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KoleŜanki i Koledzy Kartografowie
Środowisko kartografów niezmiennie nurtują sprawy zawodu kartografa, edukacji i perspektyw rozwoju naszej dyscypliny, prawa autorskiego oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jak wiadomo,
w nowej sytuacji ekonomicznej i ustrojowej zaszły istotne zmiany w zadaniach państwowej słuŜby geodezyjnej i kartograficznej oraz nastąpił gwałtowny rozwój prywatnej działalności kartograficznej. WiąŜą się
z tym róŜne problemy natury prawnej i organizacyjnej oraz zmiany obowiązków i uprawnień pracowniczych. Praca na rzecz środowiska kartograficznego wymaga jego konsolidacji i jednomyślności. W związku z tym zarządy Oddziału Kartograficznego PTG i SKP podjęły jednogłośnie, od dziesięciu lat dyskutowaną, uchwałę o powołaniu Zespołu Porozumiewawczego Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Było to zatwierdzenie wieloletniej współpracy przy ustalaniu wspólnych stanowisk w sprawach zawodowych i współpracy przy organizacji róŜnych przedsięwzięć np. przy organizacji Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych w Słupsku i Ustce.
Problemy istotne dla naszego zawodu chcemy przedyskutować w październiku 2009 r. na spotkaniach
w czasie III Zawodowej Konferencji SKP z cyklu „Zawód kartografa”. Perspektywy zawodu kartografa
będą przewodnim hasłem obrad, połączonych z obchodami jubileuszu 10-lecia SKP (komunikat o konferencji w tym Biuletynie).
Udało się takŜe kontynuować w ramach Komitetu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Geoinformatycznych współorganizowanie kolejnego V Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji w Krakowie (głównymi organizatorami są Zakłady Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności).
Do niewątpliwych sukcesów moŜemy zaliczyć organizacje konkursów MAPA ROKU. Zorganizowaliśmy teŜ konkurs „Dobra mapa turystyczna”, „Dobry atlas turystyczny” „Dobry przewodnik turystyczny”
– imprezy towarzyszącej I. Międzynarodowym Targom Turystycznym Wrocław 2009.
Jak widać, pewne sukcesy są, ale z wielu miejsc atakuje nasze oczy i uszy słowo „kryzys”. Pojawia
się ono nader często w kontekstach finansów i gospodarki, zwłaszcza ubywających miejsc pracy, ale nie
natrafiliśmy – jak dotąd – na kontekst „kartograficzny”. MoŜna to róŜnie odbierać – albo jako ciszę przed
burzą, albo jako oazę spokoju w naszej dyscyplinie. Skłanialibyśmy się raczej ku tej pierwszej interpretacji,
albowiem nie ma co udawać, Ŝe wszystko dzieje się pomyślnie. Kryzys daje się zauwaŜyć w braku jedności naszego środowiska, przeciw czemu podejmowane są działania w postaci porozumień między SKP
a GUGiK czy, wyŜej wspomnianym, z Oddziałem Kartograficznym PTG. Wskazane w ostatnim Biuletynie fakty wstrzymania prac nad mapami topograficznymi i tematycznymi teŜ naleŜy interpretować jako
symptom kryzysu, a juŜ z pewnością jest nim brak porozumienia stosownych instytucji w sprawie udostępniania (czytaj: sprzedaŜy) arkuszy mapy wektorowej poziomu 2 (VMapL2), która powstała za pieniądze
polskich podatników. Kryzys (nie od dziś, niestety) widać takŜe w sprawach członkowskich SKP (a takŜe
i Oddziału Kartograficznego PTG) w kwestii składek. Pomimo innych jeszcze „zawirowań” mamy nadzieję, Ŝe do tej przysłowiowej burzy nie dojdzie.
śyczymy wszystkim naszym członkom, sympatykom i entuzjastom kartografii jak najłagodniejszego
przetrwania kryzysowej aury i zapraszamy serdecznie na zaanonsowaną wyŜej Konferencję Zawodową
SKP, na której będziemy mogli się pochwalić swymi osiągnięciami jak i podzielić problemami. Te ostatnie
będzie łatwiej rozwiązać wspólnym działaniem.
Joanna Bac-Bronowicz, Jan Krupski
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UWAGI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW
POLSKICH DO PROJEKTU USTAWY O INFRASTRUKTURZE
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
W sierpniu 2008 r. skierowano do konsultacji projekt wymienionej w tytule ustawy. Zarząd
SKP zgłosił swoje najwaŜniejsze uwagi (jak zwykle termin był naglący) w zakresie odnoszącym
się do zmian wprowadzanych przez projekt ustawy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uwagi te zostały przekazane pisemnie na ręce Głównego Geodety Kraju Jolanty Orlińskiej i prezentujemy w całości poniŜej.
Szanowna Pani Prezes,
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej jest niezbędna do prowadzenia odpowiedniej polityki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie kartografii. Krajowy
system informacji geograficznej jest w Polsce pilnie potrzebny. Prowadzenie krajowego system
informacji o terenie (KSIoT) przez organy SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej polega na kontroli
i integracji danych wchodzących w skład systemu. Aby tego dokonać niezbędne jest włączenie
zintegrowanych baz danych krajowego systemu informacji o terenie, a w szczególności zintegrowanej bazy danych topograficznych z treścią bazy danych ewidencji gruntów i budynków. SłuŜba
geodezyjna i kartograficzna jest obecnie na etapie definiowania infrastruktury danych przestrzennych w Polsce i tworzeniu Krajowego Systemu Informacji Geograficznej. W Polsce w ciągu ostatnich lat powstało szereg opracowań gromadzących dane referencyjne, są to jednak oddzielne bazy
opracowane na 4 poziomach skalowych i niepowiązane ze sobą, opracowane na podstawie róŜnych źródeł danych, do innych zastosowań i w innych uwarunkowaniach organizacyjno-technologicznych: elektroniczna Ewidencja Gruntów i Budynków, Baza Danych Topograficznych
o zasięgu odpowiadającym kilkuset arkuszom map 1:10 000, baza VMAP L2 dla całego kraju
w standardach NATO – skala 1: 50 000 oraz Baza Danych Ogólnogeograficznych i EuroRegionalMap (skala 1: 250 000).
W tym kontekście naleŜy spojrzeć na wszystkie bazy danych topograficznych jako na dane referencyjne, które powinny ulec integracji w moŜliwie szerokim zakresie (między innymi na podstawie danych gromadzonych w EGiB) w jednej wielorozdzielczej bazie danych topograficznych
i stanowić osnowę dla specjalistycznych opracowań tematycznych. Dane zgromadzone w tej bazie
mają jedną reprezentację graficzną ( najdokładniejszą, najaktualniejszą ze zgromadzonych w zasobie), a mogą mieć więcej reprezentacji kartograficznych w zaleŜności od potrzeb, ale zawsze w kaŜdej bazie danych jest to ten sam obiekt topograficzny.
W związku z tym Stowarzyszenie Kartografów Polskich jest przekonane o szybkiej konieczności szczegółowego określenia standardów dotyczących baz danych topograficznych i tematycznych
oraz wykonywanych na tej podstawie na opracowań kartograficznych. Na te standardy wielokrotnie
powołuje się konsultowana Ustawa: Roz.7, art.22, ust 1a. 7,8; 1b; 1d, ust.3 b, c, d; ust.4, 5, 6.
b.1a,b,c,d,e,f, ust.9.b.d.7,9 i inne. Jedynymi standardami do baz danych topograficznych i tematycznych obowiązujących w opracowaniach przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
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go są: pierwsza wersja wytycznych TBD oraz GIS-3 i GIS-4 (a i te nie są uprawomocnione rozporządzeniem odpowiedniego ministra ani nawet zarządzeniem Głównego Geodety Kraju).
Nie uwaŜamy za korzystne dla kartografii polskiej wycofanie w Ustawie map tematycznych
z zadań GGK (Art.22 ust.3b ). Prosimy o zwrócenie uwagi na działanie europejskich urzędów
kartografii, w których urzędowa kartografia tematyczna stanowi podstawę do działań róŜnych
instytucji w zakresie szeroko rozumianej organizacji przestrzeni państwa i daje rękojmię rzetelności takich opracowań, a takŜe jest sposobem na promowanie ich zasobów i poszerzanie kręgu
uŜytkowników danych urzędowych.
UwaŜamy, Ŝe za standardowe naleŜy uznać mapy w skalach 1:10 000, 1:50 000 i 1:250 000.
Pozostałe skale moŜna realizować jako niestandardowe, uzupełniające – tylko dla doraźnych potrzeb. Skala 1: 250 000 jest określona dla wielu planów działania wielu słuŜb, np. Państwowego
ratownictwa medycznego (Dz.U. 2008 nr 142 poz. 893). Z bazy danych jest to moŜliwe – ale
wówczas taka mapa nie powinna mieć charakteru urzędowego w znaczeniu jej przekazywania do
zasobu gik. MoŜna teŜ ewentualnie rozwaŜać wprowadzenie mapy 1:100 000 jako podstawowej
mapy topograficznej Polski w miejsce skali 1:50 000, ale jest to droga od początku.
Przed ostatecznym uchwaleniem Ustawy naleŜy bezwzględnie sprecyzować zakres danych
topograficznych gromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wprowadzenie w art.
22 1.a.7 „ baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań” zamiast bazy danych topograficznych o zakresie ustalonym w istniejących
wytycznych TBD i zapewniającej załoŜony, najwyŜszy poziom pochodnej mapy topograficznej –
wydaje się niepotrzebne.
Najwięcej uwag wnosimy do rozdziału 7 „Zmiany w przepisach obowiązujących”. Zmiany
wprowadzone Ustawą będą miały zdecydowany wpływ na przyszłą nowelizację treści Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego, która ma decydujący wpływ na sprawność funkcjonowania
sgik, . PoniŜej przedstawiamy nasze najwaŜniejsze uwagi:

1) Art.22 ust.1a.8 obiektów ogólnogeograficznych (to określenie nie jest właściwe – nie wiadomo, co ono oznacza. Obiektem na powierzchni Ziemi jest obiekt mający konkretną lokalizację –
takŜe linie granicy jakiegokolwiek obszaru – a więc jest to nadal obiekt topograficzny. Właściwiej jest więc napisać „obiektów topograficznych” a ich odrębność od wymienionych w pkcie
7 określi stopień szczegółowości pozyskania i zapisu. W ostateczności moŜna napisać „obiektów geograficznych”. Takiego określenia uŜyto teŜ w załączniku I, pkt 3 do tego projektu ustawy) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:200 000 i mniejszych oraz numerycznego modelu rzeźby terenu odpowiedniego
dla tych opracowań; (na podstawie baz danych ogólnogeograficznych moŜna tworzyć mapy
w dowolnych skalach, lecz w ramach zakresu szczegółowości danych w tych bazach. Skala
1:200 000 obecnie nie jest wykorzystywana, poniewaŜ standardy map NATO operują skalą
1:250 000 i szczegółowością danych odpowiadających tej skali (vide takŜe: Baza Danych
Ogólnogeograficznych i EuroRegionalMap). Wydaje się więc właściwsze ustalenie skali „granicznej” na 1:250 000 – stąd teŜ jest logiczniejszy szereg skal mniejszych, stanowiących wielokrotność tej skali, czyli 1:500 000 i 1:1 000 000).
2) Art.22 ust.1d4 mapy ogólnogeograficzne (to określenie jest tu uŜyte niewłaściwie – mapy topograficzne teŜ są mapami ogólnogeograficznymi!. Właściwsze będzie uŜycie określenia „mapa
topograficzno-przeglądowa” lub po prostu „przeglądowa”) w skalach: 1: 200 000, 1:500 000,
1:1 000 000.”; (jeśli mapy topograficzne w podanych skalach mają być standardowymi, to
ustawa Pgik uczyni je obligatoryjnymi do realizacji przez GUGiK? W chwili obecnej nie ma
5

