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Doc. mgr inż. Błażej Tomasz Dulian
Błażej Tomasz Dulian urodził się 16 września 1899 roku w Bog- 

danówce, pow. Skalat, województwo Tarnopolskie (Wołyń), o czym 
świadczy skrócony akt urodzenia, sporządzony na podstawie księgi 
metrykanej rzymsko-katolickiej Parafii na Podwłóczyskach województ
wa Tarnopolskiego, Rodzicami jego byli Błażej Dulian i Magdalena 
Dulian z domu Wolnik. Rodzina Dulianów składała się z 6-ciu synów 
i 2-ch córek. Szkołę powszechną ukończył w Przemyślu, gdzie chodził 
również do gimnazjum, a następnie do szkoły wydziałowej. Po ukoń
czeniu szkoły wydziałowej pracował zarobkowo na kolei w Mościcach 
i w warsztacie mechanicznym w Przemyślu, a jednocześnie przygotowy
wał się do matury jako ekstern pod kierunkiem swego brata -  studenta 
Politechniki Lwowskiej.

W czasie ewakuacji Przemyśla przed ofensywą rosyjską w 1915 roku, 
wyjechał z rodzicami do Salzburga w Austrii, gdzie ukończył kurs 
handlowy.

W 1917 roku przeniósł się do Krakowa i w  tymże roku wstąpił do 
3-go pułku piechoty Legionów Polskich. Ze względu na młody wiek 
robiono mu trudności w przyjęciu do Legionów, wobec tego wykorzys
tał dowód swego starszego brata Pawła, urodzonego 1 lipca 1891 roku, 
który zaginął w roku 1916. Odtąd we wszystkich ewidencjach figurował 
jako Paweł ur. 1.07.1891 r., zamiast Błażej Tomasz ur. 16.09.1899 r.

Od roku 1917 przebywał w  Wojsku Polskim aż do 1939 roku. W 1918 
roku wstąpił na kurs mierniczy w Warszawie, gdzie został zaliczony do 
grupy 4-ch najlepszych uczniów, a po kapitulacji Niemiec został przyjęty 
na 2-letni kurs Oficerskiej Szkoły Topografów. Po ukończeniu w roku 
1919 tej Szkoły w stopniu podporucznika, pracuje w Wojskowym 
Instytucie Geograficznym jako oficer zawodowy, pełniąc kolejno funk
cje triangulatora, kierownika oddziału, kierownika grupy i kierownika 
referatu astronomiczno-geodezyjnego w randze: podporucznika, poru
cznika, kapitana i majora ze starszeństwem od 1 maja 1936roku. 
Wykonywał wszystkie prace wchodzące do zakresu Wydziału Trian
gulacyjnego W.I.G.: poligonizację, pomiary szczegółów, niwelację zwy
kłą, niwelację precyzyjną, triangulację szczegółową III i IV rzędu, 
triangulację II rzędu, wywiad terenowy, budowę wież i obserwacje 
triangulacji I rzędu. Prócz tego wykonywał pomiary siatek bazowych, 
pomiary baz, pomiary astronomiczno-geodezyjne na punktach Łap
iące^, pomiary magnetyczne oraz wszelkie prace obliczeniowe z wyró
wnaniem sieci triangulacyjnych włącznie. Nieprawdopodobna wprost 
wszechstronność zainteresowań i praktyczne wykonywanie tylu spec
jalności zawodowych.
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Dnia 17 kwietnia 1920 roku zawarł w  Warszawie związek małżeński 
z Wandą Orzechowską (ur. 10 kwietnia 1899 r. w  Warszawie).

W 1922 roku został wyznaczony na kierownika oddziału pomiarowe
go przy Podkomisji Granicznej Polsko-Sowieckiej na odcinku Zbrucz, 
gdzie pracował do 1924 roku.

W latach 1926-1930 został oddelegowany na studia na Wydziale 
Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej. Dyplom otrzymał w roku 
1930. W tym okresie w 1929 roku został delegowany na 5-miesięczny 
staż do Service Géographique w  Paryżu.

Od roku 1930 do 1937 wykładał przez 7 lat geodezję, astronomię 
i magnetyzm w  Wojskowej Szkole Topografów.

