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W otwartej w 1915 roku Politeohnice Warszawskiej
nie było poozątkowo wydziału, poświęconego studiom ge
odezyjnym. Jednakże zrozumienie potrzeby wyspecjalizo
wanego wydziału mierniozego w stołecznej uozelni
niało bardzo wcześnie, zaś od odzyskania w 1918

ist
roku

niepodległości wyrażane było pod adresem Władz zarów
no przez Kierownictwo Politeofcniki, jak też przez wie
le organizacji zawodowych i naukowyoh a także instytuoji państwowyoh. W tymże 1918 roku skierowany został
do Władz państwowych Memoriał Związku Mierniczyoh Po
laków w Rosji postulująoy zarówno uruohomienie

wyż-

szyoh studiów mierniczych, jak też utworzenie Państwo
wej Służby Geodezyjnej. Inicjatorem tego Memoriału był
przewodnicząoy Związku, prof. Edward Warohałowski, ab
solwent Konstantynowskiego Instytutu Mierniozego i je
go od roku 1919 profesor.
W 1919 roku zwołany został ogólny Zjazd

Mierni

czych Polskich, który powołał Koło Inżynierów Mierniozyoh przy Stowarzyszeniu Teohników w Warszawie.
Koło to, z upoważnienia Zjazdu, wystosowało Memo
riały w sprawie powołania w Stolicy Wyższyoh Studiów
Geodezyjnyoh, skierowane do Ministerstwa Wyznań
gijnych i Oświeoenia Publioznego, Ministerstwa

Reli
Robót

Publioznyoh i do Rektora Politechniki Warszawskiej. W
odpowiedzi na ten Memoriał Senat Politechniki Warszaw
skiej powołał w roku 1920 specjalną Komisję do opraoowania wniosku, uzasadniającego potrzebę i zakres przy
szłego Wydziału Mierniozego.
Uzasadnienie potrzeby i zakresu zadań

Wydziału

Mierniczego przedstawione obszernie w Memoriale Związ
ku Mierniczych Polaków w Rosji było oałkowioie zbieżne
z wnioskiem opracowanym przez Senacką Komisję, która
praoowała w .składzie profesorów Antoniego Ponikowskie-

go - Kierownika pierwszej utworzonej w 1916 roku, w Pff
Katedry Mierniotwa /na Wydziale Inżynierii Wodnej/,Cze
sława Skotnickiego - dziekana Wydziału Inżynierii

Wod

nej oraz Henryka Czopowskiego i Kazimierza Żórawskiego.
Zadania, które stawiano przed przyszłym Wydziałem
dotyczyły kształoenia inżynierów geodetów, przygotowa
nych do:
1/ prowadzenia państwowych pomiarów podstawowych,
a także
2/ wykonywania rozległych zadań, stawianych przez gos
podarkę narodową.
Wynikiem wszystkioh wymienionych starań oyia

de

cyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publioznego z dnia 30 czerwca 1921 roku o powołaniu
w
Politechnioe Warszawskiej od roku akademickiego 1921/22
Wydziału Mierniczego /przemianowanego w roku akademic
kim 1925/26 n3 Wydział Geodezyjny/ i o ustaleniu cyklu
studiów na siedem semestrów.
Równooześnie z utworzeniem Wydziału

rozpoozęto

kompletowanie kadry naukowej, sprowadzając w pierwszej
kolejności - w ramach repatriacji - profesora Edwarda
Warchałowskiego. Prof.Edward Warchałowski, który

wró-

oił do Kraju jesienią 1921 roku, był więc pierwszym
profesorem nowoutworzonego Wydziału Mierniczego,
aktywnym organizatorem i twóroą ukierunkowującym