ustalonego standardu mapy topograficznej Polski – przerwano realizację MTop 1:50 000
układ 1992, a VMapL2 jest powszechnie krytykowana a co najwaŜniejsze – niedostępna dla
obywateli. Jak juŜ pisaliśmy powyŜej, uwaŜamy, Ŝe za standardowe naleŜy uznać mapy w skalach 1:10 000, 1:50 000 i 1:250 000. Pozostałe skale topograficzne, tj. 1:25 000 i 1:100 000
moŜna realizować jako niestandardowe, uzupełniające – tylko dla doraźnych potrzeb, natomiast skale 1:500 000 i 1:1 000 000 (ewentualnie takŜe 1:750 000) jako standardowe dla urzędowych opracowań dla całej Polski (wraz z konkretnym, optymalnym dla nich odwzorowaniem). Przykładem takich map mogą być „Mapa przeglądowa Polski” 1:500 000 oraz „Mapa
administracyjna Polski” 1:750 000 – obie wydane przez GUGiK).
3) Art.22 ust.3b pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) koordynuje zadania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące: baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1d, a takŜe opracowań
tematycznych i współdziała w ich realizacji;”, (GGK zajmuje się mapami tematycznymi jak
dotychczas, ale moŜe mieć funkcję koordynującą i kontrolną przy realizacji map tematycznych
na bazie topograficznych map, będących w jego gestii. Mapy tematyczne (hydrograficzna i sozologiczna) mogą być realizowane np. przez GIOŚ (podobnie jak mapy geologiczne przez
PIG). NaleŜy utrzymać zapisy o mapach tematycznych w Pgik z zastrzeŜeniem, Ŝe GGK jest koordynatorem takich opracowań i jako instytucja stanowi organ kontrolny nad jakością urzędowych opracowań kartograficznych. To moŜe podnieść rangę GGK – w przeciwnym razie
moŜe nastąpić powaŜne obniŜenie jakości i standardów kartograficznych polskich map topograficzno-tematycznych).
Art. 22 pkt 3: art. 7c: punkt b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „ 13) tworzenie, prowadzenie
i udostępnianie oraz przekazywanie do zasobu centralnego bazy danych, o której mowa w art.
art. 4 ust.1a pkt 7 oraz standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000”; –
dlaczego dla marszałka województwa ograniczenie tylko do tej skali (skala 1: 50 000 niezbędna jest do działalności marszałka związanej z wojewódzkimi planami zagospodarowania przestrzennego. Marszałek województwa jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej
szczebla wojewódzkiego, powinien posiadać delegacje do tworzenia „wojewódzkich baz danych”, infrastruktury danych przestrzennych dla województwa, regionalnych systemów informacji przestrzennej i pełnienia funkcji integratora danych wojewódzkich – niezbędnych do
sprawnego zarządzania województwem).
Uwagi do niektórych definicji w załącznikach do Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej:
I.2 Systemy siatek geograficznych, rozumiane jako zharmonizowana wielorozdzielcze siatki
o wspólnym punkcie początkowym (????) i znormalizowanym połoŜeniu wielkości (????) pól
siatki; (to jakieś nieporozumienie – o ile siatki na mapach topograficznych mogą spełniać te warunki, to odnoszą się jednak do ograniczonego zakresu skal, np. do 1:100 000 lub co najwyŜej
1:250 000, o ile ta skala będzie realizowana w tym samym systemie podstaw matematycznych.
Natomiast dla mapy 1:500 000 i 1:1 000 000 to juŜ zupełnie inne odwzorowania i inne siatki!!!
Określenie „połoŜenie wielkości” jest zupełnie niezrozumiałe).
1) I.3 Nazwy geograficzne, rozumiane jako nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast,
przedmieść lub osiedli, albo kaŜdy inny obiekt geograficzny lub topograficzny o znaczeniu
publicznym lub historycznym; (nazwa określa, nazywa, identyfikuje obiekt, ale nim nie jest!
NaleŜy napisać: „…osiedli oraz innych obiektów geograficznych lub topograficznych…”)
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2)

II.4 Geologia – rozumiana jako geologia charakteryzowana na podstawie składu i struktury
(czego???). Obejmuje ona podłoŜe skalne, warstwy wodonośne i geomorfologię. (geologia –
to dyscyplina naukowa. Poprawnie powinno być „budowa geologiczna”).

Stowarzyszenie Kartografów Polskich deklaruje wszelką gotowość do pracy we wszystkich
działaniach związanych z Krajowym Systemem Informacji Geograficznej. Udział w pracach dotyczących spraw naszego zawodu traktujemy zawsze jako nasz zawodowy i obywatelski obowiązek.
Postscriptum
Aktualny tekst po konsultacjach jest obecnie dostępny na stronie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii pod adresem http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/1317_4_projekt _
ustawy_ inspire_ 18_02_2009.pdf .
W ocenie skutków regulacji (str. 40) w punkcie 2. „Wyniki konsultacji społecznych” zamieszczono wykaz uwag zaakceptowanych. Nieuwzględniona została część uwag przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI),
Stowarzyszenia UŜytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie (GISPOL), Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Dotyczyły one w głównej mierze:
− uzupełnienia składu Rady,
− całkowitych zmian definicji niektórych pojęć,
− zmian odnośnie obowiązków starostów, marszałków województw.

Grzegorz Kurzeja
Warszawa

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ
"PRZYJAZNE PAŃSTWO" W SPRAWIE ZMIANY W USTAWIE
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ARTYKUŁÓW 44 i 45
DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH
W dniu 18 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP). Jednym z punktów
posiedzenia była dyskusja poświęcona rozpatrzeniu propozycji wprowadzenia zmian w ustawie
Prawo geodezyjne i kartograficzne (ustawa pgik). Do udziału w posiedzeniu zaproszono równieŜ przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. W posiedzeniu uczestniczyły
zainteresowane organizacje zawodowe: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, reprezentowane
przez kol. Krzysztofa Ciska – Prezesa SGP i Włodzimierza Kędziorę – Sekretarza Generalnego;
Geodezyjna Izba Gospodarcza, reprezentowana przez jej Wiceprezesa – kol. Marka Ziemaka
oraz Stowarzyszenie Kartografów Polskich, które reprezentował kol. Grzegorz Kurzeja. Ze
strony administracji w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele kilku resortów w tym pani
Jolanta Orlińska – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, piastująca funkcję Głównego Geodety Kraju oraz pan Adolf Jankowski – Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK.
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Komisyjny projekt zmiany ustawy został sporządzony, według wyjaśnień jej wiceprzewodniczącego – posła Janusza Palikota, jako reakcja na obywatelski wniosek skierowany do Komisji. Został on opublikowany w zbiorze materiałów z prac Komisji pod sygnaturą „projekt wo_KB/A – 226”.
Rozpatrywany na posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odnosi się jedynie do artykułów 44 – 45 ustawy pgik. Intencje autorów projektu
i zasadnicze propozycje zmian dobrze oddaje komentarz opublikowany przez pana redaktora
Jerzego Przywarę na łamach portalu GeoForum (www.geoforum.pl), cytuję:
„celem proponowanych zmian jest uproszczenie zasad uzyskiwania uprawnień zawodowych do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Komisja proponuje
rezygnację z dotychczasowej procedury nadawania uprawnień zawodowych przez Głównego
Geodetę Kraju na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez
komisję egzaminacyjną ds. uprawnień zawodowych. Do uzyskania uprawnień zawodowych
wystarczyłoby: posiadanie wyŜszego lub średniego wykształcenia geodezyjnego oraz odpowiednio trzech (wykształcenie wyŜsze) lub sześciu lat (wykształcenie średnie) praktyki zawodowej.
Osoby z tytułem naukowym profesora albo I lub II stopniem specjalizacji zawodowej byłyby
zwolnione z wymogu legitymowania się doświadczeniem zawodowym. Centralny rejestr osób
spełniających powyŜsze wymagania prowadziłby Główny Geodeta Kraju. Wpis następowałby
po wcześniejszym zweryfikowaniu danych przez urząd.”
Dyskusja przeprowadzona w ramach omawianego posiedzenia Komisji wykazała dość jednolite stanowisko, zarówno przedstawicieli administracji jak i organizacji zawodowych, wskazujące na to, iŜ niezbędne jest istnienie w polskim systemie prawnym rozwiązania, umoŜliwiającego zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
gwarantującego odpowiedzialność prawną za wykonane czynności o charakterze administracyjno-prawnym. Takim rozwiązaniem moŜe być udoskonalony system uprawnień zawodowych.
Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Komisji – pos. Janusz Palikot, stwierdził, Ŝe podstawową przesłanką powstania dyskutowanej inicjatywy legislacyjnej była chęć likwidacji ewentualnych utrudnień w dostępie do zawodów objętych funkcjonującym systemem uprawnień zawodowych. Lecz w świetle faktów i statystyk przedstawionych przez pana dyr. A. Jankowskiego moŜna stwierdzić, Ŝe funkcjonujący system nie stanowi istotnego ograniczenia dla wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. W związku z tym prowadzenie
dalszych prac zmierzających do zmiany ustawy pgik wyłącznie w tym zakresie jest niecelowe.
Występujący w końcowej części dyskusji przedstawiciel Stowarzyszenia Kartografów Polskich wskazał na dość istotne ograniczenie zakresu tematów dyskutowanych na posiedzeniu
Komisji jedynie do grup uprawnień zawodowych związanych z geodezją, podczas gdy materia
regulacji obowiązującej ustawy pgik dotyczy równieŜ sfery kartografii i uprawnień w zakresie
prac kartograficznych. Wskazał na fakt duŜego znaczenia formy i treści prezentacji kartograficznych umieszczanych w oficjalnych dokumentach urzędowych i urzędowych serwisach
internetowych. Przypomniał o przygotowywanym przez MSWiA projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, której musi towarzyszyć daleko idąca nowelizacja ustawy pgik,
uwzględniająca równieŜ aspekt uprawnień zawodowych.
Na zakończenie swego wystąpienia zobowiązał się w imieniu Stowarzyszenia do przedstawienia Komisji pisemnej opinii na temat uprawnień zawodowych w kartografii.
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SPRAWOZDANIA
Joanna Bac-Bronowicz
Wrocław

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKP W ROKU 2008
Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich (SKP) realizując plan pracy na rok 2008 wypełnił swoje zadania w następujących zakresach:
1. Opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących kartografii: projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie staŜu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie
geodezji i kartografii, Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości opłat za czynności
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz projektów polskiej wersji norm ISO z serii 19100
(5 norm).
2. Przygotowanie dwóch egzaminów na uprawnienia zawodowe nr 6 „Redakcja Map” (Kraków, Warszawa) oraz wykładów, z zagadnień dotyczących kartografii i przepisów z nią związanych, na kurs do uprawnień 6. w kwietniu 2008 r. w Warszawie.
3. Przygotowanie Regulaminu Zespołu Porozumiewawczego Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (OK PTG) i Stowarzyszenia Kartografów Polskich
4. Współorganizacja XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Ustce i otwartego
zebrania OK PTG i SKP podczas Konferencji.
5. Przygotowania do współorganizacji V Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowania" we wrześniu 2009 r.
w Krakowie.
6. Organizacja otwartego zebrania SKP i OK PTG podczas XVII Szkoły Kartograficznej
w KrzyŜowej w 2008 r.
7. Stała współpraca z: Oddziałem Kartograficznym PTG, Komisją Geoinformatyki Polskiej
Akademii Umiejętności, Komisją Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Polskim Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich i Komitetem
Narodowym ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.
8. Organizacja konkursów: „MAPA ROKU 2007” i „MAPA ROKU 2008” oraz konkursu towarzyszącego I Międzynarodowym Targom Turystycznym Wrocław 2009 w dniach 6-8.02.2009 r.
„Dobra mapa turystyczna”, „Dobry atlas turystyczny” „Dobry przewodnik turystyczny”.
9. Pomoc przy organizacji „Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe”
w lutym 2009 r. w Wiedniu. Rozesłanie zaproszeń do współpracujących z SKP organizacji
kartograficznych: czeskich, słowackich, słoweńskich, litewskich, łotewskich, ukraińskich, rosyjskich, estońskich, bułgarskich, węgierskich itd.
10. Przygotowania do organizacji III Konferencji Zawodowej SKP „Perspektywy zawodu
kartografa” 14-17 października 2009 r.
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11. ZłoŜenie wniosków o wręczenie odznak honorowych „ZasłuŜony dla Geodezji i Kartografii” w czasie seminarium „W stulecie wydania Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera
1908-2008” w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
12. Udział w uroczystościach z okazji jubileuszy kartografów, między innymi Ewy Krzywickiej-Blum, Jerzego Ostrowskiego.
13. Przygotowanie przyjęcia ESRI Polska jako członka wspierającego SKP.
14. Prowadzenie strony www.aqua.ar.wroc.pl/SKP (www.polishcartography.pl)
15. Wydanie Biuletynu SKP nr 19-20.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia Kartografów Polskich za okres 01. 01.-31. 12. 2008 r.
Bilans otwarcia – Stan aktywów finansowych Stowarzyszenia na dzień 01.01.2008 r.
Środki finansowe na koncie bankowym: 8074,04 zł
w kasie:
0,00 zł
ROK 2008
1.Przychody -składki członkowskie -odsetki bankowe -

