
Spotkanie opłatkowe geodetów Torunia
Uroczyste spotkanie, powiązane z przełamaniem się opłatkiem, w dniu 21 grudnia 2016 roku, otworzył
Bolesław Cieszyński Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Torunia. Witając przybyłych wyraził
zadowolenie ze znacznej liczby uczestniczących w uroczystości, dodając, „tu jesteśmy jednością, mimo
że pracujemy w rozproszeniu i zajmujemy się rozwiązywaniem różnych zadań, poczucie wspólnotowości
zawodowej jest nam wszystkim potrzebne, wzmacnia więzi nas łączące i odpowiedzialność zawodową
za to co i jak robimy”. 

Zbigniew Pabiś;                                                                         Jerzy Gabor, Anna Gabor, Lucyna Bukwalt 

Gośćmi uroczystości, przedstawionymi przez Bolesława Cieszyńskiego byli: Stanisław Marcin Wiliński
członek  Zarządu  Głównego,  Członek  Honorowy  SGP;  Robert  Cieszyński Wojewódzki  Inspektor
Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego;  Dariusz  Adamczyk  Geodeta  Miasta  Torunia;  Tadeusz
Wiśniewski, Wojciech Bukwalt, Leopold Witul  poprzedni prezesi oddziału toruńskiego SGP. Z wielką
serdecznością byli witani nowi członkowie Stowarzyszenia.

Sławomir Majewski, Anna Szcząchor;                                                                                                                                 Dariusz Adamczyk

Uroczysty wieczór  stał  się  okazją  do  wręczenia  Leopoldowi  Witulowi  dyplomu  „Zasłużony Senior
SGP” oraz Barbarze Góral Złotej Odznaki Honorowej SGP, przez Stanisława Marcina Wilińskiego, w
asystencji Roberta Cieszyńskiego. 



Stanisław Marcin Wiliński  podziękował za możliwość uczestniczenia w uroczystości. Powiedział, że
Toruń był,  w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dla niego ważnym zawodowo miejscem,
gdzie  między  innymi  założył,  na  potrzeby  miasta  szczegółowe  osnowy  geodezyjne  (poziomą  i
wysokościową) oraz poprowadził geodezyjną obsługę budowy mostu autostradowego przez Wisłę w
Czerniewicach. Odpowiadając na sugestię prezesa  Bolesława Cieszyńskiego  odniósł się do pewnego
rozchwiania  działań Głównego Urzędu Geodezji  i  Kartografii,  gdzie  nastąpiła  wymiana wszystkich
osób kierujących pracami Urzędu. Trudno spodziewać się, że takie działanie poprawi prestiż naszego
zawodu. 

Witold Nowak, Jerzy Chylewski, Józef  Łabiak;                                                                                                                                    Wojciech Bukwalt

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaniepokojone tą sytuacją skierowało, do najważniejszych osób w
kraju pismo, w którym wskazano co znaczy dla Państwa system informacyjny jakim jest Geodezja i
Kartografia i wyraziło swój niepokój tymi działaniami, którymi objęto GUGiK. Uzyskana odpowiedź,
jest w swej wymowie dość ogólna i nie uspokaja niepokojów wywołanych tym co dotąd ma miejsce.

Dariusz Adamczyk, Bolesław Cieszyński;                                                                                                   Tadeusz Wiśniewski

Sprawy bieżące Stowarzyszenia, to zebranie Zarządu Głównego w dniu 16 grudnia br. Podniesiono na
nim szereg kwestii  organizacyjnych oraz świętowano jubileusz osiemdziesięciopięciolecia  Profesora
Zdzisława Adamczewskiego. Był też nasz lokalny akcent, za sprawą prezesa Bolesława Krystowczyka,
który dokonał szerokiej prezentacji jubileuszu siedemdziesięciolecia geodezji na Kujawach i Pomorzu



oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. Wystąpienie stanowiło komentarz do filmu, na
którym  został  zarejestrowany  przebieg  oficjalnej  uroczystości  w  Urzędzie  Wojewódzkim,  jak  też
wydarzenia n zjeździe geodetów w Pieczyskach.

