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UDZIAŁ PO LSK ICH FO TOG RA M ETR Ó W W RO ZW O JU M ETO D
I T EC H N IK FO TO G RAM ETRYCZNYCH
(1911-2000)
Polscy fotogram etrzy na przestrzeni całego rozwoju fotogrametrii wnieśli niewątpliwie
duży w kład w rozwój metod i technik fotogram etrycznych oraz ich zastosow ania w różnych
dziedzinach nauki i gospodarki narodow ej. Ten wkład wyrażał się zarówno w rozw oju teorii
fotogram etrii, metod opracowań fotogram etrycznych ja k również, choć może w mniejszym
stopniu, w projektow aniu i budowie instrumentów fotogrametrycznych. Pośrednim w kładem
był także rozwój w yższego szkolnictw a fotogram etrycznego, które przygotow yw ało kolejne
pokolenia adeptów sztuki fotogram etrycznej. N iniejsze opracowanie je st pierw sza próbą
podsum ow ania tych dokonań i Autor zdaje sobie spraw ę z tego, że wiele tych dokonań nie
zostało w pełni przedstaw ione a niektóre z uwagi na brak odpow iednich m ateriałów mogły
zostać pom inięte. Tak więc opracow anie to należy potraktować jak o pierw szą próbę takiego
podsum ow ania, które zapewne w ym agać będzie w przyszłości dalszych uzupełnień i korekt.
Listę w ybitnych
polskich
fotogram etrów okresu m iędzyw ojennego otw iera
prof. Bronisław Piątkiew icz (1878-1966). B. Piątkiew icz był jednym z pierw szych, którzy
zainteresow ali się fotogram etrią w Polsce. Już w latach 1912-1913 odbył kursy z zakresu
fotogram etrii w W iedniu i Jenie. W roku 1926 w ykładał fotogram etrię na Akadem ii G órniczoHutniczej w Krakowie, a od roku 1926 do 1939 na Politechnice W arszaw skiej, gdzie
zorganizow ał
Pracow nię
Fotogram etryczną.
W roku
1924
zorganizow ał
O ddział
Fotogeodczyjny w M inisterstw ie Robót Publicznych z siedzibą w Krakowie. N a szczególne
pokreślenie zasługują prace prof. Piątkiewicza związane z zastosow aniem fotogram etrii przy
w yznaczaniu polskich granic. Już w roku 1925 powstaje mapa Tatr opracow ana m etodą
sterofotogram etryczną, a następnie m apa granicy polsko-rum uńskiej od Zaleszczyk do
O kopów św. Trójcy. Prof. Piątkiew icz był prekursorem zastosow ania fotogram etrii dla potrzeb
gospodarczych. Zorganizow ał i prowadził prace fotogram etryczne w Biurze Projektów
M elioracji Polesia (1928). Jako pierwszy w Polsce w ykorzystał metody fotogram etryczne do
badań archeologicznych i architektonicznych ( Biskupin i G niezno - 1938 oraz dokum entacja
fotogram etryczna dla planów odbudow y ratusza w Krakowie). Po II w ojnie św iatow ej,
kontynuow ał pracę na Politechnice W arszawskiej, gdzie w latach 1946-1960 kierow ał K atedrą
Fotogram etrii na W ydziale G eodezji i Kartografii.
Do prekursorów fotogram etrii w naszym kraju zaliczyć należy niew ątpliw ie
prof. Edw arda
W archałow skiego
(1885-1953),
wieloletniego
rektora
Politechniki
W arszaw skiej, który bezpośrednio po zakończeniu studiów geodezyjnych w M oskw ie w roku
1911, ogłasza drukiem „Zarys fotogram etrii” stanow iący pierwszy podręcznik napisany przez
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polskiego autora. O grom ny wpływ na rozw'ój fotogram etrii w Polsce oraz prezentację
osiągnięć polskiej fotogram etrii na forum m iędzynarodow ym wywarł prof. K asper W eigel
(1880-1941), wieloletni rektor Politechniki Lw'owskiej. W dorobku naukowym prof. W eigla na
jed n o z czołow ych miejsc wysuwały się prace z dziedziny fotogram etrii. Jako młody profesor
m iernictw a uw zględniał w swoich wykładach fotogram etrię. W latach 1917-1927 kierow ał
osobiście w ykonaniem a następnie opracowaniem m ap wschodniej części W ysokich Tatr.
Prof. W eigel był założycielem oraz pierwszym przew odniczącym Polskiego Tow arzystw a
Fotogram etrycznego i kilkakrotnie reprezentow ał Polskę na M iędzynarodow ych Kongresach
Fotogram etrycznych, na których prezentow ano dorobek polskiej fotogram etrii. Uczniem
prof. W eigla, był prof. Edm und W ilczkiew icz (1891-1946), który ju ż w roku 1928 rozpoczął
prow adzenie w ykładów na O ddziale M ierniczym W ydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Lwowskiej. W roku 1930 publikuje podręcznik „Zasady zdjęć fotogram etrycznych” , który
przez wiele lat stanow ił podstaw ow ą lekturę dla studentów. W roku 1932, po obronieniu pracy
pt. "W yznaczanie elem entów orientacji w zajem nej stereogram ów na podstaw ie pom ierzonych
w spółrzędnych tłowych
lub kątów ” , będącej pierw szą rozpraw ą doktorską z zakresu
fotogram etrii w Polsce, uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W pracy tej
prof. W ilczkiew icz podał teoretyczne rozw iązanie podstaw ow ego zagadnienia w fotogram etrii.
Prof. W ilczkiew icz prow adził ustawicznie prace badaw cze i konstrukcyjne, w wyniku których
zaprojektow ał nowy typ aeroprojektora
przeznaczonego do opracow ania stereogram ów
fotogram etrycznych. O pis przyrządu, wyniki badania dokładności oraz sposoby orientacji
zostały podane w pracy: "’Nowy typ aeroprojektora i sposób jeg o użycia” , która stała się
podstaw ą habilitacji w roku 1937. Model tego aeroprojektora prof. W ilczkiew icz
zaprezentow ał na V M iędzynarodow ym K ongresie Fotogram etrycznym w Rzymie
w roku 1938. N a tym K ongresie prof. W ilczkiew icz przedstaw ił opracow aną przez siebie
graficzno-anal ityczną
m etodę
orientacji
modelu
przestrzennego
w
przyrządach
stereom etrycznych. Prof. W ilczkiew icz był także tw órcą przetw ornika fotogram etrycznego
oraz kam ery aerofotogram etrycznej. U czniem zarówno prof. W eigla ja k i prof. W ilczkiew icza
był wybitny polski fotogram etra dr T eodor Błachut, który wywarł duży wpływ na rozwój
fotogram etrii w drugiej połow ie XX wieku.
