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Vaclav Sanda – Przewodniczący ČSGK 

Stanisław Cegielski – Prezes SGP 
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    Coroczne Dni Geodezji trzech europejskich krajów: Czech, Słowacji i Polski to 

wydarzenie, które wpisało się w tradycję międzynarodowych spotkań organizowanych w celu 

wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracji środowiska zawodowego.  Spotkanie 

braci geodezyjnej w roku 2017 odbyło się w Warszawie w dniach 18 -20 maja, a rolę 

gospodarza XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji pełniło 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich. 

 



 

      Po oficjalnym powitaniu przybyłych gości i uczestników konferencji, miłym akcentem 

były wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń poszczególnych krajów w osobach: Stanisław 

Cegielski – Prezes SGP,  Dusan Ferianc – Przewodniczący SSGK i Vaclav Sanda – 

Przewodniczący ČSGK. 

     Kolejny punkt programu konferencji należał do Głównych Geodetów krajów 

uczestniczących  

w ważnym międzynarodowym wydarzeniu geodetów: 

Grażyna Kierznowska – p.o. Główny Geodeta Kraju. 

Karel ŠTENCEL – wiceprzewodniczący ČSGK 

Lubomir SUCHÝ- wiceprzewodniczący SSGK 

Usłyszeliśmy zarys dokonań poszczególnych państw w dziedzinie geodezji oraz plany działań 

na przyszłość - integralną z rozwojem gospodarczym. 

 

„Polska Służba Geodezyjna i Kartograficzna – Wyzwania” – to temat podjęty przez Grażynę 

Kierznowską, która rozpoczęła część merytoryczną konferencji.  

 

  
Grażyna Kierznowska, a przy stole prezydialnym od lewej: Dusan Ferianc, Stanisław Cegielski, Vaclav Sanda 

   Wszystkie prezentacje, referaty i dyskusje odbywały się w ojczystych językach uczestników  

wydarzenia -  w tym roku w następujących sesjach tematycznych: 

1) Nowe technologie pomiarowe w geodezji. 

2) Kataster wielowymiarowy 3D. 4D. 

3) Informatyzacja i interoperacyjność  państwowych zasobów geodezyjnych. 

   W tak krótkiej relacji nie przytoczę szczegółowego programu i nazwisk osób 

relacjonujących poszczególne referaty wraz z multimedialnymi prezentacjami 

(zainteresowanym udostępnimy do wglądu broszurę wydaną na okoliczność tegorocznych 

Dni Geodezji). Bardzo przepraszam Wszystkich,  których  nie wymieniłam, a włożyli ogrom 

pracy w przygotowanie niezwykle  ciekawych wystąpień. Jednocześnie jako Łódzki Oddział 



SGP zachęcamy geodetów zrzeszonych i niezrzeszonych  do udziału w organizowanych 

konferencjach polsko-czesko-słowackich. 

Wyżej wymienione sesje tematyczne rozpoczynali swoimi wykładami gospodarze.    

    I tak…  blok wystąpień naukowo technicznych  zainaugurował  Andrzej Pachuta -  v-ce  

prezes SGP. Wykładem  z  dziedziny  „Nowe technologie pomiarowe w geodezji” -  omówił 

zagadnienie „Nowa podstawowa fundamentalna osnowa grawimetryczna Polski”. 

 

 
z lewej strony Andrzej Pachuta  

     Kolejną sesję:  „Kataster wielowymiarowy 3D. 4D.” zapoczątkował Marcin Karabin  

z Politechniki Warszawskiej wprowadzając obecnych na sali konferencyjnej w … 

 „Praktyczne aspekty wykorzystania katastru wielowymiarowego w Polsce” 

 

  
z lewej strony Marcin Karabin 

      Sesja:   „Informatyzacja  i  interoperacyjność   państwowych  zasobów  geodezyjnych”  

zamykała zaplanowany do omówienia program. Marcin Grudzień z GUGIK wygłosił wykład  

z powyższego tematu,  podejmując się przybliżenia uczestnikom konferencji  zagadnienia   



„Obszary interoperacyjności polskich zasobów geodezyjnych i kartograficznych” 

 

 
z lewej strony Marcin Grudzień 

    Z zastosowanego ogromnego skrótu omawianych podczas konferencji zagadnień  

i załączonych zdjęć  można wysnuć wniosek, że to strona polska wiodła prym  

w omawianych tematach. Otóż były wystąpienia przedstawicieli wszystkich uczestniczących 

krajów. Ideą Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji i ambicją 

uczestników jest zaprezentowanie swoich osiągnięć oraz wymiana doświadczeń. Na 

szczególną uwagę zasługiwały niezwykle interesujące referaty przygotowane i przedstawione 

przez studentów. Właśnie poziom zaangażowania młodych ludzi jest ogromnym 

wyznacznikiem  postępu w dziedzinie geodezji i kartografii. Podczas konferencji uroczyście 

ogłoszono wyniki konkursu organizowanego przez SGP i GUGIK na najlepsze prace 

dyplomowe. Grażyna Kierznowska – p.o. Głównego Geodety Kraju i Stanisław Cegielski – 

Prezes SGP wręczyli zwycięzcom nagrody gratulując dalszych sukcesów.  

    Na zakończenie pierwszego dnia pobytu geodetów w stolicy Polski gospodarze 

zorganizowali wspólną kolacją w sali bankietowej hotelu Gromada.  