jego
pro

gram i rozwój Wydziału i dalsze kompletowanie kadry na
ukowej.
Bogaty dorobek naukowy i zawodowy prof.Edwarda
Warchałowskiego, zdobyty w ozasie pobytu w Rosji, zaowooował w Kraju wybitnymi talentami naukowymi, peda
gogicznymi i organizacyjnymi.
Prof.Edward Warohałowskl urodzony w październiku
1885 roku w ziemi kieleckiej, ukońozył w roku 1911 stu
dia w Konstantynowskim Instytucie Miemiozym w Moskwie,
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prac zawodowe /parcelacja wielkioh majątków w Guberni
Pskowskiej/, a jako dyplomant i młody inżynier wykonu
je poważne pomiary państwowe, realizując triangulaoję
i niwelacją Wilna /1910 r./, Tallina /1911 r./ i Bogorodska /1912/13r./. Równooześnie, już w roku 1910 roz
poczyna pracą pedagogiczną i naukową w Konstantynows
kim Instytucie Mierniozym w Moskwie, wykonując kolejno
pracę doktorską: "Badanie instrumentu bazowego W.Struwe" i habilitacyjną na temat: "Niwelaoja najwyższej
dokładności" /precyzyjna/. W roku 1915 zostaje powoła
ny na dooenta, zaś w roku 1918 na profesora i kierow
nika Katedry Geodezji i Rachunku Prawdopodobieństwa w
tejże Uozelni.
W okresie lat swej praoy w Konstantynowskim Instytuoie Mierniczym publikuje prof.Edward Warchałowski ponadto dwie obszerne monografie naukowe pt." Teo
ria błędów " oraz " Zarys fotogrametrii ", a także wie
le artykułów naukowyoh w czasopiśmie "Ziemlemiemoje
Dieło" /Przegląd miemiozy/.
Poza pracą w Uozelni w latach 1919-1921 bierze
prof.Edward Warohajowski czynny udział w organizowaniu
Głównego Urzędu Geodezyjnego Z.S.R.R., w którym pias
tuje funkcję zastępoy przewodnioząoego Rady Naukowej.
Jesień roku 1921 zastaje prof.Edwarda Warohałowskiego już w Polsce, gdzie w grudniu rozpoczyna

wy

kłady, zaś od 1.III.1922 r. obejmuje kierownictwo pie
rwszej powołanej na Wydziale Katedry - Katedry Mierni
ctwa I - jako mianowany profesor zwyczajny.
Główną troską pierwszych miesięcy pracy Profeso
ra na Wydziale stanowią dwa problemy: 1/ skompletowa
nie szybko faohowej kadry naukowej i 2/ opracowanie
nowoczesnego i odpowiadającego oelom powołanego

wy

działu programu.
Pierwszy zarys programu studiów, opracowany zos-
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taje przez powołaną wówozas przez Radę Wydziału Inżynie
rii Wodnej - do którego organizaoyjnie dołąozony został
- jako odrąbny programowo Wydział Geodezyjny pod nazwą
"Oddział Kierniozy" - Komisją, w składzie profesorów Ed
warda Warobałowskiego i Antoniego Ponikowskiego.Program
ten objął piąó zasadniozyoh grup przedmiotów:
1/ dysoypliny matematyozno-fizyoznej takie, Jak -

mate

matyka wyższa, fizyka, geometria wykreślna i anality
czna, mechanika;
2/ dysoypliny przyrodnicze - m.in. chemia, geologia,gle
boznawstwo, enoyklopedia rolniotwa;
3/ dysoypliny inżynieryjne - m.in. jak melioraoja, enoy
klopedia inżynierii lądowej i wodnej, elementy budowniotwa ogólnego;
4/ dysoypliny prawno-ekonomiozne - jak np.prawoznawstwo
ogólne, agrarne, budowlane, ekonomia polityczna i in.;
5/ dysoypliny geodezyjno-astronomiczne- stanowiące właściwą speoyfiką speojalnośoiową Wydziału.
Powyższy program ulegał z biegiem ozasu ewolucji i
doskonaleniu, przy niezmienionej generalnie
podziału na podstawowe piąó grup dysoyplin