Poczet w ybitnych polskich fotogram etrów , którzy rozpoczynali sw ą działalność na
niwie fotogram etrii w okresie m iędzywojennym zam yka prof. M arian Brunon Piasecki (19041980). Od m om entu ukończenia studiów na Politechnice W arszawskiej w roku 1927 zw iązany
był z pracą dydaktyczną na Politechnice W arszawskiej. Po przejściu na em eryturę
prof. Piątkiew icza w roku 1960, prof. Piasecki obejm uje Katedrę Fotogram etrii, którą kierow ał
do roku 1975, tj. do przejścia na em eryturę. Pod opieką naukow ą prof. Piaseckiego wyrosło
kilka pokoleń polskich fotogram etrów okresu pow ojennego, którzy przyczynili się do dalszego
rozw oju fotogram etrii w naszym kraju. Prof. Piasecki w niósł ogrom ny w kład w rozwój
fotogram etrii płaskiej, a uwieńczeniem tych prac był podręcznik „Fotogram etria płaska” .
Prof. Piasecki był autorem podręcznika akadem ickiego „Fotogram etria lotnicza i naziem na” ,
który stanow ił podstaw ow e źródło w iedzy fotogram etrycznej dla wielu pokoleń polskich
fotogram etrów .
Prof. Piasecki w roku 1931 opracow ał m etodę fotogram etrycznego w yznaczania ugięć
mostu kolejow ego linii średnicowej w W arszawie przy statycznej i dynam icznej próbie
obciążenia. Poza działalnością naukow o-dydaktyczną prof. Piasecki był ściśle zw iązany
z praktycznym zastosow aniem i wykorzystaniem m etod fotogram etrycznych w gospodarce
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narodow ej. Był założycielem i kierownikiem pierw szego w Polsce przedsiębiorstw a
fotogram etrycznego FO TO LO T utw orzonego przy Polskich Liniach Lotniczych w roku 1930.
W FOTOLOC1E opracow ano i udoskonalono wiele technik fotogram etrycznych, a zw łaszcza
m etody fototriangulacji oraz metody sporządzania fotoplanów i fotomap. D la M insterstw a
Skarbu FO T O L O T opracow ał fotoplany dla ponad 5 milionów hektarów, fotoplany dla celów
m elioracji Polesia oraz fotoplany dla doliny rzeki Narwi. W FOTO LO CIE opracow ano także
fotoplany W arszaw y w skali 1:2 000, Łodzi oraz kilkudziesięciu innych miast polskich.
N iem ałą rolę w rozw oju fotogrametrii w naszym kraju odegrali fotogram etrzy
wojskow i. W W ojskowym Instytucie G eograficznym , który powstał w roku 1918, ju ż w roku
1920 utw orzono Referat Fotogram etryczny, przekształcony w roku 1926 w Sam odzielny
Referat Fotogram etryczny. Pierw szą pracą, w ykonaną przez tą komórkę w latach 1921-1924,
było pokrycie zdjęciam i fotogram etrycznym i odcinka granicy polsko-radzieckiej o długości
1400 km, opracow anie fotom ap a następnie planów sytuacyjno-w ysokościow ych tego obszaru.
W latach 1930-1939 metody fotogram etryczne były w ykorzystyw ane głównie do opracow ania
fotom ap i pierw orysów map topograficznych. Zdjęciam i fotogram etrycznym i pokryto ponad
150 000 km2, co stanowiło 40% ów czesnego terytorium Polski. W W ojskow ym Instytucie
G eograficznym pow stało kilka oryginalnych instrumentów do opracowań fotogram etrycznych.
W roku 1927 został skonstruow any przez Urbańskigo prostow nik do zdjęć lotniczych oparty
na zasadzie epidiaskopu. W roku 1933 pow stał prostow nik kpt. Rychlewskiego,
charakteryzujący się bardzo prostą konstrukcją. W roku 1935 por. Now icki opracow ał
oryginalną konstrukcję prostow nika dwuczęściow ego, w którym obraz zdjęcia lotniczego był
rzutow any na m apę przez lustro półsrebrzone. W roku 1937 pojaw ił się prostow nik
kpt. Słupeczańskiego, um ożliw iający dw uoczną obserw ację zdjęcia i mapy oraz prostow nik
optyczno-m echaniczny kpt. Dobrzyńskiego. Państwowe Zakłady O ptyczne w W arszaw ie
w yprodukow ały serię prostow ników wg koncepcji kpt. Dobrzyńskiego, które służyły do
aktualizacji map topograficznych. Polskie Zakłady O ptyczne w yprodukow ały też prototyp
fotogram etrycznej kam ery lotniczej.
Lata II wojny światowej to przerw a w działalności fotogram etrycznej w naszym kraju.
Polscy fotogram etrzy działali jed n ak poza granicami Polski. W arto tu pokreślić osiągnięcia
polskich fotogram etrów w pracach topograficznych polskiej armii na zachodzie
(prof, pik Bronisław D zikiew icz w II K orpusie oraz m jr Adam Lipko, który w W ielkiej
Brytanii w ydał skrypt z fotogram etrii), ja k i w obozach dla internowanych (inż. T eodor
Błachut, w czasie pobytu w obozie uniwersyteckim
dla internowanych w W interthur
w Szw ajcarii, w ydał w 1944 roku skrypt „Fotogram etria”).
