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telefony alarmowe(
Po stronie polskiej

NUMER RATUNKOWY W GÓRACH - 601 100 300; 
numer alarmowy - 985
TOPR (Tatry) - Zakopane, Piłsudskiego 63 a; stacja cen-
tralna 18 20 63 444. Idziesz w góry? Pobierz specjalną 
aplikację „Ratunek”. Aplikacja połączy cię z ratownikami 
górskimi i wyśle twoją lokalizację. Wejdź na: ratunek.eu.
GOPR (Gorce, Pieniny, Beskid) - Rabka, Al. 1000-lecia 
1; stacja centralna - 18 26 768 80; stacje ratunkowe (cało-

roczne): Turbacz - schronisko PTTK 18 266 77 80, Nowy 
Targ Kowaniec - dyżurka 18 266 59 80, Szczawnica - dy-
żurka 18 262 26 80

Po stronie słowackiej
NUMER RATUNKOWY W GÓRACH - 18 300
HZS (Horska Zachranna Služba) - Rejon Vysoké Ta-
try - Starý Smokovec 52 442 28 20, Rejon Slovenský Raj 
53 449 11 82, Rejon Nizke Tatry (północ) - Jasna 44 559 16 
78, Rejon Orava 43 586 31 04, Rejon Malá Fatra - Vrátna 
41 569 52 32, Rejon Vel`ká Fatra - Donovaly 48 419 97 24, 
Rejon Západné Tatry (południe) - Żiarska Dolina 44 558 
62 18, Rejon Nizke Tatry (południe) - Tále 48 619 53 26

ogłoszenia płatne

biura podróży

l GRUPA „TRIP”, ul. Tetmajera 35, tel. 18 20 20 200, 
www.trip.pl, biuro@trip.pl, czynne 9-17, konferencje, kon-
gresy, szkolenia, rezerwacja hoteli: Belvedere****, Czar-
ny Potok***, wczasy zagraniczne, bilety autokarowe, bi-
lety lotnicze.
l TOUR & TRAVEL POLAND, ul. Kościuszki 15, tel. 
182015051, zakopane@ttpoland.eu, www.ttpoland.eu. Bile-
ty lotnicze, autokarowe, promowe. Wczasy i wycieczki za-
graniczne, krajowe. Wycieczki i imprezy dla firm, konferen-
cje, szkolenia. Ubezpieczenia i wizy. 

l BIURO PODRÓŻY POMIAN TRAVEL, Zakopane, 
ul. Zaruskiego 2 (Hotel Gromada); 18 20 152 04, www.po-
miantravel.pl. LAST MINUTE, wycieczki krajowe i zagra-
niczne, grupy, incentive, pielgrzymki, Portugalia, bilety lot-
nicze i na Kasprowy Wierch.

ogłoszenia płatne

noclegi i gastronomia

l RESTAURACJA REGIONALNA „MONTE 
ROSA”, Zakopane, ul. Nowotarska 8, tel. 18 20 146 56. 
Potrawy regionalne, kuchnia europejska. Obsługa grup 

zorganizowanych. Imprezy okolicznościowe - muzyka  
góralska.

ogłoszenia płatne

baseny

l Hotel BELVEDERE****, ul. Droga do Białego 3, 
czynny 8-22, 18 20 21 200, basen ze zjeżdżalnią, jacuz-
zi, łaźnia rzymska, sauna fińska, sauna turecka, sauna na 
podczerwień, siłownia, sala gimnastyczna, squash, bilard, 
kręgielnia, golf, SPA Belvedere.

Polscy geodeci i ratownicy 
górscy w latach 1977-1979 
zakładali osnowę geodezyjną 
w Kurdystanie, górzystej 
i niebezpiecznej części Iraku. 
Teraz, po latach, wspominają, 
że była to przygoda życia.

P olacy wygrali przetarg na 
opracowanie sieci triangula-
cyjnej Iranu, której się pod-
jęli w 1975 roku. Problem był 

z północną, górzystą częścią kraju, 
zamieszkaną  przed  ludność  kur-
dyjską, a kontrolowaną przez “biesz 
merga” bojowników, którzy po woj-
nie iracko-kurdyjskiej nie oddali bro-
ni i nadal walczyli o niepodległość 
państwa Kurdów. Polska firma eks-
portowa Państwowe Przedsiębior-
stwo Geodezyjne - Polservice War-
szawa, wykonawca tego przetargu, 
miała problem ze znalezieniem eki-
py pomiarowej, która podjęłaby się 
tego niebezpiecznego zadania w Kur-
dystanie. Znalazł się chętny Ludomir 
Konstanty - geodeta, któremu pozo-
stawiono swobodę w doborze zespo-
łu. Antek, bo tak się do niego zwraca-
no, miał już za sobą dwa lata pomia-
rów trilateracyjnych na obszarze pu-
stynnym Iraku, był również ratowni-
kiem Grupy Krynickiej GOPR. Po-
stanowił do tych prac zatrudnić ze-
spół “górali” - zarówno geodetów 
z terenów górskich, jak i ratowni-
ków z Grupy Krynickiej oraz Ta-
trzańskiej GOPR. 

