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SPIS TREŚCI
STH:\TE(; L\, POLITYK A, OIH;;\:\'IZAC.J ,\,
K1ndr. por. dypl. '.\I. i\l:ijewski . - Stary środek w:dki .
K111dr. por. dypl. i\l. :\Iajcwski. - Slrncona sposobność .
.
Kmdr. por. dypl. .:\I. :.\I:ijewski. - Pierwszy okres przysziej wojny .
Inż . .luli:111 (;insbert.- Hzut oka na l\larynark~ Wojenn:} Niemiec w r. rn:1;>
J>rohle111 Bosforu w świelle rosyjskich zal\pl. lllar . .I. Staniewicz.
.
inkresow:ui .
Hz11t oka wstecz .
Kmdr. por. dypl. :\I. :.\lajewski.
.
Klasyfzny przykład
Kmdr. por. dypl. i\I. i\I:1.iewski.
K1ndr. ppor. dypl. w st. sp. H. Czcczotl. - Polityka morska Anglii .
Por. rnar . .J. Koziołkowski. - Zamiłowanie do sprz(.'lll i konsekwencje
O przygotowaniu spokcze1istwa
Kn1dr. por. dypl_. .:\I. :.\lajewski. -

do ,,·o.iny

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gdyby Yon Spec omin:Jł F:ilklandy .
Kmdr. por. dypl. i\1. I\Iajcwski. - Sowiecka doktryna morska .
Inż ..Julian Cinsherl. -
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ZA(!ADNTENTA TAKTYCZNE.
.
.
J(mclr. por. dypl. i\J. :\lajcwski. - Teoriu a życic .
Kmdr. dypl. S. Frankowski. - Okr(.'l wojenny ·i jego uzbrojenie w do.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bie dzisiejszej
.
.
Kpt. mar. ~L .Jnhło(isl~i. - lJbczpiccz~·nic marszo.wc na morzu .
Jnż. F. J>ol1tur. - sw1alowc lmdowrnctwo okr1:tow wojen·nych w r. 1H:1;i
Por. 1\1. N:1ł(.'cZ-D~1 /Jowski. - Flota wo.ienna .Ta pon ii .
Kmdr. por. dypl. :\L :\lajewski. - O współdziałaniu .
.
.
Powr<'it }),mccrnik:1 .
Knidr. por. \\'. Stl'ycr. :\Iicjsc~ dow<'1dcy w walce na morzu .
\drian (ioty11ski.
J\mdr. dypl. _S. Fn111kowsk1. - Des_ant d_oby dzisiejszej
.
~Iarynarka 1 lotrn<'two .
Inż . .Julian (;mslwrl. -
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AiłTYLEHIA.

.
C~·lowan\e i d_:tlocylow.anie..
Por. 111 : 1r. IL \\'ro1'1ski:
Kpt. 111 ar. \Y. Franck1. - Szkolenie of1ccrow k1crUJ:J<'~Th ogniem
~ :\ \\'IG.\C.J A

1'or. mar. T. Borysic;yi<:z ..
I( >t. :\I. Wici iczko-\'.1click1.
I
strzonowsk1ego

I

SLUżlL\
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OKmnowA.

.
.
Pomiar gldlOkości 11101·za .
..O l111'or111acyi llidrograficzncy" By-

11
610
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\\'pl yw \\':t run k<'iw na wi gac·~·jnyrh i a tmol'po r. mar . .\ I. K ,ulu I ski.
sf erycznych na Bitltyku . n:1 liudowc.· okrrt<'iw \\'o.iennyeh .
\\'ymogi op,irz,1dzenia nwrynarskiego w zaKpt. kk. :\.. Dolalkowski.
.
leżności od \Ytirunkc'iw atmosfcrycznych na Bałtyku.
Odnalezienie sz•,:z:Jlk<'iw
I<pt. mar. \\' st. sp . inż . .I. \\'oźnicJ..:i.
.
.
„Lusilanii"
.Lik uprości<.'· gospodark<: nwteriałow:J
Kmdr. por. inż. \\'. Szulc.
na naszych okr(,'l:t('h
:\Igła
Por. mar. T. Borysiewicz.

(i(i 1
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7(i.i
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!l:G

B HO~ POD \\'OD.\' ..\.
Kpt. mar ..I. Staniewicz.
Kpt. mar. B . .JalJłoriski. -

\\'spc'ilcz<'sne torp<'dy
Zagrody przeciw lodziolll pqdwod11~·111

10:ł

:m

LOT.\'ICT\\'O :\IOHSKIE.
Z:ll'ys doktryny lotnictwa inlcgr:dnego
Por. 111;1r. :\I. Kad11lski.
:\(qżliwości !JrnnlJ:mlo\Yani:1 lotniczego na 111orzu
Inż. St. Hiess. .
Bo111bardow:111ie :\neon~· .
Kmdr. por. pil. K. Durski-Trzasko. Zagadni e nie t.iktynnego uży('ia wod11osaPor. rnar. :\I. Kadulski. molotc'1w torpedowych

~:ł

'.2i'.!
:288
;18;i

JIISTOHL\.
nlokada ~iernit·c· w r. 1870 - 71
Kpt. :\I. \\'ieliezko-\\'iclil'!d.
Kpt. mar.\\' st. sp. inż.\\'. llu!Jel't. - Troomp pod Downs.
.
.
Sylwel y woddiw .
Inż. J. (;inshert. \I. (;odlewski. - \\'yprawa n10rslrn po\\' slm'1czcgo okr<:tu w urn:i roku .
Zapomni:my żeglarz pohki .\d:un Piotr :\licrosLiwski
\I. (;odlcwski.
.Jervi.-; i Fish('r w :rn:dogii historycznl'j
!\111dr. dypl. S. Fr:111kowski.
Cichy A larrn ;\loon'u
Por. mar. \\' rTz ..I. H. Hyclilir'1ski.

~
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l ,l;)

J>IL\ \\'O :\IOHSKIE.

H. Piotrowicz.

Cieśniny

771

Z:\(; .\D\'rE:-..:1 .\ SYG.'.'\AU)\\'E.
ł .. :wznośi· radiowa lolu trans:lll:mtyckiego \\'ltl(']1,·,w

ś. ·p. por. mar. \\'. Poważl'.

Hosyjski O. IL IO .

Z:\ c; :\ I>:--: I I~'\ I,\ 'f I·: 1\\1 I:-,..;() I,()(; I cz:--; I~.
Inż .

.J. (;insbcrt. -

Kącik j(;zykowy

.\ wio111atka, hydrnpl:rn, kull'r ...

\\'I \DO\IOśCI TECII:\'ICZ.\'E.

Z wgadnier'1 st:iknnoś<'i okrc. L1'1w podwodll\Th.
\Igr . .J. Sawi<'Z<'\\'ski.
· .\'owy przyrz:Jd do pomiaru 111oe~· lt;rhin
Inż. S. K. Koclw1wwski.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
okrętowych
.
.
In~. S. K. Kodrnnowski. - Zag:idnienie okr~·lu bojowego .
.
Charakter~·styb ohci:JŻl'1'1 wi:Jzari okr~·lowyd1 .
J!1z. A. Potyrała.
Sil'C'i <·l<·ktr~·,·rnc na kontrlorpcdow<'aC'h
Kpt. nwr. B . .Jabło11ski.
franC'uski('li orn z zasady obliczan ia rn O('V cl<-ktryC'z11ej i prz<'kroju kabli na okri:t:H'h
0
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Kpt. mar. K. Zagrodzki. - Ciekawy model sekstansu .
Inż. S. K. Koch~ino\Ysk i. Drganiomicr z strunowy .
.
F. P. - Instalacja akurnubton'l w na łodziach podwodnych
Por. m:1r. inż. K. Siwicki. Zabezpieczen ia elektrycznyc h s1ec1
okr(towych
.
.
.
.
.
Inż. S. K. Kochanowski .
.:\'owe zb1cze w:lł<'1w .
.
.
.
:\Igr . .J. Sawiczewski . - Przekładnia elektryczna w n:ipc:dzie okrc.;lo\\'~·111
Inż. A. Potyrała. :\'o\\'l' kiernnki w projektowan iu okn:tów ,,·oje1111~·<'ll
Por. 1n:w. inż. K. Siwicki. - .:\'owoczesne rozdzielnie okrc:towc .
Kpt. mar. B . .Jabłot'1ski. - Zastosowani e silników Diesel'a na łodzi:H:h
podwodnych
.
.
F. P. - J>odgrzewncz w torpedzie .
.
.
Inż. IC S.
Eleklrolllagnc ly<'zne sprzr;glo \\' zastr)sowaniu do rnip~·du
okn;lu
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Por. mar. :\I. Kadulski .
c;:1rś<" ,,Taże1i z .J:iponii
IL ślaski. - O 111uzcrnn 11wry11:1rki
.
.
.
Kmdr. por. K. Korytowski. · L. \I. K. i F. O. :\I.
Por. 11wr. :\I. K:1dulski. - (;arś<'· wra:i.e1'1 z .Japonii (d. ci,Jg)
Por. mar. :\[. K:1dulski. - O lordzie .J<'llicoe i s:11nokszta!,·c niu sic: sl<'lW
kilkoro
.
.
.
.
.
.
.
.
.I. Ignaszewski. -- Z:irys 1·mwoju Ligi :\lorsl,iej i Koloni:ilnej na terenie
Zagl\·bia \\\•glowego
.
.I. L:u"1n1cki. - Z:igndnienic kol<ini:ilne w Polsc·c·
Po,·. 111:ir. n. \\'rnr'1ski.
Zn:iczenie wsp<'lłz:t\\'<Hlnictw:1 w wyszkoleniu
lllOl'Skilll

122
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:,..;:1 111argi11<'sie .
.
.
Praca oświalr!:\'a w lllary11n1·cl' sowieckiej
()Iwona. halc1:11 brzegowej od si ro11y l:Jdu .
Polożen1c 1111<,•dz~·narodowc kanału Sueskiego .
.
.
„Zapiski po (;idrngrafii" o polskich lablic:wh rrnwigw·yjny rh
l 'dział m:1r~·n:ll'<'k \\'Oj(•nnyC'h w pogrzl'hic L:v:n1tcy .
.
Zllliana układu sił śn'>dzielllnomorskich
. - . ·
.Jakie lllllSZ,) hyc'· przyszłe pancerniki lwylyjskic.
J>odst('p!W środki wnlki .
.
.
.
.
.
Cios wlo~ki o potc:dzc morskic·j Anglii .
Lekcja historii: okrt;t liniowy
.
z powodu ogłoszenia ni<'podległości Filipin
Flota wojenna Ni<>111ic•c
.
Edw zgonu krbla .J erz(•go \' .
Sowielv a wojn:1 w ,\fryce .
.
J>rzew(dywa11y układ sil na świecie
.
Zastosow:rnic • wod11nsa111olot<')\Y do ochro11y żeglugi
Bazv i okrc:ty ·
Zna1nicnne ohi:iwy
,
.
.
Tl'chnirzn:v rozw{)j lodzi podwodn~·rl1 .
\\'lo~;kic lodzie podwodne
Kosztowna modernizacja
l~rażowniki rzy sa,noloty?
Lo~v :\I:tlly
·
·
Svgi1:1liz:1ci:1 11:1 okr<:lnch. li:111:llowyc·!1 .
. , .
..
.
]):iwne :1 ()hecrw warunki sluzby z:i!og okr<,"low \\'OJl'l1llY<'h
Kon f <'re1wia n1orsk:1 ':'. L~mdyn te .
.
. · .
.
.
,rorska doktryna Sow,etow .
,
.
.
.
.
.
.
:\'a nwrgin('sic nowego wyda111a ., faschcnbtwh del' Kricgsflollen "

V

Taktyka łodzi po(l\Yodnych
Konice legendy
.
.
.
.
Prasa francuska a polskie łodzie podwodne.
\\'łoskic lotnictwo morskie
.
.
.
.
.
.
.
.
.Jeszcze na temat okr\'l<'l\V o całkowicie osiowym rnz!llieszczcniu artylerii
Hadioł:,H·znośi· z Afryk:} \\'schodni:J
~owe typy wodnosanwlot<'>w marynarki francuskiej .
\\'zmocnicnic obrony przcciwlotnicz<'j we flocie angielskiej
:\Iarynarka sowiecka u progu
roku .
Okr~'ty a lotnicl\vo
.
.
.
.
Zastosowanie stcro,,Tt'lw do np<.Tacyj morskich .
Xawr<'>t do kutrów torpcdow:vch we Francji
Tajemniczy kanał
.
.
.
Konice konferencji londyó.skicj .
l r. S. A. i neutralność .
Przewozowe środki w :1krji desantowej
Floty sześciu mocarstw .
Lot,ii skowcc
Bczpiecze1istwo na nwrzu
O źn'ldłaeh historycznych
.
Sterowce w wo.iiiic ,iwrskiej
\\'odnosamolot torpedowy
.
.
.
Prasa o rczullatal'h konferencji londyi'lskicj
~a temat okr<;>tc'iw liniowych .
Dziwna kanonicrk:1 .
.. Batory" i ,,:\'iirnlwrg" .
.
.
Specjalizacja i przygotow:1nie ofit'tTÓ\\' (iq do,Yodzt'nia
Okr<;>ty pomocnicze ( •. S. :\ . .
Olff\•ty wojenne a lotnictwo .
\\' dwudziesL1 rocznic<;> bitwy .lutlandzkil'j
Z. S. H. H. i \\'iPlka Brytania .
Czy znów w<;>gi cl'? . · .
. \ taki lot n i<'zc czy ogie1i a rtvl ery.i ski .
Ogrnniczenic środl,:c'lw walki na wojnie
Sowiety i .Japonia .
.
Desant i obrona wybrzeża
\Yvwiad lotniczv w norv
.
.
..\L;rynarka Italsirn od (;:1ril>aldiego do ..\lussolinicgo
Cdy wit'lkośi'. sUl.ic si<;> - ci\'Ż,ircrn
::\Iarynarka a kolonie
,.
.
Fl:.ga narodowa St:inbw Zjednoczonych AllHT~·ki l'<'llrwcnl'.i
Sta·nowisko Brytanii na morzu śn'idzicrnnym
~ aurzlrn „Deutsch I andów"
.I eszczc na temat torpedv
Drganie śrub ol:T('towych
Koniec sankcyj
.
.
.
.
Strategiczne roz111ieszczenic l'lot wielkich moc;1rstw
Sprosto,Y:rnic o lotniskowcach
:\"owe działa angielskit·
Kanał w Kra
Brandcrv .
.
Xien1ieci-:ie krażowniki bojowe .
Organizacja adm i rai ie ii bryt ~·jsk ie.i
Xowy ap:1rat podsłuchowy .
.
.
O <'stetvcc w \\"oil'nnvm liudowniclwic ok1·\·towy111
:\lasko,\·anie <lźwiek<'>~v
Kn!żow'niki pomo~niczc.
\lic.isce dow<',dcy \\' lioju
.
.
\linisterstwo koordynowania spraw obrony narodowej
Tendencje w budowie lodzi podwodnvch .
.
:\'owa kon\\'('ll<'.ia w sprawie cieśnin Dardanelskich
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Eskol'towce floty
Szkoły mo1·skie
.
.
.
.
.
.Jeszcze o obronie bateryj brzegowych od slrn11y hJdu .
Co kosztowała wyprawa :ibisyi'1ska .
.
.
Prasa francuska o polskiej marynarce wojennej .

Kwestia ropy

.

Ekspansja japo1'1skn
.
\\'ojna domowa na morzu Póh10(·nvm
,,Stach::.inowcy" na flocie Z. S. H. • H.
Sprawa Palestyny .
.
\\'alka czy współpraca .
;\lale szan~ okr~ty
.
.
.
\\'ymagania stawiane bazom morskim
\\'oj1w lllorska w przyszłości .
.

italski głos o sprawie gdai'1skiej .
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8(i;-1
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.

Italski głos o konfe1·e1wji w ::\lonlreux .
Czy ~ielllcom potrzebna flotylla rzeczirn?
Tragedia „Pourquoi Pas"
.
.
.
Ile kosztuje obro1rn \Viclkicj Brytanii·?.
Obrona JH'Z<·ciwlotnicza l>az floty .
~av:d \V:ll'farc
.
.
.
.
Straty ture('kie w wojni<· światowej .
Kontrtorpedowce czy kanonierki f'loty? .
.
edział marynarki woj('nlll',i w liiszp:uiskicj wojnit• d011H)\\'t•.i
Powietrzne stawi:i('Z(' min .
.
.
.
.
l'r:isa nie1nieck:1 na lc11rnl ukła<i<'1w londy11skich .
,,The Hound Table" o układzie londyi'lski1n .
~icmcy o z:igadni('niu kolonialnym Pohki .
Ciekawe wyj:1tki z przernówic11 p. Forst('rn.

Anglicy nie b<:d,} si<: !Jii· o kolonie
.
Hcwizja koloni.i w ~ienH·zech i Francji
.
\\'idoki na ograniczenie zl>rnjc11 w przys'lłości .
Zn:1Czl'llic 1>:1d:n1 arktycznych dl:1 strategii morskiej .
.
Opcracjl' z:1korkov;:111ia portów J)odczas wo.iny światowej
:\I:ll'Yll:lrk:1 włoska podcz:1s kmnpanii w Afryel' \\'sdwdnic.i
.\ngio-egipski traktat przyjaźni
Bomby oświetln.iw·e
t:z!Jrojenic floty w lotnictwo.
\\'yspy A l:md1:kic .
~
..
Lotnictwo 1norskic we 1· r:111<·.11

8(i9

871
872
87;-)
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87(\
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879
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890
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.
\\'ojna powietrzno-111orsk:1 na ,\driatyku
,,(iazela Polska" o (·enzurz(• .
Premier Baldwin o pol.-;kic.i nrnrynarce wojennej

!)G~
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Ko,nunikat Instytutu Bałtyckiego .
KHO:\'IKA.
Polska 7fi, l(iO, 2-1:ł, :t~:l, ,1();1, 487, ;1(i!), (;17, nt, 81:J, 8!l~. !l77.
J\.nglia 7(i, l(iO, 2t:1, :{2;), 40;\ 487, ;)(i!l, (i19, n1, 81(i, 89:J, !177.
Włochy 77, Hil, 214, :1w, 40G, ·189, :)71, 8L\ 8!14. !)7!).
Japonia 77. Hil, 2-17, :~'.n, łOG, ;)70, (i;,0, n:L 8l(i, 8!)4, !179.
Francja 77, Hi1, 24G, :~27, ł07, 188. :171, G:)1. n:!, 811, 8%, !l7!l.
Holandia 78, rn:~. t8H, 8!Hi.
Niemcy 78, l(i2, 2-l(i, :~28 408 ,190. ;172. (i;)l, n;\ 817, 8!Hi, ~)81.
Turcja 7!), 818.
'
'

~~any ~}ednoczon<:' 1G 1, ~-L"'i. :{27. IOG, -188, :170, li -ł!I, n:ł, 8!):ł, 978.
Siam 163.
Szwecja rn:J, i!lO, (i:-1:k 981.
.Jugosławia

rn:~. 818.
Z. S. I{. R. tł 7, :~28, 108, -1\11,
0

:,7:L

H:>2, 7:Hi. 81 !I, 897, 982.

VII

Hiszpania :1~8. 818, 900, !}8~.
Argentyna 407.
Brazylia t08.
Grecja 489, 817. ·
Chiny 489.
Dania ;->71, 7:{.J..
Portugalia n;\ 980.
ł„otwa 7:{(i,

Norwegia nG.
Estonia 817, 8HL
Belgia 8!)-1.
Rumunia 900.
IHBLIO(;HA FT.\.
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Ppłk.

dypl. i\Iarian Porwit. -

.. Duch żołnierski.

Org;miz:H·.ia \\'~'Cho-

wania żołnierza" .
,,Wybitne czyny Polal.J>w na olwzyźnic".
Zicli1'1ski.
..Polsk;i hihliogn1fi:1 11101·za i Po111orza".
Zieli11,~,i.
,,Był IH.>.i pod Oliw:1". Opr:wo,, anie hislory<'Zlll'
.Jerzy B. Hychlir'iski.
kpi. 111ar. w st. sp. inż. \\'. Hu!Jcrta .
,,J>rzegl;Jd llistoryczno - \\'o.iskowy". Zesz. 1, t. \'Ilf..
„NaYal ('Usloms
Lieulenanl Commander Leland J>. Lo\'ell(• l'. S. ~a,·y
·
lr:1ditions :rnd us:1gc", :\Iaryland rn:H .
„Les flolks de ('OJnlial" rn:rn, Paris.
Kmdr. \'incent - Br(:,chignac
,,:\Ilody gryf" nr. 4(i, 01·gan W. F. i J>. \\'. na Pomorzu .
,,\\'śr<'i<l J>r:1d1'>w", czasopisrno morskie 111lodzieży, nr. :i .
.Janusz Sl(,'pO\\'ski. - .. ~a 111orskid1 sz:111cad1 Hzplitej", \\'arsz:iwa rn:t->.
,,lkjs dokohi świ;tl:1", \\'arszaw:1 10:Hi
Fryderyk K11llcschilz.
\\'eyers „Taschenlmch dei· l\riegsf'lolkn'', opl':l('O\\':d por. 1nar. \\' st. sp.
.
A. Br(·dt, ::\lon:H'hit11ll, 19:Hi .
::\Igr. H. A. l\rzywicc. - ,,Budownictwo okl'(;fowc \\' 11:dii na tk polityki
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OD REDAKCJI.
Z dniem .1 Stycznia 1936 „Przegląd Morski" rozpoczyna
Istnienie to, zapoczątkowane niemal
jednocześnie z rozbudową Polskiej Siły Zbrojnej na morzu jest
dziś już dostatecznie ugruntowane,
aby można było twierdzić, że
„Przegląd", w miarę sil i możności, współpracuje w krzewieniu idei
obrony morskiej w Polsce. Wzrastające zainteresowanie wśród Czytelników - szczególnie z pośród wojska lądowego i sfer cywilnych świadczy też, że sprawa Polski silnej na morzu staje sźę coraz bliższą
spoi eczeństwu.
Rozpoczynając IX rok wydawnictwa, Redakcja pozwala sobie
złożyć Władzom Naczelnym, wszystkim Czytelnikom, Współpracowni
kom i Sympatykom „Przeglądu" szczere życzenia noworoczne. Ze swej
strony zapewnia, że starać się będzie, aby w dziedzinie publicystyki
morza i marynarki wojennej „Przegląd Morski" i nadal należycie
spe/nial swe zadanie.
dziewiąty rok swego istnienia.
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Polityka morska Anglji.
Od wil'kó\\' kamieniem \\'(.'.giclnym angielskiej polityki morski<'.i hyla zasada. że ma1·y1iarka angidsl.:.a po\\'inna być silnicjsz:J
Oil poł:!Czonych flot najhardziej prawdopod obnej kombinacji politycznej przeci\\'koa ngivlskiej. Zasada po\\'yŻsza przclr\\'ała :wn lal,
l. j. od pocz:1tku rywalizacji angil'lsko - holendersk iej, aż de, wojny
świa tmwj rnl-1 - H)t 8 r.
Po tej \\'ojnie . .-\nglja. wyczerpana l'inanso\\'o, hyla znrnszona do z11acz11ej red u kej i s\\'ych sił morskich; gdy tymczasem położenie polityczne wymagało od Anglji ogromnego \\'ysilku finansowego, ahy zachowac.'· odpowiedni e stano\\'isko na morzu, wolwc
znajduj,1ce j si(.'. \\' pełnym rnz\\'oju rywalizacji morskiej Slan<'>w
Zjt·dnoczon ych i\. P. i .Japonji. Dla chociażby cz(.'.Ściowcgo uratowania swej zachwianej przl'wagi morskiej. spowodo\\'a la ,\nglja Z\YołaniC' w r. rn21 konfen·ncji w \Yaszyngto nic, 1rn kt<'>rcj zmuszona
była do przyznania Ameryce prawa r<'>\\'nośri jej floty z flot:! ,\nglj i. Pozwoliło to ,\ nglji na Zl'('dukowa1 1ie prawic-że o 2.':1 s\\'ych
sil morskich. rni<;dzy irnwmi na zaprzestani e budowy :)-eh kn1żownik<'>w linjo\\'ych typu „I lood". ,,·zamian za zaniechanie budowy
przez ,\mcryk~ i Japon.i<~ kn1żownild>\v linjowych typu „Constitu tion" i ,.,\kagi" .•\ll' wyniki konferencji \YaszyngtoI '1ski('j hyl)r
naog<'>ł dla Anglji bardzo niekorzystn e, gdyż rozp<Jana została l'Ywalizacja moc:trstw morskich w budowie kr,1żownikc')\y po 10.000 t.,
lak zwanych „standarto\ \'ych". Tc kqżowniki. posiada.i:iec ogrnmną szyhkośc.'·. wiclkit' zasi<:gi ply\\'nnia. bardzo silne uzbrojenia, ale
( przynajmni ej pier\\'sze ich
pra\\'ie-że pozbawione opancl'l'Z<:Il ia
ser.ie). odpowiada ly l ylko \\'ymaga n iom st ra tcgiczn \'lll A mcnk i,
kt,'>ra, dla obrony S\\'cgo handlu morskiego. potrzcho~Yała okrc;t<'>w
o wil·lkich z:!sic:gaeh i duŻl'.i \\'yt rzymałości rnorski('.i, alho\\'icm
Amc·ryka posiadała ha n Izo mało haz morskich, k t<'>rd)\· mon} y sl użyć za podsla\\'y dziahu'1. Anglja, od\\'rolnic, posiada· liezn~ ·bazy,
rozrzucone \\'C wsz~?tk~cłi cz<,·ściaeh Ś\\'~ala; jej okn:ty s: 1 pona<lio
Jffzc·z11:1cz01H' do dz1:iła11 Ila morzach Pol11oe1H'lll i śn'>dzit•mtH'm. a
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wi~c nie potrzclm.i~! ani ogrnmnych zasi<,_,gów, ani wyj:1tk0\vcj wymorskiej, kosztem których można powi<2kszyć ,vnlory
wojskowe okr(.'.tów przez lepsze uzbrojenie i opancerzenie. Takie
okr<;'.ty kosztowałyby o wiele taniej od kr:!żowników standartowycl1,
co hv umożliwiło budow(.'. zrn.1cz11cj ich ilości. Podczas nast<:pnych konferencyj morskich usiłowała Anglja prz('prow:ulzić swe postula ty i naprawić hł:J<L popełniony w \Vaszyngtonic, ale ul I rapacyfislyczna polityka rz:!dll partji pracy nic tylko, że zniweczyła
wysiłki admiralicji, lecz zawarte zostały nowe układy, kt<'>rc narzuciły marynarce angielskiej bardzo ,qskic ramy i usun<:ły AngljQ
trzymałości

z pierwszego miejsca wśród wielkich mocarstw morskich.
Dopiero dojście do władzy rządu konscrwatywncgo pozwoliło admiralicji podnieść kwest.ie.'. modernizacji i rozbudowy floty
do granic, których wymagało hczpicczei'1stwo Anglji. Okazało sic;;
jednak, iż zawarte układy do tego stopnia kr<;powaly rozbwlow~
floty, że trzeba było zaczekać na wyniki ostatniej konferencji Lcmdy1'iskicj, która miała rozszerzy{: ramy możliwości rozwoju.
Zwołanie kon f crcncj i Londyi'1skicj hyło przewidzia n<' przez
traktat \Vaszyngtoi'iski po U latach jego istnienia, t. j. w r.
miała ona hyć przedłużeniem i rozwinic;cicm tego trak lal u. Przy l
st<:pu.i:1c do konferencji, admiralicja angidska miała nasl<,-J>Lij:1cc
gl<'>wnc cele do osiqgni<;cia:
1) ograniczyć zbrojenia japo11skic w ramach konf'('rcncji
\Ynszyngtoi'1skicj, t. j. w stosunku i> <lo 3;
2) zredukować tonaż jednostkowy okr(.'.t<',w linjcm·ych do
2i>.OOO łon, lotniskowców zaś do 20.000;
z:rnieclwć lmdowy kr:,,żowników po 10.000 ton;
4) wprowadzić jawność do programów rozlrndmvy flot.
l'klad Londyi'1ski skł:1da si<,- z ;>-ciu cz<:ści, a mianowicie:
Cz<:ŚĆ I zawiera okr<'ślcnia i d('finicj<' przyj<,'lych ll'rminów, Cffaz
rozgraniczenie kategoryj oknJowych.
Art. I. postanawia. że wyporność sbrndartow:1 określa s1<;
tak samo. j:1k i w poprzednich traktatach.

rn:w;

:n

Tl'nżc artykuł określa, że:

1. okr<:tan1i linjmwmi s:1 okr<;-ly 1wwodne (z wy,i:,llkicm
1o ti I isk O\\'CÓW). posiadaj :!Cl' wyporność stan da rl ow:1 ponad 1O.OOO I.,
uzhroj one w działa o Jrnl. ponad ~o;~ mm; oraz posiadaj:.iee wypor·
nośt: poniżej 8.000 ton, uzhrojonc \\' działa o kal. ponad 20;~ mm
( jest to ust<,-p, dotycz~!CY panccrnild,w ol,rony wybrzeża).
2. Lotniskowce: okr<:ty, posiada.i:1c<', luh nicposiadaj:,1cc pokładu - lotniska, o wyporności dowolnej, prZ('Zil:.lczonc dla obsługi
snmolotów w morzu.
;3_ Lekkie okrc;ty nawodne: okn;:ty o wyporności ponad
100 ton i poniżej to.OOO ton. uzbrojone \\' dz;ala o kal. IWJ\\'YZl'.J
:.m:3 mm; powyższa ka tegorja dzi{·li si<: na :~ pod ka tegorjc:
a) okr<:ty, uzbrojone w działa o kal. prnwd 1;')S mm,
h) okr\'ty o kal. nieprzewyższającym 1i>;') mrn i wyporno;;ci

pmwd

;~_ooo

ton;

c) ok n,'.ly o wyporności nic
działa o k~1J. nic wyżrj 1 i>G mm.
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wyżej

:~.OOO ton. uzbrojone y;

4. Lodzie podwodne: wszelkie okr\'.ty. przeznaczone do
.
.
działania pod powi<.'rzchni:J ':"ody_.
5. :\lalcmi okr<;'.tam1 wo.1cnncm1 s:! okr(,'.ty w0Je1mc ( z wy.i:! tkicm okr\'.tbw pomocniczych )z ~> '~'ypm·ności w granicach od po__
.
wyżej 100 do poniż~j 2.~)00 t~n_, Jczeh:
a) nic posiada.F! am Jl'dncgo działa o kal. ponad 1 ;);) mm,
h) nie posiadaj,! urz:!dzc11, umożliwiaj:!cych strzelanie torpedami,
c) nie posiada.i:! szybkości ponad 20 mil. na godzin(.'..
6. Za okr~ty pomocnicze uważane s:! okr(,'.ty o wyporności
ponad 1 OO ton, zbudowane nic jako okr(,'.ty bojowe i prz<.'znaczonc
<lo odmiennl'go zastosowania, oraz odpowiadaj:!CC warunkom:
a) nic posiadania ani jcdn<.'go działa o kal. ponad 15;> mm,
h) nic posiadania wi(.'.ccj niż 8 dział kal. 7G mm,
c) nic posiadania urzqdzc11 do strzchu1 torpedowych,
·
d) nic posiadania opancerzenia,
e) nic posiadania szyhkości ponad 28 mil na godz.,
f) nic posiadania w pierwszym rz\'.dzic przeznaczenia do
obsługi samolotów w morzu,
g) nic posiadania ponad 2 katapulty dla samolol<')\v.
7. :\Iakrni ot.r(,'.tami są oknJy llawodnc o wyporności poniżej 1OO ton.
Artykuł len określa rc'>wnicż granice ilości lat służby dla
J><>szczcg<'>lnych ka kg o ryj ok nJ<'>w, mianowicie:
a) okr\'.ty linjowe :w lat;
h) lot n isk owce 20 Ll t;
c) lekkie ok l'\'.lY nawodne podkategoryj .. a" i .. h" - 1 G lat,
. . .
]C'':ch założone na stoczni przed 1. I. 20., i ~O lat, jrżdi został>' za'
lozonc na stoczni po :n. XII. Ul;
d) kkkic okr(.'.ty nawodne podkatrgorji „c" - 1 n lal;
c) łodzie podwodne - 13 lat.
Czc,·śi· II zawiera właściwe ograniczenia.
Art. 4. Okr<.'.lY Iinjmw: :rU)()O ton i działa o ]ml. :GG mm;
przy wa rnnku. że wszyscy sygn a tarj usze traktat u \Yaszyngtm'iskicgo wyraż,J sw:J zg0<h,> do km'ica roku rn:Hi; w przeciwnym razie pozostaje w sile kal. -lOG mrn.
Do daty 1. I. 4;), r. nic \\·olno posiadać okr\'.lÓw linjowych
o wypm:ności poniżej 17500 ton. oraz takich, uzbrojenie których
składa SI\'. z dział o kal. poniżej 2;> i mm.
tonaż 2:~.000 ton, działa o kal.
Art. i>. Lotniskowce 1;>;> mm.
Art. (;. Lckkit· okrc:ty 1rn,yod11c: 8.000 ton, działa o ka!.
);>;> mm,
mm.
Art. 7. Lodzie podwodne: 2.000 ton. działa o kal.
CZ(.'Śt' I 11. Art. 12. a) \\' ci:rnu pierwszych -I-eh micsi(.'CY
.
kaz~lcgo roku. kall'nda rzmwgo \\'szysry s>·gua ta rjuszc s:) zohowi:!zam do wyrmany informacyj, dotycz,!cych zaminzonych w ci~Jgll
roku kons.trnkcy,i. \\'zgl. z~1kupu okrc:ll'>\\', z podanit·m dokładnych
danych o ich \\'yporności. uzbrojeniu, oraz innych cknwntc')\Y.
b) Conajnrnicj na -! micsi:!CC przed założeniem każdego

rno
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okrętu na stoczni należy zakomunikmvać jego nazwę i kalegorjy,
wyporność standartowQ, wymiary, moc mcchanizm(nv, szybkość, rodza.i mechanizmów i materjałów pędnych, uzbrojenie, ilość posia-

