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\V okresie podpisywania anglo-11icrnicckil',l mnowy morskie.i, oficjalny hudżct marynarki wojennej lmpcrjum \Vil'lk{cj Brytanji wahał si<; około [>;') miljonc'>w funtów szterlingów, przy 'staiii('
osobowym około D;).000 ludzi.
Stan ewidencyjny jednostek, a wi\'c okr<:tc'mr, znajduj:.icvch
Ei<: w służbie czyrnu.•.i i \\' budowie. jest obecnie nastc:pufocy: J>an12, kn!Żow11ików ]injowych - :~, knJŻowników cic;żkich
ccrnil«'>w
lotniskowdnv
( llcavy Cruiscrs) - rn, krążowników lekkich - 7, otn;t<')\v warsztatowych dla lotnictwa morskiego - 2, przC'wodni]d)\v flotylli - 21. kontrtorpedowców - 1 (W, łodzi podwodóvch _
okr<:HH. szlup{)\~' ( Sloops - przeważnie dla ochrony kolonij) 18, szybkich okr<:t{)\y patl'01ol<'>w sieciowych - 2. kanonierek
;~,
wych - ;>, tniulcn')\v - 24, stmviaczy min - 4. monitor<'>w
okn:t szkolny artyleryjski - 1. okn:t - ce] - 1, transportowców
10. okr<:lów dozorczych - 12.
\V okresie pomi~dzy \Versakm a \Yaszyngtoncm. \Vidka
Brylanja nic skorzystała z narzucaj~1cych si~ możliwości odnowienia
~wy<.:h 1.~ancernild>\v 1~rzez 110\\~c ł?udowlc. Bion!c !HHl, ~l\:'agc; zm<:cz<.·mc trnansowc kra,1u, a takzc 1 sto:•unkow:J młodosc ,1cdnostek,
słanowi:Jcych rdzd1 naczelnej floty Europy. należy uznać, że chvczcsna bezwładność admiralicji byhl mnolywowa11a. Przecież pi:!lka
typu „Qn<"en Elizabeth" liczyła zaledwie G lat, pi:1tka „Hoval Sovcrcig1 '' - mni<'.i niż - ł, dwa „Hcnown'y" prawic 1o samo, ;. ,,llood"
tylko co wst~wił _do sl11_żl!Y· ,,lr:011 D~1k~•'owic" jeszc~c 1,lil: prz<:luoczyły
połowy sw<'.l do,1 rzałosc1,_ a llH'<!ohiłki _z k_la_sy ,,L1011_' Jeszcze mniej.
P<? \Vaszyngtm_nc, gdz!c adm1r:~lic.)a z lekkwm sercem dała
,.
swo.1 podpis, gwaranluJ:Jc · sobie zasb1PH'lll<-' .,Iron Duke'<')\v" par·!
:i.t._flOO-to~ww_ych „Nclsnn'ów" i . prawo_ za~~1iany ka~dcj .kdnostki,
ktora uCH'rpwlaby z powodu „siły wyzszc.1 \ nasb}IHI okres konfe~

:m.
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rcncji morskiej w Londynie, ktc'>n! Anglicy 11ć1zywaj,! London
Trcaty.
Francja i \\'lochy poraz pierwszy doszły do doskonałego
porozumienia, opartego na stwicrdzc11iu, że dojście do skutku Lemdon Trcaty jest picn\·szorzc:dw! wygnlllć! dla tych kontrahcntchv.
którzy w ostatniej chwili uchyb! si~ o<l dania swego podpisu.
Przedwiośnie bieżącego roku przyniosło wcielenie w czyn
przebiegłych roz11mm\·ai'l siostrzyc roinai11s ]zich: stocznie ol>ydwc'>ch
przystc:Jmją do budowy „optymal11ych" okr(,'lc\w linjowych. Oczywiście, że było to \\' odpowiednim czasie wyczuk przez ag<'nt<'>\\'
a,lmiralicji.
~łając t\'CC zwi,,tza11c do roku 1!):n. admiralicja angielska
musiała szukać, dr<',g. aby wydostać si<,: z ll'j ślepej uliczki, do której
Otóż wtc,dy. wyzaprowadziła .i:! kon ftTcncja we własnej stolicy.
raź11icj niż gdzicindzic-j, objawiła s,it,'. koni<'cznośi· zaslosowani:1 ,,m<idcrnizacji sprz(,'t u".
Teraz, gdy okresowe i regularne użycie spccjal11ych f'arh
podwodnych i umie,ic:tnc wykorzysta11ic spawacza, chroni~! kadłuh
od złośliwości przeżcrn,i.J<.:c.i go rdzy. na przeci:Jg pm wie <'.·wit'rt·wil'lrn.
można przerabi,1i·, \\'ll(Jrze tego lwdłuha ze ~.pokojn<'m sumieniem. że
nic marnujt' si~, pic11ic:dzy. Coprawda kosztuje Io doś<'.· drogo, ho np.:
,,~aYal Hcconl" podajt\ że modernizacja w l>icż,Jcym roku lrndżcto
wym -l-ch nasl<;pnych p:mccrnild)\\' IH, dziP kosztmrnła ponad p<'>ltora
rniljona 1'11 n l<'rn·. ~aj waż n icjszc prz('n'>bk i dotycz:! zaJH'\\'11 i<'n ict lwzpieczc{1shrn pływalności i zwic,:kszC'nia k:!ta podnicsit'nia dział. Oczywiście s:} uwzgl<;dnionl': podsłuch podwodny i wsp,'>lezcsnc środki
h1cwości i sygnalizacji z:dwzpiccz:1j:Jcc.i.
1\dmir:ilicji brytyjskiej stale nic podoliaj:J si<,: dwa zjawisk:1:
pierwsze - nadmierne rozhudo\\'ywc111it'. przez nickl<'>n' p:ll'istwa ło
dzi podwodnych, w CZl'lll przodowała przt'\\Tażliwionn Francja i drugie - tajcmniczoś{· zamit rzci'1 Z. S. H. H. .Jc5.zczc w tych dni:1!:h
prnsa brytyjska utyskiwała, Żt' \\' rnbrycc proj ck t<'>w rna rynar!-:i
sowieckid statystyki morskie pisz:! ,.No dct:1ils available" i wyraźnie podk n'Śl:iła dziwol:jg, że \V. Hrytanja li I rzynrn.i<' tam altach {·
wojt'nncgo i lolniczt'go. 1wtomiast morskiego brak.
Co do kwt'stji łodzi podwod11ych, \Y. Brylan,ia cwjc si<;_'.
nic'omal lak, j:ik zasoliny gospodarz, kt<'iry zaopatrzył swe kosztown e
schowki w przemyślne°' zamki i stwivrdził raptem. że nikt do tych
zamld)\\' ,~i~ nic dol>ic-ra, 11:ilomiast htl\\'o może stracie sam e scho\\'ki
razl'rn z zmnkami i cl1nrnio11:1 zawartości:}. Co si(: tyczy odosobni<'n!a
Si<;'. Sowict,'iw, to możliwe slamh1d nil'spodzianki s:1 lwzwzglc,:dnic ni c\\' guście przvcicJnl'go ..:\nglik~1.
0l<'iż, gdy Kandcrz );il'llli<'e posta\\'ił na swo.i<'lll w k\\Tstji rozbudowy marynarki wojclltH'.i, czołowy krytyk morski Sit·
li. Hussd 1wpis:ił: .. ~icma sensu moralizo\\'ai- nad 11it llnik11io11cm ...
Lepiej j,,st przC'widyw:d:".
Takielt przn\·idywai'1 jC'st dwa: Prawil·:1 rrn'>wi, że zamic'rzcnia nil'llli<'cki< s;! n'>wnoważne z d:!Żcnicm do wladztw;1 morskicg<! wśn'>d pa{1, t w E11 ropy i stanowi<'· powinny bodziec dla ki1 rnw11 ikm\· marynarki bl'yly,iskicj, klc'ff:!, niestety. ccchow;ił stan załnm;i1
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nia si(,' j odsuwania \\' niepami<,:ć dawnych sławnych dni picnvszcoo
mocarstwa na morzach. Odruch ohcc11y ma wiele możliwości u ;~)1
dobnić stan flot .J. K. :\I. do pojc.:cia .,Flcd in Jking", o czcm tak
ekstatycznie wypowiedział siQ znamienity irnperjalistn bntYjski
Hudyard Kipling.
· ··
Lewica natomiast prz('strzcga, że tak ścisłe ustosunkow;tnic się liczbowe flot brytyjskil·j i niemieckiej h(,'dzic dogodnem dla
lego z kontralwnl<')\\', który Z[~garni~~ przc~vo_dnictwo w rozwoju, po~iiew,1ż \\T~~lc nie jest J><m:1edw111l·:
urno,~·!o_m·/1st<!su11kowauic si\'
J('S t zam rozorH', prz<·c1 \\'IIH~ op, ocz ;\11gl_p 1 .i\i 1emH•c
w ł(,' rozgrvwkc o władztwo morskie wchodz:1 wszystkie inne mocarstwa.
I \\·łaś1;ic Niernn· majt! wszl'lkic szanse działai~ pośrednio na swcoo
kontn1hcntc1, 1w1>awa.i~1c 11,'kiem inne pa{1stwa swcmi zamicrzt•nim;~i.
\Vzornj,Jc si<: 1w poczymrniael! od,,:ctowyc!1 tamtych, \V. Brytanja
musi zwi<;kszvć ~; w<'>.i stan posradama, toru,1ąc kmsnnwm drog<,: d!a
Niemiec, ktc',r.n·h ujawniom· zamicr·z'-'nia stawiaj,J .k prawic 1;arów11i z \Vłoclt,m;i i 11icza1wdto wtylc za Fra11cj,J.
Pr,1sa brytyjska podkrcśt1, że d,twm· lwsło wodze')\\' l'ZYmskich 11a wyspach brytyjskich - ,.For_tikr in modo, sw1vill'r in ·re",
wydaje się ohccn ie .i 11ż z~>yt ła~odm·m 1 Z\\T,!c~, trn:ag<,_', Ż<' przodkami
ducha hrytyjskil'go byli takze Nonrn1no\\'H': ktorzy umieli załat
wiać swe sprawy 11~1 m~ffznch tak, ~•hy one 1~1 _do~adzał~·· _\Vydaje
si(,' wke, że coraz ,,·1~·C.'l'.J uprzytomnw,n~'. zadrns_lll<,.'Cie amb1qi Alhjo1111 z okr('Sll „Hulc th<' wavcs", wykresh wszelki sentyment w poczvll~llliach, dla u trzym~mia prestiżu władcy mon-,kicgo.
·
Spn'>lnt,i~ on może poraz ostatni targo_w~1ć kwest.i<: etyki
w istnieniu łodzi podwodnych... Ale ·cena h<,.·dzw prnwdopodolmie
za słona, nawd dla zasoh<'m· \Vil'lkicgo Imperjum ... no, i dla ambicji.
\V chwili, gdy l\i<"nH~Y tak raptownie przerwał\' niezara<lnoś{: polityki morskil'j rn<_>carst_w Europy, _Franej_a pod~rn:ab oficjalnie nastc;pu jąev stan posiadanrn sw:vch sił zhro_p1ych na morzach:
przv hudżec.i<', si<;gaj,1cyrn 2,!) n~iljard<'>w fr~ml«'>w i stanic osohowvm
:n77 oficen',w i :">:tooo szeregowych marynarki, posiadała Olla w l'~\'id('llCji flot 11ast<;p11j:J<.\1 ilośi· .i<"dnostck w ~łużhic czynnej ( nowwh
i doo-on·wa jacvd1) i rozpocz<:tych w budowie: paneernildl\v _ · 11
lot ni:k<;,,T<';,~. ·
1. samolot owców - 1, k n.iżowników po,,·aszvn ,r~
toi'iskieh - 7, przcsta_rz:1łyeh. kr~.1żownild>w pan_ce,rnych _ 2, ·kr~żownild)\\' 12, stawwczy mm - 1. przt·wo<hnkow floty]Ij _ :t;
ko11 t r-torpcdowd)\\' - ~rn, okn_'t<'m· ko1rn·ojuj~JC)Th - 12: łodzi tor~
p<"dowych - .t, łodzi pod,wod1_1y~h - 108, rnino,,T<'>w ( typu nicknJżow11iczego)
2, . ok 1\'f qw _s1ce1myy~h - 1, szlupów ( przeważnie
dla służhv w kolo11.1ach)
;> 1, ok 1'(,'low ord)·na 11sow,Th _ 2-ł, t raul<"r<'>w _ ·.1, 11iszcz.Ycidi łodzi podwod11ych
-11, ka.nonicrl·k rzecznych
10, okr<,.·_t<'>w patrnlowYd1 ! dla ochrony ryhołóstwa w\\'~dacii pozakrytor.1:tlnyeh - 8, okr(,'tow dla prac hydrografieznvch-8
ok r<:t<'>w 1><>mornie~yel_1 i wars;-t :~ towych - 1:~. rc!pO\\Tc'l\v ( spZ·c,ialni~
uż~·w~myeh dla woz~·11_1:1 rop)· z I'":11ilrnzu ~Io porto~,· woi<'nnych Francji)
1:t szyhkoh1<'znych ku t row
1J, uzhro,1onyeh jad i t<'>w repn·zc·n tacv imTh
1.
·
\Vidzimy wic,·c, że zasoby sił zhro_in_yeh Francji rw morzach
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przed'.•tawiafo si~ całkiem pokaźnie. .,Ordre de halaille" zespołów,
złożonych z tych jednostek. ujawnia si~ 11asl(,'.pU,ic1co:
:\I orskie siły zhroj ne w :\ld ro polji składa.i,! si(,'. z dwóch
flot, z których pierwszą bazuje si~ w Tulonie, a druga w Breście.
\Y skład pierwszej wchodzą: t pancernik, 1 samolotowit'C. dywizjon
krążowników Nr. :-~, dywizjony przewodników Nr. fi i 7: dywizjony
kontr-lorpcdowc/)\v Kr.Nr. L :~. G i rezerwowy; t rzccia flotylla ło
dzi podwodnych z okr~tmni pomocnicz(•mi; dywizjon szkolny z okrc:tarni: dla spccjalistc'>w torpedy:•tbw ( pancernik ,,Paris"), artylt'rzystów ( ,,Courhel" ), dek t rykarzy ( ,,Condorcd" ), zhroimislrzc')\,. i pirokclmik<')\v ( ,,.J. :\lichell'l" ), minen'iw (,,Pluton''); drugi dywizjon
lekki ( szybkie kont rlorpcdowce); pi;! la flotylla rozpozna w cza; jeden transportowiec w dyspozycji szkoły nwclrnników ( ,,Hhin"); jeden okrcJ warsz la łowy ( ,,Vulcain" ). \V skłnd drugiej floty stacjonowanej w Brest, wchodz<l 2 pancerniki, drngi dywizjon kn1żowni
ków, dywizjony przewodnildiw Nr.~r. L (i i 8, drugi dywizjon kontrlorpcdowcc')\\' i drnga flotylla łodzi podwodnych z ropowcPm „Durance" i okr~·tcm macierzystym „.Jules Verne". Do tej l'loty ma kż
przcjśi: podobno lotniskowiec „Bt',arn".
:\Iorskic siły zhrojnc w wodach obcych skład:tj:J sil_' z di~norodnych okr<2t<'iw, przeważnie jednak ze szlupc'iw i k:111onit·n·k i
znajduj:1 sit; w portach chii'1skich ( dok:1d wlicza sic.: także flotylh
rzeczna na .Jang-Tsc-Kjangu. Sikjangu ), u hrzcgc'iw Lewantu, przy
Ncwfoundlandzic, w Kanale i morzu P{,łnocnem. .Jeden taki szlup
kolonjalny znajduje sil,' stale na Atlantyku, jeden 1w oceanie Indyjskim i dwa na Pacyfiku. Do nich jcszcz(' dochodzi kqżownik szkolny dla młodego narybku oficerskiego marynarki francuskiej. który
rok rocznie odbywa podn'iż naokoło świata.
:\Iaryn:trka w Kolonjach ma nast~'JHt.i:!CC punkty oparcia:
w Indo-Chinach znajduje siQ 1 kn1żownik dla godnej l'('Jm'zentacji
flagi admirała i 12-ta flotylla łodzi podwodnych ( głośna nazwa dla
parki przestarzałego typu), (i m:tłych kanoniPn'k, (> oknJc'iw rozpoznawczych i ;~ uzbrojone okt\'ly hydrograficzne. pozatcm mało zna cz:1cc jednostki hazuj:J siQ w :\larokku, Afryce \Vschodnicj i Tahiti.
Hcjony morskie nrnfo w ~~wojcj d~·spozyc,ii wszystkie te
jednostki. ktt'ire nic wchodz:1 zasadniczo w skład fiol. H( ,io11c'iw tych
.Jl'St ,1-ry. Pierwszy posiada tylko 1 port, jest nim Cherbourg. \Y drugim rejonie natomiast portc'iw jl'sl aż •1-ry, s:} to Boulognc. Brc..,t,
Lorient i Hochcforl. Trzeci rejon utożsamia Tulon. a czwarty Bizcrla. Obrona wylffzeża jest podporz:.icłkowana dowc'idcom rcjon{l\v morskich.
Cdy kancll'rz HzPszy przebojem rozpocz:Jł domagai· si(,'. wolnej r(,'.ki w obronie inkrcsc'iw nadmorskich i rnor~d~ich, a z czasem
może i lwlonjalnych, fochowc:i morskiego zaslrncz~·ło nie samo posuni(.'cie ~iernicc, tak komcntow:mc w prasie codzic11m·.i, a raczej
ustosunkowanie sic: do niego Francji, 110sz:1ee zbyt wyrnźnc n·chy
nadwrażliwości. Nawet sam winowajca w~·wołancgo harmidern hył
~askoczony ostrości:) przeciwnatarcia i zadawał sobie pytanie: \V o
I I u n d... ,. e r s u n k c n ?
1s t d r r
Pomijnfoc pewne hl<:;dy rozwojowe, spowodow:tIH' niesta1

912

łości.J lub nadmilTll:J lotności~1 fnrncw-:kiej myśli mrn·skiej, należv

podkreśli<\ że umożliwienie !';icmcom dop(,'dzcnia w przyśpieszoncri 1

tc!"npic rnzwojn n_rnrynarki francus~icj, której zam_iary od lat prawic 20 nic hyły rnczcm tan~owane, Jest tylko skutkH'm sprzeniewierzenia si<: Fra11cuzów odwiecznym zasadom zespolenia okr<:tów na
szczd>lach wyższych, a nawet w pc\\'11ych wypadkach i 11a niższych.
i\Iarynarka, ze_ wzBl<:du na_ liczne i !·<',żnorndne jedno;tki,
kt{,rc obecnie musi posrndac w s,,·01111 składzie, wymaga specjalnie
gi(.'.t½i<'j i zBnihncj or~anizacJi. Naturn!m'm dtJŻcnicm do sp<~t(,'goWallla hrrnu poszczegolnycli ,1edno!'tck .1est podstawowa zasada zespolenia okr(,'t<'>w jednego i tegoż samego typu. Takie zespoły nazvwa ja si<: zespołami 11a niższym szczeblu". Dla wvkonvwa11ia h·i·rdzid zloż,;mych operacyj dcn~·ódca jest zmuszony ·ltJCZ)'<: w pn,~n~J
całość zespoły 1ia niższym s~czehlu, a ~akże_ poszczególne oln<,:ty spec,ial11vch typów i wtedy takie zcspolcme da,1e nam „zespół na szczd.>łu \\'i·ższyin". Dla zcspoł<')\v na szczeblu niższym mamy nast<JHIJ:!ee
\\'ylyczne: a) zespól jc'dnostek taktycznych floty winien uwzgl<:Jniać. n~1jlwnlzi~·j cal!..:o:'?~ i skull'cznc \\'ykor~ystanie z~tsadniczcj
broni ,1ed11oslk1, h) ilosc Jt·dnostck w zespole Jest ograrnezona zapewnieniem dogodności dmnHlzrnia zespołem i c) zespół powinien
si<,: składa{· z jl'dnos_tck tegoż samego typu, posiadających jednakie
właściwości taktyczne. Iirncrni słowami, zespół powinien })\:{, jednorndny w ~1w~>in_1 składzie,, ~zyli_ jcdno~tki .jeg~> maj:J posiad;t<'· Jednakowe uzhrn.1en1e, szyhkosc, re.Jon dzwłama 1 t. d. Jest tylko jed<'n
spos<'>l> 1w to, ah~· nie być pod prz)·musem t\\'orzcnia zcspoł<',w n'>ż
norndnych, a 1!1ianowi~ic_: jednostki zespołu taktyc~nc:gc> powinny
hv<'· 1mdowanc ,1cdnoczesme, według tych samych krcslcn, a prooram
r<;zbudow,· każdej floty winien 1Jy<.'.· rnzważany, opicrafoc si-: 1171 zespole tycl1 lub innych okr(,'t<'nv, jako p~irytecic taktycznym wohec
sp0<lzil'\\'ancgo przeciwnika .
.Już na t vm szczchlu myśl morska Francji, omanjona hłv
skot liwcmi wyczy~wrni zagonów !~~H'sarski_ch podczas \Vil'lkicj Wo~jnv, popełniła kilka omyłek, moz!Iwych Jednak do -zlekceważenia
\\; tak zasolrn<'rn pa{ishvic. Na wyższym szczeblu, natomiast, nauka
wojny morskiej m{)\vi, że: skład zespołu mane\\TO\\Tgo ( tak nazvwa,h! ·siQ zespoł:v na wyższym sz,czehlu) w~n~en odpowiada{: \\' scnsic
pot<,_,gi i ,,. S('nsic zak:t poszczcf.{olnych CZ(,'sc1 skład~>,:·ych celowi, dla
kt<'m·go osi;Jgnic.:cia_ .ws! o_rga1uzowauy, uwzgl<,:dmay!t: najhardziej
dogodnv spos<'Jb os1~Jgl1l(,'Crn lego edu, przy zapewnwn1u pw·iiadania
ni<.:zlH:d;H'.i samodzi<:lności i jak najwic:kszcj samowystarczalności.
Na tym to szczchlu, ll'kcn,·aż~!C od tylu lat zasady ut,·zymania rdzenia marynarki na poziomic wspc'>lczcsnym, F'rancja dowiodła, że cele,
kł<',rc jej przyś\\'i<'caj,J na wodach, s_<J albo rz_l'CZ):wiście nikłe, albo
nakżn·ie nic uświadomione . . a w kazdym razie me przemyślane iw
po/.ioinic mocarstwowym. I teraz to si<,: mści. Zbrojcni~t mm·skic'.
Niemiec pm,·odu.i:.i gwałtowny zwrnt ,,. mentalności hudowniczvch
Franc,ii, przeskok od cil'nkoskórn_vch szybkohicżnych hlaszane°k: i
nadmiaru łodzi podwodnych, do ~.-pawanych płyt „optvmalncoo"
pancernika. Zgn<:hiona partja „du gros canon" podniosła głowP .. ~
Pamj<:famy jeszcze, że podczas \Vidkiej \Vojn~·. Fr;rncja
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mogla si~ poszczyci<.': pojl'dyi'1ezl·mi wyczynami odwagi swych marynarzy. lecz jeśli mwg<'>ł wyniki lff~1ey marynarki rrnncuski<'j nic hytv
wyróżniafoce si<:, to win(,' ponosił Haprawd(,'. rozpaczliwie antydato'wany sprz<.:t.
\V.spólczcsna literatura morska twierdzi. że stan marynarki w każdem pai'1slwiv jest zawsze wskaźnikiem: uświadomi('nia~ obywateli. na:-:•lawienia polityki i poziomu przt·mysłu. Ol<'>Ż jest to zwykle literatura pai'1sl\,· zasobnych. k l<'>ra nie poi rzchuje uwzgl<:dniać
1-go współczyn11ika. może najhardziej istotnego, a mi~mo,\'ieic wydaj nośei i gil,'.l kości gospodarki fi 11a11so,,·l·j danego pa i'ist wa. .J akir!l
sposolwm duchowy wc',dz 11arndu włoskiego lak hczholeś11ie przt·prowadził n·g<'nerne.i<.:' obu swych marynarek. jest jego naj ha nlzic·j
zastanawia.i~!C~J tajcmniq .
.Już od szeregu lal lmdżd nwrynarki woj<'nn<·j \Vloeh w~1I1:.1ł si(,'. od jednego i i·wier{: miljarda lirc'J\\' włoskich do p<'>łlorn. przyczvm globalny stan obsługi tej marynarki oh,iawiał sil,'. w Ilast<:1mjt.icych liczbach: oficl·n'>w - ~~)(>-1, szncgowyeh - :>O.OOO. Personel
ten obsługuje bazy i floty i przylłaezafoca wi(,'kszość jego pozostaje
na morzu śródzicnrnem.
Floty włoskie składaj,} si(,'. z -1-ch panccrnild>w ( :2 n:1dp:111ccrniki opn'>cz tego w ł>udowi<~ ). :~-eh kr:1żownik.<')\v panet·rn~-eh.
7-miu kn!Żownik<'>w ci<_)kich ( 1().(100 t. ). ~O-lu kr:!Żownild)\\' kk kich
( (i.OOO t. ), ~O-tu JH'Zl'W<Hlnik<'>w ( 1.800 l. ), •10-tu kont rlorpcdowcc'>w.
40-tu torpl·do\\T<'rn·. :~~-eh torpcdmn.'.Ó\\' obrony wybrzeża. 78-mill
łodzi podwodnych, 1-go samolot owca. 17-tu mi1w\\T<'>w, :i8-mi11 l rnuhT<'>w, 18-łti ka no11 il'n·k, :>-ei II mrn i i Iol'('>w, D;)-eiu szv hlrni>icżn Ych
śl'igaczy łodzi podwodnych, '.2-ch okrtl<'>w szkolnych i ,1:;-eh ol,:rc.·t<'>w
pomocniczych, a wit,·c w:1rszlal<\w pływaj:.ic~Th i trn11sportowcc'rn· .
.:\I orskie lotnictwo włoskie zdałq sw<',.i egz:imin w~ l\·pny z nwrszał
kicrn Balho na czele. Lotniskowcbw tta morzu śn',dzi<'lllIH·m nit· połrz1·h11.i<~.

Oficjalny stan marynarki handlowej. podany przez „Lloyd's
lkgiskr", opiewał ostatnio na 1 .~78 slalk<'>w o ogc'>lnc,i wyporności
:U-l~}.80H lonn. (idy wzmogły sil,'. za poi rzl'ho\v:mia korpusu ckspcdycyjnl'go do AhisYnji. zakupiono wil'lc slatld)\v, przt·ważnic o wyporności około 1O.OOO lonn.
Z km morzem śn'1dzicm11cm, irn1czcj .. :\Ian· .'.\:ostn,m",
wszystko wi<,:c byłoby dohrzl', gdyhy nic JH'\\'IH' nic·doei:!glli<:ria gcograficzrll', a mi:inm\'icie, Żl' leż\' ono dokładnie na wielkim szlaku
ifrytyjskim z \Vysp do Ind.ii \Ys.ehodnich . Szlak kil jest już od widu
pokold1 Źl'l'llic,J hł<:kiłnl'go oka pc')łnocnyd1 wyspiarzy. a rozwi:}Z:Jnic kwl'slji jl'go h:tz komt11iikacy.i11yl'h - majsłl'rsztyki<'m polityki
morskivj i kolonjaliH'j \Vil'lkic.i Bryl:mji. Dh1goktnia opil'ka rnd
nim przcisloczyb sic.· już \\' I rad.n·,i<,'. :i hryl~·jskich I r:1dyc.ii do!k11:JĆ
nic wolno. l';ics!d.Y 11ic 11:tll'ŻY nigdy zawcześnic spoez,·wa{· na w~1wrzy11ach . .J(•śli przed \Vic·lk,.i \Voj11:J. a 11:iwl'I \\' okresi<' .i<·i trwania.
flot~· \Vłoch mogły być ll'kceważone. ht·z\,·zgl,:dnic nil' możemy łl'~o
po:,·icdzi(•Ć w ch\\'ili olHTIH'.l· Hwca sit,· w oczy. że połaczcni<· wło
skich Eryłrl'i i Somali spowodowałoh\' takie nasilenie l'ksp:msii rom:n'1ski<'.i w pc'>łnocno-w~ <-·lwdnil'j .\fnT<', l:tkŻl' przlTicż od połt1dnia
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oh~·am_u.jćJCl'j \ Vi_~Jki Szlak do I n<_l.ii: że dotycl~czaso,\·a hcgcmonja
\V1c1Irn·.1 Bryta11.11 zostałaby powazme nadwyr\'zona.
że m_a ry(w_rka włoska przcwi,_iywała, !do h<._•<Jz_ie jl'j praw.
dz1wy1~1 przcc1wn1kH·m prz~;, z~lol_>ywam~1 t,l:r~·now \\: _J,J1opji, a więc
w okolicach .. ~Iare Nostrum . swwdczy ilosc 1 warlosc zbudowanveh
ł~>dzi podwodny<.:h (~8) i \:·yh{!!' haz dh~ l_ot nictw,~ mc~rskicgo. Są~ to:
SycylJa, wyhrzeza I rypohtan.p ( daw1!1c.1 lu reckie) 1 wyspy I )odclrnnczu, ongiś greckil'. Sl,1rlt1J,}C z Jrnzdcgo z tych p1mldc'>w. lotnik
włoski 11apc,\·110 11atk11ic si<,_' 11a angielskiego koleg<..' po fachu, h,Jdź !o
·
z M:dtY, h,Jdź z Egiptu. wr('szcie z f:ypru.
~ Hu!Ynowany krytyk morski. koma11dor marynarki francuskiej A. Thonrnzi twierdzi, Żt'. w <,hecnych okolicznościach, o ile flota
frrn;cuska b<,_·dzic musiała raczej łwzować si<,_' 1w Brest 11iż na Tulon
o tYlc zadanie marynarki hrytyjskicj \\' morzu śn'>dzicmnern zahcz~
picL·zc11ia swej najważniejszej arkrji komunikacyjnej ( ~ihraltar _
...\d('n przez kanał StH'zki, hyłohy 111cwykonalnc. Thomazi WYchodzi
z założenia. że brytyjska flota śn'Hlzinnnomo1·ska nic może d(>wolnic
byt·. powi<J;:sz;rna jednostkami z Home Flcl·ł. gdyż t rzd>a zostmvit'·
ohront; dla mctropolji, 110 i dla KoJonji.
\V każdym razie marynarka włoska hyła rozhudow;m'.t
z \Yi(,'.ksz,} znajomości;! rzc,czy i _zrozumieniem_ sprawy, n_iż jej siostrzana konkurentka rornanska. ,iak to wykazu,1c od~zw,m1e się pcwlll'go przedstawiciela marynarl5i whtś11i~'. o francuskich jednostkach
morskich. \\'clwdz;!c po trapie na W\'I rotcrowany pokład jrdnrgo
z odmłodzonvch pancerników. przyszła chluha maryn:1rki francuskie.i głośno z~,w~TokO\rnł: .. Jl' 11 c :-\ a i s Pa ~ c c <f 11 c <; a va lit
c o m m c b fi t i m c 11 t d c g u e r r c. m a 1 s p o u r cl a n se 1•
c'c s t {· p :i t a n l !". A może miał rae,i<,: ...
\Y k:1żdYI11 razie w zmaganiach o whtdzt wo morskie na
.. Jiare Nostrnm" ·rzddny udział rnog:J wzi,J<: tylko dł11g0Jdnic WY·
rnhicnie hrYtYjskie i zapał przemienionych \\'łoch.
Istnfc:j,,1 w marynarkach świata dwa zakorzenione. lecz niewspMmil'nH' poj<;cia, ktbrc logic~ni~ rnusz,J -~lc!pro,\·adzi{~ ~Io ,,·spMzuwodnictwa podczas rozstrzy4nH;cia k~Y~·st.11 1cl_1 rzcczyw1strj wartośei. S:J Io hrylyjskil': .. H11k the \\':t\'C'S' 1 włosbe „Jfare Nm~1rum".
\\'lochom szczC'gc'>lnie nieprzyjemnie jrsl wicdzi<'Ć, że z 3-ch
11jść ich ojczystego morza, (;ibrnltaru .. Suezu i Dardand. dwa picr\\'szc i 1w j\\'aŻ11iejsze z11ajd11j:J si<,_' pod f :1k tycrn:,1 kont rohJ lwa Albic1111, kt<'>1:y ponadto na pc'ił drogi pomic;<lzy niemi posiada jeszcze nnjhardziej dla nich 11polrnrz,tj:}cy punkt oporu - poważnie przemy·
śl:m~., haz\ morsk:,1 i Jotnicz~J - :\faltc.·.
\Vyst:11TzY wzi:-1{·. do rąk slatyslycz11c sprnwozdanil' rozwoj11 mary;iarki \\:łoskicj za uhicg,ły m_icsi:Jc. _aby stwierdzić kcm-~kwt'1l111:} a żm1Hln:1 prace: jej 11mysłow k1crowmczych, celem osi:,gnfr,_
cia faktycznej przewagi na \\'odach chrn:nl'go lmpcrjum Hzymsldcrr~.
Stwil't'dziliśmy więc, że ruch ,1cst duży i że d:!ŻC'ni: 1 ma;y_
narki włoskie.i s:J ambitne i !1rn}ą .w~-raźni_c wytkni~tc cele. Ot<\ż
głc')\vnym. cc~cm .1csl udo~,·od111crnc s_w_iatu. Z<' o~ucślcnic ,,Mare Nostrum'' 11H', .Jl'St _czczym f razcscm ... I z~ BrytanJ;\ może sohie ,.ntk
lłw w:in·s' 1w rnnych morzach, ale me t11ta,1. l· rancja. zgn<,:hiona
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rozrodrzości:J kolonist{)\\' włoskich na całl'm pobrzeżu P<'>l.10cm·1 Af-

ryki. a nawet w swych południowo-wcl10d11ich departam<·nlach·, po-

mału usuwa ;-;i<: w cic1'1, inaczej, zadowala sic.: istnie_i:1cym ,,status

quo".
Có;~ wi<,:c dziwnego, że dwie porc'>żnimw marynar1{i d:JŻ,! do
na wodach, om:nvaj,!cych skalniaki ohiecuj:1cego
t!dll afrykaftskiego, aż po źn'Hlła Bł~kitnego Nilu. Należy pamicztat,
że Nil jest przecież jcdynem ujściem wu:lncm konlrolowancm przez
,\nglikc')\v na pc'>łnocIH'lll \v_vbrzcżu 1\fryki i że .J('St jcdym! rnożliwo
śch urzC'czywistnic11ia wielkiego planu s1rnnal'zowania c,1łc_i Afryki
wzdłuż, od Aleks mdrji <h Capetown, cz\'li stworzc:1ia doskonałej
arterji śródh!dmvcj hc1.: fal i burz. Carnizony morskie :\Ialtv, Cypru,
nawet (;il>raltaru, zostały wzmocnione, a agrntury Egiptu, Palestyny
i Iraku znacznie rozwinic.:te.
Jeśli zrobimy porc')\rnanic sił morskich \Vidkicj Brytanji
i \Yłoch na morzu śn'>dzicmncm, łatwo dojdziemv do przekonania,
że pierwsza nie wwirle nw podstaw do lcklrnmvśltwgo łrakt<>wania
sprawy; wyr<:czy .ie! rnczc·j 1w l:plzic jakiś czarny L:t\\'ITllCC\ może
z Amt'ryki, klc'H·y raptem poczuje w sobie pokrcwie{1stwo rasowe
z Ahisyr'lcz~·kami i popsuje szyki \Yłochom. służ,.ic za szyld dla \\Togich posuni~ć anonimowych.
Flota \Yidkiej Brytan.ii, znajdu.i:!ca sic.: stale na .. ~Jare ~ostrum", składa si(2 z: 1 eskadry pancernik{)\\' ( :> jednostek). 1 cslrndrv kn.iżm\·nildm· ( ;~ ), :~-l'.i t•skwln· kqżownil•d)\\' ( 4 ), il'dncgo lotniskowca, 1-ej, :i-ej i -t-ej flotylli konlrlorp:dowcc')\v (~O) i 1-rj flot vlli łodzi podwodnvch ( 8 ). vacht li dowodz,!c<·go :idmirnl:i, okrc.:tc')\\'
l >ornocniczvch, t 0-ciu minm,·c{iw I i 12-lu t raulcr/)\v.
Oczywiście, o ile kwcslja ~bre Nostrum pozostanie lokal II:! rozgrywk:1 dw<'Jch marynarek i spokój wvlnva na innych wodach,
siły morslzi<' \Yidkiej Brytan.ii mog:J byt'. łatwo wzmocnione przez
jednostki floty nwtropolitarnd. \V~!lpliwcm jl'st. ahy ta trzecia na
morzu śró<lzicm1wm, a mianowicie mary1nrka francuska, została
zniewolona do czynnego wysb1pienin. \Vyh<'>r sojusznika jest dla
niej wysoce ut rndn iony WC'\\'n(,_'t rzncm z;•ł:nn:1 niem si<: ideolog i i morski<•j, a szczcg<'ilnic tym dosadnim l'aklt'm. że Francuz nwtropolilarny woli ,\nglika, natomiast kolo11jal11y - \Yłocha, gdyż mniej
si~ go ohawia, o CZ('Ill jak dotychczas świadczy dośi· oho_j(,_'tnc ustosunkowanie sic: do infiltracji włoskie.i w Pc')hHlcIH'.i .\frnT. Zasohna
Francja jest przekonana o swych dużych zdolnościach asymilacyjnych wobec hit'dnil'jszt'go przybysza.
,\żchy jt•szcze uwypuklić możliwości brytyjskie na dawnych
wodach ImptTjum Hzymskicgo, nah·ży t:1kż<: uwzgl(:dni{· i siły lotniczo-morskie. Otc'iż taki lotniskowiec ,J;lorirn1s" ma na ~obie nalcż:Jcc do Fleet Air 1\rm ( F. ,\.A.): ;~ <'skadrv mvśliwski<' ~r.Xr. HL,,
10fi i 108. :~ <'slrnd ryle WY\\·iadowczc l\' r. X r. -·I 11 :. I 17 i •l 18 i ;~ esk:id ry
ho~nhardufoce :',;r: ~r. ·Lrno. -Hit i -Hi~. Każda cskadr~·la składa si~
z fi -8 samolotc')\\'. l 1 żvwane typy sa: FlYcalelH'r, :',;imrod, Fain·v
I I I F. ( z,rn ikaj:!CY) i H1pon, tal~żt~ \\'J;row~tdzaiw ohccn ie Seagu li \',
Osprey, homliardo-torpeduj:!CY Baffin, rozpoznawczy Scal i rozpowsp<'>łzawodnictwa

~
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znm,·czo-torpcdujący Slrnrk. Oba ostatnie Sć! używane dla ohscrwaeji ognia artyleryjskiego okr(,'.tów.
Należy zaznaczy{·, że wodnosamoloty, używane przez F.A.A.
należą do typu amfihji pływakowych, natomiast wi<,_'k\ec wodnosamoloty O nacisk ot r\\'ałych kadłubach wchodZć! w skład Królewskich
sił lotniczych, czyli Hoyal Air Force ( H.A.F.) i bazują si<2 przc\vaż
nic na l\Iafcic, w (:alal"rana i Hal F'ar. Eskadry te składają si<.> z 12-lu
jednostek (zasadniczo) dla apar~1t<'>~v lądowych. i G-ciu dla wodnopłatowc<'>w. \V Cah1frana z1ia.1du.1c s1~ eskadra Nr. 202. Oprbcz tcoo
morskie bazy lotnicze znajduje! si~, w (;ib~·aitarze i koło Famagu~ty
na C:yprze. Anglja zacz(,_'la zwra~ac hacz1m)SZ:! t!:vag~- na len ostatni punkt z chwile!, gdy korzystap!~ z o:-iłalnema I lllTJI, \Vłochy za.kły tak zwany Dodekanez, z IWJ~YH,'.ksz:J \\}SIH! H~d~s. Oczywiście,
że i wtedy przeszko_dą <_Ila, ~lalsZl\l c!{SJ>~rns,11 wł<~skil) p~>d brzegami
.:\lałl'j Azji okazał sH; me I urck I rnc (.rek, a mcu111krno11y na morzach
,\nglik.
Siły brytyjczyków ~<! wi<.>c p_ol~aźne, al_c ~dy pon'>wnamy je
z możliwościami \Vloch, klon.'. przec1cz S,! u SH:IHc w domu, \V bazach świC'luic zaopatrzon~T~l, z zaJH'Wlli<:nc! dostaw:! matcrjał<')\\' pc:dnvch z Bat urn u (ropa) 1 sląsk~}j ( w(.'g1el ), otrzymamy na korzvś<'.:
H~ymu dane, uprzrdnio wy_micnionc. D!>da6 jcs~cze należy, że, ,1ak
dotychczas, wyczynt lechmcznc morslrn:go, lot111ctw~t włoskiego t-lćJ
znacznie wymownic.1sze od pokazowych lotow hrylyJczyków.
Stwierdzamy z powyższego, że marynarka włoska nic zasypiała gruszek w popiele. \Vłocl_i~' s:! przygo!m,·<_m,e, ahy w kwcstji
ot rzym a nia niczb<.>dnych terytorJoW,. wyp~m?cdz1ec ostatnie słowo
tvm Juh innym sposobem. :\Iary1wrk1 S\\TJ rnc rozln1dowywah· dla
l;ezpośrcdni~j walki z Negusem.
·
\Vidzimy wic:c, że wspólzawodnicz<!CC siły morskie na wodach śn'>dzicnrnych '. 1:! warte je<!n~l <11:ugiej, lcmhanlzicj, że pcwn:J
wyższość techniczną floty wł<!sk_1c.1. z_n!\\'llow:~ży \\')'.rohirnie hr)·tyjskic. ~akży jedm~k z~1z1_1aczy~, ze .1esh hryty.1c~yk J_est doskonałym
st ra tcgicrn rw pozwm1c_ 1!11pcrJa~1_1y_m, to ~akt 1·1~1em ,1est sportowym,
czyli że hołdu.i<-· szyl>lrn.·.1 ~lc~yzJI 1 rnel_tl,wosc1, natomiast ))I'zcmvślanic ost:ikcznyeh JH>Slllll(,'.C. p~Jzoslawrn _Londynowi. Dlatego tZ,ż
podczas \Viclkicj \Vojny _hrylyJczycy lllcl.JQ takie stronice historji,
jak forsowanie Dard~mcl. llotyllc rz~'C~IH' J><!d Kut-d-Am:tn!, takty(:Zne nicdoci:igni<2cia bitwy .Jutlandzlrn.'J. ~Ia.P! zalP także wyczvn zakorkowania Zeebrngg<-'.
· ·
:\Iaryn:ll'ka włoska natomiast rozumie koniccznośó uzvslrnllia daj:1cych dobrobyt _krcnc')\v dla 1:oz1_-odczości SWl'go rn.tnHlu~ ::\fo
wide odwagi, ale nw ll!esłcty_ t~> ,,ale', _z~ nawet w \Vidkil'j \Voinic

lirnła tylko hi<·rny t~d~wł, rn1,1ełditow111q o<lznaczaj:Jc si<,' działaino

śchJ swych szyl>~rnlHe~nych ku t n~w pr1y za ta pianiu w Poli pancernild>w :iustrjacl~1ch. ( .oprawc~a. me pos!ad:~ła wtedy wszystkich tvch
wspM(..'zcsnych ,1edno~lck: ktore składa.i:! s1~ oh<.'cnie na całkiem ·no-

\\'oczcsn:! i pcln:! olHctmc mary!1arl~<.>- _Lecz; nawet z doskonałvm
sprz<:tcm, witatnw slow<! wyJH:wrnda,1ą c1, ktorzy potrafi:} go wykorzysta<'· w warnnkach nwcodz1c1111ych.
'
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Ale jest jedno zjawisko. które dlaczegoś uchodzi uwad·,i;e
rzcczozna\\'CÓw posuni<:C:· IW .:\Ian· Nostrnm, a mianowicie: Od pocz~!tku wieku XX nie hyło zamieszania luh zmvicruchy IW tern morzu
lub wokoło niego. którcgohy \Vłosi nie wykorzystali krytorjalnie
na swoj~! korzyść. Coprawda ohl'cnie jest jeden bardziej podkreślo
ny czynnik: Nil'przychylnie usposobiony Albion insynuuje. że sztandar białych w wyprawie ahisyt'1skicj znajduje si<,_· \\' nit·\\·ł:.tściwych
n;kach. Ale sytuacja Albionu jest kfrdzo delikatna - p1·zyjcmnie
hyć ohroi'1c~! r~1s kolorn\\.~Th, ale niehl'zpil·cznic dopuście.'· do zaniku
poszanowania hiałcgo czlowi('ka wśn'>d nich.
Dlatego też zdwojona śn'>dzicmnornorska fiola brytyjska rohi od października tylko wycit·czki krajoznawcze.
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Stawiacze min.
W piśn1ie ,,:\[orskoj Sliornik" ukazał si~ ~•rt:rkuł
011_1:1wia.i:J~·y cechy chai_-aktery~lyczne, jakie Jwsi{Hla<~
w11111y rozm• typy slawwczy rn111, w zależności od ich
prz(•znaczenia. Arty_ku~ ll'n, ei_ekawy_· ze wzglt;>du na
swe matenwlyczne UJ(.'Ctc, podaJ<: poniżej w streszczen_iu. Zastosowana lu mdod~1 rozurno_wania, jedyna ra<:Jonalna iresz):J, przy p_ro.1ektowarnu nowych jednosll'k, wyraż:1 SI(' nasl~•pu,i:.1co: JH'zedewszystki<•m oki·eślic'· Jllożliwie konkretnie <'l'l i zadania proj<!klow:rncuo
okn:tu, a dopiero w zależności od Lego dobrać i uzo'./>dni{· z:1sad11icze elenwnly lcdmiczm·, jak: wypo,·n<~Ć
'
szy!Jkoś<.'-, uzl>rojcnic i I. p.

