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1.

Czáonek Honorowy MiĊdzynarodowej Federacji Geodetów FIG
Prof. dr hab.inĪ. Kazimierz Czarnecki

W dniu 8 paĨdziernika 2006 roku, Zgromadzenie Ogólne FIG nadaáo poĞmiertnie Koledze Prof. dr hab. inĪ. Kazimierzowi
Czarneckiemu tytuá Czáonka Honorowego FIG.

Prof. Kazimierz Czarnecki

2.

Dyplom nadania Profesorowi tytuáu Czáonka Honorowego FIG

Wspomnienie

Czáowieka i jego dziaáalnoĞü moĪna przedstawiü wieloma sposobami. MoĪna ją opisaü, moĪna nakrĊciü film biograficzny, moĪna
równieĪ zaprezentowaü zdjĊcia danej osoby w róĪnych sytuacjach Īyciowych.
Ukazaáo siĊ juĪ wiele wspomnieĔ poĞmiertnych o naszym nieodĪaáowanym, przedwczeĞnie zmaráym Prezesie Stowarzyszenia
Geodetów Polskich Kol. Kazimierzu Czarneckim. Dalsze pisanie bĊdzie w mniejszym lub wiĊkszym stopniu powielaniem tego, co juĪ
ukazaáo siĊ drukiem.
ChcĊ za tym pokazaü - byü moĪe niezbyt udolnie dobrane - fotografie, przedstawiające, a takĪe w duĪym stopniu charakteryzujące,
Kol. Kazimierza Czarneckiego podczas wykonywania swoich obowiązków wynikających z racji peánionej funkcji w Stowarzyszeniu.
Są to zdjĊcia Prezesa biorącego czynny udziaá w róĪnorodnych formach dziaáania naszej organizacji, miĊdzy innymi:
x
x
x
x
x
x

dziaáalnoĞci organizacyjnej,
wspóápracy z wáadzami,
dziaáalnoĞci szkoleniowej,
dziaáalnoĞci relaksowo - integracyjnej,
wspóápracy miĊdzynarodowej,
i innych.
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Oglądając fotografie, nawet osoba postronna nie znająca Kol. Kazimierza Czarneckiego nabierze przeĞwiadczenia, Īe byá to czáowiek
niezwykle aktywny i zaangaĪowany w swojej pracy, komunikatywny, przez co zyskiwaá bardzo duĪo przyjacióá, posiadający duĪą
intuicjĊ dziaáacza spoáecznego.
Wáodzimierz KĊdziora
Spotkanie Noworoczne, Dom Technika, Warszawa, styczeĔ 2003r.

IX MiĊdzynarodowe Czesko-Sáowacko-Polskie Dni Geodezji, Luhaþovice (Czechy), maj 2003r.
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XXXV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Piechowice, czerwiec 2004r.

ZakoĔczenie Konkursu JakoĞci Prac Scaleniowych, Warszawa Ministerstwo Rolnictwa, 23 luty 2005r.
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ZakoĔczenie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, 9 kwietnia 2005r.

XVII Sesja Naukowo-Techniczna z cyklu "Aktualne zagadnienia w geodezji i kartografii – Unijne Fundusze Strukturalne",
Nowy Sącz, 12 maja 2005r.
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XI MiĊdzynarodowe Polsko-Czesko-Sáowackie Dni Geodezji, PolaĔczyk, czerwiec 2005r.
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Obchody 60-Lecia Gáównego UrzĊdu Geodezji i Kartografii Zamek Królewski, Warszawa, 23 czerwca 2005r.

Dni Geodezji, Rzeszów, 4 wrzeĞnia 2005r.
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III Kaliskie Spotkania z Kulturą, Antonin, 24 wrzeĞnia 2005r.
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UroczystoĞü wrĊczenie Nagród Ministra Budownictwa za wybitne osiągniĊcia twórcze, Warszawa, paĨdziernik 2005r.

Spotkanie Noworoczne, Dom Technika, Warszawa, 6 stycznia 2006r.

60-Lecie Oddziaáu stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocáawiu, 23 czerwca 2006r.
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3.

Spotkanie Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Gáównym
Geodetą Kraju

W dniu 30 paĨdziernika 2006 r. odbyáo siĊ spotkanie Gáównego Geodety Kraju z Prezydium Zarządu Gáównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich skáadając gratulacjĊ Panu Wisáawowi Potrapelukowi z okazji objĊcia funkcji Gáównego Geodety
Kraju záoĪyáo jednoczeĞnie zaproszenie na spotkanie z Prezydium Zarządu Gáównego. Gáówny Geodeta Kraju przyjmując zaproszenie
zaproponowaá, aby spotkanie odbyáo siĊ w siedzibie Gáównego UrzĊdu Geodezji i Kartografii w dniu 30 paĨdziernika 2006 r.
W spotkaniu wziĊli udziaá Koledzy: peániący obowiązki Prezesa SGP Krzysztof Cisek, Karol Borkowy, Janusz Walo, Jan
Wojciechowski, Jan àopaciuk, Monika Szapiro-Nowakowska, Wáodzimierz KĊdziora. W spotkaniu wziąá równieĪ udziaá doradca
Gáównego Geodety Kraju Pan Tomasza MyĞliĔski.
Na wstĊpie Kol. Krzysztof Cisek jeszcze raz pogratulowaá Panu Wiesáawowi Potrapelukowi objĊcia funkcji Gáównego Geodety
Kraju. Przedstawiá pokrótce zakres dziaáania Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Wspomniaá o istniejących obowiązujących
porozumieniach zawartych pomiĊdzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, a Gáównym Geodetą Kraju. Zadeklarowaá wsparcie dziaáaĔ
Gáównego Geodety Kraju, zwáaszcza przy opracowywaniu projektów nowych aktów prawnych.
Gáówny Geodeta Kraju wyraziá podziĊkowania za gratulacje. Potwierdziá waĪnoĞü zawartych porozumieĔ oraz wyraziá wolĊ
skorzystania z pomocy Stowarzyszenie Geodetów Polskich przy opiniowaniu róĪnych przedsiĊwziĊü podejmowanych przez Gáówny
Urząd Geodezji i Kartografii. Poprosiá równieĪ o przyjĊcie usprawiedliwieĔ swej nieobecnoĞci na konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie w paĨdzierniku br.
Kol. Krzysztof Cisek zaprosiá Gáównego GeodetĊ Kraju na posiedzenie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
które odbĊdzie siĊ w Warszawie, w dniu 5 grudnia 2006 r. Zaproszenie zostaáo przyjĊte.
Wáodzimierz KĊdziora

4.

Odznaczenia

Z okazji 60-lecia Oddziaáu SGP we Wrocáawiu i 20-lecia Oddziaáu SGP w Legnicy, Prezydium Zarządu Gáównego SGP nadaáa
Odznaki Honorowe SGP nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom z wymienionych Oddziaáów:
Záote Oznaki Honorowe SGP
1. Antoniemu Buczkowi
2. Janowi Godzikowi
3. Markowi KamiĔskiemu
4. Jerzemu Szyszko
5. Tadeuszowi BereĪaĔskiemu
6. Andrzejowi Dudkowi
7. Marii Annie Grzegorczyk
8. Oli Marii JagodziĔskiej
9. Antoniemu Kaltenberg
10. Janowi Kisiliczykowi
11. Wáadysáawowi Kluczewskiemu
12. Jerzemu KociĔskiemu
13. Bogusáawowi Mikoáajczykowi
14. Wojciechowi Musialskiemu
15. Józefowi Pietradze
16. Robertowi Pajkertowi
17. Aleksandrowi Stambuáce
18. Witoldowi ĝliĪewskiemu
19. Danucie Talerzowskiej
20. Pawáowi Zającowi
21. Piotrowi Záotorzyckiemu
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Srebrne Odznaki Honorowe SGP
1. Iwonie Janickiej
2. Teresie Marii Galik
3. Renacie Tkaczyszyn
4. Romualdowi Wierszycowi
5. Zygmuntowi Niechwiadowiczowi
6. Danucie Banasiewicz
7. Jerzemu Biaáeckiemu
8. Markowi CieĞlakowi
9. Tadeuszowi Chudziakowi
10. ElĪbiecie Czerniak
11. Annie Dziakowicz
12. Januszowi Falecie
13. Tadeuszowi Gáowackiemu
14. Olgierdowi Jamrozowi
15. Andrzejowi KaciĔskiemu
16. Danucie Kaltenberg
17. BoĪenie Karczewskiej
18. Tomaszowi Knapowi
19. Bernardowi Kontnemu
20. Annie Kwiatowskiej
21. Tadeuszowi Lasocie
22. Annie Lisieckiej
23. Januszowi LipiĔskiemu
24. Krzysztofowi Mąkolskiemu
25. Wiesáawie Nowakowskiej
26. Andrzejowi Przerwie
27. Edwardowi Sawiáowi
28. Stanisáawowi Serafinowi
29. Dariuszowi Syrek
30. Rafaáowi ĝlĊzakowi
31. Januszowi WoĨniakowi
32. Natalii Ziomek

5.
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Zebranie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Warszawa, 31 marca 2006

W dniu 31 marca 2006 roku odbyáo siĊ w Warszawie w Domu Technika kolejne zebranie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Prezes Stowarzyszenia Kol. Kazimierz Czarnecki otwierając zebranie powitaá przybyáych goĞci: Gáównego GeodetĊ Kraju
Kol. Jerzego Albina i Przewodniczącego Wydziaáu VII Polskiej Akademii Nauk Kol. Bogdana Neya. Poinformowaá, Īe otwarcie
zebrania nastąpiáo w drugim terminie, wobec tego zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zarządu Gáównego SGP, uchwaáy
przyjmowane są zwykáą wiĊkszoĞcią gáosów niezaleĪnie od iloĞci obecnych na zebraniu czáonków Zarządu.
PrzyjĊto nastĊpujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania w pierwszym terminie.
2. Otwarcie zebrania w drugim terminie.
3. PrzyjĊcie uchwaáy w sprawie organizacji PaĔstwowej SáuĪby Geodezyjnej i Kartograficznej.
4. PodjĊcie uchwaáy o nadaniu godnoĞci ZasáuĪonego Seniora SGP.
5. Uzupeánienie skáadu Gáównej Komisji ds. Katastru NieruchomoĞci.
6. PrzyjĊcie protokoáu nr 6/2004/2005/2006 z zebrania Zarządu Gáównego z dnia 21.02.2006r.
7. Dyskusja i przyjĊcie sprawozdania z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od 22.02.2006r. do 30.05.2006r.
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8. PrzyjĊcie sprawozdania z wykonania budĪetu Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespoáu Rzeczoznawców SGP za rok 2005.
9. Przerwa.
10. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespoáu Rzeczoznawców SGP na 2006r.
11. Zatwierdzenie skáadu Gáównej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej InĪynierów i Techników.
12. PrzyjĊcie projektu regulaminu Klubu Geodetów Biegáych Sądowych oraz Komisji ds. Szkolenia Ustawicznego.
13. Sprawy róĪne i wolne wnioski.
14. ZakoĔczenie obrad.
Po przyjĊciu porządku obrad, Prezes SGP poinformowaá, Īe Prezydium po konsultacji z niektórymi Kolegami, przygotowaáo list
przewodni do Premiera oraz projekt Uchwaáy Zarządu Gáównego SGP w sprawie organizacji PaĔstwowej SáuĪby Geodezyjnej
i Kartograficznej, poczym odczytaá te projekty:
Szanowny Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Rady Ministrów
W imieniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich przedkáadam uchwaáĊ Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie
organizacji paĔstwowej sáuĪby geodezyjnej i kartograficznej, podjĊtą na zebraniu plenarnym w dniu 31 marca 2006 r. Zwracam siĊ
z uprzejmą proĞbą o rozpatrzenie argumentów i propozycji zawartych w naszej uchwale. OferujĊ szeroką wspóápracĊ Stowarzyszenia
Geodetów Polskich we wszystkich sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem geodezji w Polsce.
àączĊ wyrazy powaĪania i szacunku
Prof. dr hab. inĪ. Kazimierz Czarnecki
Prezes SGP
Warszawa, 31 marca 2006 r.
UCHWAàA
Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w sprawie organizacji PaĔstwowej SáuĪby Geodezyjnej i Kartograficznej,
podjĊta na zebraniu plenarnym w dniu 31 marca 2006r.
Szanowny Panie Premierze,
ĝrodowisko zawodowe polskich geodetów i kartografów zrzeszone w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich z gáĊbokim
zaniepokojeniem przyjmuje wiadomoĞci o planowanych przez Rząd RP zmianach organizacyjnych w zakresie dotyczącym paĔstwowej
SáuĪby Geodezyjnej i Kartograficznej.
JesteĞmy zdania, Īe wszelkie reorganizacje w ramach programu "Tanie PaĔstwo" nie mogą byü traktowane jako formalne áączenie
lub dzielenie urzĊdów stanowiących istotĊ waĪnych paĔstwowych sáuĪb, bez gáĊbokiej analizy skutków gospodarczych, a nawet
strategicznych PaĔstwa.
Panie Premierze,
Geodezja i kartografia tworzą wielki system informacyjny paĔstwa o caáej przestrzeni gospodarczej. Niezakáócone funkcjonowanie
tego systemu jest waĪnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania i administrowania na wszystkich szczeblach. Oparty na tym
systemie kataster nieruchomoĞci i związany z nim system podatkowy, systemy informacji o terenie, zmiany organizacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, planowanie i realizacja inwestycji, obrona kraju - to dziedziny, które w pierwszym rzĊdzie wiąĪą siĊ
ze sprawną i niezawodną obsáugą informacyjną, którą zapewnia geodezja i kartografia. NaleĪy podkreĞliü, Īe znaczna czĊĞü zasobu
geodezyjnego i kartograficznego stanowi dorobek kulturowy naszego narodu i paĔstwa oraz element dziedzictwa narodowego.
Gáówny Geodeta Kraju i kierowany przez niego Gáówny Urząd Geodezji i Kartografii jest jedyną instytucją w Polsce, która
kompleksowo prowadzi wszystkie zagadnienia związane z geodezją, kartografią i katastrem nieruchomoĞci okreĞlone w Ustawie prawo
geodezyjne i kartograficzne. Gáówny Urząd nadzoruje wykonawstwo i administracjĊ geodezyjną, dbając o wysoką jakoĞü prac
geodezyjnych, jest straĪnikiem ogromnego majątku narodowego zgromadzonego w oĞrodkach dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, dba o aktualnoĞü podstawowych osnów geodezyjnych kraju, wydaje mapy topograficzne, prowadzi prace związane
z rozwojem ewidencji gruntów i budynków jako podstawy systemu katastralnego, który to system jest obecnie intensywnie
wprowadzany w Polsce. Gáówny Urząd inicjuje prace badawcze, opracowuje i wprowadza unormowania i standardy techniczne,
wspóápracuje z odpowiednimi urzĊdami i instytucjami w innych krajach.
WymieniliĞmy tutaj w skrócie tylko najwaĪniejsze zadania i prace wykonywane przez Gáówny Urząd Geodezji i Kartografii.
Mając na uwadze rolĊ, jaką przypisuje siĊ obecnie w nowoczesnych paĔstwach problematyce sprawnej infrastruktury informacyjnej,
zwracamy siĊ z uprzejmą proĞbą o wziĊcie pod uwagĊ przedstawionych wyĪej argumentów. Naszym zdaniem formalne reorganizacje,
polegające na podziale zadaĔ sáuĪby lub áączeniu struktur organizacyjnych z nią związanych z innymi centralnymi jednostkami
administracji PaĔstwa, mogą mieü jedynie doraĨne znaczenie propagandowe. Bowiem w dalszym okresie zmiany organizacyjne
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w administrowaniu geodezją, prowadzące do zaniechania - lub tylko osáabienia - systematycznej kontroli i jednolitego nadzoru nad
geodezyjnym systemem informacyjnym o przestrzeni gospodarczej kraju przyniosą znaczne straty gospodarcze i mogą zagraĪaü szeroko
pojĊtym interesom Polski.
Nie byáoby racjonalne, a nawet byáoby szkodliwe, podporządkowanie, czy áączenie SáuĪby Geodezyjnej z elementami sektora
budowlanego. Takie myĞlenie jest reliktem XIX- wiecznego industrializmu, myĞleniem sprzecznym z ideą wspóáczesnego
spoáeczeĔstwa informacyjnego obsáugiwanego i organizowanego przez wspóáczesne paĔstwo. W krajach rozwiniĊtych gospodarcze,
tylko okoáo 15-20% potencjaáu produkcyjnego geodezji jest zaangaĪowane w obsáugĊ procesów budownictwa. Dodajmy, Īe dotyczy to
gáównie sektora prywatnych firm wykonawstwa geodezyjnego, a nie paĔstwowej sáuĪby.
JesteĞmy zdania, Īe - wáaĞnie ze wzglĊdów strategicznych - PaĔstwowa SáuĪba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce powinna
podlegaü bezpoĞrednio Panu Premierowi. Post-industrialne spoáeczeĔstwo informacyjne bĊdzie siĊ charakteryzowaáo coraz wiĊkszym
zapotrzebowaniem na informacjĊ o przestrzeni gospodarczej, informacjĊ, którą gromadzi, przetwarza i udostĊpnia geodezja
i kartografia, zarówno administracji na wszystkich jej szczeblach, jak i podmiotom gospodarczym.
Sugerujemy rozpatrzenie utworzenia w naszym kraju nowego dziaáu administracji rządowej: geodezji, kartografii i informacji
przestrzennej (obejmującej równieĪ zintegrowany system informacji o nieruchomoĞciach). Przewidujemy bowiem, Īe niebawem nastąpi
pilna potrzeba takiego rozwiązania, potrzeba wymuszona wzglĊdami gospodarczymi i koniecznoĞcią sprawnego zarządzania krajem
(m,in. w sytuacjach kryzysowych). Nawigacja satelitarna, teledetekcja satelitarna, fotogrametria lotnicza, systemy informacji
geograficznej - to dziaáy geodezji i kartografii ĞciĞle powiązane z tą problematyką.
Przedkáadamy taką propozycjĊ, aby udowodniü, Īe istnieje racjonalnie i funkcjonalnie uzasadniona alternatywa dla przebrzmiaáych,
nienowoczesnych - i co gorsza - szkodliwych dla Polski koncepcji "industrialnych" w organizacji paĔstwa.
Szanowny Panie Premierze,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, organizacja, która istnieje w Polsce od 87 lat, która skupia prawie 6 tysiĊcy polskich geodetów,
która jest aktywnym czáonkiem MiĊdzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) od roku 1926, czuje siĊ zobowiązana do zabrania gáosu
w waĪnej sprawie nie tylko dla zawodu geodezyjnego w Polsce, ale równieĪ dla funkcjonowania paĔstwa.
Powodowani obywatelską troską, oferujemy Panu Premierowi szeroką wspóápracĊ naszych ekspertów we wszystkich sprawach
dotyczących organizacji i funkcjonowania geodezji w Polsce.
àączymy wyrazy szacunku i powaĪania
Prof. dr hab. inĪ. Kazimierz Czarnecki
Prezes SGP.
Po zapoznaniu siĊ z pismami, odbyáa siĊ dyskusja. Gáos zabraáo czterech Kolegów zgáaszając kilka uwag.
Na zakoĔczenie dyskusji Kol. Kazimierz Czarnecki poprosiá o podjĊcie uchwaáy z nastĊpującą uwagą: po posiedzeniu Zarządu
Gáównego Prezydium postara siĊ wprowadziü sygnalizowane uzupeánienia w takim stopniu, w jakim uda siĊ przedstawiony tekst
zmodyfikowaü.
W przesáanej Premierowi omawianej uchwale dodano na koniec akapitu 8 nastĊpujące sáowa "(...), równieĪ tym, które są związane
z realizacją projektów Unii Europejskiej".
NastĊpnie Zarząd Gáówny SGP nadaá nastĊpującym Kolegom godnoĞü "ZasáuĪonego Seniora SGP":
1. Eugeniuszowi JabáoĔskiemu Oddziaá Biaáystok
2. Andrzejowi Bednarkowi
Oddziaá ToruĔ
Z kolei na wniosek Kol. Stanisáawa Cegielskiego przewodniczącego Gáównej Komisji ds. Katastru NieruchomoĞci dokooptowano
do Komisji Kol. LidiĊ Danielską.
PrzyjĊto bez uwag zarówno protokóá z zebrania Zarządu Gáównego nr. 6/2004/2005/2006 z dnia 21.02.2005r. jaki sprawozdanie
z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od 22.02.2006r. do 30.03.2006r.
Po krótkiej dyskusji przyjĊto sprawozdanie z wykonania budĪetu Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespoáu Rzeczoznawców
SGP za rok 2005.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDĩETU ZA ROK 2005
DOCHODY
[zá]

WYDATKI
[zá]

102.600,00

Kursy, szkolenia, konferencje

86.092,62

78.479,27

Zjazdy, narady

78.311,47

142.657,72

DziaáalnoĞü statutowa Oddziaáów

284.645,69

229.164,50

Skáadki czáonków zwyczajnych

2.500,00

Skáadki czáonków wspierających

12.561,32

Przychody i koszty finansowe

75.109,51

Konkursy
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3.489,34

DziaáalnoĞü Klubu Studenckiego

2.955,52

17.562,60

Zarząd Gáówny, komisje, sekcje

254.544,23

12.266,50

WiadomoĞci, doskonalenie wiedzy

2.638,00

Delegacje zagraniczne

2.825,27

Zapomogi

4.060,90

676.390,76

RAZEM

782.691,77

106.301,01

Wynik finansowy - niedobór

782.691,77

RAZEM

561.390,81

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2005 r.

