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Trudne pocz¹tki
Droga do zorganizowanej dzia³alnoci eksportowej polskiej geodezji i kartografii nie by³a ani
prosta ani te¿ ³atwa. A zaczê³a siê zupe³nie prozaicznie na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Ówczesne Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjne (PPG),
bêd¹ce g³ównym wykonawc¹ podstawowych sieci poziomych i pionowych Polski, koñczy³o
wykonanie zadañ z tym zwi¹zanych. Portfel zamówieñ, g³ównie z G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii (GUGiK), by³ na wyczerpaniu. Przedsiêbiorstwo trzeba by³o przekwalifikowaæ na
inne asortymenty robót. Rozpoczê³y siê gwa³towne poszukiwania nowych zadañ.
Obs³uga geodezyjna projektowania i budowy zak³adów przemys³owych by³a wyzwaniem
dla za³ogi PPG zajmuj¹cej siê dotychczas zak³adaniem sieci triangulacyjnych i niwelacji precyzyjnej pod wzglêdem technicznym i organizacyjnym. Rzucilimy siê od razu na g³êbok¹
wodê. Podjêlimy siê obs³ugi ogromnej budowy, walcowni blach grubych w Czêstochowie.
Budowa by³a realizowana na 3 zmiany, a w szczytowym okresie prac skierowalimy tam
kilkadziesi¹t zespo³ów geodezyjnych.
Pierwszy krok by³ udany. Da³ nam referencje umo¿liwiaj¹ce uzyskanie zamówienia na
prace geodezyjne na najwiêkszej wówczas budowie zagranicznej polskiego budownictwa
przemys³owego w Ilmenau (Turyngia). Prace poprowadzilimy wed³ug wypracowanej ju¿
w PPG  na podstawie Instrukcji Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego  nowoczesnej koncepcji kompleksowej obs³ugi geodezyjnej, która znalaz³a uznanie nie tylko wród kilkudziesiêciu
polskich przedsiêbiorstw realizuj¹cych budowê, ale tak¿e uzyska³a najwy¿sz¹ ocenê kierownictwa niemieckiego konsorcjum realizuj¹cego tê inwestycjê.
1 Naczelny in¿ynier Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Geodezyjnego w latach 19661973, naczelny dyrektor Zjednoczenia Przedsiêbiorstw Geodezyjnych i Kartograficznych GEOKART w latach 19731982
oraz Przedsiêbiorstwa Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART w latach 1982 1991, obecnie konsultant
tego przedsiêbiorstwa.
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Ü Prace w Ilmenau
Kompleksowa obs³uga geodezyjna budowy fabryki porcelany i dzielnicy przemys³owej w
Ilmenau obejmowa³a m.in. nastêpuj¹ce zadania:
Ø
za³o¿enie i pomiar geodezyjnej sieci realizacyjnej,
Ø
geodezyjne opracowanie projektów technicznych,
Ø
za³o¿enie i prowadzenie oraz koordynacja planu generalnego projektu,
Ø
bie¿¹ca obs³uga geodezyjna budowy,
Ø
bie¿¹ca terenowa geodezyjna inwentaryzacja obiektów, instalacji i urz¹dzeñ,
Ø
bie¿¹ce prowadzenie planu zagospodarowania placu budowy,
Ø
sporz¹dzenie koñcowego operatu technicznego.
Kierownikiem prac by³ mgr in¿. Henryk Kwiatkowski.

Wyniki prac zosta³y wysoko ocenione przez ich odbiorców. Powoli, ale systematycznie
nabieralimy dowiadczenia i odwagi w podejmowaniu coraz trudniejszych zadañ, ros³a kadra specjalistów w³¹czaj¹cych siê do aktywnej dzia³alnoci eksportowej, nasz apetyt do wyjcia
na zewn¹trz rós³ coraz bardziej.
Przyk³ady, jeszcze indywidualnych, wczeniejszych wyjazdów zagranicznych do Albanii,
Korei, Chin, Iranu, Nigerii zaczê³y dzia³aæ na wyobraniê, nie tylko kierownictwa przedsiêbiorstwa, ale tak¿e poszczególnych kolegów i to z ró¿nych przedsiêbiorstw geodezyjnych.
Kolejne tematy podjête przez PPG  to cukrownie i progi wodne w Czechos³owacji i
wreszcie pierwsze roboty w tzw. wówczas drugiej strefie p³atniczej: obs³uga budowy
cukrowni w Grecji (Xanti) i elektrowni budowanej przez firmy niemieckie na Peloponezie.
Nawi¹zujemy coraz wiêcej kontaktów miêdzynarodowych, zaczynamy prowadziæ intensywniejsz¹ dzia³alnoæ akwizycyjn¹ wród polskich przedsiêbiorstw pracuj¹cych zagranic¹,
ale nie tylko; opracowujemy ofertê na za³o¿enie sieci triangulacyjnych dla Syrii; szukamy
kontaktów z firmami z Francji, Niemiec, Wêgier i innych krajów.
Zaczynamy coraz czêciej zdawaæ sobie sprawê z dystansu technologicznego, który nas
dzieli od dynamicznie i wszechstronnie rozwijaj¹cego siê wiata. Abymy i my mogli podj¹æ
aktywny udzia³ w miêdzynarodowym podziale pracy potrzebny jest nowoczesny sprzêt i znajomoæ jêzyków obcych. Same dobre chêci i dobre przygotowanie techniczne, zapa³, powiêcenie i niezwyk³a wprost zaradnoæ, sprawnoæ organizacyjna, a tak¿e chêæ wyjazdów i atrakcyjnych zarobków ju¿ nie wystarczaj¹. Potrzebne s¹ dewizy, a wiêc potrzebne s¹ kontrakty,
które pozwol¹ na realizacjê zakupów tego sprzêtu, g³ównie z drugiej strefy p³atniczej.
Aby uzyskaæ akceptacjê w³adz dla tej niecodziennej inicjatywy zespó³ Oddzia³u Sto³eczno-Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) w sk³adzie Jan Kasowicz i
Jerzy Wysocki opracowa³ projekt uchwa³y zg³oszonej przez Delegatów SGP na VI Kongres
Techników Polskich. Uchwa³a zosta³a przyjêta  zorganizowany eksport geodezji i kartografii uzyska³ aprobatê spo³eczn¹, a nastêpnie akceptacjê w³adz.
Wyruszamy wiêc z Transprojektem do Libii, ale jest ju¿ rok 1973, czas biegnie bardzo
szybko, trzeba siê spieszyæ. Transprojekt wygrywa przetarg na zaprojektowanie 2600 km
dróg krajowych w Libii i wycofuje siê z jego realizacji. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Tripolisie jest zrozpaczony, jest to przecie¿ pierwszy powa¿niejszy, presti¿owy kontrakt w tym kraju, a my geodeci z kolei tracimy kapitaln¹ okazjê rozpoczêcia prac na kontynencie afrykañskim. D³ugie rozmowy, narady w ambasadzie, trzeba ratowaæ sytuacjê  robimy to my geodeci  decyzja by³a bardzo ryzykowna, szczególnie przy niskiej cenie za 1 kilometr projektu i braku dowiadczenia w prowadzeniu tego rodzaju robót w tropikach. Jak
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mówiono wówczas, jest absolutnie niemo¿liwe terminowe zrealizowanie tego kontraktu za te
pieni¹dze. Zadanie by³o tym bardziej trudne, ¿e projekty dróg i mostów musia³y byæ opracowane wed³ug wymagaj¹cych amerykañskich instrukcji technicznych (ASHO), a ponadto
znalezienie polskich specjalistów operuj¹cych swobodnie jêzykiem angielskim w tamtych
czasach nie by³o ³atwym zadaniem.
My geodeci stalimy siê generalnym wykonawc¹ kontraktu eksportowego. To sukces,
ale i ogromne ryzyko i odpowiedzialnoæ. Wreszcie za zarobione dewizy mo¿na bêdzie kupiæ
sprzêt i odpowiednie samochody terenowe, co pozwoli zdobyæ dowiadczenie techniczne i
organizacyjne i byæ mo¿e usadowiæ siê na tym rynku na d³u¿ej. Tak siê te¿ sta³o, poniewa¿
GEOKART realizuje w Libii ró¿nego rodzaju kontrakty ju¿ ponad 35 lat, i to bez ¿adnej
przerwy.
Trudnoci z rozpoczêciem prac nie brakowa³o. Zakupione w Anglii Land Rovery sta³y w
porcie w Trypolisie, bo Anglicy w dokumentach przewozowych pomylili numeracje, czêæ
samochodów by³a uszkodzona w wyniku z³ego zabezpieczenia na statku. Brakowa³o pieniêdzy. Warunkiem uruchomienia pierwszej p³atnoci sta³o siê rozpoczêcie robót polowych.
Sytuacjê uratowa³ wyjazd do Fezanu (Sebha) na Saharê i rozmowy z gubernatorem (majorem Rifi), który uwierzy³ nam i po¿yczy³ 2 samochody terenowe (Land Rovery). Prace
terenowe ruszy³y, rozpoczêlimy projektowanie. Polservice uzyska³ pierwsze p³atnoci, zorganizowalimy Laboratorium Geo-Techniczne, jedyne w tamtych czasach w Libii.
Zakupy wyposa¿enia rodków transportu, uzupe³niaj¹ce zakupy sprzêtu poza granicami,
zgromadzenie kadry specjalistów, przygotowanie organizacyjne i wyposa¿enie do pracy na
Saharze, zabezpieczenie zdrowotne, to wszystko przy naszym braku dowiadczenia by³o
zadaniem ponad si³y, a jednak karawana ciê¿arowych samochodów (Stary 66) ze sprzêtem,
wzbudzaj¹ca w Europie sensacjê, dojecha³a do Trypolisu.
Kontrakt zosta³ zrealizowany, ma³o tego, w nastêpnych latach otrzymalimy zamówienia
na nastêpnych kilka tysiêcy kilometrów projektów drogowych. Zwierzchnicy PPG oraz
Zjednoczenia GEOKART, prezesi GUGiK odetchnêli z ulg¹: nie by³o klêski zapowiadanej
przez przyjació³.

Wielki kontrakt iracki
Rok 1973 obfitowa³ w dalsze niezwyk³e i bardzo znacz¹ce dla naszej bran¿y wydarzenia.
