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Jubileusz 90-lecia
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
W dniu 30 stycznia 2009 roku odbyły się w Warszawie uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Honorowy patronat nad obchodami 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.
Uroczystości rozpoczęły się od udziału
uczestników Jubileuszu we Mszy Świętej
odprawianej w Kościele Świętego Krzyża, przy
Krakowskim Przedmieściu, przez Metropolitę
Warszawskiego ks. Arcybiskupa Kazimierza
Nycza. Przy ołtarzu stał poczet sztandarowy ze
Sztandarem SGP. Msza święta została
odprawione w intencji geodetów oraz
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Podczas
Mszy, ks. Arcybiskup wygłosił bardzo ciekawą
i pouczającą homilię mówiąc w bardzo ciepłych
słowach o zawodzie geodezyjnym i dokonaniach
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
W koncelebrze brał udział ks. Jan Malinowski
Duszpasterz Krajowy Geodetów.
Dalszy ciąg uroczystości Jubileuszowych odbył
się w salach Warszawskiego Domu Technika. Po
wprowadzeniu
Sztandaru
SGP,
Prezes
Stowarzyszenia Kol. Krzysztof Cisek powitał
serdecznie przybyłych gości honorowych
w osobach: Jacka Fallusa przedstawiciela
Prezydenta RP Posła na Sejm RP, Józefa
Rackiego Posła na Sejm RP, Jolantę Orlińską
Głównego Geodetę Kraju, Jerzego Kozłowskiego
przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ewę Rodamino przedstawiciela Ministra
Edukacji Narodowej, Ewę Mankiewicz-Cudny
Prezesa Rady Krajowej FSNT NOT, Jerzego
Gumińskiego Sekretarza Generalnego NOT,
Václava Šandę Prezesa ČSGK, Igora Treveho
Prezydenta Ukraińskiego Towarzystwa Geodezji
i
Kartografii,
Horsta
Borg-manna
Przewodniczącego Deutscher Verein für
Vermessugswesen,
Andrzeja
Kubiaka
Wiceprezy-denta
Warszawy,
Kazimierza
Bujakowskiego
Wiceprezydenta
Krakowa,
Bolesława
Grygorowicza
Wiceprezydenta
Bydgoszczy, Krzysztofa Mączewskiego Geodetę
Województwa
Mazowieckiego, ks. Jana
Majewskiego Krajowego Duszpasterza Geo-

detów, Wojciecha Matelę Prezesa Geodezyjnej
Izby Gospodarczej, Waldemara Klocka Prezesa
Polskiej Geodezji Komercyjnej, Sławomira Leszkę
Prezesa Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby
Gospodarczej, Andrzeja Hopfera Prezesa
Federacji Rzeczoznawców Majątkowych, Joannę
Bronowicz Prezesa Stowarzyszenia Kartografów
Polskich, Jerzego Gaździckiego Prezesa Polskiego
Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Marka
Baranowskiego Dyrektora Instytutu Geodezji
i Kartografii oraz sponsorów Jubileuszu. Na
zakończenie swego wystąpienia Prezes SGP
porosił Kol. Alicję Kulkę oraz Bogdana Neya o
pomoc w prowadzeniu uroczystości, zapraszając
ich do Prezydium.
Następnie przedstawiciel Prezydenta Poseł
Jacek Fallus wręczył odznaczenia państwowe
następują-cym Koleżankom i Kolegom: Złoty
Krzyż Zasługi otrzymali: Kol. Zdzisław
Dworakowski, Kol. Jan Łopaciuk, Kol. Romuald
Maksymowicz, Kol. Andrzej Pachuta, Kol. Marian
Ryczek; Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Kol.
Andrzej Myłka i Brązowy Krzyż Zasługi
otrzymały: Alicja Kulka i Ewa Szarek.
Z kolei Kol. Alicja Kulka odczytała uchwałę
Prezydium Zarządy Głównego SGP, które w
dowód wdzięczności za przychylność, przyjaźń i
wsparcie Stowarzyszenia, nadało medal
Stowarzyszenia Geodetów Polskich „AMIGO
SOCIETAS” Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
oraz następującym Koleżankom i Kolegom:
Jerzemu Albinowi, Janowi Bielańskiemu,
Aleksandrze
Bujakiewicz,
Kazimierzowi
Bujakowskiemu, Krzysztofowi Mączewskiemu,
Bogdanowi Neyowi, Łucjanowi Pietluchowi,
Wojciechowi Ratyńskiemu, Jerzemu Sołtysowi,
Andrzejowi Szymczakowi, Barbarze Tibinger,
Grzegorzowi Wiśniewskiemu. Medale wręczył
Prezes Stowarzyszenia.
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Następnie Kol. Alicja Kulka odczytała dwie
uchwały Zarząd Głównego SGP o nadaniu
zasłużonym działaczom Stowarzyszenia medali
„W Dowód uznania” i Diamentowych Odznak
Honorowych SGP oraz uchwałę Prezydium

•

Medal
„W dowód uznania” otrzymali
Koleżanki i Koledzy:. Maria Januszko, Jerzy
Piotrkowski, Marian Szymański, Eugeniusz Tes,
Tadeusz Wiśniewski.

•

Diamentową Odznakę Honorową SGP
otrzymali Koleżanki i Koledzy: Stanisław
Cegielski, Andrzej Jarzymowski, Mieczysław
Gabryszewski, Stanisław Grodzicki, Mieczysław
Jóźwiak, Jan Kłopotowski, Sylwester Kołakowski,
Maria Kucharzak, Maria Oyrzanowska, Łucjan
Pietluch, Lech Staniszewski, Tomasz Telega.

Zarządu Głównego o nadaniu aktywistom
Stowarzyszenia Złotych i Srebrnych Odznak
Honorowych SGP.

•

Złotą Odznakę Honorową SGP otrzymali
Koleżanki i Koledzy: Robert Pajkert, Julianna
Pasternak, Halina Lewek, Wiesława Walczak,
Ewa Sawicka, Wiesław Potrapeluk.

•

Srebrną Odznakę Honorową otrzymał Kol.
Adolf Jankowski.

Odznaczenia wręczyli Prezes i Sekretarz Generalny SGP
Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła Kol. Helenie Malinowskiej Srebrną Odznakę Honorową
NOT..
Prezydent Bydgoszczy nadał Kol. Tadeuszowi Podowskiemu i Stanisławowi Marcinowi Wilińskiemu
„Medal Prezydenta Bydgoszczy”.
Po wręczeniu odznaczeń Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Kol. Krzysztof Cisek wygłosił referat:
Szanowne Panie !
Szanowni Panowie!
W prezbiterium kościoła w Wągrowie można znaleźć napis w języku łacińskim. W tłumaczeniu napis ten
brzmi: „Ucz się od geometry – obserwuj punkt końcowy, abyś nie zszedł z drogi”.
Piękna wielowiekowa maksyma zaleca czytającemu wzorować się na jednym z kanonów zawodu
geodety. Skoro maksyma ta dotyczy geodetów to musi również dotyczyć organizacji, która ich reprezentuje.
SGP jest organizacją żywą, zawsze nadążającą za potrzebami czasu. Najlepszym dowodem są hasła kilku
ostatnich Zjazdów Delegatów, „SGP sprosta wyzwaniom czasu”, „SGP w nowej rzeczywistości”. Pomimo
swojej ciągłej świeżości, SGP od dziewięćdziesięciu lat nie zeszło z drogi, którą wytyczyli nasi przodkowie
zakładając Związek Mierniczych Polskich, gdy wpisywali w statut: „Związek wypełnia swe zadania poprzez:
1. występowanie w sprawach zawodu mierniczego przed władzami i społeczeństwem,
2. utrzymywanie na wysokim poziomie wiedzy i etyki zawodowej,
3. wydawanie czasopisma zawodowego,
4. przestrzeganie należytego wykonywania zawodu przez swych członków,
5. obronę wspólnych interesów zawodowych i obronę poszczególnych członków”.
Przez 90 lat SGP nie zaniechało żadnego zadania ustalonego przez naszych założycieli. Przez całe lata
dodawaliśmy do naszej działalności zadania, których wymagała rzeczywistość. Dzisiaj:
- Stowarzyszenie to organizacja o 90-letnim rodowodzie i tradycjach głęboko tkwiących w świadomości
inżynierów i techników geodetów,
- Stowarzyszenie jest pozarządowym, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o charakterze naukowo
technicznym i zawodowym,
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- Stowarzyszenie w ciągu dziewięćdziesięciu lat swego istnienia wypracowało i ukształtowało takie formy
organizacji i funkcjonowania, które przyniosły określony dorobek i uznanie większości członków,
- Stowarzyszenie to uznany i liczący się członek Stowarzyszeń międzynarodowych.
Początek 20 wieku to trwający proces powstawania Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), która
została powołana w roku 1926. Wówczas to Związek Mierniczych Przysięgłych RP przystąpił do
Federacji. Na VI Kongresie FIG w roku 1938 inż. Władysław Sarmacki – prezes Związku Mierniczych
został wybrany I wiceprezesem FIG. VII Kongres, dzięki staraniom inż. W. Sarmackiego , miał się odbyć
w roku 1942 w Warszawie.
W lutym 1939 roku odbył się pod patronatem ówczesnego Premiera gen. Dywizji dr Felicjana Sławoj –
Składowskiego I Kongres Inżynierów Miernictwa.
Po wybuchu II Wojny Światowej w wielu obozach jenieckich powstawały koła geodetów, które
prowadziły działalność koleżeńską oraz szkoleniową. Zachowały się protokóły zebrań i statuty. Geodeci
zapisywali się chlubnie, m.in. ci z kompanii geograficznej służby topograficznej 2 Korpusu Wojska Polskiego.
Od marca 1945 roku nasi koledzy pracowali nad powołaniem Związku Mierniczych RP, którego Zjazd
Delegatów Odbył się we wrześniu 1945 r. w Warszawie.
W roku 1951, po zmianie nazwy naszego zawodu, przyjęto propozycję zmiany nazwy naszej organizacji
na Stowarzyszenie Geodetów Polskich. VII Zjazd Delegatów, już SGP odbył się w roku 1953.
Dziesiątki lat działalności SGP to:
- setki konferencji naukowo – technicznych
- kursy i szkolenia zawodowe,
- ukoronowane zabiegi o prawne uregulowanie zawodu,
- udział w procedurze nadawania uprawnień zawodowych,
- współpraca z agendami rządowymi poprzez udział w pracach rad, komisji i gremiów,
- opiniowanie aktów prawnych dotyczących geodezji,
- działalność międzynarodowa (FIG, spotkania Komitetu Permanentnego, Kongres
Katastralny, Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji),
- udział i kierowanie komisjami międzynarodowymi,
- działalność sekcji naukowych,
- działalność głównych komisji i klubów,
- konkurs wiedzy geodezyjnej,
- wzmacnianie więzi koleżeńskiej poprzez fundusz pomocy koleżeńskiej,
- setki imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym mistrzostwa Polski geodetów w różnych dyscyplinach,
- spotkania i dyskusje,
- działalność integracyjna środowisk geodezyjnych.
Wobec swoich członków, Stowarzyszenie ma być organizatorem ciągłego doskonalenia zawodowego, ma
być rzecznikiem interesów osobistych i społecznych geodetów, wreszcie ma być inicjatorem nowoczesności
i postępu w geodezji.
Oto Stowarzyszenie Geodetów Polskich po 90 latach od pierwszego powszechnego Zjazdu Mierniczych
Polskich. Bez mała 5-tysięczna organizacja polskich geodetów, jedyny w Polsce reprezentant całego
zawodu.
Stowarzyszenie wchodzi w ostatnią dekadę stulecia z poczuciem poważnej troski o sprawy naszego
zawodu, jego dalszy rozwój i kształt w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym w Polsce, ze
świadomością bagażu 90-letniej tradycji, na którą złożyła się praca, wysiłek społeczny i zaangażowanie
naszych poprzedników.
Przez całe lata naszej działalności w naszym stowarzyszeniu pojawiły się wybitne indywidualności,
Geodeci o niebywałym autorytecie, jak również setki pracowitych skromnych osób, które urabiały jak
najlepszą opinię dla SGP. Ustawiczna działalność we władzach stowarzyszenia to poważny obowiązek
wymagający nie tylko zaangażowania, ale i czasu, nierzadko wielu godzin wyrywanych z życia zawodowego,
z życia rodzinnego. Dziś, po 90-ciu latach naszej działalności nie podjąłbym się wymienić wszystkich naszych
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wybitnych działaczy, ani też tych pracowitych, a skromnych, ponieważ jest to bardzo duża rzesza i nie
sposób byłoby, aby kogoś nie pominąć. Przy każdej ważnej okazji wspominamy tych, którzy pracowali na
nasz wizerunek. W dniu dzisiejszym delegacja naszych kolegów złożyła kwiaty na mogile naszego
nieodżałowanego Prezesa prof. Kazimierza Czarneckiego. Wspominając tak naszych działaczy, jak
i członków, którzy przez 90 lat odchodzili od nas, proszę Państwa o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą
zadumy, a każdy z nas w czasie zadumy niech wspomni tych, których pamięta.
Dziękuję.
Dzisiaj Stowarzyszenie ma swoje Święto.. Dzisiaj my, członkowie Stowarzyszenia możemy pozwolić sobie
na osobistą refleksję, że tylko w SGP mogliśmy poznać tylu znakomitych kolegów, naukowców –
znakomitych profesorów, inżynierów – wykonawców prac geodezyjnych, kierowników wysokich urzędów
geodezyjnych, pracowników administracji, prezesów firm geodezyjnych itd.. Wszystkim tym, których
poznałem pięknie dziękuję za pomoc, współpracę, przychylność jak i obiektywną krytykę. Wszystkim
przyjaciołom w całym kraju poznanym przez Stowarzyszenie dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję Sekretarzowi Generalnemu SGP za jego zaangażowanie, ogrom pracy
i przyjacielskie wspieranie.
Przez ostatnie lata mam honor pracować z członkami Zarządu Głównego i im serdecznie dziękuję za
owocną, koleżeńską współpracę. Dziękuję wszystkim tym koleżankom i kolegom, którzy stanowią oblicze
naszego Stowarzyszenia, którzy organizują i prowadzą prace w SGP, Członkom sekcji naukowych i Komisji
Głównych, klubów, zespołów sądów konkursowych, organizatorom konferencji naukowo technicznych
i imprez integracyjnych, organizatorom imprez sportowych i Dnia Geodety, redakcji Przeglądu
Geodezyjnego, Pracownikom Biura Zarządu Głównego i Zespołu Rzeczoznawców.
Dziękuję Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Kaczyńskiemu, za objęcie patronatem
naszego jubileuszu.
Dziękuję Ekscelencji księdzu Arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi za osobiste odprawienie mszy świętej
w intencji wszystkich geodetów w Polsce.
Dziękuję panom Posłom Rzeczypospolitej Polskiej, w wśród nich szczególnie tym, którzy tak wiele
pomogli przy naszym jubileuszu.
Dziękuję wszystkim Głównym Geodetom Kraju. Muszę podkreślić, ze zawsze działaliśmy w pełnej
współpracy z każdym z Głównych Geodetów Kraju. Tak miło, panowie Prezesi i Pani Prezes z Wami
wszystkimi się spotkać i wspomnieć o Waszej przyjaźni i przychylności.
Ogromne podziękowania kieruję do byłego i obecnego Dyrektora Departamentu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególnie dziękuję Tobie Janku za Twoją niespotykaną przyjaźń i życzliwość
kilkudziesięcioletnią wobec mnie.
Dziękuję wszystkim osobistościom życia politycznego, społecznego i gospodarczego Polski, z którymi
mieliśmy okazję współpracować, przedstawicielom urzędów i instytucji, a szczególnie tym, którzy zapraszali
nas na swoje uroczystości czy konferencje.
Dziękuję organizacjom geodezyjnym, z którymi współpracujemy. Dziękuję wszystkim współpracującym
dyrektorom firm geodezyjnych, a szczególnie tym, którzy wsparli finansowo nasz jubileusz.
Dziękuję władzom Federacji FSNT NOT i bratnim stowarzyszeniom za owocną współpracę.
Dziękuję przedstawicielom prasy, radia i telewizji za udział w naszym jubileuszu.
Dziękuję wszystkim nie wymienionym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają, czy chociażby tylko nas
lubią.
Dziękuję za uwagę!.

Po referacie nastąpiły wystąpienia Gości
Honorowych, którzy w ciepłych słowach
gratulowali wspaniałego jubileuszu, podkreślali
trud zawodu geodezyjnego i życzyli dalszych
osiągnięć
zarówno
dla
poszczególnych

geodetów jak i dla Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
Po wystąpieniach gości głos zabrał Kol.
Bogdan Ney, który w skrócie przedstawił historię
zawodu geodezyjnego, którego początki sięgają
ponad sześć tysięcy lat. Przedstawił jak
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zmieniała się technika pomiarowa oraz warsztat
geodety, stwierdził, że również zakres działania
naszego zawodu uległ dużemu poszerzeniu.
Na zakończenie części oficjalnej, Prezes
Stowarzyszenia
serdecznie
podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
i prowadzenia uroczystości jubileuszowych.
Poprosił
o
wyprowadzenie
sztandaru
Stowarzyszenia Geodetów

Polskich.
Po krótkiej przerwie, koncertował kwartet
„Prima Vista”, wykonując utwory muzyczne
kompozytorów polskich. Koncert został ciepło
przyjęty przez uczestników spotkania.
Na zakończenie Jubileuszu odbyło się
spotkanie koleżeńskie połączone z tańcami.
Trwało ono do późnych godzin wieczornych
i cieszyło się wielkim powodzeniem.

Organizatorem jubileuszu był Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Bezpośrednio organizacją kierował Komitet Organizacyjny w składzie:
Kol. Zdzisław Dworakowski
Kol. Jan Łopaciuk
Kol. Stanisław Grodzicki
Kol. Włodzimierz Kędziora
Kol. Alicja Kulka
Kol. Tadeusz Kuźnicki
Kol. Ewa Swicka

- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Członek
- „
- „
- „
„ „

Sponsorzy Jubileuszu
Karol Beck prezes firmy „Polkart” w Sławnie.
Tomasz Białożyt prezes Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego w Katowicach.
Ryszard Brzozowski prezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Lech Fronckiel prezes firmy „Gokart” w Warszawie.
Zbigniew Głogowski prezes OPGK w Krakowie.
Franciszek Gryboś prezes firmy MGGP w Tarnowie.
Danuta i Piotr Karasiowie firma Kwant w Ostrołęce.
Waldemar Klocek prezes OPGK w Olsztynie.
Jan Lipiński prezes OPGK w Bydgoszczy.
Zbigniew Olszewski prezes OPGK w Białymstoku.
Łucjan Pietluch dyrektor firmy „Geokart International” w Rzeszowie
Ludmiła Pietrzak prezes firmu „Intertim” w Suwałkach.
Zygmunt Pysz prezes OPGK w Rzeszowie.
Florian Romanowski prezes OpeGieKa w Elblągu.
Monika Sadzińska prezes firmy „ABM Studio Geodezji i Kartografii Numerycznej” w Warszawie.
Sławomir Suszka dyrektor OPGK „Geomap” w Zielonej Górze.
Aleksander Stambułka prezes Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego „OPGK” we Wrocławiu.
Waldemar Stateczny i Stanisław Nisztal firma „Geomax” w Opolu Lubelskim.
Grzegorz Wiśniewski Prezes firmy „INTERGRAPH Polska” w Warszawie.
Tadeusz Kuźnicki
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Poczet sztandarowy SGP przed ołtarzem w kościele Św. Krzyża.

Uczestnicy Mszy Świętej.

Prezydium: Kol. Alicja Kulka, Kol. Krzysztof Cisek, Kol. Bogdan Ney.

Arcybiskup Kazimierz Nycz odprawia Mszę Świętą.

Sala obrad.

Referat wygłasza Prezes SGP Kol. Krzysztof Cisek.
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Przemawia Główny Geodeta Kraju Pani Jolanta Orlińska.

Koleżanka i Koledzy odznaczeni odznaczeniami
Państwowymi, od lewej Koledzy: Zdzisław Dworakowski
Kamil Kasprzycki Jan Łopaciuk, Andrzej Pachuta, Marian
Ryczek i Kol. Alicja Kulka.

Wręczanie medali „W dowód uznania”, od lewej Kol. Marian Szymański, Kol. Maria Januszko, zasłoniętyEugeniusz Tes, Kol. Tadeusz Wiśniewski, wręcza Prezes SGP Kol. Krzysztof Cisek.

