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Wychowanie wojskowe .
.:\ie poi rafimy \\'yohrazić sohil' siły zhro.i1wj pozhc1\\'i01K·j
d11rli;i i karności. Zhiormyisko ludzi. kt<'>rzy 111ic posiadaliby tych
podsta\\'O\\·ych cech a racze.i, cn<'>t żołnivrskich. nic zasługuje na
mia110 siły zhroj1H·.i i 11igdy ni:) 1wpra\\'d<,' sic.: nie slanil'. Podobny
pogl:Jd nie ivst \\'<.·:il<· h:1n:tl11\m l,om111wlcm i niv ma \\' nim ani śla
d11 prckmdn11:tl1wśei luh J)(1~y. życit' na k:iżdym krnk11 pol\\'it·rdza
s.lt1~znośi: 11:1szego zupa t ryw:11Mi;a.
\ Ybści \\'ości fizyczne żołi, ie rzy poszcz<·g<'>l11 ych p:n'1st \\'
r1\ż11 i:) sit; s Iost 111 ko\\'o 11 il'z11:1cz11 il'. Pod \\·zglc,·dem i n tdeld ualn~·m
cios I rz<·ga my 11:1 I0111 ias I z la h\·ości:1 z11acz11:1 n'iż11 ie<_· poziom<'m· .. \k
oha le cz~·1111iki nie dl'cyd11.i:} i>yna,imnic.i o wartości człowieka
\\' \\'Hin·; 11p. podczas \\'o.iny Ś\\·i:tlmYc.i Fra11c11zi. mimo sł:thszc.i konslyl11cji cidesnl'j \\' por<'>w11:111i11 z i1111ymi narodami. ·- slyrn:}i j,1ko
z11:1kcmici żoł11icrz1·. To samo można pm\·li<'dzi1·t': o Serbach. \\'Śd>d
kl<'>rych odsekk rnwlfalwl<'iw \\'ypad:il doś{· pokaźniv.
:\';1 porz:.idku dzic11Ilym spolyk:1my si<: z i1rnymi niczrnzumi:tlymi zj:rwisk:imi: oto oddzi:11. kl1'iry \\'(.';.,,om.i wywi:)Zał Sii<: doskrnwlc z po\\'i(TZ01wgo mu zadania. zadzi\\'iaj,g: 1rn:sh\Tm, l>rn\\'llr:.t i wył 1wałości:) , Ilazaju I rz w~ilczy źle. załamu.ie si<: bez po\\'odu.
slmn·m I 1aci SlTlT. l lisloria dostarcza 11;1111 tu 11iczliczrn1~Th przykl:t(l<'>w. \loże ,icdl'Il z 11a.icharaklcrystycz11ic,iszych Io bitwa pod
'\la1iti11q (:Hi:2 rnk prz<'d Chr.). Td>:ti'H.·zycy potyka.i:! si<2 z\\'yci(_'sko
'/ koalic,i:J sparlai'1sko - :1ki'1sk:J. Bitw:1 faktycznie już rozslrzygni<:ta
i d:tlszy .ie.i ci:.ig po\\'i11ic11 stać sit: f'o11nnli1ości,J. poh-gaj,.iq 1w do~-zczt:I 11y1n z11 iszCZl',l iu ruzhi ll'go przcci\\'11 ika htli z:1g:1 rn i<;ci11 go do
ilil'\\'oli. :\agi(· \\'<>jsko !t'h:11'1sk1ic do\\'il·dziawszy si<; o śmierci S\\'<'~o
\\'odza Epami11011d;1sa. d<!z1w,ie 11ic\\'ytlt1maczu1H'go wsi rz,_1su i\\' poplncl111 opuszcza polio_jowisko. 11zna,i:,1c si(: tym samym Wl'dl11g <'>wCZl's11ych po,il;t·. z:t pok<:11:111t· ( Z\\·yri<;Ż\·11i byli ci. ld1'i1·zy Ilit• mieli
rnoż11ości pod 1m\·1a 11'.i:t poh·glycli \\·sp<'>ł lm\·a rzyszy).
Czl·m11 prz Ypisa{· I<; l:1 k dzi \\·11:J nwtamorfoz<;? Od powiedź
\,·yp:ida kn'dka a j:1s11a: Td>:11'1czycy upadli na duchu - zal:mrnli
si<: psyclticrnil'.
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\Y innych podobnych wypadkach znajdujemy \\ry,1asrncnie,
brak dyscypliny, czyli znikn(,'.ło podporz:!dkowanie si~ jednostek woli wyższej. woli dowc'>dcy.
\\'łaśc.iwit' jeden kryzys psychiczny idzie ni eodl:Jcznie w pitrze z drngim. Osłabienie sił duchowych, czy pewne rozpn,.·żenie, paraliżu.ie a nawl'l cz<c:sto unicestwia wszelki akt woli. I. ,i. niszczy
podstawy karności.
Dlatego duch i dyscypl1ina siły zbrojnej zakrz:1taj:! zawsze
umysły wodzów i dowódct'>w na wszt•lkich ht·z wyj:!tku stopniach.
Zreszt:! w ostatnich czasach to zagadnienie staje'. si(,'. JH'z<·dmiokm
zainteresowania coraz szerszych warstw społecznych, a w pai'1troska wszystkich ohYwatcli.
!:::twach kultur:ilnYch ~Tarszałt.J, Piłsudski tak iijnrn.i(' k\,:l'sli<,'. sił rnornlnych:
~.Xaj istot niejsz:1 cz~ścic! siły zbroj nr.i jf'st 11ami<J nc d:1żrni<: do zwyci~stwa. do zgniecenia i osta lcczncgo pokonania nit:przyjacida, oraz
wiara w powodzenie własnego on,'Ża i płyn:1ce sb1d zaufan.ic do s:ichie jako żołnierza. Zwyci<:stwo w boju doby dzisiejszej jest wynikiem wielkich wysiłkc')\v - t n,·a.i:.1cych ha rdzo długo, ,,. czasit• ld<'>rych waha si<.: szala pm,·c><lzc1lia. Po dlllgim wzmaga11i11 ~,i<: 11as1t:pu,ic \\Tl'szeil~ kryzys. po kt<'>rym jedna strona lllcg:i dntgicj . .Jest
Io kryzysm\·~· monwnt ulegania. p1·zyz11awania si(,'. do słabości. uznania przc\Yagi przceiw11 ika nad soh,1".
Powyższe słowa nosz:) znamiona X X wid-~11. J>rzt·d lt-111
11 itTo inaczej na tt,: spr:I\\'(,'. pa ti·zono, za leż n ie od epok i. środo,,·i
ska. pnJd<')\v społrcznych. dany kraj n111·tllj:Jcych. zap:1lrywai'1 indywidualnych. ustroju p,u'1stwowcgo i I. p. l Tznawa110 konit·eznoś{·.
wydźwigni~cia strony duchowej wojska lllh marynarki na poziom
najwyższy. lecz rozumiano to na s,,·<\i spos<'>h. co mniej wic,_•n•j \\')'gtplalo tak: żołnierz musi posi,Jść· sztukc: władania on,·żcrn w na.i wyższym stopniu. 11trzymywa{· sit._· we wzoro,w·j kondycji l"izycznl',i.
wykonywa{· śeiśh· rozkazy przdożon~Th i z:H'howa{: wt• wszystkich
okolicznościach zapal i clI(,'.l' do walki.
Hnzmaitc stosowano środki w celli os'i:ignit,.·cia zamierzonego celu. \Yyniki lt'Ż \\·ypadały r<'>żllH' . .:\'icd1 służy jako przykład. żc
w _jt-dncj z bitew stoczonych j>llllli<,'dzy wojskami ksi:.iż,JI wło~kich
w wickach średnich na kilka tysi<:cy wakz:,1cych z ohu stron. po
dłuższym starciu hd zaledwie jt'dcn rnnn\·. a właściwie stralowa11Y
kopyt,imi koi'1skimC
·
·
·
Xa og<'>ł nic poruswno sprawy ducha i karnoścli siły zl>rnjrn,j. ZwYkh· asumpt do rozpc:tania burzy w pr:isit· i opinii społeczne.i
dawała ·poważna kl(,'sk:1. która ,iak grom z ,ias11ego nieba spadała
wbre,,· oczekiwaniom. Szuka no \\'t'>wczas „żywiołowo" wi 1111 Yd 1.
~1 przede wszystkim tak zwanego kozła ofiarnl'go. Xast<:pnjc zaś ·starano sit.: dociec. dlaczego tak si<,' stało i co trz<'l>a prz<·dsit.:wzi:Ji·. :1hy
nie dopuścić do J><H10wm•j por:iżki. Oczywiście czynniki miarod:1j11t'
Z<._' ~wcj strony badały sprawę z punktu widzenia farhow0go
r/>\\'llll'J: w celu zapołiil'Żenia po\\'lc'irnym nit'powodzcniom .
. , . Ohst.'rwu,icmy to w lliszpanii po przegrane.i wo,ini<· Z<' SL1~:urn Z.1ed11oczo11ymi Ameryki P<'>łnoc1wi i ". Hos,ii po roku 1\)() 1/.>.
Zwłaszcza Hos_ia odczllła liolt'Śnie sukct.'s ll'l~et.·waŻorH'go .\'ipponu.
że porażk<,'. sprawił
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Pogrom'l! na morzu - poza nielicznymi rnoże fachowcami - nikt
~~il.' nic spodz1iewal. DumQ Hosjanina zadraśnic.:fo dotkliwie: mocarstwo o niesłychanych aspiracjach upokorzono! Posypały siQ zewsz:1d słowa oburzenia, żalu, rozpaczy - rzcczo,vc i bez znaczenia
luh wartości. \V polemice zahrali głos i fachowcy. Przytaczam tu wynu 1·zenia wiec-admirała ksi(,'cia Li wena, k tbry w niewielkiej lwoszutTl\ wydam·.i przez morski sztab gł{)wny. zajmuje sil_'. rozważe
niem przyczyn fatalnego wyniku wojny.
Autor w przedmowie do I wydania nHlWi z przekonaniem.
że flota rosyjska źk wykonała sw<'>.i ohowi:}Zck podczas wojny j po
je.i za k01'1czcniu ( hun ty), nic ze wzglQdu na czynniki zc,,·n<;:lrznc
i p1·zcróżne okoliczności, lecz z powoclt1 dolegliwości \\'l'Wn<ztrzncj.
na ,iak:J cierpiała nddawna i poważnie. Popełniono bowucm moc hłQ
dc'iw; 1rn,icic;ższych dopuszczono sil_,'. wobec plTSm1du, którego wiartość· olmiżyła si{,'. bardzo ... .Jak można m<'>\vić o tworzeniu eskadr,
.i('żdi niC' ma odp11\\1iednio wykwalifikowanych zal<',g". 1\lc to nic
wszystko: w ludzi nieomal wpojono, że inicjatywa i myślenie s~J
szkodliw<.'. Oto przykład .. J)laczt·go - zapytuje admirał Liw{'n pociski rosyjskie w działaniu zawodziły'?" ~ie ponosztJ t II winy hynajmnic,i zakhHIY wytwc'>rczt'·, ktc'H·c bez wi1tpienia potrafiłyby wylrnnai: arnunic.it.: wysokiej jakości, ale wyh1rzlllie oficerowie sper,ialności arlykryjskil'j i ich przl'lożcni ( dowc'>dry), ktc'>rzy zadowolili
sit.: działani(·m pocisk<'>w istnie,i:JqTh i nie Ż:!dali ich ulepszenia.
,,A dlacz<'go mamy takie okr{2ty lwz wartości? Czyż stocznie je zamawiały" - z gorycz:1 rzuca autor. To samo można odnieś{·
do uzhrojcnia, opancl'rzcnia, szybkości. zaopat rzcnia i wyszkolenia, gdyż wszystkit· sprawy zwi:.iz:inc z tymi zagadnieniami stale
wałkowano, opr:iem,·ywano nivżYcimn: wnioski. zmieniano ,ie, przedstawiano do z:llwi<'nlzcnfo i t. d., aż wreszcic WY<law:mo do „użvt
ku służhoWL'go" .. kdnak praca wszystkich inst:mcy.i musiał:\ i:awicś{·, gdyż opierała siic.· ,w hh;dnych przesłankach i w wyniku flota rns~·.iska egzaminu nie zdała.
\Yinc.: prn1osz:J wic.:c nic tylko ci. kt<',rych po wojnic ujawnirn10 na podstawie dochodzc{1 jako sprawcc'>w klc;ski, ahy uczynić~
z nieh kozi<>,,. ofiamych dla uspokojenia opinii puhlicznl',i. ,\hsurdl'm zwalać cal:.1 odpowiedzialność· na jednostki, kiedy chornha dotknc.·ła \\'Szyslkich. Nikt bowiem nic: wiedział na jakie drogi skil'rnwa<'.~ p1·zygotowanic hojow1.' pcrsond11. I clwrakll'rystycznc: oficerowi<.: rosyjscy otrzymali w szkołach i na kursach zas{,h wie<lzy
\\'cale 11ic· gorszy :mi nrnil'jsz\' niż ich koledzy zagranir:}, ale wpajano w nich od i>ocz:,itku f:1ls°zywe zasady. Sztuka wojenna upadła.
~a przykład nikt nic zwrc'1cil uwagi. CZ\ nit'. chciał kgo uczynić, że
Port 1\rtura nic: nadaje sicz ,iako haza luh, że zacl:.mic nakazane lf
cskadrz\' Ocl'a1111 Spokojnego ,icst njewykonalm' i ponad siły. Slahc
głosy opozyc,ii zakrnlrn110. ,\ polem rzucano oskarŻ<'nia na dowódcc'I\\· eskadr, zespc,h'>\v i okr<_·tc'Jw, wytykaj:Jc im zza h~urka hł(,'dy
i nil' szczc.·dz:1c eicrpkich i lH'zpodstawnych docinldm·.
·
,.z tego wynika - konldll<lUjl' adm. Liwcn - że opanowallH' rc\żnych na11k ,icszcz<' 11ic wystarcza, aby <lowc'ldca rnc',gl \\'\'kona{· s,,·e olll)\\'i,}Zki lwz zarz11!11. P1·zcsl11diowanil' ldll.:.udzi<·si<:ciu
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bitew morskich - 11il' da.ie k\\'alifikacji 11a do\\'<'>dcl: Z('S))olu czy
okn;t11. \Vzhogacanic intelektu musi post{_'))O\YaĆ'. n'm"11olcglc d~>
kształcenia dwrakll'111 i woli. Podn,;czn:iki tego nie dadq".
Jest to zadanie lak zwam·go wychowania wojskowego. Prn.l
t Ylll ll'rrni lll'lll na leży 1·ozumid·. \YSZYst ko, co li r:i bia żołni<·rza pod
\~·zgl(_'dcm duchow:in1 WC właści\\"YTll kit·nmktl. Oto pic,'.la ,\chillcSO\\'a marynarki rosyjskiej. Jakież były .i<'.i cell'. jej d:.iżrnia '! ,\dm.
Liwcn z cab1 otwartości,} oświadcza. iż inkn·sm,·a110 si<,· wszystkim
poza tym, co jest zwi,FalH' z ... woj11:1 i w:ilk,,1. ~i<' c1d rzt'czy hf:dzic
przytoczy<'· zdanie. kl<'m· chylw nigdy ,~ie stnaci 11:t ,tkltrnłności:
,.Budowaliśmy 1w11ccrniki i głosiliśmy rt'>\\'llOCZl'Śnic idC'<_' wiccz11ego pokoju, a mary1w1·k<,· tworzyliśmy nie dla obrony inkrcsc',w
pai'istw:1 1w morzu, lecz\\' celach demonstracyjnych. Z hil'giern czasu personel uznał to za normalne i świ<,·cic t1wierzył \\' sh1szuośi· takiego nastawicni:1". O wojnil· nikt nic myśl,11. ~;1 pi1TWSZ(' mi!·jsc1·
\\'\'Sllll(.'ły sil_' sił:1 l'Zl'CZY sprnwy drugorz(;d1w. :i z;1g;1dnie11i-t· woj11~·
ud,su11i(,'to w kąt. \\'szak z11alczio110 !ysi:lC!' innych z:1dai'1, waż11i!'.i
szycli w dane.i chwili!
Skornpka szybko przcsi:)k1H:ia spaczonymi id:·mni i t r:.1ciła .i uż ba rdzo \\'l'Zl'Śn1ie. zamiast ucz>·n i{· to \\' sl:1 rości, jak chcl'
p1·zysłmde .
. \le nil' 1w tym koni!'c ni!'szcz<;ś{·: g;111gn·11;1 ohi:,1wszy c:1h· orga11izm nil' rnogł:t nil' wply11:!l' i rw spr:t\\'llośt'· władz 11myslo\\':Th. To znaczy. ŻYcil' W\'kośł:t\\'1 i01!l' !>rakiem zdro\\'cj myśli JffZ<'wod11il'j JH>CZ<_'ło z koll'i 1:ddzi;ily,,w'· 11:1 kork. >,;i('liawt·rn i w te.i
dzi('dzinic ukazały si(_' sym pt om:1 I y d~·ge1w1·ac.i i.
Jakil'Ż były 1wsl(.'psl\rn? .. Od pocz:.ilktt woj11>· - sh,·'il·r1:zu autor - zap,111ow:do pcczt1c.i(' IH·zsilności woh!'c pl'Z!'Ci\\'llik:1.
slrnciliśrn~· głowy. :il<' też istniały d()statcczni<' usprnwi('dliwi:1j:,1c(·
])O\\·ody, j:1 k zł>· sprzl;L Il icdogod nc polożc11 it· st ra tegicz1w, nad Io
mieliśmy nil' żołn!ilTZY, lecz milicia1il(l\\'".
Io dosko11ah· 111:ikriał
· .,Hos,iani11 _:: roz11m11.k ;ulmirał
IW żoh1icrr:1, j,,dn:tk nic 11ic uczynirn10, ,il>y go \\·yr·ohit'·. prz!'z co
upodolrn il si<,· do ok n:t tł pozh,1wioaego ko1npas11".
Xie nw położ!'11i;i bez \\·yjścia. \\'ic;c 11:1pr:l\\·:1 is( 1ii1·.i:1c<'go
st:111t1 zawsze .i('st możliwa i wykrnwl11c1 . .Jak Il-go dopi:J<~ '! O!o wgad11icnic. kt<'m· n11rtt1_ic at1tor:i. Z11a.idt1.il' 011 ,icdy1H' rozstrzyg11i<;cie: wvchować JH·rsrnH·L czyli odrnhit'· Io, co dol:,1d w11icdh:i110. Trzeba z l~·.i stlro\\T,l mas>· sl\\·orzy[· p1·;1wdzi,\·:.1 sili: zlirnjn:.1. ZC'spolrn1:.1
i ożywioll,J ,idt'c,l ohrn11 >. k r:1.i li, ,iako 11:1jszczy t 11 il·,iszy1n ol JO\\·i:)Zk i< ·m
,n>lwc 11;1rod11 i ojcz\·z11\'. T:1 sp<',,ini:1 ma sprz,.ic d11rlio,,·o \\'SZ\'slkieh żołnierz\·, zli.liż{·i· i~·li do si<'liic, wzl111dzii- poczt1ci!' lrnh-Jc1'1slwa, kl<'m~ jest .. najsilniejszym hodŹC<'lll do wytnrnni:1 i podnit'l:J
\\' pracy wo.il'lllH'.i" ( Hq~. sł. \\T\\'ll. cz. f ).
Au lor posu \\·a si<c· I :i k da lcl~o, że 11Zc1 h.·ż11i:1 I icz('hni 1śt': 11:1.i.
nrnH·jszej krnrn\rki w sill' zhroj1wi 11il' wzgh;d:1mi laktYcz11\·mi :ilho
,,rganizacy,inYn1i. lecz ... k<>lli.lTZllOŚcia wYtw1>l"Z<'lli:t ·k11l<.:Żl'1'1sl,\·;1.
.. \Ył:1ś11ic: koi~1p:rni,1. hc11<-ri:1 czy szwn<irnn" - Io grt1pa ~110 - ~-->0
ludzi_. ktorzy pdni:J wspc'dnit' sl11żlH: pod d,,,n'>dzh\Tlll ol'iccr:i. mi<'szk:1.J:J wsp!'>lr1ic i lworz:.i jak gdyby jl'd11:.1 rodzin<;". Przl'ciwko ta250

J.:.icmu .iednostrnnncmu z:1patr~·\\':illit1 trzeba si<; z~1stl'Z('C. ~1czl~o!w:ick \\'ypły\\·:1 ono .1, najzacniejszych 1~obudck. ~a yien\·sz~·1n m:1c,1scu musz:.i pozosta<.'·, \\'Zgl<;dy opcraC>'.ll1l'. nastqm_1c orwu11z~~CYJIH'.

dopi<To dakj \\T\\·n~trznc. gospodai-ezo-adn1nrnstracy,p1e 1 t. d .
.. \ n:1d to czyż ;~iłog;i łodzi podwodnej ( :m
il() ludzi). traukm
( 1il
:m ). ~ torpcd;l\\Ta ( ,1() - 100) n ie miałaby odpo\\'icdnich w~11·u11 k<'l\\·. ah\· zżyt'· si<; nakżycic? \Yszak podczns \\'idkic.i \\'ojny
właśni<· 11:1 IYch ·maln·li okn_;t:1d1 ist1Hiało l,oleżci'1st\\'u \\' całej pdni. \\' prz(·ci{\'i<'i'1st \\'i~· do d11żyeh okrc.·tc'>w.
\Y \\'\'\\·odach :1dmir:1b Li\\'e11a udc1·za jcszczl' ,il'd110: nic
\\'01110 sic,_· w:tl;ai· przed stosow:111il'lll szt 11ez11ych śrrnlld>w dla \\'>Tolri<'11i:1 w oddzic·ll- pocz11cia solidarnośei. zaszcz<·pi<'nia ducha korpo1;1('y,in(·go. \\'ycho\\':llli:1 żol11ic1·za \\' myśl hasła: \\'szys<.:y za jednego, ,i<'dcn z:1 \\'szystkicll. Do lego pro\\'adzi mic,_·dzy i1111yrni \\'yn'>ż11ia11ic· cah-i załogi za \\'yliit1H' wsl11gi (z,\·laszcza p01Jil'sio1H· \\' boju) prz<'z jednego z marynarzy. do k.i z:ilogi nalcż,.iccgo. allio g:m i1.·11ic \\' 1~rZL'l'i\\'11>·m 1·azir.
Doda t 11 i(· r<'Zll Ila ly osi:rna si<: wyl:F·zn ie J)l'Zl'Z dług:} a \\'yt i'\\':tl:.1 i ko11sd, \\'<·n t n:J pr:tL\' . .len o \\'('i\\'czas można sic,· spodzi('\\'aĆ.
że żołni<·rz 11:1\\TI \\' 11:1.itrudnicjszych \\',li'unkach niv Z:l\\'it·dzi(•
i wykona S\\'<\i olio\\'i:}Zck zrnla\\·~da,i;!eo.
Zalcca·11:1 przez autora droga ''-'>·maga CŁasu i to stosunlrn\\'O wil'h·. Po<lczas \\'o.iny 1ia tego rndza,iu komfol'low_y zhyll'k cz<:slo 11i<' nwż11:1 sohi(' poz\\'olit'·. gdyż wojsko f011rn1,i<' ITZl'l"\\'O\\T puł
ki. dy\\'iZ,i<'. koqH1sy. kt('irc posiadaj,} słabe za\\'i;Jzki pokojmn.'.
\\' ma ry11a.1T<' syt 11:1c,i:i kom pliku.i<' si<: \\" .icszcz(· z1wczn i<'.isz_\·rn
~: Inpn i11. :'\i(·z:tll'Żll ie ho\\'iem od \\Til'ia 11 i:1 110\\ ych ok rc,_·!c\w li n1clwm ia si<; w1<'i<· okrc,_·1('>\\' pozosta,ic}cYch podczas poko,iu \\' I luh Il n·zcr\\'ic. a pn'>cz lego rck\\'irn,i<· si<: i obsadza całkowicit' luh CZ<,'ścio\\'o ptTs<n1.ch-m \\'łas11\'ill siatki h:llldlo\\'l' i rybackie.
,\ prz<'ci<'Ż sp{i,i 11ia \\T\\'IH,' t rz 11a i ,i<·j n:ij \\ idoczn icjszy \\')'k lad 11 ik \\' postaci koil'Żl'1'1st wa \\' slllżl1il' 1w morzu. odgrywa,i:,1
wi<,·ksz:.1 rolc: niż ,w l:,1dzic. Do lego dol:1czai· sic: musi hczgranicz11c
wza,ic·1111H· zal!l'a11ic r:iłe.i IH'z wy,i,,llku ohsady. Do\\'<'idc,1 11ic ma moż
ności sprn,\·dzit'· ścislośei \\·sz\·stkicli nwldunl,Jl\\' i c<'lo\\'oŚci rnzk.1d>\\· ofict·r:1 artykri1i lllh n:rn··igacy,i1wgo. zada\\'ala si<; \\'l(,'C prz_\·j<:ci<·m do \\'iadomości. z;1ni('chu.i:ir slakj kon I rnli. Oficera art ylcrii
podczas k il'ro\\':111 ia oglllcm 11 ie pm\·irnw ahsod 10\\'at· l ros ka. jak
si<; 11p. odhy\\'a podawani<' :.11nu11ic,ii z kom{ir do dział luh czy cclm\~1iczo\\'i(· pr:irn,i:,1 spokojnie. ~lusi żywić głc:))()kic p1·zckon,rnie. że
_1(:~o pod\\'l:id11i \\'ykm\·y,\·11,i:J SW(' oho\\'i:,1zki spr:t\\'lli('. 11:1\\'d kpie.i
111z podczas t'·wiczei'1.
:'\:i kon I roll,· na nH1rz11 \\'szys t kich rozk:iz('>w po pros I li hm k
czas11 ·i dla lego szkod~t go \\' I \lll el'l li hcz pot rzchy I rwo11 ii·. ho walka t r\\':t li,ll'(lzo krc'ilko i \\' do!ii(' dzisiejsze.i każda st·lrnnda waŻY.
mi1n1l:i z:iś 11idzi('dy moŻ(' \\'\Slarczyi- do zniszczenia okn,:lu. \Yi1rn11k i \\':tik i sa coraz I rndnicjszt' z po\\'od11 wzrasta iac\'ch szyhkoś~·i. is t 11 irnria <iym<'i\\" hoj mYy(:h i I. p .. k I<'m. ' u111ożl i,~·ia.h 11ch~·ll'11 it ·
."'.H; od \\':t I ki oraz od<' rw:111 ie si<: od 11 icprzyjacicla.
Z dl'llgi<·.i si rony 11:t okn,·l:1ch rozpcJczy11a.i,}cych slużh(.'
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podczas wojny nie można poŚ\\i(.'.ca6 zl)yl wiele czasu na duprowa<lzcnie okn;tu do stanu gotowości bojowej hez zarzutu ·i 1w umożli
wienie załodze zżycia si<: w regulaminowym tego słowa znaczcnill .
.Jak przeto wybrn:!Ć z tego bł<:dnego koła: okn,:l jako śro
dek walki powinien uzyskać najrychlej rnożliw1ie najwyższ:J wnrtośi'.. lecz to wymaga dłuższego okresu ezasu. lak Zł' wzglczdu 1w
postulaty natury \Yyszkolcnim,·(',l, jak i dla cd<'>w wychowa\\·cz>Tl1.
Dowc'Hłca. oficerowie i załoga nrnsz:1 si<z pozna{·. zbliży{· i rn1hr:d: do
siebie zaufania i... przekonania. Tylko wll'd>· powstanie fundament.
na ld<.ffyrn \\·zni-cM· można nieholyczn:.t ln1dowl<: zwan:.1 czynniki<·m
duchowym.
Ikcepta adrnirahi rosyjski ego \\' tym wypadku z:m·odzi.
Co prawda. znal('zicnic „skul<'cz1wgo rad sposobu" ll'ic 1wlcży do
rzccży łatwych. Istnieje jedna jedyna niczawodna droga: n·zLT\\'~
wojska i marynarki musz:1 zawsw zachowywa{·. n;tjwyższ:1 form<.·
w dziedzinie swego wyszkolenia i wyd1owania wojskowl'go .. l<-d -·
nak to nie rozwi:1że calko\\'icic sprawy. ~lusi tedy ,,. _spolcczd1~lwi<'
' wzajcmm· zaufa11-il' i wiara. że każdy z:1wszc i \\'l-,J:<Zhyć za.szczcpioll(_
dzie. h<'z wzgl(,'.dll na trudności. wyko1ia sw<'ij ol1owi:!Zl'k. Siła zhrnjna może tylko ugruntowa{·. lo przl'konani<'. ll'cz 11i:~ potrafi wpnii·
go gł{,'hoko i tnYalc. Z:1danic Io szkoły. a w pilT\\·szym rz<,·dzil'. rodziny. Pomoc:.t sh1żyt'. mog:! spl'c,ial11c orga11izac.il' o dwraktt·rzc
wojskowym. Cd11j~J pod tym wzgl(,'.d!'I1l .:\'i(·rncy . .J1·d!·11 z rnsyjskich
pisarzy wojskowych uskarża si1:. że w wojnic świ:llowl'j dl'taszowaI1l' odz.iały rosyjskie. poł:.iczon!' w przygodne grup.,·. z n·g11ly Z:t\\'Odzily. w przcciwid1stwi ~ do ~ic11H.'<'1w. kt{>1·zy l1ardzo czt;sto llcid.::ali si<: do tworzl'nia t. zw. komhi11owa11ycli oddziah'>w. dziab1j:.1cyel1
~:pnl\n1ic nawd w wyj:.itkowo ci<:żkich okolicz11ościacl1.
Hos,ianil· odznaczali si<: koll-ż<'i'tstwl'lll, ale zaścianko\\'\'lll,
]okalnym. natomiast hrnk im było 11świ;1domi1·11i:1 spoh-cz11;·go.
z którego wypływa JH>cz11ei<'. godności narodowej. Inaczl'.i ml>wi:.tc,
to że hyli Hosjanami przyjmowali prawie oho.if.'t11ic. ani nic uważali
tego za zaszczyt. ani nic n:1p:1w:ilo to ich d11m:}. Zgoła co inn!·go
.:\il'mcy. kt<'1ry('h :-;iła zlwojna 11it·onwl do koi'1c:1 woj11\' przcdsta·
\\·i;iła wys1)lq wartośt'·.
Hozważa11ia adm. Liwl'na 11:1 l<-m:tl k:i rności godq w Sl·dno: podporz,1dkowanil' jednostki 11i<· 11w 11:1 ('(•lu z11i~zcz<·ni:1 j<·.i
,.ja". ll'cz \\Tc;'.CZ przeciwnie - spotc.-gowani,1 siły przez pch11i(,'.cie
cncrgi,i tysi<:cy ludzi w obranym kierunku. ~ie zespolona wola s<'il-k tysi<:C:'' indywid11<'1w nie znaczy wiek.
.\u tor nic wymag:1 ka mości zcwn<.·lrzrn·.i i zajmuje pod
•
tym wzgl<.;dcm slano,,·isko wyraźne i 11icprz(',i<'d11:111e ... Siła zhroj11:1.
kl<'>ra w:yko1111jc rozkaz>· tylko pod przyn111s<·m jest thun(·m 11ic'.:·ol11ild1w. niezdolnym do od11oszcni;1 zwyci<.·stw. a jedynie potrafJ:g~ym srn<;>tnie kona{·. żołnit·rz(· 1rn'>wi:r myśmy poszli. 11i<'\\'0)11in·
·
nam .iś<'.: kazano".
zaś . . Dyscyplina \\·ymaga stworzl'nia hil'rarchii. na kt1'1r:1 skład:i.n SI(,' przełożeni na wszystkich szczl'l,Iach. Dobc'1r ludzi na te sta11m,"isk~t musi h~·{· szczcg<'>.lnic sumi!'llll\' i umi<·.i<.'t11v. g<h·ż ci ludzie
·
·
s tano,,·1:.1 k r<:gosł11 p wojska i m:1 rYIW rl~i.
.\dm. Liw(·11 z ohrzydz!·1i°iclll odzy\\',1 si\' o p:lllosz:!C,Ylll się
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biurokratyzmie. pasożyoic istniejtJrym... dla wygody niektóry~h
przełożonych. Ten szczeg{)lny system podważa zasady wycl10wa111a
wojskowego, niszczt!C inicjatyw~ i trakluj~!C najważniejsze zagadnil'nia w sposób papicrkmYo-alram{'ntowy. :Najwyższe instancjt· marynarki zajmu.it! si<,> formalist~·kt! i drobi~1zgami, ~v ro~łzaju usl~!lania wzoru pułapki na szczur) luh szczotki do zam1ata11rn, przy row11oezesnvm za11i{'dh\'Wallit1 kwestyj zasadniczYcit.
· Aulom hoii zanik trad~·~'ji w mar~·narce rosyjskiej. Nie
chc,Jc by{· źle z1·ozumian~·rn. ,vyjaśnia, Żl' w jego po.it.:ciu tradycja
nil' poll'ga wcale na zachowaniu wspomnict'l o dawnych czynach,
a 1w lrnltywownniu ducha i elrnrakll'rn bohaterów. \V tej tylko formie t rndyc,ia może si~, przyczyn ii- do okrzepnli(,'ci,1. do skonsolidowania mas żolnit·rskich; w każde.i i11ncj h<.>dzi.e uci,Jżliwym lwzsensownym halastrnn. sztucznym i lwzuż,·ll'czn\'rn.
·
.Jako dalsze hoh!cz°ki wymie11ii1 auto~· 11,tdmit•rn,! ·ilość'. zmian
(H·rs011alnych i hrak poczucia odpowicdzialności, który wyraża si~
\\' nieuzasadnionym upodohaniu do załatwiania wszelkich spraw kornisy_jni<·. I jt>dno i drngie wpływa destrukcyjnie na przygotowanie
JHTso11elt1 do wojny. z\\·łaszcza pod wzgl<~dcm wychowawczym.
Hozumiemy dosko11ak, że siła zbrojna nic może. ani islniec_\ a tym wi(.'.cej walezyc'.-, jeśli nil' ma dostatecznie rozwini(,'tych
walodm~ duchowych i brak jl',i karności. Pozbawiona tych cech .stanic się tłumem, ktc')ry nic IH;dzic :-,it,· rn{)gł nigdy zdobyć na akck
o cl w rak krze pozytywnym; ~l wic;c do czynu zdolny nic h\'.dzic.
Zn·szl.1 w każdym .id poczynaniu ujawlliłyhy si(,· kardynalne wady. a przede wszystkim nickonsd~,,Tncja, chwiejnośi·, słaba odporność woht·c wszelkiej rt'akcji, grnnirqca z niezdolnośri,! do przetrwania naw<'! lekkiego kryzysu. \\Tcszcie mit,·1drnśi·, i wysuwanie
inten'su własnego po1wd dobro og{,ltw.
Do tego dopuścić ni<! wolno. \Vychowanic wojskmv" u.kle racjonalnit· może i powinno zdziałać wiele. Ale dziś służba
wojskowa trwa stosllitkowo kr<'llko. O ik wystarcza ona na opanow:111it· obsługi sprzętu i pewnych dział<'1\\', to slano\\'czo 111ie daje r(_'.kojmi, że zadoś{; uczyni wymaganiom, jakie wys1rn·a czynnik ''"Ycho\\'ania.
\\"szdkie l rudności znikrnJ \\·i1..c·c tylko tam, gdzie spol<·czt•i'1~;t\\'o podejm1ie od podstaw akc,i<: wychowawcz:), lak ,,· dornu, jak
\\' szkole. na wzc\r tego. co ohse1·wu.icmy np. w Zachodnie.i Europie.
:\'ie zapominajmy, że zmi]itaryzo\\'ani <Io szpiku kościi prnscy nH~Żo\\'ic sianu. dl(,'lnie głosili, że: wojny XIX wicku, kl<\re wydźwigm~1~· Pntsy na ezoło\\'e miejsce w Europie. wygrał nauczycid ludowy.
I słuszni<'! Za miodu bowiem człowiek odznacza si<; najwi<_'kszą
\\Tażli\\'ości:1 i podatności,) tl:l wply\\'y z zewrnJlrz. \V{m'Czas najlat wiej go urnhić. to z1wcz.y wychowa{·. tak jak nalwzu.iQ interesy
narodu i pa{1slwa. lhlehY umie{: i chcice'.·.
\\"dzi<,>ez1w to z;1da11ic i dziś nie mniej ważne niż dotrzv111y,:·:1_1!ie kroku w wyścigu „hrnje{1. A wi<:c ~u~i na jot~· nic woli10
op~tscH· r:1k w l<'j pracy. pod groźh,! najprzykrzejszych km1sdnn-ne~·,1. ,\ to w postaci obniżenia si\' \\'artości s,ily zhro,inc,i. z powodu
11 wdost,1 lecz n ie rozw i 11 ic:t ych c11<'1t żołtlic1·skicl1.
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Niewidzialność łodzi

podwodnych.

Jak \\'i:td()lll<J gl<',,,·11:1 ;::tll'ltJ taklycz11:1 łodzi p<.id\\'odrH·.i j('sf
I )zis:ki te.i \\'hiści,,·ości h',dź nw możrl()Ś{· duko11ywania najrozmaitszych 01wrucy_j ho.io\\·yrh nil' IH:<L1c \\'idzi:lll:.t przez
\\Toga: może \\'i(.'C 01w \\'ykony\\'ai: 11icwidzi:1l11ie wywiady. ,iak n'>wnież 11icspodzic,,·:11H.' ataki; daje to .ie.i duże sz:111sL' pomyślnl'go wy-

.il'.1

11ic\\'idzi:t!1wś{·.

Pik11

dillll'.i Oj)t'l'HC,ji.

Dlakgo ll'Ż 11:tl('Ży sjHT,i,ilrli<' dhai· o z:1rho\\'a11il' ll-,i 11i1·,,·istale sprn,,·dzać cz~· ł<'>dź ni<'-- slrncila S\\'l'j gh'1w1ll'j za!Pty
i natychmiast tL"ill\\':tl' wsz(·lki(' przycz~·11y i us1.k(l(lzc11ia zdr:1dzaj:Jl'(' ohtTllośi· łodzi pud\\·odnt·.i na morzu lu!, pod \\.<)(h).
Dbalośi- o rnchow;lllit· 11il·\\·idzi:tl11ości przez lodzi<· pod\\'odrn· powi111w hyi- tym wi(.'ksza. im wi1:n·j ,icst ogrn11iczo11y ll'rcn nwżli,,·y dla dział:d1 l>ojo\\·,-cli. a \Yil'c na morz11 zamk11i<·tnn i stos1111ko\\'~1 nil'gł,.·l>okim. :l'yp;>\\'yrn pr;ykł:tdcm takiego 1ll<'.1~z:1 j(·sl 11asz
Bałtyk. I>lakgo kż powinniśmy Z\\T:tc:1{~ sp1·c,i:tln:1 ll\rng<: i szczeg<'>l11it· slar:11111ic za,i:.i{· si,; JH11'11sz011:.1 spra\\':i .
.kd11:1 z 11:tj\\':1ż11it'.iszych i llajczt,·śei<'.i spotyk:tllyeli przy
ez\'11. zdrndza.i:,1cycli ohtT11ośi· lodzi p11d\\'od1wj tak ll:t po\\'icrzchni
to tłusty ślad 11:1 po\\'i1·rzcl1lli morza. po\\'sl:t.i:Jry
,i:tk i pod ,,·od:J
od olc,i11 g:1zo\\'('go. 11.i.y\\':11H·go ,i:1ko pali\\'o dl:t siI11ik<'1\\' I )il'sl'l':1.
\\·zgl1:d11ic rzadzi('.i od sm:1n'1w.
Tt· przl'lwory rop11t·. lr:tfia.i:Jc ll:t\\'t·I w 11in,·idkit·.i ilości do
\\'ody. t wor1.:1 11:1 powi<'rzclrni morza oll,rzymil' Ius! rz:11w plamy. doskonitlc \\'idzialllt ~ol \'lll okit·rn z d11żn:li odll'glości. Plamy te li I rzYmu,i:.i sit.: ,w po\\·it·;·zcli11i rnorz:1 i>ard;,o dli1go. \\' szczcgc',l1;ośri j,·ż<:li
morze jest spokojllc.
l '\\'zgl<;dlli:1.i:Jc \\':tr1111ki :I11110sfrrycz1w i t'\\T11t11:tl11y kil'rllIick i szyhkoś{: p:11111.i:Jcych w d:111y111 J'('jo11it' pr:1d<'1w. 111oż11a 11:1 pod
sta\\'il' takich pl:11n z htlwości:J 11sl:1lit': mi,,jsc<· i czas pol1yt11 lodzi
\\' tym rc,ionil'.
.J:ikh-ż s:1 przyczyny. pm,·od11j:Jc1· l\\'ol'Z<'lli<· sic.: tych J:dr:1.
dli\\'yd~ pl:_,m. gdzie na!t-ży ich swk:it'· i jak 1111ilrn:.1t'· lego szkodli\\'l'go ZJa\\'1ska?
z 11id1 d:1 sit'' IH'Z trnPrzyczyn t:ikich •i<·sl kilka: \\·i<'k"izośi·
<
dzial1wśri.
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d11ośei us1111:Jl', lub w og{>ll' rnoż1w zapobiec ich powstawa11iu. Pl'zYezy11y te SćJ 11ast<JH1.i:!cc:
1 ) zanicczyszc1:c11ie hurt i nadln1d<')\n·k przez ok.i podczas
pohil'rn11ia zapas<'>w 1w okn;t. Z:111icczyszcz<·11il' takie może powsb1{~
'/ dw{)eh pmY<><I{)\\':
:1) uszkodzenie n1roei,rn11 do pobierania oll'_i<'>w; może tu
powsla{· uszkodzl'nic ( p(,'knic.:cic, przedziurawienie) samych rur ( co
:"'i\' zdarz:1 rz,tdzie.i) luh us1:kodz<'11ic uszczdl'k rurocic!gll; o ik takie
uszkodzo11l' uszczelki pozost.111;) niczau\\'aŻonc p1·z,ez załog(z'. i w pon: wada 11i<~ h<:dzi<· usuni(z'.ia. pobierany ok.i h1.,.·dzil' si<,: przcs:!czal
na i>u dy łodzi, a co gorze.i do 11:idhll(lc'>\\'ki. zanil'czyszczafoc i wysnwro\\·11.i:.ic wszystko. co si(,' tam z1w,idu,ic.
Ok.i l<-11 w przt·ci:rnu kilku11;1stu a JW\\Tt 11iernz kilkudziesi<;cill godzin b1.,.·~lzic pozostawiał z:i lodzi,J ślad ol<·.i11 i to nil' tylko
gdy la posllw:1 si(: pod wod:.1. :tit· lla\\Tl gdy plynic \\' stanic 11awodnyrn.
h) ~icdhalst \\·:1 załogi. gdy pohil'rnj:g· ok.ie czy to za pomoc:.i w<,:ży. czy też. z IH'CZ\'k przl'z ll',iki, przl'l<·w:1 przez nic olej.
~>hl<·wa burty i dzi1;ki temu za11it·czyszcza i wysmarm,·11,il' oll',icm
;'"adluh i nadlH1d{)\dd.
c) Zani('czyszczeni.l' olc,i:imi hurt i IW\\'<•I 11adlH1d{l\n·k może hy{: r<'>w11icż SJ)O\\'<Hiowa1H· przez duże ilości oliwy pływ:1,i:1c<·.i 11:1
powil'rzchni morza \\" porcil'. gdzi<· sio.i;! lodzie podwodne.
1) \\'ypompo\\'ywa11ic wody z z<·11z poza ln1rl(,'. \Voda laka z:iwsz<' zmi<,·szana _jest 11111il',i luh wi1.,.·n·.i z oh·,i;11ni. \\\pompowy\\·a 11 ie le.i wody poz:i 1>11 rll; ht·z\,·zgl(,'dll il' po\\·od 11,ic li I \\'Ol'Zt'Il ie si<,· 11:1
j,owi<Tzcl111 i morz:1 pl:1 my oll'.i 11. k I<'>ra \\" w:i rn 11 kl1ch sprzy,i:ij;g_·ycl 1
1110Ż<· osi:1g11:,1{ olbrzymie wymiary do dzil'si:Jlld>w t~·sit..'c~· 111 2 •
:q \\":1dliw:1 praca sil11il-J>w 11ap1.,.·dowycli Dit·scl'a. \\"ady
le mog:1 ł>y{·, krn1sl ni key.i nc lllll pochodzi{· od wadliwl'j obsługi
( zła n·g11l:ie,i:1. ni<·szczcl11oś{· i l. p. ).
·
a) ,.Jeżeli oli\y;1 do smarow;111ia ma 111oż11osc l:1czcnia sic;
\\' dm,·ol11Ym mi<'.iscu z \\·od;J clilodz:,1c:.1. zachodzi możliwoś{· prz('doslawani:i ~i1.,.· oliwy 11:1 ZL'\\'11:Jlrz. :\'alcży wi<;c przy budowie silnildl\\·
dl:t łodzi p()(h\ od11\·cl1 st arat si<; llllib1{· t:ikich możli\,·ości; to znaczy.
Ia k z:1 prn jck towa(: r11 roci:igi sma rm\·n icz.e i chlodz:JL'l'. ażch~· li 11ik11:1{~ pol;1<·;.rnia ich; o ile ze wzglc;d<'>w ko11slrnkcyj11Ych hc;dzi<· to 11i<·111ożliw<· i ruroci:,1g oliw11>· h1.,.·dzic musiał p1_-z<'cl~odzi{: przcz przesi rz<·1·1 wod11:_1 ( np. przez płaszcze wod11(' cyl111drm,·) l11h IH'zposrcd11io si y)w{· si<: z 11i111 ( 11p. w chłodnicach oliw11yd1) 11alcży go lak
\\'Ykrn;:i{·. :1żl'll\' 1111icmożli\\"ić przenikanie oliwy do \\"ody chlodz:Jc<:_j. O ill' nil' ·IH,·dzic ten <kia! 11:ilcżycic przemyślany i wykonany,
oliw:1 h1.,.·dzie mogła przcs:1czy{- si<: do wody. gdyż ciśnieni(' oliwy
ohi1·gow('i j<·sl z:iwszl' wit;kszc od ciśni<·nia \\"(Hl~· chłodz:Jc<',i. PrZ('doslaw:111.ic si<· zaś siak. n:1wd mi11in1:1l11('_i ilości oli\\·~· do wo<h·
clilodz:.ic<'i. w~·wolt1 je stałY. ci:,1g11:_1cy si<: za lodzi:.1 oliwny śl:id, gd~·
pos11w:i si<; rnia \\" s·tanic ,·1awod11y111.
·
li) O il(' sil11iki widocyli11drm\T s:1 źle \\'~Tcgulowanc: i chociażby \\' .kd11ym cylindrze sp:tl:111i(' paliwa nie b1.,.·dzic calko\\'ik.
z ruroci:,1g11 \\'\"<keltowl'go ht;d:.i \\·ylatywały droli11i11tkic krop(·lki
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uicspaloncgo pali\\'a i oliwy.
łodzia ślad.

pozostawiając n'iwnicż

c1:ig11:.!CY

Sił,_'.

za

~ 4) Zbyt staranna konserwacja instalacyj umieszczonych
nazewrn!trz moc1wgo kadłuba, pol('gaj:.!ca na zmia<lto obfitym smarowaniu nwtalowych CZ(,'Ści łych urz:.1dzc1·1. r<'iwnież moż.c hyć przyczyrn1 tworzenia sic,: śladc'iw oliwnych podczas przebywania łodzi
pod wod:.J; podczas ruchu łodzi woda morska zmywa smar z zakonserwo\\'anych czc:ści. który wypływa na powie,·zchni<; 'i tworzy śh1d
oliwuy.
:i) ~ieszczl'lność zhiornik:<'>w paliwowych i oliwnych. Lodzie podwod1w maj:.! rozmaicie umi<·szczonc zbiorniki paliwowe: na
łodziach jednego typu cały zapas paliwa jest ulokowany \Ye\\'WJtrz
mocnego kadłuba. w innym zaś - ))l'\\"IW ilość paliwa lokuj;} w kadłuhic mocnym. resztQ \\' kadłubie h-kkim, używafoc do kgo cz<;ś{·
balastów wodnych, odpowiednio dostosowanych i wykonanych. jako zbiorniki paliwowe. t. zw. Zl'WIH,_'I rz1w.
\\' pi<·rwszym \\·ypadku nicszczdnoś{: zliiornil-diw może powstać: z powodu nieszczcl110ści nitów lub szw<'iw \\' dnie tych zhiornik<'>w; ponieważ zaś dno takiego zbiornika stanowi s:.11n kadłub mocny, 11szkodzenia takie zdarza.i,! si<,: hardzo rzadko.
\Y drngim wypadku, gdy paliwo 1tlolrnwa1w jl'st 11az('W11:1lrz \\' lekkim kadluhie. narażonym o wit·le wic.:e('j na wszt'lkiL·
uszkodzenia i udt•rzcnia. a JH)/.a tym wykonanym z blach i k,,tlowników o wiele cici'1szych i slahszyd1. podobna 11icszczcl11oś{: zbiorników łatwiej moŻ<.' nast:.wi<-':. J>oz:1 tym. :.1żdiy 11rnożli\\·ii·. dosl<;p do
wnc:t rza tych zhiorn il,.c'>w dla ich czyszczcn ia. konsl'rwacj i i n·m011tu. posiadaj:.1 one. jak każdy zn·szl:! zbiornik. włazy, umi('S/.CZOIJC
na kadłubie kkkim. a wi~c })('zpośn·dnio slykaj:.1cc si(; z m<,ll'zcm.
\Vłaśnic k włazy s,1 najcz<;ściej przyczy11:.1 11icszczdności zcw11<;łrz
nych zhiornik<'rn· paliwowych; 11i.e<Hlpowic;d11iL· uszczl'lki dla pokryw
pm\'(Hluj(~
łych właz('iw. \\·zgh;dnie II icdos la kcz,w ich dociśn il,,'Ci<'.
z łatwości:! przcs,iczani(' si<; paliwa.
Podobne 11id)ezpil'CZl't'1slwo zagraża[: nu>Żl' wszystkim typom łodzi podwodnych o ile s:! przl'ci:!ŻOIH'. t. j. jl'Żl·li ponad normalnym zapasem paliwa pohiera.i:.1 dodatkowe paliwo do nickl<'>rych
balast{>\\' wodnych. ktc',re s:J odpowil'dnio do kgo dostosowane.
\\' takim wypadku przvci:JŻ<'nia poza włazami, mog,! Iiyi:
równil'Ż nil'szczl'lrn· na ropt; od\\·il-trz11iki halasl<'>w; przez k ostatnie ropa moŻt' przt·s:1czai: sit: 11:1 Zl'Wll,Jlrz i ulworzyt': ślad oliwny 11:1
·
powil·rzcl111i morza.
Zbiorniki oliw11l' ( 11a oliw\' do sm:irow:rnia) zawsw 11mil'szczom· s:! we\\·11:!trz kadluha llllH.'lll'go, a wit;c przl·s;isz:111ic sit; oliwy na Zl'Wll:JI rz ol,:r\·lu n,;.dl'ży do rzadkości.
);awet wyrzucone z lodzi śmi('l'i<· i rc',ż11L' odpadki mog:J
z~lradzi<.': ołH·rnośi· .ki w danym r<',io11it'. gdyż papilT, nil'dopałki paJHcrns<'>w, puszki od konsl'r\\', a 11:.1jwi<~n·j przl'lh1szczo11<· zużyte pakuł~·· szmaty l11h odpadki hawl'łnia1H\ pozoslaj:.}(: nieraz przl'z czas
dh_1zszy _skupione na powiL·rzchni morza, s:J n'>wnil'Ż z daleka widz_1:.,llnc 1. mog:J zwn',cit'· uw:tg<l· prz<'ciw11ika i za:tla rmowat': go. Dhałosc O 11 H'\\·idzin Inoś{· wi 1111:1 łiyi· za Iem _jl'd II ym z pods lawowych
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ohowiązld)\v

i zada{1

załogi łodzi

podwodnej.

