
Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Toruniu 
zorganizowało 16 grudnia 2019r, w restauracji „Panorama” 

SPOTKANIE  OPŁATKOWE 
 
 

      
       -  Zbigniew Rasielewski - Gospodarz Miasta  Torunia,  II Zastępca Prezydenta Torunia 
 
       - Robert Cieszyński  -  przedstawiciel Wojewody, organu Nadzoru Geodezyjnego  
                                         i Kartograficznego , Kierownik Inspekcji,  Kuj.-Pom. WINGiK   
       - Grzegorz Pawelec - Przedstawiciel Marszałka Województwa Kuj. Pom. 
                                         Geodeta Województwa 
       - Dariusz Adamczyk - Dyr. Wydziału GiK , Geodeta Miejski Torunia  
       - Jacek Drzystek - Przedst. Starosty Toruńskiego,  Geodeta Powiatu Toruńskiego 
       - Bolesław Krystowczyk – Członek Zarządu Głównego SGP w Warszawie, Prezes  
                                        ZO SGP Bydgoszcz,  dr inż. Geodeta, Kapitan Żeglugi Morskiej  
       - Henryk Siuda - Wieloletni Prezes i Wice Prezes ZO SGP Bydgoszcz , Geodeta Powiatowy  
                                  Bydgoszczy, Komisja Kwalifikacyjna ds. uprawnień zawodowych,  
       - Jarosław Sentowski -  były wieloletni  Inżynier Miasta Torunia, współpracownik  
                          i doradca Prez. Miasta Torunia,  pedagog w Szkole Geodezyjnej w Toruniu 
 
 
 
 
        - Bogdan Siedlecki  -Prezes Koła Terenowego, geodeta powiatowy,  
                                         wieloletni biegły sądowy przy SO Toruń 
        - Tadeusz Wiśniewski   - pierwszy Prezes ZO SGP w Toruniu,  
                                             autor publikacji Miary Ziemi Chełmińskiej i Kujaw.  
        - Leopold Witul - WBGiTR dyr., i wychowawca wielu geodetów), współautor wielu  
                                               tez do Ustawy Prawo Geodezyjne,   
        - Bolesław Cieszyński  - Prezes Oddziału 2010 – 2017,  aktualnie Wice Prezes  
                              ds. Szkoleń, aktywny zawodowo oraz na rzecz Środowiska Geodezyjnego 
 
 
 
 
 
             Członkowie Zarządu SGP Oddziału w Toruniu – organizatorzy uroczystości: 
             - Zbigniew Refliński -prezes 
             - Grzegorz Łuczka -sekretarz 
             - Piotr Rygielski -skarbnik 
             - Anna Mieczkowska –czł. Zarządu 
             - Zbigniew Kowalski 
             - Mirosława Słomczewska 
 
 
 
 
Prezes Zarządu SGP O/Toruń Zbigniew Refliński podkreślił wielkie znaczenie  
udziału w uroczystości przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich i powiatowych  
oraz reprezentantów geodezyjnych firm wykonawczych.  
 
W imieniu toruńskiego środowiska geodezyjnego i swoim własnym podziękował za udział  
zaproszonym gościom  i wszystkim zebranym.  
 
Podziękował również za wszystkie przekazane życzenia świąteczne, które odwzajemnił   
w imieniu geodetów toruńskich. 

 Spotkanie  swoją obecnością uświetnili szacowni goście: 

 zasłużeni seniorzy SGP -Toruń: 

członkowie SGP/Toruń oraz geodeci niezrzeszeni 

Podziękowanie 



Prezes Zarządu SGP O/Toruń Zbigniew Refliński zaprosił do wspólnego  
świętowania:  

 

 

  „ W najbliższych dniach Święta Bożego Narodzenia: w naszym mieście odbył się 
koncert  
promocyjny kolęd w wykonaniu Robbi Wiliamsa, w Teatrze im. Horzycy wystawiona 
została mocno rockowa sztuka „Jezus chodzi po Ziemi” ... 
 A my tradycyjnie, ... przy dźwiękach kolęd, tak jak nauczyli nas nasi rodzice, ...  
przygotowujemy się do przeżycia  Świąt.  
 
    Mędrcy Dalekiego Wschodu uczą, że tego wieczoru zbieramy się z pragnieniem  
dokonania niezwykłej doniosłości przejścia, od niższej świadomości do wyższej ... 
Przejście z niższej płaszczyzny świadomości oznacza z jednej strony odrzucenie 
pierwiastka materialnego, gdzie wszystko jest w podzielności i rozdźwięku,  
a z drugiej  - przyjęcie świadomości chrystusowej, w której wszystko jest pięknem, 
harmonią i doskonałością.    
Uwagę naszą przyciąga oczywiście zdarzenie, które zaistniało wiele wieków temu  
i symbolizuje nam narodzenie w człowieku chrystusowej świadomości, czyli na planie 
zewnętrznym narodzenie Dzieciątka Jezus.  
 