danych samolotów.
Część. IV. Art. 24.
Syguatarjuszc, z11ajduj:1cy się ,v stanic wojny, wolni s~! od zohmviązaii traktatu, jeżeli inni sygnalarju szc zostali o tern zawiadomieni.
Art. 2:5. \V wypadku, gdyby jakiekolwiek va11stwo, kt<'>re
traktatu nie podpisało, przysb1piło do budowy okr(,'l<'>w, nic odpowiadających postanowieniom art. ~1, i'> i 7 tego trak ta lu, sygna larjuszc traktatu zwolnieni Sc! z ogranicze{1, wymienionych w art.
:J, 4, 5, G i 7. ( !! Hcd).
1\rl. 2G. Jeżeli ktbrykolwick z sygnatarjuszy uważać się
będzie za zagrożonego przez zaszl:1 zmian<: okoliczności, wolno mu
zmienić zamierzony na rok bieżc!CY phm budowy floty.
· Część \,.. zawiera postanowienia koi'1cowe, Bstah1j:1ce t rwa nie układu do :n. XII. U)42 r .
.Jeżeli przy zawieraniu układu jednym z gl{)\vnych ceU>w
polityki morskie.i Anglji było ograniczenie zhroje{1 .Japonji, to kon ferencja Londyi'lska dała wyniki negatywne. \Vyniki le nic mog~J hyć
skompensowane przez oshrnniQcic innych o charakterze technicznym,
jak ustalenie jedne.i tylko kakgorji kr:Jżownil,J)\v po 8.000 ton i
zmniejszenie wyporności lolniskowc<'>w do :2:tOOO ton. Ponadto w
swej czQści IY traktat daje tak wielkie możliwości odshwienia od
przyjQtych zohowi:1za{1, że warlośc'.· praktyczna traktatu staje siQ iluzoryczną, dop<'>ki nic zostanie 011 podpisany przez .JaponjQ. Na to zaś
jest nikła nadzieja, gdyż wydaje siQ prawdopodohncm, że .Japnnja,
raczej odwrotnie, przyst:wi do realizacji sw<'go zamiaru osi:!gniQcia
parytetu morskiego z Anglj:J, co nic omieszka wywołai~ znacznego
"·zrostu zhrojci'1 tej ostatniej. Zostało to już zapocz:1tkowanc przez
zamierzone podniesienie tonażu kontrtorpedowc<'>w angil'lskich
o 40.000 ton.
Położenie morskie na oceanie Spoko.in:vrn jest w chwili
obecnej jcdncrn z czołowych zagadnid1 polityki morskie.i Anglji.
Energiczna i konsekwentna polityka morska .Japonji, d:1ż:1ca do
opanowania oceanu Spokojnego jest dla Angl,ii źn'>dh,m widki<'j
troski o los swych posiadłości, a przcdcwszystkicm Austrnl.ii i No,wj Zelandji. Stworzenie silnej l\'.:ierdzy morskie.i w Singapoore
znacznie wzmocniło położenie Anglji, ale Singapoorc ma wartość
racze.i obronną i mało siQ nadaje, jako b:iza dzi;ila{1 of'cnsvw11ych
floty angielskic'.i przeciwko .Ja pon.ii ( prz<'szło :U)()O mil). Tym celom wiQccj odpowiada Ilong-Kong, sk:!d flota angirlska n10Ż<' za
grnzić Formozie ( odległc.i tylko o :riO mil), po za.kei u zaś te.i wyspy, otwi<'ra si\' rnożliwośi· pod.ic;cia działa{1 prz<'ciwko grnpic wysp
Hiu-Kiu, opanow:rnie ktbryrh pozw;tla na zorganizowanie bazy dzi11
b11 ,iuż prz<'ciwko nwl ropolji .Japo{1skicj.
Dla l<'go leż Anglja, nie zwi:!z:uw wi<;:ccj wzgh:dem .Taponji
traktal;'m \Vasz;·ngtoi'1skim, przystc;pu.ic ~>hecnie <~o forlyfikowani~1
Ilong-Kongu. Hownolegle z przygotowa111cm wo,1skowcm terenu.
przc'))l'O\\Wlza .\nglja n')\Ylli('ż i przygotowani<' polityczne przyszłej
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wojny, przez szukanie porozumienia ze Stanami Zjcdnoczoncm i
A. P. i Z. S. R. H. Oba te mocarstwa S,J w pierwszym rz(2dzie zagroŻ<me przez żywiołowy p(2d ekspansji Japonji. Z. S. H. H., Ś\\ iadomy
grnż,!cego mu nichezpicczct'l slwa, czyni gorączkowe przygotowani a
do dccyduj,!ccj walki. I trzeba przyznać, że czyni te przygotowani a
bardzo m,!drze. \Vychodz,!C z założenia, że na wypadek wojny z Japonj,J, pomoc metropolji, ze względu na ogr01nrn1 odległość i słabe
środki konrnnilrncyjn c, b(2dzie bardzo ograniczona, przysbwiła Hosja do organizowani a na Dalekim \\!schodzie własnych ośrodków
przemysłu wojennego. \V chwili ohccrn'j ośrodki te s,! na tyle rozbudowane, że na wypadek wojny Daleki \Vsch<'><I h(2dzie prawic-że
samowystarcz alny. '[\yierdza morska we \Vładywostoku została
zmodernizow ana i rozbudowana; znajduj,1cc si~ tam warsztaty okrę
tmw budują oh<'cnie samodzil'lnie łodzie podwodne i lekkie jednostki nawodne. \V rekordowo kr<'>tkim czasie stworzyła Hosja we
\\'ładywostolrn silnQ flotyll<,'. łodzi podwodnych,
składa.i,!Cc! si\'. w
clrn·ili ol>L'CIH'.i conajnrniej z :w jcdnoslrk. \Vc \Yładywostolrn i pobliskich mil'jscowościach skoncl'ntrowa m' zostało silne lotnictwo,
kt<'>rc na wypadek wojny rnoŻ(' poważnie zagrnzić. bazom fioły japoi'lski(•j. Linja rzeki Amur została przez ZSHH ufortyfikowan a na
przC'st rzcni od Chabarowska do Sreticnska, zaś flotvlla rzeczna na
Amurze znaczni(' wzmocniona.
~
Ja ponja. mając obce n ie ut l'll dni one u de rzcn ie w ki cru n k u
północnym, dąży do opanowania l\fongolji, gdyż
w ten spos(')b
oskrzydla lin.ie fortyfikacyj Amurskich i może uderzy<'·. \,·prost na
tyły rosyjskie w rejonie południowego Bajkału. H<')\Ynież przcz opanowanie :\longolji, .Japonja izoluje Chiny od wpływów rosyjskich.
Jednocześnie .Japonja zapohil'ga o zawarcie pornzttrnicnia
wojskowl'go z Niemcami, cdcm zwi,izania rosyjskich sił na jt'.i zachodnich granicach i na Bałtyku.
Na oceanit• Spoko.i nym prowadzi .Ja pon ja podw<'>.i n:J a kek .
Jedna zmierza do ufol'tyfiko\,·an ia niekt<'H')Th wysp, nnkż,icych do
niej, celem stworzenia tam podsU1w dla swl'j floty. Silne bazy budowane są na Formozie, na wyspach Hiu-Kiu i na wyspach Peskadorskich. Druga akcja .hip()nji idzie w kil'runku politycznego i ckonornicz1wgo op,Hww,mia Chin i S,iamu. \V Chinach udało si~ .Japonji
narazic oderwać ich p<'>lnocnc prowincje; 1w pozostałym kry t orj um
lego olbrzymiego kraju dotychczas ta nkcja nic dala konkretnych
n·zultal<'>w. Sjam natomiast jest już politycznie i ekonomicznie c:11kowicic opanowany przez wpływy japoi'1skie. Duż:) rol(.' odegrnla
w tern hliskośi~ rnsmrn i duchowa narodu sjarnskil·go do japoi'1skic- \
go, maz obawa Sjamu dostania siQ pod wpływy angielskie luh rr:rncuskil'. Sjmn stanowi db .Japonji picrwszorz(.'dn y teren dla organizacji haz przyszłych dzialat'l wojennych w południowej cz<2ści occa-· J\
nu Spolwj1H·go.
Obecne położenie 1w oc:wnie Spokojnym może być okrcślo 
t_w, j:1ko okres przygotowai'l wojl'nnyeh, przyczcrn null'ży stwkrdzi{:,
ze .J:1ponja, dziahtj:Jca jednolicił'. daleko wyprzl'dziła pod tym
wzgłt2dl'lll swych przt•ciwn i ld>w, z wyj:) t kim1 Z. S. H. H. .\keja
Anglji i . \nwryki narazic nic jl'st wcale uzgodniona i idzil' s:nnop:1s;
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akcja tych pai'1stw ma pozalcm charakter obronny, .Japonju zaś chiala wyb i t nic zaczepnie, co daje jej JffZewagQ inicja Lywy.
Polityka morska r\nglji ma przed sohi! bardzo skomplikowane zadanie, gdyż ośrodek nichczpicczci'1stwa dla całości impcrjum brytyjskiego znajduje si(,'. również i na morzu śródzicmncm.
Jeszcze w r. 1!)2!)-ym. \\' jednym ze swych JH'Zcm<')\Yid1, powiedział
Duce, że za 20 lat Afryka północna należeć h<2dzic do C<·sa rs Lwa
Hzymskicgo. \\" tym powiedzeniu :.\Iussolinicgo tkwi' istotne 11ichczpiccz<·1\stwo dla Anglji i jcżdi 7 lat temu nic zwrócono na k słowa
widkiej uwagi, uważafoc je za wybryk krasomówczości Il Duce,
olwcnic, gdy CZ(,'.ŚĆ planlt :.\lussolinicgo została jllż zrealizowana, kosztem :ilicslychancgo poniżenia J\nglji, nikt w t~·m kraju nic Judzi
siQ co do dalszych zamiar<'>w nowego Impcrjum Hzyrnskicgo.
PfZewaga morska na morzu śródzicmnem jest jcdn;! z zasadniczych pozycyj angielskiej polityki morskiej. Anglja nic może
pozwoli<'-, aby jakieś inne pai'1stwo tej przewadze zagroziło, gdyż
w takim wypadku zostalahy prz<'rwana najkr<'>tsza linja komL111ikacvjna, ł:!CZ::!ca Anglj~ z kanakm Suezkim, Egiptem i jl'j posi:1dloś~·iami na Dall'kim \Vschodzic. (;dyb,· rnorżc śn',dzicmne zostało
opanowane przez jakieś inne mocar~h~·o - mogłoby to oznaczać
pocz:1tck upadku światowego lmpcrjltm Brytyjskiego.
GdY został zawarty układ frnncuslrn-włoski przez pp. LaYala i }Iusscllinicgo, polityk~1 morska .\nglji została morno zaniepokojona, gdyż posiadała podsta"·>' do p1 zypuszczl'nia, że układ ten
ski(·rnwany hyl przeciwko .Anglji i celem jego było uczynienie z morza śródziemnego łacii'1skicgo .. ma re nost rnm ''. Adm i ra I icja a11gi(']ska zmuszona była do szukania nowych środków, kt<'>rchy mogły to
nichczpicczc11stwo llSllW!l'.. Xalcżało przcdcwszystkicm uzysk~1ć możliwośi· skoncentrowania gł{J\vnych sił floty na morzu śn'>dzicm
ncm, nic 11arnżaji1c na 11iclwzpicczt·i'1stwo swego położenia na morzu
Pc'>h10cncm, wobec szybko si~' odradzaj;!ccj marynarki ::\'icmi<'c. Hyla to jedna z głc'>wnych przyczyn. że Anglja tak pochopnie poszła
na spotkanie Ż::!daniu :\'icrnicc przyznania im prawa do posiadania
floty, wynosz,!cej ;;;')~;ć angielskiej, i spokojnie Jffz<·szła do porz:)dku
dzit·n 11cgo nad IW rnszcnicm przez :\i('mcy trak I at li \\' crs:llskicgo.
Przez zawarcie układu z ::\'icmcami polityka morska ,\nglji osi:rnała
cd podwój ny: dawała możliwość skonccn t ro\\·ania \\' razie pot rzchy głównych sił floty na morzu śr<'>dzicmncm. oraz szachowała
Franc.i\' przez od rodzenie si<2 pot~gi morskiej ~iernicc; pot(_'ga ta zagraża przedewszystkicm Francji, kt{1ra zmuszmw jest do zbliżenia
z .Anglj:! i szukania ohrony \\' j<'.i potc.-dzc morskiej; za cen<: kj
obrony Anglja otrzymała możnośi· zmuszenia Francji do wyrzeczenia si~ zohowi:!zin\. danych \\'lochom. i do poparcia .\ngl.ii ,,. jej
walce o morze śn'>dzicmnc .
. \nglja jednak nie posiadała już wystan·za.i:!ccj siły rnorsticj dla przeJH'O\Vadzenia podob1H'j polityki. Zaniedbanie floty
przez rz::!dy partji pracy hyło oczywiste dla Francji i \Vloch, .\nglja
zaś powinna była ponieś<'· skutki tc•go z~111icdhania. Potl_'ga morska
\\'loch na morzu śródzi<·rnncm okaz:da si~, tak:}, że bt·z pomocy floty francuskiej. walka z \Yłodrnmi wyd,1wała si(,'. dla Anglji bardzo
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ryzykoww!. Nictylko że flota włoska przewyższała angielsk~! w skła
dzie swych sił nawodnych i pod\\'odnych, z wyjątkiem okr(,'tów liujowych, lecz główna przewaga \Vłoch polrgała na silncm lotnichvic
morskiem; poł(,'.gćl tego lotnictwa była jeszcze Z\\'i<;'.kszona przez dogodne rozlokowania jego baz. Lotnictwo włoskie zagrażało przcdc\\'szystkicm głównej podstawie floty angielskiej na morzu śródzicm
ncm - :\Ialcic. Malta w jej obecnym stanic była praktycznie hczl>ronw!, \vohec napadów włoskiego lotnictwa homharduj~Jccgo i nie
mogła z Lego tytułu służy<'.· za J>az(,' dla floty angielskiej. (;ibrallar
l,yl bezpieczniejszy, lecz leżał za daleko, aby służyć· za podstaw(2 do
dzialm'1 floty angielskiej we wschodniej cz(,'.ści morza śn'Hlzicmncgo.
Dlatego polityka morska Anglji żwlała od Francji oddania do dyspozycji floty angielskiej baz floty francuskiej, mniej narażonych
na ataki lotnictwa włoskiego.
Bazy zaś angielskie we wschodniej CZ(,'Ści morza śródzi<'m
nego, jak Alcksandrja i Suez, s:J w chwili ohecnc.i bardzo słabo rozhudo\\':lllc i nic s,! w słanie służy<'.· za podstawy dla widkicj floty
podczas \\'ojny. \Y tych warnnkach Anglja prawdopcHlol_mic przysltWi do stworzenia silnej podstawy na Cyprze, położcmc.'. którego
jc:;t bardzo korzystne dla dziabu1 wojennych, we \\'schodniej cz(ści
morza śn'>dziemncgo.
·włochy zaś już przysbwily do fortyfikacji ,vyspy Panlcllaria, której położenie \\'ojsko\\'c na morzu śn'Hlzicmncm jest również ccn l ra lnc, jak i położenie ~lalty. Posiadaj.Je sil n,! t \\'ierdzQ na
Pankllarji, flota włoska zamyka skutecznie cieśnin~ Sycylijsk:.!, oraz
izoluje hascn wschodni morza śr<'>dzicnrncgo od jego basenu zachodn icgo.
Trzeba przyzna<'.~, że jeżeli chodzi o morze śródziemne. polityka morska Anglji doznała niebywałej jeszcze w dziejach \Viclkicj Brylanji porażki i jej prestiż został znacznie osłabiony. Duce,
w oparciu o swe siły morskie i powietrzne, 11ictylko że si<,> nie' przest r:iszył dcmonsl rac.i i morskiej 1\nglji na morzu śródzicnmcm, lecz
zal ryumfował z organizow:myd1 przez 1\nglj<,'. sankcyj i potrafił
przc'JH'ow:Hlzić swoje dotychczasowe plany afrykai\skie w da lek o
wi<;kszym zakresie, niż przypuszczała Anglja \\' najgorszym dla siebie wypadku. Obecnie :\lussolini przez podbój .\hisynji whil llicbcz-.
pi('czny klin w sam środek Impcrjum Bryt~·jskicgo. Klin ten nict~·lko że zagraża angielskim linjom komunikacyjnym ze \\\;chodem, lecz przl:ry\Y:1 ci;!gło~ć krylorjaln:.! posiadłości angidskich
w ,\fryce wzdłuż lin.ii Kair-Kapsztadt, zagrażaj:ic bezpośrednio
Kenji, Ugandzie i Egiptowi.
Polityka morska 1\nglji d:JŻY ohccnic <lo izolowania \Vloch
na morzu śrbdzicmnem; uie ulega \\',Jtpliwości. że Jugoslawja i (;rcc.ia h<;d:1 ,\ngl.k lwzwzgl<,:dnic pnpieraly. Co zaś dotyczy Francji, lo
można hyć przekonanym, iż polityka morska 1\nglji uczyni wszystko, co tylko h(,'dzie w granicach jej możliwości. ab\' zmu~"ić Fra11cjc~
n'l\rnicż do czynnego poparcia s\n·.i polityki. \Vi~lzicliśmv już, ):.~
j,,dnyrn ze środldnv takiego nacisku na Franck okazał siQ i rak t n t
morski angiclsko-niemicd::i. ~ast<._'pnym l'lapem hvła rcmililan'z:1-·
cja Nadrenji, gdyż nic ulega najmni('jszt'j w. 1 lplh~·ości. 1z zos.tala
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ona przcpro,Yadzona przy mikz~!cej zgodzie 1\nglji. St\\'arzaj:!C dla
Francji groźne nicbezpieczc1i.st\\'o, remilitaryzacja Nadrcnji jeszcze
bardziej zmusza Francj~ do szukania porozumienia wojskowego
z Anglj~!- Jednakowoż opinja publiczna Francji jrsl zdecydowanie
przeciwna \\'Ojnic z \Yłochami w obronie interes<')\\' angielskich na
morzu śródzicrnncm. z drugiej zaś strony rowmic doskonale. ż e poróżnienie si~ z Anglj:=! ua punkcie \Yłoch. może pozostawić Franej~
sam na sam z .Niemcami, co jest dla Francji prawdziwym koszmarem politycznym. Dojście do władzy we Francji czynnik/iw skrajnie
lc\\'icowych. jest dla Anglji zjawiskit'm bardzo korzystnern, gdyż
powyższe czynniki gotowe są do pchni\cia Francji na drog\ niebezpiecznej awantury wojennej. nawet wbrew najżywotniejszym interesom tego kraju, hyle tylko zadać śmiertelny cios nienawistnemu
faszyzmowi .
Polityka Anglji idzie ku swemu celowi wszystkierni droga~
mi, nic przcbicra.h!c ,,. metodach i środkach . Trudności, kl<'ll'c sit.:
pi\trz~! na tyd1 drogach, s:! olbrzymie. Anglja jest obecnie zagrożo 
na we wszystkich prawie CZ(.'.Ściach S\\'cgo imperjum: na morzu
Północnrm. na morzu śródzicmnem i na oceanie Spokojnym. \Y po-·
staci Japonji i \\'loch ma przed solH! przeciwnik<'iw grnźnych, świa
domych swych sił i d:!Ż~!cyeh wytrwah'. ku osi,!gni(,'.ciu swych celów. Ale .Anglja posiada olbrzymie zasoby matcrjalnc i wiclk:! sil\
moralm!, jej pot(;'.ga militarna. chwilowo słaba, jest na drodze do
szybkiego odrodzenia si(,'; wojna ś,,·iatmrn dala Anglji \\'il'lkic doświadczenie bojowe i szereg wybitnych woddiw na morzu. B~·dzic
wi<:c mogła już w kn'itkim czasie powi{'dzi<'Ć znów: .. \Yc han~ tlw
men, we havc the ships, we havc the money''.

4:h- -

504

,· ~
\~~;
.
~

KAPITAN :\L\HYN,\HKI BHU:'\O~

t

.
......

J.:\Bł„O~SKI.

Ubezpieczenie marszowe na morzu.
Hozw<'>j noW)Th środków w;_tlki na morzu i udoskonalenie
istnicj:!cyd1, stworzyły nowe warunki, ktc'ffc rnusz;_! hyc.'· hr~mc
pod uwag\'. nic tylko podczas realizacji operacyj bojowych, ale rownież w t rakcic \\'Y!)(:łnia ni a poszczl·gc'>lnych foz, z k t<'>rych takie operacje S,! złożone .
.Jcdn:! z nich jest na\\'igacja taktyczna, z punktu widzenia
ulwzpil'CZt'nia okn.'.tt'>\v. Bezpośrednie ubezpieczenie okr(,'t<'>\v składa
si(,' z nas tc;puj •!cych podstaw owych <..' lcrncn l<')\Y: dyskrecji, lwzpieczci'1s twa i gotowości do walki. Jak zobaczymy dalej. wypełnienie
tych \\·a run ków komp! ikujc zagadnie nic. \ \'ymaga od samego pocz:! t ku akcji z;_1lwzpicczenia „ci:rnlego" i n'>żni sil,'. zasadniczo nic tylko od metod stosowanych za czasc',w ::'\clsona, ale również od metod
ostatniej wojny świat<.>\Y<.'.i, burz:_tc stare zakorzenione tcorje i pojc,:cia.
Zachowm1ie dyskrecji posmrnjącej si(
1) y s k r c c .i a.
na morzu flot v, l>Ylo łat wo osi:Jga Inc za czasów ok rc:t<'>w żaglowych,
ponil'waż .ied;·11y111 śrnclkicm wywiadu hyly okr(,'ty. Zastosowanie,
przed pucz:! t kicm woj ny świat owej udoskona lon('go rad.i o telegraf n
i lodzi pod\\'od11ych, jako llO\\Tgo środka wywiadu, skomplikowało
zadanie, jednak, j;_1k nas uczy doświadczenie wojny światowej, nic
albowil·rn par<: takich
wykluczało dyskretnej nawigacji zespołc')\Y,
wypadld1w istotnie miało miejsce.
Lotnict\\'o, jako środek wywiadu, nic było dostatecznie wykorzyst:uw, i nic zd:iżylo odegrać poważniejszej roli w poszukiwi1niu i odnalezieniu przeciwnika. Zupełnie inaczej przedstawia sic;
kwcs lj a o} H'Cll ie. Pow oj en ny rozw<'>,j Io l n ict wa u moż Ii wia śle cl zen ie
od JHic:,:1 t lrn rncli.<',w n iep rzyj ariela. Kombinuj :1c wywiad lot n iczy
z wywiadem łodzi podwodnych. z zastosowaniem nm,·vch środkc'>w
t~'L'hi~iczn~·ch ( radjon:~mi_ar~',, hydro~1kuslyka i t. d.) p~>zwala przccnvn,i 1,~mn na od~w ll·z1cn 1c I skdzcrnc bez przc·nvy ok rc:t<'>w na morzu. I ylko w wywtkmvo dogodnych warunkach ( cicmw 1 noc, mgła,

.JllZ

505

niski pułap chmur), przy zastosowaniu specjalnych środk<'>w maskowania ( ograniczenie korespondencji radjowej, zaciemnienie
okr(,'.tów, zmiana kursu z nastaniem ciemności) można zrealizować
dyskretne wyjście na morze, lub chwilowo unikn~!Ć obserwacji nieprzyjaciela, ale wcale nic można liczyć na powodzenie w wypadkach, gdy si<; ma do czynienia z choć troch~ znaczniejszym zespołem, w cokolwiek dłuższym pływaniu na morzu. To też opieranie
zabezpieczenia fioły tylko na elemencie dyskrecji, w wi(,'kszości wypadków h~dzic skazane na niepowodzenie.
B c z p i e c z e i'l s t w o w 1· u c h u. .Jcdynem nicbezpiccze11stwem groż,!ct·m fiolom żaglowym, jak również pancernym na początku ich istnienia, było nieoczekiwane spotkanie z przeważająccmi siłami. Zastosowanie min, zmusiło do przyj(,'cia daleko
posunifJych środków ochronnych przeciwko temu 11owenrn nidwz·
pieczei'lstwu, znajdu.i~!ccmu się w gł<:bi morza. Zacz(.'.lo je stosowa<'.·
juz podczas wojny rosyjsko-japoi'1skic j. Przed każdym wyjściem
tralmrnno przejścia i wyjścia z haz i posuwano si~ za tra11krami.
Podczas wojny światowej mina znalazła znacznie SZl'rszc zastosowanie i zapewnienie hczpiecze11stwa nawigacji' pochłornJo ogrnmn:!
ilość środków matcrjalnych. Selki okr<:tów były codzirnnic zajcJ,·
przy tej niebezpiecznej pracy. Dalszy roz,v<'>j min i ich n'>żnorodnośc'.·
( miny przeciw ł. p., an te nowe, czasowe), udoskonalenie śrndk.<',w
przeciwtrałowych, jak również przystosowanie lotnictwa i łodzi podwodnych do stawiania min. wskaz11je na to, że znajdą one jcszcZl'
szersze zaslosowanil~ w przyszłej wojnie i że ochrona przeciwko
nim stanic sil,'. jeszcze trudniejsza.
~a pocz,!tku wojny lnl-1 - 1 ~)18 znalazł zastosowani<' śro
dt'k jeszcze znacwie niebezpieczniejszy od miny, dotychczas nit'doccniany. mianowicie ł<'>dź podwodna. Pierwsze jej sukcl'SY (U!} i l. d.)
zn111sily woju.i~!CC mocarstwa do przekształcenia poj(.'<'.: o zabezpieczeniu. żaden wi<.:kszy okr<,:t nie ryzykował wyjścia bez specjalnej
ochrony. \ V ten sposób duża i lośC.:· torpedowc<'J\v i kon l rl orpedowców została przydzielona do wi(,'.kszych okr<.:l<'>w. Pobyt na morzu
cenniejszych ohjckt{)\\' skracano do minimum. ,\!(~ nic na tern krn'1zagrażaj,J<T wil'lkim okr<:tom. Hozwc'>,j
CZ[! si<~ nichezpieczd1stwa
lekkich okr(,'tów torpedowych ( torp. i konlrtorpl'dowce) doprowadził do stworzenia w l<'j dziedzini<' nowego typu, spcc.ial11ic nicht'Zpit'cznego nn wodach przybrzeżnych i ograniczonych przestrzeniach
morza, mianowicie szyhkobil'żnego kutra torpl'dowl'go. \Vrcszcie
wymienić należy, w dobie obecnej możc 11ajgroźnit'jszl'go przeciwnika, o niezbadanych .it'szcz<' bliżl'j możliwościach, mianowicil' lotnictwo morskie. Przeciwnik kn jest n'>wnic nil'lwzpicczny llcl\\Tl dla
najwi<.:kszych i dobrze uzbrojonych okr(,'.t{)\\', niezależnie od tego.
gdzie si(,' znajduj,! - w ha zie, czy kż na morzu. ~icbczpicczl'i'1s I wo
Io polega na jego uzbrojeniu ( bomby, torpl'dy, miny, środki chl'miczne ). na jego ilości i ogromnym rozwoju kchnicznym ( zwi<,:kszcnie ładunku użytecznego, szybkości, promienia działania i puła
pu) i 11a możliwości masowego zastosowania. Hcasumuj:1c widzimy.
że w przyszłej wojnic okr<:ty, znajduj:1cc si.:: na morzu, b(;d:J musiały liczyć si\'. z niehezpicczer'1stwc m podwodncm, nawodnl'm i po-
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wictrzncm. Zabezpieczenie nawigacyjne na morzu bQdzic tedy wymagało zastosowania śrndków ochronnych nie tylk o przeciwko każ
demu z tych poszczególnych nicbezpicczei1stw, ale również przeciwko kombinowanym działaniom nieprzyjaciela pod wodą, na wodzie
i \V powiel rzu. Stąd potrzeba i konieczność rozwi,!zania całokształ
tu zagadnienia zabezpieczenia na morzu.
Pu tych pani uwagach natury ogólnej, możemy przystąpić
do omówienia „ubezpieczenia nawigacji na morzu". Ubezpieczenie
marszowe na morzu polega naog<'>ł na wywiadzie, ochronie i środ
kach obrony. Rozwiązanie zadania, ostatecznie, wyraża siQ w organizacji marszowego szyku zespołu i obliczeniach nawigacyjnych
( podział na etapy: wybór ku 1·sów, szybkości, szyki i t. d. ). Szykiem
marszowym zespołu nazywa siQ wzajemne ustawienie poszczcg<'>lnych cz(,_'ści składowyd1 posuwajt1ccgo siQ razem zespołu, z ustaleniem zadai1, kl<'>re mafo one wykonać w razie spotkania z nieprzyjacielem. Celem ubezpieczenia marszowego b(,'.dzic uniemożliwienie
ostatniemu wykonania nieoczekiwanego napadu na ochraniane okrQly. St:1d leż wynika.i,! poszczcg<'>lne zadania:
a) l 1 przcdzic'.: na czas ochraniane okrt;:ly o groźbie spodziewanego napadu nieprzyjaciela.
h) Przeciwstawić, siQ i powstrzymać nieprzyjaciela na
czas potrzdrny do przygotowania odpowiednich środ
kc'>w obrony na och rnnian vch okrQlach ( odparcie luh
uchylenie si(,' od ataku). ~
\V zależnośc i od n'>żnych rndzajów napadu, ubezpieczenie
n~arszowe dzieli si~ na ochron~ przeciwko ,łodziom podwodnym. lot111ctwu, h·kkim toq>edowym okr(,'tom, dużym nawodnym i wreszcie
na och ronQ przeciwmi now,J. \V każdym wypadku och ro na nrn rszowa powinna składac'.· si<_'. z cz(,'ści ( środld>\Y) mającej za zadanie ohsc·nvae.i<: i powiadomieni<'. i czc;ści ( środkc'nv) przeznaczon('j do odparcia ni<'przyjacida. Typowym sposobem działania 1wszczegMnych
cz~ści uhezpit'CZl'nia h<2dzic poł:!czcni<' ohserwacj i ze swoim napadem (kontratak) .
O c h r o n a p r z c c i ,,. ł o d z i o m p o d w o dn y rn. C<'lcm ochrnnv przeciw l. p. jest spostrzeżenie na czas ło
dzi podwod1wj ni<'przy.f acicla, zap(dzrnic je.i pod wodQ i zmuszenie
do zn'zygnow:rnia z ataku. Na podstawie doświadczenia wojny hviatm\Tj można twierdzi<.\ że metoda marszmn·j ochrony okn;tc')\v
przeciw I. p. jest dostatecznie oprncowana. Przcdewszystkiem okrcty ochrony przt'ciw ł. p. ohscnYuj;! po\\'icrzchni(.'. morza za\\'m·t·;!
w granicach k,Jtów krytycznych ataku 1ia ochraniane okr(.'łY, w_odl<'glości n'iwnej prz('hicgowi maksymalnemu salwy torpcdo~\'cj I. p.
Praktycznie hior,Jc h<,;dzie to, z.tkżnic od szybkości zespołu, ~eklor
dziobowych k:,ll<'iw kursowych ulH'zpieczonych oknJów, zawarty
porni~·dzy 0° a (i0 11 - ~)0".
.
:\Ia.i~Jc. d~> czynicn.ia tylko z je<.lną lin.i~! ochrony, ustawia si(
J:1 w odlcgłosc1 (i --8 kahlI od ochramanych ok r<:l c')\\'. Pn'>cz te-no.
d!a za p<·~y11 ~c11 ia ci,rnłośc~ ohscrw.acji, w wypadku wymuszon ,~·h
HH·prz<.:wHl.zrnny~h zwrotow uhczp1cczany:ch okr\'l<'>w, np. przy; uchylcmu sI<; od siadu loqwd:v, cclowcm Jest posiadać w szyku za-
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hczpicczcnia przeciw I. p. cskorto,,-ee n')\n1icż z tvłu, w kierunkach
rufowych k~!L<'>\Y kursowych o:- · ... ------~ --chranianych okn;tów bojowych.
I
\
Posiadanie tylko jednej
·- .... - .......... ·.
\
linji osłony nie daje howicm pcł
\
lH'.i gwarancji przeciwko alnkom
I
ł. p .. ponieważ mog,J on e przejść
\
I
pod okn;lami konwoju.i:1ccrni i
przcprnwadzać dalszy ci:rn alnku,
z11ajduj:1c si(,'. już poza l:J linj:J.
To leż dla zwi~kszcnia hczpieczci'1sl wa trzeba w miari.: możno
ści posiada<'.· dwie linje eskorlowd)\v: jedn,J w odległości 4- !> kabli
i drngą w odległości 7- 10 kahli
ł.
Nie należy
od dużych oknJów.
zbliżać osłony na odległośi: mnicjsz:1 niż ;; _...:..1 kabli, ponil·w~1ż moSzyk mar:;zowy z ochronq /· łf'·
głoby lo ograniczyć: swohodt.: rnajcclnoskk.
llC\\Tll llhczpicczon)·ch
\V pewnym stopniu. przy niedostatecznej ilości cskorlowc<'>w. moż.kd11:1 ut rndni<'.· zada n ie lodzi om przez po~tl\\·a n ie si<: zygzakarn i.
uak spos<')h len może rnicc'.-, n'>w1licż skull'k przeciwny. gd)·ż cz(:_'slo
właśnie doprowadza cd na odil'głośc'.'. strzału. To leż śmiało można
t\\'icrdzic'.·. że najlepsz,J s:imoobron:J ccl11, pow środkami pomm·nicz{·mi, l><.:dzie jl'go duża szybkość·. Oslo11a. znajduj:,1ca si<: w J,czpośrednicm pobliżu uhczpil'czonych okn,-l<'>\\'. może hyc'.· \\'zmocnioną
i uzupdnion:1 ohsl'n,·ac.i,} przl'st111i<;l:J \\'zdłuż kursu, olH'jmuj:}CQ
przcslrzc1'1 za,\·arl:1 pollli(,'dzy k,Jtmni ku1·so,,·emi ochranianych okr<;>ti'>w od 0 ° do <i0 ' -70'' ,,. obie strony.,,. odl< , głości fi - 7 mil.
Osi:.igni(.'.cic takiej ohsl'l'\\'ctCji da si(2 prZ('j)l'O\\'adzi{· tylko
zapomoc:.1 "'skomhinmrnnia działalności lolniclwa z okn:tami nawodlll'llli. Zaś przy posuwani11 sil; w obszarach \\'yj:.ilko\\'o nichczpiecznych z po\\'odu przypw;zcz:il 1H'.i ohl'C!lości łodzi pod wod ny~·h, np.:
przy wyjściu luh pm,Tocic do bazy. należy ,,·zmoc11i<'.· ocliro11<: j)l'ZCci\\' I. p .. uzupełnić· ,h lolnicłwl'm i okn;lami na\\'odnl'mi (szybkobieżne kulr~·. okn;ly niszczycil'k ). ~:idmicnic'·. ,il'szczc 1wkŻ)', że
przy zastosow:111i11 marszu zygzakami. przy \\'yznaczcniu miejsc
ochronie. należy rÓ\\'nicż l>rać pod tt\\'ag~ swol>od<: i \\'_Ygod<: zrniany lrn rsów. jak równi('Ż w pc\\'llil'llic ci:Jgłości i sk u lecz n ości
ochrony.
O c h r o n a p r z e c i ,,. I o l n i c z :1. Obrona przcci\\'lol nicza okr<2i<'>w ,,- marszu jest bodajż e najmniej oprncm, :111:J,
natomiast nil'lH'zpieczn'1st\\'o alak{Jw z pm\'iclrza jest jednym z najistotniejszych. Po\\'yŻszc zmusza do z\\'n'>ccnia spl'cjalnl'j ll\\'agi iw
zagadni(·nia przcci\\'lotniczc \\' marszu i 11a ochron~· przl·ci\\'lolnicz:),
jako na czynnik pien,·szorz<;dnt·.i wagi . .Jako podsla,,·\' organizacji
obrony JH'Zt·ci\\'lot nicz('j należy przyj:1<'.·:

I

...
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a) Dostatecznie wczesne wykrycie nieprzyjaciela i uprzedzenie o nim dużych okn;;lów.
h) Zatrzymanie i odparcie atakuj~!cych samolotów przez
sł worzcnic naokoło chronionych okn,:lów nieprzerwane.i st refy luh stref~ ognia arlykrji przeciwlotniczej,
analogicznie do md ody przyj<,:tcj przy obronie przcciwlot niczcj ohjeklów, znajduj:!cych si~ na wybrzeżu.
Obron~ przl'ciwlolnicz:! można zorganizować przez ustawienie okr<,:l<'>w ochrony naokoło ubezpieczonych okrQlów, w odległości nic przckraczaj:Jcc.i podwójnej doniosłości skutecznej artykrji przcchdot niczcj. \ Y zależności od lq tc'>\v kursowych a laku, samoloty JH'zeciwnika mog:! hyc'· zauważone o ;~,;> - il minut przed
momentem zrzucenia bomb, a czas ich przebywania w strefie skutcczm,go ognia artylrrji przeciwlotniczej, wh!czaj:!C \\' lo i al'lylcrjQ
przcciwlotnicz:! ochranianych okn;lc')\\', h<,:dzic wahu('.~ si~ pomi<;:d.zy
1 a -1 minut. Dalsze przedłużenie przelotu samolotów przez strcfQ
ognia poci:malohy potrzeb<.: tworzenia nowych linij ochrony i pnwi<,:kszenia liczby okn_:U)\Y ochrony. Drugim sposobem podniesienia
skuteczności ognia może być wzmocnienie artylcrji przeciwlotniczej
okr<,:l<'>w ochrnny. :\loże to doprnwadzić do potrzl'hy budowy specjalnych okr<,:t{>\\· przeciwlotniczych. posi:Hla.h!cych wyj;_!lkowo silną artylcr.i<.: przeci\\'lotniez:! ( lak jak już zbudowano specjalne okr~ly strażnicze przl'ciw ł. p. ). ;_tlbo do stworzenia typu uniwersalnego
dla celów przeciwlotniczych i przeciw ł. p. \V pobliżu własnych
hr?·g<'>w, w granicach promienia działania samolol<'>w niszczycidsk1ch. och ro na przl'ei w lot nic za może hyć uzupełniona przez eskorlQ
własnych s:nnolot<'>w.
O c li r o n a p r z e c i w o k r c: l o rn t o 1· p cd o\\' y m poll'ga na doslakcznic wczcsncrn wykryciu atnkuj:!cych
lek kich sil nieprzyjaciela (kont rlorpedowce, torpedowce. kul ry torpe~lm~·c ), na zatrzymaniu i odparciu przez kontra tak i ogid1 artylcry.1sk1. Typowym sprzy.ia.i:!cym warunkiem do JH'Z('}ffO\\':tdzcnia
:llalrn przez okr~'ly lorpcdo\\'e, h<,:dzie gorsza widoczność. ( noc,
zmierzch, mglista luh bardzo poclmrnrna pogoda). ,\tald)\\' przcprnwadzonych we dnie ( o ile nrnj:1 na celu zniszczenie, a nic zmuszenie
do rnanC\\TU prz(·ciwnika) należy oczckiw:1<'·. w Wf!Skich przejściach,
gdzil· manc\\'l'O\\':rnic jest utrudnione, luh też przy posuwaniu siQ
wzdłuż szcher, fiord<'>w, wysepek i nicn'>wnych. szarpanych brzegów,
ulatwiaj:Jcych ukrycie i wskoczenie. \Y dziei'1, najhardziej pnt,,·dopodohnym kicrnnkicm ataku h<,:d:! dziobowe k:!IY kursowe, w zwi~!zk li z czcm t rzcba rozmieszczać ochron~ \\' sek lorach <lziolH>\\'\Th
.,
w ohie si rony oslanian,Th okr<:t<')\\', do GOl)-70" od kursu.
Dla szybszego. i pcwnicjsz('go uprzl'<lzcnia wielkich okrel<'l\\· o groż:JC'l'lll nidlczpieez('i'1slwic. wygodniej jest ustawie.'~ okrct\·
ocltrnny w granic:1ch widoczności sygnałów optycznych, miano,,·i~{e
,,. odległości :> - (i mil. żel_>~: ?,bć· sobie dokładnie sptaw<,:. jak n:deż~·
w da!1y1~1 wypadku roz111H·sc1e ochn~n<.: w stosunku do sil gl<')\\'ll\'ch
( ni~ ,1ak.1Ch, lqt:ieh !.;:ursow~TI! ): rnozna ułożyć'. odpowiednie tahiicc
~ I I Il). klon' poda.i:! odlcglosc1 od okr\·t<'>w chronionn·h do ataku.1:Jeycli l orpl'dmH'<'>w i ku t r<'>w I nrp., w chwili za tnrnż~·nia ich JffZC'Z
2.
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okr<:ty ochrony. i lahlice ( Il I i IV) podaj,1cc czns znnjdowania si\'.
alakuj;!cych pod ogniem artyleryjskim ochrony, do momentu wypuszczenia przez nich torped.

Rys.:s.
Rys. 2.
I

~.

\
I

I

\

I

•

~0°---tr-:ro • /

\

~

I

'\"'"

I
I

.\
.

I

i'

I

•

•

I

i)rirnny uyk marsz C>WJI z od,~on'ł.

,~rzec/wtor/'edowq {z J"'i'J uÓuf>1Uz~q.c':,,

.l):r,·~,,,,y sx_yk marJZowy

z ochron'I

ł"u.c/wforfedaw~ (3 J''i'J u6~z;:Hz'Jqc._j

ułożenia
Ponieważ wi<):szość clcmen ll')\y polrzdrnych do
tabel ulega zmianie dzi<Jd post<,:JH)m leclrniki, nie trzeba zapominać
o uaktualnieniu tych danych, od kl<'>rych właściwie zależy pc'Jźnicjszc
rozmieszczenie ochrony przcci wt orpcdowej. Z przes t udjowania I akich tabel wynika, że posiadaj:!C tylko dwie grnpy w ochronie. WP.
dnie, w dohrych warunkach widoczności. 11ajwygód11iej rozmi(·ścić
je na kątach kursowych ochranianych okr(.'.t<')\v :HJ" z obu burt. Przy
trzech grupach najhardziej cclowcm h<;dzie rozsławieni<.• dwuch
grup na k:!tach kursowych uhezpi<'czonych okr(,'.lc')\v -1:> 0 z ohu h11rl.
zaś trzeciej. wprost z przodu na kursie. Z tych samyd1 tablic wynika. że we dnie, przy dobrej widoezności wykrycie nieprzyjaciela nasl~'JHI.JC dostatecznie wcześnie, aby przy szyhkiem przekazaniu s~·gnalu. duże okr(,'.ty miały czas na uchylenie si\'. od ataku. Ze znrni<'jszcniem widoczności należy coraz hardziej przysuwa<'· okr~ty ochrony do dużych okr(.'.l<>\V. \Yobec tego okres czasu uzyskfwany dzic;ki
obecności ochrony i wykorzystywany do uchylenia si<,: od ataku
przez siły główne. b~dzie si~ zmniejszał. Ponieważ IW przekazanie
sygnału potrzebny jest pewien okres czasu ( ts ), to z dalszem zmniejszaniem siQ widoczności może nast,wi{· laki moment, ż<· olwenoś{·
oc11rony nie da żadnej wygranej w czasie, w pon')\nwniu do okresu.
kl<Jryhy miał atakowany okr(.'.t, gdyby sam wykrył prz<'ciwnika.
Tizeczywiścic, o ile weźmiemy pod uwag(.'. wypadek najbardziej niesprzyjafocy. mianowicie ukazanie· si<: niq>rzyjacida z przodu na
kursie dużn:h okrc:t()\\' (Hys. ~1), to
Ą obecność z przodu
B
N.
o~ • ochranianvch
W.
•
W.
~ .,.
kr<:tc'nv (,\.) okr~tu ochrony (B) da
R y s. 4.
wy gran~!
pewn:1
tylko
czasie
w
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I.

Odległo ść ( d o ) od ochrani a nych okr«;>tów do atakuj ących torpedowców, w kablach, w chwili wykrycia ich przez okr«;>ty ubezpieczenia i czas
(t) potrzebny na prze.iście drogi do punktu strzału , w zależności od rozstawienia oehrony i n-płn na różnych k~!lach kursowych ubezpieczonyeh okrę
tów. Zakładamy: Szybkość atakuj;}cych torpedl)wców V n= ~~O wi:zł., szybkość ubezpi eczonych okr«;>tc'>w Y u= 18 w«;>zł. Przebieg torped wystrzelonych
z torpedow eów P=:rn kabli, szybkość torp ed Y t = 30 w<;>zł. Odległość, na
której zostafo zauważone ataku.i,1cc torpedowce H = 80 kabli, odległość pomiQdzy ochroną a ubczpicczonemi okrc:tami r = 60 kabli.

Kąty

I

kursowe uhezpieczonych okręt ó w
na o ch ro nę

oo

Kąty

kursowe
ubezpieczonych
okręt. na ataku ją cych

I

on

-

30°

15°

90 k

obliczeniach
podczas ataku, okręty
ubezpieczone nie
zmieniają kursu
i szybkości a ata-

140 k

1133 k 1124 k

107 k

t

11.Sm 10,5 m 9.5 m

8.0m

do
t

- ---

30°

Uwag i

do

- - --- -

20°

60°

~

10°

45°

do

5.Sm

-- --- - -

133 k 135 k 132 k 119 k

104 k

8,5 m

7,5 m

11.0 m 11.0 m ,10.s m

-1-1-

_,_,_

w

przyjęto, że

kujące utrzymują

niezmienny peleng na cel.

· - - 1 --

131 k 135 k 137 k 127 k 115 k

t

10,5 m 11.0 m '11,5 m 10,5 m

do

126 k 133 k 1 140 k 133 k 125 k

t

10.0 m 12,0 mi 3.0 m 12.0 m 11.0 m

9.0m

-----40°

do

1

t

--

-- --- 50°

I

120 k 121 k 137 k 137 k 132 k
10,0m 12.5m 14,0m 14.0 m 13,5 m

-

-

-

---

111 k i l ~ 132 k 138 k 137 k

t

10,0 m 13.0 m 15,0m 16,0 m 15,5 m

---

-- --

I

do

107 k 101 -k 125 k 135 k 140 k

t

9,5 m 13,0 m 15.5 m 17,5 m 18,0 m

-

I

-

do

I
60°

-

- - --- --- -70°

--

do

100 k 105 k 115 k 129 k 133 k

t

9.0 m !13,0 m 16,0m 19,0 m 20,5 m
1
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Il.

Odległość ( <1 0 ) od ochranianych okr(,'tc'>w do ntalrnj:1cych kutrów
torpedowych w kablach, w chwili wykrycia ich przez okr(,'ty ubezpieczenia
i czas ( t ) potrzebny na przejście drogi do punktu strzału w zależności o<l
rozstawienia ochrony i n-pia na różnych k:1tach kursowyd1 ulwzpieczonych
okr<:tów.
Zaklad:1my: szybkość atakuj:1cych kutrów torpedowych Yn = 3G
W(,'Zł., szybkość ubezpieczonych okr<:tc'lw \'u= 18 W(,'Zl. Przebieg torped wystrzl'lonych z kutrów torpedowych P= 1;-, kabli, szybkość torpecl Yt = 30
W(,'zł. Odlcgłoś<'· na ktc'>rej zostnj,J zauważone ataku .i :g'e kutry torpl•dowe
H= ;-io kabli, odll'głość. pomir:dzy ochron:} a ubczpicczonemi okrr:tarn i r =GO
kahli.
Kąty

kursowe ubezpieczonych okrętów
na ochronę

I

o()

Kąty

kursowe
ubezpieczonych
okręt. na atakuj ąc ych .

I
I

oo

45°

I 90 k

69 k

'

do

110 k 10s k

t

I

10()

I

I -

w

do

-

9.0 m 7,5 m 5,0 m

9.5 m

-84 k

106 k 108 k 101 k

59 k

10.6 m 11.0 m 9.8 m 8,6 m 6.0 m

t

-I

II
:

-·1---

I

do

100 k

108 k 107 k

97 k

t

8.7 m

9.5m 9.0 m

8.0 m 6.0 m

-

78 k

---

-

do

90 k

105 k 110 k 105 k

90 k

t

8,0 m

9.2 m 9.7 m 9.2 m l 8.0 m

30°

--

---40()

~ k ' 96k l

du
t

7,0 m

r

50' 1

du

60 k

-
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102 k 110 k

-

107 k

-

do

-

68 k

t

-

8.0 m 11.0 m 13,0 m 13,5 m

70°

1--'·

--

60"

I

85 k

5.0 m 9.0 m 11.0 m 12.0m 11.7m

t

-

10k 107 k 101 k

9.3 m 11.0 m 11.0 m 10.0 m

--1

-

90 k

104 k 110 k

·-

---

do

-

43 k

t

-

4.5 m 10.0 m 12,5 m 14,5 m

97 k

59 k

I

obliczeni ach
p odczas ataku, okr ęty
ubezpieczone nie
zmieniają
ku rsu
i szybkości. a a takujące utrzym u ją
niezmienny peleng na c el.
przyjęto, że

I

- -

Uwag i

60°

--.........

--

-- -

20()

30°

I
I

--- -

15°

107 k
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III.

Okrl's ('zasu przl'bywania, wyrażony w minutach ( t ) pod ognil'm
od1rony torpedowc<')\v nieprzyjacielskich, podczas wykony,Yania ataku na
ubezpieczone okr<:ty w zależności od rozstawienia ochrony na różnych ką
tach ku1·soW)Th ubezpieczonych okn;-t<'>w i kienmld>w ataku.
Zakładamy: szyhkoś{· atakuj:g·ych torpedo\\Ti'lW \' n =:W wc;zł., szyhkoś{· ubezpieczonych okrc:tc'iw \'u = 18 WQZł. Przebieg torped wystrzelonych
z torpc·dowcc'iw P=:10 kabli. Szyhkośt'· torped Yt = :10 W(,'Zł., odległość na której
zostaj;J zauważone nieprzyjacielskie torpt•dowce H = 80 kabli , odległość pomic;dzy okr(,'tarni ubl•zpieczoncmi, :i ochron,J r = liO kabli.
kursowe ubezpieczonych okr ę tów
na ochronę

Uwag i

15°

~

Kąty

kursowe ubezpieczonych okrętów
na atakujących

~1

8,0

1,5_ I

4.5

7.0 :

I

~.5_ ~~~~
10°
6,0
7,5
9,0
9,0
8,5
20°
9.o _1o.o 9.o_ ~
·~-_-_-_-_-_-_-_-_-3_0_0 _ _ _ _ ,_8-.o-

I

40°

-----

7,5
6,5

9.5
9.0

11.0
12,0

5,0

7,5
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W obliczeniach
że podczas ataku, okręty
ubezpieczone nie
zmieniają kursu i
szybkości, a atakujące utrzymują niezmienny peleng na
cel. Okręty ochrony rozpoczynają ogień na atakujące
go z odległ. 60 kab.
przyjęto.

