
Vivat Geodezja! To hasło tegorocznych obchodów Dnia Geodety, 

które odbyło się 5 września w Krakowie. 

 

Nabór do naszej Szkoły Głównej Pomiarowej (SGP), która była motywem przewodnim 

tegorocznych obchodów Dnia Geodety ruszyły chwilę po godzinie 10 rano w budynku 

Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jednodniowe studia przyciągnęły nie 

tylko rasowych geodetów z małopolski ale również nowych adeptów tej dziedziny nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisy do naszej szkoły przebiegły bardzo sprawnie, dzięki zaangażowaniu i pomocy 

studentów z Koła UR i koła AGH. 

 

Punktualnie o godzinie 11 w sali 120 odbyła się uroczysta inauguracja. Na wstępie Pani 

Dyrektor Szkoły Głównej Pomiarowej (SGP) Elżbieta Biel powitała wszystkich gości, nauczycieli 

akademickich oraz uczniów a następnie zaintonowała Hymn Geodety. 

 

 



Wykład inauguracyjny poprowadził gościnnie Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes. Jego 

słowa szczególnie trafiły do najmłodszych uczestników ponieważ była to opowieść o małym 

niedźwiadku, któremu udało się ochronić las przed budową autostrady. 

 

 

 



Wykład z Geodezji Fundamentalnej poprowadził dr inż. Tadeusz Szczutko, który 

przypomniał podstawową zasadę geodezji która brzmi „kto w Boga wierzy ten mierzy” oraz 

innych odniesień do najwyższego prawa (a zarazem chyba jedynego jak dotąd niezmiennego) 

jakim jest prawo Boskie zapisane w Biblii. Następnie przeszliśmy najkrótszy na świecie kurs 

Rachunku Wyrównawczego. W trakcie wykładu nie zabrakło również praktycznego pokazu 

podstawowych technik pomiarowych min.: tyczenia miny. Na koniec poruszone zostały 

kwestie geodezji w literaturze oraz geodezji w twórczości ludowej. 

 

 



Zwieńczeniem inauguracji było ślubowanie, po którym nastąpiło wręczenie indeksów 

studenta Szkoły Głównej Pomiarowej. Rota ślubowania: 

Ślubuję uroczyście, że jako student Szkoły Głównej Pomiarowej (SGP), która mię do 

grona uczniów przyjęła, że jej czci i dobrej sławy niczym nie naruszę, a godności obywatela 

akademickiego w życiu i czynach przestrzegać będę. Przyrzekam, że obrany przez się azymut 

na geodezyjnej niwie uprawiać będę z pilnością i zamiłowaniem, jako dobro, które mnie i memu 

społeczeństwu rozwój i dostęp do drogi publicznej dla każdej parceli zapewnia. Przyrzekam 

wreszcie że standardów technicznych i przepisów przestrzegać będę, a Władzom akademickim, 

posłuch i poszanowanie okazywać gwarantuję. 

 

 

Zdj. K M 



Od tej chwili każdy indywidualnie uczestniczył w przygotowanych ćwiczeniach zgodnie 

z rozkładem zajęć, przy okazji zdając egzaminy oraz zbierając wpisy do indeksu. Zabawa miała 

charakter gry terenowej. Na Uniwersytecie Rolniczym dr inż. Artur Warchoł prowadził 

Parcerologię, na skwerze przed Budynkiem Jubileuszowym UR dr inż. Anna Przewięźlikowska 

sprawdzała precyzję i umiejętności pomiarowe w ramach Praktyki Geodezyjnej. 
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Na Krakowskich Błoniach firma Geotronics przygotowała zajęcia z Nowoczesnych 

Technik Pomiarowych a firma FlyTech Solutions pokaz z Dronologii. 
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W budynku C-4 AGH w szybie doświadczalnym odbywało się Miernictwo Górnicze z dr 

inż. Mieczysławem Jóźwikiem. 
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Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka egzaminował z fotogrometrii, dr inż. Małgorzata Buśko 

prowadziła Prawo i Lewo Geodezyjne, a dr hab. inż. Piotr Banasik na dachu budynku sprawdzał 

wiedzę z Geodezji Najwyższej. 
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Podsumowaniem naszych naukowych zmagań było uroczyste wręczenie dyplomów 

ukończenia jednodniowej szkoły. Niektórzy z uczestników do ostatniej chwili zdawali zaległe 

egzaminy aby otrzymać wpis od profesorów. 

 

 

 

 

 



W czasie dyplomatorium Prezes SGP oddział Kraków kol. Elżbieta Biel wręczyła 

srebrną odznakę honorową SGP którą otrzymał dr inż. Bartosz Mitka. Dokonano również 

wręczenia legitymacji nowemu członkowi SGP Adrianowi Biel (zbieżność nazwisk 

przypadkowa:-) 

 

 

 

 



 

Świeżo upieczeni absolwenci z tytułami: skoczy bruzdy, geometry czy mierniczego 

świętowali zdane egzaminy w restauracji „TAWO”, gdzie czekała na nich kolacja i smaczne 

przekąski. Dodatkową atrakcją w czasie wieczornej zabawy była juwenaliowa foto-budka w 

której można było zrobić pamiątkowe zdjęcie w nietypowych aranżacjach i ciekawych 

kostiumach. Wspólna zabawa z tańcami trwała do późnych godzin nocnych. 

 

 
Wszystkim którzy świętowali z nami Dzień Geodety 2015 dziękujemy za wspólną zabawę i 

mówimy: Do zobaczenia za rok! 

Organizatorzy SGP Oddział Kraków 
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