W koñcu 1973 roku powsta³o Zjednoczenie Przedsiêbiorstw Geodezyjno-Kartograficznych
GEOKART. Ta nazwa i znak firmowy (logo) jest od tej chwili wizytówk¹ naszego eksportu.
Zjednoczenie grupuje wszystkie okrêgowe przedsiêbiorstwa geodezyjno-kartograficzne
(OPGK), Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (PPGK) oraz Centrum
Informatyczne Geodezji i Kartografii (CIGiK)  ³¹cznie 19 jednostek. Tak zintegrowanej
struktury geodezji i kartografii nie by³o przed utworzeniem Zjednoczenia, ani te¿ po jego
likwidacji, która nast¹pi³a w roku 1982. Rz¹d iracki og³osi³ przetarg na za³o¿enie sieci astronomiczno-geodezyjnej (SAG) dla ca³ego kraju ³¹cznie z niwelacj¹ precyzyjn¹. Nastêpnie, ju¿
po wygraniu tego przetargu, otrzymalimy zamówienie na opracowanie mapy topograficznej
w skali 1:25 000 na obszarze 170 000 km2.
Konkurencja miêdzynarodowa by³a niezwykle silna. W przetargu bra³y udzia³ przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce ogromne dowiadczenie w prowadzeniu tego rodzaju prac w trudnych
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warunkach tropikalnych. Najpowa¿niejszym naszym konkurentem by³ francuski IGN (Institut geographique national), potê¿na pañstwowa organizacja geodezyjno-kartograficzna posiadaj¹ca znakomite dowiadczenie w prowadzeniu prac w wielu krajach wiata. Jak zwykle
bywa w tego rodzaju przetargach, oferowana cena by³a istotnym argumentem, ale okaza³o
siê, ¿e w tym przypadku o wygranej zadecydowa³ inny element, a mianowicie proponowany
przez nas termin realizacji ca³oci zadania w ci¹gu 5 lat. Okaza³o siê, ¿e najgroniejsi nasi
rywale, w tym IGN, zaproponowali terminy niemal dwukrotnie d³u¿sze.
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e fakt wysokiego uznania w³adz geodezyjnych Iraku
dla profesora Henryka Lenioka i innych polskich specjalistów wczeniej pracuj¹cych w tym
kraju przyczyni³ siê do wzrostu zaufania irackiej komisji przetargowej dla naszych propozycji
ofertowych. Kolejne wiêc ogromne i niezwykle trudne zadanie eksportowe zosta³o przyznane nam. Negocjacje przed podpisaniem kontraktu, uzgodnienia warunków technicznych i
finansowych, sposobu realizacji p³atnoci itp., trwa³y wiele miesiêcy. Spêdzilimy z profesorem H. Leniokiem i ówczesnymi handlowcami eksportowymi z Przedsiêbiorstwa Handlu
Zagranicznego Polservice wiele tygodni w Iraku, w Bagdadzie i w terenie. Rozmowy by³y
bardzo trudne, iraccy negocjatorzy byli bardzo wymagaj¹cy i twardzi. Po pewnych ustêpstwach z obu stron kontrakt zosta³ wynegocjowany i podpisany.
Krytycznym momentem negocjacji ze stron¹ irack¹ by³y dwie sprawy: przedstawiciel
ministra za¿¹da³ 15% obni¿ki oferowanej przez nas ceny przetargowej oraz wpisania do
kontraktu znacz¹cych kar za ka¿dy dzieñ opónienia 5-letniego okresu realizacji. Nasza
reakcja na tak znaczne obni¿enie ceny by³a bardzo negatywna. Zagrozilimy wrêcz wycofaniem siê z realizacji kontraktu i zaproponowalimy 0,5% obni¿kê. Skoñczy³o siê na niegronej 1,5% obni¿ce naszej ceny. Natomiast jeli chodzi o klauzulê kar, zgodzilimy siê
pod warunkiem umieszczenia paragrafu przyznaj¹cego nam nagrodê za ka¿dy dzieñ skrócenia realizacji, co wywo³a³o weso³oæ strony irackiej. Nikt nie wierzy³ w mo¿liwoæ
wykonania prac w ci¹gu 5 lat, ale kontrakt zosta³ uzupe³niony o taki paragraf. W pi¹tym
roku realizacji w³adze zorientowa³y siê, ¿e kontrakt mo¿e byæ zakoñczony wczeniej i w
konsekwencji strona iracka zabiega³a, aby nie zg³aszaæ prac do odbioru przed up³ywem
dok³adnie 5 lat.

Ü Charakterystyka wyników
Na temat tego kontraktu by³o ju¿ w prasie geodezyjnej kilka artyku³ów opisuj¹cych szczegó³owo kontrakt i sposób jego realizacji. Osi¹gniête wyniki w zakresie sieci astronomicznogeodezyjnej Iraku oraz Geodezyjnego Centrum Komputerowego scharakteryzowa³ prof. Jerzy
Gadzicki w swojej notatce s³u¿bowej z dnia 26 maja 1979 roku:
Za³o¿ono podstawow¹ osnowê poziom¹ Republiki Iraku stanowi¹c¹ jednolit¹ powierzchniow¹ sieæ trilateracyjn¹ z uzupe³niaj¹cymi pomiarami k¹towymi. Sieæ zawiera 2778 punktów. Ogó³em pomierzono 8606 d³ugoci instrumentami laserowymi i czêciowo tellurometrami oraz 5384 k¹ty lub kierunki, a tak¿e wykonano obserwacje astronomiczne na 25 punktach Laplacea i 50 punktach niwelacji astronomiczno-geodezyjnej.
Sieæ wyrównano cile wed³ug metody najmniejszych kwadratów jako jedn¹ ca³oæ, rozwi¹zuj¹c uk³ad 8117 równañ normalnych i uzyskuj¹c katalogi danych geodezyjnych w odniesieniu do Iraqi 1979 Datum. Dok³adnoæ wyrównanej d³ugoci boku wynosi od 1:500 000
do 1:800 000 i jest  rednio rzecz bior¹c  dwukrotnie wy¿sza od dok³adnoci okrelonej
warunkami technicznymi kontraktu.
Utworzono Geodezyjne Centrum Komputerowe w General Establishment for Survey (GES)
w Bagdadzie, które pracowa³o przez okres 35 miesiêcy dla realizacji zadañ objêtych kon-
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traktem oraz innych zadañ wynikaj¹cych z bie¿¹cych potrzeb GES. Personel Centrum stanowili specjalici polscy oddelegowani z CIGiK oraz przeszkoleni w ramach kontraktu specjalici GES. Zainstalowany nowoczesny komputer dziêki prawid³owej konserwacji pracowa³
bezawaryjnie, przeciêtnie w czasie 2 zmian. Komputer znajduje siê w stanie pe³nej sprawnoci technicznej i jest wyposa¿ony w kompletne oprogramowanie geodezyjne CIGiK.
W ramach kontraktu za³o¿ono równie¿ sieæ grawimetryczn¹ oraz sieæ niwelacji precyzyjnej
sk³adaj¹c¹ siê z 51 linii o ³¹cznej d³ugoci 8800 km. Zgodnie z dodatkowym zamówieniem
opracowano mapê topograficzn¹ w skali 1:25 000 dla 170 000 km2 pó³nocno-wschodniej
czêci Iraku.

Opinie u nas w kraju, a tak¿e zagranicznych ekspertów na temat mo¿liwoci realizacji
tych ogromnych prac w tak krótkim terminie, z zachowaniem wysokich wymogów technicznych i kryteriów dok³adnociowych, by³y w wiêkszoci negatywne  to zadanie przekracza nie tylko mo¿liwoci, ale nie jest do wykonania. A jednak, dziêki temu, ¿e uda³o siê
zgromadziæ przy opracowaniu koncepcji, a nastêpnie realizacji kontraktu znakomite zespo³y
specjalistów z PPGK, CIGiK, Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK), Politechniki Warszawskiej (PW), Zarz¹du Topograficznego Wojska Polskiego (ZT WP) i wielu przedsiêbiorstw
geodezyjnych, zadanie zosta³o wykonane.
Czynnikiem sprzyjaj¹cym by³ wspomniany ju¿ fakt powo³ania Zjednoczenia GEOKART
grupuj¹cego kilkanacie przedsiêbiorstw, który pozwoli³ stworzyæ potencja³ produkcyjny
bez precedensu. Tylko tak potê¿na organizacja geodezyjna by³a w stanie, bez uszczerbku dla
prac krajowych, równoczenie realizowaæ powa¿ne prace eksportowe.
W Zjednoczeniu GEOKART powsta³o Biuro Eksportu, które niezale¿nie od zarz¹dzania realizacj¹ kontraktów rozpoczê³o intensywn¹ dzia³alnoæ marketingow¹ i akwizycyjn¹. Do dzia³alnoci eksportowej Zjednoczenia w³¹czy³y siê kolejne zgrupowane w nim przedsiêbiorstwa.
Pracowano sprawnie na potrzeby krajowe i zagraniczne z perspektyw¹ poprawy wyposa¿enia
w nowoczesny sprzêt, motywacjami do podwy¿szania kwalifikacji, nauki jêzyków obcych itp.
Wydzia³ Geodezji i Kartografii PW organizowa³ studia podyplomowe dla in¿ynierów geodetów
przewiduj¹cych swój udzia³ w pracach eksportowych.
Nast¹pi³a inspiracja i zachêta do indywidualnych wyjazdów zagranicznych. Chcemy i
wychodzimy z zacianka, wyruszamy w wiat coraz czêciej. rodowiska geodezyjne Europy  i nie tylko  s¹ zadziwione, a przedsiêbiorstwa z takich krajów jak Niemcy, Szwecja,
Finlandia, Francja, ZSRR, Wêgry i wielu innych zajmuj¹cych siê dzia³alnoci¹ eksportow¹,
wrêcz zaszokowane osi¹gniêciami polskich przedsiêbiorstw geodezyjnych. Szukaj¹ kontaktów ze Zjednoczeniem, proponuj¹ wspó³pracê, powstaj¹ zwi¹zki formalne i nieformalne,
miêdzynarodowy rynek robót geodezyjno-kartograficznych jest wyranie zaniepokojony. Nie
mog¹ zrozumieæ jak to jest mo¿liwe, aby organizacja gospodarcza zza ¿elaznej kurtyny
posiadaj¹ca wyrane braki w nowoczesnym wyposa¿eniu i technologiach mog³a w tak krótkim czasie osi¹gn¹æ tak znacz¹ce wyniki.