IY.

(~kres ('Zasu przebywania wyrażony w minutach ( t ) pod ogniem
ochrony n1eprz_yjacielskich kut1·ów torpedowych, po,kzas wykonywania
ataku na ulwzp1eczone okrc;ty,w z:deżnoś<'i od rozstawienin n<'hrony na róż
nych k,1t:u:h kursowycl1 uliezpiel'zonych okrc;-t{iw i kierunków ataku.
Zakładamy: szybkośc~ atakuj:J<'Y<'h kutn\w torpedowych \rn,: 36
wc;zł., szylikośc~ u})('zpieczon\'ch okn:l( l\\' Vu = 18 w(,'zł. Przebieg torped wystrzelonych z ni<·przyj:wielsldch kutrc'>w torpedowy('h 11=1;} k:lbli. Szybkość
toqwd \'1 = :rn \\'(,'Zi., odległość na ktc'Jrej zostaj,J zauważone nit•przyjacielskic
kutry torpedo\\'(' H =:,O kabli, odlegloś{ pollli<;dzy ol,:r(,'łami uh<..•zpieczonemi,
a orhrnnq r = (i() kabli.
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W obliczeniach przyjęto, że podczas ataku,

ubezpieczone
ok ri;ty
nie zmieniają kursu i
szybkości, a atakujące
niezmienny
utrzymują
peleng na cel. Okręty
ochrony otwierają ogień na torpedowe kutry nieprzyjacielskie po
upływie 1 minuty od
chwili ich zauważenia.
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wtedy. gdy odległoś ć (zbliżenie). którą wzajemnie z nieprzyjacielem przechodz.! sobie na spotkanie \\' trakcie przekazywania sygnału, bc.-dzic mnicjsz.! od widoczności (\Y). to jest gdy

+

(Vu
Vn) ts < \V.
\V ·w ypadku przeciwnym. tu jest gdy (Vu +Vn) ts>W·, wy ..
granej \\' czasie dla uchylenia si<; przed a tak iem i przygotowania się
do obrony nie b~dzie, ponieważ napadnic.-ci zobacz<! już a takufocych
przed otrzymaniem sygnału. Tablica \' pozwala na porównanie warunków marszu z ochrom! i bez niej. Z tablicy tej wynika, że przy
szybkości 12 \\'(,'.Złów ochranianych okr<,:tc'>\v i 18 W(,'.Zł<'>w n-pła, przy
spotkaniu na kursach przeciwnych, wygrana w czasie uzyskuje siQ
dopiero przy widoczności wi(,'.kszej od 1 mili, a przy szybkości 18
węzłów okr(,'.lÓw ochranianych, npla 2--1 \\'(,'.Złów, tylko podczas widoczności wi~kszej od 1,il mili. Jednak trzeba parnicJać, że o ile
uprzedzenie w tych warunkach nic daje realnej korzyści, to okr(.'.ty
ochrony mog,! zwi.!zać i powstrzyma<.': n-pła. Prócz tego, o ile nieprzyjaciel ukaże si(,'. nie na kursie, ale z boku, to ukres czasu uzyskiwany dzi(,'.ki obecności ochrony dla uchylPnia si~ dużych okr~tb\\'
h<,:dzie wzrastał. Dlatego leż należy zrezygnować z ochrony przeciwko okr(,'.tom torpedowym dopiero wtedy, gdy widocznoś6 spadnie poniżej O,il 1 mili, to jest wtedy. gdy zbyt mała odległość może
przeszkadzać dużym okr<,:tom w manewrze.
T :1 h I i ca

Y.

Okres czasu który może być wykorzystany przez ubezpil·czone
okrc:ty dla uchylenia sic: przed atakiem torpedowym nieprzyjaciela, zauważonego z przodu wprost na kursie, w zależności od posiadanej ochrony

i

widoczności.

=:w

Zakładamy: S?.ybkoś{'. torped nieprzyjaciela Yt
wc:zł<'iw., okres
czasu potrzebny do nadania sygn:lłu o nieprzyjacielu ts :::.1 ruin uty.
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18 węzł.

ochroną

0,6

1,0

1,4

1.8

2,2

2.6

bez ochrony

0,6

1,0

1,4

2,3

3,2

3.9

z

\V obliczeniach przyjc:to, że zbliżmie n:1stc:pujc na kontrkursach.
Po otrzymaniu sygnału o nieprzyjacielu, lub po odkryciu go
przt·z okrc:ty ubezpieczone, okrc:ty te zaczynaj;} manewr „uchylenia", po upływie jednej minuty. ~icprzyjaciel wypuszcza torpe<iy po upływie jednej minuty od chwili spostrzeżmia ochrony.
Zakbda sic:, że spostrzl'iono sic: jednocześnie na odległości rów··
ncj zasic:gowi widoczności.

d u ż y ·m z e s p oDawniej jedynym zadaniem ochrony bydużych okr~tów przed nieoczckiwancm
spotkaniem z silnym nieprzyjacielem. \V obecnych czasach :Spotkanie takie, dzi(.'.ki rozwojowi łodzi podw. i radjotcchniki, staje się coraz mniej prawdopodobncm. \Vi(,'.kszc możliwości zastosowania lotnictwa przydzielonego (lotnictwo okr(.'.towc i brzegowe, sterowce)
do wyszukiwania nieprzyjaciela, wpływają na odpowiednie zmniejszenie znaczenia okr(.'.towego dozoru, jako środka obserwacji. \Yykorzystywanie okr(.'.tów <1ozoruj~1cych do wykrycia dużych sił przeciwnika, h<.'.dzie konieczne w warunkach mglistej i pochmurnej pogody, przy niskim pułapie chmur, przeszkadzafocej lotnictwu rozpoznawczemu w wykonywaniu swego zadania, jak również przy posuwaniu si<.'. zdała od swych hrzeg<hv, poza promieniem działania
lotnictwa brzegowego, gd~.r brak jest lotnictwa okr(,"'.towcgo. \V normalnych warunkach we dnie, przy dobrej widoczności, rolą ochrony jako środka obserwacyjnego przeciw dużym nieprzyjacielskim
siłom, jest dublowanie swojego lotnictwa.
Inny l rocl1<.'. cha rak ter uzyskuje zagadnienie ochrony, o ile
ma za zadanie nic tylko wykrycie, ale i powstrzymanie nieprzyjaciela. \V tym wypadku ochrona powinna być wzmocniona. Czynności
jej mog:J przeistoczyć si(.'. w działania czołowego oddziału luh przykrycia. Specjal11~1 rol~ mog~} odegra<.': tu wcielone do ochrony łodzie
podwodne. \V nocy i \\'c mgle wzrasta możliwość nieoczekiwanego
spotkania z nieprzyjacieh.·m, wobec czego obecność ochrony utworzonej z okr~l<'>\Y jest cl'lowq, pomimo że wymaga poświ~cenia dość
znacznych sił. Typowym szykiem ochrony przeciw silnemu przcciwniko\\'i jest ul worze n ie ruchomych zasłon, posuwaj:Jcych się
zgodnie z ruchami sił glc'>wnych, ustawionych w kil'runkach, z których nieprzyjaciel jest najhardziej spodziewany. Oddalenie takich
zasłon od sił głc'>wnych może być znaczne i zahezpiecza przed mc>żli
wością przypadkowego spotkania z własnerni okr(.'.tarni.
O c h r o n a rn i n o w a ina na celu wvszu lrnnie zagr<'>d lub pc'>l minowych, znajduj:1cych si<;> na drodze ~chranianych
okr<2tów, wyszukiwanie wolnych przejś<'.~ i ohcjść i przeprowadzenie
okr\'t<'>w wślad za trałami. Zadanie to może hyć wykonane przez
specjalnie przystosowane do tego celu okr(.'.ty ( szybkobieżne t ranlcry, okn,·ly z dziohowerni trałami-parawanami luh też torpedowce
z parawanami ochronnemi ), posmvafoce si~ przed uhezpicczoncmi
okr<2ta~ni i ustawione w ten sposób, aby zapewnić im dostatecznie
szcrc~ln pas wodnej przestrzeni. Odkgłość, pomi<.'dzy traulerami a uh<?Pll'C?>ncmi okr<.'.tami określa si<.'. w ten sposób, ahy te ostatnie
z_.1cdm·,t slron:v mogły w razie potrzl'by zmienić kurs, luh zatrzymać
SI(;•, gd~}>~T \\/l\rylo przed nimi miny; z drugiej zaś, ahy nie 1110glo
nast:w1c wy.1sc1c z przetrałowanego pasa lwzpicczncgo. Przejście
przez za~1ydt: minow:1 za traulerami, ktc'>re w tym wypadku używa
]~ h_a~·dz1e.1 pewnych, ale powolnych trałc'>w cic,·żkich, odbywa sic;- po;~ oh .1 wy!naga z11acz1H·j ilości t raukrów. Pot rzeha zaś forsowania
z<1g~·od mmm\·ych, szczeg<'>lnic w W(,'Ższvch i płytszych miejscach,
Il1oze zdarzyć sic: bardzo czc,:sto, to tPż 1;alcżalol>y s(worzyć 'rodzaj
O c h r o n a

p r z c c i w k o

ł o m
n a w o d n y m.
ło zabezpieczenie swoich
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trałbw, któryhy dawał odpowiednie gwarancje hczpicczci'1stwa,
pozwalał jednocześnie na dostatecznie szybkie trało\Yanie przez

ale
do-

stosowane do tego traulery. Ochrona przeciw-minowa musi hyć
\Vyjście i pływanie
również przewidziana dla lodzi podwodnych.
w zagrożonych przez miny obszarach na rzuca nam zagadn icnic l ra10\vania nocnego i wypracO\vania odpowiedniej metody. \V dziei'1
ochrona przeciwminowa może być 11zupcł11iona przez ]otniclwo,
które poszukiwałoby plywaj:!cych min, lub tt-ż wy1wjdywalo pola
minowe, o ile na to pozwoliłaby przezroczystość wody.

Ry.s.5.

\Y n i o s k i. \V obecnych warunkach ubezpieczenie duokn:;t6w 1w morzu ( okn.,ty linjowe, kqżowniki. stawiacze
min~ transporty desantowe) jest nic do pomyśh,nia lwz dohrz<' przemyślanej i zorganizowanej ochrnny. \V nrnit>jszym stopni11 dotyczy
to drohnil'jszych szybkobieżnych okn,:(<'>w i lodzi podwodnych. :ile
i dla tych ostatnich. szczcg{ilnic przy posll\rnniu się na powierzchni,
może ona mieć z1wczl'nic zasadnicze. \V zwi:Flrn z rozwinic;cil·m si~
lotnictwa, w obecnych warunkach specjalnego znaczenia ual>ina
ochrona przeciwlotnicza. Hozwi~1zanie zadania t1IH'zpil'CZ<'nia 11:1 morzu od wszelkich możliwych napadc'>w przeciwnika wymaga dużej
ilości okr~l<')\\'. Pewne zmniejsz('nie kj ilości można uzyskać, przez
pob!czenic nieklt')rych zadai'1, jednak należy zachować\\' tern pcwit'll
umiar - pamic:taj,!c, że możemy mice.'· do czynienia z różnemi rożych
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<lzajami napadu (ataku) jednocześnie. Xiezh\'<lnym i cennym uzupcłnienil'm ochrony złożonej z okr\'tów jest lotnictwo, które powinno znakź<.': jaknajszersze zastosowanie . .Jako ochrona przeciw z1rncznicjszyrn nawodnym siłom nieprzyjaciela z powodzeniem mogQ by<'·
użyte łodzie podwodne dalekiego morza ( sous-marin d'escadrc ),
szczcgc')lnie jeśli chodzi o jego powstrzymanie. Dobre i pewne ubezpieczenie okr\'t<')\v wymaga dalszego rozwini(,'cia spccjalnycl1 typów
okn;'.tów ochrony, szczcg(>lnie okr\'tÓw prz('znaczonych do ohrnny
przeciwlotniczej, z siln~! artylcrją przeciwlotniczą, oraz szybkohież
nvch t raukrów.
·
Organizacja ubezpieczenia na morzu powinna hy<'· konkretnie dostosowana każdorazowo do otrzymanego zadania i warunkc'nY.
Siła ochrony w marszu powinna być· ustalona zależnie od posiadanych środl,:c'>w ochronnych \\' danym obszarze <lziałai'l wo.knnych,
jl'dnakże ohl'cność ich nic zmniejsza potrz(·by ubezpieczenia taktycz1wgo, kt<'>rr .kst czynnikil'm bezpośrednio zalH'ZJ)l('CZaj:1cym okr(;'.ty
znajduj;!CL' si<.'. na morzu.
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I~ż.

FHYDEHYK POLITCH.

• światowe budownictwo okretów wojennych
w r. 1935.
\V jednym z m1merów „Le g{nie civil" znany francuski inbudowy okn;t ów, Gautier, podaje rezultaty wysilk<'m· programowych w budowie okrc.:tc')\\' wojennych, dokonanych przez wielkie
ma rn1arki w r. 1!}:~;>.
Budownictwo to było dominowane przez kilka faktów o ka·
pilalnem znaczeniu dla polityki morskiej.
Traktat waszyngt01'1ski zawarty ,,. r. 1 D22 uregulował
wzgl\'.dll~! pot\'.g\' marynarek wirlktch pa1'1st w morskich. a wic.-c stopnimYoŚĆ. nowych budowli. Traktat len liczył 1w przPdłużcnic swego
1 r. Japonja nie wypowieżywota w r. rn:rn. gdyby :H grudnia
działa go, stwarzaj~!C kmsanwm prccl'dcns dla innych pa1'istw. Hokowania, ktc'>re nastcwity. doprowadziły do traktatu lo11dyi'1skicgo,
r., a kt<'m,go jedyrn! dodatni11 stroktc'>ry winien trwać do koi1ca 1
n~! było s tworzPnie. jakby amortyzatora dla pahJcc.i wci:JŻ kwcs tj i
Pacyfiku. Sprawa hegcmonji Pacyfiku. kl<'>ra zdecydowała stanowinie zmieniła sic: w pd nie w r. 1 D:,;>, a bodaj
sko Japonji w r. 1
zaostrzyła sic.- nawet hardziej. \Y każdym razie hudżd morski Japonji wzrósł znaeznie, a hudżl'l Sta1dn\' Zjednoczonych wzrastał
z nim rc'n\'nokglc.
Drugim kapitalnym faktem politycznym hyła angielskoniemiecka ugoda morska z 18 czcrwea 1!}:~.> r. Ugoda ta zadała śmier
ttlny cios traktatom: wasz)·ngtoi'1skil'mU i londyt'1skicrrn1, ktc'1re
u trzymały w swoich decyzjach flotc.- nicmicck:! w granicach trak latu wersalskiego. t. j. !}'}, tonażu angielskiego. \Varunki ugody angielsko-nicrnicckicj Sć! znane. Odbiły si~ one glośncm echem przcdewszystkicm we Francji. dla ktc'1rcj ~iemcy zawsze stanowi:! gł<'>wne
nid1ezpicczc11stwo. Z tego punktu widzenia zmniejszyły one znacznie warunki hczpil'CZl'i'1stwa Francji. zważywszy zwłaszcza, że przy
wysokicm uprzc·myslowieniu ~icme<'1w budowa ich jednostek może
by{: przeprowadzona w tempie znacznie szyhszem. niż u ich s:!siada.
żynier

rn:~

n:w

n:~-L
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też
obrała
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Francja z chwil::) zawarcia tej ugody angielsko-niemieckiej
polityk~ wolnl'j r\'ki, co do nowych budowli.
\V k011cu rn:~;> r. została otwarta nowa konferencja morska
w Londynie, maj:1ca na celu wzamian ilościowych i jakościowych
ogra11iczd1 uprzednich traktatów sl\vorzyć nowe podstawy dla
ustosunkowania flot wielkich pat'1stw morskich . .Tak było do przewidzenia, konferencja ta nic zdołata znaleźć wsp<>lncj podstawy dla
najbardziej sprzecznych tez wysuwanych przez każde z zainteresowanych pa1\stw.
Przejdźmy do przegl,idu nowych budowli w r. 1 n:l:i
S t u u y Z j e d n o c z o n e. Z chwile! wypowiedzenia
przez .TaponjQ trak ta tu wasz~·ngto11skiego prezydcn t HooseYclt
przedstawił lzhie projekt budżetu wojskowego na r. 1u:~:5,'G w wysokości 7~)2.-18-1.!ł(iG dolarów, o 1GO rniljonów dolarów wi~kszy od tegoż z r. 1~):14,'5. !ł(i czenYca prezydent podpisał bill wydatk<'>w morskich w wysokości -WG miljonc'n\' dolarów; w km 120 miljon<'>w dolarów na nowe jednostki i ,1() miljonów na lotnictwo morskie.
Z kredytów t Ych w r. 1!):r> rozpocz~to hudow\' przewidzianych 2-1 jednostek wo}·nnych; poza km jednak Stany Zjednoczone
urnchorniłY dodatkowe krcdvlY z działu wielkich roh<'>t publicznych,
kt<'>re JHlZ\~·oliły na rozpocz\'ciJ w r. 1~):\;> budowy (i8 nowych jec"łno
s tek.
\V ko{1cu przewiduje si~ jeszcze program zamian~· starych
jednostek linjowyeh, kt<'>1·y ma wejść w życic w styczniu
r.
I )zi(2ki temu wysiłkowi Stany Zjednoczone nic S,! już dalekie od osi:rnni\'cia parytetu morskiego z i\ngljQ.
Z j{'dnoskk linjowych \\' r. 1D3;i zako11czo110 modernizacjc;:
panc{'rnika ,.Idaho", co kosztowało 8 miljonc'>w dolarów . .Jest to już
dzicsi:Jla jednostka zmodernizowana. Przen'>hki pokgały na zainstalowaniu ogrzewania ropowego kotł{nv, zwi<.:kszcniu kąta ostrzału
dział. ulepszeniu kierowania ogniem, instalacji 8 dział 1'.D mm pltn.,
\\'Zmocnicniu poklad{lw, \\'Zmocnieniu ochrony podwodnej, co wszystko zwi~kszyło tonaż okr<;:tu o :moo tonn; moc maszyn została
zwic,:kszona tak, że szyhkośi· została zachowana - 21 W\'Złów.
Z krażowników 10000 t. G zostało rozpocz~t \Th w r. 1 ~):t"j
( .. Brooklyn". ·,.Saya n nah". ..Nash ville", ,.Phoenix". J>hiladdph ia",
„Boise" ). \Vszystkie maj,! h~·i· w~·lrn11czone mi(,'.dzy sierpniem
rn:w r., a październikiem rn:n r. Kniżownik 10.000 t. .. Quincy",
spuszczony 1~) czerwca 1~):G r. został poważnie uszkodzony przez

rn:~7

pożar.

Z ll'kkich jcdnos kk. ponic,rnż t orpcdowce 1 :-iOO t osi:Jgn\'ły w lipcu rn;~;i r. granice; wil'kll. Stany Zjednoczone rnzpocz~ły
w tymże roku htulo\\'(2 JG jednostek tego typu. a przewiduj:! jeszcze
:"> 1

dalszych.
A n g I .i a. Budżet marynarki na r. 19:~;') wyn ic'lsl fiO.(f>0.000
funt<')\\' szkrlingc'm·. przcw~·ższaj;Jc o :t;i00.000 f. budżet z r. 1 !):}.!;
w stimic tej prZl'widziano 2-L>.1 rn> f. na nowl' lrndowlc.
Program 110\\·ych budowli na r. 1!n) olJCjmował: :l kqżow
niki typu „Southampton", 1 przewodnik flotylli i 8 kontrtorpedow-
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ców. 1 podwodny stawiacz min, 1 łódź pod\\·odna typu P. 1 patrolowiec typu S, :~ duże traulery, 1 eskortowiec, 1 okr(.'.t hydrograficzny i kill:a mniejszych jednostek.
\Vohcc napr{.'.Żoncj sytuacji politycznej p1·zewidujc si\'.
ewentualne rozszerzenie powyższego programu, pokrywając go po
raz pierwszy w stosunkach angielskich z pożyczki.
Z jl'dnosll'k linjowych w r. 1!):r> znajdowały sic; w remoncie-modernizacji ,.\\'arspite", ,,Hoyal Oak" . .,)lalaya". Koszt przcrbhek każdego z nich wyniesie 1.000.000 f. Koszt przen'>hki „Hcpuł
sc" przewiduje si\' na 1.300.000 f., czyli połm,·(.'. ceny okn,'.tu. Panccr·nik „Hamillics" po swej modernizacji wszedł do służby w kot'1cu
rn:~-1 r.; koszt jego modcrnizacj i wyn i<'>sł ~Hm.OOO f.
\Y r. 1 H:r) została rozpocz(,'ta budowa jednego lotniskowca
z programu 1n:~-1 r. .,Ark-Hoyal".
Z kqżowników weszły w r. 1 !):t> do służby: z programu
1 n:~1 „Ajax" typu „Lcandcr" ( fi.8-łO t. zbudmYany w rekordowym
czasie 2(i miesi(.'.cy ), .. Amphion" typu „Lcander" zmodyfikowany,
.. ..:\rethusa", picnyszy z kr:Jżownild)\y ~.O(lO t. ( D = i>.:.WO l.. L =
1:>2.4m, B = t;').~m. li = ~l.~m. \' = :~~.;') "··, YI - li>2 mm. rV-102,
1 katapulta).
X\'III - lekkich pin., YI ap. torp.
Z programu 1!):{2 r.: , i .. \pollo" typu „Lcandcr" zmodyfiko-

:>:~:~,

L

wany ( cha rak tcrystyczny przez swc'>j s losu nek

D '> n).

,.Gala ka",

drugi z kr~!Żownil.Jrn· i>OOO t., .. Sydney" typu „Lcandcr" zmodyfikowany. przeznaczony dla . \ustrnlji.
Z programu 1!):~:~ r. \\ r. 1!J:G został jl'dynie spuszczony krą
Żo\\·nik .,Penclope". trzeci z kn1żownild>\v i>OOO t. Kqżm,·niki typu
UOOO t., ,,Sou t harnpton" i „Ncwcus tle" miały hyc': spuszczone w r.

1D:Hi.
Z programu 1n:~-l były w budowie w r. 1D:~i>: kniżowniki
,,Sheffield", .. (;lasgow" i „Birminghnm'' typu „Southampton" i kr:!Żo\,·nik .,,\urora", czwarty typu ;i()()() t.
Jcżl'li chodzi o kontrtorprdowre angidskie, to z prngramu
rn:~1 r. weszło do służby w r. ·1!J:~-l 8 SlTji E. Z programu 1!):t~ r.:
8 kontrlorpcd. serji „Fearlcss" i 1 przewodnik flotylli „Faulknor"
weszły do służhy w r. 1!);~~- Z programu 1 !):~:~ r. jest wykoi'1czony
,,G n .· en Yillc". a 8 kont rtorpcdowców ser.i i „Greyhound" h(.'.d:! wykoóczonc w r. 1!):Hi. Z prngramu 1!J:i I r. h(.'.d:! wykoi'1czonc w r. 1H:rn
,,llardy" i 8 kontrtorpcd. serji „llcros".
Z łodzi podwodnych z programu rn:n r. ,.Slwrl/' i „Scalion" ( typ „Swordfish") zostały ukoi'1czonc w grndniu 1!):,-l r„ a „Sr~wrn" ( typ „Thames") \\' r. 1!J:,i>. Z programu 1!J:\2 r. w r. 1!):,.-) zo.
„Snapp<.·r"
stały ukm'tczonc „Clydc" ( typ „Tłwnws" ), .,Salmon'' i
( typ „Swordfish" ). Z programu 1!):,;~ r. były w hudo\\'il' w r. 1!n.>
łódź podw. stawiacz min .. (;r:unpus" ... );andi:tl" i ,.Scawolf''. Z programu 1 ~):H r. rozJ><>CZ(.'.to budm,·(,' w r. 1!);).> łodzi pod w ... Spearfish'',
,,Sunfish" i „Horqual" ( stawiacz min).
520

Z innych jcdnoskk w r. rn:t) były wyko11czone z programu
1 !):n r. awiza-traulery „I lalcyon", ,,Skipyack", .,I larricr", ,J-lussanl"
( n = 8,;i t., II - 102. I - płn.). \V budowie były z programu 1~):~~
i 1 D:~-t: awiza-stawiacze min: .,Londoncrry", ,J)rptford", ,.Flectwood", ,..\herdccn" i awiza .,Spl'<lwcll", .,Niger", ,,Salamander" ( trzy
ostatnie typu ,Jlarricr" ). ,. Enchantrcss", jak i trauler „Kingfishcr"
były wykm'tczone \\' r. 1!):tł. Poza tcm rozpocz(,'.to hudow(.' 2 kutrów
przybrzeżnych z programu 1D:r) r .
.J a p o n j a. Idąc zdecydowanie ku hegcmonji nad Pacyfikil'm, .Japonja dokonała wiclkil'go wysiłku finansowego. \V r.
U):~:; buclżl'l wojska. najwyższy w h istorj i tego km.i u, wyni{)sł 1 '..W
mil.i on{)\\' f un tc'rn· szkrli ng<.)\\', z czego 2;) mil.i onc'>w f un U)\\' przeznaczono 1w marynarkc: . .Jednak po uchwaleniu dodatkmYYch kredytów
Jrndżd mary1{arki wzn'>sł do ;);H) miljon{)\y ycn<'>w, a ;.Z~!d japl;11ski
zapowiada, że przyszły budżet osi:Jgnie wyższ:! jl'szczc sumc:, bo 700
mil.i one')\\' ycnów, czyli 70 mil.i o nów run tc'>w; o hecny budżet rnaryna rki angielskiej wynosi tylko GO miljon{)\y ftmt<'rn·.
Program morski Ja pon.ii. pocZ,}\\·szy od 1!):n r., przcwidy\\'ał osi!rn1li<;cic poziomu us ta Ionego przez traktat lo11dyi'1ski, jak
i zast:!]>il'ni<~ jednosll'k, kt<'>rc osi:Jgm,·ly granit\' widm. \Ycdług clanycl1, dotycz:lcych budowli japm'1skieh. prowadzonych w tym okresie, poziom kn winien byt'~ osi:Jgnic:ty \\' r. 1 !):Hi.
Z budowli pro\\'adzo11ych \\' r. 10;~.l należy przcdewszystkil'm wymic11it'· modcrnizac.k panccrnik<'>w „1lutsu" i .. ~agato". Dotyczy ona Z\\'i<,:kszenia obrony plt11., zwic:kszenia opancerzenia pozimncgo przeciw bombom. 110\\'ego ki('rowania ogni<'m artyleryjskim, zwi<,:kszenia ilości rel'kk torów. Pn ncerniki. kt<'m~ już przeszły
prz<·z t(,' modcrniz!tc.k, przedstawia.h oryginaln!! syhwtkc.: ze swcmi
!) pomostami jcdl'll n:1d drugim,
stateczność ich, jako platformy
artyleryjskiej, jest z11:1cznit· zmnit'jszona.
Z krQŻownild>w h~·ły \\' wykoi'1czcniu „Suzuja'' typu ,.:\logami" ( I) = 8i>OO t.. \T - :t\ \\'., nasuwa tu w:}tpliwości malc zanurzenie - -Li> m ), ,.Kumano", -1-ty kqżownik tego typu i jcdrn krą
ż() w 11 i k 10. ()()() t.
Z torpcclm,·c<'>w - wszystkie torpedowce 1:rn8 t. otrzymały modyfikacje, mające na celu zwic:kszcnil' stateczności (wśn'>d nich
,.Sh i ra tsuj u" - spawany). \Y yk01'1czonc zos taly „Ywlachi", ,J la rusa nu", .,Samidari", ,.Cmikazc", wszystkie typu ... \riake" ( 1:rn8 t. ).
Hozpoez1:2to hudow<,: torpedowce')\\' ,. l lyioclori'', ,,I la~·abusa", ,J\.agasagi", ,.Okotori" i 4 dalszych. \\'szystkic typu „Shiclori" ( ;);H) t. ).
Z lodzi podwodnych w r. 1~);~;') l>yly w hudowil' .. H.O. 2:r' i „I. 7-1".
F r a n c .i a. Chociaż budżl'l w r. 19:i;) został. zwi<:kszony i wynic')sł 2.Do:i milj. fr .. wydatki na nowl' budowle zostały znrnicjsz01H'; 11:1d wyżka budżd u dotycz~· gl<'J\\'11 i<' lot ni et wa morskiq~o.
Program t D:r> r. przewidywał lmdm\'(.' jednostki :i~.000 t.
i 2 kontr-torpcdowec'>\\' 1700 t. 110\\'('go t~·pu; żadna ł<'>dź podwodna
nie była przewidziana w tym programie, ale należy zauważyć, że małe
lodzie pod\\'. s:J zwykk whJczonc cło programu obrony wybrzeża.
\Y r. 1D:ri została ukoi'1cz1111a modyfikacja pancernika .. Breta01H'" ( wymiana koti<'iw. opalanie ropowe koll< >\\' ).

,,le

0

521

\V hu dowie były: pancernik ,.Dunkcrquc" ( spuszczony w
l n:};> r.) i drugi tegoż typu ,,Strasshourg", rozpocz<;:ty
w listopadzie tegoż roku.
Z kn!Żowników: ,,Jean de Vienne" i „La Galissonniere" tyJHl ,,~Iarscillaisc" ( 7o00 t. ), w tymżt' roku spuszczono 2 inne krążowniki tegoż typu _,,(~loire" i ,,:\Iontcahn":kof1tr-torpPdowców: ,,Terrible", który SW~! szybkością
43,0j w. pobił rekord światowy, ,.:.\logador", ,,Volta", .. Audacicux"
i ,,:\falin''.
\V budowie również było 8 eskortowców z 12 przewidzianych programem rn;H r. Ich dane charakterystyczne: D = GlO t..
L = 80.7 m, B = 7,2 m, li = 2.8~~ m, V = :>J,j w., II - 100 mm,
V kar. masz. pin., IV ap. lorp. --100 mm.
Z łodzi podwodnych: ,,Sfax", ,,BcYczicrs" i „Casablanca"
scrj i .,Agos ta" D = 1:rnrWGO t., L = n:~,D m, B = 8, 1G m, Il = .t, 7
m, HP = 8000. I - 1OO mm, I - :n mm. I - kar. masz.. XI ap.
torp. ;>;>(); dalej „Le Tonnant" serji „Espoir". ostatnia z programu
192!) r. IIP = 6000, Y - 18/10 w., H = 8000 mil przy 10 w. Po wykoi'1czeniu wszystkich lodzi prngrarnu 1 D:W r. ( w rnku 1 !l:Hi hc.:d~!
spuszczone 2 ostatnie „Ouessant" i „Sidi Ferruch" ), Francja posiadać b<;:dzie :młodzi podw. typu-1500 t.
Z łodzi pod w. G80 t. w r. 1~l:r.i spuszczone zostały .. .Junon",
,,\'enus" D = (i-1 m. B = 4.8 m, Y = 1-1.D w., I - 7;>, I lrnr. masz.,
VIII ap. torp. :>;>0 i .,Perle", stawiacz min typu „Saphir" ( :tł miny;
sys t. ~ormand-Fcnaux ). Lodzie pod w. typu ,.:\'arwal" ( H sztuk) maj~! hyć zmodernizowane w r. 10:rn.
\Y koi'lcu z okr\'t<')\\' nie podlcgaj:!cych ograniczeniom traktatowym wymienimy awizo kolonjalne ..l)'lhcrville".
\V ł o c h y. Budżd 1n:~;>J:Hi r. wyni<'>sł 1.:m1.88l .OOO lin'>w.
o 80.100.;>23 liry wi<;:cej od poprzedniego; nadwyżka ta przeznaczona na nowe budowle.
Została zako11czona w 1~n> r. modernizacja pancernild>w
„Cesare" i „CaYour", na których została znit'siona środkowa wieża
:W:i mrn; pozwoli to, wraz z wymian:} nwchanizm<'>w. przypuszczalnie na zwi(.'kszcnie szybkości tych jednostek o 1 w. ( 2(i w.).
\\' tym też roku została rozpocz<;:ta budowa zapowiedzianych pancernik<')\\' :t">.000 t. .. Li ltorio ., i .. \'i t t orio-\'<:neto"; ht;d~J one
uzbrojone prawdopodobnie w działa HHi mm.
\\' budowie były 2 kr:Jżowniki typu „Condotlicri" - .. :\lontccuccoli'' i ,.:\Iucio-.\t tendolo Sforza''. Ich dane charaktcn·styczne:
D = :i8;>~ t., L = 182.2 m. B = UU:2 m. \' = ~7 w., IIP ~ 1 f O.OOO,
VIII - 1:i:2 mm, YI - 100 płn. YIII - :n płn. VIII - kar. masz.,
IV ap. torp. 0:~:~, 1 katapulta . .,:\Iontccuccoli" dał na próbie 8 h szybkości ~8,8 w .. na pn'>hie 4 h maksymalnej szybkości :m w. przy
maksymalnej szybkości Jq,:> w. i podóhno ,,·y.i~Jlkowo małe zużycie
paliwa. E.T~!Żownik „Duca d'.\osta" (I) = (i.im t.) wszedł do służby
w lipcu 1D:fi r .. daj~!C na próbach przeszło :~8 w. szybkości. kqżow
nik _ll'goż typu „Eugenio di Sa ,·oia" został spuszczony w lu tym
1 !l:t> r. Z torpedowcc'>w w budowie były 4 torpedowce typu .. Spira".
Z łodzi pod\\". w hu dowie były: .. (;~tiilco Ferraris" I) = 880; 1:wo
październiku
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18/8 w., II - 100, II kar. masz. 13 mm płn. , \'III ap. torp.
3:~:~. Lódź ta zdobyła rekord zanurzeni a, khld,Jc siQ na dno na gł\'
bokości 109 m i pozostając tam w przcch!gu 20 minut.
Dalej spuszczon e były „Pidro :\lica" D = 1:nl /1883 t.,
Y = 1W8,;j w., lI - 120, l - 7o, YI ap. torp. ~:t1 i 40 min; ,,Piet ro
Cahi" D == 1475/1~lH7. I - 120. \'lll ap. torp. ;')33 i tegoż typu „Fabio Filsi".
Pozatem w próbach był nowy szybkobieżny kuter torpedowy o danych: L = 17.~ m. B = :L:>G m, 11 ap. torp. -1;)() mm najnowszego typu, II kar. masz .. 4- homhy hydrost. Nap(.'.d 2 silniki Diesla
Fiat 7;>0:\II(, 1 G cylindrów każdy; na próbach dał on szybkość, 43 w.
przy 1800 obr/min. Promici'1 działania :wo mil przy szybkości ekonomiczne j.
l\a zasadzie osła t niej ugody angielsko -nic~ i c m c Y.
mi<'ckicj skład floty: niemiecki ej przrdstawiałhy si\' nasl(,'pująco
( :~;)V,- tonażu angielski ego):
t., Y

=

Or\'ły

linjowe
I „otniskow cc

18:uso tonn
47.2:;o
- :-,270=41.!}80 t. (:>,270 t. przypuszcz a lnie

przejdzie na łodzie podw. kt<'>rych tonaż
zwir:ksznny do 4:->i tonażu ~mgielskiego).

został

Kr:Jżowniki

i> 1.380

lekkie
„
Kontr-tor pedowce
Lodzie podwodn e

07.270

Hazcm

G:ł.:500

18.4-1:i

,.
,,

+ 3.270

23.715 l.

420.59;') tonn.