Zbigniew Refliński;                                                                                                                                 Prezes Bolesław Cieszyński otwierający uroczystość

Anna Gabor snuje opowieść wigilijną …;                                                      Robert Cieszyński



Uczestników uroczystości pozdrawia Stanisław Marcin Wiliński …;                    … i Robert Cieszyński

Stan spraw  „Przeglądu Geodezyjnego”  omówiła  Joanna Krzyszkowska Sekretarz redakcji i  Ludmiła
Pietrzak Redaktor naczelny miesięcznika. Wystąpienie kończyło się apelem kierowanym do prezesów
oddziałów i nawołującym do zaprenumerowania po jednym egzemplarzu pisma dla każdego koła SGP,
bowiem są takie oddział, które wcale nie prenumerują „Przeglądu”.
Poniżej: Łucja Makowska „fotoreporterka niestrudzona”;  Bogdan Nawracki, Witold Nowak



Problemy i troski lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych przedstawili reprezentanci czterech, spośród
23 organizacji  powstałych w dziesięciu województwach.  Stowarzyszenia te starają się  rozwiązywać
sporne  kwestie  między  wykonawcą  prac  geodezyjnych,  a  ośrodkiem  dokumentacji  geodezyjnej  i
kartograficznej. Krzysztof Szczepanik prezes Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Piotrkowskiej (geodeta
uprawniony)  stwierdził,  że  głównym  hasłem  poczynań  organizacji  lokalnych  jest  przywrócenie
właściwej rangi zawodowi geodety uprawnionego, to dlatego, że  „uprawnienia są podważane przez
system państwa. Geodeci uprawnieni [wyniki ich prac] są kontrolowani, niejednokrotnie przez osobę,
która uprawnień zawodowych nie posiada”. Mówca apelował do Zarządu Głównego SGP o podjęcie
wspólnych  działań  mających  na  celu  „zmianę  dotychczasowej  formuły  kontrolowania  geodetów.
Wspólnie opracujmy dział geodeta uprawniony do Prawa geodezyjnego i kartograficznego”. 

Odznakę Honorową SGP Barbarze Góral wręcza Stanisław Marcin Wiliński …;                                  … a Leopoldowi Witulowi Dyplom „Zasłużony Senior SGP”

Barbara Góral, Łucja Makowska;                                                                                        Lidia Witul, Leopold Witul

Podczas wymiany zdań, wywołanej tym wystąpieniem, uznano, że działania lokalnych stowarzyszeń
mogą  wspierać  geodetów  w  rozstrzyganiu  spraw,  które  mają  charakter  jednostkowy,  powodujący
wątpliwości w miejscu ich powstawania. SGP dba jednak głównie o ogólny interes grupy zawodowej,
skupiającej geodetów czynnych zawodowo we wszystkich obszarach aktywności.



Stowarzyszenie Geodetów Polskich przygotowało wniosek, będący rezultatem wielu wstępnych prac, o
przeprowadzenie w Polsce, w 2021 roku,  „Tygodnia roboczego” (FIG Working Week). W spotkaniu
może uczestniczyć do dwóch tysięcy osób, głównie geodetów, z całego świata. Z uwagi na konieczność
zapewnienia odpowiednich warunków pobytu, na miejsce spotkania wybrano Kraków.

Dariusz Adamczyk, Robert Cieszyński;                                                                                                                                            Łucja Makowska „nieustannie pracująca”

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pobytu, na miejsce spotkania wybrano
miasto Królewskie Kraków.

Lucyna Bukwalt, Wojciech Bukwalt, Tadeusz Wiśniewski

Rok 2017 jest dla Stowarzyszenia czasem sprawozdań z upływającej kadencji oraz wyborem osób do
nowych władz na kadencję 2017-2021. Działania z tego obszaru Zarząd Główny SGP rozpoczął od
przedstawienia  stanu  wykonania  uchwały  XXXVIII  Zjazdu  w Lidzbarku  Warmińskim.  Wykonaniu
uchwały poświęcił  swoje wystąpienie  Tadeusz Wilczewski,  który zarysował trudną ścieżkę realizacji
przyjętych na Zjeździe ustaleń, podkreślając jednocześnie znaczne zaangażowanie członków Zarządu
Głównego w proces realizacji poszczególnych postanowień.