W okresie po drugiej w ojnie światowej na czoło polskich fotogram etrów - o uznaniu
ogólnośw iatow ym - wysuwa się dr T eodeor Błachut, w spomniany wcześniej absolw ent
Politechniki Lwowskiej. Po zakończeniu wojny podejm uje pracę w firmie W ild w Heerbrugg,
która konstruow ała i produkow ała instrumenty fotogram etryczne i geodezyjne. W czasie swej
pracy w D ziale K onstrukcyjnym inż. T eodor Błachut opracow ał koncepcję uniw ersalnego
autografu A7 W ilda, który w tamtym okresie był najnow ocześniejszym i jednocześnie
najprecyzyjniejszym przyrządem służącym do opracow ania zarówno zdjęć lotniczych jak
i naziem nych. W późniejszym okresie, tj. w latach 1951-1980 inż. Błachut kierow ał utw orzoną
przez siebie S ekcją Badań Fotogram etrycznych w Kanadyjskim Instytucie Badaw czym (N R CN ational Research Council o f Canada). Była to unikalna placów ka w skali św iatow ej, która
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doprow adziła do całkowitej zmiany rozw iązań technicznych
i technologicznych
w fotogrametrii. W Sekcji Fotogram etrycznej dr. Błachuta zostały rozw inięte metody
fotogram etrii analitycznej i opracow ane program y do wyrów nania aerotriangulacji szeregowej
i blokowej. Tu pow staje pierwszy prototyp autografu analitycznego oparty na metodach
analitycznych, w miejsce stosowanych do tej pory metod optyczno-m echanicznych. Dr Błachut
jest też w spółtw órcą m onokom paratora precyzyjnego służącego do pom iaru w spółrzędnych
zdjęć.
N ajw ażniejszym
dokonaniem
dr. Błachuta
było
stw orzenie
koncepcji
stereoortofotografii oraz skonstruow anie instrum entów um ożliw iających realizacje tej
koncepcji, tzw. ortokartografu (ang. orthocartograph) służącego m.in. do w ytw arzania
stereoortofotogram ów (ortofotogram u i sterokom ponentu) oraz kilku typów przyrządów do
ich opracowań o nazwie stereocom piler. Dr Błachut był też pionierem w ykorzystania metod
fotogram etrycznych do zakładania katastru. Technika stereortofoto, zastosow ana do prac
katastralnych, została w drożona w wielu krajach Ameryki Ł acińskiej, m.in. w Peru, Kolumbii
oraz w Meksyku.
Dr Błachut odegrał w ręcz nieocenioną rolę w rozw oju polskiej kadry
fotogram etrycznej. W ielu naukowców z Akademii G órniczo-H utniczej z K rakowa, ja k
i z Politechniki W arszawskiej przebyw ało na stażach naukowych w N RC na stypendiach podoktorskich, gdzie miało m ożliw ość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciam i i trendam i
rozw oju fotogrametrii. O siągnięcia dr. Błachuta znalazły w yraz w wielu tytułach i godnościach
przyznanych przez różne kraje. Polska A kadem ia N auk wyróżniła dr. Błachuta nadaniem
godności członka zagranicznego Polskiej A kadem ii Nauk. Stow arzyszenie G eodetów Polskich
przyznało Mu godność H onorow ego Członka SGP, a Polskie Tow arzystw o Fotogram etrii
i Teledetekcji dyplom honorow ego członkostw a PTFiT. A kadem ia G órniczo-Fłutnicza
w K rakowie nadała dr Teodorow i Błachutowi najw yższą godność akadem icką - doktorat
honoris causa.
Drugim naszym rodakiem działającym na terenie Kanady je st dr Jerzy Zarzycki,
absolw ent Politechniki W arszawskiej. Po skończeniu studiów na W ydziale G eodezji
i K artografii Politechniki W arszawskiej pracow ał na Uniw ersytecie Technicznym w Zurichu,
gdzie otrzym ał doktorat z zakresu fotogram etrii. Był on m.in. tw órcą metody graficznego
wyrów nania aerotriangulacji, która została zastosow ana w' wielu krajach. W czasie pracy
w Kanadzie, w okresie kiedy był szefem Państwowej Służby G eodezyjnej, rozw inął m etody
num erycznego opracow ania map fotogram etrycznych i zastosow ał je przy produkcji map
topograficznych. D ow odem wysokiego uznania dokonań dr. Zarzyckiego było przyznaniu Mu
- przez Senat Politechniki W arszawskiej - tytułu H onorow ego Profesora PW.
W okresie pow ojennym dużą rolę w rozw oju metod fotogram etrycznych odegrały:
Politechnika W arszaw ska, A kadem ia G órniczo-H utnicza w K rakow ie, Instytut G eodezji
i K artografii, a także Państw ow e Przedsiębiorstw o Fotogram etrii. Pierwsze doktoraty
z zakresu fotogram etrii zostały przeprow adzone na W ydziale G eodezji i K artografii
Politechniki W arszaw skiej, a prom otorem tych prac był prof. M arian Brunon Piasecki.
Z prof. Piaseckim bardzo blisko w spółpracow ał doc. W acław Sztomke, którego zasługi
dotyczyły głów nie zorganizow ania w ykonaw stw a zdjęć lotniczych obszaru Polski
bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Doc. W acław Sztom pke był bardzo aktywny
na polu m iędzynarodow ym , m.in. dwukrotnie przew odniczył K omisji VI M iędzynarodow ego
Tow arzystw a Fotogram etrii (1964-68 - 1972-1973). W roku 1945 reaktyw owana została
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kom órka fotogram etryczna PLL LOT, którą zorganizow ał i kierował doc. W. Sztompke.
W okresie 1945-1948 staraniem doc. Sztompki w ykonano zdjęcia lotnicze wielu m iast
polskich oraz dla innych obszarów naszego kraju. W ostatnich latach niem ałe zasługi dla
pozyskania zdjęć fotogram etrycznych całego obszaru Polski w ramach program u PHA RE
należy przypisać dr inż. Zdzisław ow i Kurczyńskiemu.
W pierw szych latach pow ojennych opracow ania fotogram etryczne dla celów cywilnych
były realizow ane przez Biuro Fotogram etryczne G łównego Urzędu Pom iarów Kraju.
W Biurze Fotogram etrycznym , kierowanym przez inż. St. Dmochowskiego pracow ali głów nie
przedw ojenni pracow nicy FOTO LO TU (Jó zef Kruszyński, M ichał Rogulski, Stanisław
Biedroński, Jadw iga Kwastowa). W następnym okresie prace fotogram etryczne były
wykonyw ane przez Państw ow e Przedsiębiorstw o Fotogram etrii, którego głów nym zdaniem
było opracow anie m etodam i fotogram etrycznym i mapy kraju w skali 1:25 000 i 1:10 000.