Siedzimy u Staszka Łukaszczy-
ka Zbójnika w Murzasichlu, byłe-
go naczelnika GT GOPR, który był 
jednym z uczestników tego wyjazdu. 
Jest również Antek Konstanty, kie-
rownik tego zespołu, i Andrzej Bier-
nacik, również geodeta, który spisał 
ciekawe wspomnienia z tego wyjaz-
du. Książka powinna się ukazać jesz-
cze w tym roku. 

Teraz, po ponad 30 latach, wspo-
minają niezwykłą przygodę swoje-
go życia. Konstanty po dwóch la-

tach pracy w Iraku wrócił do Polski 
i w ciągu pół roku zorganizował gru-
pę “górali”. Tak wspomina ten okres: 
“Po raz pierwszy do Iraku wyjecha-
łem w 1975 roku. Byłem świeżo po 
magisterium i złożyłem podanie na 
ten wyjazd. Początkowo byłem zwy-
kłym pracownikiem, potem kierow-
nikiem zespołu, a następnie awanso-
wałem na kierownika brygady. Kiedy 
zdecydowałem się stworzyć zespół 
“górali”, wróciłem do kraju. Geode-
ci, którym proponowałem tę pracę, 
też musieli być obeznani z górami, 
a ekipę uzupełniali ratownicy gór-
scy. W pierwszej grupie wyjechało 
nas 15, a potem dojeżdżali następni. 
W ciągu całego okresu od maja 1975 
do maja 1979 roku z ponadpółrocz-
ną przerwą udział w tych pomiarach 
wzięło 27 osób - geodeci: Jan Bar-
naś, Andrzej Biernacik, Jerzy Bujak, 
Zbigniew Jabłoński, Ludomir Kon-
stanty, Ziemowit Plewicki, Jan Półto-
ranos, Jerzy Różycki, Witold Seyrl-
huber, Michał Sitarz, Mieczysław 
Wiesławski; ratownicy tatrzańscy: 
Andrzej Gąsienica Józkowy, Stani-
sław Łukaszczyk Zbójnik, Jan Sta-
wowy; ratownicy Grupy Krynickiej 
GOPR: Aleksander Gorszko, Ry-
szard Gorszko, Jerzy Hejmej, Jerzy 
Koszkul, Władysław Poparda, Ma-
rek Smetana oraz: Antoni Cajun, 
Aleksander Góral, Kazimierz Ko-
rzeniowski, Tadeusz Obrzut, Jerzy 
Radecki, Włodzimierz Semberec-
ki i Adam Śmięchowicz. Cały kon-
trakt w Iraku opiewał na wykonanie 
około 3000 punktów geodezyjnych, 
a teren, z którym przyszło się zmie-
rzyć grupie “górali”, to obszar nieco 
mniejszy niż połowa Polski - o dłu-
gości około 450 km i 200 km szero-
kości. W tej północnej części Iraku 
ciągnie się Pasmo Gór Kurdyjskich 
z najwyższym szczytem Kuch-e Ha-
zar (3728 m). Do dyspozycji mieli 
10 japońskich samochodów tereno-
wych Toyota Land Cruizer i samo-
chód ciężarowy Star 66, a do pomia-
rów trilateracyjnych byli zaopatrze-

Mierzyli góry pod ostrzałem

ni w 2 Geodimetry Aga 8 (szwedz-
kie dalmierze laserowe) oraz 10 Teo-
dolitów Wild T2, Wild T3 produk-
cji szwajcarskiej oraz pomocniczy 
sprzęt geodezyjny. 

Trilateracja, jak wyjaśnia Antek 
Konstanty, to mierzenie zarówno bo-
ków, jak i kątów, i jest dokładniejsza 
niż triangulacja, gdzie wystarczy po-
mierzyć jeden bok i przylegające do 
niego kąty. Środkiem łączności było 
10 radiotelefonów produkcji brytyj-
skiej oraz radiostacja bazowa pro-
dukcji japońskiej. Jak wyglądała pra-
ca w terenie - pytam? Andrzej Bier-
nacik wyjaśnia: “Najpierw zakłada-
liśmy pełne punkty  stabilizacyjne, 
gdzie można było dojechać toyotą, 
a na szczytach, nieraz wyższych niż 
nasze Rysy, punkty stabilizacji gór-
skiej. Wszystko, co było potrzebne 
do stabilizacji pełnej, ważyło oko-
ło tony, natomiast na szczyty trze-
ba było przetransportować na mu-
łach lub osłach poganianych przez 
Kurdów z miejscowych wiosek wodę 
w kanistrach, cement, piasek, dwie 
głowice żeliwne z podkładami ce-
ramicznymi, a także aparaturę po-
miarową. Bywało i tak, że musieli-
śmy to wynieść sami na plecach, i to 
w upale sięgającym w cieniu ponad 
40 stopni. Miejscowi byli naszymi 
przewodnikami. Przejazdy do miejsc 