1000,44 zł, w tym:
1000,00 zł
0,44 zł

2.Koszty - Biuletyn SKP
- bilans SKP za 2007
- usługi obce- głównie rachunki telefoniczne,
domena SKP, art. piśmienne, opłaty pocztowe
- delegacje Zarządu - prowizje i opłaty bankowe Strata za 2008 r.- -2220,13 zł

3220,57 zł w tym:
673,60 zł
366,00 zł
1582,47 zł
384,00 zł
214,50 zł

Saldo na dzień 31.12.2008 wynosiło –
+5285,56 zł
z tego na koncie
5286,31 zł
w kasie
– 0,75 zł
Uwaga, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed wykonaniem bilansu księgowego przez uprawnioną księgową.
Sporządził:
/-/ Roman Janusiewicz – skarbnik SKP
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Waldemar Spallek
Wrocław

OTWARTE ZEBRANIE ZARZĄDÓW ODDZIAŁU
KARTOGRAFICZNEGO PTG I STOWARZYSZENIA
KARTOGRAFÓW POLSKICH Z UCZESTNIKAMI
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KARTOGRAFICZNEJ
W USTCE
Zgodnie z praktyką ostatnich kilku lat, przy okazji Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Ustce, odbyło się w dniu 23. 10. 2008 r. wspólne zebranie członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich. W zebraniu wzięło udział 18 osób, co przy ogólnej liczbie ok. 40 uczestników konferencji, moŜna uznać za
całkiem zadowalającą frekwencję. Niestety, z przyczyn niezaleŜnych od siebie w zebraniu nie
mogła wziąć udziału Przewodnicząca Oddziału Kartograficznego PTG Wiesława śyszkowska.
Obrady połączonych gremiów poprowadzili: ze strony OK PTG wiceprzewodniczący Jacek Pasławski i sekretarz Waldemar Spallek oraz Prezes SKP Joanna Bac-Bronowicz.
Zebranie składało się z trzech części. Pierwszą poświęcono sprawom Oddziału Kartograficznego PTG i omówieniu przyszłych imprez kartograficznych. Kol. Waldemar Spallek poinformował zebranych o podjęciu starań o wpisanie na listę filadelfijską „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” i serii „Główne problemy współczesnej kartografii”. Przekazał równieŜ wstępny komunikat o XVIII Szkole Kartograficznej, która odbędzie się w marcu 2009 r. Tradycyjnie zaapelował
o terminowe opłacanie składki członkowskiej oraz nadsyłanie materiałów do „PPK”.
Koledzy z UMCS w Lublinie zaprezentowali długo oczekiwaną publikację p.t.: „Współczesne problemy metodyki kartograficznej”, stanowiącą pokłosie ubiegłorocznej Ogólnopolskiej
Konferencji Kartograficznej w Nałęczowie. KsiąŜka zawiera recenzowane teksty, będące rozwinięciem referatów wygłoszonych na konferencji. Jest teŜ pierwszym tomem nowej serii publikacji
naukowych p.t.: „Prace i studia kartograficzne OK PTG”.
Kol. Jacek Pasławski przedstawił w skrócie kalendarz przyszłych imprez kartograficznych.
Wśród nich najwaŜniejszymi wydarzeniami, poza wspomniana wyŜej Szkołą Kartograficzną,
będą: III Konferencja Zawodowa SKP i konferencja MAK (ICA) w Chile.
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja na temat przyszłorocznej konferencji SKP,
a przy tej okazji poruszoną kwestię podziału kompetencji między Oddziałem Kartograficznym
PTG i Stowarzyszeniem Kartografów Polskich. Stwierdzono, Ŝe zakres kompetencji obu stowarzyszeń jest od dawna ustalony i nie ma potrzeby jego zmieniania. Oddział realizuje zadania określone przez statut PTG, czyli zajmuje się zagadnieniami naukowymi, dydaktyką i popularyzacją
kartografii. SKP jest stowarzyszeniem zawodowym i w jego kompetencji leŜą sprawy zawodowe
środowiska kartografów. W efekcie dyskusji, następnego dnia kol. Joanna Bac-Bronowicz ogłosiła, Ŝe konferencja pod wstępnym tytułem "Zawód kartografa - nadzieje i zagroŜenia" odbędzie się
na początku listopada 2009 r. Na konferencji poruszona zostanie problematyka praw autorskich,
kwalifikacji absolwentów w kontekście wymagań stawianych przez pracodawców, bhp, prawa
geodezyjnego i kartograficznego oraz kartografii mobilnej.
Trzecią część zebrania została w całości zdominowana przez gorącą polemikę dotyczącą reprezentacji Polski w Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Od początku funkcję tę pełnił
Instytut Geodezji i Kartografii. Część środowiska kartografów uwaŜa, Ŝe odpowiedniejszym re-
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prezentantem, w porównaniu z instytucją państwową, byłoby społeczne stowarzyszenie. Rozmówcy nie doszli do porozumienia w tej sprawie.
Później dyskusja zeszła na kontrowersje wokół sposobu wyboru składu Komitetu Narodowego MAK przy IGiK. RównieŜ w tej kwestii nie doszło do Ŝadnych wiąŜących ustaleń. Kol. Beata
Konopska zgłosiła godną rozwaŜenia propozycję uchwalenia statutu Komitetu Narodowego
MAK, który zapewniłby w przyszłości klarowność doboru członków tego gremium doradczego
przy IGiK.
Kolejne zebranie Oddziału Kartograficznego PTG odbędzie się przy okazji XVIII Szkoły
Kartograficznej, w marcu 2009 r.
(przedruk ze strony internetowej Oddziału Kartograficznego PTG z niewielkimi korektami tekstu)

Joanna Bac-Bronowicz
WaldemarSpallek
Wrocław

POSIEDZENIE ZARZĄDÓW ODDZIAŁU KARTOGRAFICZNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
I STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
W ciągu ponad czterdziestu lat istnienia Oddziału Kartograficznego (do 1999 r. Komisji Kartograficznej) Polskiego Towarzystwa Geograficznego kilkakrotnie, w latach 70. XX w., podejmowane były inicjatywy zmierzające do ustalenia trwałej i ścisłej współpracy działających w Polsce organizacji zrzeszających kartografów (por. PPK, T. 5, 1973, nr 3, s. 136-137; PPK, T. 9, 1977,
nr. 2, s. 93). Niestety skończyły się one niepowodzeniem. W kolejnych latach pomysły sformalizowania współpracy zostały zarzucone, co być moŜe miało związek z niesprzyjającymi wydarzeniami okresu lat 80. i 90. XX w., dotyczącymi tak sfery politycznej i gospodarczej, ale i rewolucji
technologicznej, która zmieniła dotychczasowe paradygmaty kartografii i geodezji.
Powołane do Ŝycia w 1999 r. Stowarzyszenie Kartografów Polskich, mające charakter stowarzyszenia zawodowego, od początku ściśle koordynowało swoje działania z OK PTG. Przykładem są wspólne spotkania członków obu organizacji (wielu kartografów naleŜy do SKP i OK
PTG) oraz organizowane co kilka lat Konferencje Zawodowe SKP, zastępujące wówczas doroczne Ogólnopolskie Konferencje Kartograficzne OK PTG.
Od samego początku istnienia SKP prowadzone były rozmowy nad ustaleniem formalnych
ram współpracy z OK PTG. W tym teŜ celu zwołano zebranie obu zarządów, które odbyło się
16 stycznia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczące zarządów obu organizacji kartograficznych –
Wiesława śyszkowska (OK PTG) i Joanna Bac-Bronowicz (SKP), członkowie zarządów: Dorota Borowicz, Bogdan Horodyski, Roman Janusiewicz, Jan Krupski, Jerzy Ostrowski, Robert
Pajkert, Jacek Pasławski, Waldemar Spallek i zaproszona Beata Konopska. Porządek zebrania
obejmował sprawy bieŜące w działalności obu organizacji oraz dyskusję nad porozumieniem
o współpracy i wspólnym stanowiskiem na temat Komitetu Narodowego MAK.
Na początku spotkania omówiono stan przygotowań do XVIII Szkoły Kartograficznej
„Główne problemy współczesnej kartografii 2009 «Bazy danych w kartografii»” (Legnica, 25-27
marca 2009 r.) i III Konferencji Zawodowej SKP „Zawód kartografa – nadzieje i zagroŜenia”
(Polanica-Zdrój, 14-17 października 2009 r.). Przy tej okazji nadmieniono, Ŝe druga z wymienio12