W 1937 roku odbył krótki staż we włoskim Instytucie Geograficznym 
we Florencji.

We wrześniu 1939 roku w zwartym oddziale pod dowództwem ppłk 
inż. W. Plesnera przekroczył granicę węgierską na Przełęczy Tatarskiej. 
Do grudnia 1939 roku przebywał w  obozie internowanych w Egier na 
Węgrzech. W dniu 16 grudnia 1939 r. udało mu się przedostać do 
Francji, gdzie służył w Wojsku Polskim do 26 czerwca 1940 roku. We 
Francji odbył przeszkolenie w francuskiej szkole pomiarowej w  Demont 
(Paryż) i odbył 3-miesięczny staż we francuskim oddziale pomiarowym 
przy IX armii francuskiej na Linii Maginota. Prowadził także wykłady 
z terenoznawstwa dla polskich artylerzystów.

Po upadku Francji, w  lipcu 1 940 roku przedostaje się do Anglii, gdzie 
pracował do listopada 1947 roku w Wojskowym Instytucie Geograficz
nym, zorganizowanym w Wojsku Polskim w Anglii. Zajmował tam 
stanowisko kierownika Wydziału Triangulacji i kierownika Oficerskiego 
Kursu Mierniczych. W tym czasie odbył 3-miesięczny staż w  Ordnance 
Survey w  Londynie, gdzie zapoznał się z pracami grawimetrycznymi 
(prof. Lenox-congnahama na Uniwersytecie w  Cambridge, z naukową 
organizacją obliczeń u dr L.J. Comrie -  dyrektora Scientific Computing 
Service oraz pracami astronomicznymi dr Spencer Jones w Obser
watorium Astronomicznym w Greenwich).

Po ukończeniu stażu w Anglii, odbył 3-miesięczny staż w  Stanach 
Zjednoczonych, gdzie w 19-tu instytucjach zapoznał się ze stosowany
mi tam metodami pomiarowymi we wszystkich dziedzinach geodezji, ze 
szczególnym uwzględnieniem pomiarów podstawowych.

W 1946 roku jego żonie-Wandzie -  udało się wyjechać do Anglii. Po 
tylu latach rozłąki i tułaczki znów mogli być razem.

Anglicy i Amerykanie, doceniając jego możliwości naukowo-tech
niczne, sugerowali mu uzyskanie intratnych stanowisk w tych krajach. 
Znał języki obce: angielski, francuski, niemiecki, słabiej -  włoski, łacinę 
i rosyjski. On jednak zdecydował się na powrót do Polski, by móc służyć
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Ojczyźnie w zakładaniu podstawowych sieci geodezyjnych.
Do Polski powrócił w grudniu 1947 roku. Od lutego 1948 roku do 

maja 1949 roku pracował w Biurze Techniki Głównego Urzędu Pomia
rów Krjau na stanowisku Naczelnika Wydziału Triangulacji Głównej. 
Oddawał się bez reszty kontynuowaniu i wdrożeniu opracowanej przez 
siebie w czasie pobytu w Anglii oryginalnej metody triangulacji jedno
rodnej, którą już zaprezentował w  końcu 1947 roku w GUPK major inż. 
Józef Borysowski, współpracujący w Anglii z mjr. inż. B. Dulianem przy 
pracach doświadczalnych.

Metoda ta odwracała dotychczasowe zasady zakładania sieci trian
gulacyjnych, stosowane przez tyle lat i w  całym świecie. Kanonem 
dotychczasowych konstrukcji sieci geodezyjnych było: „od ogółu do 
szczegółu” . Z tej racji zakładano najpierw sieć I rzędu o długich 
30-70-kilometrowych bokach, wymagających wysokiej zabudowy 
(stolik na wysokości 30-70 m), wysokich drabin dla ustalenia punktów 
w  wywiadzie terenowym, wyjątkowo sprzyjających warunków atmo
sferycznych do obserwacji przy wywiadzie, a szczególnie przy pomiarze 
kątów. Stosunkowo kosztowną drabinę wywiadowczą ustawiało czte
rech robotników przez dwa dni. Do budowy wysokiej wieży zużywano 
drewna (na ogół I klasy), z którego można byłoby wybudować około 
10-ciu stodół wiejskich średniej wielkości. Drewno to dowożono końmi 
z pobliskich lasów. Czas budowy wieży przez 6-ciu -  8-miu cieśli -  4-6 
tygodni. Obserwacje na jednej wieży trwały około 1 miesiąca.

