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FOTOGRAMETRII  I  TELEDETEKCJIFOTOGRAMETRII  I  TELEDETEKCJI

1930  1930  -- 20102010



Działalność   Działalność   PTFiTPTFiT na forum na forum 

-- krajowymkrajowym

-- międzynarodowymmiędzynarodowym

Polskie Towarzystwo  Fotogrametrii  i Teledetekcji Polskie Towarzystwo  Fotogrametrii  i Teledetekcji 
obchodzi  Jubileusz obchodzi  Jubileusz 

-- 80 lat  istnienia,    oraz  80 lat  istnienia,    oraz  
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-- 80 lat  istnienia,    oraz  80 lat  istnienia,    oraz  

-- przynależności do Międzynarodowego przynależności do Międzynarodowego 

Towarzystwa   Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS)  Towarzystwa   Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS)  

Jest jednym z najstarszych Towarzystw w grupie Jest jednym z najstarszych Towarzystw w grupie 

Członków  ISPRS,  które w lipcu 2010 rokuCzłonków  ISPRS,  które w lipcu 2010 roku

obchodziło  100 obchodziło  100 -- lecie powstania.   lecie powstania.   



RolaRola PolskiegoPolskiego TowarzystwaTowarzystwa FotogrametriiFotogrametrii ii
TeledetekcjiTeledetekcji (PTF(PTF // PTFiTPTFiT)) nana forumforum krajowymkrajowym nana
przestrzeniprzestrzeni 8080--ciuciu latlat byłabyła determinowanadeterminowana wielomawieloma
czynnikami,czynnikami, ww tymtym międzymiędzy innymiinnymi::
-- warunkamiwarunkami gospodarczymigospodarczymi ii politycznymipolitycznymi kraju,kraju,

-- historycznymhistorycznym rozwojemrozwojem technologiitechnologii
fotogrametrycznychfotogrametrycznych..
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fotogrametrycznychfotogrametrycznych..

GłównąGłówną roląrolą TowarzystwaTowarzystwa byłobyło zawszezawsze stwarzaniestwarzanie
możliwościmożliwości dladla pogłębianiapogłębiania wiedzywiedzy ii dzieleniadzielenia sięsię
doświadczeniamidoświadczeniami naukowyminaukowymi ii produkcyjnymiprodukcyjnymi nana
forumforum organizowanychorganizowanych sympozjów,sympozjów, konferencjikonferencji
ii warsztatówwarsztatów ww zakresiezakresie naszejnaszej profesjiprofesji..



HistoriaHistoria ii tradycjatradycja PTFiTPTFiT jestjest długadługa ii bogatabogata

-- założonezałożone zostałozostało ww lutymlutym 19301930 rokuroku podpod nazwąnazwą
PolskiePolskie TowarzystwoTowarzystwo FotogrametryczneFotogrametryczne (PTF)(PTF)

-- zebraniezebranie założycielskiezałożycielskie TowarzystwaTowarzystwa odbyłoodbyło sięsię ww
PolitechnicePolitechnice WarszawskiejWarszawskiej podpod przewodnictwemprzewodnictwem
profprof.. KaspraKaspra WeiglaWeigla,, któryktóry zostałzostał pierwszympierwszym
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profprof.. KaspraKaspra WeiglaWeigla,, któryktóry zostałzostał pierwszympierwszym
przewodniczącymprzewodniczącym TowarzystwaTowarzystwa

-- popo opracowaniuopracowaniu StatutuStatutu PTFPTF ii formalnejformalnej rejestracji,rejestracji,
TowarzystwoTowarzystwo rozpoczęłorozpoczęło wieloletniąwieloletnią szerokąszeroką
działalnośćdziałalność zarównozarówno ww krajukraju jakjak ii nana areniearenie
międzynarodowejmiędzynarodowej..



PierwszePierwsze latalata działalnościdziałalności PTF,PTF, przypadająceprzypadające nana
latalata 3030--tete XXXX wieku,wieku, wymagaływymagały wielewiele entuzjazmuentuzjazmu
ii wysiłkuwysiłku przyprzy wykonywaniuwykonywaniu licznychlicznych pracprac
organizacyjnychorganizacyjnych przezprzez bardzobardzo ograniczonąograniczoną liczbęliczbę
specjalistówspecjalistów ww dziedziniedziedzinie fotogrametriifotogrametrii..

PrekursorzyPrekursorzy polskiejpolskiej fotogrametriifotogrametrii organizowaliorganizowali
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-- pierwszepierwsze przedsięwzięciaprzedsięwzięcia badawczebadawcze
ii produkcyjneprodukcyjne ww zakresiezakresie fotogrametriifotogrametrii ,, aa takżetakże

-- procesproces nauczanianauczania..



SąSą niminimi międzymiędzy innymiinnymi::

-- profprof.. KasperKasper WeigelWeigel –– pierwszypierwszy przewodniczącyprzewodniczący PTF,PTF,
-- profprof.. EE.. WarchałowskiWarchałowski vicevice--przewodniczący,przewodniczący,
-- profprof.. MM..BB.. PiaseckiPiasecki -- sekretarzsekretarz naukowynaukowy

CzłonkowieCzłonkowie ZarząduZarządu ii StowarzyszeniaStowarzyszenia
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profprof.. BB.. PiątkiewiczPiątkiewicz profprof.. EE.. WilczkiewiczWilczkiewicz
mjrmjr.. TT.. HerfurtHerfurt mjrmjr.. ZZ.. PaluchPaluch
docdoc.. WW SztompkeSztompke profprof.. TT.. GutowskiGutowski
mjrmjr.. AA.. ZawadzkiZawadzki inżinż.. Gryglaszewski,Gryglaszewski,
mjrmjr.. TT.. WereszczyńskiWereszczyński docdoc.. SS.. DmochowskiDmochowski



PREKURSORZY POLSKIEJ FOTOGRAMETRII

PROF. K. WEIGEL PROF. E. WARCHAŁOWSKI PROF. E. WILCZKIEWICZ
1880 – 1941 1885 – 1953 1891 – 1946
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1880 – 1941 1885 – 1953 1891 – 1946