W iele osiągnięć polskich fotogram etrów dotyczy opracow ania i zastosow ania nowych
metod fotogram etrycznych dla celów topograficznych. N a tym odcinku duże osiągnięcia
należy przypisać doc. Stanisławowi Dmochow skiem u, który opracow-ał technologię
opracow ania map topograficznych m etodą zróżnicow aną zastosow aną przy opracow aniu map
topograficznych w skalach 1:25 000. Doc. Dmochowski był także autorem metody triangulacji
radialnej instrum entalnej stosowanej przy opracowaniu map topograficznych Polski
w skali 1:10 000. W Państwowym Przedsiębiorstw ie Fotogrametrii w W arszawie opracow ano
technologię opracow ania fotom ap strefowych (Z. Kramarz, A. Linsenbarth), m etodę
w ykonyw ania zdjęć quasi-celow anych (A. Linsenbarth, C. Lipert), m etody graficznego
w yrów nania aerotriangulacji (A. Rym arowicz), oraz metody blokow ego w yrów nania
aerotriangulacji (Ew a Musiał, A. Rym arowicz). Doc. Bohdan Bohonos z IGiK był z kolei
autorem opracow ania technologii fotogram etrycznego badania odkształceń terenu na skutek
działalności górniczej. W Instytucie G eodezji i K artografii rozwinięto metody aerotriangulacji
analitycznej (Stanisław Dąbrow ski, W itold M izerski, Stanisław Janiszew ski, Jan Ziobro).
M iędzy innymi opracow ano technologię aerotriangulacji „TR A N SBLO K ” p rzeznaczoną dla
obiektów w ydłużonych (1976). W ostatnim okresie opracowano technologię aerotriangulacji
cyfrowej (Rom uald Kaczyński, Jan Ziorbo, Florian Dźwigałowski) a także m etody budow ania
cyfrow ego num erycznego terenu oraz cyfrowej ortofotografii. W IGiK opracow ano także
fotogram etryczną m etodę opracow ania map tras komunikacyjnych (dr G rażyna Skalska).
Z innych cennych prac wym ienić należy metody interpretacji zdjęć spektrostrefow ych dla
potrzeb badania stanu sanitarnego lasu (dr W ojciech Bychawski) oraz metody w ykorzystania
zobrazow ań term alnych dla różnych potrzeb gospodarczych, m.in. w yznaczanie tem peratury
wody oraz tem peratury pow ierzchni terenu w m iastach (prof. Andrzej Ciołkosz, dr A ndrzej
N ow osielski). Bardzo oryginalnym rozw iązaniem było dostosow anie kamery lotniczej W ilda
RC-7 do w ykonyw ania precyzyjnych zdjęć naziem nych (dr Andrzej Now osielski).
W iele cennych i now atorskich opracow ań związanych z numerycznymi m etodam i
aerotriangulacji zostało zainicjow anych przez zespół opracow ań analitycznych, który zaw iązał
się w roku 1965. W latach 1967-1980 udziałem fotogram etrów ze środow iska w arszaw skiego
ja k i krakow skiego było opracow anie szeregu rozw iązań z zakresu fotogram etrii analitycznej.
D otyczyło to głów nie problem ów z zakresu aerotriangulacji analitycznej takich ja k korekcja
błędów system atycznych obserw acji, wyrów nanie aerotriangulacji, korekcja deform acji zdjęć,
sym ulacyjne m etody badań i optym alizacji rozw iązań (dr hab. inż. A leksandra Bujakiew icz,
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dr inż. Stanisław Dąbrowski, dr. M ichał G ałda, m gr inż. Stanisław Janiszewski, mgr inż. Ewa
M usiał, dr inż. W itold M izerski, dr inż. W ładysław M ierzwa, dr hab. inż. Leonard Pęczek,
prof, dr hab.inż. Zbigniew Sitek oraz dr inż. Jan Ziobro). Podsum ow anie dokonań z tego
zakresu stanow iła pierw sza książka fachowa w języku polskim: ’’Fotogram etria analityczna”
(T. W yszkow ski, M. G ałda, A. Bujakiewicz, L. Pęczek, W. Bychawski, S. Dąbrowski,
Cz. W ajrak).
W iele cennych i now atorskich opracow ań związanych z numerycznymi metodami
aerotriangulacji zrealizow ano w Centrum Inform atycznym G eodezji i K artografii (1974-1987)
przekształconym w roku 1988 w Centralny O środek G eodezji i Kartografii (CO G iK ). Początki
tych prac sięgają roku 1970, kiedy to w Zakładzie O bliczeń i Rachunku W yrównawczego
Instytutu G eodezji i K artografii rozpoczęto prace nad metodam i aerotriangulacji. Powstał
system o nazw ie A ERO BLO K dostosow any do EM C O dra 1204. T w órcą algorytm u był
prof. Jerzy G aździcki, a autorem technologii m gr inż. Ewa Musiał. N a przełom ie 1976/77
w CIG iK opracow ano system A ER O N ET 1 pozw alający na iteracyjne w yrów nanie płaskowysokościow'e, który m.in. został w ykorzystany przy pracach eksportow ych w Iraku.
W roku 1978 pow stał system A ER O N ET 2 oparty na wstępnym wyrów naniu bloku
w segm entach i dostosow any zarówno do obserw acji wykonywanych na autografach ja k i na
stereokom paratorach. System ten został w ykorzystany w wielu przedsiębiorstw ach na terenie
kraju. W roku 1986 pow stał system A ER O N ET IBM PC, pozw-alający zarów no na
w yrów nanie m etodą niezależnych modeli ja k i m etodą niezależnych wiązek. Autorami
w szystkich system ów fotogram etrycznych opracow anych w CIG iK i CO G iK były
mgr inż. Ewa M usiał i mgr inż. Ewa Konieczyńska.
Z zakresu rozw oju metod analitycznych należy wymienić dokonania dr. Ryszarda
Preussa oraz mgr. inż. Jerzego Saczuka. Dr Ryszard Preuss z Politechniki W arszawskiej
opracow ał system o nazwie „N A D Z Ó R ” służący do w spom agania obserw acji na
stereokom paratorach precyzyjnych. System ten pozw alał na zbieranie danych dla wyrów nania
aerotriangulacji i pozw alał na kontrolę grubych błędów. System ten został zainstalow any
w Państwowym Przedsiębiorstw ie G eodezyjno-K artograficznym w W arszaw ie oraz przy
realizacji prac eksportow ych w Libii.