Jakież wiec należy stosować środki. ażeby u11ikn,1ć dema-

skowania łodzi z p.rzyczyn· powyższych?
Przl'dc wszystkim należy już przy projektowaniu łodzi
zwrc'>cić uwagc: na konstrnkcj\'. urz,!dzc11 do ładowania paliwa i smal'<'>w; konstrukcja taka winna zasadniczo uniemożliwiat·, przdewa11i('. olej{)\\' podczas ich pohi('rania i zanieczyszczanie hurt, nadbudówek. pokładu i l. p. Podczas odbioru wybudowanej łodzi należy dokL1<lnic zbada<.'· czy warnnki powyższe zostały należycie spclnionc.
Podczas siużhy okn,.'lll w warnnkach bojowych poleca siQ
po każdorazowym załadowaniu olcjc'>w i przed wyjściem na morze.
zmyi: dobrze. hurty i wn\'.trza nadhudc')\Yck mydlawi wod,! luh rozczyn<'m sody kaustycz1w,i, ,l nastc:pnie spłukai· silnym stnimienil'm
czystej wody morskie.i z w(.'.Ża pożarowego.
Nail-ŻY n'>wnież dbać o to. ażeby nic tylko nic przl'lcwai·
uleje')\\' na sam.ej łodzi. ale hy krypa czy stalek ropowy nic wylewał
do morza w pobliżu lodzi olej{>w z wc:żc'1w. przez kl<'1n.' odbywało sic:
ich ładowanie. lU1wnicż powierzchnia basenu, w kU>rym stoją łodzie
l_>od~,,(Hlnc, \\"inna hy{: czysta, n'ic pokryta pływaj,!C:! rop,! lub olc.Pll111.
Osuszanie zcnz, gdy łc'idź jest na morzu, należy wykonywać
oslrożnil' i roztropnie. Zasadniczo nie wolno lego robi<.'.- w tym rcjo11ic gdzic ł{1dź ma przd>ywa{· przez czas dłuższy lub nw dokonai:
jakiejś opPracji. Dla wypompowania wody z zenz dobrze jest oddali<'.· si(,.' od lego rcjonu i osuszy<.'· ze11zy w takim miejscu. ażchy wiatr
czy pqd odpczdzil pl~·,,·aj:JCC ok.ie w kicrnnku przeciwnym od rejonu op('raey,i1H'go; w t(·n spos<'>li zmyli sic: n i('przyjacicla i ukryje
\\'laściwy rejon pływania i operacji łodzi podwodnej.
\\' szczl'g<'1l11ości należy unikai: osuszania zenz w rejonie
oJH'racy_jnym tuż przed zanurzcnil'm si<: lodzi. gdyż powsta.i,1c~1 11a
morzu plama może zdradzić miejsce zanurzenia.
\V razie konieczności osuszania zenz w zanurzeniu ( długie
zanurzenie lodzi, 1wdmi<'rne przeciekanie dławnic pochw przyśrnlw
wych. nieszczelność· rnrocićJgc'1w wodnych i l. p.) wodc: z zenz należy pomw1wać: nic za hurt(,.', a do zbiornil,:c')\\· regulacyjnych luh kompcnsacyjnyeh. Przy najbliższej możliwości ( np. ". nocy) gdy l<'1dź
h\'.<łzie w stanie nawodnym. hrndn:J wod(.'. nall'ży z tych zhiornikbw
usun,!t', przemy{· ,ie i znowu odpowiednio n:,pdni{: czystą w0<l:1.
".\Iożliwoś{, takicgo 11rn11<'\\Tll wodnego musi by{·
przewidziana na
każdej łodzi. ~loże przy tym zajśi: koniecznoś<'.· l rymowania, z czym
11;11t,ży si(,.' liczyi·.
Powil'rzch 11 ie \\·sz,·s lkicl 1 rucl I< 1mycl 1 pohJczd1 i 11s lalacyj.
umiL'szczonych 1w zcw1qt r~ moc1H'go kadłuba i podlcgaj,icych h1rciu.
wolno smaro\\'ac': tylko smarem g(,'.stym (rodzaj towotu), a nic olejami plynn~·mi; wszystkie zaś czc:ści, dla zalH'zpit·czl'nia od rdzewienia, nic \\'0!110 smarnw:1{· żadnYmi tłuszczami lecz rnalowa{· (miniow:1{· ).
.
Załoga nwsz,·nmYa \\'inna stall' di>ać o to. ażdlY <,li\\'a nic
rnogb t rn fi{·, ·do wod~· chlodz,Jc<·.i i rnzcm z n i:J poza httrt<:; poza
stal:} oi>s<'l'\\':tcj:J i liad:111i<'rn szcz<'lności rnrnci:g.!;ll oliwnego należy
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podcrns prncy sil11ild,w możliwil· cz<;sto spra,Ydzai·. czy \\'<Hhi chlodz,!ca nie za\\'icra oliwy. Spra\\'dzanic takie może być łatwo wyko11y,Y:.rne przez małe kurki. umieszczone ,,. g<'>rnych cz<;ściach instalacji chłodz,Jcc,i uliw<-._·; kurki le sl11Ż,J do odwil'lrzania i sprawdzania działania instalacji. Ponieważ znajd11fo si<: one 11:1 g<'>rze, w ra- •
zie przcs,!crnnia sil,' oliwy. t;i ostatnia h<;d,!C pod ciśnieniem. b(,'dzic
sil,' zhicrać w g<\rnych CZ(,'.Ściach instalacji i w rnzit· otwarcia takit·go kurka najpiL·n,· ukaże sil,' oliwa. a nast(,'pnic woda. \\' razie 1ilrnwnia sit; oli,,·y należy zhad:1i· cab.i instulacjt,: oliw1q ,,· tych mit·.iscach gdzit· moŻt' sit; ona st ykai· z wod;! ,i w mia rt,: możliwości 11s1111,!t: uszkodzenie. Hacjonalne ustawicnil' takich kurld>w i łatwy dost(,'p do nich jest rzccz:1 bardzo ważn,!. Podczas okresowych 1Tnwntc'>w 11iezb<-._·d m· jest każdornzmn· had,1 n ie s1.:czcl11ości ru roci,.igu
oliwnego.
Drngim nie mniej ważnym ol>owi:1zkiem załogi m:1sz~·110\H'.i winno byt st:tłc nadzormrnnit· pr,1cy sil11ik.<'1\\' 1>it·sel'a i pil110wa11ic łJy \\·szyslki<' C\'lindr\' )l\·h· z,l\,·sz<' jcdn:rlw\\·o ohcinżrnw,
a spalaniZ· sit,: p·aliwa ,,: cyli11;lr:tt:li· hyłq kom.pll'11u. ·. Pow odp,;,,·i(·d nimi przyrz,J<himi i urz:!dzcniami. kl1'irc 11:1 każdt·.i łodl'.i ,,·inny si<,'
znajdowai· do dyspozycji załogi maszyno\n'.i. obsługa sil11ik<'>w win IW być· o lylt- \\'yszkolrnw i doś\\'iadczo1w . .tŻl'hy z:t ponwe:J s\\·ych
zmysł<'n\' ( słuch. \\'Zrok. dotyk. na\\'l'I p<1wo11ic11il') ,,· pon; z:111ważyć· wttdli\\',J pract,: sil11ik:1 i 1lit·do11wg:111ia usu11:Ji·.
Xa,ilrud11it·,isza jl'st hoda.i ,rnlk:1 z nit'szczclności:J zl>iornik<'>,,· paliwo\\·ych zcwm;trznych ( \\' lekkim kadl11hil' ) . .:\i<"szczl'l1]()śt'·
11it<'>w i szw<'>\\' .it'sl lrnd110 zauw:1żyt'·. a 1110g:.1 rn1c po\\'slai· bardzo
In l\,·o od udl'rzci'i o molo podez:1s Cli mow:111 i:1 si<;. od udc l'Z<'i'l si I n~·cl 1
fal. a 11"\\'<'I podczas poslo,iu w \\'yp:1dk11 siln<·go wi:t t 1'11, prl'.~Tiskafocego ł<'>dź do 11:ilirzcż:1. Oshtl>ic11it· nil<'>\\' i szw<',w 1110żt· z cz:ist·n1
n'>wnicż 11asl:1pić od korozji i wibracji kadłt1h:1. gdy l<',dź pł\',,·a 11:1
\\'odzie. Ok rcsmn· pn'>l >y '1yd ra11 I icztH' zl>iorn i Id>\\' pa I i ,,·o\\·ych ,,, dok u nit' da ja całkowitej JH'\\'llości. Żt· rnp:1 11il' lwdzit' przt·s:icz:H·. si<'
na zt·w11:1 ir'z. gdyż. ,ial~ wiadomo. ma ona ,,·laśc(wośri przt·<,loslaw:1~
ni:i si(: lam. gdził' woda 11:1wl'I pod ciśniL'llicm 11ic· przt,jdzil'.
I) la lt-go leż 11a lcży Cl'.(.'S Io ohsn,,·o,,·:it'·. cz_\' l<',dź 11 it· pozo~ 1a wia za soha oliwn\'l'h śl:1<i<'>w; had:11ii:1 takie 11alł'Ż\' doko11\'\\':tt·.
gdy ł<'><lź ,it·st ~z:111urz1.)Jla. Ponicw:1~ ,it·dn:1k ohst·nrnc.fa przvz ·,)('ryskop może nic dat': zadaw:tl11iaj:1c~Th rcwlt:llc',w. gdyż <1l>iddyw lH'' yskopll jl'sl zbyt nisko prnwd po\\·il'rzcl111i:.1 morz:i. oh"'lT\\':1c,ic lakic należ\' doko11nvai· zanurza.i:)l' łc',dź t\'lko l'Zl,_'Śl'io\\'o lak. ażl'l>\'
\\'oda t ro~·lit.' pok 1:yła pokł:td. I >la l:1k ich ;>hst-r,,w·y_j pogo<ia po\\'i11·Pa hyi- dobra .. i:1s11:1 i morzv spokojne.
zcspołm\'t' ltd>
Xalł'ży l'<'l\\'nit·Ż wykorzysly\\':tt· pły\\':111i:1
dwustronne i·wiczt'nia z ok1\'l:1111i na,,·od11yrni. dl:t spr:l\\d1<"ni:1
obecności plam oliwnn·h.
SptT,ialiq pit~czułow i Io~ci:,1 na leży ot oczy i· I ISZl'Z!' lk i pok n·,,·
\\'l:tz<'J\\' Zt'\\'nt,:t l"~ll~Th zhi11r11il,J>w_ p:tl_i\\'O\\)'clI. gdyż ,il'st Io na,ic.z<:ścit·.i spotykanP zrodło przt·s:Jcz:in1a są· p:tl1\\':1.
Uszl'Zt·lk:1 laka wirrn:1 hyi· z .i<·drH·.i si rn11y 11:ilt·Życi<' odporna na ropt,: i na \\'()(lt nwrsk:,1. z dl'll.~il'.i zaś doslattT111it· t·l:1stycz11:1
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by zapc\\'11i<'.- szl'zdnoś<'.-, lecz odpo\\'icdnio I nYala bv osi re brzegi
\\·łazu nil' prz(•cinaly jej. ~alcżvtv doh('>r matl·riału n·a te uszczdld
i ieh fahrykacja ma.i:! bardzo doniosłe znaczenie; wszelkie koszta
i prnca zużyte w tym kicru11ku sowfric mogą siQ opłacić. Podczas
wo.iny od takiej us1:czclki może zalcżyć życic okn_'lu. gdyż ona to
najcz(.'Śl'il'j bywa prz~Tzyn:J zdradzenia mi<'jsl'a łodzi i w konsekwencji jl'j zniszczenia.
Druga nie mniej ważna sprawa. od nalcżykgo załatw·icnia
kt,'>n·.i zależy w dl!Żl'j mien;e nil'widzialność łodzi, to odpowiednie
jej nwlowanil'. a raczl'.l ściśll'j lrnlor i rodzaj farby. Kwestia t:1 jest
skomplikowana i trndna. całkowicie racjonalnie rnzwi:!zat·. si~ nic
d:1. gdyż zależy ona od wielu czynnik,'>w.
Hacjo11altH· nwlowt1nil' lodzi jest o wiele t ntdnicjsze n1z
okl'(;ttt nawodnego. a to dlatego, że musi być· ono slrntccz11e gdy
ł<'><IŹ jt'st \\' stanie nic tylko
1iawodnym, ale i podwodnym. Kolo1·
farby ok n:t u nawodnego musi by<'· zasadniczo dostosowany do koloru otoczenia. 1m l)p kt,'in•go okrt:t J)l'Zl'W,1żnic pływa. 0(lgrywa
wi<,:c tu rol(~ kolor powil'rzehn i morz~1. ni cha· i hrzcgl'>W; o ile wil;c
okn:t pływa prZl'Ważnie d:tlt·j od hrzl'gc'iw ( wi<:kszy okn;l) malownnic jl'go wi11110 hyc'.'. możliwie dostosowane do koloru powierzchni
n1011za i nieba. Zrozumiałym jest, że ściśle dostosować· kolon'iw nigdy nic da sic:, gdyż zalPż1w s,1 one od pi'1r roku i waru11ld>w almosfl·rycznych. kt<',rc, jak wi,1dmno. nwg~! zmienia<': si<: killrnnaścit' raz>· na doli(,'. Tło hor>·zontu ( nicha) zalcŻJH'. jest n'iwnicż od oświcth·
nic1. a widzialnoś<'· okn,'111 od jego pozycji w stosunku do słot'1ca lub
ksic:życ:1;
poz:t ty111 sl;111 zachmurzenia nil'l>a n'1w11icż ma \\"il'lki
wpln\· 1m widzi:tl1lOŚ[· okrl'l11.
·
.ll'd11c1kżl~ \\' gn1h~zych z:1rysacli można ustalić·. że okr<.:ty
przd,ywa.i,Jl'l' wyl:Jl'Zllit' 1w morzc1cli p<'1lnoc11>·ch 11all'ży m:dowa[~ 1w
kolor jasno szary, dla m<'irz zaś poludniowych odpowiedniejszy jest
kolor ciemniejszy. wp:Hl:t,i:1cy w nichi<'ski; okr(,'ty op('I'll.i,!CC przcważnic \\' pobliżu zalesionych łll'zcgt'>w l11h \\' szclwrach należy malować·
11:1 kolor zi('lo11 Y.
Spnrn.-:1 malowani,1 lodzi podwodnych komplikuje si(.' jeszcze hardziej. gdyż wehodzi tu \\' gr(,'. ponadto zal>l'zpil'CZl'llie niewidzialności. gdy l<'>dź jest pod wod:J. ~iewidzialność ta zależna jest
~ ·d JH'Zl'Zrnczyst ości \\'ody morskiej w danym rej 011 ie, oŚ\viet len !a
I dna, 11a tle k t<',rego rzutuje si<: lt',dź. Przezroczystość wody zmienia
sit.· przy tym kilka razy 11:i doli,:; po deszczu przczroczystoś<'· wody
pog:irsz:i si1,_· i ł('1dź stafc si(,' pod wod:J niewidzialn,! nawet z samolotll; przy stan il' 111orza ;;
l samolot rt',wnicż w naszn:h \\'arunkach
11 ie zoh;H:zy lodzi I >(,'d,Jcl'j \\' za11L1 rzc11 iu. na \\'cl na gł~bokości 1'.2 -1 :i
mir.; s:mwlol 11:ijkpicj widzi łc',dź 1w k.i głc.,.·hokości. gdy morzt· .i<·sl
spokoj1H'. dziei'1 nie jl'st mglisty. slo1'1ee Ś\\'icci jasno i ,icst 11:1 wy~;okości :~o
10 stopni JH>11:id horyzo!lll'm.
Z powyższ(·go wynika. że ł(>dź podwod11:! nak·ży malowai·
n'>żnyrni kolorami: wszystkil' powi<'rzch11ic boczne ponad linią wodrq winny by{· m:dowant: tak. jak 11:1 oJu·(,'cie nawodnym. t. zn. \\' nasz_w·lt warunkach kolor winit'n hy<'· ,i:is110 szary; wszystkie zaś po\\'Ierzclmic widzialrH' z gt',ry n:1h-ży rnalow:1<'· ciemnic.i; kolor ten poPrzegl,1d
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wrn1en by<.'· ustalo11y doś\\'iadcrnlnie \\' \\'YŻ('.i wymienionych waru11kach. najmniej sprzy,iaj,Jcych niewidzialności łodzi pod\\'odnych.
\Y stanic- nawodnym najwi~cc.i widoczna jPsl \\'icża ( środ
kowa rnulbudc'>wka ). szczcg<'>lnie ,icżl'li jest ona malowana hłyszcz:!
cą farb,!. Liczne obserwacje wykazały, że w słoneczny dzic{1. zwła
szcza gdy sło{1ce jest nisko ( i-ano lub po południu). silne odblaski
wieży zdradza.i:} z dakka ł<'><lź. gdy nawet przl'z lonwtk<.· .i(·st ona ledwo \\·idzinlna. Dl:ltPgo leż \\' \\·anrnk:ich bojowych nall'ży L1Żyw:1<.'·
tylko rnatn\\'t'.i farby. kt('>ra pochlania i tylko cz<,:ściowo rozprasz:1
'
promienic. a nic odbija je. jak forha hlyszcz:1ca.
Ta ostatnia. dosko11ała \\' \\':trt111kach pokojo\\'yel1. gdyż
nadaje okr<,:towi ładniejszy i wi<;cc.i n·ptTZ<:ntary,iny \\'ygl:1<1. oraz
poz\\'ala 1m u trzymani(' malow:1nyel1 powierzchni \\' czystości przt·z
czas dłuższy. jest \\' warnnkach ł>ojm\·ych zbyt zdrndli\\'11.
:\':ilcży n'>wllil'Ż zwn'>cii-, spccjaln:1 il\\·agt,· 1m odci<"i'l pokła
d<'>w drl'wnianyc.h . .J:1SIH'. dobrze wyczyszczone pokbdy 1w okr<.·t:ich
11:l\\'C>dnn:h sa \\'\Taź11ic \\'idzi:111t· z samolot11. szczeg<'>lnic w nocy~
dla unil:ni(.'.ri,; ll',f zdradli\\'ci \\·laściwości poldad<'i\\'. ·a11gidsk:1 l'lola
podczas rn,llH'\H<'>w \\' r. 1!):1 I poh-\\':tbt 11:1 dużych okn;tach \\' nocy
pok łady wod:J. hy \\' ll'll spos('>h je ścit 'lllll i<.'~ i li I l'lld ,tit'~ ol>s<T\\':tc.k
powidrzn:!.
łodzi podZrozumiałym ,icsl. że jasny dn:\\'11.ia11y pokhid
wodnl'j może hy{·, dl:t nil'j zg11hny. gdyż 11ie tylko \\' sl;i1lil' 11a\\'od11ym lecz i pod\\'od11ym t\\'orzy \\'Yl':IŹII:} l,ial:J pl:mH; 11;1 t lt· ci<"!lllli<"jszego n10rz,1; jest ona daleko widzial11:i z s:imolot11.
\\'idzimy \\'i(.'C. że spra\\'a zacho\\',lltia nie\\'idzialllości ło
dzi pod\\'odncj jest k\\'csti:1 bardzo \\':tŻtt:} i skompliko\,·c111:J. 'l\·lko
ścisła \\·sp<'>łpraca floty pod\\'odncj z 11a\\'odi1:1 i lotnic! wcm. ~tale
ohscn\·ac.ic i hada1ii;1. stała „walkH o nit·\\·idzi:tlnośt'·" mog:,t zapc\\'nić· łodzi t(.'. \\·łaści\\·ośt'·. nic tylko poZ\\·;d;t,i:ic:i ,il'.i 11:1 \\'yl.:rn1:111ic l>o,im\·yeh zadai'1. lecz h<,:d:1q n'>\\'llh·ż dl;i nit·.i 11:1,ill·psz:.1 ol>rn11:.1 i zahczpicczcn iem.
źn'>di:i:
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.. .\lor.-.koj Sl>()rnik" (\11/:Hi)

I. d.

K.-\PIT.\:\ ~L\BYI\AHKI T,\DEl'SZ BORYSIEWICZ.

Jak~ sytuacje wytwarza na kuli ziemskiej
istniejący układ i ruch mas powietrznych?
(.Nowoczesnej 1'1eteorolog·ii cz. Il) .
.Jak ,iuż \\'SJH1m11icliśmy. źn'idla dl'pres,ii frontu polarnego
11
kż:1 \\' szerokościach umiarko\\·anyeh pomic:dzy
i G0' 1• \Vskukk
ll'go. Il- właśnie okolicl' s,1 nawiedzane na,icz(,'.śeic·.i przpz zc1bur1:cnia

:m

I mosfrrycztH' 1 ).
~a 1\ll:111tykt1 pas eyldon<'>w polarnych przebiega po linii
lkrn1t1<ly
1\zory - Europa p<'iłnoc11a 1 11a Pacyfiku pom ic:dzy .Japoni:! i \Yyspami .\leuckimi. (;rnnice te zależ:! w pewnym stopniu
od pory roku. \\' lecie JH'Zl'St1wa.i:! si<.: wyże.i ku pc'lłnocy. w zimie
scl10dz:1 bardzie.i 11a połud11ic . .Jcszczl' dalej na polud11ic - jak widai· z rys. q - rozciągaj:} sic: strdy stałych wialr<'1w. 1.wanych pas s a \ a m i. :1 })O\\'odow:1nyeh splywanil'm powil'lrza polanwgo
ku n'>wnikowi . \Via\ ry ll'. stanmYi:}Cl' dla żaglowe<')\\' praw<lziw:J
łask\ Opatrzności. posiada,i:.i cal:J sw:J romant~TZll:! lilcrnturc,:. wplcci<m,J w historie wszystkich wi(,'kszych IT.is<'>w ż:1glowyeh. Star;1 że
glarska piosenka francuska pm\'iad:i o nich:

;1

Alizćs

de

~ordĆ'

Plus hc'ati:,. \Tllls dv la earle
l A·t1r do111H' sou rcgrct
Cdui qui s'rn frarte.
Pierwszy przekonał sil,' o tym na wlas11cj sk<'H·ze Krzysztof
Koll1111b. k t<'>r\' \\' picTwszc.i swe.i podn'>ży, porw:my pomyślnym passa km dol-.:01;:tl odkr~Tia l:1dt1 :1mcrykai'1skicgo, w drugiej zaś za1)
:--:a p,'1lkuli poludniowl'j \\' nil'klc'irych 1nic,isc;1('h z:1i>urzenia
lokalne wywołuj:) odchyk11i:1 od \\'\Ż(·j opisany<'h zasad. np. n1uson~· Oceanu
l11dyjskil'go. Ponil'waż )(•glug;1 11;1 tej pc'ilkuli jest zn:H'znie mni('.i rozwini(,:ta,
niP li~·dzil'111~· si~· ni:) dokl:1d11i('.i z;1jrno\\':ili.
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puściwszy

si(._' dall'j 1w południe. omal rne ;,gill:JI z głodu \\' .,pot-aunoir". pasie ciszy równikowych.
Pas ten rozchrna si\' 11a południe od strefy p:.1ssal<'m·. Cieszy sic.: 011,wśn'Hl żeglarzy jaknajgorsz:.J slmq i znajduje si<,> w okolicy. gdzie spotyka.i:.} sic.: passaty p<'>łkuli północnej z pnssatami p<'>ł
kll li południowej. Ponieważ oba te IH':!dy powiel rznc maj:.J \\' przv:.i.rodło powt'elr·za

/JCM

CtSZI/

zrmne90

rownt"lr-owych

Hys. !l.
hliżcniu jcdnakm\·:.i ll'mperatu1'!,_\ przdo zroz11mi:d:.1 jest jednosta.inośi-. pam1j:1cvgo tam ciśnit'llia. a co za tym idzie brak wiatn',w.
Powsb1j:Jce natomiast pot\·Żne. cieple pqdy wst\'IH1j:._ice daj:J \\' rvzultacic formacj<' olhrzyrnicli c 11 lll 11 I li s <'> w z 1il<'w11ymi op:1-

dami w pcw11yd1 okrvsach. przy zt1pl'i11yrn hrnku wiatru.
Powvższ\' ukl:id stos1111k<\w atmosfrnTz11,Tlt na kuli zil'lll~kit·.i stal si(.' ·pun"i..:tt-m wyjścia dla 11slalrnia 1'il·nink<')\\' linii Żq.(lll
gm,·ych i powietrznych call'go świat:1. Hl·.isy żaglo\\T(·,w i linii komunikacji pm\"idrzm·.i s:1 śeiślt· zwi,JZalll' ze szlakami slalycl1. n·gularnvch wiatr<')\\', żegluga parowa siara si<~ natomiast omi_jat gi<\wne <;środki wielkich zal>urzci'1 :llnwsl"t·nTZll\Th.
Zaburzenia lokalne w stosunk,ich :itmosferycznych. Zrnz11miałym jest. że char:.ilder ,,·iatn·,,,· ponad otwartym Ol."(':IIH'lll i ponad !:!dcm. pokrytym prz<'szkodami. ornz n1:1j:1cym inny wsp<',ł
czynnik termiczny - nit· b(~dzie jednakowy .
.Jeżc·li na~-;zkirowana powyżrj sytuacja atm()sl'nycwa 11:i
kuli zic·mskicj jest 1w og<'il zgodna z rzeczywistości:}. lo przedt· wszystkim dzieje si\· to dlatego. Żl' oct·a11~· pokrywaj:} przeszło :~; I og<'>ln~·.i J!owierzch11i ziemi i wywiem.i:} wpływ przc·,,·aż:i,i:1ey na llkład
ZJY\\Isk atmosfl'ryezn~Th. Xienlllic·j .kdnak wpływ l:J<i<'>w pm,·<Hl11,ie
111ek1e<_ly znacz1w odchy!(·11ia od slos1111lJ>w zasadniczych. \Vplyw
ten opi_crn_ sic:_gl<',wnic na d11żt·j n',żnicy pomi\'.dzy po,it·m11ości:1 cicpln~! l:idow 1 morz. Przy jPdnalrnwl'j ilości doprow:ulzoll(·go. wzgh:dnic·
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odebranego z zcw11;Jlrz ciepła. lc.Jdy nagrzewają sil,'. i ozi(z'.hia.i:! znacznie hardziL'.,i niż morza 2 ) •
.Jednym z bezpośrednich tego naslc.-pstw s<J wiatry znane
na Oceanie lndyjskini pod nazw,! m u s o 11 ó w. \V zimie wieją
011c z kicru11ku ~O. gdyż ląd azjatycki, jako hardziej si~ ozi(,'.hia.i,!cy, tworzy skupisko wysokiego ciśnienia, pn!CC w formie stałych
wiat n'iw ( Illll'-;Oll('>W) ku niższemu ciśnieniu, panu,i:Jccnrn nad cieplejszym Oceanem l11dyjski111. Latem zaś jest odwrotnie. \Yiosna
i jcsic1'1 s:1 porami zmiany kil'runku muson<')\Y, a wi\-c okresem nicl'l'.gularnych i burzliwych wiał rów. Istnienie tych nrnsonc\w jest podsl;l\q dla obliczania każd('.i żeglugi na Occ;mic Indyjskim.
Sytuacja podobna do wyżej opisanej zdarza siQ zresztą
w 11111iejszy111 stopniu nad każdym wybrzeżem morskim w postaci
bryz porannych i wieczornych. k t<'irYch źn'>dło lcżv rc'iwnicż w r<'iżnicy· pojemno~ci cieplne.i h1,i<')\,. i m<'>t·z.
·
Ogc'ilnie rzecz hior:Jc. wielkie połacie konlyne11lbw wytwarzaj;! odnJmc \>I':!dY powi1 lrz11c, kl<'>rc dodaj:1c sic: do zasadniczych
pr:!d<'>w: polarnego i tropikalnego. wpływa.i~! na zmian(,'. podstawowego układu a tmosflTycz1wgo. Ow(~ zimne lub cieple pqdy powietrza konly11ental11ego. ściera.i,!c si~· z zasadniczymi pr,idami, płyn:1cymi od hi(·gun{)\v i r<'>wnik:1. tworzą również układy depresyjne
o charnk lcrz(' h:1dź ciepłego, h:1dź zirmwgo frontu. Ta ostatnia okolicznoś{· jak wiemy - zah-ży od tego, czy powid rzc cil·płc nasuwa si\' 1w zin111(' ł:igodnie. czy ll'Ż zimne wbija si(.' gwałtownie pod
ci('płe.
Ponieważ zaś zachow~1nil· się wobec siebie dw<'lch mas powił'! rznych zakży od ich pochodzenia i charakll'ni,
przeto znajomoś{: tych dm'ieh ostatnich wlaśeiwości staje się kapitalnym prohkllll'l11 przy wysnuwaniu prngnoz~· pogody w miejscu spotkania si(;
takich dw<'>eh mas.
Hys. 10 daje nam przykład sytuacji zimowe.i wraz ~ wyodn,·lmi('nicm -1 rodzaj<'>w mas powil'trznych n'lŻlll'go pochodzenia.
Przy spotkaniu si\· tych mas powstają fronty zimne lub cieple. za~
leżnie od ich pochodzenia i właściwości fizycznvch.
I);i lsz(.' ;,;ilH1 rz(·n ia zasad n iezego
khHlu ,tlrnosferyczncgo
p11,,·1Hlt1.i,! wysokie masywy g<'>rskie, zna.iduj,JL'l~ sil; 1w drodze pr,!d<'>w powil'l rznych. :,lasy powil·t rza, podnosz:JCl' si(.'. wzdłuż stoków
gc'irskid1 ku g{ll'zc ult'ga.i;! ochłodzeniu i z reguły skrapla,i:J si(,'. w fo1·111ic chmltr i opad<'iw. Okolicznoś{· la ma spcc,ialrn· z11acz(·11ic dla że
glugi powil'lrwci.
l(ilka st'ów o przepowiadaniu pog·ody z zastosowaniem teorii frontów. Z1wjomoś{: og<'>lnych rnch<'>w mas powici rznych. cmv:
z,ia w isk :tł n111s fl'l'\'CZil\Th, ia kil' pmys ta.i:! przy ich zd lrn i(.'.ciu si(.'.
da,il' nam duŻl' m·ożli,~·ości ·okrvśll'nia spodzit·w~111cgn sbmu pogody.
o ile znamy pochodzl'nic tych m;1:-; i ich charakll'r, a wii;c: wilgotnośi· i kmpcralu1-c,'.
\ktod:i f"rnnl<'i,,·. ,i:ikkolwil'k da.i(' znakomitl' rezultaty. wy-

tt

'.!)
Znany ll-11 r., kl I lu111a<·z~·111~· soliil' przl'de \Yszyst kim st:dym
11111·sz;1nie111 sic: prnni~·dz~- soli,) r<'>żny<'h w<'>d. mniej i wi~'l'<'.i nagrzanych. ze
wszyslki<"h szl·rokoś<"i µ,t'ograficzn~·d1
wskull'k pr:Jdc'JW i falowania.
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rnacra jednak skrupulatnego i dość kosztowllcgo pl'zygolowani a 111akri~1łu· do samej prognozy. Określenie pochodzcnia i właściwości
masy powietrznej da si~ JH'Zl'JH'O\\Włzi{~ przl:z _bnrdzo dokladtH' prz~·sondowanil' tej masy 11a d)żnych wysolrnscrnch . cckm wykrycia
20

R!Js IO

ł

f

,.. -

•

..,

fl"or,/ zimny
ciepły.

w nic.i powinzchni nicci:Jglości. zdn1dz:i.i:1cl·j ohlTIIOŚt· cil'plcgo lub
zimlll'go fronlt1. (Skok łt-llljll'l',tlllry i wilgotności ,il'st charaktl'l'\'·
stycznym objawem istnil·11i;1 takil·j 1ti('ci:1glości ).
~owoczc·s1w stacje nwkorologicz ne wykrn111j:J takie srn1dowa11ia b:idź przy jH>mocy samolotc'>w. odbywaj:JC~Th reg1ilar1H\ codzien11e „loty sondL1j:1cc'', h:idź przy pomocy t. zw. radiosondowa nia. To ostat11ic polega na tym. Żl' balonik pilotowy unosi opr<')('z
przyrz:}d<'m· n·,iestn1,i:,1c~Th n'>wnicż mały rndionada.inik . kl<'>n· 11ada,ic :1utornatycz11ic. co pcwic11 et.as') zar<'j('strow:rn c w:1rtości' ll'mperatury. wilgotności. ciś11il·nia. ornz kit'r1111k11 i sih· wiat nr.
, . ~~r:tk micjsca nic pozwal;i 1t:11n nicskty n.a dokl;1dnic,isz(·
0
1llo\\·1c11H· za 1'< >\\'ll< > Il'cli 11 ik i zł 1it'ra n ia , 1I 1Sl'l'\\':1r.i i llll'lc11rologicz0
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nych, jak i przl'pracowania prog11ozy przy zastosowaniu teorii hjcr-

k rn·sowsk ie 1.

Za.<la 11 icm tej pracy jest jedynie rzucie.'-. pewne światł~) na
punkt wyjścia całej ll'orii i na możliwości jakie ona przedstawia.
Spróbujmy ualomiasl na koftcu zdać sobie og<'>lnic spnrn·Q
Zł'. z1wcz<.·11ia. jakie posiada znajomość· wanmk<'>w nwkorologic1.:nych
dla wszclki('go rodzaju dziabu'1 op('racy,inych prz('prowadzanych
przez ma rY1rn rkc i lot II id wo.
Czas po'i-:ojowy nic sprzyja na ogM z:.1,i(,'.Cit1 ])l'Zl'Z mcll'orologi(,' 11akż11vgo .it'.i mil'jsca w nrnrynarce wojelllll'.i. Pochodzi to
prawdopodobnie sl:pl. że przy obecnym udoskonaleniu tcchnic„mym
nawigacji sla11 pogody ,,·y_i:!tkowo tylko może zagrozić hczpi,eczc1'1stw11 okr<.'.lll w ,i('go podn'>żach. zwłaszcza 11a małych, zamkni<.'.lych
morzach w rodzaju 11aszego Bałtyku. Nic udadz:! si(,' zaś jakieś t'.wiczt•11ia laklyczrn'. lo zostaj:.i odwoł:rnv, przcrw:.mc i odlożon<.' na
lcps1::.1 pogod(_'. Do lego dochodzi fakl. że praktycz1w zdobycze mcll'orologii s:..1 ,icszcz<' mało zna11c og<'1łowi i że wiedza la nic cieszy
sic.; jeszcze wśr<'>d mary1wrzy takim zaufaniem, na jakie zasluglljc.
Dopi<'rn jl'dc11 l11h drngi po\\':tŻnicjszy \\'ypadck. J)O\\'Odll,i:,tcy \\' czasie opcracj i poko,io\\'ych sł rn ty w personelt1 i ma kriak 4 ) zwraca
uwag<,· na znaczC'nic koml111ikal<'1w nwleorologicznych i ich nalcżyk
\\'ykorzyslanic. Dziś. jllż żaden 1w po1:iomie slo.i:.!CY sztab morski
nic h-kcc\\'aŻy wsp<'>łpracy Zł~ slużh:! synoplyczn;!·
l\icsldy od zrozumienia pot rzchy do praktycznych rczull:il<'>w jl'sl ,i<'sZCZ(' doś{· dakko. \V tym tkwi \\'łaściwl' 11iehezpicczci1sl wo. Aby slużl>:t osi rzegawcza wlasnl'go ohsl'rwatorillm mell-orologicz1wgo (w:.itpli\\'l'. aby ostrzq~ałnil· nil'przyjacida )ffl'.l'syłały nam
SWl' komunikaty) działała el'ddywnie \\' czasie wojny. musi ona
n'l\Yllil·Ż 1'1111kejo110\\';t{· prnwidło\\'o w czasie pokojowym . .Jak w każde.i dziedzi11 i<' wyszkolenia. tak i tli pot rzehna ,it·sl pt·\\'JJa ('i:rnlośt'.
prncY.
\\'ażnym przdo zadanil'm służby ostrzl'ga\\'l'Zl'j w czasil~
pokoju
opr<'iez ułatwiania operacji ćwiczebnych i zapt'w11ic11ia
lw1,pi<'czn·1~twa wl:isnych okn:tc'iw
,il'st nahywanic odpo\\'i<·dnil'j
praktyki organizacyjnej i doświadczl'nia, ahy działa[: sprn\\'nie
\\' czasie \\'o.ic·1rnym. kil·dy znaczl·nic jej nil'pomicrni(· wzrnśnic. :\Iożna to wywnioskować z poniższ('go kn'>tkicgo zcstawil'nia operacji
\\'o.i('lllly('h, kt<'>n· zah-ż11e siJ l>t·zpośn·dnio od stanu pogody:
1) \Y:ilka chl'mi('zna ( ataki gazowe, zasłony dymne).
~) ,\taki lol11iczc: liomhardo\\':lllit'. ataki lorpcdowl'.
:; ) Opcracj<· przl'ci\\' h:izom 11icpr;;yjacil'lskim: dl'sant, ataki kutn'1\\' l<.>rpl'dowych i l. d.
l) Przl'dzicr:111il· sic: konwojów.
;°)) \\'szl'lkic op<'rac,i<' ohrony wyl>rzl'Ża z ptrnktu widzenia
przygotowania 11a zaskoczl'nil' .
.lak wid:1{·, rnl'!t•orologia odl'gra \\' llO\\'Ol'Zl'Slll'J wojnie nic\\' 1!1:Hl

I'.
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w,1tpliwic z11aczn;-! rol<;. Odegrała .i:1 zres,d:1 i \\' poprzc<]nich wojnach. Przypominamy Cuszimc;, Zcchriiggc, katastrof(,'. ,,.\lagdehurQa" i t. d.
Pomirn)iśmy całkowicie z braku możliwości kwcsli<,'. wyko'
rzystania prognozy meteorologiczne.i dla cel{)\\' lotnict \\'a konrnnikacyjnego. \Y czasie pokojowym jest to bezsprzecznie najważniP,i
sza dziedzina, \\" kl<'>rc,i ml'lt'orologia odgrywa olhrzymit' wprost
ZllaC/.l'llie.

Echa wielkich ka tastrnr lotniczych, \\' lwiej cz(,'.ści oparlych
o zagadnienia meteorologiczne, pot\\'icrdza.i:1 to najdohitnic,i .
.Jlożcmy \\·szakżc powi('dzic{·, że lotnictwo komt1nikacy,inc
walczy skutecznie z tym \\'rogiem. Organizacji slt1żhy ostrzegawczej ,
obecnie już szeroko rozlrndowanc,i. poświ(,'ca si(; nadal wiek slarai'1
i kosztów. Zdobycze wiedzy ll'orctyczm'.i \\'(,'dru.i:i hczpośrednio do
poskrunk{)\\' i ohscrwatoric')\v lotniczo-mctcorologicznycl1. \Yymagania stawiane j)LTso11~·lowi l:llaj:JCl'lllll pod \\'zgl1.·dcm z1wjomości
meteorologii S,} h:m]zo wysokie. \Vystarczy np. przcjrzt·[: kwcstionarit1sz, jaki oho\\'i,F:llli s:1 wypełnii· w czasie podr<'>ży piloci linii
kornunikacy,inycl1.
\Y ma,·ynarcc wo,ienm·.i i jl',i lotnict\\'ic spra\\';1 nil' jest
,icszczc tak zaawansowa1rn, możemy si<: ,it·dn:ikżc spodzil'\\'a<'·. że
\\' miar(,'. dalsze.i .il'.i rnzht1dD\\'Y nwtcorologia osi:Jg11i<· \\'Ylll:1g:111v
·
poziom, \\Taz z :1pa1~t!L1r:} potrzdm:,1 do ,iego L1lrzynw11ia.'