zasadzie
naukowych,

charakterystycznych dla sylwetki specjalistycznej inży
niera mierniczego /geodety/.
Kompletując kadrą naukową Wydziału, siąga Profesor
głównie po powraoająoyoh do Kraju w ramaoh repatriacji
inżynierów mierniczyoh absolwentów Konstantynowskiego
Instytutu Mierniczego, wywodzących sią z Koła Mierniczyoh
Polaków w Rosji. Przybywają w ten sposób do praoy na Wy
dziale sukcesywnie inżynierowie Jan Piotrowski, Stanis
ław Bem, Włodzimierz Kolanowski, Stanisław Kluźniak.
Już w 1922 roku powraca do Kraju inżynier Jan Pio
trowski i obejmuje od jesieni tego roku wykłady na

Wy

dziale.
Profesor Jam Piotrowski urodził sią w listopadzie
1885 roku w Jędrzejowie, gdzie po ukońozeniu w 1903 r.

7

Rys.2. Prof. Jan Piotrowski
1885-1962
Seminarium Nauczycielskiego był do roku 1906 nauozyoielem.
W latach 1906-1909 ukończył z odznaczeniem Szkołą
Kierniozyoh w Pskowie, po czym wstąpił do Konstantyno
wskiego Instytutu Mierniczego w Moskwie, który
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ukoń-

ożył z dyplomem inżyniera-geodety w roku 1913. Następ
nie przeniósł się do Tomska, gdzie pozostawał

w

la

tach 1913-1922, aż do powrotu do Kraju. W okresie swe
go pobytu w Tomsku był inż.Jan Piotrowski nauczyoielem,
kierownikiem wydziału mierniczego, a następnie dyrek
torem w średniej szkole politechnicznej.
Równocześnie z pracą w średnim szkolnictwie mier
niczym pracował inż.Jan Piotrowski także w szkolnict
wie wyższym, jako asystent w Instytucie Technologicz
nym w Tomsku w tutejszej Katedrze Geodezji i Miernic
twa Górniczego.
Poza działalnością pedagogiczną zajmował się wów
czas inż.Jan Piotrowski także mierniczą pracą zawodową,
w ramach której przeprowadził szereg podstawowych
triangulacyjnych i niwelacyjnych - a także

szczegóło

wych - tachimetrycznych - pomiarów geodezyjnych na Sy
berii, w rejonie Kopalni Anżerki i Sudżenki.
Po powrocie w 1922 roku do Kraju zostaje inż. Jan
Piotrowski początkowo zastępcą profesora, a następnie,
od roku 1925, profesorem nadzwyczajnym drugiej, powo
łanej na Wydziale Geodezji, Katedry - Katedry Miernic
twa II.
Trzecią - i ostatnią, powołaną w całym

okresie

międzywojennym Katedrą Wydziału - jest Katedra Astro
nomii Praktycznej. Katedra ta zostaje obsadzona
do
piero w roku 1927 przez profesora nadzwyczajnego dr
Felicjana Kępińskiego, który w okresie poprzedzającym
prowadzi wykłady zlecone.
Profesor Felicjan Kępiński urodził się w kwiet
niu 1885 roku w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w roku
1903 ukończył szkołę średnią, po ozym rozpoczął
dia na Uniwersytecie Warszawskim.
Po strajku szkolnym w roku 1905 przeniósł

stu
się

zagranicę, gdzie studiował na Wydziale MatematycznoFizycznym kolejno w Lipsku, Getyndze i Berlinie.W ro-
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Rys.3. Prof.Feliojan Kępiński
1885-1966
ku 1913 uzyskuje stopień doktorski w Uniwersytecie Ber
lińskim, poczym w latach 1913-1918

pracuje jako

asys

tent i adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym w Babels-

10

bergu. Powróciwszy po wojnie do Kraju obejmuje stanowi
sko adiunkta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersyte
tu Warszawskiego, rozwijając intensywną
naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

działalność

Między innymi jest prof.P.Kępiński autorem
licz
nych publikacji z zakresu zagadnień mechaniki nieba, a
ponadto jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa

As

tronomicznego. Habilituje się w roku 1925 w Uniwersyte
cie im.Stefana Batorego w Wilnie, poczym zostaje

powo

łany początkowo na wykłady zlecone zaś od 1927 roku na
stanowisko profesora nadzwyozajnego, Kierownika

Obser

watorium Astronomicznego Politechniki Warszawskiej.
W latach 1925-26 Wydział Geodezji wypuszcza pierw
szych absolwentów, z których kilku zasila szeregi mło
dej kadry naukowej - stająo się w ten sposób źródłem
dopływu kandydatów na pracowników naukowych Wydziału.
Okres międzywojenny jest okresem rozwijania
kształtowania naukowego oblicza Wydziału. Nie jest

i
to

zadanie łatwe wobec polityki Władz, które aż do 1930r.
nie podejmowały decyzji o ustaleniu cyklu stuidów w wy
miarze odpowiadającym pozostałym wydziałom tj.ośmiu se
mestrów, ani też nie podejmowały - poza trzema wymię nionymi decyzjami organizacyjnymi, powołania
trzech
pierwszych katedr wydziału - żadnych innych, aż do ro
ku 1939, mimo istnienia od roku 1927 potencjalnych kan
dydatów - do obsady stanowisk samodzielnych pracowni ków nauki. Niezwykle skromne też były dotacje na kosz
towną geodezyjną aparaturę.
Pakt posiadania tylko trzech "własnych" katedr po
wodowało i to, że aż do wybuohu II Wojny Światowej Wy
dział Geodezyjny nie posiadał samodzielności organiza
cyjnej, mając dziekana i radę wydziału wspólne począt
kowo z Wydziałem Inżynierii Wodnej, a po "zwinięciu w
Politechnice Warszawskiej Wydziałów Inżynierii Lądowej,
Inżynierii Wodnej i Geodezyjnego" - rozporządzeniem Ra11

dy Ministrów z dnia 25 września 1933 roku - wspólną z
nimi formę organizacyjną, pod nazwą jednego Wydziału In
żynierii, z trzema Oddziałami.
Mimo tych wszystkich trudności okres międzywojenny
przyniósł obfity dorobek najmłodszemu z wydziałów Poli
techniki Warszawskiej przynosząo mu zasczytną

nazwę

"Warszawskiego Geodezyjnego Ośrodka Naukowego". Było to
niewątpliwą zasługą profesorów - organizatorów Wydziału,
a przede wszystkim jego pierwszego profesora -

Edwarda

Warchałowskiego, który przez dziesięć lat - od 1924 ro
ku do 1933 - piastował funkoje dziekana połąozonyoh wówozas Wydziałów: Geodezji i Inżynierii Wodnej.
Trzymając rękę na pulsie geodezyjnego życia nauko
wego na świecie i potrzeb krajowych na państwowe

praoe

geodezyjne, dbał prof.Edward Warchałowski troskliwie

o

to, by zakres i poziom kształcenia na Wydziale odpowia
dał potrzebom kraju i wymogom światowej nauki geodezyj
nej. Równocześnie, mimo rosnąoych obowiązków organiza
cyjnych w Uczelni, w której

w roku 1933 został wybrany

Rys.4. Zjazd Miemiozyoh RP - siedzą: trzeci od lewej
Prof.J.Piotrowski, trzeoi od prawej prof.E.War
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chałowski