Po wykonaniu I rzędu, przystępowano do zakładania sieci II rzędu 
1 5-20 km, dalej III rzędu i IV rzędu. Oczywiście zabudowa odpowiednio 
niższa, warunki obserwacji również stopniowo mniej rygorystyczne. 
Prace te przeciągały się na kilka -  kilkanaście nawet lat i były bardzo 
kosztowne.

Mjr inż. Błażej Dulian zaproponował jednorodną, powierzchniową 
sieć triangulacyjną o długości boków około 6 km, wzmocnioną co 200 
km punktami Laplace'a i bazami. Wyrównanie tej sieci miało być 
dokonywane w  grupach. Na skrajach zachodzących na siebie grup, 
współrzędne punktów miały być uśredniane. Z tak wyrównanych sieci 
miały być tworzone „teoretyczne sieci I rzędu”  dla specjalnych różnych 
celów (np. tworzenia sieci międzynarodowych, badania figury Ziemi itp.).

Ta rewolucyjna konstrukcja wywoływała nawet wśród niektórych 
autorytetów naukowych wątpliwości, co spowodowało pewne modyfi
kacje tej metody.

Krótkie (6 km) boki umożliwiały wiele ułatwień w zakładaniu sieci. 
Przede wszystkim obniżały zabudowę do 1 2 m. Przypomnę, że obniżenie 
horyzontu (wpływ kulistości ziemi) zgodnie z przybliżonym wzorem: 

h [cm] «  7-d2 [km]
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Przykładowo: dla d = 30 km obniżenie wynosi 63 m, przy 10 km -  7 m, 
natomiast przy 6 km -  2,2 m.

Małe odległości i niska zabudowa nie wymagały już wysokich, 
kosztownych drabin. Wprowadzono składane słupy wywiadowcze. 
Ciężar słupa nie przekraczał 200 kg. Trzech robotników ustawiało go 
w ciągu pół godziny. Przewożono 1,5-tonowym samochodem. Łatwość 
przestawiania słupa umożliwiała szybkie wybranie najkorzystniejszego 
położenia punktu, tworząc sieć niskiej zabudowy.

Wieżę przenośną z tarcicy (skręcaną śrubami) montowało 5-ciu 
robotników w ciągu jednego dnia. Można ją było przewozić 4-tonowym 
samochodem. Jedną wieżę można było wykorzystać co najmniej 
20-krotnie (na jeden punkt zużywało się 0,5 m3 tarcicy). Betonowe 
fundamenty nie tylko dawały stabilną podstawę wieży, ale chroniły 
stabilizację punktu od zniszczenia (przy orce ziemi), a ponadto były 
dobrymi świadkami dla punktu. Obserwacje z tych stabilnych wież też 
nie wymagały nadzwyczaj korzystnych warunków atmosferycznych.

Przy okazji obserwacji sieci jednorodnej dokonywano obserwacji 
punktów zagęszczających (odległych średnio około 2-3 km ). Samo
chód 1,5-tonowy zabiera 10 sygnałów przenośnych, które dwóch 
robotników ustawiało w kilkadziesiąt minut, a po ustawieniu sygnału 
stabilizowano punkt.

Dla zwiększenia wartości użytkowych, dla każdego punktu sieci 
zakładano punkty kierunkowe.
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Już z tych kilkunastu porównań widać, że nową metodą można 
kilkakrotnie szybciej założyć triangulację i jest ona wielokrotnie tańsza. 
Tę różnicę widzieli bardzo wyraźnie ci, którzy pracowali początkowo 
przy zakładaniu sieci klasycznej, a potem mieli możliwość pracować przy 
tworzeniu sieci triangulacji jednorodnej (między nimi byłem również 
i ja).

Efekty ekonomiczne i przyspieszenie były oczywiste -zostały oficjal
nie wyliczone i opublikowane.

