
Łódzka  służba geodezyjna w  latach  1918-1958 

 

Prelegent: Zdzisław Szambelan 



Fragment pierwszej wielkoskalowej mapy Łodzi geometry Franciszka Johnneya z 1812 r. 





Jeden z arkuszy mapy Łodzi w skali 1:1680 geometry W. Starzyńskiego  z 1896 r. 



 

Powołanie do życia łódzkiej służby geodezyjnej uwarunkowane było 
potrzebami miasta, które od połowy XIX w. przeszło okres 

żywiołowego rozwoju gospodarczego, połączonego z dużym 
napływem ludności, i które dwukrotnie powiększyło swój obszar po 
inkorporacji  chaotycznie zabudowanych osiedli obrzeżnych w 1906 

i 1915 r. Włączenie silnie zurbanizowanych przedmieść (wsi), 
 m.in. Bałut i Chojen, liczących łącznie 130 tys. mieszkańców, 

spowodowało chaos w układzie przestrzennym Łodzi i zmusiło 
Magistrat do podjęcia prac związanych z ich przebudową i regulacją. 

Równie ważnym problemem było sanitarne zaniedbanie miasta, 
 ze względu na  dokuczliwy brak wodociągów i kanalizacji.  





   Łódzkie rzeki przed regulacją 
 





Rzeka Łódka w okolicy  
ul. Wapiennej  



Rzeka Łódka na wysokości ul. Srebrzyńskiej – w głębi widoczny most 



Utworzenie Oddziału Pomiarów 
Miejskich w Magistracie m. Łodzi 

(1  lipca  1918 r.) 



Do opracowania planów zabudowy i regulacji układu 
przestrzennego Łodzi, a także szczegółowych projektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych, potrzebne były dokładne mapy 
sytuacyjno-wysokościowe, opracowane na podstawie 

bezpośrednich pomiarów opartych o poziomą i wysokościową 
osnowę geodezyjną. W związku z tym, na początku 1918 r., Rada 

Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Oddziału Pomiarów  
w Magistracie m. Łodzi. Obowiązki naczelnika oddziału 

powierzono pochodzącemu z Wilna inżynierowi geodecie 
Franciszkowi Walickiemu, którego zadaniem było zorganizowanie 

 i przeprowadzenie robót pomiarowych. Oddział Pomiarów 
rozpoczął pracę 1 lipca 1918 r. i zajął się w pierwszym rzędzie  

projektem miejskiej sieci triangulacyjnej, który został opracowany 
przez inż. Franciszka Walickiego w sierpniu 1918 r. 



Inżynier  geodeta  Franciszek  Walicki  
organizator  i  pierwszy  naczelnik 
Oddziału  Pomiarów  Miejskich. 
 Był on doświadczonym geodetą, 

posiadającym dużą wiedzę w zakresie 
pomiarów miejskich. Studia 

miernicze ukończył w 1899 r. na 
Wydziale Inżynierii Politechniki 
Lwowskiej. Od 1900 r. kierował 

Wydziałem Pomiarów miasta Wilna, 
ujawniając duży talent organizacyjny 
 i fachowość. Jego prace geodezyjne o 

charakterze podstawowym, wykonane 
w Wilnie, uznane zostały – ze 

względu na rozwiązania techniczne  
i uzyskane dokładności – za najlepsze 
z przeprowadzonych dotychczas na 

terenie Cesarstwa Rosyjskiego. 



Szkic  łódzkiej sieci triangulacyjnej 
– sieć główna i punkty II i III rzędu 

– w powiązaniu z punktami 
przyległego rejonu fabryczno - 
przemysłowego, wykonany w 

Oddziale Pomiarów. Sieć tworzyło 
osiem punktów położonych wokół  
miasta, na jego obrzeżach, i punkt 
centralny układu, którym był krzyż 
na wieży kościoła Św. Krzyża przy 

zbiegu ulic Sienkiewicza i Przejazd 
(Tuwima).  Założono też podstawę 

(bazę) sieci triangulacyjnej,  
o długości 1919.24 m, przebiegającą 
ulicą Zagajnikową (Kopcińskiego) 
od skrzyżowania z ul. Rokicińską 
(al. Piłsudskiego) do ul. Średniej 
(Pomorska).  Krańcowe punkty 
bazy, oznaczone literami „Bn” 

(północny) i „Bs” (południowy),   
w sposób naturalny uzupełniały 

sieć triangulacyjną.  