328.575,62

Odpis z zysku Zespoáu Rzeczoznawców

782.691,77

Wynik na dziaáalnoĞci - niedobór

106.301,01

Inne zmiany funduszu
Stan funduszu na koniec 2005 r. po rozliczeniu wyniku

783.665,42

Suma bilansowa

889.966,43

889.966,43

ROZLICZENIE WPàYWÓW I WYDATKÓW ZARZĄDU GàÓWNEGO SGP ZA 2005 ROK
WPàYWY [zá]
50% skáadki czáonka zwyczajnego

124.796,60

Odpis z zysku na fundusz statutowy z Zespoáu Rzeczoznawców SGP

202.942,00

Wpáywy z konferencji

66.306,42

RAZEM WPàYWY

394.045,02

WYDATKI [zá]
Amortyzacja

8.385,00

Materiaáy i energia

9.154,40

Usáugi obce (telefony, remonty, prenumeraty)

4.213,88

Czynsz

17.980,36

Wynagrodzenia osobowe

159.349,00

Narzuty na wynagrodzenia

26.264,98

Skáadki FSNT

1.960,00

Skáadki FIG i ISPRS

20.608,63

Zapomogi

4.060,90

Delegacje i inne

9.348,80

WiadomoĞci

2.638,00

RAZEM WYDATKI

263.963,95

NadwyĪka

130.081,07

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESPOàU RECZOZNAWCÓW ZA ROK 2005
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN [zá]

WYKONANIE [zá]

1.

Przychody

940.000,00

1.263.426,87

2.

Koszty uzyskania przychodów

770.000,00

912.302,43

Zysk brutto

170.000,00

351.124,44

170.000,00

351.124,44

34.000,00

202.942,00

119.000,00

125.633,62

4.000,00

3.901,52

13.000,00

18.647,30

Podziaá zysku
1) SGP odpis na dziaáalnoĞü statutową 100%
z tego Zarząd Gáówny
2) Oddziaáy
3) Fundusz zaáogi (nagrody + skáadki ZUS)
4) Fundusz statutowy
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Zatwierdzono plan finansowy (prowizorium) Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespoáu Rzeczoznawców SGP na rok 2006.
PLAN FINANSOWY SGP NA ROK 2006
(Prowizorium)
DOCHODY
[tys. zá]

WYDATKI
[tys. zá]
90

Kursy, szkolenia, konferencje

80

70

Zjazdy, narady

60

120

DziaáalnoĞü statutowa Oddziaáów

290

230

Skáadki czáonków zwyczajnych

3

Skáadki czáonków wspierających

14

Przychody i koszty finansowe

3

70

Konkursy

70

Klub Studentów

1

Zarząd Gáówny, komisje, sekcje

346

WiadomoĞci, doskonalenie wiedzy

5

Delegacje zagraniczne

10

Zapomogi

6

597

RAZEM DOCHODY

274

Wynik finansowy - niedobór

871

RAZEM

871

ZMIANY W FUNDUSZU ĝRODKÓW OBROTOWYCH (W Zà)
783.665,00

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2006

285.000,00

Odpis na fundusz statutowy + podatek od zysku
Rozliczenie Zespoáu Rzeczoznawców
Wynik na dziaáalnoĞci statutowej - niedobór

274.000,00

Stan funduszu na koniec 2006 r. po rozliczeniu wyniku

794.665,00

1.068.665,00

Suma bilansowa

1.068.665,00

PLAN WPàYWÓW I WYDATKÓW ZARZĄDU GàÓWNEGO SGP NA 2006 ROK
(Prowizorium)
WPàYWY [tys. zá]
50% skáadki czáonków zwyczajnych za rok bieĪący
za lata zalegáe
Odpis zysku na fundusz statutowy z Zespoáu Rzeczoznawców SGP
Zysk z konferencji
RAZEM WPàYWY

65
50
135
34
284

WYDATKI [tys. zá]
Amortyzacja

2

Materiaáy i energia

20

Usáugi obce (telefony, remonty, prenumeraty)

34

Czynsz

23

Wynagrodzenia osobowe

170

Umowy o dzieáo, zlecenia, nagrody

20

Narzuty na wynagrodzenia

40

Skáadki FSNT
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Skáadki FIG i ISPRS

13

Zapomogi

6

Delegacje i inne

36

WiadomoĞci

5

RAZEM WYDATKI

371

Niedobór

-87
PLAN FINANSOWY NA ROK 2006 ZESPOàU RZECZOZNAWCÓW SGP
(Prowizorium)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN [tys. zá]

1.

Przychody

1.300

2.

Koszty uzyskania przychodów

1.000

Zysk

300
Podziaá zysku

1) SGP odpis na dziaáalnoĞü statutową 100%

300

2) Odpis dla ZG SGP

135

3) Odpis dla Oddziaáów

150

4) Fundusz zaáogi

5

5) Fundusz statutowy

10

W nastĊpnym punkcie obrad, na wniosek Kol. Andrzeja Pachuty Przewodniczącego Gáównej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej
InĪynierów i Techników, Zarząd Gáówny zatwierdziá nastĊpujący skáad Komisji:
1. Marcin Barlik
2. Tomasz BiaáoĪyt
3. Stefan CacoĔ
4. Jan Cegáa
5. Krzysztof Cisek
6. Zdzisáaw Gąsiorowski
7. Maria Jackiewicz
8. Mieczysáaw JóĨwik

9. Kazimierz Juzwa
10. Bolesáaw Krystowczyk
11. Zdzisáaw KurczyĔski
12. Henryk Musiatowicz
13. Eugeniusz Tes
14. Janusz Walo
15. Marek WoĨniak
16. Ireneusz Wyczaáek

Na wniosek kol. Leszka Cieciury Przewodniczącego Klubu Geodetów Biegáych Sądowych zatwierdzono regulamin Klubu.
Podobnie na wniosek Przewodniczącego Gáównej Komisji ds. Szkolenia Ustawicznego, który zgáosiá do przekazanego projektu
regulaminu trzy autopoprawki, Zarząd Gáówny uwzglĊdniá zgáoszone poprawki i zatwierdziá regulamin.
W sprawach róĪnych i wolnych wnioskach, gáos zabraáo 6 osób. Byáy to w wiĊkszoĞci wypowiedzi informacyjne o imprezach
organizowanych przez SGP.
KoĔcząc zebranie Prezes SGP Kol. Kazimierz Czarnecki poinformowaá, Īe nastĊpne zebranie Zarządu Gáównego odbĊdzie siĊ
we Wrocáawiu. ĩyczyá wszystkim miáych i szczĊĞliwych ĝwiąt Wielkanocnych oraz szczĊĞliwego powrotu do domu.

6.

Zebranie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Wrocáaw, 23 czerwca 2006

W dniu 23 czerwca 2006 roku odbyáo siĊ we Wrocáawiu, w auli im. Jana Pawáa II Akademii Rolniczej Zebranie Zarządu Gáównego
SGP. Posiedzenie Zarządu poáączone byáo z obchodami 60-lecia Oddziaáu Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocáawiu
i 20-leciem Oddziaáu SGP w Legnicy. Zebranych powitali Prezesi Oddziaáów obchodzących Jubileusze, Koledzy Tadeusz WiĞniewski
oraz Jerzy Szyszko, którzy w skrócie przedstawili historiĊ Oddziaáów.
NastĊpnie wrĊczone zostaáy Odznaki Honorowe "Za Zasáugi dla Geodezji i Kartografii", Odznaki Honorowe Naczelnej Organizacji
Technicznej oraz Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Prezes SGP Kolega Kazimierz Czarnecki otworzyá roboczą czĊĞü zebrania witając uczestników, po czym Zarząd Gáówny podjąá
uchwaáĊ nadając nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom z Oddziaáu wrocáawskiego godnoĞü "ZasáuĪonego Seniora SGP":
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1. Marianowi Baranowskiemu
2. Tadeuszowi BereĪaĔskiemu
3. Zenonowi Janeczko
4. Tadeuszowi Jankowskiemu
5. Wáadysáawowi Kalmukowi
6. Antoniemu Kaltenbergowi
7. Janowi Knape
8. Walentemu ĝwitalskiemu
9. Wiesáawie Zembrzuskiej
10. Kazimierzowi Ziobrowskiemu
Prezes Stowarzyszenia w towarzystwie Prezesa Oddziaáu wrocáawskiego, wrĊczyli odznaczonym dyplomy potwierdzające posiadanie
godnoĞci "ZasáuĪony Senior SGP".
W drugiej czĊĞci zebrania, merytorycznej, Zarząd Gáówny na wniosek Prezesa, przyjąá niĪej wymieniony porządek obrad zebrania:
1. Uroczysta czĊĞü zebrania poĞwiĊcona 60-leciu Geodezji i Kartografii na Dolnym ĝląsku.
2. Otwarcie merytorycznej czĊĞci zebrania Zarządu Gáównego.
3. PrzyjĊcie protokóáu nr 7/2004/2005/2006 z zebrania Zarządu Gáównego z dnia 31.03.2006r.
4. Dyskusja i przyjĊcie sprawozdania z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od 31.03.2006r. do 23.06.2006r.
5. Sprawy róĪne i wolne wnioski.
6. Przewidywane zakoĔczenie czĊĞci merytorycznej obrad.
(dalej realizacja programu zgodnie z programem obchodów 60-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Dolnym ĝląsku)
Prezes Stowarzyszenia Kolega Kazimierz Czarnecki poinformowaá zebranych, Īe podczas XII Dni Geodezji Czesko-SáowackoPolskich, które odbyáy siĊ w dniach 2-3 czerwca 2006 r. w Rožnowie pod Radhoštem (Republika Czeska), zostaáy nadane pamiątkowe
medale ustanowione przez Stowarzyszenie Czeskich Geodetów. Otrzymaáy je osoby, które aktywnie wspieraáy ideĊ miĊdzynarodowych
trójstronnych spotkaĔ geodetów. Ze strony polskiej medale otrzymali Koledzy: Kazimierz Czarnecki, Stanisáaw Kluska i Andrzej
Pachuta.
Bez uwag przyjĊto protokóá nr 7/2004/2005/2006 z zebrania Zarządu Gáównego SGP, które odbyáo siĊ w dniu 31.03.2006r.
oraz sprawozdanie z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od 31.03.2006 r. do 23.06.2006 r.
W sprawach róĪnych i wolnych wnioskach, gáos zabrali:
x Kolega Stanisáaw GórczyĔski informując o dziaáaniach Gáównej Komisji ds. Etyki Zawodowej. PodziĊkowaá Kolegom
z Oddziaáów SGP w Bydgoszczy, Katowicach , Kielcach i Warszawy za przysáanie odpowiedzi na wystąpienie Gáównej
Komisji Etyki Zawodowej.
x Kolega Jan àopaciuk poinformowaá o dziaáaniach Gáównej Komisji ds. Szkolenia Ustawicznego. Pierwsze szkolenie
organizowane jest wspólnie z Oddziaáem SGP w Warszawie. Organizowane jest w dniach 13-15 paĨdziernika 2006 r. w Spale
seminarium nt. "Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Ğwietle obowiązujących unormowaĔ prawnych
oraz nowoczesnych rozwiązaĔ technologicznych".
x Kolega Kazimierz Czarnecki przypomniaá, Īe Stowarzyszenie Geodetów Polskich przystĊpuje do organizacji szkolenia
permanentnego.
x Kolega Andrzej Pachuta poinformowaá o odbytym w Opatowie XXVIII Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
Od tej edycji Konkurs zyskaá nazwĊ Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. PodziĊkowaá StaroĞcie Opatowskiemu
Kazimierzowi Kotowskiemu za udzielenie goĞciny uczniom oraz jury. Starosta zaproponowaá, aby nastĊpna Olimpiada równieĪ
odbyáa siĊ w Opatowie. W klasyfikacji zespoáowej zwyciĊĪyli uczniowie Technikum Geodezyjnego w Warszawie.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciĊĪyá uczeĔ z Biaáegostoku.
Wspomniaá teĪ o obchodach 80-lecia Wydziaáu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które odbyáy siĊ w dniach
8-9 czerwca 2006 r. W ramach obchodów Studenci z Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji i Kartografii zorganizowali
sesjĊ naukową.
x Kolega Piotr FabiaĔski przypomniaá o propozycji Oddziaáu SGP w àodzi, zorganizowania zbliĪającego siĊ Zjazdu Delegatów
SGP na terenie àodzi.
x Kolega Kazimierz Czarnecki zaproponowaá, aby wniosek Kolegi P. FabiaĔskiego rozwaĪyü na nastĊpnym posiedzeniu Zarządu
Gáównego SGP.
Na zakoĔczenie obrad Prezes Stowarzyszenia podziĊkowaá KoleĪankom i Kolegom z Oddziaáu SGP we Wrocáawiu
za zorganizowanie zebrania Zarządu Gáównego, pogratulowaá osiągniĊü w 60-letniej dziaáalnoĞci Oddziaáu we Wrocáawiu i 20-letniej
dziaáalnoĞci Oddziaáu w Legnicy.
Kolega Tadeusz WiĞniewski Prezes Oddziaáu SGP we Wrocáawiu podziĊkowaá czáonkom Zarządu Gáównego za udziaá
w uroczystoĞciach jubileuszowych Oddziaáu. PodziĊkowaá równieĪ KoleĪankom i Kolegom, którzy wáoĪyli duĪo pracy
w zorganizowanie obchodów jubileuszu, wyróĪniając szczególnie zaangaĪowanie KoleĪanki Haliny Opierowiec.
Do podziĊkowaĔ tych doáączyá siĊ równieĪ Prezes Oddziaáu SGP w Legnicy.
Na koniec zebrania Prezes SGP Īyczyá wszystkim uczestnikom zebrania pogodnych wakacji i szczĊĞliwego powrotu do domu.
Tadeusz KuĨnicki
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7.

Zebranie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Warszawa, 26 wrzeĞnia 2006

W dniu 26 wrzeĞnia 2006 r. odbyáo siĊ w Domu Technika w Warszawie zebranie Zarządu Gáównego SGP.
Zebranie otworzyá Kolega Krzysztof Cisek. Powitaá wszystkich uczestników oraz poprosiá Zarząd Gáówny o wprowadzenie
do przesáanego porządku obrad dwóch dodatkowych punktów 2a i 5a. Zarząd Gáówny przychyliá siĊ do tej proĞby i zatwierdziá
nastĊpujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2a. Zatwierdzenie propozycji w sprawie organizacji pracy Prezydium Zarządy Gáównego SGP.
2. PodjĊcie uchwaáy w sprawie udzielenia upowaĪnienia do skáadania woli i zobowiązaĔ majątkowych.
3. PrzyjĊcie protokóáu nr 8/2004/2005/2006 z zebrania Zarządu Gáównego SGP z dnia 23.06.2006 r.
4. Przerwa.
5. Dyskusja oraz przyjĊcie sprawozdania z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od 23.06.2006r.
do 26.09.2006r.
5a. Zatwierdzenie regulaminu Gáównej Komisji Etyki Zawodowej.
6. Wyznaczenie terminu i hasáa XXXVI Zjazdu Delegatów SGP.
7. PrzyjĊcie klucza wyborczego dotyczącego wyboru delegatów na XXXVI Zjazd Delegatów SGP.
8. Nadanie godnoĞci "ZasáuĪonego Seniora SGP"
9. Sprawy róĪne i wolne wnioski.
10. ZakoĔczenie obrad.
Po zatwierdzeniu porządku obrad, uczestnicy zebrania uczcili chwilą ciszy pamiĊü zmaráych Kolegów: Prezesa SGP
Kol. Kazimierza Czarneckiego i dáugoletniego Prezesa Oddziaáu SGP w Kielcach Kol. Henryka Skibniewskiego.
W kolejnym punkcie obrad Kol. Karol Borkowy w imieniu Prezydium Zarządu Gáównego zaproponowaá, aby nie zwoáywaü
nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów celem wybrania Prezesa SGP, ze wzglĊdu na bliski termin zwyczajnego Zjazdu Delegatów SGP,
co pozwoli na unikniĊcie dodatkowych kosztów. Prezydium prosi Zarząd Gáówny, aby upowaĪniá, Kol. Krzysztofa Ciska
Wiceprezesa SGP do peánienia obowiązków Prezesa SGP w okresie do XXXVI Zjazdu Delegatów SGP.
Zarząd Gáówny poprzez gáosowanie przyjąá propozycje Kol. Karola Borkowego.
NastĊpnie Kol. Wáodzimierz KĊdziora zaprezentowaá projekt uchwaáy Zarządu Gáównego SGP w sprawie upowaĪnienia 2 czáonków
Prezydium do skáadania oĞwiadczeĔ woli i zaciągania zobowiązaĔ finansowych w zastĊpstwie Prezesa SGP
Uchwaáa Zarządu Gáównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
z dnia 26 wrzeĞnia 2006r.
Na podstawie § 61 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich uchwala siĊ co nastĊpuje:
§1
Zarząd Gáówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich upowaĪnia Kol. Krzysztofa Ciska i Kol. Andrzeja PachutĊ Wiceprezesów
Stowarzyszenia Geodetów Polskich do skáadania oĞwiadczeĔ woli i zaciągania zobowiązaĔ majątkowych w zastĊpstwie Prezesa
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
§2
UpowaĪnienie wygasa z dniem wyboru przez XXXVI Zjazd Delegatów SGP Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencjĊ
2007-2010.
Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem 26 wrzeĞnia 2006 r.