 
Czas Świąt Bożego Narodzenia   
... „każdy z nas przeżywa” trochę odmiennie – „w różnym wymiarze”. 
    Ale zawsze  przełamanie opłatka oznacza „granicę czasu przeszłego i przyszłego”.  
Gasną wówczas spory, doceniamy obecność drugiego człowieka, obdarowujemy go  
dobrym słowem, serdecznością i miejscem przy wspólnym stole ... również  dla nas,  
niech przełamanie opłatka będzie  tego „Symbolem”.  
Przy dźwiękach tej cichej kolędy, Wspomnijmy również Osoby które odeszły od nas 
zbyt 
 szybko: Aleksander  Dubowik, Michał  Mindak,  Irena Cieszyńska, Maria Dąbrowska, 
Jerzy Gabor  ...  
I w ostatnich tygodniach Stanisław Banach, Wojciech Bukwalt  ,  Ania Szcząchor... 
 
 

 W imieniu  Stowarzyszenia Geodetów Polskich, życzymy  Państwu  abyśmy  
trwali  w zdrowiu … „ciała i ducha”. 

  
 
Zapraszamy do składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem, na wspólną kolację 
 i tradycyjne  śpiewanie  kolęd „ 

świąteczne życzenia, uroczysta kolacja, kolędy świąteczne życzenia, uroczysta kolacja, kolędy 



życzenia życzenia 



życzenia życzenia 



życzenia życzenia 



Spotkanie było okazją do podsumowanie roku 2019, który był: Spotkanie było okazją do podsumowanie roku 2019, który był: 

Rokiem Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich  Rokiem Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich  

Rokiem Geodezji Polskiej Rokiem Geodezji Polskiej 

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest dobrowolnym, pozarządowym ,zrzeszeniem  

o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym.  Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie  

poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie właściwego poziomu etyki  

zawodowej wśród członków Stowarzyszenia. Przyjęta jest jednak zasada otwartości  

na całe środowisko.  
 

Uchwała Sejmu :: 

      



 

Wydawnictwo: „Geodeci i Kartografowie Polscy – SŁOWNIK BIOGRAFICZNY  UWAGA 4 ZESZYT: nazwiska Zygmunt Spychalski i Ferdynand ROTH – Kierownicy Urzędu Katastralnego : nazwy ulic ...  

•    2. Książka 100 lat Stowarzyszenia Geodetów Polskich – 2019 Rok Geodezji Polskiej 

1.Jubileusz 40 lecia Oddziału SGP w Toruniu:  

   Stowarzyszenie Geodetów Polskich powołane zostało 10 kwietnia 1957r. w miejsce działającego od 1949r. Związku Mierniczych Rzeczpospolitej  

Polski. (pomysłodawcą nazwy był ś.p. Modest Kamieński  -  nauczyciel i wychowawca wielu geodetów. Autor i współautor podręczników geodezyjnych 

 

     W Kole Terenowym Związku Mierniczych, już od 1952r., pracowali mgr inż. Wacław Kwiecień, Czesław Gryglewicz, Bogdan Cybulski,  Bogdan Siedlecki.  

 
 

    W 1979 r. Zarząd Główny SGP, powołał nowy Oddział Wojewódzki w Toruniu. 

    W dniu 7 czerwca 1979r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Kół Zakładowych i Terenowych działających na terenie b. woj. toruńskiego i 

 na przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu wybrano Kol. Tadeusza Wiśniewskiego. Po Kol. T. Wiśniewskim, pracami Zarządu Oddziału kierowali:  

Seweryn Wierzbowski,  Andrzej Bednarek,  Wojciech Bukwalt,  Leopold Witul oraz  Bolesław Cieszyński.  

    Najważniejsze współdziałania Stowarzyszenia to powołanie Geodezyjnego Liceum Pomaturalnego  w Toruniu (później Technikum), Obchody 1000 – lecia Państwa Polskiego,  

 Rok Kopernikański (500 rocznica urodzin), Wsparcie budowy Domu Technika w Bydgoszczy,  Powołanie Filii Uniwersytetu Warmińskiego - Mazursko w Olsztynie ...    Historia Oddziału SGP w Toruniu, dokładnie jest opisana na prowadzonej przez Kol. Łucję Makowską,  stronie internetowej Stowarzyszenia,. 

ODZNACZENIA 
Szanowne Koleżanki i Koledzy: 

Zarząd Główny SGP, za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia,  przyznał  dla Kol. Kol. Tadeusza Wiśniewskiego i Bolesława Cieszyńskiego, Medal 100-lecia SGP. Liczba Medali wynosi 100 i każdy z nich ma być  wręczony przez  Zarząd Główny. 