Wręczanie Medali „Amigo Socjetas”, od lewej: Alicja Kulka i Prezes Krzysztof Cisek wręczający Medale, dalej odznaczani Kol.
Bogdan Ney, Kol. Józef Racki, Kol. Jan Bielański, Kol. Andrzej Szymczak, Kol. Kazimierz Bujakowski, Kol. Jerzy Albin, Kol. Krzysztof
Mączewski, Kol. Aleksandra Bujakiewicz, Kol. Wojciech Ratyński, Kol. Łucjan Pietluch, Kol. Jerzy Sołtys, Pan Grzegorz Wiśniewski.
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Koncert zespołu „Prima Vista”

Toasty

Ostatni Mohikanie

Coctail

Tańce

Strzemienny
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Zebranie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Warszawa, dnia 24 listopada 2008 r.
'
W dniu 24 listopada 2008 roku odbyło się w
Warszawie zebranie Zarządu Głównego SGP.
Zebranie przewodniczył Prezes Stowarzyszenia
Kol. Krzysztof Cisek.
Po powitaniu przybyłych zaproponował
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wspomnienie o prof. Ryszardzie
Koronowskim przewodniczącym
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 40-lecie
Jego śmierci – wygłosi prof. Adam Linsenbart.
3. Prezentacja oferty ubezpieczeniowej dla
członków Stowarzyszenia przygotowanej
przez Krajowe Biuro Brokerskie Sp. Z o. o.prowadzi Pan Mateusz Holly Dyrektor
Zarządzający.
4. Przerwa.
5. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania z
działalności Stowarzyszenia Geodetów
Polskich za okres od 20.09.2008 r. do
6.11.2008 r.
6. Przyjęcie protokółu nr 6/2007/2008 z
zebrania Zarządu Głównego z dnia
20.09.2008 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
W punkcie 2 porządku obrad, Kol. Adam
Linsenbarth przedstawił zebranym sylwetkę
zmarłego tragicznie przed 40-stu laty,
Przewodniczącego Zarządu Głównego SGP Kol.
Ryszarda Koronowskiego.
Kol. Ryszard Koronowski urodził się 20 lipca
1927 roku w Mławie. W 1947 r. rozpoczął studia
na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej, które ukończył w 1951 roku.
W czasie studiów został zatrudniony w
charakterze asystenta w Katedrze Geodezji
Niższej Wydziału Geodezji i Kartografii. W roku
1953 został adiunktem w Katedrze Rachunku
Wyrównawczego i Obliczeń Geodezyjnych. W
roku 1960 napisał pracę doktorską pt. „Analiza
dokładnościowa i uproszczona metoda ścisłego
wyrównania
łańcuchów
triangulacyjnych”

i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W rok
później
przedstawił
pracę
habilitacyjną
pt. „Problem gęstości oraz sposobu rozmieszczenia baz i azymutów Laplac`a w sieciach
triangulacyjnych” i uzyskał stopień doktora
habilitowanego. W 1962 roku objął funkcję
kierownika Katedry Geodezji na Wydziale
Melioracji Wodnych w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
W roku 1966 zostaję Prodziekanem a następnie
Dziekanem Wydziału. Był członkiem Polskiej
Akademii Nauk.
Od czasów studiów bardzo aktywnie działał
najpierw w Związku Mierniczych Rzeczpospolitej
Polski a potem w Stowarzyszeniu Geodetów
Polskich. W roku 1953 został wybrany do Głównego Sądu Koleżeńskiego a w rok później został
członkiem Zarządu Głównego. W latach 19551958, przez pierwsze dwa lata, pełnił funkcje
Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SGP
a przez następny rok Skarbnika SGP. Przez
następnych 5 lat był członkiem Zarządu
Głównego. W 1963 roku ponownie został
powołany na Wiceprzewodniczącego Zarządu
Głównego a XX Zjazd Delegatów SGP,
obradujący we Wrocławiu w dniach 1 i 2
kwietnia 1966 r. wybrał go na Przewodniczącego
Zarządu Głównego. Funkcję tę pełnił do chwili
tragicznej śmierci w 1968 roku.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Kol.
Ryszarda Koronowskiego.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Pan
Mateusz Holly Dyrektor Krajowego Biura Brokerskiego Sp. z o.o. Zaprezentował ofertę
ubezpieczeniową Hestii dla geodetów.
W projekcie oferty przewiduje się zróżnicowanie
stawek ubezpieczeniowych dla geodetów
będących członkami Stowarzyszenia i pozostających poza nim. Ubezpieczenie może dotyczyć
odpowiedzialności materialnej i cywilnej,
obejmującej roszczenia z tytułu błędu w sztuce.
Przewidywane
sumy
gwarancyjne,
przy
przychodach do pół miliona złotych, to odpowiednio 100 000 i 300 000 złotych. Przewiduje
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się także ubezpieczenie NNW w wysokości
10 000 złotych dla członka Stowarzyszenia,
z sugerowaną opłatą miesięczną w wysokości
dwóch złotych.
Po przerwie, Zarząd Główny przyjął
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za
okres od 20.09.2008 r. do 6.11.2008 r. oraz
zatwierdził protokół nr 6/2007/2008 z zebrania
Zarządu Głównego SGP z dnia 20.09.2008 r.
W sprawach różnych i wolnych wnioskach,
Prezes Stowarzyszenia Kol. Krzysztof Cisek
zapoznał zebranych z pismem Stowarzyszenia
Geodetów Polskich skierowanym do Prezesa
Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie
projektowanej likwidacji Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Pisma
o podobnej treści zostały skierowane również
do: Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława
Komorowskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów
Pana Grzegorza Schetyny oraz do Głównego
Geodety Kraju Pani Jolanty Orlińskiej.

Następnie Prezes SGP zaproponował
ustanowienie
dwóch
medali,
pierwszy
„W dowód uznania” i drugi „Amigo Societas”.
Medal „W dowód uznania” nadawany byłby
członkom SGP i posiadał bardzo wysoką rangę.
Medal „Amigo Societas” (Przyjaciel Stowarzyszenia) nadawany byłby wszystkim, którzy
sprzyjają stowarzyszeniu.
Po dyskusji Zarząd Główny ustanowił medale:
„W dowód uznania” i „Amigo Societas”, oraz
wyraził zgodę na wręczenie 5 medali „W dowód
uznania” aktywistom SGP wytypowanym przez
Prezydium i uzgodnionych z członkami Zarządu
Głównego.
Na zakończenie zebrania Kol. Krzysztof Cisek
podziękował zebranym za aktywność i życzył
szczęśliwego powrotu do domów..

Tadeusz Kuźnicki

Zebranie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Warszawa, 30 marca 2009 r.

W dniu 30 marca 2009 r. odbyło się w
Warszawskim Domu Technika zebranie Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Otwierając zebranie Prezes SGP Kol. Krzysztof
Cisek powitał wszystkich przybyłych na zebranie
po czym w nawiązaniu do uroczystych
obchodów 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, podziękował Koleżankom i Kolegom za
zaangażowanie w organizację tych uroczystości.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wręczenie Medalu „W dowód uznania”
Kol. Jerzemu Piotrowskiemu oraz wysłuchanie
informacji przygotowanej przez niego o VI
Zjeździe Związku Mierniczych Rzeczypospolitej
Polskiej, który odbył się w 1939 roku.
3. Przyjęcie protokółu nr 7/2007/2008 z zebrania
Zarządu Głównego z dnia 24.11.2008

4. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia Geodetów Polskich za okres od
24.11.2008 r.
do 16.03.2009 r.
5. Przerwa.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespołu
Rzeczoznawców SGP za 2008 r.
7. Zatwierdzenie planów finansowych Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zespołu
Rzeczoznawców SGP na 2009 r.
8. Przyjęcie poprawionych tekstów regulaminów
nadawania medali „W dowód uznania”
i „Amigo Socjetas”.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
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Po przyjęciu porządku obrad, Prezes SGP Kol.
Krzysztof Ciosek wręczył Kol. Jerzemu
Piotrowskiemu dyplom i medal „W dowód
uznania”.
Kol. J. Piotrowski dziękując za wyróżnienie,
jednocześnie poinformował zebranych o historii
ufundowania
sztandaru
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Inicjatywa ufundowania
sztandaru powstała wśród geodetów Poznania
w roku 1978, podczas obchodzenia jubileuszu
250-lecia geodezji miasta Poznania. Sztandar
został wykonany według projektu artystki
plastyczki Hanny Flis, żony geodety. Wręczenie
sztandaru przez Prezydenta miasta Poznania
Władysława
Ślebodę
Przewodniczącemu
Zarządu Głównego SGP Koledze Cezaremu
Lipertowi nastąpiło w dniu 6 kwietnia 1979 roku
podczas
zebrania
Zarządu
Głównego
odbywającego się w Poznaniu. Kol. Cezary Lipert
przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu
składającemu się z Kolegów: Krzysztofa Ciska,
Jana Kulki, Jana Zięby. Zebranie było poświęcone
60-leciu Stowarzyszenia
W kolejnym punkcie obrad, po wprowadzeniu
kilku uwag, przyjęto protokół nr 7/2007/2008
z zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia
24.11.208 r.
Bez uwag przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich za
okres od 24.11.2008 r. do 16.03.2009 r.
Następnie, Sekretarz Generalny SGP Kol.
Włodzimierz
Kędziora,
zaprezentował
sprawozdanie z wykonania budżetu SGP za 2008
rok oraz wyniki z działalności gospodarczej
Oddziałów SGP. Z kolej Przewodniczące Głównej
Komisji Rewizyjnej SGP Kol. Helena Milanowska
poinformowała Zarząd Główny SGP o wynikach
przeprowadzonej
kontroli
działalności
Stowarzyszenia w roku 2008. Stwierdziła, że
Komisja nie zgłasza żadnych uwag krytycznych,
działalność merytoryczna i gospodarcza była
prawidłowa, kondycja finansowa Stowarzyszenia jest bardzo dobra. Komisja postuluje o
większą ściągalność składek członkowskich i bardziej czytelną statystykę osób płacących składki
ulgowe bądź z nich zwolnionych.
Zarząd Główny SGP przyjął bez uwag
sprawozdanie z wykonania budżetu Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Zespoły
Rzeczoznawców SGP za rok 2008.

Zaproponowany przez Prezydium Zarządu
Głównego plan finansowy Stowarzyszenia
Geodetów Polskich i Zespołu Rzeczoznawców
SGP na rok 2009 został zatwierdzony bez uwag.
W następnym punkcie obrad, przystąpiono
do dyskusji nad przedstawionymi projektami
regulaminów przyznawania medali „Amigo
Socjetas” i „W dowód uznania”. Po krótkiej
wymianie uwag zatwierdzono regulamin
nadawania medalu „Amigo Socjetas”, natomiast
uchwalenie regulaminu nadawania medalu „W
dowód uznania” odłożono na następne zebranie
Zarządu Głównego SGP.
Po przerwie obiadowej, przystąpiono do
dalszej realizacji porządku obrad. W sprawach
różnych i wolnych wnioskach głos zabrało około
15 osób.
Prezes SGP Kol. Krzysztof Cisek poinformował
zebranych o spotkaniu z Głównym Geodetą
Kraju Panią Jolantą Orlińską dotyczącego
propozycji zmiany „Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy
danych, a także ogólnych warunków umów o
udostępnienie tych baz”. Z inicjatywą zmiany
tego rozporządzenia wystąpiły: Geodezyjna Izba
Gospodarcza i Krajowy Związek Pracodawców
Firm Geodezyjnych - Kartograficznych. Proponowane zmiany dotyczyły przyjmowania i kontroli
operatów przez ośrodki. W przypadku, gdy
ośrodek nie będzie mógł dokonać kontroli w
ustalonym w rozporządzeniu czasie, przyjmuje
dokumentację do zasobu, a kontrolę dokonuje
w terminie późniejszym. Na tej podstawie
wykonawca będzie mógł przekazać materiały
zleceniodawcy. Na spotkaniu SGP poparło ten
projekt, został on przyjęty przez Główny Urząd
Geodezji i Kartografii i skierowany do realizacji.
Następnie
złożył
informację
dotyczącą
posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
„Przyjazne Państwo” do spraw związanych z
ograniczeniem biurokracji, rozpatrującej zmiany
kilku ustaw między innymi Ustawy Prawo
Geodezyjne i kartograficzne. Zmiana dotyczyła
zniesieniu
egzaminów
na
uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
(bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie
zamieszczone są oddzielnie pod tytułem
„Posiedzenie Sejmowej Komisji
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Nadzwyczajnej....”. Na zakończenie swego
wystąpienia Kol. Krzysztof Cisek zaapelował do
Prezesów Oddziałów SGP o powoływanie Kół
SGP w powiatach.
Kol.
Stanisław
Cegielski
delegat
Stowarzyszenia do Rady Krajowej FSNT NOT
stwierdził. że jego zdaniem przedstawicielem
SGP we władzach NOT powinien być Prezes
Stowarzyszenia, wobec tego składa rezygnację z
pełnienia tej funkcji i prosi Zarząd Główny o
powołanie na wakujące miejsce Kol. Krzysztofa
Ciska Prezesa SGP.
Zarząd Główny odwołał Kol. Stanisława
Cegielskiego z funkcji przedstawiciela SGP w
Radzie Krajowej FSNT, dziękując Mu za pracę we

władzach NOT, poczym powołał na to miejsce
Kol. Krzysztofa Ciska Prezesa SGP,
Nadano Diamentowa Odznaki Honorowe SGP
następującym działaczom Stowarzyszenia:
1. Tadeuszowi Kalinowskiemu
2. Januszowi Korpakowi
3. Zofii Piotrowskiej
4. Bogdanowi Grzechnikowi
5. Mieczysławowi Liskowi

- O/Gdańsk
- O/Nowy Sącz
- O/Nowy Sącz
- O/Warszawa
- O/Warszawa

Na zakończenie obrad, Prezes SGP serdecznie
podziękował za aktywność i życzył radosnych
i wesołych Świąt Wielkanocnych oraz szczęśliwego powrotu do domu.

Tadeusz Kuźnicki

Z prac Prezydium Z. Gł. SGP
Zebranie Prezydium w dniu 24,11,2008 r.
• Rozpatrzono sprawę ustanowienia medali: „W dowód uznania” i „Amino Societas” (Przyjaciel
Stowarzyszenia). Zapoznano się z założeniami do regulaminów nadawania medali i postanowiono
przedstawić te założenia do zaakceptowania Zarządowi Głównemu SGP.
• Prezydium zapoznało się z treścią wystąpienia Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Marszałka Sejmu,
prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Głównego Geodety Kraju
w sprawie projektu likwidacji Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Postanowiono
przedstawić tę sprawę na posiedzeniu Zarządu Głównego SGP.
• Nadano, na wniosek Oddziałów, 7 Złotych i 3 Srebrne Odznaki Honorowe SGP.
• Pozytywnie zaopiniowano, wystąpienia Oddziałów, o nadanie 8 Koleżankom i Kolegom Diamentowych
Oznak Honorowych SGP, oraz jednemu Koledze godności ”Zasłużonego Seniora SGP”. Postanowiono,
zgodnie z regulaminem, przedłożyć te wystąpienia na zebraniu Zarządu Głównego z wnioskiem o
podjęcie odpowiednich uchwał.

Zebranie Prezydium w dniu 23.12.2008 r.
• Prezydium zapoznało się z uwagami do założeń do regulaminów nadawania medali „W dowód uznania”
i „Amino Societas”, zgłoszonymi przez Główną Komisję Regulaminową SGP. Postanowiono większość
uwag uwzględnić i przedstawić regulaminy Zarządowi Głównemu SGP do zatwierdzenia.
• Zapoznano się z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wystąpienie
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie projektu likwidacji Funduszu Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
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• Prezydium, na wniosek Oddziałów, nadało 13 złotych i 24 srebrne Odznaki Honorowe SGP oraz
pozytywnie zaopiniowało 7 kandydatów do nadania godności „Zasłużony Senior SGP”.
• Rozpatrzono kandydatury do medalu „Amigo Societas”. Postanowiono na uroczystościach związanych
z 90 – leciem Stowarzyszenia wręczyć je następującym osobom:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lechowi Kaczyńskiemu
Bogdanowi Neyowi
Józefowi Rackiemu
Janowi Bielańskiemu
Andrzejowi Szymczakowi
Kazimierzowi Bujakowskiemu
Jerzemu Albinowi
Krzysztofowi Mączewskiemu
Wojciechowi Ratyńskiemu
Aleksandrze Bujakiewicz
Grzegorzowi Wiśniewskiemu
Barbarze Fibinger
Jerzemu Sołtysowi
Łucjanowi Pietluchowi

Zebranie Prezydium w dniu 6.03.2009 r.
• Prezydium przyjęło sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Stowarzyszenia Geodetów Polskich
i Zespołu Rzeczoznawców SGP za 2008 r., oraz zaakceptowało plany finansowe Stowarzyszenia
Geodetów Polskich oraz Zespołu Rzeczoznawców SGP na rok 2009. Postanowiono przedłożyć powyższe
dokumenty do przyjęcia i zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SGP na najbliższym zebraniu.
• W związku z nową kadencją władz FSNT – NOT, Prezydium postanowiło zgłosić do poszczególnych
Głównych Komisji i Komitetów NOT następujących przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów Polskich:
1. Główna Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT
Kol. Stanisław Czarnecki
2. Główna Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT-NOT
Kol. Włodzimierz Balcerek
Kol. Andrzej Szymczak
3. Główna Komisja Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników FSNT-NOT
Kol. Andrzej Pachuta
4. Główna Komisja Młodzieży FSNT-NOT
Kol. Janusz Walo
5. Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy
Kol. Zdzisław Dworakowski
6. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr
Kol. Jan Łopaciuk
7. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Jakości i Certyfikacji
Kol. Rajmund Malinowski
14
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8. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej
Kol. Tomasz Myśliński
9. Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Wspólnoty Europejskiej
Kol. Krzysztof Mączewski
• Postanowiono zgłosić, na nową kadencję, Kol. Marcina Stanisława Wilińskiego jako przedstawiciela
Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Rady Konsultacyjno-Programowej czasopisma „Przegląd
Techniczny”.
• Wytypowano przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Rady Naukowej Muzeum Techniki,
na nową kadencję, w osobach:
Kol. Andrzeja Makowskiego
Kol. Mirosława Rozczypałę
• Na prośbę Głównego Geodety Kraju postanowiono delegować przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów
Polskich do pracy w następujących zespołach opracowujących projekty rozporządzeń do ustawy INSPIRE:
Temat 9
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia……2009 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kol. Marian Brożyna
Kol. Eugeniusz Tes
Temat 12
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia……2009 r. w sprawie szczegółowych
zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Kol. Stanisław Cegielski
Kol. Zenon Marzec
• Delegowano Kol. Andrzeja Pachutę do Poczdamu na spotkanie organizowane w dniu 19 marca 2009 r.
przez DVW z okazji

Zebranie Prezydium w dnia 30.03.2009 r.
• Zapoznano się z propozycją, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji Kol.
Aleksandry Bujakiewicz, przystąpienia do konkursu na zorganizowanie w 2011 roku 7 Międzynarodowego Sympozjum nt. „Mobile Mapping Technology”. Postanowiono przystąpić do konkursu oraz
zwrócić się do Oddziału SGP w Krakowie o pomoc w organizacji. Sprawa ta zostanie przedstawiona na
zebraniu Zarządu Głównego SGP.
• Rozważono propozycję przygotowań do szkoleń z użyciem metod e-leringu (na przykładzie oferty).
Uznano,. Że metoda godna jest uwagi, Postanowiono zainteresować tą metodą Główną Komisję ds.
Szkolenia.
• Dofinansowano w kwocie 1500 zł Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych.

Zebranie Prezydium w dniu 7.05.2009 r.
• Nadano medale „Amigo Socjetas”, otrzymały je następujące osoby:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zbigniew Głogowski – Prezes OPGK Kraków
Prof.dr hab. Inż. Ihor Trevoho – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Geodezji i Kartografii
Ing. Dušan Ferianc – Słowacja – Prezes
Ing. Elena Šalátowá – Słowacja – Sekretarz
Inż. Václav Šanda – Czechy – Prezes
Inż. Jana Chudobowá – Czechy
Inż. Eduard Maták – Słowacja
Inż. Peter Polàk– Czechy

• Postanowiono dofinansować techniczną wycieczkę studentów z Ogólnopolskiego Klubu Studentów
Geodezji, która odbędzie się po Czesko-Słowacko-Polskich Dniach Geodezji po naukowych ośrodkach
Czech, Słowacji i Austrii w wysokości 500 zł.

Zebranie Prezydium w dniu 27.05.2009 r.
• Postanowiono wystąpić z wnioskiem do NOT o nadanie Złotych Odznak Honorowych Kolegom: Jerzemu
Szyszko – O/Legnica i Januszowi Wernikowi – O/Warszawa.
• Nadano Medale „Amigo Socjetas” następującym osobom:
1. Janowi Golonce
- Staroście Nowosądeckiemu
2. Ryszardowi Nowakowi
- Prezydentowi Miasta Nowy Sącz
3. Franciszkowi Grybosiowi
- Prezesowi Firmy MGGP S.A. z Tarnowa
4. Wiesławowi Bielawskiemu
- Z-cy Prezydenta Gdańska
5. Henrykowi Słoninie
- Prezydentowi Elbląga
6. Wiesławowi Byczkowskiemu
- Wicemarszałkowi Województwa Pomorskiego
7. Kazimierzowi Kotowskiemu
- Staroście Opatowskiemu
• Nadano Odznaki Honorowe SGP następującym Koleżankom i Kolegom Złote Odznaki Honorowe SGP:
1. Andrzejowi Dąbrowskiemu
- O/Białystok
2. Wiesławie Gryko
- O/Białystok
3. Dariuszowi Polakowskiemu
- O/Białystok
4. Wojciechowi Roszkowskiemu
- O/Białystok
5. Januszowi Augustynowiczowi
- O/Gdańsk
6. Bogumiłowi Koczotowi
- O/Gdańsk
7. Andrzejowi Majowi
- O/Gdańsk
8. Zbigniewowi Piesikowi
- O/Gdańsk
9. Barbarze Romanowskiej
- O/Gdańsk
10. Florianowi Romanowskiemu
- O/Gdańsk
11. Zbigniewowi Sobolewskiemu
- O/Gdańsk
12. Sławomirowi Świderskiemu
- O/Gdańsk
13. Ewie Witkowskiej
- O/Gdańsk
14. Wiesławowi Wiśniewskiemu
- O/Gdańsk
15. Florianowi Dźwigałowskiemu
- O/Warszawa
16. Tadeuszowi Sakowskiemu
- O/Warszawa
17. Anni Fedczynie
- O/Nowy Sącz
18. Romanie Wójcik
- O/Nowy Sącz
19. Tomaszowi Kościsz
- O/Nowy Sącz
20. Krzysztofowi Janaszkowi
- O/Nowy Sącz
21. Beacie Wilk
- O/Nowy Sącz
22. Barbarze Radzik
- O/Nowy Sącz
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• Srebrne Odznaki Honorowe SGP:
1. Arturowi Hryniewiczowi
2. Wacławowi Małachwiejowi
3. PiotrowiTrofimowiczowi
4. Lucynie Sobolewskiej
5. Andrzejowi Liśińskiemu
6. Eugeniuszowi Lipackiemu
7. Krystianowi Kaczmarkowi
8. Barbarze Kaczmarczyk
9. Wojciechowi Frankowskiemu
10. Edwardowi Brodowskiemu
11. Józefowi Pawlukowi
12. Pawłowi Konickiemu
13. Ewie Łuszczewskiej
14. Florianowi Wrońskiemu
15. Jackowi Matuszewskiemu

- O/Białystok
- O/Białystok
- O/Białystok
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Gdańsk
- O/Warszawa
- O/ Nowy Sącz
- O/Nowy Sącz
- O/Nowy Sącz
- O/Nowy Sącz

W telegraficznym skrócie
W dniu 6 listopada 2008 roku, w salach
Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja
podsumowująca
realizację
projektu
GEOPORTAL.GOV.PL W konferencji uczestniczyli:
Wiceprezes
SGP
Kol.
Andrzej
Pachuta
i Sekretarz Generalny SGP Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniu 7 listopada 2008 roku w Warszawskim
Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym
odbyły
się
uroczystości związane z obchodami 90-lecia
odzyskania niepodległości Polski. Spotkanie odbyło
się w Muzeum Geodezji i Kartografii WPG S.A.
(Budynek WPG S.A. IV piętro). W uroczystościach
uczestniczył Kol. Andrzej Pachuta.
W dniu 14 listopada 2008 roku, w Kopalni Soli
Bochnia, odbyły się uroczystości 10-lecia MGGP S.A.
W imieniu Stowarzyszenia Geodetów Polskich
życzenia Jubilatom złożył Kol. Włodzimierz Kędziora.