1. Podział o~·ólny. \Yspc'~łczesm: sU_nvi_acze min można podzidić· 1w dwa zasadlllczt· typy: defcnzywny 1 of cnzywny. Gł<'>wnvm
czynnikiem, ktc'iry <kcydujt· o zali~·~eniu st~1wi_acza min do jt>dnZ•go·
luh drngicgo typu jest jego szyhkosc, od l_don·.1 zależy dojście w dostall'cznie kr<'>tkim czasie do wybrzeży llH'przyjacidskich~ jak n'nvnież ucieczka przed pościgiem.
Stawiacze, 11alcż:.1cc do typ11 dcf(•nzyw1wgo, \V hardzit'j szcZ{'g<'>łowej klasyfikacji można podzielić· rn1:. sU_1wiaczc p<'>I i zagród minowych, oraz okn:ty, sluż:1c_c do_ \\'zmocm~111a. l}_Ih LIZL!p~·łni(•nia pola
N1c.zalezmc od swt•n<i
pos la \\"IOlll'J • u przed 1110.
ie za Mo rod\',
wzoM lcd11
M
•
..
,
przt·z11acz('Hia, dc~·<'llZ)'WJH' stawiacze mlll 1~10g:! być_ okr(,'.Lami wylnulm\·:uH•mi spt·c.i:tlnH' do tego ccl11, luh łez przcrolrnmcmi z okn.'1<',w innych, np. z<· statldl\\' handlowych.
· Dla ofr11zyw11l'go stawiacza min istniej,J dwa zasadnicze
typy zadai'1: 1) Postawienie pola lub zagrody u wybrzeża nicp,·zyja~
cit+ kic no,
;--i~) Posta\\·icni<' zagrody na lin.ii marszu floty nieprzyja··
.
, .
cielskiej.
Należy zaznaczyc, ze dla wyk01~:rn_ia łych ohu zadnt'i, wymagania co do samego okn:tu s,J zupcłme ,J('dnakowc: prz<.'dcwsz~··
stkiem duża szyhkośt.
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Ofcnzywne stawiacze mog:1 być okrQtami, wyłrndowancrni
s1wcjalnic, jak również nadają siQ do tego celu po odpowiedniej
przcn'>hcc - inne szybkobieżne stalki. Prócz normalnvch stawiaczy min o ściśle okrcśloncm przeznaczeniu, islni<'.ic w·ide innych
okn,'lów, kt<'>rc ma.i<! urz<1dzenia, pozwalafocc na przyjQcic i postawienie pewnej ilości min. Coprawda, dla tych okr<.:tów miny hQd:1
przedstawiały z1wczenil~ i wartoś{~ drugorzQdncj hroni, tem nil'nrniej
jednak prawic wszystkie z tych okr(,'t{)\\' mog:1 hy{: użyte w charakterze ofonzywnych !-'.lawiaczy ze wzglQdll na swoJ:1 przeważnie duż:!
:-;zyhkość.

2. Defenzywne stawiacze min. ]st 11icjc mnil'manic, że dcfenzywny stawiacz min nic pot rz('huje znaczniejszych szybkości.
Czasadnia si(,' to hezpieczd1stwem wanmków prac~', ponieważ spotkanie okr<,:lów niq>rz~ jaciclskich u wfasnych wybrzeży jest mało
prawdopodobne i nic przedstawia dużego nil'l1czpicczd1stwa. Pozatcm dt-fenzywny slnwiacz za\\'SZ<' może zd:1ży{· na czas z poslawic11it·rn min, ponieważ term jego pracy bywa zwykle bliski bazy .
.Jest to pogl:!d nie zupełnie racjonalny, Z\daszcza, jeśli weź
miemy pod uwagQ pierwsze chwile dział:u'1 wojl'nnych. \V pierwszych dniach wojny, rola dl'fcnzywncgo stawi:1cza h<;dzie pokgała
na jak1w,iszyhszl'm postawil'11iu możliwie dużl'j ilości min, sklada.i:!cych siQ na pola i zagrody, hroni:Jcc dosł<:J>ll do wł:isnych wybrzeży.
\V tym właśnie okresie hrak dostatecznej szybkości h(,'dzie najhardzi<·.i dawał siQ we znaki. chyha, że iloś<.''. min, jaką h<,;dzie mc'>gł dany
stawiacz załadowa{· jednorazowo, wynagrodzi CZ(,'Ściowo st rat<: na
\\' wypadku, gdy zbyt n1:1h1 szyhkoś{·. stawiacza nil: poszybkości.
zwoli na uskutccznit'nic jednego lrnmplctncgo manewru postawienia
min w ci:Jgll nocy ( dojśc.:c do rniejse:1. postawienie min i powrót), to
należ~· taki okr<:ł uważa{: za nicnad:tj:Jcy si<: do dalll',i opnacji, ze
wzgl(,'.du na nicmożliwoś{· dyskretnego jej wykonania.
Z drugie.i strony nit'. należy ż:1dat\ aby stawiacz dc{'c,nzywny
posiadał maksymalnQ szybkoś<'-, jak:! może nw dat': ohccn:· stan ll'chniki. Bvłohv to \\'Vmaganic zh(.'dne, a cz<;sto \\T<:cz szkodliwe, wpłv
waj:JC(' lI,krnnie na· i,rn~ cechy, jakie powi11ic·11 posi:1da{· d<'frnzyw11y
stawiacz min doby obecnej.
Ż:!d;rnic pl'wnej ściśle określonej szybkości, nowinno hvt'·
oparte n:, zupeinic ści~-lcm założeniu warunld)\\' pracy okn;tu i zadania, jaki(· ma wykonał~. Zasadnicz~, czynniki jakie tu \\'irn1y h".'l'.
brane pod ll\\'Hg(,', s<r
odlegloś{ od baz>· do miejsca postawienia min.
czas t rw:rnia nocy ( ci(·m110ś{: - dyskn'c.ia operacji),
czas, pot rzch11y do z;iłado\\':llli:t min n:i ok 1'(,'l ( w wyp:1dlrn,
gdy stawiacz może wykona{: w ci:.igu nocy wi(.'cc,i niż jcd11;1 opcracj<;).
:'.\[afoc rn1 wzgl<;dzit' powyższe czynniki. możemy ułoży<'·
wz<'>r, k tc'1ry uh1 t wi pi'>źniejszc rozumo\\'all i('.
Oz11:1czmy przez „T" - czas trw:rnia ciemności - \\' god,~i11ach, przez ,.L" - odh-gloś{: w milach cd bazy do miejsca postawiPnia pola lub zagrody, przez „ v" - szyhkoś[: stawiacza w \\"(,'Złach,
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przez „t" - czas w godzinach, potrzebny do załadowania min na
okr<;t, wreszcie przez „Il" - ilość pełnych operacji postawienia min
~,· ci:Jg11 nocy, ,,·ówczas wzc',r, h1czQcy te wielkości, przyjmie nast<,·pu_J:Jq postać:

T

=

2L
n

.c_

V

+ nt -

t .

(1)

\Vzór len je~t JH"<tw!dlowy 1~1_-zy ;alozeniu, Ż\'. sta.wiacz jest
.I u~ załadowany do p1cr~vszc.1 opc1_-acp. I oza tern .wzor 111c uwzgl<:d,ua czasu trnnsporlu mlil na l:ldZJP 1 czasu trwmua samego stawiania mi11, jako wartości njl'znaczncj w porównaniu z inn<'mi wielkościami, wysl<,'JHJj:Jcl'mi w1• wzorz<'.
Okrl'śbjąc ze wzorn ( 1) wart oś{: ,,n" -

T

otrzymamy:

+t

li= - - - - -

(2)

\Vstawiaj:1c do powyższego wzoru dane cyfrowe na „T"
i „L", n10żcm,· ułożv{· tahdk<,· wartości „n" w zależności od „t" j v"
Naprzykład: "'niech· czas . trwania cit·mności ( w lecie) wy;;osi
T = '.2 godz. a odlcgłoś{'. od hazy L = 20 mil, wc'1wczas ot rzym;imy:

Tabela I

"'_v_~~'

1 _5~h--;-'1_7~/.::__j
~2-:-/_:~-·.- 4~

_1

18
20

o Io Io /o

I

o /o /o

o

J

- ,1

I

1

1i/'-

1

-I

-1 J 1 /

T

=

I.

=

2 godz.
20 mil.

\Vidzim_y z tej l,1hdi. że przy dwugodzinnej nocy szyhkość
slawiaczn musi wynosi{'. conn,imniej 20 w<;złów, aby móc wYkcnać
jedno poslawicnie ·min przy zachowaniu dyskrecji rwrnc\\Tll, ~ w WYŻ<·j pod:111Ych w:inrnkach. Każdy inny okn;t o mniejszej szvhkoś<·i
h<:dzic zm~1szony wykonywat'·. lQ opcrncjQ cc;ściowo w <b-:id1. ~
\Vcźmv i11m· przykład:
niech j>rzy tej s:1incj odległości od bazy, cz:.is tnrnnia nocy
wynnsi (i oodzin:
.J:J{ wida{· z tabeli_ IL szyl_>lrnść st:.1:v_iacz:1 8 :V<:~l<'>w jest już
wyslarczafoca do wyko1wma d:111e.1 op~T:tCJ! 1 postaw1cnw min odh<,'dzic si1,· c:ilkówici<· w ciem1wści, 11atomwst h \\\·zł<'m· w lym wvpadlrn
,i<'sl szvhkości:1 11icdosla lcczn:1. Zwkk1zcnie szybkości do 1O,· 12 j 1 I
W<,·złc')\~' hylol>y l)('zcclm\T, ponieważ nic ~10żc być wykorzystane
do zwi<,·kszcnia ilości całkowitych opcracy.1 w ei:rnu jednej noev .
.Jcd11:1kże jesicni:.i l111> w zimit'. gdy 110cc s:J długie, zwi<,·kszcnic szyb-
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kości do 12 wc,_·zł<>\\' daje już możnośi: dwukrotnl'go, wzgl<,_'dnic trzykrotnego postawienia min, jak wykaż:1 nam tabele III i IY.

Tabela Il

XI

1 :2

I

:i

1

4 1 :>

I

6!1

I

8

0

o

()

1 1

1

1

T

=

14

1 1 1 1 1 1 1 1
I

L

= 20 mil.

rn

2j

(j

o

8

1 1I 1 1

I 20

()

01010

1

-

1 1 1 1 1 1 1

2~ t

1 1 1 1

1

'foheb IY

Tabela III
T

=

8 godz.

~\11

2

I :~

L

·1 I

=
;°)

20 mil.

I G! 7

j

8

T

~

I 1I1 1 1 1I 1 1 1

12

21 1 1 I 1 1 1 1 1

12

l(j

2 1 2 1211

1 1 1 1

rn

w

,, - - 7·+f7

1 1 1 1

20

I

14 godz,

~I

10

___.

(i grnlz.

(;

1I2

L

=

20 mil.

I :~ \ 4 1 ;i I (i I 7 i 8

I

I1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1
_21 :> L:J2 2 2 12_11
I I I "1I ') '.2 2 2 2
,,
- -,2 2
l~.,-·t+
I

•

,)

I)

,>

'>

,)

\Vn'ibnv do tabeli 11: widzinw tu. że szyhkośi· sia,Yi:1cza
Hi m:_'.zl<'iw im10],Jiwia dwukrotm· wyk<~nanic opc1:ac,ii pod w:1ntnldl'm. że załadow:111ic min 1w okr<:l nic trwa dl11żc.i niż 1 godz.; szybkość· zaś

'.20 \\'(,'Zi<'iw j11ż pozw:tl:1 11:1 wykonanil' lego s:mwgo zadania przy czasie ładowania min n'iwnyrn 2 godziny.
Z powyż .· zyclt przykł:td<'>w, przy założeniu odll-głości L = 20
mil dochodzimy do wniosku. żc mi11in1:1lna szyhkośi· sl:1wiacza powinna l>yi·. nie mnil'jsza od 8 w<;zł()\\'. D11że stawiaczl'. kl<',re zuży
wa.i:} dużo czasu na z:tladow:111il' min. 11ie zysku.i:! prawił' , nic n:1
zwit;kszcniu szybkości po11:1d 8 \\'<~zl<',w i tylko ,,· wy.i:}tkowych wypadkach, przy 1 I-o godzi111H·.i cil'lllllości ( t:dwl:1 IY) i przy czasie
btdow:mia mi11. 11it· przl'kracz:1j:1cym 7 godzi11 - zwi(;kszcnil' szybkości do t '.2 \Y<;zh')\\' da pomyślne. wyniki.
I )la mniejszych slawiaczv,
kt<'m· z:dadowufo pd11y z:1pas min \\' czasil' 11ie dł11ższym. niż dwi(•
godziny
zwi<;ksz1·ni1· szybkości j1·sl korzystne. zwłaszcza podcz:l',
dlt1gich 1wcv. gdyż pozwoli im Io na p:irnkrnl1tt· powl1\rzl'llic op1Tacji
\\' ci:!gll jednej nocy.
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I I oś{_· m 1 11. Hozp:lirzmy kraz czynniki, kl<'>rl' wanrn.
ku.P1 \\'yh<'>r ilości min. jak:1 okr<:t \\'i11ic11 zabierać. \V pil'n\'szvm
~-z<:dzic nasu\\'a si<: pytanie. jak \\'idk,! nrn hy{_· zagroda luh po]('?
ZBór~· można lu odpo\\'il·dzic{·. Żl' ilość potrzebnych min do posta~
,,·!cma każdego pola i zagrndy J)I'Zl'\\·yższy calko\\'iły ładunek sta\\'lclczn, to ll'Ż k\\'cstja t:i. jako nil~ rnHlafoca sic,' do dysb1sji _ odP:t<b.
Onw\\·iaj:.ic SJH':I\\'(,' szybkości stawiacza, nic 11wzgl~dniliśnw
ezc1su _t!·\\':111i:1 ~:imcg<! st:1wi_rn1ic1 min.. ze ,"?gl<:du rw jego znikom;!
wartosc w JH>ro\\·1ianH1 do rnnych w1clkosc1, ,,·chodz,icych do wzon1 (I). Bio1-:_1c jednak pod 11\\'agc,' duż:1 ilośi· stawianych min i mnłe
szybkości podcz:1s s:mwgo st:1\\'i:mia - otrzymamy wartości dosvć
·
znaczne. j:ik wynika z tahdi Y:
Tabela Y

I

s

1~1

8

G

10

12

:w

IG

12

1()

4

210

,1()

:i2

24

:.w

(>

:HiO

1o()(l
:-,

48

:m

8

480

]o2()
:-,

1bo0-1

10

(H)()

1040
:-,

12

720

14

8-10
!)(i()

2g00
2g20
:lg 10

2g08

1(j

I

1G

I 18 I

20

I

120

~

1--1

I

0

,

H

17

8
1;)

7
1:i

:-w

20

24

20

-18

40

:i-1

1g20

1:-,o()()

30

·l:>

1;:-,,r:Hi

1g12

G1

lg;'j2

lg24
10:Hi
;-,

lgOO
1bo IO

1bo()()

G:J

47

1g20

1,rm)
t,

1:-,H()()

;"i:3

o
12
18

:w I _,
24
:~8 :~:~ I :m
4;)
40
:m
')-

42
48

,. y" sz,·bkość· ok,·<: III podczas stn \\'ic111 i:1 min; .. ~I" - ilość
min. ,.S" dl11g<;śt'· lillji min w milach. odpowi:1daj:,1ca ności posta\\'ionych rni11 przy odstu>ach sl:1wi:rni:.1 co :m.:> m .. co odpowiad~1
średr;icj szl'rokoś~·i olH'cnych okn,:lc'>w linjowych.
Hoz1wtrzmy teraz jaki wpływ ml całkowitą opcracj\'. shwiania pola lub zagrody mi110,,Tj wywi_cn~ cza~ sarn~'go minow:rnia .
. \żcb\' spdlli{_· \\'ttrnnck postawH'rua mrn w CicJgll nocy, musi
liy{·. zncho,,·an·a 11:isl(.'.p11j:1ca z:ileżnośt'.·:

'I'

n

2

L

\'

+ nt - i+ l'n

gdzi« ' t' oznacz:1 czas minow:mi:1. Na podsla\\'ie wzoru ( ;~) możl'm\·
~iłoż~' t:ilwlc. trl:tl\\'ia,i:.irr- wyl>c'ir szyhkośc_i sl:i\\'iacza i jego wil'lkoś<.:·i

ilości min, jak,) może załadowac.
Dla przykhtd11 w<'Źmy założenia tahrli III I. j. T = (i godz.
:.W mil. a 11:idto bicr/.'.(.'!llY pod m,·:1g~ \\'~:konanie jednej opl'r:ii L
cji, t. j. n = I i I = O. \\"zor (.q przyJmll' Wl(,'C postać:

\\' S<'nsic

G
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A ponieważ czas stawiania mm t' jest zależny od długości linji mi~

nowania S i od szybkości stawiarza v, przyczcm t'

=

s
\'

wic,:c

osła lecznic:

40 + S

G

V

Nadaj:1c odpowicdnic wartości v i S otrzymamy tabele; YI:
Tabela YI

XI

2J

.i / n J 8 l 10;12:H ! 1n

n

o ! o Jo Jo ! o

8

1

1

1I 1

10

1

1

12

1

u

-I

18

Io

()

()

o

1

1I1 1

1

1

I1

1

1

1

1

1 1

1

1

1I 1

1

1

I

1

1G

I

o o o

I

I

I

1

I

1

I1 1
I I1 I

Hozpalrn.i:1c tabel\'. II doszliśmy do wniosku. że przy danych
hczcdm,Trn jcst budowanie dużych ddt·nzy\\·n~Th stawiaczy min o ~·:zyhkości powyżej 8 wc:zl<')\v i że dopit'rn przy ~O W<:·
złach można co~ uzyska{·, z~ zwic:kszl·nia szybkości. OlH'cnie, rna,i:Jt
ułożon:} dla tych samych warnnl,Jm· tabel<: \'I, moŻl'my wprowadzić
do poprzednich rozummv:11·1 JH'\\'n:J poprawk<: ( wynilrnj:Jr:1 z uwzglt.,.'dnil'nia rzasu minowania) i stwicrdzić·, Żt'. poprzednio wybrana szybkoś{: 8 wc:zł{)\v j<'st nicwyslarcza,i:1c:1 dla stawiacza o ładunku powvżl'j 180 min, a minimaln:! szybkości:! do przy,i<:ria jest 10 wc;:zl<')\\',
gdyż w przeciwnym razit· cz<:ŚĆ: operacji musiałaby odi>ywai'. si~
w dzil'i't ( zalcżnośi: ( :~)
nie spełniona).
Powyższe rozumowanie nic możl' hyć· traktowane jako pt•wna ściśll' określona l'l'l'l'pta, dla budowy stawiarz:,. kt<'m·go cechy
zah·Żl'Ć: b<:d:.1 od widll czy1rnik<'>w innych, może nrnit·j ważnych. lecz
w sumie da.i;!(_'ych dośi'. ważkil' argunwnty, prz('mawi:1.i:1c za odst:Jpirnil·m od przyjc.'ll'.i za~:ady.
Przq>rowadzaj:JC rozważania co do ilości min, jalq winien
zahit•rai: stawiacz, ,Yychodziliśmy z zalożcnia, że miny, jakil' posiada
okrc:t. ma.i:! b\'t'. postawione wszystkit• _jednorazowo. Oczywiście
\\~ wypadku gdy stawiarz ma min~· nil'lylko na pokładzie, lecz n')\\'rncż \\. komorn(_'h, należy brać pod ll\rng<: tylko tt: ilość: min, k lóra
założeniach
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P<~zwoli iw minowanie bez Jffzen\'.Yi spowodowanej podnoszeiiicm
m!n ~ ust;i,wi:_rnicm ich y:_i szy11,~cl1, oraz przygotowaniem do poslaw1cma . laki okr~! wm1~'n byc_ wypos:_1zony ~v hard~o rozwini<,' te
środki transportu I rozdziału mm 1w szyny, azchy umknąC:: zalr·zv·
łllania w n1inowaniu.
H e j o_ n p ł y _w a n 1 a. Dla stawiaczy defrnzywnych
.
l"CJon pływania .1cst kwest.Ją drnBorz~dn~!, ponieważ len typ okr\'tU
jest JffZt:znaczony do pracy na rned11zych stosunkowo odległościach

od włas11vch ,vvhrzeżv.
lJ z h ;. oj c ·u i c a 1· t y I c r y .i s k i c. Dcfenzvwnc shwiaczc !ni11, ze w~gl<._'du 1w działanie hliski(' zazwyc~aj od ·własny~h
wyb rzezy,. si! po111ek:!d pod osłon,! wl_asnyc~1 _ba łtT~'J nadbrzeżnych ~•
st,!d też silne uzhro,1ernc art. st:t.1c s1~ rnrne.1 kmnccznc. Poza tem
ustawienie silnej artyll'1-ji napotkałoby na poważne trudności ze
wzgl<.:du na ohecnośc'.'. min na pokładzie, a km samem duże martwe
k:,1ly dla dział.
.Jeżeli chodzi o uzhro.i('nie przcci,\·lot11icze - sprawa ta ni e
nwżl· by<'· 11a stawiaczu za11iedh:111a; odwrotnie - powinna być jaknajszerzej rozwinic,:ta.
z a gł<;_ b i e II i c ok r <,_' t li. Przy stawianiu pola minowego kwcstja zagł<.,·hicnia stawiacza jest 1·zcczt! drngorz<,_'dn,1, natomiast nabiera znaczenia dorninu_i;!Cl'go przy kontrnUr~vaniu posla-wioncgo pola i JffZY cwenlualnem uzupełnianiu, l11b wzmacnianin
pola nowrmi minami.
Przypuśc'-my, że post:l\Yio11c min~' n_1a.i,i ZH zadanie zagrndzc11il' przejścia dużym okn;t~>m, o z:~gł~b1rnrn ponad -1-;) meld>\v
\V tym wypadku okr<._'t ~ta:\'H~cz: I_dory 11:a fffZCJ_ff~l\\wlzi<· uzupeł
nienie pola przez JH)st:.rn:1c111c sw1c,zycli. rrn_11 7 powmll:n posiadaC:· zagł'-,_'.hic11ic, nic przckraczaJ_t!n~ -1 - ~ _gdz1c S ,.J<-'s_t gn11_uc:! dokładności
stawiania min na zad,lllC.J gł<.,'J)()kosc1, do klon'J nnlczy zawsze dodai~
przypuszcz:dną wysol~ość· fali._ lstnicj,ł<t_ol)('cnic we wszy~tkich marynarkach duże stawrnczc mrn oczvw1sc1e do L'go edu SI\' nil' na-

.
.
.
() ile zagroda mmowa Jest postmnona dla zatrzymania
mniejszych olff<,_'11'>\v, o 2 - :~ m_cl ro~\"\'lll zagł'-,_'.hic_ni_u, .i est l'Zl'CZ:! jasn,},
że zagłc.,hicnie stawiacza m11s1 h;·c Jeszcze ~1m1c.1sz_e.
&ijcJ.

\V ten s1>0s(')h dochodzimy do wmosku, ze dla wzmocnienia i kontroli pbl i zagród m~n_m~'ycl~ nal~'ŻY mieć s1~cqalny typ d~frnzvwnveh stawiaczv o mozlnnc mcd11zcm zagl<._'h1cmu, kt{>1·c należy~ uzyskać kos_zkn1 inll~'Ch właściwości okr'-,_'.tll. Om,ó wimy pokrMce ecchv talucgo stawiacza.
a) . , Szyhl~ość. K wcstja szyhkości może hyć rozpa I rywana
zupełnie analogicznie, jak już te~ fostałc! przcp1:owadzom>.. Napotykamy tul:ij nu doclatkm,·,J trwlnosc, _a r_rn:1110_w1cw uzJ·s~rnn1e wi\'kSZ<'.i
szvhkości okr'-,_'.łll o nrnłcm zagl'-,_'.h1eruu a .1cdnoczcsmc doś{· dużl'Hl
ol>ci,JŻ<'niu ~ni1_wmi. . CoJ_>r~n:'da, kwc~tja _szybkości dla t~'go typu
stawiacza me ,1cst na.1wnz111e.1sz,!, pomcw:1z ~wdług wszelkich przvpuszczcr'1 ko11 t1yla i cwcnłt_wl11c u:'upcłmcrnc pola nic h<.1dzie op~'racj,J, ,vymaga_p)Cc} zh~,t duzcgo pospiechu.
godz.
Przyjmujt!C dla przykładu dane tabeli II ( T

= (;
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i L = :w mil, dochodzimy do wniosku. że szyhkośt'· stawiacza powinna
wynosi{~ 8 W(..'.Z. i zwi(..'.k~·zenic jej nawl'l do t:~ - U \\\'Zh'nY jest lic:~cclowP. Dopiero z11:lczrn: zwi(..'.ksz('nic. od l (i \\Tzlc')\\. wzwyż, h<'dzi c~
miało znaczenie. ale należy rozpatrzeć. czy to z,~·i<:kszcni(' .fest r;-1cjonaliH'.. Ol<'>ż lakil' dwukrotne zwic:J.::szc11ic· szybkości okr(,'.lU ))()(..'i:Jg11ic~
za sob:! szc,rcg zmi:111 in11ych clenH'1ll<'>w, :1 mianowicil': zwic):.szctdl'
tonażu w dosyt'·. dużym stopniu. zmni~'jsz('11ic! ilości pohi<'ranych min,
duże trudności \\' zaclio\\'ani11 ż:.1da11ego małego zagl(,'hienia i I. p.
\Volwc tych wszystkich I rndności. wydaje sic.· n:1jrac,io11:d11i('.iszcm
pozostai: przy nil'dllżl'j szybkości 8- 10 wc;zh'>\\', zależnie od wan111k:c'nv t(•rcnmy>·ch i konkretnych zadai'l opt'r:icyjnycli.
h) Ilość~ min. Pierwszym i naj\\':IŻlli(·.hzym powodem
ogrnniczenia ładunku mi11 jest koniecz11oś{: 11trzyma11ia małego z.1gł\'.birnia okn;tu.
Coprawda można budowa{· specjal11y typ \\'il,'.kszcgo stawiacza o ni(·<htŻl'lll z:1głc;hic·ni11, jak np. rnsyjski<'. stawiacze - t r:lllkry, posiad:1j:1cc sylwet ki sta I1-J)\\· handlm\·ych. budowane
w okresie wo.iny światowej. D:11w t>·ch okrc:t<'>w był>· 1wst\'1n1.i:!cc:
wypornośi: :>00
1'..WO Ion 11; zagłc;birn ie dziobem O.<i -- 0.1) rn .. ru l':J
1. :i - 2, 4 m. i ł:idu1wk mi11 180-2:W sztuk.
Bior:.1c pod li wag(,'. przczn:1czcn il' oma \\·ian<'go Iypu s l:1wi;1cza ( kon I rola i \\'Zlllocnicn it' pola) 1110żn:1 J)l'Zl'\\·idzic{·, żc· le opvracjc nie li(,'d:J wymag:tly zbyt dużej ilości min i. raczej kosztem znrnicjszcniH tej ilości należy d:Jżyc': do Z\\'ic;ksze11ia lwzpicczl'i'1sl\\'a przez
plybze zagł<;hil·nie okn;tu.
c) lkjon pływania jl'sl k\\'cstj:i dn1gorz1:d11:J. jak
dla
\\'SZ\'stkich sta\\'iaczv dl'l'c·11z\·\\·11\Th.
d) l Tzhrn.i~'nic· arl~~h-ry~jskil'. Sprawa przl'dsla\Yia s1(; po·
dolrnie. jak dla sla\\'iaczy dużych.
c) Zagh;hil'nic·. .Jest Io kwcstja z:1sad11icza i 11aj\\'aŻnw.1sza dla tego typ11 okn:t<',w i wszyslkit~ i1111c Cl'cliy nwsz:.1 l,y{·. przt stmic:tc 11:1 pl:111 dalszy \\'olwc koni<'czności uzyskania mal(•go zagłf:
bicnia, ~"brnmvi:!C<'go pods ta\\'{.'. lwzpicczct'1s Iwa okn: Iu i możliwości
wykonania powil'rzon<'go mu zada11i:1.
~- Ofenzywne sta wiaczp min. Hozpa I rzmy kok.i 110 dvmcn ty. poi rzt'hlH'. dla sla\\'i:1cz.v min typ11 ol'C'nzywncgo :
S z y h k o ś c':. .Jest Io c;1,y11nik podst:1wowy dla lvgo typu
okn;tu. Ko11krl'lrn· cyl'ro\\'l' d:11w można ustalii· 11a podstawie nas tc:Jrn.i:Jcych t rzcch \\'a rnn IJI\\·:
1) ::\lożli\\'ośi· osi:rn11ic:cia wyhrzl'Ży nicprzyi:1ci<'lskicli.
postawienia min i powrnl11 do bazy. 1111> przy11ajm11it'j do lwzpi<'CZIH'go miejsca w ci:1g11 nocy.
2) ~lo;i;ność' 11cicczki przc·d pościgil'm szybkich 11icprzyj~1- ..
cirlskieli ic'd110slt'k.
:~) :\°i<· kn;po\\':111it' S\\'oj:J mał:J szybkości:} \\·ł:isnych t'skorkn'>w. kr~JŻm\·nik<'>w 1111> torp<'do\\'c<'>w.
Pil'r\\'~-zl' z tn·h z:1da1'1 zah-żv całkowicie od czas11 t rw:111i·1
nocy i od długości li1;,ii opvracyj1wj. · Ohit· I<' \\'i<'lkości s:J zmi("lllH '.
::\lożna III oczywiścit' wzi:,d· pod uwag<; 11:i,jniclrnrzysl 11ivjszv \\':I n111l: i
t. .i. 11ajkn'>1sz:! noc i najdalszy możli\\'y JH111k I lli(·przyjaci<'lski<'go

926

wybrzeża, jednak przy km z~tlożvniu można zg<'>ry przcwidzic~ : .
opcrnc,ia okaże si<.: nicmoż!i\~'~l ,do \\·yl~onani~~ z pywodll nicosi,Jg,;l~
ll):ch :'vymaganycl_1 szyh_Irnsc1. Sb1d \~·n_H!sck, ~e olcnzywny stawiacz
mm nw ma górneJ granicy \\' szyhkosc1 1 h<.:dz1e km lepszv, im szvh·
·
kość: jego hc:dzic wi<J~sz,t.
.Jeżeli zastanowimy sic: teraz nad drngim wan111kinn, to
o~zywiścic nast~wa sic,· wniosek_, że szyhkośi·.. stawiacza mw;i bv{:
J'()WJW szybkości 110\\'0CZ('Sllych .1cdnostC'k kkloch, a wii:c wiclkościa
l'Z(,'dll .1() \\' (,'Zł< )\\'.
\Vn',{·my do picr\\'szego zad,111ia: maksymalna możliwa 0<L
0

L

,,

. .

.

.

lcglosc do mw,1sca posla\\'Jl'nIH

.
m111

.

\\'ynos1: L

'I'. y

= -2 -

.

, gdzie T _ czas

szvhkość stawiacza .
trwania nonr. :1 \' .JcżZ.Ii przyjmi<'n.1y Y = .rn \\'(,'.złó\\', a T = (i godz., ot rzvmamy: L = 120 mil. Po_dohnic, J~r~y za_łoż(·nit_I T ~ . 14 godz. i t~'i
saml'j szybkości, wypad n w: L = 2~0 mil. . \V1clkosc1 powyższe S,}
w 11il·kt<'>1·vch w\'padkach wystarcza.J<JC<'. \\' mnych - ni<', jcdnakżt•
nal<'ży z,,;,naczy~, że przy posiada11_iu odpo\\'~t,'dnich si_t_ do ·przcprowadz('lli~, wvwiadt1 na drodze sta\\'wcza, czc:sc opcrac.Jl ( dojści<' do
brzeg<'>\\' nit:przyjacida) może hyć. J~rzl:JH'm\·adzona \\' dziei'l: a ternsamem ok:iżc si\'. możli\\'cm przcdh1zl'I1H~ czasu całego manewru h/\z
szkod\' dl:i dvskrecji. J>m\·n'>t może równil'Ż CZ\'Ściowo bvć \\'Yko11a11v \\· dzici'1· pod <~sło11:1 cskortcrÓ\\' i dużej własm'.i szyh]{ości.·
L :i d tł 11 e k m i 11. Przy rozpatryw:111ill z:1g,1d11icnia
·
ł:tdl111ku min ofcnzy,.\·m·go st:1\\'iac:-a, mo7:1w Zllpcłnic nic brać pod
u w~1g<' czasu, zt1żdcgo 11a samo mrn owa rne, zwłaszcza przy ba rdzo
J)r:t\~·<lopodoh1H·m· z,tlożc11iu. że op('racja minowania .i<·st ·prz('prowwlzon:i jcdn_or:~zowo. bez p~>t rzch!: I~O\\'_rot_u stawi:1~·za do hazy
c<·lcm t1zt1pd11wma ładu1!kt1. Z_ l:t!)('h \ \\I<lz1my np., ze prz~· szybczas potrzebny do
kości okrc,·tt1 podczas m111ow:11w1 20 \\'(,'Zło\\' postawi('nia !)(i() min \\'_YllOSi zaledwie -18 minut, a \\' \\'ypndkt1 :rno
18 minlll.
min
\Vażnicjszym ~-zy1!11il~icm przy ,wyhorz<: l:tdunku min .i<'st
spra\\'n rozmian'>w z:igrod, wkw maw hyc posta\\'101w db osi:)gnic,·cia
z:imicrzonego celt1. Zbyt duże pola lub zagrody nie s:1 zupełnie rnc.ion;tl 1w i ,;1 aj:1 znaczeni<· jcdyn ie dla zwi~·kszcn i:, sz:111s na tra f'icn ia
ok rc,·t li n:i mi nc,·; 111oż11a ho\\'icrn z cał:1 (k'\\'ności:J prze\\'idyw,1ć, ~f.c
z ch\\'ila \\'\'hucht1 chociaż j<'dnc.i min>· z takiego dużego pola, postnwioIH"r<; \\: t)()hliżu hrzl'g<'iw 11i<'przyjaciclskich, \\ h:mlzo kr<'>tkim
· wy I~ryte .I wy t ra ł owa n<'. .S t:Jd \\'Ysmiwa
rzH : li<· :,c:tl<' to pok zost:mw
min n~ożc hy~ wyl_rnr:-yst:m:1 lcpil~.i JH'Z<'Z
iloś{sic,· ~\·nios<'k, że dllŻ:t
roz<.;i:111i(' kilku mni<'jszych zagrod, J)OllH'\\'az llH'przy,p1cil'lski(• tr:iu l<·ry l><:d,} miały w tym ,v.\y:1dkt1 znaczni<' t n1d11icjszc zadanie,
:i st.J d 11111i<'.i sza11s na \\'ykrycH· zagrndy.
J>rzypuśhny. Ż<' posta\\'io,na :-agroda ma 11a celu zniszczeni<· dużych okn:tów li11jo\\'ych. ktorc idą :'· szyku_ o c:tłkowill'j dłu
gości ~ - ;~ mik. Zaldadaj:,1c odstc,·p porn1c,·dzy mmarni :w m., ohliezvmv. że na Jwżd:J z:igrod(,'. należy użyć· 1:20 - 180 min. Całkowita
il,;ś{· 1ni11. jal«! !noż e zahral'. stawiacz, musi h);{·. rów1,1,1 ilości min we
wszystkich pro.1cklo\\'a11ych z:,grodach. Ilosc zagrod ~ ZH]<'ży od
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zupełnie konkretnych warnnków w każdym poszczcg<'>lnym wypadlrn: od rozłożenia i ilości linji komunikacyjnych nieprzyjaciela i od
rozmieszczenia ważniejszych W(.:złchY. Należy przypuszczać, że jeden stmYiacz nic zdoła jednorazowo postawie'·. wi<.:ccj niż dwie zagrody w <lwc'>ch różnych punktach. Opieraj:JC si(,' 1w powyższych
rozważaniach, można ustalić ilośc'·. min stawiacza na 2-10 -:rno, a jako
przykład tego typu stawiacza poda{~ angielski ,,1\dwnturc". kt{>ry
zabiera :{-10 min.
Drugiem zadaniem ofcnzywncgo stawiacza min jest stawianie zagn'id na przypuszczalnej drodze okr<.:t{)\\' nicprzyjacicbkich.
Oczywiście nie można zupdnic dokładnie znać kursu. a lemsanwm
i dokładnego mi(•jsca przejścia nieprzyjaciela przez postawimw zagrodę. \\' tym wypadku wi(2C, zagroda winna hyć stosunkowo ha1·<lzo długa dla zwic.·kszcnia prawdopodohid1stwa przcci<.:cia przypuszczalrwj drogi przeciwnika.
Dla przykładu rozpatrzmy francuski stawiacz „Pluton",
który ma szvhkośc'· :w w<:zl{)\\' i zabiera około 800 min. Z tahdi V
widzimy, że~ 800 min tworzy li11j<2 dłngości około 14 mil. \ Va rtośc'·
tego stawiacza min. jako typu ofcnzywnego. możn:thy poddać dyskusji: czy długość lin.ii min, jak! może wystawi{·. .,Pluton". nie jest
zbyt duża? Czy kosztem zmnicj~·:-zcnia ilośei min nie byłoby kpszl'
zwi(2kszy{: jego szyhkoś<\ k l<'mt jl·st ohccnil' nrnil'jsza o ;{ -1 W<:zły
od szybkości kqżownil•d>w tego samego roku budowy'!
Hej o n p l y w a n i a. \Vyh<'>r rejonu pływania zależy
oczywiśeic od zada{1, jakie stawiacz ma wykonywa{·, a w szczcgc'>lności od odh·głości przypuszczalnego terenu dzi~tlai'1 stawiacza od
własnej bazy.
U z h r o ,i e 11 i c a r t y l l' r y j s k i c. \V prz<'ciwiL·11.
stwic do dcfrnzywnego stawiacza min - ofrnzywny stawiarz po,
winil'n posiada{: możliwie najsilnil'jsz:! artylcr.i<:- Powodl'm tego jl'st
możliwoś{· ataku nieprzyjacielskich krążownil-d>w, zwłaszcza w po,
rach roku, kiedy noce s:i kr<'>tkie i CZ(,'Ś{· opcntc.ii musi być wykonana
w dzicf1. Oczywiście, trudno jest Ż:!da{·, aby uzbrojenie artyll'ryjskil·
stawiacza hylo n'>w1w uzbrojeniu kn!Żownika; iloś{· dział 1w stawiaczu musi hy{· z konieczności mniejsza, lecz należy zwn'>cić uwag<: 1w
kaliber i inne cechy dział. kt{>l'e nie powinny by{: mniejsze i słabsze
od dział ewentualnego przeciwnika, gdyż inaczej uzbrojenie stmYiacza przestałoby mit·<.': rac.i<: bytu. Uzbrojl'nic przeciwlotnicze odgrywa tu. podobnie jak rrn stawiaczach dcfcnzywnych, bardzo waż
n:! role:.
Z a g ł c: h i c 11 i c. Okrc:t. ktc'ffcgo prz<'znaczrni<·m je:--t
podchodzenie do miejsc zagrożonych, z narażeniem sit; 1w przejścia
przez tereny zaminowan<', musi posiada{· zagłc.·hi<'llil~ jak1wjmnicjszl'.
\Vanml'k len niestety pozostaj<'. tylko w tcorji, ponieważ inne wymagania, jakim winien odpowiadać ofenzywny stawiacz min. nie
pozwala.i~! na uzyskanie małego zagłt;hi<·nia i pozostawiaj:! ,ic mnicjwic.-ccj na poziomic innych okr<.:tc'>w tego samego to1111ażu.
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. . z, J}odan~:ch w n_inicjszy:11 ar_tykulc rnz:vazan co do roli
mozhwosc1 staw1aczy mrn. wyn_1ka p1cnvszy ogolny wniosek: nie
ln~JŻJ~a zrobić stawi:icza mi_n !- irn·rws✓:ego_ l~·pszcgo okrc:tu. a ilośi·
~n~~1 1 szy!)kośi: stawiacz~• 111,c _.1cst hyna.1mn,H'J rz~·c_z:1 dowoln:1, tylko
~cisie obliczornJ. \\' zalcznosc1 od wanmkow m1c.1scowych i zadai'i
•
Jaki<' stawiacz ma do wykonania.
Przy przcróhcl: różnych statk6w 1w dcf'c:izywne stawia-

cze min, jcdn:1 z najpoważniejszych t_n!ąności ~tanowi kwcstja nie-

du~cgo zagłc:bit·nia okrc:t11. zwłaszcza Jcsh clwdz1 o J)rzcd>hk~ okn~tu
\V() )('llllCOO

można powiedzieć, że przcn'>bka innych statld>\v
na stawiacze min nic da os_i:!gn:Jt'. pcłncJ wartości stawiacza. gdyż
st_atki handlowe i okrc:t~: woJt_'lllH_' hc:d:! wymagały zbyt dużo i czc:::(to
rncwykon:dnych modyf IlwcyJ.

