekt m aterjalny z użycia pułapek przy zwalczaniu samo
chodów pancernych jest wątpliwy (choć niewykluczony), jednak 
dodatnią ich stroną jest przedewszystkiem oddziaływanie ujem
ne na „morale" załogi nieprzyjacielskich samochodów pancer
nych, zmuszając je  do wolniejszej i ostrożnej jazdy, starannej 
obserwacji drogi, zatrzymywania się przed miejscami podej- 
rzanemi do czasu rozpoznania przez cyklistów lub konnych zwia
dowców— słowem do straty  czasu.

Dlatego czasami może być pożądane nawet pozorowanie wil
czych jam  lub osłabienia mostków, by zmusić tern nieprzyjaciel
skie samochody pancerne do zatrzymania się lub eonajmniej 
zwolnienia.

Niewykluczone jest również, iż nieprzyjacielskie samochody 
pancerne, wprowadzone kilkakrotnie w błąd pozorowanemi wil- 
czemi jamami, mogą zlekceważyć prawdziwą i wpaść w pu
łapkę.

Przeciw samochodom pancernym można stosować następu
jące pułapki:

a) wilcze jamy,
b) podpiłowanie mostków,
c) przeciągnięcie przez drogę linki stalowej.
a) Wilcze jnmy — są to wykopane na drodze wielkie i głębo

kie jamy przykryte cienkim pomostem i umiejętnie zamaskowa
ne.

Wielkość jamy powinna być dostosowaną do typu nieprzyja
cielskich samochodów pancernych.

Bolszewickie samochody pancerne posiadają mniej więcej na
stępujące wym iary:



kołowe — długość ok. 4,9 m, wysokość 1,9 m,
terenowe (Austin) długość 6,3 m, wysokość 1,9 m ; niemiec

kie samochody pancerne M. 21 (E hrhard t) — długość 6,5 m, 
wysokość 3,45 m.

Jak widzimy, wykopanie tak wielkiej jamy, by mógł zmieś
cić się tam  cały samochód pancerny, ze względu na duże rozmia
ry, jest bardzo trudne.

W razie niemożności wykonania tak dużej wilczej jamy, moż
na przyjąć następujące zmiejszone wymiary: 
długość 2—3 (m, szerokość 2,5 m, głębokość 2 m.

Wymiary te wystarczą, by wpadł całkowicie lekki wóz bojo
wy w rodzaju Carden L loyda1), duży zaś samochód pancerny 
wpadnie weń swą przednią częścią.

Aby zapobiec ewentualnemu wydobyciu się nieprzyjacielskie
go samochodu pancernego z wilczej jam y,2) o ile nie znajduje się 
ona pod przygotowanym ostrzałem naszej arty lerji lub broni 
specjalnej — należy na dnie wilczej jam y założyć minę.

Można powiedzieć, że we wszystkich wypadkach, gdy nie ma
my możności sami wydobyć schwytanego nieprzyjacielskiego sa
mochodu pancernego (np. w działaniach odwrotowych) zawsze 
pożądane będzie na dnie wilczej jam y „na wszelki wypadek" 
założyć minę.

Krótszy bok wilczej jamy powinien zajmować całą niemal 
szerokość drogi — pozostawiając po jej bokach jedynie wąs
kie przejścia dla pieszych i konnych.

Jeśli droga jest bardzo szeroka możemy ją  sztucznie zwęzić 
przez umieszczenie w tym  miejscu jakiejś niezwracającej uwagi 
przeszkody, np. złamany wóz i t. p.

Wykopana ziemia powinna być wywieziona lub zamaskowa
na. Na brzegach jamy układa się najpierw  belkowanie, a na nim 
dopiero gałęzie i t. p., poczem przysypuje się ziemią i starannie 
maskuje.

Jeśli jest to droga uczęszczana należy wykonać na niej śla
dy kół, w zniszczonej wsi można rozsypać nieco gruzu i t. p. 
nadając pułapce naturalny wygląd ulicy, na łączce (np. droga

1) Licencję na wyrób których bolszewicy jakoby kupili na początku 
1931 r.

2) Przy pomocy innego samochodu i skopania ścian jamy.



prowadząca do brodu w arstw a darni powinna być gruba i po
lewana wodą, aby pułapka nie różniła się swym wyglądem od 
reszty murawy.

Wytrzymałość pomostu powinna być dostosowaną do wagi 
typu samochodu pancernego, którym dysponuje nieprzyjaciel.

Niemieckie samochody pancerne ważą około 8 tonn, bolsze
wickie od 5 tonn wzwyż — czyli, że w wilczej jam ie przygotowa
nej przeciw tym samochodom pancernym wytrzymałość pomo
stu może być obliczoną na 8—4 tonny.

Jeśli wykonywujemy wilczą jamę zmniejszonych rozmiarów, 
w której ma pomieścić się nie cały samochód pancerny, lecz tylko 
przód jego — wytrzymałość pomostu powinna być znacznie 
mniejszą.

Ponieważ ciężar samochodu rozkłada się w ten sposób że na 
przednie koła przypada nieco mniej niż jedna trzecia część całego 
ciężaru, otrzymamy więc d la : niemieckich samochodów pancer
nych około 3,5 tonn, bolszewickich około 1,5 tonny — wadze tej 
odpowiada mniej więcej najmniejszy całkowity ciężar lekkich 
wozów bojowych w rodzaju Carden Loyda, a które zmieszczą się 
całkowicie i w zmniejszonej wilczej jamie.

Z tego obliczenia otrzymamy, że wytrzymałość pomostu 
w zmniejszonej wilczej jamie powinna odpowiadać mniej więcej 
ciężarowi 1 tonny.

Niekiedy może być wskazane wciągnięcie nieprzyjacielskie
go samochodu pancernego w zasadzkę przez cyklistów lub jeźdź
ców uciekających w stronę wilczej jamy.

b) Podpilowaniei mostków drewnianych — jest następnym 
rodzajem pułapki. N adają się do tego celu zwłaszcza dłuższe 
mostki drewniane, gdyż wobec tego, że mostek ma się zawalić 
dopiero pod ciężarem całego nieprzyjacielskiego samochodu pan
cernego (a nie jednej trzeciej tylko jego ciężaru, jak  byłoby 
w tym wypadku, gdyby już wjechanie przednich kół samochodu 
pancernego na mostek miało spowodować jego zerwanie się) — 
wytrzymałość osłabionego nawet mostku pozwoli na przebywa
nie go przez jeźdźców i wozy.

Wytrzymałość mostku po podpiłowaniu, zależnie od typu sa
mochodu pancernego, jakiemi rozporządza nieprzyjaciel, powin
na wynosić 4 y— 3 lub (1 tonnę. b



Sposób podpilowania mostku zależy od jego konstrukcji. N aj
częściej stosuje się podpiłowanie przęseł (przy długiej ich roz
piętości) lub podpiłowanie podpór mostowych.

Prawo wydania decyzji zniszczenia mostów przysługuje tyl
ko upoważnionym do tego dowódcom.

c) Przeciągnięcie przez drogę na ukos linki metalowej lub 
silnego drutu ftalowego — jest ostatnim rodzajem pułapek sto
sowanych przeciw nieprzyjacielskim samochodom pancernym.

D rut taki przeciągnięty pod ostrym kątem przez drogę na 
wysokości 1 — 1,5 m, jest trudnym  do zauważenia w warunkach 
bojowych. Samochód pancerny, który wpadnie nań z dużą szyb
kością, zsuwając się stopniowo ze środka szosy wbok wzdłuż 
drutu może wreszcie wpaść do rowu.