-- ----"
źH{>llL.\:

.-\.\'erdur:111d

-

,.Lcs rn(lhlldl's 11H1d('r,w-; <i<- prc,·isir,11 111i·t(orolo-

giq1w pour l'a,·i:1tio11".
Kraus & \lt·ld:111 -

.,\\'dier und \l1Treskundt• fiir S1·v f;tl1rer'' .
.\. lkfa11t - .,\\'l'llcr und \\"l'l1tn·orlwrs:1g1·" .
.. ()ll(·lqtll''> 1wti,,11-, fu11d:1111v11t:tl1•-.
.I. du C:os d(• SI. l\:1rtlit'•l(·111~·
de 111t'•t{•orologi1· 111odl'f'll1'".
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Courbet na Min-Kiang'u w 1884 roku.
Kl<;ska, po11il·sio11a przcz F1·a11r,i(,'. w wojnic z ~iemcami
\\' 1870/1 r .. skierowała Trzeci:} Hepuhlik\· do za,j(,'.cia si~· sprawami
bilo11ial11ymi. Ohszcrnl' imperium zamorskie miało dostarczyć·. mei ropolii 110\\'ych źrc'1dd bogaet wa i 110\,·ych środld1w do przyszłej
\\'oj11y ochn·lo\\'l'j 1 ). Trzecia Hep11hlika nawracała do zarnicrzei'1
z czasc·>\\' monarchii ln1rhrn'1skie,i. do plan<'nv margrabiego Duplcix'a.
do m>·śli La Bo11 rdon1wis 2 ). Francuski p<,_·<l kolonialny szedł \\' dw<'K·h
kicrt1nkaeh: afrylwi'1skim, zupc>cqtkowanym pnez Ludwika Filipa.
i :1z,i:tt:w:kim. wskazanym przcz ::\"apoh·o11:i 111-go. \V ~\fryce Trzecia
Hept1hlik:i władała już ,\lgcrnn. a \\' i\z.ii - Kochinchin:! i Kmnhodż:J. Posiadłości fr:111e11skic \\' Jll(lo-Chi1wch stanowiły pimkt oparcia do dalszego postt\\':tllia si\' na pc'>lnoc.. k11 Chi110m. Pai'1sl\,·o środ
kowe. taki tytiil nosiło c'>wczcstw cesarstwo chi1'1skit'. stało sil,'. od
d n1gil',i polm,·y X J X wick11 11aj h:1 rdzicj poŻ:Jda 11 ym lcn·1H·m cksploa tacy.i II ym dla \\'il'lk ich moc.a ,·st w it·11 rnpe_jskich i Stan{>\\' Z,iednoczonych Anwr~·ki P<'>łnocnL'.i. Olbrzymie terytorium. \\'ynos1.::.1cc·
przl'szło 10 milion<'>w kim. J,rn·., g\·sll' zalll<lllil'Ilit'. dochodz:JCt' do
108 mi('szka1'1n'>w 11:1 1 km kw. \\" Chinad1 właściwYch, obfitość i>og:1cl\y 11:ll11ralnyd1 ( r11<ły \\\·glowc i żelazne ornz ~1afta ), plantacje
wszystko
rno1·\\'0\\'(' dla j(•d\\'ah1li],JJ\\' i hcd>aciatH' oraz ryżo\\'('
l'.> _11c;cilo k11pc<'>w i przt'mysło\\"Ci°>w z E11rnpy i .\nwryki Pc'>lnoc11l'j.
( .l1111y stały sil,'. dla p:u'1stw t·uropt',iskich drngim \\'ydanicm „chorl'go·
człowieku" 11a Bliskilll \\'schodzil', jakim byb Turcja i 11ad Chi11:11111 zasiadło ko11s~·li11m. zlożo11<' z ,\nglii. Hosji i Stan<'>\\' Z,i<'<l110u:011ycl1. 1\ngli:1 \\Tiskaht si<; od połwlnio\\',l'go zachodu. przl'z Indie
od pc'il11ocy. przvz SylH'ri(_'. a St:111~· Z.i<'dnoczo\Yscl10d11i<>, Hos,ia
nc - od \\'schodnich \\'yl>rzl'ży oc<·:11111 Spokojnego.
I>o tych trz<'ch p:11·1stw. zainll'n·so\,·anych 11ajwi1;c1•j \\' zagad11ic11i11 cl1i1'1skim przyl:,1czyl:1 si<: TrzlTia Hcp11hlik:t. P1111kt opar( 1!I I I

1
) l>;ilo Io świl'!rw w_\'11iki \\' c·z:1sil' \\'ielkiej \\·ojn~·
1!118 r.).
I>:llrz „S11f'frcn w Indiach \\'sdJ1idnich".
:!)

świ:11()\\'t'.i
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cia na południowym wschodzie p<'>łwyspu l11do-Chi1'1skicgo, w postaci zajt.:tych jeszcze za l\apoll'ona III-go Kochinchiny ( 18(i t r.) i K<1msit,' przez rozci:rnn i(,'.cic protiek tora tu.
bodży ( 18G:~ r. ). rozszerzył
francuskiego nad wschodnim wybrzeżem tego p{)łwysptt. t. j. Annamem i Tonkinem ( 187:~ r. ). Przyb1czcnic ..:\nnamu i Tonkinu do kolonij francuskich, okryte l'orm:J protektoratu. stwarzało lwzpośred11i,J granic(,' chi{1sko-francusk:J i. wskazuj:g.· na pi')łnocny kien11wk
francuskiej ekspansji kolonialnej ( Kochinchina - ..:\n nam - Tonkin). zagrażało bezpośrednio południowo-wschodnim prowincjom
Pari.stwa środkowego. lh<Jd pckit'1ski nic spuszczał oka z cksp;msji
francuskiej ,,. lndo-Chinaclt i postanowił położyi· jcj kres.
Chi{1czycy wiedzieli dobrZl'. ż.c op<')r pat'1stwom europejskim
można stawiai: tylko z broni:) ,,. r..-ku i że ta hrot'1 powinna hyi·
picn,·szorzt.:dna. Smutne dla Pai'1stwa środkowego wyniki woj{'It
z ..:\ngli<J w 18-1~ r. oraz .\nglia i Francja w 18(i0 r., w k t<'>rych kilkusl'l żołnierzy europejskich rozp<,·dzalo kilkanaście tysi(,'.cy wojownik/,\,. Bogdy-chana. były jaskrawym przykladcm. Żl' wojska europejskie da sit.: zwalcza{: tylko t'l11·opcjsk:1 lak tyk:,1. Poza tym wiadomości o kl(,'skach francuskich w 1870 1 1 r. zd:Jżyły dotrzl't~ do Chin
i napełniły mandarync'>w 1wkii'1skich 1wwn:1 otuch:,1 na wyp:idl'k zbrojnego zatargu. Hz:Jd chi{1ski zaprotestował w 187:1 r. przeciwko ro,,;ei:1g11it.:ciu protektoratu l'ra11c11skicg-o nad .\1rn:111wm i To11ki11C'111,
wszcz:ił 11:1 tym th· prZ<'wlt-klc rnkowani:i dyplom:1tycznv z ParyŻ<'lll.
cl1e:1c zyskać oczywiście na cz:1si<'. i z:icz:11 nieznacznie sz!·kowac'· si<;
do wojny z Francją. Zostali sprowad1:l'ni instrnktorzy wojsko\\'i. zakupiono okr(,'.ty wojl'ntH'. zaopatrzono garnizony d1it'1skic 1w grnnin·
Tonkinu \\' bro{1 i amunicje,· {'lll'Ojlt>jsk:1 i \\Ttszcie prz~·st:))>io110 d;>
fort yfiko\\'ania port<',w nad Ch ii'1sk im morz<·m Połttd 11 io\\'\'lll.
\Yrcszcie. po dzi<'sic.-cioldnich llkładach dvplom:itn·znn·h.
·
rz<Jd p<'kii'1ski zrzllcil mask<,'. Z<'nrnł p<Tt rnk tacjl' f \\' 188:ł r. i1d<'rzył na nieliczne oddziały \\'ojsk francuskich. sto_i:1c1c' ,,. Tonkinie.
~a tarcie ( :h ii'1czyld>w. dokona IH'. 11 il'spodJ:i{'\\":tll ie i przt·ważaj:1cym i,
a wyćwiczonymi po c11rnpcjsk11 siłami, powiodło sic,· doskon:ile
i Francuzi rnllsidi szyl,ko cofll:1{· sic.- 11a południc. ku Kochi11chi11il' .
•\loli gabinet 1wki1'1ski przeliczył si<; w s\\'oich wyracli<l\\·:111iach:
Frant'.i<1. pomimo niepowodzenia \\' Tonkinie. ni<' przeszła na drog<:
dyplom:tlycz,q. a \\'I\'CZ prz<·ciwnit·. wysl:1h1 z11:1cz1H· posilld z metropolii do Kochinchiny i nakazała swej flociC' rozpocz:1c'·. <'IHTgic,rn:J
akc.i<.' przeciwko c:iłl'mll wybrzeżu Cliii'1skicgo nwrza J>oit1d11iowcgo .
. \I...~·ja ta zos tal:1 pm,·icrzo1w wic,·-adm i r:tlowi .\ 11d rzcj owi Co11 rl H't ·owi.

. \dmirnł Courl)('t urodził si<; \\' 18:27 r. w .\hli<'\·ilk przy
llJsc1u Somy \\. Pikardii. Od \\TZl'StH·.i młodości sł11żył zawodowo
\\. ma ryna rcc wojen IH'.i i t1czc·s t n iczd w wo_in:irh kolrn1 ia I11,Tl1.
\Y kwietniu 188:~ r. otrzymał nominacj<; na dowc'idct,· oddział<')\\· ·marynarki w Tonkinic. \Y ci:Jgu dw<'ich dni ( 18-:20 \'III 8:; r.) zlmmhardo\\'ał i .1.aj:Jł ufortyfikow:llly port annamicki lilii:. za co otrzv11.1:1ł H\\·:ms 11:1 wiec-admirała. Po zdol,yciu I lui: zaczc,·l:1 si1,· wall~a
~--~>_u,r~~{'! a z k1!1:sar~a.mi chii'1skimi. wspomaganymi przl'Z rqd pchlllsk, 1 l11d11osc m1~',IS('O\\':J. Korsarzt· ci gr:1sow:1li 11:1 całym (:l1ii'1268

skim morzu Południow\'m i utrudniali w najwyższym stopniu dowc'>z transport<'rn' \\'ojsk~rn·ych do Tonkinu. Courbet \~·, ciągu p,trt!
mil'sil,_'cv oczvścił zatok<; Tonkii'1sk,} z „czarnych handcr . urz<:dowc.1
nazwv tors,{r1:v chi11skich. i za i,11 ich główne kryj<')\vki w portacl~
Bac-Niwr Ilo11~1-lloa i Son-Tai.' leżącvcl1 na rzece llong w gł(,'bl
:-,,
..,
~
ł
('
1 t
Tonkinu. Kryj<')\vki k, zdobyte przez marynarzy. <~ddn
, ,<?Ur )C'
wojskom l:1dowym. po czym skierował si(,'. na połu~łme. do_ s,mgm~u.
gdzie miała si(.· z.dffaĆ cała eskadra francuska. ma.l<}ca wz1ąc wlzrnł
\\' blokowaniu wybrzeży Chii'1ski<·go morza Poludnim\'L~go. Hozpoczynala si<; of'cnsyw:1 w odwet za porażki tonki{1skie.
Siły. jakimi dysponow:lł Courbet. składały si<-2 z 4 kqżow
nikc'>w pancernych (I~ dział.) i> lff,!Żownik<')\\· I klasy ( o Ll d1.:i:1lach) i 7-- 11 klasy ( n - 8 działach). ;> kano11ic1·ek ( :~ - 4 działowych)
oraz ~ transporlowc<'>w ( o ~ działach). Z JH>rt{)\\' francuskich wy!::Zla na pomoc jvszczc esk,1dra kont1·-admirnła Hieu1licr'a, złożona
z 1 kqżow11ik,1 pa11n·rnego, ;; kr,Jżownik<'>w I klasy. 1 kr:.1żow11ika
l<·kkicgo. 2 k:1110ni<'rck i ~ torpcdm\T/l\\·, Il-cz nic zd:}żyla ona wzi:Jt~
czynnego udziału w działaniach wojennych.
Eskadra Courlwt'a, kt<'ffa otrzymała 11:1zw<; .. Eskadry Dah-ki:cgo \Yschodu". miała poll'co11 c blokować porty nad Chii'1skim
mor1.:('lll Południowym. :'\ajważniejszyrn z tych porte')\\' hylo miasto
Fu-Czau, stolica prowillcJi Fu-Kic11. leż:1u· nad rzck:J ~lin o 20 mil
morskich od uJści:t tej rzeki do cieśniny Formoza1'1s,ld(•j. Ku temu
portowi skierował si<; Courlwt \\' lipcu 188-1 r. \Y<'>dz francuski nie
rn{,gł rozpocz:JĆ blokady Fu-Czau z cal:} swoj:1 eskadr,!, albowiem
musi:tl wydz.ie Ii{:. z .ie.i składu jeszcze. oddział ko11 t r-a<lmi ra ła Lesp{·s'a dla dzialai'1 przvciwko Formozie. \Y rcnillaci e Courbet udał
sii: \\' gc'>r<; :\li11-Kiang'u 1 ) z ·l kqżownikami, ;~ kanoni!crkami i :2 to1·pcdowcami. ktc'm~ przybyły ni<·<lawno z Eu1·op)-. Okn:t)· le zakotwiczyły pod Fu-Czau w drugiej połowic lipca i przez ;> tygodni oc,zekiwaly dyspozycji z Paryża co do d;tlszych dziah1{1. \Y1Tszcic 22 sicrp11ia 1wdszcdl ro1.:k:.tz zniszczvnia eskadry chi{1skiej 1w :\li11-Kiang'u
i zbrojowni \\' Fu-Czau.
Hcda portu Fu-Czau lvżY 11:1 zll'wisku pani ramion :\li11Kia11g'u, kt<'>re od !<'go zlewiska ·płyn:! poll'm ,it·d11ym koryll'm do
morza. \Vyi>1·zL·Ża red~· dochodz:1 do 200 rn wysokości. n jl'j szvrokość
~\·~·nosi 1100 111. Szlak żvglowny 1w J'l'dzie ma gł(.·l>0kość: 7- Ll m
I .J~st szeroki 11:1 ~)()() m. Pr,Jd rzvki płynie z szyhkości:.i :~ mil morsłuch na godzin<;. Przypływ hywa ra1.: na doh(~ ,i l rwa ,, __ ;j godzin,
il'~Z r<'>żnica \\' poziomacl1 wody jest niewidka. Przy lewym brzegu
~I 111-Ki:111g'u. tam. gdzie wszysl kic ramiona zlewaj:} si\' w jvdno koryto. z1w.iduje si<: par<.: wyscp<'k. 11:1 11ajwi<;kszcj z nich była wybudo:,·,ma pagoda clti1'isk:1. OlH'rnośi: f('.i pagody dal:1 11azwc: całej rcd!H' - .. HL·dy Pagody" ( ..Pagoda - Poi n I"). Aa cyplll rzd~i. naprzeciwko pagody, mivścila si<: zbrojownia.
Co11rht·I zakotwicJ:yl w J>:1goda-J>oi11t. uslawi,1.i:1c swe okr(,'.1Y p<'>ilrnkm. środek tego p<'>lkola stanowiła pagoda . .Jednostka flag owa, kr:.iżownik „Yolta", zaczyna! p<'>ikok i znajdował si<: n;ijhar:i )

1, i:m g oznacza rzek 1,• po C'hir'1skt1.
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dzi<',i w gł<J>i rvdy. Za 111m stały dwa toq>nlm\T<'. a \\T\\·n:.ttrz IH'>łko
la. na wysokości torpcdow<.:Ó\\·, :~ kanonierki. Pozostałe trzy kr~!Żow
niki ko11czyły pc'>łkolc, zna,iduj:!c si~ już \\' korycie Jfin-Kiang'u.
Og<',km eskadra francuska miała na pokładzie :")8 ci<2żldch dział
i sporo lekkich.
Chi{1czn·\· mivli 11a redzie: ·1 krażowniki. 4 awizo. :i kanoni<'rld. !) dżoncl~. io łodzi parowyd1 i zn;;czrn! iloś<'· brandcn'rn·. Artyleria okr(,'łO\\'a składała si<: L l7 dział eit:żki1cgo kalibru ( Hi- 1;"j
em). Lekkiej arlylnii okr<:ty chii'1skic nic posiadały. Eskadra chii'lska stała z ZC\\'n<;'.lrzncj strony p<'>łkola francuskiego, m:1jqc krążow
niki prz_\· l,:r;!Żownikach francuskich. a gros jednostek koło zbrojowni. ~a wybrzeżach znajdowało si~ 7 bateryj, ostrzeliwu,i:1cych
red<: krzyżowym ogniem.
_JJi<,:dz_\· obydwoma prz('ciwnikarni panowało milcz:Jcc zawi<·szenic broni. all)()wicm. pomimo natarcia chióskiego w Tonkinie.
tylko w tym wypadku grnli na
11kłady były nadal prowadzone,
zwłokc: Francuzi. a ni.e Chióczycy. Pd>cL tych dwc'>ch eskadr nieprzyjacielskich stały 11:1 redzie Fu-Czau trzy a11gidskic okn;ly \\'ojcnne i ,i eden amLTykai'1sk i. Pa nowaly ha rdzo silne upały.
Polożvnie Courlwt'a było cic;żki<·. Od pi<:ciu tygod11i stał on
na kot wie\' i czck:ił 11:1 rozkaz z Paryża. a t \'Illczas<·m sił chii'1skich
przybywało coraz \\·i<;c<',i. zar<.l\\'llo dr"> Fu-Cz;1u, jak do forl<'>w zna.iduj:Jcych si<; w dole '.\fi11-Kia11g'u i pilnuj:Jcych rnch11 1w ll'j l'/.l'Cl'.
lirn_\·mi słowy, \\·koło Fra11cud1w stali Chit'1czycy, a droga odwrotowa była pod ostrzałem nieprzy_j:1ciclskim. Załogi Tn(,'.czyły si<2 bardzo nieznośnym upałem i dc1H'l'\\'OWały lwzczynności:J wolwc j)l"Z<'ciwnika. \\,. tak napn;żonl'.i sytuacji nadszedł \\Teszcie oczcki\\·anY
rozkaz z Paryża o wszcz(..·ciu L<kcydow:111ych krnldn\· wojl'nnych. ·
n;d.;.azuj:Jcego
~iczwłocz11 ie po ot rzym:111i u tego rozkazu.
zniszczy<': eskadr<; chi1'1sk:} ornz zbrojo\\'11i<._' \\' Fu-< '.zau. z:t\\'l'.t,\\':tł
Courbet 11:1 odpraw(,' wszystkich dowc'>de<',w okn;l<'rn· i podał im opracow:lllY przez sid)ic rozl;:az op<·racy,in~·. Stosowni<' do li-go rozkaz11.
1. \\' chwili rozpocz<;c-ia odpływu, t. j. około g. t I, wszystkie okr<,:ly francuski<· odkotwicz:J i st:m:.1 pod mal:1 par:J;
:\a 1-s;:y sygnał z ok1\·tu admiralskiego oh:1 lorpcdo\\''J
cc podcjd:1 do kqżownild1w cllii'1skich. sto,i:1cych \\' g<'irzc \li11-Kiang'11. a 1w 2-gi sygnał z okn;ttt admiralskiego cała eskadra frnnc11ska ot \\'iem ogil·1·1:
:i) kr:,tŻO\Yllik .. \'olta" \\·spiera olrn torpcdo\\Tl' i niszezv dżonki.
h) trzy ka11011i1•rki j>l'Zl'Cliodz:1 11:t lt•\\·o od .,\'olta'' j 11al'it•r;1j:J 11:1 eh ii'1sk ie ka 11rn1 i< ·rk i i a\\' izo, st o.i:)l'l' ko!o
zhrn,iow11i.
c) trzy k r,!ŻO\\'lliki n:tcil-ra.i:! 11a stoj:Jec koło nich kr:,1Żowniki nit·przyjaeiclskit>. a poz~, tym krn'icowy kr:Jżownik „d'Estaing" ma ,icszczc uderzy<'· Il:\ toqwdo\\·CL' przeciwnik:1, sto,i:JCl' przy j>l':t\\·ym lirzl·g11 \li11Kiang'114 ).
1) Hol~· lorpl'd!l\\c·<'>w 1wlnil~ <'lii1'1ski1• łodzi<' p;m,,,·1·, zaopatrzone
w min~· dqżkow1·.
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:\'a1:ajulrz 1;) sierpnia o g. 10-ej wódz l'nu1c11ski zawiado-

mił wicc-kn'>la chii'1skiego O rozpocz(2ciu kroków nieprzyjacielskich.
\V chwih; p<'>źniej Fr:.{ncuzi zauważyli, że na okn;tach chi11skich
szyku.i:.! si\' do bit WY. O 1;).:m artvlcrzvści na ohu eskadrach stan(,'.li
przy_ działach. Zacz~1ł siQ odpływ 1 \\' 1;) minut p{)źniej okr(,'ly fran-

cusloe podniosłv kotwic(,'. Chi{1czn·\· zrobili to samo.
Kiedy <ihaj przeciwnicy.ful odkotwiczyli, j(·dna z chi1'iskic_h
lodzi parowych~ pd1ii:JC)Th olwwi:.1zki lorp('dowca. ski('rowala si<;
ca łym ))\'dem 11a .. \' olta". ~a pokładzie f rnncuskicgo oki·l,'I ll fla:~o\H'go podni<·siono ,,. odpowicdli 1-szy sygnał i loqwdo\\T(' francuskie skil'rnwały s.i<; ku kn!Żow11ik01n nieprzyjacielskim w gór<: ~linKiang'11 .. kdnoczcśnic z masztu jedne.i z kanoni('rc·k Courhct'a rozległ sit: wystrzał kar:ihinm,·y, wskutek czego z „Yolta" dano 2-gi
sygnał o otworzeniu ognia przez cah1 <·sk~Hlt\'.
\V p<'>I minuty po 1-gim sygnale z „Volta" kr:1żownik chi{1ski „ Yang-\Voo" został stoqH'dowany przt·z id:g.·y na niego torpedowiec francuski. lecz pocisk artyleryjski lrarił w ten torpedowiec,
kl<'>ry został uniesiony pnJdem ,,. d<')l rLeki. Drugi kr:1żow11ik chii'1ski „Foo-Sing" hył rt'l\\·nicż ugodzony i szybko poszedł na dno.
Tymczasem „Yolta" otworzył mord('ITzy ogi(•i'1 do trafionego .,Yang\Yoo" i rozstrzelała dżonki. Trzy kanonierki rnszyły cab! paq ku
arsenałowi, a znajduj:g.·e siQ w korycie :\Iin-Kiang'u kn1żow11iki
francuskit> zacz(,'ły hii· z l~wcj hudy do bc;-d:1cych ohok kn1żownild)\v
chit'1skich, a z praw('.i - do hatcry.i nadhrzcżnych. .Jcdnocz<·śnie
w dole r1:(·ki rozległa -;i~ salwa. to kr:1żownik „Triomphantc", sio.i:)<'~' przy uj~c_iu ~Iin-Kiang'u do morza. sforsował prz<·jścic i zhliżyl
SI<; ku swoJt'J eskadrze na pomoc.
Cal:1 n:dt: zapełniły g1.·sl<· obłoki dy11111 i rnzkgal si<; nieustanny grzmot dział, lecz po upływie p<'>ł godziny okr<;ty chi{1skit·
umilkły. Kiedy dym rozszedł sit: nil'co, ni(' było już widat''. ani jednej
chit'1skicj jednostki. Cros oknJ<')\v, sloj:1cych koło zbrojowni. l)\·Io
h:.!dŹ zatopio11ycl1, b~plź spalonych. Kanonierki. ktc'>rc tam stały, zo:-=,tały uniesione pr:1dem \\' dół ~li11-Kiang'11 i tam
11atk11<.;ły si(~ na
.. Triomphante". kt<'H'Y .k zatopił, a kn1żowniki chit'1skie. walc1:,.1c(_'
z kn1żow11ilrnmi francuskimi. prn1iosły bardzo ci(,'żki(_' :iwaric i col'rn,.'łv si1,· szybko w dc'>I rzl'ki. Francuzi mieli pow~1żnc uszkodzenia
.icd~·nic na· torpedowcu .. N,·. t:>". kl<'H·y natarł pinwszy 11a „Yang\Yoo''.
() g. };)-ej hatcri(' nadhrz('Żllt' dały zrn'iw ognia do cslrndry
CourlH't'a, 'lecz ,,, ci:n~u dw<'>ch godzin zmuszono je do milczenia.
Chii'1czn·v puszc1:~di t vlko brandery. lecz le były łahnl łowione
i niszc;,01;e przez Fra1.1cuzt'i\\'. O 21-cj na brzegach i na redzie zapanowała cisza. Zniszczl'nil' rloh· chit'1ski(·j. 11akaza1w przez Paryż
przl'd dw11dzil'slu c1:l('tTJW1 g()(hinami, zostało wykonane. Stra.ty
,,. ludziach wvnosily: 11 Chi1'1czy}d>w przeszło '..WOO zahitn·h i rannych. n u Fra.neuz<'>~\' - (> zahih:ch i 2;) rannych.
·
~azaju trz, 21 sierpnia: Courlwt zabrał si(,' do wykonani~,
drngicj cz1,·ści ot rzYma1H'go rozkazu. t. j. do zniszc1:('11ia zhrojmvni
nieprzyjacielskiej. · Ponieważ nat:trcit· desantowe. wohcc przcwag,i
garnizonu chit'1skicgo na h.Hlzie, było niemożliwe. przdo został otwo-
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rzo11y ogid1 arlykryjski z k~111011icn_·k. kl<'1rc podeszły. o ile mozna
najbliżej. ~il'zakżnic od ostrzeliwania zbrojowni, została oczyszczona cała reda od chi1'1skich łodzi i dżonek. a 1w wyspie z pagodą
zdobył o :~ działa Krnpp':1.
\V{Hlz francuski wieczorem zwołał zn<'>w 11a odpraw<,: doV.'<'>dcc'l\v swoich okr<:t<'>w i zadecydował op11szczc11ic redy Fu-Czau.
Eskadra nieprzyjacielska była z11iszc1:011a, a zhrojo\\"nia - poważ
ni<· uszkodzona. nalmniast dalszy posl<'>.i na rcdzi<'. ma.i;!c z przodu
i z tyłu wzmagającego si<: coraz bardzie.i w liczi>\' przeciwnika. stawał si<,: coraz nidwzpitTzniejs1:y. Op11szczcnic redy Fu-Cz~lll hylo 1iakawnc na ~;i sierpnia po południu. Adrnirnl frn11cuski złożył o 1'.ł-l'.i
zcspoł<'>w ~111gil·lskiego i przybyłego
pożegnalne wizyty dow<'idcom
podczas bitwy niemieckiego (sic). a polem zacz:1ł si<: szykowai~ do
wyjścia. Eskadra odkotwiczyła przed g. n-:1 i poszła w szyku torowym ,,. d<'>ł rzeki. Czołowe rnie,iscc 1:ajmował kr~iżownik .J)11g1iayTrouin'', na kt('i1·ym była flaga Courhet'a, potem szły: .. Trimnpltanlc" .. ,\'illars" ... d'Esta,ing". ,.\'olta" i :~ kanonierki ... Triomphan!c''
i „d'Estaing' holowały po jednym torpedowcu.
Droga. jalq posuwała si<.; l'slwdra frnm·11ska. hyb. cho{·.
kn'>tka. ho maj:ica zalcd\\"i<· :.w mil nwrskich. lecz bardzo nid1czpit.·cz1w. Tworzył j:J :\lin-Kiang. mocno Z\\"(~Żo11y w swym kon-ci(
i płyrn!CY mit;dzy wysokimi brzegami. Droga wodna skład;tl:; sit,·
z dwc'ich odcink<'l\\·: w<;ższcgo i szl'ro.;zego. Pil'r\\"szy ci:,1g11:1ł si<: od
\\·yspy z pagod:J do nwlzielcnia si<: :\lin-Ki:1ng'11
p{,łnocncgo cypla
na d\\·a r:imiona. p<'1łnm·1J,l' i wschodnie. Odci1wk ll'n mi:tl :> mil morskich długości i około (j()() m sz<.'rokości. Pośrodku odcinka znajdowała się wyspa Cuding. Drngi odcinek, szerszy. ci:Jgn:!ł się od rozdzielenia rzl'ki na wsponrni:111e wyżej dwa ramiona do właściwego
ujścia do morza. Przyda Inc db żeglugi było ramię p<'>łnocnl', ma.i:.icc do L> mil morskich długości i około 800 m szerokości. n:tlomiast
przy samym koi'H_'ll Z\\'(,'Ża,i:}Ct.' si<: do łOO m. J>c',łnocne r:tllli(: t \\"orzył
lr·wy brzeg :\li11-Kia11g'11 i \\'yspa \\·11-F11. Hamię wschodni<'. rnit,·dz~
prn\\·ym hrzt·git·m :\li11-Kia11g'11 :1 \\"ysp:,1 \\ 11-F11. l>yło d\\·11krnl11ic
szersze od p('ilnocll('go, lecz d:tlt·ko płytsze i wychodziło 11:1 sz(·1Tg
mielizn.
Clii1'1czycy ufortyfikowali 0l1a odci11ki. Fortyfikacje zaczynały :i<.: 11:1 \\"<:Ższym odci11k11 od \\·yspy C11di11g, z1wjd11.i:Jcc.i sh·
\\" naJW(,'Ższym mi('.iscu l<-go odcinka . .\'a wyspi(: stały hall·rie. a na
lewym brzegu. naprzt·ciwko ( '.11di11g'11. ustawiono \\" opanccrzcmyrn
schronie jt·dno dzi:do 11 cm . .\';1sl<;p1w forlyl'ikacj('. zna,idow:tl~· sit,'
11a koi'H_'ll \\"<:ższPgo odci11k:1, lam. gdzie :\li11-Kjang rozdzid:il si<,' 11:i
ramiona . .\'a lewym l1rzcg11 l<'ż:tl fort :\lin-(;:111. a 11:1 pr:iwym l'ort
Sygnałowy i szereg l1all'ryj. \\'śdid tych i>akryj j(·d11a l1yła \\" opa11ClTzo11ym schron ie i składała si\' z •I dzia I A rms t ro11g'a o ka Iihrzt.·
1X - '.21 cm. oraz z 7 dział Krnpp'a o takim s:m1ym kalibrze. Pozostałe baterie miah· :n dział lckkirl1.
~Z('rszy ,;dci11ck hył bardzo s.ilnic 11forlyl"ikow:111y przy sam~·m l~oncu. lam, gdzi<' si<; Z\\·t,·żał ,wjhardzil'j. :\lia11owici<·, 11a \\'\'~PH~ \\ u-Fu stal fort Kim-P:1.i o op;11H·t·rzrn1\Th srhro11acli. w kl~',_
.
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w,u1c 11a m\',J ,,·,1slq ,lOO-met rmq ck· ś11i11(,'. Z drugiej strony rzeki.
11aprzl'ciwko KiTn-P~tj'u, znajdował sicz fort Biały, mający --1 działa
18 cm. i 1 działo ~1 cm. w barbetach. oraz ;) lekkich. Poniżej fortu
Białego Chii'1czycy ustawili jeszcze jcdn:1 hateri(.' z 4 dział. skicrowa11ych w g<'m_: .:\lin-Kiang'u. Poza tym 11a wzgórzach \Vu-Fu i lcWl'go brzegu zatoczono obozy ,,·aro\\'IH'. w ktc'>rych stała piechota.
St n·szcwj:g_·, l'Skadra ( :ou rl>et 'a musiała sforsowac.'- trzy zapory :
koło wyspy Cuding. przy rozdzieleniu si<._· :\li11-Kiang't1 i przy ujściu
pc',ł11oc11cgo rmnic11i:1. a nil'zalcżnic od tych zapc'ff głc'1wnych, znajdowc1b si(,' pod ci:Jgłym ost rzałcm piechoty nil'przyjacidskicj. zajmu,i:icl'j sta11owislrn 11a obu wysokich hrz1cgach.
Plan wodz:1 f'ra11cuskicgo polcg,tł 11a ci,Jgłym posuwaniu
~.i<,: \\" dc'lł :\lin-Kic111g'u. zc1trzy111yw,-1nia si<._· przl'd każd,J z wspomnia11ych I rzcch z:ipór. homhanlowani11 je.i cl'lcm jak nn,iwic;lZszego
zdl·mo11 tow:rnia; porz<'m wysadzl'ni11 dcs:m t 11. kt<'>ry miał wysadzać
\\' powici rze II il'zh11 rzo1H· ognil'm a rtyl('ry,iskim fort yfilwcj1e. i dol:11Till \\' len sp<,s<'lh do ujścia rzeki.
\V p<'iltorcj godziny po odkol\\'iczcniu Frn11cuzi wtrzyrnali si<._· przed pil'r\\'SZ:! zapor,J. j:tlq sl..1110\\'iła wyspa Cuding i działo
11a pra\\'ym brzeg 11. Bomhardowat1il· wyspy trwało trzy godz,iny,
po czym ..l)uguaY-'l'rnui11'' j „Triomph:mk" ot\\'orzyły ogie1'i do
schro1111 11a pra\\'ym hrzcgu. gdzie st:t!o działo. Okn,·ty Courhd'a
t;t rzcl:tl_\' z odl<'glości 1.000 m. Przl'd g. 18-:J fortyfikacje 1w Cudi11g'11 i schron stały si<._· kup:J nrmo\\'isk. klc'>IT zostały wysadzone
\\' po\\'il'I rz<' prz<'z d<'sant. Pi('r\\'sz:1 zaporn była przebyta. lecz dals:-:1 droga ok:izał:1 si<; 11i t· nwżli\\':1. \\'Ohl'c zapad:1j:icego zmroku.
~ -~ll1~·IH'I :-:1kolwicz_yl za C11ding'icm i ruszył z miejsca nazajutrz.
łh s1cqm1a, o 11-i.'.l· Oha czolm,·<'. okn;ty mi,tly sohii.' polecone homost,·zcliw:ió picdwt<;
1,a!·~lowa<'~ l'or_ty i. h:11<'ri<:, :i id,F·c z:1 1!irni .
cl11 nsk:i. rozc1:,1g11 I<:I :} l:t11c11clil·m t \' rn lil'rsk 1m na \\'\'soki eh brzt·'
·
·
gaeh.
pol_[l(II~il' ,zac-:z<._·!o si~· hmnbardmrnnic dn1f~ie.i_ ZclJ><!ry.
I 01 to,, :\lin-( ,an 11 1 S:';gn:tlo\\'cgo, wraz z hatrrwnu. Dzrnła
1. .].
f'1_·a11c~1s·kil' Br:•!Y lit? llstanku przl'z I rzy godziny i zrn,inowal_\' pozyC.Jl' ~11cp1·zy.1:1c1clskl<' grnntownic. Po 1.>-t·j. kiedy załogi chi1'1skie
n1t1s1ały. wohee mord<'rczcgo ognia .,Dugu:1Y-Troui11'a" i „Triomplia1lle'', opt1Ś<"it· swe st:mo\\'isk:1. d<·s:rnt Courłwt'a \\'\·sadził \\' powit·lrzc'. szez:,tlki l'orl<'>w i hall'ryj. l'padła drnga znpo;·:i.
17 sierpnia r:1110 eskadra weszła do p{1lnoc11cgo ramienia
:\łi11-Kj:111g'u i o 1:~-t·j dotarła opodal IOO-m<"lro\\'<'.i cieśniny koło
fortu Kim-P:ij. Stały t;im 11:1 kolwiC_\' kr:.1żownik „Chttlcm1-lh·11a11 Il „ i I ransport o\\'iec „S:1óne'', k t<'m· weszły do :\I i n-Kia ng'u
jeszcze podczas 11 k lad<'>\\'. poprzcdznj ,g_·yrli hit w<: pod Fu-Cz,ll 1. i pat I olo\Yaly t:1111 przed znklad:ini('m min pły\\':1,i;!cych. Siły Courlwt'a
powi<;kszyły sic: o d\\'a okrc:ly. lecz admir:d franrllski post:mowił
l'orsowa{· os Iat ni:J t rz('ri:.i za por(,' dopiero naz:i,i ut rz . Chciał si<2 on
przd,ona{·. ezy Chii'1rzycy nitL· urz:!dzili ))('>I mint>wych l11h itmYch
przcszk<'>d. kl<'>r<' mogły ul rnd11i<-'·- dalsze posu\\'anic sic2 kt• rnoi'·zu.
. Fort Ki111-Paj otworzył ogici'1 o 1;)-ej. a jednocześnie rozległ sl<: 11 i('t 1st :1.i:Jcy li u 1, \\'_\'SI rz:tł<',w. da\\':111ych prZt'Z t yr:tl icn'>w
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chii'1skich na obu brzegach. ,\rtykria francuska odpo\\'iedziala
z dział lekkiego kalibru. strzclafoc do tyralicr<'>w i odrzuca.i:.ic ich
od hrzcg(m·. \Y<'>wczas Courbet ruszył na „Duguay-Trnuin'it·''. eskortowanym przez łodzie parm,T. sprn\\'dzaj,g.- usol>iścic. czy nic
rna zagrc'Jd minowych. lecz za11,,·aż:d tylko wyci:!g,Ji(.'le 1w brzegu
dżonki chii'1skic. naładowanl' kami1·11imni i przygolo\\'anc do S)Hlszczenia na wod1·. Dcs:mt francuski pod osłona k,rnonicrek zniszczy}
!c dżonki. ll'cz ,;onit'>sł dol Jdi\\'c st rnly od ty,:,ilil'n'1\\' 11i1·przyjaci<.:J_
skich.
18 sierpni:1 o -1-l·.i ..l)ugu:1y-Trnui11" i „Triomplw1lle" odlzotwiczyły. podeszły hliżt·j do cil'śniny i jeszcze przed świkm otworzyły ogiei'1 do fortu Kim-Paj. Chii'iczycy odpo\\'il'dZil'li g\\'allcl\\·nie z dział i broni l\'CZlll'.i. Francuzi JH>suwali si<: krok za krokiL·m.
zatrzymuj.Je co chwila. ot\\'il'rafoc zn()\y ogid1 i zhliża.i:ic \\' len spo~c',h do cieśniny ... I )11g11ay-Trouin" homha rdow:tł fort Kim-P:1,i na
pra,yym brzegu. a „Triomph:ll1k" - fort Bi:tły na l1·wym. pozostałe okr(,'.ty ostrzdi,rnly tyralier<',\\' 1iil'przyj:iciclskicl1. O g. 8.:m ol,:1
fortY zostały zmuszone do milezcni:1. ll'cz Courbet wstrzymał sil._'
z ,,·~·sadzl'ni~'m desantu. ohawiaj:Jc S·i<: przl·pr:t\\'iac'.· go przl:Z cil'śni11(,'.. o kt(m·j piloci twit·rdzili uparcie. Żl' jest w111i11owa11a. Bomh:1rdm,·a 11 il' forte'>,,. cit i i'1sk ich t r\\'a Io do !l-l·j. po czym 11c1st,J pi !:i przt ·n,·a
do południa. Po 1:2-l'j francuska ar-tyłl'ria okt·(.'lmva 1Jdl'zw:iła si1:
1.:1 nowo i wsz~·stkie okn,.·t~, rnszy}y zwol1w naprdHI Im cit'ś11i1iil'.
Chii'1czycy strzl'lali .it·dynic z dział, 11mi1·szc1:1111ych p()lliż<'j zdt·montowa11ego fortu Bi:ill'go. i z oh11 w:1row11yc!t ohodiw. Zmrok \\·icczorny przerwał strzcl:mi1H~ i Fr:111cuzi zakol\\'iczyli przl'd sam:!
cieśnin,!.

\\' nocy łodzie Courlwl'a olic,irzały szczl'g<'>l()\\'O pr;,l'jście
jedynie pl:l\\·y. 1>z1wcza.i:JCl' miejsca przyszh·go założt"11i:i
min. natomiast żadnych 110\\'_Ych przl'gn'>d już nie było. \Y()IH'c tego. rnnkil'm ~!) sit·1·p11ia oddzi:tly d<'santowc udały sit,· 11:1 l:Jd i ,,·ysadziły \Y J)O\\·it·I rzl' szcz;J t ki fort <'>w Kim-Pa.i i Bia ll'g(), o ra1. li:i kryj. po czym c.skadrn odkolwiczvła i przl'szł:1 Z\\'()111:i cir·ś11i111:. Ost;llnia trzecia zapora 11il'przyjacielsk:1 była złam:111:1.
Po wyjściu z cil'śniny. okr1,·ty f'ranc11skil' zatrzymały sil._'
przed ła\\'iC,!, zamykaj:JC:J rl'd1: Zl'\YtH:t rzn:J F11-Cza11. Shtl lam kr,Jżmn1ik „Calis.son11i1'-rl'". kt<'>ry przed paroma dniami odbył ci<.>żki
pujl'dynck artylnyjski ze zburzonym olwcnil' forll'lll Kim-Paj'cm.
,\dmirał Comlwt \\'ymk11:1ł si\· (, pul:tpki. w jakit·j si<; wajdował pod Fu-Czau. \\' z\\'ycic:ski('j hi twie na n·dzi1· \\T\\'IH;t rznc.i
zniszczył on l'l-i.adn; 11i<'przyjacit·lslq i uszkodził pmrnżnic• zhrnjowni(,'. przeci\\'11ik~1. :1 podcz:1s ()(h\Tol11 zl>11rzyl cały l:i1'1c11rh fortyfikacyjny ~lin-Kia11g'u. Zwycit;stwo na rl'dzic \H'\\'IH;lrznl'j kosztowało go kilk11n:1stu zabitych i rn1111ych, a clil11hna wypra\\':1 od\\'rotowa - drugie tyll'. \V ci:rn11 7 dni 1.800 mary11arzy f'r:11H·11skich
znajdow:tło sic: ,,. n iew-tan 1H·j wa !cl' z przcważa.i:!cym i iclt ki I kakrot nie. siłami pr1:1Ti,,·nik,1. nil' maj:.ic ch\\'i)i odpc,czynk11. Prz('ciw, nil'. p_ełni:Jc cały cz:1s służl,c: żołnierza i nrnry11:irza pod gr:tdr·m kt1I.
]!rorn1l'Iliami podzwrnt11ikmn·go sło1'H'il w dzil'I'l. :i ulqszc1'1 żc'iłkj
febry \\' nocy. ornz z:idt1cl!l1 rozkł:1d:1.i;,1cycli ~-it.· ln1p/1w d1i1'1skicl1.
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unoszonych pqdcrn ::\lin-E.iang'u do morza. \V ciągu tego tygodnia
razy zakotwiczały i odkotwiczały na ni1ez11aokr~ty fracuskic
nych sobie prawic wodach. Do tego dodać należy ciągłe spuszczanie
łodzi i walki desantowe.
Oczy\\'iścic, Chii'1czycy stali hcz porÓ\\'nania niżej od przccic.,tnych wojsk europejskich, lecz g{>rowali masą i \\'ypocz~cicm,
a midi w dodatku m1jpcwniejszcgo sprzymierzl,{1ca, jakim hył zah<',jczy dla Europcjczyk<'>w klimat podzwrotnikowy. Stąd też wypraw~ admirała ..\ndrzcja Courhcl'a na ::\lin-l{iang'u słusznie U\\'ażano za jeden z 1wjhardzic.i \\'zbudzaj:!cych podziw wyczync'>w, ktc'>rc rnarynad,~ fr:.mcusk~! XIX-go stulecia zn'l\vnaly z flob! Lrnlwi1,a Xl\'-go i XYl-go. Courhd okazał si~ godnym nast~pC~! Tourvillc'a i Suffrcn'a, a jego wyprnwa 11a .'.\lin-Kiang przyczyniła si~
walnie do zwyci~skil'go zakot'1cz.e11ia wojny z Chinami i rnzszcrzcnia francuskich kolonij azjatyckich.
\Yiclki w<'>dz nic dożył kot'1ca tej wojny, ho umarł w rnk
p<',źnicj ( 11. YI. 188:-i r.) w1 pokładzie swl'go okr~tu flngo\\'<'go, marz~c, że jego trudy i mozoły nic p<\jdą na rnarnr, a dadzi! Frnncji
\\'idkic imp('rium kolonialne.

:w

3.

Przegląd

Morski Nr 97 .

275

, ....

** *

Inicjatywa dowódcy.
(Pierwszy

artykuł

dysk usyjny z cyklu •. Oficer

przyszłej

wojny").

