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Utrzymywanie torow zapomoc~ urz~dzen mechanicznych.
Podal B. Utunmel,

wi.

(Dokoncsonie do Itr. Ilw 16 1 r. b.).

Do kompletu instalacji nalezy nast~pnie wiertarka
do wiercenia dziur w podkladach, uwidoczniona na ry8.
8. Jest ona typu szybkobieznego; wiertio, robillce 1500
obrot./min., jest kierowane dodatkowo w doillym koflcu
zapomocl} lapy R , opieraj~cej si~ 0 stopke szyny; prawi-

sie przyrnocowuje do czyny; dla nap~u zas posiada on Da
wierzchu Czop, na ktOry moze dzialac uchwyt opisanej jut
wyzej dokr~carki. Posuw wierUa tez uskutecznia si~ od.
r~cznie, za pom0C4 k61ka V. Ta odmiana wiertarki stosuje sie wtedy, gdy mamy do wywiercenia niewiclkll ilose
dziul', co przy naprawie toru wszak zazwyczaj rna miej8ce.
Waga wlasna - 60 kg.

Uy II. 10.

Rzut pionowy wicrtarki ryll. 9.

Do przecinania szyn w razic potrzeby stosowana jest
w instalacji A, Collett'a zwykla pJaska pBka , osadzona
w mocnej ramie pionowej i nap~dzana od motoru . CaJo§c
w zwykly spos6b osadza si~ na wozku (rys. 13) ; motor
Itys.8.

Wiertarka do wiereenia dziur

W

llodkladach.

dlowoM tedy kierunku wiercenia jest iabezpieczona, iak
r6wniez dokladnoM poIozenia dziury wzgl~em szyny.
W cil}gu 8 godzin pracy przyrZij,d moze wywiercic 2500
otworow. Moc motoru 2,5 KM: waga wiertarki samej 40 ky, calosci zaa, wraz z motorem i ram~, 170 kg.
RY8. 11.

Wlartarka. do wieTCenip. d70iur W I'l.ynach od wewnlltntoru.

posiada moc 1,5 KM; wszystko razem wazy 160 kg , OPl'OCZ w6zka, 'ktol'ego waga stanowi 95 kg.
Co si'-l tyczy zaciosywania, to A. Collet picl'wotnir, ob-

mySlH maszyn'-l,

RYI. 9. Wierll\.rk" do wykOnywulla dr.l.ur w sr.ynaeh od zewn[\t.rr. t.oru

Dalej mamy wiertarkt; do robienia dziur w szynach i
posiada ona 2 odmiany: na rys. 9 i 10 uwidoczniony jest
przyrzl}d do wiercenia dziur od zewn~trz toru, na rys. zas
11 i 12--wiertarka, robi:}.Ca dziury od wewn:].trz. W pierwszym wypadku stosuje sie motor 2,5 KM Da ramie zwyklego
typu, spoczywaj~cej na w6zku; posuw wiertia uskutecznia
sie l'~znic. Waga wiet:.tarki samej wynosi 55 kg , 'llczDie zaA
z motorem i ram&, 190 kg. W drugim wypadku osobnego
motoru niema, jest tylko sam przyrzlld wiertniczy, -kt6ry

u widocznion~

nn 1'ys. 14 dla masowego

RYI. 12. Rzut pionowy wiertaTki rys. II.

obrabiania podklad6w, znajduj=!cych si~ w skJadach; nsstepnic zaS zbudowaJ podobny przyrz&.d (rys. 15), zapo·
moc!! kt6rego mozna odnawiac i poprawiac zuzyte zaciosl-"
w podkladach lez~cych w tor~, !lie wy jmujl}c ich stamtlld.
Jak widac z rysunku, robi sie to za pomoc<} dwu f rez6w
specjalnego ksztaltu, naJ>f:dzanych pl'zez dwa motory elektryozne.
I) Retcrat, wyglosrony n .. In Zjeidzie Iniynier6w Ko lejowycb
we wne8niu 1923 r.
.
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Przyrz..1d prRcuje w ten spos6b, i~ f~·ezy. wchodz~ bokiem nieco pod stopk~ 8zyny (po WYJ~ClU siodelek); poniewaz zas sa 2 stJ'uga.rki, pl'zeto przyrzlJ.d z pocz<}tku un·
stawia si~ tak, ze jedna dziala na zewn<}trz lewej, druga

tern, zeby nn ton,:c nie niepotrzebnie nie lezala, obowj~
zany na duny sygnal momentalnie l.m·r.~d zac usuwallie
z linji wszysUdch Pl'zYl'1.<-!d6w;
3) W od\Cbrl.osci 1200 metr6w od miejsca robot siedzi
j<iIl7.CZO jaden ruukcjollnl'jll~z! kL61:Y zn6w 7oUuo\,.pieczu adak - W spoi\6b l)l'zoplsan y (petaruy, czel'wono sygnaly) t.nk, Moby kaZely, nawe\,
niospodzianio zjawinjl\cy 8 i ~ pocit\g m 6gt by~
naLycbmiast zatrzymo.ny.

---------,

I

Wymienieni 8 stl'stniey poll\ozoni sl\

i-

1.&

l:Iob:\ tolefonem 0 jedoYIll przewodniku i 0 10k.
kich przenosnych I:lparatnch. Gdy tylko po-

I

~tenlllck pl'zedni zaw iadomi cZ\lwnja,cego nad
inataincji\. ze zbliza l! i Q poch\g, - ten natych-

minst :-ygnnlami d~,wiQkowomi nlnrmuje obs!l1 gQ; po uplywia najwyioj 11/'.! mill llty przy-

Rya. IS.

L'z<\dy zostnjl\ usuniQte z tOI'O, poczem Wllt·t.owllik zabezpiec7.aj1~c.y zdojmujo petnniy
i czcl'wony ...sygnnl. dnj1lc woJn~ drog~ poeif\gowi.
Opis.1nn instalaejn w pe:nym lub nawet mniej pelnym
kumlliecie moze bye z llowodzeniem stosowann do r6tnych
roMt torowych. A wi~c naprzyklad zaciosywarka Wl'az

l~r1:eclnnrkA &7.)'n.

zas _ na wewmJb'z prnwej szynYi potern calosc pl'.zesuwa
si(! wpoprzek toru tak, 'l.e pierwsza strugarka dZ.laln na
wewnqtrz ltlwtlJ. Jrugn zas - uaz\:Iwllu,lrz Pl8wol szyny
Ka~dn strugnl·ka. posinda o<ldzielny .DRPQd i wrsz z nim oandzona ' jest nn lecl11t',Idej ramie. Ku~da z tycb ramek spocz.y wa
'n a ramie w6zka. i mote wykonywac wzglQ'
dom nioj Dieduty I.·ucb poprzcczny po pod·
stawionych rolkach.
Mechanizm zu~ywa od 4 do G KM i wy·
dnjno§6 jego dzionna 8ta l10wi ok. 300 p odktnd6w; zatrudnionycil je8t pr1.yteU1 2 robot·
nik 6w. Ratdy Illotor 7. fr07.6J1l wazy 12f> ltg,
ra.ma - r6wniet 125 kyo
WszY8tlde wyP:.ej opisane pr zyr7.~dy wykonawcze, jak wida6 1. przytoczonych 8ZC7.6·
gol6w) - posiadajq tQ wSJl61n<\, a niezmiernie wainrr. cech lj, z:e da.jll, sifl latwo zeslawinc
z toru i r6wniez ill.two nn to r ustawia6.
Ustr6j jeh jost niezmiornie prosty, obsluga .
Inlwa i nie wymagaja,ea licznego personoiu.
o IlczebDo§ci tego ostatniego b~dzje mowa
nizej. Tu nadm ioni6 trzeba, j~ niezale::mie
od latwej przenotlno§ci -poszc'leg6lnych obrabjarek !..- dla ochron:y inst.a.lncji od wypad ·
k6w, A. eo Uet SLOS llJO awoisUtr aygnnlizacjQ
Rye. 14. PrzYTitl\d do m&.&owoj 'obr 6bki podklll.(16w na. &itll\d?,je,
zabezpieczaj<\cl\, zorganizowlln<\ w nastQpuj<\cy spos6b:
1) 0 t r zy kilometry przed i nsta l acj~ usndawia si~ na
z wicr tarkq. mogq. pracowac rind masowem przygotowyposterunku blokowym albo w budce strainiczej specjal- waniem podkiad6w, bfild~cych nn sklndzie. do uktadania ns.
tone, - oczywl§cie przed ieil przesyceniem.
. - --.r1 Maj!\c po 21udzi obslugi przy kaZdej z nieh,,: razem 4, - .motDa dziennie obrobi6 komplet.nia do 2000 sztuk podklad6w.
Nast~pnie. rzee'l oezywista, -qadaja aiE) do• :'1· akonale inatalacia do ukladania nowych tor6w.
D7.iennie moina wykona6 z ealkowitem wykon·
~,-1 czeniem do 1500 m linji, maja,c do obslngi ok.
75 ludzi - w tern zaledwio 20 wykwaillikowa-

!r

.-~

nyoh .

Dalej, stosuje siQ utzl\dzeruo pafentu Collet
przy robotaeh konserwacyj nyeh drogowych,
mianowicia r6wnio dobrze pl'ZY tak zwauaj rewizji generalnej. ink i przy og6lnej przebudowie. Wydajno§6 tych rob6t, zaletnie od in·
tensywDo§ci ruchu nIL linji, - mote wynosi6
od 400 m do 800 m dziennie, 'laB rocznie grednio
do 150 km, pod warunkieUl, 1.:e dow(iz potrzeb.
nych materjal6w drogow,"'; jeat zapewniony.
Oczywi§cie, Z Daf . j swojej, instalaeja lepioj nndaje aiE( do j~llpitalnej przebudowy,
na. tone.
kt6ra aiE) prowadzi jednym ci~giem , - nit
do rew izj il dokonywllncj w milm~ potrzo·
by na dlu).szych odcinkach, oddzielonych od siebie pewnemi dystansam i; til ostatnia bowiem pol<}czona jest z przewozeniem przyrz~d6w i ludzi z miejsca lJa miejsce, co poci~ga za sobq strat~ czaSU. Na Ilaladowanie ca1ego jnwen,!

Rye. 15. Pr:zyn:l\d do zacioayw&llia IJodkll\ddw, leil\Cych

ny wartownik, obowi<lzany uprzedzac kierownika rob6t
o zblizaniu sit: POci<lgu;

2). przy samej instalacji jest jeden funkcjonarjusz,
majl)cy w kaZdej chwili wszystko na oku, czuwaj~cy nad

.
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tLirza do' wag-onu oraz na wyiadowanie' potrzeba po 1 go·
dzinie czasU.
Do podnoszenia toru uzywane Sl! r6ine rodzaje zwy·
kiych, - wzgh:dnie ulepszonych diwignik6w.
We Fl'ancji zwykle l'oboty konsenvscyjne tOl'owe
powiel'zane al} . z lwnkul'su pl'zedsi~biol'com. Niekt61'zy
7. nich l'ozpol'zq.dzajll instalacjami systemu Collet'a. U nas
moznaby zastosowac je do g16wnej nnprawy tOl'U, ..:- po.
lQ.czonej z ci~glq. wymian~ szyn.
Opiel'aj 4c si~ na Pl'zytol:':zonych wyzej Jiczbach, dotycz!}.cych ilosci l'obocizny 'oraz sprawnosci p09zczeg';lnych
przyrz~d6w, mozna prostym rachunkiem sprawnzi1, ie

II

wliczajl:).c koszta prlldu, adrninistl'acji oral. nml)rtyzai'ji,mozna jednak zapomOCl! nap1'8wni Collet's osi~.u~T.Q.r znacz.
ne kOl'zysci w p01'6wnaniu z l'obot& l'~zn~. StWiC'i':izic jedfia k nalezy pewn!} l'zeCZ zasadniczl)., jezeli chodzi 0 zastosowanie mechanicznego systernu Iwnscl'wacji. i1to nllwet
Pl'zy tak zwanej l'ewizji system ten moze mie~ racj~ bytu
tylko wtedy, jezeJi l'aZ zregulowana linja mo.~'! tr::ymnc
sie jakig czas bez poP1'8wiania, a zatem w tylTl tylko wy_
psdku, jezeli mamy do ezynienia z torem 0 nawienchni
mocnej na dobrem podtol'zu. I naczej - powl'acanie parokrotne na to sarno rniejsce z tyloma aparatami byloby t.ak
kosztowne, ;ie sam system utracilby racj~ bytu .

Usplawnienie Wisly od Warszawy do Gdanska ')
Roboty na pr6bnym odcinku w 1923 r.
rntynier Komun!kaeji Michal W ojtk iewicz.