Założenie linki lub drutu naukos przez drogę, jest wprawdzie 
znacznie szybsze niż wykopanie wilczej jam y lub też podpiłowa
nie mostku, ale i znacznie mniej pewne.-

Jeśli nieprzyjacielskim samochodom pancernym uda się do
wiedzieć zawczasu o przygotowanej pułapce (wilczej jamie lub 
podpiłowaniu mostku (na skutek złego zamaskowania, przez wy
wiad u ludności lub przez zwiady cyklistów czy konnych zwia
dowców), to jednak o ile pułapki nie da się ominąć będą zmuszo
ne do zatrzymania się i stra ty  czasu. Tymczasem drut przeciąg
nięty wpoprzek szosy może pęknąć lub też samochód pancerny 
zdąży się zatrzymać w porę—a wówczas bez trudu usunie prze
szkodę i ruszy dalej, co trzeba mieć na uwadze.



KPT. FLORCZAK TADEUSZ.

Jaki system płac zastosować w sa
mochodowym warsztacie napraw

czym.

Tego rodzaju pytanie postawił por. St. Bielanin w swoim a r
tykule, omawiającym pracę inż. Kamienobrodzkiego i moją, tra k 
tującą o „Stosowaniu naukowej organizacji w wojskowych w ar
sztatach samochodowych", uważając, że pozostawienie tego za
gadnienia na uboczu spowoduje wyraźną lukę w naszym a rty 
kule.

Zaznaczyć tu muszę, że ani ja, ani inż. Kamienobrodzki nie 
byliśmy zdania, że nasz artykuł wyczerpuje wszystkie zagadnie
nia mające łączność z racjonalną organizacją. Celem artykułu 
było poruszenie tej sprawy na łamach naszego organu i zapocząt
kowanie omawiania tej sprawy przez innych kierowników woj
skowych zakładów samochodowych.

Czekaliśmy na jakiś głos, któryby zapoczątkował dyskusję i 
umożliwił dokładne omówienie każdego szczegółu, pozwolił na 
wydobycie na wierzch wszelkich niedomagań organizacyjnych i 
zastanowienia się nad napraw ą złego.

Dotychczas jednak tylko p. por. Bielanin podjął na ten te
mat dyskusję, omówię więc obecnie tylko szczegół, który zda
niem p. por. Bielanina jest zasadniczej wagi, zwłaszcza dla w ar
sztatów pracujących na zasadzie ryczałtu, którego lwią część 
przeznacza się na płace robotników".
Chcąc dać odpowiedź na pytanie , jaki system płacy należy stoso
wać w warsztacie naprawczym, musimy przynajmniej pobieżnie 
zapoznać się ze stosowanym systemem, następnie zanalizować 
warunki pracy warsztatu naprawczego, i w zależności od wyniku 
tej analizy, dobrać system najlepiej odpowiadający charakte
rowi takiego warsztatu.

Najprymitywniejszą formą wynagradzania za pracę jest sy
stem płacy godzinowej, polegający na stałem wynagrodzeniu za 
jednostkę czasu, spędzoną przez robotnika na miejscu pracy.



Bez względu na to, czy robotnik pracuje szybko, czy powoli, 
z wysiłkiem, czy bez wysiłku, pilnie, czy też opieszale, otrzymuje 
zawsze jednakową stawkę za jednostkę czasu.

Czynnikiem skłaniającym go do intensywniejszej pracy jest 
poczucie obowiązku, tak zresztą rzadkie u ludzi, a następnie 
strach przed u tratą  miejsca, który, jak  uczy doświadczenie, jest 
o wiele silniejszym bodźcem do pracy, niż poczucie obowiązku. 
Chcąc więc stosować ten system płac, zgóry musimy się zdecydo
wać na utrzymanie dozorców, doglądających robotników. Robot
nicy niesumienni w czasie obecności nadzorcy pracują dość 
gorliwie, a przynajmniej udają, że pracują, bo m ają mnóstwo 
sposobów wprowadzenia w błąd. Lecz niech tylko spuści z nich 
wzrok, oddali się choćby na krótki przeciąg czasu, robota traci 
dotychczasowe tempo i postępuje leniwie i opieszale.

Robotnik, nie mając widoków korzyści z powodu zwiększonej 
wydajności, nie będzie się nigdy zbytnio wysilał, wiedząc, że ca
ły pochodzący stąd zysk przypadnie w udziale tylko pracodawcy. 
Zresztą, idąc za dość popularnem wśród robotników hasłem, że 
należy się starać, aby przy jednej robocie pożywiła się jaknaj- 
większa ilość ludzi — już ze względów altruistycznych produ
kuje mniej, niż mógłby produkować.

Wniosek stąd, że robotnikowi nie opłaci się przy tym syste
mie zbytnio dokładać starań, bo i tak nic na tem nie zyska. 
Widoki na powiększenie stawki, również niewielki będą miały 
wpływ na jego wydajność 1)_. Podwyższenie stawki, szczególnie 
u starszych robotników, nie zawsze może mieć miejsce, a poza- 
tem zależy ona od tak wielu czynników, niemających nic wspól
nego z wydajnością, że robotnik często nie wierzy w jej uzyska
nie.

Dla pracodawcy, system ten ma również złe strony. Pierwszą 
z nich jest konieczność utrzymywania nieproduktywnej siły, ja 
ką jest nadzorca. Drugiem złem jest to, że pracodawca nigdy 
z góry nie może określić czasu ukończenia wykonywanego za
mówienia, a co zatem idzie i jego kosztów. Trzeciem wreszcie 
złem jest to, że produkcja przy tym systemie musi być powolna,

*) Wydajnością danego robotnika nazywamy ilość wykonanej przez nie
go pracy w jednostce czasu.



a więc i droga, maszyny nie w tym stopniu wyzyskane, jakby 
wyzyskane być mogły.

Drugim dość często stosowanym systemem wynagradzania 
jest płaca od sztuki, czyli t. zw. płaca akordoioa. Za każdą sztukę 
wytworu robotnik otrzymuje umówioną kwotę. Dobry i praco
wity robotnik zarobi przy tym systemie więcej, zły i leniwy 
mniej. Widzimy, że w porównaniu z, poprzednim systemem ten 
jest o wiele sprawiedliwszy. Można go jednak stosować tylko 
tam, gdzie wykonywuje się masowo lub seryjnie jednakowe 
przedmioty.

Stosowanie go w w arsztatach naprawczych jest niemożliwem 
ze względów zasadniczych ,bliżej więc tym systemem zajmować 
się nie będziemy.

Zastanawiając się nad pierwszym systemem, dojdziemy do 
wniosku, że ostatecznie znajdzie się jakiś środek, skłaniający 
robotnika do wydajniejszej pracy. Jeśli przy systemie płacy go
dzinnej robotnik zwiększy swoją wydajność, korzyść z tego od
nosi pracodawca. Można jednak tą korzyścią z nim się podzielić, 
wynagrodzić go za zwiększenie wydajności.

Rolę tą  spełniają t. z w. systemy premjowe.

Systemy premjowe łączą w sobie oba poprzednio omówione 
systemy płac, a więc: dniówkowy (godzinowy) i akordowy. Ro
botnik ma przy każdym z systemów premjowych gwarantowaną 
pewną stałą stawkę godzinową. Jednakowoż na każdą wykony
waną robotę ma mniej lub więcej dokładnie oznaczony czas jej 
trw ania.