D ziało sic.· to w roku 1801 pod Kopenhag:J. Chodziło o „Lig~ ~cutr;ilnyd1". \\'jdka Brytania, mol>ilizuj:Jca wszystkh· S\\'('. środ
ki przeciwko Bonaparll'mu, usiło\,·ała wywrzt·ć prl's.ic.'. na kr<'>la Dui'1~kiego, kHffcgo pni'1stwo było przysłowiowym jc;zyczkicm u wagi.
Silna eskadra pod dowc'Jdzt wcm sir l Iyde J>arkcr'a. stanc;ła na wodach du{1skich, maj:1c w przcdn:cj straży kontr-admirała I lornccgo

Xelsona.
Ten ostatni z \Hodzo11:1 sobil' t':ll'rgi:J zabil'rał si\' już do
bombardowania l'ort{J\\' stolic\' Danii. kinl\' zinrny i \\'\TachowanY.
n nadto posi:ula.i:1cy raczej \\~si rzcmi(:źliwt: inst nikcjP ~\,·i:.·go rz:.1<iu
admirał P:1rkcr. -· wywiesił syg,wł odwrotu. \Y<'Jwcws ,:\clson najspokojniej w świt•cic wzi:1ł z qk ofic.cr:i w:1cl1ło\\·t·go lunctc:. przyłożył jej okular do oka, ktc'in· strac.ił przy oblc:żcnit1 Cah·i. i odezwał si\'. patrz~~c w stronc; okn;tt1 flagowego dow<'Jdcy:
- Xa .Jowisza! );il' widzQ sygnal<'>w Parl\(Ta. Podnieście
sygnał rozpoezc;cja ho,i~t. ..
To pozorne nivposłusz<'1'1stwo ~clsona, przysporzyło \\'idkiej Brytanii jeszcze ,ied11:1 stronie(: chwały. a n:1dlo ul:llwilo politykom brytyjskim wszystkie p<'>źnit•,iszc (H>st11ii<~cia, przyspi(·sza,i:ic
koniec „uzurp:tlorn" i wz110sqc .\11gli\'. na najwyższy piedestał pogdyby ::\t>ls<ill prz(·grnł - z hoha km narodmn·trni. Oczywiście
go stalhy siQ poprostu niekarnym i lekkomyślnym dowc',dc:!, kt(',n•mu S~}d wojl'nllv \\·Ytlomacz\'łbv niczaw(ldnic co \\' takich razach
kosztuje ni~·posluszl~1·1stwo. ~ie ·byłoby w<'Jwczas zapcwll e Trafalgaru i wszystkich _jl-go skutl,JJ\\' milit:trll\Th i polilYCZll\Tl1.
~clso11 jednak w~·grnl. To kż ·owo „Iliq><'>slt1~zd1stwo'' naz~·\,·:t si<: dziś w :lll1wl:1ch historii - .. g<'ni:tlll:} iniejaty\,·:1 dow<'>dcy".
<rrrnaln:1 dlatego. ż' w<'>dz morny duchem, a rozumny wkdz:1, ry-
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zylrnje tylko wówczas, gdy wie. że mu ryzykować wolno. \V przeciwnym wypadku ryzyko je-,t szalci'1st wcm alho lekkomyślnością
jednakowo prowadzącą do kl~ski.
Historia s-i~ powtarza. Zamiast "Ligi Neutralnych" marny
dziś „Lig(.' ~a1·<><l<'rn·". Tak jak dawniej jej poprzedniczka, jest ona
hczsiln,! wobec wymowy dział. 1\le przyznać trzeba, że inicjatywa
dmY<'>cky hyw,1 w dzisiejszych czasach rzecz,! n ieskoi'1czc11ic trudniejsz,! niż dawniic,i. Nie wyslarczy być ślepym na jl·dno oko, hy nie
widzie[· syg11ał11, powiewa.i:!ccgo na maszcie okrt.:tu admiralskiego.
Trzeba hYĆ ślepYm na ()ha i gh1chym na zawołania wszystkich ·J nnych Śr0<.lków b;cz11ości, z racliCJtell;g1·~1frm na czele.
·
Jakżeż powzi,JŚĆ lu 1inicjaty\Y(.'., kiedy im wyfrj stoi si~
w hieran_·hii, tym inicjatywa ta wi<,:n·.i je.sł skn:powuna. Dawniej
miody midship nic mc'>gł wykaza[: i111H'.i inicjatywy, j,1k U!, kt<',ra
miała bezpośrcdn1i zwi,JZ-L'k z silą lub odwagiJ. Dziś tenże rnidship
jest ponidqd swohodni(·jszy w swoim zakresie od admirała - dow<'><lcy, k t<'>n·m11 tysi:!CZlll' i1ls t n1 kc.il' 1>oli tyczne, wyko1lcy1><>wa11e
czc:stokrnć przez osoby cywilne, albo wojskowo - h!dowc, narzucaj,!
p<,:la, lwmuj:1 wszellz,! inicjatyw(.', podporz,1<lkmn1.i~! strategi~
a nawet i taktyk<,: politycl', w oias11ym pojc:ciu tego słowa. Zaiste,
stanowisko admirała głc'iwnodowodz:!CCgo jest dziś nawd w czasie
pokoj11 bardzo trudne. - c x(·mplum ostatnia dymisja :Hlm. Focrstcra w zwi:!zku z wysłaniem flot y niemieckiej 1w w~·hrzcża Hiszpanii.
Przejdźmy do przyk ład<'>w kon krl'l11ych: \Y lu tym 1017 roku, glc',wnodowcdz,!CY niemicck:.i flot~! wielkiego morza admirał
SchtTI" zamiPrzal dolrnna( a.kcji na szcrsz:1 skal<:, w edu sparaliżo
w:mia rnch11 okrt.:l<'>w mit.:dz~· l lol:rndi:1 a ,\llgli,! i zbombardowania
nadbrzeżnych miejscowości hr-ytyjskich. Przytcni j('dnak admirał
got<'1w hył zrczygnowa{· z pomocy wywiadu powietrznego Zcppclinc'iw, kt<'>ry to wywiad rnwi<'idl .i11ż pod .Jutlanckm, a nadto miał
dwi l' zie strony: uzależnien·ic cah_,go przed"it.:wzic:c,la od pogody,
11:id to zaś prze dwczcsll c u,ia \\'Il icni e nieprzyjacielowi ol){'cności sił
wlas11vch.
· \Yszystko h~·ło gotowe do akc,ii, kiedy nagle sztab admiraliej i przy kwa krze głt\w11t'j \Yilhl'lma 11 \\"YIH>\Y:i<'dzinl si(2 ( na rozk1z Cl'sarza) kall'gorycznic przeciwko rezygnowaniu z Zcppdin<'>w,
dowodz:1c, że bez wywiadu IHl\Yict rzncgo flota na razi[: si<: może na
d1•ug:1 w:tln:J bil\\\' z nieprzyjacit·lcm, kt<'ll-cj rezultat nic jPst 1ww11 v. :~ marca 1wdszedl n:1 f'!o~t~, z:ikaz szefa sztalrn ,1dmiralicji admir:tla \'Oil I loltz<·1Hlorl'l'a, wy,n;luj,Jc z koh·i sprzeci \\' admirała Schecrn i zwn',cenie sil_'. kgoż z odpowicdllio 1m10tywowanyrn raportem
do e<·sa rz:1. \Y raporcie tym głc'>\\·;nodowodz,1cy l'łoh! s tawial na szali \\T(;'cz kwestii: za111'ania i prosił o zezwoll'nic woJm,go <l~·sponowania swymi silami, h1k morskimi jak i powidrzll~lllli. w dotychczas
prz_vj1;ty spos1'>h. Flota angielsk;i znajdowała si~, w nwśl posiadanYCli inf"rnrnacj1L daleko w swych p<'>łnoe11ych bazach i siły ll'kkie
flot~· \Yielkil'go :\Iorza mogły, bez obawy spotkania sił przcwnża
.i:.1eych, zaryzykow:1[: bombardowanie, prz~· cz~·rn t'skadry panccr11ikc'1w 11h,:·zpil'czalyhy .ie na połowic drogi m;c:dzy Texd a I .owcstoff. Admirał nit· rezygnował zreszt:1 z pomocy UC'ron:-iutyki, a lYl277

ko zastrzegał sobie możność ohcjśc~ia się hcz niej w wypadku
pomyślnych warunld)\\' atmosferycznych.
Haporl ten nic wywarł skutku. Szef sztabu admiralicj,i

mewy-

mógł

na cesarzu powtórzenie zaknzu pierwotnego: bez Zeppelinów
nic wolno przcdsi~wzi:g': żadne.i akcji na szcrsz:1 skal(.'. że zaś ani
,v n1arcu ani w kwietniu warnnki atmosf'cryczrn: odpowiednie dla
użycia stcrowd>w nic były, wi(,'.c przcdsit.:,,·zi<:cic odwoływano kilkakrotnie, aż w koi'1cu odwołano je ze \\'szystkirn.
I jak w takich wamnkach mc'>wić o 'inicjatyw1c dowódcy.
którvm rzadzi z nad hiul'lrn człowiek oddalony o setki czv nawet
tysi:-icc kil(;mctn'>W'. człowiek czasem w spraw~1ch morskie]; - jak
\Yillwlm li - mało kompdrntny.
Drugim takim przykładem jest powstrzymanie 1wzpardonowcj ·wojny podwodnej w chwili. gdy ta zacz(,'.ła dawać konkretne
rezultaty - powstrzymanie pod prcsj:J polityczn:! kanclerza Bcthmann-Ilollwcga. źn'>dła niemieckie l \\'icrdz:J do dziś dnia, że było to
jcdn;! z przyczyn pc'>źnicjszej kl(,'ski. Czy opinia ta .it'st sh1sz1w, lnidno zdecydować, nic a priori przyzna{~ można. że przy ni<.'przcrwancj wojnie podwodnej szanse ~icrnicc jednak bardzo wzrastały.
Podobnym przykładem jest skr~'pow.anic rosyjskiego admirała von Esscna przez naczelne dow<'>dztwo na h1dzic, a nawet
przez do\\·c'>dztwo \'I armii. kl{ircj flot<: podporz:plkowano. d,1.i:1c
ly1n dow<'>d zupcłiwgo niczrozumit·nia .ie.i zad:u'1. .. Stawka" powtarzała polem kilkakrotnie ,,·szrlkicg<i rodzaju zakazy, hanrnjąc inicjatywQ dowódcy, \\- chwili gdy miał on wszelkie sz:111sc zmierzenia
sic; z przeciwnikiem przy wyniku dod:.itnim. Potem było już za pc'>ź110.

..\dmirałowic uhiegkgo stulecia mieli przy1wjn111il'j pc\\·11:!
swohod<: działania. z chwil:} gdy oderwali si(,'. od l:1du. l)zisiejs·i już
tej swobody działania nic maj:J. skr<,'powani 11icwidzial11:i nic:i:J telegrafu 1skrowcgo. \V tych w:mmkach inicjatywa 1wwtl genialna.
paść. może ofiar:! hiurokr:1Cji. Czyż zawiłe. sprzeczne i nidogicz1H·
instnikcjc. przesyłane a<lmiralmi1 Cardc'Ilo\\'i i de Holwckowi przl'z

admiralicje: hrytyjslq. 11il' stały się grobem l'kspl'dyc,ii 1w D:1rda11elsfo1·sowani('. cicś11i11 \\" momp11cic pi(Twotnym.
kic>dy Turcy nic mieli jl'szcz.c ani należytych umocni<·i'1. :rni arlyJZ-rii.
nni dostatecznej ilości amunicji.
T'o samo t vczy dziś dow<°JdC(.J\\' 11a niższych szczeblach.
Dowódca łodzi JH>d~,·o/lncj, lodzi latn.i:!Cl'.i, stcrm~T:i, kontrtoqwl('. uniPmożliwfa.i:1c

dowca. czy nawet kutra torpedowego. w każdl'j ch\\'ili może otrzykrc:puj;)cy go w inicjatywi<-, rn·zkaz wydany wprawdzi.c przez fachowca. ale oddalonego tal, z11acz11ie w czasie i przestrzeni. że racjonalne wykonanie zadania staje si(~ bardzo
u trudnion('.
Oczywiście istnieje i dobra strona te.i ł:)crności: możność
.
mać przez rndio rozkaz

11_1fon~10wania si~ i powiadamianja o polożcni11 og/>lnym. dzideni:1
się wrndomościarni o przcci\\'niku. Czasem jednak przychodzi 11:1
myśl.. że _lvpil'j było może działa<'· ślepo 11:1 los szcz<:Ści;.1, niż. jak
0
hccnH'. k 1crow:1{: si(: co eh wil:1 11adrhodz:1cym i. n ie raz sprzcrznym i.
czt.:sto hl(,'.d11yn11. ltd> c11:wtycznymi. a w każdym rnzi<· odwr:1ca.i:1cy-
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mi uwag<,: od zasadniczego zagadnienia radiowi;__i~Iomościan~i, które
w dodatku nieprzyjaciel h(,'.dzie siQ starał u~zyrnc t:wl~,Yn:~ do odczytania, a ktc'>rYch istnienie \\'\'WOia zawsze Jego czt1Jnosc. N1edarmo
którvś z pisarzv morskich oś,;·iadczył, że tak jak Farragut pod Mobile ~wołał ,J)a~mn the torpcdocs". tak dziś niejeden z dow<'><lców
h(,'.<lzic wołał, acz w nil'CO odmicnnnn sensie: ,,Damn the radio''.
Powróbny do kwestii in(cjatywy. rn lipca 1Hli) Zc,ppelil~
:,L :i", pod dow<'>dztwem kpt. mar. Ehrlicha, wykonał przy dohrcJ
pogodzie wywiadu na P<'>łnoc od Lil>awy. Dowództwo sił n'. icm:kckich Bałtyku spodziewało si<,> po tym wywiadzie bardzo wiek. Poprzednie wywiady lotnicze. dały bowiem mało wiadomośc:i, ze wzgl~d11 na 11 i,codpowiednie \\'ill'll nk i at mosfcrycznc ( zła widział noś{-.
wiatry) oraz oddalenie haz lotniczych, zmniejsza.i;!cc zasi(_'g.
•
\Vyruszywszy o św:icic z Scddin pod Stołp. stcrnwicc dota d o 7.:m im w~:soko.ści Backofe11, gdzie zin dcn tyfikowano kqżow
nik „Thetis" - z flotyll,! lraulcn')\\·. \V t><'>ł godziny p<'Jźnit.',i dojrzano na \\'Ysokości Pissc11 p<'>łflotYII<,: torpcdowcc'>w i stall'k strażniczy,
klc'>rc n'>~,·nież zidcntyfikowa110· jako niemieckie, aczkolwiek nil: oZlpm,·jpdzialy na sygnał rozpoznawczy. Kapitan Ehrlich nie przc.i~!l
si~ tym zbytnio, maj,!C za sob;! j11ż kilka podohnych doświadczci'1 w:vnikaj~!cych h,Jclź z nil'dosta ll'cZ!ll'.i ohscrwacj i na okr(,'tach, h:1<lź
ze słabej widzialności sygnałów nadawanych ze skrowca przy pomocy rakil'l lub reflektora, - na t Ie słonecznego nicha 1rudno dostrzegalnych. Oowc'>dca „L ;)" wytłumaczył sobie poprostu, że gdyhy spostrzeżone okr<,:ly były 11il'przyjaciclski1mi, nic\,·,!tpliwic otw'orzyłyhy one ogid1. ..
Po godzinie lotu, nic dostrzegłszy nic wi<:ccj, dowódca zawn'>cil, przejąwszy si<: zbytnio komunikakm nwtcornlogicznym
z odległego Sccldin. Komunikat ten głosił o „wzroście siły wiatru".
\V l'Zl'CZY\\1istości wzrosła ona z siły 1 - 2 na ~ - :~. co jl'szcz,e nie
stanowiło dla sterowca nichrzpi<·czci'lstwa.
\Yywiad nie tylko nie dał poż,!danych rl'wltat<'m-, ale wprnwadził dowództwo niemieckie w bhid. \\rpraw<lzie z zestawienia położenia sił własnych okazało si(,'. wpr(,'.dce. że domniemane okr~ty
ni(·mi<·c.kie były rPsyjsikimi toq>c<loweami ( i stawinczcrn m'in o czym dowil'1lziano si<,> dopiero po st r,wic dwuch ł raukn'>w ), ale
i tak, zanim ni<'porozumicnie wyjaśniono, uplyrn;ło sporo drogoccn11ego czasu. O zaskoczeniu nieprzyjaciela nie było ju;i. mowy, a strat a dwuch traukr<'>w, przy stosunkowo małvj j)ośc;i lyeh pożytccz
nyc.h jednostek, była bolesną.
Przykład ten jest typowym przykładem braku inicjatywy
ze strony dm,·<'><ky. Kpt. Ehdich pnprzcstał na swoistym wytłuma
czeniu obecności doslrzcżonvch okr<:tc'>w, ni<·- zadał sohie trudu
skontrolowania swych sposfrzl'ż,er'1 ( acz ryzykował ha rdzo mało),
\\Tt·s-zcic zawrc'>cił nic spełniwszy za1lania. Jedynym pożytkiem hyła
lu nauka na przyszłoś<'.·, dotycz:!ca obserwacji z powidrza: trzeba
ha:df<~ wytrawnych, ohscrw:~lorów aby nawet przy dobrej widzialnosc1 1 z dobrze zrownowazonego, powolnego sterowca odróżni<'·
własne okr<.:ty o<l cudzych. Cc'>ż dopiero mówi<'.~ o obserwacji z samolotu. Bomlmrdowanit· pam·t·mika brytyjskiego ,)\oyal Oak"
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( w pierwszych dniach marca 1~);~7) przez rz:1dowy samolot hiszpai'1ski, którego załoga wzi<Ja okr(,'.t angielski za powst:.u'1czy kQżownik
,.Bałear,es", jest wymownym potwierdwnil·m te.i prawdy. Te dwa
okr(,'.ty nie były wszak bynajmniej do siebie podobne.
rnnymi słowy im wi(,'.cej środkc'm· technicznych - tym wiQccj skn;powana jest inicjaty,ya własna. Cdyby zamiast sterowca
dow<'>dca jl·go z pe,,·ności:J nic pomy-wysłano kontrtorpedowiec kpt. Ehrlil-h, ohliłby siQ co do han<kry wroga. (~dyby nie radio Sl'l'\Yllj:JC włnsny haromrt r i nicho. nie za\\T<'>ciłhy j)l'Zl'dwcześnic.
Gdyby nic toż radio - otrzymałby on zapewne z g()l·y znacznie dalej idące instrukcje, podczas gdy istnienie ll'legrnfu iskrowego wywołuje CZQstokroć operowanie p<'>łśrodlrnmi i p<'>łinst rnkcjami, które ma siQ p<'>źnicj uzupełni<'.·. co. jednak nic zawsze wychodz:i z pożvlkiem.

To też w dobie dzisiejszej. a szczególnie \\' dobie przyszłej
·
wojny, inicjatywa dow(>dcy na ei<;-żkt! hc:dzie wy.stawiona prc'>hQ.
O ile oficer młodszy - np. dowc'Hka plutonu artylerii 11a okrc:cic
liniowym. zyska może coś nic coś pod tym wzgl<;dcm \\' stosunku
do swego kolegi z czasc'>w ~dsona. o tyk im wyżej - tym hc:dzi<'
trndnil'j. Pocz:Jwszy od naczclnt'go dowc',dcy. skn;powa,wgo politycznie i strategicznie. a wtem i taktycznie. a skrn'1czy\\'szy na dowódcach małych okn;t<.)\\' - wszyscy operowa{: h<~d:! mogli inicjatywą tylko w ciasnych, bezpośrednich rmnad1. \Yynwga to znacznie
wi<;kszl'j spostrzegawczości, wytrwałości. zimnej kr\\'i i szybkości
decyzji. niż d:nn1fr,j. Dowc'>dc:1 wspc',kz<'s11y m11si umie{· odpowicdzic<'·. inicjatywą wlasn:1 na każd:! zmi:rnę syttwcji - nic l\·lko
·
u przeciwnika. ale też u własnego zwi<'rzchnika.
Podałem umyślnie dwa tak kra{1cowc przYldady - · dowc'idc~· wielkiej floty, ora~z dow<'>dcy Z\\·~·klcgo slcrm\··ca \\'·stopniu kapitana. Pierwszy wykazał ho\\'icm inicjatyw(.'. ale został w niej skr<,>powany przez naczdn<'go wodza sił zbrojnych - ecsa rza i jego doradc(c' morskiego, w osohie szefa sztabu admiralicji. Drngi znacznie nrnil'j sk1·tpo,\·a11y hiPr:1rehi:J. uległ j<'dnak psychozie
sprz\'.tu. nic wykaz:1wszy żadnl'j inicjatywy: 11:ijprd,d jH'\\'llY „widolrn z góry" pomylił siQ ro do ni<'przyjaci<'la, polem zawi<·rzył
picnYSZC'IllU mało ścisłemu ml'ldunkowi r:1diowcnrn o pogodzie. co
wvstarczYło abv zawr<')cił nic \\'Ykonam·;zv zadania.
i>rzvld:Hh· te sa klas\T~ll<' i zre;zta histori.1 zna ich nie·
skm'1rzonoś{:: \Y k~onkluz~ji zmi.crzafo one do ~Yniosku. że i11icjatywa
dow<'>dcy w przyszłej wo.inie IH;dzie miała zupełnie inny charakkr,
niż w wojnach przeszłości. Kadra \\'ychowawn'iw dhac.'· lllllsi czll,ini('. nhy w ucrniach swych \\-~Tol>it'· pocwci('. inicjatywy rncjonał
nej. nic lrnlidu.i::ccj z karności:! i posłi1szei'1st\\'e111. nie tr:}c:1.i:JCl'.i warcholstwem wojennym. a jednak wykaw.i:!ct·.i z:lll'ly i11dywidll:ilności i stawiaj:}cr.i czoło każd<'j. n:l\n·t najtrndnicjszcj sytuacji. \\'ypośrodko\\'anic - h~·dzic tu nicw:Jtpliwie trudnym zadani<'m i .. n:u1.czy~·-" - w ścisłym kgo słowa zn:1czcniu si<: nie da. ,\k w każdym
razH· wyel10_wa11ic ps)Thicz1w. li<:dzie tu miało wpły,\· olbrzymi na
kształtowm!1~· si12 d11cha i11icjaty\\'y u oficer<')\\· przyszłej \\'o.iny .
.Tesli chodzi o do,\·1'1dc1'1\\. na niższym szczdilll, to byleby
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dotacje przewidziane dla ćwiczci1 pokojowych były wystarczaj:_1cc ~
hQd:! oni mogli szkolić siQ w inicjatywie w warunkaeh ,,·praw~lz1c
nic .idl'nlycznych, ale w każdym razie trnch(,' zbliżonych do ':'OJI~Y·
Gorzej jest z wyższym szczeblem. Tam ćwiczenia taktyczne me h10r:1, ho i nic mog:1 brać pod uwagQ czynnika politycznego - skrę
powania przez naczelnego wodza. rząd, czy padanwnt. Tym samy1n
~lwarzaj:1 iluz.i<-2, że dow{Jdca wyższy może działać bczapclacyjnie
według własne.i i n ic,ia tywy. ~a woj n ie rzecz ma si<: \\T(,'CZ odmiennie: czy bc.-dzic to dow{Jdca flotY, czv dowc'Hka cskadrv detaszowanej. CZ~' lla\Yl'l dowc\dc:1 zcspołi1 \\'):Słanego W misji specjalnej skrQpmYanic to istni<'t: hc;clzic zawsze w dziedzinie politycz1110-prawncj. Tym w d11żym stopniu tlunrnczy siQ rzekome kunktatorstwo
wyższych clowódc/)\\' ostalniC'j wojny i konflikty wynikaj:1cc z jcdIH',i strony mi<-2clzy nimi i podwładnymi na niższyn1 ,s zczchh1, z drugiej w stosunku do naczelnych władz pai'1stwowych i wojskowych.
Przygotowanie dowc'Jdcy przyszl<',i wojny na szczeblu wyż
sz~1rn, musi wi(,'.c mieć charakkr wybitnie polityczny, tak ahy mógł
on nie tylko współpracować z innymi mc.'żami stanu, kie1"11.i:!cymi

w czasie kataklizmu wo,il'lllK'go nawą pai'1stwow:J, ale też umieć
w razie konieczności nic cłat· si<,: skrc.·pmYat: wzgl{,'darni natur~· biurokratycznej, .czy poprostu niezrozumieniem zaclai'1 morskiej siły
zbrojn ej; rnnicć narzucit: sw~! wol12 tam, gdzie dobro kra.in tego
wymaga. \Vola ta h<;dzic O\\':!, wyże.i cytowaną „ślepotą" Nelsona,
zrno<lt'l'llizowarn! stosownie do warnnkc'>w. Cclyhy Dartigue du Fournc-t, sloj:ic pod .\knami, miał w sobie choć żyłkQ krwi wielkiego
~1dmirała .\nglii. gdyby Canh-11 słllchał wic;cei s,n-go instynktu wojskowego niż instn1kcji admiralicji, za ktc'>rymi stal rz:pl złożony
z eywiln~Th rninislrc\w, - unilrnic.,to by wiele prze.lanej daremnie
krwi i osi:!gni<,:to rezultat pi:1lcgo rnlrn wojny, może już w drngim,
luh t rzccim.
Co siQ tyczy dowc'Hlcc'nv 1ia szczeblu niższym - to tutaj
inicjatywa jest ponick!d zlokalizownna. Tym ni.e mnie.i bagalelizowa{·. .ie.i nic należy, a przceiwnil' trzeba jej nad:twai·, s.ens praktyczny. ~loże ona z powodzeniem zast:wić clnwn:! brawur~ i kn1prran1{'I1 t bojowy - przy dzisiejszych odkgłościach \Yalki 1~a mo~·zu. już zh(,'dnc ( ochYaga i zimna krew wystarcz:!). ~atomiast 1_1w JCS~
rzecz:} oho.i(.'.tn:}, co na przykład uczyni dow<'idca w}e1Y. dzialowc.1
,,. chwili krytycz1H'j, gdy zostan:! prznw:mc przl'kaz_rnk1, wybuchnie amunicja, albo pc:knic działo. 1\ic jest rzecz:} oh~>.1\'t~1ą _ce~ uczyni inżyniC'r na łodzi podwodne.i w cll\\:ili uszkodzen1:_t s1.~mkcm: czy
przC'hicia ha lastc'>w. ~ie jcs t rzecz:! ol><JJ<2t 11:1 co uczy111 of 1crr, k1rru.i:!CY ogni<'m kontdorpe~lowca. w cln\'ili gdy pocisk nic_przy,iaciclsld
zniszezy m11 .icgo niropancerzon:J nparaturQ w ccnt_ral~.
.
To leż dhai· nakżv usilnie', :1hv rozp;moszl'lllf' si(: sprzc;tu nH'
siało się pmvrnkm ,.rnas;,vnizmt1 }ll(lzkicgo" .•\by nic wyjnlowiło
młodszych of'ic{'rc'>w z inic,i:"llywy, czyni:JC z nich rzemieślnik{)\\', którzy p1·zy lada llszkodzt'11iu wa rszl at u staj:! hczracln ie, rzckaj:!C na
spccjalisl(;-naprawiacza. ,\hy poza stron:! kchniczn:! doskonale npa11ow:111:.1, mnieli ll'Ż op:inmy:1{: sylll:tc.ic nieprzewidziane. Ahy wicrz:Jc
w spraw110śi· sp1·zc;tu, nic wierzyli jrj j<'dnak wic:cC',i niż sohil' sn281

myn1. .-\by nic dawali si~ zhic'.: z tropu pierwszym lepszym nadprngramowym faktem. jak to uczynił dowódca sterowca „L ;>". Albowiem rozwaga bynajmniej nic koliduje z inicjatywQ - i odwrotnie.
rnzumn~·l inicjatywa idzie z rozwagi! w parze.
Oto co nic zostało poruszone w artylrnh~ p. t. .. Oficer przyszłej wojny". a co niniejszym prohujc: w głbwnych zarysach uzupełnić ...

282

Wiadomości
I~ż.

Techniczne.

ALEKS.-\~DEH POTYH.\L\.

Sprawa przygotowania przemysłu polskiego
dla potrzeb morskich.
.
\\' ożywionych wy1a1rzcniacli publicystycznych. omawia.nicy~h sprawę dozbrojenia Polski. pornszanc s~.i wszystkil' dziedziny prznnysłu. konilTZIH'go dla zn,alizowania wylu11ia,i:,tcych sil,'. pot rzch dozhrnjl'nia l:Jdowcgo i powil'l rz11l'go. natomiast całkmyjcie
przemilczana zostaje spraw:, przygotowania polskiego przemysłu
dla pot l'Zl'h dozhrojc'nia morskiego.
Przyjn111j:1c, że sprnwa właściwego dozhrojl'nia na morzu
hl:dzie w odpowiednim czasie rzeczowo postanowiona, che~ stwierdzić, że jak dotychczas - pod wzgl<;dcrn przemysłowym. d la pot rzch wyła11ia.i:1c~Th si\' w k.i dziedzinie, .i('sll'śrny przy_gotowani
stosunkowo słabo. Pl><łkrl'ślii~ tutaj jednak musz(2, że dostosowanie
i naslawil'nk si(,'. 11aszl'go przemysłu na produkcjt: dla pot rzeh m o rskich oraz st,,·orzl'nic uzupclniafocych wytwc'm1i (jak np. stoczni
okr<.:towych ), czyli
z o r g a n i z o \\' a 11 i c p 1· z c m y sł li
o k 1· t.'. t o w <, g o, n i e p r z e r a s t a w c a I c s i ł g o s p od a r c z y c. h n a s z e g o k r a j u. 1\ fakt że w ll'j dziedz inie
,l<'skśrny morno !-ipl'>źnicni. powin ien nas skłania{· do tym intcnsywllil'jszych wysilld>w i wyścigll pracy. ahy dorówn a <'.'. co najmniej
postt.'))O\\'i ,,. innych gałt:ziach rodzinwgo przl'rnysł u \\'O,l<'nncgo.
Zanim przyst,mi<.' do 01rn'>wicnia dn'>g JH'O\\'adz:!cych do
I'l'a lizacji wytw<'>1·czości oh.i<:k.i og<}lnym mianem - ~.przemysł okrc:tmvy" - eh<.'(.'. zdefiniowa<'.· hliż.l',i s,,mo poj<,_,cie. Ot<'>Ż. p r ze m y sł
o k r <: l ·o w y t o 11 1 l'. I y I k o s t o c z n i a z j :l' .i p oc h y l n i a m i, d o k a m i, \\' a r s z t a t a m i, n a w e t gdy1, Y w
n i l· j, o p r <'> c z k a d ł u 1> c'> w, h li <1 o w a n o
r c'> w n i l' ż i· g ł <'> w n l' m a s z y n y n a p ę d o w c; p r z t·m _Y s ł ~> k 1· \' t o w y t o o g r o m n y z c s p ,Ó l wy t w ó r11 1
cl u z y c h
m a ł y c h. r o z s i n 11 y c h p o c al y m
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k r a j li, a n a w c t p o ca ł Y m ś w i e ci c. n a t om i a s t
s t o c z n i a t o m i c j s c e · z I> o r n c r <'> ż '11 o r a k i c j
O S l a t CC Z Il Cg O Il1 O 11TH i C j S C C
I
\\' Y t \\' Ó l' C Z O Ś C i
t a· ż li ; s t o c z n i a t o o 1· g a n i z a c j a k o o r d y n u .i ~! c a
w s p ó ł p r a c Q p o s z c z e g c'> 1 n y c h g a ł f.'. z i p r z c m ys ł li o k r Q t o w e g o.
\V literaturze trnklufoccj sprawy przemysłu okr<:lmwgo
spotkać można twierdzenie, że w budowie okrf_'.t<'>\V zaintcn·sow~mc
s,} liczne fabryki jako poddostawcy, przy czym cyfrn tych poddostawcc'rn· - w odniesieniu np. do dużych sta lld>\v l rnnsa tlan lyckich - podawana jest na :rno do -100 . .Jest to prawda. jeśli rno\\':l
o bezpośrednich dostawcach stoczni, albo - jak bym nazwał dostawcach pierwszego rzc,:d11. i\le wszak wyl\\'('irnie b<.:d:Jcc dostawcami I-go rzc,:du ma.i~! cał:J litani(.'. zapolrzchmrn{1 m:tlcriałowych
i pc'>łfabrykalc'>w J><Hnocniczych. wolH'C czego ł:d1c11ch poddoslawcl>w wydłuża si<,'; możemy wi<_'.c mi'>wiC:· o poddosta~H'ach I I-go. 111-o
i dalszych rzcdc'l\v. a zatem cvfra wvlw<'>rni zai11ltTcsowanvcl1
w przc.myślc <;krf_'.towym wyraża{: si<: rrn.>Żc ,iuż nic setkami ale ·nawet lysi<!cami. To też bez przesady t wicrdzić mog<,\ że wył w<'H'czość
pot rzchna dla zaspoko,icn ia wynrnga{1 110\,·oczcsncgo IH1dow11 icl \\'a
okrc,:lowego obc,im11je lysi:JCl' mnil'jszych i wi<:kszych warszlal<'iw;
wytwórca nil' przypuszcza czc;:sto nawl'l, Żl~ - drog:! pośr.ed11i:!
ws,pMpiracuje w budowie oki\·t<'>w.
\Y 11zupdnil'llill powyżsZLj definicji chce,: jeszcze nadmiemc, że ż a d e n - z p r z .c rn y s ł ó w. nawet zrnllly pod tym
wzgl<.:<krn przt•mysl budowlany, n i e m o ż <' ,. <'1 w n a {· s i \'
.i c ś I i m o w a
z p r z e m y s ł e m o k r <2 t o w y m,
m az a p o t r z e b o w a 11 i a
o r <'> ż 11 o r o d n o ś c i
p r z c t w <'> rr <'> ż 11 o r o d n o ś c i
l c r i a ł o w c g o,
c z c j i jeśli mowa o wvsokim stosunku
1„ o s z t <'> \\' r o h o c i z n v d o lZ o s z t <'1 w m :1 t c r i al <'> w. Ten ostatni wzgl:.id :"zczcgc'dnic skłaniał już nil'raz i niejedno z pa{1st w morskich do in ll'11sy\,·11e,i polityki k rcdytowcj. umohu< low<: 110\\'\Tli s latż]i wiafoccj prze< lsi<:l ,iorst ,,·om Ż!'glugowym
k<')\\' lwndlowych. a także do z:uni:rny starych okn:l<'1w w~>,il'nnych
P r z <' z p r z c m y s ł o k 1· <: t o w y m o ż n :i
110wymi.
p r z c p r o w a d z i i· p r z y ś p i e s z o 11 y o h i c g p i e11 a j m 11 i c .ip r z e d o s t a .i :.1 c y s i (,' d o
n i :i d z a.
s z ~- c h n a \\' e t o r g a n i z m <'> w g o s p o d :t r c z y c h
w k r a j li.
Przejdźmy obecnie do <,1rn<'1wit·11ia możliwości prod11Lcyj11ych naszego prz<'mysl11. Ol<'iż z sdck i lysic.:cy r<'>żnorodnYcli rnalcriah'>w, p<'>łl'abryk:tlc'1w i sprz<;t11 gotowPgo. ja kit' )H>I rzch1;t' s:i dla
n_owoczesncgo okn;-l11 \\'O,i<'ntH·go CZ\' slalku h:rndlow.ego, t Ylko nieliczne nie nadaj:) sit: dla prod11kc,ii trajmH'j. czy to ze wz~~I,:d11 n:t
hm k odpowil'dn iclt s11 ro,,·c{I\\', czv z}iyt II io ,,·vgc'H'm\·a n \'Cli kosz l<'1\\'
wy~warzania. przy stos1mkowo 11i;,d11ż~·m z:tI><;t'rzclH>\\·:11.1i11. czv wn'· wykonania. osi:rnaln:1. , jcdyI I11 na ko11iccz11:1 prl'cyzj\'.
· wzg<~<
· · ze
·szcH·
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nic w nielicznych fabrykach specjalnych. o tradycjach szeregu pokold1. ,\le wszak i inne kraje, o przemyśle na poziomic bez porównania wyższym od polskiego, nic wszystkfo przedmioty czy surowce produkować mog:}, nie znaczy to jednak, że ich wytwórczość nic
,ll'st samowystarczalna w znaczeniu przc·mysłowym 1 ).
Sbl\daj:Jc twierdzenie, że prawic wszystkie przedmioty potrzelme dla budownictwa okr(.'.towcgo możemy produkować w kraju, opieram si(.' nie tylko na przesłankach teoretycznych, czy na
analogiach z produkcj:J dla cel{)\\' l:!dowych. ale także na roz,yoju
produkcji jak:! prwmysł polski roZ\\ .. irn!ł w latach ostatnich i dalej
rozwija; mam tu na myśli dostawy dla 4-ech traulerów zhll(lowanych w kraju, jak leż dostawy dla stoczni zagranicznych hudu.i:!cych okr(.'.ty dla Polskie.i :\Iarynarki \Vojrnncj, a mianowicie. jeden
stawiacz min, dwa duże kontrtorpedowce i dwie łodzie podwodne.
ZrC'szt:.i tablica podaj:.1ca pon')\nwnie procento\\'C udzjalu wytw<'m1i
polskich i zagranicznych. w stosunku do og<'>lnych koszl<')\Y budowy ,,·sJHHnnianvch okr(.'t<'l\Y, najlepiej przekona zainteresowanych
o słuszności m:~ch \\'Y\\'od{)\y; jak z Le.i tablicy wynika. wsp<'>łudział
fabryk polskich \\' budowie okr(.'.t<')\Y dla ~Iarynarki \Vojcnncj, chol'iaż powoli. to prz,~rit>Ż ko11sckwe11l11ic wzrasta.
Procentowy udział przemysłu polskiego i zagranicznego w kosztach budowy okn:tów )larynarki Wojennej.

Typ
okrc:tu

Cztery lrauJery t:,,pu
,. .lasid>lka"
z:nn(·lwione
\V roku 19:n
w stocz11inch krajowych

Z:urn'iwicn i:1
krajowe

79,20t

Zarnówit·nia
z:igrani<'znc

20,80,'t
100,00%

Koszt
og<'ilny

I

.ll'den sla- Dwa kontr- Dwie t(l(lzic
Wi:t('Z min torpedowce
podwodne
,.(;ryf"
typu
typu 1100
.,(;rom"
zarl}('>wiony
ton zarn<'>za111(l\Yionc
winne
w roku
1!);~ 1
w roku rn:~s w rnku 1!):rn
WC Francj i
w Ilol:mdii
w Anglii

I

Hazcm

,,

8,15%

10.20%

15.45%

93,43%

91.85'ł;

88,90%

84,55%

100.00%

100,00%

100.00;t

100,00%

6,57%

.Jeśli mowa o zamc')\vieniach okr(.'t<')\Y zagranic:}, to udzia ł
naszl'go przl'myslu m<'>glby być licz porc')\nrnnia wyższy. ak z,d:Jz:,me _h~·lohy to z doś{· znacznymi trndnościarni organizacyjnymi;
rn,,·n1cz, dojście do porozumienia z odnośnymi stoczniami nic by1) S:1rnowystal'Czal noś('i:J w zn:iczeniu przeniyslowy111 nazwałbym
,,·y t ,y:ir-zanra
·
,
.
potrze I lllY(' I 1 pro, I u Idow,
za wy.i:1tkie111
niektórych
~''.:,·:rl.zl'n s_Jll'<'J_al_nych, produk('ja kl< lr~:ch :'· ('Za~iP pokoju. nie opłaca się: ze
'. '':"l~~lu, n.1 11111111n:d1w, z:!poll'Zd10\Y:tn1~·: Jednakze pn:edrn1oly takie w l'azic
1_1~ • ·~.11> 0 lllll~Z:J, d_:w s1 <: pr·oduko_wa<· I)('Z I rudnoś<"i, ;11110 rnusz:) byt': zma r-,,lZ~ llO\\ ,lll<• \\' I )OS('f :H'Ji \\'ys!:lJ'('Z:tJ:J<'}'Ch d]a pokrycia lllaksyrn •dnic rnoż) iWy<"h zapotrzd1owar'1 wojcnny('h.
·
· '
,
zdolnoś<'·
., ,
,

0

~~.''..1
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loby łatwe, trzeba Lowicm pamiętać, że stocznie te zohowh!zując

si{.'. do zamówid1 sprz\'tll okrc:towcgo w Polsce, czyni~! to wbrew naciskowi ich ojczystych sfer przrmyslowych, a może nawet rzQdowych.
Co zaś dotyczy trudności organizacyjnych w dostawie materiałów lub sprz{.'.tu dla okr\'tów budowanych za granic:!, to podkreślić tu trzeba:
trudności w uzgadnianiu szczegółów technicznych. z powodu dużych odległości mi\'dzy Polsk~J. a krajami wchodzącymi w rachub~ dla hudowy okr<,:tów ::\Iarynarki \Vo-

jcnncj;
brak morskiego nastawienia - ż,e użyj\' tego
w polskich konstrnkcjnch i produkcji;
skłonność

określenia

-

niektórych lJOlskich wytwc'm1i do niedoceniania
tcrmin<)W dostawy, ktc'>1·c przecież odbić siQ musz~J na
przebiegu prac stoczni i w konsebn.-ncji opc'>źniaj:J hudoW\' okrc;lu.
\Y odniesieniu do hrnku „morskości" w polskiej ·prndukcj i.
wina nie może hy<.'.·. przypisana wył:!cznie na rachunC'k naszych fabryk, jasnym jest hmdrm, że maj:)c po raz pierwszy do czynienia
"/ wymaganiami morskimi, fabryki polskie nic rnog11 wykazać tak
sprawnego podchodzenia do sprawy, jak wytw(>rnic zagraniczne, od
dziesi:1tck lat w danej dziedzinie wpracowane. Trndności lP - che<:
to podkreślić - coraz mniej da.i.1 !-,i<;'. odcw<.'.: i nasze fnbryki nic
tylko przyzwyczajaj~! siQ do Cli rnpcjskiego zał at wiania spraw, alf'
także wykazuj~! coraz wi<;cej wpracowania i opanowania w produkcji morskiej.
Dla okr<;'.tc')\\' budowanych za granicą najłatwiej ]ffzrdstawiają si\' dostawy materiałów znormalizowanych, lub sbmowi:1c~-ch
w sobie organiczn:1 całość. To też ,,. dostawach dla okr<;l<'>\\", wymienionych w kolumnach :~ . .t i :> podanej tablicy, najpoważniejsze
pozycje zajmufo materiały takie jak: stal walcowana, akumulator~·
ołowiowe. kable i arrnatura el{'ktryczna, wyposaŻ<'ni<' pomieszczri'1
mieszkalnych oraz kuchni i rnagazync'>w. łodzie okrc:towe, narz<:dzia, telefony okr<:lowe, instalacje dla kil-rowania ogniem artylerii
i broni podwodnej, urziplzcnia radiolt'Chnicz1w. nast~pnie silniki
i prądnice elektryczne, silniki I >ksel'a dla cd<'>w pomocniczych,
obrabiarki dla podn;cznych warsztat<'>w okrc.:towych itp.
Osobnego om<'m·icnia wymaga lulaj budowa czterech traulerc')\\' typu „.Jask<'>łka", zbudowanych w siOczniach krajowych.
Bvła to pierwsza pn'>ha skoordynowania pracy przt'mysłu polskiego w <lzirdzinic morskiej i trzeba przyznać, że prc')ha ta dala jaknajlepsze rezultaty. ,,. postaci pełnowartościowych okrc;U)\\' tego ty)Hl. Pn'>h~ ta dała n',wnicż dużo doświadczenia pod wzgl1:dem prod~1kcyjnym na przyszloś<.'.·. ~iski udział procrnlowy fabryk zagran1czn~:ch w lrj budowie jest wysocr pocicsza,i:!cy, tym wi<:c<'j, Ż<'
~" ~azie_ rozpocz~cia budowy nowyeh okr<;'.tów, nawd wi<;'.kszych
1 w1~ct·.1 s~omplikowanych, udział ten dałby si~ ohniżyć w poważ
_stopmu . .Jak to bowiem wynika z bliższej analizy zalrnp<'>w zagr,micznych dla traulerów, najwii:ksz~! pozyck stanowiły dwa sil-
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niki nap(,'.<lowc ( zakup których zrc~zb! ~yl_ u,warunkuwany umową
liccncyjrn! na hudow\' dalszych G-c~~1 s11I11l~ow t~go samcg? typ_u
,v krajowej fabryce wg. konstmkcp zagramc_zncJ ), nast\'pmc takw
urz~g-1z.cnia jak: windy trałowe, w11Hly kotwiczne, ,maszyny sterowe, zespoły Dicsel..JJH'~!<lnice, rcikktory, kon!pasy, sr~1hy, okrcJowc
i l. p. A przecież nic nic stoi na przesz,lrn_dzie, aby mck~orc z ty_ch
urzadzci'1, a może nawet prawie wszystkie, JH'<Hlukowac w kraJll,
lymL wi!;ccj, że przemysł nasz w B:iQclz~·czasic poszedł po<l k,ażdym
wzglQ<km rn1przód, i to_ co przed ]~1lk1_1 Jeszcze lat): mo_gło hyc l)'ZYkownc Iuh znoła ,,·~!lphwc, obccme me przedstawia me szczcgolncgo, ani pod ~,rzgl(,'.dcm konstrukcyjnym, ani materiałowym czy fahrykacyj nym.
.
.
.
., .
Jh_,asumui~!C powyższe uwagi nakzy shncrdz1c, ze p r z cm y sł n a s z J u ż w o h_ c c 11 y m s t a n i e ,~· s p <'~ lp r a c u j c p o z y 1_ y w n 1 c d l_ a z a s p o k o .l. e n/ a
p o t r z e li m o r s k 1 c h n a s z c J ~I a r y 11 a r k 1 \ \ oj e n n e j; ( w dziedzinie budowy statld,w handlowych, hudowanych dla Polski zagranic,}, udział naszego przemysłu jest stosnn-

kowo

nikły).

Dotychczasowa w~p<'>lpraca przt'myslu polskiego, czy to
w budowie traukn',w oraz innych niedużych statk{)\\r pomocniczych,
kr)1> i t. p., czy w dostawie wyposażenia dla okr\'tów budowanych
1agraniq. nie wymagała pow~1żnie,iszych inw,estycji pieni~żnych.
gdyż produkcja la pozwalała ufoć siQ hcz trudności w dotychczasowych organizmach fab1·ycznych. Sprawa la inaczej musi by{~ rozwi:1zana na p1·zyszłość, jeśli chcemy dojść· do sarnowystai·czalności
przemysłowej. Tutaj, na pierwszy plan wysuwa siQ sprawa inwestycji, tak w formie nowoczesnej stoczni okr(,'.lowej w Cdyni-, jak
też w formie reorganizacji tych wytwórni wcwn:Jtrz kraju, kH>nm
przypaść ma zadanie pod.kcia produkcji sprz~tu okr\'towcgo w ~całym tego słowa znaczeniu.