Od tego trzeba odj,!Ć tonaż już istnic.i~!CY 7;>.6()0 tonn.
Ogranicze nia jakościowe przedstaw iaj,! sic: nast\'puj,! co:
:2G. ()()() t.
Okn;ty linj owe
20.000 "
Lotniskow ce
10.000 „
KrQżowniki
G00-800 „
Lodzie podwodn e
1;)00 t.-84%
Konlr-lor pcdowce]
1830 t.-1 t>%,

\V ten sposóh fiola wojenna :,,.;icmit·c stanowić h\'dzic 8~ t;:'ri
jednostek
floty francuski ej, a w rzeczywistości, zważywszy, że
francuski ch S,! to okr(,'.ty przestarzałe, h(,'dzie miała ona duż~! przewag<:: nad frnncusk! . Prz(•waga ta przytcm może hyć szybko osiągni~
ta_. gdyż i\icmcy posiadaj:} 11 stoczni gotowych do budowy najWI(,'.kszych jcdnoslck ; przewidu je si\', że program niemiecki może
być z ])O\\'OdZl'llil'm ukrn'tczollY w r. 1n-to. \V każdym razie należy
tu liczyć si(2 jl'SZCZ(' ze sfinanscm ·aniem kgó prograrnu . który licZ,}C
ca 10000 zł za 1 tonnt2, osi:1g11ic sum(,' en :~.G miljarda złotych.
\V r. t !);~i) były w hudowic w ~icrnczec h 2 kqżomiiki opant:crzone typu ,,lkutsch land": , .. \dmiral Scheer", .,Craf Yon Spec",
~ylwd ka ich n'>żni sil,'. od „I ku lsch land" przez ich opancerz ona wiez~ nawigacy jn:!. :'\a pancernik ach D i E silniki Dicscla maj.! b;·ć za-

:rnrc
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stcwione przez turbiny zasilane z kotłów wysokiego ciśnienia. :\łają
bye one uzbrojone w :1 wieże potrójne 280 m /m, air z działami nowego modelu o zwi(,'kszonym zasi(,'gu.
\V tymże rnku przygotowywano si<,> do spuszczenia 2 jednostek :W.OOO t. ,,Scharnhorst" i ,Jineis<:nau". Chronione przeciw
pociskom grubym pancerzem pionowym i poziomym, a }H'zcciw minom przez g(,'.sle grodzic, maj,J one być uzbrojone w;~ potrójne wic;~c z działami 280 m /m szybkostrzcl1wmi ( :~ strzały na minut<z'.), liczne działa 1--17 m/m płn. i 8 ap. torp.; szyhlrnś<.'· przewidywana - :io w.
2 hrakufocc kr,Jżowniki 10.000 t. winny być spuszczone
w km'icu rn:rn r.; mają hy<'.·. one stosunkowo silnie opancerzone
i uzbrojone w VIII - :m:J m / m. Z k nJżownnd,w (LOOO t. w r. rn;~;")
wszedł do służby ,,Nu rnherg".
Jeżeli chodzi o łodzie podw., to I dy-on ,,\Vt>ddingcna'' zosformowany we wrześniu 1n:~:-i r. :.w łodzi pod w. ( U-1 - U-20)
jest już gotowych i przydzielonych do eskadry :\1orza Ballyckit·gL>.
}.;owe budowle w r. 1 ~);f> innych pat'1stw przedstawiały siQ
nasl(,'puj,!co: I) a n .i a miała \\' hudo\\'ic torpc.'dowicc 28;') t. ,,Ornen''; S z\\' e c ja wykrn'1czyła kniżo\\'n~k ,,(iolland", kt<'H·y stanowi jcdn<! z najcic.'kawszych no\\':'-'Ch jednostek . .Jego dane charnktcn·stvczne: D = --l.il27 t., V = 27,i> \\'., IIP = :1:rnoo, YI - 1;")1,
IY ._ .7;") pin., I\' - 40 pin., VI torp. :>:~;~, 100 min, 1 katapulta, H
wodnosamolot<'>w.
~ o r \\' e g j a
wyko{1czyla stawiacz min
i okn:t szkolny zarazem „Olaf TryggYason" 1q~-1 t.
T II r c j a
posiada program morski ohejmu.i,!cy: 2 kniżo\\'nH;:i t O.OOO t., 4 kontrtorp. i 4 łodzie podw. Prngram morski I I i s z p a n j i ;:awi<'ra
12 łodzi podw. -lOO t.. 1~ torpcdowe<'rn' 800 t. i 2 stawiacze min
stał

:WOO t.
Ostatni a konferrncja londyi'1skc1. k I<'>rn z reszt:! ohjcJa tylko
;~ pai'lstwa morskie, ,\nglj<,'., Franck i Stany Z,iednoczrnw, nit· potrafiła oczywiście usun.JĆ wpływu kwestji politycznych na zbrojenia morskie. Hywalizacja Stanc'>\\' Zjednoczonych i .Japonji o licgcmonj(,'. nad Pacyfikiem i rezultat zhrojci'1 niemieckich pozwalafo
przypuszcza<'.·, że ten \\'yścig zhrojci'1 morskich, który hył widoczny
w r. rn;~;"), h(.'dzic w dalszym ci(rnu w równym tempie kontynuowa-

ny.
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Zagadnienie kolonjalne w Polsce.
Pochłania nas chwila biPŻ:,1ca. Cab! uwag(,'. skupiamy na
\\"Ydarzeniach dnia, nieh·lko sensacvjnvch i naprawd<.: barwnych,
krz zarazem bardzo wa~nych i prz~-'ll'in Ży\\'o nit'poko.i:!cych .szeroki og<'>ł. Politycy, JHtlilicyści i pisarze wojsko\\'i nicchc.-tnic zahicrnfo głos \\' sprawach, kt<'>rc dotycz:.! czasów minionych lub odlcgil'j przyszłości. Z mozołem staraj:! si1.2 odgadn:1c'·, co przyniesie bliskit' jut ro. Hzu t oka zbyt dakko naprzód opinja publiczna przyjmie jako brak roz\\·agi. {\icpodohna odmówić· takiemu stanowisku
dużej dozy słuszności: snucie w:Jlku fantazji w kwcstjach najistotniejszych nic po\\·i11110 mit·<.'· miejsca. Hc'>wnit'Ż bardzo mało si<;: m<'>wi
wbn'w utartemu zwyczajowi o przeszłości: nawet rocznict' wielkich
zwyci<..:slw, jak Cuszyrna, bitwa .Jutlandzka i inne - zbyto drohncmi a h:.111alnemi wzmiankami \\' prasie. ::\loże dzieje si<;: to ze wzgl<,:du 11a kłopoty, z kt(,rcmi horykaj:.,t si<.: zwycit:zcy.
~ajwi(~kszl'm powodzeniem cicsz:1 sic; jako ll'maly do rozważai'1: obecna sytuacja polityczna i rozwijajQcy sic,' na .it'j tle wy.ścig zhrojc1'1. Ostatnio, po sukcesach włoskich \\' .\fryce, duże zainteresowanie pocz(.:lo okazywa<'.'. zagadnieniu kolonjalnC'mu. I Polska
nic stanowi tu wyj:,tlku. \\' pocz:1tkaeh czt'l'\\Ta mnhas:1dor Chła
powski wygłosił \\' Soei{·t{'. cit· (;cographie ComnH_'rciale w Paryżu
przc1rn'>wil'nic, \\' k l<'m•m m. in. oświadczył: ,,Posiadamy -100.000
rocznego przyrostu ludności. Chcemy żyi·. l\'a kontynencie niema
już możliwości takie.i ekspan~ji. kl<'>rnhy nic nantszala cudzych inłt-n·sc'nv. :\lusimy wi(.'.c szuka<.'· gdzit'indzil'j tcn·nc'>w db naszej nadwyżki l11d11ośri. ~all'ży si(.: spodziewa<.'·, że Polska już w nicdakkil'j
przyszłości wyst:.ipi z ż:1danicrn kolonjalnl'm ... :\l:1m nadziej(:, że h<,'dziemy mogli li czyt'~ na ca Ikowi te popa reic i zrozumienie Frnncj i".
Takie t1.keic kwl'slji przt'Z mc:ża stanu, kt<'>ry wprawdzie
zas l rzcgł sic,-, że n ie wys l<;pu,ie ja ko dyploma la, ale ja ko ołwwa tel
polski, świadomy pot rzch swe.i ojczyzny, jest wysoc<' znamie rn1('.
Trzt·l>a przyzna<.'·, że w ll'.i dziedzinie niewiele dotychczas
li nas zdziałano i żi: panuje istna anarchja pojc;i·, w mvśl ·niezbyt
~
~
pochldmt·.i maksymy: co Polak. fo rozum.
Zagadnicnil' kolonjalnc powstaje w dziejach każdego narodu kultur:tlnl'go. Hodzi si(.: ono pod wplY\\Tm n'>ŻnYch czynnild,w,
.iako to przC'cl<'wszystkil'm nickt1'>re zjawi~ka społl'czi1c ( pr.zl'ludnic0
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nie oraz emigrac ja - dobrowo lna lub przymus owa - cz<.>ści luddo zdoności w wyniku wojen wewn\'.t rznych ). a nast\'.pn ie dążenie
najhandlu,
rynk{>w.
anie
opanow
przez
lnych
matcrja
bycia dóbr
taószych źr<'>dd surowcó w i t. p. Niekiedy bodźcem do działai'1 na
tern polu bywały rnmanty czna ż:glza przyg{>d lub poprostu pragnienie działania, jakie wyst\'.lHtje zawsze po dokonan iu wielkich prze\\TOt<'>,,· politycz nych, jak np. zmiana ustroju pa11slwo wcgo, rewo]ucja, odzyska nie niepodległości i t. d. (np. Holendr zy w pocz:!tk ach
X \'Il st u lecia).
najżywot
Słowem, społcczei'1stwo angażuje cz(.'.ŚĆ swych
gonatury
i
trndnośc
dnia
rozwi:!z
celu
w
sił
ych
najlepsz
i
h
niejszyc
cksplopotem
a
anie
spodarc zej Iuh demogra ficznej przez opanow
atacj<: pewnych obszar<')\\' poza lcrylorju rn własncm.
Przeto kolonje Sc! to ośrodki gospoda rcze ( a czas('lll i kulturalne) . kt{ll'e mimo swego położenia poza granicam i nwtropo lji
lH>czuwa.ic! si\'. do łączności z nic! i pracują z korzyścic! dla niej. Z lego powodu według dr. Jarzyny ( .. Polityka emigrac yjna") politycz na zależność od macierz y nic jc8t warnnki cm konieczn ym dla uzasadnieni a po,it.:'cia kolonji. Prz~·kładc'>w można przytocz y{· wiele, np.
niemieck ie kolon.ie w Hosji, włoskie w Stanach Zjednoc zonych. czeskie w Polsce i Hosj i i t. d.
Teorety cy francusc y ( P~ntl Lrroy-lk aulieu) odr<'>żniają
trzy typy kolonij:
- eksploat acyjne, zwane także plantacy jnemi, np . .Jamaica, Kuba, Kochinc hina;
- osiedlc1'1czl\ czyli rolnicze właściwe, np. Kanada;
- mieszan e. np. Algier.
Glc'>wm'm przeznac zeniem kolonij l'ksploa tacyjnyc h jest
produkc ja surnwcc' n\' i artykuł{>\\' żywnościowych. jak hawl'lna . kawa, kakao, trzcina cukrowa i t. d. Oczywiście kolonjc tego rodzaju
kapiwymagają znaczny ch inwestyc yj, a co za tern idzie, dużych
istnit'.i('.
nie
ictwo
niewoln
kiedy
tnłów, zwłaszcza obecnie,
Kolon.ie osiedlci'I cze czy też rolnicze. pmvstaj: ! na obszarac h
niezbyt zaludnio nych w klimacir , zhliżonym do klimatu w kraju rodzinnym . \Y przcciw icóstwie do eksploat acyjnyc h, rozwijaj ;! si<,> powoli i dają dochody stosunk owo mał(', jrdnak nic pochlani afo zawrotnyc h wkładów. \\'cdług Leroy-B caulicu. ll'n typ kolon.ii z biegiem czasu najcz~ścicj si<;'. usamod zidnia całkowicie od macierz y
i odrvwa.
Pai'1st wa zasobne w kapitały. jak \\'ielka Brytanja , Fran~
cja. Holandj a i Iklgja posiada.i ;! prz('ważni e kolonjc cksploal acyjnc, to znaczy ha rdzo ko[o,zlowIH'. lecz da.i~1cc natychm iast luk ra tywnc zyski; natomia st krajom ubogim, kl<'>rym \\' dodatku grozi przcludniC'ni<', jak np. \\'łochy, lrlandja , Grecja i t. d., odpowia daj:! hardziej kolon.ie rnlniczo - osi('dld1 cze .
.\ wi\'C podj:JĆ racjonal n:! akcje: kolonjal n,J. to znacz~· zdo,
być tą czy inw! drog;-! kolonjc, może podjcJĆ tylko taki ·. ? pai'1stwo
ktc'>rc:
- albo dysponu je znacznc mi kapitałami, kt<'m: można bez
szkody dla macierz y użyć poza jej granicam i;
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- albo nie moż e zatrndni{· w spos<'>b zadawalaj,Jcy wszystkich zdolnych do pracy obywateli.
Ale to jeszcze nic wszystko: pailstwo musi posiadać rówrncz r c a I n ~! s i ł c;:, która potrafi złamać wszelki opór, przcciwstawia.i~!CY si~ ekspansji kolonjalnej i zabezpieczyć wykorzystanie kolonji na rzecz nwtropolji, tak podczas pokoju jak wojny. T,!
sił;! jest przcdewszystkicm flota, a w pewnych poszczególnych wypadkach także wojsko i lotnictwo, wysl<;:JHl.i:.!ce obok marynarki wojennej, nigdy samodzielnie.
\V reszcie t rzd>a wkoócu wymienić jako conditio sine qua
non dwa dalsze warunki, a mianowicie zasc'>h sił witalnych, jaką dana zbiorowość poclcjmufoca ekspansj(,' kolonjalną powinna posiada{·, oraz pewien dorobek kultury, aby zapobiec wynarodowieniu
si~ pod wpływem kult u ry wyższej, silniej cmanuj,!cej.
I jedno i drugie odgrywa niezmiernie doniosłą role;:: wszak
n ie możemy sobi e ani na chwile;: wyobrazić, aby naród wyczerpany,
pozbawiony encrgji, wiary w siebie i rozmachu, a przykm zajmujiicy niski szczebel kultury, potrafił narzucić SW,! wol~ innemu narodowi. który stoi wyżej pod wzgl<:dern kulturalnym i wykazuje
pdni~ sił.
.Jakież widoki ma Polska w najbliższej przyszłości na zrealizowanie plarn'rn· o zdobyczach kolonjalnych '?
Jeżeli przysicJpimy do rozważenia tego problemu, odrazu
rzuci si~ nam w oczy, że jesteśmy krajem ubogim, ktbrcgo nic st.1ć
na wzi<:cic w posiadanie kolonij eksploatacyjnych, bo, żeby zdobyc'.· złote runo, trzeba uprzednio wyłożyć wiele pieni<:dzy. A tego
nam - niestety - obecnie brak i wcale nie zanosi si~ na rychłą
popraw\'. Pożyczka zagraniczna na ten cel zawiera zawide zastrzcżeó aż nadto oczywistych.
Co si<: tyczy drugiego warunku ( nadmiar rąk do pracy), to
Polsce wprawdziL' przl'ludnicnie długo jeszcze zagrażać· nie hc;:dzie ( np. w Belg.i i, licz~Jcej około :.WO mieszkai'iców na kilometr
kwadratowy, czyli mnicjwi(.'.l'l'.i ;1 razy wi<;cej, niż w Polsce, emigrujr zaledwie nieznaczny odsdek); wsze la ko nic możemy za trudni{·. wszystkich obywateli. Problem emigracyjny w ostatnich czasach - zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości - uległ niezwykłc
n~u skomplikowaniu. 1\ietylko sprawiły to wszelkiego rodzaju ograniczenia i n strykcje, jakie ,,. tej makr.ii ogłosiła wi\'kszośc'.., pai'lstw,
<lo_ kt<'ffych właśnie przed wo.im} skierowywało si\' wychodźctwo pol~:kI<' . Ale przPdl'\\·szystkiem wychodźctwo wywiera niemały wpływ na
Jakościowy skład ludności, bowiem olbrzymia wi<2kszość opuszczaj:!to ludzie dzielni i przedsiębiorczy. Hzadko b<2dą to
~·ych kraj fachowcy wykwalifikowani, natomiast - odnosi si~ to w pierwszym
rz<2dzie do emigracji zamorskiej -- wy.i~!tkowo zgłaszaj,! si<: ,,. charak trrz<' cm igra n le')\\' k:rndydaci ze sfery niezamożnej ( spowodu
braku środk<'>w na opiat\' podróży i pierwsze konieczne inwestycic ).
\Yreszcie wyjcżdża.i:J przeważnie mężczyźni w sile \\'iL:lrn,
.
t. J. pornięc~zy 20 i -10 1:oki<'I~~ życia, np. we ~Yłoszcch przed wojną
odselt-k łll\'Zczyzn w cm1grac.Jl dochodził do 8.>, na ziemiach polskich
w tym okresie około 70; statystyka włoska wskazuje, że wychodź1
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cy obojga płci w wicku od lat l;"i do 40 stanowili fl~-8:~7r, przyczcm odsetek z każdym rokiem wzrastał.
Próby użyci'a do kolonizacji elementu szkodliwego dla kraju. jako to przestc.:pcc'>w, włc'>czc.:gów. nielojalnych pod wzgl(,'dcm politycznym i t. p., dały naogc'Jł \Yynild zadawalaj,!ce, gdyż niezależ
nie od oczyszczenia a tmosfcry w met ropolj i. kolonjc zyskuj,! ludzi
rzutkich i samodzielnych, a przykm zdecyd<nrnnych, którzy zmuszeni do cic.:żkiej pracy, aby zdobyć warunki egzystencji, naogół wywiązujQ siQ dohrzc i czc.:sto popra\viaj,! siQ.
~iczmit·rnic ważne, ahy \\' pai'1s t w ach o nit'.iednoli tej st ru ktu rzc narodowej udział w emigracji brały wszystkie narodowości
w takim stosunku, jak tego wymaga interes pai'1stwa. Na t\' okoliczność u nas nic Z\\Tl)Cono dostatecznej uwagi i jak stwierdza
dr. ~I. Sz~rn·leski - dla Hzeczypospolilcj ruch emigracyjny po wojnic .,\vywołał niekorzystne przcsuniQcia dla Karodu polskiego".
\\~reszcie jeszcze jedno: wychodźctwo, hion!c ogólnie, powoli ulrga wynarodowieniu, przyczcm traci si\' clt-nwnt przeważnie
dodatni. Objaw to wysoce niepoż,1dany, ale walka niełatwa. szczeg<'>lnie gdy emigrant znajduje siQ w otoczeniu, stoj~!Ccrn pod wzglQdcm kulturalnym wyżej od niego. H<'>wnież ujemnie oddziaływujc
rozproszenie na znacznej przestrzeni, oraz przebywanie niewielkich
grnp wychodźców w dużych skupieniach wśn'HI obcych. Charakterystyczne. że niektbrzy socjologowie przypuszcza.i:!, że słaha znajomość obcego j<,'.zyka i stosunkowo niski poziom kulturalny \Yi<J;:szości nasze.i emigracji utrndnia proces wynarodowienia. luh
przynajmniej przedłuża go. Tymczasem ludnośc:'.·, rnic·jska wykazuje
hez porównania rnniejsq odporność 1w wpływy ohcc, niż nasze wło
ścia11s two.
~ie zapominajmy. że chodzi tu o masy ludności. bowiem
od roku 1m~) do roku 1H:H wyemigrowało z Polski do krajc'>w zamorskich ponad H00.000 osób! Jak z tego wynika. ruch demograficzny w Polsce, w tej formie, jak to miało miejsce dotychczas, a w
czcm nic zanosi si<: wcale na zmian~\ - jest zjawiskiem conajmnie.i
nichczpicczncm i nicpoż:idancm. cho<'.· z dnrgiej strony musimy go
uzna<'.· za zło konieczne.
~ie .it'st przeto wcale przesachq obaw,!, że corocznie traciTil)T dziesi,!tki tysiQC)' ludzi. jeżeli nit~ najlepszych. to jt>dnak wartościowych i o kwalifikacjach dodatnich. Powstałej w ll'n spos<'>h luki
niczem załatać nic umiemy i nic możemy. Przecież nic lH'dzicmy
nigdy mieli dostatecznego ·wpływu na 11a~zc kolon.ie, zakż;H' politycznie od innych pai'1stw: wic.:zy rni<:dzy emigrantami a rnaei<·rzą
stale sialm:!. Irnw ro~wi:Fanie byłoby zrcszt:! niezrozumiałe, gdyż
środowisko. \\' kt<'ll'cm oni znaleźli sic:, w interrsi<'. własnym pragnie
ich wchłorn!t' - poza naturalnie \\'~·fotkowcmi wypadkami.
Tedy dla tej olbrzymiej nadwyżki ludnościowej. kt<'>ra powstaje spowodu braku zatrndnicnia u nas. - trzd,ahy było znaleźć
i,nnc drogi. \Yedług dr. Szawkskiego „może z Polski lwzpowrotnic
(•migrować bez zachwiania jej pozycji ludnościowej 22;>.0(}() os{Jh
na rok". ~ad km przPjść cło JH>rz:1dku dzi<'nncgo nic można!
~ajprostrze rnzwi:1zanic - to uzyskanie kolonij. ~icstcty,
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poŻ:!danc i odpowiednie dla nas są uczkicm w głowi c
l<;-żnych metropolij. Ani o odebraniu sił.!, ani o zakupie marzyć
możenw. lhć może udałoby si(,' zdobyć tereny małowartościowe,

kolonjc

poni e
ale
brak n~un ;łostakrznych l~apilal(')\y ·na krodowe inwestycje, prbcz
kgo hylhy to typowy pc'>łśrodek .,i.ł to tylko w najbardziej sprzyjaj::r·
CYch okolicznościach.
'
·
Dotychczaso\\ ·y nasz dorobek na polu kolonjalncm wypada
nad wyraz mizernie; nie można serjo traktowa<'.'.. pełnych entuzjazmu
piane')\\', na podohid1stwo podj~kgo przed nicdawm'm z niebywałym hałasem, a dotycz,.iccgo naszej ekspansji ekonomicznej i ludnościowej do Liherji. l\'ic uzyskaliśmy bodajże nic poza niezbyt pochlebnym rozgłosem, jaki powstał \\' zwi~!Zkll z komprnrnitujc!C c!
spnrn·,J zakupu żaglowca.
\Yysuni~cic nawet w odpowiedniej chwili niezłomnych postulat<')\\' co do kolonij, ktc'm.'. S,! nam niczb<:dnc do życia, niepoparte rncrgicznem uderzeniem pot~żrwj pi(.'ści w stół - wzbudzi niedost rz cgalne wzrnszenic ramion u zainteresowan ych i pi\'knie wystylizowan,! odpowiedź odmowną \\' kilku lub kilkunastu notach
( zal<'żnic od okoliczności i pot rzehy ). Za najwi<;kszy sukces w tych
warnnkach lrzchahy hyło uznać wyznaczenie przez jalqś inslytucj Q
lwz cgzdrnlywy jednej lub wi<,'Cl'j komisyj, złożonej z dostojnyc h
Il iefacl 10,ni>\\', kl <'>rzyb y nagwałl in formowa Ii si<.' o zuchwall'j Pol ,
sec, z encyklopcdji !
~ie przemawia przeze mnie ch(2t'. uchybienia poczynaniom ,
jakie \\' kwcstjach kolonjalnych stwierdzamy tu i owdzie. ~ie \\',!l pi(,' w szlachetnoś<'.· pobudek i z całym szacunkiem pozoslaj(,' wobec
tych. kt<'>rzy ,.sic.-gaj,!, gdzie rozum ni('. może". Ale jedno wydaje mi
si(,' nieodparte: bez siły na morzu. ktc'>ra n a p r a \\' d <: h(,'dzie coś
znaczyła. kt<'m1 IH,>dzie odpowiadała stanowisku ;>4-milj0110,w go pa11stwa o takich, a nie innych aspiracjad1. ktc'm1 potrafi byt'.~ wykład- ·
nikicm naszej pot(,'gi zdała od kraju, a \\' wypadku wojny zabezpieczy intrrc~y nasze w lrnlonjach. - hrz tej siły - powtarzam wszelkie nasze wysiłki h(,'<h! zawsze przypominać szamotanie si<,' ryby w niewodzie. ~ie mamy prawa do optymizmu, nawet najmniejszego, mimo powodzi a rgmm. ·n tc'Jw i pscudo-dowodc 'm·, na pd n iają
cych otuch~J.
Pokładaj,1c nadzieje w zrozumienie przez innych naszych
najżywotniejszych d,1żd1. ni(' osi,rnni('I11Y nic poza kaskadami słó\\'
wypowiedzian vch z żarem. czego nam nigdy nie szczc.-dzono. Powinniśmy nan'szl:ie zrnztunicć, że gadaniwJ nie wskc'>ramy nic, ani na
tem polu, ani na innych. Zamiast popn'>żnicy tracić czas, cncrgj(2
i pi(·ni,Jdzc na zahi('gi, k l<'iryeh hrzm,·ornośc.'· jest widoczna · i ni<'ud1 ronrrn, skiernjmy nasz wysiłek na rychlejsze slrnnkrctyzow anic
naszych zamierzei'1 o rozbudowie floty, uiczalrżni e od programu
zbrojer'1 na l:.idzic i w powietrzu, oraz przystąpmy licz zwłoki do
realizowania ich. Dopiero le fakty dokonane h(.'d:! w pertraktacjach
o. kolonj c przesłankami. nrnj:g.·emi istotn:! wartoś<'.·. Przecież nikt
Il!<' rozumuje: ,.Polska potrz<'hujc trrcn<')\\', w edu umieszczenia na
lllch swej nachn·żki ludnościowej, kt<')ra wYnosi tvle tYsi<'CY roczlliP. \V ir'ni\' mifości bliźniego uc~ynimy to ·bez w:ilw11i~1".' l>omyśl-
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ny obrót dla nas sprawa przyjmie dopiero wówczas, kiedy bieg myśli zainteresowanych wypadnie mniejwif,1ccj tak: ,,:\Iusimy uwzgl<,'dnić życzenia Polski, gdyż w przeciwnym razie może to doprowadzić
do konfliktu zbrojnego, który dla nas wedle \Yszclkicgo prawdopodohid1stwa wypadnie źle, a niestety hrak nam środków, aby utemperować czy poskromić \varchoła.,.". Na dowód przytaczam pcrypetje z Ahisynj,! Anno Domini 1n:3~ i 1 D:Hi.
Tylko siła pozwoli nam nictylko zdohyć lub uzyskać kolonjc, lecz także je zachować. Portuga1ja i lliszpanja wskazuj~) wyutrzymanie posiadło
raźnie, że utraciwszy znaczenie na morzu, ści poza macierzą i utrzymanie z ni,! b!czności ścisłej oraz czerpanie korzyści - staje si(.' prohknrntycznc, zwłaszcza podczas wojny.
i\'ic łudźmy si<:'., że stworzenie siły zhrojncj na morzu rozwiąże całkowicie problem kolonja1ny. Uczyni si(.' najważniejszy
krok. ale to jeszcze mało. Trzeba równolegle przygotowywać si(.' do
ekspansji gospodarczej i kulturalnej. PiPrwsza w okresie pocz,!tkowym pociągnie zaangażowanie poważnych kapitałów, które w Polsce - przynajmniej obecnie - nic należ:! do zjawisk. .. nagminnych.
\Varto przypomnieć sobie, że Danja i Szwecja na polu kolonjalnem
odniosły w wickach XVII i XYIII dotkliwe pórażki, właśnil' ze wzglę
du na brak dostatecznych funduszc'>w, kt<'>re możnaby było użyć
w kolonjach. Znany ekonomista Adam Smith w tej sprawie wyraził nastc:1m.it!q opinjc:: dla tych biednych pa{istw ( w owych czasach), hylohy może lepiej ograniczyć si(,' wyhg:znic do lwndlu, k tóry można prowadzić, dysponufoc niezbyt wie1kil'mi kap i talami; a nznacznych kwot poza mctropolją jest wskazane jeno
gażowanie
wonczas, kiedy u siebie w domu wszystko już zrohionc.
\\'reszcie słc'>wko o wpływach kulturalnych. Bez wzgh,1du na
rodzaj kolon.i i, met ropolja musi niejako promieniować, ho tylko w
ten sposc'>h można zachować sp<'ij ni~ i udarl'mni<'.·. wy na rndowicnic
si(,' czy nawet duchowy rozdźwi<:k z macierzą. Prc'>cz tego, wpływ
kullury na tuhylcz~! ludnośi: za.ktych teren<')\\' odgrywa olbrzymi:!
rol(.'. ::\Iożerny oczckiwai~, ż e wielu byłych poddanych ,,króla królów" nabierze w najbliższej przyszłości przekonania do najcźdźcc'nv
dzi\'ki wyższości kultury i cywilizacji białych. \Vnioskować tak mamy prawo cho<'.·hy obserwuj:.Jc zachowanie siQ askarysów somalijskich. którzy doświadczywszy szc1Tgu dohrodzicjstw od \Vłochów,
whrcw oczekiwaniom, swc'>,j ohowiązd( żołnierza spełnili wzorowo,
pomimo istnicj:!ccgo wohcc rasy białej uprze<lzenia j sympatji dla
czarnvch.
Jeżeli pragniemy kwes tj(.' kolonjaln:1 zał a Iwi{: z korzyści:!
~
dla Hzeczypospolitl'j, to znaczy, jeżc·li l:'itccmy zdohy{: n a s t a ł e
pewne tcrytorjum, ktc'>re zapewni rozwi,!zanic szeregu zagadnid1 demograficznych i gospodarczych. przyst,nnny do starannego prz)·got owania si~ w trzech płaszczyznach: militarnej, ekonomicznej i kulturalnej. Zlekceważenie lej żmudm·j a niccf'cklowncj i obliczonej na
ohn'>ci w niwecz nasze najżywotniejsze zamie~łługic lata pracy rzenia, stwarzaj:!C rc'>wnoczcśnic w kraju komplikacje nic do usuniQcia.
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~lICIL\L CODLE\YSKI.

Zapomniany
Adam-Piotr

żeglarz polski
Mierosławski.

Ziemia nie kryje proch<'>\\' kgo wielkiego :\Iarynarza, ani
pomnik nic zdobi jego mogiły, a gdyby taki pomnik istniał, to napewno by 11a nim życic i czyny przedwcześnie zgasłego Adama-Piol ra :\lierosławskiego uwiecznione hyly złokmi literami. Pomnik len
nie istnieje, a ciało jego nie spoczywa w wolnej, a lak ukochanej
przczeó Ojczyźnit', ktc'H'l'j lmi<.> rozsławił na świecie przed dzicwi<.>ć
dzicsi<.>ciu laty, ho żeglarz len pochowany został lak, jak na żeglarza
prz\'slało, w morzu.
·
\Yody Oceanu Indyjskiego, o par<.> lysi(.'.cy mil na wschód
od wyspy Hcunion, ( \\' O\\ ym czasie lslc Bou rho n) wchłon~ly dnia
10 maja 18;) 1 roku jego ciało, a Clio, muza his lor.ii zapomniałaby
o nim całkowicie. gdyby nic znany i ceniony historyk p. Adam Lewak, dyrektor bibliotek Happcrswilsldch. autor pracy „Kapitan marynarki Adam-Piotr .:\lierosławski" ( Happerswyl. marzec . 1 ~)2G ).
\\' bililjołl'ct· n;kopisc'n\' Happers,,·ilskich spoczywaj<!, od stu lat blisko, dwa pożółkł<·, a jednak wielkie \\Tażt·nie rohi<!ce, lclrn,1cc ży
ciem i cncrg.i:!, oraz miłości:! Ojczyzny i :\lorza. zarówno jak krnpt•r:rnwnlcm rasowego żcgla rza - odkrywcy. n;kopisy, pisane w .kzykt1 francuskim jego n,:k:J. ładnym i wyraźnym charakterem. Listy
le, ni('skty dwa tylko, 11apisa1H s:! żywo i cil'kawie, zaslanm,·iaj[!C
11ielicz11Ych cz\'klnil·u'rn· swoim dohr\'rn sh·lern, chociaż r<'ka autora
ich. w ,:c'>wmf mi<'rzc zaprawiona hyb do ~"zabli, topora 01':.r(.'.towcgo
i dzialoczyn<'>\\' na legendarnych sza{1cach woI"kich .
. \dam-Piotr ::\I icroslawski li rodził si<.> w kwietniu 181 :i roku. Ojct·m jego hył Kaspt·r-1\dam ::\li<Tosławski, szef hataljonu
~ pu Ik li linj owego piechoty Lcgj i ~ adwiśla t'1skiej, ma llq .. \dl'l;1idaZofja-Karni lla de ~ot t{~ de \'allplcaux, e<'>rka kitTownilrn llrzt,:du po<~:i I kowego ,,. .Jotia tTt·. :\lat k:1 Adl'laidy-Zofji była ang id ka z domu
S!uhhs. wywodz:1ca si<,· ze. starej marynarskiej rndziny brytyjskiej,
corka kapitana nrnryn:1rk1 h:111dlowej. Xapewno siła dzicdziczno1
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w narodzie ( jak wiadomo najbardziej odzywa.hca si<,> w trzecim
pokoll'niu) o cechach żeglarskich. jakim są Anglicy. a wi<,>c właści
wości ich charakteru. jak też i zamiłowai'1 do podróży, przyg<'>d i poradności, przeszły na młodego Adama :\licrnsławskicgo i jego hrala
słynnego rewolucjonist<,>, uczestnika powstania styczniowego, generała Ludwika.
Po matce odziedziczył 011 cechy właściwe Francuzom, jak
wdziC'k lotność umysłu i wil'lkic poczucie godności oraz wartości
osohi~t~·j. Po ojcu, ,~·ojskowym z :\lazo,ysza: odziedziczył .\dam wojowniczość, wytrwałość'. i pogard(.'. śmierci. przcjawiaj,Jq si<; w nim
ocl mlodzic{1czych już lat. Hodzice odumieraj,J go wczcś11 ie, ma tka
w roku 18:W, a ojciec. pułkownik :\licrosławski, \\' rnku t 8:n, pozostawiafoc opr<'>ez i\dama dw<'>ch syn<')\\' i pi<_·Ć cc'>rek. Z pomi(.'dzy
swych syn{)\y zmarły ~apolco1\czyk, uczestnik powstania listopado~
wego, najhardziej lubił Ludwika. ktc'>ry nasl1..:p11ic wsławił si<.: kilkakrntnymi dowodzeniami ,,, armjach rt'\\·olucyjnych \Yidkopolski,
Badenji, \\"c;gic1· i t. d.
\V roku 1817. a wi1..:c \\' rok po swoim bracie Ludwiku, wst,Jpił .\dam-Piotr :\li1.:rosławski do k,lliskicgo korpusu kadel<'>w. Trnl'il
tułaj do środowiska. aczkolwiek młodocia11<.'go, gdzie karność i dyscyplina były jednak pit·n,·sz<.'mi i piL'l'\Yszorz(dnl'mi czy1111ikami
\Y~-chowawczl'mi. \Y JH>llllrym gmachu dawnego. niegdyś .kzuickiego k łaszt o ru, zamieszkiwało dwustu pi(.'i·dzil'si1..:ci u n'>wieśn i ld>w obu
:\lierosławskich. zaprawiaj:Jcych si<,'. w rnuslrze, fechtunku. strzelaniu, taktyce i slrall'gji. a nawl'l śpiewie i laiku.
Kaliskim korpusem kadel<'>w dowodził artylerzysta. gcm:pulko\\'nik '.\lyciclski. dyrvk tort'm
rał I lauk<', komrndanlt·m był na11k podpułkownik Koss, grngrafji i historji \Yykła<bł lkrnctry
Kaliszewski i kgo to ostatnil'go profesora najhardziej słuchał 11:i
Cha rak tery kd11a k, ohYd\\'ll braci l)\·ly
wykładach młody .\dam.
hit'gunowo odmi~·nnc. St:1rszy J.Ud\\·ii~ 'był \\Tsoły. i umh·.i:JCY so.hic
jednać ludzi, a .\dam był ponury, oraz zamlrni<,>ty. 11icpotrafi:1.i:Jcy
wspc'>lżyć z ludźmi i czc:sto przez to narażaj:Jcy si\ na scysje oraz konwrażc. Ohaj ::\lierosławscy kochali si<,> bardzo, a kiedy Ludwik, po
uko{1cze11iu korpusu udawał si~ 1w służb<_· do garnizonu, .\dam rezygnował ze swego chh·ha z masłl'm. ldc',ry wymicni:d 1rn oł<'>wki.
dla zaopatrzenia w nie odjl'żdżaj:Jcl'go, do~ pułku pil'choly Iinjmwj,
s ta rsz(·go braciszka.
roku zastaje Ludwika >lieroslaw~oc 2~) listopada
ski('go na służbie, ,,. stopniu naraził' podoficerskim, w wyżl'j wymic11 i onej formacji. >lłodszy 1\dam na t omi:1s t był jeszcze pi<_·t nas toll'ł
nim kadrtrm.
Odda.i<.: jednak opis przyg<'>d .\dama pi<'mt jego st:1rszrgo
brała ( .. Biografja .\dama J>. ::\licroslawskil'go", H:1ppers\\'yl, r<_·lrnpis
Xr. 8():~) z uwzgl1..:dnirnicm i zachowauicm ortograf.ii epoki:
.. :\'ie rna.i:1c ukoi'1czonych lat pi1..:tnastu kiedy ,,·ylrnchla rewolucja listopadow:1, nic rn<'>gł zwyczajnym sposobem \\·zi:1i: udzi:d11
w \Yo.ini(~ :\"arodo\\'Pj. ucirld wi(.'C z kadl'l<'>w i na parł.: lYgod11i
przed hi l w:! wa rsza wslq zaci:.1gn:1ł si~ do art ylleryi jako ochot 11ik.
::\lianowany podoffict·1Tm po kilkudnimwj służbie drngiego dnia hi-
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lwy warszawskiej - pozostał ostatni z dwoma kanonjcrami w 2:3
harkanie i padł ci(,'żko ranny na lawecie usługiwanego przez siebie
działa. \Vygrzehawszy si(,' z lazaretu dostał si~ napowrót do Szeregów ~ar!Hlowych w :\Iodlinic i ozdobiony został krzyżem srebrnym''.
Uciekłszy nast(,'pnie z niewoli moskiewskiej i po wyleczeniu przestrzelonej nogi. przedostał si~ .Adam do Prus, slqd po kilkomicsi(,'.czncj podróży do Strasshurga, gdzie Francuzi przyj<,'li go, co
si\' zowie serdecznie. Opiekunem jego hył artylerzysta. kapitan Fabian, szef odlewni dział. oraz jego żona, nic mogQca nadziwić sit; losom pic.:tnastolctnicgo. a już odznaczon('go żołnierzyka. Adam .:\Iicrosławski otrzymał zaj<:cie ,,. prochowni. opiekun jego jednak, kapitan Fahian, chciał mu wyrobi<'.- posadc.: kancelaryjną, alho kchniczntl w odlewni dział. żyłka awanturnicza przeważyła jednak i Adam.
czule rozstawszy si(,' z kapitanostwem, postanowił dosta<.'·. si(.' do
marynarki handlowej francuskiej. mającej w owym czasie wi<;ccj
możliwości aktywnego działania od floty wojennej.
\V tym to celu otrzymał od deputowanego Chaillon listy
pokcafoce do Nan tcs. gdzie miał zgłosić si~ do kilku kapitanów mary11a rki handlowej, z rckomcndacjQ do otrzymania zaj(,'cia na którymś z kupieckich okrc.:tów. \Vygląd ZC\\'ll(.'trzny stoi mu jednak na
przeszkodzie i chociaż Adam demonstruje ml'lrykQ starszego o rok
od niego brata. wsz(,'dzie spotykają go odmowy. Kapit~mo\\'ic nie
che:! angaŻo\\'aĆ drobnego. szczupłego, o choro\\'itym wygb!dzie
chłopca. Trzy mirsi:!CC tuła si('. nieborak po dokach i okn;tach. zrwsqd odpra\\'iany, aż wreszcie zostaje przy,kty jako shłopicc okr(,'towy ( moussc) na pierwszy okr(,'t wojenny. jaki zobaczył nazajutrz
przybycia swojego do ~anks.
Pierwsza jego pod rc'>ż \yiodła do wyspy Bou rhoi'lskil'j. na
wschód od :\Iadagaskarn. \V o\\'ym czasie. kiedy kanał Suczki jc~;zcze nic istniał, wyprawa la należała do \\'yhitnic dalekiej podrc'>ży,
podczas której trzeba było opłyrnJĆ .\fryk(,'. Ci<,'żkic to były clnYilc
dla ..:\dama, kiedy to poza prac:! fizyczrnJ i skromnern uposażeniem,
kolC"gom.
musiał odcina{~ si(,' złośli\\'ym i \\'~·gc1danym starszym
Dzi(,'ki hartowi ducha. kn młody i słaho\\'ity maryna1·z. JH·zezwyci(>
ży} \\'szyslko i nawet klimat. do kt<'>rcgo przyzwyczaił siQ wreszcie.
Po powrocie do Kan ks zaci~rnn:Jł on si(,' na wi(.'kszy ok rc:t
~
handlowy. ale już nie jako „mousse". ale prawdziwy marynarz.
Okr(.'! ten płyrn1ł 11a Surnatn.; po zakup transportu pivprzu. l1palny
ldimat tamtejszych okolic sprzyjał cpidemji żółtej febry. śmier
telna choroba skosiła i załogi, licz,Jcej :tł-eh ludzi, 17-tu, ldóryeh
obszył Ych ,,. pł<'>t no rzucono do morza ... \dam, mimo choroh\', zos tal J>r.zy życiu, ale jaka robota czekała go na pokładzie, pozl>a\\'ioIl\'Ill przeszło połowy załogi. I rndno sohie wyohr:1zit': ! Zwłaszcza
pi·aca pod pokład<'m. kiedy to najsilniejsi nawrl ludzie nic mogli
przesypa<'.: wi<:cej niż. siedem szufel zielonego pieprzu, bo „wapory
czerwienił\' sldm:, rn:JcilY białka i rohily je Ż<'>ltemi. l\l<'>i Boże! \YszYstko ż<'>llc ·w tym kraju'·, - pisał 011 do brata Lt1<lwik~1 w liście, d~1towa11ym z rn·Iull'go 18!0 roku z ~anlcs. (HappcrswYl).
. Hekon,,·alescenl. ktc'>ry powinien był ,,·ypoczywa( musinl
si(~ dusi(: w pielqcym go i wgryzaj:}cym si(,' \\'SZ(.'dzic pyh' pieprzo-
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wym, gdzie po kr<'>tkim odpoczy nku zaokr(,'.l owal si\'. w dniu ;i paź
dziernik a 18:t"i roku, na słynny okn:t ,\'.ojcnny francusk i „Algcciras", licz:1cy 1100 załogi i 100 dział. :'\a okr(,'.cic tym odbył ..:\dam
:\licrosla wski, pod komend: ! admirała jJac;on, podr6ż na Atylle, slqd
iej cyrwrócił do Brest, a nasł(,'.l>nic do ~antcs, gdzie: ,,po dwuletn
kumnaw igacyi wzi:1ł urlop, jako Gabźer de Combaf )". ~ast(,'.pn ym
ukr(,'.lcm, na kl<'>rcgo pokładzie znalazł si<.:> 1\dam., ale już w szarży
podporu cznika, hył „Courie r de Bourbon " ...
~a „Courie r de Bou rhon" odbył ..:\dam szereg pod r<'>ży
ery i Kal\Yzdluż wybrzeży Afryki, po oceanie Indyjski m do Pondich
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pokładowy.