Czy b(!dziemy m6wili 0 rozleglej sieci dr6g wodnych
0 rozbudowie rnol'skiego portu Pl'zy n a~
szem wybl'zezu, czy wl'eszcie 0 podniesieniu Wal'szawy
do poziomu stoliey wielkiego pails~va. spotkamy si~ zawsze z zagadnieniern usplawnienia Wisly oel Wal'szawy do
Gdanska.
Jednoczesnie, pornijaj~c wszelkie rozleglejsze pl'ojek~
ty usp:lawnienie tej cz(!sci l'zeki, jako Jl}cznika pomi(!dzy
mhjonowem miastem, a pOl'tem morskim, posiada sarnodzielne znaczenie ekonorniczne, polityczne, a zapewnc i straM
tegiezne.
Ciezkie warunki obeene nie sprzyjajl} pl'zedsiewzi(!ciorn na dalekl} met(!. a zwlaszcza wymagaj l}cym wi(!kszych
pocz~tkowych naklnd6w, pl'zeciwnie, obccnie nalezy si(!
w Polsce, czy tez

Na rysunku 2 widzimy drll g~ nnszl} poglebial'ke
"Piast". Czel'pie ona 1'6wniez gl'unt kublami i moze zsypywnc do pl'om6w, lecz zal'azem jest w stanie wyczel'pany
gl'unt, po zmieszaniu z wodli, p.-:dzic dalej zapomocq r urocif!gu plywaj!).cego, zwanego z francuska reiulercm
(l'ys.3).

Wydajnosc teoretyczna "Piasta" wynosi 80 nt' piasku. Poniewaz £a pogl(!bial'ka nietylko czerpie grunt z dna
rzeki, lecz jeszcze wlasn1! sill} tl'anspol'tuje go, wi ~e roz\vij a przy pl'acy 120 EM i zuzywa nn goclzin ~ 220 kg
w~gla .

..••

-

Hys. I.
Poglqbiark" "Notet ' .

.starac, operuj4c matym kapitalem zakladowym, osiUac
natychmiastowe wyniki.
W dziedzinie usplawnienia dr6g r zecznych tyro wa~
runkom doskonale odpowiada pewna rnetoda, kt6rl}
w 1923 roku sprawdzilismy z powodzeniem na ~r6b
nyro odcinku Wisly, mianowicie zastosowanie pogl(!blarek
do pl'zekopywania mielizn.
.
"
Uzyi:l} W6WCZ8S do rob6t pogl(!blark~ "Notet przed.stawia rys. 1.
Wydajnosc jej tcore~yezn~, albo kont:aktowa wynogHa 35 m' piasku na godzlll4; meprzerwaneJ praey.
Pogl4;biprka "Notec" czerpie gr';1nt ku~lami, pol&czonemi w jeden nieprz~r wany Jancuch .1 zsypuJe do prom6w,
zaopatrzonych w boczne klapy, o~':"l e rane p r~y ,":,yladunku. Przy pracy pogl~biarka rOZWIJ8 16 KM 1 zuzywa na
godzini 25 kg dllbrowskiego wf;gla.

TtYII. 2 1 3.

Pogi!jbiarka "E'i IlS L~ I ru rocil\g plywajl\cy (refuler).

Opl'6cz pogl4;biarek cze.rPi4ey£h, 8l} uzy"!ane jes~ze,
jak wiadomo, pogl(!biarki ssllce. Tego rodza~u pogl~blar
ka 0 moey 400 Kl\{ i wydajnosci kontraktowe] 250.m·! byla
obstalowana w 1914 r. dla Wisly pr zez rzqd rosY) SKl.
.
Nasi sq.siedzi z zachodu i wsehodu szeroko kOl'zystah
przy robotach na rzekach. z pogl(!biarek ?al'owych.
RZ4d pruski Daby1 plel'wSz4 pogl~bl~l'k~ w 1854 r.,
a w 50 lat p6zniej posiadal, opl'6cz morsklch 1 portowych,
_ .. ') Oduyt wyglOstollY 12 grudnla 1923 r. na ~ebrani~ I~olll
Dra g L~1. I Wodn, W Stowauye.lsnlu. Tschnlk6w IV War,~aWI !.
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150 pogl~biarek rzecznych i czerpal niemi corocznie 6,5
milj on6w ,,~I gnmtu kosztem 2.700.000 marek.
Rosyjsld zat'z<}d dr6g wodnych wewn~trznych nahyl
pierwszn pogl~bial'k~ l'zeCZn~ w 1862 r .. a w roku 1913
posiada!' 120 pogl~biarek i kopal n iemi corocznie okolo 25
miljon6w nt~ gruntll kosztem 6 miljon6w rubli.
RZlld Polski posiada obecnie 14 pogl~bial'ek POl'towyc~
i r zecznych, W cz~sci dopiero remontowanych, w CZ~SCI
slaha jeszcze eksploatowanych, kt6l'c jednakze przy pl'a~
widlowcm ich u:.i;yciu bylyby w stanie wykopac w ciqgu
roku 2 miljony m." gl'untu.
Z Iiczb Pl'zytoc'1..onych wypada, ze wi~ksza i nowsza
pl'zeci til tnn pogl~bial'ka rosyjska kopie w cif!gu kampanji
co'tocznei pi~c rRZY tyle co \1l'uska.

Plan

cz~sci

Rys. 4.
\Vis}y regulowallej (Pomone).

Nic wi~c dziwnego, ie w RosH rola pogl~biarki na 1'ZCce wypadla innezej niz w Prusach .
No l'zeknch niem ieckich pogl~binrka parowa jest tyIko niezb¢dnem n arz~dzi em pomocniczem, Pl'ZY l'egulacji
potoku zapomocq. stalych budowli z karnienia i fnszyny,
Na l'zeknch l'osyjakich pogl~biarka pelni samodzielnl}. sluib~, jak to zresztq. rna miejsce 1'6wniez w Amel'yce P61nocnej .
Nie mam zamial'u poruszac kwestj i teol'etycznyeh,
ale w tem miej scu muaz¢ podkl'eslic pewne wlaSciwosci budowy rzeczllego lWl'yta.
Na l'ysunkll 4 widz imy plan cZfJsci Wisly Pomorskiej, l'egulowflllcj.
Pomi ~dzy Pl'8widfowemi r6wnoleglemi linjami sztucznych bl'zegow, ciemne plamy oznaczajq. miejsca gl~bokie,
jhsniejaze pnsy - al}. to mi ejaca plytkie i suche piasld,
Spoatrzegamy, 'tc l'zeka pl'zedstawia jakby ~ancuch
gl~boldch jeziol', polq.czonych plytkiemi przejsciami.
Rzeka niel'cgulowan8 pl'zedstnwia ten sam obraz
miejsc glebokkh rozdzielonych przez plytkie, tylko wi~
cej powiklany,
Na l'ysunku 5 momy pl'zekr6j podluzny \Vis!y
Pomol'skiej od TOl'unia do morza.
Czal'ne z~by pl'zedstawiaj.Q, w skali skaionej , progi,
rozdzielajt}ce jedlle od dl'ugich miejsca gl~bokie.
Pl'ofcsol' Engel8 w Laboratorj um Drezdeiiskiem
8twierdzH, Ze tego rodzaj u progi powstajll r6wniez pod
dziaianiem potoku w sztucznem, prostem i r6wnern korycie.

Mialo to :rrueJsce w kraju, kt6ry posiadal mistrz6w
regulacji tej miary co Hagen, Schlichting i Fl'sncius,
W Stanach Zjednoczonych Arneryki P61nocnej i w Rosji pl'zedsiewzieto Da rzekach pl'zekoPY'van ie prog6w zapomoc& pogl~bial'ek parowych i stwierdzono, ze pl'ZY systematycznem stalem prowadzeniu tego r odznju rob6t
mozna stosunkowo niewielkim kosztelT' zapewni6 zegludze dostateczn:}- gl~bokosc szlalm na r zekach wcale niere·
gulowanych, i to nawet w tak zwanych latach katastrofal·
nych, kiedy na pl'uskich l'zekach zegluga byla wstrzymnna, Ko!\ztn COl"oczne pogll:biellia I'zeki now!} meto(h~ wynosz!l- od kilometl'a drogi okoto 1500 f r ank6w, czyli kilka
I'azy nmi ej ni:;' \vyni6slby l'6wniez cOl'ocznie niezb~dllY
remont budowli regu\acyjnych, Zakup tabol'U pogl ~bia\:
skiego pochlania zaledwie jcden, czy pal'~ % koszt6w jcdno.
l'uzowych Pl'ZY l'cgulacj i.
To tez w cil).gu Jat 10 w samem zlewisku WoIgi zapewn iono w ten spos6b zegludze ni ezb~clnq. gl ~bokosc nu
przestrzeni 2700 k-tn, podwajaj:):c dotychczasowe minimalDe gI~bokosci nurtu.
Ns rys. 6 widzirny plany cz~sci Wisty pod Bielanami
i Mlocinami. Piel'wszy plan byl zdj~ty przed wykonaniem
przekop6w, drugi po wykonaniu przekop6w, Nn pierwszym planie widzimy oddzielne miejsca gl~bokie. Na
drugim zas planie miejsca gl~bokje sl} pol:}-czone w jeden
pas nieprzerwany, kt6ry jest szlakiem wodnym,
PL'~N

86000/01
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Ostatni przed wojnll miedzynarodowy kongres teglugi

z 1912 roku uznal mechaniczne poglebianie za samo-

dzieln~ metod~
zacj~, jak to

Rya,5,
PC2;okr6j pod!. \VIsly oel 'rorun!a do mOl'""..

Jnk dot&d, Pl'6by wY1'6wnania dna zapomocij, staiych
budowli, czyli pozbycia sie plytkich prog6w, nawet w rzece
ul'egulownnej jaknajlep iej pod wzgl~em meljoracyjnym,
pl'owadzily zawsze do kosztawnych roMt dodatkowych
o niepewnym wyniku .
Potwiel'clzenie tego znaj dujemy w budiecie dr6g wad·
nyeh pl'uskich z r . 1905, gdzie spotykamy pozycj~ ] rniljo.
na marek na dodatxowq pr6bn& J 'egu laej~ Odl'Y ns prze
~t rz(ll1 i

30 A.?JI-.

,

Dla Wisly Pomorskiej w 1'. 1913 i 1918 ogloszono dwa
1'6zne Ill'ojekty dodatkowych rob6t regulacyjnych. Obaj
pl'ojcktodawcy pl'oponujt} tylko uregulowanie odcink6w
pI'6bnych,

ltSlliawnienia rzek, nar6wni z ich normali Ilazwano l'egulacj~ zallomocf!. wznoszenia
8talych budowli.
Zal'azem kongres w kazdym wypadku usplawnienia
rzeki usilnie zalecU studja nad wybol'em metody, z uwzgll;l.
dnieniem zagadnien ekonomiczno-finansowych ,
Zgodni e z wymienionll uchwalf!. kongl'esu, usBowalem
~yjasnic, czy nie da si~ zastosowac do WisJy nowa metoda,
I w broszurze wydanej w styczniu 1919 r, I) dowodzHem
w drodze teoretycznej, ze od Wa1'8Zawy do b, gran icy pruskiej r zeka da si~ poglebic w potrzebnym ella ie.glugi stop.
niu Pl'zy pomocy pogl ~biarek sumarycznej teoretycznej
wydajnosci 1200 ml piasku na godzin~ i to niezbyt Wy80kim kosztcm 530.000 mk. zlotych na rok, czyli od kilornetra
2650 mk.
Taki wydatek uwazruem za umiarkowany, gdyZ re·
gulacja Wisly kosztowala rzt}d pruski od km po 365.000

°

. . 1.1

0 mecbanicznem pogl(lbielliu WislY, lniyu. Korn, ~He/Hit
Prace zaul\du teglugi i dr6g wooD ych, Wnr8:r.A.W ...

»o;tkiewicz,

1919 r.
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mk., a D~st~pnie eoroezne wydatki lia utrzymanie w porz4dku kiiometra rzeki po reguiacji wynosHy 11.000 mk.
. W ci~gll na wigaej i r oku biei!!cego zostaly pl'zeprowadzone pr6bne .l'oboty mechanicznego pogl{!biania Wisiy, copraw~a. n.a mewielk!) skal~, i ich wyniki majl) bye ternatern nmleJszego spl'aw,ozdania.