§3

Przedstawiona uchwaáa zostaáa podjĊta jednogáoĞnie.
Gáos zabraá Kol. Krzysztof Cisek, podziĊkowaá Zarządowi Gáównemu za zaufanie i powierzenie mu peánienie obowiązków Prezesa
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, stwierdziá, Īe bĊdzie usilnie pracowaá, aby nie zawieĞü zaufania. Zwróciá siĊ z proĞbą
do Zarządu Gáównego o wyraĪenie zgody na wsparcie prac Prezydium przez Kol. Jana àopaciuka, który peániáby do XXXVI Zjazdu
Delegatów obowiązki Wiceprezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Zarząd Gáówny SGP aprobowaá przedstawioną propozycjĊ jednogáoĞnie.
Kol. Krzysztof Cisek zgáosiá kandydaturĊ Kol. Stanisáawa Cegielskiego na wakujące miejsce przedstawiciela Stowarzyszenia
Geodetów Polskich do Rady Krajowej FSNT, po Ğmierci Prezesa Stowarzyszenia.
Kandydatura Kol. Stanisáawa Cegielskiego zostaáa aprobowana jednogáoĞnie.
Protokóá nr 8/2004/2005/2006 z zebrania Zarządu Gáównego z dnia 26.06.2006 r. zostaá przyjĊty bez uwag, jednogáoĞnie.
W dyskusji nad sprawozdaniem z dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Geodetów Polskich gáos zabraáo 8 osób, byli to przedstawiciele
Oddziaáów SGP w: Kaliszu, Biaáymstoku, Katowicach,, Lublinie, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie i Kol. Andrzej Pachuta. Wszyscy
uzupeániali sprawozdanie informacjami o imprezach szkoleniowych i relaksowych organizowanych przez Oddziaáy SGP i Ogólnopolski
Klub Studentów Geodezji.
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W punkcie obrad 5a, Kol. Stanisáaw GórczyĔski Przewodniczący Gáównej Komisji Etyki Zawodowej przedstawiá w zarysie projekt
regulaminu komisji. Wobec tego, Īe projekt ten nie byá znany Czáonkom Zarządu Gáównego, Kol. Stanisáaw Kluska zgáosiá wniosek,
aby projekt ten skierowaü do Gáównej Komisji Regulaminowo Statutowej i po uwzglĊdnieniu jej opinii, regulamin przyjąü na nastĊpnym
zebraniu Zarządu Gáównego SGP.
Zarząd Gáówny przyjąá ten wniosek.
Kol. Krzysztof Cisek poinformowaá, Īe Oddziaá SGP w àodzi zgáosiáo chĊü organizacji XXXVI Zjazdu Delegatów SGP. Prezydium
popiera ten wniosek.
Kol. Piotr FabijaĔski Prezes Oddziaáu SGP w àodzi przedstawiá krótką informacjĊ na temat poczynionego rozpoznania moĪliwoĞci
organizacyjnych. Zjazd mógáby byü zorganizowany w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu àódzkiego. Posiada on
131 miejsc noclegowych, wyposaĪony jest w odpowiednie sale konferencyjne, miejsca parkingowe oraz proponuje niewysokie ceny.
Dysponuje miejscem plenerowym na zorganizowanie ogniska. Dla osób towarzyszących przewidziana jest wycieczka po àodzi,
która mogáaby siĊ zakoĔczyü w Manufakturze, w obiekcie dawnej fabryki PoznaĔskiego. MoĪliwy termin to 8-9 czerwca 2007 r.
Zarząd Gáówny przyjąá jednogáoĞnie wniosek Oddziaáu àódzkiego.
Uchwalenie hasáa Zjazdu odáoĪono na termin póĨniejszy.
Na wniosek Prezydium Zarządu Gáównego przyjĊto nastĊpujący klucz wyborczy dotyczący wyboru w Oddziaáach delegatów
na XXXVI Zjazd Delegatów SGP - jeden delegat na kaĪde z rozpoczynających siĊ 50-ciu czáonków Stowarzyszenia.
Zarząd Gáówny nadaá godnoĞü 'ZasáuĪonego Seniora SGP' nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom:
Oddziaá Biaáystok
1. Jerzemu Popáawskiemu
Oddziaá Lublin
1. Adamowi Gnieciakowi
2. Jerzemu RóĪaĔskiemu
Oddziaá Rzeszów
1. Wáadysáawowi Socha
2. Józefowi Zaguáa
3. Janowi Worek
4. Renacie Wojtanowskiej
5. Januszowi Skarbek
6. Józefowi Kuman
Prezydium ZG SGP
1. Stanisáawowi Dylągowi
2. Andrzejowi Jarzymowskiemu
3. Tadeuszowi Kalinowskiemu
4. Alinie Kanigowskiej
5. Wáadysáawowi Kluzowi
6. Janowi Káopotowskiemu
7. Tadeuszowi KuĨnickiemu
8. Bogdanowi Neyowi
9. Andrzejowi Szymczakowi
10. Andrzejowi ZgliĔskiemu
11. Wojciechowi ĩukowskiemu
W sprawach róĪnych i wolnych wnioskach gáos zabraáo 7 osób. W wiĊkszoĞci dyskusja dotyczyáa spraw organizacyjnych
Stowarzyszenia takich jak trudnoĞci z naborem nowych czáonków, sprawa maáych oddziaáów, niska ĞciągalnoĞü skáadek
czáonkowskich itp.
KoĔcząc obrady Kol. Krzysztof Cisek podziĊkowaá za aktywnoĞü oraz Īyczyá szczĊĞliwego powrotu do domu.
Tadeusz KuĨnicki

8.

Z prac Prezydium Zarządu Gáównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Zebranie w dniu 12.05 2006r.
x Prezydium zapoznaáo siĊ z odpowiedzią Ministra Budownictwa i Transportu na pismo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
spotkania z przedstawicielami 5 organizacji: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej,
Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych
oraz Forum Geodetów Powiatowych. Postanowiono powoáaü zespóá, który zajmie siĊ przygotowaniem planu dziaáaĔ
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dotyczących proĞby Ministra o opracowanie i przygotowanie propozycji zmian przepisów z dziedziny geodezji i kartografii
oraz wskazanie tych przepisów, które wymagają zmian na podstawie praktycznego ich stosowania.
Prezydium zapoznaáo siĊ z odpowiedzią na wystąpienie Stowarzyszenia do Pana Kazimierza Marcinkiewicza prezesa Rady
Ministrów, zawierające uchwaáĊ Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie organizacji PaĔstwowej SáuĪby Geodezyjnej
i Kartograficznej z dnia 31 marca 2006 r. OdpowiedĨ w imieniu Premiera przygotowaá Pan Piotr StyczeĔ Wiceminister
Transportu i Budownictwa (28 kwietnia 2006 r.), który w odpowiedzi zapewniá, Īe propozycje Stowarzyszenia zostaną w miarĊ
moĪliwoĞci uwzglĊdnione przy pracach nad projektami nowych regulacji.
Zapoznano siĊ z informacjami dotyczącymi projektu Rządu RP zlikwidowania wszystkich samorządowych funduszy w tym
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Postanowiono na razie nie interweniowaü, natomiast Ğledziü poczynania w tym zakresie.
Na wniosek Ogólnopolskiego Klubu Studentów postanowiono dofinansowaü organizacjĊ IGSM - XIX MiĊdzynarodowego
Spotkania Studentów Geodezji odbywającego siĊ w dniach 25.06-01 07 2006 r. w Krakowie, organizowanego przez polskich
studentów geodezji, w wysokoĞci 1000 zá.
Dofinansowano Oddziaá SGP w Szczecinie w wysokoĞci 1000 zá z przeznaczeniem tej kwoty na organizacjĊ Jubileuszu
60-lecia Oddziaáu.
Nadano Odznaki Honorowe SGP nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom:
Záote Oznaki Honorowe SGP otrzymali:
1. Jerzy Chomiuk
2. Tadeusz ChoiĔski
3. Edward Jarosáaw Lech
4. Zuzanna LeszczyĔska
5. Roman àopaciuk
6. Zenon Kaczmarczyk
7. Bogdan Ratasiewicz

O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok

Srebrne Oznaki Honorowe SGP otrzymali:
1. Leszek Dyszkiewicz
2. Andrzej Kozáowski
3. Jan Kurzynka
4. Dariusz Piotr àadysz
5. Stanisáaw MĊĪyĔski
6. Andrzej Piekut
7. Krzysztof Sadowski
8. Helena WaleĞko
9. Krzysztof Zaleski

O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok
O/Biaáystok

PodjĊto decyzjĊ w sprawie udziaáu przedstawicieli SGP w XII MiĊdzynarodowych Czesko-Sáowacko-Polskich dni Geodezji
w RoĪnowie, Republika Czeska 1-3 czerwca 2006 r. Postanowiono delegowaü nastĊpujące KoleĪanki i Kolegów: Kazimierza
Czarneckiego, Andrzeja PachutĊ, Wáodzimierza KĊdziorĊ, autorów referatów: Krzysztofa Mączewskiego, Jerzego ZieliĔskiego,
Ryszarda Szpunara oraz studentów: KingĊ WĊzką, KarolinĊ Szafranek i Jacka TabakĊ.

Zebranie w dniu 19.06.2005r.
x Rozpatrzono sprawy dotyczące XXXVI Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich:
o przyjĊto wstĊpną propozycjĊ terminu i miejsca Zjazdu - 1-3 czerwca 2007 r. Postanowiono zwróciü siĊ do Zarządu
Oddziaáu SGP w àodzi z proĞbą o przedstawienie szczegóáowych propozycji,
o rozwaĪano propozycjĊ klucza wyborczego dotyczącego wyboru delegatów Na XXXVI Zjazd Delegatów - wstĊpnie
przyjĊto, 1 delegat na kaĪde rozpoczĊte 60 czáonków Stowarzyszenia w danym Oddziale,
o postanowiono przygotowaü ewentualne zmiany statutu - regulacje związane ze sprawą podpisywania bilansu przez
wszystkich czáonków Zarządu Gáównego SGP, rozluĨnienia wymogów dyscyplinujących czáonków SGP za nie
páacenie regularnie skáadek czáonkowskich oraz uregulowanie spraw dotyczących osób ponownie przyjĊtych do SGP.
x PrzyjĊto informacjĊ o decyzji Rady FIG w sprawie wsparcia wystąpienia Stowarzyszenia Geodetów Polskich o nadanie Kol.
Kazimierzowi Czarneckiemu tytuáu Czáonka Honorowego FIG i przedstawienie tej kandydatury do zaakceptowania
Zgromadzeniu Ogólnemu FIG. Przewidywana ceremonia nadania tytuáu odbĊdzie siĊ podczas pierwszej sesji Zgromadzenia
Ogólnego FIG w czasie XIII Kongresu FIG, w dniu 8 paĨdziernika 2006 r w Monachium.
x PodjĊto decyzjĊ delegowania Kol. Kazimierza Czarneckiego na XIII Kongres FIG oraz pokrycie kosztów wpisowego
na ten Kongres za Kol. Andrzeja Hopfera.
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Z okazji 60-lecia Oddziaáu SGP we Wrocáawiu i 20-lecia Oddziaáu SGP w Legnicy, Prezydium nadaáo Odznaki Honorowe
SGP KoleĪankom i Kolegom z tych Oddziaáów. (Wykaz odznaczonych jest podany oddzielnie w punkcie 4. Odznaczenia).
Postanowiono wystąpiü o spotkanie w najbliĪszym czasie przedstawicieli Prezydium ZG SGP z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi .

Zebranie w dniu 28.08. 2006r.
x Uczczono pamiĊü zmaráego Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich prof. Kazimierza Czarneckiego. PrzyjĊto propozycjĊ
Kol. Krzysztofa Ciska, aby do chwili wyboru nowego Prezesa SGP, sztandar na znak Īaáoby, oznaczony byá czarną wstąĪką,
a w Biurze Zarządu Gáównego zostaáo umieszczone zdjĊcie zmaráego Prezesa.
x PrzyjĊto wniosek Sekretarza Generalnego SGP Kol. Wáodzimierza KĊdziory w sprawie wystąpienia na najbliĪszym zebraniu
Zarządu Gáównego z proĞbą o upowaĪnienie Kol. Krzysztofa Ciska do peánienia obowiązków Prezesa Stowarzyszenia do czasu
XXXVI Zjazdu Delegatów SGP oraz zgodnie z § 61 pkt 2 Statutu SGP do skáadania oĞwiadczeĔ woli i zaciągania zobowiązaĔ
finansowych w zastĊpstwie zmaráego Prezesa.
x PrzyjĊto propozycjĊ wsparcia pracy Prezydium przez Kol. Jana àopaciuka i postanowiono wniosek w tej sprawie postawiü
na zebraniu Zarządu Gáównego.
x Nadano odznaki honorowe SGP nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom:
Záotą OznakĊ Honorową SGP:
1. Jerzemu Popáawskiemu
2. Marii Jaszcz
3. Janowi Marianowi Lackowskiemu
4. Bogusáawowi Janowi Lenardowi
5. Zbigniewowi Frejerowi
6. Witoldowi Karolowi Poziomkowskiemu
7. Piotrowi Strojnemu
8. Markowi Kurowskiemu
9. Andrzejowi Turkowi
10. Konradowi Dobrowolskiemu
Srebrną OznakĊ Honorową SGP:
1. Andrzejowi BaraĔskiemu
2. Ewie Horbowiec
3. Annie Kasperkiewicz
4. ElĪbiecie Marzec
5. Urszuli Paáce
6. Tadeuszowi Szpakowskiemu
7. Markowi GĊdáek
8. Marii Gajewskiej
9. Janowi Golonce
10. Krzysztofowi Karasiowi
11. Lucynie Koácz Dziedzic
12. Zofii Kraszewskiej
13. Danucie RozpĊdzik
x

O/Biaáystok
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków

O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Lublin
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków

Postanowiono wystąpiü do FSNT NOT z wnioskiem o nadanie Honorowych Odznak NOT Kolegom z Oddziaáu SGP
w Lublinie:
Záotej Odznaki Honorowej NOT:
Henrykowi Mazurkowi

x

Srebrnej Odznaki Honorowej NOT:
Kazimierzowi Gawinowskiemu
Rozpatrzono sprawy dotyczące terminu XXXVI Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich:
1. przyjĊto wstĊpną propozycjĊ terminu Zjazdu - 8-10 czerwca 2007 r, - zarezerwowany oĞrodek w àodzi przez
Kol. Piotra FabijaĔskiego,
2. w sprawie hasáa XXXVI Zjazdu Delegatów SGP postanowiono zwróciü siĊ do KoleĪanek i Kolegów o przekazanie
swoich propozycji,
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3.

x

postanowiono przedstawiü Zarządowi Gáównemu nastĊpującą propozycjĊ klucza wyborczego dotyczącego wyboru
delegatów na XXXVI Zjazd Delegatów SGP - 1 delegat na kaĪde rozpoczĊte 50 czáonków Stowarzyszenia w danym
Oddziale.
UpowaĪniono Kolegów Krzysztofa Ciska i Wáodzimierza KĊdziorĊ do rozmów z posáem Krzysztofem Jurgielem. Rozmowy
mają dotyczyü spraw szeroko pojĊtej geodezji. Jest to inicjatywa Kolegów z Krajowego Związku Pracodawców Firm
Geodezyjno - Kartograficznych oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Zebranie w dniu 26.09.2006r.
x Zaakceptowano propozycjĊ odbycia XXXVI Zjazdu Delegatów SGP w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu
w àodzi ( ul. KopciĔska 26). OĞrodek charakteryzuje siĊ dobrym poáoĪeniem w centrum àodzi, posiada 131 miejsc
noclegowych, salĊ obrad na 250 osób i kilka mniejszych sal. PrzyjĊto teĪ termin odbycia Zjazdu w dniach 8-10 czerwca 2007 r.
Propozycje te postanowiono przedstawiü do zatwierdzenia na najbliĪszym posiedzeniu Zarządu Gáównego SGP.
x Nadano Odznaki Honorowe SGP nastĊpującym KoleĪankom i Kolegom:

x

x

Záotą OznakĊ Honorową SGP otrzymali:
1. Stanisáaw Kiszka
2. Józef Kuman
3. Antoni Matrejek
4. Marian MituĞ
5. Wáadysáaw Socha
6. Józef Zaguáa

O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów

Srebrną OznakĊ Honorową SGP otrzymali:
1. Bolesáaw Tymoczko
2. Henryk Szwed
3. Marian Partyka
4. Adam Partyka
5. Wáadysáaw Lekowski
6. Bolesáaw Kubas
7. Stanisáaw GaliĔski
8. Jan Dobródzki
9. GraĪyna CichoĔ
10. Janina ChruszczyĔska
11. Tadeusz BanaĞ

O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów

Zaakceptowano propozycjĊ zmiany uchwaáy w sprawie upowaĪnienie czáonka Prezydium do skáadania oĞwiadczeĔ woli
i skáadania oĞwiadczeĔ i zaciągania zobowiązaĔ finansowych - rozszerzając upowaĪnienie na drugą osobĊ
Kol. Andrzeja PachutĊ.
Prezydium zaakceptowaáo proĞbĊ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zorganizowanie i przeprowadzenie
XXX Ogólnopolskiego Konkursu JakoĞci Prac Scaleniowych. Zatwierdzono równieĪ jego regulamin. Ministerstwo
przeznaczyáo kwotĊ 60.000.00 zá na dofinansowanie konkursu, z czego na nagrody dla laureatów 55.000.00 zá, a 5.000.00 zá
na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Wáodzimierz KĊdziora

9.