 



Pomiar  podstawy  (bazy)  łódzkiej  sieci  
triangulacyjnej  w  listopadzie  1918 r. 

 
17 września 1918 r. oba końce podstawy (bazy) zabudowano 

osadzonymi w ziemi bliźniaczymi znakami betonowymi  
z żeliwnymi trzpieniami, opatrzonymi betonowymi pokrywami 

 z dużym, wyżłobionym napisem:  
„TRYANGULACJA - 17 IX 1918 - PODSTAWA”.  

Sześciokrotny pomiar długości bazy, do którego użyto 
pięciometrowych drewnianych łat, przeprowadził w czasie 

 11. dni roboczych inż. Wacław Bobrowski, zastępca naczelnika 
Walickiego, mając do pomocy technika Włodzimierza 

Jastrzębskiego i sześciu pracowników pomiarowych. Prace polowe 
zakończono 7 listopada 1918 r., tuż przed końcem I wojny 

światowej i odzyskaniem niepodległości przez Polskę.  
 



Rysunek (przekrój) bloku 
betonowego, jakie założono na 
krańcach podstawy (bazy) sieci 

triangulacyjnej 17 września 1918 r., 
wraz z betonową pokrywą. Obok 

przekrój stalowego trzpienia z 
wyciętym krzyżem, osadzonego 

centralnie w bloku.  



Tak wyglądały żeliwne tablice na 
pokrywach dwóch znaków (bloków) 

betonowych, osadzonych na 
krańcowych punktach podstawy (bazy) 

sieci triangulacyjnej. 
 





Pomiar długości bazy w ul. Zagajnikowej (Kopcińskiego) w dniu 7 XI 1918 r.  
Obok teodolitu ustawionego prostopadle do osi bazy przy punkcie „Bn” stoi 

Wacław Bobrowski,  dalej Włodzimierz Jastrzębski. 
 



Początek pomiaru długości  
IX (ostatniej) sekcji bazy sieci 

triangulacyjnej. Przy teodolicie  
inż. Wacław Bobrowski, protokołuje 
technik Włodzimierz Jastrzębski, na 
krawędzi wykopu siedzi (po prawej) 

naczelnik Franciszek Walicki. 
 



Sposób pomiaru klinem 
geodezyjnym szczeliny 

pozostawionej pomiędzy  
końcówkami łat pomiarowych  







Rysunek  komparatora  do  wyznaczenia  długości  drewnianych  
łat  mierniczych 



Zestawienie  rezultatów 
komparacji  łat  mierniczych 





Geodeci i gromadka gapiów podczas 
ostatnich czynności przy pomiarze 

podstawy (bazy) łódzkiej sieci 
triangulacyjnej na skrzyżowaniu ulic: 
Średniej (Pomorska) i Zagajnikowej 

(Kopcińskiego). 
 



Inż. Wacław Bobrowski (przy teodolicie) 
podczas ostatnich czynności na punkcie 
„Bn” przy pomiarze długości podstawy 

(bazy) sieci triangulacyjnej w dniu  
7 listopada 1918 r. 



Ostatnie czynności przy pomiarze bazy w dniu 7 XI 1918 r. na punkcie „Bn”.  
Obserwacje prowadzi inż. Bobrowski, po lewej (w kapeluszu) z dziennikiem  
w ręku - technik Jastrzębski. Doskonale widoczna betonowa pokrywa znaku  

z napisem: TRYANGULACJA - 17 IX 1918 – PODSTAWA. 
 



Kadra techniczna Oddziału Pomiarów w zimie 1919 r. Stoją od lewej: Henryk 
Karkowski, Bronisław Ciechanowicz, Stanisław Trochanowski, Wacław 
Filipczyński, Tadeusz Borowy, Wacław Bobrowski i Franciszek Walicki. 



POMIAR  KĄTÓW SIECI TRIANGULACYJNEJ 
 

Poważnym problemem dla młodego Oddziału Pomiarów był 
brak sprzętu, szczególnie teodolitów, oraz niedostatek kadry 

technicznej, liczącej wówczas tylko siedmiu inżynierów i 
techników. W celu rozwiązania tych trudności Franciszek 
Walicki zwrócił się z prośbą o pomoc do szefa Instytutu 
Wojskowo - Geograficznego w Warszawie. 2 lipca 1919 r. 

przybyło do Łodzi z czterema teodolitami sześciu oficerów - 
triangulatorów, słuchaczy oficerskich kursów mierniczych, 

oddelegowanych wraz z siedmioma szeregowymi żołnierzami 
do pomiaru kątów sieci triangulacyjnej. Dzięki ich pomocy 

udało się przeprowadzić obserwacje kątowe na punktach sieci 
podstawowej jeszcze w tym samym roku a w następnych 
sezonach letnich dokonać pomiaru kątów na punktach 

drugiego i trzeciego rzędu. 