N a szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia polskich fotogram etrów zw iązane
z dostosow aniem fotogram etrycznych instrum entów do fotogram etrycznych opracow ań
num erycznych. Z tego zakresu w ymienić należy m etodę adaptacji instrum entów analogow ych
i stereokom paratorów precyzyjnych do w spółpracy z kom puteram i klasy PC (Dr. R. Preuss we
w spółpracy z doc. dr. Edw ardem Now akiem ). Szereg rozw iązań dotyczących tego sam ego
zagadnienia było autorstw a mgr. inż. Jerzego Saczuka. Sterow any kom puterow o
fotogram etryczny system opracow ania map o nazw ie „D IG IM A P” został w drożony w wielu
instytucjach w Polsce zajm ujących się opracow aniam i fotogram etrycznym i oraz w U gandzie
przy pracach realizow anych przez IGiK. K olejną w ersja tego sytemu był system „D IG IM A P G eoS E T ” . Rozw iązania te nie ustępow ały podobnym rozw iązaniom oferowanym przez firm y
zagraniczne.
N ie m ożna też pom inąć roli ja k ą w rozw oju zarówno fotogram etrii naziem nej ja k
i fotogram etrii lotniczej w ieikoskalowej odegrało W arszaw skie Przedsiębiorstw o G eodezyjne.
W roku
1965, z inicjatywy dyr. W acław a K łopocińskiego utw orzono pracow nię
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fotogram etryczną, której pierwszym kierownikiem była mgr inż. Elżbieta W anot. W tej
pracowni w ykonano w iele opracowań fotogrametrycznych dla potrzeb dokum entacji
architektonicznej, a późniejszym okresie opracowyw ano mapy w skali 1:500 oraz 1:1 000 dla
W arszawy i innych m iast w rejonie stolicy. N iem ałą rolę w rozwoju metod fotogram etrycznych
odegrały także kom órki fotogram etryczne organizow ane przy Okręgowych Przedsiębiorstw ach
M ierniczych. W ym ienić tu należy pracow nię fotogram etryczną w O PG K w K atow icach
kierow aną początkow o przez mgr. inż. A ndrzeja W olniew icza a następnie przez
mgr. inż. Henryka Trutwina. Podobne pracownie powstały przy O PG K w Szczecinie
(mgr inż. Z. M echliński ), w OPGK w Gdańsku (dr inż. Bogdan Szczechow ski), oraz we
W rocław iu, Rzeszow ie, Białymstoku, Opolu. Poznaniu i Lodzi. W G E O PR O JE K C IE
w W arszaw ie ju ż od roku 1973 stosowano metody fotogrametrii analitycznej, a w roku 1978
pow stała tam Pracow nia Fotogram etrii Analitycznej kierowana przez mgr. inż. Stanisław a
Janiszew skiego. We wszystkich tych kom órkach opracowano wiele oryginalnych metod
fotogram etrycznych na specyficzne potrzeby różnych branż.
Fotogram etrzy z ośrodka krakow skiego m ogą się poszczycić wielom a osiągnięciam i
dotyczącym i głów nie zastosow ania metod fotogram etrycznych w górnictwie podziem nym
i odkrywkowym. Prof, dr hab. Zbigniew Sitek był tw órcą metod i technologii zastosow ania
fotogram etrii do inw entaryzow ania postępu prac w górnictwie odkrywkowym . W ażnym
osiągnięciem prof. Sitka było także dostosow anie aparatów fotograficznych do w ykonyw ania
fotogram etrycznych zdjęć pom iarowych. Innym wkładem w rozwój fotogram etrii była ocena
i analiza zdjęć w ykonanych kamerami fotogram etrycznym i w yposażonym i w płytkę z siatką
(reseau) dla celów aerotriangulacji analitycznej. Prof. Sitek był także prekursorem
zastosow ania metod ortofotograficznych w Polsce. W ynikiem przeprow adzonych badań
teoretycznych było opracow anie metod przetw arzania stereokom ponentów oraz zbudow anie
nowego przyrządu do pomiaru i interpretacji sterogram ów , tzw. stereokom pilatora AGH.
Prof, dr hab. Jó z ef Jachim ski w niósł wielki wkład w rozwój fotogram etrii analitycznej.
Jest autorem w'ielu oryginalnych rozw iązań związanych z metodam i fotogram etrycznym i
stosowanym i do wykonyw ania dokum entacji fotogram etrycznej budowli architektonicznych
i rzeźb. Prof. J. Jachim ski był w spółautorem pierwszej oficjalnej instrukcji dotyczącej
inw entaryzacji zabytków w Polsce. W yrazem uznania na tym polu je st fakt, że od roku 1992
prof. J. Jachim ski je st członkiem prezydium International Com mission for A rchitectural
Photogram m etry, a w latach 1999 - 2000 był Sekretarzem G eneralnym tej kom isji. Pod
kierunkiem prof. Jachim skiego na AGH pow stała koncepcja uproszczonego autografu
cyfrow ego o nazwie videostereodigitizer, który został zaprezentow any na K ongresie
Fotogram etrycznym w W aszyngtonie w roku 1992 i znalazł praktyczne zastosow anie w wielu
instytucjach w Polsce. W spółtw órcą tego systemu był mgr inż. Janusz Zieliński.
Fotogram etryczne metody badania przem ieszczeń i odkształceń rozw inęli w AGH
prof, dr hab. Jerzy. Bernasik oraz dr Ryszard Florek. W AGH opracow any został pierw szy
polski program do różniczkow ego przetw arzania obrazów cyfrowych, który prezentow any był
na K ongresie ISPRS w Kyoto w roku 1988 (J. Jachim ski, W. M ierzwa, K. Pyka, A. Boroń,
J. Zieliński). W AGH opracow ano także technologię opracow ania cyfrowych fotoplanów
rozw inięć m alow ideł znajdujących się na sklepieniach niepłaskich, która była prezentow ana na
K ongresie w A m sterdam ie w 2000 roku (J. Jachim ski, W. M ierzwa, A. Boroń).
