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DhЖаг вz aw 1е.
Eet
W załatwieniu wniosków Biura Ścisłej Rady
wo- GeograWojennej orazkontr wniosków Instytutu Wojsko
ficznego- zarządzam co następuje:
_
ficzny doprowadzi
~> Ad § III.pkt.1). Instytut Wojskowo-Geogra
zete prace
w możliwie szybkim czasie do koﬁca'rozpoc
**
000.-Będzie ona użyta
nad wydaniem mapy w skali 1:500.
ierzonej mapy międzyjako materjat podstawowy do zam
narodowej w skali

>

być
1:1.000.000.-Praca ta niejmoźe

do uchwał zawcześniej rozpoczqta‚dop5ki stosownie
wej końferencji nie
wartych w przepisach międzynarodo
nyćf do wydawnictia
nastąpi porozumienie państw ościen
.poszczegölnych arkuszy granicanych.
nie przy
Instytut Wojskowo-Geograficzny zatem
obecnie mapy fizycznej na wzór
stąpi do wydanej już
ą W tej
ciecho-s?owackiej,gdył praca nad map

-

skali była

by dwukrotnie powtórzoną.Ad 2) Mapa barwna w skali
%

1:1.000.000. powstanie

automatycznie na podstawie wyżej
Obecnie

już wydanej 8

omówionej mapy

"Rzeczpospolita Polska i

y gabinetowej
oscienne" - pc_Wprowadzoniu korekt

i
Kraje

i na-

kn5ry;po ostatscz:
niesieniu podziału administraćyjnogo,
isterstwo
nym ustaleniu, będzie dostarczony przez Min
Spraw Wewnętrznych.-

_Unaga:_

Celem

ujęcia
zachodzących

w
w

scisłą ewidencję wszelkich zmian
terenie,I.W.G.Wwydał specjalną
*.
.
instruke
i wszedł w porozumienie
ze wszystkiemi
Ministers$wami cywilnemi._
Ministerstwa będą perjodycznie nadsyłały
materja?
do
Instytutu
i w ten sﬁosob
zebrane zmiany
będą

vrăsowywagelczerwonym olorem w ma?y osta nle%o_
wydania.-Swieze zatem nakłady uwzględnią ostatnią
sytuację terenu(koleje,szosy,drogi,mosty, lasy,
osady, nomenklatury ).,
Je tio praca dłuzsza z tego wzgledu, Ze będzię

zależną od terpinu w äaklm odnôsue władze pan ätzoue nadsyłac będą do I.W.G.wyzej omowione
› daty.- >
e
,
R
Erzypuszczac_nalez§,iz pierwsze korekty wpłyną
uz % styczoiu 1922. roku.,
@ zupełną scisłosc dat otrzymanych z poszczeëolnyph Ministerstw i przeniesionych następnie
drodze
gabinetowej na nowe wydawnictwa. -względnie regte ukciq reczyç.
nie mozna.-Dane.ts god—
nak będą z całą pewnoscią blizkie rzeczywistosci,
niz sätuacgo.podane w poprzednich wydaniach map;

w kazdym razie dla wydawnictw o charakterze poglądowym najzupełniej nadadzą się do prowizoryczne j. korekty .Ad 3).

Mapa operacyjna dla wschodu w skali

1:420.000.i dla zachodu w skali 1:300.000.,dla których styczną granicą byłaby iinja Grodno-BiatystokBrześć

Litewski-Cheitm-Lwow, jest ze względów technicz-

nych bardzo trddną do

przy mapach

w skali 1:420.000.brak północy i zachodu,a przy
1:300.000.brak prawie całej Maołopóiski i dalszych
terenów czyli całego południa.Natomiast wskazanem jest obrać prowizotycznie na rok 1921. jako iapa operacyjną - generalną
mapę austryacką w skali 1:200.000. ,która obejmuje
wszystkie żądane obszary tak na wschód jak i na zachód- Brakuje jedynie półnócy, którą z łatwością będzie
można uzupełnić

przez wydania niemieckie w skali

11300000. w myśl

załączonego skorowidza.-

;

Mapy te były sprawdzane w latach

544

=

a

1896-1918,

więc

3

=

są

o

świeższego

Wiele

w

1:420.000. wydana
progektowana mapa - szemat w skali
danie ich może
w 60 roku poprzedniego stulecia.-Wy

że obecw ciągu około 8 tygodni wobec tego,
ji.nie jest auz wydane 50% tej reprodukc

nastąplc

jednoNaleźy wdrożyć badanie,czy jako
osciennych na
lita mapa operacyjna Polski i kraaow
wowych pomlarow
okres czasu przed dokonaniem podsta
00.000.i to z naw kraju nie nadawałaby gie mapa 1:3
stepujacych powodow:
ję
stosunek podziałki używane; przez arm
inien
lnej do podziałki mapy specjalnej pow
a)

mapy genera

st w stosunku
być celowy.-Hapa generalma 1:200.000.je
j 1:100.000.zado ustalonej dla Polski mapy specjalne
s gdy mapa
_ mało uogolnion@(zgeneralizowana), podcza
aganiom.1:300.000.odpowiada zupełnie zadanym wym
większa GZęsć ządanego obszaru jest
odu poopracowaną w podziałce 1:300.000. ,z tego pow
b)

zostaje daleko mniejsza‘czqêé

obszaru do przerobie-

nia na projektowanag podzialke( i system).c) obszar przeznaczony do opracowania
з
obejmuje daiekomniej arkuszy przez co reprodukcja
calosci jest dogodniejsza.Wydanie mapy taktycznej w skali
Ad 4)
i: loc 000. ,1.W.G.rozbije na cztery okresy:
W pierwszym okresie zostanie ona wydana prowizorycznie drogą fotograficznej przerobkx ma
_

a)

map? rosyjskiej w skali
1:75.000.