 
 



Naczelnik Walicki i inż. Bobrowski w otoczeniu oficerów z kursów 
mierniczych Instytutu Wojskowo - Geograficznego, wykonujących 

pomiary w Łodzi latem 1919 r. 
 



Zabudowane drewnianą balustradą 
stanowisko pomiarowe, usytuowane 
na wieży kościoła pw. Podwyższenia  

Św. Krzyża – centralny punkt 
lokalnego układu współrzędnych. 





Obserwacje kątowe wykonywane w lecie 
1919 r. na punkcie „Bs”, zabudowanym 
drewnianą wieżą, położonym w ulicy 

Zagajnikowej (Kopcińskiego), niedaleko 
skrzyżowania z ul. Rokicińską 

(al.Piłsudskiego).  



Obserwacje kątowe wykonywane w lecie 
1919 r. na punkcie „Bs”, zabudowanym 
drewnianą wieżą, położonym w ulicy 

Zagajnikowej (Kopcińskiego), niedaleko 
skrzyżowania z ul. Rokicińską 

(al.Piłsudskiego).  





Zabudowane drewnianą balustradą 
stanowisko pomiarowe, usytuowane na 
jednym z kominów szpitala miejskiego  

na Radogoszczu  (ul. Kniaziewicza). 



Zabudowane  drewnianą  balustradą  stanowisko  pomiarowe,  
usytuowane  na  jednym  z  kominów  szpitala  miejskiego  

 na  Radogoszczu  (ul. Kniaziewicza). 
 



Pomiar kątów łódzkiej sieci triangulacyjnej latem 1919 r.,  
ul. Pabianicka „za koleją”,  punkt „Ps”. 

 



Oficerowie z kursów mierniczych na punkcie „Ps”, usytuowanym  
na dachu domu przy ul. Pabianickiej, za wiaduktem kolejowym. 

 









Drewniany sygnał nad punktem „W” sieci triangulacyjnej, koło wiatraka na Stokach.  



Jedyny, dobrze do dziś zachowany, 
znak podstawowej sieci 

triangulacyjnej na punkcie „W”- 
wiatrak na Stokach. 

 





Drewniany sygnał nad punktem „M”-
Marysin łódzkiej sieci triangulacyjnej.  

Konstrukcja widoczna na fotografii była 
trzecią z kolei, gdyż poprzednie były 
rozbierane na opał przez okoliczną 

ludność. 
 



Zabudowany  drewnianym  
sygnałem  punkt  „G” – Górki, 

położony  w  pobliżu  ul. Kolumny. 





Kościół  ewangelicki  pw.  Świętej  Trójcy  przy  pl. Wolności  -  
obecnie  kościół  katolicki  pw.  Świętego  Ducha 



Nieistniejąca  już  dziś  wieża 
wodociągowa  na  Cmentarzu 
Żydowskim  przy  ul. Brackiej, 
której  iglica  była  punktem 

triangulacji  lokalnej. 
 



Pomiary astronomiczno - geodezyjne, niezbędne 
do zorientowania łódzkiej sieci triangulacyjnej, 

przeprowadził prof. Tadeusz Banachiewicz, 
dyrektor obserwatorium astronomicznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wraz  
z asystentem Józefem Witkowskim i naczelnikiem 

Franciszkiem Walickim. Zostały one wykonane  
w czasie dwóch nocy (pomiędzy 10 i 12 sierpnia 
1921 r.) na punkcie „R” (Retkinia), położonym  

w pobliżu kościoła przy ul. Retkińskiej. 



Prof. Tadeusz Banachiewicz (po lewej) wraz 
ze swym asystentem Józefem Witkowskim 

na punkcie „R” na Retkini  w dniu 10 sierpnia 
1921 r.  Instrument widoczny na fotografii  

to narzędzie pasażowe firmy Starke & 
Kammerer  w Wiedniu, z lunetą łamaną  
w środku, o średnicy obiektywu  68 mm, 
służące do obserwacji astronomicznych. 