Wybieg³em nieco zbyt do przodu, a konieczne jest jeszcze kilka zdañ przypomnienia na
temat kontraktu irackiego. Nie wszystko przebiega³o tak g³adko. Pope³nilimy kilka powa¿nych b³êdów, pojawi³o siê wiele nieoczekiwanych trudnoci. Pierwszy rok realizacji wygl¹da³ fatalnie. Zastanawialimy siê w kierownictwie GEOKART-u i PPGK co robiæ. Zosta³o
niewiele ponad 4 lata, sytuacja stawa³a siê dramatyczna, zdecydowalimy siê wiêc wprowadziæ nowy system rozliczeñ, bardziej motywacyjny; kierownictwo GEOKART-u z kierownictwem kontraktu opracowa³o na miejscu w Bagdadzie nowe zasady p³acowe, wprowadzono tak¿e pewne korekty organizacyjne. Sytuacja zosta³a opanowana, okaza³o siê, ¿e trudno-
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ci nas mobilizuj¹. Roboty ruszy³y pe³n¹ par¹, przyst¹pilimy do zorganizowania na potrzeby
kontraktu Geodezyjnego Centrum Komputerowego (GCK). Profesor Jerzy Gadzicki wraz z
zespo³em specjalistów CIGiK przyst¹pi³ do prac przygotowawczych do wyrównania sieci
astronomiczno-geodezyjnej Iraku oraz niwelacji precyzyjnej. Zbli¿a³ siê rok 1979, termin
zakoñczenia kontraktu by³ bliski i sta³o siê nowe nieszczêcie. W zwi¹zku z niepokojami w
Kurdystanie, a w³aciwie stanem wojny i porwaniem grupy polskich specjalistów, GEOKART otrzymuje od rz¹du polskiego polecenie natychmiastowego przerwania robót w pó³nocnym Iraku i
to jest tragedia
tam w³anie jest do pomiaru ostatni fragment sieci.
Szukamy wyjcia z sytuacji, ale jest to prawie niemo¿liwe. Liczymy na pomoc ambasadora,
bezskutecznie, otrzyma³ takie samo polecenie i decyzja jest nieodwo³alna.
Natychmiast spotykamy siê z kwateruj¹c¹ w okolicach miasta Sulejmanija grup¹ in¿. Ludomira Konstantego, która poprzedni¹ noc przed naszymi rozmowami przele¿a³a w górach pod
ogniem karabinów maszynowych, a jeden z kolegów zosta³ lekko ranny od³amkiem kamienia.
W grupie tej s¹ sami najlepsi, rozmowy trwaj¹ kilka godzin i nasi górale decyduj¹ siê
dokoñczyæ pomiar w strefie niebezpiecznej i  aby formalnie spe³niæ polecenie  kwaterê
natychmiast przenosz¹. Meldujemy ambasadorowi i w³adzy w Warszawie o wykonaniu polecenia likwidacji naszych baz powy¿ej okrelonego w poleceniu równole¿nika, a wiêc w Kurdystanie. Kontrakt jest uratowany i grupa uderzeniowa sk³adaj¹ca siê z geodetów, taterników i
alpinistów ju¿ nie ust¹pi.
Kilka zdjêæ ilustruje prace grup pomiarowych w ró¿nych czêciach Iraku (fot. 1, 2 i 3).
Spotkalimy siê wówczas z nieoczekiwanymi sygna³ami ze strony klienta, ¿e strona iracka bêdzie szczególnie usatysfakcjonowana je¿eli zakoñczenie prac i z³o¿enie raportu nast¹pi
nie przed terminem, a dok³adnie w terminie (vide klauzula kontraktowa o nagrodach za skrócenie czasu realizacji).
Centrum Komputerowe przeprowadza bardzo sprawnie prace obliczeniowe, wyniki potwierdzaj¹ s³usznoæ przyjêtych koncepcji i za³o¿eñ technicznych, przewidujemy zakoñczenie prac nawet przed up³ywem 5-letniego terminu. Jest to absolutny ewenement, nawet w
historii geodezji wiatowej, jeli chodzi o rozmiar prac i koncepcjê rozwi¹zañ technicznych.
Uzyskane wyniki i termin realizacji nie znaj¹ drugiego takiego przypadku.
W momencie euforii zwi¹zanej z zakoñczeniem kontraktu i uzyskanymi wynikami  w
tym finansowymi  GEOKART otrzymuje kolejny cios. Miêdzynarodowy przetarg na weryfikacjê jakoci wykonanych robót i osi¹gniêtych rezultatów wygrywa nasz najpowa¿niejszy
wczeniejszy konkurent, francuski IGN. Sprawa jest bardzo niepokoj¹ca, gdy¿ wed³ug ówczesnej oceny specjalistów francuskich sposób realizacji zastosowany przez polski zespó³,
nie mówi¹c ju¿ o 5-letnim terminie, by³y nie do przyjêcia i nie do zrealizowania. Jednak nasze
obawy okaza³y siê nieuzasadnione. Po kilku miesi¹cach pracy zespó³ fachowców z IGN
okaza³ siê w pe³ni obiektywny. Na specjalnej konferencji w siedzibie IGN w Pary¿u przedstawi³ wyniki prac kontrolnych i weryfikacyjnych, potwierdzaj¹ce jednoznacznie wysok¹ jakoæ wykonanych przez nas robót. Opracowany przez IGN raport stanowi³ podstawê ostatecznego rozliczenia kontraktu z zamawiaj¹cym ministerstwem irackim. Z perspektywy czasu dzi mo¿emy powiedzieæ, ¿e wygranie przetargu i za³o¿enie sieci astronomiczneo-geodezyjnej (SAG) Iraku by³o i jest autentycznym sukcesem polskiej geodezyjnej myli technicznej
i wspaniale przyczyni³o siê do dalszych osi¹gniêæ eksportowych polskich geodetów i dalej do
niew¹tpliwej nobilitacji naszego zawodu w kraju i zagranic¹.
Za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych, technicznych i wdro¿eniowych wi¹¿¹cych siê z
kontraktem w sprawie za³o¿enia sieci astronomiczno-geodezyjnej Iraku przyznana zosta³a w
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roku 1977 Nagroda Pañstwowa II stopnia, bêd¹ca jednoczenie wyra¿eniem uznania dla
kilkuset wykonawców prac objêtych tym kontraktem.
Naturaln¹ konsekwencj¹ zaufania do specjalistów GEOKART-u by³o kolejne zamówienie,
tym razem na wykonanie mapy Bagdadu w skali 1:500 i 1:1000 ³¹cznie z inwentaryzacj¹
urz¹dzeñ podziemnych na obszarze ponad 800 km2. Kolejne wyzwanie dla naszych umiejêtnoci technicznych i organizacyjnych (fot. 4). Udzia³ w realizacji tego kontraktu, którego
generalnym wykonawc¹ by³o PPGK z udzia³em ³¹cznie kilkuset pracowników z niemal wszystkich okrêgowych przedsiêbiorstw geodezyjnych zgrupowanych w Zjednoczeniu. Zadanie
by³o ogromne i bardzo trudne, tak pod wzglêdem technicznym, jak te¿ organizacyjnym, o
czym napisali szczegó³owo mgr in¿. Jan Kulka i mgr in¿. Jan Bienek w nastêpnym artykule
tej publikacji.
Niew¹tpliw¹ ciekawostk¹ wart¹ przypomnienia jest tak¿e fakt, ¿e temat wykonania mapy
Bagdadu zosta³ wywo³any podczas rozmów Ministra Czes³awa Przewonika, ówczesnego
szefa GUGiK, z w³adzami Bagdadu.
Maj¹c znakomitych specjalistów, sprzêt i rodki transportu zdominowalimy tak¿e rynek
innych us³ug geodezyjno-kartograficznych w tym kraju. Wykonywalimy obs³ugê geodezyjn¹ projektowania i budowy autostrad, pomiary odkszta³ceñ zapór wodnych (np. Derbendi
Khan), obs³ugê budowy ró¿nego rodzaju zak³adów przemys³owych budowanych przez polskie i inne wiatowe firmy (francuskie, jugos³owiañskie, niemieckie, w³oskie, brazylijskie,
fiñskie, austriackie, angielskie, holenderskie, japoñskie, szwajcarskie), bralimy udzia³ przy
budowie ruroci¹gów, linii energetycznych, przy projektowaniu i realizacji prac zwi¹zanych z
regulacj¹ stosunków wodnych i zak³adaniu instalacji wodoci¹gowych. Zorganizowalimy i
uruchomilimy na potrzeby geologii irackiej krajowy Orodek Teledetekcji i Interpretacji
Obrazów Satelitarnych.
Na terenie tego kraju niemal nie by³o wiêkszych inwestycji, do których GEOKART nie
by³by zapraszany.

Ekspansja na rynkach afrykañskich
Fakt posiadania w Polsce silnej, dobrze funkcjonuj¹cej i sprawnej organizacji wykonawstwa geodezyjnego, która pozwoli³a godziæ interesy i potrzeby krajowe z rosn¹cymi ci¹gle
zdaniami eksportowymi, GEOKART i polscy geodeci osi¹gali coraz wiêksz¹ popularnoæ na
rynkach wiatowych. Uczestnictwo w wiêkszoci odbywaj¹cych siê wówczas miêdzynarodowych konferencji FIG, ISPRS, FAO, UNDP, AAC2, aktywna dzia³alnoæ akwizycyjna,
organizowanie szkoleñ adeptów sztuki geodezyjnej z krajów rozwijaj¹cych, przynosi³o coraz
lepsze rezultaty.
2 FIG

 Miêdzynarodowa Federacja Geodetów (International Federation of Surveyors),
ISPRS  Miêdzynarodowe Towarzystwo Fotogrametri i Teledetekcji (International Society for Photogrammetry and Remaote Sensing),
FAO  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations),
UNDP  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, agenda ONZ (United Nations Development
Programme),
AAC  Afrykañskie Towarzystwo Kartogrograficzne (African Association for Cartography).