Zaoszczędzenie czasu preliminowanego, względnie dotrzyma
nie go, wynagradzane jest premją. [Systemów płac premj owych 
mamy kilka. Najbardziej rozpowszechnionym jest system Hal- 
sey‘a (czytaj Helzi). Przy tym systemie robotnik otrzymuje 
umówioną stawkę bez względu na wydajność.

Dając mu jakąś robotę do wykonania, określamy mu równo
cześnie czas, w jakim  ona powinna być ukończona. Jeżeli zadanie 
swoje wykona robotnik w czasie krótszym od oznaczonego, otrzy
muje za oszczędzone godziny premję t. j. dodatkowe wynagro
dzenie w wysokości 50% lub 3 3 1 /3 % płacy zasadniczej. Przykład 
najlepiej tę sprawę w yjaśn i:



Grupa silnikowa monterska ma rozebrać i przeglądnąć sil
nik samochodu marki „Packard". Według posiadanych dat sta
tystycznych, robota ta  trw a przeciętnie 28 godzin roboczych. 
Przedstawiają one sumę godzin pracy montera i pomocnika. 
Przy oddawaniu roboty zaznacza się ten czas w karcie roboczej, 
jako preliminowany. Płaca montera wynosi 1.50 zł. na godzinę, 
pomocnik 0.40 zł. na godzinę. Przypuśćmy, że robotę tę ukończyli 
oni w 26 godzinach, czyli zaoszczędzili 2 godziny. Na każdego 
wypada 1 godzina oszczędności. Przy stosowaniu premji 50% 
monter otrzyma normalną stawkę za faktycznie przepracowane 
godziny, a prócz tego 50% stawki za godzinę zaoszczędzoną, czy
l i : 13 X 1.50 +  50% od 1.50 zł., czyli razem 20.25 zł. Po
mocnik otrzyma: 13 X 0.40 plus 50% od 0.40 zł. razem 5.40 zł. 
Gdyby byli pracowali 28 godzin, monter otrzymałby 21 zł., po
mocnik 5.60 zł. Patrząc na wyniki tych obliczeń, mimowoli na
sunie się laikowi pytanie: gdziesz tu jest zysk z powodu zwięk
szenia wydajności, jeżeli obaj, pracując dłużej, otrzymaliby za tę 
robotę większe wynagrodzenie. Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że w następnej, zaoszczędzonej godzinie będą oni wykonywali 
jakąś inną pracę i otrzymają za nią conajmniej normalną staw- 
kę.

Aby móc ten system stosować racjonalnie, musimy na każdą 
wykonywaną w warsztacie robotę, znać przeciętny czas jej trw a
nia. Podając jako czas preliminowany najkrótszy zaobserwowa
ny czas, stosujemy wyższy procent premji. Stosując czas średni 
ze wszystkich zaobserwowanych czasów, stosujemy mniejszy % 
premji. Helsey radził, aby w oznaczeniu godzin być bardziej li
beralnym, ale zato wyznaczyć mniejszy procent premji jeżeli 
skutkiem mylnego obliczenia czasu, omyliwszy się w stawce, 
robotnik nie otrzyma całej należności, spowodowanej naszą o- 
myłką, a tylko jedną trzecią lub połowę stawki.

Drugim systemem premjowym, stosowanym powszechnie w 
Anglji jest system Rowanaf a (czytaj Ruana). Polega on na tern, 
że za zaoszczędzony czas robotnik otrzymuje o tyle procent wyż
szą stawkę godzinową, ile procent wyznaczonego czasu zaoszczę
dził. Biorąc ten sam przykład co poprzednio, zbadajmy jaki pro
cent czasu zaoszczędziła grupa silnikowa, wykonując w 26 go
dzinach zadanie, na które przewidziano 28 godzin roboczych.



Przeprowadziwszy krótki rachunek z reguły trzech otrzy
mamy:

X%  = 2^ =  7-3%
O taki procent wyższą stawkę otrzyma tak monter, jak i po

mocnik. Stawka montera wyniesie więc 1.50 -)- 7.3% z 1.50 =  
=  1.50 zł. plus 11 gr. =; 1.61 gr.

Całkowity jego zarobek wyniesie tu 1.61 X 13 =  20.93 zł. 
Podobnie jak  płaca godzinna pomocnika wyniesie 43 gr., a cał
kowity zarobek za ten czas 5.59 zł.

Jednak przy tym systemie czas wyznaczony musi być bardzo 
dokładnie zmierzony, w przeciwnym bowiem razie daje mylne 
rezultaty, bo sam niejako ogranicza zwiększenie wydajności ro
botnika.

Ponieważ przy jednostkowem wykonywaniu robót, co jest ce
chą charakterystyczną dla warsztatów naprawczych, nigdy me 
opłaci się mierzyć ściśle czasu trw ania czynności, co znów konie- 
cznem jest przy tym systemie, bliżej go więc omawiać nie będzie
my.

Z tych samych powodów pobieżnie tylko opiszemy systemy 
Taylora i Emersona.

Podstawą systemu Taylora, zwanego dyferencjalnym, jest 
bardzo dokładne określenie minimum czasu, potrzebnego na wy
konanie zadania. Czas ten jest rekordowym, bardzo trudnym  do 
osiągnięcia. Jeżeli robotnik wykona robotę w tym rekordowym 
czasie, to prócz swej płacy godzinnej, otrzymuje tytułem premj; 
20, 30 i więcej procent zarobku. Jeżeli jednak czas ten przekro
czy, to nietylko, że traci premję, lecz prócz tego zarobek jego go
dzinny, zmniejszy się proporcjonalnie do kwadratu czasu zuży
tego.

Niech tak ściśle obliczonym czasem trw ania pracy w naszym 
przykładzie będzie 26 godzin. Jeżeli grupa ta  zadanie swoje wy
kona w tym czasie, to prócz normalnego zarobku, wynoszącego 
13 X 1.50 zł. =  19.50 zł. dla montera 13 X 0.40 zł. =  5.20 
dla pomocnika otrzyma jeszcze n. p. 20% tych kwot, a więc mon
te r  3.90 zł., pomocnik zaś 1.04 zł.

Jeżeli jednak na wykonanie tej pracy zużyją 28 godzin, to



otrzymają zapłatę tylko za 26, czyli za 13 godzin każdy, w na

stępstwie czego stawka godzinowa montera obniża się do —
14

5.20
=  około 1.40, zaś pomocnika do —  ̂ =  37 gr. Widzimy więc,

że przy tym systemie robotnik musi tak intensywnie pracować, 
aby na premję zasłużyć w przeciwnym bowiem razie ponosi za 
opieszałość dotkliwą karę.

Taylor stosując ten system miał na celu zmuszenie robotnika 
do jak najdalej idącego wykorzystywania obrabiarek i urządzeń 
warsztatowych. Robotnicy, który przez dłuższy okres czasu pre- 
mji nie otrzymywali, byli usuwani jako nieodpowiedni.

System ten jednak nie utrzymał się.
W opisywanych dotąd systemach premj owych korzyść ze 

zwiększonej wydajności każdego poszczególnego robotnika, miał 
sam robotnik. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wydajność je
go zależy nie tylko od niego, lecz również od kierownika działu, 
inżyniera i od m ajstra. Szczególnie zaznaczy się wpływ organów 
kierowniczych, jeżeli będziemy brali pod uwagę wydajność dane
go działu jako całości. Tak inżynier, jak i m ajster przez dawanie 
odpowiednich wskazówek i udzielanie pomocy mniej zdolnym 
robotnikom podnoszą wydajność całego działu. By tak  jednych, 
jak i drugich zachęcić do jak  najdalej idącego zajęcia się wszy
stkimi robotnikami, Emerson, w stosowanym przez siebie syste
mie, przewiduje premje nie tylko dla robotników, ale również i 
dla personelu kierowniczego.