ni<:dzy. (;dy czul si~ lepiej, zaraz si<:gał po ksi~!żki, obawiaj~!C si~
konkun:ncj i ze strony rodowitych Francuzów , również kandydat{rn· do tych samych egzaminów . \Yspomina on o tern w liście do
l>rnta swego Ludwika :\[ierosławskicgo:
,,28 kolegów, wszyscy maj,! protekcje kochany przyjacidu ,
czyż przcsadz~ ten kamic{1 ?" .
. \ jednak przesadził i to wyprzedzając kolegów, mimo, iż
z naukami tcoretycznr mi, jak matematyk a, statyka, nawigacja
i astronomja szło mu ci(,'żko. ~atomiast \\' prnktyczny m egzaminie
ze sztuki żeglarskiej otrzymał kapitan l\licrosławski pierwsz:! lokale;-, rezulla tern czego był \\T<,:czony mu w dniu 1i') kwietnia 1840 r.
dyplom kapitana dalekich podróży (żeglugi wielkiej). \Yówczas
kapitan 7\lierosławski wraca na uluhiorn! wyscpk(,' Bourboi'1ską i zaczyna żyć pdn~! piersi,! marynarza- zdobywcy. Burze ani dzicy I udzie n ie s:J dla i'1 post mchem, a odległe przes t nenie wód ty}ko
podniet[! i bodźcem do ich pokonywan ia. Podróżuje śmick: na
własn,! r(,'k<,' mi(,'dzy Afryką, Azj,! i Australfo.
Po roku tych \\'ypraw, godnych pióra .Jacka Londona lub
Sabatiniego , opuścił kapitan ~Iierosławski \\'YSP\' Bourhm'isk: J celem
odwiedzeni a drugiej ojczyzny swej - Francji. Droga ta wówczas,
przy najdogodni ejszych, niczcm niezakłóconych warunkach , trwała
zazwyczaj dwa micsi,!CC i dwa tygodnie. Nie dopłyrn1l on jednak
do pocz,Jtkowo zamyślonego celu podróży, gdyż postc'>j w Capcło\\'n
st \\'orzył przed jego oczami nowe ho ryzo n ty i możliwości pod rc'>ży.
Zatrzyman o si\' tam dla zbycia pewnej cz<,>ści towaru. Hozcj rzal sil,' kapitan polski i zauważył, nie hl,'<h1cy chwilowo w użyciu
ok r(,'t „Le Cygne de C ran ville". Ch(,'e posiadania tego okr(,'hr, 11a
własność, pchn(ln go do cnc1'gicznej akcji. Zwolniwsz y sic: z do-·
tychczasow cgo kapita11stw a, ~licrosławski nabył statek, \\'\remontował go i przemalował, poczcrn już na własnym okn;cie popłyn,Jł
do Indyj, sam dccyduj,Jc o \\'sp<'>lnikach i zakupach towar<')\\'. Posiad~lj,!c „Le Cygnc de CnrnYille", śle 011 do swego brata, szykuj:1eego si\ gdzieś w odległej Eurnpie do jakichś tam zbrojnych rewolucyj, listy. namawiaj,JC C go do wspólnej podróży naokoło świata.
\Yicczny rewolucjon i'ita odmawia jednak i kapitan ::\Iicroslaws ki
żegluje do Kaiku ty, zajmuj,!c si(,' \\' dalszym ci,Jgu, poza handlem,
poławianiem pcrd i łowami na foki, oraz widoryhy.
l\a ten okres przypadaj:! jego najwi(.'kszc odkrycia, które
~1czkolwick zapomniane , może teraz JH)Z\\'Ol,! na stworzenie czegoś
Jwrdzit'.i trwałego i widocznego ku ich upami<:tnic niu, bowiem w S<'rji 1wdrt')Ży, odbytych na „Le Cygnc de CranYillc", '" roku 18-1:~ odkrył ::\licrnsławski dwie wyspy, nazwane p{>źnicj Nowy Amsterdam
i Saint-Paul. \Vyspy te (:~7° ;°>0" szer. pc'>ł. i 77° :{()') dług.), położome
~;:J mic;dzy krm'1ccm 1\fryki Poludniowl' .l, a Aust ralją, na południe
od Jndyj. S,J one pochodzt·ni a wulkaniczn ego. ~ . ..:\rnstcrdarn , wi(,'k~;za wyspa. ohfituj,Jca \\' skał)' bazaltowe, jest nicdosl(,'IHW dla okn;t<'rn• z powodu urwistości wybrzeży. :\Init'jsza, St. Paul, posindn dogodn:! przystai'i, a znajduj:Jc si(,' na pól drogi od 1\fl'\'ki i Auslralji,
stanowi wygodne miejsce dla postoju okn:tc')\\'. jak ~raz \\' połowic
drogi. O istnieniu tych wysp narazie nikt nie wiedział. Doipero p{)-
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źnicj doswkano si<;>, chqc zmniejszyć wartość odkryć kapitana ~licrosławskiego, iż jak pisze jego brat: ,,a których wiadome niegdyś
Holendrom położenie w zupcłrn1 poszło było ni<'pami<:ć".
(;dy ka pita n ::\I ierosławski na obu tych wysp~1ch za tł, n:1 I
flagc~ francusk:! i zwrc'>cił si~ do rz,!du paryskiego z prnpozycj:} ohj(2cia te.i wyspy we ,dadanic, wieś<'~ o odkryciu polskiego nwrynarza. w służbie francuskit·.i, dotarła nieomal wsz<:dzie, a w pierwszym

rzc:dzie do zawsze dobrze poinfornrn\\·a nych ,\nglik{rn·. J>ewil'n :Hlmiral angielski zaoponował przeciwko temu, na co kapitan :\Iicrnsławski odpisał gubernatorow i francuskiemu na Isle ,k Bourbon,
swej najbliższej władzy, kt<'>ry miał obj:1ć St. Paul i X ,\mstcr.. że raz zatkni<,:ll'j chor:igwi nie zwinil', a jeżeli ktob:1dź
dam przeciwko niemu, nall'nczas wywiesi polską flagę i po<l
siły
użyje
ni:1 sil,' zagrzebie".
\\~ interesie Francji bynajmni('j nic kżalo zrzckani<' si<:
zdobyczy z'amorskich, co słusznie zaznacza w swej r(,'kopiśmiennej
biogral'ji o lrnpitani(' Adamie gen. Ludwik: .,że\\' grnncic było Francuzom na r(,'k(,', <>JH;dzać siQ n:tłn;tności angielskiej niesforności:} lieroicz11rgo zucll\Yalca, wi(,'C wyspy te pozostawały rz('czywiście w posiadaniu Francji" . .Jak już zanzaczykm. kapit.111 :\licroslawsld ohrał
sohic wysp(.'. Bourhm'1sk:1 ( Heunion) za punkt operacyj11y s\\'ych
wypraw.
Tam w stolicy wyspy - S. Denis poznał on w 18 l:~ roku
i poślubił pann(.' Hozali~ - Eliz(,' Cayl'llX, e<'1rk(.'. bogatych kolonist<'m·
fra11cuskich. 1'icstcty, nrnłż<·i'1stwo było kn'>tkotrwah>, gdyż już ,,.
micsi:,tc po ślubie, żona jego rozstała si(.'. z życi(·m. Był to dla kapitana cios straswy. gdyż koelwł żon(.'. h(,'d:1c naogM czlowid~il'lll rnmantyczncgo usposohil'nia. O jego hczintl'resowności i szlachl'tności świadczy wybitnie fakt, iż otrzymane w posagu pi('ni:.idz(' oddal
siostrom zrna rłl'j żony. a znacznicjsz:J ~tmH: przesłał S\\Tlllll hm I 11,
zad:1walniaj:JC si<: dla sil'bi('. j(•dyni(' dożywotni:} rent:i.
Podczas podn'>ży po oceanie Indyjskim wpadaj:J w I\'C(' polski('lllU kapitanowi, jcdy,wmu naszc·mu odkrywcy, gazl'ty z odh-glc-j
Europy. \Y jedne.i z tych gazet, datowanej z przl'd trzl'ch mi(•si<;cy,
wyczytuje on o ,.\Yiośnie Lud{)\\'" i powstaniu rnku 18CW ,,. Poz1w1'iskiem i Krakowskiem , a zwłaszcza o roli, jak,! odl'grał jego lmtl
w tych wypadkach dzil'jowydt. .Jak przystało na prawdziwPgo Polaka. nie zastanawia si~ kapitan :\Iierosl:1,,·ski wcale, budzi si(.'.,,, nim
rewolucjonist a, i Ż(•glarz ll'n, za byle co (:ZO tysi<._'cy franld)\,.) sprz('daje rz:!dowi francuskil'ml! poło\\'(,'. wyspy St. Paul. \\'kn'>lce widzimy go u brata w Paryżu, kt{)l·y stamt:,1d. po JH>\\Tocic z \Yit·lkopolski,
Sz)·kował sic: do wyjazdu na Sycyl.i\', gdzil' proponowano mu powil'l'ZC'lli(' n:iczl'liwgo dow<'>dztwa wojsk rrwolucyj11yc h. Picni:Jdzl' ot rz>·nwnc· za połm,·<: odll'glej wyspy St. Paul daje kapitan :\Ii('rnsl:1,,·ski bratu, kt('>ry wydaj(' je na uzbrojenie i wyckwipowan il' Sycyli.icz~·k.<'I\\·, a nast(,'pnie Badc11czyJ.d)\\'.
\Y grudniu 1848 rnku. ohaj bracia udają sic: na Syeylj(:,
gdzie gl'nerał ~lil'roslawski ob.i:!ł dow<'>dztwo arm.ii tl'rytorjalnc.i. a
..\dam gotował sic: do zorganizowan ia floty k~qwrskiej. kt('>rn mi;ila
szachować flot<; m·a poli tai'1sk~J i odci~!l' l'\\Tn t 11aln ie a rm.i<: hou rboi'1-

536

skQ od jej podsta\\'y operacyjnej we \Vłoszcch. ~a skutek jednak
bezczynności rewolucyjnych władz sycylijskich i braku odpowiednich funduszów IW ten cd. przygotowania do działall morskich nic
przekroczyły na tej wyspie fazy ... leorji i plan{l\v.
Hewolucja sycylijska sk01'1czyla si<_' niepowodzeniem. Ccncrał ~Iieroslawski został ranny w hit\\'ic pod Katan.i<!· Zajął si~
nim brat, który z Sycylji odwi<'izł go do :\larsylji. Po \\'yzdrowicniu
Ludwika, olmj bracia ~Iicrosławscy hirn·~! udział w rewolucji hadc1\skicj, kt<'>rcj komend(,'. nad wojskiem otrzymał, oczywiścit\ generał Ludwik .:\licroshl\\'ski, ])O\\'ierza.i~!C szefostwo sztabu lrnpilanowi ,\dmno\\'i. Clc'i\\'ncm jego zadaniem było osłanianie od\\'rotu
armji rc,yolucyjncj, pokgaj<!ce na wysadzaniu poza ni<!, w ostatnich chwilach, mostbw. Samoclziclnośi: i odwaga Adama i tutaj okazuje si(,'. n'a dzwyczaj n~!- ~ie rozporz~J<lzafoc doborem odważnych
i ,,·ykwalifikowanych minjen'i\\', kapitan ::\lilTosla\\'ski osohiścic dokonywa cud<'>w waleczności, wysadzaj<!C mi(..'.clzy inncrni sam jeden,
pod rz(.'.sistym ostrzałem Prusakt')\\', most na Henie.
Po likwidacji po\\'slania hackllskicgo i opuszczeniu Karlsrnhl'. głównej kwatery rewolucji, kapitan ::\licrosłnwski prnjl'ktowal morskQ wypraw(.'. na pomoc \\\:grom przez morze śróclziemnc
i wyhrzeżc. Da lma ty{1skil'. Ok 1'(.'.f zakupiono w Kan tcs i wszystko rokowało już bliskie odpłynic:cie w sukurs Bemowi, od strony morza,
gdyhy nic kres powstania wc:gicrskiPgo.
Hcwolucyjnoś{· kapitana l\Iicroslawskil'go zjednała mu sporo niech(,'.tnych i wrogów, rekrutufocych sic: zwłaszcza z pośrc'icl sfer
posiaclajcJcych, a co zatem idzie, armator<'iw i kupcc'iw zamorskich,
kt<'irzy nic chcieli mu, po roku 18-18, powierza{·, picnic:dzy, ani okrc;:t{iw, ohawiaj,!C sic;:, że użyje 'ich do wywołania jakiejś rewolucji,
kt<'ira w razie nieudania, mogłahy w nastc;:pstwic spowodować konfiskat(.'. luh z<ltopienic okr<_'f11. l\limo tych trudności dopłynął jakoś
1\dam, na cudzym statku na wyspc: BourlJ011sk:!, gdzie w St. Dcnis,
za ostatnie niemal grosze, kupił niewielki dwumaszto\\'icc, na którym pono\\'nic rozpocz:!ł swoje śmiał<' \\'ypra\\'y do Australji, a nawet na Archipelag ::\Ialajski, poluj:1c po clroclze na \\'ieloryhy i poła
wiaj:1c perły mórz południowych.
\Ye Francji wstąpił wc'mTzas na tron ~apokon, cło kt<'ffcgo
dotarła, nrn.i:!ca stosunki na d\\'orze cesarskim, zagorzała zwolenniczka kapitana Mierosławskiego pani 1lorlcnsja Cornn. Jej to per~\\'azjc i wpływy zdziałały, że na wniosek rninist ra marynarki i handli 1, rada rninistrÓ\\' postano,dla zaanektował: odkryte przez kapitana ~Iicrosławskil'go wyspy i\. ,\mstcrclam i St. Paul na rzecz
Francji. H<'i\\'nicż clyn·ktor clrpartanwntu kolonjahwgo złożył wnioSl'k, proponujQcy oclznaczcnic kapiatna Adama l\lie1·osławskiPgo
krzyżem leg.ii honorowej. które.i jednak wn;czrnir jakoś przrwkkało si~'. a w tym czasil', \\' marcu 18;')0 roku, hurngan rozhił mu
st:1kk nazwany prz('z ~licroslawskicgo „1\Ioia Polska". \Yyp:Hlck
kn miał miejsce podczas ra tmrn ni a przez ni('go rybak<'>w, k tc'n·ych
hurza zaskoczyła na pl'łncm morzu. Dzic,'ld jego zasługom, załoga ze
statku .. ~Ioia Polska" została wyratowana. T(2 od\\'ag~ i n:1dzwyczajnQ umicj(.'.tnoś<'.· ratownicz:1 uznała loża rnasrn1ska 1 ,Zgoda", za-
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~iadająca w Port Louis na maska rci'1sk icj wysepce ~lau ri tius, odzuaczaj:!c go dekretem, zaopatrzonym podpisami pi(2Ćdzicsi(2ciu bra-

ci-wolnomularzy.

'

Nic nu1j::!C własnego statku i nic mog:!C go kupić, gdyż posiadane, nawet znaczne sumy pieni<;żne, poszły na rewolucje europejskie, kapitan .:\Iicrosławski ohjQł na pnYit'll kr<'>tki okres cz:-1s11
dow<'>dzlwo brytyjskiego okn;lu ha11dlowcgo „Brigh Planet". Zarobi wszy sobie nieco pieni<:dzy osiadł on 1w :\Iau ri tius, gdzie zn<'>\v
podn'pernwał siQ finansowo. Oczywiście, że zdobyte pieni:!d.t'(' inwcs luje w st worzcnie sobie samodziclnt'go byt LI - w okr(21. \V rnz
z przyjacielem swoim Cigucl buduje stalek ,.Le Pilole", pracuji!C
jako cieśla, z toporem okr<:lowym \\' n;ku. \Vr('szcic, sl<'rnj:ic of;obiścic ,,Le Pilole'm", licz:!cym tylko dziesi<,'ciu I11dzi załogi, udał ~de,;
kapitan :\licrosławski do ,\ustralji, \\' podr<'>ż, z kt<'>rcj niestety już
nie powrócił.
Sprzedawszy \\' Austrnlji sw(·>.i dwunasto-tonnowy ladunf'k,
w porcie HiYifrc des Cygncs (zachodnie wybrzeże Australji ), ,.Le
Pilot<'" połynąl spowrot<•m, 1rn j11ż przcmianO\\'Hil:! przez honapartyst<'>\v wysp~ Hcunion.
Po kilku dniach podn'>ży. jnk nast<;pnic stwit'rdzili m:uynarrc, kt(>rych uważając za sprawców zgonu kapitana Adama :\Iicroslawskiego, poddano nastc:pnic surowym i długotrwałym badaniom, zachorował on na angin(.', z kl<'>rej już sil,'. nic podni<'>sl. LcŻ:!C jeszcze, gestami, wskazywał kurs swoim marynarzom, daj:1c
im do zrozumienia, że „Le Pilolc" znajduje si(2 już na zaeh<'>d od
wysp St. Paul i N . . \mslcrdam. :\lnic.i wi<2ccj f> maja, po czlcrodniowcm przechowaniu ciała jego na pokładzie, pogrzebano je po
marynarsku, wyrzucaj:1c za h11rt<;. Sami j<'dnak marynarze nie potrafili dopływ1ć do St. Denis na Hcu11io11. Przez szcśi: tygodni tułali
się po oceanie Indyjskim i dopiPro 18 cz('rwca zauważył ich brytyjski okn.:t wojenny ,Jbmilles", \\Tacaj:1cy z lndji. Angil'lski dow<'>dca dostawił ,.Le Pilotc" do portu St. Louis na ::\laurilius. \\'ladze portowe, po zbadaniu inw<'ntarza na „Le Pilote", stwi('rdzily, iż
żadnych towar<'>w ani gotowizny na nim nie znaleziono.
To wydaje si(,' podcjrzanem. Hyc'· może, iż marynarze zabili
nil'popularncgo i zhyt ('1wrgicz11Pgo kapitana :\Iicrosławski<'go w celach ralrnnkowych, luh może okradli już nieboszczyka. S:Jdy morskie \\T Francji potraktowały t(.' spra\\'(.' wyrozumiale. Anglicy w
takich wypadkach hardziej s:.1 podcjrzli\\'i i hardziej pedantyczni
w badaniach.
Aby rzuci( nieco \\'i(.'ccj Ś\\'iatła 1w smtiłn:! t(.' spraw<:, nakżałohy przejrzct· stare archiwa morskie z .:\'anlcs, zeznania uczcstnik<'>w ostatniej wyprawy lego niehywałcgo, jak na polskie stostmki marynarza, niestety, lak zapomnianego, mimo wielkich czynów i pełnego poświ<,'cei'1, oraz odwagi życia. Ale pomniki jego odkryc': - wyspy St. Paul i N. Amsterdam, zbadane dopiero w roku
18:-i7 przt'Z austrjack:! wyprnw\' :\'°oY:lry, istnieją.
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Wiadomości

POHUCZNIK l\IAHYNAHKJ

INŻ.

KAZDIIEHZ SIWICKI.

Zabezpieczenia Elektrycznych Sieci
1.

Technicme.

Okrętowych.

Cele i zabezpieczenia.
I

Cele i zadania zabezpieczenia sieci elektrycznych w ogólnych za rysach znane s:1 powszechnie. l\Iaj~i one chroni<'.: sieć oraz
silniki przt'd nadmicrnem przeci~iżeniem, powodującem zw(2g1cnie
izolacji luh pożar. O ile w instalacjach lądowych, gdzie temperatura
otoczenia jest prawic stała, zadanie zabezpieczenia sprowadza si~
do reagowania na przekroczenia wzrostu nat~żenia pn!dll ponad
granic(.' dopuszczalwi, to ,v instalacjach okn,>towych, ze wzgl~du na
specyficzne warunki otoczenia i pracy, cele i zadania zabezpieczenia
.
~<! bardzil'j różnorodne i praca ich hardziej skomplikcnvana.
Zadania zabezpieczenia sieci okr<2towych mogą być trzech
rodzai. Pierwsze i zasadnicze zadanie polega na niedopuszczaniu do
zagrzewania siQ przewodników i silników ponad dopuszczalne granice. Ze wzgl(.'du na to, że temperatura otoczenia urządzell okr(,'towych waha si(,' w bardzo znacznych granicach, których rozpi(.'tość
przckracza nierzadko Gon C, zabezpieczanie sieci i maszyn elektrycznych jedynie przed przekroczeniem dopuszczalnej granicy natc:że
nia pnJdu, w zależności od przekroju kabla, tak jak to si(,' czyni na
h!dzie. hylohy alho nicwystarczaj~!CC, albo nieekonomiczne. Dlatego
leż wskazanem jest, hy urządzenia zabezpieczające nwzgl(,'dniały
automatycznie wpływ temperatury otoczenia na zagrzewanie siQ
urz:Jdzd1 elektrycznych, mianm\·icic, hy graniczne nat(żcnic pn!du,
powoduj~JCl' reakcj~ zalwzpicczcnia było mniejsze, gdy temperatura
otoczenia jest wysoka i odwrotnie. czyli utrzymywały tempt'ratur(,'
hczwzgl(.'dn:1 nagrzania kabli i maszyn w granicach stałych dop11szczalnych . .Jeżeli naprzykład w pomieszczeniu maszynowni na
okr(.'cil' z vnap{.'dem turbinowym zainstalowane zostanie zZ1bczpicczenie. rcaguj~JCC jedynie na określone pewne nat(,'żenic pn1du, ohliczo539
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II. Rodzaje

zabezpieczeń.

Zabezpieczenia dadD! s1(2 podzielić na dwie zasadnicw grnposiadają pcwm~ dm rakll'rystycznc cechy jeśli chodzi o prac~ \V. si<'ci i k właśnie należy
podk rcślić, gdyż 1w nie w pierwszym rz~dzie nak,ży Z\\Taca{: uwag~
przy projektowaniu i wyborze rodzaju zabezpieczenia si<'Ci.
Og<'>lne cechy clwrak tcryslycznc bezpieczników topikowych
s:! nast<;pującc: pic1wsza to zalcżnoś{: czasu od nat(,'.żcnia przci>ł\'
wafoccgo przczd1 prć!dll, po upływie kt<)l'(_:go IH:zpiccznik si(,'. loÓi,
k t<H·a na wykresie da.it' lak zw:uu! eh arak krysty k(,'. h<'zpiecznika,
przcdstawionćJ 1rn rvsunku t. Na rvsunku tvm t oznacza czas In J>n!d nominalny, p~zy kt<'>rym hc;,piccznik~ nic powinien si<:' topi<\
I t - prćJd, przy kl<'>rym hczpi<'cz1iik w1nicn si\'. topie'.~ po upływie
1 godziny. Prawic natychmiastowe stopienie si\'. bezpiecznika nast~pujt• przy na h)cniach ha rdzo dużych przewyższaj:!cych pn!d nominalny kilka11astokrntni<'.
Drug,J cech:! bezpiecznik/)\\' topikowych jest zależnośc'.· 11a~
l<,>że11ia pqdu, przy ktc'ąym si(2 topi \\' określonym czasie, od lcmpcrn lury otoczenrn. Przy wyższe.i temperaturze otoczenia stopienie nast<,.'Pll.i<' przy pqdzie mniejszym i ()(h\'l'otnic. Nat<.>żcnic pr:!dll nomi11altH' jest dla pe\\'IH.·j średniej temperatury otoczenia około 20 C.
I ,memi słowy hezpil·cznild topikowe samoczynnie n'guluj ~! \Yplyw temperatury otoczenia na widkość natc:żenia pn!dll topić}ccgo bezpieczniki.
Trzeci:! n·d1:.1 lwzpiccwikc')\v topikowych jl'.,~t możliwoś{:
jcd1wrazowegu ich użycia, a nawet w myśl JH'Z<'pis/m'. P. N. E. gdzit· 11apr:iwia11ic Jest zahrnnioJH', winny 01w posiadai·\ Jrnnstrnkc,k
\
ni<· 11adaj:!c:1 si\' do naprnwienia.
Ze · wzgll,'.dll na kons t ru kc.i\', bezpieczniki topiko,we da si(,'.
podzielić na cztery grupy. Pierwsza i najhardziej rozpowszechniona
to bezpieczniki palrnnow<.\ znane i stosowane ))O\\'SZcdrni1..' w instalacjach l:!dowych i okr~·towych nisko-napi(,'.ciowych. :\In.i,! orn· hJ
zalet<:, że S,J ht·zpicczne w ma11ipulowa11i11 przy sieci b~d,!cej pod napi<;cicm, bowiem CZ(.'.ŚĆ przewodząca pr:!d jest całkowicie ukryta
\\' porcl'l:rnic. Poza km ohcc11c kons l rn keje lll ticmożli wia.k1 użycie
p:tlro11t'rn· z gniazd 11iskoampcrm\·yclt do gniazd wysokoampcro\\'\'ch . .Jako wady t vch l>czpiecz11ild>\v należy poczyta<'.· ieh krnchoś{:
i ~los11nkowo ski)Jni>likowarn! hudow~ oraz łatwoś{· tak zwaiwgo napr:1wi:rnia.
Dalszy typ to lwzpiccwiki rnrkowc porcdano\\'(~ zajnrn.i:!e<· przy ol>ce11ych konstrukcjach nieco wi(,'.ecj m1cjsca niż bezpieczniki patrn110\\'l'. szczególnie przy wyższym amperażu. l\laj:J one prnwie te smnc wady i zall'ly co i poprzcdnic z tą rc')żnic:!, że zakłada
nie ich i wyjmowanie jest znacznie prostsze i szyhsz<.·.
Dalszy typ sta11m\'i:1 bezpieczniki rnrkowc szklanne z okucimni i drntcm topikowym \\T\\'11:!trz rnrki. Bezpieczniki te stosow:ll1c do nat<.>żd1 docl1odz:1cych do 20 amper, mają duże z:1kty: s:1
l:itwo i szybko w\'mi<'IIIH\ maj:! mal<' wymiarv gaharvtmw, umożli
wia.i:.1 ohs~·rwac.k. drutu topikowego, a zall'm ·i szybkie od11nlPzienie
l)('zpi<·cz11ik:1 stopirnwgo i nic d:t.i:.1 si(,' ,,napnl\\'ic'·".

py: topikowe i samoczynne. O hic te grupy
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Ostatni wreszcie typ to hezpicczniki paskow<', odznaczafoce si~ taniości~! i prostot:1 nie mniej je,ltwk mało rozpowszechn iom'
jako słab e mechanicznie, dające si\'. łatwo „rq>L'l'O\\'a<'·", a co najwa żniejsze, nic posiada.i~!CC żadnej ochrony przed poparzeniem w czasie
manipubcji przy ich zakładaniu pod napi<,'cicm.
Z powyższych uwag widac'·, że najhardziej celowe ze wzgl<,>du na konstrukc,k mogłyby hy{: lwzpit'czniki rurkowe, szklanrn>,
z okuciami na koócach, tcmhardzicj, że i produkcja ich masowa wypadłaby prawdopodob nie bardzo tanio. Ostatnio \Vłosi przy hudowie naszego statku Batory zastosowali \\' sieci oświetlenia i nwcha11izmc')w pomocniczych , bezpieczniki rnrkowe.
Ogblne cechy hczpiccznik<'>w automatyczny ch siJ 11:isl(,'}Hl,i:!ce: .Jako zalet<: należy uważać duż:! dokładnośc'· w nastawianiu pnJdu wyh!czania, opóźnienia oraz możliwość uzyskania natychmiastowego wyh!rzania. Jako wad(,' należy podkreśli<': wysoki ich koszt,
duż:1 wag<:, a nadcwszyslko duże wymiary, szczeg<'>lnic przy wi(,'.kszych nali;żcniach. Pozalcm przy wył:g_·znikach z wyzwalaczam i
(' lek t romagncl yczn ym i, najcz(,'.ściej s loso\\'an yrni, wyh1czaniC' należy
jedynie od nastawionego nal(,'.Żl'nia pr:.!dll, temperatura zaś otoczenia , 11it'tn:1 na nie wpły\\'u. Jedynie przy wyb1cznikach z wyzwalaczt·m krmirznym wpływ temperatury olorzcnia jest attlonwlyezni c
prz<'z wyb1cz11ik uwzgh;dnia11y podobnie jak przy lwzpi<'cz11ikac h
topikowych. _:,.;a okn;tach gdzie ll'm1wrnlura otoczenia waha{~ sit;
może ,,, dużych granicach z:1gacl11it·nie \\· pływu temperatury otoczenia ma swoje! wag~.
jest ich trwaI>uż:! z:ilclć! wył:Jcznild)\\' ;111toma lyrrnych
})('zpiccrnil,J)\\ ' topikowych i możliwoś{:
łoś{· w przcciwid1slw ie do
szybkiego, t\'CZtH'go wl:}(_·zania po samoczyn,wm wył.Jczt·niu. Ta zaleta była nicjt,d110krot 11ic przyczyn:1 pn'>b zastosowania \\'ył:1czni
k<'>w aulonrntyczny ch, zamiast lwzpiccznild)\\ ' topikowych w sieci
\\\soki jednak koszt, niewytrzymałość na wsl rz:Jsy
oświellrnia.
i duże wymiary 11ln1dniaj,! jt'dnak zastosowanie ich na miejsce topikowych.
::_\;aog1')l ff10Żna powil'dziv{·, że do zalH'zpicczani a odbiornik{)\\' o malcm na t~żcn i u pr:Jdu, jak ogrzewa n ie lub oś wid len ie, 1wdaj:J si(,'. kpie.i lwzpiecrni ki l opi kowc, natomiast do zabezpieczani a
odg:tl<,>z1ct'1 o wic;kszem nal(,'Ż<'lliu lub odpływ{)\\' z lal>lic, jak d)\\'nadaj:} sic:
II ież wicJ,,szych si In i k{>w lub bm powych re flek torc'>w samoczynne.
wi1;ccj wyl:!czniki
\Vyłcg_·zniki s:mwczyntH' daj;J wi\·cc·j możli\\'oŚei zal>czpit'czen ia w wi(,'kSz('j i I ości przyp:1dld)\\' Il iż I opiko\\T. Te osUll 11 ie· 1wd:ifo si(,· jedynie dla ochro11y pr;.:t·d 11admitTIH'lll nal(,'Żt·nic·m, podczas
gdy samoczy111w eh roni{· mog:1 w wypadktt nadmiernego na t<:żcni:1,
zaniku 1wpit.:cia, zmi:111v kiernnkt1 pn;dtt ( cnergji ), ,ncszci<' w \\'ypadk11 zaniku prQdt1.
Sdwnw ty <li:i:da II ia n',ż 11yrh I yp<'>w \\'yl:.icz11 ild1\\' pokazuj:)
:;, I i .i.
2,
rys1111ki
Hys. ~ wskazu.ii· sd1crn:1t wyl:!cz11ik:1 nadmiarowego . Spn;żyn:1 S, 11sił11.it' wyci:1g11:1{: 1wŻ1' wył:1cznika Il n i przerwa{· ohwc'>d,
czemu przeszkadza za pad ka h, 11 I rzymy\\'a 11a sprc,'Ż yn:} S 2 • Eldd ro-
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inagncs c usiiujc zapadkc.: it o<lci,rnn,JĆ'. il'cz przy normalnym pn}dzie niema odpowiedniej ku temu sił}'· Przy pqdzie nadmiernym
elektromagnes e uzyskuje sik dostakczn:! i wyz\\'ala noże odci,rnaj:ic zapadk<,'. h.
Przy innych wyhicznikach zasada pracy jcs t podolm:1
\\' km, że elektromagnes jest \\ b1czm1y n'>żnie i lak na rys. :~ wska_.wny jest wyh!cz11ik dziabj,!CY 11:1 za11ik napic:cia, gdzit· ciek t r<mrngncs podczas 11ormal1wj pracy ut rzym uje zapadkc: h w położeniu
ul rzynrn.i,!cem noże \\' szczc:kach, a przy zaniku 11:1 pic.:cia zwalnia
j:1. Hys. ·I podaje schcnw i \Yyi,Jcznika reaguj :!ccgo na z mia ni: kiern n ku przq>ły\\'ll l'twrgji
to z1rnczy zmiany kil'runku pr,1du przy
niczmienm·m 1wp1(,'.ciu. \\' danym \\'ypadku mamy d\\'a t·lcktronrn-1
gnesy: 1m1do\\'y i napic:ciow y, wył wa rza.i :1cc st n1mic11 ie przeci \\'llt',
a wi<;c podczas nomrnlnc.i pracy nie rcaguj:g.'e na zapadkc: h. Przy
zmianie kierunku pr:Jdll o!J,I slrumit·1lic uzysku.i:} zgodny kitTlltH'k,
ddd romag11es silnie magnesuje sic: i wyh1cza zapad kc: h. Hys. ;)
\\'skazuje działanie wył:1cz11ika n·:1gu.i:1ccgo 1w zanik 11:1ttżcnia pr:1du. \Yyłączniki rcaguj:1ce na zanik napi<.:cia znajduj,! zastosowanie
przy ochronie silnil,J>w; rc,1guj;g_'.c na zmi;111c: kierunku przcpły\\'U
cncrgji
przy n'>wnolcgłej pracy pr:Jdnic, zaś ostatnio oma\\'iatll' - przy pr:.1d11icach \\'sp<'ilprncuj,Jcych z akumulatorami. Op<'>ź
nia1Jic wył:1cznika s:1moczy1111ego może by<'.: 1Tgulm\·a1H· \\' grnnic:1ch
od () do 10 sl'lrnnd, przyczt'rn op<'>ź11i<·1lic to n10żt: l>yć od obci:1żcni:1
z a h- ż I H • I u b n i('za l(' ż II e, a I ho leż za leż II e od n w ł \' c h t \' I k o II a Il' ż c {1,
a przy dużych wyl:1czl'11ic 11asl<;pujc natychmiast:
·
._
Przy za ku pi,· i i 11sla Iowa Il i 11 \Yył:1cznild)\\' samocn·11n Ych
11akży J,ada{· je 11:1 \\')'t rzym:iloś{·, na \\'st rz:1sy, s:1moczy1111<·· \\'~·l:Jczanic przy przcpis:111ych \\':1 n111 k:1ch, spra \\'dza<'.: możli \\'oś{: regu lacj i pr:1du i op<'>ź11ic11ic, dzi:tlanic przy zmi:111ie rwpi<:cia si!'ci 11a ±
107,-, wytrzynwłość· i op<'>r izolacji. odporność 11a przt·chyly or:1z 11:1
11:igrzcw:lllic sit._· poszczcg1'il11ych czl._'Ści podczas pracy.
III. Zasad_y pro iektowa ni;1 z.!d>ezpieczenia sie<'i.

Z:il>ezpit'czc11i<' sieci n111si odpo\\'iada{·

11:istl._'JHtj:Jcym wa-

n111kom:

1. Z:ilwzpicczcnic musi chrnni{· si1·{· przt·z 1wtychmiastm\'l'.
odł:JCZenic

jej przy Z\\':tl'Cill.
~- ;\Jusi chroni{· si,·ć· 1,rzcd dlugot r\\'ah·m prztTi:JŻt'11icm.
:L Zal>t·zpit·cze11ic nic po\\'inno r1·:1go\\'a{· 11:1 ch\\'ilo\\'y
wzrost pr:1du, po\\'st:1.i:Jcy przy rnzn1cl111 sili1ik:1 lub rozp:d:111i11 n·flckt<>r<'>\Y.
,L \\'i1111a hyć zapn\·11i<>11a koh·.i11ość· dzi:tł:rni:i z:ilwzpicczct'1 zainslalm\',tllych szcrcgo\\'o 11:i .it·d1w.i li1,ji, przyczcm picr\\'szc
n::1go\\':d· m11sz:1 Z:t\\'SZ<' z:ilwzpiecz<'lli:1 z11:t,id11j:JC<' si<: liliżt·j odhior11ik<'>w, \\Teszci1·
;-i_ Z:1hezpicczenia nic· pm\-i1111y rcago\\':tt' zbyt szybko 11:1
p-_•\\'lle dopuszcz:tl1w przcci:JŻc11ia sieci. gdyż cz1;slo waż11icjsz,J może
ok:iza{: si<.: pr:1ca odbiornik1'>w, choi·by przy pc\\'nym prztTi:JŻc11i11
sieci, niż z:1JH'\\'Ili1·11it• c:tlko\\'ilt·.i ochr1111y si<'ci. j:1k 11:iprzykl:id pod-
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czas a\\'arji. ki<·dy koniL'l'Zlll'Il1 może si1,_· okazai· zaprwnicnit' oświr'
tknia i praca pomp ht'z wzgl<,:du 1w warnnki pracy sieci.
\V zwic!zlrn z powyższymi \rnrnnlrnmi należy przy prnjck Iowa ni li sieci mic{ na uwadze za lcżnośt.'.: możliwości przcci,!Żcnia
sieci od czasu, co rnożnahY nazwać clw rak ll'rys tYlrn wYt rzymałości
sieci, oraz za leżnośi· zmiai; ~, olJci,iżcn ia w za l~in~ścLi o~l cz;1su przy
doł:1cznniu odbiornik/)\\\ czyli charnkl<·n·stvk(,' ohci,!Żcnia sieci.
Kształt tych clwrnktcrystyk podaje n ·s. (i. Krz_Y\\'C ci:rnle przcdsta\\'ia.i tJ charakterystyki ohci~1żcnia sieci, mia n owicie: 1 - \\' wypadku oŚ\\'il'łlenia lampami mclalowcmi, '.2 - w wypadku 11rnclrnmiania silnika l11h rcf'lt'ktorn i ~ - w wypadku lamp w(,'glowych. Krzy\\'(' 1 i ;~ maj:} clwrakll'r zbliżony do prnskj, szczcgc'>lnic przy nic.icdnoczcsncm zapalaniu lamp. Zakrzywienie, aczknl\\'il'k nicznaczIH', wysl<:Jrn.ic prz~· zapalaniu jcdnoczl'Slll'm witkszc.i ilości lamp.
Krzywa kreskowana na rys. G przl'dstawia charnktnystyk1,_• wył rzym,1łości sieci. .J as nem jc~t. że cha rak te rys t Yki wyt rz~·m·;._
!ości i ohch!Żcnia nie mog:i sic.: przcci11a(\ co szczeg{llnie \\'aŻne jest
,,. monwntach rozn1cln1.
I\ojrktmrnnil' sit·ci z odbiornikami tego rodzaju jak oświ('
tl,·ni(• lub ogrzC'\\'anic nil' przl'dstawia sp<'ciahwch trudności, wy~larczy dolm1{· zallczpieczl'nic według tabelki dopuszczalnych 1rnkŻ(•t'1 dla danych przL·kro.i<'nY kabla, oraz przy wi<J-:szych i11stalacjach
zapc\\'nii· wi<;kszt• op<'iźnienic hczpiccznildJw hli:~szYch źn'ldła pqdu.
:\'akży kd1rnk mi<·{· 1w uwadze zan'lwno w tym jak i w dalszym wypadku koniecznoU: zalH'zpicczl'Hia sic przed n·au:m,·anicm zahezpicczct'1 1w Z\\'arcil' ,,· nicodpowicdnic'.i koh·jności. \V)·1rndck taki zajść
może, gdy bezpieczniki instalowane w szereg h(•d:! miały nicn')\\'110l<·d<· charnkll'rYstyki, j:!l.;: wskaziijc r>·s. 7. \V1'Jwczas prZ>' pr:1<lach
\\-i(.'.kszych od 1 tTagowa{· wpierw h(,'.dzic zabezpieczeni<..\ I mafoc
pr,!d nominalny zahC'zpicczcni:1 wic;kszy niż drngi.
Pozakm nah·ży lak dohicrn{·, zalH'ZDicczeni<'. bY charaldcrystyka })l'zni<.·cznika h··żah1 pomic:dzv dwrnkll'rystyk:.1 · ohci:JŻC'nia
i \\'YI rzymalości i \\' myśl warunku ;°>, prac\' zahczpicczcnia, \\'inna
l)y{ hl iże.i chara k tcn·st'Yld \\'\' i 1·zymalości ia k wskazu.ii' \\'Yl..: l'<'S 8.
Poz:1 ll'm zgod 1rnŚ<·~ pr:t,l'hicgu chara k ll'rys tyk 1w leży sprn \\'dz ii: przy
n'>żnych tcmp(·rati1rach otoczl'nia, moŻ<' howil'm n:1sb1pi{· \\'YDadck,
że przy zmianie ll'mp('ratury otocz<'nia zmil'nii: sil,.' może r{)\ynjcż naell\·lcnje charnklLT\'SIYk. Znaczni<· wi~:cc.i komnlikac.ii nasu\\'a pro.kldowanic zalll'zpi(·C~l'ni:1 \\' \\'Yp:tdk11, gdy wehodz:_1 \\' mchuh(,' silił iki i rdkk I on· o pr:)dzi<· rnzrucl111, prz<·k raczaj:.icYrn k ilkak rnl nie
pr:1d norm:dny.' O ile poprzednio zagadnil'nic dawało się łatwo roz\\'i:Fa<': zapomoca l>czpiC'cznildrn· topiko\,._Ych posiada iących nada.hc:.1 si<: ku ll'mu elwrakll'rys!yk!,', o t \'le w t>·m wypadku charaktery~ I yka hczpicczn ika t opilrn,,·<'go rnoŻ1' si<,' okaz:1{· 11 i<'\\'_\'S tarcza i,!CO
st rnm:i dla d11Ż>'l'h prz<Tiażl'i'1. to znaczy, ŻL' .kżl'li dobra<''. hezpkcznik \\Tdł11g tabeli odpowil'dni dla d:1rn·1~0 przekroju, może on nic
w~·t rzym a{: prad11 rnzrnch u. ,icżd i zaś dai· odpo\\'il'dn i Zł' wzgł<,_-clu
na pr:.id rozrnchu. może si(,' \\'Ówczas okazać niC'wYslarcza.i:.1c_\· ze
\\'Z!l;lc,·d11 na od1roll<: przed prz<·ei:JŻcllicm trwałem, tak jak to wskazuje rys. !). ~a rysunlw tym krzy\\'a 1 - oznacza charakterystyk<:
0
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lwzpiC'rz11ik:1 oldiczo11:J 11;\
oi>l'i,1żc11ia, :i
sieci. 1
cha rak ll'rys Iyk\'. hczpicprzy pr:!dzic rozrncl111, 1
cz11 ika ohliczcrn,J odpowied nio do przekroju kabla.
Przy lego rodzaju wypadkac h, gdy nic moz11a dol>rni: lwzpiccznika topikowe go o odpowied niej charakter ystyce, należy stosować wyt!cznik automaty czny nadmiaro wy, z op<'>źni<'nicm dla przl'ci:!Żct'1 tego samego rz<~du co jffzeci,}żcnia podcz:1s rozruch11, odwrotnie proporcjo nalncm do ohci:.iżen ia i z wyzw:tla n il'm na Iychmiast owcm przy przcch!Żcniach wi~kszych lub zwarciu. Charakter ystyk<~
tego rodzaju zalH'zpicc zenia można przedstawi<'· jak na rys. 10, gdzi<'.
oznacza chara k te rysi yk<; wytrzymałości, 1 - obci:1ż<'ni:1 i :i 1
bezpieczn ika. Na wykresie'. tym odci1wk wskaz11jl', że przy pqdzil'
S 0 i wyższym wyh1cze11ic Iwst<,:pt1jc na tyclimiasl . Przy ins la Iowa n i li
lego rodzaju z:thczpicc zcnia należy zwraca<'· 11wagc;, h:v opc',źni<'nic·
z:ilH'zpicczct'1 położonych IW lej samej lin.ii. lecz bliż<'j źri'>dła pr:!dll
były wi<J~szr, co sprowadz a si<.: zrcszh} do n'iwnolcgłości clwraklc·ryslyk i unikni<,·cia zjawiska jak 11:1 rysunk11 naprzykł:1d 7. Ni<'jcdnokro lnie w tego rodzaju wypadkac h instalu,ic si<,: przy odbiorniku wył:1cznik samoczyn ny, nadmiaro wy, natychmi astowy, w SZl'reg zaś z tym na tablicy głc'>wm'.i znajdn.ic sic; nnalogiczn :v wył:!rznik,
jako głc'l\Vlll' zahczpiec zl'uic odpfywu. Tego rodzajll zalwzpi<'czc11ic
chybia edu, bowiem nic eh rn11 i si<·ci przl'd prz<·ci:iżcnil'm l rwa km,
gdyż wyhJcz11iki nastawion l' musz,J być 1w pr:!d wvL!czc·n ia bardzo
wysoki. wyższy od pr:ld11 rozruchu; poza Iem nask11 lck przyczyn
nwclw11icznych, ze wzglc:dtI IW brak urz,1dzenia op{,ź11i:i,i:1c<'go, mo-..
Ż(' wyl:.1rzy{: n:ijpi<TW wyh1cwik głc',w11y na tablicy .
.., Przy prnjcklow aniu zabezpiec zenia nal<'Ż.Y zawsze liczy{· si<,'.
z kouicczności:! pracy wył:1cznikc',w z opc',źnienicrn, oraz konicczno ści:J stopniow ania lego op<'>ź11irni:1. \\'iclkości op<'>źnicnia ustala si<,~
1rn podstawi< ' czasokn·s tt l rwania p1·,}dtI rozr11cllll d:111~Tli odhiorniIJ)\\·.
~il'przcslr z<'ganil' powyższych uwag, szczc·g<'>l11ic 11:1 okr<,:tach o zelcldrvfi kowanych mechaniz mach, takich jak winda kotwiczna, trałO\~·:i i lino,~'a, oraz posiadających reflektor żarc',wkowy,
powc.>d11.i<' :\' cz:1sic n1clu1 przykre 11iespodzi:i11ki w pr:1cy zalwzpicczcnia ~H'CI.
wył rzymalości
wył rzymałość
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Ataki lotnicze czy

ogień

prasy.

artyleryjski.