pomiarowych i transport odbywały 
się pod eskortą żołnierzy irackich. 
Kiedy punkty były zastabilizowane, 
wtedy o umówionej godzinie i minu-
cie zespoły, które były na poszcze-
gólnych punktach, wykonywały po-
miary. Pomiary odległości odbywały 
się przy pomocy dalmierza laserowe-
go Aga, a pomiar kątów przy pomo-
cy teodolitów. W punktach pomiaro-
wych ustawiane były lustra, od któ-

rych odbijał się promień lasera, i w 
ten sposób dokonywaliśmy pomiaru 
boków, które miały przeważnie od 8 
do 20 kilometrów. Pomierzyliśmy też 
rekordowy bok o długości 43,5 kilo-
metra, i to z dokładności do 2 cen-
tymetrów.” 

Ponieważ poruszali się w tym 
niebezpiecznym terenie, mieli ochro-
nę wojskową, co powodowało, że nie-
raz dochodziło do potyczek pomię-
dzy partyzantami kurdyjskimi a żoł-
nierzami, którzy ich chronili. W razie 
strzelaniny trzeba było schować się 
za wystającym kamieniem lub ska-
łą, a kiedy jej nie było, to wkopać się 
w ziemię, tak by uniknąć przelatują-
cych kul i przeczekać, aż strzelanina 
ustanie. Nie było to jedyne niebez-
pieczeństwo, jakie na nich czyhało. 
Bliżej strefy granicznej, gdzie mu-
sieli dotrzeć na wyznaczone punkty 
pomiarowe, tereny były zaminowane. 
Wychodziło się wtedy na szczyt po 
śladach zdeptanej suchej trawy oraz 
po wystających kamieniach i tą samą 

ścieżką trzeba było zejść ze szczy-
tu po dokonaniu pomiaru. Trzeba 
przyznać, że mieli dużo szczęścia, 
bo wszyscy z tego kontraktu szczę-
śliwie powrócili. Pierwszy etap po-
miarów zakończyli w czerwcu 1978 
roku. W czasie pomiarów z ostat-
niego punktu stabilizacji pełnej do-
szło do porwania przez bojowników 
kurdyjskich Ludomira Konstantego 
i jego dwóch współpracowników. 

Po półrocznej przerwie dokoń-
czono pomiary najwyższej i naj-
trudniejszej  części  Gór  Kurdyj-
skich. W wyższych partiach leżał 
śnieg. Zmieniły się zatem warunki, 
w jakich tym razem przyszło im pra-
cować, ale w pierwszej połowie 1979 
roku pomiary przez grupę “górali” 
zostały zakończone i mogli powrócić 
do kraju. To był ostatni etap podpisa-
nego przed 4 laty kontraktu. 

Praca polskich geodetów i mier-
niczych w Iraku została doceniona 
po latach przez amerykańską agen-
cję National Geodetic Survey, która 
sprawdzała metodami GPS osnowę 
geodezyjną Iraku, w tym 32 punk-
tów sieci założonej tam przez Po-

laków w latach 70. ub. wieku. Szef 
NGS Dave Doyle stwierdził dosko-
nałą integralność polskiej sieci. Ana-
liza wykazała, że z transformacji 32 
punktów  geodeci  NGS  otrzymali 
dokładności 1,8 cm dla obu składo-
wych poziomych. Zwracając się do 
polskich geodetów Dave Doyle na-
pisał: “Analizy są świadectwem Wa-
szego profesjonalizmu  i poświęce-
nia dla wykonania najbardziej do-
kładnych pomiarów, jakie można 
było wówczas osiągnąć.” Ma to ka-
pitalne znaczenie dla irackiej służ-
by geodezyjnej, bo osiągnięte wyniki 
umożliwią przeliczenie wszystkich 
2788 punktów “polskiej sieci” do no-
wego systemu odniesień przestrzen-
nych, praktycznie bez kosztów, a do 
tego z superdokładnością. O porwa-
niu, o którym wspomniałem, i konse-
kwencjach z tym związanych, a tak-
że o przygodach, jakie w Kurdysta-
nie przeżyli i zapamiętali, napiszę 
za tydzień.

Apoloniusz RajwaLudomir Konstanty przy geodimetrze na punkcie pomiarowym.

Stanisław Łukaszczyk Zbójnik (z lewej) i Andrzej Hejmej (z prawej), przd wyruszeniem na 
punkt pomiarowy.

Andrzej Biernacik i Jezydzi (czciciele szatana).
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