Zaletą więc tego systemu jest możliwość ciągłej kontroli 
sprawności nietylko robotnika, ale i każdego oddziału. Każdy ro
botnik, czy m ajster jest zainteresowany w tern ażeby sprawność 
przepisana dla danego działu była osiągnięta Sprawnością w ar
sztatu w danym okresie czasu nazwiemy stosunek sprawności, 
mającej miejsce do sprawności możliwej do osiągnięcia. W sy
stemie Emersona wyznacza się czas minimalny, rekordowy — 
jest to jednak czas wprost niemożliwy do osiągnięcia. Sposób 
stosowania niniejszego systemu objaśni najlepiej przykład: daj
my na to robotnik w pewnym okresie czasu, w którym było 
w sumie 200 godzin roboczych, wykonał ilość prac, przy których 
suma godzin preliminowanych wynosiła 180. Stosunek ilości go-



dzin preliminowanych do sumy godzin przepracowanych przez 
robotnika w danym okresie czasu (miesięcy) :
^  suma godzin wyznaczonych 200  ^

suma godzin przepracowanych 180
oznacza się jako sprawność robotnika. Za osiągnięcie wyższego 
stopnia sprawności wyznacza Emerson premje. Sprawność 
100% ma miejsce, jeżeli robotnik wszystkie czasy naznaczone 
osiągnął i wtedy otrzymuje 20% swego całego zarobku tytułem 
premji.

Przy sprawności 95% otrzymuje 14.53% premji,
90% „ 9.91%
85% „ 6.17%
80% „ 3.27%

„ y f 74% „ 1 „
„ „ 67% „ 0 „

Jeżeli robotnik miał wyznaczonych 10 godzin, a pracował 15 
godzin, to sprawność jego była 67% i zato żadnej premji nie 
otrzymuje.

II przykład: robotnik zarabia 1,20 zł. za godzinę. W miesią
cu, w którym miał 200 godzin, opuścił bez żadnych powodów 12 
godzin roboczych. W miesiącu tym wykonał prac w sumie go
dzin oznaczonych tylko na 160 godzin. (Ilość godzin prelimino
wanych wynosiła 160 godz.).

N =  152. ■= 0.8 =  80%.
200

Opuścił 12 godzin bez powodu, czyli pracował 188 godzin, 
zarobek więc jego wyniesie 188 X 1*20 =  256:6  zł. do tego
3.27% p re m ji .....................................................  232.96 zł.
co czyni razem ..................... ...............................  7.36“

Przeciętny procent sprawności całego warsztatu  otrzymany, 
sumując pracę wszystkich zajętych i sumę prac im wyznaczo
nych. Wszyscy majstrowie i kierownicy danego działu otrzy
mują premję wedle średniego współczynika sprawności. Innych 
pracowników jak : palaczy, maszynistów, narzędziarzy i t. P- 
nagradza się według średniego współczynnika sprawności całego 
zakładu, tylko ten, który wyznacza czas, nie może tych premii 
otrzymywać. Do tej czynności przeznacza się pracowników naj
pilniejszych i ci otrzymują specjalne wynagrodzenie. Jeżeli ro



botnik jest wyjątkowo zdolny i wpadł, dajmy na to na pomysł, 
który pozwala na przekroczenie minimalnego czasu, dostaje jako 
premje wynagrodzenie za cały przekroczony czas. Bezpośrednią 
korzyścią dla zarządu przy tym systemie jest to, że robotnicy 
chcąc uzyskać maksymum premji, sami się pilnują i opieszal- 
szych kolegów zmuszają do intensywniejszej pracy, m ajstrowie 
zaś szczególniejszą uwagę zw racają na najsłabszych robotników, 
chcąc, by sprawność ich oddziału osiągnęła możliwie największą 
wartość. Robiąc ponadto wykres sprawności całego warsztatu, 
zarząd szybko może się zorjentować, czy gdzie jest źle, i gdzie 
zło tkwi, poprawa więc może być natychmiast zrobiona.

Kiedyśmy się już zapoznali ogólnie z najbardziej typowemi 
systemami płac, musimy z kolei rozpatrzeć warunki pracy na
prawczego w arsztatu samochodowego, celem zadecydowania, 
który z omówionych systemów najbardziej będzie mu odpowia
dał.

Przy naprawie samochodu można wykonywać trojakiego ro
dzaju czynności:

1) wymiana zużytych części,
2) dorabianie części,
3) napraw a nadwozia,
Odpowiednio do tych czynności można każdy w arsztat podzie

lić na 3 działy, a mianowicie:
1) montażowy,
2) obróbki,
3) karoseryjny (nadwoziownia).
W zakres działania pierwszego z nich wejdą wszystkie robo

ty montażowe: rozbiórka i składanie zespołów samochodowych 
połączone z wymianą zużytych części.

Części tych musi się temu działowi dostarczyć, ponieważ nie 
jest on w stanie sam sobie je wykonać. Do montowni przychodzą 
do naprawy samochody rozmaitych marek i typów, charakter 
więc produkcji tego działu będzie jakby to się napozór zdawało 
wybitnie jednostkowy.

Jeżeli się jednak bliżej przyjrzymy pracy w tym  dziale, zau
ważymy, ze aczkolwiek zmieniają się wciąż marki i typy samo
chodów, to czynności przy nich wykonywane, są do siebie bardzo 
podobne, d czaśy ich trw ania niezbyt wiele różnią się od siebie. 
Z tego widać, że nie jest taką niemożliwością zebranie z biegiem



czasu szeregu danych co do czasu trw ania poszczególnych za
biegów i określenie z góry przybliżonego czasu ich trwania, a co 
zatem idzie nakreślenia mniej lub więcej szczegółowego planu 
czynności przy zamierzonej naprawie.

Jaki więc system płacy tu zastosujemy, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że stosowanie akordu jest tu niemożliwem, a czas trw a
nia robót możemy mniej więcej zgóry przewidzieć?

Łatwo czytelnik odgadnie, że najodpowiedniejszym tu będzie 
system Halsey‘a z tem wyższem procentem premji im dokład
niej możemy określić czasy przewidywanych czynności.

Zanim sobie pozwolę przedstawić, jaką drogą najłatwiej jest 
uzyskać taką statystykę czasów trw ania zabiegów, składających 
się na całość przeprowadzonej naprawy — przyjrzyjm y się p ra
cy działu obróbki.

Zadaniem tego działu jest dorabianie części, które z tych czy 
inych powodów decydujemy się, wykonać we własnym zakresie. 
Będzie się wykonywało różne części, znajdą się jednak między 
niemi podobne, przy tych samych zaś markach i typach samocho
dów, będą się te czynności powtarzały. Czas trw ania każdej z nich 
można będzie określić z dość dużą dokładnością, ale to się nie 
opłaci, natomiast łatwo będzie określić per analogiam czas przy
bliżony. W tym dziale również najodpowiedniejszym okazuje się 
system Halsey‘a.