. Prn_nijaj:JC san_H~ zaw1<111ienic rozbudowy Floty \Vojcnnej
oraz zeglug1 handlo'.\TJ 1 z,n:1znnc z tym ustalenie tYpów okrctc'rn·
t"ZY sta t kbw, w niniejszym szkicu che~ przcprnw~l<lzi6 analiz<;.. zagadnienia, opien1foc si~ na potrzchad1 Floty i żcoluni w dohic olwcncj. Otc'Jż ohecnic rnksymalnc wymagania ~pod ;·zgl(,'.dcm trclmicznym w ~Iarynarce \Vojcnnrj przedstawiają kontrtorpedowce tvpu
,,c;rom", a w żegludze morskiej t ransatlanlyki typu "Piłsudski''.
Gdyby, w wypadku wojny, w czasie najbliższym, przyszło
nam przeprowadzić poważniejszy remont na jednym z okr\'U)\v czy
slatkc'>w wymirnionych typów, nasze środki kchnicznc okazać l>~·
siQ mogły całkowicie niewyslarczaj:!CC, gdyż np. ,.Piłswlskirgo''
w hra1rn dolm dostatecznej 11oś11ośt"i, nic moglibyśmy zadokow~d:
dla naprawy podwodnej CZ\'Ści kadłuba, a w odniesieniu do kontrtorpedowców w razie poważniejszej awarii np. turbin parowych.
hylihyśmy zupdnic bezsilni. Podobnie przedstawia się sprawa z całym sz.crrgiem innych okr~tów czy statk<'>w, których dla zwi~zlośei
tutaj nic wyliczam. Innymi słowy, w obecnym stanie rzeczy goto287

wosc wojenna przcważncj liczby naszych okr(2l(.)\\' i statk{>\\" jest
pod znakiem zapytania, a czym to grozi na wypadek konfliktu
zbrojnego zechce każdy czytelnik sam rozważyć. \Yobcc takiego
stanu rzeczy, jeśli nic jesteśmy przygotowani technicznie nawet dla
poważniejszych tTmonU>\v posiadanych już stalld>\v i okn;l<'>\v, to
cóż rozwodzić si\' nad lmdmY<! nowych, kt<'mt wszak w wypadku
wojny powinnaby być intensywnie prowadzona dla uzupełnienia
strat tonażu.
I oto przyjść nam trzeba do wniosku, że, pomimo optymistycznie hrzmi~!cych rozważai'1 wsl<:pnych, u n i c z a l c ż n i en i e n a s z c o d z a g r a 11 i c y w d z i e d z i n i e b ud o w y i n a I> r a w o k r Q t <'> w i s t a t k <'> w m o rhardzo
jak dotychczas
s kich j e s t
i Il i C W S p <'> ł m i C r Il i C Il i k ł C \\' S l O S ll ll 111 a ł C
ku do innych dziedzin przysposobienia
ł

o w e O o.
Zttchodzi pyta~ ie, ja kic drogi prmYadz:! do rzcczywist ni<'nia przygotowania przemysłu polskiego· dla cd<'>w morskich'? ::\Ioim
u s t a le n ic r zc cz o w c g o a r ea l n e g o
zdaniem p r o g r a m li r o z h u d o w y F l o t y \V o j e n n e j
o r a z ż c g 1 u g i m o r s k i e j i i c I 1 ś c i s ł e w ~· k o n y w a n i l'. o t o p o d s t a w o w y w a r u n c k r ea l i 7, ·a c .i i m o r s k i c g o p r '/. y s p o s o h i e 11 1 a r od z i m c g o p r z c m y s I 11.
\V uzupełnieniu powyższego lwic-rdzenia cl1cQ dod:1i·, że
dla przyśpicszc11ia rozwoju przemysłu oknl·towego istnieje jeszcze
dniga podsta\,·owa koniccznośi-. a mi:rnmYieil': J> r o ;-,o r a 1n .v
r o z h u <l o w y F l o t y i ż t' g I li g i m u s z a h y <'·
h c z w z g I \' d n <; ś c ·i :!
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w y7 pow<Hl<'m· na wst<:plc pornszon~Th. Che(.'. t11 podkreśli{'., że
s i ł k i :\I :1 r y 11 a r· k i \\' o .i c 11 n e .i i t o w a r zys t w
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.Jako podsl:t\\'O\\':} koniccwośi· ill\\Tstycy,in:J 1wkży 11z11ai·
stworzenie \\'łaściwc,i stoczni okn,·lowe,i w Cdyni. Tak pro.ickt stoczni, ji1k głc',wne roboty ziemne s:J _już przl'z ~lary11,1rk~ \\'o,il'tlll:J
':·ykonmw, 11at0111iast prm,·adz('ni(• dalszych roh(',t mon10 op<'>źnia
są·, ze wzgll~du na szczupll' środki

picni<:ż1w,

jakimi :\IarY11:trka

\\: og,\k dotychczas rozporz:Jdza; jest to \\'i(,'C sprawa wyhicz1.1ic pi1•lll(.'.dzy, ahy realizac.i~ stoczni przyśpieszy{·.
. Istnieje .SZl'rl'g drc'>g \Y kitT1111k11 przyspil'szcnia budowy tej
slocz111, h-_cz - moim zdaniem - .ic·dn:! z na.il>ardzicj celowvcli bY~oby })0\\·1crzc~1i._. .il'.i h11dowy statlJ>w hnndlowych i okrc.·tZ'>w w;>Jcnnych, chocwżhy nrnil'jszyd1 rozmiarami, budowa kl<'>rych nie288

Wc!tpliwie jest przewidywana

tak przez

'..\Iinistcrstwo Przemysłu

i llandlu, jak przez '..\Iarynarkc,: \Vojcnrn!. Poważniejsze zaliczki pic11ic,:ż1w, w zwi~Fkll z takimi zamówieniami, umożliwiłyby stoczni
niezwłoczne zain\\'cslowanie wi(,'kszych kwot w konieczne urz,!dzcnia, a termin umowny ochlania statldnv czy okn;:tów zmuszałby
kierownictwo stoczni do wysiłldnv nad przyspieszeniem całego prnccst1. I\ie jest to droga nowa i od dawna wypróbowana szeroko zagrnnicci.
Szczcg<'>!<'Jw leclrnicznyclt stoczni, hc,:dącej już w budowie,
.
n~e b~dQ tutaj omawiał, che<: jedynie dodać, że inicjaty\\'a :\Iarynarki \Vojcnncj musi znakźc.'· zrozumienie i jaknajistotnicjszc popan·ie
ze strony t~·ch czynni],,:<')\\', k.lc'Jre rrn1j:J w tej materii coś do powil'~lz<'nia, a wic~c przede. wszystkim ze si rony .:\Iiniskrstwa Przemysłu
1 I lnndlu, kt<'>r<' wszak może mieć wpływ dccydujtJcy, jeśli mowa
o zam<'>wil'niach statkc'>w h:mdlowvch.
Pozostaje do omc'>wit·nia sprawa inwestycji wcwn:!trz kra.Jl!, tak w wytw<'>rnic1ch już wsp<'>lpracllfocych w dziedzinie przemysłu okrc,:towcgo, jak też w wytwc'>rniach, w miar<: cz:1s.u i potrzeby,
do tej wspMprac_\· wei:Jganych. Przejdźmy wi\'C w glc')\\'llYCh zarysach ważnil·.iszc dziedziny produkcji morskiej.
Tak jak dla stoczni właściwej potrzebne s:! nickUm.' urz:!dzcnia specjalne, rc'rwnicż i 11icktc'in! z wytwórni, h(.:'.d:g~ dostawcami pien\'szcgo czy dalszego rz(,'.dll, h<,_•d:J potrzebowały szeregu m·z,!calki('m
nicktc'm.' z wyt_w<'~rni dzc1'1 spccjal11:\'ch. :\lc'>wic,: tu świadomie, gdyż oclnosic.'· si<2 to h<2dzic rz.eczyw1śc1e do nil'lieznych;
pomijam n:11 u raln ie inwestycje~ wyn ika,i;!cc z pot rzl'hy powi<J<szc11i:1 isl1iiefoc.\Th urz:Jdzd1 dam·.i wyiwc'mii, w wypadku dużego zapotrzebowania 1w jej f':,brykaty, d:l.i:!CC si\ prodnkowac.'·. w ranrnch
pil'rwolll_\'Ch lecz w ilościach ograniczon_\·ch .
.Jest oczywistym, że kapitał nicchc;tnic idzie na przudsiQwzi<,:cia niepewne, wzgl<:dnie nie maj:!CC widoku rozwoju. Jednak
widoki tł' zawsze można ,v przybliżeniu określić, a za lcm - czyż
zwll'ka.i:!l' nie pozwalamy ubiec siQ .innym, hardziej przedsicJ>iorczym, lepiej p1·zn,·id1ij:1cym i nawrl troch<,: ryzylrnj~!C~'111? - oto s~!
pytania, klc'rn. ' w oh•.'cm·j chwili nasz przemysł powinien sobie jas110 uprzytom11ic.'·. \\' d zie d z i n .i e p r z c rn y s ł u okr c~l o w e g o 1n a n1 y o h c c n i e 111 o n1 c n t p r z e ł om o w y, k t <'> r y j u ż w n a j b l i ż s z c j p r z y s z ł oś c i z d c c y d u j c o m o ż I i w o ś c i a c h o l r z y m Yw a 11 i a s t a ł y c h z a m c'i w i c {1, n a w a r u n k a c · h
m o 11 o p o l i s t y c z n v c h. :\Toim zclanicin
Il i c l c d w i e
c h w i I ~! o h c c n a n i c ~ j e s t · p o t l' m u, a b y
poszczegolne p r z e d s i ~ h i o r s t w a szukały
z y ~ k <> w d o r a ź n y c h, w d o s l a w a c h p o d p ~ip r z c m v s ł u
d a J :! c Y c li p o d w y t w ó r c z o ś {:
o r ~ 1, o _w c g o, 1 ~ c z · p r z e 1~1 y s ł i !l t ~' r (' s u .1 ~! c y
s 1 Q \\ z a s a d z I e w v t w o r c z o s c 1 :! n1 o r s k a
u ~
z a 1~1 i e r · z c n i a s w e . i p 1 a n y
p o w i n, i c 11
m o w ~1 c s z e r z c ,1, p o d k :! l e m w 1 d z e n i a n a de h o d z :i c y c h I a l.
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Tendencja, kt(ll',! sugeruj<,: przemysłowi krajowemu motywowana jest fokkm, że stocznia budowana w Cdyni ograniczy si<,:
wyh!cznie do budowy kadłubów okrcJowych, oraz do montażu
maszyn i urządzd1 produkowanych ,,. fabrykach krajowych czy za-;.
granicznych, natomiast byłoby wysoce nicpoż11danc, gdyby - w razie negatywnego ustosltnkowania si<: przemysłu krajowego - ~L;cznia zmuszona hyln do pod,ic;:cia szerszej produkcji. a wic:c i urz,!dzei'1, kt<'>re z powodzeniem mog,1 być w kraju \Yyrahiarn· i transport
których do (~dyni 11ie bc:dzie zbyt kłopotliwy.
Jeśli rozpatrywać możliwości naszych hut pod wzgl<,:ckm
fabrykacji materiał()\\' dla budownictwa okn;łm\-<'go. Io wytwc',rczość ta całkowicie może pokry(·, zapotrzebowanie w odnil·sicniu do
stali na kadłuby okrc.:towe, tak lepszych jak gorszych gatunków.
natomiast hc;idzie wymagać poważnie,isz~·ch inwestycji dla podjc:cia
produkcji wi\kszych odlcwc',w stalowych ( dziobnice. tylnice. ramy
sterowe, wsporniki walc'>w śrubowych itp. - dt1że wymiarami. wynrngaj:J specjalnych piee<',w dla wyż:1rz:mia ). dla produkcji grnbych płyt pa11cern)Th oraz dla prndukcji ldocc',w sialowych na: lufy
dział morskich. wały śrtthowc. wały lt1rbin paro\\'ych. wały duży('h
silnikc'>w Dicsd'a i t. p.
~fożna w niektc'll·ych wypadkach zrczygnow:i{: z produkcji
krajowej na rzecz zagranicy. co w przemyśle okn,,towyrn obcym ,ie-.;t
na porz:Jdku dziennym i IW\\Tl \\' przl·myślc sto,i:,1eyrn 11a takim poziomie jak francuski czy nawet nil·rni<·cki nie 11:licży do wy.i:.1tl,<'rn·.
ale rezygnacje: taką 11:1 leżałoby 1m·:1ż:i{· z:1 usta l<'cz110Ś(:. \\T lrnżdym
razie, jako rninim,nn możliwości produkcyjnych 11:dcżaloby przyj:1ć zdolność·. wyiwarrnnia tak odlcw(rn· st:tlowych. jak ldoc/l\\" 11:1
wały oraz działa i wreszcie płyt pa11nT11~Tl1. już nic dla kontrlorpl'dowca typu „Crom". ale co najmniej dla kr:Jżownika 8000 10000
ton wyporności wł:Jcznic. co w dziedzinie żcglugow<'.i n'>wnałoby si</
możliwości budowy st:1tldrn· do lrn11satl:1ntyld1\\·' typll „Pilsudsl..i"
WłQCZlli('.

\\T ll'n spos(Jb zakn,ślonc ramy prndt1kc,ii ht1lnicz<'j pozwoliłyby rc'lwllil'Ż ograniczy{·. z:1kupy zagraniczne dla \\·icJ,szycli okn:t<'rn', do nielicznych przl·dmiot<')\v zbyt odhi('gaj:,1cych rozmiarami
od poprzednich. a przl·lo wymaga,i:,1cyd1 inwestycji, widkoś(· kl<'>ryeh mogł:1hy posta\\'i(· n·nlownoś<'.· prz<·dsi<~\\'Zi<;cia pod znal,i('lll
zapyt:inia.
\\.,. uz11pdnic11i11 \\·yp:1d:1 jl·szcw znz11;1czy{·. Ż<' i1t\\'(•slycje dl;r
produkcji dział w duże.i micrze pokrywaj;_1 si<,_· z i11\\Tslyc,i;1mi polrzchnymi dla wykornmia ,rnł<'m· śrtrbowych. kl<'m•. prawił· z rcg11ły
musz:1 być \\-icrconc, i przeto wyrnagaj:J urqdz<'1·1 sp<·cj:d11Yclt. ,·d:1·
ściwych f:1hrykacji sprzc;t11 artylcryjski('go.
Che\' tuta.i n')\ntież doda<\ że. w dzil'dzinic lu1t11iczc,i. ko.
rn_rczne ,il·s I rozwi n i<;ci(·. zn pocz:1 t kO\rn m·j .i uż. prod u kc.i i walcz:tkow kotłowych i butli stalowych b('z szwu. z kl<'iryclt pi('rwszt' po, trzl'l}Ile s:! dla btrdo\,-~· kotł<',w parowycl1. dnrgic - jako zbiorniki
P?Wll'l_rza_- dla lodzi podwod11yrl1 i dla okn;lt'1w nap\'dZ:tll\Th siln~karm D~l'~el'a. Dot~Thczas dzi:tł lrn zosl:ił prZl'Z naszl' l1ttlY za• l'Zl'•
· s J,l'Olllll(' .J<'SZCZ('
· - acz 1,O I\\'ll'k
i
lllPdb·mv
- z:tp()f
.J 1IZ.- o lH'Clll('
(
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bo\\'ania nic za,yszc mogą by<'.· pokryte na rynku krajowym.
Budowa turbin parowych nie została w Polsce zaJH>CZ~Jtkowana, ndyż odnośne zapol rzchowania ckkt ro\\'ni h!dowych St! sto~
sunkm,~> ·minimalne, a konieczne in\\'cstycje nicwsp<'>łmicrnic duże. U\\'aŻam jednak, że produkcja ta mogłaby rozwirn!<'.· si(,'. albo
przy kt<'>rcjkoh,·ic1{ z h-pszych fabryk maszyn już istniejących, ~.lll,H~
t<'ż m.ożnai>Y \\' tnn celu stworzyć now~J wvtw<'H'ni~. Spra\\'a ta, ,1csh

mowa O tu1:l>i11ach dla okr~ll)\\' ·wojcnnycl, hylahy O tyk uproszczona, Żl' zespoły tu1·hin możnaby produkowai·. seriami dla kilku okr-(,'1">\v j{'dnej ldas~·.
Co do kotl,'iw parowych, typu dotychczas stosowanego
w marynarkach \\·ojt>nnych ( wodnorurko\\T) i na statkach Jrnndlowvch ( \\'akzakowak ). to nie prz(-widuj,~ poważniejszych tmdności
a11i w \\'Ykonaniu. ani w konstrukcji, nawet w wypadku budowania
kotłc'>\Y <.> \\'vmiar:1ch nwksymal11ych, przy n1inimalI1cj \\'tfdzc ,i<'d11oslkmwj (np. dla kontrtorpedowc<'m·). ~Iyśl<:, że polrzclme inwestycje og~·aniczylyhy sit~ do ro~mian'>w st_,_>sun1~~"':o. n_i<'dużych i_ 1o
racze.i \\' kicr11nk11 powH;kszt·11w prod11kc.11, :rn1zel1 .JCJ zmodl'rn1zowania. gdyż nasze f:1hryki S)HT,ialne już obecnie S~! na \\'ysokim poziomic2 ).
Prod u keja przekładni z<Jia tych, szczl·g{ilnie dla n·du kc.ii
ohrolt'iw turbin parowych o \\'ysokic.i mocy, nic jest zadaniem ła
t wym i wymagać h<,·dzie inwl'slycji. które - na szcz\ścil' - pokrywaj:! si<,· cz\·ściowo z inwt'slycjmni pot rzehnymi dla lurhin paro-

\\'ych. Cważarn. że w k,i dzicdzi11ic 11ic należałoby si<._' ogl:1dać na

dostawy zagr:rnicznl', lecz produkc.k l<,' podj:!Ć, ponieważ przedstawia ona wartościm,·o J)O\\'ażny odsetek koszt{rn· budowy eakj instalacji maszynmn·j okn;tu. Zakupienie szl'rcgll ohrahian:k specjalnvch, dla wvkonania k<'>ł Z\·halYch wvsokoohrotcm·vch i dla dużvch
11 ;ocy. nie p~>win110 wis odstra~za<'.·. Zreszb!, jeśli n1owa o zapoi.;zehowaniu na prz<'kladnic z<;bate dla ccl(rn· h!dowych. nasze wvtwóruic 11ic s:J calko\\'icie bezradne i rozporz;!dzaj:! f11ż doświadc;,<,nicm
nic do pogardz<'11ia, mniemam wi<._'c, że z olwnwj produkcji, przv
odpowic~l_nim nal~l:ldzi<' dobrej woli. dałoby si~ dt;Żo wykrz~sa<'·. dl~1
prod11kc.11 nwrskH'J.
Budowa sil11ik<')\\' I )icsd'a, na\\'cl dużych mocy, typ<'>w stosowanych dotychczas w marynarkach i w żcgludzr, nic powinna
w Polsc,c napotkać na lrndnośei. ho przecież już obecnie możemy
\_vykazac s_z<'rcg sukces<'>\\' tak pod \\'Zgl<;dcm konstrukcyjnym. jak
Jahryk1c~·.1nym i nicza\\'odności ruchu . .Jeśli mowa o konslrnkcji.
to - mrnm zda11icm - niezależnie od \\'Ysiłld>\\' ro<lzimvch w ki<'runku 11mvych rozwi:}Zai'1, nakż:tłohy p<';jś{: wyprób;>W~lll~! już
drng:J -:- zakupienia wartościo\\'ych licencji. fabryk zagranicznych,
przod_u.i:1cych w dzic'<.lzinie pot rzchnych typów silnika, natomiast
mak~1m11m wysilk-<'>w poświ<,·eit'· stronie metalurgicznej i warszta-

towq.

2

)
Prze,,·!duk lulaj n:ilomiasl pewne trudności transportowe goto~\'y,·.i duzyd1 !rntłow okr~·towy('h, kcz uważam, że dadzą one si~· rozwiazac z powodz<'lll<'lll, pl'Zy użyciu środk<',w lransporlowych na naszvrh rz~kach ~pł:iwny<'h.
~
.
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Produkcja nap(.'.dowych śrnh okrl_'.towych nic zo!-)tała w Polsce jeszcze zapocz~1tkowana, nawd dla niedużych mocy. Fakt, że
poszczególne stocznie czy warsztaty sporadycznie odlewają śruby
według posiadanych modeli, nic stanowi jeszcze o produkcji w znaczeniu prZL'myslowym. i\'asze odlewnie nic maj:1 urz:1dzci'i dla odlewania w jednym kawałku przcdrnioUnY hronzowych o wadze, choć
hy pół tonny, a przecież trzeba sil_'. liczy<.'~ z tyn1,, że potrzehn.e h~d;!
śruby o wadze rz{_'dll kilku czy nawet -kilkunastu ton. Opn'>cz Jll';obn',hki
żliwości odlewniczych trzeba mi~·ć r<,wnicż maszyny dla
i kontroli śrnby g<;low('j; wszystko to wymaga i1;w~styeji .
.Jeśli mowa o konstrukcji śrnh okrl_'.lowych, to stanowi ona
jedno z najtrudnil·jszych zagadnicr'l lrndowniclwa okr<,:lowt>go i t ntdności łych nic nakży nicszczególnie przy dużych moctH.'h doccniać. To też w tej dzh·dzinie istnit>jc ,,. świt>cit> zail'dwic kilka
fabryk specjalnych. ktc'lre z n'>żnych sytuacji kłopolliw~Th zdolne
s:1 wychodzić zwyci<;sko. To samo odnosi si{.' do ohn'lbki dużych
śrub nap(_'dowych.
\Vyżej podkreślone mmrn·nty nie poda.i\' wcale dla zniccl1{_'cenia do podji.:cia produkcji śruh okr{_'lowych w kraju; uważam,
że produkcja ta jest konieczna i jeśli liczyć 1ia zagranic(.'. to wył:.icz
nie ,,. zakupie prototyp<'lw. dla cel<')\\' pon')\ynawczych, natomiast za
wszellq lTll\' należy d:!żyi: do uniezakżnil·nia si<~ od zagranicy
w produkcji śrub mniejszych.
\Yvkon:rnit: w,Tzutni lorp<·down·h i miot:iezv samolot<'>\\'
nie przcdst;twia w zas:idzic żadnych t rn;l11ości, j('sl Io· raczej sprawa dobrej konslrnkcji. ~lnicmam wii.:c. że w tt'.i dziedzinie moż<'my
zupełnie uniezależnić si<,: od zagranicy, co np. przy wyrzutniach torpedowych stałych ( dziobowych i rnfowych 1ia łodziach podwodnych) jest prawie organiczn:J konieczności:!, jeśli łodzie te maj:J
być, budowane na własnej stoczni.
\Yydaje mi si~ mało pr:nnlopodolmt·, aby w Polsce można
było z JHrn·cHłzeniem produkowai: sprz{_'t nawigacyjny, \\'i(.T kompasy. żyrokompasy. logi, sondy i t. p. \\' tej dziedzinie po\\'aŻ1q rol{_'
gra wieloletnie doś\\'iadczcnil' i przdo nawet niecelowym byłoby
traci<.'~ siły ,w opa11owy\\'anit· tych dzit·dzin sp<-cj:ilnycli, kiedy stosunkowo tanio można zakupić pien,·szorz{_'dny ma lt-ri:tl w fi mwch
wyspecjalizowanych. h{.'<l:JC)Th dostaweami prawie wszystkich marynarek wojennych i handlowych Ś\\'iata. Ta pozycja w og<'>lnych
kosztach budo\\'y okr{_'l<'nv czy statJ.,J)\\' nie jest d11ża, dlatego kż
zakup zagrnniczny, nic odgrywa poważnicjszl'j roli, zaś na wypadl'k wojny instalacje tego rndzaju mog:! by<.'· zrnagazynow:llle w ilości dostatecznej.

Tuk mniej wi\'.cej przcdsla\\'ia si<~ polrzl'ha rozw11n(,'.cia
czy te~ zapocz:!tkowania produkcji okr<;lO\\'t•.i w Polsce. Co za~ dotyc~y. m~1ych maszyn, urz:!dzd1 spri':{_'ttr. makrial<',w i t. p., ki<'H')Th
wyze.1 !li~ wymieniłem. to w gł<'i\\'11ych zarysach da.i;! si<; one bez
lrudnosc1 produkować w Polsce, \\' ramach dotycl1czaso\\Tgo roz-
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przemysłu;

już

obecnie pod wzgl(.'.dcm jakoniektóre
woju naszego
ści doprowadzone zostały powyżej produkcji zagranicznej. Naturalnie że te i owe półfabrykaty czy materiały dla sprz<2tu produkowanego w Polsce, lepiej h\'.dzie zakupić za granic~), czy to ze wzglQdu na cen\'., czy jakoś<". .•\le to wcale nic przekreśla zasady samowyktón! w niniejszych rozważaniach
starczalności przemysłowej,
przede wszystkim miałem na uwadze.
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Przeglijd prasy.
\Vyścig zbrojeń

l1_,

marynarka hancllcnrn.

Prnwadz.cnic wojny pochlania olbrzymie sumy. \Vcdług
Ph1żai'1skicgo ( .. Zasady mahiliz:icji przemysłu 11a potrzeby pa{1s twa") lH'zpośrcdnic wydatki ,,·o,ivn IH' ,,. la lach 1\)1 4 - 1!) 18 wyniosły okr:Jglo 1.0!10 miliard(.)\\' nwrck w zł(icic, a tak zwane straty

rnz.

pośrednie. jak np. zmniejszt'nic si(,'. produkcji. zniszczenia na h1dzic
jeszcze ;);->!l.
i morzu. wydatki i straty pa1'1stw lll'Utralnych i l. d.
Przygolmya11it· do wojny ,icsl nic mnicj kosztow11c, a prz>·11ci:Jżli,n'. Żl' n:ileży zaz,,·ycz:ij ograniczat· wydatki
dzi:tłacl1 poza sił:} .1.hrojn:1 .• \le widc pozycyj nic podobna
poddat·. nożycom rl'dukcji. ( )dnosi sic; to przt'dc wszystkim do tych
dzil'dzin. k tórc w razie woj ny h(,'.d,J ściśle zwi:paric z organami

najmnicj o tyk

w i1111ych

obrony par'1shn1. t worz:ic nieodzowne kc'>łeczko w widk1m mt·chanizmic, odgrywaj:.icym rol~ narz(,'.dzia walki, a wi~c przemysłu prywatnego. ktt'>ry można przystosować do potrzeb wojny, a dakj n'>ż
nych instytucyj i urz:1dzd1 łl'chnicznyeh lub nauko\\'yrh o podohnvm char:iktcrzl'.
~I ożl'my lu wł:iczyt. i rna ry11:1 rk<: h:md low:,1. .Jl'j ZIWl'Z('·
nia dowiodły lata \\'ojny Ś\\'i:tłowl'j z c:1ł;! wyrazistości:J. \\\starczy
przyponrnicnit· jak to pod orhro11:1 flot .\liant(·rn·, fiola handlowa mimo nadzwyczaj ci1,·żkich slra t. bo przckracza.i:Jcych 1:U){)0.000
zape\\'niła przc,n'>z i zaopatrzenie wojska na wszystrl'g. hr. ton
kich prawic katrach wojn~·. a nadto zasiliła siły w:ikz:.ire 11:1 morzu
poważn:J -ilości:J statl.Jrn·, przn,·ażnil' z \\'lasrq ohsłt1g:J, kt('>re odci:.1żyły floty wo.itlllH' prZl'Z oh.kcil· n'iżnych ołrn\\'i:Fk<')\\' o ch:1rakkpomocniczym czy drngorz<;dnym.
Z kgo powodu każdy wit.:kszy post(.'p \\' technice okr\'to\\'t'.i lub uzbrojeniu nie moŻ(' przcjśc.'·. hcz echa w hudownictwit'. statku handlowego. Oczvwiścic, n.ie Z:.t\\·szc \\'\'woła to zmianv dakko
id:Jcl', gdyż a'r·mator ·hudujl' stakk pocl k:1.tcm ,,·idzt·nia d~sploat:.1cji. nic traktuj:.1c go jako obiektu. który powinil'n \\'ykon:ić pcwnl'
zadanie lak tvcz1w.
:"lll;zne sit.: kdy wydaj,} hi:ulania wyliilnl'go facl10wc:1
.
łrarH: ll skH·go p. (;_ de )bulin. Ż<' .,marvnarka handlowa (francuska)
starzeje si(,'. Szybkość naszych sU1ll-.<';w slalt· sic: zmn iejsza. ponit>l"Zl'
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waz lllIH' pai'1sl wa budujt) wiele i dlall'gu posia<la.jt! ":i<;'CL:,i statk<'!w
nowych, a wi<;'.C szyhszy(:h, podczas gdy my_ pnl\\:1e_ rnc me _lmdHJCmy". Istotnie. :n. X 11.
roku na sloczrnach swiata ZlUlJdowało
si~ w budowie (;18 statków o łącznym tonażu 2.2:'>1.221, z czego ~w
\Yicllq Ifryta ni(,' przypadało 220.:'>:'>(i t., na Nim1cy 1:l--t.:a..i, Nippon - 8--l.i">(L Stan\' ·z jednoczone Amer. PMn. 7(U)8i>. Belgię :{7.228
a Franc.i<.: j('SZCZ-<' 1rn1id. l\awd niewidka Szwecja zam<',wiła we
\\'loszech lransallantyk (28.000 t.), płaqc ... złomem okn,'towym.
\\' e francuskim budownictwie okn;lowym od pewnego czas11 panuje koniltnklura niepomyślna: robocizna w ci:igu kilku ostatnich micsi<:cy wzrosła blisko o (i{P/o. na co wpłyrn:la dewaluacja
franb:, zwyżka e~·n na suro\\Tt' i materiały, i 10-godzinn>' tydzict'1
1a·;lcy. 1\lc to n il' \\-szys tko, gdyż ist n i('j:J jeszcze n',żnc objawy po:'.;n·dnic, jak np. chwłl'jność cen; wszak budowa statku trwa przynajmnil'.i ki lkanaścic rnicsi<;cy, a przemysłowcy muszą uwzglc;dniać
C\\·cntualności w postaci JHl\\·ych nieoczt·.kiwanych a może i nieuzasadnionych zwyżek. Dochodzi do ll'go, że Compagnie Transn t lan liqw' statki S\H' oddala do okresowego remontu stoczniom holendl'rskim !
Kompliku.k sprawc: znaczny odpływ personelu fachowego
zt· stoczni do kokj11iclwa, fabryk broni. lotnictwa, cic)kicgo przemysłu i l. d. \Vszak szkolenie spce,i,disl<'l\\' w l<'j dziedzinie wprawdzil' nie natrafia 1w szczcg1'>lnc trudności. IC'cz wymaga czasu ..\ sytuacja ogól na I1agli ...
Położl'11i<'. lwz wyjścia. zwłaszcza że strajki. klc'>rc ogarn(,'ly przemysł mdalurgiczny \YC Frnncji, uniemożliwia.ii! opieranie
si<; na jakichkolwiek ohliczcniach. Pozostaje zamawia<.'·, zagranic:i.
Ale to osl:ihia i t;ik już nadwąllon:.i pozycji,'. franka, pozbawia zarobku robotnika francuskiego i t. d. I jeszcze jPd 110: w t vch ,sprawach kn'>luj<· hPzap~·lacyj11ie kartel rni<.·dzynarndowy, któ1\' - Wl'dług autorn nie idzie po linii i11ll'rcs()\y Ifrpubliki Francuskiej.
Zrcszt:! inne pa1'1stwa tt·Ż ma.i:! swoje klopolv. Oto jeden
z niezliczonych przykladc'>\v. 1\rmalor arncryka{1ski prag1ql w kwic·l11i11 1D:Hi roku zam<'>wi<'.·, parowiec pasażerski, który wsp{ilzawodniczylhy z .. \Vnshingtonem" i .,:\Ianh:1ltan'em". T-wo Ne,\ port New
Shiphuilding and Dry Dodz. zaż:1dało 11.!)()0.000 dola r<'>w. Suma ta
':·ydała si<; armalornwi wygórnwana i zamówienia nie dał. New
't ork Shiphuilding przedstawiło of'ertc: 1w lL.Hi>:i.000 dolarc')\v, jeże
li slakk hc,:dzic rc'>wny ,.\Vashingtonm,·i" i na 1:um:i.OOO dol., jeżeli
go przt·,,·yższy. Fcdcral Shipbuildiug Co wymienił najwyższ:! smrn;,
ho aż lfi.;°)00.000 dol. z zaslrzt'Żc1Jivm, że w razie zwyżki cen WYpadnie o milion dolan'>w wi(,'.cej. :\limo wsz~·s.tko stoc~nie były zi1~\·alonL' rnhot~i i zam<'>wienia przyjmowały ni~zl>yt ch(Jnie, slawia.P!C ha rdzo dlugit' ok rcsy budowy ( :t~ - :rn micsic,:cy ).
Przyczynia.i:! sil,'. do lego zam{>\vienia rz:idowc, np. francuska marynarka \\'oif·1111a ma zamiar budowa{· od r. 1 n:i7 do 1 ~)42
okn2U>w za l .1:i:~.;'>~)7.000 frank<'iw.
. . P. <}t' H:!~ilin nic znajdt!.i<' rnzwi~1za 1ia tego groźnego polozcn,~! \\:c I· ranc_p. \Vysll\rn m. 111. propozy~ (2 za1rndnienia kohirt,
rnzumH' .Jednak, że t<'go rodzaju pc',łśrndkarn nicwil'lc si<,_' uzyska.

rn:rn
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Sądzi wiQc, że sprawQ powinni rozwazyc lffZL;dstawicick stoczni,
a paó.stwo musi okazai'. dall'ko id,Jc,1 pomoc. ,\Il' czy si<: 11a to zanosi?
s~1dz[!C z dotychczasowych wynild)\v, nic. moźna snuć zhyt
różowych widold)\v na przyszłośi· . .Jako jedno z na,ihardzicj niL·pokofocych z,iawisk to oho.it:tnoś<'.-, ,i:1ka cechuje od Jat rz,1d i parlament w sprawach marynarki handlowej. 1\utor uskarża sic:. że uslawodm\·shn> marynarki h(111dlmn·.i poważne wylrnz11,ie braki. .Jest to
swego rodzaju signum temporis, ho posłowie i s.cnalornwie rozstrzyga.i(! i załatwiają ważne sprawy z pośpiechem, kicrnjw~ siQ na.iczi;ścicj przesłankami dcmagogicz11ymi i nakazami osohisll'j polityki wyborczej. Zdaje siQ - kcd1ezy oh11rzony i rozżalon~· autor - ·
nic widai·. jeszcze tego, kto wyci:1gn,1łhy nasz,1 marynarkc: liandloWt! z kłopol<'>w, kUm· .i,! ])l'O\\·adz:J do zguby.
H<',żnc zjnwislrn świadcz:,1, że obaw~· p. 1k H:1ulin nil' są
płonne. Xp. F>. X. 1!):!li rokt1 z og1\lncgo tonażu :u 1~. lS8 I. pozostawało unieruchomionych :ni>.Lt; t. czyli nrnil',i wi<,'Cl'.i 10°/,,. Osh1lnio zaznaczyła si(.' pewna poprawa. ale na pocz~1tku 1!):tl roku tonaż nieczynny dochodził do ,~O.OOO ton. Z drugie.i stron~· \\T Francji clrożc.i,J frachty (prawic o 20°/o w ci:Jgll ostatrlich :~ 1:it).
\Yszystko to wskazujl', że uzd rnwil'n ie stosu n k<'iw we francuskil'.i marynarce liandlowl'j .kst nakazem chwili, gdyż 11iezakż
nic od wynildiw wyścigu zlm>jl't'1. marynarka handlowa w razie
wojny musi stan~!Ć przy bokll l'loty wojc11nc,i. ,i:1ko czy1rnik donioslv i nieodzowny \\' obronie kraju. J)lakgo zwlckanil' i odkładanie
nl<.cyj sanacyjnych. oraz bagatdizow;1nic pa1n1j:1cL·.i dziś grnź11d sytuae,i i. rnoŻl' doprowadzi<'.· do nil·oLI iczalnycll nastc:ps Iw. ( l\l 1\1.)

Dalsze dzieje ruchu stachanowskiego.
~asi wschodni s:,1sicdzi slyn:J jako mislrzowit• prop:ig:moczywiścil' w~·ł:,H'rnie
dy. Tak przyna,imnit·.i głosi Yox popllli w odnil'sicniu do „11m\Tj" Hosji .. Jc.żt·li można żywi[·. jakiekolwiek
zastrzeżenia co do słuszności tego pogl:1<111. to jednak 11:iłl'ży prz~·znai·, że czynniki miarodajnl' Z. S. H. H. posiadły szlllkQ rz:1dzPnia
w wysokim stopniu. Zrozumiano howil'lll, iż spra\\'owanie wbdz:1-:
czv kierowanil' masami \\'~·maga mil:d~y innymi szczl'gl'1lm·.i umiejl:tności. kll'>q możnal>y odnieś<'.· do ll'l'lllliki rz:Jdzcnia. lkz ,qtpiL·nia jest to swego rodza,i11 ku11szt. Pro\\':tdz;1 n',żne 111 drogi. :1 jcd11:.1
z na,iprostszyeh choi· byna_jmnid nie łatwych - .ksi Zl'~·czrH· oddzialywanil' n:1 psychologi<: mas przl'Z zn:1hsorłH>\\':lllit: ich pt'\\·nymi zagadnit•ninmi. (~łosi si1· wi<'c \\'YhraIH' sl:irnnnic i pełne powahu
lwsła: malufoc wsp:miałe jH'rs1;t·kt~·wy. kll'll"l' na,iczt,.·ścit·.i niewiele
rnafo wsp1'il1ll'go z istot:! i tn·ści,J życia. Cz\'sto misll'rnie wykoi'1Czo~1l' dzil'lo opil'rn si(.' na falszy\nTh przcsłank:1ch i wyraźnie 11:1kn·sla. c_l'le_ nicn·alrll' czy nicosi:Jg:tl1ll' . .Jcdn:1k nic odgrywa to wi<;kszl',i
roli I nie ma Zll:tl'Zl'lli:t. J>rzl·ciwni1·. okolicznośi: l:1k:1 \\'l:1ściwiP doP0!1Wga: wszak d 11cl I l11dzk i el 11:t Il it-.i da.il' sil; 11 Il it·śi'. \\' ra,isk:J dzit•dzrn~ uł111)r niż ~kwi(· \\' sz:1rzyź11ie i p11slcc Jllldy codzirnrll'j.
h.HTO\\'llll'Y nawy SO\\·iccl(ie,i \\·icdz:J o tym doskonale i dl:1-
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tego stale d:!Żą do zwrc'>ccnia uwagi obywateli w pewnym kierunku i przykucia jej tam tak długo, jak tego ':·ym~~ga sytua';'ja.
Uprzytamnia.i:! sobie przecież, że każdy środek działa_ ,1cno okrcslony czas, po czym, gdy spowszednieje luh gdy orgamzm przywyk~
nic - traci swe eudownc właściwości. \Yc'>wczas nalrży zastosowac
nowy zabieg, podniecił~ masy innym nmvym omamem,~ ktĆ>r)' zelektryzowałby najszersze warstwy, pchrnJł je w poż~iclanym kwrunku
i - na tym ,wjwic;cc.i zależy - przy lej sposobności umożliwił_wy
korzystanic ich z cal:} lwzwzglc:dnością do cdc'>w, jnkic ohnmo.
Huch staclwnowski można śmiało odnieść do jednej z tego
rodzaju dawek narkotyku, który ... koniecznie łączy z pożytcczn~·m .
.Taka jest jego gc1wza dziś jeszcze trudno sprcc~·zować. Nic wy<lajc
si<~ niqm1w<lopodohnc, że myśl:! JH'Z<'W<><lni:1 było wylc1cznic zwi<:kSZ<:nic wydajności każdego hez wyj:Jtku pracownika, hez uciekania
sic: <lo gwałtu i lwz zwi<:kszania w zwi:1zku z tym wydatk{l\v, np.
przez wprow;1<lzc-nic systt'mll prac t. zw. akordowego .
.Jcżdi ruch staclwnowski może dać w przemyśle. handlu,
rzemiośle czy rolnictwie dodatnie wyniki, oczywiście na kr<'>tlq
mel<:, to z~1szczcpicnic go w organizmie siły zhrojnc.i nic wydaje
się umysłowi 1wszcrnu godne polecenia. ~iczaprzcczalnic, co kraj !o obyczaj. Jednak na<l w~Taz w:Jtpliw<\ ahy Europa naśladowała
pod t~·m wzglc:<km sowieckie eksperymenty. Zrcszh), istniej:! inne
wypn'>howane systemy, kt<'H·c nic zawodz;J, czego dowodem wojska i marynarki wic;kszości krajów cnropejskich .
•\le i w Z\\'i:!zku So\\'il'ckim ruch stachanowski nic sldrrował potoku życia 11a kurs usiany rc'>żmni. ~icjednokrotnie na ła
mach „P_rzcgl:Jdu :\lorskicgo" dawano tC'mu w~Taz. Przypuszczenia
1ws7:('. mmm, _ze <~p:1rtc~ 1w sk:.ipym makrialc, okazały sic: trafne i powoli zat'zyna.P! s1~ sprawdza[·. Stachanowszczyznv nic nakżv traktował·. sc1:io .. Zwłaszcza w marynarce wojl'lll1C'.L fm na okr<2cic jest
ona z,1aw1sklcm w całym tego słowa znaczeniu zh<,'<hwrn.
\Yart<_> _k_d~· n:_t JH>P:llT~e tego zapałI·ywa11ia przytoczyć
gars_c spostrzczcn 1 _I aktem· z zye1a. podanvch przez fachow:i prnsQ
sow1t·ck:.1 z .. :\Torslrnn Sbornikiem" na czek.
l\'a przykład p. Płotnikow w artvlrnle na kmat ulubiony
( czy_ tylko 11 ie. wyh.icznic przez sfLTY of'ic:jalnc?) m<'>wi: ,.doświa<l
czcn H' ws!wzuJc, że najlcpszt' wyniki osi~rna si<: tam, gdzil~ nauka
odh_ywa _s1<2 syskmatycznic i hezpośn:dnio przy agn'gatach, gdzie
r:!cJ~mahzaton'lw i wynalazce'>\\' otacza.i:} opieką oraz inlcn'suj~! sic:
lllilll".