U góry: Tomasz Ziemkiewicz, Kamil Dębczyński, Tomasz Kamiński; Piotr Rygielski. Powyżej: Dariusz Adamczyk, Grzegorz Pawelec; Jan Kuźmiński, Grzegorz Łuczka, Marian
Wojciul. Poniżej: Janusz Janiak, Alina Pawelec, Grzegorz Pawelec; Zbigniew Pabiś. Na dole: Dariusz Adamczak, Robert Cieszyński, Mirosława Słomczewska, Łucja Makowska,
Zbigniew Refliński; Łucja Makowska, Zbigniew Pabiś.



Organizatorem XXIII Międzynarodowych Dni Geodezji Polsko-Czesko-Słowackich w 2017 roku jest
Stowarzyszenie  Geodetów  Polskich.  Bezpośredni  wysiłek  organizacyjny  wzięli  na  siebie  geodeci
warszawscy, którzy wykonali wiele prac przygotowawczych, a na miejsce obrad wybrali Dom Chłopa.

Barbara Góral;                                                                                                            Bolesław Cieszyński przedstawia osoby wyróżnione odznaczeniami stowarzyszeniowymi

Robert Cieszyński dziękując za zaproszenie na uroczystość przekazał obecnym pozdrowienia i życzenia
udanych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości i życzliwości wzajemnej i dobrego Nowego Roku,
w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, swoje własne, pełne ciepła i przychylności, a także od
geodetów bydgoskich, którzy parę dni wcześniej dzielili się opłatkiem.

Tadeusz Wiśniewski, Bolesław Cieszyński;                                                                                                             Anna Gabor definiuje pojęcie seniora ...

Anna  Gabor przedstawiła  wzruszającą,  nastrojową  przypowieść,  zatytułowaną  „Życzenia  na  Boże

Narodzenie 2016 roku”, którą zamieszczamy poniżej. 



Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
(J1,1-3)

W modlitwie Anioł Pański wspominamy jedno z największych wydarzeń w historii ludzkości: "A Słowo ciałem się 
stało - i mieszkało między nami". 

 Podobnie każde Boże Narodzenie, nasze wymarzone święto rodzinne, tak naprawdę jest świętowaniem narodzin 
odwiecznego Syna Bożego w ludzkim ciele. 

Gdy nadeszła pełnia czasu to Słowo, które było zapowiadane przez proroków, przyjęło ciało z niewiasty Maryi i 
stało się człowiekiem. 
Przepięknie oddaje ten moment Księga Mądrości: 

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z 
królewskiej stolicy (...) zstąpiło na ziemię (18,14-16). Bóg nie chciał już dłużej mówić do ludzi przez posłańców, proroków, 
ale zapragnął przemówić przez Syna (por. Hbr 1,2). Jest to jedna z najwspanialszych tajemnic naszej wiary, skarb 
chrześcijaństwa, który stanowi o naszej tożsamości wobec innych religii.

Oczekujemy Świąt z wielką radością, udziela nam się nastrój przygotowań i krzątaniny w domu, robienia zakupów, 
sprzątania, jednym słowem robimy więcej zamieszania, niż jest to potrzebne. Bo przed nami jest coś wielkiego, bo spotkamy
się z najbliższymi. Idziemy na pasterkę, śpiewamy kolędy wszystkim znane. Śpiewamy razem, głośno, czujemy więź, 
czujemy jakąś tajemniczą jedność z ludźmi, których nawet przed tym nie znaliśmy, albo gniewaliśmy się na nich, czasami 
nie pamiętając już za co. 

Osobnym etapem przygotowań są spotkania w grupach zawodowych, wspólnotach parafialnych, stowarzyszeniach i
grupach wspólnych zainteresowań. Wszędzie składamy sobie życzenia, łamiemy opłatek i dzielimy się nim z wielkim 
namaszczeniem. Biały kolor opłatka i dźwięk jego łamania ma w sobie tajemnicę przybliżania osób, nawet jeżeli się 
osobiście nie znają. W takim momencie wspominamy również tych, których ostatnio żegnaliśmy.