Gorzej przedstawia się sprawa w dziale karoseryjnym. Tu ro
boty nie są już tak cło siebie podobne, jak w dwu poprzednio 
omawianych działach, z wyjątkiem chyba lakierni, będzie więc 
trudno zebrać dane statystyczne do stosowania systemu premjo- 
wego. Ale ostatecznie i tu można sobie jakoś poradzić, w najgor
szym razie trzeba zrezygnować z premji, a stosować zwykły sy
stem płacy godzinowej.

Na podstawie tego co było wyżej powiedziane, widzimy, że 
systemem płac najodpowiedniejszym dla wojskowych w arszta
tów samochodowych jest system Halsey‘a i dlatego też system 
ten został obrany przez M. S. Wojsk, jako obowiązujący w w ar
sztatach dyonowych.

Jednakowoż art. 209 projektu przepisów o gospodarce w ar
sztatowej wyraźnie powiada, że system premjowy stosować wol
no tylko w tym wypadku, jeżeli kierownictwo warsztatów posia
da dane co do czasu trw ania poszczególnych zabiegów.



Jak do tego dojść? Poniżej podam, jak ja  sobie wyobrażam 
wybrnięcie z tej sytuacji.

Przedewszystkiem trzeba w kartach roboczych wydawanych 
na w arsztat szczegółowo wymieniać czynności przewidziane przy 
danej naprawie. Nie można więc pisać ogólnikowo: napraw a sil
nika, lecz:

1) rozbiórka silnika, wymycie i przegląd części,
2) pasowanie łożysk głównych,
3) pasowanie łożysk karbowodowych,
4) dopasowanie pierścieni tłokowych itd. itd., a wreszcie
5) złożenie silnika.
Jedna karta robocza może być wystawiona tylko na 1 grupę 

względnie 1 robotnika wykonującego daną robotę i odnosi się 
tylko do 1 naprawy.

M ajster, po wykonaniu przez robotnika każdej z przewidzia
nych czynności, zapisuje do karty  roboczej czas jej trwania, 
względnie jeżeli trw ała kilka dni zapisuje codziennie ilość godzin 
przy tej czynności spędzonych. Te uwidocznione w kartach robo
czych czasy są podstawą do zestawienia statystyki.

Nie potrzebuję chyba specjalnie podkreślać, jak ważną rze
czą jest zbadanie, czy robotnik wykonuje swoje zadanie w da
nych warunkach, jak  najlepiej, t. zn., czy wykorzystuje wszyst
kie stojące mu do dyspozycji urządzenia i przyrządy ułatw iają
ce pracę, słowem czy ściśle stosuje się do instrukcji z góry przy
gotowanych dla ' : mości.

Ostatnio po -stała, w Wojsk. Zakł. Zaop. Inżynierji myśl ze
stawienia instrukcji ykonania wszystkich robót, przewidywa
nych dla dyonowyr 'arsztatów  naprawczych.

Pomysłowi te lależy przyklasnąć, trzeba jednak będzie 
wrpierw pomyśleć jednostajnieniu urządzeń i narzędzi wszyst
kich warsztatów, dotychczas panuje w tym względzie duża 
różnorodność.

Czasy wzięte kart roboczych, zapisuje się na kartach sta- 
statystycznych, których proponowany przezemnie wzór podaje.

Marka i typ samochodu: — Ford typ T.
Nazwa zespoli : — Silnik.
Nazwa części: — Łożyska główne.



Marka i typ samochodu: Ford łyp ł .
Nazwa zespołu: Silnik.
Nazwa Części: Łożyska główne.
Bliższe określenie zabiegu: Dopasowanie 3-ck łożysk wału korbowego%
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1458 12 —

1636 14 13

1587 13 13

1643 15 13

Bliższe określenie zabiegu: — Dopasowanie 3-ch łożysk wału 
korbowego.

Dla każdej marki i każdego typu samochodów prowadziłoby 
się taką statystykę odrębnie.

Jeżeli czynność jakaś wykonywana jest po raz pierwszy, kie
rownik techniczny w arsztatów poświęca specjalną uwagę sposo
bowi jej wykonania przez robotnika, — daje mu wskazówki po
trzebne i rady, a majstrowi poleca, by baczył, czy robotnik ściśle 
stosuje się do otrzymanych wskazówek.

Tak powstanie instrukcja wykonani* vego zabiegu.
Równocześnie na zabieg ten wystawi ową kartę staty

styczną i zapisuje się na niej czas trw am  degu. Czasy uzy
skane przy późniejszych wykonaniach teg* mego zabiegu u-
mieszcza się w następnych rubrykach.

Suma wykazanych czasów podzielona pr : liczbę, podającą
ile razy dany zabieg był wykonywany, da am średnią czasu
trw ania tego zabiegu.

Oddając robotnikowi ponownie dany zabieg do wykonania, 
podajemy mu ostatnio otrzymaną średnią, jako przewidziany 
czas trw ania tego zabiegu.



Czasów wykazujących zbyt wielkie odchylenia od przeciętnej 
średniej nie należy wogóle w tej statystyce umieszczać, a przeci
wnie oświadczyć robotnikowi, że jeżeli będzie nadal tak opiesza
le pracował, to będziemy zmuszeni zrezygnować z jego świad
czeń.

Widzimy tu drugą korzyść z prowadzenia takiej statystyki: 
pozwala ona nam ocenić z dostateczną dokładnością wartość no
wo przyjętego pracownika, a tern samem wyznaczyć mu sprawie
dliwą stawkę płacy.

Na kartoteki statystyczne proponowałbym form at A5. t. j. 
210 X 148, co przedstawia ćwiartkę normalnego arkusza papie
ru kancelaryjnego.

Kartoteki te należałoby grupować według marek i typów sa
mochodów, z, których każdy powinien posiadać osobną skrzynkę. 
W skrzynkach kartoteki będą ułożone według zespołów, co do 
których potrzeba będzie ustalić porządek, w jakim te zespoły bę
dą po sobie następowały. Można by również uszeregować zespoły 
w porządku alfabetycznym ułożyć nazwy składających się na nie 
części, a potem znów według alfabetu uszeregować zabiegi.

Robiąc plan naprawy i potrzebując wstawić w nim ilości pre
liminowanych godzin, łatwo znajdziemy szukaną kartotekę.

Jedno jeszcze na końcu zaznaczyć muszę: premję należy wy
płacać dopiero po definitywnym odbiorze samochodu, bo zawsze 
mogą okazać się jakieś usterki, popełnione przez robotnika, któ
ry, chcąc wstawić w karcie roboczej mniejszą ilość godzin od pre
liminowanej, będzie robotę byle jak wykonywał. Dopiero ogólna 
ilość godzin zadecyduje, czy robotnik za daną robotę premję 
otrzyma, czy też nie.



KPT. RADLIŃSKI.

Postępy w sposobach umocowania 
silnika na ramie samochodu.

W początkowym okresie automobilizmu, w celu zabezpieczenia silnika 
od wpływu deformacji ramy, powstających podczas jazdy samochodu po 
nierównej drodze, — dążono do nadania ramie samochodu jaknajwiększej 
sztywności. Łapy karteru silnika, któremi przymocowywał się on do ramy, 
obliczane były w ten sposób, żeby wytrzymywały deformację ramy i swą 
sztywnością jeszcze ją wzmacniały.

Charakterystycznem dla tego okresu było — t. zw. sztywne umocowa
nie silnika do ramy, za pośrednictwem 4-ch solidnych łap, bezpośrednio do 
podłużnie ramy przymocowanych.