Inżynieryjno – Ekonomiczna w Ropczycach,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Podkarpackie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
Patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Podkarpacki
– Mirosław Karapyty, Marszałek Województwa
Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński, Poseł na
Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Finansów
Publicznych
–
Stanisław
Ożóg i
Prezes
Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Krzysztof Cisek.
Z ramienia SGP w konferencji uczestniczył Prezes
SGP Kol. Krzysztof Cisek.
W dniu 28.listopada 2008 roku w Peci pod
Snĕžkou – hotel Horyzont, odbyło się spotkanie
przedstawicieli organizacji geodezyjnych Słowacji,
Czech i Polski w sprawie organizacji SłowackoCzesko-Polskich Dni Geodezji w 2009 roku. SGP
reprezentował Kol. Andrzej Pachuta.

W dniu 18 listopada 2008 roku odbyło się w
siedzibie Polskiego Związku Inżynierów Techników
Budownictwa (PZITB) posiedzenie grupy G-8
(organizacje społeczne związane z budownictwem).
W spotkaniu uczestniczył Kol. Włodzimierz Kędziora,

W dniu 29 listopada 2008 roku, Zarząd
Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Olsztynie zorganizował
spotkanie z Głównym Geodetą Kraju Panią Jolantą
Orlińską. Z ramienia Zarządu Głównego SGP w
spotkaniu wziął udział Kol. Włodzimierz Kędziora.

W dniu 27 listopada 2008 roku odbyła się
konferencja naukowa „Scalenia gruntów w
miejscowościach
budowy
autostrad”.
Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła

W dniu 4 grudnia 2008 roku odbyło się
posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do
rozpatrzenia komisyjnych projektów ustaw o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
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posiedzeniu uczestniczył Wiceprezes SGP Kol. Jan
Łopaciuk.
W dniu 8 grudnia odbyła się Międzynarodowa
Konferencja nt. „Harmonizacja baz danych”.
Organizatorzy:
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Główny
Geodeta Kraju, Prezydent Miasta Płocka, Starosta
Powiatu Piaseczyńskiego. Stowarzyszenie reprezentował Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniach 8-9 grudnia 2008 roku odbyło się
w Centrum Szkoleniowo – Kongresowym w
Puławach seminarium podsumowujące XXXII
Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych
promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze
stosowane
praktyki.
Konkurs
organizowało
Stowarzyszenie
Geodetów
Polskich
i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W
seminarium wziął udział Kol. Krzysztof Cisek.
W dniu 12 i 13 grudnia 2008 roku została
zorganizowana w Krakowie pod patronatem
Głównego Geodety Kraju i Prezydenta Miasta
Krakowa, Konferencja naukowo – techniczna. Z
ramienia Zarządu Głównego w obradach wzięli udział
Koledzy: Włodzimierz Kędziora i Stanisław Wiliński.
W dniu 13 grudnia 2008 roku odbyło się w
Warszawie, w siedzibie Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, spotkanie zespołu inicjatywnego
Komitetu
Nauk
Sądowych.
Stowarzyszenie
Geodetów Polskich reprezentował Kol. Leszek
Cieciura.
W dniu 16 grudnia 2008 roku odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP. Tematem spotkania było pierwsze
czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Z ramienia
SGP w spotkaniu wziął udział Kol. Jan Łopaciuk.
W dniu 6 stycznia 2009 roku odbyło się w Sejmie
RP wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. Tematem spotkania było rozpatrzenie
komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W
spotkaniu wziął udział Kol. Jan Łopaciuk.

W dniu 16 lutego 2009 roku odbyło się w
Warszawie
w
Domu
Technika
spotkanie
przedstawicieli grupy „Stowarzyszeń Zielonych”. SGP
reprezentował Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniu 18 lutego 2009 roku miało miejsce
spotkanie w Głównym Urzędzie Geodezji
i Kartografii, dotyczące projektu „Wypracowanie
i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych
katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych
Topograficznych
oraz
modernizacja
usług
publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną
i kartograficzną”. W spotkaniu uczestniczył Kol. Jan
Łopaciuk.
W dniach 23-24 lutego2009 roku odbyły się
warsztaty nt. Geodezyjne technologie pomiarowe –
SKANERY LASEROWE. Organizatorem warsztatów
było
Stowarzyszenie
Studentów
Geodetów
„GEOIDA”. Stowarzyszenie Geodetów Polskich objęło
nad warsztatami patronat branżowy. W obradach
wziął udział Kol. Andrzej Pachuta.
W dniu 23 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie
Głównego Geodety Kraju Pani Jolanty Orlińskiej
z przedstawicielami: Stowarzyszenia Geodetów
Polskich - Krzysztofem Ciskiem, Janem Łopaciukiem,
Włodzimierzem Kędziorą, Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjnych i Kartograficznych
– Waldemarem Klockiem i Geodezyjnej Izby
Gospodarczej – Wojciechem Matelą.
Głównym tematem spotkania była propozycja
zmiany
Rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001
roku, w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy
danych, a także ogólnych warunków umów o
udostępniania tych baz.
W dniu 27 lutego 2009 roku odbyła się w
Warszawskim Domu Technika NOT, uroczystość
przyznania tytułów „ZŁOTEGO INŻYNIER” 2008 r.,
uzyskanych w XV edycji plebiscytu Czytelników
„Przeglądu Technicznego”. W uroczystości wziął
udział Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniach 18-20 marca 2009 roku odbyło się w
Wiśle-Malince seminarium szkoleniowe nt. „Bieżące
problemy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
Organizatorem seminarium był Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach. W
obradach uczestniczył Kol. Jan Łopaciuk.
W dniu 7 kwietnia 2009 roku odbyła się
inauguracja kolejnego roku Szczecińskiej Akademii
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Geodetów. Wykład inauguracyjny „Geodezja w
stoczni” wygłosił Julian Niebylski. W czasie
inauguracji,
wręczone
zostały
odznaczenia
państwowe. Z ramienia Prezydium Zarządu
Głównego SGP, w uroczystości wziął udział Kol.
Włodzimierz Kędziora.
W dniu 16 kwietnia odbyło się w Warszawskim
Domu Technika spotkanie, zorganizowane przez
Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek
Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentował
Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniach 23-25 kwietnia 2009 roku odbyła się we
Lwowie (Ukraina), XIV Międzynarodowa NaukowoTechniczna Konferencja „GEOFORUM” – 2009.
W imprezie wziął udział Kol. Włodzimierz Kędziora.
W dniach 23-24 kwietnia 2009 roku odbyła się
w Elblągu XI Konferencja poświęcona Ośrodkom
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
pt. „Nowe zadania, nowe technologie, nowa
organizacja – nie tylko INSPIRE”. Organizatorami
Konferencji byli: Prezydent Miasta Elbląga i Koło
Zakładowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy
OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu. Z ramienia Zarządu
Głównego SGP w imprezie uczestniczył Kol. Marian
Brożyna.
W dniu 7 maja 2009 roku odbyło się wspólne
posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na
posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie projektów
ustaw o zmianie ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw.
Z ramienia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
posiedzeniu wziął udział Kol. Jan Łopaciuk.
W dniu 8 maja 2009 roku, Prezes SGP
Kol. Krzysztof Cisek wziął udział w uroczystości
obchodów 60-lecia Okręgowego Przedsiębiorstwa
Geodezyjno Kartograficznego w Krakowie.
W dniach 14-16.05.2009 r. odbyły się w
miejscowości Pec pod Śnieżką (Czechy) XV
Międzynarodowe
Czesko-Słowacko-Polskie
Dni
Geodezji. W spotkaniu wzięło udział 53 osób z Polski.

Prezydium Zarządu Głównego SGP reprezentowali
Koledzy: Krzysztof Cisek, Jan. Włodzimierz Kędziora,
Jan Łopaciuk, Andrzej Pachuta i Paweł Zając.
W dniu 15 maja 2009 roku zostało zorganizowane
w Przasnyszu Seminarium pt. „Aktualne problemy
realizacji
prac
geodezyjnych”.
Seminarium
zorganizowali: Starosta Przasnyski i Oddział
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Ostrołęce. Z
ramienia Prezydium Zarządu Głównego SGP w
obradach uczestniczył Kol. Eugeniusz Tes.
W dniu 20 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie
Podkomisji
nadzwyczajnej
do
rozpatrzenie
rządowego projektu ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych
ustaw. W pracach Komisji wziął udział Kol.
Włodzimierz Kędziora.
W dniu 22-24 maja 2009 roku w Łukęcinie odbyło
się Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej
Geodezyjnej Izby Gospodarczej. W obradach wziął
udział Kol. Włodzimierz Kędziora.

W dniach 25-26 maja 2009 r. odbyło się w
Warszawskim Centrum Hotelowo Konferencyjnym seminarium nt. „Rozwój geodezji
i kartografii – środki unijne, budżet zadaniowy,
szkolenie” Organizatorami byli: Główny Urząd
Geodezji i Kartografii oraz Stowarzyszenie
Geodetów Polskich.
W dniach 4-6.06.2009 r. została zorganizowana
w Nowym Sączu XX Sesja Naukowo-Techniczna z
cyklu „Aktualne zagadnienia w geodezji” pod hasłem
„ Porządek geodezyjno prawny kluczem rozwoju
gospodarczego”. Sesję zorganizowali: Zarząd Główny
i Zarząd Oddziału w Nowym Sączu Stowarzyszenia
Geodetów Polskich oraz Geodezyjna Izba
Gospodarcza.
W dniu 5.06.2009 r. z okazji 90-lecia
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 0ddział SGP w
Gdańsku zorganizował w Jelitkowie „Biesiadę
Geodetów”. W imprezie uczestniczył Kol.
Włodzimierz Kędziora.
Tadeusz Kuźnicki
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Sprawozdanie z wykonania budżetu SGP za 2008 rok
DOCHODY
w zł.
96.826,65
114,037,02
144.817,73
210.756,50
1.620,00
24.877,44
95.000.00
xx
880,00
xx
xx
xx
688.815,34
332.973,28
1.021.788,62

wyszczególnienie

WYDATKI
w zł.
90.123,07
117.601,23
394.742,92
xx
xx
2,13
99.335,57
300,00
294.972,65
1.018,00
18.457,35
5.235,70
1.021.788,62
xx
1.021.788,62

Kursy, szkolenia, konferencje
Zjazdy, narady, jubileusze
Działalność statutowa Oddziałów
Składki członków zwyczajnych
Składki członków wspierających
Przychody i koszty finansowe
Olimpiady, konkursy
Klub studencki
Zarząd Główny, komisje i sekcje
Strona internetowa, wiadomości
Delegacje zagraniczne
Zapomogi
RAZEM
Wynik finansowy – niedobór
RAZEM

Zmiany w funduszu środków obrotowych
(w zł.)
906.950,17
771.566,00

1.678.516,17

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008 r.
Odpis z zysku Zespołu Rzeczoznawców SGP
Wynik na działalności – niedobór
Inne
Stan funduszu obrotowego na 31.12,2008 r. po
rozliczeniu wyniku
Suma bilansowa

332.973,28
1.345.542,89

1.678.516,17

Sprawozdanie finansowe Zespołu Rzeczoznawców SGP za 2008 r.
Lp.

wyszczególnienie

1.
2.
3.

Przychody
Koszty uzyskania przychodów
Zysk brutto
Podział zysku
Odpis na działalność statutową 100%
1. Zarząd Główny
2. Oddziały
3. Fundusz załogi (nagrody + składki)
4. Rezerwa na koszty 2009 r dot. przychodów 2008
5. Fundusz statutowy.

Plan 2008 r.
w zł
1.500.000,00
1.100.000,00
400.000,00

Wykonanie
w zł
2.326.974,07
1.487.096,40
839.877,67

400.000,00
170.000,00
210.000,00
6.000,00

839.877,67
450.000,00
321.566,00
6.000,00
18.311,67
44.000,00

14.000,00
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Rozliczenie
wpływów i wydatków Zarządu Głównego SGP za 2008 rok.
WPŁYWY
101.068,91
450.000,00
29.757,88
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
580.826,79

WYDATKI
xx
xx

40% składki członków zwyczajnych
Odpis zysków na fundusz statutowy
Z Zespołu Rzeczoznawców SGP
Wpływy z konferencji
Amortyzacja
Materiały i energia
Usługi obce (telefony, prenumeraty i inne)
Czynsz
Wynagrodzenia osobowe
Narzuty na wynagrodzenia
Składki FSNT
Składki FIG i ISPRS
Zapomogi
Delegacje i inne
Wiadomości
Zjazdy, jubileusze, Dni Geodezji – dofinansowanie
RAZEM

xx
1.207,44
6.380,98
21.645,04
25.509,96
146.177,00
32.492,84
1.805,20
9.893,21
5.235,70
68.620,46
1.018,00
7.899,78
329.885,61

Nadwyżka

252.941,18

Plan (prowizorium)
Wpływów i wydatków Zarządu Głównego SGP na 2009 rok
WPŁYWY
w tys. zł
80
30
270
30
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
410

wyszczególnienie
40% składki członków zwyczajnych za rok bieżący
za lata zaległe
Odpis z zysku na fundusz statutowy Zesp. Rzecz.
Zysk z konferencji
Amortyzacja
Materiały i energia
Usługi obce (telefony, prenumeraty)
Czynsz
Wynagrodzenia osobowe
Umowy o dzieło, zlecenia, nagrody
Narzuty na wynagrodzenia
Składki FSNT
Składki FIG i ISPRS
Zapomogi
Delegacje i inne
Strona internetowa, Wiadomości
Zjazdy SGP, jubileusze
RAZEM

WYDATKI
w tys. zł
xx
xx
xx
xx
1
12
25
29
190
20
37
2
10
6
51
9
63
455

Niedobór

45
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Plan finansowy SGP na rok 2009
DOCHODY
w tys.zł.

wyszczególnienie

WYDATKI
w tyś.zł.

185
25
150
200
3
27
70
xx
xx
xx
xx
xx
660
515
1175

Kursy, szkolenia, konferencje
Zjazdy, narady, jubileusze
Działalność statutowa Oddziałów
Składki członków zwyczejnych
Składki członków wspierających
Przychody i koszty finansowe
Konkursy
Klub Studentów
Zarząd Główny, komisje i sekcje
Strona internetowa, Wiadomości
Delegacje zagraniczne
Zapomogi
RAZEM
Wynik finansowy - niedobór
RAZEM

180
98
443
xx
xx
2
70
6
346
9
15
6
1175
xx
1175

Zmiany w funduszu środków obrotowych
(w zł)
1.345.542,89
570.000,00

1.915.542,89

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2009 r.
Odpis na fundusz statutowy
Rozliczenie Zespołu Rzeczoznawców SGP
Wynik na działalności statutowej - niedobór
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009 r.
Po rozliczeniu wyniku
Suma bilansowa

xx
515.000,00
1.400.542,89
1.915.542.89

Plan finansowy Zespołu Rzeczoznawców SGP na 2009 r. (prowizorium)
LP

wyszczególnienie

1.
2.
3.

Przychody
Koszty uzyskania przychodów
Zysk
Podział zysku SGP:
Odpis na działalność statutową 100%
1) Zarząd Główny SGP
2) Oddziały SGP
3) Fundusz załogi
4) Fundusz statutowy

Plan
(w złotych)
2.100.000,00
1.500.000,00
600.000,00
600.000,00
270.000,00
300.000,00
11.000,00
19.000,00
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Odznaczenia
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów
Polskich nadal w dniu 24 listopada 2008 r.
DIAMENTOWE ODZNAKI HONOROWE SGP
następującym Koleżankom i Kolegom
1. Stanisławowi Cegielskiemu
O/Kalisz
2. Andrzejowi Jarzymowskie
O/Kraków
3. Mieczysławowi Jóźwikowi
O/Kraków
4. Sylwestrowi Kołakowskiemu O/Łódź
5. Stanisławowi Grodzickiemu
O/Warszawa
6. Marii Kucharzak
O/Warszawa
7. Lechowi Staniszewskiemu
O/Warszawa
8. Romualdowi Maksymowiczowi O/Warszawa
9. Marii Oyrzanowskiej
O/Szczecin
Zarząd Głowy Stowarzyszenia Geodetów
Polskich nadał następującym Koleżankom i Kolegom godność ZASŁUŻONEGO SENIORA SGP:
1. Lucjanowi Stefaniakowi
2. Jerzemu Poniatowskiemu
3. Barbarze Maciaszek
4. Irenie Kurzaj
5. Leonowi Gruszce
6. Jerzemu Fuskowi
7. Zdzisławowi Drożdżowi
8.Tadeuszowi Łakomskiemu

O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/ Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kraków

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich nadało ZŁOTE ODZNAKI
HANOROWE SGP następującym Koleżankom
i Kolegom:
1. Antoniemu Karbowskiemu
2. Janowi Kogutowi
3. Waldemarowi Łupińskiemu
4. Juliannie Pasternak
5. Janowi Nowakowi
6. Halinie Lewek
7. Mirosławie Kościan
8. Wiesławie Walczak
9. Danucie Bugaj Talar
10. Alicji Kobel

O/Białystok
O/Białystok
O/Białystok
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Rzeszów

11. Mieczysławowi Niemcowi
12. Zdzisławowi Obłójowi
13. Bożenie Wardach
14. Barbarze Źródlewskiej
15. Wiesławowi Protapelukowi
16. Ewie Sawickiej
17. Ewie Borońskiej
18. Leonardzie Grudeckiej
19. Bożenie Starościak
20. Robertowi Pajkertowi

O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Warszawa
O/Warszawa
O/Wrocław
O/Wrocław
O/Wrocław
O/Wrocław

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich nadało SREBRNE ODZNAKI
HONOROWE SGP następującym Koleżankom
i Kolegom:
1. Michałowi Chenczke
2. Janowi Czaplinie
3. Henrykowi Kowalskiemu
4. Michałowi Marczakowi
5. Rafałowi Piaskowskiemu
6. Michałowi Poniatowskiemu
7. Tomaszowi Pruchnikowi
8. Jerzemu Rybce
9. Katarzynie Zawieji
10. Alinie Dalewskiej
11. Marii Golak
12. Janowi Klagowi
13. Andrzejowi Lohn
14. Józefowi Możdżeniowi
15. Bolesławowi Wójcikowi
16. Marii Wójcik
17. Wiesławowi Zajacowi
18. Stanisławowi Cyrulikowi
19. Antoniemu Cywińskiemu
20. Ryszardowi Jasińskiemu
21. Bogdanowi Głowińskiemu
22. Julianowi Niebylskiemu
23. Miłosławowi Skorupce
24. Władysławowi Szczygłowi
25. Wojciechowi Wnukowi
26. Jarosławowi Bosemu
27. Czesławowi Żurowskiemu

O/Kalisz
O/Kalisz
O/ Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kalisz
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Kraków
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Rzeszów
O/Szczecin
O/Szczecin
O/Szczecin
O/Szczecin
O/Szczecin
O/Wrocław
O/Wrocław
Tadeusz Kuźnicki
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XXXI Olimpiada
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
Żelechów, 16-18 kwietnia 2009 r.

W dniach 16-18.04.2009 r. odbył się w Żelechowie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego finał XXXI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
Organizatorzy Olimpiady:
Komitet Honorowy:
Jolanta Orlińska
Adam Struzik
Jacek Kozłowski
Karol Semik
Grzegorz Woźniak

-Główny Geodeta Kraju
- Marszałek Województwa Mazowieckiego
- Wojewoda Mazowiecki
- Mazowiecki Kurator Oświaty
- Starosta Powiatu Garwolińskiego

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat Garwoliński
Zespół Szkół Ponadgimnazyjalnych
im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
w Żelechowie
Komitet Główny:
mgr inż. Andrzej Szymczak - przewodniczący
mgr inż. Leszek Cieciura – wiceprzewodniczący
mgr inż. Włodzimierz Kędziora – Sekretarz
członkowie:
prof. Włodzimierz Baran
prof. Marcin Barlik
dr inż. Adam Boroń
prof. Jerzy Fellmann
mgr inż. Jakub W. Frelek
dr inż. Maria Radomska
dr inż. Stanisław Grodzicki
prof. Andrzej Hopfer
prof. Edward Kujawski
dr inż. Bartosz Mitka
dr inż. Andrzej Pachuta
dr hab. inż. Krystian Pyka
prof. dr hab.inż. Edward Preweda
prof. Janusz Śledziński
dr inż. Marian Sołtys
mgr inż. Eugeniusz Tes
dr inż. Janusz Walo
prof. Zofia Więckowicz
mgr Grzegorz Szymczak

Komitet Organizacyjny:
Beata Długaszek
Stanisław Grodzicki
Elżbieta Gula
Anna Jarmułowicz
Michał Kostyra
Urszula Kruszewska
Małgorzata Mosior
Hanna Szaniawska
Grzegorz Szymczak
Krystyna Wieczorkiewicz
Małgorzata Zagórska
Krzysztof Zatyka
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Jury:
prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz
dr inż. Maria Radomska
dr inż. Adam Boroń
prof. dr hab. inż. Edward Kujawski
dr inż. Bartosz Mitka
dr inż. Andrzej Pachuta
prof.dr hab. inż. Edward Preweda
dr inż. Marian Sołtys
mgr inż. Eugeniusz Tes
dr inż. Janusz Walo
dr inż. Paweł Zając

- Przewodnicząca
- Wiceprzewodnicząca
- Członkowie

Finał olimpiady przebiegał wg następującego programu:
Środa 15 kwietnia 2009 r.
15.00 – 19.00 Rejestracja (internat)
19.00
Kolacja

7.45

Piątek 17 kwietnia 2009 r.
7.45 Śniadanie (jadalnia internatu)
uczestnicy:

Czwartek 16 kwietnia 2009 r.
7.45
Śniadanie
9.00
Otwarcie Olimpiady
internatu)

(jadalnia

uczestnicy:

10.00 – 13.00 Zadania tekstowe (sala
gimnastyczne ZSP)
13.15
Obiad (jadalnia internatu)
15.00 – 17.00 Zadania testowe
17.00
Wycieczka
19.30
Kolacja (jadalnia internatu)

9.00 - 13.00 Zadanie terenowe (tereny
przyszkolne)
13.15
Obiad (jadalnia internatu)
14,00 – 18.00 Wycieczka
19.00
Kolacja (jadalnia internatu)
19.30 – 22.00 Zajęcia rekreacyjne (miejska hala
sportowa)
opiekunowie:

9.00 - 13.00 Konferencja fotogrametryczna
(świetlica internatu)
13.15
Obiad (jadalnia internatu)
14.00 – 18.00 Wycieczka
19.30 – 22.00 Spotkanie okolicznościowe

opiekunowie:

10.00 – 19.30 Wycieczka (obiad w trakcie
wycieczki)
19.30
Kolacja (jadalnia internatu)

Sobota 18 kwietnia 2009 r.
8.00 Śniadanie
8.30 Finał (sala gimnastyczna ZSP)
12.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
i dyplomów, zamknięcie Olimpiady.