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Uznanie miêdzynarodowe GEOKART uzyska³ tak¿e dziêki inicjatywie dotycz¹cej opracowania koncepcji afrykañskiej sieci geodezyjnej (African Geodetic Continental Network), z
któr¹ wyst¹pili uczeni Wydzia³u Geodezji i Kartografii PW oraz pracownicy GEOKART-u.
Koncepcja ta zosta³a zaprezentowana na II Sympozjum Geodezyjnym Afryki w 1981
roku w Nairobi w Kenii, zaakceptowana i ostatecznie przyjêta do realizacji przez AAC. Do
wspó³realizacji tego zamierzenia w nastêpnych latach w³¹czy³ siê francuski IGN, który bardzo aktywnie na forum miêdzynarodowym wspiera³ nasz¹ inicjatywê i koncepcjê budowy
kontynentalnej sieci geodezyjnej dla Afryki. Pierwszym rezultatem decyzji AAC by³a oferta,
któr¹ z³o¿y³ GEOKART dla EMA (Ethiopian Mapping Administration) na wykonanie etiopskiej czêci panafrykañskiej sieci kontynentalnej, sk³adaj¹cej siê z oko³o 20 punktów podstawowej sieci dopplerowskiej.
Uzyskane dane mia³y pos³u¿yæ do przysz³ego wyrównania sieci. Oferta nasza, mimo
zabiegów innych przedsiêbiorstw europejskich, zosta³a przyjêta, zadanie mimo niezwykle
trudnych warunków klimatycznych i terenowych zosta³o wykonane w ci¹gu kilku miesiêcy,
a ocena prac i uzyskane wyniki by³y bardzo pozytywne (fot. 5).
Uzyskanie zamówienia z Ethiopian Mapping Agency na realizacjê sieci dopplerowskiej
by³o mo¿liwe dziêki uczestnictwu GEOKART-u w pracach AAC i opracowaniu koncepcji
sieci afrykañskiej. Szef EMA, Generalny Dyrektor Astaw Fanta, móg³ nam zap³aciæ jedynie
miejscow¹ walut¹ bez mo¿liwoci transferu. Dopiero rozmowa z polskim ambasadorem w
Addis Abebie umo¿liwi³a znalezienie wyjcia z tej patowej sytuacji. Ambasadzie brakowa³o
rodków na dzia³alnoæ miejscow¹, natomiast dysponowa³a dewizami z mo¿liwoci¹ ich
transferu, tak wiêc transakcja ambasady z GEOKART-em uratowa³a kontrakt i dostarczy³a
rodków na transfer zarobków naszych specjalistów. Powa¿nym konkurentem do wykonania tych prac by³a szwedzka s³u¿ba geodezyjna Swedsurvey, ale mimo ich energicznych
zbiegów zamówienie otrzyma³ jednak GEOKART.
Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, mimo ekspansji europejskich firm geodezyjnych i twardej konkurencji na wielu atrakcyjnych rynkach wiata, GEOKART rozszerzy³ dzia³alnoæ
akwizycyjn¹ i polscy geodeci zdobywali nowe kontrakty i wkraczali do nowych krajów.
Poza kontraktami zbiorowymi dotycz¹cymi du¿ych prac geodezyjno-kartograficznych,
dziêki zdobywaniu coraz to bardziej znacz¹cej pozycji na forum miêdzynarodowym, a tak¿e
aktywnemu udzia³owi geodetów polskich w miêdzynarodowym podziale pracy, wzrasta zapotrzebowanie na polskich specjalistów indywidualnych na coraz to bardziej odpowiedzialne
stanowiska w instytucjach miêdzynarodowych, w administracji pañstwowej, uczelniach
kszta³c¹cych geodetów i kartografów, przedsiêbiorstwach miejscowych itp. Ponadto, fakt
piastowania przez Polaków odpowiedzialnych stanowisk, jeszcze w latach 60. i 70. XX
wieku, w wielu krajach bêd¹cych potencjalnymi odbiorcami us³ug geodezyjno-kartograficznych, niew¹tpliwie tak¿e przyczyni³ siê do rozwoju i u³atwi³ dzia³alnoæ akwizycyjn¹ i produkcyjn¹.

Ü Wspó³twórcy sukcesów
Trzeba tu pamiêtaæ o takich wspó³twórcach naszych sukcesów miêdzynarodowych jak
wspomniani ju¿ wczeniej profesorowie H. Leniok i J. Gadzicki oraz wymienieni tu w kolejnoci alfabetycznej i bez tytu³ów: M. Barlik, S. Bia³ousz, A. Bujakiewicz, J. Downarowicz, R. Kaczyñski, J. Kasowicz, A. Kownacki, A. Linsenbarth, J. Rogowski, J. ledziñski,
B. Winid, Z. Z¹bek, J. B. Zieliñski i wielu innych polskich specjalistów, tak¿e tych pracuj¹-
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cych zagranic¹ na kontraktach indywidualnych. O zas³ugach in¿. L. Konstantego i jego góralskiej grupy pomiarowej, te¿ ju¿ wspomina³em, podkrelaj¹c ich rolê w wykonaniu prac pomiarowych w Kurdystanie i zakoñczeniu irackiego kontraktu przed terminem. In¿. Klepacki,
G³ówny Geodeta Stanu Kano w Nigerii, nie tylko s³u¿y³ nam pomoc¹, ale doprowadzi³ do
zatrudnienia grupy polskich geodetów miêdzy innymi in¿. A. Jaroñskiego oraz in¿. W. Ranieckiego, którzy tak¿e znacz¹co zapisali siê w naszych pracach eksportowych w Nigerii.

Na prze³omie lat 70. i 80. XX wieku i w pierwszych latach po wygrywanych kolejno
miêdzynarodowych przetargach rozpoczynamy prace w Nigerii, Maroku, Finlandii, Korei i
Algierii, prowadzimy obs³ugê geodezyjn¹ wielu budów w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim,
miedzy innymi obs³ugê geodezyjn¹ budowy gazoci¹gu orenburskiego. Zespo³y z przedsiêbiorstw Zjednoczenia GEOKART pracuj¹ w Magnitogorsku, Briañsku i na wielu innych budowach.
Rozwija siê tak¿e rynek opracowañ fotogrametrycznych i opracowañ map w ró¿nych
skalach w Polsce na zamówienie firm francuskich, austriackich, niemieckich, belgijskich,
holenderskich i fiñskich; wykonujemy mapy topograficzne na doæ znacznym obszarze dla
Arabii Saudyjskiej, co wówczas by³o absolutnym ewenementem.
Opracowujemy mapy metodami fotogrametrycznymi dla nowo projektowanej stolicy
Nigerii Abudja i wielu innych miast nigeryjskich. W Brukseli na zamówienie miejscowej
firmy De Route pracuje grupa kartografów, a wspó³praca nasza rozwija siê tak¿e tam dynamicznie.

Ü Wspó³praca z FIG
Delegacja GEOKART-u negocjuj¹ca kontrakt na wykonanie pomiaru poligonizacji w nigeryjskim stanie Majduguria wykorzysta³a obecnoæ w Nigerii do uczestnictwa w posiedzeniu
Miêdzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), na którym miêdzy innymi miano dokonaæ przysz³ego wyboru kraju organizuj¹cego posiedzenie Komitetu Permanentnego (PC) FIG. Dziêki
intensywnej dzia³alnoci i rozmów z przedstawicielami wielu krajów afrykañskich i europejskich wygra³a Polska. Posiedzenie PC odby³o siê w Katowicach i by³o niew¹tpliwym sukcesem polskiej geodezji, mimo ¿e ówczesna inicjatywa delegacji GEOKART-u nie spotka³a siê,
delikatnie mówi¹c, z przychyln¹ akceptacj¹ Zarz¹du SGP, co by³o du¿ym zaskoczeniem dla
naszego rodowiska. Id¹c za ciosem GEOKART proponowa³ Zarz¹dowi SGP zg³oszenie
Polski do zorganizowania Kongresu FIG w naszym kraju. Kandydatura zosta³a zg³oszona,
jednak dzia³alnoæ akwizycyjna by³a bardzo mizerna, a wiêc i taki te¿ by³ rezultat na Kongresie FIG w Sofii w 1983 roku. Warto tu mo¿e wspomnieæ o kolejnej, niekonwencjonalnej
operacji promocyjnej z okazji Kongresu FIG w Sztokholmie. Dwudziestu kilku geodetów z
uprawnieniami ¿eglarskimi wyp³ynê³o jachtem Genera³ Zaruski pod flag¹ GEOKART-u na
ten Kongres. Wp³yniêcie na wody terytorialne Szwecji spowodowa³o powa¿ny konflikt miêdzynarodowy i potraktowane zosta³o przez szwedzkie s³u¿by graniczne jako niemal wyprawa
szpiegowska. By³ udzia³ samolotów i okrêtów szwedzkich, artyku³y w prasie na pierwszych
stronach, wreszcie okaza³o siê, ¿e nast¹pi³o jakiej kolosalne nieporozumienie i b³¹d w³adz
miejscowych, gdy¿ wszystkie niezbêdne formalnoci ze strony polskiej zosta³y w³aciwie
za³atwione i by³a zgoda w³adz szwedzkich na wp³yniêcie jachtu do portu sztokholmskiego. Po
tych perturbacjach geodezyjna za³oga Genera³a Zaruskiego z odpowiednimi emblematami
wkroczy³a na obrady Kongresu FIG, gdzie zosta³a entuzjastycznie przyjêta. Trzeba jeszcze
dodaæ, ¿e jacht by³ odwiedzany w porcie przez delegatów FIG, a prezentowane eksponaty na
zorganizowanej wystawie osi¹gniêæ geodezji polskiej znalaz³y uznanie zwiedzaj¹cych.
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W miêdzyczasie maj¹ miejsce kolejne znacz¹ce wydarzenia. Jeszcze w czasie realizacji
kontraktów drogowych w Libii GEOKART uzyskuje kolejne zamówienia w tym kraju,
miêdzy innymi na uczestnictwo w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla Trypolisu i Al Abiar; wygrywamy tak¿e przetarg na rozbudowê 21 i zaprojektowanie 3 nowych miast libijskich oraz na potrzeby rozbudowuj¹cego siê rolnictwa
(fot. 6).