Rozwiązanie to wymagało stosowania bardzo solidnych karterów i ram. 
Mimo to pękanie łap karteru silnika w tym okresie bynajmniej nie było 
rzadkością. Ulepszeniem tego sposobu umocowania silnika było mocowanie 
go nie bezpośrednio na podłużnicach ramy, lecz na t. zw. ramie dodatkowej, 
składającej się z dwóch dodatkowych podłużnie, opartych na poprzeczkach 
ramy głównej.

Przy tym sposobie umocowania — wpływ deformacji ramy na silnik 
był już znacznie mniejszy, gdyż silnik umocowany był bliżej środka ramy, 
gdzie deformacje są mniejsze. Silnik jednak i tu  był na sztywno zmocowa- 
ny z ramą, stanowiąc, również, jakby jej usztywnienie.

Następny etap w tym zakresie cechuje rezygnacja z usztywniania ra
my zapomocą silnika i takie zespolenie silnika i innych zespołów z ramą, by 
deformacje ramy nie wpływały na te zespoły w sensie powodowania w nich 
naprężeń.

Klasycznym przykładem tego sposobu zespalania jest t. zw. „zawiesze
nie w trzech punktach". Przy tej konstrukcji przód silnika zmocowuje się 
z przednią poprzeczką ramy za pośrednictwem przegubu kulistego — tył 
zaś spoczywa na łapach opierających się swemi końcami na podłużnicach 
ramy. Łapy te są zmocowane z ramą w sposób dopuszczający wahanie się 
silnika naokoło dwóch osi — przegub przedni — zamocowanie jednej z łap 
tylnych. Ten sposób umocowania zespołów, zapoczątkowany na szerszą ska
lę przez konstruktorów amerykańskich zyskał obecnie powszechne uznanie 
i zastosowanie.

W ten sposób problemat zneutralizowania ujemnego wpływu deformacji 
ramy na silnik został rozstrzygnięty. Otwartą zaś pozostała jeszcze odwrot
na, a mianowicie, — ujemnego wpływu silnika na ramę. Wpływ ten, polega 
na przekazywaniu drgań silnika za pośrednictwem ramy całemu samochodo
wi, co daje się zwłaszcza dotkliwie odczuć przy silnikach 4-ro cylindrowych. 
Dla zapobiegnięcia temu — niektóre firmy przy montażu umieszczały pod



łapami silnika fibrowe, skórzane, lub jak ostatnio, gumowane podkładki, 
których zadaniem było pochłanianie wibracji silnika.

Ciekawy sposób rozwiązania problematu zawieszenia silnika stosuje 
amerykańska samochodowa firma „Plymouth". Silnik w tym samochodzie 
zawieszony jest już nie w trzech, a tylko w dwóch punktach, leżących na 
jednej osi nachylonej do osi wału korbowego silnika o pewien kąt. W celu 
przeciwdziałania reakcji momentu obrotowego silnika, spód silnika połączo
ny jest z ramą prostym pół-resorem. Poza tern silnik nie spoczywa tu bez
pośrednio na poprzeczkach ramy, lecz opiera się na specjalnych gumowych 
podkładkach. Na takiej samej podkładce opiera się również i koniec resoru, 
mającego za zadanie przeciwdziałać reakcji momentu obrotowego silnika.

Jak widać, przy tym sposobie wmontowania silnika dążono do absolut
nie „miękiego" połączenia silnika z ramą samochodu. Wszelkie szarpnięcia 
wynikające z dysproporcji pomiędzy oporem samochodu, a silnikiem — są 
tu kompensowane przez sprężystość resoru (c). Drobne zaś wibracje silni
ka pochłaniane są przez podkładki gumowe.

Z punktu widzenia zabezpieczenia %amochodu od wpływu wibracji sil
nika i tego ostatniego od szkodliwego wpływu nań nieuniknionych deforma
cji ramy — opisany system zawieszenia silnika — wydaje się ciekawym 
i celowym. Jednak, jak rozwiązano kwestję wpływu tego elastycznego za
wieszenia silnika na połączenie silnika z chłodnicą, rurą wydechową, drążka
mi kierującemi dopływem mieszanki zapłonem i t. p., o tern źródła, z któ
rych zaczerpnięto ten ciekawy skądinąd sposób konstrukcyjnego rozwiązania 
problematu zespolenia silnika z ramą — narazie nie podają. Co jednak jest 
szkodliwsze, czy stałe drgania tych części, spowodowane wibracją silnika, 
czy też ich pewna „ruchomość" — pokaże praktyka.



Broń pancerna zagranicą 
w roku 1931.

(Na podstawie danych prasy zagranicznej).

NOWE IDEE.
Kpt. Ferry Smith z oddziałów czołgowych wojska SZAP poruszył na 

łamach czasopisma Infantry  Journal zagadnienie czołga przyszłości. Pozo
stawiając na uboczu wozy samodzielnej jednostki pancernej, zajął się 
on dwiema kategorjami wozów: ivozami towarzyszącemi, przeznaczo-
nemi do pracy na 500 m przed piechotą i ivozami manewrowemi („leading 
tank“), które jakkolwiek współpracują z innemi broniami, wyprzedzają 
jednak gros dywizyj,'m ając za zadanie: łamanie oporu, przenikanie na 
tyły, wywołanie chaosu na linjach komunikacyjnych, wśród odwodów i sta
nowisk dowództw nieprzyjaciela.

Zadania te wymagają wozu: 1) o szybkości większej od szybkości in
nych broni zarówno ze względu na samą możliwość wykonania tych za
dań, przyjętych jako część manewru wielkiej jednostki jak i na bezpie
czeństwo- wozu) obliczu przeciwpancernych środków nieprzyjaciela, 2) 
niezależnego od transportu na drogach, t3) o ruchliwości strategicznej.

Wymiary tego wozu (długość, szerokość, wysokpść) powinny być ogra
niczone, do minimum, uwarunkowanego zasadniczemi danemi konstrukcyj- 
nemi, mocą, zdolnością pokonywania przeszkód, pomieszczeniem wszyst
kich urządzeń, wygodą Strzelca, wymaganiami transportu koleją. — Wa
runkom} tym odpowiada wóz długości 6; m o wadze 12 tonn. Podwozie Chri
stie o godnem uwagi zawieszeniu zdaje się być najlepszem rozwiązaniem 
zagadnienia statyczności platformy dla sprzętu ogniowego. Kierowca, 
umieszczony w przedniej części wozu powinien mieć dobre pole widzenia, 
zaś Strzelca ze względu na statyczność należy umieścić , na prostopadłej, 
wyprowadzonej ze środka eiężkości^Silnik ztyłu. Zbiorniki paliwa opan
cerzone (odporne nâ  pociski 12 mm) powinny wystarczyć na przebycie 
150 km. Załoga — 2 ludzi, wyjątkowo 3; lepiej będzie zamiast 3-go czło
wieka zwiększyć zapas amunicji.

Co się tyczy ruchliwości strategicznej to'najlepszem rozwiązaniem jest 
ciąg kołowogąsienicowy (8 — 10 kół z nakładaną gąsienicą). Przejście 
z kół na gąsienicę i odwrotnie w ciągu 15 minut. Szybkość: GO km/godz. 
na drodze i 45 km/godz. w terenie. Aby osiągnąć te szybkości trzeba mleć 
silnik dający 25* KM) na 1 tonnę wagi wozu t. j. 25 X  12 == ..30,0 KM.