W Olimpiadzie uczestniczyły następujące trzy osobowe reprezentacje z dwudziestu pięciu średnich szkół
geodezyjnych.

25

Wiadomości
Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

`
9

10

11

12

13

14

Imię i Nazwisko
ucznia
Marcin Adamowicz
Marcin Marczuk
Justyna Szczebiot
Magdalena Kutyba
Adam Legutko
Wojciech Tworzydło
Łukasz Grądzik
Norbert Grycza
Wojciech Wierzewski
Piotr Bakan
Radosław Pranga
Jarosław Wykocki
Damian Ferenc
Marek Sołek
Łukasz Szewczyk
Ilona Chalibożek
Ewa Sokołowska
Grzegorz Tuchowski
Dominik Nowak
Leszek Olszewski
Andrzej Zygmuniak
Ewelina Nowakowska
Michał Szablowski
Grzegorz Wąchol
Adam Bogdański
Sylwia Borowska
Jakub Jaworowicz
Cyprian Bartosik
Karol Dworak
Kamil Kruk
Grzegorz Gabara
Tomasz Ogłoza
Karolina Rudalska
Adam Behra
Marek Chodurski
Paweł Różycki
Iwona Heba
Iwona Kwietniowska
Sylwia Widomska
Mariusz Dąbrowski
Adrian Kaczmarek
Kamil Kaźmierski
Karolina Gwizdoń

Szkoła
Zespół
Szkół
BudowlanoGeodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły
Białystok
Zespół Szkól Nr 2
Im. Stanisława Konarskiego
Bochnia
Zespół Szkół Budowlanych
Bydgoszcz
Państwowe Szkoły Budownictwa
im. prof. Mariana Osińskiego
Gdańsk
Zespół
Szkół
DrogowoGeodezyjnych
I Licealnych
Jarosław
Zespół Szkół Budowlanych
im. Króla Kazimierza Wielkiego
Jasło
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra
Kaliskiego. Katowice
Zespół
Szkół
GeodezyjnoDrogowych
I Gospodarki Wodnej
Kraków
Zespół Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa
Legnica
Państwowe Szkoły Budownictwa i
Geodezji
Lublin
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
13
im. Sybiraków
Łódź
Zespół Szkół Technicznych i OgólnoKształcących im. K. Gzowskiego
Opole
Zespół Szkół Nr 2
Ostrowiec Świętokrzyski
Zespół Szkół Budowlano –
Energetycznych
Ostrów Wielkopolski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr

Opiekun
Danuta
Jurkowska

Marta
Kozłowska
Fischer
Emilia
Ciechowicz
Przygoda
Jarosław Dawidowicz

Wiesław Fołta

Tomasz Stala
Dorota
Żłobińska
Bogumiła
Podgórska

Alojzy
Gruszczyński
Czesława
Jaroszewska
Ewelina
Mikulska

Zdzisław Domagała

Zofia Tokarz

Maciej Sikora
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Daniel Nowakowski
Mateusz Ząbecki
Piotr Antysiak
Dominika
Grześkowiak
Paweł Pieczyński
Dominika Ożóg
Sławomir Wesołowski
Sylwester A. Zygmunt
Radosław Cabaj
Konrad Majka
Damian Świetoń
Albert Kamiński
Paweł Nosek
Krzysztof Wilkowski
Dominik Sado
Sylwia Sędłak
Leszek Winiarski
Weronika Domżała
Karol Petrykowski
Adrian Pyra
Damian Bęben
Miłosz Placek
Łukasz Płatek
Wojciech Dziadosz
Joanna Kypta
Michał Maleszewski
Jarosław Frącek
Roman Husar
Bartosz Siegieda
Damian Karczewski
Wioleta Wesołowska
Aneta Zegadło

3
Piotrków Trybunalski
Zespół
Szkół
Drogowych
Poznań

Ewa Bolarczyk
Geodezyjno-

Zespół
Szkół
Kształcenia
Ustawicznego
Rzeszów
Zespół Szkół Agro-Technicznych
im. W.Witosa
Robczyce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4
Skarżysko Kamienna
Zespół Szkół TechnicznoWeterynaryjnych
Trzciana
Technikum
GeologicznoGeodezyjnoDrogowe
Warszawa
Zespół Szkół Nr 1
Wieluń
Zespół Szkół Budowlanych
im. Gen. Józefa Bema
Wrocław
Zespół Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki
Zielona Góra
Technikum Geodezyjne
im.
Ignacego
Wyssogoty
Zakrzewskiego
Żelechów

Bogumiła
Wiatr

Andrzej Fluda

Alina Czernik
Włodzimierz
Czernilewski

Tomasz Panek
Rafał Rutkowski

Beata Maja
Łazińska

Joanna Pawlak
Czesław Kacprzyk

Hanna Szaniawska

W dniu 16 kwietnia, po śniadaniu, nastąpiło uroczyste otwarcie Olimpiady, następnie uczestnicy udali się
do sali gimnastycznej gdzie rozwiązywali 4 zadania tekstowe. Najtrudniejsze było zadanie 4, które rozwiązał
tylko jeden uczestnik z 75 startujących. Po południu odbyły się eliminacje pisemne – testowe. Suma
punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań i testów stanowiła o kolejności w klasyfikacji indywidualnej.
Pierwszych dziesięciu zakwalifikowało się do finału Olimpiady. Poniżej zamieszczonych jest pierwszych
dwudziestu uczestników w klasyfikacji indywidualnej..
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Lp.

Nazwisko i
imię

1
2
3

Pyra Adrian
Kruk Kamil
Bartosik
Cyprian
Dworak Karol
Ferenc
Damian
Frącek
Jarosław
Kaźmierski
Kamil
Karczmarek
Adrian
Karczewski
Damian
Wykocki
Jarosław
Adamowicz
Marcin
Bęben Damian
Ożóg
Dominika
Maleszewski
Michał
Cabaj
Radosław
Wąchol
Grzegorz
Heba Iwona

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wesołowska
Wioleta
Zegadło Aneta
Jaworowicz
Jakub

Szkoła

zada
nia

test
y

razem

miejsce

Warszawa - TGGD
Lublin - PSBiG
Lublin - PSBiG

56
35
36

41
53
48

97
88
84

1
2
3

Lublin - PSBiG
Jarosław - ZSDGiL

36
37

44
39

80
76

4
5

Zielona Góra - ZSB

33

40

73

6

Ostrów Wielkopolski - ZSB

24

49

73

6

Ostrów Wielkopolski - ZSB

25

46

71

8

Żelechów - TG

27

44

71

8

Gdańsk - PSB

33

35

68

10

Białystok - ZSBG

23

41

64

11

Wieluń - ZS nr 1
Rzeszów - ZSKU

24
23

40
41

64
64

11
11

Wrocław - ZSB

15

47

62

14

Robczyce - ZSA-T

23

38

61

15

Kraków - ZSGDiGW

21

40

61

15

Ostrowiec Świętokrzyski -ZS Nr
2
Żelechów - TG

28

32

60

17

23

37

60

17

Zelechów - TG

32

28

60

17

Legnica – ZSR

27

32

59

20

Drugi dzień Olimpiady poświęcony był rywalizacji drużynowej, polegającej na rozwiązaniu dwóch zadań
terenowych. O kolejności zajętych miejsc w rywalizacji drużynowej decydowała suma punktów zdobytych
przez członków drużyny w klasyfikacji indywidualnej plus punkty za zadania terenowe. Poniżej
zamieszczona jest pierwsza dziesiątka szkół w klasyfikacji drużynowej.

Miejsce

Szkoła

1

Lublin - PSBiG

2

Jarosław - ZSDGiL

3

Warszawa - TGGD

Imię i Nazwisko
Cyprian Bartosik
Karol Dworak
Kamil Kruk
Damian Ferenc
Marek Sołek
Łukasz Szewczyk
Weronika Domżała
Karol Petrykowski
Adrian Pyra

Ind.
razem

Teren
1

Teren
2

Razem

252

30

35

317

176

50

50

276

185

50

30

265

28
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4

Gdańsk - PSB

5

Żelechów - TG

6

Białystok - ZSGB

7

Legnica - ZSR

8

Ostrów Wielkopolski - ZSB

9

Kraków - ZSGDiGW

10

Rzeszów - ZSKU

Piotr Bakan
Radosław Pranga
Jarosław Wykocki
Damian Karczewski
Wioleta
Wesołowska
Aneta Zegadło
Marcin Adamowicz
Marcin Marczuk
Justyna Szczebiot
Adam Bogański
Sylwia Borowska
Jakub Jaworowicz
Mariusz Dąbrowski
Adrian Kaczmarek
Kamil Kaźmierski
Ewelina
Nowakowska
Michał Szablowski
Grzegorz Wąchol
Dominika Ożóg
Sławomir
Wesołowski
Sylwester
A.
Zygmunt

154

50

30

234

191

11

30

232

163

0

50

213

150

50

7

207

181

25

0

206

163

25

16

204

178

11

6

195

W trzecim dniu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Jury dokonało losowania kolejności
odpowiadania uczestników finału( Nr. fin.). Następnie każdy z finalistów losował zestaw 5 pytań ( Nr zes.).
Jury oceniało jawnie każdą odpowiedz odpowiednią ilością punktów. Suma zdobytych punktów w finale
decydowała o kolejności zajętych miejsc.
Mi
ejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i
Nazwisko

Szkoła

Nr
fin.

Nr.
zes

Pyt
1

P
y
t
2

P
y
t
3

P
y
t
4

Pyt.
5

Suma
pkt

Damian
Karczewski
Kamil
Kaźmierski

Żelechów-TG

6

4

15

4

63

5

7

19

2

1
9
3

15

Ostrów
Wielkopolski
ZSB

1
0
1
3

22

59

Karol
Dworak
Adrian
Pyra
Kamil Kruk

Lublin-PSBiG

1

12

20

6

5

0

47

WarszawaTGGD
Lublin-PSBiG
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Po zakończeniu finału Olimpiady, laureatom wręczono nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów.
Trzech pierwszych w finale Etapu Centralnego, oprócz nagród, otrzymali zaświadczenia, dzięki którym będą
przyjęci bez egzaminów na kierunki geodezyjne w dowolnie wybranych wyższych uczelniach.
Na zakończenie, serdecznie podziękowano; organizatorom za doskonałe przygotowanie
i przeprowadzenie Olimpiady a także za stworzenie ciepłej i koleżeńskiej atmosfery, Jury za wysiłek włożony
w sprawne przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości uczestników oraz za cierpliwość, uczestnikom za
dyscyplinę, koleżeństwo, opanowanie i wysiłek włożony w przygotowanie do Olimpiady. Do zobaczenia na
przyszły rok.
Organizatorzy oraz Komitety: Główny i Organizacyjny XXXI Olimpiady serdecznie dziękują poniżej
wymienionym Sponsorom za pomoc w zorganizowaniu tak dużego i kosztownego przedsięwzięcia.
Włodzimierz Balcerek -„Geoserv” Warszawa,
Krzysztof i Robert Beżkowscy - „Geodeta” Biuru Usług Geodezyjnych s.c. Łuków,
Andrzej Biernacki - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego
Dariusz Dyka - „Level” Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe sp.z o.o. Siedlce,
Roman Fejtko, Ryszard Wojtaś -„ŻelPal” Przedsiębiorstwo Obrotu Paliwami Sp.J. Żelechów.
Zbigniew Głogowski - OPGK w Krakowie
Franciszek Gryboś - MGGP S.A. w Tarnowie
„Janpol” PHU Hurtownia Spożywcza Garwolin
AndrzejJJaroszewicz - T.P.I. TOPKON Warszawa
Waldemar Klocek - OPGK Olsztyn
Jan Lipiński - OPGK Bydgoszcz
Wiesław Makówka - Hewelt Packard Warszawa
Krzysztof Mączewski - Geodeta Województwa Mazowieckiego
Tomasz Modzelewski - ZELMER S.A. Rzeszów
Witold Mucha - Zakład Handlowy Żelechów
Lech Nowogrodzki - Esri Polska Warszawa
Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju
Tomasz Ośka - „Dom” ZHU Żelechów
Łucjan Pieluch - GEOKART INTERNATIONAL Rzeszów
Roman Siwiński - „Georys” Zelechów
Stanisław Soszka - OPGK Zielona Góra
Aleksander Stembułka - PGK OPGK Wrocław
Ireneusz Szewczyk - Ciechomin
Sławomir Tarnowski - „Geoplan” Węgrów
„Tygodnik Siedlecki” Siedlce
Danuta i Paweł Ulmer - „Chłodnia” Stare Zadybie
Halina i Bogdan Wiśliccy - Garwolin
Grzegorz Wiśniewski - Intergraph Polska Warszawa
Wojciech Woroszyło - „Milenium” Dom Handlowy Siedlce
Wojciech Zawadzki – Sklep Spożywczy Zelechów
Tadeusz Kuźnicki
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Pismo SGP do Premiera
w sprawie
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stowarzyszenie otrzymało informację, że powstał projekt likwidacji Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. Prezydium Zarządu Głównego SGP opracowało wystąpienie z protestem
do Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.
Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Grzegorza Schetyny i do Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii Pani Jolanty Orlińskiej.
Poniżej zamieszczam pismo skierowane do Premiera:
Warszawa, 3.11.2008 r.
Szanowny Panie Premierze!
Z głębokim zaniepokojeniem środowisko geodezyjne polskich geodetów i kartografów przyjęło
zaproponowaną przez Ministra Finansów reorganizację Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym, która likwiduje przepływ środków z funduszy powiatowych do funduszu
wojewódzkiegoi funduszu centralnego, co w efekcie skutkować będzie utratą wpływów tych funduszy,
szczególnie odczuwalna na poziomie samorządowych województw.
Co istotne, przychody Funduszu generowane są z wpływów za udostępnianie majątku Skarbu
Państwai przeznaczane są na zadania z zakresu administracji rządowej.
Środki funduszy wojewódzkich i centralnego przeznaczane są na dotacje do funduszy w powiatach,
w których przychody tych funduszy są niewystarczające dla realizacji zadań. Działanie takie po
reorganizacji nie będzie możliwe. Zachwiana zostanie jednolitość wykonywania w skali kraju zadań z
zakresu administracji rządowej.
Środki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są przeznaczane
na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją
i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i
wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Nowoczesne państwo musi dysponować
aktualną mapą kraju. Starosta przedstawia do zatwierdzenia radzie powiatu corocznie projekty oraz
sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania funduszami, co i bez zaproponowanych regulacji
zapewnia jawnośći przejrzystość finansów publicznych w odniesieniu do tego Funduszu.
Środki Funduszu, zarówno po stronie wpływów, jak i po stronie wydatków, są coroczne przedmiotem
kontroli Najwyższej Izby Kontroli, i jak dotąd nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w
gospodarowaniu tymi środkami. Potwierdza to prawidłowość działania mechanizmów wspomnianej
jawności i przejrzystości aktualnie funkcjonujących w ramach prowadzenia Funduszu.
Środki powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są
na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki tego funduszu nie wykorzystane w danym roku
kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gwarantem systematycznego
doskonalenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności zasobu
powiatowego. Roczne wpływy FGZGiK w skali kraju stanowią może niewielką część budżetu państwa, nie
mniej jednak zapewniają samorządom powiatowym część środków na aktualizację zasobu, jego
unowocześnienie i informatyzację.
Likwidacja FGZGiK spowoduje brak środków na w/w cele i może wywołać degradację powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz niewydolność Powiatowych Ośrodków Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, co doprowadzi do bardzo poważnego wydłużenia procesu inwestycyjnego
w każdej dziedzinie. Posługując się przykładem zlikwidowanego funduszu alimentacyjnego i
zapewnieniem rządu o podjęciu kroków w celu jego przywrócenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że
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wraz z likwidacją FGZGiK brak będzie możliwości realnego wykonania ustawowych zadań organów
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na poziomie wojewódzkim i centralnym. Ustawowe zadania
pozostają, natomiast środki na ich realizację są likwidowane, a także likwidowana jest możliwość
absorpcji środków unijnych.
Włączenie funduszu powiatowego i wojewódzkiego do budżetu samorządowego może skutkować
rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego, iż zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej państwa,
w szczególności zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków (Katastru nieruchomości) są zadaniami
własnymi samorządu, co w efekcie oznacza zagrożeniem eksperymentem na skalę europejską lub
światową, polegającym na określaniu przez powiaty, w drodze uchwał, sposobu między innymi
prowadzenia, gromadzenia i udostępniania informacji o granicach nieruchomości. Sytuacja taka
uniemożliwi wdrożenia dyrektywy INSPIRE, ze względów organizacyjnych, w szczególności braku
możliwości skoordynowania działań blisko 500 podmiotów.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, czyniąc te uwagi ma na względzie poprawność wprowadzanych
zmian do uchwalonych przez Sejm RP ustaw, i wnosi o skreślenie art.6 z projektu ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych, co dałoby szansę na przemyślane i prawidłowo
zdefiniowane pod względem finansowym tj. stosowne do zadań nałożonych na organy Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej przepisy nowelizujące ustawę – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Z wyrazami szacunku
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Posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do
spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
W dniu 18 marca 2009 r.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich zostali zaproszenia na posiedzenie Sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji w dniu 18
marca 2009 r., którego porządek obejmował:
1. Rozpatrzenie propozycji nowelizacji ustaw:
- o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Na tym posiedzeniu Komisji przewodniczył Janusz Palikot (PO). W obradach uczestniczyli: Główny
Geodeta Kraju Jolanta Orlińska, Adolf Jankowski Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Alicja Kulka Dyrektor Departamentu Informacji o
Nieruchomościach. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowali Krzysztof Cisek Prezes
Stowarzyszenia i Włodzimierz Kędziora Sekretarz Generalny. W posiedzeniu wziął udział Marek Ziemak,
który reprezentował Federację Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych.
Przewodniczący Komisji poseł Janusz Palikot poinformował, że Komisja na podstawie obywatelskich
propozycji zaproponowała nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w części dotyczącej
uprawnień w zakresie geodezji i kartografii. Zmiany te generalnie polegałyby na zniesieniu egzaminów
na uprawnienia zawodowe. Według Komisji zaproponowana zmiana zmniejszałaby wpływ korporacji na
ograniczenie dostępu do zawodu oraz zmniejszyłaby poziom cen usług geodezyjnych i kartograficznych.
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Adolf
Jankowski wyjaśnił, przytaczając dane statystyczne dotyczące ilości osób, które uzyskały uprawnienia,
oraz w procentach zdawalność egzaminów, że egzaminy nie są żadną barierą w uzyskaniu uprawnień dla
osób odpowiednio przygotowanych i posiadających właściwe doświadczenia zawodowe.
Przedstawiciel Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych Marek Ziemak generalnie poparł
zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego zaproponowanego przez Komisję, był za zniesieniem
uprawnień w obecnej formie, a pozostawienie tylko zakresu 2-go
Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Krzysztof Cisek wystąpił za utrzymaniem egzaminów dla
osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Oto jego pełne
wystąpienie:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Krzysztof Cisek, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, jedyna organizacja, która reprezentuje wszystkich
geodetów w Polsce, reprezentująca cały zawód geodezyjny. Część argumentów za utrzymaniem
egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe przedstawił Dyrektor Adolf Jankowski.
Uprawnienia zawodowe w Polsce w dziedzinie geodezji i kartografii funkcjonuje już 25 lat. Do chwili
obecnej otrzymało je 20357 geodetów. Poprzez egzaminy eliminujemy z pełnych praw w naszym
zawodzie ludzi bez pełnej wiedzy, marnych, takich, którzy nie uzupełniają swoich kwalifikacji i wiedzy.
Tak jak w każdym zawodzie tak i w geodezji znajdują się osoby, które chwały naszemu zawodowi nie
przynoszą. Te osoby poprzez egzaminy chcielibyśmy wyeliminować z pełnych praw w zawodzie.
Studia geodezyjne bardzo dobrze przygotowują do zawodu pod względem technicznym
i matematycznym. Niestety w ostatnim okresie w programach studiów jest coraz mniej zajęć z prawa.
Nasz zawód jest ściśle związany z matematyką i z prawem. W administracji samorządowej i rządowej,
począwszy od urzędów gmin, urzędów miast, starostw do urzędów wojewódzkich istnieją wydziały
geodezji. To znaczy, że geodeta spełnia funkcje administracyjne i powinien być dobrze przygotowany w
zakresie obowiązującego prawa.
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Geodeci generalnie zajmują się dwiema dziedzinami w państwie. Po pierwsze prowadzą kataster
nieruchomości i wszelką dokumentację do celów prawnych, po drugie prowadzą obsługę inwestycji.
W pierwszym przypadku obniżenie poziomu przygotowania geodetów może skutkować błędnymi
decyzjami administracyjnymi, co w efekcie przyniesie negatywne opinie społeczne na działanie nie tylko
geodetów, ale i funkcjonowanie władzy od poziomu gminy do szczebla centralnego. Geodeta majsterkuje
przy minie, która posiada następujące zapalniki: jeden to własność, a drugi to ojcowizna. Wiemy, że w
Polsce jest ogromne przywiązanie do ojcowizny i własności. Jeśli dopuścimy geodetów słabo
przygotowanych do samodzielnego wykonywania zawodu, to w efekcie może zostać wydanych dziesiątki
złych decyzji. Wójt, burmistrz, starosta czy prezydent nie jest w stanie zweryfikować poprawność
przygotowanych przez geodetę decyzji. Będą liczne odwołania i niekończące się procesy. A wiemy, że
i dzisiaj toczą się w sprawach rozgraniczeń kilkunastoletnie procesy.
Zaproponowany w projekcie tryb uzyskiwania uprawnień zawodowych przewiduje jedynie warunek
odpowiedniego stażu i przedstawienia swojej praktyki. W ten sposób uprawnienia mogłyby uzyskać
również osoby, które biorą udział w pracach geodezyjnych wykonując tylko prace pomocnicze np.
chodząc z lustrem lub taśmą albo zakopując graniczniki.
W ten sam sposób mogłyby uzyskiwać uprawnienia w zakresie obsługi inwestycji osoby faktycznie
nieprzygotowane do samodzielnego wykonywania prac z tego zakresu. Czy Państwo chcecie żeby
następowały katastrofy budowlane? Obecnie egzaminy eliminują osoby nieprzygotowane do
samodzielnego prowadzenia obsługi inwestycji. Bardzo trudno zdać egzamin z tego zakresu i w ten
sposób są eliminowane osoby, które mogłyby swym działaniem zagrozić bezpieczeństwu i życiu ludzi.
W uzasadnieniu wspominacie Państwo, że mogłyby zmniejszyć się ceny na roboty geodezyjne. Otóż
zarobki geodetów, na dzisiaj, są bardzo małe. Geodeta chcąc rozpocząć własną działalność musi
zainwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chcąc korzystać z najnowszych technologii GPS musi wydać
ponad 100.000 zł. Geodeci w firmach, zatrudnieni jako geodeci, zarabiają średnio 1500 zł. Czy geodeci
też mają wyjść na ulice z żądaniem poprawy zarobków? Na marginesie dodam, że kiedyś na geodezyjną
obsługę inwestycji przeznaczano 4% wartości inwestycji, obecnie nie przekracza nawet 1%.
Proszę Państwa, uzasadnienie do projektu mówi o dobroczynnych skutkach wprowadzanych zmian.
Czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność? Chciałbym, jeśli jest to możliwe dowiedzieć się, kto wystąpił z
taką propozycją? Jeśli Państwo zadaliby pytanie dowolnemu geodecie powiatowemu w tej sprawie to
można usłyszeć w odpowiedzi ogromną argumentację za utrzymaniem egzaminów, a w przypadku
przyjęcia projektu Komisji, każdy geodeta powie, że trzeba będzie się zwalniać z urzędów, bo nie będą za
te wszystkie błędy odpowiadać.
Napisaliście Państwo, że społeczne skutki wprowadzenia zmian będą pozytywne. Oświadczam, że
skutki będą negatywne, będzie wiele odwołań, wiele procesów sądowych. Rozniesie się po całej Polsce,
że coraz gorzej ta władza rządzi. Gdy mina wybuchnie to pierwszy oberwie geodeta, ale później obrywać
będzie władza, a za władzą i Państwo.
Napisaliście Państwo o pozytywnych skutkach gospodarczych. Nieprawda, skutki będą negatywne.
Wydłuży się cykl inwestycyjny. Gdy przyjdą ludzie o niedostatecznym doświadczeniu będą popełniali
błędy, nastąpią problemy w ZUD-ach i Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie
wspomnę o zagrożeniach katastrofami budowlanymi.
Napisaliście Państwo o pozytywnych skutkach prawnych. Wręcz odwrotnie, zmiany przyniosą
negatywne skutki prawne. Będą uzasadnione odwołania od decyzji. Będzie mnóstwo dodatkowych
procesów, tam gdzie ojcowizna i własność będą niekończące się procesy. Wszyscy będziemy się wstydzić,
począwszy od Pań i Panów Posłów.
Nie napisaliście Państwo o skutkach finansowych. Skutki finansowe będą i to bardzo negatywne. Bo
jeżeli urzędy począwszy od urzędów gmin do wojewodów wydawać będą mylne decyzje i będą
przegrywać w sądach to z kasy państwowej trzeba będzie wyciągnąć trochę pieniędzy..
Na zakończenie chciałbym Państwu się pochwalić, że 30 stycznia tego roku Stowarzyszenie Geodetów
Polskich obchodziło 90-lecie swojego istnienia. Uroczystości zostały rozpoczęte Mszą Świętą, którą
odprawił ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. A ja w imieniu geodetów
i Stowarzyszenia głosiłem modlitwy i jedną z nich pozwolę sobie przytoczyć:
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Aby w stanowieniu prawa, dotyczącego naszego zawodu, towarzyszyła jedność i wzajemne
zrozumienie wśród nas, geodetów, zmierzające do sprawiedliwych społecznie uregulowań, służących
poprawie prawa, aby było ono klarowne i ułatwiało naszą pracę.
Dziękuję za uwagę.
Wydaje się, że argumentacja przedstawiona przez Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Krzysztofa Ciska przekonała Komisję. Posłowie: Wiesław Woda (PSL) i Hanna Zdanowska (PO)
opowiedzieli się za zaniechaniem prac na przedstawionym projektem. Komisja w głosowaniu odrzuciła
projekt.
Tadeusz Kuźnicki