Niew¹tpliwie jednak najwiêkszym osi¹gniêciem jest wygranie w roku 1981 ogromnego,
miêdzynarodowego przetargu na wykonanie ponad 20 tys. kilometrów niwelacji precyzyjnej
³¹cznie z za³o¿eniem mareografów i zaprojektowaniem oraz pomiarem sieci grawimetrycznej
ca³ego tego pustynnego kraju o powierzchni 1 775 000 km2. W ramach tego kontraktu
mamy tak¿e wykonaæ zestaw map topograficznych w ró¿nych skalach. W tej sytuacji wyst¹pi³a potrzeba zorganizowania nowej i znacznej rozbudowy istniej¹cej bazy GEOKART-u.
Do realizacji tych prac w krótkim czasie niezbêdne by³o wys³anie znacznej grupy wykonawców, rodków transportu, sprzêtu geodezyjnego, zorganizowanie w pobli¿u Trypolisu bazy
mieszkaniowej (Hashan) i bazy transportowej. Zadanie to uda³o siê zrealizowaæ, szczególnie
jeli chodzi o prace polowe, dziêki utworzonej znakomitej ³¹cznoci radiowej obejmuj¹cej
obszar ca³ej Libii. Uda³o siê w ten sposób znacz¹co poprawiæ za³o¿on¹ organizacjê prac,
zaopatrzenie w wodê itp., chroniæ i ratowaæ ¿ycie i zdrowie pracowników, szczególnie wykonawców polowych, pracuj¹cych w odleg³oci nieco wiêkszej ni¿ 2 tys. km od bazy w
Trypolisie. Zorganizowanie biura terenowego na wschodzie Libii w Cyrenajce niew¹tpliwie
u³atwi³o prowadzenie prac polowych. Pomoc w rozwi¹zaniu problemów technologicznych
dotycz¹cych pomiarów grawimetrycznych zapewnili nam znakomici specjalici Wydzia³u
Geodezji i Kartografii PW, prof. Zbigniew Z¹bek i prof. Janusz ledziñski, a fizyczn¹ mo¿liwoæ realizacji przedsiêwziêcia fakt uczestnictwa w nim wiêkszoci przedsiêbiorstw Zjednoczenia GEOKART.
Etap zwi¹zany z realizacj¹ osnowy pionowej zosta³ wykonany w pe³ni i w terminie, a
wiêc zakoñczy³ siê niew¹tpliwym sukcesem, natomiast opracowanie map topograficznych z
wielu wzglêdów, g³ównie z przyczyn ca³kowicie zale¿nych od strony libijskiej, a tak¿e perturbacji spowodowanych przez naszego ówczesnego eksportera PHZ Polservice, nie zosta³o
zakoñczone, a spór w rozliczeniach GEOKART  Polservice trwa do dzi.
Niew¹tpliwie godny podkrelenia jest udzia³ GEOKART-u w pracach terenowych zwi¹zanych z poszukiwaniem w Libii zasobów naturalnych, g³ównie ropy naftowej. Ten presti¿owy kontrakt by³ zrealizowany wspólnie z angielsk¹ firm¹ Robertson Research. Int., Ltd.
Nastêpnym tematem bardzo znacz¹cym dla rozbudowuj¹cej siê gospodarki libijskiej by³
nasz udzia³ w projektowaniu i wieloletniej obs³udze geodezyjnej budowy tzw. Wielkiej Rzeki
Great Man Mad River (GMMR), zreszt¹ w tym wielkim dziele bierzemy udzia³ do dzi,
dzia³aj¹c pod kierunkiem mgra in¿. Andrzeja Piskorka, d³ugoletniego kierownika libijskiego
Biura GEOKART-u.
Pragnê jednoczenie potwierdziæ, ¿e nie jest moj¹ intencj¹ w niniejszym opracowaniu
analizowaæ politykê ówczesnego resortu handlu zagranicznego, ale w tym miejscu mogê z
pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ stwierdziæ, ¿e fakt koniecznoci korzystania z porednictwa central i przedsiêbiorstw handlu zagranicznego by³ czêsto dokuczliwy i wcale nie u³atwia³ prowadzenia eksportu us³ug, a ju¿ na pewno nie us³ug geodezyjno-kartograficznych.
Taka sytuacja utwierdzi³a nas w przekonaniu, ¿e nale¿y zabiegaæ o uzyskanie dla GEOKART-u pe³nej samodzielnoci w dzia³alnoci eksportowej. W 1986 roku, po kilkuletnich
zabiegach, uda³o siê zdobyæ takie uprawnienia. Dyrektor GEOKART-u otrzyma³ od Ministra
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Handlu Zagranicznego dodatkowo nominacjê tak¿e na szefa Biura Handlu Zagranicznego.
Otrzymalimy wiêc wszelkie niezbêdne uprawnienia do dzia³alnoci eksportowej na w³asny
rachunek, zmieni³y siê jednak nieco nasze mo¿liwoci. Ze wzglêdu na likwidacjê Zjednoczenia GEOKART przeistoczy³ siê w Przedsiêbiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART. Wspó³praca z przedsiêbiorstwami dotychczas zgrupowanymi w Zjednoczeniu trwa³a
nadal, ale na pewno nie mog³a byæ ju¿ tak skuteczna i efektywna jak wczeniej.

Prace w Afganistanie
Warto przypomnieæ, bior¹c tak¿e pod uwagê aktualn¹ sytuacjê polityczn¹ w tej czêci
wiata, wieloletni¹ obecnoæ ekspertów i specjalistów GEOKART-u w Afganistanie.
O og³oszonym w koñcu lat 70. przez UNDP przetargu miêdzynarodowym na wzmocnienie w³adz geodezyjnych Afganistanu, tj. Afgan Geodetic and Cartographic Head Office
(AGCHO), w tym na opracowanie programu rozwoju i programu robót geodezyjno-kartograficznych dowiedzielimy siê dopiero po zakoñczeniu terminu sk³adania ofert, gdy¿ zaproszenie do ich z³o¿enia przele¿a³o w GUGiK.
W tej bardzo niekorzystnej sytuacji zdecydowalimy siê na z³o¿enie oferty i  mimo
przekroczenia terminu i ostrej konkurencji przedsiêbiorstw z USA, Francji, ZSRR i innych
krajów  oferta nasza zosta³a przyjêta i rozpatrzona, a po wizytacji dokonanej w Warszawie
przez pana Cellê, Dyrektora Departamentu Kartografii UNDP, i zapoznaniu siê przez niego z
naszymi planami, kontrakt przyznanano GEOKART-owi. By³ to nasz pierwszy kontrakt zawarty z ONZ, a po 2 latach realizacji, uzyskaniu bardzo wysokiej oceny i pozytywnych
wynikach kontroli przez eksperta ONZ pana McMastera, zosta³ on przed³u¿ony na bardzo
korzystnych warunkach finansowych. W trakcie realizacji tego kontraktu w latach 1982
1988, w wyniku naszej inicjatywy wspartej przez ONZ, rz¹d polski i rz¹d afgañski, zosta³
opracowany Atlas Afganistanu w jêzykach angielskim i dari. Uzyskalimy tak¿e zamówienie
i podpisalimy kontrakt na opracowanie mapy w skali 1:10 000 dla pó³nocnej, rolniczej czêci Afganistanu. Jednak ówczesna sytuacja polityczna, ci¹g³e zmiany kolejnych rz¹dów i
trwaj¹ce wojny nie pozwoli³y na rozpoczêcie tych prac.
Trzeba tu podkreliæ, ¿e okres realizacji kontraktu z UNDP obfitowa³ w niezwyk³e i bardzo niebezpieczne dla naszego zespo³u wydarzenia, tym bardziej ¿e siedziba i miejsce pracy
naszej ekipy i w³adz AGCHO znajdowa³a siê w bezporednim s¹siedztwie pa³acu prezydenckiego, wielokrotnie ostrzeliwanego, ale mimo to nasi specjalici dotrwali do koñca kontraktu
i dodatkowo uczestniczyli w opracowaniu Atlasu Afganistanu. To by³a wspania³a ekipa. W
celu opracowania i wydrukowania Atlasu Afganistanu GEOKART zorganizowa³ pracowniê
kartograficzn¹ w Warszawie. Kierownikiem ca³oci prac by³ mgr H. Górski.

Dalszy rozwój
W po³owie lat osiemdziesi¹tych GEOKART rozpocz¹³ penetracjê krajów i emiratów Zatoki Perskiej (w krajach arabskich nazywanej Zatok¹ Arabsk¹), a w latach 70., 80. i 90. ubieg³ego wieku nasze biura funkcjonowa³y w Libii, Iraku, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Francji, Niemczech i Algierii, natomiast przedstawicielstwa w USA, Kanadzie,
Francji, Tunezji i Austrii.
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Prowadzona akwizycja przynios³a rych³o pozytywne rezultaty. W roku 1985 podpisalimy pierwszy kontrakt w Kuwejcie na wykonanie w kooperacji z japoñsk¹ firm¹ Asia Air
Survey mapy cyfrowej Kuwejtu, tworz¹cej Kuwait Utility Data Management System (KUDAMS). By³o to pierwsze tego rodzaju opracowanie w tej czêci wiata, a dopracowanie
eksperymentalnej technologii trwa³o wiele miesiêcy. W pewnym momencie sytuacja sta³a siê
dramatyczna, gdy¿ termin realizacji KUDAMS ju¿ siê zbli¿a³, natomiast amerykañscy twórcy
systemu nie potrafili go uruchomiæ. Uczynili to dopiero polscy specjalici. Do sprawnej
realizacji kontraktu szczególnie przyczynili siê mgr in¿. J. D¹browska, mgr in¿. L. Nowogrodzki, mgr in¿. W. Gawecki i inni.
Z ramienia rz¹du kuwejckiego (Municipality of Kuwait) kontrakt nadzorowa³ prof. Gotfryd Konecny z Uniwersytetu Technicznego w Hanowerze, który bardzo pozytywnie oceni³
realizacjê kontraktu, a na Kongresie FIG w Toronto w Kanadzie podczas swojego publicznego wyst¹pienia stwierdzi³: kontrakt w Kuwejcie, mimo trudnoci z uruchomieniem systemu
opracowanego przez Amerykanów, uda³o siê zakoñczyæ sukcesem tylko dziêki polskim specjalistom z GEOKART-u.