na Rektora i piastował tą godność do roku 1936} znaj
dował prof.Edward Warchałowski ozas zarówno na niezwy
kle intensywną działalność naukową, jak też zawodową i
społeczną w ramach Związku Mierniczych R.P.
Jako najwybitniejszy w kraju specjalista - geodeta
obejmuje m.in. w latach 1925-28 kierowniotwo nowych po
miarów podstawowych - triangulacyjnych i niwelacyjnych
m.st.Warszawy. Założona wówozas sieć triangulacyjna no
si nazwą sieci Warchałowskiego i jest do dziś wykorzys
tywana m.in. jako podstawa do budowy metra w Warszawwie.
Owocem pracy naukowej są liozne monografie i inne
publikacje, które ukazały sią w okresie miądzywojennym.
Publikuje prof.E.Warchałowski m.in. następujące prace:
"Rachunek wyrównawczy" /1923r./; "Niwelaoje geometrycz
ne" /1926r./; "Baza triangulacji m.Warszawy" /1926r./;
"Triangulaoja m.st.Warszawy" /1928r./, w której po raz
pierwszy w literaturze jest uzasadniony sposób oblicze
nia triangulacji metodą wyrównania grupowego; "La base
de Szubin" /1929r./; "Wyrównanie triangulacji jako

ob-

seraoji pośrednich" /1931r./; "Zastosowanie krakowianów
w rachunku wyrównawczym" /1939r./.
W okresie międzywojennym promuje też prof.E.Warcha
łowski dwuch pierwszych doktorantów geodezji, dr Anto
niego Kwiatkowskiego i dr Stanisława Jachimowskiego.
Obaj zostali zamordowani w latach hitlerowskiej okupaoji. Współdziała też prof.E.Warchałowski ozynnie z "Prze
glądem Mierniczym", gdzie publikuje liczne artykuły na<ukowe i organizacyjne oraz informacje i sprawozdania z
geodezyjnych zjazdów międzynarodowych i konferencji kra
jowych, w których bierze udział. Już w roku 1926,na sku
tek starali prof.E.Warchałowskiego, powstaje Polski Naro
dowy Komitet Geodezji i Geofizyki - ozłonek Międzynaro
dowej Geodezyjnej Unii Bałtyckiej - w którym pełni On vi
całym okresie międzywojennym funkcję Sekretarza General
nego.

1 -,

Nie zaniedbuje również rozpoczętych jeszcze w okresie pobytu w Rosji, starań u odpowiednich władz o utworzenie Centralnej Służby Geodezyjnej w Polsce;
przynoszą one jednak aż do roku wybuohu wojny

nie

pozytyw

nych w tym zakresie rozwiązań.
W wysiłkach organizacyjnych polskich geodetów
nad stworzeniem centralnej władzy mierniczej
bierze
również czynny udział prof.Jan Piotrowski, który m. in.
uczestniczy w pracach - krótki żywot mającej - Państwo
wej Rady Mierniczej. Przez wiele lat jest prof.Jan Pio
trowski aktywnym członkiem Związku Mierniczych

Rzeczy

pospolitej Polskiej., piastując różne funkcje w jego Za
rządzie i obejmując stanowisko jego prezesa w 1939 r.
Poza działalnością społeczną w środowisku pols
kich geodetów działa prof.Jan Piotrowski także w zawo
dzie geodezyjnym, gdzie m.in. kieruje pomiarami poligo
nowymi m. st.Warszawy.
Główną jednak domeną pracy prof.Jana Piotrows kiego stanowi 'Wydział Geodezyjny i kierowana przez Nie
go Katedra Miernictwa II. Wykorzystując zdobyte w szko
lnictwie rosyjskim doświadczenie organizacyjne i

peda

gogiczne, doskonali swój warsztat dydaktyczny, ciesząc
się sympatią i uznaniem studentów. Piastuje też

