Edukacja logistyczna
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Logiściw armiirzymskiej
W starożytnym Rzymie kwestorzy
zajmowali się administracją i finansami,
pełniąc funkcje intendentów armii. Mały sztab kwestorów znajdował się przy
imperatorze (głównodowodzącym). Pomocnika – kwestora miał również konsul, dowódca armii polowej2. Stanowiska i obowiązki kwestorów są tożsame
logistikas – oficerom odpowiedzialnym
w armii rzymskiej za sprawy finansowe,
zaopatrzenie wojsk w środki materiałowe i ich dystrybucję3. Praktycznie wiązało się to z planowaniem tras przejścia
legionów tak, aby w miejscu postoju
znajdowały się zasoby pozwalające na
zaspokojenie potrzeb przemieszczających się wojsk4.

Armiarzymska
Uzbrojenie zaczepne żołnierza rzymskiego stanowiły: włócznia, krótki obosieczny miecz oraz 2 – 3 oszczepy,
a ochronne: tarcza, miedziany hełm,
metalowy napierśnik i naplecznik oraz
ochraniacze na ręce i nogi. Konnica
rzymska posiadała na uzbrojeniu włócznie, miecze i tarcze5.
Przeciętny legionista rzymski mierzył
zaledwie 162 cm, głównie za sprawą wyżywienia, opartego na chlebie i zacierce
pszennej. Racja dzienna obejmowała 850 g śruty pszennej. Czterodniowy zapas tych płatków znajdował się przy żołnierzu. Mięso i warzywa uważano za
mało istotne. Jednak mimo swojej drobnej postury, legioniści rzymscy byli bardzo sprawni i walczyli skutecznie6.
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sze wojsk, ale także transport osobowy
i towarowy. Żadnego kraju nie uważano
Rzymianie dużo uwagi poświęcali bu- za całkowicie podbity, dopóki nie poprodowie dróg strategicznych, które podzie- wadzono w nim odpowiednich dróg7.
lone na odcinki kamieniami milowymi,
biegły w linii prostej od jednego do dru- Marsze
giego miasta. Środkowy pas drogi, twoPrzemieszczenie legionu liczącego
rzący taras górujący nad przyległą okookoło 4 800 żołnierzy, odbywało się po
rozwinięciu oddziałów w kolumnę marszową. Razem z wojskiem ciągnęły tabory, składające się z 500 – 550 mułów jucznych, transportujące skórzane namioty
(po jednym na 10 żołnierzy), racje żywnościowe, balisty, katapulty itd. Indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierza ważyło około 33 – 36 kg, dlatego
każdy z nich część ładunku niósł na rozwidlonej żerdzi, co ułatwiało szybki
marsz, czyniąc legion jednostką wysoce
mobilną8.
Stosując wprowadzoną przez Juliusza Cezara technikę wykonywania marszów, legion mógł przebyć 74 km w ciągu 30 godzin9.
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dużymi kamieniami, a bliżej stolicy granitem. Rzymskie gościńce były niezwykle trwałe, dlatego wiele przetrwało do
dnia dzisiejszego. Łączyły najodleglejsze
z prowincji, ułatwiając nie tylko przemar-

Jedną z doniosłych innowacji, jakie Rzymianie wnieśli do sztuki wojennej, był
obyczaj szybkiej budowy w trakcie kampanii (każdego dnia wieczorem po zakończeniu marszu) obozu warownego, który traktowano nie tylko jako umocnione
schronienie, ale również jako bazę dla
wszelkiego rodzaju działań w danym rejonie. Podstawowym kryterium lokalizacji obozu był dostęp do wystarczająco
obfitego źródła wody pitnej. Ważnym
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aspektem było także występowanie
w pobliżu dość dużych pastwisk.
Żołnierze podczas postoju mieli do wykonania ściśle określone zadania, wyćwiczone do perfekcji w toku długoletniej
służby. Aby zawsze mieć materiał do budowy palisady, każdy niósł ze sobą dwa
długie pale stanowiące część jego ekwipunku marszowego. Obóz zakładano
z reguły na planie kwadratu lub prostokąta o zaokrąglonych rogach, co ułatwiało jego obronę. Wykopanie fosy, usypanie z wydobytej ziemi wału i ustawienie
palisady, wytyczenie wewnętrznych ulic
obozu i rozbicie namiotów zajmowało

najczęściej 3 – 4 godziny. Wewnętrzny
plan obozu, oparty na sieci przecinających się pod kątem prostym ulic, zawsze
był taki sam i każdy oddział miał w nim
wyznaczone stałe miejsce10.
Juliusz Cezar przewidywał również
tworzenie baz zaopatrzeniowych i pomocniczych, które stanowiłyby podstawę przyszłych działań wojennych11. Podczas największego powstania Gallów
pod wodzą Wercyngetoryksa, Juliusz
Cezar został zaskoczony stosowaniem
przez przeciwnika na własnym terytorium taktyki „spalonej ziemi”, co poważnie utrudniło zaopatrzenie jego wojsk12.