świc:{c słowa,

lecz

co

,rnrtc wvszkolc11ic clcktry]rnrza

specjalisty na okn;cic ).~ kt~'ffy posi:1dzic J>cwit~11
~! ,l~ażd:'g~~- i~1rn:gc!
nic otrzyma wc~ilc przygotowarna pr~ddyczncgo? Nic
zt1sob te
0_111 1_

ma hod:lJ dziś marynarki, kUlra przygotowywałaby pl'rsom'L klad:Jc_ nae1sk wyl~.ll'Znie 1m stron<; tcordyczn~J i zanicdhu.it!C luh lckcewa?}C_ 11esztc; . .Jak~> wartośł~ miałby m~ll'~·1wrz znaj:.icy na p;nni\'{~
sdl~1 ,I orrnulck. kt<'lry przytcrn nic potrari w swej spccja!ności ohsluzyc sprz(,'t u?
I:a innym miejscu czytamy: .. udarnil'y. jednostki wvr{lż. .
n1ance sic.: w oddziałach, przeobraża.i:} siQ w stachtrnowc<'>w; do-
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wódzlwo i ,dadze partyjne wykorzysluj:!C tych ludzi czołowych
i ich doświadczenie, podnoszą do ich poziomu reszt~". Brzmi to pic;knic i ohiccuj:1co, kcz w sceptycznym umyśle rodzi si(.'. ... kon trorewolucyjne, być może pytanie: Co robi dowbdca i owe osławione organy
partii, skoro podwładni nic zdradzaj:! ochoty do żywiołowej pracy, do zdobycia miana rnlarnika lub neguj,! rnch stachanowski'!
Czyż hcz pomocy trzeciPj instancji obejść si\'. nie może?
\Vłaśnic według utartego na Zachodzie zapatrywania oho-

wi,1zkicm dow<'>dcy jvst m. in. \\·zbudzić za in llTl'SO\\·a11 ie podwład
nego pewnymi ważnymi zagadnieniami. wpoić zamiłowanic do pracy i zach<2ci<'.· do wykonywania obowi:1zkc')\v służbowych z zapałem,
zrozumieniem i ... przyjemności:) . .Jeżeli dowt'Jdca zaniedba si(,' w tym
kierunku, nie ma rady. Trzeba wtedy usurn1<'· go. zast~·JHtj:Jc innym,
który spełniałby swe funkcje nicn:1gannic . .Jcżdi z jakichkolwid{
wzgl(,'d<'nv korpus dow<'>dcc'>w niP słoi 1w wysokości zadania, trzeba
się uciec do ostateczności i szukać sztucznycli środk<'m· podnil'caj,1cych - jak to obserwujemy dziś\\. Z. S. H. IL Ta smutua konieczność staje siQ ,icdyrn! desie! ratunku. nic tylko w wypadku niekompetencji przełożonych; doprowadzić· do tak tragicznego stanu może
także narzuccni<' z g<'iry niewłaściwych m<'lod prncy. wadliwe ustosunkowanie si(: dow(,dcy do swych ohowii!zk.c',w i wohl'c podwład
nego.
Znowu sirnnijmy do prz~ kładu z życia. Przy sposobności
zaakccn towac'.-, że mimo usiłow:rnia wnikni,;cia w sytuacj(,',
zrozumiC'i-... ni(·.kdno.
trudno - opcru,i:1c poj<,'ciami Zachodu Oto typowy obrazek. Oficer nawigacyjny zapisał do dzicnllika <i<-i nic zauważył tego. poniL'\rnŻ ... lligdy
wiack - :~n zamiast
drwiacji nie sprawdzał ( nrtylrnł p. :\Iigałowskicgo \\' ,.:\Iorsk.
należy

+ :~-)

Sborn." 10/:Hi ).
Tupckm siQ brak<'iw nic pokryje. ~p. inny of'in·r nawigacyjny cyt<m·:rny przez tegoż autora ohr:1ził sic,\ ż-e nic wyznaczono
go na samodzielne stnnowisko. ;1czkolwiek log Czc·rn ikicjcw:i nazywał Czcrynkicjcwa. 11 it·dbale prowadził dziennik nawigacyj 11y i 11a
każdym kroku czynił omyłki.
\V obu wypadkach, rncli stach:1nowski nie uzdrowi lak radykalnie położenia. jak kontrola prncy oficera nawigacyj11<'go prz<'z
jego przełożonych i poci:.igni<;cic winnego do odpowiedzialności za
nil·dlwłe wykonywanie ol1owi:,1zl,d,w.

najwydatniej.sza orka. jeżl'li obrano
ki<Tlltl('k i cały wysiłl'k \nilwe Il-go idzi,· na martw. Opil·rnm si~ na wydarz('uiach zilustrnwanycli i omc'iwionyr.h prZ('Z
,.:\lorsko.i Sbornik''. Podczas pływania szkoły podchoqżych na 1'l0rzu Bałtyckim slucl1aczc nic wykonali program{,w. ponieważ ,.nic
dopuszczano ich zbyt szeroko do samodzi<·liwj obsługi sprz<.·tu". l\a
szkolnym okr<_:cie „Prawda" 11icoczckiw.111a przc·szkoda powstała
w. postaci_ .,nic nah·żylc'go przygoto\\·;111i;1 J><·rsotl('lll okn;towcgo".
I ;1es:~czc Jl'dno z widu zgoła niczrozumi:tlych uje;<': sprawy: .. szczc~1~!mc d<,hrzc_ wyl_~onano 1m szkolnych okn;t:ich praktyk<: 11:iwig:1<:~Jll,! w 1·zas1c w1~·kszych podn'iży; kcz mało hyło doświadczenia:
Zr('szt:1 co pomoże

fałszywy
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w roku hicż,1cyrn ( 1!):Hi). obliczenia robiono na postoju kotwicznym" ( ! ).
Oto, jak wyczcrpuj,1cc wyjaśuicnic może wciemnii~ obraz
rzt'czywisty, prawic nic do odszyfrowania!
Zdaje si~\ że duch, który pokutował w carskiej marynarce jeszcze na porz:.Jtku stulecia. dohgl żyje i nic ustQJHJje. Z pamiQlników da\\'Il\Th oficer<'>\\' - mam na mYśli .,:.\Ioriaki" Graffa WYnika. że ,;koło 1~)00 roku \YYkładowc:_1mi w korpusie morskim ·
( s·zkoła podcl1on!Żych) byli ofic_~crowi(', klt'ffzy przed 20 - :m laty
opuścili morze ( zwykle nie z własnej ch(,'.ci) i przez len czas nic
mil·li styczności z okn,.tcm. \\' t:vch warunkach tylko niewiciu nic
dopuściło do zaś11icdzt'nia umyslt'1w. Odbi.i:.tlo sit: lo fatalnie na
wyszkoleniu młodych :.tdt'pll',w sztuki morskiej. zwłaszcza. że niekiedy „pływali'' na archaicwych okn,'tach. pozbawionych wartości
bojowej i w stanic pożałow:.rnia godnym. jak np. 1w „Kniaź Pożar
ski.i'' z działami bardzo sl:.1rcgo typu .
.Jak podaje p. Krnglow nid;:l<'>rzy dowódcy okr<J<>W szkoli;ycli wypm,·iada.i,J zdanie, że podcl1orążowie I ku,·su nic powinni
z1wjdowa{, si\' 11:.1 okr<Jach plywa.i:.1cych. gdyż „wystarczy praktyka
wt postoju kotwicznym. lub w porcie". ?\'i<' wymaga to chyhn konwntarzy. a zhawczc działanie za:;ad ~lachanowskich poż,Jdancgo
skutku na p~wno nie odni,esit.' .
.Jeszcze jl'dno spostrzeżenie: Akcja stachanowska zakrawa
w naszych po.ic:ciach na sui generis nicpornzumil.'nit'. Ho oto co cz~·lamy w art~·kuk p. Płotnikmrn: .. prnwdz·iwy sł:tchanowice powi~iil'n nic tylko wykonywai· wil_'cc.i niż 1wkawją przyjl_'tc normy
1 prncow:1{ wcdh1g wzon')\v staclwnowskich. lccz i uczyć tego in~1ych". Po wnik11i(.'ciu w przytoczo11c słowa nasuwaj:J się nast(;pu.J:Jce rdl<·ksjc:
a) przyj<,:le no1·my musz,J liyi: bardzo niskie. nby n10żna
je hy}o przckrnczai· ... do nicsko{1czono.~ci;
b) <'ZY nie pro;;cil'j byłoby we wszystkich wpajai: przy
każdej okazji. wi<,'C w szkole, na lnu·sic i t. d. zasady
stacl1a11owskil'. \\7szak oczl'l..;:iw:.mie aż szczególnie utalen towa11y człow1l'k objawi sic.: w danym oddziale niekiedy może trwai~ bardzo długo. No a przylc·m nic zawsze uzdolnil'11ie pod \,·zglc~dem organizacji pracy idzie
w parze z umfr.k,tnościami instruktorskimi.
Tt• kilka spost rzt'ŻC'Ó oczy\Yiścic nie wyczerpuje boga tego
. .
1 ciekawego, h,Jdź <.'o h:ldź, knwtu. jcd1wkże clwraktcryzujc aż nadIo wyraźnie islolc: rzl'CZ_\'. :\Iożna wic.:c hcz obaw o nieścisłośi·. sfnrmtilowai·, ostateczny wniost·lc siła zhroj1rn nie powinna ani na chwil\'. st:.1ć si\· kn·tH·m. gdzie dokony\\'ll.i(' sit: C'ksperynwnt<'1w wvwoła·
(M. M.)
nych przl'slankami dt'm:wooiczurmi.
~'
'--' \..,
1'1anewry kom hirwwar.,2 w okolirach Singapore.
~a. I,> 0 :z:.i t k.u roku hież,:!cego_ odbyły sit; w Singapore wielkie
~vi) komhmowrnw, klorc rn1ah' rn1 celu zbadanie~ stanu obrony lq liazy od strony n,orza. h1du i powietrza. :\lancwry te wyka.
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zały banlzo dodatnie wyniki wspc'>łpracy floty, oddziałów obrony
wybrzeża i lotnictwa morskiego. Sir I lcrhcd Husscl omawia na
łamach Uni kd Service Hevue przebieg łych mam·\,·n')\\' i stara si<,'.
wyci:rnn,!Ć odpowiednie wnioski.
Już samo położenie geograficzne. zdaniem au tora, ogranimożliwości działa:'i wojl'nnych przeciwko Singapore: miejscowość la. położona ,w wyspil\ jest ponadto odgrodzona na p<'>łnocy
od kontynentu trudnymi do przebycia dżunglami. To lt-ż zaatakowanie bazy wyb!cz11ic od strony l:!dll jest mało prawdopodobne,
i niezwykle trudne do wykonani:1. Zatem działania sił ni<'przyja-

cza

ciclskich mog~! być prowadzone wyh.icznic od strony morza, no i naturalnie z powietrza. Takie też było założenie m:me\\Tc',w, kl6rc polegały na wysadzeniu dcs:rnlu pod siln,,1 oslo11,! sił morskich.
Hussd uważa jednak. że dz·iałania floty nit·przyjaciclskit·j
w ,qskich i trudnych pod wzglt:dL·rn nawigacyjnym cic,śnina 1ch,
omy\rn,i:1cych Singnporc rnog,! stanowić duże 1iil'iwzpi<·czt·i'1stwo
dla okn;tt'iw nieprzyjaciela, a dla angielskich lodzi podwodnych
tworz:! dogodne warnnki do ataku. ShJd ll'ż wysnll\\'H wniosek, Żt'
1'.) 110\,·oczcsnych łodzi podwodnych. bazmrnnych oh<:cnic w I longKong'u, należałoby raczej przl·sun,Jt', do Singapon>, gdzie~ h(,'.d:! miały kpsz;! bazt~ wyp:1dową dla swoich dzi:tłai'1 11:1 liniach komunikacyjnych - z drngicj zaś strony przyczyni,J si<_' skukczni<'j do ohrony Singapore'u.
Omawia,i:ic zagrożenie lotnicze Hussd przychodzi do
wniosku, że nic jest możliwe (Jpano\\':mie bazy Singapore wył:!cznie
przez lotnictwo . ..:\tak lotnictwa 1w t<: baz<; może \\' d11żl'j micrze
utrudni<': ohrmkom akc.k przeciwko oddziałom desantowym. wysadzanym z okn:tc'iw. Xatomiast samodzielne działania lotnictwa
nic s bt110wi:! dla· bazy dużl'go n ielwzpicczd1s lwa. gdyż zos tal a ona
doskonale przystoso\\'ana pod wzgl<:clem obrony przcciw]otniczc·,i.
~owe f'ortyl'ikacjc nadbrzeżne w Sing:1porc zostały zliudnwam: ze specjalnym nwzglc:dnieniem potrzeb obrony prz·eci\\'lotniczcj. to też zlikwidowanil' obrony przt'ci\\'lolniczt·.i przy pomocy
ognia artyleryjskiego okn,-1,'>w, nic h(.'dzic zadaniem łalwYm. Ponadto lotnictwo atakuj:.ice baz\' napotka na b:1rdzo siln:.1 ohro1H~ przeciwlotnicz;J, ktc'ira składa sil,' z brygad)· przt·ciwlotniczl'j. Brygada
ta, złożona olwenie z kilku ha lcrii przcchvlolniczYch. ma In-(' wkrc',tce \\'Zmoc11ion:J przez trZl'Ci:! b:1kri(,'. Ponadto prz~·wid11jt' sf\' wzmocnienie olirony przcehdotniczl'j przez przydzil'lcnic .kdm·go ze stanch kr,1żow11ildi\,·, specjalnie j>rzyslosowancgo w charakterze
okr<;t LI o. p. I.
Dla należyll'go oświcth·nia wy\,·od1')\v :iulor;i podajemy
w streszczeniu znłożenie i przebieg rnHIH'\\Tt'>w:
::\Iarn·wry te. zakrojone po r~1z pienn;zy Il:l tak szerok:! sk:1.
lt: .. m1_aly na celu zbadanie sianu obrony bazy morskic·j Sing:1pore. Z;1l.ozc11w przcwidywnło. że dzi~1bni:1 wojenne został~· rnzJH>Ci,t;k bez
f <_m~airn:go wyp_owicdzenia wojny - do\\·c'>dztwo floty nlak11.i:!CC.],
n,tlez;1cc.1 do pansl\rn położonego \\' odll'głości 1~00 mil od Singapore zostało 11prz('dzone. że zbliżenie si<; le.i fioły do Singapon.: na
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odległość 200 mil h\'dzie uznane za akt agresji, równoz1wczny z wypowi('dzenicm wojny.
Flota strony niebieskiej ( atalrn.i~!cc,i) składała si~ z clwuch
,,Cumberland" i „Dorsctshirc" ( U.DOO ton, 8 dział
kn!Żownild>w :m;~ mm.). lotniskowca „Hermes". ;i kontrtorpedowców. G łodzi
podwodnych - całość pod dmd>dztwcm \\'ice-adrnirała Little, dow<'>dcv sił morskich 11a dalekim \\'schodzie.
~ Po stronic czl'nvonYch siłv morskie hvlv znacznie słaht rtorpcdowców
skhtdały sic: one z mc)ni tora ~.,Tcrrnr". 4
SZ(' i -1 lodzi podwodnych. \V ten spos<'>h cały ci\'Żar ohrnny bazy spadł
na organizacje obrony wybrzeża i lotnictwo .
.:\[ancwry trwały przez trzy dni. \V drugim dniu lotnictwo
czerwonych wykryło flotc: niebieskich w odległości 200 mil od Si11gaporc. Kontrtorpcd<rnTc 111,chicski<'. zdołały wysadzi<'.~ kilka oddział{>\\' desantowych na wyspie. w pohliżt1 wejścia do portu. lecz oddziały te zosUtły odrzucone z dużymi stratami. Drugi dzic1'i upłynął
pod znakiem atald)\v powietrznych. w których strona niebieska
szukała przykrycia dla swoich dzialaó dcsanto\\'ych.
\V nocy 1w trzeci dzic1'i pode..,zły l ransporlowcc z wojskicm. Transportowce zostały zaatakowane przez łodzic podwodne
oraz lotnictwo homhowc i torpedowe, tak że musiały wycofa<'.: si\'
z dużymi stratami pod osiom} zasłon dymowych.
Og<'>h-m w mam·\Hach hralo udział 2i> okr\'l<'>w wojennych,
DO samolotów oraz 7.000 żołnierzy. (S.)

]{on

Lig·a Morska w .Japonii.
\V ostatnim zcszycit~ .. Unikd Staks Nav[ll I11slitutc Procccd i ngs" zna idu.i~·m~· in t~n:sufocc szczegóły, odnosz:1cc siQ do organ i za ej i i zadai'1 Ligi ~[orskiej w .Japonii .
.Japm'islrn Liga :\I orska została zorganizowana w 1~ll 7 roku. \V 1!l:HJ rok11 liczyła ona \\' swoich szeregach około 80.000 czlonld>w, lecz liczba ta stale wzrasta i obecnie przekroczyła już 100.000.
J)J11goldnim prezesem Lig·i był h. prezes rady ministn'>w wicd1ral_1ia admirał Saito. zabity w roku zeszłym przez zamaclwwc/)\\", a od
.Jego śmierci stanowisko to pozosla.k waku,i:,1cc.
Zarz:.1d gh'J\\·ny Ligi mieści sic: w Tokio, sk:,1d kicrnje dzialal11ości:,1 i>~l hiur prowincjonalnych. znajdujących si(,' ,,. wic:kszych
miast:1ch i glc'1,,·n~Th ośrndkach przemysłowych kraju. Zarz:!d gł<>w
ny. Ligi utrzymujt' stały kontakt z. :\linisterstwem :\[arynarki, kl<'>1'\~· co rnku udzicl:t subsydium picni(,'Żnego. Poza biurami prowi11c,.1ona I nymi \\' same.i .Ja pon i i. istni efo jl'szczt' trzy samodzicl nc filie - w Dain·11. Tsingtao i Szanghai't1.
Zadania Ligi s:1 sformułowane w sposc'>h nasl<~·JHI.J~!cy:
1) \Vsp<'ildziałanic w rozwoju japoi'lskicj marynarki wo.i ('1111{ ·.i;
~) \Yspomaganie w utrzynwniu rnarynai·ki japm'iskicj na
·
jak najwyższym poziomic siły i wartości;
;~) Zhit'r:1nie i rnzpowszcclrnianie wiadomości, odnoszacych si<; do marynarki japoi'1skicj, i n'>żnych prohh~-
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mów morskich. w edu stałego informowania narodu
japo{1skicgo o sprawach morskich;
4) Organizacja wycieczek do porlc'J\Y morskich i zwiedzanb okrc:tc'm· wojennych przt·z członk<'>w Ligi, jak rów-

i1icż prŻcz wszystkich obywateli pai'1slwa;
5) Organizacja odczytów propagandowych, wystaw mor~kich, demonstrowanie filmc',w morskich cle.;
(i) Publikacja ksi:1żck, wydawnictw, czasopism oraz zgła
szanil' wLidzom piu'1stwowym mcmoriałc'>\v i' raportc'nv.
Obecnie Liga japoóska wydaje dwa micsi(,'czniki - .. Cmi
No 1"ihon" w nakładzie około 2;i.000 egzemplarzy i „Umi Yukaba" - 40.000 egzemplarzy. Działalność odczytowa Ligi wyraziła
siQ w ci~mu zeszłego roku ,,. ilości 1.0:-i 1 odczyl<'>\Y, ktc'>rych wysłu
chało około GOO.OOO osc'>h.
Praca Ligi osi~iga głc'>\YilC nasilenie w dniu 27 maja. który
jest świcJcm marynarki wojennej ( rocwica hit wy pod Cuszym:J ).
\Y dniu tym S~! organizowane wiclkil' demonstracje, mające na celu
propagowanie marynarki wojennej.
~:akży zaznaczyc'·. Żt'. japoi'1ska Liga :\Iorska przyczyniła
siQ w~·datn 1t' do odsl;_!pic11ia faponii od traktatu \Vaszyngloi'1skiego. \V rezolucji. ucl1waloncj na walnym zgrom:1dzt·niu w paździer
niku rn:u roku, Liga :\Iorska przedstawiła rzi1<lowi niesprawiedliwość obowit.1zt1j;_)c)Th .Japoni(.'. thuzul lraklatc',w \Yaszyngtoi'1skic·go i Londyi'iskit•go i ż;_ichda wynu'>wie11ia tr:1kl:llt')\,·.
lfi<,'.dzy innymi. nicktc'm~ punkty powyższej uchwały. odno,:,;z,}CC si Q do zastrzcżd1 w stosunku do traktalc')\v \Yaszyngto{1skic~o i Lon dyi'1skicgo, były \\' )'Stllli(,'lt' przez ddcgacjQ japoi'1slq
na koqfcrcncji w L(mdynie w rPkll zeszłym. (S.)

Spa:.v~n}e czy nitowan~e przy budowie okręt6w.

\Y ci,!gll ostatnich pic:ei11 lat żv_i<'m\' pod znakiem cornz
szcrsn·go wstcsowunia przy budowie okn~t<'iw spaw:rnia. zamiast
nitm'<·a1iin. Przycz~·11ily sic..- do lego tniktaly morskie o ograniczeniu
zbrojc{1, l ;dvż wohcc narzuconc 1 (0 z g<',ry ton:tŻll, ko11strnfrtorzy
starali ~ie: da<.'.'. okn,:tom jak rnijwi<;k"zc uzhrn,icnit·. To też, eo zyskało si,~ na wadze kadł11h1 rno).1w było wykorzystac'· dla uzhro.1cnia.
wzgl,:dn 1~: qp~!mTrzc·n ia.
Ob(cnic, gdy traktaty o ograniczeniu zhrojcr'1 morskich
stają sic cc,raz La rdzicj iluzor:Y<.:znc-, przychodz:1 do głosu fachown·
w ln~-c::dii bt:cluwy ckrc:tc')\\', wypowiadaj;1c si~ coraz sili1il'j przl:_
ciwko spawani~1.
Lil·ute,wnt Yangl'li ( C. C.) lf. S. N. opuhlikow:d 1w lam:icli Unikd Statcs l\'aya) Iinslilt1le J>roct'cdings" ~1rtvk11L w kl<'ir~.n wypowiada si<._ zdccydowa11ic przeciwko wslosm,.-ani11 spawama. /.,1j .a .. ·wania .k;..{o w zupcl.wści podzielił komandor Hossd
( C. C.) l r_ S. N .. c,;nawia.hc ten ,irtyl:.uł na łamach kgoż czasopisma.
Zastrzcżc!1ia swoje co do z:tstosowania spawania. Iicul(·.
nanl \:~lll~l·li skierowuje pod I :.1ktn ,vidzcnia mocy, szybkości \\'\'konania. w~;nl:,Hlit i koszt{>w I 1.dowv okr,:tu, przv h~m sposol;ic
~
·
~
W) koPania ka<lfuliu.
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Z punktu widzenia mocy, połączenia przy pomocy nitowania s,J, zdaniem autora . wi(~Cl'j el:istyczne i bardziej wytrzymałe
na ud('l'Zl'llia.
Spawanie zajmuje zrntcznic wj\'.ecj czasu w por(nvnaniu do
nitowania przede wsz~·stkim dlatego, że blachy kadłubowe
w tym wypadku musz:1 hyc'· dokładnie dopasowane, ponadto praca
!a wyrrn1ga hardzjcj wylnrnlifikownnych robotników, o których
Jest oczywiści(' trudniej. jak o zwykłych nitownild>\v.
Stosum-k czasu przy tych n'>żnych sposobach budowy ka<lłuha, przcdsbnda siQ mniej wi(_'ccj nast<,:pująco: przy zastosowani u . nitowania
kadłub kontrtorpedowca może hvć JH'Z\'<>'otowanY
'•
.
,
.
..
.. n
..,
w c1:Jgu .,() dni. WO\\Tzas gdy przy spaw:.rnm czas ten h(,'.dzic wyno~ił eo 1wjm11il'.i sześc': mic-si<,:Cj'.
Tak S[1lll<> ujemne strony nitowania wyslc;pują w zcw11<2trzll_ym wygl:,tdzil' kadłuba okn;lu. zwłaszcza jeżeli chodzi o lekkie kadłuby kont rl orp('dO\\·cc'iw. :\a wd przy najha rdzicj dokładnym dopasowaniu blach i starannej pntC_\". nic da siQ unilrn:.!Ć różnych
drobnych skaz w miejscach styku blach kadłubowych.
\\'rcszcil' z punktu widz('11ia koszl<'>w. spawanie wypada
znacznie droŻl'.i w pon'iwnaniu cło nitowania. ponieważ wymaga
hardziej wykwalifikowanych rnholnildnv, Id6rych należy drożej
opłacać·. ponadto przy tym sposobie robotnik musi poświ<,:rić wi<,>ccj
czasll na wyko1wnic te.i sanwj pracy.
~\utor uważa, że przy zaslosowanill nitowania olrzym11jc
si\' hardzil'j gładki kadl11h. co oczywiście \\" konsekwencji wpływa
IW zmnicjszcnie oporn. Natomiast spawanie może h:-vć zastosowane
z powodzt·nil'lll przy wszelkich pracach poza kaclluhcm - przy
konstrukcji 11adli11<lc'J\n'k, grodzi wodoszczelnych i t. p. Zastosowanie spawania w tym wypadku daje duże wygody. gdyż JH)Z\vala
łatwo przystosować si~· do okoliczności, da.il' możność osi:rnni<,:cia
kpszn·h uszcz('li1id1. ,v miejscach gdzie musz:.! hyl: przebijane otwory w· grodziach wodoszczelnych i t. p.
\\' konklllzji autor wypowiada .-.;i(.'. za zastosowaniem nitowania \\. odnksi(·niu do wszelkich prac, związanych z budową
kadłuba, ~• spawania w slnsllnku do pozostałych konstrukcyj. (S.)

Transport morzem koni i

mułów .

.:\loże si~ \\'_ydawal', że zagadnienie to jest dość·. luźnie _zw,ią
z.a11c z marynark:J woj('nll:!, a jed1wk ma 011_0 dla 1w_s znaczenie kapitalne. skoro si~ zważv, że transporty kom. zakup1011ych w Ameryce 1_w. poez:1t_k11 woj1;y dla armii fra.!1cu~ldej i angiclsl_dc,i-, były
organizowane I nadzorowane przez of 1cc1·ow marynarlo. I ransporty te w okn:sil~ pierwszych dwuch lat wojny dostarczyły prz<·z
.. \tl:mtyk 77-Uł-17 koni i 2;;;;.01;; m11Urn-, przy czym straty poza spowodowanymi działaniami wojl'nnymi i wypadkam.i na morzu. były
hardzo nil'znaczne.
Ostatni zeszył „Henw ~Iarilirne" zamieszcza artykuł p.
Spindlcr':1, ktc',ry pod~1jc szl'rl'g praktycznych wskazc'n\'ck, dotycz~}-
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cych transportu koni na okr(,'.tach. ~a podstawie szeregu przykła
dów autor stwierdza, że konie lepiej znosz,! podróż na żaglowcach.
\Vynika to z tych 1><rn·od('nv, że na żaglowcach mnie.i si<;'. daje odczuć kołysanie, a poza tym powietrze w pomieszczeniach żaglow
có,v nic zawiera w sobie domil·szki opan'J\\' oliwy, wzgl(,'.dnic pyłu
w~glowego.
Z powyższego faktu autor wysnuwa pinwszy wniosek, że
pomieszczenie dla koni musi być dohrze ,n·ntylowam·, nic wystarczają w tym wypadku stałe \\Tnlylatory. kcz wymi:111\'. powietrza
należy zasilać przez n,:km, y powietrzne. Xalcży .kdnak wystrzega<'~
siQ przed JH'Zcci,!g:uni. kł<'n·c CZ(,'.Sto po\\'O<htj,! u koni zapaknic
płuc. O ile zachodzi potrzeba umieszczenia koni w kilku pomieszczcniaeh o nicn\wnomiernych warn n kach pod wzglc:dcm wc·n tylacji,
to konie ci(,'.żkic, robocze należy umi~ścić w pomieszczeniu. posiadaj,!cym lepsze w;irunki wentylacji, a konie rasowe, pdnokrwislc
rnog,! być, umieszczone w warnnkach gorszych. Chodzi o to. że konie pełnokrwiste lepiej przystoso\\"ll,i:) S\Y<'i,i oddl'ch. wi'>wczas gdy
konie ci(.'.żkic hardzil'j s:! czułe 1w brak dopływu powietrza.
Jeśli chodzi o załadowanie na tnn samnn sl:llku koni
i rnuł<)\v, to muły nakży urnicszczai: w 1>omit·szcz-cniu położonym
bliżej do maszyn i kotłowni, pqnicważ łatwil'j znosz:} one wysolq
tl'mpern tur(.'. niż konie.
Autor przcst rzl'ga przed używa11in11 do ka nnit·nia koni
torby z obrokiem, zawieszanym u pyska. Koni<', tak samo ,iak i ludzie, cierpią z powodu choroby morskiej, jednak ukształtowanie
krtani przeszkadza im wymiotować. To też zatykani e nozdrzy
przez zawieszenie u pyska torby. jeszcze hardziej po,,·i<;ksza cierpienia zwicrz(,'cia i odbiera lllll ochot<: do jedzt·nia.
Duże znaczenie ma n'>wnicż zastosowanie odpowiedniej
podści<>łki. \Y warunkach okr(.'.towych słoma nic nad,1jc si(: zuprł
nie do lego celu, ponieważ łatwo przcsi:1ka wydzielinami ko{1skimi. {worząc zwarł:! tward,J mas(,', t rndn;! do sprz,J t ni(;cia. Z drugiej
strony brak dostakcznej ilości pomicszczd1 na okr(,'cie nie pozwala na robienie takich wp:isc'>w słomy. hy zmian<: śeiMki rnoż1w było
usku kczniai: l:1 k cz<;sto, jak na L1dzic.
Z:istosow,lllie torfu usuwa tv nit'dogodnqści: rn;1 on l<,'. z:1ktc;. że jest bardzo chłonny 11:1 wilgo[: i amoniak. ktc'JI"y \\' dodatku
1wu tra lizuje. ścic'>łka z torfu dł użcj pozos t:lje such:J. ponadto nic~
nagrzewa si<: jak słoma, ( k t<')l·a przyezynia koniom odp~1rzcnia kowreszcie powidrZL' \\' tym wyp:1<lku jest hardziej czyslt'.
pyt). Kwestia wody i furażu m11si hy6 n'>wni<'ż przcdmi1ill'n1 na·
leżytej troski. Konie s:1 przyzwycz:i,iotH' do dolH_Tj wody, przy czym
ztq;ch1ic nic rnosz:} wody dystylmrn11e,i. Co do wyżywi<·11ia. to raczej należy da\\'at· mnicjszt· porcj('. lecz z:llo dostarcz;1['. furażu, kt(>ry wymaga żucia i w kn sposi'>li przyczynia si(~. że zwitTZ(.'.ta. z:1abso1:I~mrnne jedzeniem Z\\T:tcaj:,1 mnic,isz:J uw:~gc; 11a nic\\'ygody podrozy. Pod tym wzgl<;ckm closl..onalc nadaje s1~ gotownnv i1:czmic{1.
\\~n·szciL'. h~· zapobiec dn;l\\'icniu staw<'>\\', po,,~o,.lmYnnYm
przl'z _d~ug,e poslo,iP hl'z ntchu, aut nr zaleca nacil'ranit' koniom 1;<'>g
pow~·zt'.1 kolan. lub lt·ż 11:ikladani c handc1ż,- z okładami octu lub
·
alkoholu. (S ).
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Morska siht zbrojna Widkiej Brytanii.
,,:\larine Hundsclwu" (Il!:n) przyuosi rzut oka na stan angielskiej morskiej siły zhrojnc.f; który podajemy tutaj z własnymi
uzupełnieniami, tym chętniej, że zadaje on kłam różnym niefachowym publikacjom, nieraz -wyolbrzymiającym siłę tę przesadnie
z jednej strony, jak i głosz,!cym czasem upadek brytyjskiego ,,Dom'inium rnaris" z drugiej; a specjalnie rozwodzc!cym si(.'. na temat
,,niż~~zości" lotnictwa morskiego Anglii.
a) B u d ż c t: \Yykazujc stały wzrost. \V roku 1n:J:i G;~,(i milj. fu11lc'rn', w r. 1!):U - G(i.(i milj. funtów, w 1·. 1!):J;") - Hi>
81,:~ rnilj. funtów (cyfry okręgłe). rn:n
rnilj. funtów, w r. rn:rn
wynit>sic około 10:l milionów ( patrz ,.Kronika").
h) S t a n o k r ę t <'> w n a r o k 1 D37 ..fok niżej:

I

(i ot o w

- i !ość

okr(,'lc'>w li11iowyd1
lolnisko,,-c<'>w

15
8

kqżownil.;J>w ci-:żki<'h

15

ll'kkich
„
kon lrl(ll'pe<lowc<'>w
łodzi p(>dwodny<'h
okr(,'l(-l\Y J)(>!llOClliczych

38

154
52
230

I
I

C

tonaż

474,750
127,050
144,220
215,050
190,589
53,719
200,000

\V budowie

I

ilość

2
3

16
34
13
30

tonaż

70,000
52,600
120,200
54,150
13,310
32,000

Hazem gotowych okr<:t<')\v hojowych 1.20i)_:rn, ton. plus
200.000 ton ( cyfra okr:!gła) okr(2tc')\v pomocniczych. \V budowie
lub \\' fazie rozpm·z(,'Cia lejże - okr(,'.t<')\V hojm\·yclt :nO.'..W() ton, poDlOl'lliczn·Ji około :~2.000 ton.

·Dla oricn tacji poda<': możemy cyfry „waszyngtoi'1sko-gel1l·wsko-lrn1<lyi'1skic", dotycz:1cc ogra11iczd1, obecnie wygasłych:
okn;ty liniowe ;j2;').000 ton, lotniskowce 1;;;).(JOO ton, 1ff~Jżmrniki
Ci(,'żkil' UG.800, lekkil' rn2.wo, kontrtoqwdowce 1:30.000, ł0<lzic
podwodne ;>2.700 ton. \Yidać~ z tego~ że parytet został \\'SZf,>dzic b,plź osi:}gni(,'.ly ( lotniskowce, kqżowniki ci(,'żkie ), h;1dź nawet przekroczony ( pozostałe kategorie), za \\'yj:1tkicm okr(,'lc'>w liniowych,
gdzie istnil'j,Jca luka teraz dopiero jest z pośpiechem pokrywana.
c) P e r s o n c l. \Vykazuje również stały wzrost: w r.
1~,:~:) - Do.:mo ludzi, w r. 1D:~-1 - H2.:t~8. w r. 1D:t) - !l-1.482, w r.
1D:)n- !HOD;°>,\\' r. l!l:n - 101.1;')8- licz:1c w to zarc')wno ma1·y11arzy i lot11ild>w morskich jak i żol11it>rzy morskich (marines), stanowi:1cych około 100;0 stanu liczdnwgo. Do koi'1ca roku bież:1ccgo
sh111 nw h\'t' zwic"kszo11Y do 11:U)OO Judzi.
d) L o~ t n i ~- t w o m o r s k i e. Pod tym wzgl<.:dern
stanowisko admiralicji ,icst 11iczlom11c i wyraża sic: \\' zdaniu wiechrnbicgo ~Ionsell - hy!C'go Pivrwszcgo Lorda Admiralicji: ,,Spc'>r
- ok r<:I czy sanwlot nie ma najmniejszego sensu, ho pot rzchujcmy
i ,icdnych i" drngich. Tak długo jak handel morski nil' h(,'.dzie odhyw:ił si,; w powietrzu, t:1k długo okn;t pozostanie głc')wnym czynnikit·m obrony konll111ik:1cji morskich. R> 0 /o znajduj:1c:veh si(,' w morz11 statkbw nie da si<' obroni<'~ ani zaatakować samolotami. slartu.i:.,cymi z t.id11. A sam;,loly z łotniskowd,w wymaga.i;! poparcia calcj fioły".
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.:\ dale.i op1ma admiralicji głosi: .,Okn:t liniowy personifikuje w sobie potęg(.'. narodu i w.1rtość taktyczn~! floty. \Yszystkie
inne okr<.>lY ( i samoloty) :stanowi.! środki pomocnicze okr(.'tll liniowego. którv pozostaje rdzeniem pot(.'gi morskiej i rnzstrzyga o po,vodzcniu. Istnienie okn;tu liniowego nic jest a11i dziś a11i jutro zagrożone. przy czym nic nic wskazuje aby samolot. \\- warunkach
normalnych. powob111y był do znst:H>icnia czy zwalczania okr(.'.tll
liniowego."
~atomiast gl('>w11y nacisk położono na obron(.'. przcciwlotnicz,} czyn11c1 i l>icrn,}, przchudowu,i,Jc ist11i<'j,1cc okr<_·ty 11a „hornhnszczclnc", wzmacniaj:Jc opa11nTzcnia poziome, hakric przeciwlotnicze stał<.'. a na,Yd tworqc plywajiJCC liatcric przeciwlotnicze na
specjalnie \\' tym celu przebudowanych kqŻm\·11ilrnch.
To wszystko jl'd11ak nic zmniejsza troski o lotnictwo mor!:;kic. które \\' pocz:1tkach r. rn;;7 przedstawia sic..: 11:1st<J>ll,lcll'O. Na
czterech lotnisko,,-cacli - 1L!) s;1mo!ot{>\\", na dwuch pozostałych
( 1-ezen,·a) - 71 san10lot<'1w. na li11du,i:1cym si~ lotniskowcu - 70
~amolotc'>\\·, 1w projt·ktowanych dwuch t ransporlowcach lot11ictw~1
( po 1~.OOO ton) - 100 s:nnolot<·,w. na innych okn;lach 70 samuJotów. Hazem ~17 samolol<',w floty \\' slużhi(· czy1111cj. 71 w ITZ<'l'\Yic,
70 \\' szkokniu, w hudowil' 1'Hl. \\' pro,ickcit· dalsze 1:w dl:t nowych
okn,·t<'>\\. wojennych. ( )koło stu samolot(·,w. podlcga,i:!cych „Hoyal
,\ir Forc.e" slac,ionowa11ych jest 1w wybrzeżu. )Iowa tu jest oczywi~cic tylko o lotnictwie floty 1!11> IH'zpośrcdnio wsp<',lpracu,i:1cym
z flot:1. \\' grnncie rzn·zy prawie cah- lolnidwo angil'lskil', ze wzgl~du 1w charakter kraju. st:1cjrn10wa1w jvst \\' pohliż11 wyJ,rzcży j może \\' każdl'j chwili wsp<'>łdziałat'~ z flot:i. Lotnicy lcJd<;wi ~a ·w tYm
wzglc..:d.zie specjalnie szkoleni. choi~ marynark:t d:JŻY 11:1 ·og<'>ł ·do
stworzenia \Y postaci . .Fkl'l air arm" samowystarczaln<> j siły.
c)

C o l o \\' o ś <':

f I o t \'. \\'ynika z poniższej tahlicy:

~1 1~ .::- C.~ =:~~-=
.'- ! ~ .·
~.:::_ ::: ::::1·~.:-.;:

~

·?
-'<
:."'

§
·:;,

i

~

~

;;..-., :.... .' ~
~ ~ -~ ~

,,
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I
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I
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Kanada
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-

I

i

-

I
2

4

-

-

I
6

-

5

-

-

-

-

I
-

3
1
8

29

g

12
22

21

4
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40
-

1

1
2

2

4

1

4

4

1

2
2
2
3
2
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-

1

I

3

1

I
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;"='.:.i:::

21~ ~
j·:: ~.2 j ..........

II lkzerwa, modcrnizacja, remonty wykai't. now. okn:t<'l\v

~[orze śri>1lziem1w
Indie \\'schodnie
.\fryka
chiny
Indie 7:achod11i<,
:\owa Zelandia

. ·-.,,,,.

•:--.i.:..:::

~

=:.:: (~~

r Flota

ojezysta (1!0111<·fleel)
Szkoła i obrona wyh.

--

:.,

~ ...:.c

2

-2

2

10

-

4
10

-

-

lJwag i

gotowośt':

} miastowa nalyC'hgotow. 14-dniow.

2

goło\\', p<'>źniejsza

6

go tow. natychmiast.

..

15

.,

-

-

-

golow.

.
.
.

<"Zl,'~C' i owa

.. f) :\I_ a_ ,t e _r i a ł y p \ d 11 ('. I lośi'. ropy importowanej
z kolon 11. dom1~110,,· 1_ 1~1:~>tcktoratm\·. \\:z~l(,_'dnie z pa11slw sprzymierzonych. ,,. !lO;'r mus1 1sc przez basen Srodzicmnomorski. Nawi,}Zano wi<,:c k01~takt ze Sta1wmi Z.i~'<!110:·zo11ymi i }leksykiem (~OOO mil
morskich) 1 rozpoczc,:lo hardz1e,1 nH:zalcżny w,n'>z stamtąd. \Y r.
rn;~.J i~npor!o\\_-a1H~ ok'.>~o 1 rnilion<!w ton. \Y razie wojny prznvidu.1c SI(,_' zuzycw 1;> mrlio~H!w rocZlllL'. co wydaje si(,_' cyfr;! zbyt nisko oszacow,111:l, Z drugie.i strony należy pami(,"tać, że w czasie
ostatnich 11icpolrn.i<'rn· w Palcslynie i Iraku. rurnci,Jg :\Iossul-Haiffa
zost:~I p~>1~ad 40 raz~: uszkodz'.>ny. '_l'o f('Ż ta kwestia ni('pokoi stale
adm1 rahc.1<:. J)O\\'()(f U.FJC l':ICZCJ cll('C j>O\\TOtll do W<,_·gfa. O ile moż·
llOŚci \\' sianie sypkim.
p r o 1> a g a 11 d a. Pod tym
g) \\' c r h li 11 l' I~
wzgl<,:dcm nic pozostawiono nic na łasce losu. Pół miliona ludzi
zwiedziło okn;ly \\' czasie ... Tygodnia \Yojc11110-:\lorskicgo". :\luZ<·a. biura propagandy i rduulacji czynne h)·ły hcz JH'Z<'nYy. Braki JlffS01w]nc odcz11wa,i;.1 sic: znacrnic mnie.i niż \\' lnt:ich ubiegłych.
mimo wygaśni<;cia kryzysu.
11) P o I i t y k :.1. Sir S:.mu1d I loarc - 1wst<:pca Eycs
~lonscll'a jako Pinwszy Lord .\dmiralicji. odhył dłuższ:,1 poddiż
i11s1wkcy,i11:1 1w yachcie .. E11clw11(r('ss" po ~lorzu śródziemnym. \Vyraził si<: on. że .\11glia nie ma bynajmniej zamiaru rezygnowania
ze swcgo stanowiska śródziemnomorskiego, a nawet ze znaczenia
:\lally jako bazy morskiej i powil'lrznc_j . .Jakkolwidz położenie jest
trndnc i wymag:1 dużych wysilld>w. Io jl'dnak \\'idka Brytania
sprosta tym tn1dnościon1. politycznie i militarnie. Politylrn jcj zmierza<'·. h<;dzie do za pcwn i<·n ia IH'zpicczd1s twa Irnpcrium.
0
o k r ,,'t t ...\' I i n i o \\' c: .. Kin°
~ o \\. c
:-, Geor h c V"
•·1)
i . .Prince of \\'ah-s" zostały \\Tdług źn'>dd niemi<'ckich założone
znaczni(' \\Tzcśni<'j niż 1 st_n·znia. po wygaśnic;ciu traktat<'>w. Prasa
nicrnicclrn t\\'icrdzi. że Anglicy nil' dotrzymali tu LIIllO\\'Y z dn. 2:i
marca 1D:H>. dntycz,Jccj ·op1ihlikmrnni;i · na cztery miL<i,JCL' przcd
rozpocz<,·ciem h11dowy danych. dolycz,1cych clwrnkłl'rystyk. Anglicy dotychczas nit' podali typu. \\'ymi:tn'>w. siły maszyn. szybkości.
rndz:iju 11:ip<,_·du i paliwa. dokładne.i ilości i kalibru al't)·h.·rii, wyrzutni torpedowych. 11rz:Jdzci'1 minowych. oraz lotniczych. \Viadomo, Ż<' 110\\T okr\·ly wypicrai· maj:J :ri.000 ton. przy uzbrojeniu
skł:id:1.i:JcYm si<; z 1~ dział :;.'"in mm. w czterech pot n\jnych \\'ieżach.
1.'"i:ł° mm \\' sześciu podw<'>,inych wieżach. oraz najmniej 8 1~
no mm przcciwlot11iezycll. Prns:1 cywilna angielska podaje ilośi·
s:1molot<'1\\' poldado\\':Th rw cztery. poza tyn! piszl' o spccja]nym
op:tIH'('l'Zcniti. 0 \\T\\'lll;I rznych komorach rwc1skot l'\\'ałych. o obroni<· prz<'ciwg:izm\-c.i. o wil'lkich lqlach ohsl_rzału dl:! dział, o ko!h_1ch
i lll:ISZ\'ll:1cli ukn·I \Th \\'{'\\'Jl:) t l'Z pa llC('l'll('J cyl:tdcli. o Zll<ICZIH'J 110ści po<.lw,'>jllych ·i 1>0CZ\\'<'>rnycl_1 k:ir:1hill('>w ,maszyno_wyc_h. o szyhlrnści olrnło ;;o \Y<,_'zł<'iw. Zd:tllI('lll f aclHl\\TO\\" 11H·m1cck1ch okr~ty
!wda nolowc zn:tCznic wcześniej niż za trzy lata. alhowi('lll budowa
I r'w:; już dłtiŻsZ\· rz:is. wbrew oficjalnym twicrdzl'niom.
· .l~·Ż(·li to \\·szvstko pr:twda. Io .\nglicy 11auczyli si<; widc
od ... ~icmc,·>w. szcz<'g/>111i<' t;nn. gdzie chodzi o łnrdm\\' w ta.i<'mni-

!)
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cy. Trudno wi\'C zrozumil't' nil'rnicckie głosy olllt rzcn ia ...\ w k:1ż
dYm razie widać: jak kruc!!:J rzcl'Z:J s:l \\'szdkit· pakty i umm\'y
mi<,'.dzyrrnrodowc w dziPdzinit'. zbrnjd1. (.J. G.)
Zabezpieczenie przeciwko wojnie.

\\". Skl'd - ztWll\' n:t cah· świat dzil'nllikarz. dawny redak Iur nal'zl'I ny „Timl's'a \,·ygłosi·ł \\' angil'lskim Iowa rzys t wie
\\-il'dzy wo.iskowl'j ( H. United St'rYiec Inst.) odczyt pod lytult·m:
..'11te scarch for security against \\·ar''. \\" odczycie tym zawarta
była ostra krytyka dolychl'zasowc,i polityki brytyjskie.i. kl<'ircj
skutki. zdanicm pn·legcnta. s:1 oph1ka1H'. l)zi<)..i ll'j to polityce
wzmogła si(,'. pot(,'.ga ~icmicc i \Yłocli. natomiast zachwiana została przyjaźi'1 z Francj:J. kl<'>n·j łodziami podwodnymi i samolotami
angielscy germanofile stale strnszyli sfery wojskowi.'. i polityczIH'
lmpnium. lckc<'\\·aż:ic wszystkie osi l'Zt'Żcnia o prawdziwym nic!H'zpil'czeóstwit'. tkwi:.icym gdzi<·i1Hlzil.'j. Ludzie d:tlckm\·zrnczni uważani liyli za alarrnist<',w, albo 11topisl<'iw.
Tymczascm. gdyby po zako1'1czc11i11 wojny ,\nglia zbliżyła
sil_' do Francji i daht jej potrzdrne gwar:rncjc. Io nic hyłoliy incydcn tli z Hull r':J. nic byłohy \\' ~il'mczt·ch i 11 fl:tc,i i, przcwrol 11 11ac,io11;tl is Iycz1H·go i zł:rnw II ia \ \'(' rsa lt 1. .\us I i11 Ch:1mlwrla iII i Bri:1 nd
wpadii w J;ułapkc,• I.oca nw. na~lawion:,1 lllllil'.i<:I nil· przl'z St ITSt'Ill:tll:t. da.ic,,c :\'ic·mcom ,.\\'oln:} n.:k\' na \\'sl'hodzic". co z koki osłabi
Io przyjaźi'1 z Polslq i ~lał:} Enlt'1ll:J. Lig:t :\'arnd<'>w st:il:t sit; cicnil'm. lt'Ż dzi<.:ki politycl' :lllgi<'lskil',i. kt/,n·.i l'lwdzilo wi<,_·n·.i o pr('Dl:tlt'go
stiż s\\·yd1 lll(,'Ż<'>w z:1uf:111ia 11iż o \\'it·lk:J spr;I\\'(; pokoj11.
Ligi :\;1rodl'1w przt·z
kż przc·ci,JgW)\\'Szy wst:}pil.'ni<' :\"i<'lllil'c do
spt')r o fott:1 \\' radzie. odstraszono Stany Zjt'dlll)CZOIH' od wzil~ci:t
udziału. Słabe sla110\,·isko w stos1111k11 do .Japonii i \\'loch dokonało re.szły aby zaliii: krcdyt nrnr:tlny Ligi. a z:tlc•m i s1qHTmac.i<: :mgil'lsk:1 \\. tej i11styl11cji.
Za11it·dl>a11il' zhro_jt-i'1 11:1 n1orz11 i l:,idzit· ,icsl l!-Ż przcwin:.i,
11ic d(J daro\\·ani,1. D:m:m11ic- s:im Slt'cd i inni oslrzt·g:tli przl'd prn,i<"klami nil'rnit-ckimi ( zhrojt·nia, \\·ojna g:1zow:1 i hakłt'riologicz
na ). ,\nglia d:tł:1 si<,_· podt'jśt'·. podpis11,i:,1c pakt morski z :\'it·mcrnni.
pozwalaj:Jcy tym osia !nim na z11acz11:,1 rozh11dow<: floty i lol11ictw:1
morskiego. Proporc.ia :;.> lWJ _jl'st lu 11il' do l'Zl'czy. :tlliowit·m
.\nglia ma przt·cież ohowi:.1zki 1w wszystkich morz:1ch świata. podczas gdy ~il'mcc'iw obchodzi tylko ~lorze P/,łn()(.'lll'.
J>ozost:t\\·iona s:mH·.i sohil' Franc,i:t. poszł:t wł:1sn:,1 drog:},
podpisała \\' I'. rn:t) IH )!"()Ził tl1 il'll ie Z :\I 11ssol j li j lll, da,i:}C Illit \\'Z:tJll i:111
za spok<\i na granic~·. woln:,1 n;k<: \\' tak 11ci:1żliw('.i dla ,\nglii sprawie .\hisyi'1skil'j. (~dy ,\nglia pot rzd)()waht w<·,wczas pomon· f'nrncuski<·.i - Francja wysłała sw:1 fiol<; na m:IIH'\\TY aż do ... I>:, ka nr.
wytwarzaj;Jc \\' kn spos<'>h jH>zorY „lntd11ości l<'cltnicznyclt", \\. rzt·czywis_t ości zaś id:.ic na nJ~(: ~I 11~sol i Il it'nllr. ( J>rnsa pol~k:t, hł:1dząc
z11pd111l·, P<!dawała w<'iwczas wielkimi litl'rarni wi<'Ś<'° o wsp<'il1H·.i
~ll'm~>nstraqi flot .\11.~lii i Francji prztTiwko \\'lochom. z:ipominaprzyp. rw·.).
.J:Jc Zl' Dalrnr leży 11:i środkow~·m .\tla11t~·k11!
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\Y rczultacil' każd:1 no\\·a ulga
ła za skutek coraz dalsze Ż:Jdania tych
pmrnżnit· pc1i'1stwa Europy \Yschodnicj.
:\łac. Donalda hył czystym nonsl'nsern,

ofiarn\\'ana ~icmcom, miaostatnich. co zaniepokoiło
Projekt .. rewizjonistyczny"
a ,.pakt czterech" włoską
intryg:1. \Yq>clrnc;ło to Polsk<; w ol>j<,>cia :\'icmi<'c ( pakt 10-ldni ),
u~nożliwiło pucz Dollfusa w Austrii. izohlc.k Belgii. ohnażt·nie grallH'_Y 1:rnncuskil'j, ostakcznL· rozbicie trójporozumienia, ,V)1Jrawę
Ahtsynslq. Innymi słowy istna ld<,>ska polityczna, z groźh;! wojny
n_a horyzoncil·. Przl'cicż osta t 11 ie powi<:J.:.szl'n ie floty bryt yjs.kicj poct:Jga za soh:J <'\\TH I ua l11ośc'.· JW\Yi(,•kszcnia tonażu ~il'micc o 1C.>.000
f Oil.