paro

krotnie godność prodziekana, zaś w roku 1939 zostaje
wybrany na dziekana.
Trzeci z kolei profesor Wydziału Geodezyjnego Felicjan Kępiński - przez cały okres międzywojenny dzie
li swój czas między prace pedagogiczne i organizacyjne
- związane z organizacją objętej, nowopowołanej
kate
dry Astronomii Praktycznej - i działalność nauicową, po
święconą problematyce mechaniki nieba, a w szczególno
ści badaniom ruchu komet.
Spuścizna publikacyjna prof.Felicjana Kępińskie
go w okresie międzywojennym, zamyka się liczbą
ponad
100 pozycji bibliograficznych. Do najważniejszych zali-
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czyć należy readgowane przez niego "Roczniki Astronomi
czne", ukazujące się periodycznie od 1921 roku, a także
liczne artykuły naukowe poświęcone wieloletnim badaniom
ruchu okresowej Komety Kopf, które przyniosły Mu
nie światowego środowiska

uzna

astronomicznego.

Okres hitlerowskiej okupacji 1939-1945
zawiesza
działalność Wydziału Geodezji wraz z zawieszeniem ofi
cjalnej działalności i istnienia całej Politechniki, nie
zahamowuje jednak działań jej profesury i innych praco
wników naukowych. Nauczanie wyższe schodzi do podziemia,
organizując legalne placówki niższych zawodowych szcze
bli kształcenia i wykorzystując je jako "przykrywka" do
uprawiania różnych form kształcenia akademickiego /kon
takty indywidualne kadry ze studentami, komplety/.W ten
sposób powstaje wielowydziałowa, posiadająca m.in.

wy

dział mierniczy /kierowany przez prof.S.Kluźniaka/Szkoła Budownictwa Lądowego zorganizowana i kierowana

przez

prof.Edwarda Warchałowskiego.
Podobną rolę pełni także utworzona przez Niemców
"półwyższa" Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna, w

któ

rej dziekanem Wydziału Mierniozego jest prof.Jan Piotro
wski.
Powstanie Warszawskie zastaje prof.Jana Piotrowskie
go w jego domu w Radości, na prawym brzegu Wisły. Po wy
zwoleniu Radości przez Armię Radziecką, prof.Jan Piotro
wski już w październiku 1944 roku rozpoczyna - nawiązaw
szy kontakt z Władzami Państwowymi w Lublinie - niestru
dzoną pracę zmierzająoą do odbudowy Politechniki Warsza
wskiej a z nią Wydziału Geodezyjnego i do powołania

od

dawna wymarzonej przez środowisko polskich geodetów cen
tralnej służby geodezyjnej. Starania prof.Jana Piotrows
kiego doprowadzają do powołania w lutym 1945 r. -

decy

zją Władz Państwowych - Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
oraz Geodezyjnego Instytutu Maukowo-Badawczego. Dekretam
Prezesa Rady Ministrów z marca 1945 roku prof.Jan Piotro-
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wski zostaje mianowany Prezesem GUPK i piastuje to sta
nowisko do listopada 1948 roku. Równocześnie od

jesie

ni 1945 roku, w związku z uruchomieniem Politechniki
Warszawskiej, obejmuje ponownie kierowniotwo katedry,
noszącej - w nowej strukturze organizacyjnej

Wydziału

Geodezji - nazwą Katedry Geodezji Niższej I /przemiano
wanej później na Katedrą Podstaw Geodezji/. W roku 1948
uzyskuje prof.Jan Piotrowski nominacją - podpisaną przez
Prezydenta Bolesława Bieruta - na stanowisko profesora
zwyczajnego.

Rys.5. Prof.J.Piotrowski wśród studentów
Po odejściu w roku 1948 ze stanowiska Prezesa GUPK
poświąca sią prof.Jan Piotrowski wyłącznie pracy dydak
tycznej i naukowej na Wydziale, którą kontynuuje aż do
dnia swojej śmierci w roku 1962. W tym ozasie
pełnił
szereg funkcji organizacyjnych na Wydziale Geodezji i
Kartografii, m.in. był dziekanem wydziału w latach
1956-60, dziekanem 'Wydziału Geodezji na Studium Zaocz-