PROF. B. PIĄTKIEWICZ PROF. M.B. PIASECKI PROF. W. SZTOMPKE
1878 – 1966 1904 – 1980 1906 - 1974



WW 19301930 rokuroku powstajepowstaje przyprzy PolskichPolskich LiniachLiniach
LotniczychLotniczych pierwszepierwsze ww PolscePolsce przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo
fotogrametrycznefotogrametryczne FOTOLOTFOTOLOT
-- profprof.. MM..BB.. PiaseckiPiasecki -- założycielzałożyciel // kierownikkierownik

docdoc.. WW.. SztompkeSztompke –– współorganizatorwspółorganizator

-- opracowanoopracowano technologiętechnologię fototriangulacjifototriangulacji orazoraz
sporządzaniasporządzania fotomapfotomap
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sporządzaniasporządzania fotomapfotomap

-- opracowanoopracowano projektyprojekty dladla MinisterstwaMinisterstwa SkarbuSkarbu::
fotoplanyfotoplany dladla melioracjimelioracji PolesiaPolesia ii dolinydoliny rzekirzeki NarwiiNarwii
(ogółem(ogółem dladla ponadponad 55 milionówmilionów hektarów)hektarów)

-- opracowanoopracowano takżetakże fotoplanyfotoplany ww skaliskali 11::20002000 dladla
Warszawy,Warszawy, Krakowa,Krakowa, ŁodziŁodzi ii innychinnych miastmiast ww PolscePolsce..



Znaczną rolę odegrałaodegrała takżetakże działalnośćdziałalność prowadzonaprowadzona
ww WojskowymWojskowym InstytucieInstytucie Geograficznym,Geograficznym, powstałympowstałym
ww 19181918 roku,roku, gdziegdzie::
-- ww 19201920 rr.. utworzonoutworzono ReferatReferat FotogrametrycznyFotogrametryczny
przekształconyprzekształcony ww 19261926 rr.. ww SamodzielnySamodzielny ReferatReferat
FotogrametrycznyFotogrametryczny;;

-- ww latachlatach 19211921 –– 2424 wykonanewykonane zostałyzostały zdjęciazdjęcia fotogrfotogr..
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-- ww latachlatach 19211921 –– 2424 wykonanewykonane zostałyzostały zdjęciazdjęcia fotogrfotogr..
odcinkaodcinka granicygranicy polskopolsko--rosyjskiejrosyjskiej (długość(długość 14001400 km)km)
zz którychktórych opracowanoopracowano fotomapyfotomapy ii planyplany sytuacyjnosytuacyjno--
wysokościowewysokościowe tegotego obszaruobszaru;;

-- ww latachlatach 19301930--19391939 pokrytopokryto zdjęciamizdjęciami obszarobszar ponadponad
1515 000000 kmkm22 ((4040 %% terytoriumterytorium Polski),Polski), zz którychktórych
wykonanowykonano pierworysypierworysy mapmap topograficznychtopograficznych..



WW 19301930 rokuroku ukazałukazał sięsię pierwszypierwszy ww językujęzyku polskimpolskim
podręcznikpodręcznik ww zakresiezakresie fotogrametriifotogrametrii --
ntnt.. ‘Zasady‘Zasady zdjęćzdjęć fotogrametrycznych’,fotogrametrycznych’, któregoktórego
autoremautorem byłbył profprof.. inżinż.. EE.. WilczkiewiczWilczkiewicz..

ProfProf.. WilczkiewiczWilczkiewicz,, ww 19321932 rokuroku obroniłobronił nana
PolitechnicePolitechnice LwowskiejLwowskiej (PL),(PL), pracępracę doktorską,doktorską,
aa ww 19371937 rr.. pracępracę habilitacyjnąhabilitacyjną (obie(obie ww zakresiezakresie
fotogrametrii)fotogrametrii).. OtrzymujeOtrzymuje tamtam nominacjęnominację profesoraprofesora ww
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fotogrametrii)fotogrametrii).. OtrzymujeOtrzymuje tamtam nominacjęnominację profesoraprofesora ww
zakresiezakresie miernictwamiernictwa ii fotogrametriifotogrametrii..

Studentem profrof.. WilczkiewiczaWilczkiewicza ii profprof.. WeiglaWeigla nana PLPL
byłbył TeodorTeodor BlachutBlachut,, polskipolski fotogrametrafotogrametra oo światowejświatowej
sławie,sławie, któryktóry ww 19381938 rokuroku obroniłobronił tamtam pracępracę
magisterskąmagisterską ww zakresiezakresie fotogrametrii,fotogrametrii, aa popo wojniewojnie
pracępracę doktorskądoktorską nana PolitechnicePolitechnice ww ZurichuZurichu..



WW 19311931 zorganizowanozorganizowano ww WarszawieWarszawie II KrajowyKrajowy ZjazdZjazd
PolskiegoPolskiego TowarzystwaTowarzystwa FotogrametrycznegoFotogrametrycznego
-- zz sesjąsesją referatowąreferatową ii wystawąwystawą ,, orazoraz
-- przystąpionoprzystąpiono dodo pracprac dotyczącychdotyczących słownictwasłownictwa

fotogrametrycznegofotogrametrycznego..

PierwszaPierwsza wersjawersja SłownikaSłownika zostałazostała wydanawydana ww latachlatach
19341934--19371937 ww PrzeglądziePrzeglądzie FotogrametrycznymFotogrametrycznym
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19341934--19371937 ww PrzeglądziePrzeglądzie FotogrametrycznymFotogrametrycznym
ww formieformie załącznikówzałączników..