~Iyśl, że okr~·ty \\'Ojl'1111e mog:! byi- z czasem \\',Yl't1go\\'a11e
lot11idwo, wci:iż jc·szczc stanowi przedmiot ożywionej po]emik i 1w łamach fachowej prasy :rngiclskil'j.
Tvm razem mamy do zanotowania artvkuł fachowca, klc'.iry 11a fH><l;tawic doświadc;,d1 praktycznych prz/prowadza porównanie slrntld>w, jaki(' daj<· sic2 osi:rnn:J<.': w stosunku do okr<,>tu prZ('Z
bomba rdowanic lol niczl', wzgl<:dnil' ogic1'i a rtylcryjsk i ( Licu t. Cd r.
,\I. 11. Young-;\ircral't :1ltacks or gunf'irc against_ warships-Journal
Hoya} United ScrYicP Inst. zeszył nr. ;°>22). 1\utor rozpatrnjc trzy rodzaje alakc'>w lotniczych -- bombardowanie poziome, homhardowallie nurkowe ( diving), oraz ataki torpedowe.
\
Przy homhardowaniu poziom<'rn samolot nrnsi zaclwwa<.':
przez pewien czas stały kurs, rc'>wnomicrncJ szyhkoś{· i ut rzyrnat jednakowy pułap - czas ten, pot rzehny dla nastawi(' ni a cclownil,dn\'
wynosi w wa nm lwch t'\\·iczci'1 pokojowych conajmniej BO sek.
Doś\\'iadcz<'nia wykazu.i<!, że w dohr_vch warunkach, przy
l1omhardow:11iiu sysknwm poziomym z samolotu kT~J<.Tgo na \\'Ysokośei :~.OOO m t r. ( przy m n icjszym pu łap i t· homhy nic przcbijaj:1
pokładu pancernego) ;"i0% zrzuconych bomb umi('.iscowia siQ w sł refie kola o powierzchni 28:(000 kw. jard<'nv 1 ) ( promici'1 tego koła ==
:mo ja rdc')\v ). \V tych wa runkach iloś<.'· t rafiei'l do ok n;;lu o powicrzcltJffZ('Z

np. ;°).OOO kw. jard<'>w b<,>dzic wynosiła 0,88.% ( :>.OOO X 1/ 2 X 100
i podzi<'iotH' prz<'z 28:(000 ). Prz~' znrni<·jszeniu promienia kola do
:t,O jardc'>w, slosunvk pra\\'dopodohnych I rafict'1 wzrośnie zaledwie
do t ,27;i·. Cyfry le odnosz:! si<: do wypadku, gdy samolot zdoła
11 i

osi:rnn:.ii· pozyc,k. pot rzl'lrn:! mu dla zrz11ccnia swoich homh. \V da 1-

szym ci:Jgll tych l'OZ\\'ażai'1 nall'ży 11slali<.': słopict'1 pr:twdnpodohici'1sl wa t ral'ienia samolotu przez artykrk pin. zanim zdoła on osi,u~11:!Ć pozy ej(,'. homha rdowa ni a.
Stwierdzono, że przy ostrzvliwaniu samolot{>\\', utrzyrnufocych siały kurs, szyhko~ć i puh1p, około 20% pocisl.J>w wybucha
jard

=

0,!)1 ł mtr.
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w promien iu 1()() jard{,w od samololt 1. Przyjmu j:g·, że wyliueh na

-10 jard<')\\' jest skulC'czny, _prncent trafienia wyni<·sic
4
(),(i-1 f;r, l. Ził. jedno trafic11ic 1w lwżdc L"if> pocisk<'>w (20 X ( /, ,Y
X 1/2)·
Przyjmu j:1c nasU;pn k, że przy czknTh działach pin. l..:ażd<'.
z nich wys I rzeli w ci:Jgu jednej mi nu ty po IG pocisk{)\\', otrzyma my
u \\' czaogc'>łcm H(i pocisld)\ \', kl<'>re zostan:! wypuszc zom' do samolol.
prz<.'d
si<,:
wania
przygoto
do
mu
ych
potrzebn
s<.'kund,
~)()
tych
sil'
sil~
wyrnż:J
u
zrzuccni cm bomh. Sb1d szansl' Z<'strzclcnia samolot
sarych
atakuj:1
iłn~ci
;)~)V,
zn.
1.
1G(>),
w Gł o/r (!Hi dzielone przez
molot<')\\' h<:dzie \\' stanic zrzucie': swoj<~ bomby. Ponit,,,·aż tylko;)~ )'),
samolot{ )\\' może osi:!gnąc'·. pozyc.i<.> ataku gd:v pojcdyi'1czy okn;-t
ostrzdiw 11jc alalrnj:JCC go zgrupow anie samolot ów, Io całkowity
procent trafienia jakie może osi:1gn:!c': Io zgrupO\ rnnie ,,· stos1111ku
do olm~lu wyrazi si<,: ,,. :,!)o/r od L'.27/'r czyli ,,. przybliże11i11 0.11,.
Talrn s:1111:1 analiza w odniesie niu do liomi>an lowania nurkowcg o i at a Id)\\' l oq wd owych sprowad za a u Io ra do ll,l s I<:I n 1,i:! cej
tal>clki:
odległości

'.\I e l o d a

~1

taku

Slosunck prnc<·nlq,,·y lrafil'1'1
do okr(.'Lu

Slosunek proccnlowy strat
s:nnolo l<',w

61

Bombard owanie pozio1ne

0.4

l~omhard nwanic nurkowt~

1.6

60

2.'25
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;\l:1ki Lorp('dow c

;\ulor a1rnlizlljc rwsl~·pnic skutki wyhueh11 homh rw okr<;tach n'>żrwgo typu. Ponieważ homhy ;')()() funt. nic przchijaj:.1 panCl'l'Za o grnhości ponad ;~ cale. znll'm mog:J \\'chodzie.': ,,. rachub<.>
homhy conajnrn il'j 1000 1'1111 l., k tc',re z wysokośri 1.:>00 m t r. prz<'hi.ia.i:J płyty panc<·r1w do grnhośei L:> - ;> cali. Efekt wyhudll 1 homhy
lol 11 iczl·j na ok n;cil' l><:dzil: zah,ż:tł oezy\\'iśri<' od mi<·jsca t rn fi<·nia:
w mi<'jscu oslo11i<:łyrn p~111CL'l'Z<'lll grubości po11:1d 7> cali, skutki wybuchu h<,.'d:! .hardzl> 11icz1wcz11c>, .i<'ż<·li zaś bomba zdoła przd>ic': poprzyjkład pallCffll~', Io skutki k mog:.1 I>\'('. bardzo dotkli\\'c .• \utor
str:1w:d·
spo\\'odo
może
funt.
1000
bomby
'
muje, Żt• jl'dno lraf"i<·ni<
zaszans<'
Żt'
jednak,
lJ\\'aŻa
.
hojm,Tj
i
zdol11ośc
101;;
okr<:I
I<: przez
lopi<·nia okn;tu, wzgl. zupchw pozl>a\\'icnil' go zdolr1ośei hojo\\'cj ,
w olwcnyc h warulllrn ch s:1 bardzo malt• i nwg;} hyc.'· wyrażon!' stosunkiem zaledwie 1 do 100, przyez<'Ill naw<'! laki stos11nl'k autor
11waż:1 za bardzo ,v:Jlpliw y.
Z powyższ\dl rozw:1żai'1 autor \\'ys11uwa w11ios<·k, Ż<' <·sl<:1dra dyspo1ll1.i;.1c:i dobrze zorg:rnizowa11:1 obron:.i pili., nil' poi rzvh11,i<'
nh:iwiac'~ si<; :tl:il·d>w lotniez:n ·h. gdyż możli,,·)' do osi:,1gni1;eia r<·ztiltat, wyraża.i:1c~- si<; maks. 1 r;;,. trafienia , ni<' znajdu.ie usprawil..'dliwienia \\' zastosowa11i11 s:1rnolot{1\\' do kgo rodz;1j11 akcji.
zwykle okr\'.IO\\'e
To samo dotyczy torp<'d lotniczy ch;
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torpedy s~1 zbyt ci(,'.żkic dla samolotc'nv , dlatego też muszą one użv
wać toqwd specjalnych typc')\v, których siła wybuchu jest o poło,;.;
mniejsza w porównaniu do torped okr<,:towvch . Skoro nowoczesne
okr\'l.Y linjowe s:1 zdolne do wytrzyman ia· wybuchu kilku torped
normalnego typu, to wyhurh pojcdy{1czc j torpedy z połowicznym
Jadu n kirm ma krjału wylwcl 1owcgo, nic może spowodować zbyt dużych skutl,d)\v. Zostało obliczone, że I rafit'nie jednej torpcdv lotniczej SJH)\\'<><lu.ie obniżenie szybkości okr(,'.tll li11jm\'l'go o ;')o/,-: i bardzo duża ilość torped jest potrzt'hna, hy ,vyprowadzić go z ]inji.
\Y pon'>\vnanin do atald)\v lotniczych ogie11 artvkrvjsk i ma
niezaprzecz alne zalety. Po pierwsze źn'>dła lt'go ognia :___ ol<.n;ty mog:1 przez dłuższy okres czasu pozoslawat' · w poi rzdmym miejscu,
zmuszaj[JC nieprzyjaci ela do j)l'Z~'jc:cia walki w warnnkach dla niego nicdogod11y eh. Siła ognia artyleryjsk iego okrc;tc'>w jest nil'pomjernic wi<:ksza w porównaniu do kilku bomb, wzgl. jednej torpedy,
w cz('m wyr;1żaj:1 sic; możliwości samo]ot<')\v. Prnklyczni e hior:!c
okn,,ty maj;,1 taki zapas amunicji, iż mogi! prowadzi{~ ogil'11 artyleryjski tak clł11go ;1ż 11icprzyjaci l'l pozostaje w zasirnu ich dział.
Drngim \\'aŻnym czynnikiem jest możność korygowan ia
miejsca Lipadku pocisldrn· art~·It,ryjsk ieh. Na podstawie obserwacji
miejsca upadku salwy, oficer kicruj:JC\' ogniem nwżc poprawi{· 11asla\\'lt'11ic dział, 11zysku.i:!C w !l'n sposbh wi<, kszc szanse trnficnia dla
nasl<,'plH'.i sal\\'y. Tymczas<·m bomby lotnicze S,} zaZ\\'Ycza.i zrzucane
_kdnorazow o i ohsl'rw:icja miejsc traf'it>nia jest zupt:łnie lwzwarlościowa dla n:isł<.._1 p1wgo bomba rclowania. Procent t rn fit'nia przy ogni u
artyleryjsk im n'n\'nież jest znacznie wic;kszy w poh',wrnrniu do
homh:irdow ania lotniczego i wynosi w śrcdnicm około ~<Jr. \Vrcszci<'
skul ki ognia a rlylcryjskic go \'/ porc')\\'llaniu do bom ha r•dowan ia lol11 iczcgo s:1 znacznie wi~'kszL'. Przy jcdnakowl' j ogc'>liwj wadze, bomba lotnicza lit-.:dzie zawit'rala wi(.'.l'l'.1 malcrjału wYhuchowl 'go, kcz
zalo pocisk arty]eryjsk i uderza z \\'i(,'.ksz:1 sihJ, st:,HI leż odłamki jego
zo~l..111:! r_ozrzucrnw z wi(,'.ksz:1 chyżości:}, pm\·od11j:1c znaczniejsz e
1

Z !llSZCZl'n Ja.

Aut or konld u duje, Żt' ogi<'ll :i rt.YhTyjski pod każdym wzg]\,_
<km ma JH'Ze\\'ag<: nad homliardow anit'rn lotniczcrn, slrnlccznośc'.· l<'go ognia może byt'- jeszcze bardzie.i podnicsiolla przez ohserwacic
lotnicze. Zdani<'lll aulorn \\'\'dawanie picni<;dz:v na hudm,'<2 cic:żkiclt

smno!otc'>w nisiczYcids kicI{. prz<'znaezo nych do hornhardow ania
okr(,'.f i'nv, jl'sl zupełnie Jwzcdm\T - z:nniast Il-go należałoby zwróeif uwagc: n:1 sillli<'.isz:J rozln1do\\'<2 lotnictwa obsl'r\\'acvj 1wgo, kt<'>rc
może przyczynie.'· sk do podnicsieni; 1 skulccz110;; ci ognia arlylcryj(R. 8.).
ski<'go okr(,'.I<')\\'.

Ograniczen ie ~rodków w:dki na wojnie.
I\'a nwrgirn·.sic wysiłldlw, CZ\'llionyeh

przez ko11fcn'JH'.k
rnzbrojc11im \T, gcn('rnl-ma jor F. ThuilliL'l' zaslnnawia si~ iw łamach
.Journ:il Hoy:il lJnil<'d S<'rvic<' Inst. (zl'szyt z mies. maja r. h.) jak
dalcc<' s:1 r<'alrn· d:JŻt'nia do wprm\'adz< ·nia ogrnlliczd1 środków wal-

ki

IW \\'OJllH'.

Jak wiadomo iw podst a wie t rnktal u waszyngtoi' 1sk i ego, za549

warl('go w roku 1n:!1 pomi1~dzy \\li(·lk:! Bryla11j:J, Sla11a111i Zjcdnoczo1H. ·mi, Franc.i~!, Ital.i<! i .Japon.i<! - zostało zalwza1w slosowaniL'.
gazc')\v trn.i:}cych. \V cztcr_v lata późnic.f w (;cnewie został podpisany protokół, moc;! kt<'>rcgo ;{8 pai'1stw zgłosiło swoje przysb1picnic
do tej cz(2Ści traktatu waszyngto11skicgo . Ckłacl kn gern·rał Thuillicr
uważa za wyraz fałszywego i szkodliwego sentynwntaliznrn , kt{H·y
zupełnie nie liczy siQ z rzeczywistości;! i pomija istotne wymagania
lrnmanitarności.

Dlaczego, zapytuje autor, zastosowanie gazc'1w j<'sl uważa 
ne za mniej ln1manitarnc. jak używanie pocisldiw dużego kalibru
luh lrnrahi1H'rn· maszynowych? Fakty przemawiaj;! za l<-rn, że gazy
lru.i<!cc s:! najbardzil·j hurnanilanwmi z pośrc'>cl szeregu środkc')\\'
walki, znajduj:1cych zastosowanie na wojnic. K:,żda wojna jPst samo przez siQ nieludzlq, lecz skoro jest OJHI złem nieu11iknio11L·m, to
należy sic;i zgodzi{·, że naj ha rdzi<'.i huma ni tarnem i s;! k środki wa 1ki, k tórc prow:HIZ}! do rozs t rzygni(,'.cia kosztem najmniejszej i lośei
cicrpicr'1 i śmierci ludzi walcz~!cych.
Opi nj a, że zas t os owa n ie gaz<'>w l rn.i :icych jcs l ha rha rzyr'1sk im środkiem walki uksztaltowała si<: pod wrnż<·nicm zaskocz<'ni:i
i zgrozy, ja kie \\'ywol:ilo zastoso\\'anic gaz<'>w t n1j:!cych prZl'Z Niem e<'rn' prz<·ci\\'ko hezhronnym pod t_v m wzglc;d<·m wojskom. Istotnie,
pocz:J tkowo straty i cierpienia, zadawmw wojskom przl'z gazy t rttfocc były niezwykle wielkie. Przy pierwszym ataku gazowym w roku H)1;i procrnt śmiertelności \\'ynosił około :tl 7, , jednakże nastc;p-·
zastosowania środld>w odl1'01rn vch, stosu 1wk te-n
Il i<\ na sk II kk
znacrni1' si<: obniżył, sp:Hlaj;Jc do ~-l. 18, a w kc;11cu do (i ~ .
Na :ai>.000 żołnic·rzy, co stanowiło og<'>lnc straty a rmj i
anwrykai'1skiej podczas wojny światowej. zał rnciu gazami 1ileglo
7i>.OOO t. j. około '27 7< . przyczcrn z tej Iiczhy zaledwie 1 1/.//r miało
wynik śmicrldn)'. Tymczas<'m śmicrtd11oś{, SJHJ\\'rnlowan:i przez
inne środki walki si(.'.gała z1wcrnic wyżej, ho do :m'/,. To samo zjawislrn miało miejsce w wojsku angiclskicm. gdzie straty spowodowane iperytem wynosiły 1:l0.000, lecz z te.i liczi>~' umarło zalcdwi<'.
·i.OOO ( '2 1/,//r ), :1 700 pozostało niezdoliwmi do słt1żby . Cyfry k s;!
bardzo \\'ymm,·rn-, ·z\\'l:iszcza w zcstawicniu ze slr:ll:imi, spowodn-·
,vaiwm i ogniem kara hi 1H'>w maszyn o\\'ych, gdzil' procc11 t Ślll icrtclnośc i wynosił prz<'cic,:t11ic ~:> w stosunku do sta. ~ie llalcży przytcm
zapomilla<\ że zalwzpil'czcnic si(: przed gazami przy pomocy maski
j('st prawic kom płd IH', wc\\\'czas gdy llic ni(' moż e och ro11 i{: prz('1l
k11lami karahinowl'mi i odłamkami pociskc'>w.
( )i>jcizcj<', \\')'Sll\\'~IIH' prz<-ei,vko gazom t ruj;!cym s:.1 kgo
sanwgo rodzaju, co i w stosunku do lodzi podwodnych, a mi:lllowicic zarzuca.i;! nicuczciwośc.'· i trud11ości w zastosowaniu przl'ciwśrodld>w. To samo j(·d1wk powtarza sic: za każdym razl'rn. gdy 11Irnzu.i<' sic: 110\\)' środd, walki. Cdy \\' X\' st11h-ciu wprmv:1<lzono proch,
ryce,·zc zakuci \\' zhrnj1...· uważali za lotrc'>w żołnierzy posługu.i~1cych
si~ rnsznic:J. pos~1dza.i~!C ich o to. Żt • hoj:) si\'. zbliżyć. na zasic;g szabli.
Jednakże ci sarni rvcerzc nic uważali za nieuczciwe rnasakrow:111i(•
piccllltr<'>w. t1hra11y(:h w zwykle wełniane kaftany, gdy sami byli doskonale oslonic;ci przez kosztowne zbroje.
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ten, zda n iem adm i rn la, podzielił na rody Eu ropy na d\\'ic pa rtjc tych co maj;_J doM· i tych co ma.i:! za mało. Traktat ten nie może hyi·,
spra\\'icdliwy ponieważ narzucił nickt<'iryrn narodom ogra11icze11i;_1.
Narody le stroni::1 od Ligi Narodc')\\' ponieważ uważaj;_! fo za i11slytucj(,'. sloj:!Cc! na straży nienaruszal11ości tych ograniczei'l i <h!ż:1q
do zap<'wnil'nia zwyci~'zcmn posiadania nicsprawil'dliwic zdobytych
korzyści. ,\dmirał nie wierzy, hy poldij m<'igł l>yi: zapl'\\'nio11y, aż nic
zoslan:1 skasowam· te krzywdz:!CC ograniczenia. co może hyi· osi:Jgni\'.lc tylko przez rewiz.i<..'. trnktal11 \\'ersalskiego.
Cieka wie przcds la wia si<,: zcsla wie n ie ,,·y,,·od<'>w :t11 lora ze
s la nowiskiem Adm i ra I icj i, k l<'>l':l za wszl·lk:1 cc11<,: d:1żyl:1 do przcprowadz<'n ia 1w ko11 l'crc11cj i rozli rojeni owej ll'zy o ogrnn ie zenit 1,
:t nawl'l zupchH'm slrnsowa11iu łodzi podwodnych. (R. S.).

Sowiety i .Japonja.
\\'ślad za wzmia 11 lq „Z. S. H. H. i \ Vicl ka Bry l:111ja" \\' Il u11wrzl'. uhi<'głym ,.Przl'gl:Jdll ;\I orskiego", poda kmy tym razem za
,,:\larine Hu11dsdwll" slosu1wk sił zbrojnych Z. S. H. H. i .J:1ponji.
Chodzi o \\'yda wn id wo .i:1 po{1skicgo I ni 11 is lcrst w:i woj ny, opllhliko\\·a1w z okaz,ii rol'znicy bitwy pod :\lul,dl'lll'm, a sla11owi:1cc isln:J
propag:rndl: zhrojc1'1. Brzmi to w skn'><:il: .iak 1wstc:pujc:
,,Przez prot okół ~la11dż11 ko 11:1szl' I i 11,il' czołowe dol k 11\·h·
granicy sowi<'cki<'.i, sl:1.i:.1c 1iaprzl'ciw ei<;żko llzhrojo11ycli sil Hos,ii,
klc'1r:1 mimo zmia11y n·żim11 prow:1dzi w d:dszym ei:Jgll polityk<:
c1grcsyw11:1. Cl1ii'1czycv nic zroz11111icli i<·szcze poloż<'ni:1, ni(' zdaj:.1 sobie spra\\·y, Żl' tylko Japonja ocali{ iclt może od losu zostania w koi'1cu kolon.i:.1 <'llropcjsk:J czy :1m<·rvka{1sk:_!. Angl,ia i Stany Zj<·d11oczoIH', ktc'irc nam ( .Ja pon.ii) nit'gdyś pom:1µ::tłv, dziś p:ilrz:.i 11a nasz rozw<'>.i ze wzrnsta.i:IC:} zadrnści,,1. ~asz<' połoŻC'lli<' mi<;dzy1w rodow<' siawyło si\' trll(lncm, choć· wbśni<' polit\'ka cc·:.;arska zmic·rzala do
gładzenia niq)()roz11mic·{1, do szl:iclwl1wi zasad\' ,,żyi: i da<.'· żv<.'·, innym". ,\le skoro z1wjdzil· si(· nan'id, kli'>r~· chci:tlh~· sic: przceiwsl~1wit'·, naszym prawom do żvci:1, h<,·dzicmy musieli wspc'il1wmi silami
ludl! japo{1skicgo prz~szkodc I<; z drogi 1t:1Sl'l',i 11s1111:1{·.
\\' ciug11 osl:tl11ich 8 l,tl pil'chota sowiceka pmvi(.'kszyła
swa liezd>noś<.'· z 70 dywiz.ii na 8;\ kawail'rj:1 z 10 1t:1 20, lotnictwo
z 1200 samolotów n:1 4000, hro{1 p:11H·crna ze 180 czolg<'>w na .1()()0.
;\rmia Z. S. H. H. liczy olwcnil' 1.W0.000 l11dzi, jest w~·posai:on:1
świdnil' \\' 1IO\\'oezcsny sprz~·t lcclrniczny, cz<,'Ściowo zmolor:vzowa·na i rozporz:Jdza doskon:tl(•m lol11ictwl'lll. Skład:, si~· 011:1 \\' połowic
z czyslvch kom1111isl<'l\\'. \\' r. rn:~1 nad grn11ic:,1 ::\Ia1Hlżur,ii stało
wszvslkicgo około (i0.000 l11dzi, dziś stoi prz<'szlo i-wiC'n'· mil,irnia,
z !HIO samolol:1mi, 800 czołgami i ;>00 samoeliodami p:111ccrn<'llli.
~aszc siły nad gr:inic;l \\'ynosza z:tlcdwil· sdisl:J cz<:śi· sowieckich. 1\ tymczasem przeciwnik wci:)Ż zwi<;ksza swo,il'. Trzl'l>a
wi<,T ah\' i li nas zrozumiano koniecz11ośi· zhro.k{1 na h.idzil· i 11:1 morzu, gdyż h·lko siła zlll\1j11a gwarantować moŻ<' 1H1no1· i i1tlc·gralność
Cesa rs lwa !"
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~ast<;>pujc dość charakterystyczna tablica porównawczti'.

I

Sowit,ly

750.000

Jkz<'rwy

600.000

(;, P. U.

160.000 J

4.000

Czołgi

4.000

F<>rlll:l<'jc z11wl<iryz,iw:111c

15

\l:iłe oddziały

50

z11wtor.

250.000

90.000

S:11nololy

Sa1110C'hody pmH·enw

I

I

Wojsko stak

Forr11:1cje et:1po\\'l'

Japonia

1.000
2

oddziały

1.000

Tablica ta. jak zaznaczyliśmy, jest dośc.'· dziwna. Trudno
oprze(: si(; wrażrnit1. że jeśli cyfry dotycz,}Ce Z. S. H. H. ,,·ydaj,! siQ
\\'zgl(,'dnic pra\\'dziwl'. to cyfry dotycz,Jce .Japo11ji zostały Cl'lowo
znrnicjszonc poniżej wszclkil'go minimum. To samo zrl'sZb! dotyczy
\
marynarki wojen1H'.i.
Istniej,} ,,. tym \\'yp:.tdku dwa systemy: Pierwszy - to po\\'i(:kszani(' sztt1cztH' po.it.'cia o \\'Hrtości i stanic liczebnym własnej
siły zl>rojnd. z celem ,n;nwżcni,1 zauf'ania narodu do\ nicj. stworze11 ia n astro.i li 1wz piecze1'1s twa u sic hic i zas t raszcn ia nicp rzyj ac il'la.
Drugi - to cdtl\\"l' zmnil'jszanic tych wal'tości z ktl<kncfo do wywoła 11 i a pat rj ot ycz 11pgo od rn chu za poh icga \\Tzeg o wśn'>d s połl'cz('t'1s t wc1. usprawil'dliwicnia 110\\'ych zbrojci'1. a przcdewszystkiem zaskoczenia przeciwnika na \\'ypadck \\"ojny środkami znacznie \\'i<,_'kSZ\'mi niż te, na ktc'>rc licz\'ł.
Do pai'łst w holdu.hcyclt picl'\\'SZ('l11ll syskmo\\'i ( JHl\\'i(,'k~
~
szania) należy Hosj.1 ( t.1k d:1\\'11a. jak i ohccna ), należała Austrja,
po11ick:1d Francja i \Yłochy. Do pai'lstw, stosu,i;.1cych drugi systrm,
lwz\\'an111kowo lepszy, nalvż:J dziś hl·z,,·zgh;d1iic Niemcy i \\' picr\\'(.J. G.).
szym rzt.:dzil' Japonja.

Dl'sant i obrona

wybrzeża.

\Yłm_~\\' temu co nieraz myśl;! ludzil' powierzchownie rozum11j:J.~'.'\', k:,żda niemal \\'oj11:1, o skali przcwyższa,i,}Cl'.i mały lokalny

odl>y\\'a si<: zan'>\\'110 na l.Jdzic, jak i na morzu. O ile
konl'likt
operacje morskil~ z,,·i:1zanc s,,1. jak to k~iżdl'lllll marynarzo\\'i wiadomo, nicrozl:icznic z l:.idcm ( nawd te co 11osz:1 ściśle morski charakl<-r. hol°: przecież i t11 chodzi{· m11si o bazy czy punkty stralcgicztH' ). '
o tyle wpły\\' morza 11:1 opcr:,cjc l:.idmn: by\\'a nicpon'>\\'Ilanic \\'i<,_'kszy. nawet \\'(,1\\'cz:ts. gdy głc',,,· 11y kal r op(Tacyjny z11ajd11jc si<; na
l:}dZil'.
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Tak np. bez opanowanrn morza .Japor\czycy w ·r. 1904 Ili<~
mogliby nawet marzyć o wygranej wo.inie z Hosj~!, panowanie na
morzu grało decydu.i:!C:! rol<: w ostatniej wielkiej wojnic, panowanie
na morzu potrzebne było nietylko do rozstrzygni<:cia zagadnicll kolonjalnych ( wojna hiszpa{1sko-ameryk ai'1ska ), ale nawd \\' konfliktach o tuk \\'C\\'11(.'lrznym charakterze, jak secesyjna wojna anwrylnu1ska ( 18G:~ ), pozwoliło 11a opanowanie sytuacji przez frderalist{)\v. Niema wi<.:c wojny, \\' szerszem poj<:ciu tego słowa, gdziehy
opc racje h!dowe niczwi:!zarw były z morzem.
Dlatego też h!d i morze - a co zatem idzie - ich odpowojsko i marynarka woj<'nwiednik \\' dziedzinie siły zbrojnej
na - winny ściśle ze sobiJ wsp<',łpracmrnć, gdyż tylko taka wsp<'>ł
praca duć może powodzenie. Tam, gdzie jedna z tych dziedzin zarezultaty musz:1 być neganiedbywana jest na korzyśc'· drugiej tywne.
~a ten temat - stale aktualny - znany pisarz morski, kapitan b. a ust ro-\\'<;gi<·rsl..:i('.i nw ry,w rki, inżynier Il r. ll:rndd-:\Jazct ti
publikuje na łamach ,,:\Iari1H'-Hu11dsch au" ( ;\ 1n:rn) cicka\\'y artykuł p. t. ,,Atak na wybrzl·Żc i jego obrona". \\'yclwdz:!c z założl'nia.
wojsko, marynarże wszystkie trzy wielkie gał<;zie siły zbrojnl'j ka i lotnictwo -- jednako S,J potrzch11l', i że odd:111ic do\\'<'>dzł\\'a nad
niemi osobistości orjrntllj:Jl'ej sil; tylko\\' jcd1wj z nil'h i niedoc<·11iaj,Jccj ld<',r<'.iś czy obu pozostałych, prowadzić może do kl<;ski,
, \ u tor stu ra si<; rnzwi11::1ć pogl:.idy s tra tcgicznc na woj Il\' przyhrzcż11:! i wyci,1gn:1ć z nich odpowiednie wnioski taktyczne.
Hozpoczynaj:J<.: od przykła<lt',w his I orycznych (Ci lira I tar,
Sewastopol. \lol,ih-, Port-Arlltr:t ). prz<·chodzi 1\11tor do ost:tllli<·j wojny i do przykh1d11 lbrdanelli. \\'yglasza przykm bardzo ciekawy
i dotychczas 11icspotyka11y pogl:1d: że wpn1wdzic bh:dcm hyło pozos t:1 wicnie pocz:! t kowych opera ej i samej flocie, k l<'>ra bez popa re ia
wojska ni c mogh1 opanO\\'cll' forte',,\·, i l>l<,:dcm l>yly kż cał<' mic~i:1c<'
Z\doki \\' \\'ysła11iu korpusu desantowego ( co pozwoliło Turkom
umocnić cieśnin\', ustawi{· llO\\'C J,atcrj('. armat. moździ<'ży, haubic
i wyrzut II i torw.-dowydi. założyć zagrody minowe i sprowadzić kił
ka dywizji świcżycl1 wojsk) - to jednak gdyby pocz:1lkowa operacja morslrn kontynuowana była systematycznie przl'Z :ulmirała Cardl·1w, plan sforsowania cil'śnin f'lot,J miałby szanse pm\·odz(•nia.
\VY\\'<'>d ten Autor uzasadnia nast<:1n1.i:-!c<>: Admirał Cardl'n,
sloj:JCY na ~·zclt· 18 okr~·t<'rn· \\'i<;kszych ( p:llll'lTnild,w i kr:!Żowni
k<'l\\. pancl'rnych ). rozporz:1dz:ij:Jcy z g<'1q stllq ci<;żkid1 dzi~d, miał
w poez:1tko\\'('.i razi(' opl-racji dl'cyduj;Jc:i przewag<; nad fortami,
uzbrojoncmi w sb1rc dziab, kt<',rych doniosłośt'· dla luf kr<'>lkich
( kal. :2:2) nic przckraezala 7000 mdn'nv, dla długich zaś, przy ni<'licznyeh armatach :~;;;> mm lwi. :~:-i si<;gala 17.:;oo m i 11.:;oo m dl:i
dział :2 IO mrn. Przytcn1, co 11ajważnil·jszc, wyposażenie artyh-rji tt1rcckil·j wynosiło tylko 7::, pocisldn\' 1w działo, w ll'm d\\'il' 1rzccic
Z<'. starych za pas1',w a111u 11icyj nych.
Czyll'lnik sam już wi<;c zdaje sobie spnt\\"(,', Żl' gdyby atak
okr<:t<',w 11a forty tr\\'ał sysl<'matyeznic, nic zaś z killrntygodnim\'('mi. a ria\\'t•I killrnmi1·si1;<·z11\łlli prz,·rwami, Io 11:1\n·t lwz Zlliszczc-
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nia fortów czy zdemontowania dział tureckich, hatcrje hroni,!CC' ciC'~1.1in rnusiałyl~y ~nnilkn,~ć .z braku amunicji, trudnd do uzupełnic
ma w tak krotk1m czas1c. Pod tym wzgl('dcm sprzvmi<.'rzonc cskad_r): a.nglo-f.'rancuskie byb: w z_nacz.nie lepszym poło°zrniu, hoć przcCH'Z flota t rancuska wogole me miała okazji do zużvcia swvch zapas{,w, a angielska w<'>wczas jeszcze .nic pot rzehował;t si<; o ·to obawia<.'·.
Ale o km widać nikt w obozie aljan tów nic pomyślał.
a najmniej sam admirał Ca rdcn i jego nast<:pca de Hohcck. Przc•ciwnie - obmyślono w Londynie, przy zielonym stoliku, taktyk(.'.
lrnnktatorskc! i wzywano gł<',wnodowodz~!ccgo eskadn! do oszcz<;dzania amunicji i do dakko id~1cej ostrożności. Stało si<; to, wraz ze
przyczyną nicpowodzc·nia.
sp<',źnionym dc·santcm Tu taj doda<.'· można ( czego Au tor nic zaznacza), że zmusiwszy forty do milczenia, flota sprzymierzona już bez przeszkód
wył rałmnlłahy miny i w ci,1gu krótkiego czasu stan<;ła pi·zcd Konstantynopol<-rn. ~awct w braku wi<;kszych sił h!dowych, wystarczyłaby groza jej dział ahy zmusi<'· Turcj(,'. do uległości i otworzyć Bosfor, a zatem poł.1czenic z Hosjc!· Losy wojny potoczyłyby sic; zupeln ie i n nc! kolej<!·
Tak samo ci<'kawl'm jest stwierdzenie, że odmowa naczelnego dow1'>dzt wa rosyjskil'go wydzielenia odpowiednich sił l:1dowych do desa n tu przl'ciwko Bosforowi, w momencie kiedy marynarka rosyjska uważała desant laki za aktualny ( r. 1DL>.) stało
si<; przyczym! drugi ej S<' rj i nil'po\\·odzci'1 al ja n l/rn·. L1dowe dowbdzt wo rosyjskie oświadczyło \\ {>\\'Czas, że klucz do cieśnin znajduje
si<:'. w Ikrlini<' i że szkoda odwraca<'.·. choćby jednego żolni<'rza od
gł<',wtH·go kal ru operacyjnego. Tymczasem \\' rezultacie. wojsko rosyjskie du Berlina nigdy nic doszło, a stracona okazja zdobycia Carogrodu nie dała si<: juz odzyskać. Odci<;ta od świata Hosja nictylko poniosła kh:sk<;, ale kż słała si(,'. prawdziw,! zmorcJ dla Aljant<')\v.
Tak oto dwa, pozornie rozhit·żnc przykłady hraku współ
pracy mi<;dzy ohil'ma na,j\rnżniejszyrni gał(,'.źmi siły zbrojnej pai'lstwa - mary1iark:,1 i wojskiem - stały si(,'. jcdnoz1wcz1w pod wzgl1:<km negatywnym i przyntosły \\' n'zultacie nicohliczalne straty.
Powrnc:tj,Jc do prncy kpt. Handel-~\Jazd t i om{>\\·i<'.~ należy
wraz z Aulon·m obron(,'. wybrzeży Flandrji przez Nieme{)\\', Tu rzecz
miała si\· odmiennie. O fortyfikacjach stałych nic było mowy, dopiero z ustaleniem si<; frontu l,1dowcgo trzeba było te ostatnie od fundament{)\\' tworzy{·. Położenie było z pocz:!lku krytyczne i dopicrn
\\' ma rTll 1!)1 ;') rnku miano czcm odpowiedzieć na ogid1 okr(,'.t<',w
angielskich. l 'slawio110 stopniowo t:~ batcrji dział 10;\t.t;i i '.ł~m;:1:i
( li: os la lnic zdj<;k zaJH'\\'llC ze starych okn;t<')\v linjowych - przyp.
rcccnz.) o doniosłości dochodz:1ccj dość rzadko ~:WOO m. Cł<')\\'nc
,.Tirpitz" ( I\'- 280:·tl ), .. \\'illwlm li" ( IY- :W;l/:iO)
hakrje i ,,Dc·11lschlaud" ( lll - :{80/1;°)) zostały założmw koh·jno dopiero iw
j<·sic·ni 1\)1:>, oraz Ila wioSll\' ]Hl(i i rnt 7.
Anglicy przez kn czas też zrobili z1rncz1w posl<;py, lak
\\' sprz<;_>cie, jak i taklycwc (monitory, krypy, trójnogi ohst·rwacyjBombardowanie Z<'<'lH', zasłony dymo\\'< ', obs<'rwacj:1 l11t11icz:1 ).
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min<;)
rw
<:ei<'
(1wlk11i
d>\\'
\\·ypadl
znyeh
K11rf'tirst", mimo id<'nlye
że nic odniosły J)0\\':1ż
przy W('jśl'ill do Zatoki Hyskit·j , nidylk o
nil'jszycl1 11szkodz<·1'1, cdl' 11a\\Tt mogły aż do krn'1ca prow;idzić :1kcj<;.
Sf:!d wniosl' k, że okn;ty rnog:1 z,,·yci<:ży<': fortyfik acj<', o ilt! tylim
is t II icje 11:1 h·ży l;1 org:111 iz:wj:1, spr:1 wr w dmd,dz l wo i idc·:tl 11:1 wsp<',!556

praca, przy doskonalej budowie okręt<'Jw (niezatapialność), silnej
artylcrji i wykorzystaniu zaskoczenia.
,vreszcie na Adryatyku miał miejsce cały szereg takich
operacji z ohu stron, których Autor bliżej nic omawia, ogranicza,1,JC się do zaznaczenia, że za.ic,'ll! Pclagozę musieli \Ylosi wskutek
akcji flotyll austrjackich cwakuowat\ a wielki desant włoski na
wybrzeżu Dalnrntyó.skiem nie doszedł do skutku z braku odpowiednich śrndków. Natomiast pancernik „Haddzky" zmusił do milczenia
ha tcrjt,: francusk,-! na górze LoYccn, eo naszcm zdaniem nie lwło
znów lak wielkim sukcesem, himąc pod uwag<,:, że hat<'rja ta o;ło
sohniona i ,,:;:sunic,,ta, składała si<2 ze starych dział 120 rn~1 de Bangc ( przyp. tTcrnz. ).
,v konkluzji Au tor podkreśla, że omówione operacje nadhrzl'Żnc sprowadzały się do trzech typów: 1) zniszczenia luh unieszkodliwienia nieprzyjaril'lskich fortyfikacji, 2) zdobycia punktów
zwią
st ra kgicznych cdcm ich t nrnkgo posiadania i ;~) blokady.
zku z tern należy rnzpatrzy<'.·, jak operacje takie przedstawiałyby się
obecnie, wo hec kolosalnego rozwoju sprzc:h1.
Tu Au lor przychodzi do przekonania. że środki obrony wybrzeży roz\\'inf:ły sic,> znacznie poważniej od środków ataku z morza,
a to dzic:ki temu. że przcrc'iżnc traktaty, ograniczając tonaż okr(,'l<'>w i kalihcr ich dział, jednocześnie pozostawiły pcln,! swohod(,'
zbrojeniom na t)dzie i w powil'ł rzu. Już w r. 1n14 obrona kanału
Panamskiego rozporz,!dzała bodaj-że najpot(,'żnicjsz>~rni na świecie
hakr,iami ( Il--10G, XXXI-:t);). CLY11I-:Wi"i, CXXXVI-~G4. LXXIV'..W~~. DLIIT-:Hl;) moździerzy. oraz przeszło G:W dział poniżej 200 mm),
przyczcm ha kr.ie moździerzy ustawione b>·ły po 4. \\' s(\hrnnach gl(,'.hokich na :w mctl'<'n\'. a wic:c chronion~~ch zupdnie o<·J pocisld)\v
o płaskim torze ognia okr<2towego; \\'i(,'kszość zaś dział cic:żkich
i średnich posiadaln loża chowaj,.1cc si<:2 po strzale, a ,, ic:c też trudJH.' do umiejsrowicnia z ok r(,'t u. Cóż dopiero musi byt'. tern z, kiedy
·
do tych środkc'l\,· przyh~·Iy n'>żne nowe udoskon,llenia? !
Za najhardzie,i nowoczcsn,) twierdz(,' doby obecnej uważa
.\u tor Singapoorc, z je.i t rzcma działami .JGO mm o wadze pocisku
ok. 1 i"iOO kg i szcregivm inn,Th ha ter.i i dalekonośnych. Ale ha ter.ie
to oczywiści(' nic wszystko. Twierdza 11owoczt's11a, szczcg<'>lnie nadmorska. musi hyc'.· doikonale chroniona także od obserwacji i homha rdowania powiel rznego, a wic,'e musi posiadać ,. place d'a rmcs"
i sieć konrnnikacyjrn! pod ziemi,!, odpowiednio zamaskowarn!
i eh roniona.
P<;nit·,,·aż zndanicm twierdzy h\dzic nietylko odparciP floty nieprzyjacielskiej, ak też unieszkodliwienie lub zniszczenie desantu, a wic:e rozbudowa fortyfikacii musi być po,kta w najszerszym
zakresie. unicmożliwiaj~Jcym olwjścic lub zaskoczenie od strony strategicznie słabej. Hatcrje winny kry<'.: S\\'ojm ogniem \\'sz,·stlde kierunki, a orjcntacja fort<'l\v i redut musi miei: charakter t'rójwvmiarow>· - - przyczcm poj\cic ,. wgl,Jh" należy trak lowa<'.·, nil'ly lko J)Oziorno lecz i pionowo. Pozatem forteca musi hyc': samowystarczalna pod
wzglt;cłcm rncrgji ckktryczrn.·i ( gł\hoko pod ziemi:1 ukryta elekt ronnia ). musi posiada<'.· podziemną sieć komunikacyjną: umeza-

,v
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powierzchn i
lcżniaj,JCćJ jej poszczególn e odcinki od położenia na
( z przykład<')\\' \\·rdunu wida<.'·. że przyc;,yn,! upadku forl{>w był nic
atak \\T<;cz, ale brak ł:!czności z tyłami. a co zatem brak żywności,
amunicji i podpory moralnej - przyp. rrcenz. ). odpowiednią zało

g<; z ruchom,! tTzrnY,!, k lón! możnahy szybko przl'rzucai· na zagrożrnw odcinki ( ci,rnniki, samochody ), \\Tcszcie wil'lk,J bazi,_'. ohsenrncyjn,!, pozwalaj,J q na kierowanie ogniem artylerji na\\·d w wypadku, gdy lotnictwo własne zawiedzie. Do kg~> dochodz:1 oczywiście
ok r<,:ty i samoloty ohrony wybrzeża.
jcdnos I ki rnchonw
Co si<,: tyczy alakuj:!ccg o, to .Autor przymuj,Jc. że blokada
jest tu jednoznacz na z obh;Ż<'nicm silnej twierdzy nadmorskie j, mrnża. iż wspc'>łczcsne floty, ogra niczonc trak la t:1mi \\' wartości tak tycznej. wog(>k· nie s,! zdolne sprosta<.'·. takiej lwit'rdzy. Działa o płaskim
torze pocisku nil· hl~d:1 \\' stanie przyczyni<.'· forlyfi]rncj om poważ
nil·jszl'j szkody. to kż rozwi:!zanil ' zagadnienia leży dziś, zdanil·m
.Autora. w innych broniach niż ,1rlylerja okr1..:lowa.
;\ wil:c przcdewszy sl ki('m odegra lu rnh~ lot nici wo ( panowanie w powil'lrzu ). i oczywiście lolniskmn·e . one bowiem tylko pozwol,! doprowadzi {: eil:żkit'. samoloty hombarduj: 1cc na odległość
użytl'cz11:1, pozwol:1 dzia la{·. s ys le mem ci,!głym. rn; ka.i:Jcym a także
Poza km 11 ie do
zwalczać sim lcczni<' lol 11 ie! wo ohrnn \' \\'YhrzcŻY.
pogardzeni a d]a ataku.i:.tceg o s:1 środl~i „1i1alcj \~·ojny", a wit.2c czolgi-amf'ihjl'. szyhkohicż1w kll try torpcdm\·c. lodzie podwodne. śrnd
ki chemicwc i I. d. Oczywiście wywiad i zaskoczenie ma.i:1 też pierwszorzt.2drw z1iacZl'llil'.
\ \' koi'1cl1 . \ 11 tor zaznacza. że mimo pozor<'>w. mimo k o]osa 1nego rozwoju sprzt;t li ll'clrn ic~nego, s I ro na ma kr.i a I na n ie jl·s I jt>dnak wszystkicm . Duch i g<·njusz wodza, doświadczrnw i sprc,•żyslc
dowc'Hlztwo , mornie wojska i narndu grn.i:1 lu r<'>wnil' poważn:,1 rol<,:.
Do wvwod<'>w hTh możnabY cln·ha dodać l Ylko. że okoliczności niC'za\\'s;,e uld:1da.fo si<,' \\' trn · spo~<'>h, Żl' alak.11jl' si1.; z morw
Kanał Panamski
hezpośredn io na wc,·zly s I rn tcgirznc przeciwni ka.
czy Dardanele. to \\'laśnil' wypadki spccj:tlm·. Cale wybrzeże nil' może hyć· wszak zamienione w twicrdzt;. a z dntgicj strony trudno
przypuszczać· aby przeciwnik upil'ral si<,' przy atakowaniu punkl<'>w.
o kt<'>rycli wił· z góry. że h<:d:} l rud1w. :tlho wog<'>h· nit·możliwe do
zdobycia. \Yc'>\n.·zas zastos11.ic on rnczcj system blokady dalckil·j.
wzglt.2dnic inne śrndki - skuteczniej sze.
f st n ien ie forlyl'ikac.i i może hyć·. uważane za środek z:i pohi<'same forlyl'ikacje . 1wwl'I ponrnożo11c okr<;tami obrnny
ale
wczy,
ga
wybrzeży. nie d:1dz,1 wolności morskiej. nic obroni:) dn'>g komunikacyjnych. Do tego. w myśl starych zasad :\lol t keg o, pot rzchna jcs t
flota i tylko ona, hroni:.ic włas1wgn W\i>rzt·ż:1 u brzegów przeciwni-

ka, lub na pelnem morzu -

może dać rozstrzygnięcie.