Podsumowanie
Dzięki właściwie zorganizowanemu
systemowi zaopatrzenia, rozbudowie
infrastruktury liniowej transportu, tworzeniu baz operacyjnych oraz wysokiemu poziomowi wyszkolenia, legiony
rzymskie mogły pokonywać duże odległości w stosunkowo krótkim czasie
i nadal dysponować wystarczającą zdolnością bojową do pokonania wielokrotnie silniejszego przeciwnika. Rzymskie
osiągnięcia logistyczne można zawrzeć
w haśle – „Citŭs, vălidŭs, firmŭs”, czyli
„szybko, skutecznie, niezawodnie”13.
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INNOTRANS 2010– Berlinświatowąstolicątechnikikolejowej
Miłośnicy kolei z całego świata, którzy
w dniach od 21 do 24 września wybrali się do
Berlina na targi InnoTrans, nie zawiedli się.
O rosnącej randze tegorocznej, już 8 edycji
tych targów, świadczy wzrost liczby wystawców. W tym roku w InnoTrans wzięło udział
aż 2 242 wystawców, reprezentujących 45 krajów. Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznej
edycji były aż 53 światowe premiery. W Berlinie nie zabrakło także akcentów polskich.
Oferta firm SOLARIS i bydgoskiej PESA to tylko dwa najbardziej spektakularne przykłady
silnej pozycji naszego kraju na „kolejowej mapie Europy”.
Warto było przyjechać do stolicy Niemiec,
aby zobaczyć bodaj najważniejszy w tym czasie dworzec kolejowy świata, czyli 3,5 km torów bocznicowych, na których zaprezentowano ponad 120 pojazdów szynowych,
w tym najszybsze pociągi. Podziw zwiedzających budził Velaro D firmy Siemens, rozwijający prędkość do 320 km/h. Kolejną atrakcją był wyprodukowany przez Bombardiera
ZEFIRO 380. Warto podkreślić, że pociąg ten
jest kompatybilny ze wszystkimi systemami
elektryfikacji wykorzystywanymi w Europie
(1,5 i 3 kV DC, 15 i 25 kV AC). Wśród światowych premier nie zabrakło pojazdów szynowych z Polski – był nim elektryczny zespół
trakcyjny ELF PESA Bydgoszcz.
Ekspozycja targowa, mieszcząca się
na 81 000 m2, została podzielona na 5 segmentów tematycznych: technologia, infrastruktura kolejowa, transport publiczny, wyposażenie wnętrz pojazdów, konstrukcje
tunelów. Organizator imprezy, Berliner Messe GmbH, zaprosił do współpracy narodowe
organizacje kolejowe, m.in. RIA, UNIFE, VDB,
a także amerykańską AREMA. Oczywiście
w gronie wystawców nie zabrakło liderów rynku: spółek kolejowych: Deutsche Bahn, ÖBB
(Austria), SBB (Szwajcaria), SNCF (Francja), PKP

(Polska), Russian Railways (Rosja) oraz koncernów Bombardier, Siemens czy Alstom.
Na pozytywny wizerunek polskiej ekspozycji w Berlinie złożył się nie tylko sukces
wspomnianej już PESY, ale także produkty firmy SOLARIS. Na specjalnej konferencji praso-

wych, którzy odwiedzili profesjonalnie zaaranżowane stoisko polskiej firmy.
W Berlinie wśród 100 000 zwiedzających
były liczne wycieczki z Polski. Nie zabrakło studentów i pracowników Wyższej Szkoły Logistyki i Politechniki Poznańskiej. Na targach była obecna także redakcja czasopisma Logistyka,
reprezentująca Instytut Logistyki i Magazynowania.
Istotnym czynnikiem sukcesu branży kolejowej w Berlinie jest nie tylko sama wystawa,
ale niezwykle szerokie spektrum tematyczne organizowanych konferencji i pokazów.
Wszystko to sprawia, że formuła targów berlińskich zaczyna ewoluować w kierunku budowania platformy współpracy producentów,
dystrybutorów i przede wszystkim użytkowników urządzeń i systemów z całego świata.
Oto jak podsumował tegoroczny InnoTrans
Zbyszko Pawlak, specjalista z zakresu logistyki miejskiej i zarządzania miastem: Targi stały się wiodącym na rynku światowym forum prezentacji nie tylko nowości technicznych, ale
również źródłem wiedzy know-how, dotyczącym
zarządzania dużymi przedsięwzięciami o zasięgu globalnym. Przykładem może być odbywający się w pierwszym dniu targów Europejsko – Azjatycki Szczyt Kolejowy EARS 2010. To właśnie na
tym forum eksperci – ministrowie transportu dyskutowali o przyszłości przewozów kolejowych w relacjach Europa – Daleki Wschód, z wykorzystawej jej prezes Krzysztof Olszewski przedsta- niem korytarzy transportowych przebiegających
wił dziennikarzom receptę na osiągnięcie przez Polskę.
prestiżowej pozycji na międzynarodowym rynku przez polską firmę, zatrudniającą już 2 000
Na rok 2011 Berliner Messe zapowiedziapracowników, której autobusy podbiły wie- ło pierwszą edycję nowej imprezy targowej,
le miast Europy. Teraz kolej na ekspansję no- która z pewnością zainteresuje logistyków.
woczesnych, solidnych i niezawodnych tram- Będzie nią Public Transport/Interiors w dniach
wajów. Prezentowany w Berlinie autobus od 22 do 24 czerwca. Więcej informacji na
o napędzie hybrydowym Solaris Urbino i pro- stronie http://www1.messe-berlin.de/vitotyp tramwaju Tramino stały obiektem zain- p8_1/website/Internet/Internet/www.publicteresowania wielu zagranicznych gości targo- transport-interiors/englisch/index.html