Na rynku kuwejckim, poza KUDAMS, na przestrzeni ostatnich 20 lat, z przerwami spowodowanymi wojn¹, zrealizowalimy kilkanacie kontraktów, obejmuj¹cych ró¿ne prace,
od zak³adania sieci triangulacyjnych poprzez opracowanie map, obs³ugê linii przesy³owych,
a¿ do obs³ugi najwiêkszej w tym rejonie rafinerii Mina Al-Ahmadi, dla której wykonuj¹c trzeci
ju¿ kontrakt w latach 20042006 opracowalimy mapê cyfrow¹, ³¹cznie z inwentaryzacj¹
urz¹dzeñ podziemnych, oczywicie po wygraniu kolejnego przetargu w silnej miêdzynarodowej konkurencji.
Podczas dwóch wojen, a szczególnie w wyniku inwazji Iraku na Kuwejt stracilimy w
tym kraju ca³y nasz sprzêt i rodki transportu, no i oczywicie kontrakty. Odbudowa naszej
firmy na tym rynku by³a bardzo trudna i kosztowna, ale po latach wysi³ków znów w Kuwejcie funkcjonuje biuro GEOKART-u.
W latach osiemdziesi¹tych rozpoczêlimy penetracjê Zjednoczonych Emiratów Arabskich
i po wygraniu kilku kolejnych przetargów GEOKART ustanowi³ sta³e biuro w Abu Dhabi.
Realizacja kilkunastu kontraktów i wygranie kilku znacz¹cych przetargów utrwali³o nasz¹
pozycjê w Emiratach, jednak pewne potkniêcia techniczne i organizacyjne, wynikaj¹ce z
niekompetencji naszych krajowych kooperantów, spowodowa³y trudnoci w terminowej
realizacji oraz koniecznoæ powtórzenia wielu prac obliczeniowych. Sytuacja na szczêcie
zosta³a opanowana, jednak pewne straty finansowe na kontrakcie Interactive Graphic Data
Management System for Abu Dhabi City (IGDMS) GEOKART odczu³ bardzo dotkliwie.
Trzeba tu jednoczenie stwierdziæ, ¿e by³ to w³aciwie jedyny kontrakt, na kilkaset zrealizowanych, z którym mielimy takie k³opoty i trudnoci. Mimo, ¿e dzia³alnoæ w Emiratach
rozpoczêlimy doæ dynamicznie, a jeden z pierwszych kontraktów obejmowa³ tak¿e zatrudnienie w porcie Dubai kilkudziesiêciu stoczniowców, co by³o ju¿ mo¿liwe dziêki uzyskaniu z
Ministerstwa Handlu Zagranicznego licencji rozszerzaj¹cej znacznie zakres mo¿liwoci eksportu, rynek emiracki nie okaza³ siê zbyt szczêliwy dla nas. Prawdziw¹ tragedi¹ by³ wypadek naszego samolotu fotogrametrycznego podczas ostatniego dnia zdjêciowego w pobli¿u
portu lotniczego w Abu Dhabi. Stracilimy wówczas wspania³a za³ogê i oczywicie samolot
Piper Navajo wraz z kamer¹, przystosowany do wykonywania zdjêæ lotniczych w ró¿nych
skalach, tak¿e z du¿ych wysokoci (fot. 7). Samolot zakupilimy w Austrii, do wykonywania zdjêæ zosta³ przystosowany w Main Aviation w Londynie. By³y z tym pewne k³opoty ze
wzglêdu na obowi¹zuj¹ce embargo dla Polski na ten typ samolotu, ale Anglicy poradzili sobie
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z tym problemem. Mechanicy angielscy uwa¿ali, ¿e nasz Piper Navajo posiada nieco zbyt
s³abe silniki  pokazali nam bardziej odpowiednie, uwa¿ane za jedne z najlepszych na wiecie
dla tej klasy samolotów. Okaza³o siê, ¿e s¹ produkcji polskiej (prawdopodobnie z Mielca).
Trudne prace adaptacyjne zosta³y wykonane sprawnie i w terminie. Przegl¹dy i wymiana
silników odbywa³y siê w Austrii. Samolot lecia³ do Emiratów z Libii, gdzie wykonywa³ zdjêcia dla ró¿nych projektów. Nast¹pi³a awaria jednego z silników i tragiczny w skutkach wypadek. To by³a ogromna strata, przede wszystkim ludzi, i bardzo powa¿ne konsekwencje i
straty finansowe. Zdecydowanie zbyt wiele nieszczêliwych zdarzeñ dotknê³o nas na tym
rynku.
Mniej wiêcej w tym samym czasie (lata 19851987) GEOKART rozpocz¹³ dzia³alnoæ
akwizycyjn¹ w pozosta³ych krajach Maghrebu, w strefie jêzyka francuskiego, a wiêc w
Algierii, Tunezji i Maroku, a w dalszej perspektywie w Senegalu i Kamerunie.
Na mapie (rysunek po str. 36) przedstawiono g³ówne rejony dzia³añ GEOKART-u.
Pierwsze niewielkie kontrakty wygrywalimy w Maroku, korzystaj¹c tak¿e z pomocy
polskich specjalistów, w wiêkszoci geodetów, zatrudnionych w tym kraju. Opracowalimy
i z³o¿ylimy wiele ofert na ró¿nego rodzaju prace. Szczególnie interesuj¹cy by³ przetarg na
inwentaryzacjê obiektów zabytkowych, tzw. KAZB i innych budowli og³oszony przez Ministerstwo Kultury, ale mimo pozytywnego rozwoju sytuacji na sukcesy trzeba by³o jeszcze
czekaæ. Podobnie wygl¹da³a sytuacja w tym asortymencie robót w Grecji. Z³o¿ono kilka
ofert na inwentaryzacjê fotogrametryczn¹ obiektów zabytkowych. Przetargi og³oszone przez
Ministerstwo Kultury nie doczeka³y siê jednak realizacji.
Obiecuj¹co natomiast zapowiada³y siê rozmowy z w³adzami geodezyjnymi Maroka. Korzystniejszy rozwój sytuacji mia³ miejsce w Algierii po wygraniu i wykonaniu pierwszych
projektów drogowych w rejonach Medea i Biskra. Powa¿nym osi¹gniêciem by³o podpisanie
kontraktu z Ministerstwem Gospodarki Wodnej  oczywicie tak¿e po wygraniu miêdzynarodowego przetargu  na pomiary batymetryczne 16 zapór wodnych. Zadanie okaza³o siê
trudne i wymagaj¹ce kolejnego przystosowania do nowego dla GEOKART-u asortymentu
robót. Nasze ekipy produkcyjne wzmocnione specjalistami z zakresu gospodarki wodnej po
niemal 2 latach pracy pokona³y wszelkie trudnoci techniczne i organizacyjne i realizacja
kontraktu zosta³a zakoñczona w 1987 roku. Przy okazji tych prac wykonano wiele pomniejszych projektów irygacyjnych.
W czasie wykonywania wymienionych wy¿ej prac uda³o siê nawi¹zaæ kontakty z w³adzami geodezyjnymi Algierii  Narodowym Instytutem Kartografii (INC). Kontakty te zaowocowa³y nawi¹zaniem bli¿szej wspó³pracy i po przeprowadzeniu wielu rozmów i niezbêdnych konsultacji przyst¹piono do bezporedniej wspó³pracy GEOKART  INC przy opracowaniu technologii wykonania map topograficznych z obrazów satelitarnych (Thematic Mapper z 1985 r.) dla terenu Algierii  Carta du Sahara  Ain el Hadjadj in Salah. Ze strony
polskiej w realizacji tego pionierskiego w tamtych latach opracowania uczestniczyli specjalici z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz GEOKART-u. Prezentacja tej technologii oraz opracowanej mapy na Kongresie ISPRS w Kyoto w Japonii wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie. Delegacje GEOKART-u i INC by³y oblegane przez wielu uczestników kongresu.
Prace zespo³u polsko-algierskiego przyczyni³y siê do zorganizowania w latach póniejszych Orodka Teledetekcji przy INC i kontynuacji rozpoczêtego w latach osiemdziesi¹tych
eksperymentu. Kolejnym zadaniem powierzonym nam by³o opracowanie 10-letniego programu prac geodezyjno-kartograficznych dla Algierii, co by³o tak¿e konsekwencj¹ podpisanej
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konwencji miêdzy GEOKART-em i INC. Ponadto GEOKART zorganizowa³ wiele krótkoterminowych szkoleñ dla licznej grupy geodetów algierskich, w takich dziedzinach jak: astronomia geodezyjna, geodezja satelitarna, grawimetria, kartografia i generalizacja kartograficzna.
Tak znakomicie rozwijaj¹ca siê wspó³praca z perspektywami dalszego dynamicznego
rozwoju w ró¿nych dziedzinach i to nie tylko geodezyjno-kartograficznych, zosta³a brutalnie
przerwana wypadkami powtarzaj¹cych siê zamachów i powa¿nym zaostrzeniem sytuacji
politycznej w Algierii. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa GEOKART by³ zmuszony zaprzestaæ
swojej dzia³alnoci w tym kraju. By³ to niew¹tpliwie kolejny niespodziewany cios w nasze
plany dotycz¹ce tej czêci wiata.
Jednak w miêdzyczasie w pó³nocnej Afryce GEOKART wygra³ przetarg finansowany
przez FAO na zamówienie tunezyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, a dotycz¹cy interpretacji
obrazów satelitarnych na potrzeby zagospodarowania lasów i pastwisk w tym kraju. Bliskie
kontakty z AAC oraz wspó³praca z tunezyjskim Office de la Topographie et de la Cartographie przyczyni³y siê do dalszej promocji oferowanych przez GEOKART us³ug w Afryce.
Przynosi to kolejne osi¹gniêcia na tym kontynencie, a szczególnie w Afryce Zachodniej.
Wspólnie z firmami francuskimi wygrywamy kolejne przetargi i realizujemy kontrakty w
Senegalu, Gabonie i w bardziej znacz¹cym zakresie w Kamerunie.