Kochani, utrzymajmy uczucie bliskości i życzliwości świątecznej przez następne dni i lata, aby to świąteczne dobro 
pozostało w nas na zawsze.
Posłuchajcie, co mówi święta Matka Teresa z Kalkuty o Bożym Narodzeniu:

               Wtedy jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata                        Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 
i wyciągasz do niego ręce,                                                             jest Boże Narodzenie.
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,                                              Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi                                         tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
w ich samotności,                                                                          moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie.                                                                    jest Boże Narodzenie.                                                              

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,                                       Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
jak bardzo znikome są twoje możliwości                                      pokochał innych przez ciebie,
i jak wielka jest twoja słabość,                                                      zawsze wtedy, 
jest Boże Narodzenie.                                                                    jest Boże Narodzenie.
                                                                   

Proszę, przyjmijcie na te święta również moich kilka słów, nieśmiało myślę, że będę wyrazicielką woli Zarządu 
Stowarzyszenia, składając szczere życzenia Państwu i ich rodzinom.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom dobrego przygotowania do Świąt. To jest również czas do zrobienia 
przeglądu w naszym geodezyjnym środowisku. Myślę o przebaczeniach, o zrozumieniu jeden drugiego. Czasami nie trzeba 
wielu starań, żeby przemówić ludzkim głosem. 

Życzę każdemu znalezienia odrobiny czasu i poświęcenie go na refleksję na temat koleżeństwa w naszym światku 
zawodowym. Tu życzenia i prośba do młodych, aby nie bali się podejmować pracy, za którą nikt nie płaci w złotówkach. To 
jest praca społeczna, działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia Geodetów w Toruniu. Nic nie jest nam dane na zawsze 
bez żadnych zobowiązań. Nie ma dobrych i trwałych małżeństw, o które się nie dba i nie ma dobrych i trwałych organizacji i
stowarzyszeń o które się nie dba. 

Bardzo potrzeba większej mobilizacji młodych osób. Potrzebna jest ich pomoc i zdecydowanie się na pracę dla 
dobra społeczności geodezyjnej regionu toruńskiego, żebyśmy na tle innych stowarzyszeń zawsze byli w czołówce.

Życzę Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia i sił do realizacji zawodowych zamierzeń i szczytów.
Na nadchodzące dni życzę wspaniałych spotkań rodzinnych i nadziei, że Narodzone Dziecię Boże przyniesie potrzebującym 
ukojenie bólu, a wszystkim radość dobrego życia.

Niech w Nowym Roku 2017 Bóg błogosławi naszą pracę, nas i naszych bliskich i niech wydarza się  tylko to, co 
jest najlepsze i przynosi pokój nam i naszej Ojczyźnie.
Przełamywanie się opłatkiem skłaniało do wspomnień i łagodzenia napięć dnia codziennego, było 
okazją do składania sobie pełnych wzruszenia życzeń na najbliższe i dalsze dni.



Przełamywanie się opłatkiem: Dariusz Adamczyk, Zbigniew Refliński;                              Barbara Góral, Ryszard Cieszyński

Marian Wojciul, Tomasz Ziemkiewicz;                                                                                       Robert Cieszyński, Stanisław Marcin Wiliński

Nadszedł  czas  kolacji,  która  miała  uroczysty  nastrój  i  poprzedził  ją,  wzniesiony  przez  Bolesława
Cieszyńskiego, toast za pomyślność i szczęście osobiste uczestników spotkania.

Jerzy Chylewski;                                                                                                                               Leopold Witul

Wiele radosnego ciepła, zbliżającego uczestników uroczystości, przyniosło wspólne śpiewanie kolęd.
Po czym Anna Gabor zdefiniowała pojęcie Seniora roku 2016, które podajemy poniżej. 
              Teraz pozwólcie, że wytłumaczę się z tego, że na naszych spotkaniach mam zawsze coś do powiedzenia. 