·

N;wgM

4. Okręty, nie należące do grupy.stawiaczy, lecz mogące
~tawiać miny. Do tej gruP_y prz~'dcwszyslkH'm należy zaliczyć, kr~!zo,vniki i torpedowce. JczeJ1 rnc s:1 to okr<;'ty zhyt przestarzale
mogą z powodzeniem Zc~SltJ_pić oren~y\~'lle stawiac~c n~in ze wzglc:dt;
na SWćJ szyhkośt': i uzhro.1cn1e. N:1kzy Jednak J>ć~nu<;>tac: że taki okn;t
w roli stawiacz:~ może ~;!ładowac hm:d~o '!gran1czorn1 1_lość min. np.

włoski krażowrnk •. Ban o wypornosc1 •H>OO tonn zabiera 120 min
czyli j<'d11;1 mina wypad~1 tu, 11'.1 :~8 lo,~n wyporności okr<,>tu. Dl~
J><>rc'>w1wnia można przytoczyc f nrncusk1 stawrncz „Pluton". k{t',reuo
wypornośi: wynosi !>WO tonn. a ladunrk - 800 min, czyli jedna mi~a
.
wypada na 7 f 01111 wyporności.
z powyższego przykł:td11 wymb1, że z p11nkt11 .widzenia ilości min, kr:Jżowniki i torpedowce s:! mało pniktyczne w roli stawiaczy, zwłaszcza. że obecność min na pokładzie takich okrctów
zmnidsza ich sił<: m:tylery,isk:!, a t:zascm i torpcd<>\VQ. T','. ,~wł<:
można zmniejszy{·, o de przy lrn_doww okr(,'lll od1:azt~ brane jest pod
uwagi,'. C\\Tntualnc wykorzysla111c go do opcracy.1 olenzywncgo sta-

wiania min.

Osohn:} Jrntegor,ic; tworZcJ łodzie podwodne, które należy
rozp:llryw:1{: wył:lcznic jako ~ła:viac~c o~·cnz~:wnc. Oczywiście wsz,:_
slide poprzednie rozt1mmvania 1 wrnosk1, ZWU!Z~mc z szyhkości:J st;1_
wiacza. nie maj:1 \\' tym wyp:1dkt1 z:1stosow~1ma.
Po\\T:tca,i:1c do stawiaczy dcfenzywnych, można powiedzie<'·

że prawie każdy okn,>ł J>,rzez, n_icdużą stosunl~owo przerc'>bkę możn:;

td ·roli JH'Z~'sfosowac ..

l\_azc~y z przcro_lnonych (!kr\'.t(>\v h<:dzic
hrak1, ale gdy HH'ma spcc.1alnego stawiacza - ~ll~)ŻC z J)(l\\:od1t•nicm pełnie'.: .i_ego rol\'., z wy}:1 tkit;m opcrncyj
kontrolI 1 ,yzm:1cnrnnrn pola postawwncgo. dla ktorych zagł~hicnie
jego hc;dzic ,zhyl duże.

do

posiadał te luh inne w:idy

I
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Zagadnienia Terminologiczne.

O polski

słow nik

morski.

\V zeszycie 78 Przl·gl:11h1 :\lorskicgo ukazał si<: ai'lylrnl p.
por . .J. Kicrkusa o polskim sło\\'niku morskim. pod1rnsz:!l'Y słusznit:
potrzeb<: szybkiego ustalenia sło\\'nicl\\'a morskiego . .Jest Io istotnie dziedzina, \\' kl<'m·j Polska wide zawiniła, powicrzaj,Jc sprawy
morskie zniemczonemu (;dat'1slrnwi, a si ra la 11icpodll'glości zrobiła
l"l'SZI(,'.
Odrohil·nic za11icdhc111b jl'st pot rzdllw i pil n<', ho im pc'iź
nil·j praca nad nil'm nast:n>i. km li<:dzic I r11dnil·.isz:1. ,\Il' lak jest
trudna i dl:tl('go trw:i tak długo .
.:\'ie może takiego słow11ika opr:tcow:1i· j('d<'n autor, ho
t rzclia tu uwzgl<;dnii·. za diw no pot rzl'h<: m:1 ry1w rki \\·ojcn1l('j j:1k
i handlm\'l'j, sportu ŻPglarskil·go, urz:,1dzd1 porlo\\'yd1 i t. d., :i każ
d:i z tych dziedzin wymag~, ZIW\Yc<'iw. A wi<:c ciała zhiorm\·cgo, pot rzchuj,}ccgo do dzia ł:rn i:i zchr:u'1, k t<'irl' si\· nwg:} odli~·wai· tylko od
czasu do czasu i wynwgaj:J do kgo przt·jazd<'>w z mil'jsca z:1111i<'szk:111ia do miejsca posil·dzl'i'l. J\ 11a przejazdy polrzdia pil·11i1,_·dzy. 11a
zdirania sali z przyborami, a do lego wszystki('go sl·k1Ttarjatu,
kl<'iryby pośredniczył \\' 1><iroz111'nicwa11iu si1,_·.
1\lc I'._'. si ro111,_· tcelrniczn:}, a zwłaszcza dol kl iwy brak śrnd
J.J>w l'i1w11sowyd1, mogliby lqiicj wyjaśni[: autorzy poszczcg<'>l11yd1
dział<'iw luli prz('wodnicz:!CY komisji tcrmi11ologicz1wj.
Ogr:micz(:
si(,' wit,_·c do zaznacZl'll ia, że a li Ior każ< h·go dzi:du opr:tl'O\\'lljl' sw<'>.i
ll'mat sam, poCZ('lll go roztrz:Jsa komisja, pracuj:,1ca nieraz z11:1cz11it• dłużl'j niż , \\' ram:ich biurowych godzi11 t1rz1:d1rn·:111i:1. pomimo,
Żl' lwzpł:it 11 il', :i k i<'dy ogr:i 11 iczrnw fu 11dt1sz(' 1111 it'możli wi:1.i:.1 zj:i zd
komisji. teksty do prz('j rzl'11i:1 przesyła sil: członkom poczt:1. co jl'szcze h:t rdzicj prac<,· li I rud11 i:i.
Cz,yż może t:ika praca postt,_•J)(J\\':1i· szybko, i czy
n10ż11:1
\\' tych warunkach opr:icm\'y\\':tl' .kd11oczcś11il' jl·szcZ(' .i<'dl'll słow
nik, skrt'1crn1y, jak Io proponuje p. por. Kil'l'kt1s?
.:\Tożna kwcstjonm\·:d: cdowośi·. pr:icy, post1w:ij,,1cl·j si(; tak
~Yt>lno, czego zreszl:} komisja krminologicz11:t w pocz:,lłk:ich swcgo
Is III it·n ia ( wiosn,J 1!1~7) 11 ie mogła przewidzi< ·i·, bo \\' Iych \\',l n111kach istotni<' slow11ik 11i<' pn;dko IH;dzil' ukrn'1czrn1y. 1\ll' 11ic jest
Will:} komisji, że ol>r:ila 1:tlq drog<,'. ho i111wj olir:ii· 11i<' n10.~l:1.
Lqiil'jhy nwżt· hyło, gdyby :\Ii11istcrsl\yo Przemysłu i I l:tn930

<1111. w porozumicnju ~ Kierownictwem .:.\_htry1~arki, \:\>.i('llIH·.i l>Ylv
<~r1.Ył.Y zaraz w pn-rw~zyd1 latach rncpodkgłosc1 odpmvicdiii;,
k<:,rn1s,1<:, ktc',rn~>y to zada11ie \\)·konała z urz<,>d11. ~ło\\'!l}k hyłhy .iui
pr dW_dopodohrnc _w~·szcdł,. choc na pewno. tego _h~·nTdz1c nje można,
ho Witkszc słowrnk1 hywa,JcJ zwykle rnczc,1 wyrnkH·n1 prywa tncj pncy miłośnikc'J\v danej dziedziny, niż zcspoł11, wyznaczonego z 11 ;.Z<,_'d;1.
i\lc Jwz.:..;przccz11ic miałby jcdwJ wyższośc':. Słownictwo
\\'j)l'O\\'adzo1H~ I<} drogą jako ohowi:1z11jącc przez odpowiedni<' szko~
ły i _kursy, pr<,_·dko nrnsi}tłohy si<,_'. J>r~yj,Ji:. 1\ cohy sil,_' z 11i<'go · nie
J)rz~·.1<:Jo, to h_vłyhy h:.Jdz pomysły_ n1c11<l:tt ne ( rzecz ludzka). h:.ldź
takie, k lc'>rym niedostateczny ll,l"Jsk zgo1·y pozwolił si(_' \\'\'lama{:
z ohowi,Jzu.i:icego rygor11.
~
Podobnie jak \\' innych dzicdzi11ach kclrnicznych. Im hard~il) ohowi:.Jzllj,Jcy jc~I spos<'>h _wp1·m\·a<~z:.111!a słmv11 ie h~·a, tern lat\\lC.J ono si<: przyjmtJJ<'. ~aton_w1s~ z _m1<,_·k!~u·m zakcc111em używa11m 110\\Tgo słownictwa rnk~ SI_<: rnc licz~~ I \\·sz~·stko_ pozostaje po
staremu. Dlatego też szczcgol111c dokładrnc przy,1<,_·lo sJ<.: słownictwo
wojskm,·(-, ho '111 ohowiąz11jc rozkaz. Oczy\\'iścic i \\' wojskowcm
s,) odchvlc11ia. :de stos11nkowo nidicznc, a przyczyn:} ieh s:) wlaśnje
~łwa wy~cj \\·spomnianc czynnil? albo w~·~·ażc~li~· okazało si<_' nfrwlasciwie li j<,_-te ( shJd jazda muswbt 11sl,lJHC rnH·,1sca kawa)erji, grajek - t1:ęhaczowi, lotnictwo - aeronautyce, oczywiści(• z pozostawieniem WIZ\\'\' lotnichrn db po,i<,_·ci:1 \\\'Ższcgo ), alho rialcżv do
dzi<'dzinv, nic ~\\'\'\\'icraj:,iccj dośi· silnego nacisku rcgulmnino~\'cgo
( sl:Jd cz~slo armJa zmniusl wojsko, ekwipunek z,1miasl oporząd;,e
nia, horyzont z:11ni:.1sl widnokręgu).
X:.wg<>ł jednak 110\\'o \\'J)rn\\·ad~one wy1yżcnia z widkiem
J><1wodz<'11i('m usun<,_·ly da\\'nicjsze, a \\'If.'C straz_ przednia z::t.kł:t
miejsce awangardy, czujka - wedety, rozpozname - rekonesansu
i I. d.
i\lc komisja tcnni11ologiczna słownika mu1·sld<'go nic 1110 _
gl:.t p{Jjśt'· t,J drog,J, ho nic m_a wh~dzy ~\'ykona\\'cz~',j. ~~e nwżc rnzkazv\\':ti· a 11 i ma rv1w rcc wo,1cnnc,1. a 111 lwndlm\'l'J, ,1111 żcgla rst wu
\\'ogc'Jlc. ~Iogb1 tylim dor:.1dza<'.-,, a rady nic bżdy sl11cha.
:\'i<· pomogłoby też 1w !<> \\'ydanic skn'ą•o!HW> . słownika
ki<'szonko\\'cgo. bo marynarz nwgłhy. go \\'Jff:rn·d7:w 11os1{~ \\' kicsz<'ni, ;tle 11żvwalhv nadal lego słowrnct wa, do klon•go si<,_' JH·zcdlnn J>rZ\'Z\\'\'~'.z:1ił. ;!'ego chyba 11ic trzeba do\\'odzic'-.
· I\i<.~ \\'iem sk:Jd podejrzenie, że komisja lcrmi11ologiczna
chce \\'szyslko polszczy{:. Przecież w slow11iku jest m11ósl\\'~J WYrnżc1'1 of)(:cgo pochodzenia. l1111a rzecz, Że _sło\\'nik d,JŻy do zast<_'));lw:i11ia wfrl11 \\'\Tadm· zhyl obco h1·zm1:JC)Th polski('mi, bardzo
l'Z<.:slo z pozosl,i\\'ic11icm \\'yhorn mi<,_'dzy J_>olskim a obcym. Stanowisko cłn·h:.1 1>:1rdzo oglrd11c. 11111a rzecz, z_c <!<lległe od stanowiska
,
p. pornczi'lika Kit'l'k11sa, proprnllI,it}C<'g<~ przyJ<_'e1e widkiej ilości 'wvrad)\\' 11iemicckicl1, dlatego. że „p:m11.i:1 11a Baltyk11"
·
Domyślam si(,\ _że 1_1ie cho~lzi . o ~,·~-r:iżrnic \\' lt-n spos<'>h
11z11a11i:.1 zasl11go1~1 11icmH·elrn~1
tc,1 dz_1cdzlllH'. zwłaszcza. że widku cz<.:ś{: zasad111czych wyrnzc11 morsloch na Bałtyku, szcz('gc'>lnie
Ul\\

:v
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z zakresu budowy statk<'>w, maszt<')\\' żagli i lin, ch:ić ma pozory
niemieckości, jest pochodzenia holl'nderskiego; ani kż o zachowanie tradycyj, pa11uj,1cych na Bałtyku, bo mamy bliższe swoje, z kl<'>remi CZ(,'.sto zrywamy, kiedy S,! niewygodne, czego dowodem jest
porzuct·nic tak niegdyś używanych w wojsku polskicm wyraz<>w,
jak regiment, lejtnant, unteroficer, hatalja, rejterada i t. d.
Chodzi prawdopodobnie o ułatwienie ,,. ten spos{ih porozumiewania si<.: z i111wmi narodami na Bałtyku. Ak to dosyi· złudne.
Byłoby celowe, gdyby istniało tak.il'. ohowi:1zuj,1cc na Bałtyku mi(.'dzynarodowe słownict\\"O morskie choćby pochodzenh1 niemieckiego. All- rozważmy, że po pierwsze takiego słownictwa niema, ho
że niekł<')I'(_ • pojt,>cia ma.i,! podolllw brzmienie ( ha rdzo rzadko identyczne) w dwu czy kilku .i\'.zykach nad Bałtykiem, to jl·szcze nie
j<;zyk do porozumiewania si<; na morzu, zwłaszcza, że przy1 porozumieniu si<,: dwu strnn jnlna nic wie, kt<'H'l' wyrazy S,! znane drngiej w km samem rzekomo czy podolmem brzmieniu.
Po drngic wyrazy il-go samego pochodzt nia, używane
w n'>żnych .ic:zykach, maj,! zwykle rc'>żnc brzmienie, tak, że ich toż
samości nie widac.'-, a tern trndniej j,} słyszci:
przy wynwwi,miu
w służbie na morzu.
Pon')\Ynajmy tak podobne do siebie, jak żag·iel, Segel, sail;

hoja, buoy, houee; sztag, stay, etai; szkuner, schooner, Schoner.
( ~ie che{,'. hynajnrni(·.i przez to powiedzici·, że wyrnzy te trzl'ha
usu11:1i· ). \\'idzirny, jak zawodne jest to podohici'1stwo, w żywej rnowi(· jeszcze t rndnicjszl' do uchwycenia.
Po trzecie nasza żegluga morska nic ogranicza si<: tylko do
Bałtyku i coraz szl'rszc h{,'dzic olwjmow:tła przestrzenie, 1w kl<'iry<'h
jej niemiecki, 11 właściwiej zniemczony ,kzyk morski, nic wicie
pomoże.

\Yobec tego wydajl' mi si<.: 11icsh1szn(·m to przecenianie niemieckiego słownictwa morskiego, a z drngicj strony zbyt wyg<'lrnwancmi wymagania, stawiane przez p. por. Kierkusa nowo wprowadzo11ym polskim wyrażeniom, ktc'lre nazywa zbyt długiemi, nienaturalnemi, 11iczroz111niałemi. Czy naprnwd(,'. s:J tak nh·udatne'? Porbwnajmy kilka z ich odpowiednikami niemieckicmi, używa
ncmi przez naszych marynarzy; przedniak najwyższy ___. fokbom-

hramstenga, dyby przednialrn wyższego - f okhramstPnezelhof.
chodnica tylnej gniezdnej - perta krzyżmar!-,arei.

;

Oczywiście bywa n'iżnie. Czasem dłuższa jest nazwa polska. a czasem niemiecka. Ale w dziedzinie ożaglowania, gdzie s:J
szczcgc'>lnic długie nazwy, słownik proponuje U1kżc określanie literami w poł:!czeniu z liczbami, co jest })('zwzglc:dnic najkn'itszl' .
. \ ,,. knżdym razie tak dł11gich polskich wyrażci'1, jak dowcipni<'
podkn·ślona w słowniku przl'Z
prol'. Kleczkowskiego niemil·cka
Ifreuzhramsteng-estagseg-elniederholerleithlock ( po polslrn krążek
wodz,!CY ści,Jgnicy tylneg·o więźnika nadwyższego, lub kn'>cej kn!Żek
wodzący ści,!g·nicy trójk,!ta C 1) słownik polski nic wprowadza.
.
\Yidzimy wic:c, żc nidylko ni<'kł<'m~ polskie wyrażcnia s:!
dh1~H'. l_>o i niemieckie bywa.i<! długi('. a czascm jeszcze dłuższt>.
I me dziwnego. Złożone nowe J><>.i<:cia niezawsze si<.: dadz,J określić
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krótkicrn \\'yrażeniem, zarÓ\\'llO \\' kzyku polskim jak i niemieckim
'
czy jakimkol\\'ick innym.
Zar~tzem te sam~ yrzykłady ju~. \\'~'sta_rczą_ do 0Cl'ny, czy
.
J)~)lsk1e okrcslcnia s:1 mn_1c.1 natw::dn\' rnz rnc~11cclrn· . .Jeśli polski~~
ll~l' s:! na_tura]ne, t,o w kazdyrn ra~te me ust<,>JHIF! pod tym wzgl('dcm
lllcrnH•ck1m. Bo coż to za udcrza.FJCY zkp<'k krzyz-marsareja !
czy takie krzyżowanie j~zyk6w jest zrozumialsze, niż
1\
przytoczone dla przykładu nowotwory polskie, to także nie budzi
w:_tlpli\\'ości. Ohro1'ica tego żargonu jednak powie, że dla przyzwywszystkiego moż,;a si<.>
cz:1,ionych s:i zrozumiale. To pra\\'d;_1,
nuuczyc'.·. Ale ile trndu \\'ymaga ,wuczcnIC marynarzy takich dziwnych tworów w porównaniu z łatwo zrozumiałcmi i łatwcmi do wy-

!w

lllo\\'y 110\\'0t\\'Ol'ami

polskiemi. ,:\ przecież chodzi lu

O

marynarzy

Pol:tk()\v i to cz(,'.sto nicznaj:1cych .kzyka nil'mfrckiego, ho \\~ wic:JZszości rckrtll 11,iQ si<,: nic z Pomorza, al<: z odleglejszych si ron pai'isf \\'a.
~ie proprn111.ic:: hyna.imniej ll~llllisc~a, '\'SZy~tki~h _wyrazów
oh_cych, ~tle jeśli mamy c:-cms uspr:t\\'_1c~ll1 ,~-ia~ 1~·h 1~ t ~11cmc \\' polsk1cm sło\\'nicl \\'ie rnorsk1em, to przccH.·z me wyzszosc1ą pod wznl<:dcm prostoty, ł:ttwości i zrozumiałości._ N"a\\'et gdy~))' 1mm napr~\\'dc:: miało hyć oho.i<:lnc, czy \\' naszym Jt,:zyku h<,'d ✓:1e 101/(J czy HO%
wvmżct'1 niemieckich, to z samych tylko \\'zgl<,:dow prnktycz11\'ch
I r~ch, 1 przvznać, że prostsze i łatwiejsze s:! w5Tażcnia polskie ~niż
ich odpo\\'icdniki niemieckie, 11Ży\\'~llle 1w naszem morzu.
\Vrcszcic tłumaczenie \\' słowniku morskim wyrażdi ,w
j<,'zyki obce. f>. por. Kicrlrns uw_aża_ to za ni(:cdowc, a za odpowiPd11iejszl' uważa okreśhtnic polskicm1 słowami, prnwdopodohnic dlal<·g~>, żcl>v słownik uprzysl\'pni{: dl:t każdego marynarza, co wnoS:-<: z pn;ponowanego mah:go forma!tL Al_e ponieważ _ni~ zdaje mi
sit,:, żchv w ten spos<'>ł> mozna cd os1,rnn;_1c, ,1ak to wyzc,1 zaz,rnczonc, s,1d;<,., że lepsze jest tłw_rn1cz~·nic. Sło\\'nik howien:1 .kst przcznaezony dla ludzi o z1iaczn!c \\'I(,'ks~ern w_ykszb~łcernu od przcci\'tncgo marynarza, ho dl~• rnstyt ucy,1 ?·y_cho\\'l_lJ,JC~'ch ~na ryna rzy,
gdvż tvllw ł:) drog,,1 moz1w \\'_Pl'(!\\'adz1c_ J~'d_nolite słowrncl\\'o morskie. \Vpr:t\\'dzic niektc'>re. poJt,:cia latww,1 ,1c~t. ~>kreśli<'.- za pomocą
d(•f'inicj i, niż przełożyć. nn J<,:zyl~ ~)hcy, ~de czc:sc1~'.I łr~tdności byłyby
\\'łnśnil' przy opisn,·:inrn. Latw1c,1 hO\nl'm podac: wiatr - vent _
wind_ \Vind. fala - onde - wave - Woge, statek - navire _
ship - Schiff, niż poda\\'at: dcf'inic.i\', Ili('ntz dosyć dhtg~J. a co
gorsza mimo to daj;JC;} pole do_ I_'ÓŻnorodncgo, ~·ozumic,!ia. \Vprawdzic i t łunrnczcnic nas t rc:cza lll~'.l:'dn:1 t n!dnosc, a k w1l'lk:1 pomoc
oddaj:} tu ist11ic,i:1cc obce słowlllkI morskie.
\V tych ,,·:11·unlrn~h, zdaje_ mi_ si\'._ że insygn_ia panowania,
zn·szl:J niczhyf p<·,,·,wgo, ,1c:zyka 11H'll1H'cluego na Bałtyku nie Iladaj:J sic do JH~z<'chowYwania w polskim skarbcu słownictwa, a słow11iko\\'i 'polski<'mll należy życzyć JH>\\'odzenia w usuwaniu tych naleciałości ohcych, kl<'m~ h~'z szkody dla sprawy dadz:1 si<,: zast:wi{'.
<><I 1><>\\'i< ·c I11 ik:1111 i Il(>lsl~il'Ill I.
Józef Rossowski.
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Jeszcze na temat

słownictwa.

Z obszernej i żywe.i wymiany zd~lll na ll'ma ty słownicl\va
morskiego, stwierdzii·. można, że w mian,-, jak rozwija si<: praca 11a
odcink11 morskim. sprawa racjonalnego słownictwa staje si(,'. kż coraz bardziej aktwiln~!- a jej rzl'czo,,·t' i szyhkit: załatwil'nie - konicczności.J.

,,Przcgh!d ~lorski" zabierał już głos w ll'j sprawie w N N.
;"i8. 70. 7ti. 78 i 80, a podobno, pr<')l'Z ntlllll'I'll bicż:JtTgo, jeszcze kilka
arl\·kułc'>w na ten kmat nadesłanych zostało. świadczv to. Żl' ci, co
zal;it'nt.i:! głos. zdaj,) sobie dosk<>na le spraw(,'. z pot r;,cby rychłego
zapdnirnia tej l11ki.
Każda dyskusja wywoł11.k na światło dzil'nnc pewne n'>Ż
nicc w pogl:!dach, km ni!'nllli<'.i dla korzyści sprawy wymiana pogl:!d<')\v tych j<'sl konieczności:!, Skoro wi(,'.c p. inż. St:1dtmiill<'r,
w mmwrzt' 80-ym, pornszył kwest.i<: i moich poprzednich prac ( NN.
;')8 i 7;:, ). przeto chciałbym udziclić tu kilku sł<'>w wyjaś,licnia.
P. inż. Stadtmi'tllcr zarzuca mi 11iczdt'l'Ydowanil'. tak nit·poż:Jd:tIH' \\' pracy nad ll'rminolog,i:1. Byłoby to ~sh1szm'm, gdybym
w istocie niezdecydowanie wykazał. . \le w .1rtylrnle moim pragrn!łcm tylko rzucić P<'wnc myśli i otworzyć nad nimi dyskusj(,'. nie zaś
11arz11cai· ogc'>łowi mojl' pogbJdy. Z11pd11il' zdecydowany, jeśli o przekonani!'. \\T\\'11(,'t rznc chodzi, uważam jl'dnak, Ż<'. s:1 m1 torytdy wi(.'.kszc od mojego i do nich nall'ży tu ostatnie słowo.
Zrcszh! i p. inż. Stadtmi'tllcr popdnia len sam „hbJd",
jl'śli to hł<:dcm 11:tzwai'. można, i piszl':
, ...... \lho zgodzimy si<,- 11a
zmia 11(.'. osła t nit'go term i nu 11:1 z a 11 11 ,. z ('. n i ('> w k a. z a n tir z <'> \\' k a i l. p .. a z a 11 11 r z l' 11 i o ,,. i <' c poz ostawimy dla
okr<,'lll macierzysll'go dla łodzi podwodnych ( nb. z krminl'm- tyr11
chyba nikt by si(,' nie pogodził! - już pn,-dzcj p o d w o d n i ca
i p o d w o d n i k o ,,. i c c przyp. rrn'>,i ). a I h o w I n n y
spos('>h roz\\·i:}Żcmy to zad:1nic".
i\ic· dysku tu.i:!c dall'j Il:I kn temat. chciałbym j!'dnak do
og<'>lncj wymiany zdai'1 dorz11cii· jcszt·zt· kilka myśli. k t<')I'(_• może
h(.'.d:J pożykczrn· przy 11slala11i11 slow11ictw:1.
Po pil'rwsze nall'żałohy przl'prowadzit ścisłe polowanie na
wyraz „pojc,mnośi·". używany hł<,·dnic przy okrcśl:iniu wielkości
ahsolutncj okr(,'l<'rn·, przt,mycony w zaraniu dost<,'Pll do morza.
w chwili zupclll{'go chaos11 lcrminologicz1H'go, :1 IH:d:.icy dziś źn'>d
h·m wil'l11 nicporozumit'Il. Czytaliśmy prz<·cież ostatnio, że .. :\lewa"
ma '..WO ton po .i cm n ości n c t to r <' .i c str o w<' .i (sic).
alim. że „trzy pancerniki\\' szyku - to .. \'aliant" o po j l' rn n ości
:tU)()() ton, .. I lood" o ,,. y por 11 ości ,t~.000 ton. i „Hrnown" ....
Tl'go rodzaj11 „ścisłościcl'' nic n:1uczymy 11arod11 polskit'go myśli
morskiej i rzt'czm,·egc> stosunku do morza. Po drngil', nit' h(,'dt}C
osobiście wrogil'm przyswajania pop11larnych już ol,cych wyraż<,(1,
o ih· łl' zdobyły sohie uczciwie prawo obywatelstwa. jestem jednak
zdt•cydow:111y111 przeciwniki!·m .Jo11cl\'zo,,·ania'' w piśmiennictwie,
IW wz!'>r. jak to czynili dawniej Hosja;1il'.
że kn sysll'm okazał si!,'
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Il!l'J>rnklyczlly, a 11,1,,Tt szkodl~,,·y -:- ~l<~wc',d. iż ·w nowszych WYda11meh rosyjskich nazwy obce me s,! :1uz ł ondyzowanc, ale po<lm~·anc
\\' oryginall', łacii'1skiemi czcionkami. Frnwlyzowanic doprow,idziln
bowi_<.:m, szezcg<'>_lnic \\' l~wcs!.iach ~JH'Z(.'.i_ll, ")'szl~olcni,! i wyższych
stud.1mv. do takiego galunatwsu. ze ,,.. 1stoc1c me mozna już hvło
zupdllic połapać· si<.:, jak dally przcdmwt czy osobnik si<.'. iiazv,vit.
\Vprawdzic i po polsku pisze si<;> czasem „Szekspir", .. <ircdnot " ... dizcl'' ... Ak s,1 to ,,·y,i,1 tki, Il ie koniecznie godne naśladowni
ctwa . .Jeśli dale.i p<'>.idziemy t,J drog,J. h<;dzicmy pisać· - a czvtuliśmv
.i llŻ 1liejcdnokrot nic takie h,l rh,_1 l'YY;IIlY - _1,~~ t t i. Ohri. Dżdlilrn, szas,
Kwi n Elizabct.
niezadługo moghhysmy do.1sc do
dl'sl rojcr, Sscmplt-n. Portsnwłt. Tigelajnus, Dajana, żandark i t. d. Nie wi1..'m,
CZ\r hYłobv

to dobrze.
J{osyjskil' nil'ht"-_zpi~'czc1'is_two jvst dla 1~a~ km grnznH'JSZt\
•
że do słownictwa ros~:,isk~ego ~1<;gamy _cl~(,'.tl~ll'J,, _ho niby ma si<,:
tu do czyiJicnia z hr,it111m .wzykwm słowwnsknn. 1 ymczasem słow
nie! wo 1:0 syjskil' jest przeraźliwym amalgmnakm hoknd<'rsko _
11icmiceko-a11gidski1_n: znil'ksztal~·onyi_n I_>rzcz rosyjsk:! pisowni<,: .
.Już t ysi:Jc rnzv lq >H'.l byłoby WI(,'C s1<:gac tu do holenderskich czy
rnz
· on·ni1wh',w,
anolo~saskidi
,\ I
. . sohil' te same ::,ocrm:;_
}
. l . przysw:.1jai,'·
., ::,
::,
nizmy, w wypaczonym, rosy.1s urn >rzm1l'lllll.
J>ien,·sz\· z hrzl'gu przykład: Popularny „w c 1 h O t"
nie jest niczcm 1mwm, jak ros~:Jskin~ 7:nick_szt:.iłccn~em angiclskil'~
go wyra w „ w h a I c - h o ~~ t , ( ło~łz w1_l'loryh111cza ), czt,go si\
m·zvwiścic dość· t rud110 domyskc. :\Jozna wH,'C tu - albo używać
naz.wv on·ginalnr,i. albo polskiego odpowiednika, nigdy jednah: rosyjskil'go.~ skażont:go !l'rr:ninu. Przykro by hylo_._ aby w ~łownidwie
polskicm działo SH,' to, co s\\'cgo czasu w Hos_p - gdzw w krn'1cu
ok r<:t „ La Fi,rc Ch:11npl'11oisc" nazywa Il\> .. Fcrs✓:tan ", a z przck r<;com:o0 \\'\Tazu s t e u e r m a 11 ( stvr111k) zrobiono s z t u r n 1 a.
.
::,
oficl'ra 11aw1gacy,pwgo.
n a
Toteż trudno już si(,' zgodzi{- 1m krmin „trawler", hoc.'.· nic
oddaic on istoty rzl'czy i da sit; doskonale zashwic.'.: polskim „pobiwi,;cz min''. ,\Il' pi_sac.'.· .,t r a _u I c r" p_rzcz „u" dhl sfonl'lyzow~lni:i, _jl-st wlaśnil' takim szkodl1\\'ym oh.1awt'n_1 wpr:owadzania barl>arvznH'>,,· ze z11il'kszlc1łconyd1 WIZ\\' cudzozH'msk1ch.
.Jeśli razi 11as pisanie - .,s u p l' r d r c a d 11 o u n h t'v"
~
z dodani<'lll polskil'j koi'1c<'rn:ki. _w<'>wcza~ n!ożerny (H'Z<.'jść na::-, krm~in
polski _ 11 a d p a n c c r n 1 k 1. .\I~, p1sac „s u p e r d r <.' d n a ut y" jest już wid<~cznym nonst:nsl'lll, J<,'zykc!,,·yn1. .
A ,,·it_'C J<'d1w z dwo.1ga: Lałkow1k knnmy ohel', w oczekiwaniu na polski odpowiednik, ktc'lry może życie samo zhudu it'
.\Iho !l'rminy czysto P'..>bkie, J)l"~yz,,·_yc:'ajenic si(,' do ktc'>rych, j~ll~
slusznil' p. inż. Stadtm11lkr ł\\'ll'rdzt, Jest tylko kwcstj,J czasu
·

~

i umow,·.

· Szkoła jest od tc~o, aby słm,·nich~·<_> \\:ł!1ś~i~,-~· przyswajać·
adeptom sluz_hy na !norzu_._ .Je;h poznll'J .1akiś czvnnik
Zl'\\'ll(,'t rzny raz wy11czn11e,1 te~·m1110log,! I rne \\ypaczy _ pozost:-1ll il' ona raz 1111 zaws ✓:c w umysk człm,·1t,k,_1, ktory szkoł\' ukoóczył.
I pod tym wzgh:dPm .1cst u nas jt'szeze hard'zo
~ics!l'ty

już

W\\TWSII
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źle. \Vidzicliśmy w dwu szkołach fachowych modde okr(,'.lÓw wojennych, kt<'>rych tonaż oznaczony był „pojemności;/'. Słyszeliśmy komcndy żeglarskie na O. H. P. ,,Iskra" i na „Darze Pomorza" •-

CZ(.'.Ściowo -rozbieżne. Przypuszczamy, że istniejć! takie same d>żnic•~

terminologiczne, dotycz,!ce dziedzin wspólnych szkole podd10qżych
marynarki wojennej i pai'1stwmwj szkole morskiej w (;dyni. Każdv
przyzna, że są to rzeczy ze wszech miar uiepoż,plane. \Vszak mary11arze handlowi stanowi,! rczcn\\'. JH.Tsonalnć! marynarki wojl'nncj.
\Vszystko to zmit•rza do jednej konkluzji: Slworzcnil' wła
ściwej tcrrninolog,ii jest rzecz,! dł11g,.1 i żmudni! na to zg<">da. Ale
my nic możemy czeka<.'·! Bo jcsll'śmy już i tak 15 lat spt'>źnieni, ho
każde dalsze op{>źnirnie może mieć fatalne skutki, choi·by ze wzgl\'du na rozkazodawstwo i wyszkolenie. \Yszak wczynajć! przybywać
nowe okn;ly, nowoczesny sprz\'.t, wyrnagaj,!CY zkoki dalszego
uzupełniania słownictwa. :\'ie można \',i<:c spniw lyd1 traktow:1i:
ściśle po akadunicku, ho ludzie dobrej woli, mimo swojej wi('(lzy
i ofiarnej, lH'zinlt'tTsowm'.i prncy -- niepr(,'dko zdołają coś stworzyć.

1\ wi(,'.C potrzebna jest przyśpil'szona i ciqgla praca stale1
komisji fad1owc<')\\', jak to w 11. 7:> ,,Przcgh!dll :\lorskicgo" \\·spominałcm . .Jest to jedyny sposc'ih szyhkit>go zako{1czcnia dzida, bez uciekania sil,'. do środk<'>w Piotra \Vidkkgo - zmnkni<:cia komisji na
klucz. ścisły kontakt mi(,'.dzy ohydwil'ma marynarkmni i obydwiema uczelniami - wojenn,J i handlm\',! jest konit'czny. Potem zaś
odpmvit'dnia ust:.1wa, wprowadzaj,!ca to słownictwo i gwarantuj,Jca
jego autorytt'l. Inaczej nawet najpoważniejsza praca może rozwia<'.·
si<: \\' pn'iżni pod naciskiem naleciałości, z,tkorZ('llionych z obcych
służb, lub gwary marynarskid. \Yprowadzonc słownictwo powinno h~·i· ściśle przcsl rzt'ga1w, a odchyl<·nia odci'1 l<;pionc nan'iw11i
z wykroczeniami przeciwko karności i porz,Jdkowi na okn;cie. Bi2dzic to jedyny spost'>h wyhrni<:cia z błc;dnego koła.
,\le raz jeszcze zast rzcgam, że nic uważam siebie za aulorytd w tej dziedzinie . .Jeśli klo zna lepszy spost'>l> - niechże _go
poda. byle pr<:dko. Lamy „Przcgh1d11 :\[orskiego" z JH'\\·ności:i stan:}
mu otworem.
inż.
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Juljan Ginsbert.

K. .;\IOBSKI.

E m e s y.
Każda wojnu jest okazją do zastosowania w praktvce no-

wy<-:h wyn.~lazków,_ \\'ymyślo11y~·h i :"YIH:ólJOw~nych p0<kzas J){)przc-

dza.1ąc<'go .n pokoJlI. ..\Iho tez .dzwla_ma wo,1en_nc_ 1:odz,! nowe potnysly praktycznego zastosowa11w posiadanych Jllz srndkc'>w walki
\Vn•szeie rodzić też mog;1 zupełnie llO\\'C środki walki, kt<'m~ w to~
CZtll'l',! si<_: \\'Pjnic „t,;tawiajii pierwsze kroki" i zależnie od czasu trwa-

nia wojnY. da.ii! \\'i<J„szc luh mniejsze s11kccsy.
i)orohionc z nimi doświadczenia dają podczas pokoju szcrnki<· pok do dalszych pd)h j udos.lrnnaki'1, w oczekiwaniu z;lstosowania do wojny nasl<JHH'.l· Tak .icsl na l,!dzic, w powietrzu i na

morzu.

Zwłaszcz~1 na nw!·zu: ~dzic. 1~1ah:rj_a~ s.ta[J(~Wi i1~kgralniej~zt!
podstm,·c.· istoty sily zhroJIH'.J I mozhwosc1 Jl'J dzrnłanrn, niż na la..
dzie, gdzie pi<'rwszc miejsca nalcż,,1 si~ J)('rsonelowi i terenowi.
To leż, gdy od \,·ick.<'rn' same zasady prowadzenia wojnv na
morzu s:J 11iewzrus~:d11c _( podst_a,,·cw~ kanony st ra_tcgji i tak tyl~i s<!
wci~JŻ jednakowe), ~1:odlo ;\'~_ill? ul_(:Wl.PJ coraz te! w1~kszcmu wloskonah-ni:i, a wil'k XIX '· tcraz1m·.1~zosc sprn;rndz~~.PJ wprost rewolucyjIW skoki w roz\\'ojll 1 ulcpszcnwch tych srodko\\'.
Pai'isl wa morskie, loż:Jc _na SW(: ~H!rs 1dc zbrojenia pokaźną
cz<J,t· :-;wvch hudżdi'>\\·, do wszelkich \\'azrnc,1szych przemian w dziale
matcrj:d;>\\'Ylll, naj\\'i<._·cc·j ~rnszt(rnyyrn, podc~10dzq z duż:} ostrożno
ści:}, po dokładiH'lll hndanlll pokoJO\\'<'lll ale I konH·czncm wypróho..
w.111iu podcz:is dzialai'1 wojennych.
Tl'll, tak cz<;sto spotykany ( IWZ\\'IJmy go) konscrwatvzm

~v dziedzinie prze,vrotowyeh wynalazk<'rn· śro_dkó~\' walki iw Tll<lrzu,
Jest z j<'dncj si rony wytlomaczony ;"Y~la t k?m1, k tor~· rnusz:1 hyć uży
ł<· 11 : 1 cele, daj:JC<' pcwm.i gwaran_cJ<:. 1ch la½tycznq przydatności.· z
dr 11 gi<'j z:iś konieczności:} nastc1,,·w111:1 techrnczncgo rodzimego prze937

mysłu, no i \\'yszkolenia technicznego oraz taktycznego personelu
floty, kt<'.>rc trzeba odpowiednio uzupełniać, o ile nie przeinacza<.'·.
Zahaczaj:1c zaled\\'ie o ostatnie stulecie historji wojennomorskiej trudno nic \\'yjść z podziwu, jak szaknic długo \\'ywalczał
sobie pra\\'o do życia okrc:t parowy. .A przecież w XIX wil'lrn l'gzystowały jeszcze i galery wiosłowe!
Zaledwie kilkadzicsi~!t, ho jakie czterdzieści łat temu, powszl'chncm hyło z,iawiskiern, że dow<'>dcy okn,:t<'>w paro,,·o-żaglo
wych, \\Taca.i~!C do port{l\v z rnanewn'l\\' taktycznych, odhywa.i~!cych
si\'. ,iuż oczywiście pod par~J, gdy wchodzili do port<'>w IW miejsca
zakotwiczenia ( co wymagało skompłiko\\'anych manc\\'r<'>w okr~tem ), dawali rozkaz zatrzymania maszyn i podnoszenia żagli !
A jaki zarnc,:t w umysłach sztah<'>w marynarek wywołał Tegctthoff w dziedzinie formacji bojowej okn;tów, S\\':J zwyci<:slGJ formac,i:} klinow~J i ostrogami, odwzorowancmi z archaicznych czas{,w.
\\\nalezienie toqwdy w poj<;ciach l'l\n·zesnych oznaczało
zmierzch okr(,'.t<'>,,. linjowych r<',wnic dobrze, jak sukcesy łodzi podwodnych, z niemiecką „U. ff' 1w czl'le. zdawały si<: głosić to samo

w r. rnt-1.
\V każdym h:!dŹ razie do hit wy pod .Jalu ( 18~18) nikt nil'
a jeszcze i potem nie był pewny, kto kogo powali IW ło
patki: torpeda armat~. czy przeciwnie? Dopicn, \\'ojna rno l r. była
w całej pełni zwyci<:sk:J dla .Japoi'1czyk{l\\' i dla artyll'rji.
Ciekawe byłoby, jakby wygbJdała polityka rozbudowy flot
na świecie, gdyby wojna świ:itowa skoi'1czyła sit.'. przypuśi·my, już
w październiku czy listopadzie 1!11 i rolrn?
\V<'>wczas, gdy łodzie podwodne, maj:JCC ni<'skoóczonc pole
do dalszych technicznycl1 udoskonalci'1, zdał\' tak świetny egzamin
wobec dttŻYch okt\'t<',{y nawodnych, na razi'e zupełnie 1;czr;1dn,Th
wohec wrog:1.
·
·
A prz<·cież łodzie podwodne nic były ż:idnym \\ojennym
wynalazkiem wojny światowej. .Już szereg lat przed wojn:! odbywały się \\'C wszystkich wic.;kszych nrnrynarkach wsp<'>lnc z łodziami
pod\\'odnemi m:111c,,Ty. Nic wsz<:dzic jednak chwalono si<; wynikami
i doświadcz<'ni:1mi tych maiwwn'>w. Hola lodzi podwodnych ,,. n'>ż
nych pai'1stwach, rnzpoczyrwfocych wojenne zmagani:1, r<'>żnic hyła
przr,Yi< lywa IW.
Do zupełnie nowych środl,J>w, powst:tłych podcz:1s \Yo.in>·
światowej ( \\' _jt-j połowie). zaliczy[· n:1kży szybkobieżne moton'>wki.
Zastosowane tylko \\' nickl<'>ryd1 pai'1stwach wakz:}(·ych, zdały OIH'
C'gzmnin i s:1 łwzwzglc~dnic środki<'m w:tlki przyszłości. Pełni<: zastoSO\\'ania wajd:J w przyszłej wojni<-. o ile .i<·.i ak\\'en hc~dzie dla nich
odpowiedni.
:\1. S. ( Emcsy) czyli molor<'>wki szybkobieżne ( t:ik~.1 bodaj
nazw\'. uw:1ż:1m w n:i.iodpowic·dnicjsz:J) sw<\i ś,,·it 1 ) już prz<'szly
w przyszłych zmaganiach ( pod wanrnki<'m odpowi<'dni<'go akwenu)
można przc,,·id>·wat'. zenit ich fH>\\'lHlzeni:i i p<'>źnicj sprowadzenie
do normy właściwej.
wiedział,

1

)

.\rl\'kuł z Ar. 7(i „J>rzegl:Jdu \!orskiego" .,Zmierzch czy świt

kutr<'iw torpedow;•d1".