• • •
Wisla od Wal'szawy do Czerwonego Krzyia 1..-t6rem
to minnem j~st oznaczany poczlltek reg1110wanej l';'eki, mo-te. bye l'ozdzleionl) na trzy odcinki, nie1'6wne co do dlugo§CI, lecz r6wne co do i10sci hamuj&cych ieglug{! mielizn nn
kaidym okofo 20.
'
Na pierwszym odcinku od Wal'szawy do Modlina dlugim 35 k'tlt, przeplywa un sekund~ przy stanie sl'ednio-ni.
skim 183 ml wody, spadek na tym odcinku wynosi 24 em
un kilometl'.
Dwa ~ast{!pne odcinki niZej ujscia Bugu, od Modlina
?o Plocka 1 od Plocka do Czel·wonego Krzyza, dJugosci 70
I 95 krn, Sll bogatsze w wod{! 0 eale 60%, a ich spadek jest
mniejszy 0 17 ro.
Pogl{!bienie jednego odciuka Wal'szawa - Modlin, jak
to potwierdziJo doswiadczenie tej nawigacji, me pod wzghi!dem ckonomicznym samodzieille znaczenie dla zaopatl'zenia Wal'szawy w plody gospodal'stwa wiejsl<iego i w rnatcrjaly bu~owlane.
POlliewai ~ell wlnimie odcinek, ze wzgJ{!du na maly
przeplyw wody, wi~kszy spadek i szczeg6lnie chaotyczny
rozklad mielizn, zdawal si{! bye najtrudniejsz.ym do poglf;!bienia, wi~ zostal obrany za rniejsce pr6by.
Odpowiednio do liczby mielizn i obj~tosci przeplywu ,
na pl'6bny odcinek Warszawa - Modlin, powinnol bylo
przypadae 25 10 rob6t. podanych w broszurze z 1919 1'.
dla ealej przestrzeni od Warszawy do Czerwunego Krzyia.
W rzeezywistosci sily nasze byly euerokl"otnie
mniejsze.
W biuletynie 0 stanie Wisly z dnia 22 czerwea 1922
roku (p. stl'. nnst.) glr:bokosci mielizn Sl} podalle z dnia 19,
20 i 21 czerwca od Warszawy do Plocka. Najplytsze
w tych dniach mielizny i ich gl~bokosci, to jeet gl~boko
sci uzyteczne, alba tranzytowe, S& oznaczone wi~kszemi
czeionkami.
Stopien spiawnosci rzeki okl'eslamy pl'zez podanie jej
uZyteczllych, ezy tranzytowych gJf;!bokosci przy pewnych
sumach zwierciadla wody. 1).
GI~bokosc l1a poszczeg6Jnych progaeh zmicnia 8i~ nietylko zaleznie od chwilowej wysokosci zwierciadJa, leez
r6wniez w rniar~ przeksztalcania prog6w pod wplywem
prlldu.
Nawet przy stalym. lub powtarzaj~cym si{! jednakowym poziomie wody glf;!bokosc rzeki nn poszczeg61nych
progach zmienia si~ nietylko z l'oku Da l'ok, lecz 1'6wniez
z <Inia na dzien.
Studja nad zachowaniem si~ iDdywidualnem oddzielnych prog6w stl dose zawHe. Natomiast co do gl~bokosci
tJ:anzytowYch dzinJa podobne prawo. jak w statystyce
w stosunku do liczb przcci~tnych.
Wskutek tego uzyteczne i tranzytowe gl{!bokosci dajl}
si~ tern latwiej i dokladniej zbadac, im dla dluiszych jednolitych przestl'zeni l'zeki Sq okreslane.
Na Wisle od Sandomicrza do Czerwonego Kl'zyzn
przejscia przez pl'ogi sll wyznaczane sygnaJami. GJ~bokosc
przynajmniej plytszych przejse jest sprawdzan&- co rane
i zostaje oglaszan:}. do wiadomosci publicznej . Zebrany
w ten spos6b materjal umozliwia badania nad splawnosci!} Wisly.
Dill. okreslenia splawnosci Wisly w jej stanie dotych-'
czasowyrn, mamy trzy lata 0 r6znych poziomach wody:
I) Wllookos6 najplyte"ego chwHowo progu pewnego odciuka
na1.ywamy uzytec~1l11, glllbokosci1\ odc1nka \V dnJu odpowlcdnim. Dla
diugich odcink6w, czyli pnestneni, leh uiyteeznq gillbokoi6 nazywAmy takio glilookoiciit trantytow'l.

IS

1919, 1921, 1922 (w roku 1920 wojna przerwala obserwacje).
Zaczn~ od rOk1.1 din ieglugi bSl'dzo ci~zkicgo . Wykres
na rys. 7 pl'zcdstawia stan Wisly w 1921 l'oku od Mniszewa przy ujsciu Pilicy az do Czerwonego KrzY"la gdzie
zl'lczyna si{! Wisla Pomorslm l'cgu\owana.
'

Hys. 7.
'I'raozytowe gillbokoici Wisly

W

f.

1023.

Modlin przy ujsciu Buga dzieli t~ przestrzen nn dwie
z kt6rych kazda jest rozdzieloll4 przez nas na dwa
odcinki.
.
Po bokach tablicy Sll, nakreSlone podzinlki w decymetrach, kolejno biale i czarne.
POS1'6d poziomych cZ<lrnych pas6w spostrzegnmy dwie
czarne linje faliste. S'l to linje stnn6w wody nn wodowskazach w Warszawie i Plocku, wykl'eSione od 1 kwietnia do
30 listopada, nn podstawie codziennych obserwaeji porannych.
Jak widzimy, przebieg wahan zwierciadla w Warsza,·
wie i Plocku jest dosyt. do siebie zbliiony.
Trzy przerywane Iinje poziome, przy kazdej krzywej
falistej, oznaczajlj, waine dla nas, a chal'nktel'ystyczne dla
rzeki, trzy poziomy wody na kaidym z dw6ch wodowskaz6w.
Picl'wsza, g61'11a z tych linji oznaezu tak zwany poziom normalny. Poziom ten przyjmujemy 120 em Dad
zerem wodowskazu \V Wars7.awie i 90 em nad ZC1·em
w Plocku.
NajniZsza lin ja oznacza poziom bardzo niski. obserwowany w 1921 l'oku, srednia zas linja - poziom, tak
zwany, srednio-niski.
Nasz poziom bardzo niski z 1921 r. wypndn w Warszawie i Plocku okr&glo 0 70 em nizej normalncgo. dok!a··
dnie w Wal'szawie 0 69, w Plocku 0 68 em.
Czarne poziome pasy przedstawiajllo stan g1~bokosci
cztc,·ech odcink6w rzeki: Mniszew - Wal'szawn, i Warszawn - Modlin powyiej ujscia Bugu, Modlin - Plock
i Plock - Czel'wony Krzyz ponizej ujScia Bugu. Pi!}ty
pas u dolu pl'zedstawia prze::tl'zen Warszawn - Czerwony Krzyz.
Lamany g6rny brzeg pasa jest linj~ gl~bokosci danego odcinka w cil)gn nawigacji. Szerokosc wir:c, wzgl. wysokosc pasa pl'zedstnwia uzyteczne gl~bokosci odcink6w.
w dniach odpowiednich.
cz~sci,

PRzeOLAD T"CHN 1 C::Z~N~y~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_92_4_
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BIULETYN Nt 13G Z DNIA 21 OZER WCA 1922.
STACJA WODOWSKAZQWA
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Na. bedniej WilUe stopnlowy pnyb6r, nil. dolnoj Wi~J6 n& rallie bell zmiany.

Uwaga: 70· looyah postefunk6w w!adomo~ci 0 stanis mlelbn nie otrzymll.uo.

Na pasach gl~bokosci w granicach okl'esu, spostrzega·
my male gltbokosci, pl"zewainie dose r6wne, 8zczeg61nie na

paaie u dolu tablicy, przedstawiaj~cym dluzsz& pr'l.estr'l.cn
' Val'szawa - Czerwony Krzyz,
Obliczone din okl"es u, przecittnie z 92 .dni, gl{!bokosci
p08zczeg61nych odcink6w nazywarny przecittnemi uzytecznemi gltbokosciami odpowiednich odcink6w, przy uata.
.lonym bardzo niskim poziornie.

Biale Iinje nn czarnem .tle pas6w (rys, 7) uwidoczniajll:
te gltbokosci przeci~tnie dla ustalonego niskiego poziomu.
G1tbokosci odcink6w wypadly:
Mniszew - Wa l'szawa
42 em
Warszawa - Modlin
58
Modlin - Plock
59 "
Plock - Cze~'wony Krzyz 63 "
Przestrze6 Warszawa-Cz. Krzyz 54 "

"

n

2- 3

PR.Z~OLAD

W szeregu wymienionych liczb spostrzegamy anoma.
Modlin jest wi~cej zblizonll
do odcink6w nizej ujscia Bugu nii; do odcinka MniszewWarszawa, posiadajll,cego t~ sam/} obj{!tosc przeplywu, co
odcinek Warszawa - Modlin.
lj~,

ze gl~bokosc Warszawa -

Rys. 8.
'1'rnmytowe glQbokosci Wisly w r. 19!9.

Daj e si~ to w ten spos6b tlumaczyc, ze statki kursujq.·
ce w d61 ad Warszawy, uprawiajll r odzaj samopomocy,
gdyi; kazdy osndzony na mieliznie statek przeciera mieIizn~, zendruje, i nim pl'zejdzie, pogl~bia nieco mielizn~,
niestety z wielk& straU} Czasu, nadwer{!zajf!C przy tern rna·
szyn ~ i kadlub. Zresztq, do tego tl6maczenia nie przywi!).·
zujerny wi~kszej -wagi.
Charakter ustalonego okresu daje si~ wywnioskowac
bez dluzszych oblicze6, wprost z poziomu wody najnizsze·
go w ci~gu nawigacji.
Przechodzimy do rokll 1919, dla zeglugi dobrego.
Wykres dla 1919 roku jest wykonany na wz6r popl'zedniego (rys. 8).
Okres ustalonego po~domu przypada w tym rolm na
drugl} polow{! wrzesnia i na paZdziernik.
Na linjach wodowskaz6w rnamy wyk r eslon~ tylko
jednl} punktowanll linj~ poziomu, tak zWanego, normalnego.
Pneci{!tny poziom ustalonego okresu, wypada w tyro
roku dokladllie nizej normalnego 0 8 em w Warszawie
i 0 2 em w Plocku,
Gl~bokosci pl'zeci~tne dla tego okresu wypadaj~:
Mniszew - Warszawa
73 em
Warszawa - Modlin
77 "
Modlin - Plock
79 "
Plock - Czel'wony Krzyz
79"
Wal'szawa - Czerw. K.l'zy-.t 73% em
Widzimy stlld, i.e pl'zy wzniesieniu poziomu 0 70 em
riad bal'dzo niskim z r oku 1921, gI~bokosci wzrastaj~ ty·lko 0 20 em, t. j. w stosunku 2/7.
Odpowiednio do tego przyjmujemy dla normalnego
poziomu przeci~tnll gl~bokosc odcinka Warszawa - Modlin i Modlin _ Plock 80 em i stosownie do tego kreslimy biallllinj~ tej gl~bokosci.
Na przeci~tnq. gl~bokosc tranzytow~, 731h em, skla~
da'jl} si{! tylko dwie gl{!bokosci, - 12 dni po 70 em j L37 po
75 em,
.
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Rok 1922 pozwala okreslic splawllosc Wisly, przy tym
samym poziomie, przy kt6rym w roku nastepnym przepl'owadzono pr6b~ mechanicznego poglebiania rzeki. Zarazem jest to poziom srednio-niski, uiywany w Prusach
przy okreslaniu splawnosci dr6g wodnych .
Oblicza si~ ten pozioro jako sredni al'ytmetyczny z najniiszych nawigacyjnych poziom6w w ciq,gu dluzszego sze:.
regu lat.
Przy linjach falisty ch poziornu wody wykreslono
n8 rys. 9 linje stan6w zwierciadla nOl'malnego i srednio·niskiego. Ta ostatnia Jjnja wypada ni2ej od linji no1'malnej \V Wal'szawie 0 40 em, w Plocku 0 50 em.
Wielkie Iipcowe wezbranie n:eki dzieli w tyro roku na,
wigacj{! na dwie cz~sci.
W pierwszej cz~sci nawigacji, mamy okres bardzo
jednostajnego opadania poziornu , potem na wodowskazie
w Wal'szawie dwa okresy ustaionego, s l' ednio~niskiego pozioInu, od 8 do 24 czel'wca i od 11 do IS Iipca, l'ozdzielone
mniejszem dwukl'otnem wezbraniem l'zeki .
Na wodowskazie Plockim pod wplywem Bugu te dwa
okl'esy zlewaj~ sifi! w jeden, od 7 czerwca do 19 lipea.
W drugiej cZfi!sci nawigacji, z powodu wezbl'snia Bugu, dwukrotne opadanie poziomu w Warszawie nie powtarza sifi! w Plocku w stopniu odpowiednim,
Przeci~tne gl~bokosci dla ustalonego srednio.niskiego
poziomu wypadaj~:
Mniszew - Warszawa
48 em
Warszawa - Modlin
67 "
Modlin - Plock
66 "
Plock - Czerw. Krzyz
63 "
tranzytowa gl{!b. Warszawa - Cz. Krzyz 61 "
Anomalj~ w szeregu cyfl', jui zaznaczon~ w rokll
1921, spostrzegamy w spot{!gowanym stopniu.
Gtfi!bokosc Warszawa - Modlin jest w roku 1922 n8wet nieco wi{!ksZIf od gl~bokogci llizej ujscia Bngu.

Rys. 9.
'l'rJ!.uzyto we gtqbokosci \Vlsly w r. 1922.