Jubileusz 60-lecia Geodezji i Kartografii na Dolnym ĝląsku

W roku bieĪącym minĊáo 60 lat od powoáania Oddziaáu Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej na Dolnym ĝląsku (prekursor
Stowarzyszenia Geodetów Polskich) oraz 20 lat od powoáania Oddziaáu Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy. Z okazji tych
Jubileuszy, oba oddziaáy wspólnie zorganizowaáy uroczyste obchody 60-lecia Geodezji i Kartografii na Dolnym ĝląsku.
Dla zorganizowania obchodów powoáano Komitet Organizacyjny skáadający siĊ z nastĊpujących KoleĪanek i Kolegów:
Przewodniczący
Czáonkowie
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Mieczysáaw Gabryszewski
Olgierd Jamroz
Jan Janus
Alina Kanigowska
Andrzej Klimczak
Wáadysáaw Konarski
Marian Kowalczyk
Helena Milanowska
Halina Opierowiec
Jerzy Szyszko
Tadeusz WiĞniewski
Stanisáaw Wójtowicz
Maria WoĨna-Moskalik
Józef WoĨniak
Paweá Zając
UroczystoĞci Jubileuszowe odbyáy siĊ w dniu 23.06.2006 r. w Audytorium im. Jana Pawáa II Akademii Rolniczej we Wrocáawiu.
Zebranych powitali Prezesi Oddziaáów obchodzących Jubileusz Koledzy Tadeusz WiĞniewski O/Wrocáaw i Jerzy Szyszko O/Legnica.
Przedstawili oni zarysy historii Oddziaáów oraz przyjĊli Īyczenia od kolegów i wáadz regionu. Zostaáy wrĊczone Odznaki Honorowe
"Za Zasáugi dla Geodezji i Kartografii", Odznaki Honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Odznaki Honorowe
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
NastĊpnie odbyáo siĊ Plenarne Zebranie Zarządu Gáównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, na którym nadano
10-ciu KoleĪankom i Kolegom godnoĞü "ZasáuĪonego Seniora SGP" i wrĊczono dyplomy.
Wieczorem miaáo miejsce w hotelu NOVOTEL spotkanie koleĪeĔskie.
PoniĪej podajemy Zarys historii dziaáalnoĞci Oddziaáu SGP we Wrocáawiu, przedstawiony przez Prezesa Oddziaáu Wrocáawskiego,
na obchodach Jubileuszowych:

Zarys historii dziaáalnoĞci
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
na Dolnym ĝląsku

Pierwsze lata powojenne związane z organizowaniem polskiej administracji na ziemiach zachodnich oraz zasiedlaniem
Dolnego ĝląska byáy okresem wyjątkowo trudnym.
Jedną z grup zawodowych, przed którą postawiono olbrzymie zadania, byli geodeci. Okres wojny i okupacji znacznie przerzedziá
szeregi geodetów. Spis z roku 1945 zarejestrowaá jedynie 50% stanu przedwojennego. Z tego bardzo okrojonego grona tylko nieliczni
zgáosili siĊ do pracy na Ziemiach Odzyskanych. WĞród innych zawodów technicznych, geodeci stanowili niewielką grupĊ zawodową
w dodatku rozproszoną w róĪnych resortach o specyficznym charakterze pracy. Pomiary wykonywali i wykonują w kilkuosobowych
zespoáach, najczĊĞciej z dala od siedziby zakáadu pracy i miejsca zamieszkania. W tej sytuacji geodeta skazany byá na wáasną
samozaradnoĞü. Wprawdzie Stowarzyszenie Geodetów Polskich zawsze miaáo charakter naukowo-techniczny, to jednak siáą rzeczy
nie mając swego związku zawodowego, geodeci zwracali siĊ do Stowarzyszenia ze swoimi sprawami socjalno-bytowymi oczekując
pomocy i poparcia. Byáa to moĪe jedna waĪniejszych przyczyn, które decydowaáy o tym, Īe geodeci jako pierwsze Ğrodowisko
techniczne zorganizowali siĊ niezwáocznie po wyzwoleniu. JuĪ w marcu 1945 roku powstaá w Warszawie Komitet Organizacyjny,
który doprowadziá do zorganizowania w dniach 15 i 16 wrzeĞnia 1945 r. I-szego Zjazdu Delegatów Związku Mierniczych
Rzeczpospolitej Polskiej.
WĞród 48 delegatów, w ZjeĨdzie uczestniczyá przedstawiciel Dolnego ĝląska - Kol Konstanty Szpiganowicz. Za przykáadem
zaistniaáego faktu w centrali, równieĪ dolnoĞląscy geodeci nie pozostali w tyle. JuĪ w paĨdzierniku 1945 r. zebraá siĊ Komitet
Organizacyjny, który podjąá prace związane z organizacją Oddziaáu Wojewódzkiego ZMRP. Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddziaáu
Wrocáawskiego odbyáo siĊ w Cieplicach w lutym 1946 r., byáo ono poáączone ze zjazdem geodetów wykonujących prace regulacyjnoosiedleĔcze prowadzone przez Wojewódzki Urząd Ziemski. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyáo okoáo 30 geodetów, z których
czĊĞü nie naleĪaáa jeszcze do ZMRP. Wybrano pierwszy Zarząd Oddziaáu, którego Prezesem zostaá Kol. Konstanty Szpiganowicz,
a Sekretarzem - Stefan ZarosiĔski.
Początki pracy stowarzyszeniowej byáy bardzo trudne. Oddziaá nasz nie posiadaá Īadnej tradycji jak inne województwa z centralnej
Polski. Wszystko rozpoczynaá od nowa i dlatego praca Oddziaáu nosiáa czĊsto cechy improwizacji. Nie byáo staáej siedziby, brak staáej
áącznoĞci z Centralą, brak jakichkolwiek wytycznych, a nawet zwykáych formularzy deklaracji czáonkowskiej.
Drugie Walne Zgromadzenie Oddziaáu odbyáo siĊ równieĪ w Cieplicach 23 marca 1947 r. Wybrano nowy Zarząd i ustalono
wytyczne pracy. Prezesem zostaá Emeryk Baáaban, a sekretarzem Mieczysáaw Kronenberg. Ze wzglĊdu na duĪe rozproszenie geodetów
stan iloĞciowy czáonków nie wykazywaá zbytniego przyrostu. Dopiero przeniesienie Wojewódzkiego UrzĊdu Ziemskiego z Cieplic
do Wrocáawia z koĔcem 1947 roku, oraz ukoĔczenie pilnych prac regulacyjnych w roku 1948 umoĪliwiáo skonsolidowanie dziaáalnoĞci
stowarzyszeniowej. Nastąpiá wyraĨny wzrost iloĞci czáonków Oddziaáu. W roku 1949 liczba ta wzrosáa do 130.
JeĪeli początkowa dziaáalnoĞü Oddziaáu naszego Stowarzyszenia nosiáa cechy przypadkowoĞci, to z biegiem czasu coraz wyraĨniej
zaczĊáy siĊ krystalizowaü cele i zadania takie jak: udzielanie pomocy i porad naukowo-technicznych czáonkom, podnoszenie ich
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kwalifikacji technicznych i poziomu etyki zawodowej oraz wprowadzanie w Īycie nowych technologii. Realizacja tych zadaĔ wymagaáa
specjalnego zajĊcia siĊ róĪnymi tematycznie zagadnieniami jak organizowanie szkoleĔ i kursów dla czáonków SGP, propagowanie
postĊpu technicznego, inicjowanie wspóázawodnictwa. W tym celu Zarząd Oddziaáu utworzyá kilka specjalistycznych Komisji.
Jako pierwszą powoáano w roku 1948 KomisjĊ OĞwiatowo-Szkoleniową, uznając sprawĊ podnoszenia kwalifikacji zawodowych
czáonków Stowarzyszenia za najwaĪniejsze zadanie.
JuĪ we wrzeĞniu 1948 roku, Komisja OĞwiatowo-Szkoleniowa zorganizowaáa oĞrodek konsultacyjny kursu korespondencyjnego
dla uzyskania stopnia technika geodety. Kurs zainicjowaá Zarząd Gáówny ZMRP, który uznaá, Īe konieczne jest jak najszybsze
uregulowanie spraw mierniczych praktyków i ich stabilizacji w zawodzie. Drogą do uzyskania stopnia technika geodety byáo záoĪenie
egzaminu przewidzianego dla eksternów z zakresu 3-letniego liceum mierniczego. Pierwszy kurs na stopieĔ technika trwaá
od 1.09.1948r. do 30.05.1948r. Konsultacje odbywaáy siĊ co dwa tygodnie, a prowadziá je Kolega Bronisáaw GoáaĞ. Na 22 kandydatów,
12 zdaáo egzamin maturalny i uzyskaáo tytuá technika geodety. Drugi kurs przeprowadzony byá w latach 1950/1951 na takich samych
zasadach jak poprzedni. KonsultacjĊ w oĞrodku wrocáawskim prowadziá Kolega Adam Lang.
W roku 1950 odbyá siĊ roczny kurs korespondencyjny na stopieĔ inĪyniera, w myĞl ustawy z 1948 r. W kursie uczestniczyáo 13 osób.
W roku szkolnym 1950/1951, Zarząd Oddziaáu zorganizowaá i prowadziá jednoroczny kurs kreĞlarski, który ukoĔczyáo 26 osób. W roku
1951 odbyá siĊ kurs doksztaácający pod nazwą "Pomiary szczegóáowe". Kurs trwaá 50 godzin, a ukoĔczyáo go 34 osoby. Trzeci kurs na
stopieĔ technika, juĪ jako 2-letni kurs korespondencyjny zorganizowano w latach 1953-1955.
Na wniosek Zarządu Oddziaáu, poparty przez Zarząd Gáówny SGP, GUGiK wyraziá zgodĊ na uruchomienie w roku 1958 studium
zaocznego przy Technikum Geodezyjnym.
W okresie tym, nie mniej efektywnie, dziaáaáy równieĪ inne Komisje:
x Komisja PostĊpu Technicznego - powoáana w 1951 r.
x Komisja Opieki nad Technikum Geodezyjnym - powoáana w 1951 r.
x Komisja Samopomocy KoleĪeĔskiej - powoáana w 1950 r.
x Komisja UprawnieĔ Zawodowych - powoáana w1957 r.
x Komisja Wspóápracy z Koáami Zakáadowymi SGP.
DziaáalnoĞü naszego Oddziaáu juĪ w pierwszych latach byáa dostrzegana i wáaĞciwie oceniana w centrali. Zarząd Gáówny powierzyá
naszemu Oddziaáowi organizacjĊ IV Zjazdu Delegatów ZMRP, który odbyá siĊ w dniach 5-6 marca 1949 roku we Wrocáawiu, w salach
Hotelu Turystycznego.. Zjazd uchwaliá miĊdzy innymi uzupeánienie statutu ZMRP w związku z przystąpieniem naszego Stowarzyszenia
do NOT oraz "Statut wzajemnego ubezpieczenia na wypadek Ğmierci Czáonków ZMRP" tzw. "Fundusz PoĞmiertny".
W latach 50-tych obserwujemy wrĊcz eksplozjĊ organizowania konferencji naukowo-technicznych, zarówno przez Zarząd Gáówny
jak i przez niektóre Oddziaáy w tym Oddziaá Wrocáawski. We wszystkich tych ogólnokrajowych konferencjach bardzo czynnie
uczestniczyli Koledzy z naszego Oddziaáu.
W roku 1952 Zarząd Oddziaáu powoáaá Koáa Zakáadowe we wszystkich wiĊkszych zakáadach pracy zatrudniających geodetów.
ZaáoĪone zostaáy 3 Koáa:
1. przy Wojewódzkim Zarządzie UrządzeĔ Rolnych,
2. przy OkrĊgowym PrzedsiĊbiorstwie Mierniczym,
3. przy Oddziale Geodezyjnym DOKP.
W roku 1954 jako czwarte powstaáo Koáo przy Wojewódzkim PrzedsiĊbiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej "Zachód".
W miarĊ upáywu czasu Koáa stawaáy siĊ oĞrodkami coraz Īywszego Īycia stowarzyszeniowego.
W tym okresie powstaáa pewna inicjatywa, której na pewno naleĪy siĊ odnotowanie i kilka chwil uwagi. W dniu 24. 06. 1957r.
(równe 49 lat temu) odbyáo siĊ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czáonków Oddziaáu Wrocáawskiego, na którym oprócz wyraĪenia
sprzeciwu do projektu scalenia administracji geodezyjnej w pionie GUGiK, uchwalono organizowanie co miesiĊcznych zebraĔ
dyskusyjnych czáonków Oddziaáu, tzw. "Klub Dyskusyjny", na którym ogóá geodetów poruszaá aktualne problemy z dziedziny geodezji
i organizacji sáuĪby geodezyjnej, sprawy bytowe, a zwáaszcza ogáoszony na XI ZjeĨdzie Delegatów SGP w roku 1957 w Toruniu,
projekt tez dotyczących przepisów o uprawnieniach do wykonywania zawodu geodezyjnego tzw. rejestru geodetów. Frekwencja
na zebraniach "Klubu Dyskusyjnego" byáa zawsze duĪa, braáo w nich udziaá przeciĊtnie 50-60 osób. Zebrania Klubu odbywaáy siĊ
do koĔca 1959 roku.
W roku 1958 Zarząd Oddziaáu rozpocząá starania w Ministerstwie Szkolnictwa WyĪszego o utworzenie Wydziaáu Geodezyjnego
przy Politechnice Wrocáawskiej. Kilkuletnie starania, poparte przez Zarząd Gáówny SGP, zostaáy uwieĔczone sukcesem, w roku
akademickim 1960/61 utworzony zostaá Oddziaá Geodezji UrządzeĔ Rolnych przy WyĪszej Szkole Rolniczej we Wrocáawiu.
W dniach 12-14.02.1961 r. odbyá siĊ we wrocáawskiej Hali Ludowej IV Kongres Techników. W organizowaniu tego Kongresu duĪo
inwencji i pracy wáoĪyá Wrocáawski Oddziaá SGP, a zwáaszcza Koledzy: Jarosáaw Kusznir i Emeryk Baáaban.
W roku 1966 (1 i 2. 04) miaá miejsce we Wrocáawiu XX Zjazd Delegatów SGP, zorganizowany w salach Ratusza. Na tym ZjeĨdzie
zapadáa miĊdzy innymi uchwaáa upowaĪniająca Zarząd Gáówny SGP do podjĊcia staraĔ o ustanowienie "Karty Geodety".
W roku 1967 z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Oddziaáu kol. Mieczysáawa Kwiatkowskiego ukazaá siĊ pierwszy numer
Biuletynu Informacyjnego. Biuletyn wychodziá raz na kwartaá i zawieraá skrót informacji w sprawach zawodowych i Īycia
stowarzyszeniowego geodetów dolnoĞląskich. Biuletyn ten jest wydawany do dnia dzisiejszego. Przeáom lat 60-tych i 70-tych cechuje
stale rozwijająca siĊ aktywnoĞü Kóá Zakáadowych. W tym okresie wzrasta ich iloĞü do liczby 14, nastĊpuje oĪywiona akcja odczytowoszkoleniowa. Organizowane konkursy jakoĞci pracy podnoszą poziom techniczny i estetyczny opracowaĔ geodezyjnych. Nie bez
wpáywu na tak pomyĞlny stan rzeczy pozostaje fakt, Īe w tym okresie wkracza w Īycie szeroką áawą, máodsza powojenna generacja
geodetów, przejmując paáeczkĊ od weteranów.
Koniec lat szeĞüdziesiątych i lata siedemdziesiąte charakteryzują siĊ wdroĪeniem i rozwojem wáaĞciwej pracy stowarzyszeniowej.
Powstają nowe Koáa Zakáadowe, roĞnie liczba przeprowadzonych konferencji oraz odczytów organizowanych przez Koáa Zakáadowe,
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w tym równieĪ prelekcji wygáaszanych przez goĞci zagranicznych. Coraz wiĊkszy nacisk káadzie siĊ na integracjĊ Ğrodowiska
geodezyjnego. W okresie tym rozpoczynają siĊ, początkowo doraĨnie, organizowane imprezy, jak rajdy geodetów, które przeksztaácają
siĊ nastĊpnie w imprezy cykliczne, organizowane kaĪdego roku, przez kolejne Koáa Zakáadowe. W roku bieĪącym odbĊdzie siĊ juĪ 35-ty
kolejny Rajd Goniometru. W imprezie tej uczestniczą caáe wielopokoleniowe rodziny geodetów. Równolegle z rajdem GONIOMETRU
(jesienią) odbywają siĊ kaĪdego roku w maju, organizowane przez koáa zakáadowe oraz Koáo Naukowe przy A.R., rajdy studenckie.
Prócz tego, Komisja Sportu i Rekreacji, organizuje wiele innych imprez mających na celu integracjĊ Ğrodowiska geodezyjnego.
Wymieniü tu naleĪy:
x Spartakiady Zimowe Geodetów,
x Rajdy samochodowe, organizowane w latach 80-tych,
x Turniej BrydĪa Sportowego,
x Bale geodety, organizowane corocznie,
x Spartakiady sportowe.
Oddziaá Wrocáawski byá takĪe organizatorem imprez sportowych o zasiĊgu ogólnopolskim:
x Mistrzostwa Polski Geodetów w brydĪu sportowym,
x Mistrzostwa Polski Geodetów w piáce noĪnej,
x Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie,
x Mistrzostwa Polski Geodetów w szachach.
Bardzo znaczącą pozycjĊ organizowaną przez wrocáawskie Ğrodowisko geodezyjne stanowi tzw. "Jesienna Szkoáa Geodezji",
której inicjatorem i wielkim propagatorem byá kol. Jacek Rejman. Podstawowym i ciągle aktualnym celem tej imprezy jest przede
wszystkim integracja geodetów pracujących na róĪnych uczelniach i przedsiĊbiorstwach, wymiana doĞwiadczeĔ zawodowych
i moĪliwoĞci zapoznania siĊ z interesującymi kierunkami rozwoju geodezji i kartografii w kraju i zagranicą. Pierwsza "Jesienna Szkoáa"
odbyáa siĊ we wrzeĞniu 1974 r. w Sobótce, a ostatnia XX-ta we wrzeĞniu 2005 r. w Polanicy Zdroju.
Zarząd Oddziaáu Wrocáawskiego SGP utrzymuje bliskie kontakty z Zarządami Oddziaáów SGP w Legnicy, Kaliszu i Poznaniu.
Organizowane byáy z zaprzyjaĨnionymi Oddziaáami wspólne narady i wycieczki techniczne, gáównie do LGOM.
W roku 1986 zostaá utworzony Oddziaá SGP w Legnicy i w ten sposób koledzy geodeci z województwa legnickiego stworzyli swój
samodzielny i niezaleĪny Oddziaá. Od samego początku áączy nas przyjaĨĔ i wspóápraca. Dowodem na to są wspólnie obchodzone
uroczystoĞci jubileuszowe 20-to lecie Oddziaáu Legnickiego i 60-cio lecie Oddziaáu Wrocáawskiego.
Prezes Oddziaáu SGP we Wrocáawiu
Tadeusz WiĞniewski

10. 20 lat Oddziaáu SGP w Legnicy
Legnicki Oddziaá SGP obchodziá w bieĪącym 2006 roku 20-tą rocznicĊ istnienia. Z tej okazji 2-go czerwca w Legnicy odbyáy siĊ
uroczystoĞci Oddziaáu Legnickiego, a 23-go czerwca we Wrocáawiu - uroczystoĞci wspólne Oddziaáu Legnickiego i Oddziaáu
Wrocáawskiego. Oddziaá Wrocáawski obchodziá 60-tą rocznicĊ swojego istnienia. Z tej okazji oba Oddziaáy wydaáy wspólnie
okolicznoĞciową ksiąĪkĊ pt. "60 lat geodezji na Dolnym ĝląsku".
UroczystoĞci w Legnicy rozpoczĊáy siĊ mszą ĞwiĊtą odprawioną przez Biskupa Legnicy. Na wniosek Zarządu legnickiego Oddziaáu
SGP Biskup ustanowiá w Diecezji legnickiej Duszpasterza Geodetów i Kartografów w osobie ksiĊdza Andrzeja Drwiáy.

Fot. 1. Spotkanie z biskupem
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Fot. 3. Nominacja

Ksiądz Andrzej Drwiáa jest magistrem inĪynierem geodezji, absolwentem Akademii
Rolniczej we Wrocáawiu. Zanim zostaá ksiĊdzem, przez piĊü lat pracowaá jako
geodeta - wykonawca.
Towarzysząca obchodom konferencja naukowo-techniczna zgromadziáa wielu inĪynierów
i techników zrzeszonych w Legnickiej Federacji NOT, gdyĪ zbiegáa siĊ z inauguracją
Legnickich Dni Techniki, w ramach których obchodzone są corocznie Legnickie Dni Geodezji.
Mikoáaj Smyk i Ewa Maáek z DolnoĞląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we
Wrocáawiu wygáosili i zaprezentowali medialnie referat p.t. "Urządzenia rolne szansą rozwoju
obszarów wiejskich". Referat spotkaá siĊ z ogromnym zainteresowaniem sáuchaczy. Temat
referatu poĞwiĊcony byá problematyce pracy, która otrzymaáa I nagrodĊ w konkursie jakoĞci
prac scaleniowych w lutym 2005 roku, w kategorii "zaáoĪenia do projektów scaleĔ".
Po oficjalnych uroczystoĞciach odbyáo siĊ spotkanie towarzyskie na piastowskim zamku
"GRODZIEC" poáoĪonym niedaleko Záotoryji. W spotkaniu wziĊáo udziaá 185 osób. WĞród
nich znalazáo siĊ okoáo 140 geodetów z rejonu legnickiego i 45 osób reprezentujących
dolnoĞląskie wáadze administracyjne, a takĪe Gáówny Geodeta Kraju. Obecny byá równieĪ
ksiądz Jan Majewski - krajowy Kapelan Geodetów i Kartografów.
Z zaprzyjaĨnionego Oddziaáu Wrocáawskiego w spotkaniu uczestniczyáa trzyosobowa
delegacja z Prezesem Tadeuszem WiĞniewskim.
Honory gospodarza terenu peániá Starosta Záotoryjski Ryszard Raszkiewicz. Pan Starosta
jest wielkim przyjacielem geodetów. Stwierdziá on, Īe praca geodetów, za którą otrzymują

maáo pieniĊdzy, jest bardzo trudna.
Uczestnicy spotkania otrzymali wydrukowane Ğpiewniki zawierające m.in. Hymn geodetów. Organizatorzy przygotowali wiele
dodatkowych atrakcji. Kasztelan zamku pozwoliá goĞciom wáasnorĊcznie biü miejscową monetĊ. MoĪna teĪ byáo dosiąĞü konia
naleĪącego do zamkowego rycerza.