938

Zastosowanie i\T. S .. nie tak przełomowe, jak łodzi p l\\'Odnych, ho uzalcżnionv od akwenu, również od l)O'"<>dv <h <~<.•
1
przcwidzie6 na podstawie doświadczd1 uhiegłcj wojny h,:,;nia< /\ \
1
llW:l~<,'. _tc~·hnicznych możliwości _ro7:\,·ojowy~·h. ~V ~c11 sposc')b nrnż;l:l
olo eslw ich przypuszczalny zcmt I nornrnlizacJ<,' 1cl1 zastosowania
Che<; jednak przedtem uspn~\\~icdliwi6 wysuni<:tą J)O\\'YŻej
n:_izw<.'. polskc1 „moton'rnTk szyhkoh1vznych ., ( :\I. S. ). zmicni;1ja~
llzyUJ na fonrnch „Przegl:1d11 .'.\Iorskicgo" nazw~ .. kutr{)w foq>c~łZ>

i

wych".

Ich 11c1jw,1żn_ic,iszym cl<.'1~H'Ilkm_ jvst szyhkość, 11ap\'<ł. motor.
.
Lodzie motorowe zwH·my motorowlrnrrn. a zatem odpadałoby użvcie
~łowa kuter. Torpeda winna hyć gł<'>wn:1 ich hroni,J. Nil: wi;mv
Jednak, czy cały szereg tych moton'nwk 11ie h(,'dzic przcz1wczony d~)
lllnych cd/ny? .:\liny. pościg łodzi podwodnych, trałowanie. łacz
nośc.''. i t. p .. gdzie torpedy nic h(,'.dć! może \\·ogóll' wchodzih· w rac) 11 ;_
':_\'--:- a wi(;c ~>dp~tdłahy na~\:·a ·;,torpedO\n·". Zatem )I. S. ( Emesy)
czyh „mołornwk1 szYhkolHcznc .
,\ teraz pragnc: 11sprawiedli\\'i6 twierdzenie, że ~I. S. s,J ~rndkiem walki. który zdał już egzamin wst<:pny i znajdzie pełni\' za~l~>sowania, osi;w:1j:1c \\' przyszłości zenit powodzenia i pokm wła
sc1w,1 11urmc:.
Przytaczam najwic:_kszy, si_1kccs ~I. S., slawiaj~cych bodaj
.
P!crw~ze kroki podcz~ts \\'OJ ny swwtm~''-'.I, na po~lstm~·1~. oficjalnej
h1stor.1i wojny rw .. \drpt_ylrn,, ze stron~· :!ustro-\\'(,'gilT:"kH·J I włoskiej.
oraz na podstawie opowrndan uczcstn1kow wydarzerna.

Rok 191H.
Pierwsza połowa czerwca. Cwiaździsta noc południowa.
Do świ fu jeszcze pni wie dwie go<~ziny. a \\'ic:c ciemn oś<'· grann towego
morza i 11 icha, wpadaj;1ca raczc.J w kolor czarne_go aksamitu. .Na
horyzoncie, gdzie zlewa si<: niebo z morzem, lekki welon mgły. \Vidoczność ha rdzo 11 icwidka.
Dwa potc:ż1H' dreadnoughty floty ,\ust_rn-\\'rnfr·r „Tcgetlhoff" i „Szeni fsfyan" pod:Jż~lją z Po_la nayołudrnc, kursem, kt<'>rym
wczora,i O tej samej godzrnrv szły ich swstrzanc okręty „ Viribus
l'11itis" i .,Prinz E11ge11".
Cel: zaskoczenie flot sprzymicrz01_1yc!1: kt<'>r~ h,r!mi,1 wj:izdu
do Adrja t Ykll, haz 11 j:Jc sir \\' portach Brrnd1s1, Ba n, I aren to i na
wyspie Ko.rf11.
\V naj\\'<:ższe,i czc;ści p(~ł,udnio\\"l'~o 1\drjalykt_1 ( cieśnina
Ot r: 111 Io) Iinja blokady ha rd~o. sc1słc sł r~vzo11a przez kilkadzic•siat
stalld>\\' n·h:ickich z sicch1m1 1 bombami. torpedowce. łodzie p0<fWodne i \\~ od\\'odzie pod part! \\' Bari i Brindisi krążowniki włoskiP
.
. .
. . ..
i <111gidskie.
Kilkakrotne oczyszezanw lrn.11 str;1zn1czc.1 przez wypadv kkkich sił a11st ro-\\'(•gicrsk1ch, ma hyc.': tym razem wsparte okr~tami
na_iei<,·Ższych dn\'izj i. gdyż sił~·. przygot O\~·am.' . ze si ro11 y sprzymil'odi.>arcic lekkich sił austro-\\·c:g1crsk1ch, SćJ przcważaj,Jce.
rzonych

;ia
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przez trzymanie w pogotowiu w pobliskich portach kilku kn1żcrn·
ników.
Lekkie siły austrn-w(,'gicrskie ma.i~! swrm uderzeniem 1w
linjc dozom wywabić te kr~Jżowniki z portów na pewn:J ich zguht,'
od dział austro-wQgicrskich dreadnoughtów.
„Szeni lstvan" idzie pierwszv. za nim w szvku torm\·vm
,,Teget thoff". l 'hczpicczcnic stanowi,!: j<h!CY z przodu lrnn t rtorpc~lowicc ,.Vclcbit" i po bokach po;~ torp\·dm\TC ( z lewej ,.7H", .. 87" i ,.78''
oraz z prawej „77". ,.7G" i „81"). ·
Ubezpieczenie to, jest stost111kmn, do ulwzpiccza11ycli ohjekt<')\v niewielkie, gdyż lekkie siły \\' ZL'społach flolyllowych zna.idu.i~! si(,' z kn!Żownikami już 11:t południu, bliżej miejsc, wywarzonych dla akcji. Szybkość zespołu - 11 \\'(,'Zł<'>\\', kurs SO.
ZcspM znajduje siQ na wysokości p<'>łnocncgo cypla wyspy
Prcmuda, w odległości około mil ~). Na „Szen t 1st \'~lilie" wachta hoj owa - jednostajność pogh;hi:1 .icdnoslajny szum \\'(•ntylatod1w.
głuche dudnienie nwchanizm{>\\'.
żadnego świ:1tdlrn. Tylko na pomoście dyskretnie oświ<'
llone majacz:!: rc'iża kompasowa. lckgrafy maszyno\\'c i wskaźniki.
Po pomoście snują si\' mikz:.icc postacie oficcn'm· i \\'achtowyrh. znużonych jcdnostajnośri~}. o 11apic:tych IH'n\'ach. z wyostrzonym słu
chem i wzrokirrn, pragn~!cym przez lorndy przvwicrei{: tajemnic<:
ciemności nocnych.
Lecz poza głuchym szelestem własnego okr(.'.lU. nit• słychać
nic. Poza cicmncmi sylwetami okrc:lc')\\', wytw:1rzaj,Jrych kł<,'h~· rza1·nicjszl'go od tła dymu i poza rcrlcks('lll. rzucanym od świa tdka 1w
spicnion:} od śrub wrnh;. id:Jccgo ::oo mctn'iw na przcd.1,it• .. \'dl'i,ita"
- nic widaC:•. nic.
~agll', godzina o:uo (według letniego czasu, a wi(,'c 02.:w
cz2su środkowo-europ.) przytłumiony grzmot ex płoz.ii na pra\\Tj
hurcie, na wysokości przedniego przedziału kotło\\'cgo. - za parc:
sekund drnga taka sama t'xplozja, t rochc: dalej w st rorn: rnfy.
\Yroga nic wida{-. ani go słychać, za rhwil<,.'. dopiero widat'~
z okr(,'lll. jak toqH'do\\'il'c .. 7(i'.', drugi z p1·:1wcj. \\'ylam:tl si(: z szyku
i całą parą p(:dzi wi(_'CPj 11:1 południc. oddaj:JC kilka st rz:ił<'rn'. Drngi
torp<'dowil'C „81 '' naśladuje go. ll'cz 11ic strzela. Po pewnym rzasic
·
\\Taraj:J ohyd\\'a na S\\'oje miejsca.
Xa zespoił' zrozumiał(' zami(•sza11i<· . .,Szeni lsi \':tll" maszy11~·
daje 1m stop i skn~ca ll'\\·n na lrnrl<.:, :1hy u11ik11~1{·. nw11t11alnych
dalszych torped. Po skr(,'cic przechył na pr:nq hurtc: coraz wyrnź
nicjszy. \\'krc'itcc osi:Jg:t 10''. Trymmrn11icm zostaje zmniejszony
_,_ -- - do 7°.
Tylny przl'dzi:1ł kotłowy, z:th·w:111y wod:}. zost:ił opuszczony.
I>o przcdnicgn przcdzi:1łt1 ( hyły wog<'>I<· ,hm po (i kotl,',w \\' k:iżdym)
woda przccil'ka coraz to hardziej.
:\bhJ szybkości:}, przcdsi<,_'\\·zi~Jwszy \\'szelki<· możliwe wysiłki i środki rato\\'niczc, okn;t zd:JŻ:1 do najhliższcgo portu. Torpcdo\\T('. kr~!Ż:! znuczną szybkości:} dookoła okn:tu, ahy go chroni(· od
dalszych alakó\\'.

·
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Po niedługim rzasi(' woda wdzic·rn sic; i do przedniego przc-

uz~ał_u kotłowego. TyJko dwa kotły trzymać mogel pan;. Nicdłuoo
gasrnc świa llo. Slydiać wewn(z'irz11c trzaski. To J)(,'ka j,1 o rodz~
. .
:::, przc. . na. lcw::
. I
. arr:rn~ t m,c
. ]{szy. \\,,,.w1e
Pr·zcc11y ł coraz to ~n(.'
( awno Jllz
1
kr~c~me hurtQ. .:\Imw to wod_a sH;ga JLIZ gorncgo pokładu na prawej
hurcie. Dow<'>dca okr(,'.łll daJc rozkaz opuszczcma okn;tu.
Dr11gi dreadnought, .,Tcgelthoff", chcćJC tmilm:1ć zaolady
ch(;dzi w pobliżu zygzakiem, w km'icu otrzymuj,1c odpowiedni ro.z~
kaz. zbliża si\'., aby wziąć, na hol ,,Szcnt lstYana". AJe hol trzeb-i
~
{)rzcei,Jć, gdyż przechyl si~ gwałtownie powi<_'ksza.
Jest zapóźno, załoga „Szent 1st \'ana" skacze do wo<lY. Jedni
ześlizg11j:1 si<,: z Jffa\H'j hurty wprosi do wody, inni obicrnfo odwrotna
drogi','., przez cały pokład na lewą hurt<,:, po kadłubie i CZ\'Ściowo J><;
dni<' okn;l11 zcślizgujćJ siQ do wod~·, lrnlccz<!C si<: w wielu ·wypadkach
o muszle i wodornsly. pokrywa.1~1ce podwod1_1~1 donh_•dnwna cz<,:ść
okn;lu. \V świcie letniego poranka obraz to rnesamowity.
Na rnfic ok_r~:tu stoi ]~aJK'lan,dywizji (_\\~~~icr Sznho) i żegna
.
gm:Jcych. ~a pomoscic zosta.1e d<mydca dyw1z,11 1 okr~tu zarazem,
komodon· llcnr\'k Scitz, \\T<lz z szcft-m sztabu komandorem Charles
.\lasjan. porucz1;ik fregaty Nicrrrnn i kilku skrnik<'>w i sygnalistów.
O godzinie (i minut ;'5 okn;t si<; przewraca i po siedmiu minu łach tonie. Zginęło 4 oficcr~nv ( wzg!. podchon1żych) i 8:5 podoficcdn\' i szcrcgowd>w. 1!) ludzi hyło rannych.
Torpedowce wyrntowały pływaj:!cych. .:\Iic:dzy innymi został wyłowiony, <tle niestety martwy. Pofok_, l_z_adct { 1wdchor,Jży) Scrdn-Tcodorski. svn znanego generała dywiz.11. \\'yratowany został
oJwcny st.cf sa,dtarnv mur. wnj. ppłk. Id~. dr. Leon .:\Ioszczc1·{ski.
· Cuła akcja· przeciw zapo.rze t~)l!·auckicj _zo~tafa odwołana.
gdyż dowc')dztwo flot v austro-w(2g1crslm'.J z zatop1crna ,,Szcnt Istvana~' było przcświadcz<Jlll'. _że cnly yhm .i\'SI z1wi~y_1wzcciwnikom. pol_wicrdzcnia cz<'go doszuklwai~o s1~ \\. "rndomosciacl~ o p1·zesu11ic:ciu
I.1nji dozoru wi(,'.ccj na połudmc, oniz o P!'zygo!o~n!mach do wyjścia
l_lot slo_j:,1cych w pobliżu. przedcwszyslk1em CI(,'zloch dywizyj floty
.
.
.
f r:111cuskicj z Korfu.
Ze strony sprzymie1:z~nych 1wmayot~,·HT<}zcnw lego _ jest
.
Jl'dnak fakl('m, że sz\'hkolHczrn· motorowki. !don_' slorpedowałv
.. Sz('n t fst rnna", w por~' powróciły do l!azy ~\neona i przy~viozly wi,tdomośi· 0 przcsunitciu sił auslro-\\'(,'.gl<'rsloch na połttdrnc.
Okazało sit;, że torpcdo,~·icc „7(i': na_ kilka sc!u_rnd przed
alakil'm torpedowym zobaczył dwie ~110_lorowk: szyl~k~J]w_•z1w, stofoce j:ikohy lH'z rnchu ,w prawo od siebie w <H,lc~losc1_ 400 mcln'Jw.
Dai mak·symalrn} szyhkośi· i znak syrcn:1. rzuca,p1c s1~ w. ich kiel'l111ku. 'r'orpcdv jednak już były wyp,u~zl'z<~nc, m'.Jtor,n~·lo_ z,!CZ<:ly
ucit'k:ti·. uchodz;ic szybko strznłom pos~1g11 1_ po_ lolkudzics1ęcHi S<..•1,und(ich znikiwł~· w cicnmościach, dczorJ<'JJ!llJ,}C J~'szcze torpedowiec
!Jł'Z('Z \\'\TZIICCI;ie homh głębinowych. z ktorych Jedna cxplodowała
ni<'dal('k~> ht1rtv torpedowca.
Zw\'ei('zcmni dreadnoughta h_\·!y dwie szyhko}!icżne motol .<.>\\ .l,i· \\' ł OS 1
·. ,,'I . ,, \ , •s · ·• 1''"j" i .. 11 ". Pwrwsz~i~ dowodził koman<l<Jt·
(I('
ppor. Hizzo. drug:} podcltonJŻY n'zcn,·y .\onzo. Dwa torpedowce
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podholowały
ły si<,:.

je z .\neony \\' okolice kanału Selw-.

J>IH..' Z('lll

oddali-

:\L\S'y miały zada niv opat rolowania pewnl'go rejonu, poCZl'm czaty \\' określonych punktaclt, a o oz11aczonl·j godzinie zbliże
nie sil,'. do torpt'dowd)\v, 11awi:.1za11ic ł:iczności, poł:1czc11ic si(,'. z nimi
i po\\Tc'it ,w holach do .. \nconv. Ich maksvmalna szvhkośi·. \\'Vnosib
z :2-ma torpedami :20 wc;zł<'>w. ·
\Yedług włoskil'j rebe.ii samego kmdr. ppor. Hizzo wynika,
że na jakiś czas starn1ł mu zegarek i przez kn tylko wypadek. pown'>l rnolorc'>w('k Zł' zwi:1dc'>w naslcJpił z op<'>źnicnil'm, co spowudowało przypadkowe zdlrni<;cil' sic: z zespokrn :1ustro-\\'(,'.gicrskim.
O godz.:~ min. l;) spostrzl'gł Hizzo, wracając. 11:1 punki poł:!(.·zrnia sil,'. z torpedowcami. el1mur(.'. dymu. :\Iyślał, Żl' torpl'dowce
austrjackie, zwabione prz<'z slac,k sygnałow:J z portu Lussin. (_'he:!
go przyłapai·.
Ponieważ za chwil par<; miało z:icz:.ii: dni<·i-. Hizzo posl:1110wił wykorzys tai· isl 11 it·.i:1u· jl'szczc cit·rn110ści i zaa takowai: nit'widz:1ct•go go jl'szczt· wroga. Toqwdy obydwie ~L\S'y miały nastawione
na 1~ m. gł\'.hokości.
Z11pdnie powoli. I)() z szybkości zalcdwi<' !) \\'(,'Zł<'>w. obrały
:\I.\S'y kurs na dymy. aby podcjM· jakrwjciszl'j i nie zdradzić sic:
faLJ dziohmq. Dopi<'ro na 11i('\\'i<'lki dystans sposl rz('gł kmdr. ppor.
Hizzo. że to dw;1 dllżc okn;ly, 11lwzpit·ezont· ze \\'szystkich stron
przez 8 do 10 kont rtorpcdm\T<'1w ( wcdł11g jego raport 11 ). Przcsz<'dł
szy przed dziolwrn zespołu, \\'Ślizgn:!ł sic.· Hizzo mi(,·dzy d\\'a torpcdm\Tl' pra\\'ego ulwzpicczt'11ia, pod1rnsz:1e szyhlrnś{· 1w 1L \\\'Zł{1w.
Zna lazłszv sic; \\. odległości m11 iejsz<-'.i n iż :,00 met n',\\' od pier\\'SZ<'go
ukr..:tu i hc~d:1c ci:1glc niespostrzeżony. wypuścił Hizzo ol>yd\\·ic torpedy. Ohyd\\'ic c:xplodował_v. Dopi<.'ro wtedy spost rzl·gł. że jeden
z torpcdo\\'c<'>w poczyna .~o śeigai·. :1 Il:t\\'l'l i st rzdai·. St rz:iły byłY
jednak z~1 wysokit'. - Hizzo uelwdz:1c \\'yrzl!cił dwit· homhy głc.·hi110\\'('. z kt<'>ryeli druga t'xplodowała w pobliżu toqwdowea. zrnhil
gwałtowny zwrot w prawo. id:Jc już cał:1 sił:1, znikł w ci<'mnościarh.
Druga molorc'>wka \\.Y)HIŚeiła n'>\YlliC'Ż 2 torpedy n:1 drugi oknl'ł. Obydwie jt'dnak nie explodowały.
Przypadko\\'c zdknic.·cic si<;'. :\IS'c'1w z zespołem d\\'<'>ch pierwszorz\·d11yrli okrc;tc'1w li11jo\\'yeh, id:.1cyd1 \\' stosllnlrn\\'o sł:tlH'm ulwzpit·czc11i11. bo zaledwie przez 7 .it'd11oslck. posiadaj:1cyd1 copr:twd:i
wi(;ksz:J szyhkośi· niż ~L\S „ 1~,, i .. :n" o dobre kilka \\'(2Zł<'>w - spowodowało stratę ,it·drwgo z okn;t{,w i lvlko przypadkm\T 1111ilrni<;-cit•
straty drugiego. oraz zanicdwnie akcji floty austro-\\\·gil'rskil'.i w cil'śninit' Ot ranckicj, k t<',ra hyl:1hy hod:1_j n:1,iwic;ksz:J a ke_i:1 na Ad rj:ityku. a jej \\·~·nik hdl1Y miał ni<'\\':Jtpli\\'~· skutek 11:t d:ilsn ei:Jg wojny. Pr:l\nlopodoh11 ie na.i l<'psza czc:_ś{· flot~· .\ust ro-\Y \'gi<'rski('j h~-bhy z<'I k rnJa si<,' z pohJczont·mi flotami \ Yłoclt i pr:t wie e:tł:J flot:1
fr:11H:usk:), oraz l,ilku okrc,:tmni angielskimi.
\Y ly(_'h warunkach 11ic\\'it·lki1· sił~· A11stro-\\\·gil'r mogły
hyły_ si\' skrn'tczyi·. a \\·c',wcz:is p:111:imi ,\drjatyk11 h_vliby sprzymi<'rz~·n.1. f l'm samem l)\·lhy przypi<·cz<Jow:i n~· los :1 rmj i :n1s t ro-,\·(.'gitTskH·J w Alh:inji ( uzależniony \\'yl:Jezni,• od t ransporl<'>\\' wodnych),
w
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a także WYhrzcża Dalmacji starnJyhy otworem dla flot i wo.J·ska
aljanf<'>\v. ·

i\

łl'raz fantazja prawdopodohna.

Uok 193 ..... .
Oddział fioły .Jego KrMcwskicj Mości F'antazji składa si,
,
.
z dwoch okn,.'łÓw Jinjowych najnowszcgo typu, konwojowanych w da~
·
ll(•JJI f)t'Z('Stllli<,."ciu 11ocm·m przez 1°1 konlrlorpcdowe<'>\v.
.Jest oezywiście noc hezksi<;'.życowa, lddd wiatr z Jrwcuo
-.-,
trawersu, kurs \V. Szybkość zespołu 18 W(,.'Zk>w.
Trzy kon I rłoq>cdowc_c w szyku ~zołowym idą na wysokości
..
<_lzwhu 1m·nvszt'W) okn.·lu z JCg<> prawcJ ~trony: trzy zaś z lewej
:trony; 1:cszta, I. .J. po t!"Z)'. ~U_rno\\'l,J t'!>czp1cczcrne boczne z praweJ
J z kwc,1 słrnny okt·(,."low hnJm\·ych, 1d:1cych w 400 m odJcgfości

'
od si<'hie.
Dwu Jrnntrlorpcdowcc id:1 ztyłu w odległości :wo m. od rnfv
!lrugiego okn.·lt1. Odkglość łorpcdowdnv bocznego til>C'zpi(Tzcniił
,WO m. od hurt okr<,:lów li11jowych.
ZcspM zgr~rny dosk<_i11alc, szyki_ i odk~ło;;ć utrzymane wzorowo. \Yszyslkic okr<,."ly rna_p) uruchom10llc dz10howc trnJv.
Ku i·s prnwadzi w odległości fi() mil morskich ud ~ka lis tcuo
wybrzeża fH"ZtTiwnilrn. z którym oczywiście jest wojna. Szyhk<;1ć
z pocz,J Ikowvch 11 wt złów powi<;kszono przed godzin,} Ila f8, ndv
zauważona Z(>Stała 1w S\V 11a horyzoncie zielona rakida. Zarz:J<~~llo alarm htijowy. Kurs, j:1k<! najkrótszy, został zachowany. Hadjorozmowy ( zrcszt,1 niczrozmmałe) przyłapywano tylko z kierunków

11it'J>rzyjaciclskicgo wybrzeża.
Naofo jeden z lewych konłrłoqwdowc<')\\' zaalarmował calv
Zl'Sj)()I.

Ocz; w~zvstkicl1 hc:d,1cych na pomostach oficerów i wachto-

wyd1 pocz<,:ły przZ·z lornet(,_', czy hcz, przenikać cfr:1!ll10ści od lewego

!

I r:nnTst1 do przod11. St,_kt_m<!Y ł<~ rwało, gdy cz<,:s_c patrz:JC~Th sposl_rzt'gła w odległości jak1c.J poł n~il1, dwa ku praW<'.J przesll\\·aj_:icc si~

lH:tlc .~ludy. O Iem. Ż<' to tale d.ziohowe mkllć1cych t'.ulą mocą Jakichś
jednostek~ nawod 11 vch, 11ic hyJo W,Jtpliwości. Stuk molor,')\v hvł też
już wyraźniej slys.z:dny. 1'Io~m·11łal11ic zndzwon_iły tclygmfy <łwóch
llin<'iwion\Th konlrłoqwdowcow z kwcgo uhczp1eczcnia, postawione
na maks~·m:tln:1 napr.z<'HI i już padły z ich dział dziobowych dwa
sf l'załY w kicn111ku śla,knv.
· Za chwil<,· d\\-a pociski oŚ\\·icllaj~JC(\ oświdliły dwie szyhkobi(•Żnc mol on'ndd, z;1 k lc'>rymi dwa ko11 rl orp(:dowce ściga.ic!Cf'. zaCZ<Jy sla<'· 11 stawiczny ogi<·11 działek p_rzcc1:vlot111czye~1. , leli dyszkmil<nn •m11 ni<'przcn\·aiH·mtl wrzask_<iWl wtorowaly n1crmv11(_• basowe
huk i dział dzio})()wvcl1. Forniacp zespołu została zachow,uia.
\VytrYski ~,·ody w kicrnnk11 rnolodl\\:ck: jakich kilkanaście
S('kund widzia.lnc sylw<'ły, i wzhurzo~w za num woda, zacz1,•ł_v si\'
l'ozplvwa{: w nieprzejrzyste.i szl11cz11c.1 mgle.
.Jednocześnie ko11 f rtorpcdowec prawego hocz1wgo llhC'zpic·
czt·n i:t posłyszały llllk motorów za prawym trawersem~ -- w chwil

!
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za rnf;!; momrntalnic pndły pociski oś,viellaj:JCl'. Ujrzano wpierw jcdll<! szyhkohicżn:1 motorbwkę, trzynwj,JC:! kurs na zespół, za chwil(,' drnw! od niej na prawo, ohic w odległości paruset
metn')\v. Xa obydwie posypał si\'. grad dohrze skierowanego ognia
i zn{)\\' oderwały się dwa kont rtorp('(lmvce prawego uhczpit·czcni :1
i rozpoczc,:ły pościg. \Yidzianc motor<')\Yld zrohiły gwałtowny zwrot,
jedna z nich stan(,'.ła za chwil<: w słupach ognia i dymu. Lecz pmwic
równocześnie, pm wie każdy z prawych kont rtorpcdowców. a za
chwilę i obydwa okręty lin,imw. ujrzały skrzyżowane ślady toqwd.
\Y blaskach pocisl-Jnv oświctb1,i:1cych i łuny pl1m:1cej rnolon')\vki,
spostrzeżono od rufy whicga,i:1cc mi<:dzy okr<:ty linjowe a praw;!
lin,ię ubezpieczenia dalsze dwie moton'nvki, kt<'>rc. id:!C nrnksymaln;!
szybkości:}. wykr<:ciły na prawo. wchodz:,1c w woln:1 przestrzct'1 mi<:dzy dwoma k!m trtorpedowcami.
Za nimi P<:dziły za chwih: dwa kontrtorpedowce tylnego
ubezpieczenia. gdy zaś tylne kontrtorpedowce prawego ubezpieczenia skierowały swe dzioby leż dla ieh pościgu. llicbawem rozległ siQ
I rznsk łamanych wn:g<,w dwc'>ch zderzonych ze sobą kont rtorpcdowców. .Jednocześnie okr<2ty linjowc wykonały zwrot w lewo, aby
niestety zapóźno - z kicrnnku od rufy
utrudnić trafianie torped wypuszczone torpedy, przez ostatnio spostrzeżone rnoton'lwki, osi:Jgnc,:ły ich hurty, n'>wnoczcsnc prawi<· czll'ry t;xplozjc wzhiły słup)
ognia, wody i dymu u hurt okr<.;tc'm·, czemu towarzyszył trzask przelamanl'go przl'z p<'>ł jednego z konlrtorpcdowd)\v lewego ubezpieczenia. \Y grnchocic ognia cic;żkich kulomiol<'>w, dzi:1ł przeciwlotniczych i cic,:ższcgo kalibru. słychać było d<ilszc \\'C\\'n(,'ł rznc trzaski
w cielskach olhrzymów-okn,:l<'nv.
l luk, dym, uszkodzenia ok r<.;l<')\v, spowodowały oll,rzymi<·
zamil'szanic . .Jeden z goni:J(_'.)Tli konlrtorp<·dowd>w nagle poderwany
został przez wst rz;:1s od dziobu. pokm nasl:Jpil wybuch ognia i dynrn. To wyrzucona bomba hydrostatyczna cxplodowała 1w jego
dziobie, kl<'>ry zaraz polem zaszył siQ gl<,:hoko w wod<;. ~ieuszko<lzone kontrtorpedowce. 11iezaj1;lc pościgiem za zawoalowanemi
już sztuczn:1 mgł:! i znikaj:,1n·mi moton'>wkami, ll' kt<'ffc wyszły
z „mcl<.'~c", strzelaj.Je wok<'>ł widnokr(2gll pocisk:1rni oświc1la,i:.iccrni.
cab! siłą pary zaczęły jazd\'. dookoła uszkodzonych okr\·t{)\\', chc:!C
je. w miar<; swych najl<-pszych możliwości. chrnni<.'· przed cwentualncmi dalszcrni aU1kami. .\Ie i poprz<'dnie już wystarczyły.
Okr<,:ty lin,iowc zostały trafione. jcdcn dwoma. drugi t rzPma torpedami, w ważne cz<~ści kadłuba. Po ratowniczych wysiłk;1ch,
trwaj~1cych przy stopniowym uspokojeniu sic: umysł(\\\', załoga jednego z nich musiała go nad ran<'m opuści<.'·. Po dalszym kwadransie.
mając już przechyl olbrzymi. wywn',cil si<,: on i zaton:1ł.
Drngi. wzi<:łY na hol przez dwa kontrlorpl·dowcc. ci:rnnil,·ty
ruf:1. wykazywał przechył 1;/1• O ilcby grodzi<' wytrzymały. m<'>gł
ut rzynrnć siQ na wodzie.
Dwa ko11trtorpcdm,·c1: pq kolizji zaton<:ły w par<; minut.
!>wa uszkodzone wzi\·te zostały na hol ( jcdcn też rn f;J) przez dwa
mnc. \Y ll-11 spos«'>h 8 kontrtorpcdowd)\\' zostało wYł:Jczonn·h z ulwzpkczenia, odsipcz \\' postaci kr:1żownilJ)\\' i d:ilszyt.·h kont.rtorpl·dowparę n'>wnicż
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ców, w swoim czasie wcZ\\'cllia, mogla zjawi<'.•, si~ na,idctlcj za 11
12
godziny. \Vo]ne (i kolltrtorpedowców zostało podzielone w t,
sposób, że dwa tworzyły u]wzpicczcnic hoczne konwojowanvch l ~n
lek, ,icdt•11 prowadził zespół na przodzie, jeden szedł ~ i vłu · a <I{~~·
·
' . za t acza ł y w 1n·om1cniu
·
' m '' ._a
szy I>1rnscicl
1- mili
l)o·f<~s t a ł c 1w,1wyzszą
sk1c.1 kn:gi. i koła: ho jal~lrnlwi~·k Til(!torówki, nie hyły już groź:~~
to nastanH'J?'l dnia stał SI(,' g~·ozllym. lllll): wr~>g, straszny, ho nicwi~
~lz1:tl11y: łodzH· podwodllc. Nocna 1lumrnac.1a podczas spotl{'m ·.
J _olwcne (i w<;złów szybkości, to gratka dla licznie posiadanvch p~·z
Ill('przyjaciela łodzi podwodnych.
•'
,<.:z
Hzcczywiścic nic nic pomogło._ Lin,iowy okn.,:t z przcchvłcm w prawo otrzymał w prmY<} hurt~ ,1cdną z dw<'>ch zauwaŻOJl\'ch
Pat\' sekund przedtem torpt·<I.
~
~)wie dalsze _torpc<~y zauwc!żył, lecz wymanewrował, jeden
z zatc1cza_p!cvch kola 1 kn;g1 zygzakiem kontrtorpedowców.
.
Pcicig łodzi podwodn~·ch przez parę kontrtoqlcdowcc'ny
1 rzucane przez nie bomby gh;hmowc, odstraszyły na jakiś czas ło
<~zi~'. podwodne, co dało moż~wś<'.· untlowania wi('.kszości załogi okrc.;-tu
h11,1ow<'go. kl<'>rv za pan,> nrnrnt zatonął.
,
Dwa IJ~>lowanc kontrtorpedowce, jako świl'inc cele dla dalszych ataldnv łodzi podwodnych, zostały zatopione przez własiw załogi, a pozostałe J.::ontrtorpedo~\'~e przdad<!Wclllc wyratowancmi załogami, ktll'scm okr(,'żnym wrociły do swc,1 hazy.
.
Szybkobieżna n!otorbwka, _J~t~'mt ~płon(,'ła, obejrzana przez
Jeden z kontrtorpedowcow po JH'ze,1sc111 1m·nvszego zam<;_·tu, przedstawiała zupełnie wypalony kadluh._ pokrył~' ZW(,'gl,rnwmi szcz,1tkami urz<Jdzci\ i pewnie z~\·c;glonych cwł załog1. Dow0<_ka kontrtorpedowca, JH'Zc,il·żdża,ic}C mimo, m!1clu~t!l tylko r~k<J, gdyz w_gruntownie
")·palonym kadłubie naw,ct nrn;kk1c metale zostały stopwne, a wi<;c
rne ln·lo czeoo tam szukac.
·
.Jalt' przyszło do ataku i. sukcesu st!·o_ny _l))'Z<:ciwm·.i?
\\'vjście zespołu hyle~ wrndo~1?e. mme.1, '~'IC,:CcJ. Nic ziwn\
hył sklnd z~·spolu, ścisła godzma wy,1scia, własc1wc przeznaczenie
i k11rs.
Zcsp<'>l enws<'>w w. sile fi sztuk i _jednego, starszego kontrtorJH'dowca jako „matki", mwł ll~l celu patrolowac przez całą noc na
pcwnl'j linji. Kontrtorp<:dow1cc_ 1_wtrolowal w pcw_nym rejonie,
którv wvziwczonv zost~,ł ,iako IllH'JSCe zhorne w razie z~mważcnia
przc~iw11ikH przez jcdll~! z _trzech wup_ ( po dwie) motorówek.
\Y razie zamn1żcrna JH'zcc1wrnka,_ d.oskonak zgrany zespM
moton'>wck hvł instruowany. ahy zauwaza1<1ca grupa n10torówck
nie atakowabi, tvlko szla IW mic)scc zborne, alarmując pozostałe
grnpY. Po zhic'Jn~c. szerokim szylocm. czołowy!11 mot.on'nvki poszłv
w po.ooi'i. przv spotkrn 1 i 11 i rozpoz11a_11!11 _nasłcw1ł podział motor<'>wef(
na ;~ grupy. ;,hy wykc!nai: atak mozh~,·1c lj~mcc1,~\'7cz11y, p_rzyczcm
grupa pierwsza, atalrn.1~1ca od prz_c~du. skup_ił~l irn_,l:-.\' na soh1c zespołu przeciwnika, aby umożliw1c pode,1scH' pknajhliższc grnp
pozostał\'(_·11.
l
, .
· Hzccz jas,w. że sukces zcspo u s~esc1~1 ~zyhkohieżnych motorówek w post;ici za topionych :!-eh okr<;tow linJO\\')Th i 4-ch kontr-

.z

~:l
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torpl'dowc<')\\·, wywołał fH'Z('\\T<'>ł myślm,·y w e wszystkich nrnrynarkach, - budowa i ulepszeni<' moton')w(_'k \\' szybkim rnzpocz<,'ło si~
ale zarazem doświadczl'11ia ll'j pełne.i dla nich sukcesu
ll'mpie, nocy, zaprz<,:gły chmar<,: ofictT{m· i inżynierc'iw do pornysłbw i środ
ków zwalczania lego nO\\Tgo narz<..:dzia wojny.

Rok 19-L. ..
Drogocrnny tra 11sport. powi<'dzmy armat i wojska na :~-eh
wielkich transportowcach h:.llldlowych, płynie noq, w kl<'>rcj atak
Emcsów możliwy jest w odległości kilkudzit'sit;ciu mil od nieprzyjacielskiego wybrzeża. Stan wojny, przeciwnik posiada Enwsy.
Tr,lllsport .it'st kon,,·ojowany przt·z jedt·n okrt:t p:rnc<'rny,
dwa lekkie kr:.!Żowniki i osil'm kontrtorpl'dowc1'>w. Szybkość \\'(,'złt'l\\'
18-cic. Okr<,:t pa1H.:l'rny idzie przed transportowcami. oloczony
dwoma kontrtorpedowcami, przed nim j(·dt·n kr,.iżownik i kż dw:.1
kontrtoqwdowcc. Pozostały kr:,1żownik idzil' z h-wl'go boku dn1 gil'go transportowca, ,1 po bokach I ransportowei')\\· po dwa kontrloq)('dowcc. \V dziesit;ć minut przed zt·spo!l'm, przcszt·dł kursl'Jll
zespołu, uhczpil'czaj:.1cy go szlafrl (i-ciu własn~Th Erncsc',w.
Przl'd p<'>ł godzin;! nad zt·spokm przda tywał obcy wodnosamolot, zatem atak zt· strnny nieprzyjaciela jl'st pl.' wny.
Za chwil t.: dowbdcy Zl'społu zosla.i:} mcldmyar w podsłucha 
ne zbliża.i~!Ct'. si<,: jl.'dnostl::i nwlof'O\\T, doldadni c pch-ngowan l'
z dwc'>ch kicrn11kc')\v. Po dwa kontrlorpcdo\\'Cl' odrywaji,1 si1,· od
\\T odll·głości 4 mi l
Zl'społu i uda.i:} się \\' 11:tlrnzanych kil'n111kad1.
od zC'społu. naraz \\' obydwu odkrytych kil'l'llllk:1cli, rnzświctl:1,i:1
horyzont pociski oświl'tlaj:}Ct'. ~a zt•spoll'. kt1'iry z:1chowuje sw<'>.i
kurs i szybkoś{·, sł_n·ha{·. rechot dziatd, szybkostrzelnych i ci<,·żkich
kulomiot<'>\\'. Dwa dalsze kontrtorpl.'dowcc odrywaj:} si<; od zespoł u
i zbliżaj:} do ost rz!·liwuj:Jcycl1 nwlon'>wki krnll rlorpt'dowct',w.
Enws:v rozpoznane \\' dw1'>ch grupach po czkry, mimo sz:t lonl'j szybkości i ku rs1'iw zygzakowych. osi rzdiw:uw cdn\'ln ogniem
kontrtorpl'do\\T<.>\\' s:.i tr:ifionl'. Dwie z 11icl1 sl:t.i:} w płomieniach ,
dwie zost:.1.i:} unicrucliornionl', pozostałe, wyp11szcz:1,i:.1c rngł<,:. oświ c
tl;11H• ustawicznil' r<'l'lcklorami i ostrzcliwa1l(', oddal:1,i:.1 si1: i 11ikn:1
\\' cicmnościacl1. kh loqH'dy. wyp11szczrnH· na w i:.·lki 'dystans.
chyl>iaj,J. Atak odparty, kontrloqwdowec wrncaj:1 do zl'społu. kU>ry
pod:.iża w dalszym ci:Jgu swym ku rsl'm i szybkości:}, oczckuj:1c z koki ataku lotniczl'go.
Po świcil' i połud11i11 nasiał zmi(·rzcll szyhkol>i<·Żnych moton')\\Tk, jako ofl'nzywnych loqH"dowd,w, mimo. Żt' udosko11:tl!'11it·
możliwości z:1stosow:111ia promil'ni zatrzymuj:,1cych motory. zosl:1ło
przedtem jeszcze przez wyn:ilnzck odpowiedniego JffZ<·ciwśrodka
w~·l'~imi11owa1H·. Emcsy stały sii: śrndkil'rn walki. groźnym tylko w
eałk1('m sp<T_jalnit• dogodnych w:1rn11k:1eh dla zaskm·zt·11ia. tak, ,iak
\\' roku 1!)18 na ,\drjalyku, kil'dy zatopiły Szt'nl lstrnna.
By{: nWŻ!' j('dn:1k \\' rz(•czywislości b~·dzit· i11aczl'j - po
, . .
sw1c1c w rnl~u _l !)18 11ast:.ipi \\' najbliższej wojnie już tylko zmit·rzch '!
()111 \'I\T:t
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Materjały do dziejów marynarki polskiej
z ksi~!g Metryki Koronnej

zebrał. przełożył i przypiskami opatrzył autor.