Druga wojnawojna światowaświatowa przerwałaprzerwała formalnąformalną działalnośćdziałalność
Stowarzyszenia,Stowarzyszenia, jednakżejednakże nienie obniżyłaobniżyła zaangażowaniazaangażowania
polskichpolskich fotogrametrówfotogrametrów ww pracachpracach zawodowychzawodowych
ww latachlatach okupacjiokupacji ii bezpośredniobezpośrednio popo niejniej..
WW publikacjachpublikacjach profprof.. ZZ.. SitkaSitka ii AA.. LinsenbarthaLinsenbartha,,
wydanychwydanych zz okazjiokazji poprzednichpoprzednich JubileuszówJubileuszów PTFiTPTFiT,,
zostałazostała bardzobardzo wnikliwie,wnikliwie, nana podstawiepodstawie wieluwielu
dostępnychdostępnych źródeł,źródeł, przedstawionaprzedstawiona ii analizowanaanalizowana
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dostępnychdostępnych źródeł,źródeł, przedstawionaprzedstawiona ii analizowanaanalizowana
historiahistoria polskiejpolskiej fotogrametriifotogrametrii orazoraz wkładuwkładu
poszczególnychposzczególnych osóbosób ww jejjej rozwójrozwój nana przestrzeniprzestrzeni
kilkukilku dziesięciudziesięciu lat,lat, ww tymtym ww latachlatach okupacjiokupacji..
-- ProfProf.. MM..BB.. PiaseckiPiasecki zostałzostał ewakuowanyewakuowany dodo Paryża,Paryża, gdziegdzie

zz inicjatywyinicjatywy dowództwadowództwa jednostekjednostek WP,WP, przygotowywałprzygotowywał
podkładypodkłady dladla zdjęćzdjęć lotniczychlotniczych dladla FrancuskiegoFrancuskiego WojskowegoWojskowego
InstytutuInstytutu GeograficznegoGeograficznego.. JednocześnieJednocześnie zostajezostaje tamtam
członkiemczłonkiem francuskiegofrancuskiego ruchuruchu oporuoporu;;



- DrDr TeodorTeodor BlachutBlachut,, działałdziałał nana terenieterenie Szwajcarii,Szwajcarii, gdziegdzie
zorganizowałzorganizował służbęsłużbę sprawozdawcząsprawozdawczą dladla rejestrowaniarejestrowania
licznychlicznych pracprac inżynieryjnychinżynieryjnych przezprzez polskichpolskich żołnierzyżołnierzy tamtam
internowanychinternowanych.. WW 19441944 roku,roku, przebywającprzebywając ww obozieobozie
dladla internowanychinternowanych ww WinterhurWinterhur opracowałopracował ii wydałwydał
skryptskrypt ‘Fotogrametria’‘Fotogrametria’ ;;

- ProfProf.. płkpłk.. BronisławBronisław DzikiewiczDzikiewicz orazoraz mjrmjr AdamAdam LipkoLipko bralibrali
udziałudział ww pracachpracach topograficznychtopograficznych wykonywanychwykonywanych przezprzez
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udziałudział ww pracachpracach topograficznychtopograficznych wykonywanychwykonywanych przezprzez
IIII KorpusKorpus polskiejpolskiej armiiarmii nana zachodziezachodzie;;

-- DocDoc.. SS.. DmochowskiDmochowski wykonywałwykonywał praceprace ww WarszawskimWarszawskim
UrzędzieUrzędzie Miejskim,Miejskim, ww latachlatach 19411941-- 4444 ..

WieleWiele innychinnych osóbosób przygotowywałoprzygotowywało sięsię takżetakże ww tymtym
czasieczasie dodo podjęciapodjęcia pracprac ww dziedziniedziedzinie fotogrametriifotogrametrii
bezpośredniobezpośrednio popo zakończeniuzakończeniu wojnywojny..



EfektemEfektem tegotego byłabyła możliwośćmożliwość uruchomieniauruchomienia ww
pierwszychpierwszych latachlatach powojennychpowojennych ::

-- BiuraBiura FotogrametrycznegoFotogrametrycznego ww GłównymGłównym UrzędzieUrzędzie
PomiarówPomiarów Kraju,Kraju, kierowanymkierowanym przezprzez
inżinż.. SS.. Dmochowskiego,Dmochowskiego, aa takżetakże

-- wznowieniawznowienia nauczanianauczania przedmiotówprzedmiotów ww zakresiezakresie
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-- wznowieniawznowienia nauczanianauczania przedmiotówprzedmiotów ww zakresiezakresie
fotogrametrii,fotogrametrii, przezprzez profprof.. BB.. PiątkiewiczaPiątkiewicza nana
PolitechnicePolitechnice WarszawskiejWarszawskiej orazoraz przezprzez
profprof.. EE.. WilczkiewiczaWilczkiewicza nana PolitechnicePolitechnice KrakowskiejKrakowskiej..



ReaktywowanieReaktywowanie PolskiegoPolskiego TowarzystwaTowarzystwa FotogramFotogram..,,
jakojako SekcjiSekcji NaukowejNaukowej SGPSGP nastąpiłonastąpiło 44 grudniagrudnia 19571957
roku,roku, nana zebraniuzebraniu założycielskimzałożycielskim prowadzonymprowadzonym przezprzez
profprof.. MM.. OdlanickiegoOdlanickiego--PoczobuttaPoczobutta..
-- PrzewodniczącymPrzewodniczącym zostałzostał profprof.. MM..BB.. PiaseckiPiasecki

(sprawujący(sprawujący tętę funkcjęfunkcję dodo 19701970 roku)roku)

-- CzłonkamiCzłonkami ZarząduZarządu zostałyzostały częściowoczęściowo osobyosoby
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-- CzłonkamiCzłonkami ZarząduZarządu zostałyzostały częściowoczęściowo osobyosoby
działającedziałające ww latachlatach 3030--tychtych (S(S.. Dmochowski,Dmochowski,
WW.. SztompkeSztompke),), uzupełnieniuzupełnieni nowyminowymi specjalistamispecjalistami
(prof(prof.. JJ.. Cisło,Cisło, profprof.. BB.. Wrona,Wrona, mgrmgr.. MM.. Roguski,Roguski,
mjrmjr.. CC.. LipertLipert,, płkpłk.. LL.. Winiewicz,Winiewicz, mgrmgr.. AA.. Bucholc,Bucholc,
mgrmgr.. LL..WięckowskiWięckowski,, docdoc.. AA.. LinsenbarthLinsenbarth ii inni)inni)..