Drugi raz już nie będzie wypadało się odzywać, albo będziecie państwo zajęci jedzeniem, lub śpiewaniem kolęd 
więc proszę jeszcze o chwilę uwagi:



Otóż usprawiedliwia mnie status seniorki. A jaka jest definicja seniora? 
Senior zwykły - tj. po prostu - stary człowiek, który uważa, że ma prawo do powiedzenia, co myśli;
Senior szczęśliwy - tj. senior zadowolony, że pamięta ile ma lat i po co tu przyszedł;
Senior zasłużony - tj. senior, któremu udało się we właściwym czasie, we właściwym miejscu coś dobrego zrobić i właśnie 
to mu zapamiętano;
Senior wzorowy -tj. senior, dla którego czas był łaskawy i zatarł to i owo, a ludzie uwierzyli, że przekazywany obraz, jest 
właśnie taki, jaki powinien być;
Senior pobożny - tj. senior, który sam boi się Boga i robi wszystko, aby jego koledzy też się Go bali i nie broili więcej od 
niego; 
Senior wdzięczny - tj. senior, który z radością patrzy na swoich młodszych kolegów i koleżanki, cieszy się, że go dostrzegają,
okazują zainteresowanie i czasami do czegoś go jeszcze potrzebują;

Kochani, mówię o seniorach, bo sama do nich należę, ale pamiętajcie, że do tej grupy należeć będą wszyscy, 
którym się uda, dla których czas będzie łaskawy. Czy chcecie, czy nie chcecie, zaczniecie gorzej chodzić, gorzej słyszeć, 
gorzej pamiętać. Są jednak sprawy, które seniorzy robią bardzo dobrze. 

Seniorzy na pewno bardzo dobrze zapominają (dlatego to co chcę Wam powiedzieć musiałam sobie napisać na 
kartce), ale na pewno z wielkim rozrzewnieniem wspominają dawne czasy, choćby były bardzo ciężkie, tylko wtedy byli 
młodzi, a oceniając życie z perspektywy czasu dostrzegają je zupełnie inaczej niż wtedy, gdy je przeżywali. 
Św. Matka Teresa tak mówi do nas: 
                                                          Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
                                                          jak bardzo znikome są twoje możliwości
                                                          i jak wielka jest twoja słabość, 
                                                          jest Boże Narodzenie.

Dlatego życzę abyśmy w naszym środowisku zawsze czuli więź między pokoleniami seniorów i młodych 
zdobywców świata. Wszyscy idziemy w tę samą stronę i wszyscy czerpiemy siłę i nadzieję z Narodzonego Jezusa.
Teraz to już naprawdę koniec, dziękuję za uwagę i cierpliwość. 

Łucja Makowska;                                                                               Tadeusz Wiśniewski, Bolesław Cieszyński 
Poniżej: Urszula Runowska, Ryszard Cieszyński, Mirosława Słomczewska;                                                                                   Lidia Witul 



U góry: Tomasz Ziemkiewicz; Jerzy Gabor, Anna Gabor. Powyżej: Lidia Witul; Janusz Janiak, Alina Pawelec, Grzegorz Pawelec. Poniżej: Urszula Runowska; Janusz Janiak, 
Łucja Makowska, Alina Pawelec, Grzegorz Pawelec.



Dopełnieniem programu spotkania było wspomnienie Jerzego Chylewskiego. Zawarł w nim zawodowe
doświadczenia z pobytu w Afryce, trwające trzydzieści pięć lat. Opowieść wzbogacały obrazy filmowe
i liczne fotografie. 

Zbigniew Refliński, Grzegorz Łuczka, Marian Wojciul                                                                                                                        

Zamykając uroczystość Prezes  Bolesław Cieszyński  dziękował obecnym za godny, pełen wzajemnej
życzliwości  nastrój,  za  dobre  słowa  życzeń  wypowiedziane  przez  gości  wieczoru,  a  Jerzemu
Chylewskiemu  podziękował  za  przekazanie  afrykańskich  doświadczeń zawodowych.  Dodał:  „Niech
Rok 2017 będzie czasem spełniania się dobrych postanowień i dobrych wyborów w naszej Organizacji,
w Toruniu, jak też podczas Zjazdu SGP w Olsztynie”.                             smw (foto smw, Łucja Makowska)

Poniżej: Jerzy Gabor;                                                                                                            Bolesław Cieszyński zamykający uroczystość, obok Robert Cieszyński