I I.
Zygmunt III i _l; ~I. \\'~ad_omo ~z~·.11i!11~· _i l. d. Iż doniesioże gdy po z~•.1s~·lll, ✓;c s\~-w~a .:'\a.1.1a~111L:.Jszcg<> poprzednika
11
świ1.;td parn1(,'.C~ h.rola Stcta~w, Hyzarne kus il i si\' 0 zbunaszego,
rzenie j zdohyeie on;z~·m wa_rowm. L a t a r n i ~)'Hl) zwane•
nil'~~
a wystawionej z pokt<'lll'1 tegoz. ~lon:11-chy _ku
nych rozr11cht'>W Lego miasta. nicpki ]);l\\'ld, szkol-cudzoziemiec
k!(,ry nakrótko p1_-zedl_"m przyplyrn)I morz<'JH do Hygi. po urzynie'.
llllt zmow\' z h·m1z 111H·szczany oraz h(,'.d:!c uf ny w stosunek JH>l·i· _
" c
ł .ł
ł .
•
I
•
•
wie1'1stwa z nickl<'>rymi sz wtami z za og1. przy >.1 do warowni Latarni z wielkim okr~•tcm. zaopatrzonym w 01:<.:z: tudzież machim·
wojl'nnc (,!ziała). i knt.'ł _zguh~ przez prnlsl~p I s1!~. przyczem ud:lnymi pozorami p1:zypzI11 oraz P":-,"rzcczcnH·m pc_m_rncy przeciwko
atakom Hyżan. usił<>wnł ohalam11c1c umysły z_ało~,1 1 \\' taki spos<'>h
tumani{'., - atoli rozs:Jdcl~. _1rn~zl :\·o oraz czuJWl~~c 11aczclnild)\v te·
0
""'.''g ródzkiego ""
s I".': :'
i_. _sz lat hel Jl yc !'.' '·'" Cll'J" •
~a
I \\ oJCH'cha l)cmh111sk1cgl~. st:u _osl) 01 Il ns,1d_l no OJ az La ta rd1Skiego 21 ). k l<'>rzy z wszdk~} pd11osc1:,1 1 bacznoscI~} na wsze sł rony dono

am.

po\\·śeiąganin

ł< :g

I:"""'.''

\'".,r

i'.

.1 .
I, :i t :i r n i a . H ~-. s k "·. podobni<', J:i_k I, :i t a r
10)
1 1 0
i1' •'.
(; <I ,. ,i s k "•. k Ibr:J . W"d k si_'.,~,· . I~ l01'.0."' ";;:'. we .:· 1_-1, :• c" :' icmcy
k u s (' lll zow1:J; wł:i;sc_i.'~ H: s_t, ,1zn1.t ,1, ~ ;-·110,.,1 od pl z~ "~ loc1c I'Zl'ki Dźwiny
.
.. .
do morza. a z:ir:1zl'lll s\\ 1(.tl1sko poi to\\(..
\Iacie.i Len1~·k. Jl(·~·.hu_ na:\\'l<'Z (~1~·s1(:ck1) ..
:!O)
llcrl>u Hawwz (~H•sH•ck1): Orlenskr za1rnast
:!I)

nazwy zarnku

E r I ('

.

„l'ril'Iiski" od

w okol1c:wh Hyg1.
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kuła

spozierali, sprc.1wiły. iż <'>w zdradliwy i przewrotny w zaofiarowaniu przyjaźni Dawid, po zabraniu mu okn;tu z calem oporz<!dzenicm nie mógł wiek szkodzii·, a zapt,·d powstai'1czy Hyżan został
mężnie odparty, i czalogród ocalony.
Upraszano wi<,:c nas ze strony Szlachetnych: .:\Iacicja Ld1ka. starosty Nowogrc'Jdzkiego, Piotr,.i.
Stahrowskicgo, starosty Trejde11skiego 22 ), wreszcie \Vojciccha
Dcmhillskicgo, starosty Orlci1skicgu oraz Latarci1skicgo. abyśmy
rzcczuw1 naw(,'., zdobytą prawem wojcnncm i zahran.! nieprzyjacielowi, nadali im i darowali z łaski i przychylności naszej monarszej. .Jakoż powyższej prośbie postanowiliśmy łaskawie zadośćuczynić zan')\\'110 dlatego, że pomieniony okr<,:l został zdobyty dzit.:ki ich
m<,:stwu, jak i dlatego, aby tym dowodem przychylności skłonić i zach<,:cić du podobnych i znaczniejszych w przyszłości czynów, niemniej
należytych zasług dla Hzplitej. ()w tedy okrt.:t z całym oporz.Jdcm
i sprz<,:tcm 23 ). jaki został opanmvnny, wyż rzeczonym ~Iaciejowi
Lci'1kowi. starościc ,:\owogn'ldzkiemu. Piotrowi Stahrowskicmu. staroście Trcjdct'1skicmu. wreszcie \Vo,icil'chowi Dcmhii'1skicmu. starościc
Orlci'lskicnrn oraz Latarc{1skil'Tllll, niniejszl'm nadaj<'my i daro,,·u,il'rny prawt'm wil'czyskm do n'lw1wgo mi<:dzy nimi działu oraz
wsp<'>lncgo użytkowania. ,:\a dow<'>d lego pisma i l. d. l >an w Krako,vic w dniu ·12 lu lego roku Pai1skil'go t i>88-go. panowania naszego
J>icrwszcgo.
Kn'>l Zygmunt 24 ).
Ilf.
Zygmunt Ili i t. d. \Viadomo czynimy i t. d. Iż, mając bardzo zalccon:! pilnośi·, hicgłośt'· kchniczn.! oraz szczcg<'iln •.i zrt.:cznoŚl'.
Szlachetnego .Jakuba :\lurray'a, naszego slużdrnilrn i zarazem inży
niera-szkutnika 23 ), czego znakomicie wun dowi<'><lł przez przt'Ci~rn
22 )

Herbu Lubicz (~icsiecki): zamek Trejdt·n na p{>lnoc od Rygi

nad rzelq Aa.

:.i:i)
L arma111cnta = o p o r z :J d. t a k i <' I (a ż) cz. rynsztunek, jakoto: żagle, liny, ła1icuchy, bander~·. kotwice, poj:1zdy, działa, kompasy,
lunety i inne przybory techniczne: ł. supcllcx.
,,·szPlkie imw przybory,
maj:1cc znaczenie gospod:irczr, wogóll' s p r z ~· t.
:.i 1 )
O losach p<'>żnicjszych tt·go okrc:tu, n:11PżyciP oporqdzoncgo
tak pnd względl'm ll'chnicznym, jak i wojennym, ni<: n:11n nic jest wiadomo
z innych źró,kl. Podoimy f:ikt d:1rowi7ny okr~·tu obcego, ale nie zdobytego
podczas dzialai'1 wojl'nnych, tylko rozbi l('go wskut<'k burzy przy halty<'kirn
stn1dzie, Jlrzytoczony jest w liście ksi«:ci:i .Janusza lbdziwiłła z dn. t/J. rn:rn r.
Pisze on tam mianowicie: ,.P. starosta J>oh_1gowski uprosił sobie u Jego Kr.
:.lei okr\•t, co si(' rozbił ze 12 działek, :1 sna<" 11:1 dole miasto hal:1stu naspiżownny hyl killqdzicsi:Jt dział, z kti',rych się i ksi(,'ciu P:rnu Kanch•rzowi i
Podkomorzemu Koronn('lllll coś okroiło'' (p. Kotłuhaj Edward: .,życic .Janusza Hadziwiłła - \\'ilno 18;>!), str. 2!li). \\'iad01110 z:1ś. że według dawnego
prawodawstwa, mianowicil' Utk zw:nwgo „przywih·.i11 hrzl'gowl'go" (nm.
Strandgl'rechtigkcit) rnstr:1<lowane (oheszk) statki obce przl'chodziły wraz
z _zawartości:J '" ll'galnc posiadanie wł:iścicil'la brzegu. przl'dl'wszystkiem
w I('<' 111onarch y.
.
:!:;) • (>w :\lurrny, z pod1odzl'ni:1 szkot, zwany w polskich źn'>dłarh
h1storyczn~·cł1 „k;1pitan :\lora", kiernwał liudow:J okri;-t,'>w kr<'>kwskich w
porcip J>ucki111, :1 nast\•pnie dowodził j('d11y111 z nich. Opis bitw~· morskiej

=
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Wia< orne wszystkn:1 ":ogu c ,1
z~vlaszcza Urzc:dow1 miasta (rdansk!~ oraz rnnym,. k~órych ninicjszl:
pismo dojdzie, przyczcm pokcm!1y, 1zhy ow~~ pens.1a ~)()() złotych ;.okrocznie pomicnimwrnu Jakuhmn .:\Iurray'ow! hyla asygnowa 1ia, i rzPczywista jej wypłata d<~lrnnywa!w, co .hc:dz1cT?1y p1:zy.imować w rachunkach po stwfrrdzemu pok:v1tm~·a111a pe1~s,1<mar.1usza. \V dowód
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IfrM Zygmunt. Piotr Gc:bicki (Sekretarz) lfr. fmci.
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IV.
Zygmunt i t. d. \Viadom~>, czynimy .i t. d. Iż. przed killrn Jaty wyznaczyliśmy Szlachetnemu I o~n~tszow1 Duplcss1s naszemu ka2
pi tanowi piechoty oraz floty .n:01:sk1c.1 ~), z tytułu znamh·nitycl,1 jego zasług wojskowych. twlz,i~·z zwawe.1 ochoty. do posług dla nas
i Hzpltej pms.i<.: roczrnJ_ szcsc~d złotycl~ yoJskJ~h. ,któr:} z naszej
czc.-ści palcwcgo (;dar'isk1cgo miał I!0<lnos1c 1. o.dh~cnH.: nasz dyspozvlor; ponieważ zaś od początku wo_piy prusk1e.1 az do chwili ohccn~'i
na pcczd tej pensji nic mu. przez owcg~ dysJ?o~ytor~~ nic wyd,m<;,
ani wypłacono, przeto llZilah:"imy za n~c,1onah~Ic,1sz_c,_ 1zhy Dostojnemu ~Tagist ra towi 1iaszrgo nuasta Gdansl~a, 111:·rnme.1 zawiadowcom
naszej cz(,'.ści tanwczrn·go p~d~rn:cgo J~mncrzyc WYJ:łał('. :'·zmiankowancj pensji rokwrok w dz1cn św. :\l1chała Archamoła az do kresu
pod Oliwa, stoczone.i ze szwedami d1_1. ,,28 l~slopada 1627 roku, w~·,nic·ni:i go
foko kapii:ma n:i st:itku ,.Kn'il l}iwid · ;' zmurnk~•. 0 •.:\lurl':1y'u L1'1or·ey;')
i:iko kierowniku rofJ<'Jt szkutniczych w l uckt!· zn:~.,d~1.1c111~· w_ :ikt:l<'h S~Hlt;
ł;1wniczc•ro f('goż rni:1sU1 z 11i21 roku; wspomrna O nim r,.iwn 1 <·ż Czołow.ski
w cytow~nem' wyże.i dziele :)Iarynar_l\:• _;~' l~~>l.s:<~": s_t_r. l~h-118. Xa<lrni('nit
wari o że podobnie j::k n:izw1sko .. ~h!( 1,1~ p1_z~ !~szt.ił< ,mo zpolska n: 1 ,,:\Tor:i"
lnk zn'o~\'ll ·złon('k ;·Jwczrsne.i Kom1s.11 :\Iorsk1c.1 szarnhcl:m kr<'>l<'wski „Posse';
zw:my i<'sl ~v raportnch do krc'il:1 Zygmunta przez hdm:u~a w. kor. St:misława
.
, , . _. .. . _
•)
Ko11ic··c1>olski<'go ,.p:lll Poz:1".
X:i mocy ukl:idu z dn. -6. TT. LJ8,> 1 ., ,z,1\\ c11 lego n1,~•dzy Sle:!H)
hvl·
porlow<•j
opł:Jly
czyli
. . . ('d·u'isl·i<'rll połowa palow('go
B
f·
· · .i
;i 101 ~,n ' 1 ' ' ·• ' 1 , ·. "ro króla polskiego.
.tll<'fll
.
.
.
o111c.,..,
\\
11,1c
rl>u
sk:1
do
prz<'lc\\"111'1
' ~•) _ · 1 ył 011 dow<'idc:J włog, WO/~ko~,·e.1 w, n:~,hnor~kim Pu"ku.
·
1• · niemiecki autor 1110nogT:d.11 lustoryczne1 powr:itu \Y<'ihl'. .
\Y,
1
sp<IH~l.lll,l _o 1!11111-~<·••<J <11· Fnnciszek Schulz (str. D!)). :\Tożna z JJ<•wno.s'·,·1··1
' ',
. '
., I .
·, I· .
.
.
(
•
ll('d,..,
l'O\VSi:l(''f() I
t .· .. I·.:-;_ .,. ... 'wno ,·J\v cudzoz1cn11l'<', J,l' '. pop, zu 1110 wym1<•111ony :\fur.
I\\ H '< Y;'<, '~ z,11 c;,ost·rn··ili w krc'ilewski111 zac1:Jgu okri;-towym, polski1i1 kzv
::.1~.·. 111(1110 łzcl '1J~J',Z.1·<:szt'·1 ,1ie 1>0,,;ługiw?ły si(· tym jc:z~·kiem i „K0111is1·e ()1,,-.'r,· "·
1 · r ·· t n
1
·
1~ 1(•111 111 (' w 'J( ·i 1 , · · •
t<'J\v Król<'w'ski('h" cn'li n:iszc da,yne urzi:c y :H n11rn ic,11, Y rn niemieckim.
-r c, ,
n w drobnej czi:ści łacin:!
I
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dni obdarowanego . .Jakoż czynimy to ninicjszcm pismem naszcm,
które podajl'my do wiadomości wszystkich, komu na tern zależy,
zwłaszcza \Vsponrnianego Dostojrn.:go .:\lagislralu Cdai'1skiego oraz
zawiadowcc')\v naszej cz(_'.Ści taml'CZill'go palowego, przyczt:m 1)0lccarny, nhy wspomni:.llll'Illll Szlaclwtncrnu Tomaszowi Duplcssis lub jego pełnomocnikowi wyrażona pl'nsja roczna (;()() zł. pol. bez żad
m·j zwłoki i wybiegów oraz hcz oczekiwania na innl' nasze pismo,
poza niniejszym mandall'rn. w oznaczonym terminie była wyliczana
i wypłacana, jak r(n\'11ież aby zostały ·mu wypłaconl' pl'nsjc zaległe
z lal ubiegłych. nil'don,'CZOlll' przez naszl'go dyspozytora Szlach. \Vihcrsza. o czem powinno hyć, nalcżyll' staranie. Co my \\' ich rachunkach, po stwicnlzt•niu pokwitowania pensjonarjusza, przyjmiemy i ochwalimy. \V dow(,d cz<'go i l. d. Dan ,,, \Varszawic w dniu
8 k\\·idnia roku Paóskiego 1n:tL panowania naszego w Polsce IS-go,
'
w Sz\\Tcji zaś :1~)-go.
Król Zygm11nt.
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Lukasz Zdrojewski.

Wiadomości

Techniczne.

K.\J>IT.\i\ \L\HY~.\HKI BHlJ:\O~ .J.\BU>~SKI.

lnstalacie elektryczne na dużych okrętach wojennych.
Hozw<'ij ckklrycznośc~ . na okr~ła_rh wojennych republiki
. .
I ra11cuskicj datuje si<; od chw1lI, \\' kto,_TJ uznano, iż potrzeba jl'
naJ>0t,·1:,
wyposażvc'·.
\.cl
l I • • ekktryczności
, • ] \V, zastosowa111u
• w J'l'flcktory.
•
~
SJ<,: jednak na trud11osc1, dore na :J< zll' nil' cgzystu.i~l~li:inO\dcic. utrzymani~· izolacji jest grubo trudniejsze z tej
fll"Osll'j przyczy1_1y. iż kadłub )'"s_t dobrym P'?"woclnikiem pn/<h ...
\\'Jlgotność JH>\\'Jctrza m~ _ol~r(,'~IC ,1es~ ban!z~> \\'Ie_lk:~, c~yli jego stan
•'llł o _
mało rozm SI\' od .J<'d11osc1.
h\·,rromdrn·znv
'-,t:-,
• • Dz1<:k1 cwoł('mll
•
•
•
• :-,
dzcniu kadłuba prze! morze. pr~y JW.1_111111 \'JSZl'lll zwi<,:kszcniu si<:
temperatur\' 11 asl<,'PllJC ko11dc11sacp \\' f orimc kropelek wodv. Kropdki k osi;idaj:} n'>wnicż i_ na _i11stalac.i:1ch ckktryc~nych. Zaż'naczvi'.
nal!'ży. iż kropdki te z:l\\·1c!·a.P} \\' solHe troch<: so_lI, znajdując<'j ~i,
St/ wzmocnionZ.
w po wid rzu okr~tow,·m. Sl:1d si raty ""
..
,, .
., ..
.
przl'z zjawisko dcktrol_izy.
\\Trcszcic nakzy shnerdz1c, 11 c:-<;sc rnstalac_p elektryczne.
1 ~:-~sto ulega zamoczt'nil:
,w okr~lllch zuajdu.i<: si~ na
przez falc lub bryzgi \\·ody morslm'J. \\ H'my ws7:yscy w jakim
stopniu nic znosz:} si<,' z sob:} te <h~·a d~'llll'Ilły. Pom!1~0 w/w. trudJWści. dcktnTZllOŚt· rozpowsz_r~lrniła s1~ co1:az _h:_1r~lz1c.1 na okr(,'tach
wojt'llll\Th f \\' obl'Clll'.i chw1,ll z:as_tosO\\'ćll~W Jl~J .l~'Sl og<'>lnc. Hozpo~\'SZ('t"hnienil' to z:awdzic:cz;tc nalczy \.\· gł<_,wnc.1 mi~rzc ekonomiczności m<·cha1iizrn<'>w dcktryczt~~Th. os1:1~n1c,:!ych dz1<:ki sprawności
grnbo wi<'kszc.i od sprawnośc_1 1_11cchan1zmow parowych. prncu ja1
111
nTh l>cz \~·iaściwcgo rozpr<:Żl'llHl, 1 z wypuSl~' 1_>,a / ,~a \Voln~i atn~<;si·cn.: lul> do n1roci:1g/1\\', \\' kl<~rych_ panllJl' c1s11_1cn!l'- zbliżone do
almosfcrvczncgo. Pn',cz tego u 11 il~a si<;_> st rat, wynika,p~cych ze skrap '" n ill si~ pa,.;. w p rZ< •wodach .. :-,; a 11mrncZ<'~" yeh "·o.1e11 n ych okr~Ił
z, l"l
: ·z\·..:tl·1·t, nwclwn1zlll\'• pornocmczc. zwiazanc
.
·1 I
..... < u• l c 1 pra\\'ll' \\S -•., "
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klldłulue

pokła'.lz_1t·

l

hem. nie wyb1czaj~1c instalacji sterowej. s:! uruchomione zapomoc:J
rnoton'l\v ch-ktrycznych. Tylko winda kotwiczna pozostała we
Francji parow:1 nawet na nowych kr~1żownikach w przcciwiei'1~t wie
<lo niektórych marynarek cudzoziemskich. Powodem pozoslawi1__'nia tej parowej instalacji jest to. ii windQ kol\viczn:! urueliamia si\·
tylko na kr<'>lki okres czasu. Każde wi(.'c uruchomienie windy. dzi<.:ki jej dość z1wczncmu ohci:!Żeniu. wynrngałohy wł:g.'zcnia do si<'ci
110wcj pr:!dnicy w centrali. pomimo to stwierdzi{•, nal('ży bczsprzcczn:) zaldl,'. mancwrn elektrycznego, k l(\ry jest szybszy niż prZl'grzL'wanie instalacji pan! przed .ki uruchomieniem. Zwłoka talw może
mieć bardzo przykre skutki w wypadkach, ,,·ymagaj:!cych natychmiastowego mallC\vTll.

Jch~n,~

toe,ólic

ą{ów~lfe.A..

✓

il

o[.., 1 r<>-'"•-:., L,..,_ ,...,..c,._
v-T _ _ _ __

01,..,,J/ll.,..,

E.

v,/"-1)...;-,6,'~.,_,..0„'J,..,,r,u,.,,ł 1 ,..._,._, •

T..r- 7';f/l '-~.;_~':}i;".._,., , ,na,o'.
1,~t„

---.----'--W-'-'---0!,-.J. S'o o/,co;)' D\

~"r,.o/.

Hys.

r~,,~ .,.,,.~ł/ 5'~,..4,..,,_._,..,,,,,.., ,,

<H w.D z., 1 or. l,

1.

:\ I c c h a n i z m y p o m o c n i c z l ', s ł u ż ą c <~ d o
o h s ł u g i w a n i a m a s z y n g ł l.> w n y c h o k r t,' l <'> w. I ) ot Y c h czas s~} parowe nawet 11a naj11owszych kr:JŻow11ik:1d1 ( poza
,~·cntylalorami. słuŻ~!(.'Cllli do szl11czncgo ci:rnu na nickt<',ryd1 j('d110slkach ). Zjawisko to nalcż:r p!·:,;yj!!S:i~ poszukiw:111iu sposolH'iw,
ktc\rl'by \\' najwyższym stopniu i \\'l' \\·szystkich warunkach WJH'\\'niały sprawne i dobre działanie nieklc'>rych specj:ilnil' ważnych mcchanizmt'm-. jakicmi s:J pom;>y zasila.i:1n· i chlodz:ic<·. Xa okn;lach
francuskich znajdujuny obecnie dw:1 zasadnicze rodzaje instalacji
elektrycznych. Jeden rodzaj spolyk:nn_v na wszystkich okr(_'.lach
budowanych do roku 1~1:2:; wyh!cwic . .Jednostki te posiada.i:! \\' 11ajdosłownicjszPm lC'go słowa znaczeniu central\' dektrycz11:.1 pośrodlrn
okr(,'.tu, w czc:ści jaknajlcpicj zahezpi~czolH_'j. Xatomiasl drugi rodzaj widzimv na okn;tach lHulow:mych od rnku 1!):2:L posi:1d:1,i:1cych
już dwie c<·11trale. jedw! 11:1 dziobie, drng:) na rnl°i<·.
P r :.1 cl n i c t· i i e h n a p <; d. Przed \\'l)t'O\\·adz<'lli<'m
turbin używano do nap~·du prądnic nrnszyn tlokm·. ycl1. I >rz<'pracowana para odehodziła do kond<'nsalor:~ lub 11a wol11:.i atmosfer<;
~ p_oc_lczas postoju w doku). ~:i 110\\-oczcsnydi okr~'l:1cl1 coraz l'Z(.'sc1c.1 do tego c<'lu użvw:i si<· turhi11. all,mvi<'m:
1) Turbiny ~rzadzi~·.i ul<'ga.i:! :l\\·arjom lllZ maszyny tloko-
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korhow<><J,, • ti"zon-u
We ( uszkodz<'nia rncl10mvcl1 pol,1czd1, korhv,
•
, •'
·
"
tJ),
tv1n1
?\a• okn;tach •
<111 01}
..
i, 1,v,)łvw• 11· '}C"
c,
w11ffacJ·
wvtwarzałv
tłokowe !)radnic
v
maszvn
l'Ill~< • <
•
•
•
'
•
•
•
ll Ie na kompas drogowy i utrudniały ogromnie porniarv 'tck•·
rnet 1·vcz11e.
:) ) Turbiny mog,! pracowa{· hardzo długo hcz przcrwv. N·
•
now~·ch k n1żowniłrnch ulegaj,} mie 100 godz. próhom Jw.z z:i tr;yl~
hlama, z przcci,1żc!1icm. \\':·11osz:.1ccm 1 /{ norr~iaJncgo obd,)żcnia. ż;1 _
dt·11 konstruktor 1w· zgodzilhy s1~ n,1 tak,! proh<: w stosunku do maszyny tłokowe.i J11h mot. Diesl'a.
4) Oś pr,Jdnicy. p<,'dzm~cj turhi!1'l• może l)y{· ust,twiona wv. .
zc,1 niż \\' wypadku nap<,'du tq oslalme,1 p_rzc7: maszyn<,: tłokm\·~l
gdyż jak wiemy maszyna . taka wy1rn_1ga \\'1(,'Cl'.l przcsti·zcni ponad
sob,1. c<'km przeprowadz('llW <l<-montazy. Punkt kn odgrvwa ważna
rol\' \\' wypadku \\·odotoirn \\: l!rzc~lzi_ale, _gdyż opóźn_ia t·hwil<: hcz~
pośn·dni<'oo stvlrn wodv z cz<;scrnm1 11H'od1zolowa11cm1 luh nicszczcl11cmi. \V [;_,, 1 sjws<'1h rrni sit: w~t,·ccj cz:is,u 1~a przcdsi~'wzi\cic Śl'odków
zaradczych, jak n')wriicż clnnla. w kton'J okr(,'t zoslame pozbawio,
.
ny światła, zostaje opt'Jźnioll,!p ,. ,1 d II i c c g ł _ó \\' 11 t\ Pn1~l111_ce gło_w,~(\ s,1 szeregowo
bocznikowe celem utrzvmarna stałego napI(.'CW w s1cc1 1 na zaciskach
odbiorników. \\' tym· edu posiadaj:1 one \\'Zrastafoc,.i charnktcn·styki: napi<:cia przy· ohci~1żcniu.
•
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nych kablem \\'yr(rn·11a\\Tzym. przl'z zastoso\\'ćtllic pr:1dnic bocznikowych. Poł:1czcnit 1 rc'>\\'noległl' tych pr:Jdnic nie przedstawia lrudno~ci niezależnie od odległości. kt<'>ra je dzieli. \\'yr<'iw11ywanic ohci;Jżenia wymagałoby mało zahicgb\\' i mogłoby by<'.: uskutecznione
zapomoc:J oporu pola. Dokorwno prc'>h w tym kierunku na ,,Yictor
I lugo''. Zaniechano ustawicni:1 nrnszy11 bocznikowych ze wzgł(,'dll
na to. iż nic mog:} OIH' rc'>wnoczcśnic wypełnić \\'ćll"llllk.<'>w. pot rzchnych dla oświct lenia i n:q><,'dll motor{>w.
I>zit,:ki spadaj:Jl.'.ym dwrnkterstykom. pr:,tdnicC' te ull'gaj:J,
pomimo z:1stosm,·ania najlepszych nawet n·g1ilaton'>w, zn:1cz11yrn
walw11irnn 1wpi(z'.ei:t, zależnie od ohci:Jżcni:1. \\'yrahi.i sic.- obecnie
automatyczne rcgul:.itory napi<;cia. kl<',rl' dziab.i:! bardzo sprnwniP,
Jt,cz .i<'dynic wtedy, gdy pr:1clnicc znajduj:} si<; \\' tym s:1mym pomieszczeniu. w wy1wdkach przeciwnych rc'l\nmczcsne działanie tych 1-cgulaton'rn· \\' zależności od opon'>w pola. oddalonych od siehic, jest
ogromnie ut rudnionc.
\\'iadomcm .ksi. iż ;')',,I, spadl'I'" napi<;cia nic \\'płynil' zbytnio
na dział.111il' mot. <'ll'ldr., 1wtomi:1st odbije sic.- ogromnie na świl'tk,
kt<'>n' zmicnicl si\' j:1k H-ta potc,·ga n:1pi\·cia \\' stosunku „do lamp
\\\'glowych i -1-tc.i potc,·gi w stosunku do lamp nwtalo\\'ych
tu ngs tl·nm\·ycl 1.
\Yidzirny \\'i<;c, iż :il>y 1111ik11,Jt' 11idwzpic·cz1H·go zgrupowania dynmnom:1szy11 w jednym przcdziall'. wyst:irczyłoi>y oddzieli<'.:
sic<'.· siłv od si<·ci oświl'llrnia.
· (; r II p o w a n i c p r ,} d n i c: o k r \' I y p r z L' d \\' oj l' 11 n L'. I>użl' okr\ ty nw,i:,1 tylko jl'dll:} cc·ntr:ih: clcklrycrn:) \\' środ
ku okr(z'.tll. Sld:1d:1 si~ rnw z •ł-ch pr:,1d11ic, podzielonych na 2 grnpy,
po dwie dy11amom:iszy11y \\' lrnżdej. Crnp~· le s:J pomil'szczone w
symct1·ycz11ych przedziałach \\' stosunku do osi _\\·zdłużncj okn;tu.
Przl'ważni<' przedziały le hczpośrednio z soh:} s:1sind11j:J i s:,1 od siebie oddzielone wzdl11żn:J grodzi:} wodoszczcl11:,1. ( Hys. 1 ).
\Y pomicszcz(·11iach tych s:J 11mi('szczo1w t:iblicl' głc'l\\'IW
~I. E. i\:t grodzi wzdł11Ż11l'j z11:1jd11,k si<: zasuwa. ldc'1r:2 można m:1IH'\\TO\\·ai· 1w odkgloś<'.·. Z:1s11w:1 la poZ\\·:tla 1w oi>sc·rw:1cjl: :imp<·romicrzy i woltomic·rzy. z11:t,idt1.i:Jcych si\' w s:,1sil'd11im przt·dzi:tlc.
~a p:111c<'rnikach nrnmy jl'szczc dwie pr,Jd11icc. jl'd11a 11:1 dziobie, a
drnga na rnfic. Z1wjd11,i:} si<~ one ,,. pobliżu \\·i~,ż :mnatnich, do
obsługiwania ktc',rych s:1 OIH' właściwie przl'znaczrnH·. \\' razie potrzeby pr:Jdrlice Il' rnog:! z:isila<'.· windy. turbiny odw:1dniaj;JCl' ( 1100
ton11m\T) i radjo.
() k r (' t y n () w () C z (' s Il {'. Xa krażow11ilrncl1 10.rn:n
i 8.000 ton11m\·~\Tl1 n·11tr:tlc clddrycz11e s:J 11mic~'-;zczo11c jedna 11:1
drnga 11:i rnfic w HL przedziohit' \\' spt·cjalrwm pomi<'szczl'11i11
dział(• maszyn. \V każdl'j ce1llnili z11:ijd11.i:,1 si<; dwie pr:1dnicl.', kt<'>IT mog:! hy<'.· z soł1cJ poł:}CZ<>iH' n'1,,·11olcgle. a wi\T posi:1d:1.i,J k:tlH'I
wyn'l\vna\\TZY - 11:tlomi:ist h1czc11ic slacy.i pornic.-dzy sol>:! jest nil·możliwc. ( ;t·ner:t tory s:,1 ident ycznc. .:\':l)H,'d ot rzym11.i:,1 z:1 pomoc:}
tu 1·bi11 p:1 rnwych. ohracafocych sic.' z szybkości:} :LOOO ohr. 11:1 mitlllt\'. ~loc 1101·mal1ia l \Tli dY1wmomaszv11 \\'\'tlOsi 200 K\\', moc maksym:tl11:1 '.2(i0 K\\'. ·:'\api<:.ci<' 11:1 zacis.kaclt ·pod ohci:JŻl'lli<·m wy11os1
1
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2:t>
widzim,,
. wolt, ,,, biegu
' .iałowYm
, • 2:w wolt. · Stad
~
• ' 1·z·· }>i··•! (ł Il I·Cl' S '!
1l) }HTcom1>ou11<I.
Procz lego
1e centrale 1><>"i··i<l·iJ·
•
·
· • oh\'Chnc
-:
• < < a przel )\VOl'lllC(\ .}ll'zez1wczom' spccpl1ue
do ohsłu!liwa111··1
,,
1-"1·1,:1,"t 01'0\\"
·
"
I rzct worrnca taka składa s1\ z motoru elek li·. zasilmH_•oo J> •• 1 , ·
•
•
•
]
•
J '
ł •
• •
')')
h
I c!( ( 111
z s1ec1 o ff(,'towcJ, p()( s1T< 1_um 1wpH;c1em -,>0 wolt. ~lotor ten >orusza trzy, po_ł:!~·zonc JHH111(,'dzy sol?<.t i:nccha~1icznie, pn!dnice 1}ra_
du stałego. hazda z tych pqdmc lll<IY\\'Idualnic z·isih 1- 1 ~
l"l'fl<'kto/
·
·
·• · ' · e< en
,
. \Veźrny 1~od ttwagt: cenfr:tl(,'. składa)ąq si<,' z 4-ch pnJdnic.
\ \ _k:1z_dym przc·c~zwk maszyn elektr. ( pra~n'J czy_ kwcj 1> 11 rty) zna·_
du.w_ s1c.-_ gł.. tahl,~a dek t rycz na z szyna1~11 rozdz1dczemi i przvrz:Jd:nm InH'l'lllCZl'll11. Do szyn tych doclrnd1~ pnJd _dynamomaszyn ·i ohcl1~>dz:1 gł<'>wne oh\\·~>dy dl'ldr;Tzm· ( I~z1_oh - srodek - n, fa). \VidzmlY
. wi<'c
( ' iż tablice le s:J .1cdnoczes111c
.
. mam'\\To,n·mi ( .słtiz·,,.1 (lo
łaczc11ia 1>radnic 1)()mic;dzY soh:!) 1 rozdz1dczcmi. Ta sam·t z·is:.
~<- .. 1<ł·cl
zosbda przyjc,'la ,w nowych kr.Jzm,·rnk:.tch.
K.;l;lc, d~>pro~'?dzaj:!CC 1!.!':!d ,z dynamomas~:rn, są zaopatrzone w wył:!czmk mm1malny \\,-. i'i:t 1_l0wych kn!zow11ikach wvł:1cznik ten jest dublowany przez wyh1cz111k maksymalny O opc'>źni;>
ll<'m działaniu, znajduj:1cy s1~ _w tym samym karterze.
~a pocz.J t kt1 ohwodow. odchodz:!cych z tablicy, znajduje
sic.- dwubicg11no,,·y wyłącznik maksymalny ,.\\'" o opc'>źnioncm ·dzi;1_
łani11. przeważnie ur~:gulo~,·any 1~a. pqd 1¼. razy w~c.-kszy od nornwln<'go pr:Jdti w lin.11. ~\ yl_:1czmk1 le cliro111ą pr:1drncc przed kr<'>tkit·m spic,:cicm w sieci. 'l ahhcc s:J poł:1~·z_onc trmwrsą. Każda z ta~
!>lic posiada 11a koi'1ct1 tej t r~l\\Tl's_y t ro.1}>icgt~n~>,,·y wyh1cznik maks .
.. \V,.,. Ostall'cznic na każdeJ tablicy glmYm',1 _1 dla każdej pr:}dnicv
zna jdu j:J si(,' mist(,'JHij:1ce przyrz:Jdy: wył:1czn1k „maks." _ .. min.';_
· · .Jeden arnperon_1icrz z podziałk:1 o<~ .,i" do „.J" .. maks." ( np.
:tw
:2-IOO amp.) 11m1cszczo11y na przcc1_wnym od kahin wyn'>wnawczcgo biegunie. .Jest to warun<'k konwczny. ahy o!rzyma{· IW
nmpcromicrzu całkowity prą_d, wy<lćlwany przez. J>_n1d111cc,·. \Voltomicrz z odpowiednim ko1~1h1_nowanym przt,'bJcz111k1ern, pozwalajćJ
n·m na odczYlYwanic nap1c,·c1:1 albo na zac1~lrnch d~:namo _ :dho
11·a szynach ,;1h.licY. albo po1111c,:d~y pos~czcgolnym h1eguncm a kadluhe,n. celem zniicrzcnia izol:H-)1. :\h~111p1ilatc~r opo1:11 p~>la. Lampko\\'y wskaźnik pomi(,'dzy zac1sk:urn pqdrncy. L1cz111k l'IH'l'gji.
7
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h \\' d y g I <'> w 1~ c. A) Ok1:c,:ty o poj~'dynczC'j_ centra0
0
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jedna awarja, aby unieruchomi{: wszystkie odbiorniki, znajdu.ic!Ce
si(.'. poza km uszkodzoncm miejscem. To też z powyższych wzgl\dów okr(,'.ty o ,icdncj tylko c<'ntrali elektrycznej posiada.ie! trzy obwody głc')\\'Ill', mianowicie dziobowy czyli przedni, środkowy i rufowy czyli tylni. Zobaczymy p<'>źnicj, iż podział ten został przC'prowadzony jeszcze dalej na nowych krążownikach.
Zaznaczy<'.· należy. iż zastosowanie jednego tylko gł<')\yncgo.
obwodu ckktrycznego na okn;cic (jak to CZ(.'.slo ma miejsce na l:!dzic) podniosłoby koszt tych kabli, gdyż musiałyby hyi: ze wzgl\du na nat(2Żcnie, a za lem i grzanie, znacznie grnbszc.
Powt<'>rc wyn'>b kabli o zbyt grnhych przPkrojach napotyka
na ,,·i<;kszc trudności. Pomimo wit:c zmniejszenia ilości matcrjału
izolacyjnego, c1.·11a takiego kabla byłaby prawdopodobnie wyg<'>rowan:!, ~ie należy ,,-reszcie pomija<'.·. trud n ości, kt<'>rc si(.'. napotyka
przy układaniu na okr<.:tach zbyt gruhycli i sztywnych kabli, przcchodZć!(_·ych przez dławnice ,w grodziach wodoszczelnych luh omija.i:Jcych liczne przeszkody, znajdufocc si<; ,,. przedziałach wodoszczdnych. Obydwa obwody środkowe ( po .i<·dnym z każdej hurty) zasila.i:! bezpośrednio pomieszczenie dynamo-maszyn i sc1siadu.ic!CC kotłownie i przedziały rnaszynmn·. Zasila.ie! one również g<'H'C:, przez
tablice wtc'm1c, znajdu.it}Cl' sic: ,,· ll'jżc c1.·ntrali ckktryczne,i. Pozostałe obwody zasila.ie} bardziej oddalone cz<:ści okr<:tt1. \Y ten sposc'>h awarjc, powstałe poza n·nt rah! dek t rycz WJ, s:1 hardzi<'.i zlokalizowane.
\V każdym przedziale kałwl gł<')\\'llY jl'st przl.'ci<:ty, echom
umieszczenia na nim wodoszczelnej skrzynki rozdzil'lczej z
hez1>iccz11ikami.
B) Xo\\'e kn1żowniki. Xa tych okr<:tach wil.'siono właści
wie obwody gł{>\\'IH'. ~atomiast z każd<'.i Cl.'ntrali odchodzi:
1) Tyk oh\\'od<'>w, ile jest przedział<'>w \\'odoszczl'lnych pod
gł<'>wnym pokład<·m.
zasilajćJCY g<'m: ok r<:t li ( ponad pokład<·m
gł<'>\\'llym ).
\V ten spos<'>h każdy poszczcg<'>lny przedział i g<'>r:1 okn:tu
Sć} zasilane prz('z dwa zupdnic n'>Żlll' obwody dckt ryczn<'. Obwody,
\\·ychodz~!Cl' ze stacji dziobowej, hicgrn! wzdłuż ll'wej hurty, wychodzc!CC z ru fowl'j hiegn:! wzdłuż pr:l\wj. Obwody hicgw1cc wzdłuż
jednej hurty s:1 zebrane w spccjalnem wodoszczdnem przejściu.
tworzc!Cl'Ill tunel. Do tunl'lu tego kable• prz<'nika.i:} przez dławnicL

~) .Jeden obwód,

wzorn przy_i<:11.'go przez \la,·. \Yoj. To samo dotyczy grodzi wodoszczelnych w tunelu i wszelkich odgał<2zic1't wyjściow_vch. Tunele k
nic s:! opanct'l'ZOIH'. Zna.idu.i:! si<2 \\' pierwszym !lli<:dzypokładzic·
i maj:1 te,· sarn:1 wysokoś{: co ll-11 ostatni.
\Yidzimy wi<;c, iż obwody dekl rycwe zostały w~·nicsionc
w miar<; możności ponad watcrlin,k. Tund<' właściwe s:1 chrnniom·
od strony hurt przez taki•~ same tundl', ale puste. Podział tunl'li na
cz<:ści odpowiada podziało\\'i na przedziały. i\a każdym takim odcinku tund posiada L włazy dla ludzi .
. (;ł<'>wnc instalac,i<'. obsługiwane pr:.id<·m l'lcktrycznym. s:1
l l ~ l st\'. I) l I J<!Cl':
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2) \Vindy szalu1>owc (z.<'>.. .·
1) Motory sterów I .t \\ Je)
)
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, •
I
. ( -1 pouwoJJH.'
. l y 1crp
) ) dr
t . '
, ' t1 ) torpedy ( potrójrn, ,.
\\'Jczc
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:__

1

.),)() m/m ): ;5) Urz:.Jdzcnia pomocni~·zc w przedziałach 1;wsz~-~~~n,~~- c~t"1
1