Wiosną 1920 r. przystąpiono do zakładania ciągów 
poligonometrycznych, stabilizując punkty położone 

 w centralnej części miasta miasta znakami żeliwnymi 
a w pozostałej części znakami betonowymi. Łącznie 

osadzono ponad 2000 znaków, po czym przystąpiono 
do pomiaru kątów na tych punktach. Pomiar długości 

boków ciągów poligonometrycznych wykonano – 
podobnie jak pomiar bazy - drewnianymi łatami, przy 
zastosowaniu metody schodkowej. Również i w tych 

pracach uczestniczyli oficerowie i szeregowi żołnierze 
oddelegowani do Łodzi przez Instytut  Wojskowo–

Geograficzny w Warszawie.  



Pomiar długości boków ciągu poligonometrycznego w ulicy Jana 



Pomiar długości boku ciągu poligonowego, przebiegającego  
w korycie rzeki Jasień, wykonywany drewnianymi łatami. 



Wyładunek  znaków  geodezyjnych  na  Górnym  Rynku  
                                    (pl. Reymonta) 



Wyładunek  betonowych  znaków  geodezyjnych  z  platformy 
tramwajowej  na  Górnym  Rynku (pl. Reymonta)  w  1920 r. 

 



Spisany  odręcznie  przez 
Walickiego  pierwszy  wykaz 

współrzędnych  łódzkiej  sieci 
triangulacyjnej 



NIWELACJA  PRECYZYJNA  
 

Równolegle trwały prace przy zakładaniu sieci znaków 
wysokościowych, których rzędne miały być określone  

w wyniku niwelacji precyzyjnej. Zaprojektowano  
45 ciągów niwelacyjnych o łącznej długości ok. 78 km, 

tworzących 17 zamkniętych poligonów (pól), 
 30 reperów węzłowych i ok.700 reperów w całej sieci. 
Czynności pomiarowe wykonano od maja do grudnia 

 1919 r., przyjmując za punkt wyjściowy centralnie 
położony reper osadzony w ścianie narożnej kamienicy, 

położonej przy zbiegu ulic Przejazd (Tuwima) 
 i Sienkiewicza. Wysokości reperów obliczono  

w odniesieniu do zera mareografu w Kronsztadzie. 
 



 Niwelacja precyzyjna m. Łodzi, wykonywana w lecie 1919 r. Widoczny 
niwelator firmy Bamberg z lunetą o długości 45 cm oraz łaty rewersyjne 
firm Bamberg i Gerlach, używane do pomiarów, o długości  3 m  i  1.5 m. 







Mapy  Łodzi  w  skali  1 : 250 
Do wykonania pomiarów sytuacyjnych podzielono miasto na bloki (kwartały), 
zakładając, że dla każdego bloku będzie założony oddzielny operat pomiarowy, 
zawierający szkice i dokumenty z bezpośrednich pomiarów w terenie. Operaty 

poszczególnych bloków numerowano kolejno cyframi arabskimi. Do końca 1923 r. 
wykonano pomiary sytuacyjne Łodzi na obszarze 870 ha, natomiast w latach 1924 
– 1932 na obszarze pozostałych 5000 ha, obejmując nimi praktycznie całe miasto. 
W oparciu o te materiały sporządzano kolorowe, jednostkowe mapy kwartałów 
miasta w skali 1: 250 na kartonie naklejonym na płótno. Rozmiar arkuszy map 
jednostkowych uzależniony był od wielkości  kwartałów miasta, i wahał się od  
1 m x 1,5 m do 1,5 m x 2,5 m. Arkusze map oznaczone były odpowiadającymi im 

numerami bloków. Mapy te przechowywano w stanie zrolowanym, co miało 
negatywny wpływ na ich stan techniczny i kartometryczność. Posiadały one 

naniesioną siatkę kwadratów i były sporządzone w formie zarysu pomiarowego. 
Pokazano bowiem  na nich pełną treść szkiców polowych, tj. osnowę pomiarową 

oraz wszystkie wartości miar do pomierzonych w terenie metodą domiarów 
prostokątnych elementów sytuacyjnych, a mianowicie odcięte, rzędne, miary 
czołowe oraz inne istotne miary. Poszczególne elementy sytuacyjne na mapie 

podkolorowane były akwarelą.  
 







Inżynier  geodeta  Wacław 
Bobrowski  kierownik  Oddziału 
Pomiarów  w  latach  1922 – 1939.  