nym oraz przewodniczącym Komisji Weryfikaoyjno-Egzaminacyjnej dla kandydatów do tytułu inżyniera w zakresie
geodezji. Ponadto piastował w tym okresie szereg
ności w stowarzyszeniach naukowych, m.in. był

god
członT

kiem Komitetu Geodezji PAN, członkiem Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych,
ozłonkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i innych.
Prof.Jan Piotrowski w swej działalności w okresie
po drugiej wojnie światowej opublikował szereg artyku
łów w "Przeglądzie Geodezyjnym", a także skryptów
i
podręczników dla studentów, m.in. podręoznilc pt."Geode
zja" wydany przez PWN
Natychmiast po uruchomieniu Politechniki po woj nie stanął do pracy także prof.Felicjan Kępiński,powra
ca jąo na swoją przedwojenną Katedrę Astronomii Geodezy
jnej, którą kierował do roku 1955. W dalszym ciągu czas
swój dzieli między pracą dydaktyczną i naukową.

W tym

też okresie powstają szczególnie cenne dla Wydziału dwie
pozycje wydawnicze: monografiozne pierwsze w piśmiennic-

Bys.6. Prof.F.Kępiński przy praoy
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twie polskim, oryginalne podręczniki: "Astronomia Prak
tyczna" i "Astronomia Sferyczna", poświęcone

naukowym

podstawom astronomii geodezyjnej, stanowiące walor nie
tylko naukowy ale także pedagogiczny, jako pomoce nau
kowe w studiowaniu astronomii.
W dalszym ciągu wydaje prof.P.Kępiński "Roozniki
Astronomiczne", a całość jego powojennego dorobku się
ga ponad 70 pozycji bibliograficznych.
Prof.P.Kępiński był członkiem licznych towarzystw
naukowych w kraju i zagranicą, m.in. członkiem Rady Na
ukowej Zakładu Astronomii Polskiej PAN, wybitnym, cie
szącym się sławą i uznaniem - w skali światowej -uczo
nym.
Zakończenie wojny zastało prof.Edwarda Warchałowskiego na lewym brzegu Wisły - w Kielcach - gdzie zna
lazł się po zakończeniu przebytego w Warszawie Powsta
nia i gdzie zdążył - jeszcze przed zakończeniem

dzia

ła:! wojennych - zorganizować, wspólnie z innymi wysie
dlonymi z Warszawy pracownikami naukowymi Politechniki
i Uniwersytetu - Tajne Kieleokie Komplety Akademickie.
Natychmiast po wyzwoleniu Kielc udaje się

prof.

Edward Warchałowski już wiosną 1945 roku do oswobodzo
nej Warszawy, gdzie podejmuje pracę nad odbudową Poli
techniki, a także zostaje powołany na stanowisko dyre
ktora nowo utworzonego przy GUPK - Geodezyjnego
tytutu Naukowo-Badawczego, który musi organizować

Instja

ko placówkę nową - całkowioie od podstaw. Energii pro
fesora E.Warchałowskiego w dużym stopniu zawdzięczać
należy ówczesną decyzję Władz Państwowych o odbudowie
Politechniki Warszawskiej i pozostawienie jej w

War

szawie. Profesor od poozątku obejmuje przewodniotwo po
wołanego komitetu odbudowy uczelni, przy tym latem ro
ku 1945 zostaje wybrany Rektorem Politechniki, którą to
funkoję pełni przez siedem lat, aż do roku 1952.Równo
legle powraca na stanowisko kierownika swojej
18

dawnej

katedry, noszącej - w nowej, samodzielnej organizacyj
nie strukturze 'Wydziału - nazwą Katedry

Geodezji Wyż

szej.
W roku 1948 zostaje prof.Edward Warchałowski powo
łany na stanowisko Prezesa GUPK

piastując tą godność

do roku 1951.
W ten sposób odgrywa prof.Edward Warchałowski w okresie bezpośrednio po wojnie kluczową rolą w odbudowie
stołecznej Politeohniki, a z nią w kształtowaniu nowej
organizacji samodzielnego Wydziału Geodezyjnego,
Jak w
kształtowaniu struktury, zadań i zakresu prac central
nej służby geodezyjnej w postaci powołanych GUPK i GINB.