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Ośrodki fotogram etryczne na innych uczelniach w Polsce w niosły też niemały wkład
w rozwój metod fotogram etrycznych i ich zastosow ania w gospodarce narodow ej. W iele
oryginalnych metod dotyczących zastosow ania fotogram etrii i fotointerpretacji w rolnictw ie
i ochronie środow iska opracow ano w K atedrze Fotogram etrii Akademii Rolniczo-Technicznej
w
O lsztynie,
kierowanej
przez
wiele
lat
przez
przedw cześnie
zm arłego
prof. dr. hab. K azim ierza Sikorskiego, a obecnie kierowanej przez prof. dr. hab. Idziego
G ajderowicza. Prof. Sikorski zainicjow ał utworzenie zintegrow anego cyfrowego systemu
tw orzenia map tem atycznych dla celów rolnictw a i ochrony środowiska. Prof. Idzi G ajderow cz
opracow ał technologię aktualizacji map numerycznych w oparciu o techniki fotogram etrii
cyfrowej. Dr Sawicki był autorem szeregu oryginalnych rozw iązań związanych
z wykorzystaniem fotogrametrii naziemnej dla dokum entacji architektonicznej budowli
zabytkowych. O pracow ał także cyfrowy system video-term alny dla aplikacji w bliskim
zasięgu. Dr inż. M arek M róz opracow ał m etodykę wykorzystania zdjęć lotniczych i GIS do
oceny stosunków wilgotnościow ych gleb. Dr inż. Andrzej Lubecki opracow ał metody
wykorzystania technik term owizyjnych do badania środowiska. Dr Renata Jędryczka
opracow ała m etodę filtracji N um erycznego M odelu Terenu. Dr Zygmunt P asz o tajest autorem
oryginalnej metody orientacji zewnętrznej zdjęć z w ykorzystaniem istniejącego ortofo oraz
N M T. Dr inż. Jerzy M iałdun swoje prace badaw cze pośw iecił zastosow aniu fotogram etrii
w badaniach archeologicznych. Dr inż. A leksnder Żarnow ski jest autorem opracow ań
z zakresu 3D map kom puterowych na podstaw ie obrazów cyfrowych i now oczesnej grafiki
kom puterowej. Prof.dr hab. Andrzej Swiątkiew icz z A kademii Rolniczej we W rocław iu był
z kolei autorem kilku metod związanych z wykorzystaniem metod fotogram etrycznych dla
potrzeb rolnictw a. M.in. je st autorem metody w ykorzystania fotogram etrii dla celów
m elioracyjnych.
W początkow ym okresie pow ojennym , z uwagi na trudności w korzystaniu ze zdjęć
lotniczych, znacznie rozw inięto metody fotogram etrii naziemnej. N a pierw sze m iejsce
w ysuw ają się prace związane z wykorzystaniem fotogram etrii w celu sporządzania
dokum entacji architektonicznej (dr M ieczysław N iepokólczycki, mgr inż. Elżbieta W anot)
oraz dla celów badań archeologicznych prow adzonych przez polskie m isje badaw cze
w Egipcie i Syrii (dr M. N iepokólczycki). N a szczególne podkreślenie zasługują prace
w ykonywane przez Pracow nię Dokum entacji Fotogram etrycznej przy Przedsiębiorstw ie
Pracownie K onserw acji Zabytków (PP PKZ). Założycielem i kierownikiem tej pracowni była
mgr inż. E lżbieta W anot. Pracow nia ta w okresie 1970-1990 w ykonała wiele prac zw iązanych
z inw entaryzacją obiektów architektonicznych zarów no na terenie Polski jak i poza jej
granicami. W K rakowie w latach 1954-1960 je d n ą z pierwszych kom pleksow ych
inwentaryzacji Zam ku w Baranow ie Sandom ierskim w ykonał z-ca prof. Jan Cisło z AGH.
Wiele opracow ań zw iązanych z inw entaryzacją obiektów zabytkowych zostało w ykonanych
przez Pracow nię Fotogram etryczną Krakow skiego Przedsiębiorstw a G eodezyjnego kierow aną
przez inż. J. G ala (w półtw órcą technologii zastosow anej w KPG był prof. J. Jachim ski),
a w latach 1970-1975 przez Zakład Fotogram etrii AGH kierow any przez prof. Z. Sitka.
M gr inż.
Jolanta
O rlińska z
Politechniki
W arszawskiej
opracow ała technologię
trójw ym iarow ej inw entaryzacji obiektów architektonicznych.
Fotogram etria nietopograficzna rozw ijała się także poza branżą ściśle geodezyjną. N a
szczególną uwagę zasługuje działalność w tym zakresie prow adzona w Zakładzie N auk
G eologicznych Polskiej A kadem ii Nauk. Prace pionierskie w zakresie badań i w ykorzystania

A. Linsenbarth: ,, U dział polskich fotogram etrów w rozwoju

5-9

fotogram etrii dla celów geologicznych wykonywał prof. Kazimierz Guzik. Z jeg o inicjatywy
w roku 1961 pow stała pracow nia fotogram etryczna, której organizatorem i w ieloletnim
kierownikiem był dr inż. Jan Konieczny. W pracowni tej m.in. opracow ano m etodę
opracow ania ukośnych zdjęć lotniczych. Prace z zakresu w ykorzystania metod
fotogram etrycznych dla potrzeb geologicznych prowadzone były także przez prof. G uzika
w Państwowym Instytucie Geologicznym , w którym w późniejszym okresie pow stała
Pracownia Fotointerpretacji kierow ana przez prof. Józefa Błażyńskiego a następnie przez
dr. M arka G ranicznego. N a podkreślenie zasługują osiągnięcia dr. Stanisław a M ularza z AGH
w
w ykorzystaniu
fotogram etrii
i fotointerpretacji
w
badaniach
geologicznych
i geom orfologicznych.
W zakresie w ykorzystania fotogram etrii dla potrzeb leśnictwa pierw sze prace badaw cze
realizow ane były ju ż w latach 1950-1957 przez mgr. inż. M. Staneckiego z Zakładu
U rządzania Lasu Instytutu Badaw czego Leśnictwa. W roku 1957 w Biurze U rządzania Lasu
i Projektów Leśnictw a została zorganizow ana Pracownia Fotogram etryczna, której
organizatorem i wieloletnim kierownikiem był mgr inż. K rzysztof Rudzki. Do rozw oju
fotogram etrii nietopograficznej przyczynił się niewątpliwie program rządowy koordynow any
przez Instytut G eodezji i K artografii (doc. dr Jan Konieczny).