WW następnychnastępnych latachlatach pojawiałopojawiało sięsię corazcoraz większewiększe
gronogrono bardzobardzo aktywnychaktywnych fotogrametrówfotogrametrów..



Między innymi, JJ.. Wapiński,Wapiński, ZZ.. Sitek,Sitek, BB.. BohonosBohonos,, ZZ.. Kowalczyk,Kowalczyk,
JJ.. Konieczny,Konieczny, SS.. PapiernikPapiernik JJ.. ButowttButowtt,, JJ.. JachimskiJachimski,,
AA.. Bujakiewicz,Bujakiewicz, AA.. Świątkiewicz,Świątkiewicz, RR.. Kaczyński,Kaczyński, SS.. Dąbrowski,Dąbrowski,
EE.. WanotWanot,, LL.. KolondraKolondra,, RR.. PreussPreuss,, SS.. Mularz,Mularz, ZZ.. Mierzwa,Mierzwa,
JJ.. Uchański,Uchański, BB.. SzczechowskiSzczechowski,, ZZ.. KurczyńskiKurczyński ,, PP.. Sawicki,Sawicki, ii inniinni

WW następnychnastępnych kadencjachkadencjach TowarzystwemTowarzystwem PTFPTF (które(które
ww 19841984 rokuroku zmieniłozmieniło nazwęnazwę nana PolskiePolskie TowarzystwoTowarzystwo
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ww 19841984 rokuroku zmieniłozmieniło nazwęnazwę nana PolskiePolskie TowarzystwoTowarzystwo
FotogrametriiFotogrametrii ii TeledetekcjiTeledetekcji -- PTFiTPTFiT)) przewodniczyliprzewodniczyli::
-- docdoc.. WW.. SztompkeSztompke ((19701970 –– 19741974),),
-- docdoc.. JJ.. WapińskiWapiński ((19741974 –– 19821982),),
-- profprof.. ZZ.. SitekSitek ((19831983 –– 19891989),),
-- profprof.. JJ.. JachimskiJachimski ((19891989 –– 20012001),),
-- profprof.. AA.. BujakiewiczBujakiewicz ((20022002 -- ))..



WW połowiepołowie latlat 6060--tychtych XXXX wieku,wieku, wrazwraz zz rozwojemrozwojem
fotogrametriifotogrametrii analitycznejanalitycznej ii wdrażaniemwdrażaniem technologiitechnologii
analitycznychanalitycznych dodo produkcjiprodukcji fotogrametrycznej,fotogrametrycznej,
powstałapowstała ww PolscePolsce potrzebapotrzeba uzupełnianiauzupełniania wiedzywiedzy ww
tymtym zakresiezakresie..
WW 19661966 rokuroku podpod patronatempatronatem profprof.. MM..BB.. PiaseckiegoPiaseckiego ii
docdoc.. TT.. WyszkowskiegoWyszkowskiego utworzonyutworzony zostałzostał ww ramachramach
PTF,PTF, ZespółZespół OpracowańOpracowań Analitycznych,Analitycznych, zrzeszającyzrzeszający
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PTF,PTF, ZespółZespół OpracowańOpracowań Analitycznych,Analitycznych, zrzeszającyzrzeszający
kilkunastukilkunastu entuzjastówentuzjastów ww dziedziniedziedzinie fotogrametriifotogrametrii
analitycznejanalitycznej (z(z różnychróżnych uczelniuczelni ii zz produkcji)produkcji)..

AktywnymiAktywnymi członkamiczłonkami tegotego ZespołuZespołu bylibyli międzymiędzy innymi,innymi,
LL.. Pęczek,Pęczek, WW.. Mierzwa,Mierzwa, AA.. MajdeMajde,, CC.. WajrakWajrak,, MM.. Godlewski,Godlewski,
SS.. Janiszewski,Janiszewski, MM.. GałdaGałda,, AA.. RymarowiczRymarowicz,, AA.. Bujakiewicz,Bujakiewicz,
EE.. WanotWanot--ŚwitekŚwitek..



WW ramachramach działalnościdziałalności tegotego Zespołu,Zespołu,
-- członkowieczłonkowie organizowaliorganizowali dokształcającedokształcające seminaria,seminaria,

wykłady,wykłady, zz zakresuzakresu wybranychwybranych zagadnieńzagadnień
matematyki,matematyki, teoriiteorii metodmetod fotogrametriifotogrametrii analitycznej,analitycznej,
aa takżetakże ww miaręmiarę możliwości,możliwości, zapraszalizapraszali cenionychcenionych
fotogrametrówfotogrametrów zz EuropyEuropy..

WażnymWażnym podkreśleniapodkreślenia jestjest rolarola drdr.. TeodoraTeodora BlachutaBlachuta
(polskiego(polskiego pochodzenia)pochodzenia) kierownikakierownika SekcjiSekcji FotogramFotogram..
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(polskiego(polskiego pochodzenia)pochodzenia) kierownikakierownika SekcjiSekcji FotogramFotogram..
ww NationalNational ResearchResearch CouncilCouncil ofof Canada,Canada, któryktóry
zainteresowałzainteresował sięsię pionierskąpionierską działalnościądziałalnością ZespołuZespołu
FotogrametriiFotogrametrii AnalitycznejAnalitycznej ww PolscePolsce ii wspomagałwspomagał
rozwójrozwój polskichpolskich fotogrametrówfotogrametrów,, poprzezpoprzez
zorganizowaniezorganizowanie stypendiówstypendiów nana prowadzenieprowadzenie tamtam pracprac
badawczych,badawczych, ww różnychróżnych okresachokresach latlat 7070--tychtych.. WW
tamtychtamtych latachlatach byłabyła toto dladla nasnas wielkawielka szansaszansa ii pomocpomoc..