Wystarczy jeżeli pancerz będzie odporny na działanie, pocisków prze
ciwpancernych zwykłych karabinów maszynowych na wszystkich odległo
ściach. Szybkość manewrowania będzie bronią wozu w walce z potężniej
szym sprzętem przeciwpancernym.



Uzbrojenie: arm atka 37 — 47 mm na wspólnej podstawie z karabi
nem maszynowym.

W konkluzji kpt. Ferry Smith dochodzi do wniosku, że rozważany wóz 
będzie wozem piechoty i kawalerji, zaś jego podwozie zaspokoi potrzeby 
innych broni pod względem ciągu silnikowego.

Konkluzja ta  jest sprzeczna z doświadczeniem historji wojen i woj
skowości oraz techniki, które poucza, że niema* broni (sprzętu, maszyny) 
uniwersalnej bowiem różnorodne czynności (i różne warunki pracy) na
rzucają konieczność kompromisu w sensie uwydatnienia pewnych (dla każ
dej czynności innych) właściwości z jednoczesnem, siłą rzeczy, zepchnię
ciem na drugi iplan właściwości drugorzędnych, które dla pracy w innych 
warunkach będą miały znaczenie pierwszorzędne.

Wysunięcie na plan pierwszy* szybkości przed opancerzeniem i to na
wet dla wozów formacyj uderzeniowych wielkich jednostek nie jest celo
we, bowiem, szybkość niepoparta mocą da wyniki błyskotliwe lecz zawsze 
przemijające (efemeryczne).

Francuski sprawozdawca, kpt. G. Loustaunau-Lacau, zaznacza rów
nież, że pogląd Yankesa jest sprzeczny z opinjami francuskiemi bowiem 
manewr jest połączeniem mocy i szybkości.

Wóz manewrowy, O' jakim mówi Yankes, będzie w istocie swej wozem 
samodzielnej jednostki pancernej, pracującej zamiast, dawnej kawaler; 
w ramach manewru całości, lecz bez ścisłego związku organizacyjnego 
i rozkazodawczego.

Samodzielna jednostka pancerna musi być zdolna do prowadzenia bo
ju, bowiem zawsze) trzeba się liczyć z możliwością oporu, musi więc ona 
mieć wozy zdolne do walki nawet z artylerją nieprzyjacielską; sprzęt 37 
— 47 mm nie nadaje się do walki artyleryjskiej; a więc samych wozów 
w ten sprzęt wyposażonych nie można wysyłać na tyły.

Projektowany przez autora wóz nadaje się, eonajwyżej na wóz rozpo
znania i opóźniania, z tern jednak, że jego waga powinna być zmniejszo
na do około 3| —  4 tonn; w wyniku otrzymamy wóz lżejszy, o słabszym 
(a więc tańszym) silniku, w zupełności wystarczający do wykonania wy
mienionych jwyżej zadań. Wóz szturmowy musi mieć wytrzymalszy pan
cerz i lepsze uzbrojenie lecz może mieć mniejszą szybkość; dolną granicą 
tej szybkości będzie warunek współpracy z wielką jednostką piechoty. 
Wóz kawaleryjski/musu być szybszy lecz hioże mieć słabszy (niż wóz sztur
mowy) pancerz.

Sądzę, żel będę w zgodzie z rzeczywistością, gdy powiem, iż wóz sztur
mowy to pancerz i potęga ognia, a wóz kawaleryjski to ruchliwość i masa 
ognia (sprzęt szybkostrzelny).

CUMY MJR. PIECHOTA BRYTYJSKA — MOTORYZACJA.

W dwóch brygadach piechoty zmotoryzowano dla celów doświadczal
nych tabor (przewóz niektórych części ekwipunku, żywności, kuchnie) oraz 
tabor bojowy, wyposażając go w wozy typu używanego przez tabory ka
waler j i.



Zagadnienie ubezpieczenia tak zestawionych kolumn będzie prawdo
podobnie rozwiązane przez zastosowanie wozów podobnych do Carden- 
Loyd‘ów, o szybkości dwukrotnie przekraczającej szybkość tych kolumn.

Zmotoryzowano również 3 batal jonowe kompan je karabinów maszy
nowych, dając im wozy sześciokołowe lub Carden-Loyd‘y- W doświadczal
nych 2 brygadach piechoty zmotoryzowano oprócz taborów i kompanij ka
rabinów maszynowych również i sprzęt towarzyszący dodając im batal jon 
Carden-Loyd‘ów ,(70 wozów).

NOWA ARMATKA 37 MM.

Jako sprzęt towarzyszący i przeciwpancerny wprowadzono w wojsku 
SZAP armatkę 37 mm o właściwościach następujących: waga na stanowi
sku: ogniowem 163 ikg (o =4 10 kg więcej od francuskiej), donośność maxi- 
mum 5000 m i pocisk wagi 560 gr. może przebić płytę stalową 25 mm na 
odlegjłość 400 m. Spodziewane jest .zwiększenie tej odległości przez zwięk
szenie szybkości początkowej do 670 m; boczne pole ostrzału 60°. Nowy 
pocisk przeciwpancerny przebija pancerz 28 mm z odległości 500 m.

WOZY PANCERNE WOJSKA SZAP.

Wojsko S. Z. A. P. posiada 947 czołgów Renault (wojennych), wozów 
dobrych lecz powolnych i starych. Prowadzone są badania nad możliwością 
zastosowania do wozów pancernych silników Franklina chłodzonych po
wietrzem. Niema wozów średnich. Wóz doświadczalny zbudowany w 1927 
(w wyniku badań prowadzonych od 1919), zarzucono; ważył on 23 tonny. 
Nowy wóz 15-tonnowy poddano próbom. Jest on uzbrojony w armatę i 3 ka
rabiny maszynowe (w tern 1 przeciwlotniczy). Wojsko posiada pewną 
ilość wozów 40-tonnowych.

Badania nad przystosowaniem ciągników handlowych jako czołgóv/ 
nie dały dobrych wyników, gdyż ciągniki te mają szybkość zbyt małą, 
środek ciężkości za wysoko i moc niewystarczającą dla wozu pancernego.

W celach doświadczalnych poddano próbom wielokołowe wozy Chevrc- 
let i Ford Cooleman jako środki przewozowe piechoty na polu walki. Prócz 
tego w stadjum badań znajduje się wóz przewozowy Carden Lloyd.

Co się tyczy broni przeciwpancernej to wbrew urzędowym poglądom 
kaliber 37 mm zdaje się niewystarczać; dla przebicia pancerza Renault 27 
trzeba pocisku 50 mm. o wielkiej szybkości początkowej. Taki sprzęt nie 
posiada jeszcze ruchliwości wymaganej od sprzętu przeciwczołgowego.

CZOŁG CHRISTIE.

Władze wojskowe SZAP zamówiły 7 wozów Christie o właściwościach 
następujących: szybkość 25 mil/godzinę (200 mil w 8 godzin na drodze 
t. zn. na kołach), 15 mil/godzinę w każdym terenie (na gąsienicy); uzbro
jenie: 1 ciężki karabin maszynowy i 1 arm atka 37 mm na wspólnej pod
stawie; waga 11 — 12 tonn. Wóz ten jest kołowo-gąsienicowy i wyklucza 
użycie ciągnika i przyczepki, posiada stosunkowo dużą szybkość oraz ru- 9 
chliwość taktyczną; sposób zawieszenia zapewnia statyczność załodze 
i uzbrojeniu, a więc zwiększa dokładność ognia.