Seminarium
Kształtowanie zachodniej granicy odrodzonego Państwa Polskiego
na przykładzie Wielkopolski
WSTĘP

27 grudnia 2008 r. obchodziliśmy 90 rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Było ono
spontanicznym zrywem ludności. Zwycięskie
Powstanie stanowiło wynik zarówno dzielności
powstańców, umiejętności ich dowódców jak
też i prowadzonej w Wielkopolsce długoletniej
pracy organicznej, która stworzyła podstawy
ekonomiczne społeczności polskiej, utrwalone
poczuciem
świadomości
narodowej.
Zagadnienia te bardzo dobrze przedstawiono w
serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.
Podjęte przez powstańców walki przyniosły
wiele sukcesów Wielkopolanom. Udowodnili
oni, że Wielkopolska musi znaleźć się w
granicach odrodzonej Polski.
Walki zakończyły się 16 lutego 1919 r.
rozejmem w Trewirze. Ustalono w nim linię
demarkacyjną oddzielającą walczące oddziały
oraz uznano władzę oddziałów powstańczych na
zajętych przez nie terenach. Nie przestrzegano
jednak tego rozejmu i na liniach granicznych
trwało ciągle napięcie.
Znaczenie Powstania Wielkopolskiego polegało na stworzeniu nowego stanu faktycznego,
który musiał być uwzględniony w międzynaro-

dowych rokowaniach pokojowych przy ustalaniu
przebiegu granic zachodnich.
Jednocześnie toczyła się walka dyplomatyczna w ramach obrad Konferencji Pokojowej w
Paryżu. Działający od połowy lutego 1919 r.
Oddział Biura Prac Kongresowych składający się
wybitnych specjalistów rozwinął ożywioną
działalność propagandową. Np. Marian Seyda z
Poznania, członek Komitetu Narodowego
Polskiego, napisał rozprawę pt. „Terytoria
polskie pod panowaniem pruskim”, która
została rozesłana uczestnikom konferencji oraz
przedstawicielom nauki i prasy.
1 marca 1919 r. Komisja do Spraw Polskich
działająca w ramach Konferencji Pokojowej
wyłoniła podkomisję do wytyczenia granicy
polsko-niemieckiej, która w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu opracowała raport w
sprawie granicy zachodniej Polski.
W kwietniu i maju 1919 r. na Konferencji
interweniowały delegacje Polaków z terenów
dawnej Wielkopolski, nieprzewidywanych do
włączenia do Polski. Interwencje o zmianie
przebiegu granic na rzecz Polaków były jednak
nieskuteczne.
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7 maja 1919 r. strona niemiecka otrzymała
projekt traktatu, w którym określono terytoria
przyznane Polsce i po wielu jeszcze odwołaniach
obu stron, ustalono przebieg granicy polskoniemieckiej w Traktacie Wersalskim.
Traktat podpisano28 czerwca 1919 r. w
Wersalu. Był on traktatem pokojowym zawartym między mocarstwami sprzymierzonymi
a Niemcami. Potwierdził on, z niewielkimi
korektami, granicę ustaloną rozejmem w
Trewirze. Było to sukcesem powstańców.
Granica pomiędzy Polską a Niemcami określona
została w traktacie w sposób opisowy.

Nie wszystkie szczegóły przebiegu tej granicy
były określone jedno-znacznie. W celu szczegółowego wyznaczenia w terenie przebiegu
granicy, traktat powoływał siedmioosobową
komisję. W skład tej komisji wchodziło pięciu
członków wyznaczonych przez główne mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone oraz jeden
Niemiec i jeden Polak.
Ostateczne prace przy wyznaczeniu granicy
zachodniej zakończono dopiero 18 października
1924 r.

SEMINARIUM

W dniu 16 marca 2009 roku, w sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
odbyło się seminarium, poświęcone kształtowaniu zachodnich granic Polski w 1919 roku. Ważnym punktem
seminarium było otwarcie wystawy opracowań kartograficznych i dokumentacji geodezyjnej. Otwarcia
seminarium oraz wystawy dokonał Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek.
Program seminarium:
1. Otwarcie seminarium
2. Kształtowanie się granic zachodnich w świetle obrad Konferencji Paryskiej w 1919 roku – prelegent:
Marek Rezler
3. Dokumentacja geodezyjna związana z przebiegiem granicy zachodniej Polski na przykładzie
wielkopolski w powiatach chodzieskim, czarnkowskim, międzychodzkim i ostrowskim – prelegentka:
Lidia Danielewska (Wielkopolski Urząd Wojewódzki)
4. Przechowywanie i digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących Powstania
Wielkopolskiego – prelegent: Henryk Krostek (Archiwum Państwowe w Poznaniu)
5. Kartografia w Powstaniu Wielkopolskim – komunikat
6. Oznaczenie granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym, Wielkopolski odcinek granicy –
prelegent: Bogusław Tomaszewski
7. Otwarcie wystawy

Wystawa i seminarium wpisały się w kalendarz
obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad
wydarzeniami
sprawowali:
Wojewoda
Wielkopolski – Piotr Florek i Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak.
Głównym organizatorem seminarium i wystawy
był Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Współorganizatorami byli
m.in. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Uniwersytet

im.
Adama
Mickiewicza,
Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Archiwum Państwowe
w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
Tematyka
seminarium,
zatytułowanego
„Kształtowanie zachodniej granicy odrodzonego
Państwa Polskiego na przykładzie Wielkopolski”,
obejmowała zagadnienia formowania granic
Rzeczpospolitej podczas Konferencji Paryskiej.
W trakcie obrad został podkreślony fakt, że
podobnie jak powstańcy i dyplomaci także

36

Wiadomości
geodeci i kartografowie, mieli wpływ na kształt
ówczesnych granic Polski, Prelegenci opowiedzieli o dokumentacji geodezyjnej znajdującej
się w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej, przechowywaniu
materiałów archiwalnych oraz o oznaczeniach
granicy
polsko-niemieckiej
w
okresie
międzywojennym, Przedstawiony został przedruk artykułu inż. Stanisława Chmielewicza
o kartografii w Powstaniu Wielkopolskim.

Obrady prowadzili Koledzy Ireneusz Wyczałek
i Waldemar Sztukiewicz.
W obradach wzięło udział około 100 osób.
Wystawa opracowań kartograficznych i dokumentacji geodezyjnej mieściła się w holu Urzędu
Wojewódzkiego i można było ją oglądać do 27
marca br.

Spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umieszczonej na wystawie
Mapy małoskalowe Kolejność plansz:

1. Polska przedrozbiorowa
Mapa „Polonia” 1772 r.
Mapa „Królestwo Polskie”
2. „Prowincja poznańska” /w języku niemieckim/ Okręgi Poznań i Bydgoszcz
Skala 1:500 000 Wyd. Carl Flemming
3. Kopia dokumentu Traktatu Pokojowego z dnia 7.05.1919 r. Skala 1:1 000 000
Wyd. Kongresowe-Oddział Geograficzny Paryż 8.05.1919 r.
4. Zachodnia granica Polski. Skala 1:1 000 000
Wyd. Oddział Geograficzny Biura Kongresowego Paryż 1.07.1919 r.
5. Zachodnia Granica Polski. Skala 1:1 000 000
Wyd. Biuro Prac Kongresowych w Warszawie 1919 r.
6. Mapa Ziem Polskich – stan z września1919 r. Skala 1:500 000
Nakład Księgarni Polskiej Bernarda Połanieckiego we Lwowie
7. Nowa Mapa Polski. Nakład New Yorskiego Kuriera Narodowego /ok. 1922 r./
8. POLOGNE – MAPA Polski z odręcznymi notatkami prof. Eugeniusza Romera – geografa, eksperta
Konferencji Pokojowej w Paryżu. Opr. po 8.12.1919 r.
9. Przypuszczalna zachodnia i gdańska granica Polski na podstawie Traktatu Wersalskiego z dnia
28.06.1919 r. Skala 1: 600 000
10. Mapa Rzeczpospolitej Polskiej z granicami wg Traktatu Wersalskiego z Niemcami z dnia 28.06.1919 r.
Skala 1:2 000 000. Rok 1920.
Mapy udostępnili:
Plansza nr 1 Archiwum Państwowe w Poznaniu
Plansza nr 2 Firma „Grupa 18” Jacek Bartkowiak
Plansze nr 3-10 Biblioteka Narodowa w Warszawie Zakład Zbiorów Kartograficznych
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Dokumenty Geodezyjne Kolejność plansz
1. Mapy topograficzne niemieckie w skali 1:25000 używane przez powstańców i wydrukowane
w Poznaniu 1919 r. /okolice Bydgoszczy/
2-5. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna i fotograficzna przebiegu granicy polsko-niemieckiej – pow.
Czarnkowski
6-8. Zasady stabilizacji i zdjęcia znaków granicznych oraz ich usytuowanie w dokumentach geodezyjnych
pow. Czarnkowski i chodzieski. Na jednym z dokumentów oryginalne podpisy członków
międzynarodowej komisji ds. granic.
9 . Mapa „ Polska i państwa ościenne z granicami na zasadzie traktatów w Wersalu i ST.
Germain”. Zestawienie państw nowej Europy 1920 r.
10. Polskie mapy topograficzne w skali 1:25000
Wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny /WIG/ 1930 r.
Mapy udostępnili:
Plansza nr 1 Biblioteka Narodowa w Warszawie Zakład Zbiorów Kartograficznych
Plansze nr 2-5 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej w Czarnkowie
Plansze nr 6-8 Powiatowe ośrodki Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Chodzieży,
Międzychodzie i Ostrowie Wlkp., Archiwum Państwowe w Poznaniu, zdjęcia znaków
Pan Bogusław Tomaszewski
Plansza nr 9 Biblioteka Narodowa w Warszawie Zakład Zbiorów Kartograficznych
Plansza nr 10 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Chodzieży
Dodatkowa plansza z uwagi na format, zaprezentowana została tylko na seminarium:
Powiat Odolanów- od 1932 r. powiat ostrowski. Dokumenty katastralne przebiegu granicy pomiędzy
powiatem odolanowskim po stronie polskiej i powiatem milickim po stronie niemieckiej z lat 1922-1932.
Plansze udostępnił: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Ostrowie Wlkp.

KOMENTARZ DO WYSTAWY

W związku z obchodami 70-lecia odzyskania niepodległości, w Muzeum Techniki w Warszawie,
zorganizowano wystawę pt. „Scalanie Niepodległej”. Na wystawie tej, przedstawiono prace geodezyjne
i kartograficzne, które doprowadziły do wyeliminowania różnorodności w dziedzinie pomiarów jak i map
wykonanych przez służby geodezyjne państw zaborczych. Zobrazowano więc dokonanie geodezyjnego
i kartograficznego scalenia Rzeczypospolitej. Na wystawie tej pokazano również mapy, na których
uwidocznione były procesy kształtowania granic odrodzonej Polski. Niestety Muzeum nie posiada żadnych
map lub dokumentów z tej wystawy, nie znaleziono również jej scenariusza. Wystawa w Muzeum jak
i informacje od wykonawców prac geodezyjnych o dokumentacji przebiegu granic zachodniej Polski,
znajdującej się w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, stanowiły inspirację
do organizacji wystawy. Otwarcie wystawy, połączone zostało z seminarium o tematyce związanej z
kształtowaniem się granic odradzającego się Państwa Polskiego, na przykładzie Wielkopolski, w nawiązaniu
do obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Ekspozycja obejmuje dwa tematy tj. mapy małoskalowe oraz dokumenty geodezyjne.
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Mapy małoskalowe przedstawiają w kolejności
granice Polski przedrozbiorowej, granice
Wielkopolski pod zaborem pruskim oraz mapy
obrazujące
prace
kartograficzne
Biur
Kongresowych w Paryżu i w Warszawie. Warto
zwrócić uwagę na częstotliwość ukazywania się
tych opracowań w miarę postępu rokowań na
Kongresie Pokojowym w Paryżu. Ponadto wśród
tych map pokazano mapę Polski „POLOGNE”
z odręcznymi notatkami prof. Eugeniusza
Romera geografa i eksperta delegacji polskiej na
Kongresie. Niestety te notatki dotyczą granic
Polski z Litwą. Wobec braku tego typu
opracowań dla granicy zachodniej, mapa ta
pokazuje prace strony polskiej na Kongresie.
Interesującym opracowaniem kartograficznym
jest gazetowe wydawnictwo mapy Polski, które
wydrukowano w Nowojorskim Kurierze.
Wskazuje ono na duże zainteresowania Polonii
amerykańskiej problematyką polską. Tą część
tematyczną
wystawy
kończy
Mapa
Rzeczypospolitej Polskiej z granicami wg
Traktatu Wersalskiego z Niemcami z 1920 r.
Część tematyczna obejmująca dokumenty
geodezyjne, rozpoczyna się od prezentacji
niemieckich map topograficznych w skali
1:25000, które używane były w działaniach
powstańczych. Ciekawostką jest fakt, że mapy te
drukowane były w Poznaniu o czym informuje
dopisek u dołu arkusza. Świadczy to również o
wysokim poziomie sztuki drukarskiej w
Poznaniu. Niestety niewiele wiemy o pracach
kartograficznych prowadzonych w czasie
Powstania Wielkopolskiego. Problemy te opisuje
inż. Stanisław Chmielewicz w artykule
odczytanym na seminarium. Następne plansze
prezentują dokumentację geodezyjną przebiegu
granicy polsko-niemieckiej na przykładzie pow.
Czarnkowskiego, sporządzoną wg ustaleń
Traktatu Wersalskiego.
Zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”,
najpierw na mapach topograficznych 1:100000
lub odrysach z nich, przedstawiony jest ogólny
przebieg granicy oraz podział na poszczególne
jej odcinki. Odcinki te pokazywane są na

kolejnych arkuszach. Na arkuszach tych,
sporządzonych na szczegółowych mapach
topograficznych lub odrysach z nich a następnie
na wyrysach z map katastralnych, przedstawiony
jest przebieg granic z usytuowaniem
poszczególnych punktów granicznych i ich
numeracją. Kolejnym dokumentem jest zarys
pomiarowy, zawierający dokładne miary
dotyczące położenia punktów granicznych w
nawiązaniu do osnowy geodezyjnej oraz
określenie sposobu stabilizacji. Dokumentację
uzupełniają zdjęcia fotograficzne oraz rysunki
poszczególnych budowli wodnych, przez które
przebiega granica na rzece Noteć.
Na kolejnych planszach obejmujących tereny
pow. chodzieskiego i czarnkowskiego, na tle
wybranych
fragmentów
dokumentacji
geodezyjnej,
pokazano
zdjęcia
znaków
granicznych, ich usytuowanie oraz zasady
stabilizacji. Na dokumencie geodezyjnym,
określającym kierunki dla poszczególnych
odcinków granicy, uwidocznione są pod-pisy
członków międzynarodowej komisji ds. granic.
Na kolejnej planszy pokazano mapę „Polska
i państwa ościenne z granicami na zasadzie
traktatów w Wersalu i St. Germain”, wydaną w
1920 r. Na odwrocie tej mapy umieszczono
zestawienie państw nowej Europy.
Tę część tematyczną zamykają dwie mapy
topograficzne 1:25000 z terenów pow.
Chodzieskiego. Są to polskie mapy topograficzne
wydane przez Wojskowy Instytut Topograficzny
w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Pokazują one wielki wysiłek polskich służb
geodezyjnych i sporządzanie jakościowo
dobrych map dla terenów całej Polski.
Warto też zaznaczyć, że prace geodezyjne
dotyczące uszczegóławiania przebiegu granic,
dokonywania drobnych korekt w ich przebiegu,
trwały jeszcze przez kilka lat. Świadczą o tym
dokumenty geodezyjne oraz mapy dostarczone
z terenów pow. ostrowskiego i międzychodzkiego, które stanowią oddzielny temat do zbadania
i których nie zaprezentowano na wystawie.

SPONSORZY :

1.
2.

Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
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3.
4.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
Waldemar Sztukiewicz

Sala Herbowa – przed obradami.

Sala obrad – na pierwszym planie Piotr Florek Wojewoda
Wielkopolski i Michał Stuligrosz – poseł.

Sala obrad: na pierwszym planie: Rafał Konecki - GUGiK,
Lucyna Szaniawska – Biblioteka Narodowa Warszawa.

Wojewoda Wielkopolski otwiera Seminarium.

Przemawia Lidia Danielska – WINGiK obok Ryszard Lorenc.