"'ywiad lotniczy w nocy.

rn:w

{ J. G.).

r. podaje
,,\\'ieslnik \YozdttSZllOWO Flota" z lt,tego
krl'śli kilka reguł wywiadu i rozpoznania nocnego lotnictwa . ..:\11l~>1· uważa. że ll'n rodz~1j wywiadu jest
bardzo ważny. gdyż pozwala na rozpoznani e nicprzyjaci da, klc'>ry

artykuł
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S,!dZ,!C, ż e działa dyskretnie pod osłoną nocy. może lwć jednak zaatakowany przez lekkie siły, naprowadzone przez loti1ictwo. \VYwiad lotniczy wykonany noq jest trzech rodzaji: wieczorem. w rn;c
ksi(.'życow,! i w noc ciemn,!.
Pierwszy rodzaj wywiadu nic różni sic,: od dzienneno jechnie wymaga ahy załogi hyly dobrze obeznane z lataniem\.' {we\·,
gdyż po znalezieniu przeciwnika winny go obserwować dalej. to
znaczy gdy nastanie kompletna ciemność. Pozatem należy wvwiad
przeprowadza<'.·. szvbko, gdyż jest sic: ograniczonym w cz,.1sic.' :\laIH.'\\T poszukiw,1nia \Yinicn hyć rnhiony tak, by. kursy prowadziłv
z Południa na l\'Jlnoc i odwrotnie, uchylafoc si<;> ku Zachodowi; z,1czyna<'.· poszukiwanie od krni'1ca wschodniL'go nakazanego rejonu;
ohsen\·mya{~ \\' kiernnku na Zachc'HI, gdyż sylwetki okn;tów bc:d,1
dobrze widoczne w1 tle zórz wieczornvch, natomiast wodnosamolot
ht:dzic si<: prnfilował na ciemnym tle: wic:c spostrzec go przeciwnik o wi h(,'. dzi c t rndno.
\V czasie nocy ksi(,'.życowej 1wleży rozpoczynać poszukiwanie od tego krai'1ca rejonu nakazanego, ktc'ffy jest najdalej od ksic:życa. Kursy winny być prostopadle do pelengu na ksic:życ, jednak
nieco uchylone, tak, hy zbliżać si<._' do koi'1ca rejonu bliżej położone
go od ksic:życa. Obserwuje si<: tylko w kierunku ksic:życa. w tcn1
spos<'Jb widzi si<..' dośi· dobrze do ·l - i> mil i można zawszl' spostrzec
sylwl'lk<,> okr<:lll, kt <'H·a si\'. bc:dziL· rysowała na tle tak zwanej drogi
1,si<:życowcj ... \hy określic.'-. dane spostrzeżonego okr<:tu. trzeba podejść do niego 11a 1;""j()() - 2000 rn .. stal e jednak trzy1naj,)c obserwowan:i jcdnostk<: pomit:dzy ksi<:życem i samolotem. \\" 1 kn spos<'Jb samemu nic hc..·dzic sic: widoczrl\'m. 1\utor uważa, że można ku1·s okrc _,,
ślii· z dokład11ości.J od .t - 8°, posiłkując si<: własnym kompasem.
Określenie szybkości hc:dzic zależało od stanu morza. l\zy malej fali
dobrze jest widoczny ślad toro\\·~· i wg. niego określa si<;'. szybkość.
Przy sianie morza ponad ;°j określenie jest bardzo tnidne. Określe
ni{' mit'jsca rozJ><Jznc1 m·go nieprzyjaciela za leży tylko od na wiga tora. Zdała od hrzeg{Jw s,} możliw e pomyłki do 10 mil. Przy powrocie
do własnej hazy nall'żv zawsze spr~nnlzić cz~· miejsce wykrytego
nieprzyjaciela zgadza si~. Podczas obserwowania sił przeciwnika nic
n mil. Pułap. na
należy od niego oddala<.'· sic;. \\'ic;ccj jak 1rn :> ktc'H·ym należy \\'YkonYwa<'.· wvwiad lub ohscrwac.i<..'. waha si<: od 400
~
·
·
do 1(100 m. ·
\Y ywiad podczas ciemnej nocy może hy<'.· przeprowadzany
najdalej od bazy GO - 70 mil morskich. wymaga on wysokiej techniki pilotażu. bardzo dokładnej i szyhkil'j nawigncji i dużego zgr:111ia si(,'. znłogi wodnosamolotu. Hcjon powierzony do przrszukania
nil' po\\'illil'n przekraczać po\\'icrzchni 20 X LO mil. \Vy\\'iad rozpoczvria si<;> z rwjdalszrgo krar'ica nakazaiwgo rt'.ionu tak, hy kursy
zh.liżały si<: ku baziL'. na p11lapach 70 - 100 m. Cdy spotka si<;> jak~!kol\\'iek jcdnostkc:. należy .i,} roz1wzna<'.·. dochodz:!C do niej jak możrw rwjhliżcj. Określi<.': t'll'mrnty przeciwnika jest bardzo trudno
i czc..·sto trzd>a to rohic.': z:lJH>moc:J homh oświctla.i:!cych. l'trzynrnj:Jc
knn takt z nieprzyjacielem nie należy od niego sic:- oddalać \\'ic:-ccj na
2000 - 3000 m.
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Praca załogi przy CJ:(,'stych zwrotach , którr s~! konieczne
utrzymyw anie si<.> 1w tak nwlych pułapaLh, st~iwia bardzo duże wymagania załodze. Pracować ona może w takich warunkac h najwy'2 2 godz. Po upływie tego czasu winil'n być wodnosam olot
żej '2 zmieniony . Zmiana jtsl manc\\Tc m trudnym. polt ga orni 1rn tern, że
wodnosam olot. kt(>ry ma hyć'. zmienion y podaje ,rejon swego kn!Że
nia i pułap na którym si(,' znajduje. (;dy zmicnia.i~ Jcy podchodz i do
wskazane go rejonu to daje rakiet{.' i kei na pułapie 100 - 200 m.
wyższyrn niż zmieniany . \Vodnosa molol naprowad za zapornoc~ ! rakiet przybyły samolot nad cel. (;dy len ostatni spostrzeże cd, daje
umówion y sygnał rakicb! i zniża sit: lak, by móc ohscnvmvać· nicprzyjacid a, natomias t wod110sm nolol zmienian y odlatuje prosto ku
bazie i wychodz:! C IW ni~i sprawdza miejsce, "\Y którem odnotował
położenie nieprzyja ciela.
Podczas obserwac ji okr(,'tu 1wh 1 ży si<: liczyć z tern, że hGdzic on ostrzdiw:,ł samolot. a n:iwd oświetlał go reflektora mi. Jednak sk u lecz n ość łych środld)\\' obrony przl'ci \\'lot niczcj n ie lic,-dzie
wil'lka, gdyż wodnosam olot h(,'.dzie \\'idoczn~' tylko ch\\'ilami , a utrzymanie celu idt)ccgo na lak małym pułapie lH:dzie hardzo trudne
ze wzglc,·du na z1wczn,.i szyhkośi· k:,tlow:1 z .iak~J cd sit: porusza.
Skutccznośc'·, \\'ywindu lotniczego w Hocy zależy ,,. pierwszym rzt:dzie od rn,wigacji . Oficer na\\'ig~1cy jn,v \\'odnosam olotu musi doskonale z1w<'.· lin.ie; hrzcgmq około sw<'j bazy. \łapa. na kl<'irej
znajduje sit; rejon n:ikazaHy do przeszuka nia, powinna być podzielona na kwadraty , kursy zg(iry wykreślone i podzidon e na odcinki
liczone w kilonwt rach.
Na hok:ich mapy należy umieścić skale szybkości maszyny.
Pozall'm koniecz1w. S~} dokładne dane meteorolo giczne na pułapie lotu, jak n'>wnicż należy co t :> min u I spra wdzai: ktJ t dryfu za pomocą
specjti lnych bomb cllTOll:l wig:icyj nych. Przy starannej i spra wncj
nawigacj i można osi:Jgnąi·. dokładność \\' kursie do 1 - 1 stopni,
a szybkość do 1 - ~ kim .
. \utor koi'lczy sw(ij artykuł twierdzen iem, że mimo bardzo
dużych trudności \\')·wiadu w nocy jest on zupdnie możliwy i dać
(\V. F.).
może znaczne korzyści.
1

/

1

)farynark a Itab,ka od f:arihaldi ego do llussolini ego.
::\larynark a italska jest tym czynniki< 'rn. k!<'Jry w konf'likci c
italo-:mgi elsldm od~)grał bardzo poważrnJ i hodaj że dccydu hJC•} rn1(,'.. DlatPgo cickawcm lH;dzi<' rzuci{· okiem na ostatnich kilkadzie si:Jł lat jej l'OZ\\'oiu. Streszcze nie historji lego okresu, drnkowa1 wj
w „Hi \'ista \lari tł ima'\ poda.i\' za kmdr. ppor. X. :\lornhi ł o.
Xowa t·rn rnary11ark i italskiej datu.k si1.; od dnia n.IX. urno
t. j. od pamit,•tnl' go wieczora. kied~· uclwdz:JCY prz1.·d Carilwldi rn kr<'Jl
Obojga Sycyl_ji Frn11ciszc k I(. rozkazał podnieść· syg11al 11akazuj:1 cy
zgromadz rnH'j pl'Z1. d ~e~1 polem f'locie od kol wiczcnic w ślad za n imna co flota odpowiedziała grolH>w:1 cisz,} i bezruchem , a zaraz po
tern okrzykam i na CZ('~Ć "\Viktora Ema11ucla .
"\V nasl(,'.pny m dniu, po wkroczl'n iu do Xeapolu, (;nrihaldi
1
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wydał rozkaz organiLc.1cy jny rnarynadd - na której czele został postawi<!ny adm. Persano. Po p1:zył:!czeniu si~ flot kilku innych pa11stw
włosloch, tworzyło to sporą ilotc: około 100 okrt2tów. Jednak dopiero ge11jalucrnu urnysło\Yi Ca \'oura należy zawdzit2czać wprowadze nie pewnej jedności i dyscyplin~· w tej pierwszej flocie italski<'j.
Program jego. podjc:ty przez genJalnych nasl<.:pcc',w, doprowadził do
lego, - że marynarka italska slarn,'.ła w szeregu picnysz,Th man··
·
11a rek świa la.
okrc:tów
o
budownictw
\V tym okresie zaczt,:lo sic: rozwija{·
śrnbowych oraz o kadłubie żelaznym. \Viedziony intuicją Cayour hez wahania zamc')\vił IW stoczni w Tulonie 2 pancerniki .. TcrribilP"
i „Formidabi k~~.
\\'raz ze ~miercią C:1Youra }H'Z('l'\Yany został proces jednoczenia marynarki. cho<'.· zrcszh! program budowy floty jcszcz(' nic
ucierpiał. Tymczasem his torja uczy, że nic licz ha i doskonałość matcrjału odnosz~! zwyci\'stwo . lecz walory ducha. l tak w rnlrn 18(Hi
marynarka italska choc'.~ z doskonałych .kdnoslck. kcz złożona z 2
wielkich zespołów , nic stopionych w jedno. zazdrosnyc h o własne
tradycj e i wartości. rzc!dzona przez jedenastu ministrc.'rn· w ci:rnu ;i
lat, bez odpowil'dni ch organizacji - doczekała si\ wojny.
Przyszła Lissa. kt<m1 udowodniła, że nieslrnonlyn ow::rna flota nic może· zwycH,'zyc. .Jednak wielki ten cios zjcdiwczyl flot\
i tchrn1ł w ni:! ducha. \Viclkic zasługi okresu po hitwil' pod Liss,!
( 1871 - u:~) przypisać należy \\' pierwszym l'Z\'.dzie qdmirałom Hihopo Lis-_
ly i Saint-Bon. Pierwszy z nich oh.i:!l ministerstw o niedługo
1
sie. Jego dzieło, to doprowadz enie zniszczonej przez wo.in~ floty do
jej pd1wj wartości. \\' tym czasie, opr<'>cz inuych mniejszych . zbudowano 2 pance.rniki ,J)uilio" i „Dandolo" - jedne\ z najh'psz~·ch
okn;l<'n,· łych czasów. Coprawda lrnżd~· z nich kosztował 14 rniljon(>w, niesłychanie dużo \\' por(l\\'naniu z ;3:~ miljonami całego budżetu.

~icdługo po nich nast:wil adm. Saint-Bon. marynarz. który
odznaczył si\ ,,. czasie' kampanji 18()() r. jako dowódca pancernika
,.Formidab ile". ~Iarynarka wojenna hyłn wtenczas niepopularn a.
\Y roku 1870 dvskutmrn no nawet czy nic lepiej zast:wić marynark<:

obroną wybrzl·?,n. O zwi(,'kszeniu budżetu nrnryrn~rki podówczas wog<'>lc mowy hyć nil' mogło. To też ,,· poszukiwar nu środków na mannark<:, Saint-Bon zaproJHmm,·ał zlikwidowa nie okrc:tów drewnia1iYch, ciażacvch na budż('cic, hY \\' ten spos<'>h zasbwić nicosi~rnaln:!
i ·1 o ś { · ~ j a k cl ś c i ~!- ~ Projekt upadł, ponieważ był zbyt
śmiały.

Szybki rnzw<'>.i przypada dopiero na okres panow~mhl Humtym czasie marynarka italska przez liczb\' i sił<; swych
\Y
I.
lwrla
okrc;U,w była drug~! na świl'cic. \Vłosi byli dllmni; nic mieli rywali
na morzu śródzicmnem; a na otwarciu kanału Kiloi'lskicgo flota
Ital.ii ogólnie zo s tała uznana za najlcpsz,! pod wzgl(,'<km S\\'~'go skhldll i jakości.
Polem nas bi pił schyłek. który przypisać 1rzcba słabości
jednostek rz~!dZ~}cych i wpływom „ulicy", ktc'm1 podt'l\\'Czas robiła
dużo hałasu na temat „nieproduk tywnych wydatków' '. I nic porno561

a wiergły Ila\Yoływania Francisz ka Crispi ! Skrajna lc\\'ica pozostał
rka
maryna
lat
\\'it:lu
ci,igu
\V
pokoju.
na złud11ym ideałom trwałego
11~1.isili
ych
najlepsz
iem
posiadan
szczycić
już
si(,'.
mogła
11ic
italska
niejszyc h okrc:t<'n\'. Budżet, ktc',ry \\' 1888 r. osi~rn1qł 1;)0 milj. zopogorszy stał stopniow o zmniejs zony o przeszło GO milj. Sytuacja
n'n\'11icż
iły
przyshw
morzu
na
prymat
o
walki
do
ła si(.'. jeszcze, gdy

.:\'icrncy i U. S . ..\.
Jest niczapon rniawJ zasług,.i adm. :\lori11, Żt• \\' tych ci<,>ż
kich czasach wbrc\\' gwałtown('j opozycji lewicy, zwi(.'kszył budżet
mary11a rki wojc1111ej do 121 mi lj. i nadał s taly kicrnnek rozwoj o\\'i
floty (łodzie podwodn e, torpedy, rndjo). Lecz najwi<;ksz:i zasług:!
:\Jorin~t jest wybudo wanie okrc:t<'>w typu ,,\'it lorio Emanue le" --kt{m~ były chyba 1wjdosk onalszt·m i panccrn ikmni epoki przcddrcadnn ughtowe j. Był to ni('zwykły 1w owe czasy sukces. Typ ten
i Franzostał niezwłocznie skopjo\\':111y przez .. \ngj<,' ( Edward \'II)
c.i<: (D<·moc rntic).
_:\'atomi:1sl w nasl~·pm·m dzicsic:cioll'ciu admirało\\'i :\Iirnprzypisać przygoto \\'a11ic podsta\\ ' do budowy floty,
należy
hl'llo
n miano\\' icic st\\'orze nic wielkieg o przcmysłll (Ansald o i VickcrsTl'rni dla artyll'rji i opa1H.Trzcllia. oraz Fial i Tosi dla motor,'>\ \').
Specjaln y rozdział należy poświc:cić konslrn ktorom włoskim, ogc')lllic uz11anym za najlepsz ych.
\Y oma\Yi,r nym okn·sie, pil'r\\'sz ym rewelacy jnym okr(,'.lem
szcgo mibył pancern ik ,.Dllilio" . zhlldO\\'Hll.\ według plan<'>w J><'>źnicj
11.:WO
ści
wyporno
o
kn
Okn;t
Brin.
Io
Ikncdel
nisl ra maryna rki
ton był pod<\\\'czas \\' s\\'cj klasie najszybs zym, najsilnie j opanc<·r zonym i uzbrojo nym okn:;-ll'm ( działa '--L"i cm). Poza km posiadał \\'l'\\'ll~Jlrz pomil'sz czcnie db małego lorpcdo\ \'ca, kt<'>ry \\' stosO\\'ll,Vlll
monw11cic opuszczał s \\'ojc scil ron icn ie przez d rz\\'i na rufie.
H{>żnc typy ok n,: l<'>\\', k I {>l'c p<'>źn i('.i widzimy \\' i 11 nych flotach. b\'ł\' 11a~;lado\\'niclwcm okr<,:I<')\\' Brina. I lak spuszczo na
w r. 18}~() ..ltalja", hył:i picl'\\'SZ\ll1 kr:iżownikicm linjo\\'ym . ,Yolgorc'' z r. l 88(i o wyporności 880 łoił, ze słabym pokladcr n p~rnccrnyn~. {lziałmni 120 mm i szyhkości:J :ZO \\'l,'Złc',w, hyl picr\\'szy m kollll'torpcdow ccm. ,..\gorda l" z 18!)8 r. był poprzed nikiem lekkich kr:1żowllild>w z 1HO~ r. ( csploral ori ).
\Y nasltJrny ch latach marynar ka it:tlska zdawała si<: pofloty oparlcj 1w jakości. a llic ilości. .Jcdrzllcać idc<; Ca\·oura 11:ik \\'idai·, i p<'>źniej dllżc objawy gt'njuszu . \\' Z\\'i,izku z~ zrnicnio ll,! taktyk:! okn;tc'1\\' li11jowych, \\' r. 1!)();~ Cunil>l'rti zapropono\\'ał'
okrc:t o jcdllolit em 11zl>ro.ieniu glc'>\\'lll'Ill - typ. kl<'>ry 11alychm iast
al(' \\' . \11\\' najwi<:kszt'.i t:1jl·rnnicy został założony na stoczni
a ny
naśbdow
ie
11
it'Z\\'łocz
Il
µ:lj i. To oslawion y ,.Dn':idn ough I" hł(,'drn·
:!wszy
\\'~Ti,Jgn
Ital,ia.
st
~atomia
przez lJ. S ... \. i .Japonj<,-.
\Yllioski z wojny Hosyjsk o - .Japoi'tskiej, położyła gl<'>\\'llY nacisk IW
k n!Ż o\\' n i ki pa n Cl'l'll C.
„Da11l(• 1\lighicr i" jako picn,·szy łyp dreadno ughta leż
przedstawiał sztT('g 110\\'oŚci \\' J>t>r<'>wnaniu z <'>wcz(•s1wmi okr~·lami ( zwłaszcza szyhkoś<'.: - 2:~ \\'(,'.,dy). Dopiero przed sam:J wo.in,!
powróco110 do idei Ca\'ollra i Saint-Bo na - floty jakościowej. Zo562

stała zapocz~!tko\\'ana hudo\\'~l 4 okrc:t<')\y typu „Carucciolo" o wvporności :~2 tys. ton, 8 dział :~81 mm, rn- L>2 mm, nicz,Hklc silne opancerzenie i szYhkość· 2D ,,·c:złc')\y - tvp, którv ;\nolic·v naśla

do\\'ali dopicrn po ki'ikold niem doś\\'iadczc1iiu wojci'rncnt (I-food).
\\'ojna Italo-Turecka zaj(.'.ła calko\\'icic marynarki.' na przc.
c1~rn przeszło rokl1. Hozlcgły obszar \\'ojcnny - -- \\'schodnia cz(,'ŚĆ morza śn'H1zicmn c go i morze Czerwone - \\'ymagał użycia całej floty
( 1--Hi okr(,'t<'>w, \\' km :rn panccrnik<'>w i kr:1żo\\'111ków ). Tc wvczlTpuj:!CC ply\\'ania okn,_'lc')\\' silnie odbiły si\' na flocie, ho\\'icm }H> wo.inie olh rzymi~1 cze/;<'.· hudżl'l u t rzcha było przeznaczyć na rem on ty
•
i modcrnizac.i\'·
Przcchoclz:Jc z kolei do om<'>\\'icnia okresu ostatniej wojny,
.\u tor przypomina, że 11a \\'iosn(,' 1 D1--1 r. sytuacja 'Trc'>,jprzymicrza
11:1 morzu śrc'>dzicmnem była korzystna. Licz:1c tylko okrl,'ty o jednolite.i artyll'rji było fi;> dział :w:5 i 10 - 280 (Gochcn), podczas gdy
Francja i ..:\nglja dyspono\\'aly ilośch! -l8 - :W:5 mm . .Jeśli chodzi
o ok r\'. łY przcddrcadnoughlo\\'C i kr:}Żowniki, stosunt'k l>yl mnicjwit,:ce.i r />\\·ny. '.':atomiast \\'szdki c korzyści slrnll'gicznc i geograficzne hyly po s l ro nie Tn'>.i przymierza.
· Od\\'rotnie. mnie.i korzystnie, przynajmniej z punktu widzenia \\'ojcnno - morskiego, \\'yglądała sytuacja Ital,ii \\' rok pt'iź
nit'.i, kiedy przyst~Jpiła ona do \\'Ojny u hoku Koalicji. "\\'spaniałe pod
wzgl(.'.dcm st ra ll'gicznym \\'yhrzcżc 1\us l ro-"\\\:gier. wyhi tnie gc'>ro\\':tło nad italskicrn . .:\'a Adrjatylrn ltalja dyspono\\'ala tylko dwoma portami - "\\'('nec.i:! i Brindisi - ld<'>rc ,,. dodatku hyły nicodpo\\'iednie dla panc<.:rnild>\\'. Centralne położenie \ poz\\'oiiło ..:\ustrjakom na kn'i tkolrwalc działania przed nadejściem sil \\'łoskich,
ponil'\\':tŻ ,\dryalyk ma przcci<.'tnic 80 mil szerokości, a \\'łosi mogli si<,_· dowit·dzicć o \\'ypadzic naog<'>I dopiero \\'lencza< gdy ..:\ustrjacy byli już w akcji.
~lożna było temu zaradzić'. przez stałe kr,Jżrnic \\'iclu okrc:tt'>w, co ))O\Yodo\\'ało J)l'ZClll(.'CZcnic zał<'>g i ma tcrjalu, reperacje i odpoczynek, a za ll'm mal a przc\\'aga Iiczchna s ta \\'ala si~ Z\HHl nicza.
~a pocz:; l ku \\'oj ny I ta łja posiad:tła ;~ d rcadnough ty i 8 starszych
panct'rnik{i\\', a Austr,ia ;~ i 12, !) starych kqŻo\\'nild)\\' przeciw
:( 8 kk kich przcci\\' 8, 102 kem t rtorpcdowce i torpcdo\\'cc wobec
71, i 20 łodzi podwodnych wohec n. 1\nglicy przysłali na .i\dryatyk
,,· czasie ,,·o.iny t~·lko --1 przestarzałe pancerniki wraz z nicwidk~!
.
ilości:! lekkich okrc:to\\'.
Po Lissie cała marynarka hyła nastawiona na dccyduj,!C,!
hit\\'(,_', na zdccydo\\'an,,1 ol'<'IlS _\'\\'(.'.. ~ ies tdy, zmienione \\'a I'll n ki wo.in:· 1w morzu nic poz\\'oliły na to tak samo. j;_1k si(,' to nic udało ;\11glikom odnośnie :\'icmet'>,,· . .Jednak duch zaczepny pozostał. I dlatego \\'oj na ś \\'ia l m,·a na 1\d rya l~·lrn dała maksimum \\'yczync'>\\' tak
hra,,·uro,,·~Th. lak nicslyclwnych ,,· swojej odwadze. że tylko zakorkowanie Zchruggc da.ie si<~ z niemi porÓ\\'nać·. \Yiclokrotnic po\\'larzanc \\'ypady małych jednostek ( gł<')\\'nie motort'iwck torpedo\\':Th) \\'giął> zatok i portc'iw takich jak Triest, Pola, Durnzzo, Fasa na, czy Buccari i inne, unieśmiertelniły naz\\'iska w rodzaju R.izzo,
Ciano, d'Anunzio i nadn\'szystko l\'"azario Sauro, oraz dały har-
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dzo poważne rczu lta ty ( ~ drcadnough ty. 1 stary pancernik za łu
piony i 1 uszkodzony).
Na pocz~1tku ery faszystowskiej -marynarka znajdowała si\'.
w stanie zupełnego upadku. \V roku 1 H:Z:~ jcdyncmi okr(2tami, które
mogły wyjś(~ na długie pływanie było ;') oknJ('iw linjowych i tak
już mocno nadwyn~żonych. Zabrano si~ wi(2c do przebudowy od
podstaw. Budżet zacz~1ł szybko wzrastać aż doszedł do 72:i milj,
lirbw. Crnntowne reformy oh.i<,:ly swym zasi~·giem wszystkie działy
marynarki. \Y myśl lapidarnej formuły :\Iussoliniego - .. floty określaj:} hicrarch.i<.:> narodc'lw. w czasie pokoju" nast:wił trzeci okres
odnowienia floty ( pierwszy - Saint-Bon. Brin, drugi - :\Iirahcllo ).
\Yyścig kchniczny wytr;;,ymujc ltalja .iakrwjlepiej.
Ona
pierwsza przystosowała działa średnic do strzehu'1 przcciwlotniczy('h
i przeciwtorpedowy ch. Do I H2(i r. tonaż globalny pozostał prawic
bez zmiany - był to okres gruntownej reorganizacji służb, ars('nah'ny i przemysłu oraz opracowywania typc'l\v. Za Io od roku 1 !)27
do 1n:~~ tonaż wzrc'>sł z ;°)()() tYs. do 7;>8 tYs. ton. \\"zrost ten \\"\Taża
si(2 liczh:! rn kr:1żownik<')\v, ·1:) lc,td('n'rn:, :~2 kontrtorpcdowc?l\v , -1
torpcdowe<'nv i (i-1 łodzi pod\\-1Hlnych.
~
Choć ,\utor o tern nic mi'>wi, możemy doda[ Zł' swe.i slrony.
że wyniki ositrnni(.'te przez najnowszych kons t ru k torc'l\v ,doskich
bynajmniej nic odhiegaj:1 od epoki Brina. skoro najszybsze k1·:1żow
niki ( przy Śr('dnit'lll ,>panct·rzt·niu) posi:1da I la lja ( Condot ticri Lł2 \\\'zły). naj kpi ej op:mcerzonc k qżown i ki waszyngt oóskil' przy
dużej szybkości r<'>wni('ż Italja ( Fiume 1-10 mm), i wrt>szcic
najgh,:hicj zam11·zaj:1n· sit: łodzie podwodne n'l\vnicż ltalja. ( 1\. K. ).

Gdy

wielkość

staje

się

-

ciężarem.

1\nglja - zdaniem opinji włoskiej - poniosła porażk<,: picrwsz:J od lat stukilkudziesi(.'ciu. lJdl'rza jednak, że taka pot(2ga,
jak \\'iclka Brytanja. nic mogła zmusił.'.· do poszanowania swej woli
przez znacznie słahsz:1 I ta I.i<,:, k ll'm1 w dodatku Il ie dysponowała pot(2Żn ym obozem
pi(~Ćdzicsi\'ciu
mniej luh \Yi<:ccj dobrowolnych
s I> rz ymi c rzt ·i'1 dl\\'.
Cpraszczaj:1c zagadnit·nie, możnahy powiedzieć, że I tal.i a
wygrała atut lokalnych wanml·Jl\\', \Yidk:J Brylanj(,'. zaś z\\'ycit:żyła jej wiclkoś<'.·. :\ie można zapomina<'.·. że choi: flota angielska
jest d\\'a do trzech razy wi(2ksza, to jednak jej teatrem op('racyjnym jest cały Ś\\'ia t, że \\' dodatku na morzu śn'>dzit·rnm·m, gdzie
trzl'ha było użyi: tej floty, sytuacja strategiczna \\'i('lkicj Brytan.ii
jest zdl'cydowanic gorsza od italskiej. Z jednej strony odległy o ty~i~Jl: mil (;ihraltar, z drngi<'j n'>\nlil' odlcgłl' Port-Said. Cypr i IIaifo,
a środkowa :\lalta, sk:1din:1d najlepsza angielska baza, w danym wypadku. przedstawiała minimaln:! wartość jako oparcie dla \\'it"lkic.i
Floty.
\Yarto tutaj przypon111ic<'.· słowa ministra Edt·11a, klc'>ry zapytany, dlaczego na pocz:1tku kampanji aliisyi'1skicj Anglja nic zamk111Ja Knnału Sul'zkicgo - odpowit·dział „kanału Sul'zkiego nie
można zamkn:1{· papicrow(·mi okr(2lami".
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\Vielka Flota jest wiellq jako całość, liczba, ale sytuacja
zgruntu, gdy trzeba jej użyć w jednym odległym punksi(:
zmienia
cie globu. Italskie okr<,:ly s:1 lepiej przystosowan e do warunków lokalnych. Italja ma liczne bazy. wielkie zaplt'czc i pot<,:żne lotnictwo,
przeciw któremu Anglja może wystawić najwyżej równ:! ilośl· gdy ogołoci całe swe imperjum z lotnictwa.
Dużo wreszcie znaczy zaczepny duch rozbudzony w Italji,
A \Yłosi dobrze pamic;taj:.1, że pot<.:ga Anglji na morzuch została wYraźnie zachwiana przez Nieme!'- mimo niezaprzt'czom '.i znaczn~·j
przewagi 1\nglików, tak pod wzgl~·dcrn wielkości floty. jak również pod wzgl(,'dem strategicznym . Pami(_'taj:.! \Yłosi dobrze, że Anglicy nie umieli wykorzystac.~ znacznej przewagi na Dogger Bank
dzi<,:ki gorszemu wyszkoleniu taktycznernu dow<'>dd>w, wyszkoleniu
\\~reszcie nic została wykorzystana znaczna
l:1czności i arlylerji.
przewaga pod .J u llandcm, gdzie znów te same bl<,:dy si(,' ujawniłv.
B:idź co b:1dź flota. k tórcj szereg. hod aj że sześć ok r<,>tów widziało
wymykaj,!ceg o si~ Scheera ( w nocy) i nie meldowało - to nic je~t
dobra flota.
I talja wie dobrze, że w zwic!zlrn z obecności;_! Sycylji i Pantcllarji \\7 przew<,>Żeniu morza śn'>dzil·mncgo. oraz dzi<,>ki silnej flotylli okr<2tów lekkich ( zwłaszcza łodzi podwodnych) i lotnictwa flol~l angil'lska na morzu śn'Hlzicmnl'm prawdopodob nie musiałaby
hy<.': podzidona na dwie cz1,·ści - wschodniej i zachodniej CZ<;'ŚCi
morza.
, Poza.iem Anglja n_rnsi~lła wzi,1~ pod ~1wag(2. \że zamlrni<;'C~e
to \\'OJlla 1 na h!dzll'. \Vo,11ia ta prawdopdohm e
kanału Su('zkwgo Nic ulega wątpliwości, że lkzlH! wojska
Egipcie.
w
toczyłaby sic:
.A11glja nic mogłaby przewyższyć Italji, która - co jest\ jl·szcz<' waż
niejsze - posiada już około miljona żołnierzy wyszk0Ionych na
miat\' woj('Illl~!, podczas gdy Anglja, gdzie jest przyj1,·ły system służ
by ocholniczcj, musiałaby stracić szprcg tygodni na wystawil'nie takiej armji.
Przytem transport miljonowcj armji na odkgłośl: tysic:cy mil
przy najsilniejszej nawet flocie. to zadanie gigantyczne 1 !'yzykownc.
(A. h..).

l\faryn~trka a kolonje.
\Y nr. I,:Hi kwartalnika „Spra\,·y morskie i kolonjaln('",
ukazał si(,'. artykuł prof. Stanisława Pawłowskiego, zasłużonego dla
nauki i wil·dzy naszej działacza i pioniera polskiej d:spanzji kolonjal ne.i. . \ rtylrn ł ten za tyt ulowany ,.Domagajmy si<2 kolonij zamorskich dla Polski", z~l\Yicra nil·mal to wszystko, co szerszy og<'>I
o zagadnirniu kolonjalnem \\'iedzicć powinien i jesl ponirk:!d wskazówk~! \\' jakim kicrnnku powinna p<'>jśl· praca w kj dziedzinie .
.:\li\dzy inncmi z broszury ll'j dowiadujemy si<:, że na 12G
lat hislorji Anglji ( 1G88 - 18L>) - polowa, I. j. G"t lata, hyły latami wojen. I to wytrwanie zdobywcze doprnwadzilo 1\ngl,i\' do nicbvw~tlcj wprost poł<;gL czyni:!C ją pi('r\\'SZL'm mocarstwcm świata .
.:\lbowicm zag:1<lnicnia kolonjalne zawsze wysuwa.i:! pai'1~t\\'a i. narody na czoło innych ...
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Dowiadujl' my sic.: też, że kiedy Kiemcy posiadały nichardzo wartościowe kolonjl! w .Afryce i tu i owdzie 1w izolowanyc h
wyspach Pacyfiku, wówczas jednak ich "znaczenie 1w oct·anaeh Spokojnym i Indyjskim stało si<; tak wil'ikie, iż głośno rn<'>\vilo sil,'. w
świecie o zdobywaniu przez Niemce')\\' .\zji, a w Europie ich znaczc11ic polityczne i gospodarcz e rosło z dnia 1w dzici'i. Natomiast 1liszpanja, ma.i:ica za sohc1 ws1><miuhi przeszłoś<.'.· kolonjal11:!, \\' momencie gdy sprzcdała Filipiny i Karoliny, straciła prnwie całkowicie
swoje z1wczcnie ,,, Europie.
Dowiaduje my sil,'. dalej, że oczywiście posiadanie kolon.ii
ożywi nasze życic gospodarcz e i że w<'>wczas dopiero wielki progrnm
rozbudowy nasz<'.i m a r y 11 a r k i h a 11 d l o \\' l' .i ( podk reślono \\' tekście) znajdzie uzasadnien ie, gdy mary1wrka ta wyjdzie
poza wody europejskie ...
Dowiad11jc my sil,'. \\'ITszcic, że kolon.ie s:! doskonal:i szkol:!
administ1·:1cyj110-politycz11,1 i wojskow:,t, a np. 1\nglicy z lego wła
śnie źn'Hlła rozporz:!dza .i:1 zast<;pcm 1rn;Żc'>\Y stanu, wybitnych wo.1skowvch i t. cl ...
I wiele innych eidrnwych i poważnych myśli rzuca prof.
~
tylko napl'('>żno szukałby Czyll'l11ik
Pawłowski \\' s\\'ym arlykuk \\' nim choc.'·hy jcdnl'go slo\\':t o marynarce wojcnm·j, o .ki znaczeniu\\' życiu 1rnrodc'>\\', o je.i roli przy l\\'orzcniu pai'1slwa kolon.i:tlncgo, o konieczności jl'j posiadania zanim cośkolwil'k w te.i dziedzinie si<,: rozpoczni<' ... 1\ż czasvm przychodzi 1w myśl, że może to historja sil,'. myli i rnła la pol(,'.ga .\nglji czy ~icmicc \\'yrosła na maryrwrcc lwndlm\'(•j luh 1w marszu pieszych babdjon{)\\ ' szl:tkil·m
~\ lcks:rnd rn \ \'iclkicgo.
A przecież pocz:1tki potc:gi brytyjskiej - to porażka :\keliny Sidonii i i11knsy\\'na rozliudo\\'a floty wojennej, dzil;ki ludziom
kj miary co Drake luh \\'alkr Halcigh, rozbudowa dokonana \\' kraju nic miodem i mlekiem plyn,icyrn, ale ubogim i rnczc.i zaskkpionym w konst·nvatyźmie. 'I o t('Ż te Gt Lila \\'ojcn o p:1110\\':tllit' na
morzu, wojen morskich oczywiście, nic dałyby nigdy rczullatt1 dla
, \ 11 g lj i dodatni ego, gdy h y w Iaśn il' 11 ie li o la wojen na, kl<'> ra wy wa 1cz y\\'sz y \\' koi'1ct1 owo p:111m\·anil' na morzu, uczyniła z 1\11glji
pierwsze mocc1 rst \\'O świata i poz\\'olila je.i ll t rzynwc'.· zdobyte obszary kolonj:tlne.
\\'yslarczy z:iś prZl'czyla~ jeden clwd>y rozdzi,ił o nil'fortunrH'.i t·kspcdycji Hogozir'1ski ego do Kamernm1, aby zrozt11nici·, że
tak samo i .:\'icmcy call- S\\'ojc z11aCZl'llic polilycz1H' i gospodarcZ l',
a zatem i zdobycie kolonji, z:1wdzi1:cw j:J rozbudowie floty i że gdyby nit' la l'lola, kpionoł>y z wszelkich lwlo11.ialn~·cl1 poczyna1'1 ~il'micc ( tak jak to, nil'slcty, ma dziś miejsce zi>olsk,J ). Przyezcm posiadłości ich spotkałhY mnie.i \\'i1,'Cl'.i ll'n sarn los, eo Hogozir'1ski ego
\\' KamlTllnic . albo :\licrosł:iwskicgo 1w wyspie Ś\\'. Pa\\'la. Poprostu
musieliby odda<.'.· je silnil·jszcnr n - knrn, ldohy picr\\'szy s\\'<'>j okn;l
\\'Ojl'llllY na dane wody przysbł.
~a tomias t nieba rdzo rozumiemy ow,J ,.sprz<'daż Fi Ii pin".
Bo taka „sprzecl:1ż", dokona na na sku ll'k \\'o i n,· h iszp:u'1sko- ,mwn·lrn r'1sk icj r. 18~18, wo.iny \\' kl{)l'(:.i ukazało sil,'.. r~iz jeszcze, że zanic;I566

hanie marynark i wojennej prowadzi do kl<,>ski, podczas gdy rozlmdowa jej daje picrwszor z('dnc szanse rozwoju polityczn ego 'i ekonomicznego - nic była „sprzedaż:.!" doh1·m\'ohH!, Przegrane pod St.
Jago i ~lanill:J, gdzie stara, ale słaba, ho zaniedban a przez rz:.!d i nan'>d marynark a hiszpai'1sk a, uległa młodej, ale tworzone j energicznie i spr~żyścic dowodzon ej marynarc e Stanów Zjednocz onych oto rzeczywis ta przyczyn a upadku Iliszpanji .
Jest też rz(·cz:.J jasn,J, że posiadani e kolon.ii usprawie dliwiałoby „wielki program rozbudow y marynark i handlowe j". Ale przedtem należałoby chyba pomyśleć o zabezpiec zeniu tych kolonji i dróg
do nich wiodących, o zabezpiec zeniu metropol italnych punktów
czołowych. sk,Jd statki handlowe do kolonji wyrnszać h(,'d:.J. A do
tego jest potrzebny nictyle ,,wielki", ile normalny i obliczony ;...:godnie z potrzebam i strategicz nemi, PHOCH,\ l\l \\70.JENi\ 0-1'IOHSR :L
planowej i ciirnłc.i dotyczący rozbudow y marynark i wojennej takich „żelaznych"
z
właśnie
ale
nych,
dobrowol
składek
ze
nic
już
kredytów . o jakich mt'>wi si(,'. dziś dla marynark i handlowe j. Boć
inaczej c:da idea kolonjaln a byłaby budowan iem zamkc'rn· na lodzie.
\\'rl'szcie słusznie zaznacza Autor, że kolon,k siJ doskonalą
acyj110-wojskmY1). Ale i lu zapomina jakby o wyadmi11istr
szkol;!
1Jitnej roli marynark i, o tcm, że nauczycie lami \\' tej szkole byli za·w sze i b<.:d:J w pic1·\yszyrn rz~'dzic żeglarze i oficern\Yi e marynark i
w porównan iu do tamtych spraw, to
wojennej . 1\le oczy\\'iście
.
drnhiazg"
atyczny
„dypl<mJ
tylko
już
1\ jl'dnak przykro czasem, czytaj,Jc tak pożyteczną i tw<'>rczym duchem 11atclmio11,J prace:. widzieć jednocześni<:, jak najpoważniejsi \\' Polsce, najbardzi ej zasłużeni i godni obywatele , nie mog;! zd.i:!Ć z oczu l>ichrn1 ,,l,Jdu", bielma zasłaniaj,Jccgc> in1 rzeczy na.ih:mlziej żywotne i potrzl'hnc , jak oczywiśde bez zh\j woli, ale
z wielki! krzywd,! dla całokształtu sprawy, pomija.ii) zagad nienie,
kt<>rc wśród innych nar<Hl<')\Y w tych samych wypadkac h wysuwane jest na plan pierwszy, jak może w przesadne j obawie przed }>OS,Jdzen iem o mil i ta ryzrn czy agresywność, wol,J milczeć i nil'dot ylrnć
.. zagadni('I' i drażliwych", które w innych krajach nnleż:.J do czoło
wych i par excdlc11~ce 11a rodowych .
Sapienti sat... (J. G.)
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ćwiczenia

artylerji pneciwlotniezej na niemieckim

kniżowniku

,,Emdcn"

Kronika.
Polska.
Delegat Polski na rozmowach londyf1skich. Hz:Jd angiebki zaprosił
P 11 skc: do wsp1'>ł11dzi:1łu \\ rozrnowach, rn:1.i.}cych na celu rozszffzenie ostatniej londyi'l~kiej tllllO\\"Y morsl\ iej na inne p;d1stwa. \\' tym celu \Yyjechał do
Anglji jako deleg;it i ekspert Kom:rndor dypl. Eugenjusz Solski.
świ(;to :\forza. Obecne świ(;'to .\lorza. organizowane jest przl'Z LigQ
.\lorslq i Kolonjaln:i pod hasłem dozbrojeni:1 na morzu. Punktem kulmin:1r~·jnym uroczystości .L\dy11skich hc:dzie specjalne zebranie Fundus;zu Obrony
\Iorskiej pod prZC\Yodnietwem gen. dyw. insp. annji Kazimierza Sosnkow~kiego.