( dcmontazowc, elc\\'atory, motorki do ohrncania turbin. 11 ~1 ., , ( ••
ewa pora tory i t. d. ), G) Pompy ( potrzebne do tudw-dYnam:>Z(,'.< zi.i,
. <I<> , ,. pom) -) \',, r <.'Il tY la tory słt1z· ••c·t'
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• ae.11 pomit•szczd1. przedziału maszyn oraz dla turbo _ cł,·ii·
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r
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1 l)
_1 () ) służba sanitar;rn,<1mo
!) ) h.uc mia ~ pH' ~~m.11a.
(~)'. ( :'I 1ł oc I 1_11:1.
j s,·o· . ł
Oswwt lcrnc \\'l'\\'IH.'t rznc. 12) Os\\'wt]c,mc zcw1Hl't rznc
· · ·:-,lld ·\' '
,
.
'>) J>,ud.10.
1,)
Zasilanie reflckton'n.,·, jak już o tern wspomi1ialiśmy 1 _
>o
J
. I
'> I
·
·
l )!'Zc·c I 1110, odbywa SH,' zapomoq --CI spccp nyc 1 przdw<'>rnic· H, _
rych pn1d11ice zasilaj:.} k~1żd~· ~ n~f:lcktorów ~>solmo. Przd:.}~zi:i~i
<hni1!1_l'gu110\\'c wykluc_za.PJ !n~>znosc poł:1_cze_11w JH',J<~1_iic nalC'żtJCYch
do n!znych prz.ct worrnc. h.azdc odgał\'Z1c111c JH!dwo,! IH:go ohw<.>du
KO \\. odchodz1 z \\'odoszczclncgo p11dclka hczp1cczmkmn,o·o.
l .\VAC I: ~O\\'C_' ~nstalacjr dckt_ryc~m·, zasi]aj:1cr _rcflck tor~~, przcdsl:l\\"l:l.J:} hrzsprzec_zn~t• ,_nl'lc z:ilcl, z ktorych najważnic'j
sza polega 11a z_nH'Slt'lllll ogn_>m!1ych oporc'>\\', potrzt,i'>nych do 11zy~ka~11'.1 sp:!dku rn~J_m;cia, a_ z_ałl'm 1w zw>szczc,:dzcni11 pokazm·J 1Iosc1 c11crg.11, 11Iatrna_p!cej si\' \\' postaci cil'phl.
Zalety instalacji _ckl~lr. podzielonej na ~>hwody w/g przedzi:.il<',w: J) z:.dwzpiccZL'llH' _sic,: przed uszkod_~e~lH'1:l przy tym SYs kmic pmdt.·ksza sit.' znacznie. np. prz}: a,:·arJI .Jakiegoś przcdziałi,,
może spalić· si(,'. tylko od pow. odgał(,'.ZH'IlH' ;_ po _odl:1~zt·ni11 go od
tnhlicy widzimY, iż pozost:.tlc obwody s:1 rndknit.·te J uszkodzenie
dam·g·o ohwod11· 11:.1 nic .żadnego wply\\'t~ ni(: "'Y':·icr:.,1. Prnwdopodohici'1sl wo nicoczckiwancgo zalrzyma11w SH,' 111cldorych mccltanizrn<'>w jest znacznie mniejsze. czc1~1 oczy\\:iścic wa rtoś{·,_ hoJ'.)\\'U ok n.'l u
zostaje podnicsiornJ. \V starych mstalac.1ach z~larfa s~\\ Jz do tej sanwj lin.ii jcdnoczcśnil' s:1 \\~ł:.1czmw 1~1<!t 01 ): .1alocgo~ nwchanizmu
o pitT\\'Szorzt.·dncrn z,wczcrnu ( np. wicza) 1 mcc]~:.m 1z 1!1y o drugorzt.·d,wj wadze, jak np. \\Tll_lylatory__ l11h pompy l~lo1Tgos z przcdzialc'iw. j,',1 k I len uzasadni:i si<: tern. iz cen t_r:de ~>s11gn~'ły dost a łtTzn:.1
rnoc, al>v ur 11 cltomii· taki pol<._'Ż 11 Y mc(:lwrnzm. pkm~ .wst wicż:.1 arlyl(·ryjska·, lwz ujmy ,,. _stosunku do 111nych motorm,·. CZ<'rpi:1cych
.
. .
. .
.
.
l' ll<T" j<' z tcj sanwi sieci.
Pr;J<L poi rzdmy do zasdama w1czy, zrn~.1d11.1~1ce,1 si~ w pi·zt':-i . "
dzi;tlc ,,11", przechodzi przez ; skrzy1H'k rozdz!ckz_y:h· w len sposc',h wi<'c wypadek z ja kimś d rngorz(,'.dn~·m <.>dh10rrnk~(·n~, doczcpiohot'ZIH'i linji. może spo:,·~,do\\':tC tlllll'l'llChom1cn1c tak ważll Ylll
.
ll;'" o nwch:111iz1~111 j:1kim jest wa:za,,-.
1 ) \\\miary hrzpicczn1l~<:~','~ ..1.,m~~'~zcz~>.n~·c.:~\ _.s,cryjniv. w
sk rzy11Jrnch wodoszczelnych. zmllIC.JSZdJcJ SI(,' o~z~ ': IS(!( ,,. mia re,:
zhliż°ania sit.' Iw koi'icc)\d obwo_d1_1, lecz p1:a_kt.yc_zn1c h1~mL~c pr.':.J<L kl<'>ry przechodzi przez lwzpicczllllO \\' cli\\'~IJ ..wgo S!Oj)H.'lllcl SJ<,:,. może
1 ,sł<> \\ ·Y\\'ołnm•
do
mmmrnm
<><I j><>trzdrnc!.!o
· l·s,,,.
. \\ .H,'
c
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.
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dokn,:rnncgo lub doriś11ilJcgo ). Z po\\'yŻszcgo łatwo
wyci:ign<i: wniosek. iż t;1ki lwzsprzcez11ic ważny ml'clwnizm, jak
wieża. zasługuje na osobne doprowadzenie elektr. i osohnc lahlicc.
poczynaj:Jc od tablicy gł<'>\\'ncj.
Specjalizacja laka 11ic byłahy 11iczclll irnwm, jak podziałem obwodów elektrycznych na waż11ie,iszl' służby 11a okn:cic. ~a
IW\\'OCZl'snych kqżownikach przyj<;lo sp<·cjalizacj(,' ohwod<'i\\' w/g
przcdział<'>\Y, tern ni<·mniej zasada został:t 11aog<'>ł la sama. po11ic\\':1ż
lc11 nowy system jest nicz<·m i1l1H'lll, ·jak doslosowanil'lll si<,· do 1-ch
cent rai l'll'k l rycznych z 11wzgh:dnil'lli(·m podzi:tl11 ok n:t u 11a przcdzi:dy \\'odoszczdnc. Każdy przl'dział wi<,>e posiada 1 linjl' zasilaj:Jcc. Duż;! zall'l:! kgo podziału jest to, iż cc11trala <'kktr. orjl'1llu.ie si<,·
natychmiast. dzi\'.ki wyskoczc11i11 wybJeznika, \\' kl('>rym przedział<'.
zdarzyła si<,> awarj:1, a dzi\'.ki szybkiemu slwm11nikowa1liu si<,> z tym
ostatnim, pozna istot(_' i rodzaj uszkodzl'nia.
d r li g o r z \' d n <••
w l <'> r n <• I u b
O h w o d y
A) Okn;ty typu przcdwojc·1111cgo. Ob\\'ody wt<'>nH' wychodz:J z linij
gł<'>wnycl1. lJ sam<"j nasady rozgał1,·zicnia s:! zaopatrzone \\" lH·zpil'czniki. Ażeby ochronić mil'jsc:1 rnzgal1,·zil'1'1 wr:1z z bl'zpil'ez11ik:1mi
przed wod:1 (przcdostaj;!c:.i sic: np. 11:1 sk11kk awar,ii do przl'działu .
z11:i_jduj,!n·go si(,_'. pod p:mcc'1'11ym pokl:1dl'm ). zaop:1 I rzo110 je w
skrzynki wodoszczdnc. kt{ll'e s:ł 111nicszcz01H'. jak najwyżl'j. Pn'>cz
tego, w tejŻl'. skrzynce wodoszczl'lrll'j rnajduje si<,· lH·zpiccznik obwodu gł{)\\'llcgo. ( rys. 2 ).
ktc'>rcgoś słahil'j
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\V każdym przl'dzi:il<' rn:1jd11,il' si<,> tylko jl'(l11a taka skrzynka rozdzielcza, ponit'\\':tŻ s:J 01w wnicszczonc koh·.i110. po ,icd11(•.i 1w
każdym z gł<'>wnych ohwo<l<'m· j)rtl\\'C.i 1111> h-wl'j h11rty ( \\' szaehownic<,: ). Z każdej skrzy11ki wycl!odz:1 tylko dwa rnzg:tl<;zi<'11i:1. z ld<'>rych ,l<'dno prowadzi do prz(·dzi:tłu. \\' k t<'>rym z1iajd11,ic sic: la sk rz>·11ka. drugie z:1ś do s:!sicd11icgo przcdzi:1!11 \\' kiC'r1111ku 11:i dzi<'ib lub
\ \' kil spos<'>h .i cd no odg:tł<,·zicn i(
1"11 I\· ( odd:ila.i:Jcego od 1>r:!dll ie).
sk~·z~·nl~i zasila tylko jc·d(·11 przedział. \\' prz<'dzial(· już g:tl(,'ź ta
dz1cl1 SI(,'. na <h\'il' cz<:ści, z k t<',rycli 1-:ażda prow:1dzi do S\\·o_jl-,i talili958

cy \\'l<'m1ej. _T~1b1icc te mogt! hyi· _z.!sila1w jcdn~K·zcś!1ic. Zllajdu 1't1 si,
• ~ 'l~
(''li,: 0111
sz·ifi<'
przcwazlllc w km smncm mw.1scu w spccpdnc1
one
•
,<
•
•
•
•
CCJ .W od z<·ww1trz. Każda z tych tablic obsługuje 1/. odhior·rii'I·, \\. O\\
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,I .
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.
z ~1~1.1 < l1J,1cych SI(,'. w, JJHJ~1cszczc_11w, s zcz cgo _rn~~ oswict lenie jest po~
c1ZHI' 1m!c :\' len sposo >•• 1z \\' raz,H· u_s~ 1\ oc 1z,~·ma J<'dncgo z lrnhli głc'Jw
1 11cy, aezkol\\'ick oczywiście
~1yc ~' ~wrntło,_ pozosU!,1,1ce na <1r~1g1y.1 1a>
z1i:inH•,1s_zo11<', .Jl'dn'.1k ,1c~I zupdrne ,l('SZczc doslatc,cznc. Każda z lahl1c ~\'!ornych mozc h~T do~ć!CZ~>n:i do ~>hwodu glowncgo prnwl'j luh
lcw<'.J hurty. I\:i każd1·.1 lahlicy 1 dla k:_izdcgo kahlcl zrobiono :~ p'rz<'rwy, dla dw<'>ch noży ( pa,t rz rysu~l<'k .~ ). ~\' len SJ)<_Js1'1h poł:Jczcni<'
dwc!c_h gł<'l\\: 11ych oh\\·odcJ\:· \\' ktoryn.1J.:olwH'k pu11kc!v staje sit; nicrn~>Zll\~·1·m. \V życiu C()(_lz1cnrn·m, k<~zd~1 z ł;Th l:1h1Jc jest zasilana
z lllIH'.J hurty. lecz \\' raz1y uszl~0<lzc1_11a ,1cdm·.1 z gło\\'11ych linij, moż
na zasila<'· obyd\\'i<' tahl1cc ~ Jcdrn·.1. hu_rty_ zapomocćl noża zapaso\\'Pgo pomocniczego. \ V razH' za Iop1~·11w_ Jt:d11<'go z przed z. wodoszczelnych. przy tern rozpla_[l(!\\'HllI_ll s1cc1 elek I ryczncj, spaLJ sie
oczywiście fwzpicczniki, lecz l_11qa, gło\\'Ila pozosftł_nic 11it·1wrnszow;
~lzi<;ki skrzyllC(' \\'odos~czcl!w,J. ,(,dyby_ c~kćtztdo Sł<,'.. iż ta osltlłnić;
J<'st 11it·s.zczt•l11;1 luh tez. o ile głmrna 1111 .F; 11 .P- lt·,,·c.1 hurty h1,•dzic
JH'Z<Twa,i,J ( z lej samej przyL'zy11_~·• z l_don·.1 pows_lało zatopienie
prz<'dzi(tłti ). Io i wtedy jl'szczc., pommw. ze lwzp1~·c:-_n1k g~<'J\\'!H'.i lin.ii
spali si<: ( np. w ,i-:2) i cał_a cz_c:.sc !c"·o hurtow<) l111.11. z1w,1ch,,pJccj si(,'
poza uszkodzc11it'm, starnc si~· rncczynną. m~>zcmy l_rn:·zyslać'. z ohwod11 j)l"l\\'('oo ktc'in· jest 11H·1wr11szony. Skrzynki wodoszczelne
okr~·U~ch, są typu „L('houch_<'r" st;rwiaj:,1 je wwsz~
użv,,·am· 'na
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.. p" tworz·: si<,: jaldiy pod11sz_Iw J><~~,·1ct1:z11c1,_ ldorn cl1r~H11_ hczpiccz11ik li11ji ,!.)<'>w11cj i lwzpicczlllk Im.Jl wto_rnC'J ( rozwtł(,'ZH'llla ), który
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nia skrzynek są doprowadzone do dwóch przeh1cznild)\;, dwubiegunowych. Przcb1czniki te, po jednym z każdej burty, znajduje.! si<.: w
skrzynkach wodoszczelnych. Każdy z tych przd,1cznik{)\\' jest poh1czony z liczncmi wodoszczclncmi skrzynkami rozdzidczcmi
o wi<.:kszcj ilości rozgał~zieó. Każde rozgał(,'.zienie u swej nasady posiada bezpieczniki dwubiegunowe. Skrzynki rozdzielcze zasadniczo
jedne do sieci oświdll'nia, drugie do sieci moton'>w, o któnależą rych mówiliśmy wyżej. Hozgałc;zirnia prmv,HIZ,! poprzez odpowiednie wyłączniki indywidualne wprost do odbiorników. \V przedziałach. odbiorniki są podziPlone na grupy, z kl<'>rych jedna zależy od
przdc.1cznika lewe.i burty, druga zaś przd,1cznika prawej hurty. Ten
rodzaj poh1czci'1 pozwala na zasilcnil' CZ(,'.Ści tych rnecha11izmów przez
stacjQ dziobo,,·,1, CZ(.:ŚCi zaś przez slacj~ rn fow.!, a !bo w razie pot rzchy, tylko przez jcdn:1 z tych stacyj. Przedziały, w kt<'>rych znajdufo si(,'. centrale dcklryczne Sć! traktowane nan')\vni z innymi przedziałami okn;lu. nic stanowi:.! wi(,'.c wyj:.!tku pod wzgl~dcm systemu
przeprowadzenia sieci dcktrycz1wj. ~l{)\\·iliśmy już. iż od każdego
przeł:.Jcznika zależy pl'w11a ilość skrzynek zasilaj,icych ( luh i11aczcj
rozdzielczych). Ilość ta nic konit·cwie jest poło\\·:1 og{Jłiwj ilości
skrzynek. Sl:.Jd \\'ynika. że przełączniki \\' tym samym przl'dziale
mog:.! byt~ n'lŻIH'. (;dy przd,1czniki 11ic s,J identyczne. to lrnhcl doprowadzaj.!C.Y ze stacji bJczy siQ z d\\'il'ma skrzynkami \\'odoszczdncmi,
a nic jcdn:.!. Oczywiście komplikuje to instalacje: ( patrz rysunek :> ).
\Vszystkic skrzynki zasilaj:.1cc. nall'ż:.g_·t· do obwodu mocy, s:.!
\\' stosunku do przd:.g.·z11ika s k r z y 11 k a m i g ł <'> w 11 l ' m i.
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Każdy przd:.!cznik zasila również jedn:.J gł{)\\'11,.t skrzynk<,:
Ta ostatnia zn<'>w zasila wtc'm1c skrzynki oświ('tlcnia.
oświetlenia.

które bezpośrednio zasilają lampy. Ohowi:.1zkowo z;tsill'nil· ¼ oświl·
tll'nia przechodzi przez jl·den przd,!cznik, oświl'llcni<· drugil'j ¼ przez
drugi. Punkty świetlne s:.1 ustawione. krzyżowo. Norm:.dnic przcl:.1cz11ik lewej hurty whg_·za siQ IW stac.k dzioho\\':.!, przcł:.1cznik praw<'j
hudy 1w star.i\'. r11fow:.1. O ill' jedno z zasilc1'1 zostało przl'rw:.lllt\
¼ oświetlenia jeszcze pozostaje czynn:!. Litwo \\'i<:c rnoż11a odszuka{'. i przerzucić przdcJcznik odpowiadaj,Jcy przcrwa11emu oh\\'odowi.
na drug,! stacj(,'.. 2 O h w o d y z a s i 1 a j ,} c l' g <'> r \' s,J
doprowadzone do wodoszczelnych skrzynek rozdzil'lczych. Skrzy11ki
Każde
te posiadaj:! :~ odgał\'Zil'nia i dwuhi('gunowc hezpiecz11iki.
Przez
rnzgał<.:zicnil' posiada szczelny dwuhit'gunowy przch}l'.Zllik.
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zasila si(,'. za pośrcdnicl\\'C'ITI wodoszczl'lnych skrzynek
z hczpiccznilrnmi: '.\kchanizmy i oświetlenie (lampy) cz~ści ;łzio
bowcj czyli przed n icj, czc:ści środkowej i cz<:ści ru fowcj czyli tylnej.
~Icclia11izmy, ktbrych funkcjo11owanic jest wy.i~!lkowo waż
Ile, maj:! dwa zasilenia, przechodz:.!CC Jffzcz wymienione już wyżej
przel:.1czniki. \\' takim wypadku p_rzełącznik ind):widualny mechanizmu jest dwustro11nym, wykh1cza.1:.1cym poh1czcrnc dw11ch różnych
ohwod<\w. Każdy odhi_ornik, nic wyh!czaj:.!C lamp, posiada swc'>_j
dwuhi<'gunowy wyl:1cz111k wo~loszczl'lny o bardzo szyhkil'.ffi i gwallowncm dziala11iu ( przc~·yw:1111e_oh~,·odu ) . .Jednak lampy wajduj:.1cc
sit: w tcm samem pomH'szczcnn_1 1 oddzielne z:.1palcnie których nie
przedstawia spccjalrn:go z1!acz~,1~ia, s:1 podzielone na grnpy, kl()rc zależ:! od jednego lwzp1ccz_mk:.~ ! Jed_ncgo _wyh!cznika. \V każdym lokalu zna jdujc si<; przyna,1mn1e.1 dwie tak 1c grupy, dzic:ki czemu, w razit' prz<'imll'nia sic~ jednego z h~'zpieczn_ików, lokal nic pogr:.1ży sit_'
\\' ciemności. Zrcszlc,1. w pomieszczcnrnch o wi~-kszcm znaczeniu.
czt:ś{· oŚ\.\'il'lknia jcs! za~ilo 11 ,! przez, prn~v:1 hurt(,'.. cz<,>ŚĆ przez lew~,.
Oświl'tlc11ic zejść z:.tsil:i sic: z ohwodmv gory. Poslcrnnck centralny.
pomicszczl·ni,t stcro_wc i ~,otłownic posi:.~daj:.! oświetlenie zapasm~'c
( a\\':.iryjnc ), wh1cza.1:ice s1<i·, ,1ulomatyczrne ( akumulatory li-cio wolt O\\'l' o pojemności (;() ,\. ( •· ):
Zall'IY i wudy mall'rpl~1 „g1ynat", stosowanego do nowych
instabcji ośw1dlc11i:1. Zalety i,1.prn·mollc w toku służby s:.! nastc:1rn.i:JCl': t) ] )obra wodoszczl'!nos~~ sk1·z~·nck. ~) ~lożno~ć ~stawi~'nia
hczpilTZnika tylko o odp1~\\·icdrnm l~ahhrzc._.~) Ctrud~m,nie zamrnHy
hvzpil'l'Zllika jalqś prow_izoryczn,! mstalac.i:! ( np. mcodpowicdnim
drull'm ). 4. Szybka zamiana w '\YP:•dl~ach zwy_kłcgo ~topienia sic.'.
li<'zpiecznika. ;')) \\'ylducza dorohie_n1c mst_alacy_.1 yrowizorycznych.
\V a d y: 1) \Vaga, zabiera duzo rn1c,1sca. 2) Trud noś{:
zainstalowania n~)\\'YCli ohwodc'iw. :~) Swa nowskie zah!czcnic hezpiccznild>w jest czt_:~lo niedostateczne. 4) Utrudnione uzupełnienie
brnk<'>w.
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Październikowy zeszyt „U.
poś\\'i<:cony jest całkowicie akad<'mji

S . .N"aval Institute Procl'edings"
\\'Oj(•11110-morski('j \\' Annapolis,
ohchodz<JCcj dziewi(,'.t:dziesi<:ciolccic swego istnienia. Całoś ć jest niezwykle bogata w treść i ilustracje, zdradza jednak p('\\'Ilt.l t rnsk~
o dalsze losy tej instytucji, a właściwie o przyszłe kad1·y marynarki
Stanc'nv Zjednoczonych.
Troska ta jest zupełni e uzasadniona. ~Iarynarka wojenna
U. S. A., rozporz(glzaj~!Ca bodaj-że najboga tszcm na świecie wyposażeniem, tak pod wzgl<:<km sprz(.'.tll jak i zaopatrzenia personalnego,
cierpi w ostatnich czasach na pewne hraki rekrutacyjne, 11ictylko
wśród szeregowych, ale leż \V dziedzinie kadry oficerskiej.
\V prasie amcrykai'1skicj dały si<: zauważy{- kilkakrotnie
ubolewania na lemat zaniku czvnik{nv ideowych wśn'>d mlodvch ludzi, a wi(,'.c szczerego patryjotyzmu, ( opartego nic na szO\dniźrnic~
i samouwielhicniu, ale na gotowości ofiarnej i pdne.i 'poświc:ccnia
służby ojczyźnie), dalej zaś zamiłowania do służby, czci dla zwi('rzchnik<'>w, kokżci'1skości, przywi~!Zania do chlulmych trad\'cji historycznych i t. d. Bardzo cl1Hraktcryslycz11c S~! pod tym wzµ,l<,_·dcm pogbJdy
przccic.:tnego oficera amcrykaóskicgo, które omawialiśmy 11a lamach
przcgb1du prasy w 11r. 7H Prz<'gl:!du :\Iorskicgo. Zrcszt:.i zauważyli
to i polscy podchor:!Żowic, którym w portach zagranicznych dało si(;
zetknąć z ich kolegami z pod gwiaździstej bandery. Kadele')\\' amcr~·lrnóskich cechował daleko id~,1cy makrj:ilizm w pogl:1dach i uczuciach, przyczcm ni<'kU>rzy z nich t\\'icrdzili otwarcie-, że po wyslt1ŻP 
niu przepisowego terminu, nadal w marynarce woj<'lllH'j nil· pozostaną. Na pytanie, dlaczego \\' takim mzic do niej wsb,1pili, odpowiadali, że chodziło im o ukoi'1czenil' uczelni \\' A1111apolis. cie~,Z:JCl'.l
si<: w całych Sta1wch ołhrzyrnicm uznaniem, co odbija si<,_: potem
korzystnie na wyborze stanowiska i karjerzc życiowej.
Tego rodzaju stan rzeczy znajduje pot wicrdzrnil' \\' usilnej
propaga11dzil\ prowadzoIH'.i na rz<'CZ marynarki woje111H ·.i w- St:nwch,
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propagandzie nic cofa.i:!el'j si(,' przed żadnym wydalkil'm. \V tym:,
· ze
·
· podz,1<,>kowanil'
· SI<,'
· Ili.Je
· ,. l T. S
dwuch
, ra,y I I_11s t . I> roe. " ?'WJ(
......N
zc_szy~w
wwlk1ch wylworlll krncmalograf 1cznyd1. za wspołudział ofic(•n')w
i podchor:1żyeh szkoły Annapolis w filmach „Annapolis farl'wcll"
i ,,Andwrs a way" ( oi>a hyly wyświetlane w Polsce). Z film<')w f Ych
przl'bija t.! san~a l\'IHl~·nc.ia, naw,ytu ~Io rycerskich tradycyj. do szlachetnych 1dcałow I WICl'Zl'll. zm1l'rza.1,!ca do walki z nrnkrj.dizmcm
i_ cyniznwrn ohcc,!eg<! pokokn~:1. Oh:1, filmy~ zn·:tlizowa1w, ·jak głosi
I ach owa prasa 111em1l'rlrn, z I u nduszow propagandowych biura n·kru lacyj 1H'go rn:~r~narki ( k<~szto:\'ały P<_Hlolmo z g<'>q <.'.·wicrt mil.i ona złotych, cho~· Jl'dc11 z 1_11ch _.icst kr~llkonwtraż~n,·y ). s,! zrl'szh!
wykonane po m1sl rzowsku I roh1:1 na widzach pol<,>z1H' \\Tażcnil'.
Czy ta in knsywnic })l'O\\-a<lzona propaganda pozwoli rozwi,Jzac'· l{\\T~t.i<.: slall<'>W osohmYych w marynarce P. S. _.:\. - pokaże
niC'zaw<Hlnic czas. (.J. G.).

Zakres działania Admiralicji ang·ielskiej.
\V piśmie „Le Yacht" ukaz.tł;· si<,> dwa artykuł_,. p. C('orgcs
:\lou ly, k lc'ffc clwr:1 k kryzują .za){ 1:cs dziatania 1\<lmi ra licj i angidskil'j.
oraz stosunek władz marynark_1 I rancuskil'j do życia prywalncgo .ki
()<Tsond11. Ohydw:t, jako ma,1:g.·c ze soh:J zwi,JZ<:k. poniżej podaj\'.
w st rcszezeniu.
I. ,\dmiralicja. ( Le Ya~hl_ nr. ·2742 z dnia 12. X. :r) ).
\Vypadki w Etjopji i 11il'))~H·oz1,rn_lll_'llll' :mgi~·lsk<~-,~·łoskic spowodowah- zgrupowanie wi~·kszc.J cz~·sc1 I loty ang1clskll'J 11:1 "'.\lorzu śrc'>d
zi<'r111w~n .. .1 lood", 11ajsil11ic,iszy na ś~,·iecie okr\l _linjowy , także przy})\·ł do (;illraltarn . .fl·g<> -1'..WOO tonn. ,1cgo warlosc1 zaczqmc i odporne
p:111ccrnika. poh}CZOI;(' z szybkości,! kr,1żow11ika ( :~2 \\\'zły). tworz:1
z nil·go prawdziwv symbol władztwa 1rn'>rz. lego wyłc!cz11ego udziału
Anglji. klc'>rcmu. ·zhZ·t pocliop11ie może. chce si~· obecnie przccz_\·c'-.
Zdarzl'nil'. t;1k do11iosłl'. jak rnch okr<,>ic'>w floty brytyjskiej,
uwypukliło pien,·szorz<,>dll,J rol(.'. inst.~~tucji_ zwanej ,\d1!1iraliej,J. Hzcc
można, Żl' Admir:dicja wzi~·ła w garsc po~1tyk~ zagran1czn:1 \Yidi,iej
Bn·ta11ji. cito{· Io przckr;icz:i .zakres dzrnła111a zwykłego minisłcr
sh~·a n~aryiiarki. \V rz('CZY\\'islości nan'>d angil'lski. świadomy konieczności' isl11il'llia silne.i. mary1wrki. potrafił dac'· SW('ll1U szefowi
spraw morskich 11 prnw1lic!1ia _h,_mlzo rozll'głe. Z <_lru,gicj strony kontrola. jaka rozciana ,\<hlllralic.Jcl nad rt1chem słalkow Iw11dlowYch,
zm11sz~1 .i:i do z/i~cia si(: \\·il'lkil·m~ za~:~dnicniami <:lrn11omicz11~·mi.
Poza tem \\'SZYstkicm, 11a.1mnJl'JSZl' nawl'l szczcg<'>łv życia
oso bis Il-go nian·,w rzY ,~-chodz,J w za k n·s za in t(·n·sm,·ai'1 1\dm·i ra licji,
aż do oslat 11 ich· czas<~\\' nawd nieporozumienia malżl'i'tski(' zalatwialll' hYI \' służbowo. \ V t \'lll osia t Il im \\·ypadku \\'\'Il iki nie hYłY zl)\·t
pociZ·szaj ,JC(': gdyż na W<' ( na.i lepsze cl H.;ci hi li rok rn·c.i j \\' ll'.i dzil~dzi1i'ic
lllllsz:,1 spali{· ·11 a· p:tlll'WCt'. stworzono \\'i(.'.c w widkich h:tzach morskich \\' Porłsmoulli. Clwtam i l>(•,·onporł hiurn. kierowane przez
kohieh·. zwykh~ wdm,·y po oficerach, obarczone rozslrzyuaniem
wszdk.ich s,~Jrn\\' rn:tłż<:i'1skich. m~t ryna rzy. Cieka\\'\' ohja \\'·I~ k "·ysolrn c<·uirnH'go u ,\nglild>W po.Jt:l'I:l domo,n•g<> ognisk,1, kł<'>re im każe
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załatwiać, n~tjhardzicj osobiste nil'pornzumil'nia w ramach wielki<'j
rodziny morskiej. należenie do ktc'>n_'j jest wielkim zaszczytem.

Biuro familijnl'. ( Le Yacht nr. :n i:; z dnia rn. X. :~:>).
\Y formie hardziej przystoso\Yam·j do charaktl'l'll francu-

JJ.

skiego wiec-admirał Bcrthdot. pn'fckt morski Tulonu. stworzvł
,,Burcau de la famillc", wykazuj,Jc. że marynarka francuska dalcl~a
jest od zanicdhania losc'>w swvch dzieci.
Czy nah·ży JH·zcdcws;ystkicm troszczy<': si(: o mary1wrza żo
natego? Ohowi,1zki służhowl' na okn;cic nit· pozw,tla.i:1 m11 na opiek<:
i ohron(.'. inkrcs<'>w rodziny i wykorzystanie wydatne swych praw
z punktu widzeni.i <'konomicznc·go i prawnego. Ta sprawa jt•st waż
na nietylko dla szc1-cgm,-có,,·. Ilu marynarzy ,,. stopniach oficerskich
i podoficerskich posiada w wystarczaj:1cym zakrcsi(' wiadomości
z s:idownictwa, prawa i administracji, niczh(,'.dnl' do przchrni<,,·cia
niehczpicczci1st w życi:1 na tJdzil' '?
Tak wi<;c dzido wice-admirala Ikrthdot jest ze wszech miar
chwaldme. Dzi(,'.ki wsp<'>łprac~· bezinteresownej kilku dawnych oficcn'>w marynarki i wybranych specjalistów. nrnry1wrzt' znajd,! od
k,i chwili w ,.B11rem1 de la familie". w ojcowsko-życzlhn-j atmosferze, ścisłe oświ<'tlcnic prawne wszystkich spr~t\Y rnog,!cych ich
intcrcsować jako głowy rodzin, a wi<;c: przyj(,'.cie żony luh dzieci do
szpitala cywilnl'go, opieka nad kohidarni ,,. ci;Jży i przy porodach.
gratyfikacje i pomoc.:c przyznan(' przez gmi11y, sprawdzanie nakaz/)\\'
podatkowych i płatniczych. prośby o zwolnienie lub zmniejszenie ich
i t. d.
Pi<,'.kne dzido. jak widzimy. i przynosi widki zaszcz:vt dobrowolnym \\·spc'>łpr:icm,,nikorn. zacicśninj:Jc wi(,'zy uczucia i zm,fnnia w wielkiej rodzinie morskic·j. (.J. Bł.).

Lodzie podwodne w

świetle

pnnva

międzynarodowego.

i\Iin(,'.ło już d,,·,Hlzieścia lat od chwili. gdy łodzie podwodne
po raz pierwszy zastosow:inc do niszczenia lrnndl11 morskiego. a jednak sp<'>r o ustalenie podstaw prawnych dzi.ila{1 łod7i podwodnych trwa nadal. i przypuszczalnie dużo jcszczr cznsu upłynie, aż
sprawa ta zostanie 11.kta w fonrn; traktatu mi(,'.dzynarodm,·c.·g<>. Lodzie podwodne zostały na szersz;J skale: zastosowane dopicrn podczas
wojny światowej. To też w chwili wybuchu wojny światowej nic
istniały żadne postanowienia mic;dzynarodowc, ograniczające.· prowadzenie wojny podwodnej. \\' obliczu nowego rodzaju wojny pm'istwa neutralne i aljanei za.kii stanowisko. sprowadzaj,iec.· sic; do
trnktowania łodzi podwodnych 11an'1w11i z im,wmi okr<,_'tami nawodncmi. a zatem zohowi,}zancmi do przl'strzegania postanowid1 traktat{)\\' mit:dzy1wrodowych. Dało to pmd>d do licznyeli kontrnwcra .. E1llen h!"• pa{1stwa mi 1a·u t r:1 hwmi
sj i porni(.'.dzv Nit·mcumi. i Slannmi Zjcdnoczrnwmi z drugiej strony. - konlrmwrsji. które,
jeszcze nic doprowadziły do uzgodnienia pogl:Jdc'>w i wytworzyły
nowe ugrupowania polit~TZlll' w okrcsit· powojennym.
nlicsi(:cznik „U. S. ~arni Ii1stitulc.' Procc.-cdings'' zamieścił
a rtykul porucznik:1 11. G. Hickowr':1. k lc'>ry ana lizujl' całokształt
zostały
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zag:1d11icnia \\'oj11y pod\\'odncj w ś"·ietle prawa mi<2dzy1rnrndo\\'c<ro
i stara si(,'. iw prowadzić ,w właściwe rnz\\'i.p;anic ( .Jntcr;w tional L~,.
vol. no.
C. S. :\a\'. Inst. Procecdings
and tht' SubrnariIH'" 61 no. H).
,\11tor rozważa, czy _łódź podwodna ma możność przestrzegania poslanowid1 prawa mH,:dzynarodowcgo w działaniach swoich
przeciwko okn,'lum handlo\\'ym. Uważ:1 on. Żl' możliwości łodzi podwodnl'j pod lYm wzgl1,·<km Sć! bardzo ograniczone, a czasnmi w1·1,'cz
n<'ga t Y\\'lll'. Zazwyczaj ł<'>dź J><><!wodn:i. nic ma odpowicdni<·j łodzi.

na kt<'ffej musi ł)y{: wysłany oddzwł, maJ,!CY zn:widowa{· zatrzvmanv
okn,:l ha11dlowv." Prn.rndto wysłani{· takiego oddziału osłal>ia ;ił{.'. hc;.iow.! łodzi 1><1<.l\\·<Hl11cj w wypadku 11il'spodzicwancgo ukazania sic
nieprzyjacielskiego okr~tu wojcnncgo. Dlalcgo ll'ż zazwyczaj łódź
podwodna żąda przybycia kapitana zalrzym:111cgo stalki! do sil'hic .
.Je<!nakżc p~ipicry. dostan:zrnw przez kap1ta1~a statk_u. CZ(,'.slo mogą
h:vc podrolnon{'. ~awd w wypadku wysłanrn oddzwłu. przeszukanie dużego okn,,t11 lwndlowcgo - gdzie kontrabanda może hy{· umiedln małcgo.- .<.;kn,:powa1wgo czasem oddziału, JH'Z{'dj(,'.tnie ukryta
stawi,1 duże t rndności. :\ad to okr\'t handlowy może hyc'.: uzbrojony
i stosownie do o))()wi~!ZUj:!cych postai10Wif•1'1 p:-~iv.ra mi(:dzynrn.'odc;może uży{· tego uzhrojcnia w celu_ przeciwstawienia sic;
weg_o..
n·w1z,11, co dla łodzi podwodnej. prawic zupcłnw hczhro111H .i w stm1il~
nawodnym. rnożt'. "·ytworzyć~ sytuacj(.'. krytyczrn!.
Przyjnrn.iąe nawl'L że łódź podwodna _zatrzyma okr~t 1wzostaje do rozwi.!zania kwestja doprowadzenrn_ pryzu do portu.
~ie ma,i:Jc możności wvdzieh-nia ludzi dla obsadzenia pryzu ze składu

swej szczuplej załocri: ł<'>dź podwodna 11<,:dzi('. zmuszona zatopić· zatrzyma Il\· ok,:<,:l. Ż~ 10 wuż hrak mir,isca uniemożliwia z:1branic na
ł<',dź podwodna zalooi i pasażedrn· z handlowca. Zatem dow<'>dca

łodzi podwodn~·j stm~ic przed alternatyw.i zwolni~·nia ~atrzy1:1anego

.i. niemożności wykonania swego zadarna ( rnszczcnH' kontrahandy wojennej). albo też zmuszenia załogi i pasażcn',w do opuszczvnia okr','.lll 11a łodziach ratunkmn-ch. co nie zawsz{' da.ie gwaranci<,: 11ralowa11ia tvch ludzi - wvma,:1111ia. stawianego przez prawo
wvi:Jwszy bardzo 11iclicz1w
mi<,:dz\'narodowe. St:Jd też "·nio;t,k.
ł<'1dź podwod11a nit.' ma możi'1~>ści prowadzl'nia walki
wypadki z ~011tralrnndą wojcnrnJ \\'cdlug wynwga{1. stawian~:ch JffZ{'Z prawo
mH:dzYnarodowt'. A zatcm albo nalcżv wvrzec si~ lego sposobu
prow:1dzrnia woj11y. alho też przcdsi\·w;,ią{· i·cwizjc.:- ohmvi:Jzufocych
dotychczas posta11owie{1 prawa mi<,_·dzynarodowcgo.
Kwcstja rewizji odnośnych postanowid1 prawa mi{,·dzynaro~lowego l>~·ła już kilkakrotnie wysuwana na konferencjach morsłuch po wojnic światowl'j. \\' \\':1szvngto11i('. delegat amcrykm'1ski
Elihu Hoot zaproponował przyjc:cil' rezolucji, ma,iącc.i 1w celu unormowanie tej kwcstji.
Hezolucja la ustala. że 1) zdohvcie okr(,'.łll handlowego przez
ł<'idź podwodn,1 musi hy{· ohowi~zko,~·o poprzedzone przez nakaz
za t rzyma11ia si(,'. i przcprowadzenit· n·wizji; 2) ok r(,'.t handlow~· może
hyi~ zaatakowany tvlko w wypadku niezastosowania si<.: do takiego
rozkazll; ;~) ok n:t ha 11dlowy może h~·e zniszczony dopiero po zd_kokr(,'.tll, t.

1c
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ciu i umieszczc11iu
w hcz1>in.'z1wm mie1·scu
·1eoo
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i J>asażerów.
.
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Hezoh1c.1a koi'1czy si(,'. propozycj,1, że wobec stwierdzenia niemożności
zastosowania łodzi podwodnych do walki z kont rahand:J. w warunkach. stawianych przez przyjc,'łc powszcdrnie zwyczaje mi<,'dzynarodowe. prnpo1111j<' si\' zakaz prowadzenia tego rodzaju wojny.
Ikkgaci Francji, ltalji i .Jap<Jnji w zupełności podzielili
intencje. wyrażone w rezolucji Hoot'a. jednak wysu11(,'li 1ww11e zast rzeżcnia natury pnt \\·nej. Osła lecznic traktat nic został ra tyfikowany przez Franc.ie:, i \\' krn1sckwcncji nic jest obowi,!zllj<Jcy.
Osiem lat p{,ź11icj. na ko11fc1Tncji morskiej \\' Londynie,
uczyniono JH>n0\\'ll,l pn'>i><,'. zakazu (H'O\\·adzenia wojny podwodnej.
jednak znowuż bezskutecznie. .kd11ak sygnatarjuszc traktat11 londy1'1skicgo doszli do porozumienia odnośnie zastosowania lodzi podwodnych do walki z kontrabanda. co znalazło \\'\Taz w art. LL traktatu. · ,\rtykuł ten ustala. że akc,(a lodzi JH>dwod;1y<:l1 \\' stosunku do
okn,-t<'>w handlowych musi być podporz:1dkowa11a prawidłom rnic:dzynarndowym. ohowi:1z11jt1cym w tym wzgh;dzic okr<,'ty nawodne.
\V szczególności jeżeli okn,:t lwndlowy nic chcl' sic: z:tlrzymai: pomimo \\'CZ\\':lllia - za topienic jego nrnŻl' 11ast:1pi{: dopic'ro po zalwzpieczeniu załogi i pasażcn'>w. \V tym wypadku łodzie okl\'towc
mog:! hy6 uważane za mi('jsn' IH'zpi<'CZIH' tylko w tym wypadku.
jeżeli przy dogodnych ,,·c1 run kach a Imosl'erycz11ych ok r(,'I znajduje
si(,' \\' pobliżu h!dll. wzglt;dni(' innego okn;tu handlow('go. Znamicn11(' jcst podkreślenie, że zasada ta ohowi:Jzujc tak okr<, ty w1wod1w,
jak i łodzie podwod1H· - \\' len spos<',h łodzie podwodne zdobyły
niejako prawo obywatelstwa i \\'(}jna podwodna z1wlazła us:rnkcjo11m,·a11i('. Podejście do zagad11 icnia \\' I rn klacie lo11dyt'1skim jc·st
z11acz1li<· spokojni<·.iszl' i hardzil'j rzcezowe \\' pon')\\'11:tniu do propozycji Hoot'a - pominic:to w nim kl:ll1zt1l(,' o zastosowaniu sanke,ii
karnych w stosunku do łodzi JH><hvod11ych nan'>wni z okn~tami pirackierni, ni<' narzuca sic: też specjali1vch prawideł postc.·powania, natomiast przyznnje prawo do za topieni:, okrc:tu handlowego.
Porozumi<'11ie. osi:rnni(,'k tl:l konfrn,ncji lrn1dyi'1skil'j. dakkie. jeszcze jest od poż:1da11cgo rozwi:}Zania i stanowi kompromis,
zawarty pod prcs.i:! 11m,·oczcsnych \\·an1nk<'>w wojny na morzu. \Vła
ściwl' rozwi:iz:mie prohlcm11 użycia łodzi podwodnyeh może nast:1pi{· tylko n'>wnolcglc z ogc'>ln:1 IT\\·iz.i,1 prawa morski('go. ktt',rc ni«'stdy za\\·iera jeszcze szereg zagad11id1. wymagaj:Jcych uregulowania.
\Vśn'>d nich na pierwszy plan wysmrn si<; kwest.in 11st:ilc11i:1 pojc:cia
,,kontrabanda wojenna".
Przed \\'o,in:1 prawo o kon I r;1ba11dzic opierało sic,· 11a n'>ż11icz~
kowa11i11 walcz:.1cych i nie hioqcych udzi:,łu w walet'. ~eu t ralnyrn
wolno było prowadzi{: lwndcl z obywatelami stron walcz:1cycl1. wy.l~!wszy jPdnak przedmioty wyrahia1H'. wzgl<;dnie przt'z11aczonc bezpośrednio do J)J'O\\':.tdzc·nia woj11y ( kont mh:inda hczwzglc;d11a ). Podczas wojny świ:itowcj lista przt'dmiol<',w. zuliczonych do kontrahandy hczwzglt;d1wj. wzrastał:.1 \\' miar<_'. zaostrzenia blokady ~icrni(•c. aż wr<'szcic w swl'j słynnt'j deklaracji z dnia 1;~ kwietnia rnH>
roku, rz1}d angielski ogłosił. że Zł' wzgl(:du na osobliwe warnnki toez,Jccj sic,' woj ny. r<'>żn iczkow:.rnie pomic:dzy kontra ha rnl:J wzglc:dn:!
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i hezwzglc.:dn~! nie posiada już pm k tycznego z1iacze11ia i dla lego nie
hl,'dzic stosowane w przyszłości Jffzez Hz~!d Wi(,]kie.i Brytanji.
NalPży jednak 1q~r~_ytonrni{·. sobie, _jakie trud n ości. zostaną
napotkam· 1m drodze IT\\'IZJl prawa morskiego. Prawo m1<:dzynarodowc nic ma oparcia o jaki bądź_ autorytet, powołany do tworz~'.nia
prawa. jego int('rprdacji i nrnj:.!CY władz<2 zmuszenia do poszanowania go, jak to ma miejsce w odniesieniu do prawa poszczcg<'>lnych
narndów. Prawo mi(,'.dzynarodowc znajduje jedyne oparcie w presji,
jaką może \\'Y\Yołać opin,ia światowa i obawie. że pa11slwo poszkodowa1w nH>Ż(~ szukać zadośb1czynienin \\' drodze wojny.
Należy wil.:C przypuszczać. ko{1czy autor, że wobec pi(2lrz~!cych sil.: trndn<;ści w osi:.rnni<;ciu ogc'>lncgo porozumienia, - praktyki.
stosowane przez łodzie podwodne JH,dczas wojny światowej, pozostan:.! niczminrnc i w przyszłej wojnic. (S. R.).
Doświadczenia wojny japoń~Irn-rośyjskiej.