nych imprez odbędzie się przy okazji jubileuszu dziesięciolecia SKP, w związku z czym zaproponowano, aby w trakcie obrad zarząd przedstawił dotychczas podjęte działania i ich efektywność.
Wśród spraw bieŜących poruszono kwestię regulaminu Konkursu Mapa Roku 2008, poinformowano o konkursie na najlepszą mapę, atlas i przewodnik turystyczny na I Międzynarodowych Targach Turystycznych (Wrocław, 6-8 lutego 2009 r., http://www.gislab.ar.wroc.pl/skp/)
oraz podjęto uchwałę (członkowie Zarządu SKP) w sprawie przyjęcia ESRI Polska (zgłoszenie
z dnia 15 stycznia 2009 r.) na członka wspomagającego SKP. Poruszono równieŜ problem płatności składek członkowskich w obu organizacjach kartograficznych oraz nieregularności ukazywania
się Biuletynu SKP.
NajwaŜniejszym punktem zebrania była dyskusja nad propozycją sformalizowania współpracy obu organizacji. W jej efekcie zarządy OK PTG i SKP podjęły jednogłośnie uchwałę
o powołaniu Zespołu Porozumiewawczego Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich. W głosowaniu jawnym zarządów obu
organizacji takŜe jednogłośnie przyjęto Regulamin Zespołu. Uzgodniono równieŜ, Ŝe Regulamin, w imieniu zarządów, zostanie podpisany przez przewodniczących obu organizacji: Przewodniczącą Zarządu OK PTG Wiesławę śyszkowską i Przewodniczącą Zarządu Głównego
SKP Joannę Bac-Bronowicz.
PoniŜej przytoczono tekst uchwalonego regulaminu:
Regulamin Zespołu Porozumiewawczego Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich
Zespół składa się z członków zarządów Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (OK PTG) i Stowarzyszenia Kartografów Polskich (SKP).
Zadaniem Zespołu jest zapewnianie sprawnej i skutecznej współpracy wymienionych wyŜej
organizacji, a tym samym przyczynianie się do realizacji ich wspólnych celów dla dobra polskiej kartografii i środowiska kartografów. Zespół nawiązuje do tradycji wielostronnej współpracy OK PTG i SKP m.in. w zakresie uzgodnień wspólnego stanowiska w sprawach organizacyjno-prawnych polskiej kartografii, opiniowania projektów i dokumentów urzędowych dotyczących kartografii oraz organizacji sympozjów i konferencji w zakresie kartografii.
Działalność Zespołu polega na:
a) wymianie informacji,
b) uzgadnianiu opinii,
c) podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, reprezentowaniu społeczności kartograficznej.
Organizacje wchodzące w skład Zespołu zachowują autonomię działania w ramach własnych statutów i regulaminów.
Stanowiska i opinie Zespołu wyraŜane są w postaci uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów.
Zespół działa głównie w trybie korespondencji elektronicznej. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek co najmniej trzech członków i są prowadzone przez kaŜdorazowo wybieranego przewodniczącego zebrania.
KaŜdy członek Zespołu zobowiązany jest do zapewnienia sprawnej łączności z nim oraz
szybkiego reagowania na korespondencję elektroniczną.
Zespół korzysta z internetowych adresów OK PTG oraz SKP połączonych na stronie
www.polishcartography.pl.
(podpisy przewodniczących)
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Zgodnie z przyjętym Regulaminem Zespołu Porozumiewawczego OK PTG i SKP, oba zarządy postanowiły wspólnie ustosunkować się do projektu Statutu Komitetu Narodowego ds.
Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (KN ds. MAK). Stanowisko zostało przedstawione
na piśmie i przesłane na adres Przewodniczącego KN ds. MAK prof. Andrzeja Ciołkosza.
W przyjętym stanowisku zarządy OK PTG i SKP stwierdziły, Ŝe Statut wymaga gruntownych zmian ze względu na nową sytuację, jaką stwarza istnienie organizacji społecznych zrzeszających kartografów. Ich brak był podstawą powołania IGiK w latach 60. XX w. na reprezentanta Polski w MAK.
Ponadto Zespół Porozumiewawczy OK PTG i SKP postuluje, by Komitet ds. MAK składał
się z przewodniczących (kierowników) organizacji i instytucji oraz osób, działających głównie
w zakresie kartografii i biorących udział w pracach MAK. Z członków Komitetu naleŜy, na
okres dwuletni lub czteroletni, wybrać: zespoły robocze do poszczególnych zakresów działalności Polski w MAK, przedstawiciela przekazującego składkę do MAK i osobę odpowiedzialną za
kontakty z MAK – zgodnie ze statutem tej organizacji.
Ukonstytuowanie Komitetu powinno wynikać z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
według którego Główny Geodeta Kraju odpowiada za politykę w sprawach kartografii i jej
reprezentację poza granicami kraju i na mocy porozumienia ustala sposób reprezentacji, podobnie jak została zaakceptowana reprezentacja Polski w FIG ( Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Geodetów) przez SGP (Stowarzyszenie Geodetów Polskich) i w ISPRS (Międzynarodowym
Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji) przez PTFiT ( Polskie Towarzystwo Fotogrametrii
i Teledetekcji). W świetle powyŜszego reprezentantem Polski powinien być wspólnie wybrany
przez środowisko kartograficzne przedstawiciel kraju (czyli delegacja polska i jej przewodniczący) z ramienia Komitetu ds. MAK.
Zespół Porozumiewawczy OK PTG i SKP proponuje kontynuowanie prac nad statutem
Komitetu ds. MAK. UwaŜa teŜ, Ŝe z uwagi na konieczność jak najszybszego rozpoczęcia przygotowań do konferencji MAK w Santiago, rozstrzygnięcie sposobu organizacji Komitetu moŜe
się odbyć po konferencji, a przygotowania do konferencji powinny być organizowane w sposób
taki, jak w latach ubiegłych.
Odnosząc się do przesłanej propozycji statutu, nie ingerując w sposób powoływania Komitetu Doradczego ds. działalności IGiK w MAK, Zespół Porozumiewawczy OK PTG i SKP
zwraca uwagę, Ŝe w statucie IGiK, podobnie jak w §§.10 i 11 statutu IGiK odnoszącym się do
Rady Naukowej, powinien być określony cel i zakres działania KN ds. MAK, a w regulaminie
IGiK sposób finansowania delegacji itp. dla członków takiego komitetu.
NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe podjęta inicjatywa powołania Zespołu Porozumiewawczego OK
PTG i SKP, którego nazwa nawiązuje do podobnego pomysłu Zespołu Porozumiewawczego
Kartografów z 1973 r., odwrotnie niŜ przed 36 laty, odniesie sukces i pozwoli na zintegrowanie
środowiska kartograficznego i przyczyni się do rozwoju i wzrostu rangi kartografii.
(Z niewielkimi róŜnicami w tekście, sprawozdanie zostało opublikowane takŜe w Polskim Przeglądzie Kartograficznym, t. 41, 2009, nr 1. Przedruk za zgodą Redakcji PPK)

Postscriptum
W niniejszym numerze Biuletynu SKP publikujemy teŜ krótką informację Jerzego Ostrowskiego o aktywności polskich instytucji kartograficznych i osób je reprezentujących na forum
MAK. Jak sam autor pisze, jest to tylko pierwsza dziesiątka najbardziej aktywnych w naszej
dyscyplinie, a zatem moŜliwości reprezentatywnego wyboru członków do Komitetu Narodowego ds. MAK są dość szerokie.
JK
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Jan Krupski
Wrocław

KONKURS MAP, ATLASÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
NA I MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH
WROCŁAW 2009.
W dniach 6-8 lutego 2009 r. odbyły się we wrocławskiej Hali Stulecia I Międzynarodowe
Targi Turystyczne Wrocław 2009. Była to pierwsza edycja tego typu targów we Wrocławiu,
zorganizowana przez firmę Joy Group przy współudziale takich organizacji i instytucji jak Miasto Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Convention Bureau Wrocław, Dolnośląska Organizacja Turystyczną, Dolnośląska Izba Turystyki oraz wielu innych.
Partnerem strategicznym był Wrocławski Park Wodny, natomiast Partnerem Honorowym było
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Izba Turystyki. Przy tej sposobności został takŜe
zorganizowany konkurs pod hasłem „Dobra mapa turystyczna, dobry atlas turystyczny, dobry
przewodnik turystyczny”. Jego organizatorami była równieŜ Joy Group oraz Stowarzyszenie
Kartografów Polskich. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało łącznie 10 wydawców zgłaszając ogółem 33 tytuły, w tym 15 w kategorii „Dobra mapa turystyczna”, 7 tytułów w kategorii „Dobry atlas turystyczny” oraz 11 tytułów w kategorii „Dobry przewodnik
turystyczny”.
Regulamin konkursu przewidywał ocenę publikacji przez specjalnie powołane jury oraz po
jednej nagrodzie w kaŜdej kategorii. Jury konkursu w składzie: Joanna Bac-Bronowicz – przewodnicząca oraz członkowie – Jan Krupski, Ewa Krzywicka-Blum, Iwona Nakonieczna, Robert
Pajkert i Wiesława śyszkowska obradowało w dniach 13-15 stycznia 2009 r. JuŜ po wstępnym
przeglądzie publikacji jury podjęło jednomyślną uchwałę o przyznaniu jeszcze po jednym wyróŜnieniu w kategoriach konkursowych. Organizatorzy konkursu wystąpili teŜ z prośbą do
Urzędu Marszałkowskiego o ufundowanie nagród dla wydawców zwycięskich i wyróŜnionych
publikacji. Dzięki przychylności Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego,
nagrody zostały przygotowane.
Wyniki konkursu są następujące:
- w kategorii „Dobra mapa turystyczna”:
– I miejsce – „Bieszczady. Góry Sanocko-Turczańskie”. Skala 1:75 000. PPWK SA Warszawa, edycja „Protector”;
– wyróŜnienie – Gorce 2w1. Mapa turystyczna (Gorce Wschodnie, Gorce Zachodnie).
Skala 1:35 000. Agencja Wydawnicza WiT, Piwniczna;
- w kategorii „Dobry atlas turystyczny”:
– I miejsce – Polska. Atlas samochodowy. Atlas turystyczny, 9 tematów turystycznych.
Skala 1:250 000. DEMART SA, Warszawa;
– wyróŜnienie – Atlas narciarski. Polska, Czechy, Słowacja. PPWK SA., Warszawa;
- w kategorii „Dobry przewodnik turystyczny”:
– I miejsce – Janusz Czerwiński, Dolny Śląsk. Przewodnik. Eko-Graf, Wrocław;
– wyróŜnienie – Polska niezwykła. Województwo podlaskie. Przewodnik. DEMART SA,
Warszawa.
Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło w samo południe dnia 7. lutego br. w trakcie trwania Targów. Nagrody zostały wręczone przez wyŜej podpisanego wraz z prof. Wiesławą
śyszkowską, przewodniczącą Oddziału Kartograficznego PTG.
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NiezaleŜnie od tego konkursu ogłoszony został konkurs na „Nagrodę Publiczności” w tych
samych kategoriach. Zwiedzający Targi głosowali na kartach na poszczególne publikacje, które
wyeksponowano w gablotach wraz z podaniem informacji o nagrodzie lub wyróŜnieniu
w pierwszym konkursie. Zwiedzający mieli jednak swoje opinie i wyniki tego głosowania były
następujące:
- w kategorii „Dobra mapa turystyczna”: Atrakcje pogranicza polsko-słowackiego. Od Cieszyna
i Wadowic po śylinę i Ružomberok. Mapa samochodowa, rowerowa i narciarska. Skala
1:100 000. Zakład Kartograficzny Sygnatura, Zielona Góra i Polkart Anna Siwicka, Warszawa.
- w kategorii „Dobry atlas turystyczny”: Polskie WybrzeŜe Bałtyku. Wydawnictwo BiK, Piła;
- w kategorii „Dobry przewodnik turystyczny”: Tatry Polskie i Słowackie. Przewodniki górskie.
BezdroŜa, Kraków.
Głosujący w tym plebiscycie brali teŜ udział w losowaniu kart do glosowania – 20 głosujących otrzymało pamiątkowe nagrody.
Sprawne przygotowanie konkursu było moŜliwe dzięki duŜej pomocy i zaangaŜowaniu pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w osobach kol. kol. Iwony Nakoniecznej, Krzysztofa Owsianika (członków SKP) oraz
Jacka Koperdowskiego. W imieniu organizatorów konkursu serdecznie dziękuję im za tę pomoc.

Wręczenie nagrody przedstawicielowi Agencji Wydawniczej WiT z Piwnicznej.
Fot. Jerzy Błędowski

Jan Krupski
Wrocław

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MAPA ROKU 2007”
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
W lutym 2008 roku Stowarzyszenie Kartografów Polskich ogłosiło ósmą edycję konkursu
„Mapa Roku”. Konkurs dotyczył map wydanych w okresie 2007 r. W tej edycji konkursu po raz
pierwszy wprowadzono kategorię „Inne mapy i atlasy”, przy czym cenzus czasowy dla atlasów
określono na lata 2006–2007. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją do konkursu zgłoszono wię16