Bardzo znaczny wkład wnieśli polscy fotogram etrzy w opracow anie metod i technik
fotogram etrycznych do pom iarów i badania obiektów inżynierskich, ich przem ieszczeń
i odkształceń. Lista osiągnięć na tym odcinku je st bardzo długa. Dotyczy to zarów no technik
pom iarowych, często z zastosow aniem unikalnej aparatury pom iarowej, ja k i metod
opracow ania. Z oryginalnych rozw iązań należy w ymienić technikę oraz m etodę pom iarów
szybkich procesów technicznych opracow aną przez prof. A ndrzeja M ajdego, któ rą m ożna
określić m ianem fotogram etrii dynam icznej. M etoda ta opierająca się na w ykorzystaniu
szybkobieżnej kam ery filmowej z przystaw ką stereoskopow ą um ożliw iała w ykonyw anie
8000 zdjęć/sek. Dla przykładu m etodą zaproponow aną przez prof. A. M ajdego m ożna było
zarejestrow ać i odtw orzyć proces tłoczenia w ybuchow ego trw ający 0,003 sekundy rejestrując
w tym czasie 24 zdjęcia. Z oryginalnych metod fotogram etrii dynam icznej w ym ienić należy
badanie osuw isk terenu za pom ocą metody fotogram etrycznej opartej na pom iarze tzw.
paralaksy czasowej (prof, dr hab. Stanisław Ostaficzuk).
Bardzo oryginalnym opracow aniem było skonstruow anie i zastosow anie specjalnej
sondy fotogram etrycznej do rejestrow ania pionowych wyrobisk górniczych. M etoda
wykonania takich zdjęć oraz sposób ich opracow ania została opatentow ana przez
prof. dr. hab. inż. Zygm unta K ow alczyka - w ieloletniego rektora AGH w K rakow ie. Profesor
był też inicjatorem i realizatorem sporządzania map ociosów wyrobisk górniczych m etodam i
fotogram etrycznym i. Szereg oryginalnych rozw iązań technicznych i technologicznych w iąże
się z przem ysłem stoczniowym . W roku 1970 zastosow ano specjalną m etodę fotogram etryczną
do określania trajektorii statku w czasie w odow ania (A. Linsenbarth i A. R ym arow icz)
w stoczni szczecińskiej. M etoda ta była oparta na wykonywaniu zdjęć sprzężonym i
fototeodolitam i i rejestrow aniu sygnałów świetlnych umieszczonych na statku. W iele
oryginalnych rozw iązań technicznych i technologicznych zw iązanych z badaniem kształtu
kadłubów statków oraz ich ruchu w czasie w odow ania zostało dokonanych i zastosow anych
przez dr. inż. B Szczechow skiego w przem yśle stoczniowym . Prof, dr hab. inż. K azim ierz
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Furm ańczyk był z kolei autorem kilku oryginalnych metod badania brzegu morskiego oraz dna
morskiego za pom ocą technik fotogram etrii naziemnej jak i lotniczej.
Fotogram etria podw odna to specjalny dział fotogram etrii w ym agający stosowania
specjalnych technik pom iarowych. N iew ątpliw ie bardzo duży wkład do rozw oju fotogrametrii
podw odnej w niósł dr hab. inż. Rom uald Kaczyński, który je st w spółautorem unikalnego
w skali światowej podręcznika „Fotogram etria podw odna” oraz autorem wielu prac
badaw czych i aplikacyjnych zw iązanych z dokum entacją obiektów znajdujących się pod
pow ierzchnią wody.
Polscy fotogram etrzy, zarówno cywilni ja k i wojskowi, wnieśli też ogrom ny wkład do
badania rejonów polarnych. N a specjalne podkreślenie zasługuje udział w ojskow ych
fotogram etrów w badaniach polarnych. W roku 1934 mjr. Sylw erjusz Zagrajski oraz
kpt. Antoni Zaw adzki w ykonali sterofotogram etryczne zdjęcia naziemne oraz opracow ali
mapy rejonu fiordu Van K eulena na Spitsbergenie. W roku 1937 mjr. Antoni Zawadzki
uczestniczył w Polskiej W yprawie Naukowej na G renlandię a wynikiem opracowań
fotogram etrycznych była m apa strefy brzeżnej lądolodu w okolicy fiordu Arfesrsirfik. Podczas
tej samej wypraw y zastosow ano naziem ne zdjęcia fotogram etryczne do badania dynamiki
procesów glacjologicznych, w wyniku których określono wielkości przesunięć lądolodu
i szybkość jeg o spływania. Po drugiej w ojnie światowej fotogram etrzy w ojskowi (płk. Cezary
Lipert, płk. Szymon Barna, płk. Zbigniew Batke, kpt. Andrzej M arcinkiewicz, m jr T adeusz
Konysz, płk. Zygm unt W archoł) brali udział w szeregu wyprawach polarnych zarów no na
Spitsbergen ja k i na Antarktydę. W arto tu w spom nieć, że fotogram etryczne zdjęcia lotnicze,
w ykonane w roku 1978 z pokładu śm igłow ca Mi-2, przez mjr. C zesław a O poka
i mjr. Z bigniew a Batke pozw oliły na porów nanie tych zdjęć ze zdjęciam i lotniczym i sprzed
20. lat wykonanym i przez ekspedycję radziecką, co pozw oliło - po raz pierwszy udokum entow ać hipotezę ocieplania się klim atu strefy badanej.
N iem ały je st też w kład polskich fotogram etrów cywilnych w badania polarne
koncentrujące się m.in. na zagadnieniach geofizycznych, biologicznych, geologicznych
i glacjologicznych, w noszące istotny w kład do nauki światowej. Brali oni udział w wielu
w ypraw ach w rejony A rktyki i Antarktyki w ykonując pomiary i dokum entując badane obszary
i zjaw iska, a także często kierując w yprawami i polskimi badawczymi stacjam i polarnym i
(doc. W ojciech K rzem iński, dr W itold .M izerski, dr Stanisław Dąbrowski, mgr inż. Paweł
M adejski, dr Jan Cisak).