\\' cz<.'l'\\Tm,·vm zeszvcic ,.l\Iarinc Hundschau" ukazał siQ
artykuł pi<'>ra kontr-admirała l)onnera: .,Przed :m hity: Cuszyma".
Autor h;'najnrnit'.i nie powraca - jak BH!żna h;·łohi· s~1dzić z tytułu

do_ h1t\\'y :n maja 1!)()i) roku. a raczcJ czym_ ogolny rzut oka na
przt·!m·g całej wojny. Znaczenie konfli_klt~ zbro_.1n~·go było hgro~nn~·,
bo\\'1cm szło O stawkl.: nidada: Hos,1a111c dązyli do wzmocnn·1w1
i ulr:,·alrnia S\\'cj pozycji nad Occa11t'f:1 SJ~okojnym i wog<'>lc w Az.j~.
J;_q~onczycy mieli na edu _ \\'\'konanie pierwszego etapu ekspans,p.
llH)ako zhrnjnego skoku, na frnntynenl Azjat~·ck~, z wysp przelt1d~11ot1ych dl'me1 1 tem nil'łylko przedsi<;biorczyl:~ 1 dz1_d_nym nad wszdlrn~, P~>chwały, \cez takŻl' karn\·tn. pełnym of iarnosc1, skłonnym do
pos \\' 1(.'Cei'1...
•
.
lnlcrcsv tych mocarstw kolidowały odda\\'na, niewielka
p~·zt·mkli\\'oś{· \\~Ysl;trczała. ahY zrozumie<'·, że rozstrzygnie ostatcczlllC or<;ż. :\limo
Hosja. tcon~tvcznic najsilniejsza pot(,'ga kontynentalna \\' l(•j epoce, w d~iwny spl)s<'>!J zlekceważyła przygotowanie się
d~, roz~ry_\\'ki o tak \\·ysok;! stawk<;. O ik jcsz~·zc _rn1 h!dzic poczyniono Jakie laki<.' kroki. to zaoadnieni(~ sih· zhroJlH'.l na morzu trnkl_<~\~·:u_H! po_ rw1cosz('lllll ..ic1kgd~·hy zapomi11ając: że „na wyni~· wojny
sl'-ł.,td_,l.J:J SI(.' operacje na l,Jdzie i na morzu, klort' musz,! hyc z soh:1
\\'. scisł~'lll zwi:izku". i że przeci\\'nik nakży do typu pa{istw \\'.Ysp1a rsk1ch.
Prz('dcwszyslkicm naczrlnc dow<'>dzl\\'O rosyjskie zgóry
uz! 1 ało, Że flota nie· zdoła przeszkodzić wyl:1dowaniu wojska japm'1sl~wgo \\'.Korei; z tego powodu zrczygnow:.mo z angażow,mia w jakn.n~wl\\'1<.'I.;: stopniu flot\' do przt'ciwdziałania akcji nieprzyjacidslrn.'J. Prz<:to plan ro:-;y,i~ki polegał 1w biernej <kfcnzywi(' w pi<.·rws~ym__okn·sie wojny, t. z11. kilka dywizyj, skoncentrowanych w t\fan~lzur.p, ~\Tałt• ni(' slarnło si<,_' prz<'ciwdziała{: wysadzeniu oddziałów
.i:~pons~{lch \\' Kort'i. \V1·<;ez przeciwni(': oczekiwano na posiłki z gł<;1_>1 kr:.qu, napływa,i:.ice powoli j<'dW! j<'dyn:J lin.i,} kol<·jow:!, przcei~!zon:J 11 :~<łto dostawą zaopatrzenia. Nc1zywa to si<,_' ,,wygrywaniem
na l?_ns1e", k ł<'ffe minło doprowadzi{: do n.darcia \\' odpowiedniej
chwili j)l'Z('\\'ażaj:1ccmi siłami. ażehy zep<_·lm:1{· wroga do morza.
-

to
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Admirał Togo liczył si<: jednak z obecności:! okr<:t<')\v rosyjskich na Dalekim \Vschodzic i możliwości:! ich reakcji. najlepszy
dowód - to gwałtowne ataki torpcdmvc<'>w jupo11skich, w pienvszvch
dniach wojny, aby zadać jaknajwi<;ksze straty groźnemu przcĆi\{'ni
kowi, ho przecież zwyci<:slwo Hosjan na morzu pogrzebałoby wszelkie nadzieje Nipponu na sukces i to hcz:1pelacyjnie, a c/> zatem
idzie, zmieniłoby i sam przebieg i wynik wojny."
Ale fortuna audaces adiuvat i wbrew uświ<;conym tradycją
prawidłom sztuki wojennej, wygłaszanym przez tcordyk{>\v, nawet
tej miary co :\Iahan, .Japo{1czycy wysadzili w pierwszym miesi:!CU
wojny wi<;kszość swych armij w lwzpośredniem ni(•mal s~!sicdztwie
bazy rosyjskiej. \V tych warunkach flota admirała Togo musiała
sohic szukać dogodniejszego pod wzgl(,'d(·m strategicznym oparcia
i w tym celu zaj<.:ła wyspy Elliol. lcż:!ce w kdwil' o (iO m. m. od Portu
.Artura. .Jeszcze jedno potwierdzenie, że miarodajne czynniki w Petersburgu nic rozumiały ezy kż nie wyczuwały sytuacji. nie ohsadzaj:!C tego tak ważnego punktu siłami. doslakcz1wmi do obrony.
Plan japoi'1ski polegał na IH'Zt'l'zuceniu 1m kontynent możli
wie najwi~cej wojska, które dałohy sobie rade:, nawet h~dąc odci<.:tem od metropolji, gdyby flota nic mogła uporać si\' ze skonccnlrowancmi eskadrami przeciwnika.
Cpadek Portu Artura wyjaśnił ostatecznie syluacj(: w spos<'>h niezwykle przykry dla Hosji. Stało sic: już wc'nn·zas nad wyraz
jasne, iż w tych warunkach pozlwwiona bazy, źle wyszkolona, marnie
zaopatrzona i sklecona nit·zdarnic armada admirała Hożestwic{1skic
go - niema szans na zwyci<.:stwo, fc_•mwi(.'Cej, że jej morale pozostawiało wide do żvczenia, a dowództwo nie sl:1lo na wvsokości zadania. II eskadrze Oceanu Spokojnego pozostawało t'ylko jedno:
przt·rwać si<: do Władywostoku.
Admirał Hożeslwienskij wykonał
to nicwdziQczne zadanie „z zaci<,>cicm i poczuciem ohowi~1zku" ( osobiście powiedziałbym: z goryczą i hcz ci('nia entuzjazmu). .Jedynym
jego sprzymierzei1cem mogłahv hy{· tylko ... zła pogoda, a zwłaszcza
słaba widocznośc\ kt<'>r(' ułatwiłyby przehvcie pilnit• slrzl·Żoncj strefy
z najmniejszcmi stratami. Spotkanie '27 maja 1rnr, roku rnzwiało
te ułudy... Hosja straciła ostatni swc\j. slab~· zrcszl,J atut, i całkowite·
zwyeic,:stwo prz.vpadło cesarstwu \Yscl10dz:g.·cgo Słor'lca.
Tt•n ostatni akt wojny na morzu ma niczwykb.1 wag\' m. in.
i dlatego, bo przekonał najsampit>n\· admiralicj1,.· hrvtyisk.!, a polem
sztaby innych marynarek, że rdzd1 floty musi sic,: składa{· z okn;t<')\\'
bardzo silnie uzhrojonvch i odz11aczaj,1cych si<: na iwic:ksz.! żywolno
ści:1: powstaje okn;t linjowy typu „Dreadnought".
Admirał Donner w łC'goroczn,Th IWllH'\\Tach fiol Stall('>w
Zjednoczonvch i Nipponu, zakr~>jonychv na nieznan:1 dotychczas skal<,.'. widzi niejako dalszy ci~!g wzmaga{1 o hcgcrnon,i<; na J>ae~'fiku.
\Vprawdzic jeden z gł<'rn'll)Th akton'>w odpadł. Lecz 11:it~Thmiast.
_iakgdyhy na jego miejscu, wyn'>sł inny. Przytern podobnie jak pI'zcd
:m laty, dziś rc')\vnicż nic hrak widdrn', którzy śkdz:,1 rozgrywa Jt!CY
si\' dramat z niezw~,Jdem zai11tc1·esmvaniem i s~, gotowi do wzi<,.·cia
ez~'nne~o \V nim udziału, jeżeli „supn·ma kx" Il-go wymaga{·. h~dzie. (1\1. l\f.).
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Zastosowanie

autożyra

dla celów wojskowych.

najhardziej sensacyjny wynalazek ,,. dziedziAutożyro nie lc>tnictwa od czas<'>w pierwszego lotu b-ci \Yright - zyskuje sohh: coraz wi<,'cej praw obywatelstwa i poczyna hy<'.· studjowanc z punktu widzrnia użvll'czności wojskowej. Ostatnio „Henie dc.' l'.Armt'e
tit' I'Air" pisze o· tcm obszernie: \V .A11glji autożyra La Cicrva brah·
udział w mane,,Tach roku poprżcdnil'go; w I taiji poczyniono prób~r
pomyślne z h1dowa11il'm n:t platformie okr(,'tmwj ( 11-nwt rowcj n;l
. .Fiume"); w U. S . ..:\. prowadzone s:.i studja w centrach wyszkolenia
pi('chot Y. kawaler.i i. artylerj i, lotnicl wa.
· Zas:.ulniczc zaklY technicz1w, wyróżniające :.rntożyro pod
.
wzgl(,'.dem tak wo,iskowyr11 .jak i mors_kim, s,J:
- start i l,!dowa111e na małq przestrzcrn,
_ mała szvhkoś<'.· minimalna ( ~O - 2;"'> km/godz.) hcz tracenia wysokości. ksi to zasadnicza zaleta, ułatwiaj,!ca obscrwacjf,'.
Szvhk;,ś<'.· minimalna jest rc',wnicż lrnnlzo korzystnym czynnikiem
przy locie nad sa1:1:.,1 _ziem_i:.1: pil~~t ma CZ,lS widzid· przeszkody i 1·oz. .
rc')Ż1Iia<'.· je ( u łat WH'll ~(: or.Jl'Il ta~·.1.1 )_,
_ rozpi<Josc ~:zyhkosc1 ,1cst ogromnym czyn111lucm zdolności ma1H'\\TowYch,
z\\:rotnoś<.'· \\' płaszczyźnie prostopadłej do osi rotoru,
- widocznoś<'.·, doskonała przez usuni(;'cic płatów,
_ rnożli\\'oŚĆ składania śmigil'ł dla transportu czy posta\\'i('nia w małym hangarze.
~a ,{·adv autożyra składa.i~! si~:
- mal:.t zwrotnoś<.'· w kierunku osi rotoru,
- istnienie martwego k~1ta ohstrzałtt ku g<'ffze ( dopóki rnt'
ro związany zostani<' spos<'>h strz<'lania poprzez śmigła).
Pa t rol o w a n i c. Autożyro opn'>cz środka ł:1cznikowc
g o. przedstawia idealne warunki, sprzyja.i:!ce patrolowaniu i rozpoznaniu ,w czole i ~- krzydłach jednostek szybkich. Latwo transporautożyro każdej ch\\'ili j('st gotow(' do wzlotu, hylchy mic(·
towane
troch<; wolnej przestrzeni. Pokm. jeśli idzie o lot nad l,!<krn - korzysta w wszystkich osłon kn'llO\\')'Ch . kc:1c na małej wysokości.
O h s c r w a c .i a. Dzi1,,]d małej szybkości mininwliwj, autożyro oddaj<' ogrom11(' usługi przy ohs<'r\\'acji, zwłaszcza 1w korzyś{·
~, rl ~·lcrj i. :\log:!<.: pm wie za I rzynwi· si<; \\' po\\'id rzu, poz\\'ala mitożyro na pomiary k:,tlo\\'e, nieosiągalne pra\\'ic ' przy płatowcu. K:it
położenia autożyra. t rzymaj:1ccgo sic.: na stałej \\'ysokości. zsynchrnnizowan\' przez rndjo z lqkm polożl'11ia edu. mierzonym z autoży
ra - po~wala prz:v paru pomiarach na dokładne okrcśicnie odlcgł~)
ś ci edu i t. d. :\lctoda t:1 .icst szczcg<'>lnie prosta. gdy au lożyro robi
pomi:1ry ,w l'<'>żnych wysokościach.
Odpo\\'i<'d11io prostsza j<'sl ohscr\\·acja i korygowani e ognia .
ZashJpienic halonu 1w uwic.:zi przez a11tożyro - sludjowano już odda\\'na. Zamiast balonu w oddaleniu min. fi km. od celu i 1m W\'SOposyła si<: autożyro 1w odlcgłośi: ;~ km. i WYsol:oś(·
kości 800 m. -WO m. dla otrzymania identycwych \\':trunków widzialności.· \V n'wllaci(' obserwacja jest taka sama - a przy obronie :~- 4 K. 1\1.
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z ziemi. autożyro h(,'dzit~ hardziej trudn,! zdohycz,1 niż baloll, dla lotnictwa myśliwskiego nieprzyjaciela. Co do artyll'r,ii przeciwlotniczej
nieprzyjaciela -- trudno jej h(.'.dzie st rzclac'.·, do celu tak nrnłcgo i rnchomcgo.
F o l o g r a f o w a n ie. Dzi<Jd małej szybkości minimalm·,i - autożyro pozwala na prace: przy pomocy uparal<'>w o długiej
ogniskowej, luh w warunlrnch słabego oświetlenia. Prz('(lstawi:i n')\\'nież idealne warnnki do robienia zdj(,'ć pa11oramicz11ych.
B o m h a r d o w a n i e. Technika obecna nie przewiduje
jeszcze dużych aparn t<'>w ( w projekcie są au tożyn1 10-cio osobowe)
lecz nawet maty ładunek homh h(,'dzic sim ll-czny, jeśli zostanit· dokładnie umieszczony ,,. celu, na co pozwala.i,! warunki autożyra:
możność prawic zatrzymania sic; ,,. miejscu. Autożyro nadawać~ si(,'
hc:dzie do lot<'>w 11oc11ych. luh o świcie czy zmierzchu, 1ia małe.i wysokości ( idealne warn n ki wskoczcni:i ). Pracować r<'>wnicż hc;dzic
sku lecznic. maj,Jc małe bomby czy gra na ty przeciw oddzi,ilom, h·1lo11orn na uwi~,zi, na morzu przeciw łodziom podwodnym ck.
\Y a I ka po w i c t r z II a. Pozostaje rnzw:1ŻC'11ic. jak wchowa si<,:' autożyro w walec powietrznej. Przez długi cws opi11ja
hyła jed11omyśl11a co do lego: autożyro jest za słabym ohjcklcrn. by
mogło łmH'.: udział w walce. Ostatni(· jednak m~llH'wry a11giclski(' wykazały, iż utaki lotnictwa myśih,·!·kiego 11a autożyrn, okazały sic:
bezowocne dzi<,:'ki jego dużej zwrotności. Zagadnienie zasłt1g11,ic przeto na dokładne rozważenie i rozpatrzl'11ic walki ,,, powictrzu - tak.
jnkgdyhy hrały w nit'.i udział dwa samoloty myśliwskie ( ,,. rnzw:1ża11i:1ch autożyro zajmuje stron<; hierrni ).
P i e 1· w s z c z a d ,1 11 i c s .1 m o I o I 11 111 v ś I i wski cg o - odkryć nieprzyjaciela. 1\ulożyro. pozhawirnH: pł;!lc'Jw,
zwłaszcw, gdy śmigła nic' błyszcz:i
ujdzie łatwiej obserwacji w s ło11 cu.
D r u g i c z a d a II i c - zaskoczyć 11i<·przyj~1cic·l;1. i\ll tużvro nrn wi<;kszc sz,111sc u11ik11ic;cia zaskocz<·nia. dzit,·ki widzi:il11ośei
11~1 wszystkie strony (hrak plalc'Jw}.
T r z e c i c z a d a n i e - przyjśc'·, 1m odlcgłoś<': ~1t rzalu.
przyjmijmy :WO m .. cho<': widu slrzckc'>w utrz.\·m11jc. iż odlcgloś<'· la
jest jeszcze za duża ( wszystkie zwycic:stwa Hiclllhoft•1w 11.1 odlt-gło
ści 10 - 100 m. ). Snmolot luh autożyro h<:dzit'. chciało 1111ilrn:1<'· walki
i ujść - pierwszy z szybkości,! :mo km/godz., drngic - :wo km/god:~.
przewag<: ma \\' tym wypadku płatowiec, jeśli 11-pl został zauważom· zdaldrn. Lecz jeśli myśliwiec pikuje na cel z szyhkości:1 ;>()() (iOO · km/godz. z małej odległości. samolot hardziej niż au loży ro ni<'
zdoła ujść.

Cz w a r te z a d ,1 n ie - strzdac'.· podczas zbliżania si,;
od 200 do 20 n1. Przyjm11j,}c. iż myśliwi('c dopt,'dz:1 atakow:11wgo gra lu rolę n'>ż11ica ich szybkości. \V ko11kr<'lny111 przykładzie: gdy
mvśliwicc o szvhkości :rno km/godz. ściga samolot o szvhlc 210
kr11/godz. - zh.liżenie wynosi :i;>' mh'(•lc ~ :1 z:ill'm ezas ..i,;kim dysponuje slrzclec, wynosi około f> sekund. Dla a11tożyrn, klc'>rc z:imi:1sl
uchodzi{·. zatrzyma sic; w miejscu ( luh prawic) - czas l<'n znrnic.iszy si(,' do 2 -2 1/ 2 sek. (;dy nawd myśliwiec zmniejszy szybkoś<'·: dla
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samolot li do 240 km/godz. - czns do sti·zd:rnia nieograniczony; dla
a11lożyra do l;°>() km/ godz. (minimum konieczne dla działani:1 slcn'l\v)
czas około --1 sekund.
Pi :1 t c z ad a n i c - trafić cd. Zależy lo od czasu jakim
dysponuje strzelec i od po\\'icrzchni celu. Jeśli strzelani(' odhy\\'a sit,'.
pociskami pdncmi - C\\Tn t ualność t raficnia jl'sl ta sama ( załoga,
zbiorniki. silnik) - \\' wypadku jednak st rzclania pocislrnmi cksploduj:Jcl'mi, z:1pałaj:,1ccmi i t. p., autoż~· ro jcsl mnil'j 11antżrnw, gdyż
brak płatc')\v zmni<:j sza powicrzd111i(.' zagroż011:1.
~
Sz{>slc zadanic - 1111ikrn1ć zestrzelenia podczas ataku.
1\1<'>\\'i sic:, Żl' autożyro ma ogromny k:it mart\\'y ku g{>rzc
\\' rzeczywistości dzic,_,ki podniesieniu si<: śmigieł rntoru podczas prncy, kc1t
m:1rtwy zmniejsza si<: do :m 0 od pio1111. Pozwala lo 11:1 obstrzał samolotu myśli\\'skicgo gdy nic pikuje on zbyt ostro - a wiadomcm
jl·st, jak bardzo pikow:mic z\\'i(,'ksza ln1dności slrzl'l:lllia. \Yi<:ccj
llU\\Tt - autożyro posiada bardzo ważn:1 zalcl<,_'. niczlH,_'d1q w walce
pmviel rzncj: n10żnoś<.'· Z\\Tol<'>w prawic IW miejscu - możl' stawić
czoło ni<·przyjaciclowi natychmiast. unikaj:Jc z:1skoczcnia i nil' poZ\\'alaj:.ic na podl'jścic do sid>i<' ztyłu. J>n'>cz ll'go, obstrzał myśli\\'c:t odbywa[: sil,' h(,'dzie naogc'>ł z 101 pilota, zwłaszcza przy piko\Vaniu; i po rozmi11i(,·ciu t:ic:
myśliwiec ponawia atak albo'z 11:iloiu
Iuh lH'zpośrcdnio po minic:ciu ( zwraca i 11siłujl' umil'ścii: sic,_' pod aulożyrem ).
\V tym drugim wypadku autożyro za\\Taca jeszcze
szybciej j może umieścić si<: w środku ,.cyrkulacji'' samolotu myśliwskiego.

Przy rozważaniu zagad11il'11ia zniszczenia autoŻ\'l':I - trzeba \\'zi:.ić J)()<.ł uwag(,' j<'go najgroźniejszego przeci\\·nika .::__ autoż\'ro
n1\'śliwski<', kl<'>n ' prz\·1rnszcz:ilnil' zjawi si(.' wkr<'>tce - bardzo sz"Yhki~\ i o dużej szyhko~ci wz11oszc11ia si(,'., co pozwoli mu dostai· ·si~
w martwy k:1t u g('>ry. A ponil'\\':lŻ wynosi 011 ok. :m 11 gdy oś rotoru
j(•~·.t pionowa, hc;dzic autożyru trndni('.i daleko niż dla płatowca \\'\'manc\\TO\\'aĆ n-pia ze swego k:1 la marł \Vego.
·
\V całości - :1utożyro uzyskuje {>l'WrnJ {H'ZC\\'agc: nad samololl'm ( j<·śli idzil' oczywiście o ka kgorjc s:nnolol{>\\' mah-go l \'JHI)
- w dzil'dzinic rnś odporności na ataki sarnolol<'>w mvśli\\'skicl1 autożyrn zdecydowanie g<'>rnjc nad samolotem S\\Tmi zi1h•tnmi ol;ron1wmi: JHl\\'olności:! i Z\\Tolnośei:J. (.J. K.).

Racjonalne

użycie

inklinometrn .

.. Hi \'isla :\lari I ima" zami('ścila powyższy :i rlykul, zaopa lnij:1c go nola lk:,1, wzywaj:1q oficcn'>w, a zwłaszcza ol'iccrc'>w kicn1j:Jcych og11i<'m, do zwr<'>ccnia uwagi 11:1 porusza1w zagadnic11i<'. Bowil'm
ni('dokladna znajomoś{~ k:Jta biegu ( K. B.) jest pi1,'t:.i achillcsmrn
olwcn\Th strZ('l:n'1 artyleryjskich.
~
· ,\u tor wspomnianego artykułu Kom:111dor ,\ . .Jach ino zaznacz:1, że z inst rnmcn lc'>\v, przcznaczon ,·eh do ok rcśla ni a KB. ut rz\'mał si<: ostalccznie inklinometr,\\' kt<'>r~vm już niewiele d:1 sic: ult'jlTroch(,'. można post:n>i{·. 11aprzc'>d przl'z ul \\·orzenic spccjal-
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KB, niezależnie od dalmierzystc'>w, oraz przez
ustawienie haterji przynajmniej trzech i11klinometrów dla jednego
celu, a to dla wyeliminowania hł<,'.d('>w przypadkowych.
Ciekawe jest, że dotychczas hrnk dokładnych bada{1 praktycznej dokładności inklinomctra, co już dawno zostało zrobione
dla dalmierza. \Vynika to głc'nvnie z trndności zorganizowania licznych doświadczci'l. Cz(z'.Ściowem rozwi~1zanicm tego zagadnienia jest
badanie inklinometrów przy pomocy modclc')w, poruszanych na proporcjonalnie mniejszej odległości, ze sztucznie stosowancmi zmi·:1rn1mi widoczności i oświetlenia.
I\;a podstawił'. licznych takich ćwiczd1 autor stwierdził, Ż<'
wpływ widoczności d.1jc si~ odczui: przy KB H0-80° i szybko wzrasta
ze wzrostem KB. Po korctyczn('m rozważeniu możliwości i sprawdzeniu osi.Jgni~tych praktycznie rezultat{)\\' autor stwierdza. Żl' osi.Jgn(,'.ły 01w sw::! dojrzałoś<'.~ i zarazem podkreśla. że obawy wielkiej
niedokładności przy KB ~)0° s.! nieusprawiedliwione.
~aluralnit• do wspomnianych doświadczc1'i nall'ży si<: odnieść z JH'WIH.'m zastrzeżeniem, Zt' wzgl<,:du na lo, że hyły robione na
hJdzie. \\' rnchu, ua morzu, dochodzi· szereg innych czynnild)\v.
\V każdym razie lm.,k wiary \\' inklinometry uważa autor za nie-

nuści okrcślaji!cycl1

słuszny.

\Y reszcie l rzeba

sł windzić, że

dotychczas w

ćwiczeniach

KB używano zawsze jednego inklinometra, wil:c do hł(,'.du
\rnlimacji instrnmentu dochodził cały szereg innych.
Hacjonalne użycie inklinomct rn wyklucza 11ic,,·sp<'>kzcsnośi:
pomian'rn· i niedokładności kompasu przy i·wiczl'niach okn·śla
nia KB.
Zdanil'm aulom, cil'mrni stron.! inldinomctra zawsze h(,'.dzie
brak dokładnej znajomości długości buzy ( okn,.tu prz('ciwnika ), pollieważ roczniki podaj.! CZ(.'.Slo fałszywe dane. (iorzej jest jl'SZCZl\ gdy
si(,'. jest zmuszonym wybrać CZ(.'Ś<: okr(,'lu jako bazc.: ( 11. p. spowodu
dymu). ho trudno mici: aż lak dokładnie wymierzone wszystkie okr<:ly przeciwnika.
Trzeba tutaj zaznaczy<'·, że hh1d KB w zależności od niedokładne.i rnajomości długości hazy jest km mniejszy. im dłuższy
jest cd.
.kd11ak, opieraj.Je si(,'. 1w dnhrze znanej odleg·łości, można
w krMkirn czasie w bardzo prosty spos<'>h stwi('rdzi{·. z doslalcczw!
dokładności::1, czy obrana baza jest zadługa luh zakn'>tlrn.
\V wyniku rozumowania au tor twierdzi, że używaj.g~ hakrji inklinomcln'rn· można osi:Jgfl,!Ć z1wcznie lepsze rl'zulta ly, niż
w jakikolwiek inny sposbh.
\Vaż1wrn zastosowanil'In inklinomct ra jest użycie go do
.Jak wiadomo, jest to problem
określania szybkości prz(•ciwnilw.
dotyd1czas nicrozwi.Jzany, bowiem lwicrdzl'llil', Żt' okn:t h\'dzic szedł
w boju zawsze rnaksymaln:! szybkości~! nic nic mówi, ponieważ
szyhkośi· ta nic jest dokładnie znana, jest zależna od wicku okr(,'.lll,
wyszkolenia załogi, stanu morza i okrt.:lu ( awarje ). Zastosowanie
inldinomctra ,,, poł:!czcniu z konżugaton·m daje zawsze dohre wyniki i lo najll'psze przy KB bliskich !)0°.

określania
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Cżywa.i,!c \\. tym edu dalmierza zamiast in1dinonwtra uzvskamy hł<:dy o wiele wi<:ksze. ponieważ w pierwszym wypadku hhid
odh-glości wyst<:1n1.ic w drngic.i pot(,'.dzc, podczas gdy \\' wypadku inklinonwtra w pierwszej. (A. K.).

Zatarg

italo-abisyński

a kwestja clrbg morskich .

.The Hoval Institute of International Affairs". którv sic'
mianuje 1'iieoficjali1:! i apolityczrn! instytucj:! - opublikował stuZljun;
1wukowc o olwcnvm zatargu. Hozprawa ta została przedrukowana
w „Hivista ~laritirna". Jej autor ukrył si(,' pod pseudonimem Pierre .
. \ngidskic zapatrywanie. wydrukowa11c lwz komentarzy na łamach
oficjalnego italskiego czasopisma. daje gwaranc.i<: dużej bezstronności.

.Jeśli skolci omawiam tut:1j kn artykuł, to nic dbtcgo. że·
dotyczy najważniejszego w kj chwili na świecie zagadnienia kolonjaliwgo. Poza kulisami tego zatargu kryje si<: coś wii.:cej. \Vid1rn
Brytanja. niezachwiany dot:Jd moc:~rz Ś\viata. został, że si\'. l:1k wyrnŻ\'., .,zaczepiony" przez hudz,!C,! sH.' do wielkich czync'l\v Jtal.i<: faszvstl>wsk:J.
\V km wszystkicm zaś ciekawe jest, Żl' choć tak du'żo piszl'
·
si<: 11a ten temat. jakoś hrak otwartego postawienia sprawy. że \V.
Bryta11ja broni tu ta.i swego kr<:gll pacierzowego - drogi do lndyj
\Vschodnich. Droga ta. i tak już sdnie zaszachowana przez It~il.i<: na
:\Iorzu śrbdzicm1wm ( Sardynja, S_vcylja, Pantcllaria) znalazła si<:
w jeszcze wi<:kszcm 11iehczpieczci'1st \\'ie, gdy Italja pos t:.rnmYihi 11a
dobre usadowi[· sic._' nad :\lorzcm Czcn\'OIH'm, przv Bramie Lcz ( BabEl-:\l:111dch ). Dotychczasmrn sytuacjt1 Erytrei h}·hi nadzwyczaj niedogodna; z jednej strony dojśeic do niej prowadzi przez brytyjski
Suez, z drugiej zaś przez rc')\vnicż hrytyjsk::1 Bah-el-:\Iandeh. Dlatc,go Io ~lussolini postanowił poł:!czyi~ Erytn'(,'. z Somalj:.1 zdohy\\·aj:.!C
Ahisyn.ic._- i w ten sposc'>h dać Erytn,j wyjście 11:.1 szerokie oceany,
sk:)d - nawet przy odcic,,ciu ltalji na ~Iorzu śn'Hlzicmncm - płyn:.}t'
lu:cl:} wszl'lkic matcrjaly od ch<:łnych zarohku 1rnrodów.
I dlatego ~lussolini - choć pocz:itkowo nic chciano w to
wierzy[· - zdecydował si(: za \\'szclk,1 cenę osi:.rnnąi· przynajmniej
.
~
prnkktoral 11ad Etiopj,1.
Z tych wzglc._,d<'>\\' uważam, że warto powiedzi(·t· kilka słc'>w
o \\'SIHmrnianym art yku k, z\\'laszcza zaś dla tego, że nivk łc'ffe szczc, gc'>ły sprawy są u nas zupełnie nieznane.
Za autorem artykułu zacz1H,' od histor.ii zatargu. .Jak wiadomo, dawno już. ho \\' roku 18G\), \Vłosi usadowili si<,' w Erytrei,
a w rok11 18!)2 \\' Somalji. Z powodu s:!Si('dztwa z Ahisynj:}, wszdkil' tcndcnc.ic ekspansji z 1wlury rzeczy prowadziły wgl,Jh lej ostatniej.
Pierwsze \\'Z,ljenrnc stosunki 11accchowanc hyły wiclk:.1 prz:v,1aziwJ. ponieważ cesarz ~Ic-nclik wstąpił na tron w roku 188!) dzi<,'ki
popa rci11 I tal.i i. Ale już pierwszy traktat stał sit; przyczyn,! woj n~·k t<'>rcj źn'>dło tkwiło \\' rozhi<'Żnośei dw<'>eh l<'kstc'l\\' traktatu - italskiego i amharskiego. Podtrzymuj:g·, swe tezy, \Ylosi wkroczyli do
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prowincji Tigre, gdzie ponieśli kl<:sk~ spowod11 przylłaczaj:1cej przewagi liczebnej przeciwnika ( 14.:>00 1w 100,000 Ahisyi'1czykc'>w ).
\V tym czasie ujawniło si(,' poraz pierwszy wsp<'>łz:iwodni
ctwo Francji, Anglji i lblji p1·zy okazji budowy pierwszej linji kolejom_•j ( l )żihu l li - I la rra r - 1\ddis 1\hcha ).
\V roku t !l02 \V. Brytanja zawarła z 1\bisynfo umm\'<:, 1w
mocy k t()rej zdobyła pewne wpływy w Etjopj i, k tc'ireto \Vplywy były
poprzednicmi traktatami zastrzeżone ltalji. Tym samym traktatem
1\hisynja zohowi:!zala siQ nic zmienia<.': kilTllnk11 odpływu wc'>d jeziora Tana, i\ichieskicgo Nilu oraz Sohalu.
Kwcstja wpływ<'l\v w Ahisynji zo~laht uregulowana lrnktatvm z roku mon. ohowi:1zuj:1cym do dziś, a z:iwarlym mi(,'dzy ltalfo,
F1·a11cj:1 i \V. Brylanj:1.
\V roku 1D2:~ . \hisynja. chc:1c zapohiedz vkspansji mocarstw na swe krytorja, zgłosiła clHJ· przyst:;pienia do Ligi Narod<'>w. Cłównic za poparciem llalji i Francji zoslabl do niej przy_i<:ta.
w pierwszym rz(,'dzic pod warunkiem zniesienia niewolnictwa.
/
Autor podkreśla. że llalja nic została wynagrodzona za
przyst:wienic do Ententy ( na mocy art. t:~ lrakt:du londy{1skicgo
miah, llalja oti·zymai· mit:dzy inncmi ziemie przylt·głl' do Lihji, Somal.ii i Erytrei) .
.Jcszl'Zt'. jednym Ita\\Tolcm \\T wzajcnrnych stosunkach ilaloahisyfr;kich hylo zawarcie traktatu przyjaźni mi<._'.dzy t('lni p:d1stwami \\' t B28 roku.
Odnośnie zaś stan'.· pod Cal-Ual autor stwivrdza. Ż<' nil'
wiadomo klo zacz:1ł w:tlk<:, a choi: krytorjum 1wleżalo do Abisynji.
granica \\. tern miejscu rzcczy\\'iście nic hyb wyznaczona; jeśli zaś
chodzi o znajduj:1cy sit; lam oddział \\'loski, lo stacjono\\'al 011 na
kj sanwj umorni01wj pozycji już od pit;ciu lal slrztW!C studzien.
Ponieważ czc:sto mc'l\\'i sit; o k01·zyściach gospodarczych,
kl{H·c można ci:Jgn:1<'· z Ahisynji. autor podkreśla. że hogacl\\':l rninernlrn' nic s:1 znane (wit;c mog:.i ist11ie{· ). Żt> ll'n·ny nadaj:} sit,' pod
upraw<: ka\\'y (ist11iej:J już pla11tacjc hdgijskie) ornz bawełny (japo{1skic ). Poza km hodo\\'la hydła jest znacznie rozwini<,·ta. (A. IL).

\J .

Krążownik

pomocniczy.

\V zeszycie lipcowym .,:\Iarinc Hundscl1a11" ulrnzal si<,· na
temat artykuł pi{m1 kapil:llla marynarki nicmiccki<·j p.
Hermanna .Junga. k tc'>ry \\' la l:1ch t!)l(i/17 pdnił ohowi:)Zki ol'iccrn
arlylerji na słynnym korsarzu ,.:\Ii,wc". Przytaczam najhardziej
cl1:1 rnkkrys tycz11e \\·yj:1 tki:
1. Definicja kr:1żow11ika pomocniczego. Jest to stakk
mary1wrki lw11dlo\\'cj. ktc')ry marynarka \\'ojenna przcral>i:1 z:ileżnit>
od potrzeb i celu. ohs:,dza własną zalog<: i \\'yznacza do\\'{)dc<: spośrc'>d oficcn'>w. kl<'>r~·ch nazwisko znajduje s i<: w spisie oficcn'>w marynarki wojc1rncj. Taka jcdnosl ka pływaj:1ca podlega \\'ł:tdzom m:irynarki wojennej i podnosi bander<; \\'ojt·1111:1 oraz z1wk dowc'Hky.
Poprz<·dnik dzisiC'jszcgo kr:Jżownilrn pomocniczego
to
po\\'yŻszy
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okn;t kaperski\\' średnich wiekach, kl<'>ry ostatecznie znikn:1ł w rnku
18;,(i po podpisaniu przl'Z wszystkit· pai'1stwa umm,·y \\'Paryżu.Trze
ba z:1z1wczy<'.•, że rz:!d Południowych Stan<'>w Zjednoczonych AmerYki
P<'>l11oc11e,i j>0dczas wojny secesyjne.i uchwały tej nil' uznał ( wyd10dz:1c z założenia, że jej nic podpisywc1ł) i wydawał listy kaperskie.
2. t Tzhro,icnic. Statek kaperski posiadał zawszl' uzhroje11il'. Kr:1żownik pomocniczy n'>wnież. Ale ,,. średniowieczu Irnżdy
statek handlm,·y dysponm,·ał środkami walki do odparcia ataku, dl:1korsarza.
1'm1~,·ie nic starano si<: maskowa<'.: uzhroJ·l'nia
fl'oo te.ż niodv
.
..,
M
~atomiast szeroko posługiwano si<,· ohc:1 lwnderą, pokazuj:1c wlas11:1
w ostatniej chwili. to jest kiedy rnzpoczy11a110 akc,i(,'. Podczas wojny
światowl'j niekt<'>re kr:!Żowniki J>omocniczc 11krywały sw<'>j charalde~r
b:Jdź przez zmi:lll<,' bandery, h:1dź przez maskowani(' uzbrojenia
( .. :\fi>wl'", ,,Sceadkr" i l. d. ).
;3. Przeznacze11ie. Kqżownik pomocniczy .kst typem
ok1\·tu bardzo przydatnym do prowadzenia operacyj n'>żnego rodza ju. Strona ~j)11iejsza używa go do służby uhezpieczcnio\\'l'j, do ochrony k<H1wo,i<'>w, niekiedy do wsp<'>łdziabmia z siłami gl<'l\\'lll'mi. ,,·1·,~szcie do walki na linjach komunilwcy,inych, zwłaszcza 11a oddalonych a rozległych ll'a I rach woj ny.
Sł:ihszv z pm,·<Hlzcniem wykorzystuje go do ~1takowania
komunikacYjn,:cli linij przeciwnika. Nicodzmvny warnnek powodzl·nia - zi1~k;>czenie. .J<'żeli knJŻowniki pomocni~·zc działaj,} w rozproszeniu i w dużcm od siebie oddaleniu, w<'>wczas silniejszy, aby
z lik widowa<'.·, intruza. musi ]H'Z<'z1wczy{: do tej akcji 1w,,:11:,1· czt,_·ś{·
floty, t<-m wit,_·ksz~J- im na bardziej rozległych powierzchniach \\'Odnych działa.i,] korsarze.
L Typy kr,!żownika pomocniczl'go. Podczas wojny świa
towej ~il'rncy mieli kqżow11ik1 pomocnicze dw<',ch typ<'l\v. Picrwszl'
były to szybkie i duże parowce ( ,,Kaiser \Villll'lm der Cro~se", .. Kap
Trnf,ilgar''. ,,Kap Polonio". ,,Berlin", .. Prinz Eitd Friedrich", .. Kormor:m" ). Tc jednostki wyposażono już podczas pokoju w uzhrojcnit·, kt,', rc znajdowało si(,' 11a statku w stanic zakrn,s{'l'\\·ow~mnn.
·
Oczy\\· iście sta,;owilo to tajemnic<,' wojs km,·,J.
Ka ko11frrcncji w Londynie w rnku t !}08/rn) ,\nglicY, po·
siadaj,Jc duż:.i ilośt'· baz \\'~' wszystkich cz~Śl:iach świa la, JH'opon;l\\':l 1i,
:illY statki handlowe mozna hylo uzi>rnpc tylko w portach. Sprzcci,~·ili si<,· ll'mu Nit'mc~·, ktc'H·z~· znajdowali si<; w· zgoła inncm poło
\\\·dług autora Admiralicja Angil'łska
Ż c ni11 pod wzgl<,_'dcm haz.
zaop:ilrzyła cz(.'Śt' dużych statld>w pa!-,ażcrskich jeszcze przed wojna
w działa.i przydzieliła odpmvi(•d11i :,l ohsad~,. ~iemicckie kr,1żow1;iki
JH>rnoc11iczc k·go typu działały tylko do '27 kwietnia rnti'> rok11.
Druga ka tcgorja - to 11il·zhyt sz~·hkic ( do 1-1 ,,·,,złów) Śrl''I c t cor " . . ,.\'1··<:"·~·" .. " (',n·1.,.,, ... I ,copanl"
. · p~11·m,·ce (. ,..\.
dni<'.i widkośc1
i t. p. ). (~!<'>wile ich uz!m>.Jl'lll~' - :_1rlyler_.F~ 1 111111~·. Odznaczały si~
dużvm rcirnH'lll plywa111a. :\lozl' na.ihardzH'.J charaldt'rYslycznym ryZ ogMncj liczS{'lll hYło ·zamaskowani e ich charaklt'l'll właściwego.
l>Y (i - t P'.l'lll udało si,· zmvli<'.· czuj noś{· l>lokadY i przcdrzl't' na przestworza oCl'clll<'>,,·. Do kraju pm,-rc'1ciły tylko dwa.
~
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Charakterystyka.
Jakim warnnkom ma odpowiadać
pomocniczy? Przedcwszystkiem należy wybrać zawczasu odpowiedni objckt, a nastQpnic wyposażyć go w hrm'i, sprz<;t
wszelkiego rodzaju i pomieszczenia dla jd1ców. .Niemniej ważn~.1
trosk<: stanowić musi wybbr dowódcy, oficerów i załogi. \Vszyscy
powinni odznacza<'· si<: nil'łylko najwyższ,1 sprawności,! i doskonałcm
wyszkoleniem fachowcm. Na tych przydziałach, wymagana jest
znajomość jc;zyków obcych, a nadto inicjatywa, spryt, rzutkość . .Jako umicjc;tności o znaczeniu drngorz<,:dncrn: znajomość prawa miQ~
dzynarodowcgo, posiadanie dokładnych wiadomości o różnych kra,
5.