Anglja.
Zmiany personalne. Admirał \\'illiam \Y. Fisher zdał ohowiazki
dow<'1dcy fi o ty śrc'>dz il'lllllornorsk i ej a·d mira Io w i .-\. Dud Iey P. n. Pound, ld~'ffy
podni<'lsł swoj;J flag(;' na pancerniku „Barham". \Yicl•ad111irał Ccoffrl•y Blake
ol:j;Jł dow<'>dztwo eskadr:r kr,Jżownikc'lw opancerzonych.
Programy i zamierzenia. Izba gmin zntwienlziła program morski
na okres 19:i(i-:n: 2 pancl•rniki (budowa kt<'lrych rozpocz(;'ta b(,'dzie po 1-Jrn:ł7). 2 kn.1żowniki typu „Southalllpton" po !HlOO ton i Xll dział Ei'.ł mm ..
i :-ł typu „A ret husa" po :1000 ton i YI dzi:li 1;l2 mm .. !} kontrtorpedmH'<'iw typu
.. Trih:il" po 18:>0 ton. 1 podwodo1y stawiacz min typu „Jlorpoiw" po EiOO ton.
1 l<'>dź podwodna typu „Thames" po 18:io ton i 2 typu ,,S,yonlfish" po GiO ton,
1 lotniskowiec po 10.000 ton, oraz szereg jednostek mniejszych razem
1:Hl.000 ton. \\' roku bieżqcy111 przen:1c:rnno na ten cl'I kwot<;' :i miljonów
I unt<'1w z kredytu nadzwyczajnego, gdyż jak wiadomo obecny hudżl't nic
ol>ejnrnje wydatldlw n·1 nowe budowle.
Hz;Jd brytyjski powiadomił Stany Zjednocwnc i .Tapon.i<; o zamiarze zatrzymania HJ0.000 ton kontrtnrpedowc<'>w i torpcdowc,'iw zamiast 1:l0.000
p,·zt·widzianych w traktacie lond:vi'1skilli z rn:w roku. .\nglja uzasadnia swc'ij
krok t~ okoliczności:J, że mocarstwa kt{,re nie JvHlpis:dy TII czc:ści lego trakt;itu. a wi<;>c Fr:rncja i \\'lochy, zn:1cznie \\"ZIIWgly budow<;> łodzi podwodnych.
\\"oh<'c przezbrojenia kr:JżowniJJ1w typu „Ilawkins" i przeniesienia
ich na skutek tego do kategorji B..·\dlllir:ilicja postanowiła skreślić ze stan{Jw
flot~· kqżowniki „Ceres", .. Caradoc" ... C:ilypso", .. C:1kdon", i „Cura~·ao" po
~ '.WO ton z 1!11 i-l!l roku.
l)yzlokacja. Obecnie w skład floty śródziemnomorskiej wchodZ~!
z:,ledwie 2 pancerniki, .. Barhm11" i .,\'aliant". wkrc'Jtce jednak przyh<;'d;J po
ukoi'lczony111 remoncie pancerniki .. ()ueen-Elisal>eth" i „Hepulsc". ,,llome-Fleet''
rna n'iwni'eż tylko 2 okr<;>ty linjowe z peln:} ohs;1el:J, to jest .,Hodney" i „llood".
Z pozostał~·ch okrc:t<'1w tego typu ;> jest w remoncie: .,\\'arspitl'" .. ),I:tlaya",
,.Hoyal-Oak", .. Hcn•nge" i ,Jknown": .,Ho~·al SonTeign" ... Ib111illies" i „HesoJution" znajduj;J si<: w 1-ej rezerwie ze zredukowaną zalog;J.
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Powróciły do Anglji lotniskowiec ,.Furious" i krr!żownik .. ~eptunc",
były czasowo dl'taszowane do Uibrnltaru, or~,z krążownik „Cornwall'
stacjonował na wodach chii'1skich. Opuszcz;J natomiast wkrótce Anglj('
kr:!żowniki „Achilles" (okr<;"t fbgowy \\' .:\owej Zclandji) oraz „Cumberland",

które
kl<'>ry

udaj:Jcy sic: do Chin.
Nowe budowle. ;\dmiralicja zurnówiła w stoczni.ich pryw;1tnych
!) kontrtorpedo\\T<'>w po 18:>0 ton, obktych w programie rn:rn 1·.
Hozp<H'Z('to bud<,W(.': kr:1żownika .. (~loucestcr", ostatniego z trnnszy
19:~:-, r., JhHlwodn~go sUrn i;wz;1 min „Cadwlot" po 1;>00 ton, :1wizo-traulera
,.Hl'he" po !lOO ton, oraz okr<:lu-h:izy dla łqdzi pod\Yodnych „l\laidstone", tego
samego typu co zbudowany \\' 19~8 l'Okt( .)ll'dw;1y", lecz z nap('dem turf;j nowym.
Bazy. Adrnir·:dicja doszła do wniosku iż wobec nicslych:mcgo !'(>Zrostu lotnicl\Ya włoskiego, obrona przeciwlotnicza :\hllty jest nic do uskuil'cznil'nia. Postanowiono wi('C przcsun:!t' stopniowo bardziej na wschr',d przyszl:J l>;1zc: dla kl<'>rej obrnno pod1>hno port 11,iiffa. J>rzyst:wiono już do poważnych rob,>t kt<'>n' ma.i;! dostoso\\':d· len niewi1:lki pol'l handlowy do potrz(•b
floty śr,'>dzi('lllllOlllorskiej. Holioty le or:1z wzmocnienia baz morza Czenvon('go
sfi1rnnsow:rnc li\'•l:i z n:1dzwycz:1jnego kredytu 10 1niljon<'iw, uchwalonego przez
Jzh(.' Cmin.
Z kredytu leµo wydzielono 2 rniljony funt,'iw na d:ilsze \\'Zlll<wnit'nie
h:1zy w Singapoore. \\\korwnc dotychczas rolioty poclilon('ly już olhrzyrni:1
kwot<: przeszło :.WO rniljon<'>w złotych; fachowcy twierdz:), że przy obecnych
śro<lk:wh walki baz:1 ta .i<·:,..t nie do zdobycia.

Stany Zjednoczone.
Za mi('rzenia. \\' dniu 1-go nwj:1 parbment twhw:ilil nadzwyczajne
kredyty <1:a rnaryn:1rki wo.1cn11cj, or:iz wyraził zgod\' na budow.;, dwu pan<'t'l'nildl\\', l~ kontrtorpc·dowc<'>w, 8 lodzi podwodnych, szeregu jednosll'k pornocniczn·h or:1z :wo s:11nolol1'>w r<'>ż1wgo typu. Budo\\':i p:rncernik1'1w rozpoC'Z('la IH;dzie w styczniu 19:n. o ile do lego <'Z:l'iU '.'-.yg1rnt:1r.iusze tr:1ktat1',w morskich nic zgodz;J si(' na dalszy okrl'S „wakacji" dla tego typu ok,·(,t,·,w.
:\la1wwry. \\' cza-.;ie od kor'l('a k\,·idnia do połowy ('Zl'l'\\'<'a odbyły
si<: wit·lkie llWIH'\\TY w kt<'irych t!dzial \\'Zi\'lo: 12 pa1H·ernik<'>w, 18 kqżowni
b'iw, ~8 konlrtorpedo\\T<'>w, 8 lodzi podwodnych, :~ lotnisko\\'<'t' or:iz pon:1d
200 samolot<',w. \\' cz:isie 111a1H'\\T<'>w ze-.;p<'>I ten przeplyn:,d dwukrotnie \\' rekordowym czasi<' przt•z kanał Panamski. kt<'iry był zupclnie z:11nkni<:tY dla
rndnr lwndlowego. J>l'Zy wejściu do B:dl>o:1 kr:JŻO\\'!lik ,.\linneapolis" zd•.'rzyt sic: ze statkielll ll:rndlowym i n:1dwer~·ż~·ł sobie kadłub; p:11werniki .,:\lississipi" i ,,:,..;cw-:\Icxico" \Yycof'aly sic: z twiczer1 na skull'k poważnych awaryj
111 :ISZ\"11 < lW\'(' h.

:'\owe _jednostki. \\' ci:)!..{ll rrwj:1 spuszczono na \\'<Hl(•: kr:!Żowniki
·
,.:,..;ashYille" (10.000 ton, X\' dział 1:-,2 rnrn.) i ,,\'irwenrws" (10.000 ton, [X dział
~OJ mm.); lotniskowiec „Yorktown" ('.W.OOO ton. 7'2 samoloty); kontrtorpedowce ,.Drayton" (1:,00 ton) i „Sclfridge" (18;10 ton). Pozostaje wi('c jeszcze
<ło spuszczenia\\' ci:Jgu kgo roku: lotniskowi('C •. Entl'rprise", kqżowniki
,,Brooklyn", ,.Bnisc", i „J>hila<lelphi:1", 8 kontrtorpedo\\T<'>w i :l lodzie podwodne.

Japonja.
Lodzie podworln<'. \\' uhi(•glym okresie budżetowym przyj(,'to tylko
I l<',di podwodrq „ I ()!)" o wyporności 1 IOO ton. \\' olwcnym okre:-;ie cyfra
ta wzrośnie, gdyż w budowie zna.idu.ie si<: 10 jednostek: {i po 1100 ~OOO t..
2 po rn:,o/~L-10 t.. 18/!l \Y(.'zł<'>w. H działa 110 111111., G apar:ll<',w torJH·dowych,
oraz 2 po (iOO ton.
Obecnie .l:1ponja J>O'ii·1da :J!l lodzi podwodnych, wszystkil' zl,11dow:111e
po 1!12(i roku. \\'yporno~<" jednostko wa polowy z n ich wynosi pon:1d 1·łOO ton.
Cysterny. Ogr'>!rq uwag~, zwr:H'a znaczn:1 szybkoś<· ostatnio zhudowanych cystern ropo\,·ych, wynosz:ica 17-18 w.;,zł<'>w. .I ;1poi'1<·zycy l!Zi.)Sadniaj;J to fnktcm iż slnlek o l<.'j szybkośei może wykon:1ć \\' ei:Jgu roku 10
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rejs<'>w do Kalifornji, zamiast ."'i-(i przy szybkości 10-11 w., a wic:r amortyzuj~ sic: znaczi:ie szybciej. ~icw:Jtpliwie jedna).:. inne wzglc:dy, natury wojsk~)\\'l'J, przyc_zyniły sit do le~o. Prz.ed.ewszy:-,1 k1em szybka eskadra potrzebuje
cystern kt<_lreby mo~ly za 111,!. pod,Jznc, ,l pozatem szybkoś<'.' jest jedyn,1 brnniq
tych slatkow p1·zl·C'I\\'ko łndz1om pod\\'odnym. \\' użyciu jest już 7 cystl'n.
c, tej szybkości. Zwrócono na nich równ il'i uwagc: na szyl>kośC:, za- i wyłado,
wania: i lak na st:1lku „S:m Hmnon .:\laru" \\'ypompow~rno 1-1.000 ton. ropy
w ci,Jgu niespełna ;> godzin. (I.).
·

Włochy.
Budżet.
:\L1ryn:1rka \\'ojenna Ż,)dala budżetu w wnokości 1.GOfl,!l
miljonów !i1·1'>w wolwe 1.:rnui .w rokt~ ub_icglym.' Z nad\\',\"Żki 'te.i ~:t{ miljony
przypada na 110,Ye !rnn'itrul~('Je, obe.1mu.1:Jce ogolcm \\'ydalt:k 71.-> mil.iorn'>w
(w roku ubiegl\Ill -18:! milJ.) CZ\li prawie połow<,· hudż<:tu. \\\·datki na
nl>ronc: \\',\·hrzeży podniosły sic: z :10 na 44 mi ljony. Poza sześcio;na torpe<iowc:11ni klas,\· ,,Spic:1" w budo\\'i<' jest d:tl'iZ,\Th 10 jednostek tego typu.
J>rzt·b11dow:111c pancerniki „C~1vour" i „Cesare" wypiera<.'.· l>c:d:1 ~(i.OOO 'ton,
miast dol,\Thczaso\\'ych 2'.UlOO. \\' pil'r\\'szc.i połowic r. I>. założone b<:d:J
4 kontrtoqH·do\\'<'C typu ,.:\I:wstr:ile" (po 1.->00 I.). 4 l'skortowcc po $108 t.
i 28 w .• :{ ropowce po :WOO I. pojl'mności i :W holownik<'>w. Skreślono z list
floty okr~·ty .,~:111i", .. F G", ,,F 1:r•. ,.F ~O", .. ~ :r· ... ~ 4", .. ~ G" (łodzil'
1iodwod1w) i ,,:\1. A. S. :rn7", .. :rn8", .,:{!)!)", ,,400" (kutry torpedo\H') oraz
i holowniki.
Slużha sanitarna. l'rzed \\"o.in:J :1hisr11slq posi,1dala marynarka tylko
2 okr~'IY szpitalne, niezdatne zrcszt,J do służb~· podzwrotnikciwej. \\'ol>cc tego zarek\\'irowano 8 st:1tk<'>w pas:1żnskich o ł:Jcznej pojemności brutto 74.000
ton i ;> - (i lysi:wach łr'>żek szpitaln,\Th. Poza tern zorganiZOW[lno 10 szpitali
porlowyd1, ohsługiw:mych przez personel fioły w l\Iassana, .\ssah, Asnia·
,·;1 i I. d.

\

Dan ja.

Budżet. ~a r,kres rn:rn1:n l>u<lżct pa11sl\\'a \YYl10'ii \1:11.:1 111ili(,n.\"
lwron wobec :18.> milj. \\' roku ubiegłym. T:1k znacznn zwyżk:1 od!Jija si(,' tei.
w pe\\'nym stopniu na budżecie 111ar,\·n::rki \Yojenncj, kl<'>r,\· wzr,1sla z 21,;>:i2
mil.i. kor. 11:1 22,702 milj. \\' tern :!,O!JO 111ilj. przezn:1l'zono na nowe jednostki
plywaj;Jcc (uprzednio Ui(i;-> 111.), a 1.08:i 111ilj. (uprzednio O.!l!):i 111.) na lotnictwo morskie.
życie floty. \\' roku l>ież:.H'.\'lll esk:1dra ćwiczebna pod dow<'>dztwem
k111d1·a Trapp odb~'dzic dwie k:unpanjc w okresie rni<;>dzy :W sieqrnia a 18
I istopada. \\' skład .ie.i ,n·jd:}: św ido prz('hudowan,\' pancernik obrony \\',\'hrz<'Ży .. ~il'ls .Im·!" (okr(,'! flago\\·y), I flotylla lodzi podwodnych ,.Dn·;•dcn" .•. D:1phnc", .. Bl'llon:i", ,.Flora", ,.Hola", z okr(,'t('m to,Yarz~·sz:Jcym „Henrik (;enwr", J flot~·fla torpcdo\\Ti'>\\. - ,.(;lentcn", ,,Jliigen", ,,Om.en", i „Laxen", sla,Yi:H'Z(' min ,.Lossl'n" i ,.()uintus", grupa jednostek zwradowrzyrh
z ,.Ikskytleren" jako prze\\'od11ikirn1, traulery „SiiliiYeil", .. Siihunden", .. ~arhY:den" i rnino\\'iee ,.Sixtus".
Slużl>r ochmny ryholóstwa pełni:} na wodach drn1skirh i w morzu
Jl<'>łrHwrH·lll
(11;1- zmian~) · ..Islands Falk" i „Beskytll'n:n", na Island.ii
.. lfoidl>jiirnen", na (;rl'nl:111dji ,.Jleimdal'', ,,Jngolf" i ,,'.\l,1agen" (11:1 zmian<;>).
Budowy i skrt>Ślt.•nia. \\' roku hież:Jcy111 na stoczni p:u'1stwowej
\\' Kopenh:ulz(: z:tlożone l><:d:J ~ łodzie pocl\\'odrw po
ton i okr~·t hydrngraficzny. Torpedo\\'Cl' ,,Spal'khuggeren", .,Tumleren" i ,,\'indhunden', zostały
skreślone z lisly fioł,\· .

:wo

Francja.
K;ażov, nik linjowy „Dunkerque" otrzymał s\\'oj:J arlykrk g'ł<'>wn,J.

ż1'Jraw o noś1{ości 2.->0 ton wstawił nhyd\\'ic czll'rodziałowc \\'ieże, wykon:me
przez zakłady Creusol i SI. Cha111011d. ~:lO rol>olnild>w pra<·o,Y:tło nad z111011tow:miem tY<··h \\·ież. Og<'>lna ilość· ludzi zatrudnionych na okrc:rie \\'ynosi
p,·zeszło 1;-lUO, z czego 1100 11:tleży do personelu arsenału \\' Brest.
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l(inernato~raf w marynarce. Od pewnego czasn ministerstwo marynarki wojennej przykłnda s1wcjaln:1 w;) gc: do filmc'lw. Praca w tym kierunku obejmuje trzy dziedziny: wyszkolenie, k:1rtografk i propagandc:. Specjalna komisja czuwa nad wykonywaniem prac fillllowych, ;1 w łonie ministerstwa istnieje biuro fi lrnowe. Istnicj;J już specjalne fi lllly używane przy
wyszkolt'niu rekrutów, a także przy szkoleniu specjalności, d:dej filllly psydwtechniczne, wychowania fizycznego i t. d. :\Ii,:dzy innerni stworzono filllly
o dalocclowaniu, o obsłudze dział (dzi:tłn('zyn~· w tempie zwolnione111), ostrzelaniu torpedo\H'lll, o szkołach ogni:1 (slrzel;111ie bojowe) i t. d. łlydrografja
posługuje sic: aparatami filmo,n·mi n.1 pokładzie sanwlotc'>w, a pozatc111 lolnil'lwo morskie szeroko wyzyskuje kinematograf dla cel1'>w {·winehnych. \\'reszcie opr;1<'owywane są trzy rodzaje filmi'>w propag:111dowych: K1·1'>tkometrażqwe z życia nrnrynarki woj1·111w.i, długonl<'trażowe z wi~·kszych podn'>ży
okr<;>t1'iw wojennych, hviczt·11, uroczystości i t. d„ oraz filmy o fabule, produkowane zwykle przez wyl\v<'1rnie pry,vatne, ale subsydjowane przez ministerstwo marynarki . .\'iekti'irc z tych film1'iw, jak „Francja jest wysp:1". ,,:\Ianewry
morskie", ,,Alarm bojowy", ,,:\Iarynarka wojenn:1 Franc.ii", . .Przed bitw:1",
,.X. '27" i t. d. - z~· sk~iły sobie światow:1 sl:1wc:.
Personalne. \\'it'l',Hlrnirałowi(' :\lougd (dca I esk:1drv) i Darlan
(d<':t Il <·sk:1dry) przechodzą w sian spo<'zynku. .\'a ich miejsce 111inisler 111a,
ryn:1rki wyznaczył wice:1d111ir:tl<'>w :\hri:d i de L;1horde. Ponieważ drugi z ni<'h
ma w stopniu swym wic:ksze starsz1·11sl\Yo, sl:)d wnios<'k, że w przeciwiei'1stwie
do dotychczasowl'go sl:urn, II eskadra I Brest) staje sic: taktycznie ważniejsz:J
od 1-c.i (Toulon).
:\'azwy nowych okr(;tów. :\li,isll'r 1narynarki określił nazw~· dla
obu nowych pann·rnik<'>w po :t-J.000 ton. Pierwszy z nich, budowany w Brest,
nnzywać· si~· l>ędzi1· ,,Hicll(')il'u", drngi, kt<'>ry ma ll\'Ć' z:iłożony \\' ko1'1cu rolrn ,,.Je:rn Bart". St;Jd wninsl'k, że istniej:J<'Y pancernik tej nazwy (budowy r. l!Jll)
11ie h<;>dzie dale.i 111odnnizowany i zost;111ie w najbliższych l:1tach wycofany ze
~lużliy. Oli<'rnie wchodzi on w skład eskadr~· szkolnej.
Wypadek na ćwiczeniach. \\' czasie ć·,yicze1'1 II l'Skadry ,,. zatoce
Biskajskiej unikni<;>to szczęśliwie wnJa<!ku, kt<'>ry m<'>głby poci;)gn:.1{·. poważne
skutki. Lodzie podwod1w IY dy,viz~·onu atakowały ,,. 11<H'~· ok,·ęty linjowc,
pł~·n:}ce pod straż:} kontrtor1wdo\\T<.>W. gdy naraz l<'>dź podwodna „Pasteur"
wypl~·n~·l:t na pm,·ierzchnic: tuż przed dziobem kontrtorpedowca „Indomptal>l~".
Przytomności um~·slu obu dow<'>dc<'>w i sprawności zah'1g należy zawdzic:cz:1<",
Żl' ograniczyło si~· do ll'kkil'go starci.i, przyl'zem „Pasteur" nie poni<'>sł szkody, :ile ,.Indo111pt:tlJle" musiał uda( sic: do doku w celu wyllliany kilku blach
kadluha. (g).

Niemcy.
Dwudziestolecit' bitwy rnonddd pod Jutlandją. \\' dn. '.!.!)-go i :rn
lllaja nrnrynark:i ni1·mie<'ka oł)('hodzila uroczyście '.!.O-lecie bitw~· pod .L1tlandj:}.
l'ro<'zystośĆ' składała si(,' z '.!.-eh części: w dn. '.!.!) odbyły si(,' manewry i parada
Iloty, w ohe<'ności kanckrz:i llitlera, n:1sl<;>pnegn zas dnia poświ<;>cony został
w Laboe pomnik poll'gh·m 111:1r~·narzom.
Kanclerz llitltr przyl,~·ł do Kici 2!)-go rano w towarzystwil• ministra propngand\, dra (iodihels'a, or:1z szeregu najw~ bitniejszych dział:t<'ZY
partyjnn·h . .\'a dworcu został powitany przC'z marszalk:1 polnego von Blombcrga, gl·nl'rał:1-adrnir:da Haeder':1, ministr:i lless'a, <k~· \'I-go (111orskil'go)
okr~'gu lolni1·zt•go, gen. Zandv,·a, ora, przeł władze parlyj,w i mil'jskil'.
Z dworca kanclt·rz udał si~, do portu i zaokrętował sic: na okr<;cie
linjowy111 ,,:\dmiral (;rnf Sp('<''' kt<'ir~· nat~Thmiast odkotwiczył r;1z<·111 z okrc:la111i .,,\dmiral' Sdh'l'r", ,,D1·uh<'hl:111d" i trzellla flotyllami torpedow<'<'>w. Około godz. l l-1·.i odbyło si~, slrzt'laniP pa11<·1·rnik<'>w do okrc:lu celu „Z:ihringcn",
po ukoi'1czt'niu któr,•g<> k:mcle,·z przl·szedł na okręt sztabowy floty .,(irilk"
i odebrał defiladę.
Xa czek floty szedł ,,.\d111ir:ll (;raf Siwe", za nim ,,.\d111iral Sd1cer",
,. Dt'ul sd1land", ,,l'\i1nigsbl'rg", ,, Kiiln", ,,Ll·i plig", .. ~ iirnh<'rg", .. nrumm<·r",
.. llrcms<'", flotylll' to1·p1·dowc1.JW, traukn'>w i eskortowc<'>w, <)J':IZ flotylla kut,·<'>w torpedowych i flotylla lodzi podwodnych, z lodzi;1111i U 2;-> i l ; '.!.G na czeli'.
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~astc:1mego dnia na wszystkich okrc:t:i<'h i gma<'hach marynarki podniesione !Jyły h:mdcry dawnej m:ll'yrrnrki cesarskiej. ,,(irille" p<~>d sztandanm kanclerza i w towarzystwie całej floty, ud:lł siQ do Laboe odzie miało
' ::,
byt'. dokonane poświc:cenic pomnikn poległym 11wrynarzom.
.i\'a przybycit• kanclerza i wyżs·~ych dostojników maryrrnrki oczekiwały delegowane oddziały ma:·yn:ffki, or,1z poczty sztandarowe niemieckiego
zwi,}zku morskiego, w ilości przeszło 800. J>rzy pomniku znajdowało ~iQ
również :>;i historycznych bander marynarki, odz'iiaczonych żelaznym krzyżem.
Kanclerz przybył w towarzystwie marszałka polnego YOn BlomlJcrga, admirał<'>w Haeder'a i Trotha, oraz admir:1łów dawnej ;narynarki cesarskiej, kt<'>rzy brali udział w ,Yiclkiej ,vojnie. \\' najbiiższcm otoezeniu kanc·krza znajdow:d sic r<'>wnież d:1wn.v pahlcz Zenne, jedyny marynarz, klóry
rnslal uratowany z kr,.iżownika ,,\\'icshaden" podczas bitwy .Jullandzkicj.
Akt poświ(,'C(:nia p:rnmika rozpocqł sic: odegraniem przez orkiestr<:
nwrynarki .,S,mctus" Schul:erta, po~zem za.brał g_los. Imc!ownirzy pomnika,
architekt ~ILinzcr, przekazu1w· pornnrk dowodcy mcm1cclocgo zwiazku mor·
~kiego, kdr-owi ppor. w st. sp. Yon Ilintzmann.
J>o n:1stc:pnych przPmc'iwieniach kdra-por. von llintzmann'a i wiceadmirała von Trotha, zabrał głos dca marynarki. generał-admirał Erich Hacder,
podkreślaj:)(' znaczt'nic bihvy Jutl:mdzkicj, dul'h której przetrwał przez wszy~;lkic kataklizmy dziejowe, ('o nawiedziły :'\icmcy po wojnic, i żyje w odrodzonej m;ll'yn:irce trzeciej Hzeszy. Admirał podni<'isł z:islugi adrnirała von
S('heer'a, stawiaj;Jc go rwr<'>wni z najznakomitszymi wodzmrn na morzu. .Jednocześnie admirał Haeder oddal hołd mc:stwu i szlal'hetności przc('iwnika.
Przc1l)('iwicnie S\\'l' :Hlmiral z,ikmiczyl, dzi<;-1..:uj:)l' Ka'nclcrzcrn·i w imieniu mary1;arki /.a u111ożliwicnie jej odrodzeni:1 i odbudowy.
Po prze1rn'>wieniu dcy marynarki, kanclerz Ilitlcr złożył u stt'>p
pomnika wieniec, podczas czego okrc:ty oddały salut 21 wystrz:iłc'iw.
~astc:1mie złożone zostały wicóce od marynarki, wojska lądowt'go
i lotnictwa, oraz od poszczególnych org:1nizne.ii morskich. Zostały złożone
rc'iwnid wie1ice od dawne.i nwrynarki :1ustro-wc:gierskicj, marynarki tureckiej
i lnrlw1rskie.i, przcdsl:1wicil'le kl<'Jrych przybyli do Kieł.
Wizyta floty w ~winemiinde. \\' dn. ;i, G. :1G przybyły do Swinemiinde kr:Jżowniki „l\iJln'', ,,:\'iirnberg" i „Leipzig" w towarzystwie 1, 2. :1
i ..f-('.i flotylli torpcdowcc'iw, 1-(•j flotylli kutr<'>w torpedowych, oraz flotylli
Okrc:t) \ pozosUm:}
łodzi podwodnych im. \\"cddi.~ena w .skł:idzie 12 łodzi.
w Swirwmiindc do 7-go ezer\\Ta wł:Jcznie.
Powr()t krążownikiiw „Karlsruhe" i „Emden" z podróży zagranicznej. Kr:}Żowniki szkolne „Karlsruhe" i ,.Emd('n" ))O\\Tac:1.i.J w czerwcu b. r.
z podróży zagranicznej. ,.Emdcn" przybywa ~lo \YilłwlmshaYen 11-go czerwca,
.. Karlsruhe" zaś jest oczekiwany w J,iel 12-go. (c.).

Z. S. R. R.
lfokowania w Londynie. J>rzcdst:1wicielc rqdu ZSHH prowadz:1
w Lond~·nic rokowania z przcdstawiciebuni admirali('ji angielskiej, celem. za.,,... ;11Tia układu angielsko-rosyjskiego, analogicznego do układu morskiego
trzc('h mocan,tw. Swoje cwcntu:dne przysU)pienie do układu Lonclyiiskiego,
ZSHH uzależnia od przyst:n>i(•nia Xiemier do tegoż układu. oraz od możliwości
zaC'liowania c·alkowi('ic ,volnej r~·ki w odniesieniu do swych zhrojci'1 morskich
na Dalekim \\'schodzie, jeżeli .Japonja nic przyshJpi również do układu trzech
lllC>Carst\\'.
Xawi,Jw.i,w do powyższych rokow:u'1, prasa rosyjska pisze, że ZSHH
d,JŻył z:iwsze do c::lkowi tego rozbrojenia na l:Jdzic, na morzu i w powi<'lrzu,
a gdy te starania nic odniosły powodz(·nia, wysun,!ł realne propozycje w zakn·sie dakko id:)(·ego rozbrojeni:1. ZSHH stwierdza z ubolcw:micrn niepowodzenie ostatnie.i konferencji rozbrojenio,n•j w Londynie, przyczyn,} kt<'>rego,
zdani( m ZSHH, było wzmożone w ostatnich czasach wspólzawodnicl\yo imperjalislyczne zainteresowanych paiislw.
Hosn,Jcc stale wyd,llki na zbrnjenia olwi,!żaj:J cor:iz hanlziej poszczrgc'>lnc narody i stanowi:! wielkie nil'IJezpilczc11stwo dla pokoju. .Jest
wi~·c zrozumi,ilcm, że w obliczu takiego położt·nia rnic:dzynaroclowego, ZSHB
6.

Przegląd
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jest zmuszony do budowy floty, kt<>rn byłaby w sl;inie zapewni{· l,('zpi('C'Z<'11stwo jego rozległych granic morskich. Ponadto, przysti;-puj:,c do budowy fioły,
ZSHH powinien uwzgli;cinic\ że morza, klóre on1ywaj;J. jego wybrzeża, s:J calko'Xicie odosobnione i każde z nich powinno posiada{· s"·e własne siły morskie.
ZSHH zmuszony jest do budowy floty całkowicie nowej, gdyż flot:i, która pozostała w spuściźnie po marynarce carskiej, jest w chwili obecnej
lak przestarzałe!, że nic może posiacl:lć wielkiej wartości bojow('.j. Flota zaś
ZSHH powin1rn być nawskroś no\,·oczesn~J. aby pod żadnylll wzglc;dern nic
ustc:pować flotom tych pa11stw, politykn kt<'Jrych jest \\Tog:J wzgl<:dem zstrn.
ZSHH zgodził si(' na propozycje rządu angielskiego przystupienia do
rokowa11, mahJc)Th na celu wprowadzenie ogrnnicze1'i jakościowych dla nowych okrc:tów . .Jest jcdn~ik zupełnie zrozu:nialem, że zgoda ZSHH n;i podpis:inic układu zależna jest od tegn, czy 1\'il'lllCY podpisz:} równid podoimy ukl:id
z Anglj;J. Tak sanw, rz:.id ZSHH nie może si(' zwi:.1z;1{: ż:Hlnymi zolJowi:izaniallli
w stosunku do S\Yej fioły na Dalekim \\'schodzie, dophki .laponja lak samo nic
podpisze a11alogicz1wgo układu morskiego. To stanowisko ZSHH nit• może by{·
przcszko<l:J do zawar<'ia układu 111orskiego, ogranil'zaj;g·l·go floty na wodach
europejskich, gdyż Dal(•kowschodnia flot:1 ZSHH nie 111ożc niie{· żadnego wpływu
w stosunku do sil 11101·skich eu1·opejskich. ~iechi;,{- ZSHH do ograniczenia swych
sił morskich na D:ileki111 \Ysl'hodzie wynika ze stanowiska .l:1po11ji, kt<'ira przez
\';ypo,,·iedzenie tr;ikt:1ll1 \Yaszyngto1'1skicgn i przez wycofanie si<,_• z konft·n·ncji Lo,11lyi'iskic.i. z:1z11aczyla zupełnie wyraźnil' swe zamiary pod,i<:cia z1Jrojei'1
1t1orskich l>ez żadnych ograniczeó. (r).
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Bibljografja.
Kontradmirał w st. sp. Friedrich Liitzow, SK.AGEUIL\I(, Wydawnictwo, Albert Lang-en (G. l\liiller) l\lonachjurn 1936.
Bit\\'a pod .lutlandc111, <'ZY jak j,J w ~ie11H·zcch zw:J pod Skngerrakil rn, j<•st \\Ti:1ż jeszcze ohjektern badai'l historycznych i taktynnych, powil:kszaj,Jcych sl:dc istniej:1q na t<·n temat literattll'~·. Dwudziesta rncznica kj najwirkszej bitwy 111orskiej świata s1H1,,·odo,Yala \\'ydanie w l\'il·111cze<'h kilku nowych prnc, z kll'>rych pierwsza nadeszła do Polski ksi:1żeczka kontradmirała
Liitzowa - .,Skagerr:ik".
Autor, 11osz:1cy pic:lrne historyczne nazwisko, dał tym razem nidyle
prac~' t:iktyczn,J, ile popularn:1 opo,Yieśi·, przcznaczorn1 dla najszerszych
warstw społeczcr'1st wa. Z zadani:, swego wyszedł zwyci~sko, nil• g111atwaj:1c
przebiegu :1kcji wywodami dla laika nil•zrozumiałcmi, daj:1c natomiast jasne
i ohjcktywne tłomaczenia l:1111, gdzie to było koniecznem. Prawda historyez:1a
,~~, tern nic nie straciła, a przejrzystoś<'.· opowiad:111ia tylko zyskałn.
Z:izn:H'zy<'.: trzeba, że :\utor posługiwał si~ w cz~ści żródłami bry1.vjskie,ni, lak of'icjalncrni, jak i znan:J prnq naracyjn:1 Fawcdl'a i Cooper'a „Bitwa Jutlandzka \\' opowiadaniach świadk< >\Y". \\' ten sposób ma czytelnik
wyobrażenie co si<;> działo z obu stron i cały pr1.ebieg bitwy żywo staje mu
p;·zed oczyma.
Hozdział ostatni, omawinj:Jcy rezultaty bitwy dla stron obu, zasłu
g11je specjalnie na uwag~. \\\jaśnia on znaczeni~ marynarki wojennej w ży
ciu par'lsl\\'a, tak \\' czasie wojny, jak i w ('Zasie pokoju, pozatl'm zaś wskazuje, Żl' nawet flot:1 słabsza, acz pełnowartościowa laklycz11ic, może mic<'.·.
szanse z,,·yci\·st\\'a. Bioqc rzecz z punktu widzenia morskiego uświadomie
nia narodu
praca adm. Liitzo\\'a posiada wszelkie zn:1111iona użyteczności
publicznej i nawl'l poza grnnicarni ;\'iemiec 111id: 111o ż e wychowawcze znaczenie. (J. G.).
Włodzimit>rz Hewski, XADZWYCZ.,\J.NA OIC \Z.L\ DO IWZBUDOWY
FLOTY WOJE.:\'~ EJ, Cht·łrn 1936 .
. \utor bezsprzecznie jest człowiekiem dobrej woli, zamiłowanym
\\' spraw:1< h morza i flot~·. ~iekt<',re jego uwagi (jak np. co do pc,,·m·j szkodliwości istnienia Fundusz11 Obrnn\' ::\!orskiej dla c:tlokszlałtu zagadnienia 111a1y11:1rki wo.il'nnej) s:J 11:1dtT t,·afrH;. Ż<' z:icylu.ier11y tylko poniżej:
„I >ar'l:-.t \Yo i spoleczer'1stwo aglwlało si~ 11:1 gorl iw:! :i kek F.O.::\L
i jakby tern u::.pionl', nie dosł rzegło, że zbyt mało budujemy z fundusz<'>w
og1\J110-lnHlżetowy('h. \\"idu przyle111 rozumi:do, że skoro na wszystko starcza
mnil'j czy wi~·cej pienirdz~·. zaś 11:1 obron~· morslq zhicra si<: dobrowolne skład
ki. to znaczy, że ta obrona mniej potrzebna ... .-\ wi~c rnct<Hia to niepraktyczna i niepedagogicrn:1 .... ~a rozlnHlow<: 111arynarki wojennej .... powinno być:
~tall', do:-.tal<'cZll(', l>l'zpośrcdnie i przymusOWl' obei:JŻl'nic obyw:1teli z og<'>h1ej
'.'.ll!IIY i)O(btld>\\' 1w1ist\\'OW~Th ... ".
Autor słusznie ll'ż w~·wodzi, że z rozm<'>w potocznych i odezw na
F.0.\f. zauważ:\'<'.· si~· d:tj<', co wi<:kszoś<'· n:iwl'I inteligentnych i ·wykształco1wch
w:1rstw :-.połec:zn)·d, Illniema: że <'hodzi _tylko o obron~ 11asz(:go w~·Jirz;•ża.
ktc'Jre j:iko kn'itkie, nic wymaga w tym kil'l'llllku wi~kszego wysiłku. Tymeza0
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~u11 chodzi tu o obronę całego kraju - t,,k z politycznego, j:1k i z gospocbrczego punkln widzenia.
\Vreszcic przechodzi Autor de skonkretyzowania swego projektu,
dowodz:!c, że na rozbudowę marynarki wojennej należałoby użyć fundusz<'>w
przyp:1dafocych nam od Hzeszy Niemieckiej wzamian za kolcjo\vy ruch tranzytowy. Za t..;; sum~. j~1];: Autor twierdzi, możnaby zbudować krążownik, dwa
kontrtorpedowce i trzy wielkie łodzie podwodne, - podczns gdy odbieranie
jej w towarach czy produktach, znszkodzić może tylko naszej wbsncj wyTo też zd;miem Autora, należałoby wziąć od Nieme<'iw w1;gicl,
twórczości.
w1;giel ten sprzedać jednemu z pm1stw go potrzelrnj;}cych (Włochy) i wzamian
na rcnorno\\':mych stoczniach ,xłoskich ( tu Autor powoi uje się na zna n~! prace:
wgr. B. K rzywc:1) zbudować t;1k potrzebne nam okręty.
broszury p. He:wski(•go nacechowana jest, j:1k rzekliśmy,
C;iłośi:
trosk:} o powic:kszcnie polskil'j siły zbmjnej na morzu . .J cdnakże wywody micj~ca111i s~1 niejasne, a zako11czcnic odbiega trcści:J d;i\eko ocl powagi z:1g:Hlnieni:1.
Także niekU1re <lcine s:1 nieścisłe (nasze obecne łodzie p0<1\vodne nie są „małe:',
12:10 ton). To też całość'. zyskałaby !Jezwzgl(;dnie
hoć przecież wypicr;1j:! !)80 na wic:kszej ścislośl'i i poważniejszcm ujr:ciu. (J. G.).

SPROSTOWANIE.

\\' Nr. 87, sir. 4:rn. wi('rsz G od dołu, wydrnkow:mo mylnie „dystans
1000 rn<'lrów", zami:ist „dyst:ins 10.000 metrów".
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Krążownik ar~entyńsld „25 de Mayo".
6800 (9000) ton, 85.000 K . .M. 32 w, VI-190. XII-102, Vl-40, VI wyrz. torp„ pancerz 30-70 mm,

zasięg

10.000 m (14},

załoga

600.