cej tytułów, których ogółem było 24 tytułów, wydanych przez 8 wydawców. Po raz pierwszy teŜ
wyeksponowano 2 mapy, które były „nominowane” do „Najgorszej mapy roku”, jednak z powodu
zbyt małej ilości w tej kategorii konkursu nie przeprowadzono.
W poszczególnych kategoriach zgłoszono następujące tytuły:
Kategoria „plan miasta”
1. Toruń. Plan miasta 1:20 000 ExpressMap Polska, Warszawa
2. Wałbrzych. Plan miasta 1:17 500 Eko-Graf, Wrocław
3. Olsztyn. Plan miasta z miniprzewodnikiem 1:15 000 Eko-Kapio, Gdańsk
4. Olsztyn. Plan miasta 1:15 000 PPWK SA, Warszawa
5. Opole. Plan miasta 1:20 000 PPWK SA, Warszawa
6. Istebna – plan gminy. Wisła – plan miasta 1:25 000 PGK Katowice
Kategoria „mapa turystyczna”
1. Beskid Niski. Mapa turyst. 1:70 000 ExpressMap Polska, Warszawa
2. Tatrzański Park Narodowy. Mapa turyst. 1:30 000 Eko-Graf, Wrocław
3. Szwajcaria Kaszubska. Mapa turyst.-krajozn. 1:50 000 Eko-Kapio, Gdańsk
4. Mazury Zachodnie. Szlakiem zabytków. Mapa turyst. 1:100 000 Eko-Kapio, Gdańsk
5. Gorce 2w1. Mapa turyst. (Gorce Wsch., Gorce Zach.) 1:35 000 WiT, Piwniczna
6. Szlak rowerowy „Miejsca mocy”. Mapa turyst. 1:200 000 AMART Media, Kraków
7. Wojewodztwo świętokrzyskie. Mapa turyst.-administr. 1:200 000 AMART Media, Kraków
8. Karkonosze. Mapa turyst. 1:50 000 PPWK SA, Warszawa
9. WybrzeŜe Bałtyku. Część wschodnia. Mapa samoch-krajozn. 1:200 000 PPWK SA, W-wa
10. KrzyŜanowice, Hat’, Pišť, Šilheřovice. Mapa turyst. 1:19 000 PGK Katowice
Kategoria „inne mapy i atlasy”
1. Atlas gór Polski ExpressMap Polska, Warszawa
2. Dolny Śląsk, Śląsk Opolski. Atlas. Eko-Graf, Wrocław
3. Wielkopolska. Atlas turystyczno-drogowy 1:75 000 Pietruska&Mierkiewicz, Poznań
4. Świętokrzyski Szlak literacki 1:200 000 AMART Media, Kraków
5. Kaszuby Północne. Atlas turystyczny… 1:50 000 Eko-Kapio, Gdańsk
6. Atlas Polski dla kierowców zawodowych. Atlas samochodowy. PPWK SA, Warszawa
7. Narciarski atlas Polski. Atlas turystyczny PPWK SA, Warszawa
8. Atlas województwa śląskiego, cz.2 – okręg katowicki 1:20 000 PGK Katowice
Konkurs przeprowadzono podczas XVII Szkoły Kartograficznej w KrzyŜowej k/Świdnicy.
W dniu 16. 04. 2008 r. wybrana zgodnie z regulaminem komisja konkursowa dokonała obliczenia głosów. Wyniki głosowania konkursie SKP są następujące:
1. W kategorii „plan miasta” zwycięŜył „Wałbrzych. Plan miasta” Wydawnictwa Kartograficznego
Eko-Graf z Wrocławia. II, miejsce uzyskała mapa pt. „Olsztyn. Plan miasta”, PPWK SA z Warszawy, a III miejsce zajął „Olsztyn. Plan miasta z miniprzewodnikiem” Wydawnictwa Eko-Kapio
z Gdańska.
2. W kategorii „mapa turystyczna” I miejsce zdobyła mapa pt. ‘Tatrzański Park Narodowy” Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf, II miejsce zajął zestaw map pt. „Gorce 2w1. (Gorce Wsch.,
Gorce Zach.) Agencji Wydawniczej WiT z Piwnicznej a III miejsce zajęła mapa pt. „Beskid Niski” Wydawnictwa ExpressMap Polska z Warszawy.
3. W kategorii „inne mapy i atlasy” I miejsce uzyskał „Atlas gór Polski” Wydawnictwa ExpressMap
Polska, II miejsce zajął atlas „Dolny Śląsk, Śląsk Opolski” Wydawnictwa Kartograficznego Eko17

Graf a III miejsce zdobył „Atlas województwa śląskiego, cz.2 – okręg katowicki” Przedsiębiorstwa
Geodezyjno-Kartograficznego PGK Katowice.
„Nagroda Publiczności” przyznana została:
- w kategorii „plan miasta” – mapie „Wałbrzych. Plan miasta” Wydawnictwa Kartograficznego
Eko-Graf ;
- w kategorii „mapa turystyczna” – zestawowi map „Gorce 2w1. (Gorce Wsch., Gorce Zach.),
Agencji Wydawniczej WiT z Piwnicznej
- w kategorii „inne mapy i atlasy” – „Atlasowi gór Polski” Wydawnictwa ExpressMap Polska.
Tradycyjnie juŜ konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, który fundował nagrody w postaci „Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej” dla Wydawców, których publikacje zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach.
Zgodnie z regulaminem konkursu Wydawcy map, które zajęły I miejsca w konkursie SKP
i które wyróŜniono „Nagrodą Publiczności” otrzymują okolicznościowe plakietki oraz uzyskują
prawo do zamieszczania na mapie lub przy niej oraz we wszelkich materiałach reklamowych
i biznesowych dotyczących tej mapy informacji o uzyskanej nagrodzie przez okres trzech lat, tj. do
połowy roku 2010.
Wszystkim Wydawcom wyróŜnionych map Zarząd Główny SKP serdecznie gratuluje i Ŝyczy publikacji kolejnych tytułów, które będą mogły ubiegać się o nagrody w następnych edycjach konkursu.

SPRAWY CZŁONKOWSKIE
LISTA CZŁONKÓW SKP
Stan na dzień 20 marca 2009 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwisko i imię
Alexandrowicz Stanisław
Andrzejewska Maria
Augustyniak Jacek
Bac-Bronowicz Joanna
Baranowski Marek
Bernatowicz Joanna
Bilska Ewa
Błędowski Jerzy
Borowicz Dorota
Brzóska Jolanta
Buczek Agnieszka
Buczkowski Krzysztof
Całka Henryka
Chełmiński Maciej
Chrobak Tadeusz
Cybulski Krzysztof
Czajka Witold
Czajkowska Katarzyna
Czajkowska Małgorzata
Czarnecka Justyna
Czerny Andrzej
Derkowska Dorota
Dobrzyńska Danuta

Nr ewidencyjny
1/99
50/99
2/99
3/99
53/99
115/2000
66/99
132/2000
125/2000
81/99
116/2000
139/2001
87/2000
118/2000
4/99
123/2000
63/99
153/2002
156/2002
104/2000
54/99
129/2000
107/2000
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Miejscowość
Toruń
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Poznań
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Zielona Góra
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Wrocław
Poznań

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Duda Dorota
Dukaczewski Dariusz
Durajczyk-Starościak Ewa
Fagiewicz Katarzyna
Florek ElŜbieta
Furdykoń Dariusz
Gałach Henryk
Gawryszewski Andrzej
GłaŜewski Andrzej
Gołaski Janusz
Gotlib Dariusz
Górski Jacek
Grzempowski Piotr
Horodyski Bogdan
Iwaniak Adam
Janczar Ewa
Jankowska Ewa
Jankowski Wojciech
Janusiewicz Roman
Jaranowska Barbara
Joński Sławomir
Kacprzak Maria
Kaczyński Andrzej
Kaj Leszek
Kałamucki Krzysztof
Kamiński Jarosław
Kamiński Zdzisław
Kaprowski Wiesław
Karpińska Justyna
Kistowski Mariusz
Klimczak Halina
Klimko Ryszard
Kliniewski Tadeusz Z.
Kociuba Dagmara
Kokociński Przemysław
Kołaczyński Stanisław
Konias Andrzej
Kopka Joanna
Koralewska Izabela
Korycka-Skorupa Jolanta
Koryzna Aleksandra
Kościelska-Chmurko Małgorzata
Kowalski Grzegorz
Kowalski Henryk
Kowalski Paweł Jan
Kozieł Zenon
Krauze-Tomczyk Izabella
Krupski Jan
Krzywicka-Blum Ewa
Kurzeja Grzegorz
Kuzemko Marcin
Kuźmiuk ElŜbieta
Laskowski Jan
Leonowicz Anna
Lubarska Agnieszka
Ławniczak Radzym
Łopatto Janusz
Machowska Jolanta

168/2005
62/99
145/2001
79/99
133/2000
158/2002
25/99
41/99
58/99
33/99
23/99
131/2000
173/2006
70/99
31/99
165/2004
138/2001
83/2000
6/99
77/99
117/2000
46/99
22/99
126/2000
7/99
93/2000
56/99
60/99
160/2004
136/2000
28/99
8/99
39/99
69/99
101/2000
29/99
113/2000
159/2002
109/2000
37/99
170/2006
73/99
100/2000
51/99
59/99
65/99
9/99
10/99
11/99
174/2009
92/2000
114/2000
38/99
140/2001
127/2000
78/99
85/2000
47/99
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Złocieniec
Warszawa
Wrocław
Poznań
Słupsk
Lubań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Poznań
Warszawa
Olsztyn
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Lublin
Poznań
Poznań
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Wrocław
Słupsk
Warszawa
Lublin
Poznań
Gdynia
Słupsk
Warszawa
Poznań
Warszawa
Poznań
Warszawa
Łódź
Warszawa
Warszawa
Toruń
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kamień Pom.
Poznań
Warszawa
Warszawa

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Macioch Andrzej
Makowski Andrzej
Malinowski Szymon Piotr
Mamet Hanna
Marcinkowska Lidia
Michalak Magdalena
Michalski Adam
Mierkiewicz Marzena
Mięgoć-Kowalska Beata
Minorowicz Paweł
Momot Agnieszka
Morawska Bogumiła
Mościbroda Jerzy
Najgrakowski Michał
Nakonieczna Iwona
Neytchev Pavel
Nowacki Tomasz
Nowak-Ferdhus ElŜbieta
Okonek Michał
Olczyk Mariusz
Olszewski Robert
Ostrowska ElŜbieta
Ostrowski Jerzy
Ostrowski Wiesław
Owsianik Krzysztof
Pachniewicz Ewa
Pajkert Robert
Panasiuk Jan
ParoŜyńska Beata
Parzóch Joanna
Pasławski Jacek
Pawlak Władysław
Pelczar Maria
Pietrusiewicz Witold
Piotrowski Remigiusz
Pitura Piotr
Pizoń Małgorzata
PoniŜy Lidia
Postek Stanisław
Prichacz Mateusz
Przyłuski Ludwik
Pyka Krystian
Romanowska Justyna
Roszczewska Monika
Rutkowski Jan
Rzadkowski Wojciech
Rzepecki Janusz
Rzędowski Jan
Sieradzka-Kasprzak Jolanta
Sikorska Krystyna
Sikorska-Maykowska Małgorzata
Sirko Mieczysław
Siwek Jerzy
Siwicki Michał
Skorek Monika
Sokołowski Jerzy
Spallek Waldemar
Stankiewicz Michał
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12/99
13/99
154/2002
97/2000
103/2000
102/2000
172/2006
169/2005
52/99
120/2000
75/99
88/2000
21/99
35/99
144/2001
61/99
36/99
82/2000
34/99
64/99
24/99
143/2001
14/99
40/99
163/2004
157/2002
146/2001
15/99
105/2000
164/2004
30/99
80/99
20/99
150/2002
44/99
152/2002
151/2002
76/99
112/2000
86/2000
67/99
147/2001
121/2000
162/2004
42/99
55/99
108/2000
142/2001
72/99
48/99
171/2006
32/99
68/99
49/99
128/2000
166/2004
124/2000
16/99

Warszawa
Warszawa
Bielsko-Biała
Poznań
Poznań
Poznań
Wrocław
Poznań
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Lublin
Poznań
Wrocław
Gdańsk
Warszawa
Wrocław
Łódź
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Poznań
Wrocław
Warszawa
Wrocław
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Kraków
Wrocław
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Poznań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Lublin
Warszawa
Warszawa
Częstochowa
Kraków
Wrocław
Warszawa

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Stelmach Małgorzata
Stępień Zofia
Suchanecka GraŜyna
Suchanecki Paweł
Sworowski Czesław
Szaniawska Lucyna
Szewczuk Janusz
Sztolcman Jacek
Szynkiewicz Ewa
Ścisły Marek
Świderski Grzegorz
Talacha Jarosław
Tokarska ElŜbieta
Tomecki Janusz
Tritt Małgorzata
Trzmielewski Roman
Uciechowska-Henska Barbara
Weintrit Adam
Werner Piotr
Werner Wiesława
Wieczorek Marzena
Wieliczko Przemysław
Wiśniewska Emilia
Witański Henryk
Witecki Marek
Wojtysiak-Kotlarska Maria
Zalewski Wojciech
Zawiła-Niedźwiecki Tomasz
Zieliński Jerzy
Ziółkowski Jan
śynda Stefan
śyszkowska Wiesława

96/2000
26/99
94/2000
95/2000
45/99
43/99
17/99
71/99
167/2005
122/2000
137/2000
149/2002
74/99
90/2000
98/2000
119/2000
106/2000
141/2001
110/2000
89/2000
155/2002
57/99
91/2000
27/99
84/2000
161/2004
148/2002
111/2000
99/2000
135/2000
18/99
19/99

Poznań
Warszawa
Poznań
Poznań
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Łódź
Warszawa
Warszawa
Białystok
Poznań
Kraków
Poznań
Gdynia
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Poznań
Warszawa
Katowice
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Katowice
Gdańsk
Poznań
Wrocław

Miło nam zakomunikować, Ŝe po spełnieniu formalnych warunków, status członka wspierającego naszego Stowarzyszenia uzyskało liczące się w naszej branŜy przedsiębiorstwo ESRI Polska. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął jednomyślnie Zarząd SKP w dniu 16. 01. 2009 r.
W szeregi naszego Stowarzyszenia wstąpił ostatnio kol. Grzegorz Kurzeja, który niejako
z marszu bardzo aktywnie włączył się w działania na rzecz naszego środowiska w Sejmie Rzeczypospolitej. Witamy Go bardzo serdecznie, licząc na obopólne korzyści ze wspólnych działań.
Od wielu lat Zarząd Główny SKP utrzymuje składki członkowskie w niezmienionej wysokości, lecz nie poprawiło to bardzo słabej aktywności w ich opłacaniu. Zarząd odwleka bardzo
przykrą sprawę weryfikacji członków SKP w nadziei, Ŝe sytuacja ulegnie poprawie. Nie rozwiązuje to jednak problemu i Zarząd wciąŜ przed nim stoi, tym bardziej Ŝe został zobligowany uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków SKP z dnia 15. 05. 2007 r. do zweryfikowania listy członków.
Symboliczne wręcz wpływy ze składek (w porównaniu z nominalną liczbą członków) uniemoŜliwiają sprawne działanie Zarządu, przez co cała organizacja staje się słaba. Kryzys tego rodzaju
trwa juŜ od dłuŜszego czasu i dotyka równieŜ bratni Oddział Kartograficzny PTG.
Uprzejmie przypominamy o tym obowiązku statutowym członkom SKP i zachęcamy do
uregulowania zaległości na podany niŜej numer konta.