SekcjaSekcja tata byłabyła unikalnąunikalną placówkąplacówką ww skaliskali światowejświatowej..
OpracowanoOpracowano tamtam wielewiele nowychnowych podejśćpodejść fotogrametriifotogrametrii
analitycznejanalitycznej (między(między innymi,innymi, blokowejblokowej aerotriangulacjiaerotriangulacji
niezależnegoniezależnego modelumodelu ii niezależnychniezależnych wiązek,wiązek,
rozwiązaniarozwiązania teoretycznegoteoretycznego ii budowybudowy pierwszegopierwszego
prototypuprototypu autografuautografu analitycznego,analitycznego, orthophotoorthophoto))..

OsiągnięciaOsiągnięcia drdr BlachutaBlachuta dladla rozwojurozwoju światowejświatowej
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OsiągnięciaOsiągnięcia drdr BlachutaBlachuta dladla rozwojurozwoju światowejświatowej
fotogrametriifotogrametrii orazoraz jegojego rolęrolę dladla rozwojurozwoju polskiejpolskiej kadrykadry
fotogrametrycznejfotogrametrycznej znalazłyznalazły wyrazwyraz ww wieluwielu tytułachtytułach ii
godnościachgodnościach przyznanychprzyznanych przezprzez różneróżne kraje,kraje, ww tymtym
PolskęPolskę (Członek(Członek zagranicznyzagraniczny PAN,PAN, HonorowyHonorowy CzłonekCzłonek
SGP,DoktorSGP,Doktor HonorisHonoris CausaCausa AGH,AGH, dyplomdyplom honorowegohonorowego
CzłonkowstwaCzłonkowstwa PTFiTPTFiT))



DużeDuże zasługizasługi ii osiągnięciaosiągnięcia dladla rozwojurozwoju światowejświatowej
fotogrametriifotogrametrii mama takżetakże drugidrugi nasznasz rodak,rodak, działającydziałający
nana terenieterenie KanadyKanady -- drdr inżinż.. JerzyJerzy Zarzycki,Zarzycki, absolwentabsolwent
WydziałuWydziału GeodezjiGeodezji ii KartografiiKartografii (specjalność(specjalność
Fotogrametria)Fotogrametria) PWPW..
WW okresieokresie wieloletniegowieloletniego pełnieniapełnienia funkcjifunkcji SzefaSzefa
PaństwowejPaństwowej SłużbySłużby GeodezyjnejGeodezyjnej ww Kanadzie,Kanadzie, rozwinąłrozwinął
metodymetody numerycznegonumerycznego opracowaniaopracowania mapmap fotogrfotogr..

20

metodymetody numerycznegonumerycznego opracowaniaopracowania mapmap fotogrfotogr..

DrDr ZarzyckiZarzycki jestjest wielkimwielkim przyjacielemprzyjacielem ii wsparciemwsparciem
polskichpolskich fotogrametrówfotogrametrów.. WW dowóddowód wysokiegowysokiego
uznaniauznania JegoJego dokonańdokonań otrzymałotrzymał wielewiele honorowychhonorowych
odznaczeńodznaczeń nana areniearenie międzynarodowej,międzynarodowej, ww tymtym takżetakże
PolskiPolski (między(między innymiinnymi TytułTytuł HonorowegoHonorowego ProfesoraProfesora
przyznanyprzyznany przezprzez SenatSenat PolitechnikiPolitechniki Warszawskiej)Warszawskiej)..



CorazCoraz wyższawyższa automatyzacjaautomatyzacja opracowańopracowań ww świecieświecie
orazoraz rozwójrozwój fotogrametriifotogrametrii analitycznejanalitycznej znalazłyznalazły takżetakże
odbicieodbicie ww badaniachbadaniach ii produkcjiprodukcji fotogrametrycznejfotogrametrycznej ww
PolscePolsce.. ZapoczątkowaneZapoczątkowane popo wojniewojnie praceprace fotogrfotogr..
zostałyzostały przejęteprzejęte przezprzez powstałepowstałe PaństwowePaństwowe
PrzedsiębiorstwoPrzedsiębiorstwo FotogrametryczneFotogrametryczne (PPF),(PPF), któregoktórego
głównymgłównym zadaniemzadaniem byłobyło opracowanieopracowanie metodamimetodami
fotogrametrycznymifotogrametrycznymi mapymapy krajukraju ww skaliskali 11::2525 000000 ii
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fotogrametrycznymifotogrametrycznymi mapymapy krajukraju ww skaliskali 11::2525 000000 ii
11::1010 000000..
OpracowanoOpracowano ii wdrażanowdrażano instrumentalne,instrumentalne, aa
następnienastępnie analityczneanalityczne technologietechnologie fotogrametrycznefotogrametryczne
ww PPF,PPF, COGiKCOGiK,, IGiKIGiK ii innychinnych przedsiębiorstwachprzedsiębiorstwach..

Równolegle wykonywano wiele prac badawczych w
różnych zakresach stosowania fotogrametrii, na
kilku uczelniach.



ZmianyZmiany ustrojoweustrojowe ww PolscePolsce orazoraz wdrożeniewdrożenie
technologiitechnologii fotogrametriifotogrametrii cyfrowejcyfrowej ww połowiepołowie latlat
9090--tych,tych, umożliwiłyumożliwiły rozwójrozwój wieluwielu nowychnowych technologii,technologii,
bazującychbazujących nienie tylkotylko nana obrazachobrazach lotniczychlotniczych leczlecz
takżetakże nana wysokorozdzielczychwysokorozdzielczych obrazachobrazach satelitarnych,satelitarnych,
wykorzystującychwykorzystujących danedane georeferencyjnegeoreferencyjne pozyskanepozyskane ww
trakcietrakcie nalotunalotu ii pozwalającepozwalające generowaćgenerować produktyprodukty
fotogrametrycznefotogrametryczne nowejnowej generacjigeneracji..
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fotogrametrycznefotogrametryczne nowejnowej generacjigeneracji..

RównoległaRównoległa automatyzacjaautomatyzacja metodmetod ii technologiitechnologii
teledetekcyjnych,teledetekcyjnych, bazującychbazujących nana różnychróżnych zdalnychzdalnych
zobrazowaniach,zobrazowaniach, poszerzyłaposzerzyła liczbęliczbę zastosowańzastosowań ii
zainteresowanychzainteresowanych użytkownikówużytkowników..