1:842000.,austryackiej

i niemieckiej 1:100.000.-Reprodukcja w ilog

ci 5.000. egz.tego nakładu powinna byc dokonaną
w ciągu 2-ch miosięcy.
''В)

\

Okres II.W ciągu roku ma być

przepro«

wadzona gabinetowa korekta tej mary sposobem nad$
.

drukow w czerwonym kolorze zmian nadesłanych przez

518

poszczególne
norwalne
і

i

mosty,od

ministerstwa

wazkotorowe,od
Min.Roln.

i

jako

to:od Min

Min.Rob.Publ.-

Dóbr

Kól.Żel.koleje
szosy,drogi

Państw.—lasy skarbowe,

od Gł.Urz.Statyst.- nomenklaturę шдедвсоповсі od
Цзи.
Spr.Wewn. - podział administracyjny.W tymze czasie mogą być

odbite wszel-

kie llosci nakladow zapotrzebowanych przez Sztab
Generalny, C)

Okres III.Dla stworzenia mapy taktycz-

nej poprawionej w terenie wzięto jako podstawowy materjał mapę w tejże skalil wydania niemiecki ego, ktora
to będzie powiększona do skali

1:50.000.wyłącznie dla

poprawienia w polu,a następnie po wykrŚŚleniu do wy-

dania w trzech kolorach i interpelacji warstwic na metrowe zostanie zmniejszoną do 1:100: OOO.—Przy takiej manipulacji korzysci są wielkie i aż nadto widoczne, mianowicie znacznie zmniejszą koszta uproszczone j teprodukcai i prac;,lowych wynik ktcych przy
skali 1:50. 000.zwiększy (się od 1.5 - 2-ch razy.-Niemniej

vaznă zaleta powylzego sposo bu wykonania | jest

to,że otrzymamy zarazem gotową już mapę 1:100.000;Przerobienie mapy Wielkopolski na

przestrzeni około 36.000. k1m2,co stanowi 70. ark.,
przedstawia nie jako robota gabinetowa.'

-

Mapa ta pod względeń dokładności

i wydania jest na naleznym poziomie; jest najdokładniejszą ze wszystkich tutaj omawianych - ze względu
na wielką ilość

(punktów trygonómetrycznych i nie jest

jeszcze zbył przestarzeałą.-Przerobiernie powinno objąć
spolszczenie nomenkiatury,przekresienie według nowych
polskich znaków kodîéncjonalnycH'i—lyireălehiu warst=
wic 5-cic metrowych(gdyz mapa ta jest kreskowang),

^

-

ktôre

otrzymamy

po

4-

zmniejszeniu

planow 1:25. 000. -

Przerobienia mapy Małopolski nie mogę
to zadanie o viele
brać w rachubę,gdyz przedstawia
map&
trudniejsze i w całości niewykonalne,poniewaz
w warstwicach
austryacka jest kreskowana i wydanie
nowych
może byc uskutecznlone deplore po otrzymaniu
i

-

zdjęć .Przerobienie polega na bezwzlędnywu poodby_prawieniu i uzupełnieniu w polu,gdzie z powodu
tych walk zaszły zapewne duże zmiany w sytuacji.-

S

ва"
£

' Przestrzeń Małopolski obejmuje około

67.000.klm? co stanowi 80. ark.-Po wykreśleniu według
ńówych polskich znaków kogiencjonalnych.spoąszczeńiu

i przeprowadzeniu wydania 3-ch kolorowych mapa ta
może być na długie lat&' jeszcze bardźó użyteczną.
$
Przestrzeń Kongresowki i ziem b. zaboru
rosyjskiego - około 265.000.k1m2 stanowi okole 174.
&rkuszy.-Przeróbienie mapy tego terenu jest związang
2 takzomiz trudnościami ! jak mapy Iałopolsk1.-

Korekta mapy taktyczńej w terenie,uwzglę

niając przytem zwiążanńć z nią prace

kartograflczne

trwać będzie 64 8 => 10 lat.=F ten' sposob opracowana
mapa będzie na tyle: dokładną,że nada się dla wszelkich
celów wojśkowych i spokójnie będzie móżna oczekiwac
na póź-niejsze mapy opracowane na podstawie własnych
pomiarow. kragu. |
D)'

Okres IV.Nowa własna mapa Polski dla
celów wojskowości zostanie sporządzona z podstawowej
mapy,którą ma wykonać Ministerstwo Robót Publicznych
po uprzednim przeprowadzeniu tryangulacji terenu
panstwa i dokonaniu podstawowych robót topograficznych.,
Iydanlo tea mapy nastąpi dopiero za kilka
dz1esiąt

lat.—

Ad

5)

Plany

w

skali

1:25. 000. , обе пи; асе

twicrdz,obóz€y'wśróinyćh,rejbn51 fortecznych i linji nadających się dla obrony pozycyjnej
(dla artylerji ciężkiej),I.W.G.skompletuje do kon - |
calipca r.b.)
$
Plany tçrenâw potrzébnych dla wyokolice

jątkowych celów Sztabu Generalnego będą przygotowywane na skutek specjalnych zarządzeń .-

d

Ad 6).1.W.G6.śwróci jaknajbaczniejszą uwa-

gę na uzupełnienie kompletów map państw ościennych
w różnych skalach, które czesciowo juź: posiada.- /

-Szef Sztabu Generalnego:

Generat - Porucefiik.

Otraymuja:
Szef B.Ś.R.Wojennej ...... Scrie
"~

1.1.0.40 zastoscwania.. l..

Naczelny Wódz .........'.ŚJ.;ł;

Minister Spraw Wojsţoîych...1.

Wiceminister Spräw Wojsk....1.)
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