Stowarzyszenie Kartografów Polskich we Wrocławiu

50 1020 5242 0000 2102 0129 2234
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KRONIKA
II wydanie Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego
9 października 2008 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyło się seminarium podsumowujące prace związane z II wydaniem Atlasu
Śląska Dolnego i Opolskiego. Gospodarzem spotkania byli Prof. dr hab. Władysław Pawlak, redaktor
odpowiedzialny Atlasu oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński. Na uroczystości
gościli m.in. Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Helmut Schoeps, przedstawiciele środowiska naukowego (PAN, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy), przedstawiciele ośrodków
metodycznych województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz władz samorządowych obu województw.
Pański wkład w rozwój polskiej kartografii oraz rozsławianie dolnośląskiej nauki w kraju i za granicą
jest powodem do dumy nie tylko środowiska naukowego, ale takŜe wszystkich Dolnoślązaków – powiedział Marszałek Łapiński. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kartografii Prof. dr hab. Władysław
Pawlak otrzymał nagrodę pienięŜną w wysokości 10 tys. zł.
W czasie prezentacji Atlasu, prof. Pawlak przedstawił moŜliwości wykorzystania opracowania w wielu dziedzinach Ŝycia, związanych z nauką, rozwojem społecznym, gospodarką i polityką regionalną. Poruszył takŜe kwestie podstaw edukacji regionalnej, wykraczającej poza programy szkolne.
Nakład II. wydania Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego to 2800 egzemplarzy. Całkowity koszt wydania i oprawy Atlasu to kwota 285 000 złotych, z czego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansował 200 000 złotych. Zgodnie z załoŜeniami redaktora odpowiedzialnego, Atlas ma pełnić
funkcję informacyjną, edukacyjno-oświatową oraz naukowo-poznawczą. Większa część nakładu została
przekazana dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu
województwa dolnośląskiego. Dodatkowo część nakładu przekazano do szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz do wszystkich bibliotek pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego. Atlasy przesłane zostaną takŜe do bibliotek gminnych. Podczas seminarium Marszałek Łapiński przekazał egzemplarz Atlasu na ręce Konsula Generalnego Republiki
Federalnej Niemiec, Helmuta Schoepsa oraz Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Lucyny Kurowskiej-Trudzik.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński (z lewej) wręcza nagrodę
prof. Władysławowi Pawlakowi w obecności Geodety Województwa Roberta Pajkerta.
Źródło: Biuro prasowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego
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Trzy waŜne nominacje w polskiej geodezji i kartografii A.D. 2008
W ubiegłym roku nastąpiły trzy bardzo istotne zmiany na kluczowych dla naszej dyscypliny
stanowiskach. Były to, w kolejności chronologicznej, mianowania nowego głównego geodety kraju,
dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii oraz kierownika aktywnego Zakładu Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Oto kilka informacji o kaŜdej z tych postaci, z których aktywnością w powierzonych im zakresach działań i kompetencji kartograficzne środowisko wiąŜe wiele nadziei.
*
Na stanowisko głównego geodety kraju i prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
została powołana z dniem 27 marca 2008 r. mgr inŜ. Jolanta Orlińska, pierwsza w Polsce kobieta, która objęła tę odpowiedzialną funkcję. Mgr inŜ. Jolanta Orlińska jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, którą ukończyła w 1986 r., a następnie
pracowała tam kilkanaście lat jako asystentka oraz wykładowca w Zakładzie Fotogrametrii.
Bezpośrednio przed przejściem do GUGiK była dyrektorem Departamentu Ewidencji Gruntów
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
*
Od 1 sierpnia 2008 r. stanowisko dyrektora zasłuŜonego dla naszej geodezji, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji naukowo-badawczego Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie
piastuje dr Marek Baranowski, mianowany na tę funkcję w wyniku ciągnącego się wiele miesięcy konkursu po rezygnacji poprzedniego wieloletniego dyrektora prof. Adama Linsenbartha.
Dr Marek Baranowski ukończył specjalizację kartograficzną w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (1973), a po kilkumiesięcznym zatrudnieniu w Zakładzie Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej IGiK przez 14 lat pracował w Centrum Informatycznym Geodezji
i Kartografii. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych po obronie pracy na nowatorski wówczas temat automatyzacji sporządzania map tematycznych. W latach 1988–2000
ponownie podjął pracę w IGiK, od 1991 r. na stanowisku kierownika Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej. Ostatnio kierował Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID
Warszawa. Jest pierwszym kartografem kierującym Instytutem Geodezji i Kartografii i – co
istotne, członkiem naszego Stowarzyszenia o prawie dziesięcioletnim staŜu.
*
Od początku września 2008 r. kierownikiem Zakładu Kartografii na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest dr hab. inŜ. Paweł Pędzich, wybrany na to stanowisko
w miejsce prof. dr hab. inŜ. Jerzego Balcerzaka, który objął funkcję prodziekana Wydziału. Paweł
Pędzich ukończył specjalizację kartograficzną na PW w 1997 r. i od tej pory związany jest z Zakładem Kartografii, najpierw w formie studiów doktoranckich, a ostatnio jako adiunkt. Stopień
naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2002 r. po obronie rozprawy na temat odwzorowania Czebyszewa. Po opublikowaniu w 2007 r. rozprawy Opracowanie odwzorowania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy oraz obszaru Polski w szerokiej strefie odwzorowawczej z zastosowaniem funkcji i całek eliptycznych oraz dopełnieniu odpowiednich formalności uzyskał stopień
doktora habilitowanego. Podobnie jak jego dwaj poprzednicy na tym stanowisku – prof. Jan RóŜycki i prof. Jerzy Balcerzak, specjalizuje się w kartografii matematycznej. Mamy nadzieję, Ŝe
nowy szef Zakładu Kartografii PW zasili wkrótce, idąc za przykładem starszych kolegów z tego
zespołu, szeregi naszego Stowarzyszenia.
JO
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KOMUNIKATY
III ZAWODOWA KONFERENCJA
STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH
W dniach 14–17 października 2009 r. odbędzie się III Zawodowa Konferencja SKP z cyklu
„Zawód kartografa”. Konferencję organizują Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Geodezji i Geionformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przewodnim hasłem obrad, połączonych z obchodami jubileuszu 10-lecia SKP, będzie

Perspektywy zawodu kartografa
Tematem konferencji będą sprawy zawodu kartografa, edukacji i perspektyw rozwoju naszej
dyscypliny, prawa autorskiego oraz Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Jak wiadomo,
w nowej sytuacji ekonomicznej i ustrojowej zaszły istotne zmiany w zadaniach państwowej słuŜby
geodezyjnej i kartograficznej oraz nastąpił gwałtowny rozwój prywatnej działalności kartograficznej. WiąŜą się z tym róŜne problemy natury prawnej i organizacyjnej oraz zmiany obowiązków
i uprawnień pracowniczych. Konferencja powinna stać się szerokim forum, na którym zostaną
przedyskutowane Ŝywotne problemy polskich kartografów, a takŜe słuŜyć nawiązaniu jeszcze ściślejszej współpracy i wymianie poglądów.
Proponowane są następujące tematy:
• Prawo autorskie: wykorzystywanie wcześniejszych opracowań topograficznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych; prawo autorskie w stosunku do pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowisku kartografa; prawo autorskie w odniesieniu do prac magisterskich;
• Prawa pracowników zatrudnionych na stanowisku kartografa; kartografia a lista zawodów chronionych;
• Edukacja kartograficzna, potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
firm kartograficznych w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników;
• Zasady przygotowywania procedur przetargowych na produkty kartograficzne; problemy konkurencji przy przetargach na prace kartograficzne;
• Kwalifikacja utworów kartograficznych przez Główny Urząd Statystyczny;
• Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; rozporządzenia do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
• Uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.
Dodatkowym tematem będą mapy wykorzystywane w mobilnych urządzeniach nawigacyjnych i moŜliwości ich lepszego opracowania pod względem kartograficznym. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa obrazująca dorobek naszej kartografii urzędowej i prywatnych firm wydawniczych w ostatnich trzech latach.
Miejscem obrad i zakwaterowania będzie HOTEL*** JARZĘBINA w Dusznikach-Zdroju
http://www.hotel-jarzebina.com/pl/
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Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do 15 maja 2009 r. przez stronę internetową Stowarzyszenia Kartografów Polskich http://www.polishcartography.pl/ (rejestracja czynna
od 10 kwietnia 2009 r.) lub listownie na adres:
Wrocławskie Centrum Promocji, ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław;
Teksty streszczeń referatów (1–2 strony) prosimy przesłać do 1 września 2008 r. przez stronę
internetową konferencji.
Koszty uczestnictwa obejmują udział w obradach, materiały, trzy noclegi w Dusznikach w pokoju
dwuosobowym, spotkanie towarzyskie oraz pełne wyŜywienie:
•

1000 zł. opłata pełna i 750 zł. – dla członków indywidualnych SKP (z opłaconymi
składkami do 2009 r.) – wpisowe opłacone do 15 maja 2009r.,

•

1100 zł. i 850 zł. – odpowiednio; wpisowe po 15 maja 2009r.,

•

1200 zł i 950 zł – odpowiednio; opłata na miejscu,

•

Za pokój jednoosobowy dopłata 150 zł.