WW trakcietrakcie 8080--letniegoletniego okresuokresu istnieniaistnienia PTFPTF -- PTFiTPTFiT,,
istotnąistotną rolęrolę spełniałyspełniały organizowaneorganizowane sympozjasympozja ii
konferencjekonferencje..
-- WW okresieokresie międzywojennymmiędzywojennym odbywałyodbywały sięsię każdegokażdego
rokuroku jednodniowejednodniowe zjazdyzjazdy PTF,PTF, zz którychktórych raportyraporty
byłybyły publikowanepublikowane ww ‘Przeglądzie‘Przeglądzie FotogrametryczFotogrametrycz..’’

-- WW latachlatach 19571957 -- 19871987,, zorganizowanozorganizowano 99 sympozjówsympozjów
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-- WW latachlatach 19571957 -- 19871987,, zorganizowanozorganizowano 99 sympozjówsympozjów
naukowychnaukowych nana różneróżne wybranewybrane tematytematy zastosowańzastosowań
fotogrametrycznych,fotogrametrycznych, ww Warszawie,Warszawie, KrakowieKrakowie ii
KatowicachKatowicach..

-- WW latachlatach 9090--tychtych ogólnopolskieogólnopolskie sympozjasympozja
organizowaneorganizowane ww ramachramach PTFiTPTFiT odbywałyodbywały sięsię coco dwadwa
lata,lata, nana podobnychpodobnych zasadachzasadach jakjak ww okresieokresie
poprzednimpoprzednim..



SympozjumSympozjum PTFiTPTFiT
KrakówKraków 19841984
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- Od 2000 roku organizowane są Ogólnopolskie
SympozjaSympozja dwóchdwóch typów,typów, tzwtzw.. fotogrametrycznefotogrametryczne
(w(w latachlatach parzystychparzystych 20002000,, 20022002,, 20042004,, 20062006,, 20082008,,
20102010)) orazoraz geoinformacyjnegeoinformacyjne (w(w latachlatach nieparzystychnieparzystych
20012001,, 20032003,, 20052005,, 20072007,, 20092009))..

WartymWartym podkreśleniapodkreślenia jestjest uregulowanieuregulowanie ww 20002000 rokuroku
pozycjipozycji ‘Archiwum‘Archiwum Fotogrametrii,Fotogrametrii, KartografiiKartografii ii
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pozycjipozycji ‘Archiwum‘Archiwum Fotogrametrii,Fotogrametrii, KartografiiKartografii ii
Teledetekcji’,Teledetekcji’, popularnejpopularnej ww naszymnaszym środowiskuśrodowisku seriiserii
wydawniczej,wydawniczej, oo statusiestatusie monografiimonografii naukowej,naukowej,
umożliwiającejumożliwiającej publikowaniepublikowanie recenzowanychrecenzowanych
artykułów,artykułów, zaza którektóre uzyskujeuzyskuje sięsię 44 punktypunkty KBNKBN.. SeriaSeria
WydawniczaWydawnicza ‘Archiwum‘Archiwum......’,’, któregoktórego RedaktoremRedaktorem
naczelnymnaczelnym jestjest profprof.. ZZ.. KurczyńskiKurczyński,, jestjest wydawanawydawana
coroczniecorocznie ww nakładzienakładzie okołookoło 200200 egzemplarzyegzemplarzy..
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DziałalnośćDziałalność PTFiTPTFiT nana areniearenie międzynarodowejmiędzynarodowej
trwatrwa jużjuż 8080 latlat –– odod wrześniuwrześniu 19301930 roku,roku, kiedykiedy --

-- nana IIIIII KongresieKongresie MiędzynarodowegoMiędzynarodowego TowarzystwaTowarzystwa
FotogrametrycznegoFotogrametrycznego (MTF)(MTF) ww ZurichuZurichu,, PTFPTF zostałozostało
CzłonkiemCzłonkiem MTF,MTF, aa profprof.. KK.. Weigel,Weigel, kierującykierujący 1616--
osobowąosobową polskąpolską delegacjądelegacją PTF,PTF, zostałzostał wybranywybrany
przewodniczącymprzewodniczącym dwóchdwóch połączonychpołączonych KomisjiKomisji MTFMTF;;
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przewodniczącymprzewodniczącym dwóchdwóch połączonychpołączonych KomisjiKomisji MTFMTF;;

-- ww 19321932 roku,roku, nana międzymiędzy kongresowymkongresowym spotkaniuspotkaniu wewe
Wiedniu,Wiedniu, PolscePolsce powierzonopowierzono przewodnictwoprzewodnictwo KomisjiKomisji
VV (tematy(tematy kształcenia),kształcenia), profprof.. WarchałowskiWarchałowski zostajezostaje
przewodniczącym,przewodniczącym, aa profprof.. WilczkiewiczWilczkiewicz sekretarzemsekretarzem;;



-- nana IVIV ii VV KongresieKongresie MTFMTF ((19341934 –– Paryżu,Paryżu, 19381938-- Rzym)Rzym)
uczestniczyłyuczestniczyły takżetakże liczneliczne polskiepolskie delegacje,delegacje, którektóre
przedstawiłyprzedstawiły raportraport narodowynarodowy ii stoiskostoisko wystawowewystawowe
(opracowania(opracowania polskiejpolskiej ekspedycjiekspedycji zz SpitsbergenSpitsbergen ii
Grenlandii,Grenlandii, mapymapy zz wykopaliskwykopalisk ww Gnieźnie)Gnieźnie);;

-------- na Kongresach MTF, VI  i VIII  (1948 na Kongresach MTF, VI  i VIII  (1948 -- Haga,  1956 Haga,  1956 --

