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W czerwcu 1974 r. 
Centrala Handlu 
Zagranicznego 

„Polservice” podpisała z irackim 
Ministerstwem Rolnictwa i Re-
form Rolnych kontrakt na wyko-
nanie osnowy geodezyjnej dla 
terenu całego Iraku, a kilka mie-
sięcy później aneks, który po-
szerzył zadanie o wykonanie 
map topograficznych dla płd.-
-zach. części tego kraju. W pra-
cach, które trwały 5 lat, wzięło 
udział ponad 300 specjalistów 
z Polski. 

Kontrakt wykonywało Państwowe Przedsię-
biorstwo Geodezyjne z Warszawy, a praca-
mi kierował Tadeusz Dzikiewicz. Dzięki jego 
uprzejmości możemy dzisiaj przedstawić zdję-
cia z pamiątkowej kroniki, którą prowadzono 
podczas jego realizacji. Na jej kartach uwiecz-
niono kawałek historii polskiej geodezji, choć 
tworzyła się ona daleko od naszego kraju. Kil-
kaset zdjęć oraz tyle samo opisów i notatek 
daje rzadką dziś okazję, by prześledzić klimat 
tamtego kontraktu i tamtych lat.

Większą część kroniki zajmują zdjęcia czarno-
-białe. Uwieczniono na nich nie tylko naszych 
kolegów przy pracy, ale i spotkania z miejsco-
wą ludnością, wizyty polskiej geodezyjnej wier-
chuszki, irackie krajobrazy, sceny z tamtejszej 
ulicy. Zaciekawić powinny uwidocznione na 
zdjęciach dalmierze monstrualnych rozmiarów, 
takie same teodolity, zestawy niwelatorów 
do pomiarów przez rzekę, wieże triangulacyjne. 
Kronikę uzupełniają kopie dokumentów, mel-
dunków, wycinki z gazet i lista pracowników, 
którzy przewinęli się przez kontrakt. 
Można się więc m.in. dowiedzieć, że jego wy-
konanie przyniosło 14 mln zł dewizowych zys-
ku (była wtedy taka wirtualna waluta), a in-
formację o głośnym uprowadzeniu czterech 
naszych specjalistów w Kurdystanie polska 
prasa podała z miesięcznym opóźnieniem. 
Najciekawsze jest chyba pismo, w którym dy-
rektor PPGK informuje Tadeusza Dzikiewi-
cza o przyznaniu mu nagrody w wysokości 
100 dinarów za 5-letnie kierowanie pracami. 
Była to równowartość około 300 dolarów.  
Takie to były czasy.
Na tych kartach przedstawiamy niewielką 
część tej kroniki.

JP

Październik 1976 r., rejon miejscowości Hamza, namioty beduinów

Wrzesień 1975 r., składana aluminiowa 
szwedzka wieża do pomiaru długości Październik 1976 r., stabilizacja punktu 30-092

Maj 1977 r., Amara 5 km od granicy z Iranem, 
pomiar dalmierzem Tellurometer
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1977 r., Al-Aligharbi, pomiar na 
polskiej wieży „6x9” wykonywany 
dalmierzem Aga-8

Listopad 1976 r., Edward Oszmiański podczas 
pomiarów astronomicznych

Marzec 1977 r., Al-Aligharbi, Roman 
Pieprzycki sprawdza gotowość do pracy 
instrumentu Geodimeter Wrzesień 1976 r., szef zespołu astronomicznego płk Remigiusz Szczepaniak

Marzec 1978 r. kosmetyka punktu nr 04-009

Lipiec 1977 r., pomiary topograficzne

Listopad 1976 r., okolice Qaim, żyzne tereny wzdłuż Eufratu
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Kwiecień 1977 r., na kampie, po ulewnym 
deszczu przymusowa przerwa w pracy

Styczeń 1978 r., wczesnym rankiem w górach Kurdystanu

Styczeń 1977 r., Kurdystan, pogranicze Iraku i Iranu, szosa Sulaymaniya-Darbendikhan 

Od sierpnia 1975 r. do lipca 1976 r. 
zespół astronomiczny przebył 50 tys. km, 
wykonał pomiary na 10 punktach Laplace’a 
i 12 punktach niwelacji astr.-grawimetrycznej
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Marzec 1977 r., Lachais, Zbigniew Grodzicki

Sierpień 1976 r., Dżahada, w akcji Franciszek 
Sawa („Franciszek Brodaty”)

1977 r., wybory do Sejmu, pustynna Komisja 
Wyborcza

Październik 1977 r., Kirkuk, w środku Jerzy 
Wysocki, dyrektor Zjednoczenia „Geokart”, 
po prawej Czesław Przewoźnik, prezes GUGiK

Luty 1977, Kut, niwelacja precyzyjna, 
inżynier Andrzej Jareński demonstruje 
„motylka tarczowego”

Luty 1978 r., pomiar kątów

Listopad 1976 r., okolice Qaim, żyzne tereny wzdłuż Eufratu

Grudzień 1976 r., przyjaźń polsko-arabskaLuty 1977 r., pomiar sprzężonymi niwelatorami
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Październik 1976 r., rejon Amary, niwelacja 
precyzyjna 

Październik 1977 r., Sulajmaniya, w związku 
z atakami partyzantów kurdyjskich pomiary 
prowadzono z wojskową obstawą 

Sierpień 1977 r., Erbil, inżynierowie Plewicki 
i Sitarz przy pracach kameralnychStyczeń 1977 r.,  prof. Czesław Kamela 

prowadzi rozmowę radiową
Styczeń 1975 r., jedna z wielu inspekcji 
podczas kontraktu

Luty 1977 r., pamiątkowa fotografia na tle 
wieży „6x9”

1976 r., Wiesław Domański podczas 
konserwacji instrumentów

1976 r., minaret spiralny w Samarze
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Woda, jaką znajduje się na pustyni, nawet w miejscowościach, gdzie zainstalowano pompy, 
bardzo często nie nadaje się do picia...

Bardzo często zdarza się, że nasza ambasada lub inne polskie placówki lub przedstawicielstwa 
w Bagdadzie zwracają się do nas o „wypożyczenie” tłumacza...
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Po zapoznaniu się z bazą grupy w Karbali delegacja obserwuje montaż masztu-wieży... Widoczność jest na tyle dobra, że przed kilkoma dniami udało się nawet zmierzyć bok 
o długości 25 km...
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Jerzy Alicki poza innymi obowiązkami pełnił w grupie fototopograficznej funkcję kucharza. 
Sława jego kuchni znana była wszystkim...

W Erbilu „sypialnię” urządzono w ogródku obok domu...
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Każdy z nas patrzył tylko, gdzie jest jakiś kamień, gdzie da się głowę schować, 
aby nie wystawała, i żeby leżeć wzdłuż linii, skąd padają pociski...

Kontraktowa „lista obecności”...