MISCELLANEA
AUTORSTWO WYGŁOSZONYCH REFERATÓW
I ZAPREZENTOWANYCH POSTERÓW JAKO WSKAŹNIK
NASZEJ AKTYWNOŚCI W KONFERENCJACH MAK
Przypadający w tym roku jubileusz 50-lecia utworzenia Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz 45 rocznica przyjęcia Polski do tej organizacji mogą być pretekstem do pewnych podsumowań osiągnięć i aktywności zarówno całej Asocjacji, jak i w szczególności naszego wkładu do wspólnego dorobku jej członków. Na wszechstronniejsze „rozliczanie się”
z polskiego udziału w pracach MAK warto jednak poczekać do zbliŜającego się jubileuszu
półwiecza członkostwa w Asocjacji, który będziemy uroczyście obchodzić juŜ za pięć lat,
w 2014 roku. A będzie co podsumowywać, gdyŜ biorąc pod uwagę wszystkie formy działalności (czynny udział w konferencjach, wystawach, pracach komisji) naleŜymy do aktywniejszych
członków MAK, plasując się w okolicach dziesiątego miejsca wśród 79 naleŜących do tej organizacji państw.
Tymczasem, niejako w charakterze przyczynku do tych podsumowań, podajemy wyniki
sporządzonego niedawno zestawienia naszego udziału w jednej z podstawowych form działalności MAK, jaką są odbywające się co dwa lata międzynarodowe konferencje kartograficzne.
Polski wkład do tych konferencji w postaci wygłoszonych referatów i prezentowanych posterów
był i jest w znacznym stopniu uzaleŜniony od zaangaŜowania poszczególnych osób oraz podejścia do kontaktów międzynarodowych i moŜliwości finansowych zatrudniających te osoby
instytucji. W kaŜdym razie na prawie kaŜdej z 21 konferencji z naszym udziałem Polacy wygłaszali od kilku do kilkunastu referatów, a od czasu pamiętnej XI Konferencji w Warszawie
w 1982 r. przedstawiali takŜe po kilka posterów. Zarówno referaty jak i postery miały często po
kilku autorów, z których tylko jeden uczestniczył w obradach i je prezentował. Takie autorstwo
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lub współautorstwo naszych konferencyjnych wystąpień zostało przyjęte jako miernik aktywności poszczególnych osób i instytucji. Pełne zestawienie zawiera 72 nazwiska autorów lub
współautorów wygłoszonych referatów i 36 nazwisk autorów lub współautorów przedstawionych posterów, przy czym nie uwzględniono referatów i komentarzy do posterów zgłoszonych
i umieszczonych w materiałach konferencyjnych, ale nie zaprezentowanych w czasie obrad.
Z tych dość długich list wybrano dziesiątkę najaktywniejszych autorów (przy przyjętym załoŜeniu nie zawsze uczestniczących w obradach) z podaniem reprezentowanych przez nich instytucji
oraz liczby opracowanych referatów i posterów (w nawiasach). Przedstawia się ona następująco:
1. Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – 11 (1)
2–3. Joanna Bac-Bronowicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – 7 (3)
2–3. Ewa Krzywicka-Blum (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – 7 (3)
4. Halina Klimczak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – 6 (4)
5–6. Robert Olszewski (Politechnika Warszawska) – 6 (1)
5–6. Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska) – 6 (1)
7. Marek Baranowski (IGiK, GRID) – 4 (1)
8. Lech Ratajski (Uniwersytet Warszawski) – 4
9. Janusz Gołaski (Akademia Rolnicza w Poznaniu) – 3 (2)
10. Andrzej Makowski (Politechnika Warszawska) – 3 (1)
Zestawienie autorów z uwzględnieniem miejsc ich pracy pozwoliło z kolei na sporządzenie
listy najaktywniejszych instytucji spośród 24, których przedstawiciele wykazali się przynajmniej
jednym współautorstwem. Oto ta „czołówka”, równieŜ z podaniem liczby referatów i posterów
(z preferowaniem tych pierwszych):
1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 32 (12)
2. Instytut Geodezji i Kartografii – 20 (1)
3. Politechnika Warszawska – 19 (9)
4. Uniwersytet Warszawski 15 (3)
5. UMCS w Lublinie – 8
6. GRID Warszawa – 7 (1)
7. Akademia Rolnicza w Poznaniu – 4 (6)
8. Uniwersytet Wrocławski – 4 (1)
9. Instytut Geografii i Przestrz. Zagosp. PAN – 3 (4)
10. Główny Urząd Geodezji i Kartografii – 3 (3)
Nieco inną kolejność otrzymujemy, zestawiając nie liczbę referatów i posterów, lecz liczbę
pracowników poszczególnych instytucji zaangaŜowanych w ich opracowanie:
1. Instytut Geodezji i Kartografii – 13 (1)
2. Politechnika Warszawska – 7 (6)
3. Uniwersytet Warszawski – 7 (2)
4. UMCS Lublin – 7
5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 5 (5)
6. Politechnika Wrocławska 4 (2)
7. Uniwersytet Wrocławski – 3 (1)
8. Akademia Rolnicza w Poznaniu – 2 (3)
9. Instytut Geografii i Przestrz. Zagosp. PAN – 2 (2)
10. GRID Warszawa – 2 (1)
Oczywiście, powyŜsze listy wyglądałyby inaczej, gdybyśmy uwzględnili tylko osoby osobiście wygłaszające referaty lub prezentujące postery, a jeszcze inaczej zestawienia wszystkich
wysłanych i przyjętych tekstów. Jednak i to powyŜsze dość arbitralne ujęcie daje wystarczający
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obraz zaangaŜowania się poszczególnych osób i instytucji w tę waŜną formę działalności MAK.
Zwraca tu uwagę godna uznania aktywność Uniwersytetu Przyrodniczego (przedtem Akademii
Rolniczej) we Wrocławiu, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Politechniki Warszawskiej,
znacznie mniejsza natomiast ośrodków uniwersyteckich (poza Uniwersytetem Warszawskim).
Istotne korekty do tych zestawień wniosłoby niewątpliwie uwzględnienie udziału poszczególnych osób i instytucji w innych formach naszego udziału w działalności MAK – przygotowaniu
raportów narodowych, tomów „The Polish Cartography”, wystaw, konkursów prac dzieci, referatów na zebraniach komisji itp. Okazją do przygotowania takich kompleksowych rankingów
będzie wspomniane na początku półwiecze uczestnictwa Polski w Międzynarodowej Asocjacji
Kartograficznej
Jerzy Ostrowski (Warszawa)

OKRĄGŁE ROCZNICE W KARTOGRAFII POLSKIEJ
W 2009 ROKU
Podobnie jak w poprzednich numerach „Biuletynu”, publikujemy zestawienie wybranych
rocznic, przypadających w bieŜącym roku kalendarzowym, a związanych z przeszłością polskiej
kartografii. Jak zwykle, są one podzielone na rocznice urodzin, nominacji lub śmierci osób zasłuŜonych dla naszej dyscypliny, następnie rocznice utworzenia, przekształcenia lub likwidacji róŜnych instytucji i organizacji związanych z kartografią, a na końcu rocznice opublikowania zasługujących na przypomnienie atlasów, map, podręczników i czasopism. Tak jak co roku, zachęcamy
do oderwania się na moment od bieŜących spraw i problemów oraz przeniesienia się w bardziej
lub mniej odległą przeszłość. Warto bowiem pamiętać, Ŝe dzisiejszy stan i poziom polskiej kartografii to takŜe zasługa kilku pokoleń naszych poprzedników, z których wielu juŜ odeszło na zawsze, ale są i tacy, którzy doczekali się okrągłych, tradycyjnie obchodzących jubileuszy oraz naleŜnych im z tej okazji słów uznania i gratulacji.

1. Personalia
200 lat temu, w 1809 r.
– urodził się Oskar śebrowski, inŜynier komunikacji, autor pierwszej małoskalowej mapy
poziomicowej ziem polskich pt. Polska w naturalnych granicach, opublikowanej w 1847 r.
(zm. w 1883 r.).
120 lat temu, w 1899 r.
– zmarł w Santiago Ignacy Domeyko, zasłuŜony dla Chile geolog i mineralog, autor map
geologicznych tego kraju, a takŜe trzech map ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,
opracowanych w czasie jego pobytu w ParyŜu w latach 1832–1838 (ur. w 1802 r.).
110 lat temu, w 1909 r.
– urodził się Apoloniusz Zarychta, w l. 1965–1970 kierownik Pracowni Kartografii w Instytucie Geografii PAN, inicjator zainteresowania się warszawskich kartografów problematyką tzw. metakartografii (zm. w 1972 r.).
100 lat temu, w 1909 r.
– urodziła się Halina Halicka, redaktor kartograf do 1955 r. w „KsiąŜnicy-Atlas”, następnie
Wydziale Produkcyjnym PPWK we Wrocławiu, kierowniczka Pracowni RedakcyjnoTechnicznej, a w latach 1966–1969 starszy inspektor kontroli kartograficznej (zm.
w 1993 r.),

27

–

urodził się Jan RóŜycki, profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie
kartografii matematycznej, organizator i pierwszy kierownik Katedry Kartografii, a następnie dyrektor Instytutu Fotogrametrii i Kartografii PW, w latach 1952–1975 redaktor
naczelny kwartalnika „Geodezja i Kartografia” (zm. w 2005 r.).
90 lat temu, w 1919 r.
– urodziła się Zofia Haczewska, w l. 1949–1972 kierowniczka Zakładu Kartografii (obecnie Zakład Zbiorów Kartograficznych) Biblioteki Narodowej, autorka prac z zakresu historii kartografii (zm. w 2007 r.).
85 lat temu, w 1929 r.
– urodził się Henryk Górski, w l. 1959–1982 kierownik Redakcji Map Szkolnych w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, a w latach 1983–1991 kierownik Redakcji Kartograficznej w Przedsiębiorstwie Eksportu Geodezji i Kartografii
„Geokart”, współredaktor kilku atlasów szkolnych i atlasu narodowego Afganistanu, inicjator i organizator polskiego uczestnictwa w konkursach prac dzieci im. Barbary Petchenik
MAK (zm. w 2008 r.),
– urodził się prof. Janusz Gołaski, do 1999 r. kierownik Katedry Geodezji Akademii Rolniczej w Poznaniu, autor prac z zakresu teorii i historii kartografii oraz toponomastyki
kartograficznej.
75 lat temu, w 1934 r.
– urodził się Bogusław Krassowski, w l. 1973–1987 kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej, autor prac z zakresu historii kartografii (zm. w 1987 r.),
– urodził się prof. Janusz Bogdan Faliński, geobotanik i kartograf, organizator i w l. 1967–
2004 kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych map fitosocjologicznych oraz najobszerniejszego polskiego podręcznika
z zakresu kartografii tematycznej, trzytomowej Kartografii geobotanicznej, wydanej
w l. 1990 i 1991 przez PPWK (zm. w 2004 r.),
– urodziła się prof. Krystyna Podlacha, wieloletnia kierowniczka Zakładu Kartografii w Instytucie Geodezji i Kartografii,
– urodził się Janusz Łopatto, w l. 1967–1999 kierownik Redakcji Map Ogólnych w Państwowym (od 1992 r. Polskim) Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych,
– urodził się Antoni Szymanek, wieloletni redaktor w Wydziale Produkcyjnym PPWK we
Wrocławiu, współredaktor atlasów szkolnych i map globusowych.
70 lat temu, w 1939 r.
– zginął tragicznie płk. Józef Kreutzinger, topograf wojskowy, w l. 1926–1932 szef i reformator Wojskowego Instytutu Geograficznego (ur. w 1877 r.),
– urodził się Kazimierz Trafas, kierownik Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie
Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjator i redaktor kompleksowych atlasów regionalnych województw południowej Polski, Krakowa i Tatrzańskiego Parku Narodowego (zm. w 2004 r.),
– urodził się prof. Andrzej Ciołkosz, specjalista w dziedzinie teledetekcji, wicedyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, w l. 1978–1984 wiceprezydent Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, od 2003 r. jej członek honorowy,
– urodził się prof. Andrzej Gawryszewski, geograf po specjalizacji kartograficznej zajmujący się geografią ludności, od 1994 r. kierownik Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
– urodził się Bogdan Horodyski, do 2004 r. starszy wykładowca z Zakładzie Kartografii
Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 2003–2007 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
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–

urodził się Maciej Piekuth, geograf kartograf, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego i firmy Agloprojekt S.A. w Legnicy, autor 16 artykułów
i 27 recenzji w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”, w końcu lat siedemdziesiątych
inicjator utworzenia Światowego Systemu Informacji Kartograficznej CARSIS,
– urodził się Roman Wytyczak, do 2004 r. kierownik Gabinetu Kartografii w Bibliotece
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, autor prac z zakresu historii kartografii Śląska.
65 lat temu, w 1944 r.
– zginął tragicznie w czasie bombardowania Warszawy Oskar Sosnowski, architekt i kartograf, profesor Politechniki Warszawskiej, autor wydanej w 1907 r. ściennej mapy Europy Środkowej oraz atlasu szkolnego wydanego w 1919 r. (ur. w 1880 r.),
– zmarł Teofil Szumański, współpracownik prof. Eugeniusza Romera, lektor kartografii na
Uniwersytecie Lwowskim, współautor licznych map szkolnych (ur. w 1875 r.).
60 lat temu, w 1949 r.
– zmarł Władysław Semkowicz, historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor
atlasów i map historycznych.
55 lat temu, w 1954 r.
– zmarł w Krakowie prof. Eugeniusz Romer (ur. w 1871 r.).
45 lat temu, 1964 r.
– zmarł Józef Wąsowicz, współpracownik prof. Eugeniusza Romera, organizator i kierownik Katedry Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego (ur. w 1900 r.).
35 lat temu, w 1974 r.
– zmarł Tadeusz Michalski, dyrektor Biura Robót Geodezyjnych i Kartograficznych GUGiK, organizator i przewodniczący Podkomisji Terminologii Kartograficznej PTG (ur.
w 1907 r.).
25 lat temu, w 1984 r.
– zmarł prof. Franciszek Biernacki, kartograf w Wojskowym Instytucie Geograficznym,
w l. 1955–1967 kierownik Zakładu Redakcji i Opracowania Map w Katedrze Kartografii
Politechniki Warszawskiej (ur. w 1897 r.),
– zmarł Henryk Cytowski, w l. 1933–1939 i 1945–1948 pracownik Wojskowego Instytutu
Geograficznego, 1955–1965 kierownik Wydziału Czystorysów w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, autor map administracyjnych Polski (ur.
w 1904 r.),
– zmarł Michał Janiszewski, dydaktyk geografii i kartograf, w l. 1954–1960 kierownik
Pracowni Kartografii Instytutu Geografii PAN, autor atlasów i map szkolnych, w tym
mapy fizycznej Polski z oryginalnym cięciem poziomicowym (ur. w 1901 r.),
– zmarł prof. Wojciech Walczak, geomorfolog i kartograf, od 1960 r. kierownik Zakładu
Geografii Regionalnej w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor
atlasu samochodowego i map podręcznych (ur. w 1916 r.).
20 lat temu, w 1989 r.
– zmarł Józef Szaflarski, geograf i kartograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, autor znanego podręcznika kartografii (1955, 2 wyd. 1965), szkolnych map fizycznych i prac z zakresu historii kartografii (ur. w 1908 r.).