Sztokholm),  były obecne  kilkuSztokholm),  były obecne  kilku--osobowe polskie  osobowe polskie  
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Sztokholm),  były obecne  kilkuSztokholm),  były obecne  kilku--osobowe polskie  osobowe polskie  
grupy, pomimo braku  członkowstwa w  MTF ; grupy, pomimo braku  członkowstwa w  MTF ; 

-- pierwszy formalny udział polskiej delegacji PTF, pod pierwszy formalny udział polskiej delegacji PTF, pod 
przewodnictwem  prof. Piaseckiego i doc. przewodnictwem  prof. Piaseckiego i doc. SztompkeSztompke
(po ponownym przyjęciu do MTF) ,  nastąpił w 1960 (po ponownym przyjęciu do MTF) ,  nastąpił w 1960 
roku na IX Kongresie w Londynie, z prezentacją roku na IX Kongresie w Londynie, z prezentacją 
sprawozdania do V komisji oraz 5 referatów; sprawozdania do V komisji oraz 5 referatów; 



-- na następnych Kongresach, X, XI i XII, XIII (1964 na następnych Kongresach, X, XI i XII, XIII (1964 ––
Lizbona, 1968 Lizbona, 1968 –– Lozanna, 1972 Lozanna, 1972 –– Ottawa, 1976 Ottawa, 1976 --
Helsinki), oraz w kadencjach pomiędzy nimi,  udział Helsinki), oraz w kadencjach pomiędzy nimi,  udział 
polskich polskich fotogrametrówfotogrametrów staje się coraz bardziej staje się coraz bardziej 
aktywny. aktywny. 

WW 19641964 rr.. PolscePolsce powierzonopowierzono kierownictwokierownictwo KomisjiKomisji
VIVI (Szkolenia,(Szkolenia, terminologiaterminologia ii bibliografia),bibliografia), przewprzew.. --
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VIVI (Szkolenia,(Szkolenia, terminologiaterminologia ii bibliografia),bibliografia), przewprzew.. --
docdoc.. WW.. SztompkeSztompke ,, sekretarzsekretarz -- AA.. LinsenbarthLinsenbarth
(funkcje(funkcje tete sprawowalisprawowali dodo 19741974 rokuroku..

WW organizacjiorganizacji XIIXII KongresuKongresu ww OttawieOttawie czynnyczynny udziałudział
bralibrali PolacyPolacy mieszkającymieszkający ww KanadzieKanadzie –– drdr BlachutBlachut
(koordynator(koordynator programuprogramu naukowego),naukowego), drdr.. ZarzyckiZarzycki
orazoraz profprof.. SitekSitek przebywającyprzebywający tamtam czasowoczasowo..



-------- WW 19741974 roku,roku, kierownictwokierownictwo KomisjiKomisji VIVI MTFMTF objąłobjął
profprof.. ZZ.. Sitek,Sitek, aa sekretarzemsekretarzem zostałzostał drdr JJ.. JachimskiJachimski..
PonownePonowne zatwierdzeniezatwierdzenie tychtych funkcjifunkcji nastąpiłonastąpiło nana
XIIIXIII KongresieKongresie ww HelsinkachHelsinkach ww 19761976 rokuroku..
FunkcjeFunkcje tete sprawowalisprawowali dodo 19801980 rokuroku..

WW ramachramach tejtej kadencjikadencji ,, zorganizowanozorganizowano ww 19751975,,
19781978 rr.. ww KrakowieKrakowie SympozjaSympozja KomisjiKomisji VI,VI, aa takżetakże
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19781978 rr.. ww KrakowieKrakowie SympozjaSympozja KomisjiKomisji VI,VI, aa takżetakże
opracowanoopracowano ‘Definicje‘Definicje terminówterminów fotogrametryczfotogrametrycz.. ’’
orazoraz zainicjowanozainicjowano praceprace nadnad wielojęzycznymwielojęzycznym
słownikiemsłownikiem MiędzynarodowegoMiędzynarodowego TowarzystwaTowarzystwa
FotogrametrycznegoFotogrametrycznego..



Kongres ISPRS 1964
Lizbona
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Kongres ISPRS 1968
Lozanna
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SympozjumSympozjum KomKom.. VIVI
ISPRSISPRS Kraków 1975
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- KongresKongres XIVXIV ((19801980 –– Hamburg),Hamburg), zgromadziłzgromadził dużądużą
grupęgrupę polskichpolskich fotogrametrówfotogrametrów,, którzyktórzy przedstawiliprzedstawili
kilkanaściekilkanaście referatówreferatów ww różnychróżnych KomisjachKomisjach..

WW czasieczasie KongresuKongresu zatwierdzonazatwierdzona zostałazostała nowanowa
rozszerzonarozszerzona nazwanazwa MTFMTF tjtj MTFiTMTFiT -- ISPRS,ISPRS, aa takżetakże
zainicjowanezainicjowane zostałozostało publikowaniepublikowanie wszystkichwszystkich
referatówreferatów kongresowychkongresowych ww wydawnictwiewydawnictwie
‘International‘International ArchivesArchives forfor PhotogrammetryPhotogrammetry andand
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‘International‘International ArchivesArchives forfor PhotogrammetryPhotogrammetry andand
RemoteRemote SensingSensing’’..

-- NastępneNastępne Kongresy,Kongresy, tjtj.. XV,XV, XVIXVI orazoraz XVIIXVII odbywałyodbywały
sięsię ww RioRio dede JaneiroJaneiro ((19841984),), KyotoKyoto ((19881988),), orazoraz ww
WaszyngtonieWaszyngtonie ((19921992)).. PomimoPomimo odległychodległych miejscmiejsc
PolskaPolska byłabyła reprezentowanareprezentowana przezprzez delegatówdelegatów PTFiTPTFiT,,
wywodzącychwywodzących sięsię zz uczelniuczelni ii przedsiębiorstwprzedsiębiorstw..