Pierwszym zadaniem by³o opracowanie metodami fotogrametrycznymi map topograficznych w skali 1:25 000 dla obszaru Mundembe. W latach 19881991 wykonano dla
czêci pó³nocnej Kamerunu mapy topograficzne ze zdjêæ lotniczych w skali 1:50 000 oraz
1:200 000 i 1:500 000 wraz z drukiem na zamówienie pañstwowej firmy Societe National
des Hydrocarbures (SNH). Nastêpnie wspólnie z francuskim GEOS przyst¹pilimy do opracowania, tak¿e na zamówienie firmy SNH, map cyfrowych w skali 1:50 000 na podstawie
obrazów satelitarnych francuskiego satelity SPOT-2, a nastêpnie przeskalowania do skali
1:200 000 i 1:500 000 ³¹cznie z wielobarwnym drukiem. Prace te wykona³ GEOKART we
wspó³pracy z IGiK oraz szwedzk¹ firm¹ Satellit Bild. Niezbêdne zadania terenowe wykona³a grupa pod kierownictwem in¿. K. Marciniaka. Szkolenia na miejscu w Kamerunie dla
SNH przeprowadza³ dr K. Karsznia. Po uzyskaniu pozytywnej oceny SNH o wykonanych
mapach prace te by³y kontynuowane.
Utworzona w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych pracownia projektów architektonicznych realizuj¹ca ró¿nego rodzaju prace pomiarowe i projektowe w Polsce wygra³a miêdzy
innymi konkurs i zaprojektowa³a budynek Curtis Plaza i St. Vincent Policlinic w Warszawie,
³¹cznie z nadzorem nad ich budow¹.
Niew¹tpliwym sukcesem naszych projektantów by³ wygrany przetarg miêdzynarodowy,
wraz z firm¹ United Arab Emirates Consulting Engineers ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na zaprojektowanie Centrum Turystycznego w Egipcie (Giza). Aby wykonaæ ten projekt
GEOKART zorganizowa³ w Emiratach (Emirat Sharjah) du¿¹ pracowniê projektow¹, która
poza zrealizowaniem tej pracy wykona³a dla klientów egipskich tak¿e projekt wioski turystycznej w Sharm Shaik i Hurghadzie. Bardzo udane koncepcje i projekty architektoniczne zrealizowane przez pracowniê GEOKART-u to niew¹tpliwa zas³uga ca³ego zespo³u specjalistów i organizatorów: in¿ynierów A. Wróblewskiego, Weldera, Kartowicza i wielu innych.
Kolejnymi znacz¹cymi projektami wykonanymi przez pracowniê w Sharjah by³y projekty: Islamic Bank of Dubai, Shaiks Palace oraz stacji autobusowej w Abu Dhabi. Nabieramy
wiêc dowiadczenia w udziale przy realizacji ró¿nego rodzaju obiektów przemys³owych,
hoteli oraz budownictwa mieszkaniowego. Nasi specjalici uczestnicz¹ w budowie elek-
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trowni i cementowni w Pakistanie, Somali, Turcji, Egipcie i Jugos³awii. Liczna grupa geodetów bierze udzia³ w rozbudowie elektrowni atomowej Vizewell B w Anglii.
Z kolei wspólnie z austriack¹ firm¹ ABV zbudowalimy du¿y hotel w Gruzji w Tbilisi oraz
górsk¹ stacjê turystyczn¹ w Gudaurii. Ponadto, ju¿ pod kierunkiem obecnego dyrektora
PEGiK GEOKART, mgra in¿. Lecha Fronckiela, zbudowalimy w latach dziewiêædziesi¹tych
kilkadziesi¹t obiektów w Niemczech, w systemie pod klucz, takich jak hotele, domy towarowe, budynki mieszkalne itp. Od czasu otrzymania przez GEOKART koncesji MHZ na
samodzielne prowadzenie dzia³alnoci eksportowej rozpoczêlimy penetracje nowych rynków, nowych asortymentów, a nawet przeprowadzilimy wiele transakcji towarowych. Takich nietypowych dla tradycyjnego eksportu GEOKART-u transakcji by³o jeszcze wiele, na
co niew¹tpliwie pozytywny, promocyjny wp³yw mia³ eksport us³ug geodezyjno-kartograficznych i nawi¹zywane dziêki temu kontakty. Takim wydawa³oby siê zupe³nie nieprawdopodobnym przyk³adem by³ fakt nawi¹zania wspó³pracy ze znan¹ firm¹ belgijsk¹ Jan de Nul
dysponuj¹c¹ znaczn¹ flotyll¹ koparek morskich. GEOKART nie tylko podpisa³ umowê na
reprezentowanie tej firmy w Polsce, ale zorganizowa³ tak¿e bardzo op³acalny remont ich
najwiêkszej koparki morskiej w stoczni remontowej w winoujciu, a kontakt ten uda³o siê
nawi¹zaæ prowadz¹c przez wiele lat prace kartograficzne w Belgii.
Korzystaj¹c z koncesji i kontaktów nawi¹zanych w USA  wspó³praca z firm¹ American
Geodetic Survey Co. Inc., Jersey City i innymi  w latach osiemdziesi¹tych uzyskalimy
zamówienia i po d³ugotrwa³ych negocjacjach podpisalimy kontrakt z firm¹ Asia Now Ltd.,
New York na zatrudnienie w szpitalach Stanów Zjednoczonych nawet do 2000 polskich
pielêgniarek na dobrych warunkach finansowych.
Odby³o siê na terenie kraju szereg spotkañ informacyjnych, a nastêpnie szkoleniowych.
W pierwszym okresie zg³osi³o siê kilkaset kandydatek. GEOKART, we wspó³pracy z angielsk¹ szko³¹ Surry Language Centre, Farnham, zorganizowa³ orodki nauki jêzyka angielskiego na poziomie podstawowym  bo taki by³ wymagany przez Amerykanów  w pierwszym okresie w Warszawie i Krakowie, przygotowuj¹c nastêpne. Niestety, mimo ¿e naukê
rozpoczê³o liczne grono kandydatek, do spotkania kwalifikacyjnego we Frankfurcie dotrwa³o zaledwie kilka z nich i mimo ogromnych wysi³ków oraz znacznych kosztów realizacja
kontraktu za³ama³a siê. A szkoda, bo Amerykanie zatrudnili pielêgniarki z Anglii, Szkocji i
wielu krajów azjatyckich. Podpisanie tego kontraktu wywo³a³o niema³¹ sensacjê, a Ekspres
Wieczorny na pierwszej stronie pod ogromnym tytu³em poda³ informacjê, ¿e GEOKART
podpisa³ kontrakt na zatrudnienie w USA polskich pielêgniarek specjalnie do opieki nad chorymi na AIDS. Na konferencji prasowej GEOKART zaprezentowa³ treæ kontraktu z umieszczon¹ w nim klauzul¹, ¿e polskie pielêgniarki nie bêd¹ zatrudniane przy chorych na AIDS.
Sprostowanie, owszem, ukaza³o siê w prasie, ale drobnym drukiem i na dalszych stronach.
Kolejnym przyk³adem promocyjnego charakteru naszych us³ug i prac mo¿e byæ fakt
przyczynienia siê przez nas do powstania DROMEX-u potê¿nej polskiej firmy buduj¹cej
póniej drogi i autostrady w wielu krajach. Projektuj¹c wiele kilometrów dróg w Libii doszlimy do wniosku, ¿e nasze dochody s¹ niewspó³miernie niskie w stosunku do mo¿liwoci ich
uzyskania przy budowie dróg. W wyniku naszej inicjatywy odby³o siê wiele spotkañ w
ówczesnym Ministerstwie Komunikacji i zapad³a decyzja o powo³aniu przedsiêbiorstwa, które zajmie siê budow¹ dróg, w tym projektowanych przez nas, która sta³a siê podstaw¹
utworzenia DROMEX-u. Przyk³adów mo¿na by przytoczyæ wiêcej, ale rozmiary tego opracowania s¹ ograniczone, muszê wiêc powoli koñczyæ.
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Znaczenie eksportu w geodezji i kartografii
W naszej dzia³alnoci eksportowej osi¹gnêlimy niema³o. Geodeci polscy jako niemal jedyni wród bran¿ technicznych zorganizowali eksport, który przyczyni³ siê w tamtych czasach nie tylko do poprawienia wyposa¿enia w nowoczesny sprzêt, nawi¹zania bezporedniego kontaktu ze wiatem, z nowoczesnymi technologiami, których tempo rozwoju by³o zaskakuj¹co wysokie, ale tak¿e do wzrostu zarobków wyje¿d¿aj¹cych, powa¿nie te¿ wzros³a
ranga zawodu w kraju i uznanie za granic¹. Na konferencji FIG w Pekinie delegacja francuska stwierdzi³a: Geokart sais tout, Geokart est partout (Geokart wie wszystko, Geokart jest
wszêdzie).
W nawi¹zaniu do trwaj¹cej aktualnie dyskusji w rodowisku geodezyjnym nasuwa mi siê
tu nastêpuj¹ca refleksja: uwa¿am, ¿e ranga, znaczenie zawodu, niekoniecznie zale¿y tylko od
pozycji instytucji zarz¹dzaj¹cej w hierarchii administracji pañstwowej, ale przede wszystkim
od w³aciwie spe³nianej roli w gospodarce, od swojej przydatnoci dla tej gospodarki. Osi¹galimy doæ znaczny tzw. uzysk dewizowy, który móg³ byæ przeznaczony na ró¿nego
rodzaju zakupy zagraniczne, np. dziêki wp³ywom dewizowym uda³o siê uzyskaæ aprobatê
rz¹dow¹ na wyposa¿enie Orodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) w IGiK. Oferta eksportowa GEOKART-u stawa³a siê coraz bardziej konkurencyjna, a
wygrywane przetargi i sprawna realizacja najwiêkszych kontraktów wywo³ywa³y uznanie i
szacunek dla wiedzy i umiejêtnoci polskich in¿ynierów.
W tym miejscu warto przytoczyæ opiniê, któr¹ wyrazi³ w roku 2008 pan Dave Doyle,
G³ówny Geodeta (Chief Geodetic Surveyor) Pañstwowej S³u¿by Geodezyjnej (National
Geodetic Survey) Stanów Zjednoczonych, o pracy polskich geodetów, którzy za³o¿yli sieæ
astronomiczno-geodezyjn¹ Iraku:
I know they must have work under very difficult conditions and this analysis is a testament to their professionalism and dedication to performing the most accurate work that
could be accomplished. (Wiem, ¿e musieli pracowaæ w bardzo trudnych warunkach i ta analiza jest wiadectwem ich profesjonalizmu i powiêcenia dla wykonania pracy w sposób najbardziej dok³adny z mo¿liwych do osi¹gniêcia).