. :kdyn_y,m_ 1·:~lunkil'lll dl:1 11trzynw11i;1 pokoju jest dzisiaj:
od rol~1t·11 H' opoz111cn 1:1 \\' dzil'dzi nic zhrnjl'1'1 i t'Ill'rgil'zna poli t vka
przvc1wko każdt·llHI. kto chciałhv pol,d>j ll'n 11a1·usz,·c'.-. Pod tvm
wzgl(,·dcm przl'wodnicz:.1cy JH·zyzn.ał pn·l~·gcntowi rack. stwicrd~a.i:Jc koniccznośi· zaeicśnicni:1 ,,·czł<'nv przvjnźn i z Ikl ,·1·ia i Fra ncj· 1
aż do ohrn11y p:d1sl\,· l~Tli przt·<'I 11ajazdc11~.
:--. '
· ,.,,
\\" każdym razie. jak na polityka angi<·lskiego - wcale
ni('źl<'. (.J. G.).

,,Koryta.n;e morskie" .
.\11gidski ppłk. Sll'wart Bbkcr proponujc w swoim artyk li h- zo rga 11 izu\\·:111 it· morsk ieli korytarz~· łwzpicczc1'1s twa. przl'ciwko s;1molotom i łodziom podwodnym. Dla Kanału La .:\Ianclw chodziłoby o ustawi('llil'
odpowil'dnicj ilości hall'ry.i nadhrzl'Żnych.
krzyżu.iiJC~Tli S\\T ognie z obu hrz<·g<'>w \\' sensie płaslzim i zl'nitowym, - nadto zaś o stak kr:.iżcnie patroli powietrznych. (;dyby
lo nil' \\'\'sta1TzYło 1110ż11ahY 11:1 la\\'ieach Kanału zhudowac'.· bdono\\'l~ W~'Sl„pki_ llzhrojo11e W ~lrtyil'ri<,> ( a \\'il_'C J)O\\T<'>f do „nap,oll'o{1skic!i'' forl<'>w Soleniu - przyp. 1-cc. ). (;dyhy zaś Francja nic chei:1!:1 si\' 11:1 to zgodzie'.-. trzvhahy .i:.i przcko11ac'.·. ahy odst:Jpiła lklgii pas
\\' Yhrzt·Ża aż do C:ilais. wzami~111 z:1 co otrzymabhv komJH'nsal(.'
n:~d Samhr:} i \loz:.t. \V ten sposc'ih Anglia ;,yskałaf)y wspaniały
.. przyczc'1łck most o\\·y" i kory ta rz b!cz:1cy j;! z kon I yn<'n tern. k t<'irym \\' razie wojny możnahy spoko.inie prowadzi<'· transporty w obu
ki,Tu n kaeh.
Oprc'1cz trgo ppłk. Blak('r propo1u1.it' drugi taki korytarz
( t \'lll razl'm zn:1cz1\ie dłuższy - czy ni(· za długi"! - przyp. n·c.)
mi1·dzy Port-Darwi11 \\' ,\ust;·alii i Singaporc. T11ta,i nall'żałohy rolę
B('lgii. oddać· :\'id('i-1:rndom. k t<'irc z 1><·\\·noŚL:i:1 zgodzil;·hy sH; 1w
wsp<\lny sys!l'm fortyfikacyjny .. \ wi(,·C ha,lt·tw ,~a~lh_rzcznc. wyst·pki lwtono\\"(', stale patrole- \\'od11osamolotow (eH:zk1c homhowcc).
no i .... last hut 110! least - mill\'. Cdyhy korytarz ten przl'dłużyc'.·, aż
do K:tlk11ttY. mogłahY Australia wspomaga{· hczpośn·dnio Indie,
:1 te z111'1\\' ·morzl' 'śn'1c"!zi<·mrn· (sic!).
\Vr('szci(' trz('ci korvt:irz ( tym razl'lll na mi:m: ludzk:.i przyp. r<'c.) mi:tłh)· powsta{· · mi(:dzy Szk~)cj:1 a Nor:wgi:!. \Y przyszłości. po z:iloż<'11i11 słynnych j11ż pływawcych lotrnsk na ,\tlantyl-:u ( sl'adronws ). - h<:dzil' i o szlak LI :1mcryk:u'1skim mowa.
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Z \\'Y\\·od<'rn· ppłk. Blak<'r'a wniosko\\·at'· mo::.:1w z cab!
sens humoru nic zanikł jeszcze w slarc,i. poczciwej
j\nglii. Autor nic widzi poważ11icjszl'j potrzl'hy użycia marynarki
wojennej. opcrnfoc wyh1cznie .,\Yyscpkami" itp ... kamiennymi okr,:tami" i raz tylko rn{)\\·i,1c o minach. Co _jednak jest rnożliw<' dla
Kanału. to mi\'dzy Szkoc.i:J a ~orwcgi:J wydaje si<; już bardzo trnd11icmożliwc 1w takich d>·slansach . jak Australia Ill'. a Wl\'CZ
I ndic. \Y reszcie dyspo11owa11ic cudzymi !(,renami ( oczy\\·iśeie sbh:J
BclgiQ byłoby łat wie.i skłonit'· od Francji) \\">·da.ie si<; nic bardzo na
czasie. Hz:id k n'>lcwsko-hokndcrsk i 1rn'>głh>· ł:i two przypom11 ie/· sobie propozycj<:. uczynio11:1 w ezasi(' ohl(,'żcnia Zamościa kn'ilowi
SZ\\Tdzki<'mll. przl'z 1wwm·go polski('go szl:ichcica ...
Artykuł tvn wywołał ;\· fachm\Tj prasie t·urop<'jskic j niemieckiej i fr~rncuskie,i - niczhyt pochldH1l' komentarz('. Zwykła
kok.i losu artykuł{)\\-. pisanych 11a tematy \Yojc11110-mrn·skic przez
niedostatecznie z zag:1d11ic11iC'm olH'zn:i11ycli i tr:ikl11.i:Jc!Th rzecz
z I~!dmwgo punktu \,·idzc11ia - przl'dstawicidi wo_jsk:1. (.J. G.).
l)l'\\·ności,}. że ...

310

Kronika.
Polska.

l'r«'>hy O. IL P. ,.(;rom". Pr:is:1 :111g1elsk:1 <lolll>si, Żt• pr1'>l1~· kontrtorp(•do\\Ta ,,(;rom", z!H1do\\'anego \\' slol'Zlli .I. S. \\'hitt· \\' Cnwt•s. odl>yw:ij:J
.
sic.· po111yśl11ie i progr:11110,Yo w Ka11:tl1· La \l:111che i na 1\ll:llltyk11.
O. IL P... Burza" na koronaeji J. i\r. }I. Jt>rzt·J~o \"I. \Y Z\Y1:_1zk11
ku z z:iprosZl'llil'III Hz:.1du \\'idkil'.i Bryl:111ii do wzi<:l'i:I 11dzial11 w ur,wz~·stości:wli koron:l('y.inyl'h i zwi:iza1w.i z lyrn wil'lkil'i l'l'Wii floty ,,. Spitlil':td,
Szef h:i,Town ict \\':t \l:1r~·n:1rki \\'o j1·11m·.i w~·dl'll'gnw:il do .\ ngl i i O. H. P .
.. Burz:1''. (g.)

Anglia.

Po dl11ż,zt·.i i oż~·" iorH·.i d~·sk11s.ii P:1rl.11111·11I :IC'hw:tlil l,11Budżd.
111:1r~·n:1rk i woje111H·.i na rok 1!J:~,: \\·~·11 iesie on og1'ii<•111 I o.-> rn il ioll<'1w
f1111l1'i\\' (('zyli o :!I rnilion~· wic.•<'l'.I :111iżdi l,11dżl.'I wr:1z z dodatkow~·rni kr<'dyl:1111i \\' rn:rn r.). Z ,·zego 78 111ilio;1,·1\\· Z og1'il110-p:11\sl\\'()\\'('go l,11dżd11, :I p()zost:1łośc'· z Funduszu Zhrojcniowl'go 111·h,Y:ilo1wgo w luty111 lir. F11nd11sz
ten wyniesi(• o.~1'ik111 na wszystkit• siły zlirojrw 100 111ilirnu'1\\' f1mt1'>w, rozlnżon~-rh na ;·1-cio ll'tni okrl's: zasilon~· on zosl:inil· z \\'plyw,'m· z poży<'zki
zhrojl'niowe.i rn·az ze s p t· <" j a I n (' g o p 1> d :1 t k u d o 1· h od owego.
\\' ln1dżl'l'il' przewidzi:F1a jest kwota :{7 milio111·,w n:1 !,udo\\·(.' no\\'\Th okrc.·t<'>w, :!:! 111ilio11~ na n·rno;1t~ i 111od('rniz:wk sl:1r,z~Th. Stan~ osolH;\\"l' mnrynarki Zll,t;ma zwi<:kszotH' do I U.Oil() lirdzi.
Pro~ram morski. \\'olH'1: z:i I \\'i1·rdzl'll i:1 liudżl'I 11. ogłoszono progr:1111 111orski 11:1 n:1dd1udz:J<'Y rok. I 1 l'i'.<'\\'id11j<· 011 rozp1H·zi:,·i1· ln1dowy ] p:lll<'el'nil,J>w po :{:1.000 ton (poza dworn:1 k1<'1r<" ,:J w li11dll\\-il'), :! lolni,kow<·1'iw
po ~:! ..-,()() t., ;1 kr:Jżmy;1il,J>\\' po 8.000 ton i ll'Zl'l'h po :1.:WO (Oil, J(j ko11lrlorpl'dO\\T(,l\\' po 1:1;-10 ton typu „.I", 7 l()(L-:i podwodn~·<·h t~·pu „l':llrol'', oraz
zna<·zt·.i ilości okrc.•t,·>w pomo<·ninyd1. kan<>lli<-rl'k, tr:llil<'l'<,>W i szyhkohil'ż
n~Th kutrów torpl'do\Y~·t·li.
Tak po\\·:1ż1w z:1rn<'i,Yi<·llil' tll<>Żt· n:1polk:I(·· na trudnośl'i n:llur~·
, ll'l'h!lil'Zil<'j, alho\\·i1·111 już cdH·cnie arsl'n:dy i stoczni<· s:J prztTl:JZoiH' pr:l<':J.
\\' dniu I-go styl'znia pnl'dsidiiorsl\\':1 Il' liudowal~·. wyka1'1cz:d~·. wzglc.•d11i1·
l>yly w trak<'it• zd:1\\':111ia po pn'di,l('h odhior<'Z~Th, 11astc.·p11.i:11·1· okrc.·t~·: :! p:1nn·rniki (i7.000 ton, :{ lotni,kowt·t· .i~.000 ton, 17 kr:,1żow11il.J1w l:!;1,(HlO I., I~
kon I rtorp1·do\\Tl' n(i.1 .->0 ton, i 1:> lodzi podw()(hyd1 r,'>żrwgo t yp11 I ;"i,!~() t.
.:\owt> okr~·t). \\' styczniu i lut~·111 spuszczono 11:1 \\'()(I«; trzy o,l:1t.
nr~. kontrtorpedo\\·<·t· transzy l!l:Hi r.: .. I111p11hin·'', .. Jh-x" i „h·anhot•'', po
t:t,o ton, l dzi:ila l~O 111111. i 8 \\'\TZ11t11i torp., zasic.·g liOOO 111il. snhkośc'· m:1 ksy111alna :n \\'(.•zl<'>w. Okr~·t,· k ;osl:uq odd:uw do ,lużliy w ko1·1;·11 lt'go rnku. Poza tym spu,1.1·zllno 11:'1 wodc.• :1wiz,, .,SIH'ldr:d~l·'', lt:go s:i1111·go t~:pu co
li~ci:wy. na ukoi'wzeni11 .. Kiitiwake": :>8:1 ton. '.!O w~·zl<'>w, I dzi:1h> 100 llllll.
\\ reszcie prz~·sL.1pion,, do ln1dowy lr:1ult'l',1 .. S(·ag11II". Z:1t11!'iwi1·ni«' 11lrn·rn:ił :Jl'S('n:~I \~ Dt•\·onport. kt,.>ry już w~·k:n'H'za trz~· okrc.·t~· t1·g,1 tn>u.
Z m iany Pt'rsonalrw . .'\a rllil'isce od('h()dza<T"O \\ ',(·111 s11o<·zynl-t1
•
I
·. '
·.
'
· '"'.
·
I 11_\"lll ,·1 1>wrnk:)
,
a<rn1r:1h
rnar~·:1r„t•11:d()\\
wsz~·stk1d1
'' 1,n11 '·.1. 11.i1·zt·
' ·\ · P , .\li"·
dżl'I
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narki 111iano\\·an,· został wicc:1dmirał Cecil P. Talbot. dotychczaso,,·~- dow,',dca floty! łodzi podwodnych ,.Home Fleet'u".
(·wiczenia. \\'skutek parnij,Jcych sztormów, odkotwiczenie Jlonw
Flt-d'u na wielkie morskie maJH'\\TY zostało opóźnione. \\' Portl:md, wskutek p~·kni~·,·ia ,·um, okrc;t-haza ,,:\lcdo" zdryfo,,·ał na stoj:wc w pobliżu dwie
lodzie podwodne, na SZ<'Z(,'Ście nil' uszk:Hlz:1.i:1c ich zbytnio. Pod (iihralt:1re111
n:ist:n,iło pohwzenie si~· obu eskadr i rozpm·zc:cic i·wicz<·11 na wodach połnd
n iowego .\ tlantyku.
\Y ty,.nżc s:m1~·111 mniej wi('eej okresie odbyły si<: zakrojone n:i sz<·ri)k:.1 sk:ilc: <'·wiczl'nia pod Singaporc (patrz „Przegl:Jd prasy").
.
,\warit•. \Y cz:1sie pływani:i na wod:1ch portugalski1·h, 11:1 skull'k
g<:sll'J 111gly, parH'<Tnrk .,\1:11:iya" zdl'rzył si~· ze statki1•1n hol1•11<krskim „Kerloso_ng", ponosz:.w i z:ula.i:J<' doś{· ci~·żkie siraty. Okr~'l len _ukn1'wzył właśnil'
l_,ap1t:!1!1y n·monl (1 lat:1, ponad (iO 111ilio11<'iw zł.) i po\\T:H':d do eskadry 111.
SI"( ,d Z lt'lllll (' g1 ).
\\' <'Z:1si~· <'·wiczc_11 11:i wodach :\!alty, na skukk z:1Ci<:ci:1 si(· sk!"ll, l~onlrloriwdo\\'lt'<' ,.:\ct1n:" zderz~·! si~· z konlrlorpl'dowc:1111i .. :\nll'lop<·"
I .. \\ orcht·slt-r". Okrt.·t~· Il' z tn1dpn1 zdoł:tł~- o wlas11yc·;1 sil:1Cli po\\Tc'ici,~ do
portu.
\\' drodze z (;ihrall.tru do \l:11l~· lwnlrlorpPdowc<' ,,Ilavock" i .,(iips~· '' zostały za:l!akow.1nt• prz<'z s:1111olot l><·z znakc\w rozpozna,,-czvch, kl<'ffY
rzu<'il (i hrnnl, _nic· lrafia.i:.w icd11:1k. Okr\•ly rozpoczc:ł~- ogil'i'1, 11:1 sb1tck <'Zł:_
go s:1molot uciekł w kiPrnnku wysp H:1karskich . Dochodzenie wykazało, iż
b~·ł:i Io 111:iszyn:1 J)O\\' sl:n'1cz:i. ktc',ra spodzi<·w:il:1 si~- \\·~·jścia na morze okrt.'lm:· r?_Hlow~·1·h. J<'sl Io już drngi nap:1d na okr\·!~· angil'lskie ze strony hiszp:111slrn·.i.
l)yzlokacja si ł. :\d111ir:dic,i :1 posl:inowila przt·su11:1<'- z \Tałty do
Singapo r <' 11-ga flotylle: lr:1ull'n'>w, składaj:w:.1 sic: z 9 okrt.·tllw typu „Ahingdon''. l'onil'waż s:J to okr\·ly star<', gdyż zhudo,va1w \\' 1!)18 roku, wi<:c nit•
li('d:J używani• do nornwlrwj shrżliy, lecz st:rnowi1'· li<:d:J ITZ<·nv~· do dyspozy<·.ii wł:Hlz morskich.
Po ro<'z11y111 grunlownylll rt·111o;wit• uskult'czniony111 przl'z :1rsl'11:d
\\' Cliatdw111, kqżownik „Sutfolk" (z 1!1~8 r. !1800 ton. 8 dział ~o:~ 111.) opuścił
\\' połowi1• lukgo .\ngli<: udaj:w sit.· n:1 ,vody Chii'1skic.
Hz:Jd K:111adyjski zakupił ,,. . \nglii kontrtoqwdown· ,,Cygnet"
i ,,Cn·s1·t·nt" po J:ł;iO 1011, z rn:w roku, <'<'ll'm z:1st:wi<'ni:1 sl:1rych „Ch:1111plain"
i „Y:111coU\'lT" po 800 I. z l!lli r. kt1'1rc zosl:111:_1 sprzl'd:nH' na sz1rn•lc. ·Okr<:IY
lt· ql rz~·111:d~· 11:1zw~· wycof:1n~Th.

l

Stany Zjednoczone.
Budżd. l'a,·l:11n<·nl U<'hw:dił hudżd 111ary11:1rki ,vojcrnwj na rnk
1!1:n
:rn ,,· wvsokości ;')~(i rnilio111·,w dolarc·>w, z czego pl'zypad:1 :10 milion<')\\:
na zakllp 100 s: .. 1nolol<'1w. \\' okresie tym siany osobo,,·c wp1i1_ls:,1 10:i.000 ludzi
Hozliudowa :111gi<'łskil'h sil morskich spowodl!J<' _.1ednnk przyzn:!11 il' dod:tl kowych krcch·t<')w. Podobno ogłoszony ma hyi: wk1:ot_cc 11:ulzw~·czaJ11~- prograrn ,i1orski, o·lwi111u.i:w~· rni(·dzy inn~·mi 1~ p:1n<·<·rnil5c!w _do wyhu(~owania w ci:HW 10-ciu l:il, prz~Tzt·m koszta wy111os:J Hl mil1onow dolarow
za sztuk\·.
~owt• okr1,·ty.
\\' :\<·\\'-York :\av~· Y~1rd _rozp~'.<'Z<:to l!uc,low_c: kr_:Jżo,,·11ik:1 „1l1•ll'll:I", tr:111szy J!l:fi r.: 10.00() ton, b dział 1;)2 llllll. I 8 dz1aJ 127
1111n. prz<·ciwlolniczych.
Spuszczo 110 11 :i \\'od<: kr:iżo\\'nik ,.Boiw" kgoż_ typu. lt•('Z .~l>u~l<._>wa11y na podstawie pl:111u \'inson Hill, oraz konlrlor_p<'dO\~·H·<~ _,,1Ie!1~ey : 1.{;)0, I„
1110(' 111:iszyn 1:uwo K\l., :n W\'Zfr)\\', (iOOO mil ;-:lSl('gll, ;) dz,_:ił 12: llllll., kU:1:e
111og:J si rzel:i<'- przeciwko s:11noloto111, ~ p1H·zwor1_1e wy1·z11tn~l' lo~yl'~low<'. !iJJ.
Zmiany personalrw. :\aczd11yr11 Dowodq ~Iorsk1!:h. SIi Zl>ro,111ych
(Cliid of :\'a,·:il Opl'r:tlio11s) 11ii:1110,,·:my został adrnll':il \\ ill!:1111 D. Ll'ah~-.
l'oprzednik jt•go, :1d,11ir:1ł \\'illi:1111 li. Stand~cy prZl'SZl'dł \\ sian _spo<·':ynku.
l>ow('>dl':J sil l,11jowyd 1 (..B:tllll' For<'l'") r111:111ow:111y został ad1111r:1ł Llaud1•
C, l:l11<'h.
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Japonia.
Sprawy personalne. Dotychczaso,yy dow1'>dra 11wrskic·;i :--il zbrojnych ad111irał Sankichi Takayashi 1nianowany ZO'.-.tał do\\'1'>d<·:1 okn,:gu Yokos{1ka. :--;a jego miejscl' wyznaczony został \\'iceadlllirnł :\Iitsu111asa Yonai.
\\' bież:Jcym roku spodzil'\\'anc s:J bardziej liczn<' niż dotychczas
awanse. :\li:mo\\':111yd1 ma Z()sta<'· ~ achnirał<'>w, :{ wice:1d111irall'lw. ~1 konlradmirał<\w; nie trzeba jednak zapon1i1rnc'·, że ,,. maryn:irce japoi'1skil'j procent
oficerów jest bez por<'i\\'1wni:1 wid,szy aniżeli w innych. Dl:1 przykładu '.-.tan
oficerów na pancernik:l<'h typu .. ~:1gato" wynosi 1Li.
Ograniczenia zhroje{1. :\linister .\l:1r~·narki oświadczył w l'arlamencie, że .l:1ponia gotowa jest do wzi1,·ci:1 udzi:iłu w e\\'entualnej konft-n.·ncji mi(,·dzynarodowej w spr:iwic ogr:tniczenia zbrojei'1 n1orskich, :tle oczywiście na r<'>wnyd1 z innymi prawacl1. .lest to po,Yażny zwrot w :--tosunku do
dotychczasowej polityki, spowodo\\':111y wz111ożon~·111 ll'mpclll zbrojei'1 Anglii
i Stan<')\v Zjednoczonycli. :\fożli,YoŚ?i zwołani:1 t:1kicj konfen·ncji s,J zn·szl:J
minimalne, gdyż Parhnncnt Sta;1c'>w Zjednoc·zon~Th oświadczy! sic: jilż przeriwko jakirnkol\\'id;: rozmo\Yom 11:1 IC"n łl-m:11. (I.)

Francja.
~:, po,·z:1tku r. n1;~7 zn:ijdow:1'~- si<; w budoOkręty ,v budowie.
wie nastc:1nii,J<'C okrc:ty: :~ lini<1\\Tl' - .,Str:1s1Jourg", .,Hich('lit'u", ,..ll':tll Hart",
:> kqżowniki lt'kkil' - ,.Cloire", .,:\lonkal111", ,,(;('org(•s L('Y!-{ll('S", ~ przc„Le 11:irdi ",
,,:\Iogador", .. \'ol Ia", (i kont rlorpedo\\'<·<'>w
\Yodniki ,,Casqtw'', .,I ,ansque1wt", .,:\l:1lll<'ltl('k", ,,Ep{·t·", .. FIC'ur<'I ", 7 C'skorlo\\T<,>\Y ( na.,La Conl1·li{·rc", .,L:1 Po11rsuiYank",
zwanyC'h pc'iżniej lorpl'do\\'carni)
.. L'Incompris<'", ,.B1·:inle-H:is", .,Bontl,ar,h•''. ,.Bo11C'lie1·", .,Bali'.-.IC'", li lodzi
.,()uess:int", .,Sidi-Ft·rrt)('h", ,.Hol:ind \Iorillot" . .,.\11rore",
podwodnyC'h .. CC:·n·s", .. Pall:1s", 1 k:mo11i1·rk;1 rzC'czlla, 1 okr~·t hydrogr,1ficzny, 8 tr:111IC'r{i\\· i 2 cystern>· ropo\\'e. Haz<'lll :rn okrc:t1',w i Lifi. Hi2 tony.
Budżd 11:1 r. l!l:>7 przewiduje budo,,·~·: 1 kr,Jżownib 8.000 ton,
~ kontrtorp<'d<>,\'C'<'iw po 18:-iO, ł po 1000. :{ duż~Th i l 111nil'jsz~·d1 lodzi podW<Hill)Th, ~ k:monierek kolonialnyl'h po ~OOO. 1 ropo,,·<·:i-c>·stc-rny, 10 trauler<'>w, 18 ścig:iczy, ~ szybkobieżn~·cl1 torpedowc<'>w 111otorow~·ch, 1 111ahTh
transportowc·,·iw lotnictwa. Hazc111 ;·i1 okr1,·t1·,w i 17.000 ton.
Poza tyrn do roku 1!11:{ przc•\Yidz1:111:1 jest l>udow:1: tl'Z('l'h liniowców po :ti.000 ton, 10 h·kki<"h kr:Jżownild>w i najrnnicj ~ lotni'.-.ko,,T1'>w.
Incydt>nt z ,.Maill{•-Bri-zi•''. Kontrlorpl'dowiC'!' lc·j n:1z,,·y. powr.1,
I ea.i:wy z Ban-don~· do Tulonu, zosl:1ł dwukrotnil' :it:ikow:rny z powic·trza 11:1
wysoko.~C'i przyl:idk:i San Sl'basti:1n. Okręt plyn:JI w odll'głoś('i lllni<·i wi\•1·c·.i
1;-, 111il od brzegu, z szyi>i.:ośl'i:) ~!I \\'(,'Zł<'>w. Sa111olot 11:1dl1·1·1:il z ki1·rn11ku Harcelon~· i najpier·w z:tlo!'zyl kr:n.{ nad okrc:tt·111, jakby l'h<":Jc' go r·ozpozn:l(··. ~:1'il(,•pnie rzucił z wysokośC'i L->00 111 d\\'i(· !m111l>y, kl<'>re upadł~· doś<'· d:tlC'ko
\\' lllOl'Z('. Odlffi:tł. llO ('Z\'lll J)O\\'f"(.l('i\\'SZ\', l'ZU!'ił jesZCZ(' trz~· 1>01111>~·. Z kt1'irych najbliższa padła :rno 111 od okrętu. \\'r1·szci1: zalol'z~·ł .i<'szne ,ic·dl'n kr:.1g
i od)eC'i,tł ,,. kiernnku ll;ir('(·lon\'.
do\\'<'>d!':t "kr<,_·tll - z:irz:idził
~a ,,\Tailli•-Brc'·zC:•" kll·1dr Blc'·h:1ut
alarm przeciwlotniczy, :il<- ognia nic ol\,·01zo110. Śl<'dztwo przt•pro\\':tdzon<·
na rozkaz ministra maryn:irki nil' zidcnlyl'ikow:ilo 11apa:--tnik:1. S:1111olot nil'
111ial żadnyC'h znak<'>w rozpozn:1\\'czych. Jlr:1,Ydopodolini<' I,>·! to sa111olol JTpu!Jlikanów. kt1'>ry wzi:11 ,Jlailli·-Hr<.'.·zi•'' z;t okr(,·t powst:11'1l'zy.
\linist('I' 111:1rynarki ,,-~·1bł in:--trukcjc: Zl'zw:tlaj:1<·:J n:1 olw:1n·i1·
ogni:i do każ<kgo okn,:tu 1·z~· s:nnolotu, ld,ir~· flO\\':tŻyłliy si<,- z:wz1·pi1'· okr<,·t
Lfranl'U'.-.ki.
l'róhy krażownikt,w. Kr:_1żownik ,.\lonll':11I11'' (p:tlrz wyżej) przl'szedł z Tulonu do Lorient dla O'.-.l:ll<·<·z1wgo w~·lwi'1czC"ni:1. \\' n:1si1· pJ'('>ll\
1111·ch:miz11}(\w ol,rc:t rozwi11:1ł szyl>koś<'· ;n węzł/,w przy 80":o w~·d;1j1w.:.1:i
maszyn.
ldC'nhTZ!l\' ,..lean de \"i<'nlle" odszl'dł z Lorient po ukoi'H'Z('llill
pr<'>li, \\'!'i<·lony · do Il dywizji kqżownik,'iw <·skadrv .\11:rn!nkil'j. .,Cloirc"
11
'.Ides_zła na j!'go mil'.i-.;C'e i rozpo1·z~·Li pr<'>bv. \\'sz>·:--tkic okr,;!>· ll'go t~·pu \\ ~-·
p1er~lJą 7(ill0 ton.
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. .
Pnyp_etie „Dunke_rque". W pa_rlalllencie fr:111euski111 miały m1e.1scc
dwie mtl'rpdac.1e w sprawie okr<;>tu lmtowego „Dunkerque". Jeden z interpelant()w twierdzi!, że okrf,'t budowano (ł:Jcznic z planm11i) sześ(· J:1t, a jed1rnk nie jest on jeszcze wcielony w sklnd floty. \\' odpowiedzi minister ;11aryna_rki oświ:1d<_'ZYI. że okr<;>t jest zasadniczo gotowy i wszystkie próby odbyły sic: pomyslrne, za \Yyj:1tkicm artykryjskich. Tych ost:1tnit-':1 nie można
było dokonać ze wzglc:du na op<'iźnil'nic w dosb1rczernu przyrz,1dc'Jw cclown_iczych przpz f'irn1<;> Sauttcr-łlarll'.·. Ta padła zrn'lw ofian1 r'ali strajkc'Jw ~iły wyższej . .:\Ii1110 to ,.Dunkerque" \\" najbliższym czasie "·yjdzic na ost:1tcnne prc'lby, zabier:1.i:)c komisje: parl:1rnent;1rn:J, złoż<m:J z trzech osc'ilJ,
w tym senator Hio, przewodnicz:Jcy k01nisji 111:ll'ynarki \Yojennl',i w scnncie.
\\' llli<:dzyczasie z:1szedł na okn;cie fakt niepowszedni, którego
('))ilog rozegrał sic: przed s:1de1u wojenno-!llorskim w Bresl. .Jeden z robotników, za,ktych przy budowie. wprow:1dził n:1 pokład .. D11nkerque" młod:) kohid ~'. przehr:m:J za robotnika. Był to podobno skutek zakł:tdu, ma.i:wcgo
przekona[· o ni<'wyst:irczafocy1n n:1dzorze. inni twi('rdz:.1 znów, że poprostu
11,Hhnien1a ciekawośc'· ze strony kobiet~'. :1 nadlllierna usłużnośc'· ze strony
ow(·go robotnik:1. inni \\T(•sz1·ie. że złośliwy żart tirz,Jdzony jednemu z przccisi<:l>i()rc<'>w J>l'Z('Z nicwdowolony z plac personel rolHllnicz~·. \\' knżdyrn razi(· trylnm:ił ok:iz:il si(: li:1rdzo \\·zgl(,'dn~·, bo skaz:ll ow,J kohil'l~· na :-io fr:mJ..:,',w, l'Ohotnika 11;1 100 frnnldl\\' knrY. \\'ia<lomoś<'· ni<· m<'>wi ni<· o ukarnnin
odp()wiedzialnych zn n ied<m'>r. jed;1,1kże wydaje si~'. iż zo~t:il i oni surnwo
ukarani w drodzl' dyscyplin:1rn(·j. Prz(•br:lll,.t za robotnika kohictr wykrył
.i<·den z oficer<,)\\", kl<'>rcgo czujnoś('· została obudzona dziwnym z:1chow:rnie1n
si~· ,,pracownik:1".
;\owy okr~·t eel. \\' Lorient 111:1 l>Y<' rozpo<·z1:t:1 budowa nowego
okr~·! u-c<·lu o \\"~·pornoś('i ~--ltlO ton, kit-rowan<·~o kll'~lekt rycz n ie .. B<:dzic to
pierwsz:v okn;t świ:1!:1, zhudow:my SJH'c.ialni(• z tym prz<'Zlla<·z<.·nic111. Irnw
rn:iryn:trki używ:t.i:J przerohiony<"h p:mc<·rników starszego typu.
Personaln<·. \\'i("(·adrnirał Dur:tnd-\'iel, po sześciu ł:lla('h sprawow:111i:1 funkcji szda szt:ilm 111;1ryn:1rki woj<'m1e.i, przechodzi w s!:rn spoczynku, pozost:ij:Jc ". wyższt·.i radzie wo.i<'n110-111orskicj. Z tego !~·tulu pr:1s:1 francusk:1 wspolllina zasługi adrnir:iła. lak militanw (w cz:isie \\·ojny i w czasie
pokoju) j:ik i lrnltur:iln<' . . \drnir:d
członek Tnst:vtutu Fr:inc.ii, hyl wyliitnyrn uczonym, a opn'wz tego utalentow:rnym :1rtyst:.1-rn:il:ll'Zl'lll . .Jego niie.i'iC('
j:iko szd:i szt:ihu rn:irynarki - _zostało z:tji:k yrzez .~,·iceadmirnł:1
Dari an. Ten osl:itni rozpocz:il urz~·dow:1111:1 od SZl'l'l'/-n1 1nsp<'kc.11 n:i \\ ylJrzeżu Francji i ~\ fryki I 1c'iłnornej.
.
N'o\'Ve lotnislrnwcP. źródła p<'ilurzi:dowc twierdz:J, że nowe lot111sk()wce fr:łllcuskit•, kt<')rych budow:1 j(•st przewidziana prograrncrn, wypiera<'hf,'d:.1 około '2'2000 ton, przy szybkości :rn \\"<;>złr\w i l!zbro,ie_niu składaj:Jc~·1_11
sit.' z 10 dział średnie.!.(o kalibru oraz około .to przec1,Ylotnwzycl~ wszl'l!-:1c11
typ1'lw. Lot;1isko\\"('l' te zabiera[· m:ij:J po :rn s:m1olot<',w hornhardt!J:Jcych I P.0
kilka zwi:1dowcz\Th i 111vśli,Yskich. Z drngi<'j stron>· znany pul>l1cysta l'.>111 1t·zo-rnorski - k1i1dr-ppoi·. pil. Barjot
jest za typem mniejszym. _wypieraj:_H·~·111 8 - to t~·si~·c·~· ton. Zmw'iwieni:i 11w.i:.1 hyc'· udzi<'lone lada chwtla (g).

Włochy.

hvit·zt·nia. \\' polo\\"il' man·:1. u ,yybrzeż~· tripolit:11'1sk_icll._ odbyły
si~· wi<·lki<' lll:111<'\\T\' morskie z udzi:tł<'III I-ej i 11:<·.i es}\a~lr>· ."· sile ;)0 okr~·tc·,w. ~:1sl~·p11i(• \Iu;solini odchr:Jł defil:}(I(,' tych sil w ł ripol1.
.
.
.:\owt• okr~·ty. t!l-go m:irca spuszl'Zo_1~0 11:_1 wo<]~· \\' Spez1a h'idź
podwodn:,i ... \sci:inghi", po (i!IO ton, !)-t:} z ser11 _10-<·iu o!)J<:tYt.'h progra1\1~·1u
l!l:ti r. Poz;t (~·111 spll'iZCZOllO na wod~· ~orpedoWll'<' l!':lllSZY 1!),~,ł r. -~ ,.l_io,('io1w": 8.->;, ton. 28 wrzlc'iw. .1,e'.l111'.~zt•s111l' prz~·~~:}!J1011:; do h_udo,, _>. _!01 ))~ ~
dowc;i ,.l':irl<-nopc'', tr:insz>· t!l.H,: (,;,() ton, 3 dz1,1!.1 1()_ llllll 1 -i ">1zut111(
torp<·dowl'.
__
Zamc'Hvit•nia ohn•. Stocznia Odl'ro ,,· LiYorno przysl:Jpił:1 do l_n1<!0wy .i<'dnego. wzgl,·dnic dwuch lekkich kr:Jżownikc',,w Jl<! :1~Hl0 ton, z:1111<~w10l1>"<"h J)l'Zl'Z
S. H. H. C'iwrakterystyka !~Th okr,·tow Ili(' .Jl'Sl znana; \\"ladoIllo j1·dynic, Żl' vyl,ko~1·· wynil'sie ponad -ł~ w.\l>nza tym \\" \Ionlakone spusz-
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<.·zono ,w wodc: ostatni z serii torpl'dow(·,·lw za11H Jwio11y('h przez Sialll: ,,So11kgb1"./ (I).
Promocja admiralska. Ilość· dal<.JW admiralskich powic:kszona zo-eskadry, 2 ad111ir:1ł<'Jw dywizji oraz 1 kontrad1nirała.
stała o ~ admirał<'lw
\\' sumie b<:dzie wi(.'(' :{ admirni<'Jw floty, 7 admirnł<'lW eskadry. 14 ;1dmir:tł,.Jw
dywizji i 10 konlr-admirał<'l\v .
.lednym z pierwszych awans,'iw Jął a\\'ans ad,nirała eskadrv C:a vagnari, podsekretarza stanu nwr~·narki i szefa sztabu gPneralnego, 11:"1 sto pieri :ulmirała floty.
lir. Ci:1110.
I [011orowv1ni :Hlllliral:nn i został i: :1dllli r:tlcn1 floty
przn,·od11icz,1c·y sc.n:llu i o,icicc obecnego ministra spr:1w zagr:111icznyd1 ,
kontr-ad111ir:iłami -- znany wynalazca :\l.1rco11i ornz bar. 1\loisi, przedstawi <'iel Włoch \\' (;('IH'\\'ie. ,,·. ll'1i spos<'lb ilość· :1dmirnł<'lw „honorowych" wzrosła do sześciu.
Poz:1 tyn1 11wry11ark:1 italska li<'z~· U lwnoro\\'~Th ol'i<'cr,'>w i :1 podof'i<'erów. Stop;1ie k nad:1wa1w s:J osobom c~·wilnylll (a t:ikż<· personl'lowi
,vo,iska 1~1dowego) za SJH·cj:ilne zasługi poloŻOIH' dla kra.iu i marynarl,i wojenrwj. (g).
0

Niemcy.

-

uroczyś<'il' od dany do użytku sh1żbo,Yego drngi'i-T111trtor1qcłowiec z serii Hi-tu okr~·lc'i\\
po Hi~;i ton. otrz~·n1uj;w naz\\'<; ,.(;eorg Thidc" .\'az\\':1 powyższ:1 n:1d:rna została dla uczt·zt·ni;r p:1111i~·<'i kdra-ppor. Thil'lc, !cy 7-t·.i p<'>łflotylli torpedowc<'>w. kt<'Jry 7.X. 1!Il ł r. zgin:JI na 1110,·zu Pc'>lno<'il>'lll pod<'zas boju z okr~·t:1mi angielskimi.
l'ancernik .. .\d111ir:d (;raf Spl'l'", kf<'>ry po\\T<'wil
}{uch okn;t«'>w.
/ z Hiszpanii l.i-go lutego b. r .. \\'yrusz~·I pono\\'nil' na wody hiszp:u'1skic 1-go
111:irc:1. m:1foc na pr>kladzie de~' sil rozpoznawc·z>-ch, kontr:idlllir:ila Bo<'lllll
Opr<.)('Z tego okr~·tu 11:1 ,,·od:l('h liiszp:11'1skich zn:1jduj:J si~· olH'cni<': p:u1<·ernik
„De11tschb,1d". kqżo\\'nik „K:1rlsruhc" i jedl'n dywizjon torpt·dow('c
\Y lutyrn kr:)ŻO\\'nik „KocnigslH·rg", oraz torpl'do\\'<'t' .,(;r('if"
i ..F,ilke" pełnił~· służb~, przy szkol<' torpedowej \\' Fll'nsburg-:\1 iirwi<'k; lorpl'dowcl' .. Kondor" i .. :\lm•n•" wykon~·w:rly ć·wiczl'nla na 111orz11 Balt~·d;i111.
~-ga flotylla tr:wl<·r<'iw odląw:ila h,·iczl'nia 11:1 morw B:tll\·<'kim.
pod<'zas kl<'>rych odwiedziła Swi1wmii11d<·. ~7-go lutego flotylla po,,T,·><:il:i do
swego portu macierzy...,tego Cuxha,·t·n.
nozw<>j przt•mysłu okr~·towego. \\' zwi:.1zk11 z og,"iln;J popra\\·:J p1>lożenia żeglugowpgc,. rok l!l:H; okazał sic: szc·zt•g,"ilnie przy,.-,1>·Jn~·1n w dziedzinil' światowego hudow,1idw:1 nkr~·towt•go. \\' roku ty111 zrwjdow:do si~·
\\ lnrclowic okqglo ł 111ilion~· ton pojc·111110ś<'i hrnlto, gd~· w roku l!}J;-J tylko
~.!I 111ilion<'l\\', Z tego ,,· r. l!IJ(i hudow:1no w :\it·nH·zcTh ~18 okr~·t<'>w o og1'dnyrn tonażu !178.7 L-l n. H. T. Sz<'zeg,'dni(· pot~·żny rozw<'i.i budownictwa okr~·towl'go zazn:1czyl si~· ,,. .\'it·mczt·<'h w qstatnirn kwarl:ill' uh. r. gdy zani<'>wionl' zost:iło 11 :! okr~·t,'i\\· o og<'>lny111 to11:1ż11 I ~!U(i~ IL IL T„ p()(kz:is gd>·
\\' drugim kw :1rl:II<' tegoż roku zost:iło z:urn·lwionc t~·lko ;-,:~ okq·ty (71.:{80
n. H. T.).
Z podanej wyżt·.i iloś<'i budu.i:,c·(•go ...,j(,' ton;1żu :-);>O.OOO 1011 prz~·p:1da na rach1111t·k p:11·1sl w zagraniczny<'h i około l:W.000 ton na r:1C'hmwk posz<·zt·gc·ilny<'h tow:irzyst w okr~·towych ni<'miecki<'h. Pon ic·w:1ż sz(•reg n iell(ie<'ki<'h siatko\\· h:1ndlo,\'yt·h jest przC'sta,-z:tl~· i i('li <·ksploal:wja już si~·
nie opłaca, nowe statki uż~·te h~·cl;J dl:1 zast:J)lic·nia sl:1rvclr. t:1k Ż<' og{d11y
tonaż 1nar~·;1arki handlowej .\'ic·t11il'<' rn:ilo si~· zwid,szy i pozost:rnic· 11:1rnzit·
w granic:wh około 1-('h mi Iiorn'iw ton .
.\'i<·zw>·kl~· rozw<'>.i zatrndni<·ni:1 sto('zni nit·lllit'('ki<'h wYk:1znn,· i<·...,t
· ·
·
n:i podanej t:dll'li:
:\al6>· z:1zn:wz~·ć-. że :111:dogi('Zll~· wzrost z:lln1dnil'ni:1 na ston.
nr:~i·h notowa_n>· _it,st poza .\'it·11w:1rni t~·lko w .\nglii. ~orwt·gii i J;1po11ii, gdy
pozoslah:. pnnstwa, l)()si:1d:1.i:,cl' wi1·lkit· m:1n·n:1rki h:111dlo\\·1·. nil' 1110<>:1 -,;i~·
,.., ·
poszc·zy<·r<' nar:1zic• sznl'gi'iln~·m wzrosk111 z:;trudnieni:1. (cz).
.Xowy kontrtorpt•i:Iowiec.f ~7-go lull'go li. r. Z()st:tl
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H. H. T.

7;l,2()()
102.0l;J
219.!l!JO
;):~ 1.700
(i(i8.(i41
!!78.7-1;>

h:otły wysokopn;żm•. \\'edl11g dany('h angiclsk
i<'h 110\YC konlrlo rJ)('.do\\Tl' t~·pu „Ll'IH'r ccht :\laas" s:J istnu rc\,·elac.i:J w
dziedzi nie 111c('haniz111ow ok ~-<..·!nwyt'h. Okn:ly le J_>osia,b.i:J kot ly wysokoprtżnc,
wyckspe1·y11H·11to,~·a11c .111z prz~·'.I ly111 ~1;! aw1zo .,(;rillt>.'. Sz~·l>koś<'· z
lalwośl'i:) H) w<,·zl<'l\\',
d11z:1 oszcz<,•dnosc na llll('Js,·11. \\·ykorz yst:ma l:1klycz nie.
(g).

Z. S. S. R.
Pit:ciolt ·cie szkollw go oddziah \ łodzi
l'._l:łli_ r. ~zlrnl11y od!lzi:~I 1'.Hlzi podwod11yc:1
irn.

podwod nych. ~7- 0 lutc ·0
Kirnwa oll<'hodzil ~7roczyś(~c
fil<,'('Ioll·<·w swego 1sllll('Jll:1. D-ca oddzi:tl u. k:1pilan 1-c.i
r:ingi Brnnicw ickij,
olrz~·1n:tl z !('go t~·tułu dl'JH'SZ(,' gralul;wyjn:_1 o<l dcy sił
mm·ski ch Z. S. lt H.,
0

0

( )rlo\\':t.