Rys.7. Prof.E.Warchałowski przemawia na Kongresie
Nauki Polskiej

19.

Mimo ogromu powyższych zadań, znajduje prof.Ed
ward Warchałowski czas na najbardziej Mu bliską pracą
naukową. W okresie lat 1948-53 opracowuje m.in.funda
mentalne publikacje monograficzno-podrącznikowe "Geo
dezja Wyższa" i "Rachunek Wyrównawczy" /tłumaczone już
po Jego śmierci w r.1953 na angielski/. Publikuje tak
że już w roku 1948 nowatorską monografią naukową
jązyku polskim i francuskim/ pt."Triangulacja

/ w

nowego

typu".
Kształci ponadto niezwykle owocnie młodą

kadrą

naukową, promując 12 doktorów geodezji, a wśród nich
m.in. późniejszego profesora Stanisława Pawłowskiego
- odkrywcą polskiej siarki, Tadeusza lazsariniego profesora Politechniki Warszawskiej, Zygmunta Kowal
czyka - profesora i rektora Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie i innych.
Aktywnie też współdziała prof.E.Warchałowski w
organizacji Wydziału Ceodezji Górniczej w Akademii Gór
niczo-Hutniczej, bądącej nowym ośrodkiem kształcenia
wyższego w zakresie geodezji. AGH - w uznaniu zasług
prof.Edwarda Warchałowskiego - nadała Mu tytuł Doctora Honoris Causa.
Współdziałał także prof.Edward

Warchałowski ze

światową nauką geodezyjną, jako przewodniczący w

la

tach 1945-1953 Polskiego Narodowego Komitetu Geodezji,
Miądzynarodowej Bałtyckiej Unii Geodezyjno-Geofizycznej, a także z krajowym środowiskiem geodezyjnym

ja

ko członek Związku Mierniczych RP /później Stowarzy
szenie Geodetów Polskich/, który już w roku 1948 na
daje Mu tytuł Członka Honorowego.
Dla upamiątnienia zasług prof.Edwarda Viarchałow
skiego, Senat Politechniki Warszawskiej nadał Jego
imią jednemu ż audytoriów w Gmachu Głównym, gdzie wmu
rowano tablicą pamiątkową.
Ponadto imią Profesora zostało nadane jednej
ulic Warszawy.

50

z

Twórcy wyższych studiów geodezyjnych - profesoro
wie Edward Warohałowski, Gan Piotrowski i Felicjan Kę
piński - dwukrotnie w toku swojego życia tworzyli i or
ganizowali od podstaw Wydział Geodezji w

Politechnice

Warszawskiej. Są oni tymi uczonymi, którym
Szkoła Geodezyjna niewątpliwie zawdzięcza

Warszawska
swój rozwój

i pozycję naukową w świeeie.
Dzięki władnie Nim środowisko polskich

geodetów

cieszy się szacunkiem a polska nauka geodezyjna między
narodowym uznaniem.

Rys.8. Tablica pamiątkowa na ul.E.Warchałowskiego
w Warszawie

21

ŹRÓDŁA
1. Przegląd Geodezyjny - roczniki: 1947, 1962, 1963,
1965.
2. 50 lat Wydziałów Inżynierii Budowlanej, Inżynierii
Wodnej i Sanitarnej, Komunikacji, Geodezji i Kar
tografii Politechniki Warszawskiej - wyd.PW 1965r.
3. Rocznik Astronomiozny na rok 1967 - wyd.PPWK 1966r.
4. Stanisław Walczak - Edward Warchałowski - uczony pedagog - działacz - wyd.SGP i Muzeum Techniki

-

1968 r.
5. Politechnika Warszawska 1915-1965 - wyd.PWU 1965r.