 
Urodził się 26 lutego 1889 r. w Żłobinie 

koło Bobrujska, w rodzinie ziemiańskiej. 
W latach 1901-1909 uczęszczał do szkoły 

realnej w Wilnie. W 1910 r. rozpoczął 
studia w Konstantynowskim Instytucie 

Mierniczym w Moskwie. W styczniu 1916 r. 
został powołany do wojsk inżynieryjnych 

armii carskiej. W czasie jego służby 
wojskowej, 5 czerwca 1916 r., Konferencja 

Instytutu Mierniczego przyznała mu tytuł 
inżyniera i dyplom ukończenia studiów. 
We wrześniu wstąpił jako ochotnik, w 

stopniu podporucznika, do organizowanej 
na wschodzie Legii Oficerskiej I Korpusu 
Polskiego gen. Dowbór-Muśnickiego. Po 
rozwiązaniu Korpusu przez Niemców w 

początkach 1918 r., powrócił do kraju.  
 





Pracownia  Oddziału  Pomiarów  przy  pl. Wolności  14  (1925 r.) 



Kadra  techniczna  Oddziału Pomiarów  –  połowa  lat 20.  XX w. 





Pracownicy  Oddziału  Pomiarów  w  parku  na  Zdrowiu  podczas 
obchodów  10 – lecia   łódzkiej  służby  geodezyjnej  latem  1928 r. 



Zmiany w łódzkiej sieci triangulacyjnej dokonane w latach 1933-1934 
  

Na początku lat 30. zaistniała potrzeba dokonania nowych pomiarów miejskiej sieci 
triangulacyjnej, gdyż zmieniły się w tym zakresie wymagania, narzucane odgórnie 

dużym miastom przez władze państwowe. Ich celem było ujednolicenie prac 
geodezyjnych i zwiększenie dokładności pomiarów oraz powiązanie sieci lokalnych  z 

osnową zakładaną dla całego kraju. Projekt zagęszczenia miejskiej sieci triangulacyjnej 
sporządzony był w Oddziale Pomiarów łódzkiego magistratu już w 1932 r., a następnie 
zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) 24 kwietnia 1933 r. Ze 
względu na niedogodną lokalizację, w głównej sieci zmieniono dwa punkty. Punkt S 

(„Radogoszcz”), usytuowany na kominie budynku szpitala miejskiego, zastąpiony został 
punktem 9, a punkt Ps („Pabianicki sygnał”), usytuowany na dachu domu 
mieszkalnego, zastąpiono położonym bardziej na południe punktem 24. 

 Zatwierdzony już przez MSW projekt został niebawem powtórnie zmieniony, ze 
względu na konieczność rozszerzenia sieci i dostosowania jej do zakładanej właśnie 
siatki triangulacyjnej Małego Regionu Łódzkiego, przy której prace prowadził (na 

zlecenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego) mierniczy przysięgły Szymon Grygorczuk. 
Zmiana dotyczyła dwóch punktów głównej sieci triangulacyjnej: punktu W („Wiatrak”)  

i  punktu 24. 
 

 



Projekt  zmian  punktów  
w  głównym  wieńcu  łódzkiej 

sieci  triangulacyjnej   
z czerwca  1934 r. 



Powtórny  pomiar  bazy łódzkiej 
sieci  triangulacyjnej w ulicy 

Zagajnikowej drutami inwarowymi  
we  wrześniu  1933 r. 



  Skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Zagajnikowej -  
ustawianie statywu nad punktem bazowym „Bn”. 





Rozpoczęcie pomiaru bazy drutami inwarowymi.  
W głębi po prawej drewniany kościół pw. Św. Teresy.  

















Drewniana   wieża   nad   punktem 
bazowym  Bs,  w  ul. Zagajnikowej  

(Kopcińskiego)  podczas 
powtórnych  pomiarów  łódzkiej 
sieci  triangulacyjnej  w 1934 r. 



Odręczna  notatka  sporządzona  przez  Wacława  Bobrowskiego  po 
zajęciu  łódzkiego  magistratu  przez  Niemców  we  wrześniu  1939 r. 



Pomiary w podłódzkim Augustowie – lato 1942 r. 



Na pomiarach w podłódzkim Młynku – lato 1942 r. 



Odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi – w środku inż. Bobrowski,  
po prawej inż. Gugnacki (4 września 1957 r.) 



Franciszek  Jan  
Walicki  

(Jacek Grań) 
syn  łódzkiego 

geodety 



Dziękuję  Państwu  za  uwagę         

          Zdzisław  Szambelan 