II. Instytucje i organizacje kartograficzne
90 lat temu, w 1919 r.
– powstał Instytut Wojskowo-Geograficzny, w 1921 r. przemianowany na Wojskowy Instytut Geograficzny.
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75 lat temu, w 1934 r.
– odbył się w Warszawie XIV Międzynarodowy Kongres Geograficzny z wielkimi wystawami kartografii polskiej i zagranicznej.
60 lat temu, w 1949 r.
– został „rozformowany” Wojskowy Instytut Geograficzny oraz utworzony Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego W.P. i Zakłady Kartograficzne sztabu Generalnego
W.P. (później Wojskowe Zakłady Kartograficzne).
55 lat temu, w 1954 r.
– została utworzona Katedra Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej.
45 lat temu, w 1964 r.
– Polska została przyjęta do Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
– został utworzony Zakład Kartografii w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– została powołana Sekcja Kartograficzna przy Warszawskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zorganizowana z inicjatywy dr. Wiesława Kaprowskiego, prekursorka utworzonej dwa lata później Komisji Kartograficznej PTG.
40 lat temu, w 1969 r.
– Pracownia Historii Geografii i Kartografii we Wrocławiu, wchodząca w skład Instytutu
Geografii PAN, została przejęta przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN.
35 lat temu, w 1974 r.
– powołano Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych „Geokart”, skupiające 18 firm z ok. 14 tysiącami pracowników,
– odbyło się w Warszawie Pierwsze Krajowe Seminarium nt. „Kartografia a informatyka”,
zorganizowane przez Sekcję Kartografii Komitetu Geodezji PAN.
30 lat temu, w 1979 r.
– został utworzony Zakład Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
– została utworzona Centralna Informacja Kartograficzna w Głównym Urzędzie Geodezji
i Kartografii,
– odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona roli czasopism kartograficznych, zorganizowana z inicjatywy prof. Bogodara Winida z okazji dziesięciolecia
„Polskiego Przeglądu Kartograficznego”,
– odbyło się ostatnie, podsumowujące posiedzenie Komitetu Redakcyjnego ukończonego
rok wcześniej Narodowego Atlasu Polski.
15 lat temu, w 1994 r.
– w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN połączono dotychczasową Pracownię Kartografii z Pracownią Informacji Geograficznej i utworzono Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.
10 lat temu, w 1999 r.
– powstało Stowarzyszenie Kartografów Polskich, powołane z inicjatywy kartografów
wrocławskich i z siedzibą we Wrocławiu,
– odbyło się w Słupsku ostatnie plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG, na którym podjęto decyzję o powołaniu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa
Geograficznego oraz dokonano wyboru jego władz,
– w Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. odwołano dotychczasowy zarząd i dokonano istotnej reorganizacji firmy.
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5 lat temu, w 2004 r.
– został utworzony Zakład Kartografii w Instytucie Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

III. Publikacje kartograficzne
150 lat temu, w 1859 r.
– została opublikowana w ParyŜu wielka 48-arkuszowa Karta dawnej Polski z przyległymi
okolicami krajów sąsiednich w skali 1:300 000, opracowana pod kierunkiem Wojciecha
Chrzanowskiego.
75 lat temu, w 1934 r.
– ukazał się ostatni, szósty tom lwowskiego „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”,
– ukazało się pełne, jednotomowe wydanie Powszechnego atlasu geograficznego Eugeniusza Romera.
70 lat temu, w 1939 r.
– Wojskowy Instytut Geograficzny wydał ostatni z 43 arkuszy mapy operacyjnej Polski
w skali 1:300 000.
60 lat temu, w 1949 r.
– ukazała się Teoria odwzorowań kartograficznych dla geodetów i kartografów Franciszka
Biernackiego, w 1965 r. wydana takŜe w języku angielskim.
50 lat temu, w 1959 r.
– Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych zakończyło wydawanie
popularnej serii „Mapa Przeglądowa Świata”, liczącej 33 tytuły.
45 lat temu, w 1964 r.
– po raz ostatni ukazał się we Wrocławiu Mały atlas geograficzny Eugeniusza Romera jako dziesiąty nakład jego szesnastego wydania,
– ukazało się pierwsze wydanie wznawianego później corocznie do 1974 r. Atlasu geograficznego V–VIII klasy, opracowanego w Wydziale Produkcyjnym Wrocław PPWK.
– Państwowe Wydawnictwo Naukowe opublikowało czwarty, ostatni tom Wyboru prac
Eugeniusza Romera, zawierający przedruki jego artykułów z zakresu kartografii.
40 lat temu, w 1969 r.
– ukazał się pierwszy numer reaktywowanego w Warszawie lwowskiego kwartalnika
„Polski Przegląd Kartograficzny” (z nową numeracją tomów),
– w „Internanational Yearbook of Cartography” został opublikowany pierwszy polski raport narodowy dla Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej”
– ukazała się ścienna kompleksowa mapa gospodarcza Polski w skali 1:500 000, opracowana
i opublikowana przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
30 lat temu, w 1979 r.
– ukazał się pierwszy tom serii „Z Dziejów Kartografii” wydawanej przez Instytut Historii
Nauki, Oświaty i Techniki (obecnie Instytut Historii Nauki) PAN, redagowanej przez
działający przy tym Instytucie Zespół Historii Kartografii,
– ukazał się pierwszy tom serii „Prace i Studia Geograficzne” Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony w całości teorii kartografii.
25 lat temu, w 1984 r.
– ukazała się 14-arkuszowa mapa topograficzna Tatry polskie w skali 1:10 000, opracowana przez SłuŜbę Topograficzną WP i opublikowana przez Wydawnictwo „Czasopisma
Wojskowe”.
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20 lat temu, w 1989 r.
– ukazała się druga, ostatnia część ogólnoinformacyjnego Geograficznego atlasu świata,
opracowanego i wydanego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera,
– Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych opublikowało drugie, poprawione i zmienione wydanie podręcznika Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej Lecha Ratajskiego,
– ukazał się leksykon 1000 słów o mapach i kartografii Jerzego Drabka i Felicjana Piątkowskiego, opublikowany przez Wydawnictwo Obrony Narodowej.
15 lat temu, w 1994 r.
– ukazał się oryginalny „tryptyk”, przygotowany i wydrukowany przez SłuŜbę Topograficzną WP, wydany przez Przedsiębiorstwo „Polkart”, składający się z reprintów map
Polski z 1770, 1934 i 1992 roku.
10 lat temu, w 1999 r.
– ukazał się czwarty, ostatni z dotychczas wydanych tom „eksportowej” serii „The Polish
Cartography”, przygotowany na 11 Zgromadzenie Ogólne MAK w Ottawie,
– ukazał się ostatni, trzeci tom opracowania dokumentacyjnego prof. Bolesława Olszewicza pt. Kartografia polska XIX wieku (przegląd chronologiczno-bibliograficzny), wydanego przez Instytut Historii Nauki PAN i Polskie Towarzystwo Geograficzne,
– ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Stowarzyszenia Kartografów Polskich”.
W powyŜszym zestawieniu na uwagę zasługują przede wszystkim: w dziale „Personalia” –
stulecie urodzin zmarłego niedawno twórcy warszawskiej kartografii politechnicznej prof. Jana
RóŜyckiego oraz piękny jubileusz wielce zasłuŜonego Członka naszego Stowarzyszenia prof.
Janusza Gołaskiego; spośród wydarzeń związanych z działalnością róŜnych instytucji i towarzystw
zdecydowanie wyróŜniają się jubileusze 90-lecia Wojskowego Instytutu Geograficznego i oczywiście pierwszy skromny jubileusz wciąŜ jeszcze młodego Stowarzyszenia Kartografów Polskich;
wreszcie zapisy w dziale „Publikacje” uświadamiają nam, Ŝe poczytnemu „Polskiemu Przeglądowi Kartograficznemu”, reaktywowanemu po 35-letniej przerwie, „stuknęło” juŜ 40 lat, a i naszemu
organowi udało się, chociaŜ z zadyszką, dotrwać do dziesiątej rocznicy słuŜenia zrzeszonej w Stowarzyszeniu „społeczności”.
Jerzy Ostrowski (Warszawa)
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Szkoła, Szkoła .. i po Szkole! Ale jeszcze nie wakacje, chociaŜ dobrze zaplanowane i spędzone w ciekawych miejscach zawsze powracają do nas we wspomnieniach. Pozwalamy sobie na
taką chwilę wspomnień o ubiegłorocznej Szkole Kartograficznej, przyobleczoną w formę rymowaną przez naszego Kolegę po fachu. Właśnie „ku pamięci”!

XVII Szkoła Kartograficzna – Analizy przestrzenne w kartografii
KrzyŜowa, 14 -17 kwietnia 2008.
Najpierw Wrocław i Świdnica!
Miasto pięknem wprost zachwyca
- widzę to po ludzi minie.
I Pokoju ma Świątynię!
- ma Świątynię!

Bazy danych, topologia,
toć czysta mniemanologia!
Uczestników jest dość sporo,
a się dzieli… włos na czworo!
- włos na czworo!

O mój BoŜe! Dobry BoŜe!
Śpię w Spichlerzu, jem w Oborze.
Organizatorzy fajni
zaganiają mnie do Stajni!
- mnie? Do Stajni?

Dziwnych wysłuchuję treści.
Jeśli w głowie się nie mieści,
to oszustwo jawne wietrzę:
cztery kropki?, w kilometrze?
- w kilometrze!

Choć niechętnie, nie ma rady,
czas rozpocząć juŜ obrady.
KoleŜanki i Koledzy
moŜe mi przysporzą wiedzy?
- przysporzą wiedzy?

śywo reaguje sala,
gdy „sąsiad nie zadawala” ,
lub jest zagadnienie nowe,
i „poziomy są pionowe”!
- są pionowe?

Siedzę, słucham, kiwam głową
i czuję…. kość ogonową.
Po południu znów od nowa
JuŜ mnie boli część…. krzyŜowa.
- Cześć KrzyŜowa!

Słucham-drzemię, drzemię-słucham
siedząc na bolącym zadku,
„czym się róŜni nachylenie
od zwykłego kąta spadku”?
- kąta spadku?

Niezłą dziś dostaję szkołę:
„Analizy” – nie wesołe,
i choć bardzo są „przestrzenne”,
wyciągam z nich wnioski denne.
- wnioski denne

Czas w KrzyŜowej się spędziło
Tyle mądrze, ile miło.
A prócz naukowych racji
sens Szkół widzę w integracji!
- w integracji!
Pora na podziękowanie:
w szkole wszystko było cacy.
Niechaj nam Ŝyją jak najdłuŜej
Wrocławianie vel Lwowiacy!
17 kwietnia 2008 r. Bogdan Horodyski
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