Danuta Bugaj-Talar omawia dokumenty geodezyjne
z pow. Ostrowskiego d. odolanowskiego.
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Przemawia Wojciech Zając – Geodeta Wojewódzki Urząd
Marszałkowski, obok prowadzący seminarium Ireneusz
Wyczałek i Waldemar Sztukiewicz.

Otwarcie wystawy.

Zwiedzają wystawę, od lewej: Danuta Bugaj-Talar, Maria
Jankowska, Lucyna Szaniawska.

Wojewoda Dyskutuje z Kol. Stanisławem Kluską i Kol.
Jerzym Piotrowskim.

Seminarium
z cyklu

Rozwój obszarów wiejskich
Szreniawa 05.11.2008 r.
na temat:

Przeobrażenia obszarów rolnych na terenach Wielkopolski objętych b. zaborem rosyjski.
Aktualne problemy rozwojowe wsi.
W dniu 5 listopada odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”.
Podczas obrad wygłoszono 7 referatów odbyła się sesja posterowa oraz dyskusja.
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Pierwsza sesja referatowa:
•
•

•

Przeobrażenia rejestracji praw własności do gruntu na terenach b. zaboru rosyjskiego.
- mgr inż. Włodzimierz Kunach
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
Roboty miernicze związane z przebudową ustroju rolnego na terenach Wielkopolski w byłym zaborze
rosyjskim na przykładzie biura mierniczego przysięgłego Stanisława Nawrockiego.
- mgr inż. Jan Cegła – SGP OW w Kaliszu
- mgr inż. Waldemar Sztukiewicz – SGP OW w Poznaniu
Stan i kierunki działań administracji rządowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
- mgr inż. Jan Bielański – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Gospodarki Ziemią
Druga sesja referatowa:

•

Problematyka reprywatyzacyjna w pracach Sejmu RP.
- mgr Michał Stuligrosz – poseł

•

Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – wybrane
problemy katastralne i technologiczne.
- dr inż. Teresa Dzikowska, dr inż. Bogdan Wyczawski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

•

Pozyskiwanie danych ewidencyjnych w świetle potrzeb systemu ELPIS oraz modernizacji ewidencji
gruntów.
- mgr inż. Stanisław Zaremba – WJD INTERGRAF

•

Problematyka pozyskiwania „prawa drogi” oraz regulacja stanów prawnych urządzeń infrastruktury
liniowej.
- mgr inż. Jerzy Dąbek – Przewodniczący Komisji Szkoleń Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
Sesja posterowa:

•

Program i metodyka opracowań mapy dziedzictwa kulturowego wsi na przykładzie wybranych
obiektów w Wielkopolsce.
- Wprowadzenie – prof., dr hab. inż. Janusz Gołaski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Organizatorami seminarium byłi:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
W obradach wzięło udział około 80 osób.
Waldemar Sztukiewicz
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Konkurs
na najlepszą pracę dyplomową
W dniu 16.04.2009 r., podczas Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, został rozstrzygnięty
Konkurs „Na najlepszą pracę dyplomową”. Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Komisji oceniającej
nadesłane prace:

Protokół
W dniu 16.04.2009 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu „Na najlepszą pracę dyplomowa”. Jury
Konkursu powołane na wniosek Komisji ds. Młodej Kadry Zarządu Głównego obradowało w następującym
składzie:
prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Edward Kujawski
dr inż. Andrzej Pachuta
dr inż. Marian Sołtys
mgr inż. Eugeniusz Tes
W składzie Jury, zgodnie z regulaminem Konkursu, znaleźli się przedstawiciele nauki i wykonawstwa
geodezyjnego. Jury oceniało prace według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu (wartość naukową
i/lub przydatność praktyczną, stopień trudności podjętego zadania, oryginalność rozwiązania, konstrukcja
pracy, forma prezentacji i szata graficzna). Na Konkurs napłynęło 10 prac z czterech uczelni: Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Wojskowej
Akademii Technicznej. Juty oceniło poziom jako wysoki i wyrównany, świadczący o dobrym poziomie
kształcenia na wydziałach prowadzących kierunek studiów geodezja i kartografia. Jury postanowiła
wyróżnić 3 najlepsze prace nagrodami pieniężnymi (przyznano dwa pierwsze miejsce i drugie), a wszystkim
uczestnikom Konkursu nadać dyplomy uczestnictwa. Wykaz zgłoszonych prac przedstawiony został w
załączniku do niniejszego protokółu. Jury proponuje następujące rozdysponowanie funduszu nagród:
- za zajęcie pierwszego miejsca dla Tomasza Kasjaniuka z Politechniki Warszawskiej
i Michała Ryszarda Sachara z Akademii Górnicz-Hutniczej w Krakowie – po 1100 zł.
- za zajęcie trzeciego miejsca dla Małgorzaty Siwek z Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie - 800 zł.
Jury Konkursu uważa, że „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową” motywuje młodzież do pogłębiania
swojej wiedzy teoretycznej, weryfikowania jej w podejmowanych tematach badawczych oraz starannego
przygotowania swojej pracy magisterskiej. Konkurs ten ma już swoją długoletnią tradycję i powinien być
kontynuowany.

Wykaz zgłoszonych prac na Konkurs
Żelechów 2009.
1.

Michał Barański: Analiza przebiegu trasy
ekspresowej S-8 na odcinku MarkiRadzymin z wykorzystaniem technologii
GIS.
Opiekun: Prof. dr hab. Stanisław Białousz,
PW Warszawska.

2. Wojciech Dominik: Generowanie realistycznego
3D modelu na podstawie fuzji danych z naziemnego skanera laserowego i obrazów cyfrowych.
Opiekun: Prof. nzw. dr hab.inż. Zdzisław
Kurczyński PW Warszawa.
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3. Tomasz Kasjaniuk: Opracowanie mapy
panoramicznej warszawskiej dzielnicy
Praga Północ.
Opiekun: Dr inż. Andrzej Kaczyński,
PW Warszawa.
4. Maciej Wrona: Wysokoczęstotliwościowe
pomiary GNSS w badaniu dynamiki
konstrukcji inżynierskich.
Opiekun: Dr hab. inż. Marian Figurski, WAT
Warszawa.
5. Katarzyna Siła-Nowicka: Analiza możliwości
identyfikacji danych sieci osadniczych na
podstawie materiałów lotniczych
i satelitarnych.
Opiekun: Dr inż. Mirosław Kołaczek,
UP Wrocław.
6. Andrzej Hrycenko: Odporne, trójwymiarowe
modelowanie linii krawędziowych powierzchni terenu na podstawie danych skaningu
laserowego.
Opiekun: Prof. nzw. dr hab.inż. Adrzej
Borkowski, UP Wrocław.

Agnieszka Kowalewska: Badanie rozkładu
przestrzennego gospodarstw ekologicznych na
obszarze województwa dolnośląskiego metodami statystycznymi i kartograficznymi.
Opiekun: Prof. nzw. dr hab.inż. Halina Klimczak,
UP Wrocław.
8. Monika Wojciechowaka, Anna Zawojska:
Dwuetapowy model wyceny nieruchomości
gruntowych niezabudowanych na przykładzie
gmin: Zabierzów i Wielka Wieś.
Opiekun: Dr inż. Anna Barańska, AGH Kraków.
9. Michał Ryszard Sachar: Wykorzystanie funkcji
sklejanych do opisu powierzchniowych budowli
inżynierskich na podstawie badań geometrii
Galerii Autorskiej Bolesława Chromego w Parku
Decjusza w Krakowie.
Opiekun: Dr inż. Grzegorz Lenda, AGH Kraków.
10. Małgorzata Siwek: Wizualizacja obiektów
architektonicznych na przykładzie kościoła
św. Stanisława BM w Krakowie.
Opiekun: Dr hab. inż. Krystian Pyka.
AGH Kraków.
7.

Tadeusz Kuźnicki
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Regulamin nadawania Medalu „Amigo Societas”
„Przyjaciel Stowarzyszenia”
najbliższym zebraniu. Wnioski w tej
sprawie, odpowiednio uzasadnione, mogą
składać zarządy oddziałów, główne komisje,
sekcje i kluby SGP; wnioski podlegają
zaopiniowaniu przez zespół ds. odznaczeń.
Medal może też przyznać Prezydium
Zarządu Głównego z własnej inicjatywy.

1. Medal „Amino Societas”, zwany dalej
„Medalem”, stanowi wyraz szczególnego
uznania i podziękowania za współpracę lub
postawę wobec Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
2. Medal posiada formę koła o średnicy 7 cm,
na rewersie zawiera napisy: Stowarzyszenie
Geodetów Polskich – rok założenia 1919 –
AMIGO SOCIETAS, a na rewersie
umieszczone jest logo Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
3.

5. Medal wręcza się w sposób uroczysty,
zwłaszcza podczas zgromadzeń, zebrań i
konferencji organizowanych przez SGP lub
przy współudziale SGP. Wręczenia medalu
dokonuje Prezes lub członek prezydium
SGP, a w razie szczególnych uroczystości –
osoba upoważniona przez Prezydium
Zarządu Głównego SGP.
6. Osoba otrzymuje dyplom potwierdzający
przyznanie Medalu.

Medal może otrzymać każda osoba lub
jednostka organizacyjna, także z zagranicy,
która w swojej działalności wykazała się
znaczącym wsparciem, dowodami przyjaźni
lub innymi działaniami wspomagającymi
Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

7. Rejestr przyznanych medali prowadzi Biuro
Zarządu Głównego SGP, przechowując
stosowną dokumentację spraw.

4. Medal nadaje Prezydium Zarządu Głównego
SGP, informując o tym Zarząd Główny na

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny SGP
na zebraniu w dniu 30 stycznia 2009 r.

Regulamin nadawania odznaki honorowej
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Medalu „W DOWÓD UZNANIA”
1. Odznaka honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich Medal „W DOWÓD UZNANIA”, zwana dalej
„Medalem”, posiada formę koła o średnicy 7 cm, na awersie zawiera napisy Stowarzyszenie
Geodetów Polskich – rok założenia 1919 – W dowód uznania, a na rewersie umieszczone jest logo
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
2. Medal, wraz z dyplomem może otrzymać członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który wyróżnia
się znaczącymi osiągnięciami w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
3. Medal może być nadany osobie, która:
1) posiada Diamentową Odznakę Honorową SGP,
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2) nadal działa aktywni w Stowarzyszeniu, przy czym wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły
75 lat.
4. Medal w wyjątkowych przypadkach może być nadany obywatelom państwa polskiego lub obcego,
których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
5. Kandydatów do Medalu opiniuje Kapituła Medalu „W DOWÓD UZNANIA”, powołana przez Zarząd
Główny SGP, składająca się z części osób, które już posiadają Medal. Posiedzeniu Kapituły
przewodniczy najstarszy senior spośród obecnych na zebraniu.
6. Wnioski do Kapituły o nadanie Medalu mogą składać: Prezydium Zarządu Głównego SGP lub Zarządy
Oddziałów SGP za pośrednictwem i aprobatą Prezydium Zarządu Głównego SGP.
7. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Zarząd Główny SGP, po zapoznaniu się z opinią
Kapituły Medalu.
8. Medal jest limitowany następująco:
1) w każdym roku mogą być nadane 3 Medale,
2) na Zjazd Delegatów SGP mogą być nadane 4 Medale, w związku z czym w roku zjazdowym może
być nadanych 7 Medali,
3) z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich może być nadanych 10 Medali.
9. Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, który spełnia warunki pkt. 3 i w swej kadencji
przyjmie 100 członków jest kandydatem do Medalu poza limitem określonym w pkt. 8.
10. Medale wręcza Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a w czasie Zjazdu jego Przewodniczący:
1) w każdym roku na uroczystym spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Zarząd Główny
SGP<
2) Na Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
3) osobom, którym nadano Medale, a nie mogły z ważnych powodów uczestniczyć w
uroczystościach wymienionych w pkt. 1 i 2, na zebraniach Zarządu Głównego lub na zebraniach
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
11. Rejestr przyznanych Medali prowadzi Biuro Zarządu Głównego SGP, przechowując stosowną
dokumentację spraw.
12. Pozbawienie Medalu przez Zarząd Główny SGP następuje w przypadku:
1) skazania osoby odznaczonej przez sąd powszechny na utratę praw publicznych i obywatelskich
praw honorowych lub
2) skreślenia osoby odznaczonej z listy członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich i pozbawienie
prawa do Medalu – na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SGP lub
3) nadania Medalu opartego na błędnych danych.
13. Pozbawienie Medalu jest równoznaczne z unieważnieniem dyplomu nadania Medalu.
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Sprawozdanie statystyczne
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Na dzień 31.12.2008 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Razem

Oddział

Inż.

tech.

poz.

Razem

emer.

stud.

kob.

koła

zbior.

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Gorzów
Wlkp
Kalisz
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Lublin
Łódź
Nowy
Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Suwałki
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona
Góra

158
51
52
32

134
76
13
31

1
0
1
0

294
127
66
63

87
45
17
5

3
0
0
0

72
19
18
12

16
5
5
0

3
0
1
0

86
164
74
48
294
20
69
61
44
102

66
72
40
69
70
20
59
102
65
42

0
1
1
0
54
0
5
0
3
0

152
237
115
117
418
40
124
163
112
144

34
43
41
28
40
5
14
47
39
7

0
0
0
0
54
0
0
57
0
0

35
40
40
26
114
17
47
33
31
57

7
15
5
3
16
4
4
6
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

56
74
21
96
274
43
38
21
399
197
15

4
30
12
89
288
39
31
7
190
73
10

0
0
0
10
5
0
0
3
0
1
0

60
104
33
195
567
82
69
31
589
271
25

1
7
1
71
91
22
12
5
204
56
5

0
0
0
3
2
2
0
0
12
2
0

16
40
9
42
137
26
18
4
161
62
9

0
7
3
11
21
2
5
3
26
16
2

0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0

2490

1623

85

4198

927

135

1085

189

7

W roku 2008 przybyło w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich 171 członków. Najwięcej w Oddziale
krakowskim 103 członków.
Tadeusz Kuźnicki
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Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Główna Komisja ds. Szkolenia Ustawicznego
oraz
Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
zapraszają na seminarium szkoleniowe na temat:
„ Aktualna problematyka prawna i techniczna w geodezji
i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami.”
Seminarium odbędzie się pod honorowym patronatem Głównego
Geodety Kraju w dniach od 7 do 9
października 2009 roku w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący: Jan Łopaciuk.
Zastępca przewodniczącego: Zdzisław Dworakowski.
Członkowie: Stanisław Grodzicki, Ewa Sawicka, Krzysztof Mączewski, Witold Radzio.

PRELEGENCI I TEMATYKA SEMINARIUM:
1. dr inż. Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju: Transpozycja dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z 14.03.2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej ( INSPIRE) (Dz. Urz. UE nr 108 z 25.04.2007r. – str.1) do polskiego systemu
prawnego i wynikające z tego nowe zadania służby geodezyjnej i kartograficznej .
2. mgr inż. Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego : Formalne i techniczne
aspekty harmonizacji integracji georeferencyjnych zbiorów danych w świetle dyrektywy INSPIRE.
3. mgr inż. Adolf Jankowski, Dyrektor Departamentu - GUGiK : Samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii – współczesne wyzwania.
4. mgr inż. Witold Radzio, Doradca Głównego Geodety Kraju: Modernizacja i aktualizacja ewidencji
gruntów i budynków – aspekty formalne i techniczne.
5. dr Magdalena Durzyńska, Sędzia SR w W-wie : Nieruchomość i granice w świetle przepisów prawa
kodeksu cywilnego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego.
6. dr inż. Dariusz Felcenloben, Geodeta Powiatu Kłodzkiego: Formalne i techniczne aspekty podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości.
7. mgr inż. Elżbieta Robaszkiewicz, Dyrektor Departamentu - Ministerstwo Infrastruktury: Główne
wady w postępowaniach, dotyczące gospodarki nieruchomościami, w świetle orzecznictwa Ministra
Infrastruktury oraz sądów administracyjnych .
8. mgr inż. Jerzy Kozłowski, z-ca Dyrektora Departamentu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Scalenia gruntów w ramach Prog. 2007-2013.
9. mgr inż. Hanna Marzęcka, Naczelnik Wydziału – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Instytucja
ochrony gruntów rolnych i leśnych po nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
10. mgr inż. Waldemar Władziński, Naczelnik Wydziału – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – wybrane zagadniania.
Odpłatność, obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie i materiały wynosi 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych).
Zgłoszenia wraz z wpłatą, przyjmuje do dnia 10 września 2009 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, adres:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. 0 22 828 27 13, fax. 0 22 826 87 51. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, nazwę instytucji i telefon.
Wpłaty należy dokonać na konto: ZO SGP w WARSZAWIE, PEKAO S.A. nr 88 1240 6175 1111 0000 4569 1911
z dopiskiem „SEMINARIUM SZKOLENIOWE”. Odpłatność po 10.09. 2009 r. wynosi 950 zł .
Dla potrzebujących będą wydawane faktury VAT – w tym celu należy podać: nazwę firmy, adres i NIP.
Szczegółowe informacje o przebiegu i programie seminarium będą podane w późniejszym terminie.
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STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
Główna Komisja ds. Katastru Nieruchomości, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji
i Gospodarki Przestrzennej, Oddział SGP w Kaliszu i Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu
uprzejmie informują, że w dniach 10-11 września 2009 r. w Kaliszu zostanie zorganizowana
XIV Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu „Kataster Nieruchomości” na temat:

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w świetle
polityk europejskich”
pod patronatem

Pani Jolanty Orlińskiej
Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Głównego Geodety Kraju
Mając na uwadze duże problemy techniczne i prawne związane z bieżącą aktualizacją ewidencji
gruntów i budynków a w szczególności z jej modernizacją i potrzebą tej modernizacji wynikającą m.in. z
wykonanych opracowań zleconych przez ARiMR i GUGiK, organizatorzy postanowili poświęcić tej
tematyce kolejną czternastą konferencję w nadziei, że spojrzenie na ten poważny problem zarówno ze
strony wykonawców prac geodezyjnych, jak i ze strony administracji pozwoli na wyeliminowanie wielu
błędów na linii wykonawca – administracja. Dużą pomocą w omówieniu tych zagadnień będą też
przedstawiciele nauki.
Na poprzednich konferencjach omawiane były między innymi zagadnienia związane z modernizacją
i inwentaryzacją zasobów mieszkaniowych, wielozadaniowymi funkcjami ewidencji budynków,
kierunkami modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji, szacowaniem
nieruchomości, tworzeniem katastru nieruchomości, powszechną taksacją nieruchomości,
wykorzystaniem katastru do regulacji spraw własnościowych, dla potrzeb fiskalnych i gospodarki
przestrzennej.
Na obecnej konferencji oprócz spraw związanych z modernizacją i bieżącą aktualizacją ewidencji
gruntów i budynków zostaną omówione również projekty Rozporządzeń wykonawczych do ustawy Pgik,
w tym projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania prac
geodezyjnych i kartograficznych w którym określone zostaną między innymi sposóby opracowywania
wyników pomiarów geodezyjnych oraz sporządzania dokumentacji na potrzeby: ewidencji gruntów i
budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych
postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa oraz
przekazywania wyników pomiarów i opracowań geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Potrzeba opracowania nowych projektów rozporządzeń wynika ze zmiany ustawy
prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z przygotowanym projektem ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej w powiązaniu z dyrektywami unijnymi. Omówione będą również sprawy
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związane z wykorzystaniem w pracach modernizacyjnych opracowań geodezyjnych wykonanych dla
LPIS, problemy wsadowego zasilania baz ewidencyjnych plikami zmian z wykorzystaniem standardu
SWDE i powiązania katastru z księgami wieczystymi.
W czasie trwania konferencji odbędą się 3 sesje plenarne i panel poświęcony sprawom objętym
programem konferencji i usytuowaniem katastru w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przedstawioną problematyką do
udziału w konferencji. Liczymy na szeroki udział przedstawicieli wykonawstwa związanego
z problematyką konferencji oraz przedstawicieli administracji wszystkich szczebli.
Karta zgłoszenia na konferencję stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Szczegółowy program
otrzymają osoby zgłoszone na konferencję.
Informację o konferencji można uzyskać na stronach:
www.gugik.gov.pl, www.sgp.geodezja.org.pl i www.rzeczoznawcykalisz.home.pl
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 650 zł. Karty zgłoszenia i wpłaty należy przesłać do
17 sierpnia 2009 r.
Wpłaty należy wnieść na konto:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu,
Bank Śląski Oddział w Kaliszu
Nr 84 1050 1201 1000 0022 8922 4525
z dopiskiem KATASTER 2009.
Kwota ta obejmuje koszty udziału w konferencji, koszty materiałów konferencyjnych, oraz koszty
organizacyjne. Koszty delegacji i zakwaterowania uczestnicy konferencji ponoszą we własnym zakresie.
Informujemy, że w sprawie rezerwacji noclegów należy zwrócić się bezpośrednio do hoteli podanych w
karcie zgłoszenia .
Obrady konferencji odbywać się będą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu przy ul.
Nowy Świat 4.
Wyjaśnień w sprawie organizacji Konferencji udzielać będą:
Stanisław Cegielski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
tel /0-62/ 765-73-09, kom. /0600/ 353-859 e-mail: st.cegielski@neostrada.pl

Jan Cegła – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego
tel./fax /0-62/ 766-40-30, kom. /0601/ 668-027

e-mail: cegeo@o2.pl

Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz organizacyjny
tel. /0609/ 125-995 tel./fax /0-62/ 501 42 47 e-mail: kierownik@powiat.kalisz.pl

Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe
tel. /0-62/ 767-10-89 kom. /0505/ 107-924

tel/fax /0-62/ 767-10-80
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.2009 r.
pieczęć instytucji

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Kaliszu
ul. Rumińskiego 2
62-800 Kalisz

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W XIV KONFERENCJI N-T Z CYKLU „KATASTER NIERUCHOMOŚCI”
na temat „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w świetle polityk
europejskich”
Kalisz, 10-11 wrzesień 2009 r.
Imię i nazwisko
Tytuł, stopień
naukowy i zawodowy
Adres do
korespondencji:

Kod

Miejscowość

Ulica

Nr

Telefon/fax

e-mail
Rachunek proszę wystawić na /podać dokładną nazwę firmy lub instytucji/:

Kod
Miejscowość
Ulica
Nr
REGON
NIP
Opłatę za udział w konferencji w kwocie 650 zł należy dokonać do dnia 17 sierpnia 2009 r.
na konto Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu,

Bank Śląski Oddział w Kaliszu Nr 84 1050 1201 1000 0022 8922 4525
z dopiskiem „KATASTER 2009” i podaniem nazwiska osób/y/ za kogo dokonano opłatę.

podpis osoby zgłoszonej
podpis głównego
księgowego

podpis kierownika jednostki
delegującej
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Zgłoszenie proszę przesyłać na e-mail: kierownik@powiat.kalisz.pl lub ibj@o2.pl

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu
ul. Rumińskiego 2 62-800 Kalisz
2. Organizatorzy wystawiają faktury VAT.
3. Opłata konferencyjna obejmuje: koszt uczestnictwa, koszty organizacyjne i materiały konferencyjne.
4. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów delegacji i zakwaterowania.
lub przesłać na adres:

5. Rezerwacja

noclegów
z następujących hoteli:

–

każdy

uczestnik

rezerwuje

indywidualnie

noclegi

w

jednym

ARENA ** Hotel
ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz
Tel. 062 598 27 00 http://www.hotelarena.kalisz.pl recepcja@hotelarena.kalisz.pl
CALISIA *** Hotel
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 062 767-91-00, 767-91-14
www.hotel-calisia.pl rezerwacja@hotel-calisia.pl
EUROPA *** Hotel
Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel. 062 767-20-31, 0-62 767-20-32 / 33 fax 0-62 767-20-33
www.hotel-europa.pl recepcja@hotel-europa.pl
E.T. Hotel ***
ul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz
tel. 062/760-00-25 tel. 0-62 767-30-91 w. 110
www.et-hotel.pl recepcja@et-hotel.pl
Hotel Flora ***
ul. Wiatraki 3, 62-800 Kalisz
tel. 062 757-46-50, 516-123-253
http://www.hotel-flora.pl recepcja@hotel-flora.pl
ORBIS PROSNA *** Hotel
ul. Górnośląska 53-55, 62-800 Kalisz
tel. 062 768-91-00, tel. 0-62 768-91-99
http://www.orbis.pl/pl/kalisz/hotele/orbis_prosna_kalisz
e-mail: prosna@orbis.pl

rez.prosna@orbis.pl

SEVEN Hotel
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
tel/fax: +48 62 764 43 43
www.hotelseven.pl
mail: info@hotelseven.pl
ROMA Hotel
ul. Chopina 9, 62-800 Kalisz
tel. 062 501-75-55 tel. 0-62 766 43 74 roma.kalisz@gmail.com
Bursztyn Hotel
ul. Łódzka 29, 62-800 Kalisz
tel. 062 757 97 03 www.hotelbursztyn.kalisz.pl
U BOGDANA Hotel
ul.Legionów 15-17 (wieżowiec przy ul.Legionów), 62-800 Kalisz
tel. 0-62 753-08-23
www.hotel.ig.pl
Pokoje Gościnne RENDEZ VOUS
ul. Słowiańska 3, 62-800 Kalisz
tel. 062 768-01-10

Hotel Lazur * * *
ul. Kaliska 42, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. Rezerwacja: tel. (0-62) 762 91 04,
fax. fax. (0-62) 762 91 07
strona: www.lazur.pl
e-mail: hotel@lazur.pl
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Pamiętnik Witolda Kuckiewicza
(ciąg dalszy)