 

 
od lewej strony: Grażyna Kierznowska, Teresa Rżanek – Kmiecik ,  Stanisław Cegielski 



     W czasie  wieczornego spotkania Grażyna Kierznowska  p.o. Głównego Geodety Kraju,  

DusanFerianc – Przewodniczący SSGK i Vaclav Sanda – Przewodniczący ČSGK , zostali 

obdarowani  przez Oddział Łódzki SGP okolicznościowymi kubeczkami upamiętniającymi 

450-lecie wydania pierwszej w języku polskim książki technicznej Stanisława Grzepskiego  

„Geometria to jest miernicka nauka”. Prezenty wręczyły: Prezes O/Ł Teresa Rżanek - 

Kmiecik i Jadwiga Mosińska - członek Zarządu Oddziału Łódzkiego SGP.  

 
od lewej strony: Dusan Ferianc, Stanisław Cegielski, Teresa Rżanek – Kmiecik, Vaclav Sanda 

 

     Podczas drugiego dnia pobytu w Warszawie organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie 

Zamku Królewskiego. Dostaliśmy się pod skrzydła świetnego przewodnika, który oprócz  

muzeum pokazał/przypomniał ciekawe miejsca w stolicy.  

 

Zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza        Stare Miasto z dodatkową atrakcją turystyczną 

                                                                                             - przejażdżka dorożką po malowniczych uliczkach 

  

 



 

Pomnik Adama Mickiewicza (obok Belwederu)        Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 3  

                                                                                           Polskiego Towarzystwa Chemicznego                                                                                

  

 

Zamek Królewski w Warszawie przy placu Zamkowym 4 

 

 

… a  w nim Konstytucja (replika) uchwalona 3 maja w 1791 r. i obraz Jana Matejki 

 

 

 



Rezydencja Prezydenta. Pałac znajduje się przy ul. Belwederskiej 54/56 

 

 

     Wieczorem  ugoszczono nas grillowanymi przysmakami w patio hotelu. Były wspólne 

śpiewy przede wszystkim hymnu geodetów i niekończące się rozmowy, którym sprzyjała 

piękna wiosenna pogoda oraz muzyka prowadzona przez DJ. 

      W tym momencie z przykrością należy się przyznać, że w tym roku z Oddziału Łódzkiego 

SGP uczestniczyły w konferencji tylko dwie osoby: Teresa-Rżanek Kmiecik  

i Jadwiga Mosińska, co zostało uwieńczone na fotografii podczas sympatycznego spotkania  

z prof. Zdzisławem Adamczewskim  w trakcie Międzynarodowych Polsko-Czesko-

Słowackich Dni Geodezji. 

 

 
od lewej strony: Teresa-Rżanek Kmiecik, Zdzisław Adamczewski, Jadwiga Mosińska 

 



 

     Trzeciego dnia pobytu na XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dniach 

Geodezji zwiedziliśmy  Muzeum Geodezji znajdujące się w siedzibie Warszawskiego 

Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Zapoznanie się z ekspozycją sprawiło nam ogromną 

satysfakcję zawodową, częste wspomnienia: jak to się pracowało np. planimetrem! i podziw 

dla pasjonatów gromadzących sprzęt geodezyjno-kartograficzny w sposób profesjonalny  

i w pięknych pomieszczeniach zabytkowego budynku przy ul. Nowy Świat 2. 

Temat ekspozycji:  OD LINDLEYA DO WSPÓŁCZESNOŚCI 

  

… a oprowadzał nas i ciekawie opowiadał  V-ce prezes WPG Jacek Uchański. 

 
od lewej strony: Jacek Uchański goszczący w Muzeum Geodezji uczestników konferencji 

 

 

 



 

„Należy mieć nadzieję, że uruchomiona przez WPG S.A. placówka wpisze się na stałe do 

katalogu wystaw o znaczeniu ponadczasowym i pozytywnie spełni założony charakter 

poznawczy, edukacyjny i dokumentacyjny polskiej myśli technicznej” (cyt. z folderu 

muzeum). 

    … cóż wszystko co dobre się kończy. Pozostanie w nas poszerzona wiedza, wspomnienia, 

zdjęcia, pamiątkowe drobiazgi i nie do przecenienia międzyludzkie więzi. Wielu uczestników 

przyjeżdża bardzo często na coroczne Dni Geodezji - są tacy, którzy od wielu lat regularnie 

się na nich  pojawiają. W roku 2018 odwiedzimy Pragę.  

 

      Na poniższym zdjęciu Vaclav Sanda – Przewodniczący ČSGK przyjmuje flagę czeską od 

Stanisława Cegielskiego - Prezesa SGP symbolicznie odbierając z rąk gospodarzy organizację  

przyszłorocznych XXIV Międzynarodowych Czesko – Słowacko - Polskich Dni Geodezji. 

od lewej strony: Dusan Ferianc, Stanisław Cegielski, Andrzej Pachuta, Vaclav Sanda 

 



Pamiątkowe drobiazgi z XXIII Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji. 

 

 

… i ostanie spojrzenie na salę konferencyjną oraz podziękowania dla organizatorów, gości  

 i uczestników wydarzenia budującego wiarę w ludzi chcących ponosić trud działania w celu 

międzynarodowego integrowania geodetów. Do zobaczenia za rok w Pradze! 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie http://lodz.sgp.geodezja.org.pl 

Opracowała: Jadwiga Mosińska 