A przecie¿ wczeniej Amerykanie wyra¿ali opinie negatywne o wynikach naszej pracy w
Iraku. Tym cenniejsza jest przytoczona powy¿ej opinia wyra¿ona na podstawie szczegó³owej, uwzglêdniaj¹cej wspó³czesne pomiary GPS, analizy dok³adnoci irackiej sieci.
W tym z koniecznoci krótkim opisie dzia³alnoci eksportowej geodezji i kartografii przytoczono osi¹gniêcia pozornie mo¿e najwa¿niejsze i najciekawsze, ale tak naprawdê, aby stworzyæ w miarê pe³ny i obiektywny dokument na temat tego co dzia³o siê w ostatnich kilkudziesiêciu latach w dzia³alnoci eksportowej GEOKART-u, przedsiêbiorstw zgrupowanych w
Zjednoczeniu, IGiK, CIGiK, instytutach Politechniki Warszawskiej i innych uczelni, a tak
naprawdê w ca³ej polskiej geodezji i kartografii  a trzeba tu tak¿e podkreliæ, ¿e przy realizacji kontraktów zagranicznych bra³o udzia³ kilkanacie tysiêcy pracowników i specjalistów
ró¿nych zawodów technicznych  a wiêc aby móc w miarê rzetelnie opisaæ historiê powstania, trudnoci i sukcesy, radoci i nieszczêcia, przeszkody nie do pokonania i sposoby ich
forsowania, rozmiary jednej ksiêgi by³yby niew¹tpliwie zbyt szczup³e.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e utrzymywalimy kontakty z firmami ze wszystkich kontynentów,
prowadzilimy dzia³alnoæ akwizycyjn¹ w ponad 70 krajach wiata, bralimy udzia³ w setkach przetargów miêdzynarodowych, wygrywaj¹c wiele z nich, aktywnie wspó³pracowali-
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my z instytucjami ONZ, bralimy udzia³ w sympozjach i kongresach miêdzynarodowych.
Nasi specjalici realizowali kontrakty w warunkach czêsto bardzo trudnych, pracowali na
Syberii, na pustyniach i w d¿unglach, realizowali kontrakty w niemal ca³ej Azji i w krajach
Bliskiego Wschodu, w Afryce i w wielu krajach europejskich, nie brakowa³o niebezpiecznych przygód w ekstremalnych warunkach, a tak¿e sytuacji czasem smutnych, a czasem
zabawnych.
Tylko dla firm francuskich i niemieckich GEOKART ostatnio zrealizowa³ kilkadziesi¹t
opracowañ wielkoskalowych metodami fotogrametrycznymi.
Wartoæ prac eksportowych wykonanych w ramach kilkuset kontraktów dla ponad 30
krajów (rysunek po str. 36) tylko w latach 70. i 80. XX wieku przekroczy³a znacznie 150
milionów dolarów. Kwotê tê nale¿a³oby przynajmniej podwoiæ lub w niektórych przypadkach nawet potroiæ, aby uwzglêdniæ zmiany cen.
W formie przyk³adu warto mo¿e jeszcze opowiedzieæ o pewnym zdarzeniu, które pozwoli oceniæ pozycjê GEOKART-u i polskiej geodezji i kartografii w miêdzynarodowym
podziale pracy. W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia uczestniczylimy w kolejnym
miêdzynarodowym przetargu na dogêszczenie irackiej sieci geodezyjnej (za³o¿enie 20 tys.
punktów).W przetargu tym bra³o udzia³ wiele firm europejskich, a miêdzy nimi francuski
IGN, podobnie jak w przypadku przetargu na za³o¿enie SAG w 1973 r. Ostatecznie komisja
przetargowa przyzna³a do realizacji GEOKART-owi 2/3 kontraktu, a IGN 1/3. Wartoæ kontraktu znacznie przekroczy³a 50 milionów ówczesnych dolarów, a wiêc rozmiar prac do
wykonania by³ ogromny. Najciekawsza by³a propozycja IGN, uzgodniona zreszt¹ po przetargu z w³adzami irackimi, aby GEOKART wykona³ wszystkie prace projektowe i polowe,
³¹cznie z czêci¹ IGN, natomiast IGN wykona prace obliczeniowe jedynie swojej czêci.
Propozycja zosta³a przez nas przyjêta i w tej sytuacji GEOKART by³by generalnym wykonawc¹ ca³oci prac. Niestety, wybuch³a wojna iracko-irañska i mo¿liwoæ realizacji tego
kontraktu zosta³a zawieszona. Jak ju¿ pisa³em, kolejne niepokoje, agresje i wojny w tej czêci
wiata doprowadzi³y do likwidacji naszej obecnoci w Iraku i ogromnych strat finansowych.
Tak¿e w tamtym okresie na innych rynkach wyst¹pi³y powa¿ne niepokoje. Afganistan, Algieria, Somali, Libia to nastêpne kraje gdzie trzeba by³o albo likwidowaæ, albo  tak jak w Libii
 czêciowo ograniczyæ nasz¹ dzia³alnoæ.
Przed zakoñczeniem opowiem jeszcze o wydarzeniu niemal nieprawdopodobnym, które
jednak mia³o miejsce, daj¹c nam satysfakcjê i to na pewno nie tylko handlow¹.
Papie¿ Jan Pawe³ II mia³ z³o¿yæ wizytê w Zambii i z tej okazji rz¹d Zambii poszukiwa³
dostawcy wielu materia³ów, w tym du¿ych iloci tekstyliów. GEOKART podj¹³ siê wykonania zamówienia podpisuj¹c umowê z rz¹dem zambijskim. Dostawa odbywa³a siê samolotami
transportowymi zambijskich linii lotniczych (kilka przelotów), które odbiera³y towar na lotnisku w Warszawie. Ca³a operacja, mimo, ¿e doæ skomplikowana, przebiega³a bardzo sprawnie. Jednak na dwa dni przed odlotem ostatniego samolotu z Warszawy otrzymalimy rozpaczliwy telefon od organizatorów wizyty Papie¿a w Lusace, ¿e zapomnieli o zakupie czerwonego chodnika, po którym Papie¿ mia³ przejæ po wyjciu z samolotu. Rozpoczê³a siê
dramatyczna akcja znalezienia, zakupu i dostarczenia chodnika. Zadanie by³o bardzo trudne,
tak¿e z tego wzglêdu, ¿e otwarta przez rz¹d zambijski w banku angielskim akredytywa nie
przewidywa³a takiego zakupu, a wreszcie ju¿ po znalezieniu chodnika w jednym z przedsiêbiorstw ³ódzkich okaza³o siê, ¿e chodnik ma kosztowaæ a¿ 5000 dolarów. Ale mimo to chodnik zosta³ dostarczony na godzinê przed odlotem ostatniego samolotu zambijskiego z lotniska
w Warszawie.
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Ci z pañstwa, czytaj¹cy niniejsze opracowanie, którzy w tamtych czasach bywali w
siedzibie GEOKART-u w budynku przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie mo¿e pamiêtaj¹ zdjêcie
zamieszczone w gablocie miêdzy III i IV piêtrem, Papie¿a Jana Paw³a II przechodz¹cego po
dywanie dostarczonym do Lusaki przez GEOKART.
Opisywany okres dzia³alnoci eksportowej, mimo, ¿e obejmuje kilkadziesi¹t lat ubieg³ego
wieku, poczynaj¹c od pocz¹tku roku 1970, nie daje jednak pe³nego obrazu aktywnoci i
osi¹gniêæ polskich geodetów, którzy ju¿ w latach piêædziesi¹tych rozpoczêli, czêsto udan¹,
penetracjê rynków azjatyckich, afrykañskich i europejskich. Artyku³ ten jest na pewno niepe³ny i nie wszystkim aspektom nadano tu odpowiedni¹ rangê, a nawet nie wszystkie wydarzenia zas³uguj¹ce na to zosta³y tu przedstawione. Dzia³o siê naprawdê bardzo du¿o, ale
pamiêæ ludzka i rozmiary tego artyku³u s¹ ograniczone. Zdaj¹c sobie sprawê z niedoskona³oci swej pracy, autor przeprasza w szczególnoci tych wszystkich wspó³twórców ówczesnych sukcesów, których wk³ad nie zosta³ w artykule przedstawiony lub nale¿ycie nawietlony.
Summary
The paper presents development of the export of services carried out by Polish geodetic and cartographic enterprises. The Union of Geodetic and Cartographic Enterprises functioning in the years 19731982 contributed the most to the growth of this export. The most important foreign contracts are
described in a concise manner indicating the directions of geographic and product expansion and
drawing particular attention to novelty technological solutions and their transfer to developing countries. The successes achieved were connected with overcoming several difficulties, resulting from
warfare and guerilla activities in that time.
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Fot.1. Pomiary na punkcie sieci astronomiczno-geodezyjnej w Iraku. Zdjêcie ze zbioru Tadeusza Dzikiewicza, 1977
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c
Fot. 2. Praca geodetów: a  w regionie bagien i rozlewisk Szatt al Arab, b  w terenach pustynnych,
gdy czasem transport zawodzi³, c  w górach Kurdystanu.
Zdjêcia ze zbioru Tadeusza Dzikiewicza, 19761978
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Fot. 3. Geodeci w Kurdystanie: a  z wojskow¹ asyst¹ pozuj¹c¹ do zdjêcia, b  podczas krótkiego
odpoczynku. Zdjêcia ze zbioru Tadeusza Dzikiewicza, 1978
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a
Fot. 4. Podczas podró¿y rekonesansowej w Bagdadzie:
a  dyrektor PEGiK GEOKART Jerzy Wysocki (pierwszy z prawej)
i prof. Jerzy Gadzicki (pierwszy z lewej)
w towarzystwie Jabraela Sersama dyrektora Departamentu
Geodezji Amanatu al-Assima (drugi z lewej),
b  uzgadnianie szczegó³ów technicznych.
Zdjêcia ze zbioru Jerzego Gadzickiego, 1985

b
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Fot. 5. Pomiary dopplerowskie w Etiopii.
Czapki GEOKART-u nosz¹ równie¿
uzbrojeni w dzidy miejscowi pomocnicy.
Zdjêcie ze zbioru J. Bedyñskiego, 1983

Fot. 6. Prace pomiarowe w Libii.
Zdjêcie ze zbioru Jerzego Wysockiego, 1976
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