ROZDZIAŁ IX
SIELCE NAD OKĄ, DROGA NA FRONT
I PIERWSZE BOJE.
Gdy zgłosiłem się do punktu werbunkowego ochotników do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, zgolono mi
imponującą brodę oraz wąsy i włosy na głowie. Zaopatrzono w suchy prowiant na pięć dni podróży, po
czym pod opieką jakiegoś cywilnego obywatela rosyjskiej narodowości pojechałem pociągiem, wraz z
kilkunastu innymi chętnymi do wojska, w kierunku zachodnim, do europejskiej części Związku Radzieckiego.
Zaraz, pierwszego dnia, zjadłem cały zapas prowiantu, składający się z bochenka chleba wagi 2,4 kg,
szklanki koncentratu grochówki oraz około kilograma wędzonej ryby. Był to swego rodzaju rekord
obżarstwa. Pozostałe cztery dni podróży musiałem przetrwać odżywiając się wyłącznie czarną kawą
zbożową i gorącą zupą.
W podróży tworzyliśmy podejrzanie wyglądającą bandą ubraną w łachmany, każdy bowiem wziął za sobą
jak najlichsze ubranie i obuwie, pozostawiając swoje codzienne ubranie rodzinom.
Przywieziono nas w okolice wsi Sielce nad rzeką Oką, gdzie obszerny kawał piaszczystego terenu, porosły
sosnowym lasem, był ogrodzony i zaopatrzony w prowizoryczną, wejściową, drewnianą bramę tryumfalną,
ozdobioną orłem polskim i napisem „Witamy bojowników o wolność”. Za bramą w lesie stało parę
namiotów, a przed nimi na świeżym powietrzu stół, przy którym siedział podoficer w polskim mundurze.
Ustawiliśmy się w kolejkę, po czym po dostaniu się przed oblicze podoficera, każdy odpowiadał na kilka
zadanych pytań. Ja, sparzony na smutnych skutkach swojej zbyt wojowniczej i aktywnej postawy,
postanowiłem dmuchać na zimne, co wyraziło się tym, że na zapytanie o wykształcenie odpowiedziałem –
„pięć klas szkoły powszechnej”, a na zapytanie o zawód, odpowiedziałem bez zająknięcia się – „kowal”.
Dostałem przydział do dziesiątej baterii, pierwszej brygady artylerii ciężkiej. Polecono mnie i kilku
kandydatom na wojaków zameldować się u innego podoficera, który bez zwłoki wręczył nam szpadle i kazał
kopać dół na ziemiankę.
Była to wczesna jesień 1942 roku. Bez trudu wykopaliśmy w suchym piasku obszerny i płytki dół, po czym
uzbrojeni w siekiery i piły, pod kierownictwem podoficera, wkopaliśmy szereg słupów biegnących środkiem
dołu, a następnie sporządziliśmy z nieokorowanego drewna stromy dach, pokrywając go gałęziami
i przysypując ziemią.
Następnie wzdłuż zbudowanego w ten sposób namiotu – ziemianki, po obydwu jego stronach,
ustawiliśmy prowizoryczna łóżka pozostawiając w środku szerokie przejście. Łóżko składało się z szeregu
kołków wbitych w ziemię, na których zostały ułożone żerdzie. Łóżka takie, zamiast materaców, miały
przylegające do siebie, nieokorowane żerdzie, na których bezpośrednio spało się. Niestety wystające resztki
uciętych gałęzi i sęki poważnie dokuczały wpijając się w plecy, bądź w boki śpiących.
Jeszcze nas nie umundurowano, a już ćwiczono z nami musztrę, Zaraz, pierwszego dnia, wyznaczony
zostałem do służby w kuchni polowej. Służba taka trwała dobę polegała przede wszystkim na skrobaniu
wprost niesamowitej ilości kartofli. Przy tym mieliśmy pozwolenie picia zupy z kotła w dowolnej ilości, nie
wolno natomiast było jeść żadnej gęstej strawy.
Zaopatrzyłem się w dwulitrową menażkę, którą przez cały czas służby czerpałem zupę z kotła.
Wygłodniały w drodze – w sumie wypiłem w ciągu doby pięć menażek zupy, to znaczy około dziesięciu
litrów płynu. Naturalnie tak byłem pełny, że nie mogłem schylać się by sięgnąć po kartofle do skrobania,
musiałem, więc wykonać przysiady zachowując pionowe położenie tułowia. Przy okazji kilka dużych
oskrobanych kartofli schowałem pomiędzy łupinami, po czym wyrzuciłem je pod krzak na dworze.
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Następnej nocy po służbie odnalazłem odłożone kartofle, które w międzyczasie zdążyły już zmarznąć.
Rozpaliłem ognisko i ugotowałem całą menażkę kartofli, które natychmiast zjadłem, pomimo braku
jakiejkolwiek okrasy, a nawet soli.
W międzyczasie w naszej ziemiance zainstalowano żelazny piecyk, a nam wydano bieliznę osobistą
i pościelową, ręczniki i mydło oraz nowe mundury i obuwie. Specjalne zainteresowanie wzbudziły w nas
orzełki piastowskie, które żartobliwie nazywaliśmy „kurami na jajkach”.
Co rano i co wieczór ustawieni w dwuszereg odmawialiśmy modlitwę i śpiewaliśmy „Rotę”. Co niedziela
odprawiana była przez wojskowego kapelana msza, przy ołtarzu ustawionym w lesie,
Oprócz musztry szkolenie polegało na wysłuchiwaniu bardzo inteligentnie i ciekawie prowadzonych
pogadanek na tematy polityczno – społeczne.
Wciąż przybywało coraz więcej rekrutów. Oficerów prawie się nie widziało, za to rej wodzili
przedwojenni zawodowi podoficerowie, którzy byli wzorem cnót i tradycji żołnierskich, nie tylko dla nas
rekrutów, lecz i dla oficerów, którzy poprzenoszeni zostali do nas z Armii Czerwonej. Byli to w równych
częściach Rosjanie, o nazwiskach kończących się na „ski”, Żydzi z Polski i rodowici Polacy.
Szef naszej baterii upatrzył sobie i skłonił mnie do zajęcia, formalnie nieistniejącego, stanowiska
Sekretarza Szefa Baterii. Przekomicznie wyglądałem biegnąc za szefem – zaopatrzony w podręczną mała
walizeczkę z dokumentami baterii i ze sznurkami u szyi, na których końcach dyndały się – ołówek, gumka
i ekierka. Naturalnie przyjęte przeze mnie obowiązki automatycznie zwalniały mnie z wszelkich ćwiczeń,
musztr i szkolenia.
Po dwóch miesiącach skład osobowy brygady był już skompletowany, umundurowani i uzbrojony w
broń ręczną, a ja miałem coraz to mniej pracy polegającej na wyręczaniu szefa baterii ze sporządzania
wszelkich raportów i zestawień ilości sortów mundurowych, żywności i.t.p. W międzyczasie awansowałem z
kanoniera na bombardiera uzyskując na naramiennikach po tak zwanej „jednej belce”.
Nadeszły ciągniki i działa. Ciągniki były amerykańskiego pochodzenia. Działa kaliber 122 milimetry
posiadały lufy długości 5 m 60 cm, a ich zasięg wynosił 20 km i 400m. Pociski składały się z właściwego
pocisku, osobno przechowywanej łuski naładowanej prochem w postaci długich prętów i z dodatkowych
woreczków
z prochem, służącym do zwiększenia zasięgu działa. W czasie transportu lawetą należało „założyć”, a lufę
cofnąć w celu zmniejszenia szerokości i długości działa. Dostosowanie działa do transportu, bądź do
strzelania wymagało sporej ilości czasu.
Każdą baterię podzielono na trzy plutony, dwa bojowe, obsługujące działa i jeden kierowniczy, którego
zadaniem było prowadzenie ognia, to znaczy wykrywanie celów po nieprzyjacielskiej stronie frontu
i obliczanie danych niezbędnych do trafienia do celu oraz na wprowadzeniu w trakcie strzelania poprawek
do uprzednio obliczonych danych, w celu skorygowania celności strzelania.
Wcielono mnie właśnie do plutonu kierowniczego. Przed tym jednak polecono zgłaszać się kandydatom
do prowadzenia szkolenia z topografii. Zgłosiły się trzy osoby, a w ich liczbie i ja. Po przeegzaminowaniu nas
przez oficera zostałem wyznaczony na wykładowcę topografii. Powierzono mi jednocześnie prowadzenie
praktycznych ćwiczeń z dziedziny topografii. Jako geodeta znałem ten przedmiot i umiałem doskonale
posługiwać się mapą w terenie. Szkolonych żołnierzy podzieliłem na grupy po 50 – 60 osób, ćwicząc z nimi
kolejno, po parę godzin dziennie z każdą grupą.
Wkrótce zostałem awansowany na kaprala i mianowany dowódcą drużyny topograficznej. Pluton składał
się z kilku drużyn, z których moja była osobliwa, bo tylko trzyosobowa, przy czym wszyscy członkowie tej
drużyny byli ludźmi z wyższym wykształceniem.
Pewnego dnia zaalarmowano nas, że Niemcy nieoczekiwanie przerwali front i my będziemy użyci dla
„zatkania dziury”, to jest do zatrzymania nacierającego wroga. Byliśmy bardzo przejęci tą okolicznością.
W pośpiechu załadowano nas na samochody ciężarowe i wywieziono w nieznanym kierunku, po czym
wysadzono w szczerym polu. Była wówczas sroga zima. Pierwszy raz zdarzyło mi się nocować w śniegu pod
cienkim namiocikiem z tak zwanej „płaszcz – pałatki”. Kawałek chyba jedwabiu ochronnej barwy służyło
jednocześnie, zależnie od potrzeby, bądź za pelerynę, bądź też za jednoosobowy namiot.
Zmarzłem tej nocy niesamowicie, co godzinę wstawałem i biegałem w kółko dla rozgrzewki, po czym
kładłem się i natychmiast zasypiałem, by po godzinie obudzić się skostniały i drżący z zimna. Miało to
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miejsce około Nowego Roku. Jak się później okazało były to tylko ćwiczenia i po dwóch dniach powróciliśmy
do swego obozu w lesie nad Oką. Przy sposobności zauważyłem, że w czasie dłuższych pieszych
przemarszów w pełnym uzbrojeniu, kolumna rozciągała się na długość około kilometra, a ja z reguły byłem
na końcu kolumny. Sytuacja radykalnie się zmieniła, gdy zacząłem odkładać suchary z razowego chleba,
które od czasu do czasu otrzymywaliśmy zamiast świeżego pieczywa. Gdy tylko ruszałem w kolumnie
marszowej, natychmiast zaczynałem jeść zgromadzone suchary. Skutek był taki, że bez wysiłku, stale
kroczyłam na czele. W tym czasie sprzedałem swój złoty zegarek za dwa tysiące rubli, które wydałem, w
ciągu kilku miesięcy pobytu w lasach sieleckich, na placki kartoflane, sprzedawane nam przez ludność
pobliskiej wsi.
Wkrótce wysłano nas w ramach ćwiczeń w okolicy Smoleńska na front, na ostre strzelanie. Bateria
ulokowała się na rozległym wzgórzu w kształcie wału, u którego podnóża w dolinie płynęła jakaś rzeczka. Po
drugiej stronie doliny byli Niemcy odlegli od nas około 2 – 3 kilometrów. Działa zostały w nocy podciągnięte
na szczyt wału i tam ustawione i okopane. Lufy wspaniale i groźnie sterczały w górę.
O świcie zauważył nas nieprzyjaciel i zanim zdołaliśmy pomyśleć o jakiejkolwiek działalności bojowej
zostaliśmy ostrzelani przez niemiecką artylerię. Jeden z pocisków upadł o jakieś dwa metry od miejsca, w
którym leżałem, lecz na moje szczęście był to niewypał. Gdyby nie sabotaż na tyłach wroga, któremu należy
zawdzięczać bardzo wysoki procent niewypałów wśród pocisków niemieckich, zginęłoby wiele osób z naszej
jednostki. Obeszło się tylko strachem. Naturalnie pośpiesznie wycofaliśmy się z tak nieopatrznie zajętej
pozycji i wróciliśmy do swoich podmiejskich lasów w niezbyt wesołym nastroju.
Wkrótce wyruszyliśmy na front. Gdy o zmierzchu działa ładowano na platformy wagonów zobaczyłem
bardzo malownicze zjawisko. Zainstalowane w pobliżu karabiny maszynowe zaczęły strzelać w niebo
kolorowymi, świecącymi pociskami, które biegały po ciemnym niebie, jak ruchome perełki, goniąc się
wzajemnie i tworząc czerwone i zielone smugi.
Zapatrzyłem się na ten barwny korowód światełek i nawet nie spostrzegłem, gdy nad peronem pojawiły
się bardzo nisko lecące dwa samoloty niemieckie, strzelając z karabinów maszynowych i zrzucając lekkie
bomby. Ogarnął mnie paniczny strach, więc zamiast paść na ziemię uciekałem, co tchu, jak najdalej od
zagrożonego peronu, narażając się tym samym na działanie kul i odłamków bomb lotniczych. Zadyszałem
się okropnie, więc po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów padłem w głęboki śnieg, w którym stopniowo
ochłonąłem z poprzedniego przerażenia.
Wkrótce pociąg ruszył. Jechaliśmy tylko nocami. Żołnierzy umieszczono w krytych wagonach,
a samochody, ciągniki i działa na platformach. W drodze pełniłem służbę rozprowadzającego warty, każde
bowiem działo pilnowane było przez wartownika odzianego w kożuch i buty filcowe.
Otóż w drodze przydarzyło się kilka wydarzeń. Wartownik pilnujący działa na ostatnim wagonie pociągu
w czasie jego biegu spuścił spodnie i przykucnął na brzegu platformy. Nieoczekiwanie pociąg szarpnął,
a wartownik stracił równowagę i spadł na tor. Wobec tego, że był on w obszernym i miękkim kożuchu, więc
nie potłukł się przy upadku, momentalnie zerwał się i próbował gonić pociąg, naturalnie bez skutku. Na jego
szczęście wkrótce pociąg zatrzymał się na jakiejś stacyjce na nieco dłuższy postój i wówczas zgubionemu
wartownikowi udało się go dogonić.
Następnym wydarzeniem było wykolejenie się kilku wagonów w czasie biegu pociągu. Akurat wówczas
jechałem wraz z wartownikiem na jednej z platform. Działo miało podłożone drewniane kliny pod koła
i było mocno przywiązane drutami do obudowy wagonu. W pewnej chwili, gdy wagon zeskoczył z szyn
i zaczął jechać po podkładach, nastąpiło szereg gwałtownych wstrząsów, które spowodowały zerwanie
drutów unieruchamiających działo. Powierzchnia platformy wichrowała się, a budka dla wartownika
pochyliła się. Działo zaś zaczęło poruszać się gwałtownie, kiwając lufą z wielką siłą na wszystkie strony,
Trudno było utrzymać równowagę, a trzeba było wciąż wykonywać uniki przed ruszającą się lufą działa. Na
nasze szczęście pociąg zatrzymał się, przy czym cztery wykolejone wagony tylko kilkadziesiąt metrów
oddzielało od betonowego przepustu, który mógł spowodować spadek wagonów z wysokiego nasypu.
Mieliśmy wyjątkowe szczęście, bo i tym razem znowu obeszło się bez udziału ofiar w ludziach. Wiele
godzin minęło zanim udało się doprowadzić skład transportu do dalszego podróżowania. Początkowo
pociąg odszedł pozostawiając wagony wykolejone i dalsze. Następnie telefonicznie zaalarmowaną
odpowiednią placówkę, która przysłała ekipę ratowniczą z dźwigiem.
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Gdy jechaliśmy wzdłuż frontu, z północy na południe, wówczas dowiedzieliśmy się o bohaterskiej
obronie transportu polskiej artylerii przeciwlotniczej zaatakowanej przez lotnictwo niemieckie. Nas
pouczono, że w przypadku nalotu pociąg zatrzyma się, by umożliwić nam opuszczenie wagonów
i rozpierzchnięcie się po okolicznych polach.
Wkrótce pociąg nasz zaczął gwałtownie hamować, a karabiny maszynowe umieszczone na dachach
niektórych wagonów rozpoczęły szaloną strzelaninę. Przygotowywaliśmy się od opuszczenia wagonu, gdy
obok niego upadła bomba lotnicza. Usłyszałem ogłuszający huk i w tejże chwili poczułem silne uderzenie
z boku w kolano prawej nogi. Przewróciłem się, światło w wagonie zgasło, więc nie wiedziałem, co się stało.
Obmacałem ręką kolano, lecz nie stwierdziłem, ani żadnego postrzępienia spodni, ani też upływu krwi.
Uspokoiłem się nieco i próbowałem się podnieść, lecz noga odmówiła mi posłuszeństwa, Wszyscy w
pośpiech opuścili wagon, a ja pełznąc po podłodze doczołgałem się do drzwi, po czym wypadłem z wagonu
do rowu przy torze.
Po nalocie, gdy wszyscy żołnierze wrócili do wagonów, zacząłem przeraźliwie krzyczeć wzywając
pomocy. Podnieśli mnie koledzy i ułożyli w wagonie. Okazało się, że po wybuchu bomby pęd powietrza
oderwał kawałek deski z poszycia wagonu i deska ta swą płaszczyzną uderzyła mnie w kolano. Kontuzja
okazała się poważna.
W Żytomierzu wyładowano mnie i przekazano do szpitala dla lekko rannych żołnierzy Armii Czerwonej.
Wzięto mi nogę w gips unieruchamiając kolano. Chodziłem o kulach. Po kilku tygodniach zdjęto gips z nogi,
po czym naświetlano mi kolano lampą kwarcową i stosowano gimnastykę rehabilitacyjną.
W czasie mego pobytu w szpitalu przypadły Święta Wielkanocne.
Któregoś dnia jeden z żołnierzy, rannych odłamkiem w tyłek, upił się i począł się awanturować. Wpadł na
podwórze i bił innych rannych.
Ja natychmiast pokuśtykałem o kulach do wklęsłego narożnika budynku, gdzie oparłem się plecami o
ścianę i kulą broniłem dostępu do siebie. Udało mi się obronić przed furiatem, który porwał na sobie
szpitalny szlafrok i wyskoczył nago na ulicę. Kobiety narobiły krzyku, na który przybiegło kilku sanitariuszy,
po czym złapali i unieszkodliwiły pijaka. Na zlecenie lekarza przywiązano go ko krzesełka, które
podstawiono pod prysznic z zimną wodą. Gdy delikwent zupełnie otrzeźwiał i dzwonił z zimna zębami,
uwolniono go z tej przymusowej zimnej kąpieli.
Po kilku tygodniach pobytu w szpitalu, skierowano mnie na komisję lekarską, która przeniosła mnie do
pierwszego pułku piechoty. Bardzo mi się nie podobało w nowej jednostce, w której żołnierze byli
odżywiany w sposób daleko gorszy niż w mojej macierzystej brygadzie artylerii. Wręczono nam szpadle
i polecono odśnieżać pobliska szosę.
Któregoś dnia szosą tą przejeżdżał samochód sanitarny z mojej brygady artylerii. Jadący nim felczer
poznał mnie, więc polecił kierowcy zatrzymać się na chwilę, by móc zamienić ze mną kilka słów.
Dowiedziałem się, że brygada stacjonuje około 60 kilometrów na wschód i że lada dzień wyruszy na front.
Skorzystałem z okazji i po prostu zdezerterowałem z piechoty udając się na własną rękę sanitarką do mojej
baterii, gdzie zameldowałem powrót ze szpitala kłamiąc, że odpowiednie dokumenty zostaną przesłane w
najbliższych dniach, po czym objąłem dowództwo mojej dwuosobowej drużyny topograficznej.
W ciągu najbliższych dni ruszyliśmy samochodami w kierunku frontu. Działa ciągnęły ciągniki, poruszały
się więc wolniej i przybyły na miejsce z kilkudniowym opóźnieniem. Jechałem samochodem ciężarowym
wiozącym amunicję. Podróżowaliśmy, jak zawsze tylko nocą.
Któregoś poranka, po smacznie przespanej nocy, wygrzebałem się spod plandeki przykrywającej skrzynki
z pociskami i rozejrzałem się dookoła. Samochód stał w alejce wysadzonej świerkami, prowadzącej do
podpartego kolumnami ganeczku, bielonego dworku krytego blachą, Zrozumiałem, że znów znajduję się na
dawnym terenie Polski i serce zabiło mi szybciej. Po dwuletniej tułaczce na obczyźnie znów znalazłem się na
dobrze znanych mi okolicach.
Wkrótce w nocy zajęliśmy pozycje nad Bugiem. Nasze działa okopały się osiem kilometrów od brzegu
rzeki, pluton kierowniczy ulokował się na punkcie obserwacyjnym na samym brzegu. Po drugiej stronie
rzeki znajdowali się Niemcy, należało więc zachować daleko posunięto ostrożność. W nocy wykopaliśmy w
życie trzy ziemianki, jedną służącą za mieszkanie dla oficerów, dowódcy baterii i dowódcy plutonu, drugą
dużą dla żołnierzy, a trzecią, nieco wysuniętą do przodu, stanowiącą właściwy punkt obserwacyjny. Miała
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ona zrobiona w suficie okno, przez które została wysunięta lorneta nożycowa składająca się z dwóch lunet
peryskopowych, pozwalających na obserwację przedpola z ukrycia i dających stereoskopowy obraz terenu.
W nocy polecono mi udać się do stanowisk naszych dział i w sposób prowizoryczny ustalić ich usytuowanie
na mapie topograficznej przez nakłucie szpilką tego miejsca. Po wykonaniu rozkazu wróciłem do swego
plutonu. Było już widno, wobec czego wartownik, pod groźbą automatu, zmusił mnie do podczołgania do
swych ziemianek, tak by nie zdradzić ich lokalizacji w terenie.
Po przeczołganiu się, na przestrzeni około dwustu metrów, wpadłem do okopu., z którego już nie
potrafiłem podnieść się o własnych siłach. Odnowiła się kontuzja kolana. Z patyka, którego jeden koniec
owinąłem szmatami, zrobiłem sobie prowizoryczną kulę umożliwiającą mi poruszanie się po okopie.
Wiedziałem, że w ciągu tygodnia front ruszy do przodu, co zostanie poprzedzone przygotowaniem
artyleryjskim. Nasz punkt obserwacyjny wyszukiwał niemieckich punktów oporu, stanowisk artylerii,
moździerzy i gniazd karabinów maszynowych, które strzelając od czasu do czasu zdradzały tym swoje
umiejscowienie w terenie. Rozumiałem, że jeżeli ofensywa się uda, wówczas nic nam nie grozi, w
przypadku jej załamania i konieczności cofania się – ze mną może być bardzo krucho, bowiem daleko o kuli
nie zdołam uciec.
Któregoś dnia, gdy siedziałem na punkcie obserwacyjnym, pocisk artyleryjski rozerwał się w odległości
kilku metrów ode mnie. Na głowę posypał się deszcz piasku, a przez otwór w suficie ziemianki wdarł się do
środka pęd powietrza, zupełnie jak gdyby jakaś żywa istota chuchnęła z góry. Lorneta nożycowa została
kompletnie zniszczona odłamkami pocisku.
W tym też okresie czasu, już nie pamiętam, dokąd i w jakim celu, szedłem w dzień dolinką pomiędzy
wzgórzami. Szło nas wielu posuwając się gęsiego i tworząc długi, wijący się sznur żołnierzy. W pewnej chwili
nadleciał nieprzyjacielski myśliwiec, więc padliśmy wszyscy na ziemię. Widocznie samolot dał znać o
wykrytym przez siebie oddziale wojska, bo po chwili rozpoczęło się ostrzeliwanie nas z artylerii, która
posyłała w naszym kierunku pocisk za pociskiem w równych odstępach czasu. Wobec tego, że byliśmy
zasłonięci wzgórzem, artyleria strzelała na ślepo, wymacując nas w różnych miejscach. Każdy pocisk padał
w innym miejscu.
Wkrótce czuło się w powietrzu zapach spalonego prochu. Systematycznie ostrzeliwanie trwało około
trzech godzin, w ciągu których musieliśmy bezradnie leżeć i czekać. Wykopałem leżąc płytkie zagłębienie w
ziemi, do którego wsunąłem się. Martwiło mnie, że moje nogi pozostawały na powierzchni narażone na
odłamki z eksplodujących wokół pocisków artyleryjskich.
Nigdy nie zapomnę tego odruchowego pragnienia zrośnięcia się z ziemią, bądź zawalenia się pod ziemię,
gdy z oddali nadlatywał odgłos wystrzału, a następnie słychać było ostry świst zbliżającego się pocisku.
Najbardziej deprymująco działa sytuacja, w której nie ma się możności czynnego przeciwdziałania
niebezpieczeństwa i gdy zachodzi konieczność zdania się na los szczęścia. Zanim sami przystąpiliśmy do
akcji, poznaliśmy na własnych skórach fatalną sytuację znajdowania się pod obstrzałem artylerii.
W kilka godzin przed terminem rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego otrzymaliśmy dokładny plan
strzelania z określeniem poszczególnych celów, kolejności ich ostrzeliwania, ilości pocisków na każdy z nich,
terminów krótkich przerw w strzelaniu-w celu ostudzenia rozgrzanych luf.
O oznaczonej godzinie, ziemia zadrżała od huku wystrzałów wielkiej ilości artylerii różnego kalibru,
moździerzy i katiusz zgromadzonych na stosunkowo krótkim odcinku frontu. Do akcji włączały się coraz to
inne jednostki artyleryjskie. Przygotowanie artyleryjskie rozpoczęło się przed świtem i trwała łącznie około
dwóch godzin
Po wykonaniu zadania przez naszą brygadę, wyszliśmy z ukrycia w celu zaobserwowania skutków
naszego ognia. Ze zdumieniem stwierdziłem, że poszczególne punkty obserwacyjne znajdowały się we
wzajemnej odległości zaledwie od 20 do 50 metrów.
Z drugiej strony rzeki kotłowało się. Błyski wybuchów i przewalające się oraz wynoszone w górę
wybuchami pocisków grudy ziemi, krzewy i drzewa oraz jakieś deski i belki tworzyły obraz ciągłego ruchu
i sprawiały wrażenia. Ze nie ma po prostu miejsca w polu widzenia, w które by nie ugodził, chociaż jeden
pocisk.
Ze strony Niemców nie odezwał się ani jeden wystrzał, wyglądało tak, jak gdyby teren nad Bugiem był
bezludny. My ośmieleni tym staliśmy zupełnie odsłonięci i podniesieni na duchu poczuciem własnej siły. W
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pewnej chwili część artylerii umilkła, a pozostała przerzuciła ogień na tyły wroga, a jednocześnie nasza
piechota ruszyła do natarcia. Ze strony Niemców również rozpoczęła się strzelanina, wobec czego
pochowaliśmy się do okopów oczekując dalszego rozwoju wydarzeń.
W kilka dni później ruszyliśmy samochodami na zachód w kierunku Chełma i Lublina. Po drodze
napotkaliśmy duże ilości rozbitych i częściowo spalonych czołgów i samochodów oraz liczne trupy ludzkie
i końskie. Część zwłok żołnierzy niemieckich leżących na szosie było wielokrotnie przejechanych przez czołgi
i samochody. Zwłoki te przedstawiały sobą okropny wygląd
W drodze, w czasie dłuższego postoju, polecono nam w nocy rozładowanie samochodów z amunicją
artyleryjską, którą składaliśmy w polu – skrzynie obok skrzyń, wielu warstwami tworząc w ten sposób
półtorametrowej wysokości i kilkudziesięciu metrowej szerokości i długości prostokąty, położone w pobliżu
szosy.
Wyładunek odbywał się w ciemności. Któryś z samochodów ciężarowych zjeżdżając z szosy włączył na
chwilę reflektory. Natychmiast posłyszeliśmy warkot zbliżającego się samolotu, a następnie przeraźliwy
świst powietrza spowodowany zrzuceniem bomby lotniczej. Wszyscy natychmiast rzucili się na ziemię
w oczekiwaniu na wybuch, który jednak nie nastąpił.
Znów ocaleliśmy cudem, bowiem bomba spadła w odległości zaledwie kilku metrów od zgromadzonych
pocisków i na nasze szczęście nie eksplodowała. Wybuch spowodowałby wielogodzinne rozrywanie się
zgromadzonej amunicji, z czego z pewnością nikt nie wyszedłby żywy. Było nas, żołnierzy i podoficerów,
kilkadziesiąt osób w odległościach od pocisków nie większych niż pięćdziesięciu metrów. Gdy zaczęło
świtać, odnaleźliśmy bombę, ogrodziliśmy ją prowizorycznie płotkiem z napisem „ostrożnie – niewypał”.
Była to krótka i gruba, betonowa bomba lotnicza.
W ciągu następnego dnia wyznaczono czteroosobową wartę do pilnowania zgromadzonej amunicji, przy
czym dowódcą warty zostałem ja. Zakwaterowaliśmy się u gospodarza w najbliższej wsi. Skorzystałem ze
sposobności, by nagromadzony uprzednio przeze mnie zapas tytoniu wymienić na duży bochenek jeszcze
gorącego, razowego chleba, który natychmiast z wielkim apetytem zjadłem.
Po godzinie musiałem rozpiąć spodnie i marynarkę, bowiem wzdęło mnie bardzo solidnie. W przeciągu
krótkiego czasu nie byłem już zdolny do głębokiego wdechu, a przy oddychaniu, niezależnie od mojej woli,
wydobywał się głos rzężenia. Spróbowałem zmusić się do wymiotowania, lecz nie przyniosło mi to ulgi.
Przestraszyłem się nie na żarty i pobiegłem szosą do punktu sanitarnego. W drodze gwałtownie poczułem,
że mam rozstrój żołądka, więc natychmiast zboczyłem z szosy, biegnąc za najbliższą stodołę. Było już bardzo
późno, pusto i ciemno. W pewnej chwili poczułem, że już nie dobiegnę, zatrzymałem się i przykucnąłem na
ziemi ze spodniami w garści. Poczułem ogromną ulgę.
Rozejrzałem się dookoła. Siedziałem prawie na progu chaty. Gdy już wstałem, doprowadziłem garderobę
do porządku i odszedłem parę kroków, drzwi otworzyły się i wyszedł z nich jakiś mężczyzna w nocnej
bieliźnie, który zrobił parę kroków przed siebie i wdepnął bosą nogą w ciepłe jeszcze pozostałości
z przetrawionego przeze mnie świeżego chleba. Nieznajomy zaklął i cofnął się do wnętrza chaty, ja
natomiast, nie czekając na nic, począłem szybko uciekać. W kilka chwil później usłyszałem dwa kolejne
wystrzały z pistoletu i bzyk świszczących obok mnie kul.
Ta dodatkowa kuracja uzdrowiła mnie całkowicie. Poczułem się lekki i silny, pędziłem do swej kwatery
niczym zawodnik na bieżni. Znów miałem wiele szczęścia, bo ciemności nocy uchroniły mnie przed celnymi
wystrzałami i przed dalszą pogonią.
Po kilku dniach ruszyliśmy dalej. W miastach entuzjastycznie witano nas obdarowując kwiatami
i obdarzając uśmiechami. Licznie zebrana na ulicach ludności wiwatowała, a my uradowani przejeżdżaliśmy
wolno przez zatłoczone ulice. Zatrzymaliśmy się dopiero w Puławach, gdzie zajęliśmy położone nad samą
Wisłą budynki Rolniczej Stacji Doświadczalnej. W obejściu znaleźliśmy duży dół betonowy napełniony jajami
kurzymi i zalany mleczkiem wapiennym. Przez następnych parę dni dożywialiśmy się jajkami w
najrozmaitszej postaci.
Nasze wojska zajęły przyczółek po drugiej stronie Wisły, a zadaniem mojego dywizjonu artylerii było
wsparcie ogniem walczącej piechoty. Na punkt obserwacyjny wybraliśmy pałac w starym parku nad samym
brzegiem Wisły, z którego okien można było obserwować drugi brzeg rzeki. Po otwarciu przez nas ognia
oficerowie sztabu dywizjonu zapomnieli o ostrożności i wszyscy wyszli na balkon, by lepiej widzieć skutki
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strzelania. Ja zapobiegliwie opuściłem zajmowany pokój ostrożnie wysuwając jedynie głowę poza futrynę
drzwi.
Niemcy oddali dwa wystrzały z lekkiego działa, przy czym pierwszy trafił pod balkon, co spowodowało
szybką ucieczkę oficerów z balkonu do pokoju. W drzwiach utworzył się zator. Następny pocisk ugodził
w balkon raniąc odłamkiem w udo ostatnią osobę opuszczającą balkon. Koledzy złapali rannego na ręce
i powlekli przez pokój pod przeciwległą ścianę, gdzie go ułożono na podłodze. Nieprzytomny ranny
pozostawiał za sobą szeroki ślad krwi. Rozebrano go i próbowano opatrywać ranę, wszystko jednak było
zbędne, bo oficer blady jak ściana, poruszył kilkakrotnie wargami, jak wyrzucona z wody ryba i w ciągu
następnej minuty umarł z upływu krwi, bowiem odłamek przeciął arterię.
Mieliśmy pierwszą w naszej baterii ofiarę. Zmarły kapitan był ogólnie lubianym sympatycznym
człowiekiem, lubiącym popić i pożartować. Został on pochowany z należytymi honorami wojskowymi,
a nasza, jednostka ruszyła dalej na zachód. Zatrzymaliśmy się dopiero na Pradze, gdzie zakwaterowaliśmy
w wysokim budynku, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej. Na dach urządzono punkt obserwacyjny,
a oficerowie żołnierze naszego plutonu zajęli puste pokoje na różnych piętrach.
Najbliższej nocy obudził mnie huk rozrywających się w pobliżu pocisków. W obawie przed zawaleniem
się sufitu włożyłem na głowę stalowy hełm ochronny i ulokowałem się do dalszego snu pod solidnym
stołem. Rano stwierdziłem, że jeden z wybuchów pocisku artyleryjskiego urwał dużą betonową kulę
ozdabiającą balustradę schodów wejściowych przed budynkiem i wrzucił ją przez okno do pokoju na drugim
piętrze.
Wraz z dwoma kolegami chcieliśmy wyjść na chwilę na ulicę, by napić się piwa. Gdy byliśmy na
wewnętrznym dziedzińcu posłyszeliśmy salwę z moździerzy i świst lecących w naszym kierunku min.
Natychmiast upadliśmy plackiem na ziemię. W chwilę później usłyszeliśmy huk wybuchów, po czym
poczułem, że moje plecy bombardowane są boleśnie uderzeniami dużej ilości odłamków. Ilość uderzeń w
ciągu krótkiego czasu gwałtownie narastała.
Spróbowałem się poruszyć, a gdy stwierdziłem, że jest to możliwe, natychmiast skoczyłem na równe
nogi, podbiegłem do okna sutereny, do którego obróciłem się tyłem, w celu wybicia jej szyb plecami, po
czym wpadłem do wnętrza. Na podwórzu nastąpiły wybuchy następnej salwy min, które zabiły jakiegoś
kolejarza. Pierwsza partia pocisków trafiła w dach budynku, a sypiące się z wysoka skorupy potłuczonej
dachówki poturbowały mi plecy. Jeden z moich towarzyszy wyszedł cało z opresji, a drugiego zabrała
karetka sanitarna – bowiem został ugodzony dachówką w głowę. Odechciało się nam picia.
Z punktu obserwacyjnego widać było Warszawę dość wyraźnie. Zdumiony stwierdziłem, że najbliżej
położone Stare Miasto jest doszczętnie spalone, a na terenie całego miasta liczne pożary zasnuwają dymem
całe dzielnice.
Był to okres powstania, czego wówczas ja nie wiedziałem, ani władze wojskowe.
Miałem okazję obserwować nalot samolotów alianckich i dokonanie przez nich zrzutu zasobników
z bronią, amunicją i lekarstwami. Duża ilość ciężkich samolotów nadlatywała falami nad Warszawę, po czym
zrzucała zasobniki na spadochronach. Niemcy przekonani, ze jest to desant wojsk, otworzyli szalony ogień
z karabinów maszynowych, ostrzeliwując spadające na spadochronach zasobniki.
Samoloty, po dokonaniu zrzutu, zawracały szerokim łukiem oddalały się, a ich miejsce zajmowały
następne. Cały nalot wywierał silne wrażenie, bowiem obrazował naocznie potęgę powietrzną aliantów.
Przy tym nie zauważyłem jakichkolwiek walk powietrznych, a artyleria przeciwlotnicza strzelała dość
anemicznie i nie udało jej się stracić ani jednej maszyny.
Drugi punkt obserwacyjny artylerii znajdował się na dachu wytwórni Wedla. Najniebezpieczniejszym
punktem na Pradze był odcinek ulicy Targowej w rejonie ulicy Zielenieckiej dobrze widoczny od strony
Warszawy i narażony na ogień karabinów maszynowych. Daleko bezpieczniejsze było przejście od ulicy
Wiatracznej wzdłuż Alei Waszyngtona w kierunku Saskiej Kępy, gdzie nie wiem z jakiego powodu, wszystkie
wille pozbawione były mieszkańców.
Wolne od służby chwile poświęciłem na odwiedzanie poszczególnych mieszkań, w których grałem dla
rozrywki na fortepianie, bądź też wybierałem sobie coś interesującego do czytania w bogato wyposażonych
bibliotekach domowych. Nie trwało jednak długo takie rozkoszne życie, bo już wkrótce przerzucono nas do
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Józefowi pod Warszawą, gdzie wraz ze swym dowódcą plutonu i dowódcą baterii zajęliśmy jeden
z opuszczonych pałacyków willowych.
W tym czasie cieszyłem się osobistą sympatią oficerów, zdobytą w dość oryginalny sposób. Otóż
dowódcą mojej baterii był bardzo sympatyczny, miły i kulturalny porucznik Babich, radziecki obywatel,
nauczyciel
z zawodu. W czasie strzelania dowódca prowadził ogień i obliczał cele posługując się tablicami
logarytmicznymi, ja zaś, dla sprawdzenia, wyznaczałem niezbędne dane graficznie na papierze rysunkowym
napiętym na drewnianej planszy.
Przed wojną, gdy byłem jeszcze studentem, tablice logarytmiczne były w powszechnym użyciu, więc
posługiwałem się nimi bez trudu. Przy tym niezbędne obliczenia miały wiele wspólnych cech z obliczeniami
geodezyjnymi, w których jaki inżynier geodeta orientowałem się świetnie. Nic dziwnego, że denerwowała
mnie względna powolność obliczeń dokonywanych przez mego dowódcę.
Któregoś dnia zdenerwowałem się i poprosiłem grzecznie, by pozwolił mi obliczyć analityczne dane
niezbędne dla ustalenia tak zwanych: kątomierza i celownika, to jest po prostu danych niezbędnych do
rozpoczęcia strzelania do określonego celu. Po pewnym wahaniu się dowódca wyraził zgodę na mą
propozycję i sam usiadł do planszy w celu graficznego ustalania celu. Obliczone przeze mnie kierunki i
odległości celów od baterii, dowódca sprawdził kilkakrotnie, a nie wykrywszy pomyłek, zgodził się na dalsze
wyręczanie go.
Wkrótce okazało się, że nasza, ostatnia bateria, wysunęła się na pierwsze miejsce w brygadzie, bowiem
osiągnęła rekordową szybkość wspierania piechoty ogniem naszych dział, bowiem od chwili opisowego
podania telefonicznie celu – w ciągu trzech minut już strzelaliśmy do niego.
Dowództwo zainteresowało się moją osobą. Zostałem wezwany do zastępcy dowódcy brygady, który
zajmował się sprawami polityczno-wychowawczymi. Na zapytanie, czy to prawda, że ja samodzielnie
prowadzę ogień swojej baterii odpowiedziałem twierdząco, zaś na pytanie skąd ja się na tym znam
wyjaśniłem, że „czytałem jedną taką mądrą książkę”. Wyjaśnienie jednak widocznie nie było zbyt
przekonywające, bo badający mnie oficer na tym nie poprzestał. Po dalszej godzinie krzyżowych pytań
musiałem się przyznać, że jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej, czego poprzednio nie
ujawniłem, nie chcąc obejmować kierowniczych stanowisk i pozostać na stałe w wojsku.
W wyniku tej rozmowy zostałem odkomenderowany na frontowy jednomiesięczny kurs oficerski dla
podoficerów. Kurs ten skończyłem z przyzwyczajenia do rzetelnej pracy z dobrym wynikiem. Otrzymałem
równą ilość punktów wraz z jednym z kolegów, z którym razem uzyskaliśmy pierwsze dwie lokaty.
Zostałem mianowany chorążym służby topograficznej i awansowałem na dowódcę plutonu, w którym
uprzednio pełniłem rolę dowódcy drużyny topograficznej.
W ten sposób zakończyłem swoją karierę podoficera.
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