W tym wlasnie roku rozpocz~lo swoj<1 dzialalnosc kierownictwo rob6t doraznych i pracowalo na odcinku War.
szawa - Modlin, co nieco zwi{!kszylo gl{!bokoSC tego odcinka.
R6wniei w tyro roku zeszls ze sceny panstwowa Ze·
gluga i upadly t r anzytowe przewozy pomi~dzy Warsza.
W& a Gdafiskiem. To spowodowalo oslabienie ·samopomq·
cy ieglllgi i pewien spadek gl{!bokosci do Plocka do Czerwonego Krzyza.
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Gdy Wisla Plocka wykazaJa w cillgu trzymtesiecznego okl'esu bal'dzo niskiego 14 clni najgol'szych, z gl~bok~
sci!} 50 cm, Wisla Pomorska miaia 13 .dni z gl~bokosCl!).
55 cm i GO cm. R6z11ica dla tych dni naJgol'szych wypada
zaledwie 5 - 10 C1n.
Przy shmie sl'ednio-niskim w 1922 i 1923 1'. pl'Zeci ~tna tranzytowa gl~bokosc. Wisly p~)l"~lOl's.k iej wypadla
jednakowa, po 87 em, zas Wlsly PlockleJ po 61 cm, ~ad
wyika nn kOl'ZYSC Wisly Pomol'skiej wypada dokladme 26
C111. Lecz znowu sll dllie, kiedy gl~bo ko3ci na jednej i urugiej pl'zestl'zeni sq. 1'6wne,
,
,
Idealnie stalq. chal'aktel'ystyczlH~ glr:bokosc Wlsly PomOl'skiej dIa stnnu sl'ednio-niskiego 90 (;111 daje rok 1923,
lecz obok tego pl'zynosi 1'6Wlliei szesciodniowl} katastrof~
kole'j no na dw6ch mieliznach w dw6ch kOilcach pl'zestl'zeni.
Znaczniejszu l'6Znica gh;bokosci pomi~dzy Wisl~ Plock~ a WishJ, Pomol'sk~ powsta je dopiel'o przy wyzszych po·
ziomach wody.
P rzy poziomie nOl'malnym, wypadaj~cym w TOl'uniu
okolo 85 cm nat! srednio-niskim, gJebokosc tl'anzytowa
Wisly Pomorskiej wypada 130 em.
Jeszcze wyoj,szych stan6w p01'6wnywac Jlie nalezy,
gdyz obserwacje sq. juz niepewne.
Oficjalny przewodni!( pruski podaje uiyteczllf,l g}~bo
kose Wisly Pomorskiej, Pl'ZY stanie sl'ednio-niskim na.110
c'm pod TOl"un iem i ua 130 i wi~cej ni:i.ej TOl'unia.
'f l'uduo objasniC pochodzenie tak wielkiej r6Znicy dnnych })l'llsldch i obsel'wacji polsldch. Pozostaje tylko Pl'ZYtoczye slown pl'zedstllwiciela zegiugi dllnajskiej prof.
Sml'ckn, wypowied'l.iane nn miedzYll<\l'odowym kongl'esie
w 1912 1'.:
"Niestety, t!oL-ychczt\s Zll'l.wyczaj brakuj e m~skiej odwagi do podunia zlipelnej pl'uwdy 0 regulacjach chybiollych, lub udallych niecalkowicie".
Do sMw powyzszych nalezy dodac, ie z1'6dlem wielu
niepol'ozumien, co do splawnosci rzek sluzy okreslenie tej
splawnosci Pl'zy poziomie "nol'malnym".
Jnk widzimy lla wykl'esach z trzech lat i jak zobaczymy jeszcze na wykl'esie dla l'oku 1923, mozna rozdzielie kaidij, nawigacjlil na dwie cz~sci.
Rys. 10.
W Cillgu pierwszej, podczas spad u w6d wiosennych,
Wykrus l)or6IVnaIVcr.y gt~bokosci \Visly IV 'roruuiu I IV Plocku
pa nuj~ bal'dzo zmienne poziorny wyzsze od nOl'malnego,
W f. 1921, 1':;22 i 1923.
W drugiej polowie panu jf,l okl'esy ustalonych poziom6w, niiszych od nOl'm;l.lnego.
Przedstawiony obraz splnwnosci obchodz1!Cej nas un
Tym ostatnim na Iinj i gl~bokosci odpowiadajll jeszcze
l'azie cz~sci Wisly nalczy l1zupelnic chocby kr6tkq. wzmhm- dluzsze okresy malej gl~bokosci.
kl). 0 Wisle Pomorskiej.
_ ..
Za dawnych czas6w caly l'uch pr zewozowy ograniczaObserwacje gl~bokosci Wisly Pomol'skiej, posiadamy no do pier wszej cz~sci nawigacji i do pl'zypadkowych p6ityIko z lat 1921, 1922 i 1923. Giebol<osci tej cz~sc i Wisly niejszych kr6tkich wezbl'an r zekL
S~~ spl'llwdume nie codzicnnie, lecz co dni kilka.
Od czasu ulepszenia komunikacj i i uprzemyslowienia
Wykl'es na rys. 10 dill tych lat u1ozony, pl"i:edstawia iycia, ruch przewozowy tego rodzaju nie zadawala nikow znany nam spos6b trzy linje fa liste stan6w wody nn go. Zegluga musi bye upl'awianll w cif,lgu calej nawigacji
wodowskazie Toruflskim. Obok s~ iekko zaznaczone linje i zdatnosc r zeki, jako drogi wodnej, zalezy od glebokosci
wodowskazli PJockiego,
podczas okl'es6w ustalonych poziom6w, poziom zas wody
. Widzimy, ze wezbrania wody w TOl'uniu Sll wieksze w tych okl'esach, jak wspominalismy, jest bardzo zb1izony
do nawigacyjnego najnizszego poziomu.
lllZ w Plocku, pozatem linj e 81l zgodne.
W ci~gu 23 lat biezl.}cego stulecia mielismy cztery
Dla 1'. 1921 zostaly nn rysunku nakl'esione linje pozionawigacje
0 poziomie ustaion ym, zbliionym do normalnemu sr~d~io-ni sld ego (1.0 C1n nad zerem TOl'unskim) i bardzo nlsklego, - dIll. lat nastepnych tylko linja poziomu go, w 1903, 1913, 1916 i 1919, i r6wn iez cztery nawigacje
srednio-ni skiego.
o poziomie ustalonym, zbIiionym do bardzo niskiego, w r .
Na t r zech wykres3ch gh;bokosci tranzytowych dla 1904, 1911, 1912 i 1921.
Wypada, ze nawigacje 0 gl~bokosci odpowi adaj ~cej
1921, 1922 i 1923 g6rna kraw~dz czarnego pasa oznaCZR
g!l?b?kosCi WisJy Pomol'skiej , doina zas - gJ~bok osc od poziomowi normalnemu 51l r6wniez rzadkie, jak i lata
nazywane wyj~tkowo malowodnemi, a nawet katastrouJscla Bugu do Czel'w. Krzyza , czyli WisJy P lockiej.
W ten spos6b daje si~ por6wnac splawnosc tych dw6ch falnemi.
przest:zenf 0 mni;j wiecej jednakowych objliltosciach przeTo tei nale±y pl'zyznac racje za l'z~dowi dr6g wodnych
plywaJ~ceJ wody 1 spadku zW iel'ciadla.
w P r usach, kiedy ten ostatni w swych pl'zewodnikach poZ wykr esu 1921 1'. spostrzegamy, ze pl'zy poziomie daje glebokosc rzeki przy poziomie srednio-niskim,
bardzo niskim r6znice glebokosci Wisly Pomorskiej a PlocJ eszcze dalej poszedl zal'zlld d1'6g wodnych rosyjski,
kiej s& dosyc male.
kt6ry gwal'antowal zegludze na l'zekach tej miary, co WiPrzeci ~tna g}lilbokosc w ciqgu ustalonego okresu wy- . sIll., ni iej uj scia Bugu, skl'omne 140 em przy wszelkich
pa~a dla Wis~ Pomorskiej 72 em, dIll. Plockiej 58 cm, nadnaj niiszych poziomach, zamiast 3 'In, kt6re m6glby r6wwyzka przecl~tna nn rzecz Wisly Pomorskiej wynosi n iez zagwal'antowac przy pewnym nieuchwytnym pozio14 , cm.
mie teoretycznym.

Nie popeinimy bl~du, je~e1i przy stanie srednio-niIIkim, bez pomocr d01'8inej, pollamy p r zeci~tn;} uzytecznq
gl~bo1co sc odcink6w W <ll'szawa Modlin i Modlin P lock nn 65 em, n tl'anzytoW!1 glfi!bokosc od Wal'szawy do
Czerwonego J(l':l.yia na GO c'm.
Pl'zy tyui samym poziomie gl~b okosci charalctery. tyczne wymieniol1ych cz~sci l'zeld wypadu j<! od 60 do 70
em. Gl~bokogc Ilnjrnniejsza odcink6w wypada 60 em.
Na wylo'csie dajc si~ spl'awdzic, ze podczas jednostajnego op<tdalliu wody, w chwili pl'zek,'oczenia "Ilol'mainego"
poziomu w polowie maja, gl~boko8C odcink6w Wal'szawaModlin i Modlin - Plock wyn osi tylko 70 em, II nie 80 em,
jak to mialo miejsce Pl'zy normalJlym ustalonym poziomie
1919 I'oku.

---''''''
'' '=--'C'___ _________ _ --'P.::R'''ZEOLAD
Przy dotychczasowym sposobie traktowania Wisly
przez rz[!dy l'osyjski i pruski, wypadloby pod k[!tem widzenia takiej gwarancji padae gtObokosc zabezpieczon~ od
Warszawy do Torunia na 50 en/. i od TOl'unia do Gdallska
na 60 cm..
Takj stan rzeki, po zniesien iu dawnej gran icy przy
Czerwonym Krzyzu i po opal'ciu zjednoczonej Polski
o rnol'ski port w Gdansku, jest dluzej nie do zniesienia.

Pr6ba

po gl~b ienia

Wisly.

Rok malowodny 1921 mia' ten skutek, ze MinisterstwQ
Rob6t Publicznych powzi~lo w zasadzie zamiar niesienia
zegIudze pomocy w formie planowych rob6t doraznych.
Roboty tego rodzaju w 1922 r . byiy rozwini{!te zbyt
p6tno, by mogly dac wYl'azne wyniki, i mialy raczej charakter proby narzfi!dzi.
Do niesienia doraznej pomocy zegludze przeznaczono
dwie wspomniane wyiej poglf,!biarki, "Piast" i "Noted".
Do sluiby holowniczej przeznaczono ailny tylno.kolowy
statek (1, pocz~tku "Staszic", potem "Smolk~"). Ten sam
statek mial r6wniei pogl~bjad mielizny, zmywaj~c grzbie.
ty prog6w zapomocq. tylnego kola.
Jak wykazalo doswiadczenie, w ten spoS6b moina
8zybko pogl~biae, ale tylko kr6tkie mielizny z gl~bokiem
podnal'eiem.
Wyniki takiego pogl~biania S& kr6tkotrwale i dla usu·
ni~eia rnielizny na ezas dluzszy wymagaj & powt6rzenia
przez pogl~biark~.
Pomimo srodk6w rneehanieznyeh, zamierzano uzyd
r6wniez tam ruehomych, ustawianych w mial'~ potrzeby
na tej lub innej mieliZnie.
J est to srodek, kt61'y Z odpowiednim nakladem by·
wal jUi stosowany nn szel'Szq. skal/il na innych l'zekaeh.
Na Wisle tamy ruchorne rnusialy bye zorganizowane,
z braku srodk6w, tak oszcz~dnie, ze samodzielnych zadan
wypelniae nie mogly i okreslonych stwierdzonych wynik6w
swego dzialania nie daly, to tez do czasu rnuszq. bye porni·
nililte miIczeniem,
SHy dorainej pomocy w tym skl:adzie, przy pelnem
ich rozwini/ilciu, moina szacowac na wydajnosc teorei:ycz·
nl'! 120 m~ piasku na godzin~. Zgromadzono wililc '/.0 tao
boru przewidzianego w 1919 r, dla Wisty od Warszawy
do Czerwonego Krzyza, albo 40'1'0 przewidzianego dla od·
cinka Warszawa - Modlin.
Roboty dorazne obj.!},l oddzielny kierownik, Iecz slui·
ba informacyjna pozostala przy pl'owadzf!cych regulacj~
zal'zq.dach l'zecznych, kt6rych funkcjonarjusze wytycz&.
nurt, sprawdzaj& gl~bokosc mielizn i przesylaj& wiadomo·
sci 0 ich stanie do Wydziahl Hydl'ograficznego pl'ZY Mini·
sterstwie, gdzie jest l'edagowany biuletyn 0 stanie Wisly.
Tego rodzaju organizacja rna powazne wady, ale dla
rob6t pr6bnych rna t~ zalet/il, ie daje materjal bezstronny
dIa sprawdzenia wynik6'Y rob6t doraznych,
. Na rok 1923 przewidywano zwi~kszenie tabo'ru 0 je·
dn.!}, pogl~biark~ tegoz typu co "Piast", lecz nieco wi/ilkszll·
W tern przewidywaniu na konferencji z przedstawi·
cielarni zeglugi, wyznaczono jako zadanie rob6t doraznych
utrzyrnanie ad Warszawy do Plocka W okresie nawigacji
1923 r. najmniejszej gl:~bokosei 75 em, niezaleznie od sta·
nu wody, co odpowiada spiawnosci Wisiy, na kt6rij. do·
tychczas byio moina Iiczyc dopiero przy poziomie "nor·
malnyrn".
Poniewaz nowa pogl/ilbiarka nie przybyla, wypadlo
zadanie zrnodyfikowac, pl'owadzf!,c systematyczne roboty
tylko od Warszawy do Modli na i czyni:J.c nizej ujscia Bu·
gu dorywcze wycieczki.
Wyniki l'ob6t sprawdzimy na wykl'esie, przedstawia.
j~!cym stan Wisly w 1923 r,
Wykres 11 przedstriwia stan Wisly w ten sam spos6b,
Jalr byly przedstawione lata poprzednie.
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Linja faUsta stanu wody w Wal'szawie, przekreslona
poziomerni przel'ywanerni linjami zwierciadla nOl'malnego
i srednio.niskiego, wskazllje, ze poziom rzeki raz w koncu
maja, dl'ugi raz w koncu czerwca spadal do t . zw, normalnego, Potem 'las tl'zykrotnie, mianowicie w drugiej polowie sierpllia, 11a poczl}tku wl'zesnia i w drugiej poiowie
wrzesnia, poziom wody apadal do sl'ednio.niskiego.
W ci~gu nawigacji mamy 5 charakterystycznych moment6w do por6wnania z latami 1919 i 1922. Specjalnie
nas obchodzq trzy okl'esy srednio-niskie, oznaczone na
wykresie poziomemi kl'eskami pod linjl'! normalnego poziomu . Trwaly te okresy kolejno: 15 clni, 7 clni i 14 dni,
razem 36 dnL
Na wodowskazie w Plocku pod wplywem Bugu dwa
pierwsze okresy zlewaj:ij. si~ w jeden,
Na odcinku Mniszew - Wal'szawa przeci~tna uzyteczna gJlilbokosc dl a tych trzech okres6w wypada : 46 em,
46 em i 50 em, razem 47 em" gdy w 1922 r, wynosi!a przy
takim samym stallie wody 48 e'11~.
Na odcinku Plock - Czerwony Krzyz przeci~tna dla
srednio·niskich okres6w g{~bok osc w 1923 r, wypadla na
61 em, gdy w 1922 r. wynosila 63 em.
Na. Wisle Pomol'skiej pl'zeci~tna gl'ilbokosc przy sred·
nlo·niskim poziomie. jak wiemy, wypadla w tych latach dokladnie j ednakowo nn 87 e'm,
A wit;c dla roku 1923 mozemy zostawic bez zmiany
r6wniei dla odcink6w Wal'szawa - Modlin i Modlin _
Plock ich uprzednio okl'eslon4 naturain1), przeCi/iltn4 gl~
bokoM przy stanie l10rmalnym 80 em i pl'zy stanie srednioniakim 65 em (biale linje przecinajqce czarne pasy glt;bo·
kosci) ,