Fotogram etria satelitarna to ostatni etap fotogram etrii zw iązany z erą satelitarną
a ściślej z w ykorzystaniem zdjęć i zobrazow ań satelitarnych pow ierzchni ziemi. Prawie od
początku w ykonyw ania zdjęć z pułapu satelitarnego polscy fotogram etrzy włożyli duży wkład
w opracow anie metod ich opracowania. N a tym odcinku niewątpliwy wkład mieli pracow nicy
pow stałego w roku 1976 polskiego centrum teledetekcji w Instytucie G eodezji i K artografii
0 nazw ie O środek Przetw arzania Zdjęć Lotniczych i Satelitarnych OPOLiS. O rganizatorem
O PO LiS oraz pierw szym je g o kierow nikiem w latach 1976-1980 był. doc. dr Jan K onieczny.
W ośrodku tym kierow anym następnie przez prof. dr. hab. A ndrzeja Ciołkosza opracow ano
1 w drożono w iele oryginalnych metod zw iązanych głów nie z interpretacją zdjęć satelitarnych
oraz ich zastosow aniem w gospodarce narodow ej. Z zakresu fotogram etrycznego opracow ania
zdjęć satelitarnych duże zasługi należy przypisać dr. hab. R. Kaczyńskiem u, który był autorem
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pierwszych map satelitarnych W arszawy oraz dr. Stanisławowi Lewińskiemu, który opracow ał
szereg technologii sporządzania map satelitarnych Polski i poszczególnych w ojew ództw .
W IGiK w oparciu o zdjęcia satelitarne opracow ano mapy topograficzne na podstaw ie ortofoto
dla N igerii i Libii.
N ie m ożna pom inąć w kładu polskich fotogram etrów w prom ow aniu m etod i technik
fotogram etrycznych poza granicam i Polski. W izytów ką polskich fotogram etrów na skalę
m iędzynarodow ą był niewątpliwie pierwszy kontrakt zagraniczny związany z w ykonaniem
map topograficznych w skali 1:50 000 w Tanzanii w oparciu o zdjęcia lotnicze (1971-1973).
Autor niniejszego artykułu m iał przyjem ność kierować tymi pracami. N iew ątpliw ym
osiągnięciem związanym z realizacja tego kontraktu było przeprow adzenie aerotriangulacji
i w yrów nanie bloków o ponad 1000. modeli. PPGK w latach 1974-78 w ykonał opracow anie
map topograficznych w skali 1:25 000 na powierzchni 170 000 km południow o-zachodniej
części Iraku. Podstaw ę do opracow ań fotogram etrycznych wykonanych na autografach W ilda
A - 10 i A-8 stanow iła aerotriangulacja obejm ująca 40 bloków o łącznej ilości ponad 6000
modeli. A erotriangulację przeprow adzono m etoda niezależnych modeli na autografach A - 10,
a wyrów nanie przeprow adzono m etodą A ERO N ET. Kolejny duży kontrakt realizow any
w iatac h 1981-1986 to opracow anie mapy Bagdadu w skali 1:500 i 1:1 000. W latach 19751976 W arszawskie Przedsiębiorstw o G eodezyjne w ykonało mapę Trypolisu w skali 1:5000.
W roku 1977 WPG przystąpiło do opracow ania 398 arkuszy map w skali 1:1000 dla
Trypolisu, a w rok później rozpoczęto realizację kontraktu „Trypolitania” , w ram ach którego
opracow ano mapy w skali 1:1 000 dla 79 obiektów oraz w skali 1:500 dla 8 miast. Także
w Libii zespół Zakładu Fotogram etrii AGH w ykonywał mapy topograficzne dla potrzeb
geologicznych (Rejon Cyrenajki).
Polscy fotogram etrzy przyczynili się także do rozwoju fotogram etrii w innych krajach.
Dotyczy to zarówno badań naukowych, kształcenia kadry, konsultacji i prac w charakterze
ekspertów ja k i organizacji w ykonaw stw a fotogram etrycznego. Prof. Z. Sitek z AGH
kilkakrotnie w yjeżdżał jak o V isiting Professor do różnych krajów świata. W roku 1972 przez
pół roku przebyw ał w tym charakterze w NRC w Kanadzie, następnie w roku 1975 w Brazylii,
w 1986 w Phenianie w Korei oraz w 1988 w Dhanbad w Indiach. Polscy fotogram etrzy
pracowali
także
jak o
wykładow cy
fotogram etrii
w
kilku
krajach
Afryki.
Prof, dr hab. Aleksandra B ujakiew icz przez wiele lat pracow ała w Lusace w Zam bii, a także
w Harare w Zim babw e jak o profesor fotogram etrii. Prof. Andrzej M ajde był w ykładow cą
w Jordanii oraz w Durbanie w RPA. Dr hab. Leonard Pęczek wykładał fotogram etrię
w N igerii, a dr inż. Ryszard Florek był w ykładow cą fotogrametrii w N igerii oraz w RPA.
Doc. dr Jan Konieczny jako ekspert ONZ ds. fotogram etrii pracow ał w Turcji oraz w Somalii.
Dr Rom uald Kaczyński także ja k o ekspert ONZ pracował w Indiach, w W ietnam ie oraz
w Etiopii. Dr A Linsenbarth ja k o konsultant UNESCO kierow ał założeniem centrum
teledetekcji w M ongolskiej Akadem ii Nauk. M gr inż. A. Rym arowicz z p olską grupą
ekspertów ONZ pracow ał przez kilka lat w A fganistanie. Dr A. Linsenbarth, ja k o ekspert
fotogram etrii, pracow ał w Libii (1973-1976 oraz 1981-1985) gdzie m.in. kierow ał
utw orzeniem dużego ośrodka fotogram etrycznego w M inisterstw ie Planow ania i Badań
N aukow ych, a z kolei w latach 1986-1987 był zaangażow any przy tw orzeniu centrum
teledetekcji oraz szkoleniu kadry tego centrum. W latach 1993-1994 zespół fotogram etrów
pod kierunkiem dr. inż. Stanisław a D ąbrow skiego w ramach kontraktu z firm ą G eodigital
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opracow ał
zdjęcie
lotnicze
topograficznej 1:25000.

Kuwejtu

dla

sporządzenia

numerycznej

mapy

Jak pow iedziano na wstępie trudno je st dokonać pełnego przeglądu dokonań polskich
fotogram etrów na polu rozw oju metod i technik fotogrametrycznych. O pracow anie to należy
traktow ać ja k o pierw sza próbę kom pleksow ego spojrzenia na ten dorobek, który zdaniem
Autora je st niem ały i w ym aga dalszych badań i pełnej dokumentacji.