Kongres ISPRS
Waszyngton

1992
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- WW kolejnychkolejnych KongresachKongresach XVIII,XVIII, XIX,XIX, XX,XX, XXI,XXI, którektóre
odbywałyodbywały sięsię wewe WiedniuWiedniu ((19961996),), AmsterdamieAmsterdamie
((20002000),), IstambuleIstambule ((20042004)) orazoraz PekiniePekinie ((20082008)) brałybrały
udziałudział corazcoraz liczniejszeliczniejsze grupygrupy polskichpolskich
specjalistów,specjalistów, prezentującprezentując swojeswoje dokonaniadokonania
naukowenaukowe ii technologicznetechnologiczne nana różnychróżnych sesjachsesjach
tematycznychtematycznych..

WW trakcietrakcie XVIIIXVIII KongresuKongresu wewe Wiedniu,Wiedniu, przyznaneprzyznane
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WW trakcietrakcie XVIIIXVIII KongresuKongresu wewe Wiedniu,Wiedniu, przyznaneprzyznane
zostałyzostały przezprzez ISPRSISPRS -- międzynarodowemiędzynarodowe nagrodynagrody
„Eduard„Eduard DolezalDolezal AwardAward 19961996”” -- dwiedwie indywidualneindywidualne
(A(A.. Bujakiewicz,Bujakiewicz, RR.. Kaczyński)Kaczyński) orazoraz jednajedna zbiorowazbiorowa
(dla(dla ZespołuZespołu fotogrametrówfotogrametrów zz AGHAGH podpod
przewodnictwemprzewodnictwem JJ.. JachimskiegoJachimskiego))..



Kongres ISPRS 1996
Wiedeń
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Nagrody DOLEZALA
Kongres ISPRS Wiedeń

1996
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Kongres ISPRS 2004 Istambuł
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Kongres ISPRS 2008
Pekin
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WW dniudniu 44 lipcalipca 20102010 roku,roku, nana UniwersytecieUniwersytecie
Wiedeńskim,Wiedeńskim, ww miejscumiejscu założeniazałożenia ISPRSISPRS przezprzez
EduardaEduarda DolezalaDolezala ww 19101910 rokuroku,, odbyłyodbyły sięsię
uroczystościuroczystości 100100--lecialecia powstaniapowstania ISPRSISPRS..

ZZ tejtej okazjiokazji odbyłaodbyła sięsię uroczystauroczysta sesja,sesja, nana którejktórej
profprof.. OO.. Altan,Altan, aktualnyaktualny prezydentprezydent ISPRS,ISPRS, wręczyłwręczył
nagrodynagrody kilkukilku poprzednimpoprzednim prezydentomprezydentom ISPRSISPRS
(byli(byli toto profprof.. GG.. KonecnyKonecny,, drdr FF.. Doyle,Doyle,
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(byli(byli toto profprof.. GG.. KonecnyKonecny,, drdr FF.. Doyle,Doyle,
profprof.. KK.. TorlegardTorlegard,, profprof.. SS.. MuraiMurai,, MrMr LL..WW.. Fritz,Fritz,
profprof.. JJ.. TrinderTrinder,, profprof.. JJ.. DowmanDowman),), aa takżetakże nowonowo
mianowanymmianowanym CzłonkomCzłonkom HonorowymHonorowym ISPRSISPRS..
WśródWśród tychtych ostatnichostatnich znalazłznalazł sięsię nasznasz rodakrodak
drdr inżinż.. JerzyJerzy ZarzyckiZarzycki,, któryktóry byłbył przezprzez kilkakilka kadencjikadencji
wewe władzachwładzach ISPRSISPRS..

TrzyTrzy osobyosoby (A(A.. Bujakiewicz,Bujakiewicz, ZZ.. KurczyńskiKurczyński,, KK.. Pyka)Pyka)
reprezentowałyreprezentowały PTFiTPTFiT ww tychtych wspaniałychwspaniałych uroczystościachuroczystościach..



100 lat ISPRS
Wiedeń 2010
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CzłonkowieCzłonkowie PTFiTPTFiT ,, pozapoza funkcjamifunkcjami sprawowanymisprawowanymi
ww ISPRSISPRS (prezydent(prezydent ii sekretarzsekretarz Komisji,Komisji, ChairChair kilkukilku
GrupGrup RoboczychRoboczych ww różnychróżnych Komisjach),Komisjach), pełnilipełnili takżetakże
funkcjefunkcje ww innychinnych międzynarodowychmiędzynarodowych organizacjachorganizacjach
ii stowarzyszeniachstowarzyszeniach.. DlaDla przykładu,przykładu, profprof.. JJ.. JachimskiJachimski
byłbył odod 19921992 rokuroku członkiemczłonkiem prezydiumprezydium CIPA,CIPA, aa ww
latachlatach 19991999--20002000 jejjej SekretarzemSekretarzem GeneralnymGeneralnym..
ZaZa swojąswoją działalnośćdziałalność zostałzostał mianowanymianowany CzłonkiemCzłonkiem
HonorowymHonorowym CIPACIPA..

43

HonorowymHonorowym CIPACIPA..
AktywnośćAktywność polskichpolskich fotogrametrówfotogrametrów nana areniearenie międzynarodomiędzynarodo--
wejwej -- toto takżetakże ichich wieloletniawieloletnia pracapraca ww licznychlicznych zagranicznychzagranicznych
projektachprojektach produkcyjnychprodukcyjnych orazoraz uniwersyteckichuniwersyteckich ww wieluwielu
krajach,krajach, główniegłównie afrykańskichafrykańskich (Libia,(Libia, Nigeria,Nigeria, Irak,Irak, Kuwejt,Kuwejt, RPARPA
Zimbabwe,Zimbabwe, ZambiaZambia ii inneinne)).. WiedzaWiedza ii doświadczeniedoświadczenie zawodowezawodowe
ii dydaktycznedydaktyczne naszychnaszych specjalistówspecjalistów wspomagaływspomagały tamtam rozwójrozwój ww
zakresiezakresie wdrażaniawdrażania technologiitechnologii fotogrametrycznych,fotogrametrycznych, aa takżetakże
umożliwiałyumożliwiały odpowiednieodpowiednie kształceniekształcenie geodetówgeodetów nana
uniwersytetachuniwersytetach krajówkrajów rozwijającychrozwijających sięsię..