Ry8. I J.

Tr&nzyto".e

gl~boko~ci

Wialy w r, 1923.

Nizej od tych bialych linji, szereg bialych kr~zk6w,
a pod niemi biale, zrzac1ka przerywane Wt}ZSr.6 i SZ61'!l ZEI paski oznaczajll wykonane roboty.
Sprawozdanie z wynik6w robOt dordnych zacznieI;ly
od odcinka Modlin - Plock.
Do polowy lipca lIn tym oc1cinku rob6t nie prowadzono,
To teZ, przy obnizeniu w maju i czer wcu poziomu wody na
wodowskazie do normalnego, spadty r6wniez gt~bokosci
danego odcinka, nawet niiej bialej linj i, jak to zresztll bye
powinno podczas takiego kl'yzysu,
Niebawem uiyteczna gl~bokosc odcinka spada do 70 em,
pl'zy poziomie jcszcze wyiszym od nOl'malnego 0 20 em.
Mamy wyprzedzenie okl'esu ustalonego poziomu. Stan
jest zatl'wazajqcy.
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Nn odcinek zostaje posJany tylno-koJowiec "Smolka",
kt6ry pogJ(jlbia dwi e mieJizny.
.
.
Dw.1 lJiule \<n!zki 118 czarnym pasle, postawlOne
\1 dniach odpowieclni ch, oznaczaj~ dwic wykonane l'oboty.
Wplyw !'ooot na gl~\')okogc uzyteczn~ odcinlca byl tylko chwiiowy, giebol<osc ,mown spadJa do bialej linji.
Nn pocz!'!tku sierpn ia 11<\ odcinelc Modlin - Plock id~

"Notec" i "Smollw".
W siel'pniu na odcinku wykonano 7 pl'zekop6w.
Przez cary dose cllugi okres, w drugiej polowie sierpnia i w pierwszej poJowie wl'zesnia, odcinek (poza jedno(Iniowl}. katastl'ofq) zachowuje gl~bokosc 75 Cl1t.
Czarny pasek ponnd bial:} linjJl. oznacza \V tym okresic uzyskall& zapomocQ. I'obot c10raznych nadwyik~ gl'i!bokosci odcinka.
P6zuiej "Notec" i "Smolka" zostaj~ odwolane z oclcin ka. W dwa tygodllie po iell o<iejscill okl'es sl'ednio-niski
koftczy sil? maly m pl'zyborem wody.
W n ast~pllym okl'esie un odeinku pozostawionym samemu sobie gl~bokosci spadajl} do 65 - 70 em i w koticu
clo 60 em.
Pl'zyslano znowli "Smolk~", kt6l'Y podnosi gi~bokosc
do 75 em, t l W pal'~ dnj potcm wi~kszy jesienny przyb6r
wody kotiezykampallj~ rob6t doraznych.
Doswiadczenic nn Wi~ksz<~ skal~ zostato wyk9nane na
s~~siedni m, tl'uclniejszym odcinku Wa1·szc/'wC/. - Mudlin.
Na tym oc\cinku, jak wi{lzimy na jego pasie gl~boko
sci, juz w polowie kwietnia gJ~boko§c opacHa pl'zejsciowo
do 70 cm. W tym czas ie wykollc'1.ano wlasnio '1.imowy l'Cmont tauoru pogh;uimskicgo.
Nasz IHl.lpowa:%ni cj !1'1.Y oiJjekt, "Pinat", wyrus'1.yl na
l'oboty ;10 kwietllill. POl'llawiol1o go Il:t l'ohot¢ 11a mieliinie
7.WHllCj "pot! Cylad(J"~", gdy~ obawiaJiRmy si~ komplikacji przy pl'zcjsciu pod kolejowym mostem, },t6I'ego jeden
z riJuI'6w wYIl:ldal wDl'osi nn linji nUl'tu.
Z bl'aku domku plywaj'lcego dIu dl'lIgiej zminny '1.alog·i, "Piast" ZH C i'.l~1 JlI':\('() wac PI·7..Y ieclnej 'l.mianie ludzi po
!) godzin nn dolJ~. 'l'Hk }H'acuj'Ic, "Piast" sp~d'1.H na pierwszej l'obocic prawic cnly mies iq.c (maj) 7.amiast tygodnia.
Bialy pasek dolny na pasie gl~hokml c i w maju oznacza
okrcs pl'acy pog l ~biar1d.
Przekop "pod Cy taciel,!" 7.11chowal sj~ doskonaie ai do
ko6cR nawigacji, jego gl~bokosc nie figurowala juz w lic'1.bie mielizn.
Nieco p6zniej od .. Piaata" zacz~ly pl'acowac "Smolka", 07.IUH.:Z<lIlY l1a wykl'esie g}~bokosci bill}emi Im}ika.~i,
i "Notec", OZIHlCZmHt bialym pa.skiem, ponad S'1.Cl'szytn paskiem, wykazl1jq.cym l'oboty "Piasta" (szel'okosc pask6w
oclpowiada wydajnosci pogi1;bial'ki).
Zgl'omlldzone s ily I)I'ZY !H'(odzillnym dnill pmcy ('1.:'1miast cnlej cloby) wynosily w6wczas dopiero polow~ tego,
co powinien byl dae ten tabor.
To tez, jak wicbdmy na wykl'esie, w kOJ1Ctl maja biaJa
linja (80 em gl~bokosci) '1.ostaje przel'wanij.. Maroy kryzys Pl'zy poziomie nOl'malnym, z gl~bokosci& 70 em, tez
normaln& dla tego rodzajn hyzysu.
Roboty dOl'aine do tego czasu jui pogl~bily pal'~ mielizn, ale wplyw ich jeszcze nie jest uwidoczniony.
Wlasnie pocIczas kryzysu "Piast" ko:ticzyl sw6j przekop pod Cytn d eh~ nn gl~bokosc 180 em.
"Smolka" do tego czasu wykonal trzy tylko przekopy.
"Notec", kt6r a przybyla wreszcie na odcinek, postawiona na najplytszl}. mie1izn~ pod Dziekanowem, juz
w pierwszych dniach pracy po<1niosJa gt~bokosc odcinka
z 70 nn 80 em.
.D rugi widoc'1.ny na wykresie kryzys czel'WCowy przebyl odcinek z gl~bokosci~ 80 em, t. j. jak dla naturalnych
warunk6w ba1'(l:o:o szcz~~ li wie.
Trzy mielizny j uz pogJ~bione przez "Piasta" mialy
w tym czasie gl~boko8C: jedna 100 om, dwie ponael 130 em.
Dwie mielizny pogl~bione przez "N otec" mialy gl~
bokosc 100 i 120 Mn.