Jerzy Szyszko
Prezes Oddziaáu SGP w Legnicy

Fot. 4. Rycerz - obroĔca zamku

Fot. 5. Biesiada geodezyjna

Fot. 6. Jerzy Albin strzela z armaty

Fot. 7. Wojowie walczą o biaáogáowĊ
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Fot. 8. Bicie monety 'Jeden GRODZIEC'

11. SEMINARIUM
"Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Ğwietle
obowiązujących unormowaĔ prawnych oraz nowoczesnych rozwiązaĔ
technologicznych"
Spaáa, 13 - 15 paĨdziernika 2006
Organizatorami Seminarium byli:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Gáówna Komisja ds. Szkolenia Ustawicznego
Zarząd Oddziaáu SGP w Warszawie
Honorowy patronat nad seminarium sprawowaá Gáówny Geodeta Kraju.
BezpoĞrednio organizacją zajmowaá siĊ Komitet Organizacyjny w skáadzie:
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Czáonkowie

Jan àopaciuk
Zdzisáaw Dworakowski
Stanisáaw Grodzicki
Stanisáaw Kluska
Jerzy Kostecki
Marian SzymaĔski

Obrady trwaáy dwa dni. W pierwszym dniu 14 paĨdziernika 2006 r. odbyáy siĊ dwie sesje na których wygáoszono szeĞü referatów:
Sesja 1
x Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalne.
mgr inĪ. Witold Radzio
x Podstawy teoretyczne i rozwiązania technologiczne wspóáczesnej fotogrametrii cyfrowej.
dr inĪ. Ryszard Preuss
x Zastosowanie fotogrametrii cyfrowej w modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
mgr inĪ. Stanisáaw Zaremba
Sesja II
x Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne w zakresie transformacji wspóárzĊdnych z ukáadu 65 i ukáadów lokalnych
do ukáadu 2000 i ukáadu 1992.
prof. dr hab. inĪ. Roman Kadaj
x Budowa systemu elektronicznej ksiĊgi wieczystej i jego rola - aktualna i perspektywiczna - w ZSIN.
Przedstawiciel Ministra SprawiedliwoĞci
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x

Rola informacyjna zestawieĔ zbiorczych danych ewidencyjnych.
mgr inĪ. Krzysztof Mączewski

W drugim dniu obrad odbyáa siĊ jedna sesja, wygáoszono dwa referaty oraz przeprowadzono dyskusjĊ plenarną:
Sesja III
x Analiza dokáadnoĞci wyznaczenia poáoĪenia punktów sytuacyjnych metodą biegunową i ortogonalną oraz analiza
dokáadnoĞciowa obliczenia pola powierzchni ze wspóárzĊdnych prostokątnych páaskich.
dr inĪ. Adam Doskocz
x Procedury wymiany danych ewidencyjnych w formacie SWDE przy wykorzystaniu mechanizmów róĪnicowych,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem wymiany tych danych pomiĊdzy PODGiK a podmiotami wykonującymi prace geodezyjne
i kartograficzne.
mgr inĪ. Jacek Kotula
x Dyskusja
W seminarium wziĊáo udziaá 114 osób.
Wszystkie referaty znajdują siĊ na páycie CD i są do wglądu w Biurze Zarządu Gáównego SGP.
Tadeusz KuĨnicki

12. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
"Opracowania cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS"
Stare Jabáonki k/Ostródy, 12 - 14 paĨdziernika 2006
Organizatorami Sympozjum byli:
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego w Olsztynie
Nad stroną merytoryczną czuwaá Komitet Naukowy w skáadzie:
Dr hab. inĪ. Aleksandra Bujakiewicz, prof. PW
Dr hab. InĪ. Adam Linsenbarth
Prof. dr hab. inĪ Józef Jachimski
Prof. dr hab. inĪ. Romuald KaczyĔski
Dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UMW
Dr hab. InĪ. Zdzisáaw KurczyĔski
Dr inĪ. Piotr Sawicki

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii
i Teledetekcji
Przewodniczący Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu
Geodezji PAN
W-ce Przewodniczący PTFiT
W-ce Przewodniczący PTFiT
Kierownik Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji UWM
w Olsztynie
Sekretarz Naukowy PTFiT
Sekretarz Naukowy PTFiT

Komitet Organizacyjny pracowaá w skáadzie:
Dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UWM
Dr inĪ. Piotr Sawicki
Pani Anna Jarmuáowicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sekretarz Naukowy Sympozjum
Zarząd Gáówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Zakres tematyczny sympozjum obejmowaá wszystkie aspekty cyfrowych metod pozyskiwania, przetwarzania, opracowania
i udostĊpniania obrazów lotniczych, satelitarnych i bliskiego zasiĊgu. Sympozjum stanowiáo forum prezentacji opracowaĔ naukowych
i aplikacyjnych wykonanych w instytucjach naukowo-badawczych oraz produkcyjnych, dotyczących cyfrowej fotogrametrii, teledetekcji
oraz geograficznych systemów informacyjnych.
Forum sympozjum byáo wymianą informacji i doĞwiadczeĔ na temat nowych moĪliwoĞci i zastosowaĔ fotogrametrii i teledetekcji
dla pozyskania geoinformacyjnych danych niezbĊdnych wspóáczesnym wyzwaniom stawianym krajowemu Ğrodowisku oraz oceną
rozwoju w Polsce dziedziny Fotogrametria, Teledetekcja oraz GIS na tle Ğwiatowych osiągniĊü i tendencji.
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Przed sympozjum zostaáa przygotowana páyta CD-ROM z referatami przed recenzją wydawniczą.
W pierwszym dniu obrad 12.10.2006 r. odbyáa siĊ sesja plenarna, podczas której Aleksandra Bujakiewicz i Zygmunt Paszotta
dokonali oficjalnego otwarcia obrad, a takĪe miaáy miejsce krótkie wystąpienia zaproszonych goĞci, po czym wygáoszono dwa referaty:
x

x

Propozycja dziaáaĔ Ğrodowisk geoinformatyki obrazowej związanych z opracowaniem geoinformatycznego leksykonu
i sáownika terminologicznego PAU.
Józef Jachimski, Sáawomir Mikrut
Ortofotomapa w sieci - projekt GEOPORTAL.GOV.PL
Ryszard Preuss, Janusz Dygaszewicz

Po poáudniu odbyáy siĊ dwie sesje referatowe:
SESJA 1 - WYBRANE ROZWIĄZANIA FOTOGRAMETRYCZNE
x Problem automatycznego pomiaru znaczków táowych na zdjĊciach lotniczych.
Tomasz Chwastek, Sáawomir Mikrut
x Przedwyrównawcze wykrywanie báĊdów grubych w pomiarze Ğrodków rzutu dla aerotriangulacji.
Jan Ziobro
x SkutecznoĞü dodatkowych parametrów wyrównania w aerotriangulacji.
Jan Ziobro
x Próba podniesienia wartoĞci informacyjnej cyfrowych ortofomap.
Ryszard Preuss, Wiesáaw Wolniewicz, Sebastian RóĪycki
x Fotogrametryczne aplikacje z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Zygmunt Paszotta
x Nadzorowana detekcja tras komunikacyjnych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.
Krzysztof Krawiec, Ireneusz Wyczaáek
SESJA 2 - LOTNICZY SKANING LASEROWY
x Kamera cyfrowa Leica ADS40, skaner laserowy Leica ALS50 - doĞwiadczenia produkcyjne.
Sáawomir Boczar, Rafaá Dąbrowski, Witold Fedorowicz-Jackowski, Jacek Zych
x Filtracje danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem wielomianowych powierzchni ruchomych.
Andrzej Borkowski, Grzegorz JóĨków
x Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do nadzorowanej klasyfikacji pokrycia terenu dla potrzeb modelowania
hydrodynamicznego.
Przemysáaw Tymków, Andrzej Borkowski
x Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego jako osnowy geometrycznej dla korekcji obrazów QuickBird.
Wiesáaw Wolniewicz, Marek Zaremba
x Generowanie NMT i NMPT obszarów z pokrywą roĞlinną na podstawie danych lidarowych.
Sáawomir Mikrut, Urszula Marmol, Krzysztof BĊdkowski
x Skanowanie laserowe jako Ĩródáo informacji przestrzennych dotyczących lasów.
Krzysztof BĊdkowski, Sáawomir Mikrut
W dniu 13.10.2006 r. odbyáo siĊ 6 sesji referatowych oraz sesja posterowa.
SESJA 3 - FOTOGRAMETRIA SATELITARNA (1)
x Wpáyw iloĞci fotopunktów i dokáadnoĞci numerycznego modelu wysokoĞciowego na dokáadnoĞü wysokorozdzielczej
ortofotomapy satelitarnej.
Wojciech Drzewiecki, Ewa Gáowienka, Beata Hejmanowska, Marcin DĪugaj, Tomasz TrybuĞ
x Wpáyw jakoĞci numerycznego modelu terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych
IKONOS-2.
Piotr WĊĪyk, Krystian Pyka, Ireneusz JĊdrychowski
x Orientacja obrazów stereo IKONOS oraz automatyczny pomiar modeli wysokoĞciowych.
Piotr Koza
x Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne jako Ĩródáo opracowania danych wektorowych w standardzie TBD.
Zdzisáaw KurczyĔski, Wiesáaw Wolniewicz
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SESJA 4 - FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO ZASIĉGU (1)
x Analiza przydatnoĞci algorytmów detekcji krawĊdzi z zastosowaniem fotogrametrii bliskiego zasiĊgu.
Anna Czechowicz, Sáawomir Mikrut
x WáasnoĞci wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji poáoĪenia oczu pacjenta.
Robert Koprowski, Zygmunt Wróbel
x Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciaáa pacjenta.
Robert Koprowski, Regina Tokarczyk, Zygmunt Wróbel
x Wykrywanie sygnalizowanych punktów na obrazach cyfrowych bliskiego zasiĊgu z wykorzystaniem analiz typu GIS.
Wáadysáaw Mierzwa
SESJA 5 - FOTOGRAMETRIA SATELITARNA (2)
x Analiza moĪliwoĞci wykorzystania zobrazowaĔ z Cartosat-1 w opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych.
Rafaá Dąbrowski Witold Fedorowicz-Jackowski, Michaá KĊdzierski, Piotr Walczykowski, Jacek Zych
x Ocena dokáadnoĞci generowania NMP z wykorzystaniem Cartosat-2.
Rafaá Dąbrowski, Michaá KĊdzierski, Sebastian RóĪycki, Piotr Walczykowski, Wiesáaw Wolniewicz, Jacek Zych
x Metodyka generowania numerycznego modelu terenu na podstawie rosyjskich stereoskopowych zobrazowaĔ TK-350.
Ireneusz Ewiak
x Ocena dokáadnoĞci modelu SRTM na obszarze Polski.
Artur Karol Karwel, Ireneusz Ewiak
x Interpretacja danych Enwisat/ASAR o przemiennej polaryzacji na obszarach zurbanizowanych w kontekĞcie charakterystyki
stabilnych rozpraszaczy (Persistent Scatterers).
Zbigniew Perski, Gini Ketelaar, Marek Mróz
Sesja 6 - FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO ZASIĉGU (2)
x Fotogrametryczny pomiar powierzchni przeáamaĔ czĊĞci rzeĨb archeologicznych w celu ich wzajemnego dopasowania.
Aleksandra Bujakiewicz, Michaá Kowalczyk, Piotr Podlasiak, Dorota Zawieska, ElĪbieta Andrzejewska
x OkreĞlenie przestrzennego ksztaátu niewielkiego obiektu archeologicznego na podstawie niemetrycznych zdjĊü cyfrowych.
Maágorzata Kaczmarczyk, Michaá Kowalczyk
x Metoda wytwarzania barwnych fotoplanów rozwiniĊü malowideá z powierzchni kolebkowych z wykorzystaniem kamery
fotogrametrycznej i aparatu cyfrowego.
Adam BoroĔ, Andrzej Wróbel
x Badania jakoĞci radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasiĊgu
i skaningu laserowego.
Krystian Pyka, Antoni Rzonca
SESJA 7 - MONITOROWANIE ĝRODOWISKA(1)
x Wykorzystanie decyzyjnych automatów komórkowych w klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych.
Ireneusz Wyczaáek
x Automatyczna detekcja zmian urbanistycznych na zdjĊciach lotniczych.
Jacek Jelonek, Ireneusz Wyczaáek
x WstĊpna ocena moĪliwoĞci wykorzystania obrazów satelitarnych ASTER w monitoringu lodowców Svalbardu.
Maágorzata Báaszczyk, Wojciech Drzewiecki
x Próba integracji satelitarnych obrazów hiperspektralnych z nieobrazowymi naziemnymi danymi spektometrycznymi
na przykáadzie Zbiornika Dobczyckiego.
Wojciech Drzewiecki, Ewa Gáowienka, Beata Hejmanowska, Stanisáaw Mularz, Bogdan Zagajewski
SESJA 8 - FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO ZASIĉGU (3)
x Zastosowanie niemetrycznego aparatu cyfrowego Canon EOS 300D do wizualizacji 3D obiektu architektonicznego.
Bogusáawa KwoczyĔska, àukasz Páaczek
x Wirtualna kopia reliktów romaĔskich z koĞcioáa Ğw. Andrzeja w Krakowie.
Adam BoroĔ, Aleksander Dziedzic
x Konstrukcja wizualizacji 3D obiektów bliskiego zasiĊgu w standardzie OpenGL.
Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
x Baza danych fotogrametrycznych bliskiego zasiĊgu jako aplikacja sieciowa.
Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
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SESJA POSTEROWA
x Lotniczy skaning laserowy doliny rzeki Widawy.
Andrzej Borkowski, Piotr Goáuch, Aloysius Wehr
x Ocena wpáywu rozdzielczoĞci i metody pozyskiwania danych wysokoĞciowych na dokáadnoĞü numerycznych modeli terenu.
Jan Burdziej, Mieczysáaw Kunz
x Alternatywne Ĩródáa danych dla zdjĊü lotniczych w procesie generowania true ortho.
Ireneusz Ewiak, Romuald KaczyĔski
x Wyznaczenie elementów orientacji wewnĊtrznej kamery lotniczej AFA na podstawie archiwalnych zdjĊü lotniczych.
Michaá KĊdzierski, Piotr Walczykowski
x Uwagi o wykorzystaniu tachimetrów bezlustrowych w inwentaryzacji architektonicznej.
Hanna Klimkowska, Andrzej Wróbel
x ZmiennoĞü wzorca przestrzennego krajobrazu w Ğwietle interpretacji dostĊpnych materiaáów kartograficznych
i teledetekcyjnych.
Mieczysáaw Kunz
x Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeĔ w rejonie Zbiornika Dobczyckiego.
Stanisáaw Mularz, Wojciech Drzewiecki, Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski
x Wybrane przypadki cyfrowej korekcji radiometrycznych znieksztaáceĔ obrazów lotniczych.
Zygmunt Paszotta
x Weryfikacja Numerycznego Modelu Terenu.
Zygmunt Paszotta, Maágorzata Szumiáo
x Badania dokáadnoĞci manualnej wektoryzacji obiektów infrastruktury kolejowej na ortofotomapie satelitarnej.
Artur Plichta
x Opracowanie cyfrowej ortofotomapy do projektu obwodnicy Olsztyna.
Maágorzata Szumiáo, Marek Mróz, Wojciech Jach
x Wpáyw rozmieszczenia fotopunktów na jakoĞü kalibracji obrazu QuickBird 2 metodą fizycznego modelu kamery.
Zbigniew Zdunek, Ireneusz Wyczaáek
Wieczorem 13.10.2006r. uczestnicy Sympozjum bawili siĊ na uroczystej kolacji przygotowanej przez organizatorów.
W sobotĊ 14.10.2006r. odbyáy siĊ trzy sesje, dwie robocze i plenarna.
SESJA 9 - GIS/SIP
x Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem narzĊdzi GIS - ryzyko związane z dokáadnoĞcią danych Ĩródáowych.
Beata Hejmanowska
x Technologia geoiformacyjna i SIP - problemy i perspektywy.
Aleksander Zarnowski, Anna Sobieraj
x PodejĞcie obiektowe w badaniach transgranicznych.
Joanna Adamczyk
x Wykorzystanie Google Earth we wáasnej aplikacji do internetowej wizualizacji danych geograficznych.
Renata JĊdryczka
x Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego.
Mirosáaw KamiĔski
SESJA 10 - MONITOROWANIE ĝRODOWISKA (2)
x Zastosowanie analizy wielkoĞci i ksztaátu w klasyfikacji uĪytków zielonych na zdjĊciach Landsat ETM+.
Krzysztof KosiĔski, Anna Hoffmann-Niedek
x OkreĞlenie zmian krajobrazu terenów podgórskich z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych.
Izabela Piech
x Integracja technologii geoinformatycznych w analizie uszkodzeĔ lasu spowodowanych przez huragan w Puszczy Piskiej.
Piotr WĊĪyk
x Badania zmian ksztaátu, wielkoĞci i temperatur wybranych elementów terenowych na termogramach w funkcji dystansu
czasowego ich rejestracji.
Andrzej Lubecki
x Analiza przydatnoĞci zobrazowaĔ niskopuáapowych z bezzaáogowych platform lotniczych dla systemu identyfikacji dziaáek
rolnych (LPIS) na terenie Polski poáudniowo-wschodniej.
Bogdan Jankowicz
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Podczas Sesji Plenarnej nastąpiáo oficjalne zamkniĊcie obrad.
Wygáoszone referaty zostaną opublikowane w kolejnym tomie cyklicznego wydawnictwa "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
i Teledetekcji".
W sympozjum wziĊáo udziaá ponad 110 osób.
Tadeusz KuĨnicki
Miejsce obrad - Hotel Anders, Stare Jabáonki

Uczestnicy obrad
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Pani prof. Aleksandra Bujakiewicz, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, zamyka konferencjĊ

PodziĊkowania Panu Robertowi Rachwaáowi za udostĊpnienie zdjĊü.
(wiĊcej na http://picasaweb.google.com/rrachwal/StareJablonki2006)

13. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
Na wniosek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjĊáo decyzjĊ, Īe od roku szkolnego
2006/2007 Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, od 28 lat organizowany przez SGP, bĊdzie Olimpiadą Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej.
PoniĪej zamieszczamy wyciąg z komunikatu o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2007 roku.
Na podstawie §105a ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeĞnia 2004 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sáuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach
publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z póĨniejszymi zmianami) ogáaszam wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych
z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliĞci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w czerwcu w roku 2007.