Mogły jeszcze budzić u niektórych wątpliwość efekty jakościowe 
sieci powierzchniowych.

J uż w 1947 roku udało się założyć nową sieć jednorodną na obszarze 
około 10 tys. km2 (na południe od Warszawy). Na tym terenie pomierzo
no bezpośrednio drutami Jederina 10 boków-baz. W okresie zimowym 
wyrównano tę sieć, wykorzystując tylko dwie bazy. Po wyrównaniu 
porównano 8 pomierzonych boków z długościami boków obliczonych 
z wyrównanych współrzędnych. Różnice były bliskie dokładności 
pomiaru baz. Również pomierzono kąty w trójkącie o bokach około 30 
km i porównano je z kątami obliczonymi ze współrzędnych sieci 
jednorodnej -  różnice nie przekraczały dokładności pomiaru kątów sieci 
I rzędu. Czyżby w  wyniku wyrównania sieci jednorodnej uzyskano 
wyniki zbliżone do wartości prawdziwych?
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Porównań tych dokonał dr Tadeusz Kluss. W Instytucie Geodezji 
i Kartografii pod kierownictwem prof. Stefana Hausbrandta dokonano 
w 1955 r. badań rozkładu średnich błędów sieci badanej. Wyniki te 
również potwierdziły przewidywania autora koncepcji nowej konstruk
cji sieci i ich próbne prace badawcze.

W 1948 roku praca szerokim frontem ruszyła do przodu. W szybkim 
tempie założono sieć powierzchniową wzdłuż Wisły w pasie szerokości 
100 km z Warszawy do Lublina i Kielc.

Narasta jednak nieufność polityczna wokół twórców nowej metody. 
Szerzą się pogłoski, jakoby polscy oficerowie na usługach zachodnich 
państw-sabotażowali prace nad zakładaniem sieci. W maju 1949 roku 
zwolniono mgr inż. Błażeja Duliana ze stanowiska Naczelnika Wydziału 
i do sierpnia 1951 roku był st. radcą w Biurze Techniki. Od 16.08.1951 r. 
przeniesiony został do Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego 
na stanowisko samodzielnego pracownika naukowego.

W 1949 roku odwołują również Józefa Borysowskiego -  kierownika 
prac triangulacyjnych Obszaru „W ", przenosząc go na stanowisko 
kierownika laboratorium instrumentalnego w Państwowym Przedsię
biorstwie Geodezyjnym. Kierownictwo prac wykonawczych na Ob
szarze „W " powierzono na krótko Romanowi Włodarczykowi, ale po 
roku odwołano go również jako nazbyt zaangażowanego w realizacji 
nowej metody. Pod koniec 1948 roku zdjęto również ze stanowiska 
Prezesa GUPK prof. J. Piotrowskiego, przychylnego nowej metodzie. 
Funkcję prezesa na krótko powierzono prof. E. Warchałowskiemu.

W 1952 roku wezwał mnie kierownik komórki Urzędu Bezpieczeńst
wa -  Suchorab (do roku 1956 przy każdej instytucji istniała taka 
komórka). Wręcza mi jakieś pismo -  każe czytać. Nie bardzo rozumiem 
co ono zawiera, bo ani polszczyzna nie mocna, a i „fachowe" wyrażenia 
niezrozumiałe. Był to donos, w  którym ktoś stwierdza, że „prace 
pomiarowe" w Polsce są świadomie źle wykonywane, co jest równo
znaczne z sabotażem na szeroką skalę. Zwracam uwagę, że autor który 
stwierdza z taką stanowczością złą jakość „prac pomiarowych" pow i
nien bliżej określić, jakiego rodzaju są to pomiary i w  jakim terenie, 
i w  jakim czasie wykonane, bo tak to nie wiadomo gdzie szukać błędu. 
Suchorab uznał to za słuszne. Zabrał pismo, kazał czekać. Po trzech 
dniach wzywa mnie znowu i wita z wrzaskiem: „Ty pytasz się, gdzie jest 
błąd w geodezji?! Ty jesteś inżynierem geodetą! Ja ci dyplom odbiorę! 
Proszę wykryć błędy i sprawców!"