kniżownik

jach i l. d.
Dowc'ldca i oficerowie mają bardzo trnd11e zadania: utrzymać morale podwładnych w ,,·yjc!tkowych wprost warunkach, jak
nickicdv kilkomicsic;czna podn'>Ż. Trzeba sobie bowiem zdawać spraw<,:, iż 1~wwd najhardziej ograniczona liczba tak zwanych ludzi nicznośnvch dla otoczenia, czv to na stanowiskach wvższvch czv kż
na,inifszych - wywoła<'.: mZlże w tych szczególnych ~okoiicwoś~iach
najgorsze skutki.
Niezmiernie ważne - to rozwi::1zanic kwcstji paliwa, oczywiście w<,:gla. Stalek .1()()0 t. (Hej. Br.) rnoŻ<' zahra6 ponad :ti'lOO
ton wc:gla, co przy normalnej szybkości parowców 9 - 11 wc:złc')\\'
daje rejon pływania okołc> 2G.000 mil morskich. Kqżownik pomocniczy musi być przygotowany do zaopatrywania si(: w wc:gid wyhicznie poza portem i redami.
Słówko o pomieszczeniach: opn'1cz zwykłych dla zwi<,:kszoncj około :mo ludzi załogi ( czyżby nu tor miał na myśli 11aplyw rTzcrwistów ), dodatkowe db :>00- (j()() jd1cc'1w, a dalej oddzielne db
kapitanów statkJ)\\'. \Vrcszcic stosownie rozsz('l'7.0IW i powi<:kszonc: kuchnie, spiżarnie ( te ostatnie z prowjanlem suchym 1w [ffzeci,rn
-1 mil'si(2cy).
Czbrojenic w pierwszym rzc;dzic - artykryj~kic. Cona imniej -1 działa L>O .mm, które czc;ściowo można zastc1pi<'.· przez 10.~.
ale nigdy przez mniejszy kaliher. Powinny mieć możliwie najwi~·ksze
pole ohs t rzału \\' sek lorze dziobowvm i rn fmvYm. Zrozumiałe, Ż(•
wyszkolenie w tym dziale musi shii· na najwyiszym poziomic, dotyczy to w pil'rwszym rz<,>dzic celowniczych. Uzbrojenie torpedowe
odgrywa stosunkowo podrz(:dną rol<,> i moŻ(' zrwll'ź<'.- si<: 11a kn1żowni
ku pomocniczym, jeżeli pozwoli miejsce. Co do min - to jednostka,
przeznaczona do wojny korsarskiej, zasadniczo nic powinna ich po~iadac'~: trzeba zdecydowanie wylm1<'.· pomic.:dzy JHnnorniczym knJżownikkm z silrn! :irtylcrj;,1 do walki na linjach komunikacyjnych,
i stawiacz('m min. \Yreszcie j('szczc jeden ważny drobiazg - to \\'Yposaż('nic \\. matcrjał wybuchowy do niszczenia statk<'>w.
:\'adewszystko musi dominowa<'· d:1żcnic, aby nic dopuścić
do łat\\'c,V:o rozpoznania istotnego charakteru kr;!Żownika pom1Jc11iczcgo. Do tego prmvadzi! drogi: cz~·stc zmiany rejonu działania
oraz miejsca przebywania, \\' spos<'lh trudny do odgadni<:eia dla przeciwnika, przcmalowy\\'ani(• okr<.:tu i imw rodzaje nw:-·kowani:1.
KrąŻo\\'nik pomocniczy akc.i<.: SW,! opiera na zaskoczcni11,
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unikaj,Jc \\'alki. a w tych razach, gdy to si~· nic udaje, musi podj:JĆ
ją z całą dl'tcrminacj:1 i (·rn·rg.h, ahy rozst rzygni(,'.cie 1wstcwiło w najkrótszym czasie. .Jednak trzeba si(,'. liczyć, że uszkodzenie pozhawio11ego bazy okn;tu ohniża jego wartość bojow<!, przytcm nidat\\'o je
7 r. z nowozdandzII.
llSUll:!Ć, np. ,,:\ló\\'e" po walce w dniu 1
kim „Olaki" doprowadzał si<: do porz:1dku w ci:rnu dwóch dni.
Ctrzymanie h1ezności z krajem ani drng:1 radjow:! ani żadn:1
inrn1 nic jest \\'Skaza1w, gdyż ponick:1d n'>wna si(,'. samobójstwu i ska-

:u rnt

zuje zadanie na niepowodzenie.
Autor nil'w:1tpliwic wyolbrzymia z1wczcnic kr:1żownika pomocniczego i wnioski jego id,! w kierunku nieco fałszywym. Typ,
zachwahiny przez kordyków nicmict_·ldch, \\' rodzaju ,,:\fowe'', mc')gł
o~i:Jgll.Jl' sukcesy tylko \\' tych warnnkach, w jakich toczyła si<_'. wojna światowa na morzu. O poważnicjszcm skn;powaniu akcj:J kn1żownikc')\\' pomocniczych handlu morskiego Alj:mt<'>w nikt serjo nie
Bloku,i,,1ce okr<_'.ty angielskie. mimo szczcgc'>lnie trudnych
myślał.
i niesprzyjaj:Jcych warunków służby rozpoznawczej na .:\lorzu P<'>ł
noc,wm ( zł:1 \\'idm·z11ośt\ cz<_'.sic niepogody i t. d.) były jl'dna k z~lJH>nJ
trudwJ do przl'hycia. o czcm świadczy chot'·l>y fakt, że tylko połow~1
ni<'rnicckich kqŻo\\'11il•d)\\' pomocniczych przedarła si<.:' przl'z linjc
'
angielski(·.
Trudno odpowicdzie{:, dlaczego admiralicja nil'mi<'cka po
n '>zpocz<_'.ciu podwodnej wojny korsar~kicj, kiedy pa{1stwa E11kntv
przeżywały ci(,'.żki(' chwile wios1q l 917 roku. nic przedsi(.'.wzi<;la op(~rncji, zakrojonej na \\'iclk:1 skal~-. aby Z\:·i:1za{· siły angielskie, a tQ
blokady przez wi(,'.ksz:!
okoliczność w~·zyska{· \\' celu sforsowania
ilośt'· kn1żownild)\v pomocniczych.
Zdaje si<;, że miałoby to widoki 11a pm\·odzenic, choć z drngicj strony groziło przy niepomyślnym obrocie zniszczenie l Iochs(•1•flotk l11h co11ajn111il'j poważncmi i nicpowdowancrni stratami .
.:'\ie wiem, czv strona przeci\\·1w liczyła si~: z takicmi ewentualnościami, ale i\nglj(,'. obiegały cz1.,:sło doś{· fa11t:1.1tycznc pogłoski,.
o czcm wspomina \\' S\\'l'll1 dziele \\'inst on Churchill ( wydanie Pavot,
tom li si rona :2:~-i ). Ol<'>ż, np. opowiadano, że flota niemi<·clrn {,, r.
1!)l :> l><;dzi1: usiłowała przedrzeć si(.'. na ~[orze śn'>dzicmnc, d:Jż:.ic do
poł:1czcnia ·"'i<.'. z silami turcckicmi, al>y uzyska<'.· hczsprz<·czn:.i hcgcmon,k ( zaJw\,.ll<' k n'Jt lrnt rwah!) na Bliskim \Y schodzie, a przcdewszystkicm ,w :\[orzu Czanwm. (M. :M.).

Brytyjskie kontrtorpedowce .
... \rmv. ~a\'_\' and Airforcc c;azl'łt<:' omawia kwcst_k „nadtorpedowdrn•": czyli wielkich przc\\'<Hlnild)\\' flotylli. Pakt Londyi'1ski z r. t !no ograniczył ilość proporcjonaln,J wielkich kontrto,:JH'dowd)\\' ( ponad 1;'>00 ton) do_ 1(; l!"~><'('ll t og<'>Jnego tornwżu w tej
klasie okrd<'>\\'. ,.\Il' artykuł b CZ(,:SCI III podp1sałv tylko trzy wielkie mocar~twa. z których .Japonja w mi(;dzyczasie ·.iul nic w,:col'ała .
.Autor artykulll uważa. że podpisani<· tego ograniczenia hyło· nicl'or-
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lu1rncm posuni(,'cicm admiralicji angidskicj, tymhardzicj, że w innych krajach budowa widkich kontrtorpedowców, nicskn;powana
żadnemi ograniczeniami w stosunku do tonnażu jednostkowego, jest
na porz:1dku dzivnnym. Ze zgroz:1 pal rzy si\' na ohecw1 list\' kontrtorpedowców brytyjskich, z których tylko niclicz11e przekraczaj:! nieznacznie 1 i>OO ton, reszta zaś wypiera zaledwie 1:nt,. Także kaliber
arlylcrji 11ic doszedł tu do dozwolonego maksimum 1:~o mm ( Francuzi 1;18 mm) i pozostał przy 1:20 mm. \Vydajc si(,' już paradoksalnern, że niclylko francuskie i włoskie ko11trtoqwdowce, ale ostatnio
nawet jugosłowiaóskie (,J)ubrovnik" 1880 łon. IV- 140 mm)
i polskie, nazwane najwi(,'kszymi. najszybszymi i najsilniejszymi
kontrtorpedowcami jakie kiedykolwiek zbudowano w Anglji przewyższają zaletami taklycznemi okr(,'ty brytyjskie lej klasy. \Vidat'· shJd, że admiralicja, ograniczona \\' lonaż11 glohalnym. oszcz(,'dzat'· musi 1w wielkości ahy zachować ilość·. Czy lego rodzaju polityka jest słuszna pokaże si<,'. zdankm autom, niebawem. \V każdym
razie podkreślić nall'ży, że przez własn:1 nicogl(,'dnoś[: Anglja w dziedzinie rozwoju konlrlorpedowd>\Y pozostaje dakko w tyle za innymi
pai'1słwami. (.J. C.).

Anglicy o nowych niemieckich

łodziach

podwodnych.

,,:\Iorning-Post" twierdzi, Żl' Wl'dlug opinji hrylyjskich podwodnild>\Y, nmvc niemieckie lodzie podwodne wydaj:1 si\' złmdowarn·
według bardzo pomysłowej i szczc,,śliwl'j koncepcji.
S:JdZ:Jc z fotograf.ii „U 8" lodzie nw.i:! jl'dnak wi(,'cl'j niż 2i>O łon (zdaj:! si<,' podobne do typu angielskiego ,,11" - i>OO tonowego) i wykaz11j:1 wiele post(,']Hl w stosunku do innych marynarek. l rzhroje11ie składa si(,'. z wyrzutni torpedowych 1w rul'ie i dziobie, jednakże niema dział ( prawdopodolmic h<,'<h! ustawirnw pbźniej - przyp. 1-cccnz. ). Na dziohi<'
jest wzmocniona pila, krzywe podpory przed kioskil'm zdaj:1 się
wskazywać na nowy spos<'>h ładow:rnia torped, a skrzynka \\' rodzaju
stopni ma zawierał· dźwic,·kowy kiernnkmnierz, w CZl'lll Niemcy w
ostatnich czasach celuj:}. Z prawej strony kiosku. nieco ku przodowi. wida{- rndzaj ohr<,-czy, mnicszczonej na dqżku . .Jest to pob1czeni e
odbiornika podwodnego i pelengatora. klt')ry przy pomocy tdcskopiczncgo urz:}dzenia może h:vć po zanurzl·niu wys1111i<:ły jako anlcrw. Tego rodzaju użycie radiotelegrafu iskrowego \\' mary1wrce angiclskil'.l, d:do dopiero teraz - po długich latach pn',h - pl'WIH' rezultaty, przyczcm Xicmc:\' \\'Yci:1gn(,'li st:1d zapewne odpowiedni pożytek.
Kopuła w tyle kiosku jesl tylko zmnknic,·ciem włazu maszyno\\·ego. \Y czasie pływania nawodnego można ustawit'· :111 lt-11(,' 1w
maszcie łch-skopicznym także w tyle kiosku, dlakgo też ochraniacze
przcciwsieciowc s:1 na rufie podwt'lj1w, podczas gdy 1w dziobie po,icdyi'1czt·. Na obrazku wida{· tylko jeden pcrvskop. możliwe jednak, że
drugi jest c:dkowicic ukryły (s:1 l'otografjl' 11:1 ktt',rych wida{: wyraźnie dwa - prz_vp. 1w·enz. ). \Yidocznv 1w zd.k·ciu peryskop wydaje si\' bardzo intcrcsuj:Jc~·m ze wzgl<,'<h1 11a mabJ Śr('d11icc,·. Oficerowie a11git1lscy przyznaj:J. Żt> JH'l'yskopy ni,·miccl<it- stJ znacznie ciei'1szc od używanych \\' marynarce brytyjskiej, co oczy\\·iścic daj,· piPr-
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wszym duże zalety taktyczne . .Jest to Iogicz1w konsekwencja ,,·ysokicgo stopnia rozwoju przemysłu optycznego w Niemczech.
\V całości st wicrdzić można, że konstrnklorzy niemieccy
zdołali w małe wymiary wtłoczyć rnaksymaln~J ilośc': zakł taktycznych
i w~'nalazkc'>w najhardziej nmvoczesnych . .Jest nic do uwit'rzenia, że
by łodzie te zhudmrn1H' były w ci,rnu piQciu miesic:cy. Przt'ci,vnie wskaz11j~1 one 1m długie lata studjów i pn'>h.
Kwest.ii na1><.;du wyżej wymirniony artykuł nic pornsZH. ( .J. C. ).

Bazy na Aleutach.
Zagadnienie oceanu Spokojnego wci~!Ż jeszcze zakł<'}ca spok<'>.i puhlicyst<'>w europejskich, ,iakkolw!ek zdawałoby sic:, że istniej~!
inne, bardziej hliskic i ohchodz,!CC nas hezpośred11io sprnwv. Ostatnio SZl'l'eg pi~m przedrukował za „France l\Iilitaire" wiadornoŚl:, że
nrnrynarlrn Starn'>w Zjednoczonych nosi siQ z zamiarem pohudowaw Dutch Ihtrhour.
11ic1 pot(_'Ż1wj hazy morskiej 11a Aleutach
:\I icjscowośc.'.· ta posiada korzyst lll'. yołożcn ie st rakgicznc,
jt'sl oddalrnrn tylko o '.WOO mil od _.Japon.11, podczas gdy rni(.'dzy
,,·vsparni I Iawajskiemi i Nipponem kzy przestrzc11 otwarth ;~;')()() mil.
S(cry morskie Stan<'>w zda.i~! si(,' twierdzi{-, że z chwihJ pobudowania
hazy, sytuacja str:tlcgicz1w poprawi si(.'. bardzo 1w korzyść~ gwiaździ
sll',i bandery, przyczcrn połowa fioły Oceanu Spokojnego zostanie
Lnn stac,ionowan:1. Innymi słowy Dutch llarhour stałby si12 c.lTTI<'ryk,n'1ski<'m Sing~ipoore.
\V czasie ostatnich manc\\Tc')\v, gros sił morskich Stan<'>w
Zjednoczonych prz<:hywalo doś{· długo na wodach Alaski i Aleutów.
Olwcnic wnviernna jest presja na prezydenta Stanc'>\v w kierunku
przyspicszt:nia ,,·vko;wnia pro,ick tu. Oczekuje si(_' tylko n'zu Ila U)\\'
grudniowl'j konf<.~rcncji londy{1skieJ, co ~Io ktc'>rcj przewidywania s::1
zn·szt:J nahrzmialc pesymizmem. Licz:! SI(.' la~11 raczt'.i z \\'ysuni(2cicm
przez .J:1pon.k Ż,Jdania p,1rytctu we wszystkich dziedzinach.
(i('llcrał :\Iitchcll, były dow<'><ka anwryka11skich sił powietrznych, także uważa Alask(.' za klucz strnkgiczny świc1ta. 800
sc1molo(t')\v homhard11j~1cych \\'_\·starczałoby, zdaniem gt'll('rała, do
ohro11v kont vncn I u anwryk:u'1skicgo, pod warnnkicm że Alaska, odpmvie;lnio h,:oniona, ni(' wpadnil' w l'(,'C(' wroga _i nic stanie sic: z kolei
haz,J jego sił powietrznych. Przl'Ciwnic ---: trzy najnowsze samololyolhrznnv ,,·vstarczdyhv ahy skror:vzować ludność i zniszczy{• wa)·
11i<·js;,e <;Śr0<.ll,j przZ,111y~łowc .Japonji. (.J. G.)

OD REDAKCJI.
Redakcja zwraca się do PP. AUTORÓW, współpracujących
w '.,Przeglqd~i~ Prasy:·, . a~y z~chci~li na~sylać kr?tkźe. ( najwyżej
2__:_] str.) tresczwe omowzema, me zas dlugze, pozbawzone zndywidualnych komentarzy tlomaczenia. Własne poglqdy recenzenta na omawiany temat sq bardzo pożądane.
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.'.\owy gmach szkoły oficerskie.i frm1cuskiej m:irynarki woj(•mw.i w Br('sl.

Kn1żownik

linjowy ,,Dunkl'rquc". (w('dlug rysunku O. P:trk('s:t).

Kronika.
Polska.
O. R. P. Mt·wa. Dnia ~;-> paździ<•rnilrn odbyło sic: uroczyste podnit'sil'llil' bandery n:1 O. H. P. :\lewa. drugi111 z ser.ii -1-C'h traulerów, <"ałko
\\'i('il' zlrndow:mych \\' kraju. \\' uroczystoś('i poświ(,'ct'nia wzi:Jł udział w rarnieni:1 Szefa Kit•1·ownictwa ko111:rndor inż. Czernicki. Kadłub O.RP. :\lewa
\\'ykonany został przt•z Stoczni<: (;dy11sk:.1.
Wydział intendencki przy Szkole Podchorążych Mar. Woj. Z dniem
Hi-go listopada 111·ucho111io11y zost:ił przy Szkole Podchon1żych !\lar. \\'oj.
w Toruniu spt·c,i:ilny wydział intend<'ncki. Progralll nauk jest rozłożony na
okres ~-eh l:it i !)-ciu rnil·sic:cy. K:rndydaci, studenci prawa, wzgJ~,dnic wyż
szych szkół lwndlo\\'ych, odeshini zostali do Kadry Szcrcgo\\'ych floty, <'<'le111
odbyci:1 przeszkoll'ni:1 rl'kruckiego.

Anglja.
Rozbudowa Floty . .\dmiralicja :111giclska ma zamiar przedłoży{'.
Parl:uncntowi na pOC'Z:Jlku przyszłego rnku ollH·z~·mi progr:11n rozbudowv
lll<>rskich sił zbrojnych, coś w rodzaju słynnego .. ~:ival Dden<'c Act" z 188ł)
roku.
.
Program ten, obcjrnuj:Jcy sied1nio(etni o)u:es, 111a przcwidzicC:- rozpo<'Z('<'ll' budowy dwuch pallC('l'llil,u'l\\' \\" koncu l!ł.H, r. ( ?), dwuch w rn:rn r.,
jednego \\' 1!1:19 r. i siedllliu w latach nast<.•pnych. J>ozatem z:11nici-zo11a ma
l>y{- budowa :1:{ kr:JŻO\\'nik<'iw, (i;{ kontr-torpe~lo\\T<·>_w oraz 21 łodzi podwodnych. Kosz! budowy tych jcdnosll'k \\·~·niesie ogołem około 22;> mil.iorn'>w
funt<'>w.
Admirnlicj:1 uzas:ulnia tcn program faktem, Ż(' mocarstwa kontvrwnt:dnc rozpocz(·ly,' wzglc:dnie rozpocrn:} w najl~liższcj przyszłości, lnulo\~·c:
10-ciu no\\'oczt·snych panccrnik<'>w, kl<'iry_,11 A~gl,1a 1!1oże prztTiwstawii: zaled\\'i<· trzy, oraz okolicznośl'ia. że Fr:tll<'Jcl, Włochy 1 .laponja maj:J znaczna
pl'Zl'\\'ag(.' ;an'iwno w k:llcgor.li kon I rtoq_1cdo"\vc,·1w, . .i,1k . i łodzi podwodnych:
Zrcszt:J pod wzgltdl·1n lotniC"twa lllorsk1ego, Angl,1a rownicż stoi znacznie
niżej od \\'\'tllil'nionych rnoc:irst\\'.
·
\\' odnil's'ieniu do wicku p:mc·<•rnil,J,w, sytu:wj:1 ksi nasl(,'puj:wa:
w rnk11 J!HO, ,.()m·c·n Elisalicth", ,.\\'arspite'' i „Barham" lu;-d~J 111iały po 2:~i lnl;
\\' roku l!Hl ,,\lal:iva", ,,\'aliant" i „Henown" hc:d:1 miały po 2;') lat; w roku
Uli~ ,.Hoya! SoH·i·<:ign", ,.Hcn•nge" i „lksol11tion" h<:<hJ miały po 2(i J:it; w
roku
„Hoy:11 Oak" h~•dzic lilia! 27 lat, ,,Hamilies" '.W lat i wreszcie
,.Hl'plllsc" ~7 lat.
Nowe jednostki. Zakrn'H·zotH_' zostały. pr<ih_y odhiorczt~ kr:Jżownik:i
,,Sydney", zhudowaiH•go dl:1 111_:iry1~ark1_ m1str:d1.1~kll'J w \\':tlls<'ll<I on Tyne.
Kr:Jżownik l<'n, ktc',ry pil'rwot111c mia_! st(.' n:1;1..vwac „Phado n'', nakży do serji
ll'Zl'C'h pl'Zl'\Vidzi:rnych w progr:llllll' z l!U~ r. (pozostały111i s:J „Apollo"
i ,,:\chi llcs"). Budowa jt'go rozpocztta została w l!l:ł:{ r„ sp11szczono go na
\\'1HI(' \\'e wrzl'śniu rn:{ I 1·.
Char:ikll'rystyka: \\'ypor110ś{'. 7000 ton, 1110~· maszyn n.ooo K\I., szyl>lrnś{· :ł2,;') \\'('Zl'.'>w, uzliroj<•nic \'I dział Li~ mm., IV działa
100 llllll pl., \'li I ,ip. torpl'dowych I dw:1 \\'Odnos,11noloty.
~owe hudowle. Admiralicja rozpis,1!:i przl'łarg na hudowi;- ~1
jedno..,ll'k przewidzi:inych \\' progr:1rnil' l!l:ł:-1 r.: :3 kr,Jżowniki, 1 przewodnik
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flotylli, 8 kontrtorpedowc/iw, :1 łodzie podwodne, 1 okl'<:t-Iwza dla lodzi podwodnych, 4 kanonierki, 1 okn:t hydrogrnfil'Zlly. Kosztorys lego progrnrnu \YYnosi 10 miljonc',w funl<'>w, z ktt'irych ;, przyp:1da na k1·,.1żow11iki, a :1 na kontrtorpcdo\\Tl'. Program ma byt'. wykonany \\' prze<'i:J!.~U trzl'ch lat.
\V stoczni Canm1ell L:1i rd w Bi rkl'nlwad rozpocz~·to !Judo we: lotniskowca „Ark-Hoy:tl". Szczl'góły tej jednostki trzymane s:J n:ir:1zie w tajemni<'y. \\'iadomo jedynie, że długośc'·. jej wyniesie ~-t i rn., szy!Jkośc'- :rn wi:zł<'>\Y.
oraz że koszta budowy wynios:1 około :{ mi ljorn'iw funt1'>w.

Włoch y.
Nowe jedno!-;tki. 11udowa 110\\'~Th pancernil,Jiw po :ł:,.ooo ton posuwa sir: bardzo powoi i.
Przyczyn:J lego jest opc'iźnienic· dost:1wy <·zc:ści
składowych oraz pewne trudności fin:111so\\'C na skutek konfliktu z A!Jisyn.i:).
Obecnie jednak parl:unent tl('hw:tl ił nadz\\'yczajnc kredyty \\' wysokości l 1-1
n1iljonc'>w lir, tak że il'111po pracy zostanie nieco ożywione.
\\' ci,Jgu paździc·rnilrn spuszczon'.> na wod~• łt'idź podwodn:1 „Enrico
Tazzoii" o wyporności 1:ł:W/l!Hi:> ton 17/B \Y~·zl<'>w, li dzial:t 1:!0 111rn., \'li ap.
torpedowych, oraz torpedowiec „Persco", trzeci z ser.ii (i-ciu jednostek po
(il:, ton, :H \\'(,'zły, IJI 100 llllll., I\' ap. torpedo\YC. (I).
Na morzu Czerwonem. Siły ,doskie na morzu Czen,·one111 skła
dały sic: w koót·u p:1ździernika z :~ kr:Jżm,·nikc'iw lekkich (h}t·znie !l:lOO ton),
;-, kontrtorpedo\\'('< >\\' (;1800 ton), 8 lodzi podwodnych ((i lOO ton) razt•111
21.:-,oo łon. \\' tymże okresie czasu siły brytyjskie h:1zowanc w :\clenie i PortSud:m wynosiły: 1 kqżo\\'nik ci(.'żki (10.000 ton),~ lekkie (11.i00), !I kontrtorpedo\\T<'>w ( 12A00), 2 łodzie podwodne ( rnoo) -- r:ize111 :ł:-l.700 ton.
0

Francja.
Lotnictwo morskie. Z ng<'>hwgo budżetu :ll'rnnauiyki - wynosz:1c·t•go 2!1-t(i miljon<·>w fr:1111,.:c',w, przypada spor:t ('Z(.'Śt· na l()tnidwo 111orskie. Z salllych tylko kredytc'iw dodatkowych (!)80 ,niljorn·>\\') przypad:1 aż 8(i;-J rnilj. 11:1
pot,·zc•hy lotnid\\'a 111orskic•go. Z lego t:rn lllilj. na odnowienie sprz\·tn lotnictwa zaokn:towanego i obrony \vylwzl'Ży, a (iO lllilj. n:i grup~· l:,Hlowc podlegli· maryna1Te. Budowa nowy<'h z!Jiornikc',w na 11wll-rj:t!y p(.'dne, oraz zaopatrzenie w te ostatnie, podilon:1('. llla :-,!J!J rniljonc'iw. Siły lolnicw 111a1·yn:ll'ki
skl:1daj:! si(.' obecnie:
a) Z lotniC'lw:t z:1okrc:lowanego: Hl ap:1rat<'>\\' na lotniskowcu
„Hc:1rn", 2(i na lranspol'lo\\'l'll sa111olol<'>w „Cmnn1:1nd:111t Test<''' i :n na innych
ok,·\·t:l<'h.
I>) Z niezależnej grupy lotnicz('j 8 l aparaty, w te111 -18 myśliw
skich oraz :{(i hornharduj:J<'ych i torpcduj:Jcych.
c) Lotnictwa morskiego hazowa1wgo na l:Jdzie: l~ aparaty dakki<·go \\'Y\\'indu, l8 obst•nYaeyjnyd1, ,18 ho111l1:1rdu.i:)<'Y<'h i :2-t torpcd11j:we.
\\' sumie około :~:-,o aparatc'iw, do kt<'>rych do<'hodz:J j(·szcz1· szkolne
j l'('Zl'l'\\'0\\'e.
Nowa łc',dź podwodna. \V połowic września spuszc·;1,ono \\' zakl:1d:H'h
.\u~ustin .'.'\ornrnnd w I ławrze ł<'>dź podwodn:J typu obron~· wyl>rzc-ży
„.I unon", należ:w:J do transzy rn:rn roku. Elc·111en ty: \\'ypornośc': .:i!J7 /800 ton, dł11gośt'· (i8 111, szerokoś(· !i,:ł n1 zanurzenie ·l 111, uzbrojenie I
7;-,, r <'klll i !l
wyrzutni torpcdowy<'h, szybkośc': l.:i/!) W<:zl/,w, załoga l:{ ludzi. Do tej s:11m·.i
klasy należ:J lodzie ,,:\lirwryc", ,.Yerrns" i „Iris".

Niemcy.
Podrc'► że szkolm•.
Oha kr:JŻO\\'lliki szkolne ,.Karlsl'llhc" (krndr.
por. Siemens) i „E111(kn'' (kmdr. B:H'h111an) odpłynęły w październiku w dah-lq podn'>ż zagranic·zn:J, zahiera.i:JC l:}('znie
pod<' h or:Jżych.
Dla zaopatrywania okr~•tc'iw łych w ropc: zafra<'hlowano specjalne ropo\\Tl', ktc'irc slużyi· hc:d:J jednocześnie· dla dostawy prowjant11 i potrzebnych 111:ittTjał<'>w. Zarz,Jdz<'nie to ma na celu oszczc:dzenie dewiz i zredukowanie zakupc',w zagranicznyd1 do rninimrn11.
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Do ko1'l(':t pażclzi(·rnika fadwwa prasa nieDziałalno;.ć floty.
llli<'<'ka podaje nast<;puj:,H'l' d:111c z dziablności floty: l':111n·rnik „Admirnl
Sd1eer" przecho'.l ✓:il rewiz.i<: IIH·drn~1iz1~1<'>w w Kilonji, po uk011<'Zl'I1iu ktc'>rej
wr:iz z pa1H'l'l"n1k1<·111 „lkutschland' \\~·szl·dł na dlużsq podrc'iż :1tl:111tv<'k:i.
Pancernik „Scllkswig - llolstein" wyszedł ,,. koi'H'u 111icsi:,1C:r na dłuższy· cza's
w rnorzl', w cd:wh szkoll'nia załogi. P:rn<'ernik „Schlesien" h\'i<·z~·ł indywidualnie n:1 111orza<'h P<'>l11oc1w111 i Baltyckie111. Z k,r;1żownildlw - .. Kiiln" stal
w doku, ,,Kiinigslwrg" w trakcie \\'yszkolenia nowej z:ilogi zaszedł cło Swinl'miindc, .,Leipzig'' c.'·wiczyl na lllorzu Pc'>łnoc11<·111. Lekkie jednostki kontynuowały wyszkoll'nil' ind~'\\·idu:ilne. I\' flotylla loqwdo\\'a p1·zyshn>iła w koi'H'u
miesi:1ca do slrzel:lll :1rt~·kryjski<'h, a IT flotylla odl>ywał:i doki- 1,·ani1·.

Hiszpanja.
Nowy program morski. \\' kwietniu roku l>il'Ż,Jl'l'go 111inisk1· 111:11·v1wrki przedstawil Korkzolll projekt nowej usta\,·:-,· o rozl)l)clowie 111arynarki' i
wz11101·ni<'ni11 obrony 111orski<'.i. J>roj<'kt ten prz<'widuje lmclm,·<::
12 lodzi podwodnyC"h po 100 ton, U/8 w<:zi<'>w, I\' wyrzutnic· torpedowe
i li 11k111. pl.
to1·p.,
101 111111, \'I 1'.! kontrtorpedowc<'>\\' po 800 ton, :{-1 \\'~•zł~·. Ili
li nk111. pl.
12 p:Jlrolo\\·<·<'>w nwtorow\Th po '.WO ton, 2;-> w~·zl<'>w, 1 - 101 llllll, apar.
·
podsłuchowe.
12 kul rc'>w to1·pcdow\Th po :>O ton, :i8 wc:zł<'iw, ~ torpedy.
8 pola\\'i:wz,· 111in p;> .H)() ton i Hi \\'~'zlc'iw.
:~ holowniki. lllorskie po :i:>0 ton i 12 \\'ęzlc'>w.
2 stawi:wze lllin po '.WOO ton i ~;-> \\'\'zl<'iw.
12 ok1·\·tc'iw nwtoro\\'\Th p0111ocniczych po ;-iO0 ton, przystosowanych do stawiania i pol:1\\'i:1i1ia 1JJin, do stawiani:, sieci, patrolowani:,, eskortowania i I. d.
Projl'ld przewiduje takŻl' 111oderniz:wh' clwu istni<'.i;Jl'yl'h p;rncernild>w, zakup 111in i zagrc'>cl podwodnych, l>udo\\'(,' doku ply\\';1j:,1Cego or:iz doku
suchl'go, a t:1kże rc'iżnyC'h urz:Jclzc11 na l:Jdzie. Całośt'. kosztowac'· ma -f.f 7.;-i rniljo11:1 1wsl'tc'>w i li~•clzi<' rozlożo11:1 11:1 lat pi<:c'-.
Pt:'rsont•I. Ikkn·t l'rczycknla z ,·. rn:i-t, clotycz:,11·y spccj:llnośl'i 11101·skid1, wst;d \\·pro\\·:1dzon~· \\' ż~:cie. Spl'cj:llności le dzil'l:.1 si~' 11:1: 1) artyel('ktrotcl'hnik<;
ler,k, gazy i ciy111y, 2) torp<'dy, rniny i olm>n~' podwodn:J,
i racliokh•gra(j~•. · I) hydrngraf'h'. Ol>ranic sJH'c.i:ilności .i<'sl ol>o\Yi:Jzkow(•,
przyl'Z<'lll otrz~·mujc si<: j:J w stopnill porucznika po dwul'h lat:wh zaokr~·tc>wania.
Ofic·<'l'O\\'ie IH'z spccj:dnośl'i nie lllOg,J ,1wa11sow:d: ponad slopie11
komandora i 111og,J pclnic'· o!Jo\\'i:Jzki dow,'idcy l~'llrn na jeclnoslkach pmnoeniczycli. Kapitanowie winni sluźyl'.· \\' swojej sp<'cj:ilności przynaj1nni<·.i trzy lal:1. Z:wkr~·tow:111i<' 11:1 !oclziach pod\\'ocln~Th dotycz~· w pi<·rwsz>·111 rz<:dzi<•
of'il'er<'>w - Plcktr~·k1'iw i torp<'d~·stc'>w. Ofic<·rm\'i<' l'i 111usz:.1 przl'jś1'· osol>ny
.
.
kurs podwoclnl'go pl~'\\'ania.
Studja \\'o,il'n110-111orskic o wyższy111 poz101111c s:.1 ol>owi:.1zko\\'(' i clzicpocz:.llko\\'y dla J>onH·znil,:<')\\', drugi _
1:J si~· na trzy et:1py: l'icrwszy
średni cll:1 kapil:111c·>\\' 1111> ko1n:l!lclorc'iw - podporucznild>w, \\Tesz,·i1· trzl'ci
doskon:il:Jcy dla konw11<lorc·>\\'. Bl'z ukoi'1C'z~·nia ost:1tnil'go nie można a\\'ansowac'· n:! slopil'i'l kontr-aclrnir:d:1. . _<H1l'<'J'O:\'H', ktc'>rzy_ nil' Pl'Z_l'SZli dwul'h poprz<'d111ch kurs<'>\\', 1nog:J clowoclzll' tylko .11·dnoslk:un1 po111on11·z<•111i, nic moo·a
""·
slużv( w sztal>i<' i nic a\\':tnsui:J ponad stopi<'i'l ko111:mdo1·:1.
Ofic<'_ro\\·i<· _za.i111u.i:11:y slan_o:,·i_ska z~oc\1H' ~ i<'h_ sp1·c.ialnc!.~ci:,1, otrzy.·
llll!J:J dod:tl(•k f 11nkn·.1ny \\' "·>·sokosc1 .!<'dll<'.I p1:,Jl('J gaz~· z:isadn11·z1·.i. :--.'atomi:1sl z:dJl'onion<' jest posiadani<' czy ll:l\\'<'I stucljo,\'alli<' cl\\'11ch ocl1·<:l)!Jydi
·
specjalności.
h:iżcly ofi<'<'I', 1nog:,1c·y hyc'· tlo111:1<·z<·111 kzyk1'>\:' obcych, otrzy 11111 jc
SJ)<'<'.i:dny docl:ti<'k cło upos;iżl'ni:i, w z:d<'żności od pos1:1cl:tn<'go _kz~·ka: za
fr:111c11sl~i ;>rlr-. z:t :111gi<'lski 7°'11, z:1 ni<·nli<'cki 10°/o, za japoi'1ski 1.->:1/o. Oficerowie
~·i l>~·d:J ~,, pi<'rwszym rz~•dzie w~·zna1·z:llli na waż1Jil',iszc st:mowisk:1 w kraju
1 zagr:m 1c:1.
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Bibliografia.
Jerzy Bohdan Rychliński,
K ZY:-:ZTOFA ARCISZEWAtlas, ·warszawa 19:l;),
Znany pisarz i poda, autor .,:\l:1h-.Jonga" i „H,'>ży Korsar·skiej", oficer rezerwy maryrwrki, J. B. Hychli1'1ski, obdarzył polsk:J I ikrntun,- marynistyczn:, nowym dorobkiern. .lego „Przygody Arciszewskiego" stanowi:) dla
literatury tej cenny nabytek, bo choi· CZ\'Ś<" akeji odbywa si<: rw ł.Jdzi<•, to jednak całoś<.'.· posiada wiek elementu morskiego - jak np obl\"żenie La Hodwlle, wyprnwa do Brnzylji, walki z gakon:11ni hiszp:n'1skie111i, obrona wybrzeży
brazylijskich i td. Zreszl:J przygody l:1do\\'e .\rciszl'wskicgo
generała i admirała \\' służbie holenderskiej, s:i n'>wnie cieka\\'<• j:1k 111orskic, a 11:ipisanc
równic fascynuj:Jc·o.
Autor oscyllujc n:i granicy prawdy historyczne.i i fantazji, i dzi\'ki
temu właśnie zaciekawia \\' wysokim stopniu czytelnika, trzymaj:}(' go w napi<:ciu od pocz:Jtku do korka utworu. Pi<:kny, wysokil'j klasy styl, przeplatana poezją proza, plastyka akcji, :1 także niffo ell'lll('lltu nadprzyrodzonego,
w kl<'>rym Hychli1'1ski zda si<: lulHl\\·ai·, czynią z ksi:Jżki pr:1wdzi\\':J uczt<,· artystyczna.
• ·
· Z punktu \\'idZl·ni:1 facho\H'go możn:1 \\'prawdzie wysnui- par<,· z:1rzut<'>w: \\':Jlpli\H' czy \\' czasie ohl<:żcnia L:1 Hochl'lll' przyrz:}dy nurko\\'c
były już konstruk('yjnie tak doskonałe, :d,y pozwoliły dojśc'· pod \\'od:J od słyn11l'.i tamy aż do \\'11(,'lrz:i portu. Tak samo \\':Jlpli\\'l'lll jest czy \\' pil'n,·sz<·.i
poło\\'il' X\'11 stull'cia istniały już k,in\'l'ly; l'ZY fr<'gaty, kliffc w okrl'sil' tym
dopiero Ś\\'il:11:v, przl'dslawiały si<,· t:ik, jak to nam autor m;ilu.ie: l'ZY istniab
:trtykrja g<'>rsk:1 na jukach, po,kla w nowoczl·sny spos<'>b'? A le le nil'liczn<'
drnhnc rnank:1mcnta nie odhiera.i:J byrrnjrnnicj ksi:1żce wartośl'i.
Prz<'('ież
i dziś
nie \\' dzidach liler:1ckich czy :1rlystycznyl'h, all' <'Z<,·stokrni- w pracach o cha1·akll'l'Zl' naukowym, publicystycznym cz> dydakt>Tznym. popełnia
si<,· szl'n·g bł<,·d,'l\\' bardziej jaskrawych i szkodliwy<"h z punktu widzeni:1 pokcia rzeczywistości ...
\\' niekt<'ll·ych monH·nl:wh ksi,)żka staje si<,· istrwm „llll'llll'llto",
wskazuj,}Cl'lll na koniel'znośi· posiadania wlasnL'J siły zbroj1wj na morzu i \\'ła
snych kolonij. l'dny goqcego patrjotyznHJ i slrrow~Th upomnic1·1 jest moment, kiedy autor w usta .\rciszcwskiego wkł:ida znamienne slo\\'a:
,.Czart
to jakiś wymyślił na zgub<: Hzeczypospolitcj, kt,'>rej samem l<'hnicniem i trl'ści:J jest tolcr:incja dla wyrnai'1 i wierzei'1, dop<'Jki polsk:J rację stanu w estymie mają i J)O\\'szechności służ:}... .-\ na lo si<: z:111osi, że w Polsce k:1żdy lu:dzil· drngim pomiatał, od czei i wiary, kogo si\' d:1, ods;_tdzaj:w i pluł nar1 j:1dern zawiści.... \\'szelka \\'ładza na sprnwicdli,YoŚ<"i ugnrnlo\\':111a b>·ć musi ...
I nic o to chodzi aby siły się odżcgnyw:ti·, drewniarnJ sz:tlil<: u boku nosz:w,
jeno, hy moc spr:1wiedliw:J i shlleczn:J ufundowa<'· ... "
A dale.i: - .,Dlaczl•go m>· ol,:ij \\' olwej shrżhi<' siły i żywot tr:1\\'in1y, dlaczego dla Polski tych ziem \Ysp:tnial>Th, złoll'llli rzek:m1i plyn:wych,
nic z<lobyw:uny, d1oci:1ż w ojczyźnie naszej takich niderl:mdzkich stall('>w zmieściloh>· si<: dzil'si<,·i· i \\"i<,•<'l'.i.
Bo t:1ki si<,• u nas w:ll'choł rozp<:t:il, takie \\'rzenil' u111ysł<'>w a rozpasanie nami<:tności, jakiego nigdzie na ś,Yiecic 11ie111:1 i nil·
bywało, chyba czasu ,,·ojn>·,..,"
l\'il· wi:1dorno czy nasz „starszy 11;1d :1r111at:J koronn:J'', a holendl'rski
~tdmirał i ge1wrnlissimus, kt<'irl'Illll olll'lisk \\' Pern:mrbuco wysla\\'iono, powil'dział rzeczy\\'iśric Il' sło\\':t.
Ale fakt, fr poprz<'z \\'ieki ni<' str:t<'iły onl·
nic na aktualności. Oby \\'i<,•c 11:1 t:unacll l<'j pi<:krwj ksi:Jżki przyczyniły si<:
rz<'czywiścic do zgody w n:u·odzic i do rzl·c·zo\\'t•go llŚ\\'i:tdomi<·nia Pol:tk<'>\\'
,,. spra\\'ach morskich i kolo11j:1l11ych.
1\:il'z:tdlugo wyp:1d:1 trz1•<'hsdrrn rocznica tryumfu. kt1'irym .-\msll'rdam \\'ital Z\\'yci<:zkil'go wodza, \\'1'>\\Tz:ts Io
\\' rqku 1(;;{7 - \\'yliito pi<:kny
medal parni:JtlW\\'_\' ku czci .-\rciszl•wski('go, kt,'>ry to llll'dal po dziś dzier'1 si\'
zachował.
Dohr·zehy 1110Żl' było aby p:t111i<,·t· zapo11111i:11wgo \\' Pols<"e bolwtera. \\' roku 19:n odpowiednio uczt·zono. \larynarka \\'O_j(-1111:1 i arty!l'rja
mogłyby \\' ll'j poż>·tccznej i szczytrwj akcji pod:u·· sobie r<,•n·. (.f. G.).
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