1924

Tl'zy pOg1~biane przez "Smolk~" - od 95 do 120 om.
Na odcinku podczas czerwcowego kryzysu mielismy
mielizn:
z gl~bokogci.q. 80 cm - 1
95 .. - 1
100 " - 3
Resztn mieli'1.ll miala gl~bokosc 115 em i wi~cej.
Enel'giczniej pracuj.q.c, mog!ismy wykonac "Piastem"
i "Noteci~}" do polowy czerwca trzy l'ftzy wi~ksz.q. robot~
od wykonancj w tym czasie, a wi~c bylibysmy w stan ie
pogl~bic L'owlliez do 115 em pi~c plytszych mielizn i osi.q.gIH~C 11a czas czerwcowego kl'yzysll gl~bokosc uzytecznij. odcinkll conajmniej 115 C1n.
Piel'wsZl! cz~§C nawigacji, w ciQgu kt6rej panowal
stan wody wy:%szy od 11ol'mainego, konczymy 14 lipca.
Drug&- CZ~8C nawigacji '1.aczynamy z gl~bokoscill uiyteczn.q. odcinka 80 tnt, t. j. z minimainym zapasem 5 em
ponad gl~bokos6 wskazanq. do zachowania Pl'zy wszelkich
po'1.iomach wody.
W pierwszej polowie nawigacji l'oboty ze wzgl~d6w
oszcz~c1nos ciowych 1'0Zpocz~to p6ino i rozwini~to polow~
moi]iwej wydajnosci.
ad 17.lipca natomiast "Piast" zaczyna juz pracowae
24 goc1ziny na dob/il, "Notee" - 12. .
Wyctajnosc tabol'u zwi~ksza si~ wdw6jl1as6b, ja~ to
wskazuje na wykl'esie poszerzony pas bialy, oznaczaJ.q.cy
prac~ "Piasta". ad iej chwili mamy 40'7'0 mocy lIzytecznej,
ohlic'1.onej w 1919 l'oku dla odcinka Warszawa - Modlin,
ale gl'Omaclzimy na odcinlm tylko 33%.
W kOllcu picrwszcgo okrcsu 0 srednio-niskim poziomic widzimy kr6tkotrwate, w ci&.gu dw6ch clui, gwaltowne
obnizcnic gl~bokosci, c7.yli jak to nazywamy: katastrof~.
Katastl'of~ spowodowalo wstl'zymanie l'oboty nn "Piai'<.cie" wskutek oberwania si~ lancucha czel'pakowego, do
kt61'ego pocic7.as '1.imowej napl'awy braklo stali odpowiedniego gatunku.
Ten wypadek wskazuje, co oczekiwalo odcinek bez po·
moey rob6t doraznyeh.
Po naprawie "Piast" natychmiast podnosi gl~bokosc
odcinka do 80 em zanim jeszcze nast~ pil niewielki przybDl' wody, kO!Jcz,}cy ten okl'es.
Prze c j~tJH\ gJ~bokosc piel'wszego 16-c1niowego sl'ednio-nisldego okl'cslI wypadla 76 em, t. j, 11 cm ponad naturalnl} - be7. J'oMt dOl'uinych.
W nast~pnym 7-dniowym okresie przeci~tna gl~bo
kosc wypadta nn 76 Y:: cnL.
Przed ostntnim 15-dniowym sl'ednio-niskim okresem
zgl'omadzono na 10 dui wszystkie sHy na odcinku Wal'SZ8wa - Modlin i pl'zeci~tna gl~bokosc okresu wypadla
85 cm.
W kOJlcu tego okl'esu, a zal'azem w koncu kampanji,
glebokose odcinlca byla doprowadzona do 90 em, to jest
zostala z1'6wnanl], z gl~bokosci& Wisty Pomol'skiej.
Wyniki wykonanych l'ob6t daj:} si~ okres!ic, jak nast~puje :
Minimalna (poza katastl'ofij.) gl~bokose odcinka zostala zwi~kszon~ 0 10 em ponad dawn&- przeci/iltn<~ przy odpowiednim poziomie i 0 15 em ponad dawne minimalne
gl/ilbokosci. .
Prowadzq.c I'oboty z tym samym wynikiem na calej
przestrzeni, zwi~kszylibysmy gl~bokosc tranzytowij. od
Wal'szawy do Czerwonego Kr'1.yza r6wniez 0 15 om,
Na dole wykresu widzimy zestawienie uzytecznej gl'ibokosci .w 1923 r. odcink6w Mniszew - Warszawa i Wars.:awa - Modlin przy jednakowej dla obydw6ch obj~to
sci pl''1.eplywu 183 m. ~/sek., oraz Wisly Pomorskiej przy obj~tosci przcplywu ponad 300 m·'/sek.
. Czal'na }jnja tamana, przepl'owadzona nad prostij. linj~
7.erow~ oznacza gl~bokose na odcinku Mniszew - Warszawa, wyzej po!ozona Ii nja, stanowillca doInij. kraw/ildi czarlle2'O pasa, oznacza gl~bokogc na odcinku Wars7,aw& - Mo-
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dlin, osi4gni~t!! przez pogililbianie, wreszcie g6rna kraw~dz
czarnego pasa jest to gl~bokose WisJy Pomol'skiej, osi~.
gnieta przez reglllacje.
W ci~gll caJej kampanji na odcinku Warszawa - Mo·
dlin wykonano przekop6w: "Piastem" 16, "Noteciij" 9,
"Sm olk~" 25 og61nej dlugosci 11.000 metr6w. Wykopano
przytem 106000 1'~' piasku. Koszta rob6t, licztJ,c po ¥2 zl.
od metra, daj4 si~ oceniC na 53.000 zip.
KI'YPY ladowane zwirem, wydobytym przy poglebia.
nill , byly bez pl'zerwy holowane z pod Modlina statkami
do miejsca budowy rnostu kolejowego w Warszawie.
Ilose r ob6t wykonanych na pr6bnym odcinku War·
szawa - Modlin wynosi zaledwie 25'}'o przewidywanej
w 1919 l'oku dla poglQbienia odcinka do 100 - 115 (.1m.
Wu ios ki z pr6bnych r obot 192" r .
G16wllf!. przyczyn~ powl}.tpiewania co do celowosci
rnechani cznego pogJ~biallia Wisly byla obawa co do h·wa·
Josci przekop6w, pogh;biaj::tcych mielizny.
Ot6z z powodu maJych s il zgromadzonych dla rob6t,
kopano przekopy bardzo wllskie, najwyzej 25 m..
J ednakie przy tern stwierdzono, ze dobl'ze pomyslane i solidnie wykonane przekopy sq, naog61 dose tl'wale.
Dowodem tego Sluzl! przekopy "pod Cytadel~", "pod
Bie1anami", - piel'wszy i dl'ugi, "pod Mlocinami" i niekt61'e mniejsze.
Drugi przekop pod Bielan ami, po}ozony nH:ej od pierwszego, !lie by} nawet pl'zekopany na caJej swojej dlugo.
sci i zostat przemyty sHq. prq.du.
],>l'zekopy wytrzymaly ogniow<} pr6b~ Pl'zy znacznym
paidzicrnikowym pl'zyborze wody', kt61'Y widzimy na wykresie 11 nu lin jach falistych stanu poziomu rzeki.
Wpi'awdzie, jnk pokazuje wykres, po tyro przyborze
podczas nast~pnego li stopad owego kryzysu gl~bokoM uzyteczna odcinka spadla do 75 cn~, Jecz przyczynll tego byJa
mielizna pod Kazuniem, }logJ~biana pl'zez "Smolk~", - nie·
rozkopana pl'zez pogt~b i ark~.
Pl'zekopy wykonane przez pogl~bial'ki pod Cytadaiq,
Bielanami, Mlocinarni, Dziekanowem i inne, z wyj::},tkiem
paru slabo poglebionych, zachowaly si~ podczas jesienne-go przyboru wcale dobrze.
}Jokladnych jednak pomiar6w dla sprawdzenia nie
wykonano w Iistopadzie ze wzgl~d6w oszcz~dnosciowych.
Osi~gni~ty w koncu kampanj i stan rzeki P1'zy pozio.
mie doldadnie §rednio·niskim przedstawia ulozony w tyro
celu biuletyn z drf. 1 pazdziernika, podaj~y gl~bokosc mie.lizn w dniach 28, 29 i 30 wrzeSnia.
W tabeli tej (8t1'. 20) widzimy kolumn.; nazw mielizn
na trzech odcinkach: Mniszew - Warszawa, WarszawaModlin i Modlin - Plock.
Sredni pogllilbiony odcinek od Cytadeli do Kazunia
jest zaznaczony nawiasem.
Z Jewej strony tabeli s~ wypisane dla po1'6wnania
gl~boko§ci sredniego odcinka z 1922 1'. W odpowiednich
warunkach.
Czesc nazw i liczb sl'edniego odcinka jest oznaczona
grubszemi czcionkami: SI], to mielizny przekopane przez
pogl~biarki "Piast" i "Notec" . .
Mieli zny oznaczone cienszemi czcionkarni byly pogl~
biane tylko przez tylno-koJowiec .. Smo lk~".
Z mielizn pogl~bionych przez "SmoIk.-:" majl], gllilbo.
kosc' 90 i 95 cn~ 4 mielizny, zas od 100 do 180 em - 8
rnielizn.
Jak obliczyli srny uprzednio dla pierwszej polowy nawigacji, ten sam tabor intensywniej pracuj~c byl w smnie
dac gJ~bokos6 115 em przed zblizeniem si~ okresu ustalonego srednio-niskiego' poziomu.
Gdyby§rny pracowali ca l~ sil~ od 1 kwietnia, nie czy·
ni~c wycieczek niiej Modlina, wykonalibysmy w ci~gu
nawigacji na odcinku pr6bnym dwa 1'azy wi~kszll robo~ .
Byloby to wystarczaj~ce dia pogl~bienia co najmniej do
1 metra 8 mielizn gJ~bokosci 90 i 95 em" tak sarno jak
byly pogfebiono inne 12 mielizn.

19

Tabor l'ob6t dorainych z 1923 1'., pl'acuj~c od 1-go
kwietnia wyJ~cznie na pr6bnym odcinku, powinicll byJby
miec5. za zadanie utl'zymanie w t:on roku glebokosci 1 metra.
Zest.awiaj&c gl~bokosci WisJy z 1922 i 1921 r. spostl'ze·
gamy, ze 1'6i.nica nie przekracza 12 em.
Skij,dinQd wiemy, ie przy robotach pogl~biarskich daje
si~ o::>lll::ac w l.i.tac., ,; ,Hljnizszych poziomach niemsl taz
sarna gl~boko§c tt'allzytowa co i w latach sl'ednio-lliskich .
Pochodzi to st!}ci, i.e hurdzo niski poziom wody w rzece jest
wyn ikiem odpowiedniego pl'zebiegu calej nawigacj i i i:e
charakter takiej nawigacji szczeg6lnie sprzyja wyciatnej
Ilrncy pogl~hial'ek.
Gdyby w 1923 1'. mial miej sce poziom wody bardzo
niski, ten sam tauor, nalezycie lll'acuj~c, powinien byl
dllzyc do utl'zymania gl~bokosci 90 em.
P l'zy pogl~bieniu niekt61'ych mielizn, jnk to pl'zewiduje si.-: w okolicach Wloclawka, moze zajac potrzeba pogJe.
bienia ich twal'dego podloza.
Odpowiecinio 7.organizowany tabor pogt~biarski pow~niell wykonac takie roboty stopniowo w przerwach pomu:dzy robotami na piaszczystych l'uchomych mieliznach.
Okolicznosc, ie na Wiale spotykaj q. silil mielizny
z tW8rdym podlozern, przemawia wlasnie za rozpo cz~iem
pracy od uruchomienia tabol'u pogJ~bial'ek.
Zwi~ks~ona do ujScia Bugu obj~toM przeplyw.u, mniejszy spade!{ 1 stalszy charakter brzeg6w wskazulli !e na
tej pl'zestrzeni llaleiy df}zyc do osil!gni~cia wi~ks~ej gl~_
bokosci !liz powyzej Modlina, pl'awdopociobnie - 140 em
do TOl'unia i 150 em poniiej TOl'Unia.
Pomijamy na 1'8zie t~ kwestj~, gdyi. nam przede·
wszystkiem icizie 0 dojscie od morza do Warszawy.
Szel'okosc pl'zekop6w nalei,y nn Pl'zyszlosc zwi~kszyc5.
ze wzgl~du na ieglug~ i ola lepszego zape wnienia ich tl'\valosci, co wymaga zwiekszenia sily tabol'u w stosunku 25
do 35, Pl'Opol'cjonalnie do szerokosci przekop6w.
Na odcinkll WUl'szawa - Modlin dla utl'zymania w latach sl'ednio·niskich gl~bokosci jednego metra i w Jatach
bal'dzo niskich 90 em potrzebllY jest .tabor 0 wydajnosci
teoretycznej 170 ?n' piasku na godzin~ pl'acy.
J czeli pl'zyjmiemy nasz odcinek p1'6bny za jednoM,
wypadnie, w braku innych prob odpowiednich Iub dokladnych studj6w, Pl'zyjl!c na podstawie przybliionych obliczen Wisl~ Plock:} za 3, a Pomorsk~ za 2.
Wydajno§C tabol'u dla zapewnienia wskazanyeh wyzej
gl~bok08ci na calej dl'odze od Warszawy do morza wy·
padnie na 1000 m'.
Tabor obliczony w 1919 r. 0 wydajnosci 1200 m1 powinien starac silil 0 postawienie rekordu gJ.;bokosci od
Warszawy do morza - 115 em przy stanie sl'ednio·niskim
i 1 m przy wszelkich poziomach.
Tabor, kt6ry moierny zgromadzic na Wisle, nie czyni~c dalszych zakup6w pogl~bjal'ek, moze mier5. wydajnoSc
teoretyczn~ 400 n~:l, wliczajqc w to dwa tyIno·kolowce.
Jest to tabor nieco za slaby dla przestrzeni od Wal'szawy do Torunia, lecz poniewa'i dobra ol'ganizacja moze
niekiedy wiele tam dokonac, gdzie bralrnie sily, wi~c j uz
z takim taborem na tej pl'zestl'zeni nalezy pr6bow8.c za·
pewnie zegludze gJ ~bokosc najmniejsz:}, 90 em, kt61'a jest
r6wniez niezb~dna dla swohody l'uch6w samego taboru.
Koszt rob6t pl'owadzonych z takim taborem oblicza
si~ na 500.00q zip. na rok.
DIa zapewnienia zegludze od Warszawy do Gdanskn
gl~bokosci 1 metra w najbli:iszym l'oku 0 bardzo niskim
poziomie, nalezy od 1924 r. wydawac regularnie co' o"'''''j~
nn organizacj~ i prowadzenie rob6t i na stopniowe zwi~k .
szenie tabol'u po 950.000 zlot. po1., wzgl. frank6w zlotych.
Z czasem, po przekopaniu miejsc karnienistych i po zaminnie okazyjnie nabytych statk6w i pogl~biarek na lepsze,
moina btctzie coroc~ie wydaWaDl! sum.; obnizyc do 800.000
ztp. Tyle wlaSnie kosztownio Pl'zed wojn!]. w Kr6lestwie
utrzymanie kilometra szosy panstwowej.
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BIULETYN Z DR 1 PAZDZIEHNJKA 1923 r,
DlIl.n.
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na WiBle od Wal'szawy do morza, zabierze z tego tylko 18ro,
a witilc jej udzielenie nie zaszkodzi innym drogom wodnym
i nie wstl'zyma rob6t wodnych pilniejszych, jeieJi takie okaz~ sitil w Polsce.
Poniewaz na WiBle rna bye rozpocz~ta z czasem regu··
Jacja na witilksz~ skal~, wi~c juz sarna oszcz~dnosc na kosztach dowozu faszyny i kamienia na te roboty oplaci usplawnienie zawczasu Wisly.
.
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Znaczenie dla kraju tlspJawnienia Wisly we wskazanym stopniu daje si~ oSl:}dzic na przykladzie l'zeki Laby
w Niemczech.
Rzeka ta, mniej wifi!cej tej samej miary co Wisla, tak
sarno jak Wista tf!czy gt6wny port mOl'ski panstwa z jego
stoHcl:}.
Najwi~kszy 118 kontynencie Europy morski port
w Hamburgu 2/. swojego towarowego obrotu z krajem zalatwia przy pomocy Laby i tylko 1/3 Pl'zy pomocy kolei zelaznych.
Jeszcze w roku 1900 Hamburg wysial i odebral za pomocl:} LabY 6.100.000 t towar6w, t, j.' tyle, ile moglaby
pl'zewieic kolej, wysyiajt!ca dziennie conajmniej 30 pal' towal'owych pocit!g6~v.
Szly Labq nietylko tanie towary, Pl'zeciwnie,
z 1.850.000 t towa1'6w wal·tosci od· 300 do 1000 marek
za tonnfi!, skierowano Lab!! 60 %.
W 1905 r. obr6t towar6w w l'zecznym porcie Hamburga wzr6s1 juz do 7,8 mi l. i w 1910 r. dosifi!gnqt 10 miljon6w.
Obok l'uchu holowniczego isillieje na Labie t'uch towarOwy pospieszny.
Ul'zfi!dowy pl'zewodnik z 1912 1'. oznacza glfi!bokosc naj.
vlytszego odcinlm Laby na dl'oc1ze z Hamburga do Berlina
] 35 cm Pl'ZY poziomie sl'edn io-niskim.
Z1'6dla prywatne podajq t~z sam~ gl~bokosc l1a 120 em.
Suppan w swem znanem dziele z 1902 1'. podaje za Beling1'utem gl~bokosc tej samej przestl'zeni p1'zy poziomie
ltajniiszym na 90 C1n, ir6dla prywatne w 1921 l'oku na
85

em.