S , PPŁK. — NATARCIE PIECHOTY I MANEWR STRATEGICZNY,

W obszernem sprawozdaniu o pracy Sondereggera, płk. wojska szwaj
carskiego p. t.: „Infanterie A ngriff und strategische Operations, Ausblicke 
und Vorseblage“ ppłk. porusza również zagadnienie zwalczania broni pan
cernej przez piechotę, której pułk, zajmujący obszar 2000 X 2000 m, mo
że wprowadzić do walki 243 karabiny samoczynne (4 kg wagi, 100 strza
łów na minutę), 81 małych moździerzy (5 — 6 kg wagi, strzelających na 
odległość do 500 m pociskami wagi 800 — 900 g), 81 ręcznych karabinów 
maszynowych, 36 ciężkich, 18 miotaczy bataljonowych (w rodzaju Stoke- 
sa) o donośności do 3 km i pociskach wagi 4 kg, 12 armatek 20 mm sa
moczynnych przeciwpancernych i przeciwlotniczych, wagi maximum 180 kg.

Omawiając zwalczanie broni pancernej płk. Sonderegger przeprowa
dza ^następujące rozumowanie. Brygada pancerna rozporządza dla celów 
natarcia 66 czołgami i 20 czołgami małemi jednoosobowemi uzbrojonemi 
w 1 karabin maszynowy każdy. Na froncie natarcia, który może mieć 
3 km, szerokości, brygada wystawia około, 40 czołgów w 1 linji i 30 w dru
giej linji (w odległości 1 km za pierwszą) ; małe czołgi rozpoznają na 
przodzie i flankach. Przeciwnik rozwija na froncie 12 armatek 20 mm z 3 
Datal jonów piechoty i ilość tę może zwiększyć o 8 armatek z batal jonów 
drugiej linji; ogółem 20 armatek czyli 1 arm atka na 2 czołgi. Ze wzglę
du na małą wysokość (0.50 m) oraz obsługę 2 ludzi armatki te będą z trud
nością dosięgalne dla czołgów w marszu.

Przyjmując 20 km/godz. jako szybkość czołgów, widzimy, że każda 
arm atka otworzywszy ogień na odległość 1 km ma 3 minuty na ostrze
lanie |2 /wozów 1 linji oraz 3 minuty na ostrzelanie wozów 2 linji.

Gdyby obrona mogła umieścić w 1 linji tylko 12 armatek, wtedy każda 
z nich miałaby do zwalczenia 3 — 4 wozy 1 linji oraz w, 3 minuty później 
2 — 3 wozów 2 linji. Zadanie to nie będzie przekraczało możliwości sprzę
tu samoczynnego.

O ile czołgi przełamią 1 linję obrony wtedy Y/kroczą arm atki przeciw- 
czołgowe drugiej linji obrony. Rozpostarcie zasłon dymowych przez piecho
tę obrony oślepi czołgi*) i pozwoli piechocie na złamanie ich natarcia.

Piechota o uzbrojeniu wzmocnionem będzie mogła ostrzelać czołgi rów
nież ogniem moździerzy batal jonowych.

Aby móc walczyć z wielkiemi formacjami czołgów, które mogą stać 
się jednym z głównych środków wojny przyszłości, trzeba podwoić ilość 
armatek lekkich w bataljonach piechoty i nadać pociskom małych miota
czy kształt, pozwalający na użycie ich jako granatów ręcznych; można 
będzie również zastosować cięższe pociski dla moździerzy.

Płk. Sonderegger jest zdania, że małe gąsienicowe wozy pancerne jed
noosobowe, uzbrojone w 1 karabin maszynowy każdy (w rodzaju Carden-

*) Autor, nie zwraca uwagi na to, że czołgi wyposażone w kompasy 
(np. żyroskopowe) będą mogły zachować kierunek i zdolność do walki na
wet :w zasłonie dymowej; wtedy sprzęt obrony będzie w warunkach gor
szych niż czołg (przypisek autora sprawozdania).



Loyd‘a) ulegną armatkom 20 mm. Gdy one zatrzymają się przed przeszko
dą terenową lub aby ostrzelać mniej widoczny cel padną ofiarą moździe
rzy bataljonowych wzgl. kompanijnych. Pociski tych moździerzy nie po
siadają absolutnie zdolności przebijania, mogą więc one uszkodzić czołg 
tylko w razie trafienia w bezpośredniem pobliżu gąsienicy; będzie to, 
oczywiście, szczęśliwy tra f  czyli wyjątek, a nie reguła. Z tego względu 
pogląd płk. Sondereggera na znaczenie tych miotaczy jako broni przeciw
pancernej jest przesadzony.

KEIME, KPT. DYPL. — KAWALERJA NOWOCZESNA. SZKICE 
TAKTYCZNE. WALKA OPÓŹNIAJĄCA. UŻYCIE FORMACYJ 

SAMOCHODOWYCH W WALCE.

Omawiając działania wielkiej jednostki kawalerji, autor nie pominął 
zagadnienia użycia formacyj samochodowych w skład tej jednostki wcho
dzących.

W wykonaniu rozkazu dowódcy 1 armji, 1 dywizja kawalerji znalazła 
się w czasie swego przesunięcia pod grozą uderzenia flankowego ze stro
ny samochodowych oddziałów nieprzyjacielskich na kolumny w marszu. — 
W celu osłony użył dowódca tej dywizji 8 szwadronów samochodów pan
cernych* [pułku (przewożonego) dragonów i grupy 105 arm at przewożo
nych. Oddziały te miały za zadanie prowadzenie walki opóźniającej na 
froncie 22 km tudzież utrzymanie niektórych ważnych punktów. Samo
chodowa grupa opóźniająca składała się z: 3 szwadronów samochodów pan
cernych, 3 wozów radjotelegrafu, 1 szwadronu dragonów (przewożonego), 
1 szwadronu kolarzy, plutonu saperów-kolarzy, 1 baterji 105 mm, 1 gru 
py lotniczej.

Rozważając walkę przyszłości autor uważa, że obecne uzbrojenie sa
mochodów pancernych nie jest wystarczające do walki z samochodami 
pancernemi nieprzyjaciela i uważa za konieczne uzbrojenie lekko pancer
nych wozów terenowych w przeciwpancerne karabiny maszynowe w ro
dzaju Hotchkissa 13.2 mm. Wielka skuteczna donośność (6500 m) tych 
k. m. pozwoli również na zwalczanie naziemnego sprzętu przeciwpancer
nego oraz (do wysokości 3000 m) lotnictwa. Silne wyposażenie w ten 
sprzęt samochodowych oddziałów przyczyni się do rozwiązania zagadnie
nia obrony dywizji kawalerji przed natarciami lotnictwa i samochodów 
pancernych. Szwadron samochodów pancernych kawalerji powinien skła
dać się z 3 plutonów (po 3 wozy lekkie i 2 ciężkie każdy (wszystkie wozy 
terenowe). 3 szwadrony tworzą dywizjon. 2 dywizjony tworzą pułk sa
mochodowy dywizji kawalerji. Pułk może rzucić do walki ogółem 50 wo
zów ciężkich, ,a ogółem 42 armatki 37, 42 ciężkie karabiny maszynowe 
i 54 przeciwpancerne dalekonośne karabiny maszynowe nie licząc kara
binów samoczynnych oraz moździerzy odwodów (w każdym szwadronie 
zdaniem autora powinno być 4).

Pluton odwodowy na wozach terenowych lub motocyklach, uzbrojony 
o ile możności w karabiny samoczynne i 2 moździerze Stokesa).