Czarna rozpacz -  co robić? Poprosiłem go o powołanie komisji w  tej 
sprawie. Powołał zespół w  składzie: mgr inż. Roman Włodarczyk, mgr 
inż. Jerzy Kutzner i mgr inż. Chmielewski. Pracowaliśmy pół roku, 
szukając „błędów w geodezji" i ich sprawców-nic nie mogliśmy znaleźć.



Wczytując się uważnie w donos, dochodziliśmy do wniosku, że 
„zaciągnięto wielki sak" -  jak wtedy się potocznie mówiło i sak ten 
obejmował kilkadziesiąt osób. Trzeba tylko było znaleźć jakiś przy
czynek, by „sak" wyciągnąć.

Pewnego dnia spotkałem się z płk Bronisławem Dzikiewiczem i płk 
Józefem Chabrosem z Zarządu Topograficznego. Byli zachwyceni 
wynikami triangulacyjnymi, jakie wykorzystywali w  swoich pracach. 
Zapytałem, czy mogliby to potwierdzić na piśmie. Pismo oficjalne mógł 
jednak przekazać tylko szef Zarządu Topograficznego, którym -  po 
aresztowaniu dotychczasowego szefa płk Teodora Naumienko*’ -został 
gen. Pietrow -  nie znający języka polskiego.

Po kilku dniach Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
otrzymał od gen. Piętrowa pismo, potwierdzające uzyskanie dobrych 
wyników przy wykorzystaniu wyników triangulacji jednorodnej. Pismo 
to czym prędzej przedstawiłem kierownikowi komórki Urzędu Bez
pieczeństwa, z uzupełnieniem, że mimo wnikliwych badań nie znaleźliś
my „błędów w geodezji". Pismo wziął i kazał czekać. Dokumenty 
z kontroli wraz z donosem schowaliśmy w  kasie pancernej. Do tej 
sprawy już nie wrócił, a potem był październik 1956 roku.

Od 1 sierpnia 1951 roku, na stanowisku Prezesa już Centralnego 
Urzędu Geodezji i Kartografii, powołano Jana Rabanowskiego -  in
żyniera elektryka. Doszło wtedy do inspekcji rzeczoznawców radziec
kich. W 1953 roku na inspekcję prac triangulacji jednorodnej powierz
chniowej przyjechał dyrektor Biura Techniki GUPiK w Moskwie -  inż. 
Bułanow w  towarzystwie jeszcze jednej osoby. Do obsługi tej komisji 
przydzielono mnie, jako najbardziej wprowadzonego w tajniki sieci 
powierzchniowych. Kontrola kameralna trwała 4 tygodnie. W miarę 
upływu czasu stosunek inspektorów łagodniał, a po 2-tygodniowej wizji 
w terenie był już wyraźnie życzliwy. W przeddzień wyjazdu Bułanow 
powiedział mi, że w Polsce są dobrzy geodeci -  fachowcy. „Nie 
martwcie się, wasza metoda będzie zachowana".

Dopiero po tej wizytacji już wyraźnie zmienił się stosunek władz do 
nowej metody i jej twórcy -  Błażeja Duliana i do tych, którzy z zaan
gażowaniem starali się realizować tę metodę.

Metoda jednak została w  międzyczasie nieco zmodyfikowana. Po- 
mierzoono łańcuch triangulacji I rzędu, wydłużono boki triangulacji 
jednorodnej średnio do 9-ciu km, uzasadniając to przyspieszeniem 
wykonania pilnych prac. Efekt był przeciwny-czas wykonania wydłużył

*’ Płk. T. Naumienko skazany został na 12 lat więzienia. Po dojściu do władzy 
Władysława Gomułki w 1956 r. został zrehabilitowany.
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się, dłuższe boki wymagały wyższych wież -  średnio 18-metrowych. 
Wydłużył się też czas wywiadu terenowego i czas obserwacji, bo dłuższe 
boki wymagały znacznie korzystniejszych warunków atmosferycznych. 
Niepowetowane straty spowodowane zostały rezygnacją z jednoczes
nego wykonywania prawie za darmo sieci zagęszczającej. Tę nową sieć 
nazwano siecią wypełniającą.