• •
>
Zr!liany pt•rs~>nalne. Doly('lil 'z:_,s'.>"'Y z:1slęJH::,
ZSHL. L11dr1. został m1:1no\\':tll\' 11aczelmkH·111 ;1k,1dc·m111 dcY sil morskic h
m:tr.yna rki im. \\'ornszyl() \ya. Ludri I>~·! w 111:1r~·ni ;rcc <":1rskie.i podofin T{'lll
;1rt~·icrii i jest z po('hodzl·n 1a Lotysze m.
'
SzC'f\·111 sztabu dC'\' flot\' 111orz:i Ballyck il'"O zosl:il Jlli:ino\\
·:rn,· k:1pit:111 1-l·.i r:111gi ls:ikow , d;>lych< :zaso\\'y prnf'~·so r ~kadc111
ii mar~·na rl,{
.
\\'iPlka pr'lłnoena droga morska ( .. ~it>wm orput'''
). Z<' spr:1wozd:111ia
SZl'l:1 zarz:)(111 gl1',wnc go wi1·lkie j pc'ilno('lll'.i drogi morskie
j, profl'so ra Sz111idla, \\'\nika , fr pockzas k:n11pani1 w r. rn:Hi pc,dn'lż z \\'ladyw
osloku do :\lurtil:d1sk:1. \\'Zgl. \\' kil'r11nku odwroln~111. prz{'byt a została
}>rzez stntki ,,\'anzl'lf i" . .,lskr:1" , ,.:\Iolot ow''. ,..\rrndy r", or:1z d\\':l innl'
,,. ci:Jgll jcrln<'go
l:tl:1. :\:1 slatk,l(' h l~-clI prZl'\\'i<'zion<· zqsl:t!o 11.000 ton
ładunku.
_
l'on:1dto , 8 slatl.Jl\\ ' dotarło do ujśC'ia Leny i do z:tloki
Tiksi. do- ,.
sl:trC'za.i:.H' ż~·\,·ności i odzieży dla lok:tlne j ludności, or:1z
,1~Th nan~·clz i pm<·~· dla powslaj :1n·go \\' łych midsco\ nl:lsz~·n i niezl><;>dYości:wh prZl'llly slu.
I>zi<,·ki no,Yy!ll rnożliwoś('irnn nawig:H 'yjny1n na dalekie.
i Pr'lłnoc~·. moż1rn h~·1() rnzpocz:)1·· (·ksploat;ic,i(,' l>ogaly ch kopalni soli w zatoc{'
.:--;ord\',:ik; ,,. r. uli.
s1·i1 z :\ord\\'i k po raz picr\\'sz ~· dost:11Tzo1ia został:i
do \\'l:id~·,\·ost_oku.
\\' 1!1:Hi r. do ujś<"i:, Koly111y z:1win(;I~· trzy sl:1tki. gd~· '"
r. l!l:{:l ud:ilo sr~· to
tylko ,icdll<'lll ll.
Żeglug:, n:1 d:tl<'kil'j Pc'>lrnH'y sl:tl:t si~· olll'cllil ' możli\_\':J dla ccli'l\\'
'1:111dlo,,·~-1.-:1 dzi~·ki cłol>rze zorgani zowane j służbie rozpozn
ania lotniczl 'go
dl:t nwh11 i !-.l:11rn loclr'l\\', gc:sk.i sieci radiosl:1cy.i pol:irny
ch. oraz pracy yotc:żnyc!J ł;n11:l('Z\' lodu. W r. t!rni były {'Z\'l)lH' larn:1czc lodu
sin": .. L{"lin'', ·.. Litkl'", .. Hus:1no\\·": :.sil>i'ri ako,,·", ,.Sicdo\ „.Jerma k" . .,l,rn\·" . .,Sad!..:n'', .,:\I:1l~·gin''.
( lgc',le111 po1"z:,1wszy od r. 1!l]~. ?. żegludzl' pc'ilnc)('ll('i .\\'zi~·ło
udzi:d
HiO sl:t1I.J1\\', z kt,-,r~·t'h 1 t przl'li~·l o podroż z :\lur1n:rnsl~:'
wzgl. \\' ocl\\'rol11y111 kicnmk u. ". ci:Jgll j('dnl'.i k:11np:1n11. de; \\ lady\~·o sloku.
\\ ('dl11g slow prol'~·sora Sz1uicll:,. i('gl1iga \\' r. l!l:{(i-y111 odl>y_\\·:ila_ si<: \\'
\\':1runk:1_ch h_ardzo
r1<,•żkid1. P01nyślny .i<'.i \\'ynik należy z:t\\'dZI(.'t'Z;l('
spraw_1wnn1_ dz1:tl:1n111 l:1n1:wzy locl11 rozpozn ania lntniczt 'go i służb~· n1d('orn logl('ZJH
·
B·11dicl z:1rz:Jd11 \\'i('lki<'i drogi p/>!no!'ne! 11:,. r.'J. l!l:17
\\'~·no~i
1.-,.000.000 r11lili. l,\\'ol:t po,,·yższ:1 jest prz<'1;ll:H·zo11:1
glo\\'lll~'. .n:~ rnzpozn:1111_<:
~(·olog intw p,·i1,wcy. przt'cl(• wszyslk illl, zas w obszarz
e ('l<'Sl1111\ .Ju~orsk1_.1
Sz:,r. oraz w ujściu rz('l,i Ch:t1,111g:1. gdzie \\·~·!,ryt e został~·
bog:tle zlozn sol1.
l::1cl:1ni:1 rn:1i:.1 l>yr'· prnw:1Clzo1H' n·)\\·ni(· i \\' poludni o,n·.i
części p,'ih\'~·s1n1
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Tajmyrskiego, gdzie si<: znajduj~ ruda niklu, or:1z 11:1 w:\"brzeżu lllorza Beringa, w zatoce l ·golnaja.
Z prac o charakterze rnorski111 ina hyc': wylmdowany 110\\·y porl
w zatoce Opatrznoś('i, or:1z rozln1do\\·:my port \\' zatoce Tiksi. Ponadto
w r. rn:17, podj(,'l:1 zostanil' próba dwukrotnego przehy('ia wielkiej pc'iłnoc
nej drogi morskiej przer,jeden stalek w ci:Jgu jl'd1wj k:11npanii. (cz) .
.:\"owe okrc:t.r:/.Jl'l' \Yłoszl'ch (patrz ,,\\"lochy") rozpocz<:to !Jud()\\'(,'
dwuch kr:1żownildl\\" po :WOO ton i ~'..? w~·zły, przezn:H·zonyc;i dla Bałtyku.
Poza tym r1'iżne stocznie z,1granicz1w tocz:J pcl"!r:iktacjc o budo,vr (i lodzi
podwodnych kqżowniczych i tyluż ,,·ielkich kontrtorpcdowc1'iw. O nowych
okrc:tach liniowych j1·szcze nic nie wiadomo, natomi_4t islnie.i:! pogłoski
11 dwurh wil'lkich kr:Jżownikarh, liudowanych ,,. Hos.i1.,_J (g).

Turcja.

Program morski. i>rogr:11n. morski Turcji ohej111ow:il ~ kr:Jżowni

i łodzie podwodnl' (z:11ni'iwionl' w I lol:1;1dii
z uzhrojenil'm dost:irczony111 prZ('Z K rupp':1) oraz t kont rtorpC'do\\"c·1· ( zamr'iwione ost:1tnio \\'(' \\'łosz1·cl1, kt1'irl' przyjm:1 wz:11nian zwii;kszo1w l,011,
tyngl'nty c11rornu).
~iczalcżnic.· od tl'go zakupiono ostatnio w .\'ic111czed1 st:1ry stalek
p:1sażl'rski 8000 ton. do użycia jako okr\·t-l,:1za dla lodzi podwod;1ych, oraz
zmrn'lwiono 1 lodzie podwodne i :{ -;z~·iJkoliieżnc kutry torped1JWl'. (I).

ki (zann'iwionc w .Japonii),

Hiszpania.
[

\\'obec <·ałkowik.i !Jcz,·z~·n1](JŚl'i I loty rz:.irlowl'j, dzi:tlanin llkrtł<'lw
narodo\\-~Th ograniczyły si\· po zrloliyl'iLI :\l:tl:1gi do blolww:llli:t \\"~·lirz('ż~·
Biszp:rnii . .\'il' ulega w:Jtpliwoś<'i, Źl' z11:ll'zna iloś<': statk,'iw zrlol:tla przcdost:u·· sii; do porti'iw l'Zl'l"\\'Oll)Th . .il'dn:ikriwoż dzi:tlani:1 lilok:1do,,·1· fint)· 11:1nido\\"l'j mi:tly ))l'\\"IH' po,v1Hlzl·;1ic, z,vl:1szna, jddi \\'l'Źllli('IIJY \\" 11wa.~<:
szczuplośt· środk1'iw l<'.i floty. \\" tyrn okn·sic cz:1su zatrzylllalH' zost:tł~· I -.tatki hiszp;111skic. wioz:1<·<· :1111u11ic.i\' z ZSHH. Xa jc·dn~·m z nich wykryło :rn
czołg1'iw sowil'cki<'h i Hi bateryj dział polowych; l:1du1ll'k z:1ś drugiego z:iwicrał :rn ('zołg,·>w i (i.OOO ton :1111unic.ii. Ponadto zatrzymany został przt·z
kanonil'rkc: .,Cmrnvas del C:1stillo" \\' cieśninie Cihr:dtarskil'j statl'k holenderski „Hambon" Z<' z11:1czqy1n ladunkil'lll \Yszt·lki('go rodz:iiu 111:1kri:tłu woil'nnl·go. ;i-g·o nwrc:i stall'k rz:JdmYy ,.L<"g:1zpi", plyn:JI'~- z ZSHH do B:tl"l'<'lony z :1111u11ic.i:). został zaatakowany p1·zt·z wodnos:imolot~· n:irodow('. \\"śn'HI
:tałogi statku powst:tł J>Dplo1'11: 1n:1ryn:1rz<", korzyst:1.i:1<· z ldislrnśri l:.1du. rzucili si~· do 111orz:1. Statek. pozbawiony ki('rownidw:1. rozliil si<,_· 11:1 -.k:tl:l('ft.
G-go zaś m:1rc:1 st:1td, grt·<'ki ,.Lukia". winz:11·~· rop\' z Knnst:1111·~· do ll:1rcelonY. wpadł w pobliżu lego pnrtt4 na 111i:1~., w~-IHwh kt,'ircj rozd:1r! go na
dwie cz<;ŚC'i i w~·wo!;t! gw:dtowny pnż:1r. St:lłd:: z:tl1111ał w ci:ig11 kilku 111i1111t. przy czy1n zgin~·!a pr:1wi1· c:1L1 załog;1 ,,. składzie '.!J ludzi. Oc:d:tł tylko
kdl'n marynarz.
\il'stl'ly .il'dn:ik dzi:ilania. zwi:Jz:rnc z lilokad:J, wyrz:.1dzil~· ni(' 111:1·
!o szkc'id st:tl kom, ni<· 111:1.i:)('Ylll n ie wsp1'>I lll'go z z:1opat rywan i1·111 <'Z<·n,·onyeh w lmi11 i :i1111111ir.i~·.
Podczas jl'd:wgo z :itak1'iw s:1111olot1'iw 11arodll\\·~·cl1 na \\":tl('nc_k,
slojw·y \\" ty111 porci<' okr~·I liniowy angi<·l'il.;i .. Hoy:d 0:1k". zo.st:il lr:Ifion~·
przez pocisk art~·ll'rii przc.·ci,Ylotniczej. Odl:1111k:1111i gr:111:tl11 zo-.t:tli r:1nni
dca okr~·tu kmdr Drł'w, jego zast~·pc:i. k1111lr-por. Po:wlH·~·. kllldr-ppor. \\'ilson, or:1z trzl'ch podoficl'rc'iw i 111:irynarzy. ;\'a sz1·z~·ści1· rany ni<' ok:1z;tły
s(c: (:ic:żkie. Trzl'li:t stwindzic··, Ż(· ,.Ho~·:il O:tk" lll:t SIH'c.i:tlnl' szcz~·~1·ie do poc1skow rzado,,·~-ch, gd~·ż r:1z już zo-.t:ił olirzucony lioJ11l>:11ni przn s:11nololY
.
CZl'l"\\"OJ1yd1.
'.!.i-go lukgo 11:1jl'd1a! 11:1 min~· w poliliżu przyl:,1dk:1 Cr<'II'- (około
.
gr:mwy hiszp:11i-;ko-fr;1;]('usl,il'i) wil'lki :111gi1·lski st:tll'k W\Ti1·1·zkow\' .. Ll:indo~·ery Cast Il-" I 10.illll ton) p;id k i1·runk i,.;11 k:1pit:111:1 .\ yl(:11, m:1 i:,,.,: 1;-,0 p:1;;1.zcrow. Slall'k płyn,_tł do \lars~·lii. :il,~· sic: 11d:11·· 11:1sl~·1mi<· ;Io ·n11rl,;111t1.
• 111 :1 wylnwhla \\ prz1·d11i<'.i czc:~ci nkr~·tu. w~Tyw:1j:Jc w jego l111rcie ogrom-

318

ny ol\\'<\r. K:1pit;111 E. L .\ylcn, \Yidqc znaczny przybc'Jr wody. za\\'eZ\Yał
przez r:1dio prn1101· i skil'ro\\'al sU1tek do najbliższego J)Ol"llf, ld<'irym był
J>ort-\'cndrcs. ~a szcz~·ścic grodzie wodoszczelne \\'ytrzymaly nap<'ir \\'ody
i st:lłek szedł powoli o \\'lasny<'h sil;l<'h w kierunku wymit•nionego portu.
Strat \\' ludzia('h nic IJylo, p:1s:1żcrowie zacho\\'ali si<: z całkowitym spokojem. Siatek przybył pod l'ort-Ycndres n (i.:~o r:1110, w pc'>łlorc.i godziny po
\\'yp:uiku. P1·zyh<'>r wody spowodow:11 jedn:1k tak zna<'zny przcci1ył i Z\\'i(.'k. :-.zen i<· si(.' zanurzcni:1 st:1tku. że nic 111ożn:1 liylo \\'Cjść do portu. to leż kapita,1 zm11szo11>· był do osadzl'nia go na mieliźnie, :11Jy urntować· od zatonic;ci:1.
\\' kilk:1 dni pr'iźnil'j w tymżL· rejonie najedwł na min(.' l'r:mrnski
~.takk ,,:\laril'-TiHTt'sc l<' llorgne". ~ie Z\\'ażafo<' na zn:H'zne uszkodzenie,
udało si~· lllll szcz~·śliwie doplyn:Jt' do n1:tłe~o
portu P:ll:11nos 11;1 wylJneżu
Kat:ilonii.
~:ł-go lull'go po dłuższych largach, doszło \\' LondyniP do poroZlllllil'nia
po111i(.'dzy Angli:J.
Francj:J. ~ierncami.
\\'łochami,
Portug:ili:J
i ZSHH. \\' spr:1wie organiz;l('ji morskiej i l:Jdo\\'cj hlok:uly Hiszpanii, w c·elu
przl·nv:111ia doply\\'ll c)('hotników. !J1·011i i :nnunic,ii. ~a 111o<·y osi:Jgni~·tego
porozu,nil'nia 1n:1 IJ'.l·ć utworzony kordon okrrt('iw wojcnny<"h wymicnion'.l·<·h
p:11·1slw w odlcgłoś<"i 10 mil od wylJrzeż~· lliszp:1nii. Ponadto 111:1 l>y<- sl\\'orzone 8 1n111kt,·,w rewizyjnych dl:1 okr<;>tl'iw, udaj:Jc~·<'h si<: do Hiszpanii.
Punktu te !J(.'d:.1 zoq.wniznwanc \\' CIH·rl>o11r.~u. BoniL-aux, Cih,·altarze, :\l;1r_,yf ii. P:Jl<'rlllo, Or:inie i 11:i :\LHl<TZP, oraz jeden punkt pł~·wa.i:)cy prz~· (ioo.dwin S:lllds. około Dtl\\Tll.
Blok:ul:1 ma IJ'.l·c·: zorg:rnizowana na zasadzie, że wybrzPż:t, znajduj;_H'C si~· \\' r~·k;ich n:irodo\\''.1'<.-;i, !J~·d,J pilnow:111e przez siły morskie Fr:1;1eji,
:\nglii i ZSHH. natomiast wybrzcż:1 c·zerwonc przez okl'(,;t~· angielskie, wło
skie i niemieckie. \\' zw1:izku z powyższy111 ustalon<· zostały nastc:puj,J<'l' zony: r od grani<·'.1· l'ranC"usko-hiszp:u'1skic,i do Conmii
( rtoty angiclsk:1
i portug:!lsk:1). li - od Corunii do gr:rnicy Portugalii (floty fr:incuska
i ZSIW). III - od polt1d,1io,wgo styku gr:rnic Portugalii i Hiszp;111ii do (iiliral!aru (flota fran<·usk:1), I\' - od (iibraltaru do :\l111erii (flota :rngielsk!)
i \' od .\llll('rii do grnnicy hiszpai'1sko-fr:111cuskie.i, ol>ejrn11j:)<';1 wyspy
Ha kar:-.ki1• ( floty wlosk:1 i n il'lll il'C"ka) .
.\'aj\\·i~·ksz;i przcszkod:J \\' rokow:111i:lC'h było stanowisko so\\'ic<·kic. poni<·\\':iŻ przcdsta\\'iC'i<·h~ ZSHH Ż:J(bli przydzieknia im odcink:1 w~·l>rzcż:i cz<·n\·onyc·h n:i 111orzu śn'Jdziem11~·111. ))yplom:wja sowiecka zamierzała osi:J;..(ll:J{· l:J drog:1 d\\'a C'cl<': przed<· wsz>·stkirn nawi:iz:d· kontald z,111:1r:"1·1iark:1 :1ngicl:-.ka \\' l'clach prop:1ga11do\\'ych, poza ł'.l·lll lllic{· 1110żnoś{- dyskn·lncgo d:dszl'go z:1sil:1ni:1 rz:,1dm\'c1'l\v broni:), :1munil'i:J i „o('hotnikarni". Z:1111i:11·~- powyższ<' l>yly zbyt oczywist<', :dJy \\"J)l"O\\'adzi<'· w lił:Jd przcdsta\\'i('ieli i1111~-r·i1 p:11·1st\,·, liior:Jcych udzi:1' w rokowani:l('h o niemieszaniu sic:
do \\'n.in~· c~·\\'ilnej \\' lliszp:mii. ZSHH był zmuszon~· do usł:Jpieni:1.
.\le iuż ~i-~o lull'go przcdst:1,Yicif'I So\\'ict,·J\\' oznaj,nil. że rz:Jd
jego post:nW\Yil \\'~Tof:11'· si~· l':!łkowi('ie z z:1111icrzo1wj ak<'.ii. gdyż nie icst
\\' inknc,ii ZSllH. \\'ysyla{· swoj:J fiol(.' do z:Jtoki Biskajskiej. Pr;rn·dopodohnic jednak pr;rn·dzi\\':J przyczyn:J n·z'.1·1„mac.ii ZSHH. należ>· widzi(•{· w niP111oż11ośC"i osi:1gni~·ci:1 glc'>wnych ccl1'iw, cło zrealizowania ktc'Jr:"1-c·:1 d:1żyły Snwidy z:1 pośrednictw<·m udziału swej floty \\' hlok:Hlzie.
l\lok:ul:1 miała by{· \\'pl'O\\'!Hlzona \\' ż,-cic 6-go 1narc:1. ~:1 skutek
.kdnak r<'zygn:]('ji ZSHH. i koni<·czncgo w Z\Yi:izku z tyrn ;10wcgo podziału
zon, pocz:,11<-k .id wpro\,·adzcni:1 zosl:lł opr'>źniony i n:1st:Jpił 1:1-go marc:1.
\\' o-;łalnie.i chwili olrz~·m:111<· zostnh· wiado1110śri. że H-!.!o maffa
11:1 wysokoś('i przyladku :\l:l('hi('h:wo \\' zal. Bisb.iskie.i. kr:Jżownik „C:111;1ria-;", w lo\Y;1rzystwic konlrlorpcclowc;1 .,\'el:1sco". at;!l.;ow;d zespc'il okr(.'Ul\\'
rqdowyl'h w składzie kontrtorpPdo\\'!'a ...lose Luiz Diez", kr:JŻO\\·nik,'i\\' po1110,·:1iC"z~·cl1 ,..\ay:1rra" i ,.Tr:m1011la11:1", ornz st:tlku handlowego ,.C:!lcl:111H·s" .
.. .\:1Y:11T:1" i „Tr:u11011t:111:1" został~· zatopione, kontrlorp<·do\\'i<'<' .. .los<' Luiz
Di1·z'' uszkodzon\·. :de zdołał S('hroni( sic do i1·dneµo z port,'iw fr:111cuskich;
slatd;: .. (;;ddanH·~" został sd1\\'\'l:111y i odst:1,Yio11,· do portu P:1s:1ks. Po11:1dlo. krażownik
.. l::tle:1r<':-." z:ttrz"y111:1!
\\" n·.ionie Bilbao stat(•k .,.\rtiha" (cz).I
.
.
~
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\\' :-iLO.'\"Cl. D.\ LEI\ I E(;o POL U I>:\ I.\ - Bohdan Pa w low icz - naBi hliofrki l'olskiej, \\'arszawa 1<i:n.
J>ostai· Autora „Pio11icr<·1w'', .. Z:1h1gi", .,\lorza·•·· i .. ( :<'irki Latarnika" jest dobrz<' znana Czykl11iko111, zan1ilowa11y111 w likr:tlut·zv 111:irynislyczJH•j i podr(1żniczl'j. Bohdan l'awłowin tlla pod tym wzgl1,·cl<-111 wyrobioll:}
opini1,• pisarza „oplywan<'go'' na n1orz:IC'h i <H·c·:rn:w.1, dla kt,·n·c·go żywioł
111orski nil' j!':-.I I~ lko s~·nil,ole111 czy ok:1zj:J do op:tl:1111:1 sic: 11:1 plażr. Z k:tż
dej ksi:Jżki Pawłowicza prZC'Zil'nt szcz!'ra z11:ijo111oś<\ wi<·lkic- u111iłow:t11i!'
morza i ludzi na 11i111 pr:H·uj:J<'~Th.
l11 zliic'>r r<·porl:1ży 111orsko-ko,.\\' słrni<'ll I>:tll'kiego l'olud11i:1"
loni:tlny<'h, zl>ic'ir t:1k l,arwny, jak banYll:J jc·st szala zewn~·lrzna ll'j c·il'kawej
ksi:Jżki. Z \\Todzon:J sobie sw:1d:J, Ży\\ o. plastycznie opowiad:1 11:1111 .\~rtor
o swy!'.h przygoda<"h, woż:Jl' ( :zyll'lni ka kolejno z \' igo do BanTl011~- ( wsp:ini:tl~- reportaż \\·ojenn~·. godzien pi,'1r:1 .:\il'111irowicza-l>a11czl'11ki cz~· innc·go
{;eo Londona). po przez sło11<.·c·1.11:.1 ILdi~· aż do \ll'ks~·ku, gdzie spc:dz:1111y
z n im <'Zlc-ry dni P<'łllł' wr:tŻl'1'1, pokazuj!' nam k inc·malogr:1 ficzni<· słoi il'~'
llr:izylii. aż \\Tc·szci!' wil'Zi<' nas do l'ar:llly, 111ic:dzy bor~·kaj:J<·~·<·h ~i<: z dzic·wicq puszcz:J osadnik,'iw polskich .
.Jakż<' inni s:_1 ci osl:tlni od poslal'i 11:1111:tlo\\':tllY<'h prz<·z ,icdrH'go
z rnodnych pis:1rzy naszych w powieści ,,żyto \\' dżunglii''. .lakż<· in:1<·zc·,i
wpl~·wa na ps~-chikę Czyl<-lnika olJl':iz rzel!'lnl'j, w~·ln\·al!'j pra<'y polskiej
11:1 /onil' prz~-rody, pr:1cy o ileż hardzil'j wydajrwj od pr:icy ;-,;i<·rn<·a, a nic
w,l~·puj:)Cl'.i IJynajmniej pr:H'y koloni,ty-.l:1poi'1czyka. Z ksi:Jżki l':1\\'/0\\'icza
\\'il'j(• ku nalll encrgi:J i iście· żolni!'rskirn cz~·1w111, nic zaś :1p:di:J c·z~· :11110lrzc·l,a także' t1111ic·<'·
r:tlności:_1. Hz!'cz ,,. ty111, że nic wysl:1rczy urnie·<'· pisac'·
p:1trzyc'· i obsen\·ow:1<'· - nic tylko zie l'Z<'l'ZY w ludzi:1ch i przyrodzi!' rnajpatrzy<'· llllli<': i Io c·zę,to ony111a
przyzna.im~
duj:Jc. .\ Pawłowicz
art~·sty.
reportaż
;\:t sZ<'Z<'g<'>ln:J uwagę z:isluguj<· ,.h:uli:11·1,k:1 śrnicrc'·"
z n·wolucji 11:1 1..:.ubie, w ktc'1rł'j sił'rżant (ob<·<·ni1· pułkownik B:1tlista) !-\1':ił
Opowiadanie to je,! lak plastynne, tak pd1w d_v11:1111iki,
gł,.>wn:J rol~':1 prz~· tym (j:ik zrl'szL.1 i innl') t1.i\'lc nie spr:1wozd:tw<'zo. :de w \\'_\ kwintn;,1
że• pnzo,t:1\\'i:1 na Czyt<-lniku ,ilnic wrażeni!'. T:ikie s:1::rtystyczn:J form1,,
llll' \\'rażl'nił' czvni sn·n:1 w kości!'lv z 01H1Wi!'ŚC'i ,.\\'i<"lka1101· \\' Bahia''
lllit·ścil' () :rn.-, k,;ściołach .
.. świat przdyw:i głębokie wstrqs~· społc·cz1H', politycrne, ~o:-.po\\'old•ł ()('(·anu .\tl:1nly<'kiego d~·111i:_1
pisze Autor na wst~'pic·.
d:ttTzc·
wulkany z ognia, lawy i na111iętności ludzkil'h... Podn'1żnik umiej:J<'Y palr~y<'· ... napotyka wi<·llq gamę przedziwnych -..plot<'1w życi:1. <·z~·-..lokroc'· rozWl:JZYW:t:iych JH'Z<'Z krew. n~·slokro,·· zaliaczaj:Jc·ych o lrł'śc'- naszl'go wł:tsn<·
go li~·tu prz<.·z kontrast lub podnlii<·11slwo ... "
TP lapid:irnt• zdania za\\'i<·raj:J gł\·hok:J prnwd~· żp·iow:.1. To lt'Ż
ksi:,1żk~· c-zyt:1111y z wielkim z:1interc·-..owanil'lll. I nic• doznajc·rny roz<'z:1rowahładem
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nw. Autor dotrz_yrnu,ie obidni('~- -

d;1j:g· nam po przez właściwy rnu spo-

.-;,\b ohserwowarna - obniz wierny i pełen żvcia.
.
Ksi:1żka pod \\"Z/.d~·dern graficzny111 ·przedstawia sic: wprost wspa111:11<-.
(J. G.).

hOLOl{OWE SERCE -

dzieży. Tamże.

Bohdan Pa,dowicz -

powieść dla mło

.
.I est Io „ wil'lka przygoda'', kt<',q młodzież bezwarunkowo czyl;1t':
b•:dz1e z z:1pałern. Dzieje sic: ona prawie od poczatku do ko1ka 11:1 lllorzu to
le~ po_wi~·śt'· ta n'!żni sic: zas:1dniczo od l:1k zw~rnc:j pseudo-nwrynistyki, ol;r:11·,1.1:.H'<'J się raczc.1 w tcrl'nach nadbrzeżnych . .'\iekt1'ire s1·(·ny s:} \\Tl;CZ kapit:tl1w; kontrabanda broni, pościg kontrtorpedowca, bunt załogi, sztorm wszystko to oddanl' wiP111ie i pl:1sl\Tzni(· . .lednYlll słowe111 111arvnistyka
,.jHlr sang". (J. G.).
·
·
·
·
J>l{ZEZ TRZY OCE .. \~Y -

~tanisław

l(osko -

Wydawnictwo Lig·i

:\lorskiej i l(olonialnej, Warszawa 19:rn.
Podn'>ż „D:1ru Po111orza" naokoło świ:tla inspiruje już ('Z\\·:1rlcgo
z rz~·du .\ulor:1, :1 11;1 tym podobno ni(~ koniec. r słusznie. Jest to liowien1 k111:II lak obszerny, że każd~· z .\ulon'>w 111ożc swoiś<'ie go z:tpn·z(·nlow:d· i d:d·
Czytclniko111 JJOW(', gl,,:liol,i(· wr:iżcni:1.
Hoki('ir'1ski 11j:1I l'Z('CZ z punktu widzenia tl('znia, odhyw:ij:_HTgo
pienYsZ,J po<Ln',ż. Kull(•scliiilz laun·:11 n:1grod~· iri1. Sz:1n·l'kicgo - dal cykl
żywy<'h l'('porlaży.
:\lcissn('r pow:1żniej uj<;l:J hislori~', okraszon:.1
spostncg;iw('ZOŚ('i,J iście 111aryn:1rlq 1 ). Kosko
- pisze rodzaj p:1111ięl11ik:1 sprawozda,\'!'Z('go, d:dckiego jcdn:ik od wsz(']kicj 111011olonii, h~·n:1j11111i(•j nic such('go, :i przeciwni<· obr:l<':1_j:.1c(•go sz('ro]q skal:J narracyj110-literaclq. Czyta si(.' lo poprosili, j:1k z:1 111lod11 czyt:diś111y „Podr<.>Ż .'\ansl'll:t do l>i('guna",
:tli)() ,,\\\pr:tW(.' do s('rc:i dżungli".
Przy <·:dej jasności odpis<·,\\. i chronologicz11y111 porzwlku, nic sil:w
. . . i<: na falszyw:.1 llO\\'O<'Z(·snośt'·. polegaj:_l(',J cz~·sto na Z\\'~·kl~·111 g111:1twani11
treści. kpt. 1-;.osko, j:ik rz('kliś111~·, nic tylko niP z:irnedl>u.ie szały li!ernl'kil'j, ale nawet daje do,\'< >d, Ż(' nie olw~· 11111 jest - tak 11 nas rzadki - S('lls
l111111or11. To f('ż o\\'c :{!IO.OOO 111il 111orskid1 ,,Daru Pomorza'' pol~'ka si<: jednym
lcl1<·111.
K:ipit:111 żeglug·j \\'iPlki('.i SI. Kosko
pis:irz \\' dzicdzini(' 111orskil·.i zda\\'11:1 już zasłużony nie darn10 jest l(•Ż wyliilnym ped:1gogi(·111 i11s1H'klor('JII P:u'1sl\\'owej Szkoły \lorskiPj w (idyni. Z kari j('go ksi:Jżki prz('hij:t odr:izu t rnsk:i o w~Thow:llli(• młodego pokolenia. O „I rzech Ocea1.1:l('h"
powicdzi('{· 111ożna szczerze, że ksi:Jżka „nic nudz:.H· ucz~·". \[!()(le pokolenie czcrp:1<'· z niej 1,~·dzic z:l<'h~·t~· do służby rnorski('j, a z:tr:lZ('lll szcz<T:l \\'icdz~>, dudw k:irności i koldd1stwa or:iz świado1110ś{- pr:wy polski('j
1110rzu. Sposlpono,\':111;1 w rrnszy<'h szkol:tl'h gcogr:1fi:1 ll'Ż 11:1 ly111 dużo skorzyst:1.
Ksi:.1żk:1 \\'~·d:1na przez Lig\' \lor..,k:) i l~oloni:iln:J w bar:,·(w.i i !~,!.~;~lej szacil' grafi<"zno-ilustr:wyjnej, .ksi <"l'nny111 dor<'.bk!l'lll. ,,·. dzw1_:wh p1s11111•11nicl\\':1 mnrski('go. Sp('lni 11i(•z:1wodnil' swl' z:1da111e I dz1<;kr sW('.J wy1110wic· przysporzy Pol~<'(' 110\\'~' zast~·p „ludzi 111orz:1", rozrnnie.i:J!'~Th. że ))1':t\':t
lll:1r~·n:1rza Io nic „dokl' far niente'' na sło11<'ll, ale tw:1rda słuzlw dla kra.111
i spoll'<'Zl'r'1slwa. służba <"idka i ni<·l)('zpieczna, ;il(' wl:iśni<· dl:llcgo l:1k zaszcz~·lna. j:ik l>od;ij żadn:i inna. (J. G.).
0

n;,

\IOHZE W POEZJI POLSI\ I EJ -

antologia po(•zyi marynist:vcz-

zł·hrał, om('iwił i eałkowiei.? opraeował Zhigniev,· Jasii1ski, Nakład('m
(;lciw1wi Ksi\•g-arni Wojskowl'j, Warszawa 1937_.
.
.
.
(;dyby ,,· Pols<"e istniało odrnaczellll' Z\\',llH' ,,\lor~kr111 h.rzyz~'ll!
Z:1-;l11gi", Io ·z1;i~nie\\· .Jasi,'iski z:isluż~·!l,y na ni(• uczciwie. Po kilkulcln1~·.1
lltozolnej pra<"\' ·dal 11 ; 1111 howi('lll dzieło, kl,'ir(' IH·zwzgl~·dnil' przysłuży ~I~'
kullurz<' n:irodow<'i i (',dc, 1111 społ<'CZl'llslwu. pop1il:iryl;llJ:J<' ducha 111orsk1('~o. lak .i<·szc·zi· sl:dll'go w ,wrodzi<' o l:Jdow~·<"h tradycp<'h.

nyeh -

1)

Pr:ll'\' kpi. .\lcissnera nic <HJ1:1wialiś111~· na ly111 111iejsn1,

nie

otrz~·r11aliś111y howi(·111 cgzt"111pl:trz:1 n·c'('llZyjrwgo.
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Bioqc do r(,'ki t1,· pier\\'sZ,J !Jodaj u nas pr:1wdzi\\',J (nie tylko regionaln.J) antologie.' pocz~·j 1narynist~·cznych, czło\\'iek przeci(,'tny nie opne
\\'i(,'c \\·lir('\\' ci,Jgłym biadaniom na brak ulwor/iw
si<: zdumieniu . .Iaido 111orskil'h, mamy ich aż tyle i to napr:1wd<: dobryC'h?'. \lamy nic tylko poetów, kt<'ll'z~· nrnrynistyk<: tworzyli przygodnie, wzhogacaj;Jc ni,! sw,J twórczośc\ nic tylko takil'h co pisali pod \\'pływem chwilowego nastroju, pot<:g,J czy pi<:knem morza w~·wołarn•go, ale też rzetelnych mar~·nislów - o tw<'>rczośei nicnnsi:1ldc.i .,zapl<·cz<·n1", czystej, jak toó Bnłt~·k11 mi(.'dzy sk:il:m1 1
przybglka Hozl·wskicgo.
Odrazu odpadają klasynne kłopoty, na ktc'ire zawsze narzekali
B<:dzic można sko{1('z~·t
org,111izalorzy wszelaki<'h akademii pro-rnorskic'{1.
z rcl'ytowaniem z,1wszc tyl'h salllyl'h trzcch-c·ztcred1 oklepanych wiersz~·,
z rzewnyn1 psetHl1>-folklon·111 JHirnorskim, z „okolicznościowymi" utworallli.
.Jest w czym wybiera{·, bo{·
sławi:1cymi .,przytulone do nadbrzeża doki".
od Asnyka po przez Bo,,Antologia" przynosi n,11n kilkadzi(•si;Jt nazwisk,
gusła wskiego, Czyżcwsk i ego, llol l<·11<lra, tegoż .I asi11skiego, .I asnorz<·wsk:1-Pa\Iioduszcwskiego,
Lohodowskicgo,
Lisiewicza,
Karczewsk,J.
wl i kowsk:J,
\forstina, Hahsk:1. Hychlii'1skiego, Staffa, St!'l',mowski,·go, Stc;-powskiego, T,·nie licz:Je inny('h. Szkoda tylko, że
slara, Tuwi11w, aż po \\'ierzy11skicgo pioniera polskiej poezji rnorski<'.i, gen. Zarnskiego wy111i<·niono tylko z nazwiska, nic <'ytuj:J(' żad,1ego z utw<,rów (mog:J mice'· mnit•jsz:J wartoś{· art~·sly<'Zll,J, ale przecież ich w:irlość- dydaktyczna .iest ogrolllna). .:'-:i<· widzirn_\·
też utalentow,111ego poety morskiego kpt. mar. Bartlcwicza. Prawda, że .\ulor „Antologii" zastrzc~ł si~·. iż nie uważ:1 swt·.i prac_\· z:i c:dlrnwil:J i pro-;i
n:iwet o dalszt· wskad,wki .
.:\a specj,tln,} uwag1,• zasługuje doskonał~· olir:1z rnzwoj:1 (:1 \\'ła
ściwic niedorozwoju) polskiej poezji marynistyczn<'.i. gdzi<' .lasir'1ski, za<'Z_\'naj:g· od (iallusa (w. Xll), prz<'chodzi kolejno polslq litnatur~· pi~·kn:J zatr:Jcaj:Jc·:i o morze . .:\ie hr:1k lalll i lllyśli 11cg:1ł.\·w;1.\·ch • .i:1k sł~·nm· .. iw morzu
nikt dnhr.\· ni<· bywał" -- Heya, .i:1k „111oże Polak nie wiedzie<'· co morze" Klonowicza, .iak „nie puszczaj si~· 11a morze" - Opalii'1skil'go. Z tych pier\\'szych kart wyziera wl:1śnie .J>w tak wiC'lki grz<'ch. lak srogi w~·st(•pek" narodu polskiego, ktc'>ry przez wiekc',w szen·g n:1w<'I słysz<'<'· o morzu ni,•
chciał. I dopiero .\d,m1 \Iickiewicz SW,\'llli „Sorwtarni ·1~n·mskirni" zroliił
piennz~· pmv:iżniC'jsz~- wyłom \\' tw/irczoś<'i rndzi11wi. si~·g,·ij,J<' po l<'mat do
rnorz:i.
Ten pi<;'kn~· szki<' historyczn~· z:1wi,·r:1. po r:iz pierwszy w opisach
poezji marynistycznej, w~-r:1źnc rozgraniczeni,· na brzeg i rnorzc, na marynisl<'>w pr:rn·dziwy<'h i przygodnych, na ludzi znaj:wy,·h i kochaj:Jr~Th morze
i na pol'l<'iw uważa.i,J<'.\Th .i<' z,1 „ok:,zj(•" . .:\ie oszcz~·dza .lasi1'1ski i krytyk<.)\\'.
zarzucafoc irn, Żl' c·z~·slokroc'· ni<' kicruj:J sic: prawdziw:J \\',1rtości:J utworu,
:de z uporem godn~·111 ll·pszcj spr:1wy dyskwalifilrn.i:J go dl:1 kilku niezrornmiał~-ch tennin<'iw żegl:1rskich, kt1'ir~·cl1 i<''!I l,.ulow:i rncntalnośc'· poj:J{: ni<' jest
\\' stanie, :1 prz~-rocizona gnuśnośc': nic pozw:il:1 na nauczenie si~- CZ(•goś z t<-j
110\H'.i \\' Pols,·<· dzi<·dzin~-. Cz~·ż „Ho<'znik Likr:wki l!l:łl" nic nazw:il gr:ifornaristwem „L<'g<'ndy o rnasztowC'j sośnie" Slt;powskiego, tej sam<'j „L<'gend_v", za ktc',r,.1 suro\Y<' koll·gium s(·dziowskie Tm\·arz~·stw:i Likr:i!<',w i J)zi<'nnik:irzy PolsT,i<'h. przyznało :lllldro\\'i nagrod1,• i111. Szar<'ckicgo, uw:1·i:1j:_1c·
<·pos morski S!~'powskiego z:1 jed<'n z najlcpszy('h utwor,·,w 111ary11isly<-·zny<'h
\\' Pols<·e. Zreszt:J słowo w słowo to s:illlo d:dobr sit: powicdzi<'<'· o 1narynislycc ,,· prozie. I bm ludzi<· w pogl:.ulacl1 l:1do,yyc-lJ z:1śnicdziali ho.i:, sic;- jak
ognia nieznanej im terminologii, odrz1w:1.i:Jc ;1 priori n:ijprnslszc wyrażl'ni:1:
,llho nakazui:)(' op:llryw:d· odnośnikarni ,.niczrozrnnialc" sło\\'a w rodzaju:
,.burt:1.". ,.szkwał'', ,.na!ii,•żnik", .,lr:1uler", !'ZY nawet „konlrlorpC'do\Yicc"
(sic)!
J>owra<'a.i:Jc' do wiersz~· ,,.\ntologii" zazna<'zy{· 1nusim~·. że i 111:1rynarka wojenna jest w ni<'h niczgorzl'j n·prezl·ntowana. źe z:1c~:tu.i<'lll~,,<'<> rnc'>wic'· umie tylko głosl'lll
chodiy K:wzkowskicgo „Drcadnm1ght'',
arn:at i daw:tc'· urni<· tylko cios torpedy", .lasnorze\\'Skic.i ,.\l:trina", śliczn~·
Wi(•rsz Lobodowsk iego „Bi t \v,1 \lorsk:1", .I asii'1skiego „hkra qdkot wi('zyl:i'',
z kt<'1rl'go to wiersza wi<'.i<· 11apr,l\vd1,· ,.rozpacz zostani:1" podc·hor:Jżt·go, w~·okr<:towancgo \\' skutek 11 i<·sz<·z~·.:d i w<·go wyp:1dku . . \ d:1 l<-j c,10<'-liy llol l<-n-
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rlra „l\Iarynarze", co „stc;sknicni za łopotem rozwianej bandery, stc;sknicni
za rozkazem z zaciśnic;tych ust... zrośnic,:ci z czarnt! stal,! co ich musi nieś{: ...
ojczyźnie powinność

i cześć".
Turzaóskiego makabryczny wiersz o katastrofie „Prornefoee", podolmy temat Czc('howicza „Dno", Lisiewicza „U im" - reprezentują dziedzin<;
łodzi podwodnych. Stefanowskiego „Anna dcl (iinar" (która notabene nic
mogla być fragcbJ. bo w połowic X\' wieku fragct jeszcze nic było). Str:powskicgo „Legenda", Lisiewicza „Admirał Craddock" reprezentujtl Zll('nv stron<;
cpi('ko-historyczn:J . .Jest jeszcze Turza11skiego „Komandor i panna", Brzechwy
,,Zemsta" i kilka innych.
·
Całość wy<bna nader ozdobnie przez (;}ówn:1 Ksir:garnic; \VojskoW,!, która jeszcze raz dała dow,\d, że w dziedzinie kulturalno-artystycz1wj
wojsko ma też coś do powiedzenia. :,.;ieraz. wic;cej od wydawców cywilnych,
kl<'ffych racze.i strona materialna obchodzi, a kryteria nic zawsze hyw;ifo
odpowiednie do wartości utworu.
Xicwiclkic zastrzeżenia budzi<''. mogt1: okładka (łatwizna graficzn:i, nicodpowiadaj:Jcn wielkości tematu), oraz słowniczek z oli,h1ś11ieniami,
gdzie kilka termi]l('>w użytych .iest w niezupełnie ścisłym znacz<'niu. (J. G.).
oddaj,}

Komunikat.
HED,\ KC.JA ,.POD(:I IOlL~żl·:CO", organu Szkół Po<k'j1or:1żych, organizuje z ramienia \\'ojskowcgo Tnstvtutu :\"auko\\'o-Oświatowego, pod proll'ktoratcm T-go wic('ministr:i Spraw \\'ojskowych gen. bryg . .J. (auchowskiego \\'YSTA \\'g FOTO(;IL\F1Kł \\'OJSKO\\'E.I.
.
\\'yslawa odl><:dzic sic; w osLtlnicj dcka,lzie nrnja 19:ł7 r. \\' \\'ar,

Udział w wystawie jest do-;l\'J)n~· dla wszystkich fotogral'i'lw anwton'>w (fologr;il'owil' zawodowi mog,J w niPj uczestniczy<'· poza lrnnlrnrsem)
\\'o.iskowyl'h: oficerc\w, podchoqżyl'h, podoficen'l\v oraz szc1·t·gowcc'iw z:1równo służby czynnej jak i rezerwy.
Ilość n:ulcsłanych prac jest dowolna.
Hozmiar nie mniejszy niż
l:ł X 18 <'Ili.
Wystawa ii<:dzic podzielona 1m dwie grnpy: T. (;rup(,' j)Ol'Z:!llrnhJl'\Th oht·jmu.i:w:J l'ksponaly nadesłane przc1, autorów, kll'>rzy dot)'ch('zas
nie brali udziału \\' \\'\'Sławach fotograficznych i II. (;l'llJl\' zaaw:111so\Y:mych
- do kt<'>rej zaliczeni· hc;d:1 m1torzy, kt<'lrzy już wysta\Yi:di swe prace . .
Temat. Do \\'yst:rn·il'nia zakwalifikowane zost:lll:J prace, ktorych
temat z\\'i:Jzany ,ksi z \\'(Jjskiem. Zdh·cia mog:J obejmować życic, ~ołni\TZa
\\' koszaral'h, na k\\'alerach, na c'·wirzcniach i \\' polu, na uroczystoscwch I na
urlopie i t. p. :\Iog:J to by{· n'iwn:d ujęcia portretowe, fragmc1~ta1:yczne .. Tcrnak111 zdk{· mog:1 hy{· cz<;>ści oporz;1dzcni:1, hrn11 (z uwzglr:dnH'llll'lll t:l)l'lllnic\' wojskowej), \\'11(,'trza kosz:1r, żołnierz i przyroda, sport w \\'oJsku,
\\'SJJt'dpr:1(·:1 z ludności,J cy\\'iln:J, hTic org:1nizacyJ I~. \\~.
.·
\\'ysl:1\\'a o!Jcjmowac': h<;dzie r<'Jwnil'Ż z_dJ<;cia_ h1stor~-cz_no~leB1onowc i z ostatnich wojen polskich or:iz spccj:ilny dział posw1c,:cony zyc1u I pracy :\l:1rszalka Piłsudski<'go.
.
. .
Zwrc'wi{: 1 wlcży uwag<: na :1rlystyczn~ .' p_01~1ysłowe t1J<:c1c lem:llu.
Xagrody. Przewidziane s:) nagrody _p1_en1czm'. J~rzy c7:y~11 wysokoś{· pierwszej nagrody wyniesie ;H)() zl., dru!-(IC.J _'.WO zł., I, trZl'Cl('J 1()() zł.,
oraz szereg dalszych cennych nagr<'id. \\'~·k:1z _nagT<~d 7;ost/1.n1e podany w nasi \'))Il ych nmncrnl'h ,, I >odchonJ żego" przed dn_1c111 ;d \ . 1JJ7.
l{t>gulamin. Szczeg<'iłowy r~·gulanl'n \\ ~·st:1~\·y p_od:rny zostanie
\\' n-rz(' 10 „J>od<<1oqżego'~ oraz 1i~,dz1c. wysyłany na :-:,ul;1!11e ..
TNmin nads~·lani:1 prnc na \\ yst:1:,·r: -: 1~).\.
1.
.
\\'szelk:J kor<·spo11<lcnck i zapyt:rn1:!. o 111fomwc.~c w spr:!w1e wysl;l\:'\' kierowa<'- n:t!ej~· pod :ul_n·~~·m ~l~·d:!kc.!'. ·t:~:kh~~r:;~~ego" \\ arszawa,
\\ OJ skowy I nstyl ul :'\auko\\'o-OswLtlo\\) :\o\\} S\\ 1,it -31 -,l.

!

u_.n

6.

Przeg!.1cl Morski Nr 97.
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SPIWSTOWA:\IE.
\\' artykule p. t. ,,Poziome opancerzenie okręt<'>w a bombardowanie lotnicze" (:\'r. H;-> z lutego 19:n. ,.Przegl;1du :\Iorskiego") zakradł się
nast(,'puj:wy bbid drukarski:
na str. 101, wiersz 1-ty od g<'>ry, wydrukowano:
,. ... skull'czność !Jojow;1'
,,
.
.,
winno być:
,, ... statecznosc hoJową .
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