Dalej do D1'ezna Suppan i Belingnit podaj:j. gl{!bokosc
I,aby 8I'ednio~nisk~ na niespelna 1 rn i najmniejszq. na 65
em. Pomimo to w Dreinie istnieje obszerny port i wielkie
okr~towe warsztaty.
Projektowany stopi en uspJawnienia Wisly od morza
do Warszawy moze byc porownany ze splawnosci~ Laby na
drodze do BerJina, gdyz przewidywana I-m-owa najmniej·
sza gt~boko8C Wisly jest wi{!ksz!}, nii. odpowiednia gl~bo~
kosc Laby.
Wprawdzie poduna w przewodniku grednio~niska gl{!M
bokosc Laby na drodze do Berllna jest nieco wifi!ksza, nii.
pl'zewidywana dla Wisly do Wal'szawy, ale Wisla rna inn/!
wain/! ~aletfi!.
Bowiem 0 zdatnosci I'zeki. jako dl'ogi wodnej, decyduje nietylko gl~bokosc nUl'tu, ale i chyi.osc jej pr~dll, kt6ra
na rzece rna jeszcze wi~ksze znaczenie, nii na kolci spadek
dl'ogi, gdyi niezb~dna sHa holownicza wzrasta w wi~kszym
stopniu niz chyiosc pr~du.
Na Labie spotykamy wielkie holowniki bli£'ko do 1000
KM. ktore tam ci!}gn!} za sobl} ladunek 3,500 t.
Unikajq,c l1a WHile nadmiernego zw~ienia kOl'yta
i wielkiej chyzosci pl'!}du, mozemy miee rzekfi! nie wymagaj<}cq tak wielkich holownik6\v.

Skutki za niechnn in sfalej opie ld and _"urtcm,
ZUl'zqd dr6g wodnych pruskich przeprowadzalna swoieh rzekach I'oboty 1'egulaeyjne w czasach, gdy jeszcze nie
occniono znaczenia pogi{!bial'ki dla utl'zymania nurtu w na·
lezytym stanie. Napl'zyklad W pl'uskim rocznym budzecie
Wisly obok 1% milj. marek zlotych na I'emont I'egulacyj ~
nych budowli figul'owalo zaledwie 70000 mle ua utl'zymanie
8;daku wodnego w naiezytym stanie. To tei na l'zekach
pl'uskich, gdy nurt 'lIe utrzymany nie zadawalal wymagal) zeglugi, stosowano dla jego pogr~bienia cOl'az dalej
id"lce zw{!ienie kOl'yta, nie ZWl'acaj~c uwagi na to, ze takie zw~'!;enie malo pomaga pl'zy niskich poziomach, nato~
miast zwi~ksza chyzosc pn~du l'zeki i zmusza clo budowa-
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nia silnych, ci~zkich holownik6w oraz w1}8kich gl~boko za·
Ilul'zajl}cych si~ barek.
Temu nalezy przypisac katastr ofalne · wstl'zymanie
ieglug'i w Niemczech w 1904, 1911, 1921, a nawet w ubieglym 1923 l'oku.
Notatka w Gdanskiem niemieckiem czasopismie zeglugowern z dnia 5 siel'pn ia przedstawia stan l'zeczy na Odrze
w roku biei~cym W bal'dzo smutnych kolol'ach. '). .
Zl'eszt~ j w Pl'usnch nie dalo si~ unikn1!c nn l'zekach
pl'owadzenia wielkich robot pogl~b i arkami.
Gdy na Wisle i Odrze jeszcze w biei. stuleciu kopano
tylko po 400.000 rna gl'Ulltu na l'ok, na Labie kopano takl:!
ilose gl'untu jui W siedemclziesi~tych latach nb. stulecia.
W kOI1cU zas ubiegiego stulecia kopano 11ft Labie j::Ol'ocznie po 900.000 'lit :!, wl'es'zcie w 1923 r. wykopano
1.120.000 1Il\ t . j, polow~ tego, co pl'zewiduje si~ do wyko·
pania na takiej samej pl'zestl'zeni Wisly przy l'obotach dorainych.
Post~pujlj,C dalej w tern tempie, zarzlld l'Z. Laby wykopalby w 1'. 1925 - do 2.000.000 nt.a gl'untu, t. j. t yle,
ile powinien wykopac wielki pogl~biarski tabor obliczony
dla Wisly.
R6i.nica mi{!dzy pogl~bianiem stosowanern na Labie,
a proponowanem dla Wisly polega na tem , ze gdy na La·
bie zal'z~d dl'ogi wodnej nie jest odpowiedzialny za utl'zy~
manie z g6ry okl'e8ionej gl~bokosci i usuwa wieikie rucho·
me lawice bez okl'eslonego pkl.l\U utl'zymania na l'azie gl~
bokosci l'ze:d, na Wigle rna bye ktos odpowiedziaIny za
utrzym<Ulie 11Ul'tU w nalezytym stanie tak sarno, jak jest
odpowiedzialny za BPl'aWnOsc toru zal'z~d kolei.
Do cZego prowadzHo zapoznanie nowych sposob6w
utl'zymywai1ia nurtu w naIezytym stanie przy pomocy
rob6t biez~cych, corocznych, wykazuje projekt po\epszenia splawllosci Wisly Pomol'skiej, ogloszony w 1923 r. przez
prof. Ehiel'sa z Gclaftska.
Pl'ojekt ten pl'zewiduje wykonanie znacznych budowii,
zw~zajr).cych kOl'yto przy bal'dzo niskim poziomie, przyczem naleiy jeszcze wykupac jednorazowo ai 42.000,000
m 3 gl'untu. z dna rzeki.
Tymczasem, chcq.c poglfi!bic l'zek~ sposobem stalego
naIei.ytego utrzymywania jej nmtu, hzeba kopac col'ocz·
nie tylko' 5'1'0 tej ilosci gnmtu na pl'zestrzeni dwa l'azy
dluiszej .
Jedynie wielkiEd sile l'utyny moina pl'zypisac, i.e pruRki zal'z~d Wi sly Pomorskiej nie wykonal w swym czasie
zadnej powainej mial'odajnej p1'6by naIei.ytego utrzymywania Wisly pl'Z)' pomocy pogl~biania .
Dotychczas istniej~ dwa odm ienne sposoby usplawnie·
nia l'zek: albo pt'zez stale budowle bez llwzgI{!dnienia potrzeby ci~glego utl'zymywsnia nurtu w stanie spl'swnym,
<llbo pl'zez stosowanie jedynie rob6t dorainych bez po·
mocy stalych budowli. Poll'j,czenie tych dw6ch spotykamy
tylko pl'zypadkowo na niewielkich p1'6bnych odcinkach
1'0b6t regulacyjnych.
Mozliwie najwi~ksz!} spJawnosc Wisly, kt61'a nam kiedys b~dzie potl'Zebn8, cia si~ osj~gn~c zapewne najlepiej
przez poll:!czenie naIei,ytej stalej opieki nad nUl'tem i ostroznych, umiarkowanych robot l'egulacyjnych.
Tymczasem ulepszenie naszej sieci drog wod nych mo·
ie l'uszyc z m'al'twego punktn dopiel'o wtedy, gdy nabt?dziemy i zOl'ganizujemy p ogl~bial'ski tabor i wy6wiczymy ,
zalogi.
R6wniei spl'awa POl'tu mOl'skiego stanie w6wczas
przed nami w nowej, uproszczonej formie.
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1'1"'1.)' Sto\'·'\r~yN ... t.! lI lu T ec h nlltow w,Varszl\ wl c.
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Bytohy pn:i;i\.hlrr('m, n\,y nutor posum!1 .ialr'j Awe bn,lnnill,
i. ~v mioj.~co sroilllJ.;h gJl)hoklJ.~c\ wIJroII'iI,!zi1 llnjmni ej:<zll IlII pn.llj,;Cl ncl! n\lrtn, kluro ijil millroll(ljno d/I\ :i;<lglowno~ci r~.cki.

lJ/". A. iNozlf·lls/,i.

:\u posi",b;"llill h ' chll h:zIlCnL Htownn:ys'l.hnin. ~I'uchll i k\hl' IV Wnr'" ,Jilin ;JII Ii >l~ol'nda IUZ:3 f. PI'J,yj'll~y ~.o."~ul joillhJwy~l!liQ
mh!lby innlllu i wniosllk p. 111*. ]'iotm Ur7.0lV iClckicgo IUI.~tllPllj;\ClJj

.~~.II\\· i1J

tn·lIc l.

,,·!.\\'n·;.yw"'~y, ~'(' jn:i. Oh"cui(> mnmy kilkll ~\I(lI'j!l1ist\iw t. ,l1.iu·
dzi n y flllltlwW,'j ol':,.::llli7.n,:ji i wl ulu inzYIIIOrolV I Lcclmik(,w, iI\lm'Cs ujl\cydl siq h01..-·j tYIl1 i.rz1H iHliotcn1, jest hurdy.Q p01.:\,!nmllll ul,wo!"f.cu to II' III\jlilil.M~.p ll "1.flsiu Kohl. lni'.ynimow Orgnu11.nr.ji.
Zwu:i:ywszr, ill g/,hy n YIli ~.lltlnl1i""L l.nsto>!owanill. rlwjon nincj
o r).!!l.ni,.u!'ji josL lI:illwanio Nt rnt rolloci/.Il)', ollorgji hlochanl,:wc.i. lJla~
IlIrJll h',w i .. :t.I\~U, pn.nto I'h'rwlll.• nll Zll.\lllidolll powyr.llzo).\"o Kol;\ [lo~
wil1 l1 o uy,·· l 'r~'''I''·Ow n.d:t. olliu lU1I11I11 tyl"ll IItrllt W 1.allllllll\"h l'r1.(lIllY,.Io wy c h Ill"YII'I\tnyd. I [l1\l\l-It w oII"Y"h, jak i IV inl1ydl d'l.iou)';illllt:h
IlTnCY, Il0t.lounlu jllk 1.0 ',.robill' [o"Hlorn.cjll Zr1.U>lZOII lW\Yllicniw ,\morykldl.'!kil·ll.
1(010 t;o p<lwinno pr)';(>j11t: Jill. .siuuio rcnlii:nt:jq II"szystkich tyc!,
1.nl.(.ltlninll, kl,j rc wYl , lywni:\ 7. IH·Op01.ycji 'i'01l'. 'l'cchnik6w i l:i11l1~
dloll'Co\\' I'O hlk"w IV '\nll."·YcC, II kl.tjr(l z{J~tnly powiur1.011o ~lymC1.n.
$O\\'oj Hl'ccjILlnoj Koud,.ji pn.y ."lO\\"nny,.,zcuiu 'l'cchnlkuw".
J)n) i!1.Y lll utnpClll po,lj.;tcj uk('ji \, ylo 7.cl.ll·nui" nrgl\nlzll.cyjue
1\011\ IV .Iuiu 20 g-rudnin IU23 r. ;.\11. zObrllni\l tUll) \\"ybrnny zostnl
pr1.01. l,klllll"U:}; tYJI'c1. nsowy r.anlle! Koll\. \I' slllll,11.io \ll\st':Pllj:lcy lll;

pror. Karol AcllUnioc1d - ]lr(l1.C~,
,Jnn \V oj l·it·,·how.~ki - wi\:cI,ro~.MI,
inz. Zy;..:nllillt Ilytcl - Wi("(ll'fO~"M,
iIl1.. J' i ll~r 1)r1.0WillCki - t:~tl!nck Znrl'.II.lu,
jlLz. .fll ll l' ioLrU\I":;ki - '·1.iouuk ZU1',.!\llu,
iIl1.. ~tani~t:(\\' Borkow~ki - c~ IHl16k r.ar~'lvlu,
int.. '\lnk~l\n , l nl" ItillJ..:lIIan - IIkrl.1"l.mik,
lilt.. /"ill, fall Mljcik - HokrHtll.r1..
ill~..