Adres Komitetu Gáównego

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie

Olimpiada Elektryczna i
Elektroniczna „Euroelektra”

Oddziaá Bydgoski Stowarzyszenia
Elektryków Polskich
ul. RumiĔskiego 6
85-030 Bydgoszcz

-technik elektryk
-technik elektronik

2

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i àącznoĞci
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa

-elektromechanik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów samochodowych
-technik mechanik
-technik mechatronik

3

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy ĝwiat 49
00-042 Warszawa

-technik ekonomista

4

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i
Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

-technik geodeta

5

Olimpiada Wiedzy i UmiejĊtnoĞci
Budowlanych

Wydziaá InĪynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej
ul. Armii Ludowej 16

-technik budownictwa

Lp. Nazwa olimpiady/turnieju

1
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6

Olimpiada Wiedzy i UmiejĊtnoĞci
Rolniczych

Akademia Podlaska
ul. 3 maja 54
08-110 Siedlce

-dietetyk
-technik agrobiznesu
-technik hodowca koni
-technik inĪynierii Ğrodowiska i melioracji
-technik leĞnik
-technik mechanizacji rolnictwa
-technik ochrony Ğrodowiska
-technik ogrodnik
-technik organizacji usáug gastronomicznych
-technik rolnik
-technik technologii ĪywnoĞci
-technik weterynarii
-technik Īywienia i gospodarstwa domowego

7

Olimpiada Wiedzy i UmiejĊtnoĞci
Stomatologicznych

Szkoáa Policealna Województwa
ĝląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza
ul. Pokoju 4
43-190 Mikoáów

-higienistka stomatologiczna

Olimpiada Wiedzy o WynalazczoĞci

Polski Związek StowarzyszeĔ
Wynalazców i Racjonalizatorów
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

-technik architektury krajobrazu
-technik budownictwa
-technik budownictwa okrĊtowego
-technik drogownictwa
-technik ekonomista
-technik elektroenergetyk transportu szynowego
-technik elektronik
-technik elektryk
-technik geodeta
-technik handlowiec
-technik informatyk
-technik leĞnik
-technik mechanik
-technik mechatronik
-technik ochrony Ğrodowiska
-technik spedytor
-technik technologii ĪywnoĞci
-technik teleinformatyk
-technik telekomunikacji
-technik urządzeĔ sanitarnych
-technik Īywienia i gospodarstwa domowego

9

Olimpiada Wiedzy o ĩywieniu

Komitet Gáówny Olimpiady Wiedzy o
ĩywieniu
ul. SowiĔskiego 3
70-236 Szczecin

-kelner
-kucharz
-technik hotelarstwa
-technik organizacji usáug gastronomicznych
-technik Īywienia i gospodarstwa domowego

10

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o
ĩywnoĞci

Zespóá Szkóá Przemysáu SpoĪywczego
ul. Warzywna 19
61-658 PoznaĔ

-technik technologii ĪywnoĞci
-technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym
-technik budownictwa
-technik budownictwa okrĊtowego
-technik budownictwa wodnego
-technik dróg i mostów kolejowych
-technik elektroenergetyk transportu szynowego
-technik elektronik
-technik elektryk
-technik mechanik
-technik mechanizacji rolnictwa
-technik mechatronik
-technik telekomunikacji
-cukiernik

8

11

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Komitet Gáówny Olimpiady Wiedzy
Technicznej
Muzeum Techniki NOT
Paáac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

12

Turniej na Najlepszego Ucznia w
Zawodzie Cukiernik

Komitet Gáówny Turnieju
Zespóá Szkóá Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7 50-527 Wrocáaw
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13

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

Zespóá Szkóá Przemysáu
SpoĪywczego
ul. Warzywna 19
61-658 PoznaĔ

14

Turniej na Najlepszego Ucznia w
Zawodzie Piekarz

Komitet Gáówny Turnieju
Zespóá Szkóá Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7 50-527 Wrocáaw

-piekarz

15

Ogólnopolski Turniej Piekarski

Zespóá Szkóá Przemysáu
SpoĪywczego
ul. Warzywna 19
61-658 PoznaĔ

-piekarz

16

Ogólnopolski Turniej
Przetwórstwa MiĊsa

Zespóá Szkóá Przemysáu
SpoĪywczego
ul. Warzywna 19
61-658 PoznaĔ

-rzeĨnik
-wĊdliniarz

17

Turniej Wiedzy i UmiejĊtnoĞci
Handlowo-MenedĪerskich

Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich
-technik ekonomista
ul. Skáodowska Curie 10
-technik handlowiec
85-094 Bydgoszcz

18

Polski Związek StowarzyszeĔ
Wynalazców i Racjonalizatorów
Turniej Máodych Mistrzów Techniki
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

-cukiernik

-technik architektury krajobrazu
-technik budownictwa
-technik budownictwa okrĊtowego
-technik dróg i mostów kolejowych
-technik elektronik
-technik elektryk
-technik geodeta
-technik geolog
-technik informatyk
-technik leĞnik
-technik mechanik
-technik mechanizacji rolnictwa
-technik mechatronik
-technik ochrony Ğrodowiska
-technik technologii chemicznej
-technik telekomunikacji
-technik transportu kolejowego
-technik wáókiennik

14. Ogólnopolski XXX Konkurs JakoĞci Prac Scaleniowych
W roku bieĪącym przeprowadzony zostanie Jubileuszowy Ogólnopolski XXX Konkurs JakoĞci Prac Scaleniowych. RozstrzygniĊcie
Konkursu nastąpi w grudniu 2006 roku.
Regulamin
Ogólnopolskiego XXX Konkursu Prac Scaleniowych
organizowanego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Niniejszy Regulamin ustala cel, zasady i tryb postĊpowania przy organizowaniu, przeprowadzeniu i rozstrzyganiu Konkursu.
1.

Celem Konkursu jest systematyczne doskonalenie jakoĞci wykonawstwa prac scaleniowych pod wzglĊdem gospodarczym,
technicznym i organizacyjnym w tym promowanie doĞwiadczeĔ we wdraĪaniu dziaáania "Scalenie gruntów" w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2008".
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Tematyką Konkursu są scalenia gruntów.
Organizacja Konkursu:
3.1. Konkurs organizuje Zarząd Gáówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3.2. Sprawy Konkursu prowadzi Sekretarz Gáówny Sądu Konkursowego powoáany przez Prezydium Zarządu Gáównego SGP.
3.3. Sprawy Konkursu przy Zarządach Oddziaáów SGP prowadzi Sekretarz Oddziaáowego Sądu Eliminacyjnego powoáany
przez Zarząd Oddziaáu SGP.
3.4. W biurach geodezji i terenów rolnych sprawy Konkursu prowadzą zarządy kóá zakáadowych SGP.
Gáówny Sąd Konkursowy i Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne:
4.1. Przy Zarządzie Gáównym SGP dziaáa Gáówny Sąd Konkursowy powoáany przez Prezydium Zarządu Gáównego.
4.2. Przy Zarządach Oddziaáów SGP dziaáają Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne powoáane przez Zarządy Oddziaáów SGP.
4.2.1. W skáad Oddziaáowego Sądu Eliminacyjnego wchodzi 5-ciu czáonków:
a) Przewodniczący - przedstawiciel zarządu oddziaáu SGP,
b) z-ca przewodniczącego - dyrektor lub gáówny inĪynier BGiTR,
c) sekretarz - powoáany przez zarząd oddziaáu SGP / przedstawiciel zarządu koáa zakáadowego przy BGiTR /,
d) czáonkowie - gáówny technolog BGiTR, przedstawiciel oddziaáowej komisji techniki i zarządu koáa przy BGiTR.
4.2.2. Oddziaáowe Sady Eliminacyjne powinny byü powoáane do dnia 15.10.2006 r.
4.3. Oddziaáowe Sady Eliminacyjne rozpatrują wszystkie prace nadesáane, na plenarnych zebraniach protokoáowanych.
Kryteria oceny prac konkursowych.
5.1. Przy ocenie nadesáanych prac obejmujących projekty scaleĔ gruntów: zakoĔczonych w 2005 roku a nie zgáoszonych
do ubiegáorocznej edycji Konkursu oraz zakoĔczonych w 2006 roku, Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne oraz Gáówny Sąd
Konkursowy biorą pod uwagĊ nastĊpujące kryteria, którym nadają maksymalne wartoĞci punktowe:
5.1.1. Ocena koncepcji gospodarczej projektu
do 40 p.
5.1.2. TrudnoĞci wykonywania pracy spowodowane uksztaátowaniem terenu,
lokalizacją siedlisk, wybranymi szczegóáami sytuacyjnymi, warunkami
do 20 p.
miejscowymi / np. stosunkiem ludnoĞci do wykonywanej pracy / itp.
5.1.3. Zakres
stosowania
nowych
technologii,
postĊpu
technicznego
i organizacyjnego.
do 20 p.
5.1.4. PrzejrzystoĞü, czytelnoĞü i estetyka operatu.
do 10 p.
5.1.5. Inne, dodatkowe okolicznoĞci podnoszące jakoĞü rozwiązania projektowego.
do 10 p.
--------------Razem do 100 p.
5.2. Przy ocenie nadesáanych projektów zaáoĪeĔ do projektów scalenia gruntów w rozumieniu § 2 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie skáadania i wzoru wniosku o dofinansowanie
realizacji projektów w ramach SOP "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006" Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne oraz Gáówny Sąd Konkursowy biorą pod uwagĊ w szczególnoĞci:
5.2.1. IloĞü punktów uzyskanych w trakcie naboru wniosków o dofinansowanie
projektów.
do 60 p.
5.2.2. PozycjĊ w rankingu Regionalnego Komitetu Sterującego
do 20 p.
5.2.3. Podpisanie umowy / lub jej brak / o dofinansowanie realizacji projektu
/ ze Ğrodków / UE.
do 20 p.
--------------Razem do 100 p.
5.3. W protokoáach Oddziaáowych Sądów Eliminacyjnych i Gáównego Sądu Konkursowego powinna byü uwidoczniona
wysokoĞü punktacji skáadowych, jak i punktacja ostateczna, którą uzyskaáa praca.
Decyzja Oddziaáowych Sądów Eliminacyjnych moĪe podlegaü odwoáaniu do Gáównego Sądu Konkursowego. Decyzja Gáównego
Sądu Konkursowego jest nieodwoáalna i ostateczna.
Uczestnictwo w Konkursie.
7.1. W Konkursie mogą uczestniczyü geodeci indywidualnie lub zespoáowo - wykonawcy prac scaleniowych.
7.2. Czáonkowie Sądów nie mogą braü udziaáu w Konkursie.
Warunki, sposoby i terminy zgáaszania prac do Konkursu.
8.1. a)
Do Konkursu mogą byü zgáaszane prace scaleniowe caákowicie zakoĔczone w roku 2005 lub 2006,
b)
Ponadto do Konkursu mogą byü zgáaszane projekty, które zgodnie z przepisami powoáanymi w pkt 5b mają byü
realizowane przy zaangaĪowaniu Ğrodków pochodzących z UE.
8.2. Geodeci przystĊpujący indywidualnie lub zespoáowo do Konkursu zgáaszają swój udziaá do zarządu koáa zakáadowego SGP.
8.3. W przypadku braku zgáoszeĔ indywidualnych lub zespoáowych, dyrektorzy biur geodezji i terenów rolnych mogą wedáug
swego uznania zgáosiü do Konkursu najlepsze prace scaleniowe.
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9.

10.

8.4. Termin zgáoszenia udziaáu w Konkursie upáywa z dniem 15.10 2006 r.
8.5. W zgáoszeniu do Konkursu naleĪy podaü nastĊpujące dane:
dotyczące wykonawców:
imiona i nazwiska,
nazwĊ i adres jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w której wykonano projekt scalenia,
a)
dotyczące obiektu scaleniowego:
nazwa i poáoĪenie,
powierzchnia,
struktura uĪytków i klas gleboznawczych,
liczba dziaáek przed i po scaleniu,
iloĞü zastrzeĪeĔ na okazany projekt.
b)
dotyczące zaáoĪeĔ do projektów scalenia obejmujące w szczególnoĞci:
nazwa i poáoĪenie obiektu scaleniowego,
powierzchnia,
przewidywane do realizacji inwestycje z zakresu zagospodarowania poscaleniowego,
ocenĊ wpáywu scalenia gruntów na Ğrodowisko dokonaną na etapie opracowania wyĪej wymienionych zaáoĪeĔ.
Do zgáoszenia naleĪy doáączyü krótkie sprawozdanie z opisem wykonanych prac zawierające m.in.:
w przypadku a):
charakterystykĊ obiektu / m.in. celowoĞü przeprowadzenia postĊpowania scaleniowego, rzeĨba terenu, sieü dróg,
stosunki wodne, struktura wáadania /,
geodezyjne materiaáy wyjĞciowe / osnowa geodezyjna, stan operatu ewidencji gruntów i budynków, ewentualne
pomiary uzupeániające /,
zaáoĪenia projektowe i przyjĊte rozwiązania,
uwypuklenie przyjĊtych ciekawszych rozwiązaĔ projektowych,
opis stosowanych technologii projektowych, pomiarowych i obliczeniowych.
Integralną czĊĞcią sprawozdania jest mapa obiektu scaleniowego z pokazaniem rozwiązania projektowego,
w zmniejszeniu np. w skali 1:10000.
w przypadku b):
Wniosek, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie skáadania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach SOP " Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U. Nr 285, poz. 2863).
8.6. W przypadku zgáoszeĔ zespoáowych, dyrektorzy biur geodezji i terenów rolnych powinni przesáaü równoczeĞnie swoją
propozycjĊ dotyczącą procentowego podziaáu miĊdzy poszczególnych czáonków zespoáu, ewentualnej przyznanej przez Sąd,
nagrody pieniĊĪnej.
Tryb i termin przesyáania wykonanych prac konkursowych.
9.1. Do Oddziaáowych Sądów Eliminacyjnych naleĪy przesáaü caáoĞü operatów
zakoĔczonych prac zgáoszonych do Konkursu, albo wytypowanych przez
dyrektorów BGiTR
- w terminie do 15.10.2006 r.
9.2. Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne wybrane prace powinny zgáosiü do Gáównego Sądu
Konkursowego wraz z jednym egzemplarzem zgáoszenia i swoją szczegóáową
opiniĊ odnoĞnie kaĪdej pracy.
- w terminie do 30.10.2006 r.
9.3. Gáówny Sąd Konkursowy rozpatrzy i oceni nadesáane przez Oddziaáowe Sądy Eliminacyjne prace wraz z opinią w obecnoĞci bezpoĞrednich wykonawców tych prac lub ich przedstawicieli.
Nagrody.
10.1. Dla wykonawców najlepszych prac scaleniowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliáo nastĊpujące nagrody
pieniĊĪne:
W kategorii a)
I nagroda - 20.000 zá
II nagroda - 12.000 zá
III nagroda - 8.000 zá
W kategorii b)
I nagroda - 6.000 zá
II nagroda - 5.000 zá
III nagroda - 4.000 zá
10.2. Gáówny Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, do zmiany zarówno iloĞci jak i wysokoĞci
nagród.
10.3. W przypadku ufundowania specjalnych nagród rzeczowych przez innych sponsorów lub ustalenia nagród z innych funduszy,
decyzje o przyznaniu nagród, podejmie Gáówny Sąd Konkursowy przy udziale fundatorów nagród.
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11.

10.4. WyróĪnione prace konkursowe na wniosek Gáównego Sądu Konkursowego, mogą byü przedmiotem specjalnej wystawy
zorganizowanej przez Zarząd Gáówny SGP i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu popularyzacji i doskonalenia
wykonawstwa scaleĔ gruntów.
Postanowienia koĔcowe.
11.1. Prace przekazane Gáównemu Sądowi Konkursowemu po zakoĔczeniu Konkursu zostaną zwrócone autorom.
11.2. Zarząd Gáówny SGP i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają prawo wykorzystaü prace konkursowe
do ich popularyzacji w celu podniesienia techniki wykonawstwa prac scaleniowych i wymiennych.

Regulamin zatwierdzono w dniu 26.09.2006 r. na posiedzeniu Prezydium Zarządu Gáównego SGP L.dz. 20/6.

15. Nagrody Ministra Budownictwa
Podobnie jak w latach ubiegáych przyznane zostaáy nagrody Ministra Budownictwa, któremu podlega Gáówny Geodeta Kraju,
za wybitne osiągniĊcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji
i kartografii. Nagrody te zostaáy przyznane po raz 51.
W 2006 roku przyznano 12 nagród, w tym 7 z dziedziny architektury i budownictwa, 3 z planowania przestrzennego i urbanistyki
oraz 2 z geodezji i kartografii.
Prezydium Komisji Nagród Ministra Budownictwa pracowaáo w skáadzie:
prof. dr hab. inĪ. Adam Zbigniew PAWàOWSKI
- Przewodniczący
prof. dr hab. inĪ. arch. ElĪbieta WYSOCKA

- Sekretarz

prof. dr hab. inĪ. Marcin BARLIK.
dr inĪ. arch. Szczepan BAUM, prof. PG
*prof. dr hab. inĪ. arch. Aleksander BÖHM
prof. dr hab. inĪ. Andrzej M. BRANDT
prof. dr hab. inĪ. arch. Jan M. CHMIELEWSKI
dr hab. inĪ. arch. Marian FIKUS, prof. PP
prof. dr hab. inĪ. arch. Sáawomir GZELL
prof. dr hab. inĪ. Wojciech JANUSZ
prof. dr hab. Leszek KAàKOWSKI
prof. dr hab. inĪ. arch. Wanda KONONOWICZ
dr inĪ. arch. Andrzej KICIēSKI, prof. PW
*dr inĪ. arch. Romuald LOEGLER
prof. dr hab. inĪ. Andrzej MAKOWSKI
*mgr inĪ. arch. Maciej MIàOBĉDZKI
mgr inĪ. arch. Tadeusz MRÓWCZYēSKI
*dr inĪ. arch. Stanisáaw NIEWIADOMSKI, prof. PW
prof. dr hab. inĪ. arch. Maria STAWICKA-WAàKOWSKA
doc. dr inĪ. Stanisáaw WIERZBICKI
prof. dr hab. inĪ. arch. Stefan WRONA
prof. dr hab. inĪ. Witold WOàOWICKI
dr hab. inĪ. arch. Zygmunt ZIOBROWSKI, prof. IRM, AE

- Czáonkowie

*osoby nie uczestniczące w pracach Prezydium w 2006 r.
W dziedzinie geodezji i kartografii Prezydium przyznaáo jedną nagrodĊ pierwszego stopnia i jedną nagrodĊ trzeciego stopnia.
NagrodĊ I stopnia przyznano za pracĊ:
„OPRACOWANIE ORTOFOTOMAPY ZNISZCZONEJ WARSZAWY
NA PODSTAWIE ZDJĉû LOTNICZYCH Z 1945 ROKU”
Za oryginalne i wybitne walory twórcze a szczególnie:
- twórcze podejĞcie do skomplikowanych zagadnieĔ technicznych z zastosowaniem wspóáczesnych, zaawansowanych
technologii fotogrametrii cyfrowej, umoĪliwiających uzyskanie opracowania najwyĪszej jakoĞci i niepodwaĪalnej
wartoĞci dokumentacyjnej.
Autorzy opracowanej ortofotomapy wykorzystali zdjĊcia lotnicze wykonane w roku 1945 przez lotników radzieckich.
Wynikiem pracy zespoáu jest wrĊcz unikalne opracowanie najwyĪszej jakoĞci, pozwalające na przeprowadzenie peánej
inwentaryzacji zniszczeĔ. Ortofotomapa stanowi peánowartoĞciowy produkt kartograficzny, który moĪe byü wykorzystany
wielorako przez historyków i rzeczoznawców majątkowych.
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Dla zespoáu w skáadzie:
Maria SOSNOWSKA
Tomasz MYĝLIēSKI
Zdzisáaw KURCZYēSKI
Ryszard BRZOZOWSKI
MIASTO STOàECZNE WARSZAWA, BIURO GEODEZJI I KATASTRU
WARSZAWSKIE PRZEDSIĉBIORSTWO GEODEZYJNE S.A.
NagrodĊ III stopnia przyznano za pracĊ:
„OPRACOWANIE INFORMATYCZNEJ TECHNOLOGII
SCALANIA GRUNTÓW”
Za walory twórcze a szczególnie:
- nowoczesnoĞü i kompleksowoĞü rozwiązaĔ informatycznego opracowania kolejnych faz projektów scalania
gruntów, umoĪliwiających m.in. zwiĊkszenie precyzji i skrócenia czasu projektowania.
Dla zespoáu w skáadzie:
Jarosáaw JANUS
Mariusz ZYGMUNT
Nagrody laureatom wrĊczyá Minister Budownictwa Andrzej Aumiller w dniu 13.11.2006 r.
Tadeusz KuĨnicki