W 1984 roku z wykorzystaniem komputerów dokonano ponownie 
wyrównania sieci powierzchniowej. Wyniki całkowice potwierdziły 
przewidywania Autora koncepcji sieci jednorodnej i potwierdziły rów
nież wyniki pierwszych bliczeń i wniosków z wyrównania sieci jedno
rodnej, pomierzonej w 1947 roku na próbnym obszarze kilku tysięcy 
km2.

W 1955 roku Błażej Dulian otrzymuje tytuł docenta.
Od 1 marca 1956 roku do 13 sierpnia 1968 roku doc. Dulian pełnił 

funkcję Kierownika Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego 
w  Borowej Górze. Uruchomił tam służbę czasu i został współtwórcą 
Międzynarodowej Sieci Różnic Długości Geograficznych. Wytrawny 
i krytyczny obserwator wniósł znaczny wkład do rozwoju astronomii 
geodezyjnej jako dziedziny wiedzy. Szczególnie interesujące i wartoś
ciowe są Jego prace z zakresu błędów instrumentalnych i osobowych 
w obserwacjach astronomiczno-geodezyjnych. W związku z realizacją 
wspomnianej sieci długościowej powstały też opracowania, które 
nistety nie wyszły poza formę maszynopisu. Jest współautorem (z F. 
Kępińskim) podręcznika astronomii praktycznej na poziomie akademic
kim. Był wieloletnim członkiem Komitetu Geodezji PAN i członkiem 
Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii.

Z dniem 1 lipca 1970 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w  dniu 
4 maja 1986 roku. Pochowany został na cmentarzu w Wilanowie.

Miałem szczęście współpracować z Błażejem Dulianem od samego 
początku jego pracy w GUPK. Był wspaniałym zwierzchnikiem-zawsze 
uśmiechniętym, przychodzącym z życzliwą i trafną radą przy wszelkich 
trudnościach technicznych i organizacyjnych. Był niezwykle systematy
czny, daleki od biurokracji. W jego Wydziale Triangulacyjnym było tylko 
dwóch pracowników administracyjnych: sekretarz techniczny i referent 
prowadzący rozliczenia wielu grup terenowych (w sumie około 500 
osób). Był bardzo religijny. Jego religijność to nie sentyment, a wynik 
logicznego rozumowania. Jego rozważania na tematy teologiczne były 
bardzo ciekawe.

Kiedyś warunki atmosferyczne zatrzymały na mojej kwaterze wizytu
jących prace terenowe: prof. J. Piotrowskiego -  prezes GUPK i w ice
prezesa Mieczysława Malesińskiego. Rozpoczęte z wieczora rozważania 
filozoficzno-religijne zakończyły się o 4-ej rano. W interpretacji Błażeja
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Duliana -  rzeczy niepojęte -  stawały się dużo prostsze -  prawie 
zrozumiałe. Można było uważać, że człowiek ten osiągnął skrystalizowa
ną doskonałość wewnętrzną. Uważał, że Bóg (los) wybiera człowiekowi 
to, co jest dla niego najkorzystniejsze. Z tych względów godził się 
spokojnie z tak przykrymi niekiedy dla niego sytuacjami -  przyjmował to 
spokojnie, ze zrozumieniem i pogodą ducha. W Borowej Górze znalazł 
spokój i czuł się jak Latarnik Sienkiewiczowski na samotnej wyspie. Tam 
chyba po raz pierwszy w życiu zaczął się przeciwstawiać zdarzeniom, ale 
może nie tyle bronił swoich spraw, ale spraw współpracowników.

Ciekawe, że ówczesny Prezes GUGiK inż. Borys Szmielew, znany 
z „węża w  kieszeni", bez większych oporów zgadzał się na wydatki 
proponowane przez doc. Błażeja Duliana.

Błażej Dulian chętnie wspierał wiele akcji charytatywnych, w  tym 
nawet akcję pomocy dzieciom hinduskim. Cechowała Go niezwykła 
skromność. Był bardzo łubiany i szanowany przez wszystkich, którzy Go 
bliżej poznali, czy z Nim współpracowali.

Opracowano na podstawie zachowanych akt personalnych, bezpośred
nich reiacji doc. B. Duliana i  jego przyjaciół, jakie zasłyszałem jeszcze za 
ich życia.
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