ZIH"f.l!,1 Pf1.yst,!pil 1I 11tY"I!Iloia~t 110 IlfnHY, HLnwiaj:lc nn Ilil'rlvIlIi"jlll:" ~Jlr!lwy or~ n.ni ·I. l\,,)'jll" j III,rawt) zntlll"g-O I1\OIlI01"j:\lU
,[,,)w. "l'.:I\!tnik,·,w i I IUIl.lInwd.1\' l'o h\luiw w Am!!ry,·'·, kl:o'Im 10 HpmWJl Ilnmw,la ,In kOIIlI,et.-IIwji Kola t' O ,.lik\\"i,IOWIIllill Koolillji, po\\"oI:" " ,j IJl·'.'·~' !1t.ow. 't'l.;hll i k(,w \\' Wn rij,. nwiu HI'I.II;jnlnio. dIn. j<'j ,.11111'
l.w lt·nlu.
I(/Itn 11Ii-.yu iN,"w (11"/{ll.ni·l.!l cji l'r"y ::ito\\'. Tl!.~hnik{,1I' w WarH',.nwin p \l Wlllnlo IV \·~u.~ill, ki(lIlr IIl'rtLwn nfll'mwy 8kl\rlIlI HUl'·1.y pOlIl'olitoj \\·OI"t1.lil lin runln o tory. Okn'A HI)O(ljnlllej prClUji w'ywo,.owl'j, jllka Il"tt.l,il\in w~k l ltck SlI Owo.lowa11\·j I1r1.• '1. Inflncjq 1.naC1.1I..j I·,·,:i;nir.y I"!II IV kr:lju i zllgrllllit::j, r11\ 1~·:i:.y jilt do prz(ls1.lo~ci.
J(t)llk ll "uncjll "f.:lg-l·lllIiC"f.nll l.!IIn~i nllSZ \I n.I'mysl 1\0 po~tI\.Wi(lOil\ prorillkl:ji nn. Io.ki"j ';I.Ol'il·, :t!')'~n'y lej konkllrl'l\('.ji pndolac mog-li.
I(Ollie'·1.l1o;:.t\ ~.I",\\'nown"i.Ollili bl\d~.dll l,ar\'tll'ow~g-o pociltgn. 1.11. soh:1
d1\7.01Jill 110 g"untowIlClj l,rzol!IIt!(I WY calo!;"o na ~1.hA"0 apnratl1 n.lwilli.<;1.rfl(:yjJl('gt). W l.l'dJ WiHllllkl\d, Wy",Ul1"ll Hi~; fill ]111111 jlierwszy zag'lulnillnil) rM:jonaln(lj orgnlli1.Il.('.ji l'rII':y, klul'a llliloilliwi ll!1.m 7.!lnko·
lnl11io oh n iiwilitl kon l6w WIn"Uyr:ll, a ~.nt.olU i ctln wyLwOnJI\" prwillyIIl0\\'y<'ll, Jlm,IV!')li n " \lr~.1\(·1.YlI'iHlIlinnic dalnko iI111"y"11 o~~.c1"ldno~1"i
IV ull,\io./lr;iu l'I\(I .~t. lI"ol\"yrn, I'1"ZI'1. l'OII·lljkl"t1.'llliu WYII,I.1110';I\i prnc'y !l1"1.'jrlnilla I,r)';y t.l'lJ1 Rilil lyill j(lgo wy~ilkl1 l 11I·1.y.·t..\,ui si" IV ,;poHun (IO"yrllljll"Y lin W1.rolltu I'0W1I1.ccllflt lgO .Inlorubytll i d o r01.kwitll H1.c czY Po!l_
pol iloj.
l<oln Tnio.yni(lTl·'w (j '·gn ni1.:wji Htnwin 1I01dc 1.n 1.ncillnio wS1cchIItronliO 1,0l'inl"lLlIie r01.wllju willihy t,'ellllic7.Ilf'j, ,.IH6wo.o to orotYI·1.n 'j, jllk i 1"·1l111.YI1ZII,·j, ,IOlY.:1.1!.:Oj IIllnkowl1j organhncji Jlrncy
om)'; 11ll·to,1 j"j IIt.o~owlinili. Ccl .. >lwoj\! Kolo l.nlllieJ"1.n 1lr;I,((!nl\c llr1.C1.
llr1.ilrl1.o.nio ~lnlych l.obrlU'I, wyglrl.!'IZallio rufllrat6w i pr:wprowo.rb:nnio
rzocznwych tlYllkllllji, nr:':;:lni1.oW:lllin i I'o!lio r:llli o ollpowiccinll!\. wy.
rllll1'lJid.w, II rgllrJi7.olVilllio I<l'c,;jlllrIY"" kllr~ull', \\"rc.~z!:i" PI·ZC1. reahlil
p rn. I:ll IV p l"1.0111yslc i ,1l·,.r:f1:tcll, z"r,'III' 110 pn!l 5twolI"ych, jRk pryw:llny"".
Kol o wyrn:i:.n l1alh i" i'h 1.0 W I"j tlill II"n:i;ncj 1111\ kro.ju sprnIViO,
!It.·,m. 1Il0g;lal.,y oll"g",j{\ dl'cydnj:I'''1 rol., II' I'r:u-y 1Ilid II"sz{'chs(ronIWIll u~.dro\\"iCJ1i'·lll Illl..~zych IItO~lUI1;611", l.najd1.1<l l,nV:II'c\ll tych I'zynnik,',w 1Ir1•• ,rio wy(:h i pp.r.m.\".~lowydl, kt6rc ki(lrujll l·lI~zelll. ~.yciom
g08podnrczom, jllk l'uII'nici: ;:zllrnldd( 1!lfor ~polce7.eri~twa.
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WYUIlWCIl : Sp6 tka z o. o. ~Przcglqd Tcchnlczny~.
Dmk amla Tcchnlcz na Sp. Akc. W Warszawlr, ut.

KRONIKA.
' Vyst.aw n w :w ro w I w ynn l nr.ko w :

W Byd;,,:os1.C1.y otwnrto lI"y8tn\\'Q WZOI"I)W i w)' n alal'.k6w w miojRco wOj lzuic hn"dlowo-III·1. Cll1y~IOw{'j.
Z " TllrsznlVi> ldcgo O )err<gowcgo

U J"1.~ dll

/\l Iar.

N!~ mOI:y f01.porz,\,Jzouin Mill iHtrn Pr1.Ollly~lu i I-1nn.1Iu it t1nin
20 lipclL 1!)22 r. (07.icllnik U .~I "1I' H. P. J\iI 59 110Z. Sa2) 7, <lniom 31
grtl!lnial921 r. ulllyllt!1 O>ltatCCl':IlY torllJin, clo ktur<'go dor.wolollo by10 ~toMo wanio II' ol>roeie publicwym jlldno !ltek IIlIlSy (wl!.gl) fUllta
rosyjllkio!;o i Imn rosyj"ki"go. ud lugo ter.uin\l 1,nhroniono jest nietylko 01llic1.anio itosci townrn lin \1'Il)!Q II' tycll j ednoslkaeh pn.y
odn;czlloj ~l)1"zccIM.y, lec~. i lI~.ywnniu ieh pr1.Y p odawallin iloilci town·
ru \It r (l.chuukac l" clmnikacll , o:.: lo .~~.'l!\\ll.ch i t. 1'.
Ui-.yll"ll.nio pozo, tal:.-·c h ro~yj,;kit-h j,'dnostel; minr II"I\).\"i (puda,
~ololnikn, dOli) nio,rozwololl/l jnst jlli: o d C1.aSII o:;loszcnin dnkre l u
o minnich, t.. j. 0,1 tluil\ 8 IlIt~go 1\ 19 r.

T ug) Kr nj6w P 61 uoc nych.
W okresie od 1 do 15 lip.·u r. b. odh'lrll\ sill w Dllnkiel"co
(Francja) ~'J'fl.rllj J!1"I/jriw Plil-nOel/llell " . gdzio l·cprC1.011lownny mn
bye hnnllol, !lr1.lIIny.~1 I rolnictwo.
,Ink llns inlormujl\ wlnd1.o rmnc;lI~ki(', w '1'IIfi!n.ill mil. hrae
II ci zinl 1,'r!Llwjn 01"111, krnje 1\l11l('lpnjl\l'll: I'olllkn, JrIAIHljA, \V. lirylBnjn, 1l01j!ja, Ilolnllclj!l, Ilnnjn, Nll r ll"cgjn, Szwo("jn, VinitUHlja, H 03jn,
I,otwn, K~lonjll i Litll"i'.
Nntoi-.y JlnYI'1l~'l.t~1.n(o, iiI. IInR1.O srllry A:o~Jlo.lnrc1.\! 7.nilltor(>~uj!\
~ltl tlj l<l'0SOb nOHch\ prz."ll1tllll"ion in stnull okoIlOlllic'l.Ilt'gO I'ol tl ki i 1'0Hbl1"!\jl\ "i(1 nnle~.ydo 1;0 1.ohrn~owne.
(( o nKur li un sa m o l ot.
I\ ngi(l\Hki(l n\inisil'rjlllfl lotnict.wn pl"zoznllczyto 3000 funt6w tit.
nAgrody 'l.a l.huil o Wflllill m odeln sallloloLU nlljmniojllzoj ,,"agio W 1.wiiI1.kl'
7. wm HO/J(l l Allroc:/ulJ oglo.~il konkurs z lormlnom do korien r. !J,

Przegh\d czasopism.
" P rzc m ys l I H a nd c l ~ . .
Okre6 .'>-cio Il!cin niepodl<'glt'go uylll Po\ tl ki, kt6r'Y IV koric.u
r. \lh. lIplynlll, ~.oa tlll 1II'ami':(lliollY P1"z01. "l'orzf'lJIVlll i J£,uufel" 11l\dzwyc~nj Oka1.llh' lll wydll wn il:twolll 1.(~H)';Ytu pnmil)tkowogo (oM 46-1923).
F.C~1.yt lon jest een ny i okn1.nlY nictylko 1.0 w~gll~du nil. wyjl\tkOWI\ w ol,OC, ·yi!ll nns1.ycli wnrunk!lch wydawniczych formq roo\\"IHltn.Olh ler:>: 1'6\\"11\1>1. Ml 1\·,.).\"I,:ctu lin hOgllctwo trl'~I:i. Nn ok. 100
HlrolHlc\l pil'nl,.~z(\j I· ~.• )~t:i tek~1H ,.Wljdlljomy irt",<lloIl'Q Inaeo !<zr:re!l:u
1.nanych rnchowd)\I', w kt6rych ',.o~I~ly ui'll., zngndnll!nill. WH1..\'stklnh
gluwuych f11.iedzin na.a .. ego Jl r1.crnY!llu, 11. pr6c~ tl'go kolei, rol nittII'll. i 1I!1.n(11II. Po w.~tQPllvch nrtykuluch syntotYC1.nycll b. min.
prr.cm. i hnndlu int.. Szy(l! owskicgo i oYI·. rlep. pl"Zl'my~lowe1!o Inz. J. Dflbl·oll'.'Iki('go y.nltjdujorny tam prnco, r1 otycu!.!e IItnnu: gt'i rniclwll we:ft:low ego, htrl.lli c LwtI. l)fz('my, lu nafrowl'go, SOIIlf'gO, motnlowr.go,
pr1.• llwOI·C1...g0. wl"kicnniczeg-n, I'Rpiernil'zogo, chp.mlcznegn, cukro\\"nic?~go, 1.icmninC~an\'A'0' rln('I\·ll('gO.
Onlllj porus o · e 8:\ kWPslje orl!Ju,lowy rolnictll"n, I!"n~11odnrki pr~o(I"ip.l,inrstw pnnl<twowych, kole;,
portn Grlaiiskiego, m\'ld,.YIl. stosunk6w bandlowych j in.
(IhR~.ornn k ro nika kr"j own , obej mnjl!ca r6wniri: niemnl wszy~ t
kio rlzicdzlny io.ycia gospn (]nrcz('l!"o, kronikn r.ngra.niczna i d1.ial inforlll:lCyjOy zl\my~njlj t~ C71]!\C l'il'r"'~zl1 zo~,.ytu.
C;z<lsc drug!\., oucjlllujilca ,. 1!"6rq. 200 "tron tekstn, ?apoznajo
('.1.ytclnika ~ jJ08zczeg61nemi polskiemi plnc6wkami przcmyslowemi,
(! lI jl\C ich opi ~y o.raz lic~nrl ry~unki. Pokn7. niejostlureprczentownny
lJ1"1.emy~1 (~6rn o·!:ihl~ki, kt6ry I'0 rn~ pi('rWl<7.y 7,0~tnl n Iln s \II ten spos6b 7.0hrnllowflny. p"n'mys l Illlftnwy, kopnlnle I'oli 1 szcreg znnnych
nnllzych fnhr.vk wngon6w, Jlnro wo1.6w, mnAr.yn i obrubinl"ok, wytw 6r ni
wlOkil'nnic1.YlJh, wrcsy.cie instymcji kredylowych, jRk P. K. O. i hanl!!
prywntnc.
Un lOHC jCllt wyc1n\\"nir.twem, kt6rogo potrzebq o cl rlnwnn jn;; 011c1.11wnli~my, !li.·tylko \),w.po{;rednio din. 111\9 snmych, ate gIn hlformacji
?II1ll"lInicy 0 nn!lzym IItnnie gOS jlor!lIrl'zym. Wydawn! ctwo tnklo bylo
jeclnnk riOlljd i>onnd Aily tych, kwrr.y 0 ni om mn,.zyli, i dlalego tej
praey Rorlllkcji tygodnilm "Pne1llYIJl i 1fande{~ rr a.ldy wyrnzi 6 tcrn
witjksze uZlll\n ie.
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