16. PamiĊtnik Kol. Witolda Kuckiewicza
Rozdziaá VI
BIAàE NIEDħWIEDZIE
(ciąg dalszy)
NaleĪaáo jednak szybko przystąpiü do pracy, w celu trwaáego zapewnienia sobie zarobków. Wobec tego natychmiast
po zakwaterowaniu zgáosiliĞmy siĊ w trojkĊ, to znaczy ja, moja Īona i mój brat, do roboty w koáchozie.
Początkowo przewodniczący koáchozu usposobiony byá do nas wrĊcz wrogo. Zatrudniá wiĊc nas "polskich panów" przy oczyszczaniu
obory koáchozowej z nawozu krowiego. Z obory na wiosnĊ zdjĊte byáo pokrycie dachu, wskutek czego do wnĊtrza dostaáa siĊ duĪa iloĞü
Ğniegu, który roztopiá siĊ i zmieszaá z nawozem tworząc rzadką papkĊ. Obora mieĞciáa okoáo dwieĞcie piĊüdziesiąt krów i woáów.
NaleĪaáo na bosaka z zakasanymi nogawkami spodni brodziü po rzadkiej i Ğmierdzącej mazi áadując ją widáami, bądĨ szuflami na fury,
którymi byáy wywoĪone z obory.
Naturalnie do tej pracy przystąpiliĞmy dopiero po ociepleniu. Opisana robota trwaáa okoáo tygodnia, po którym przystąpiliĞmy
do innych zajĊü w charakterze robotników rolnych.
Po pewnym czasie, gdy buhaj pobódá jednego z pastuchów, áamiąc mu parĊ Īeber, dostąpiáem zaszczytu wyznaczenia mnie
na stanowisko pastucha.
Stada pilnowaáo áącznie trzech pastuchów, z których gáówny jeĨdziá konno, a dwaj jego pomocnicy chodzili pieszo. Stado na noc
wganiaáo siĊ na odlegáoĞü kilku kilometrów od obory na dziewiczy step, gdzie pasáo siĊ aĪ do rana. Jednym z pieszych pomocników
gáównego pastucha byáem wáaĞnie ja.
Byáa to bardzo intratna praca, bo oprócz bydáa koáchozowego paĞliĞmy równieĪ i mniejsze nieco stadko bydáa stanowiącego wáasnoĞü
koáchoĨników, za co kaĪdy pastuch otrzymywaá po póá litra mleka na dobĊ za kaĪdą krowĊ. W sumie przypadaáo na mnie w udziale
okoáo piĊtnastu litrów mleka dziennie.
Obowiązki jednak pastucha, tak duĪego stada nie byáy áatwe. Trzeba byáo pilnowaü, by Īadna sztuka nie oddaliáa siĊ od stada, które
rozproszone byáo na sporym obszarze stepu. Nalataá siĊ czáowiek w ciągu nocy pokrzykując na bydáo i wymachując batem.
Nie chciaáo mi siĊ jednak ganiaü za bydáem, tak jak to robili máodzi cháopcy. Mniej wiĊc biegaáem nadrabiając to gáoĞniejszym
pokrzykiwaniem i strzelaniem z bata. Nie spodobaáo siĊ to buhajowi. ZauwaĪyáem z niepokojem, Īe buhaj stale trzyma siĊ brzegu stada
od tej strony, z której ja siĊ znajdujĊ. NastĊpnego juĪ dnia zauwaĪyáem, Īe buhaj spogląda na mnie przekrwionymi oczami, kopiąc przy
tym ziemiĊ przednią nogą i pochylając rogaty swój áeb.
Na wszelki wypadek uzbroiáem siĊ w lekki toporek, który zatknąáem sobie za wysoką cholewĊ obuwia. W koĔcu zdenerwowaáo mnie
zachowanie siĊ zwierzĊcia, wiĊc poprosiáem gáównego pastucha, by popĊdziá w moim kierunku buhaja, którego wówczas poczĊstujĊ
kilkoma mocnymi uderzeniami bata.
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Gdy pastuch wykonaá proĞbĊ, byk pobiegá w moim kierunku, lecz zamiast mnie minąü pochyliá áeb i poszarĪowaá prosto na mnie.
Zamachnąáem siĊ batem, lecz juĪ nie zdąĪyáem go uderzyü, bowiem rozwĞcieczone bydle przebiáo mi rĊkaw páaszcza swym rogiem
pociągając mnie za sobą. Przebiegáem parĊ kroków, zaczepiony o róg biegnącego buhaja, po czym rĊkaw puĞciá a ja straciáem
równowagĊ i upadáem na ziemiĊ. Buhaj natychmiast zawróciá i znów mnie zaatakowaá nisko pochylaną gáową. LeĪaáem na wznak, wiĊc
szybko podkurczyáem nogi pod siebie, a nastĊpnie próbowaáem, kopaniem nogami po groĨnym ábie byka, odpĊdziü go od siebie.
Na nic to siĊ jednak zdaáo. Róg zaczepiá za spodnie i rozdará je na tyáku na dáugoĞci okoáo póá metra, ciaáa jednak nie zadrasnąá.
Buhaj przykląká na przednie kolana i zacząá mnie gnieĞü ábem. Widząc, Īe to juĪ nie przelewki zdecydowanym ruchem wyciągnąáem zza
cholewy siekierkĊ i uderzyáem nią z caáych siá miĊdzy rogi.
Wszystko to dokonaáo siĊ w bardzo krótkim czasie kilka sekund. Czas byá jednak wystarczający na pomyĞlenie, Īe za rozciĊcie
gáowy byka siekierą grozi mi odpowiedzialnoĞü i Īe wobec tego naleĪy biü obuchem. Miaáem zamiar tok dáugo powtarzaü uderzenia,
aĪ obroniĊ siĊ od napastnika. Po pierwszym uderzeniu szybko zamachnąáem siĊ powtórnie, drugi jednak raz juĪ nie musiaáem uderzaü.
Buhaj po otrzymaniu ciosu obuszkiem miĊdzy rogi, czy teĪ miĊdzy Ğlepia, zaryczaá ochrypáym gáosem, potrząsnąá ábem i szybko
siĊ cofnąá.
Incydent byá zlikwidowany, a moje Īycie uratowane. Najbardziej jednak dokuczaáy mi komary, które przez rozdarte spodnie dobraáy
siĊ do ciaáa i to w miejscu nienawykáym do wystawiania na pokusĊ komarom. WiĊc w ten haniebny sposób po tygodniu skoĔczyáa siĊ
moja rola pastucha.
UwaĪaáem, Īe Īadna praca nie haĔbi, zwáaszcza w tak wyjątkowych okolicznoĞciach Īyciowych czáowiek powinien chwytaü siĊ
kaĪdej moĪliwoĞci zarobku, bowiem powaĪny zapas ubraĔ i bielizny bardzo szybko topniaá, co groziáo gáodem.
Co prawda pracowaliĞmy w koáchozie, nie znaliĞmy jednak wysokoĞci zarobków, które byáy obliczane i wypáacane dopiero w koĔcu
roku kalendarzowego. Wobec tego imaliĞmy siĊ najrozmaitszych dorywczych zajĊü. Woziáem wraz z bratem koáchoĨnikom zboĪe
do máyna. Taka praca polegaáa na zaáadowaniu na wóz drabiniasty okoáo tony pszenicy, w osiemdziesiĊciu kilogramowych workach,
wyáadowaniu jej w máynie i przeniesieniu na wagĊ, wyczekaniu swojej kolejki i zasypaniu pszenicy do przemiaáu. NastĊpnie naleĪaáo
podstawiü worki pod otwór, z którego sypaáa siĊ mąka i ubijaü ją w workach specjalnym táuczkiem, Īeby siĊ jej wiĊcej zmieĞciáo,
nastĊpnie przenieĞü worki na wagĊ, a z wagi na wóz. NaleĪaáo teĪ podobną procedurĊ wykonaü z otrĊbami.
Po rozáadowaniu wozu i zaniesieniu worków do komórki koáchoĨnika praca byáa skoĔczona. ZajĊcie to byáo wyczerpujące, zarówno
ze wzglĊdu na duĪą iloĞü manipulacji ciĊĪkimi workami pszenicy, czy mąki, jak teĪ i na to, Īe trwaáa przeciĊtnie okoáo doby,
bez moĪliwoĞci zmruĪenia oka.
W nagrodĊ za taką pracĊ otrzymywaliĞmy od trzydziestu do piĊüdziesiĊciu kilogramów pszennej mąki najwyĪszej jakoĞci.
Trudniáem siĊ równieĪ zarzynaniem ĞwiĔ stanowiących prywatną wáasnoĞü poszczególnych koáchoĨników. Praca polegaáa na zabiciu
Ğwini, a nastĊpnie na ostroĪnym zdjĊciu z niej skóry, którą wáaĞciciel zobowiązany byá za wynagrodzeniem przekazaü do punktu skupu.
TrudnoĞü polegaáa na takim oddzieleniu, przy pomocy ostrego noĪa, skóry od zroĞniĊtej z nią sáoniny, by jak najmniej sáoniny pozostaáo
na skórze, a jednoczeĞnie, by skóra nie zostaáa pociĊta noĪem.
Takie zdjĊcie jednej skóry zabieraáo okoáo szeĞciu godzin pracy. Po ĞciągniĊciu skóry naleĪaáo usunąü wnĊtrznoĞci, a tuszĊ porąbaü
na czĊĞci. Za taką pracĊ otrzymywaáem kilka kilogramów miĊsa i sáoniny.
Raz polecono mi zarĪnąü koáchozową krowĊ. Poprosiáem, by mi pozwolono z wnĊtrznoĞci krowy zabraü coĞ w postaci Īoáądka,
czyli tak zwany kĊdziuch - jest to wór, w którym krowa gromadzi zjedzoną paszĊ, po to by póĨniej zwracaü do pyska i stopniowo
przeĪuwaü ją dalej i dopiero kierowaü, juĪ do wáaĞciwego Īoáądka w celu strawienia.
Przy sposobnoĞci, wyciąáem duĪy, kilkukilogramowy kawaáek miĊsa i wepchaáem go do wnĊtrza odáoĪonego "Īoáądka" peánego
przeĪutej trawy, sprawiającej wraĪenie krowiego áajna.
"ĩoáądek" ten wziąáem w celu sporządzenia z niego "flaków po warszawsku". Byáa to pierwsza kradzieĪ w moim Īyciu, pierwszy,
lecz nie ostatnia. Po chwili zobaczyáem, Īe zarĪniĊta krowa ma Ğlicznie wyglądające, obroĞniĊte áojem nerki. Skusiáem siĊ i wepchaáem
jedną nerkĊ do wnĊtrza "Īoáądka". Magazynier dobrze siĊ rozejrzaá, czy czasem gdzieĞ nie odáoĪyáem nerki, po czym wobec
nie znalezienia jej, ani wĞród miĊsa, ani teĪ wĞród skóry, kiszek i innych odpadów, gáoĞno wyraziá swoje zdziwienie, jakĪe ta krowa
mogáa Īyü z jedną nerką. Ja z obojĊtną miną zarzuciáem "flak" na ramiĊ i odniosáem go do siebie razem z jego cenną zawartoĞcią.
Gdy weterynarz przybyá do koáchozu w celu wykastrowania máodych byczków, natychmiast zgáosiáem siĊ do pomocy. àapaáem
i przewracaáem cielaki, a wyciĊte gruczoáy gromadziáem w kuble.
Uzbieraáem peáne wiadro, które nastĊpnie przyniosáem do domu, gdzie Īona sporządziáa z tego smaczne danie wedáug koreaĔskiego
przepisu.
Mój brat przywiózá ze sobą pieprz, bobkowy liĞü, majeranek i podobne przyprawy, które wykorzystywaá do robienia wĊdlin
z wieprzowiny, za co otrzymywaá czĊĞü tych wyrobów.
Po krótkim czasie wynajĊliĞmy nieduĪy pusty jednoizbowy, przeznaczony na szopĊ budynek, do którego sprowadziliĞmy siĊ znów
caáą rodziną w komplecie (naturalnie bez ojca, który zostaá uprzednio aresztowany). Wkrótce zabrakáo nam cukru i zapaáek. Co dzieĔ
Īona udawaáa siĊ do sąsiadów, skąd przynosiáa na blaszanej tacce kawaáek rozĪarzonego kiziaku, który wkáadaáo siĊ do pieca
lub pod páytĊ, przykrywaáo sáomą, po czym dmuchaáo siĊ naĔ tak dáugo, aĪ sáoma buchnĊáa ogniem. UmówiliĞmy siĊ, Īe wobec trudnej
sytuacji Īyciowej zakáadamy wspólnotĊ rodzinną. Wszystkie zapracowane pieniądze, czy teĪ produkty przekazywane byáy do wspólnego
uĪytku wszystkich domowników. Wszelkie jednak przedmioty posiadające jakąkolwiek wartoĞü wymienną przeznaczone byáy
do zamiany na produkty ĪywnoĞciowe, przeze mnie lub mego brata - bez koniecznoĞci uzyskania na to zgody ich wáaĞciciela. Wszystkie
przedmioty, a przede wszystkim ubranie, traktowane przez nas byáy jako wspólna wáasnoĞü.
ToteĪ zdziwiáem siĊ którejĞ nocy, gdy po przypadkowym obudzeniu siĊ, ze strony gdzie spaáa druga Īona mego ojca, pani ĩenia usáyszaáem wyraĨne odgáosy poĪywiania siĊ. Rano sprawdziáem baráóg zajmowany przez tą panią i wykryáem, Īe pod poduszką ma caáy
zapas wiktuaáów, takich, na jakie nie pozwalaliĞmy sobie, a wiĊc: maseáko, serek itp.
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Wobec tego dokonaliĞmy z bratem rewizji bagaĪu tej pani i wykryliĞmy w nim powaĪne zapasy zapaáek, cukru i innych rzeczy,
których dokuczliwy brak odczuwaliĞmy juĪ od dáuĪszego czasu. ZarekwirowaliĞmy wszystko na rzecz wspólnoty rodzinnej. Wówczas
pani ĩenia zaprotestowaáa twierdząc, Īe są to jej prywatne rzeczy, do których reszta wspóálokatorów nie ma Īadnego prawa.
ZaproponowaliĞmy tej pani zabranie wszystkich swoich rzeczy i wyniesienie siĊ od nas na wáasne gospodarstwo, na co ona z kolei
nie wyraziáa zgody.
Wobec braku jakichkolwiek mebli, dla kaĪdego lokatora zbudowaliĞmy uprzednio prowizoryczne áóĪko, w tym celu wbiliĞmy
w glinianą podáogĊ po cztery koáki drewniane, na których poukáadaliĞmy i przybiliĞmy z trudem zdobyte drzwi lub inne bezuĪyteczne
juĪ drewniane páaskie przedmioty, które nastĊpnie pokryte zostaáy warstwą sáomy i poĞcielą.
Pani ĩenia leĪaáa na swym "áóĪku". Chcąc zmusiü ją do wyprowadzenia siĊ od nas, wziąáem do rĊki rĊcznik, podszedáem do niej
i zacząáem ją okáadaü razami rĊcznika. W obronie wáasnej krzycząc pani ta skurczyáa siĊ unosząc nogi w górĊ. Wówczas Ğciągnąáem
z jednej ze stóp bambosz i odrzuciáem go w drugi koniec pokoju. Pani zerwaáa siĊ i pobiegáa po swój bambosz, a ja skorzystaáem
z okazji i jednym ruchem zrzuciáem caáą poĞciel na podáogĊ, po czym zniszczyáem áóĪko rąbiąc je siekierą. NastĊpnie spakowaliĞmy
z bratem wszystkie rzeczy tej pani i wynieĞliĞmy je za próg domu.
W ten sposób zmusiliĞmy te kobietĊ do caákowitego oddzielenia siĊ od nas i dalszego Īycia wyáącznie w oparciu o wáasne siáy
i duĪy zapas cennych rzeczy.
ByliĞmy wszyscy dogáĊbnie oburzeni jej egoizmem i brakiem solidarnoĞci z resztą towarzyszy niedoli. Jednak oddanie wszystkich
rzeczy, stanowiących jej wáasnoĞü, powaĪnie osáabiáo nasze moĪliwoĞci áatwego przetrwania początkowego, ciĊĪkiego okresu
dostosowywania siĊ do odmiennych i nieznanych warunków Īycia w obcym Ğrodowisku.
Zaniepokojenie nasze dalszym losem jeszcze bardziej wzrosáo, gdy w koĔcu roku rozliczono siĊ z nami za pracĊ w koáchozie.
Od poáowy kwietnia do koĔca sezonu prac polowych wyrobiliĞmy áącznie w akordzie po trzysta szeĞüdziesiąt dniówek obliczeniowych,
za które koáchoĨnicy otrzymali po dwa kilogramy pszenicy.
Nam jednak wypáacono równowartoĞü w gotówce wedáug cen skupu, nie byliĞmy bowiem czáonkami koáchozu. Odliczono przy tym
z naleĪnoĞci koszty wyĪywienia nas w czasie prac polowych z dala od mieszkaĔ.
Za uzyskane wiĊc pieniądze zakupiliĞmy dwa pudy, to jest trzydzieĞci dwa kilo mąki pszennej, páacąc po cenie rynkowej. CiĊĪki
wiĊc trud trzech osób wynagrodzony zostaá w sposób symboliczny.
NapisaliĞmy odwoáanie do towarzysza Kalinina do Moskwy, pozostaáo ono jednak bez odpowiedzi. ZrozumieliĞmy, Īe na pracĊ
w koáchozie nie moĪemy liczyü, jako na Ĩródáo utrzymania.
W związku z tym, z daleko wiĊkszą energią niĪ dotąd, staraliĞmy siĊ o zarobek uzyskiwany za usáugi czynione koáchoĨnikom,
unikając jednoczeĞnie pracy w koáchozie, która absorbując nasz czas uniemoĪliwiaáa wykonywanie pracy zarobkowej.
A wiĊc od wiosny nastĊpnego roku zorganizowaliĞmy z innymi przesiedlonymi - oĞmioosobową brygadĊ pracy, która
za wynagrodzeniem i za obfity poczĊstunek, produkowaáa kiziak. Jeszcze w czasie zimy zabraáem siĊ do wyrobu tak zwanych
"kopciáek", to jest malutkich lampek naftowych zastĊpujących Ğwiece.
OĞwietlenie chat byáo naftowe. Jednak z powodu czĊstego táuczenia siĊ szklanych kloszy, cylindrów i zbiorników, przy
równoczesnych brakach w dystrybucji, wiĊkszoĞü chat oĞwietlana byáa przy pomocy prymitywnych urządzeĔ na ropĊ naftową.
NajczĊĞciej rolĊ lampy speániaáa, np. áuska z pocisku przeciwlotniczego napeániona ropą, w której zanurzony byá knot skrĊcony
z baweánianych nitek i utrzymywany w poĪądanym zanurzeniu, przez zgniecenie áuski u góry, Taka "lampa", bez cylindra i moĪliwoĞci
regulowania wielkoĞci páomienia, kopciáa niemiáosiernie.
Ja począáem wyrabiaü maáe lampki z regulacją páomienia. W tym celu z blach wziĊtej z pustej puszki po paĞcie do obuwia, na duĪym
gwoĨdziu, wykonywaáem dwie cylindryczne rurki o takich Ğrednicach, by jedna mieĞciáa siĊ w drugiej. NastĊpnie od szpulki po niciach
odcinaáem jeden rozszerzający siĊ jej koniec, a wąską czĊĞü tak strugaáem, by nią zatkaü, jak korkiem niewielką buteleczkĊ, na przykáad
po atramencie. Do dziurki od szpulki wsadzaáem blaszaną rurkĊ o mniejszej Ğrednicy, tak by sporo wystawaáa nad szpulką.
Przez szpulkĊ i rurkĊ przebiegaá knot jednym koĔcem zanurzony w buteleczce, a drugim wystający nieco z rurki, na którą nakáadaáem
drugą rurkĊ blaszaną o wiĊkszej Ğrednicy oprawioną w drewniany koánierzyk uzyskany z odciĊtej czĊĞci szpulki. Po zapaleniu lampki
naleĪaáo ruchem Ğrubowym skrĊcaü lub wydáuĪaü blaszaną rurkĊ, trzymając ja za drewniany koánierzyk, co powodowaáo malenie,
wzglĊdnie zwiĊkszenie siĊ wielkoĞci páomienia do poĪądanych rozmiarów dostatecznego duĪego páomienia dla oĞwietlenia izby,
lecz jeszcze nie powodującego filowania i kopcenia.
Za wykonanie opisanej lampki z dostarczonego mi materiaáu braáem jedno jajo kurze. Moja matka chodziáa od chaty do chaty wróĪąc
z kart za poczĊstunek.
Wáadze koáchozowe wywieraáy na nas nacisk, nakáaniając do pracy w koáchozie. Praca ta jednak opáacaáa siĊ tylko pod warunkiem
moĪliwoĞci skradzenia czegoĞ przy sposobnoĞci. Ja wiĊc i mój brat zgáosiliĞmy siĊ do wiania pszenicy na rĊcznej wialni. Naszym
obowiązkiem byáo krĊcenie korb napĊdowych mechanizmu wialni. W czĊstych przerwach, na palenie, siadaliĞmy na kupkach ziarna
pszenicy, którą niepostrzeĪenie sypaliĞmy sobie garĞciami do rozporków w spodniach. W ten sposób do domu wracaliĞmy z butami
i spodniami zaáadowanymi ziarnem, które po rozebraniu siĊ wytrząsaliĞmy do worka.
Po tygodniu pracy przy wialni mieliĞmy uzbierane póá worka pszenicy. PostĊpowaliĞmy w ten sposób nie tylko my, lecz równieĪ
i inni. Wkrótce przyáapano jedną z polskich kobiet na tej kradzieĪy i skierowano sprawĊ do sądu, który skazaá ja na dziesiĊü lat obozu
pracy. Odstraszyáo to nas od drobnych kradzieĪy. JeĞli mieliĞmy ryzykowaü dostaniem siĊ do obozu pracy, to naleĪaáo wiedzieü,
za co siĊ naraĪamy i zorganizowaü coĞ powaĪniejszego, wzglĊdnie wstrzymaü siĊ caákowicie od kradzieĪy.
Na nasze szczĊĞcie, wáaĞnie w tym czasie, zwróciá siĊ do mnie pewien koáchoĨnik, prosząc bym siĊ podjąá przeniesienia jego
glinianych zabudowaĔ na inne miejsce we wsi. Nauczyá mnie jak to siĊ robi. NaleĪaáo przy pomocy zuĪytego noĪa od kosiarki pokroiü
gliniane Ğciany budynków na szereg czĊĞci, tworzących kolumny róĪnej szerokoĞci, a nastĊpnie poáupaü ostrym szpadlem te kolumny
na duĪe bloki, z których po przewiezieniu ich na oznaczone nowe miejsce, naleĪaáo postawiü Ğciany nowego budynku.
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Zgodziáem siĊ na propozycjĊ zastrzegając, Īe brat bĊdzie mi pomagaá, Īona bĊdzie nosiü wodĊ i przygotowywaü zapraw z rzadkiej
gliny, a matka bĊdzie nam gotowaü, caáa zaĞ brygada pozostanie, przez czas budowy, na peánym utrzymaniu zamawiającego.
Jako wynagrodzenie, na rozebranie trzech budynków, przewiezienie i postawienie z tego jednego duĪego budynku uzyskaliĞmy
pozwolenie zamieszkania w nim w ciągu caáego roku. KoáchoĨnik interesowaá siĊ jak dáugo potrwa robota, na co ja mu wyjaĞniáem,
Īe waĪne jest, jak dáugo bĊdzie staü nowo wybudowany domek, a nie jak dáugo bĊdzie stawiany.
Po miesiącu pracy przenieĞliĞmy siĊ na rok do nowego budynku, tym razem juĪ nie szopy, lecz mieszkalnego, skáadającego siĊ
z trzech izb.
ZaproponowaliĞmy zamieszkanie w nim znajomej, przystojnej, trzydziestoletniej panience, wraz z jej starą matką, która dotąd
mieszkaáa kątem u koáchoĨnika. Zimą w czasie tĊgich mrozów koáchoĨnik zabieraá do chaty gĊsi, cielaka i kilka jagniąt,
które paskudziáy na podáogĊ, wraz z raczkującymi dzieümi gospodarza.
StaĞ juĪ od dáuĪszego czasu trwaá w nieco moĪe zbyt zaĪyáych stosunkach z tą panienką, wobec czego po sprowadzeniu siĊ
do wspólnego mieszkania, juĪ bez skrĊpowania wspóáĪyá z nią, jak z Īoną. W ten sposób znów nasza wspólnota rodzinna powiĊkszyáa
siĊ o dwie osoby, przy czym do pracy byáo juĪ nie dwóch i dwie máode i silne kobiety.

Rozdziaá VII
AKLIMATYZACJA
Gdy przeniosáem na nowe miejsce budynki, nie zaleĪaáo mi, broĔ BoĪe, na poĞpiechu. PrzecieĪ, przez okres zatrudnienia caáa prawie
rodzina miaáa zapewnione utrzymanie.
Studia na politechnice wymagaáy dokáadnej pracy i wyrobiáy we mnie trochĊ pedanterii. Poza tym, jak siĊ o tym przekonaáem,
ja zwykle nie doceniaáem wáasnych moĪliwoĞci i z tego wzglĊdu staraáem siĊ wykonaü powierzoną mi pracĊ jak najstaranniej.
Najpierw wiĊc, z moĪliwie duĪą precyzją, wytyczyáem kontury przyszáego budynku, sprawdzając, przy pomocy przekątnych,
zachowanie wzajemnej prostopadáoĞci przyszáych Ğcian. NastĊpnie wykopaáem rowek i rozpocząáem ukáadanie Ğcian z duĪych
glinianych szeĞcianów, które uprzednio uzyskaáem z pociĊcia Ğcian rozbieranych budynków. Cegáa taka waĪyáa okoáo 30 kilogramów.
Po uáoĪeniu jednej warstwy zbliĪonej wysokoĞci "cegieá" podnosiáem je i kaĪdą tak wyrównywaáem od spodu, przy pomocy ostrego
szpadla, by leĪaáa bez luzów, caáą swą podstawą przylegając do ziemi. NastĊpnie uáoĪyáem je z powrotem i zrównaáem tak, by górna
powierzchnia caáej warstwy tworzyáa jedną páaszczyznĊ.
Z kolei ukáadaáem nastĊpną warstwĊ potĊĪnych cegieá, naturalnie w taki sposób, by pionowe páaszczyzny styków mijaáy siĊ
w poszczególnych warstwach i znów powtarzaáem manipulacjĊ Ğcisáego dopasowania i wyrównania powierzchni. Za zaprawĊ murarską
sáuĪyáa mi rzadka glina. Wobec dobrego przylegania, warstwy zaprawy byáy bardzo równe i cienkie, co w rezultacie powodowaáo
równomierne osiadanie przy wysychaniu i pozwalaáo na unikniĊcie wypaczeĔ poszczególnych Ğcian, w odróĪnieniu od stawianych dotąd
budynków z gliny. Po miesiącu, gdy Ğciany budynku byáy gotowe, wyglądaáy bardzo efektownie, równiutkie jak pudeáko od zapaáek.
Dach zbudowaáem w sposób bardzo prymitywny, na wzór innych w tej okolicy. PomiĊdzy szczytowymi Ğcianami przebiegaáa wzdáuĪ
budynku belka z okorowanego okrąglaka brzozowego, podparta w Ğrodku swej dáugoĞci sáupkiem drewnianym. O belkĊ opieraáy siĊ
krokwie w postaci cienkich Īerdzi uáoĪonych w odstĊpach okoáo 30 cm od siebie. Pochylenie dachu byáo nieznaczne, bowiem deszcze
w ciągu lata padaáy bardzo rzadkie.
Krokwie pokryáem warstwą áozy, ukáadanej w poprzek, a nastĊpnie, poczynając od najniĪej poáoĪonej czĊĞci dachu, ukáadaáem
darninĊ, trawą do spodu, równieĪ warstwami poziomymi, dbając o dobre wiązanie, to znaczy o to, by styki poszczególnych kawaáków
nie leĪaáy jedne na drugich, lecz by siĊ mijaáy.
Taka warstwa darni miaáa przeszáo 30 cm gruboĞci. Zarówno Ğciany, wewnątrz i zewnątrz, jak teĪ i dach pokryáem cienką warstwą
gliny mieszanej póá na póá z nawozem koĔskim, znów zgodnie z powszechnie stosowanym sposobem tynkowania, a nastĊpnie
pobieliáem rzadkim roztworem biaáej glinki.
KoáchoĨnicy z caáej wsi przychodzili podziwiaü efekt mej pracy i jednoczeĞnie orzekli, Īe jestem wybitnym fachowcem
w tej dziedzinie.
RzeczywiĞcie budynek mojej roboty wyróĪniaá siĊ spoĞród innych równoĞcią powierzchni Ğcian i starannym wykoĔczeniem caáoĞci.
Gospodarz postawiá nam wódkĊ i byá zadowolony z mego dzieáa.
Wkrótce posypaáy siĊ jak z rĊkawa dalsze zamówienia na stawianie nowych budynków. RóĪnica w pracy polegaáa na tym,
Īe uprzednio naleĪaáo wykonaü "saman", to znaczy wykopaü okrągáy dóá Ğrednicy trzech - czterech metrów i gáĊbokoĞci okoáo póá
metra, napeániü go gliną, dosypaü sporo plew i dolaü kilka beczek wody, po czym przepĊdzaü po nim woáa lub krowĊ tak dáugo, aĪ zrobi
siĊ z tego plastyczny materiaá do wyrobu surowych cegieá. Cegáa tak zwana "samanem" w ksztaácie prostopadáoĞcianu o podstawie
kwadratowej i wymiarach /20 x 20 x 50 cm/ - wykonana byáa przy pomocy drewnianej formy, a nastĊpnie suszona na sáoĔcu.
Piece stawiaáo siĊ z cegieá normalnych rozmiarów wykonanych z surowej gliny. StolarkĊ dostarczaá przyszáy wáaĞciciel budynku.
Dopiero budowanie glinianych chat, które wkrótce opanowaáem caákowicie, przynosiáo mi dochód pozwalający utrzymaü siĊ wraz
z liczną rodziną. TrudnoĞü jednak polegaáa na tym, Īe sezon budowlany trwaá tylko cztery miesiące w ciągu roku, a jeĞü i piü trzeba byáo
przez okrągáy rok. NaleĪaáo pomyĞleü o nadrobieniu braków.
Zgáosiáem siĊ wiĊc do koáchozu ofiarując swoje usáugi przy transporcie dostaw pszenicy do punktu skupu. PszenicĊ woziáo siĊ
wozami zaprzĊĪonymi w parĊ woáów, nie w workach, lecz zasypana luzem. Siedemdziesiąt kilometrową odlegáoĞü woáy pokonywaáy
w ciągu dwóch dni. Droga powrotna zajmowaáa nastĊpne dwa dni.
Wóz przed jego zaáadowaniem waĪono, a nastĊpnie waĪono go powtórnie, juĪ po zaáadowaniu pszenicy. Dyszel umocowany byá
na metalowej osi pozwalającej mu na ruch w kierunku pionowym, natomiast poziome pokrĊcanie dyszla pociągaáo za sobą przednie koáa
i powodowaáo skrĊcanie wozu.
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Zaopatrzyáem siĊ w maáą siekierkĊ i spory klin drewniany, który bezpoĞrednio przed wjazdem na wagĊ z zaáadowanym wozem
wbijaáem siekierkĊ w obudowĊ dyszla, nad jego osią, przyginając go tym do doáu, co poprzez jarzmo przenosiáo czĊĞü ciĊĪaru wozu na
karki woáów. Gdy wóz wjeĪdĪaá na wagĊ, woáy staáy poza nią i czĊĞü ciĊĪaru wozu cisnĊáa nie wagĊ, lecz ziemiĊ, poprzez przednie nogi
woáów.
Teraz naleĪaáo zgadnąü ile naleĪy odsypaü z wozu pszenicy, by przy odbiorze waga zgodziáa siĊ z zanotowaną po zaáadowaniu.
Miaáem przy sobie worek, do którego po wyjeĨdzie ze wsi, nasypaáem okoáo szeĞüdziesiĊciu kilogramów pszenicy. Worek odniosáem
kilkanaĞcie kroków od drogi.
Po przyjeĨdzie do punktu skupu wjechaáem wozem na wagĊ. W czasie waĪenia magazynier spojrzaá na mnie podejrzliwie, po czym
oddaliá siĊ. PrzeĪyáem duĪo strachu, bowiem obawiaáem siĊ, Īe magazynier poszedá po milicjanta, bo zauwaĪyá niedobór pszenicy.
Po chwili jednak magazynier wróciá i odsypaá okoáo dwudziestu kilogramów pszenicy do przyniesionego przez siebie woreczka.
Zorientowaáem siĊ, Īe ja zbyt maáo odsypaáem.
Przy nastĊpnym kursie odsypaáem okoáo osiemdziesiĊciu kilogramów i wówczas waga przy odbiorze zgodziáa siĊ. KaĪdorazowo,
po powrocie do domu udawaáem siĊ w nocy, z wypoĪyczonym dwukoáowym wózkiem w step i przywoziáem do domu worek pszenicy,
którą wysypywaáem do ruskiego pieca w mieszkaniu.
Taki piec to caáy gmach, przy czym wáaĞciwe palenisko i miejsce na pieczenie chleba zajmuje stosunkowo maáo miejsca, a caáoĞü
zapeánia prawie póá izby kuchennej. Na takim piecu Ğmiaáo moĪe spaü liczna rodzina.
Budowaáem go sam z tą myĞlą, by mógá mi sáuĪyü za spichlerz. W związku z tym u góry pozostawiáem kilka otworów
wietrzajkowych, zaopatrzonych w kraty druciane, a u spodu jedną cegáĊ bez zaprawy, by moĪna ją byáo áatwo wyjąü. Do wnĊtrza pieca
zmieĞciáo siĊ okoáo dziesiĊciu cetnarów "zdobytej" pszenicy. Po usuniĊciu cegáy u spodu wysypywaáo siĊ parĊ garĞci ziarna, a gdy siĊ
je zebraáo wówczas na to miejsce wysypywaáa siĊ nastĊpna niewielka porcja. Zatkanie dziury cegáą sprawiaáo pewną trudnoĞü,
lecz dawaáo siĊ wykonaü. Naturalnie tĊ czĊĞü pieca natychmiast bieliáem glinką, po której wyschniĊciu, trudno byáo zauwaĪyü, Īe cegáa
moĪe byü usuwana.
Dla odwrócenia uwagi i odsuniĊcie jakichkolwiek podejrzeĔ zwróciáem siĊ do przewodniczącego koáchozu z gorącą proĞbą
o zapomogĊ w postaci kilkudziesiĊciu kilogramów mąki lub pszenicy.
Po kilku dniach natarczywych próĞb otrzymaáem na odczepnego dwa pudy, to jest trzydzieĞci dwa kilogramy pszenicy,
za co zobowiązaáem siĊ do pracy w koáchozie. Przeszedáem przez caáą wieĞ z uradowaną miną chwaląc siĊ, Īe udaáo mi siĊ wyprosiü
pomoc. KaĪdy wiĊc wiedziaá, Īe u mnie z jedzeniem jest krucho i nikomu nie przyszáo do gáowy moĪliwoĞü posiadania przez mnie
jakichĞ zapasów ĪywnoĞci.
Teraz miaáem nastĊpny problem do rozwiązania. Zadaáem sobie pytanie, w jaki sposób pszenicĊ zamieniü na mąkĊ, bez zwrócenia
czyjejkolwiek uwagi.
O wiezieniu do máyna nie byáo mowy. Okazaáo siĊ jednak, Īe to nie jest Īaden problem, bowiem w ciągu zimy w nocy
wychodziliĞmy na podwórze z kocem, na który z wysokoĞci okoáo dwóch metrów sypaliĞmy garĞciami pszenicĊ. Silny wiatr speániaá
rolĊ wialni. NastĊpnie tak oczyszczone ziarno meááo siĊ na zwykáej rĊcznej maszynce do mielenia kawy, czy pieprzu.
Mieląc, kaĪdą porcjĊ przepuszczaáo siĊ dwukrotnie przez maszynkĊ, uzyskując w ten sposób okoáo oĞmiu kilogramów gruboziarnistej
"krupczatki" w ciągu dnia pracy. Poza tym zakupiáem w sklepiku caáą skrzynkĊ "moskiewskiej" wódki, a po póá roku, gdy z bliĪej
nie wyjaĞnionych przyczyn przez dáuĪszy czas nie dostarczano wódki - wówczas caáy swój zapas pozamieniaáem kolejno na masáo, jaja
i inne produkty. przy czym stale odstĊpowaáem "ostatnią butelkĊ".
Dawno juĪ minĊáy te czasy, gdy odnoszono siĊ wrogo do przesiedlonych i gdy na przykáad przewodniczący koáchozu namawiaá
ustawionych w kolejce do sklepiku, by nas z niej wyrzucono. Wówczas uratowaáa nas tylko stanowcza postawa. OparliĞmy siĊ z bratem
o siebie plecami stając w pozycji bokserskiej i zawoáaliĞmy: "a no, niech ktoĞ spróbuje nas ruszyü!", no i nikt nas nie usunąá z kolejki.
Obecnie ĪyliĞmy w dobrej komitywie z mieszkaĔcami wsi, a nawet i z przewodniczącym koáchozu. Nigdy chyba nie zapomnĊ mojej
z nim rozmowy, jeszcze na początku naszego pobytu w koáchozie.
Zwróciáem siĊ wówczas z proĞbą o zatrudnienie mnie w charakterze pracownika umysáowego, w zarządzie koáchozu,
na co on przeegzaminowaá mnie z páodozmianu. Egzaminu jednak nie zdaáem, bowiem mówiáem o kolejnoĞci hodowli róĪnych roĞlin,
co okazaáo siĊ zupeánie nie realne, bowiem w danych warunkach klimatycznych, nadmiaru ziemi i braku rąk roboczych, stosowano
uprawĊ jarej pszenicy w ciągu trzech kolejnych lat, bez jakiegokolwiek nawoĪenia, po czym wyeksploatowany obszar ziemi
pozostawiano na piĊü do oĞmiu lat odáogiem dla wypoczynku. Teren uprzednio uprawiany szybko zarastaá trawą i byá nadaá
eksploatowany jako pastwisko dla bydáa.
Nie orientowaáem siĊ w tych zagadnieniach, co skompromitowaáo mnie z kretesem w oczach przewodniczącego koáchozu,
który zresztą po pewnym czasie zacząá siĊ odnosiü do mnie i w ogóle do wszystkich przesiedlonych w 1940 r. ze zrozumieniem naszej
ciĊĪkiej sytuacji, a nawet z pewną dozą sympatii.
cdn.
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