Zarząd Główny, w uznaniu wieloletniej działalności w naszej Organizacji, wyróżnił  Diamentową Odznaką Honorową Kol. Makowską Łucję.  

 Zarząd Główny, w uznaniu działalności w naszej Organizacji, wyróżnił Złotą   Odznaką Honorową Kol. Gabor Annę.   

Zarząd Oddziału SGP w Toruniu, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Stowarzyszenia, kieruje wyrazy szacunku i uznania w specjalnym liście gratulacyjnym do  Kolegów: Bogdana Siedleckiego,  Leopolda Witula,  

Eugeniusza Zagrodzkiego i  Ryszarda Cieszyńskiego.  

WIGILIA 
    W najbliższych dniach Święta Bożego Narodzenia: w naszym mieście odbył się koncert promocyjny kolęd w wykonaniu Robbi Wiliamsa, w Teatrze im. Horzycy wystawiona została mocno rockowa sztuka „Jezus chodzi po Ziemi” ... 

 A my tradycyjnie, ... przy dźwiękach kolęd, tak jak nauczyli nas nasi rodzice, ... przygotowujemy się do przeżycia  Świąt.  

    Mędrcy Dalekiego Wschodu uczą, że tego wieczoru zbieramy się z pragnieniem dokonania niezwykłej doniosłości przejścia, od niższej świadomości do wyższej ... 

Przejście z niższej płaszczyzny świadomości oznacza z jednej strony odrzucenie pierwiastka materialnego, gdzie wszystko jest w podzielności i rozdźwięku, a z drugiej  - przyjęcie świadomości chrystusowej, w której wszystko jest pięknem, harmonią i doskonałością.    

Uwagę naszą przyciąga oczywiście zdarzenie, które zaistniało wiele wieków temu i symbolizuje nam narodzenie w człowieku chrystusowej świadomości, czyli na planie zewnętrznym narodzenie Dzieciątka Jezus.  

Czas Świąt Bożego Narodzenia  ... „każdy z nas przeżywa” trochę odmiennie – „w różnym wymiarze”. 

    Ale zawsze  przełamanie opłatka oznacza „granicę czasu przeszłego i przyszłego”. Gasną wówczas spory, doceniamy obecność drugiego człowieka, obdarowujemy go dobrym słowem, serdecznością i miejscem przy wspólnym stole ... również  dla nas, niech przełamanie opłatka będzie  tego „Symbolem”.  

Przy dźwiękach tej cichej kolędy, Wspomnijmy również Osoby które odeszły od nas zbyt szybko: Aleksander Dubowik, Michał Mindak,  Irena Cieszyńska, Maria Dąbrowska, Jerzy Gabor  ...  

I w ostatnich tygodniach Stanisław Banach, Wojciech Bukwalt  ,  Ania Szcząchor... 

 W imieniu  Stowarzyszenia Geodetów Polskich, życzymy  Państwu  abyśmy trwali  w zdrowiu … „ciała i ducha”. 

  

Zapraszamy do łamania się opłatkiem”. 

PO OPŁADKU: 

- Wspólne śpiewanie Kolęd  

Podsumowanie roku 2019, który był: Podsumowanie roku 2019, który był: 

Szanowny Panie Prezesie! 
 
Szanowni Państwo! 

 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich, jednej z pierwszych organizacji zawodowych, jakie ukonstytuowały się 
w odrodzonej Rzeczypospolitej. Całemu środowisku polskich geodetów gratuluję wspaniałych 
tradycji i dziękuję za wierną i nieprzerwaną służbę Polsce. 
 Praca geodetów ma ogromne znaczenie dla dobra wspólnego, dlatego wymaga rzetelności, 
staranności oraz najwyższego profesjonalizmu. Państwa działalność w całym minionym stuleciu 
pokazuje, że wartości te są dla Państwa najważniejszą zasadą i punktem odniesienia. Państwa 
praca nieodłącznie towarzyszy rozwojowi gospodarki. Bez geodezji nie mogłoby być mowy o ładzie 
przestrzennym, zagrożone byłoby prawo własności i ład społeczny, niemożliwe byłyby jakiekolwiek 
inwestycje. Dlatego także dziś nowoczesne państwo potrzebuje dobrze funkcjonujących służb 
geodezyjnych. 
Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie mogę nie wspomnieć o zasługach geodetów i kartografów dla 
obronności oraz o ich udziale w działaniach wojennych, które bez zaplecza 
geodezyjno-kartograficznego trudno byłoby sobie wyobrazić. Szczególnie poruszające są relacje o 
pracach kół geodetów w niemieckich obozach jenieckich podczas drugiej wojny światowej. Przewija 
się w nich niezachwiana nadzieja na odzyskanie wolności, a także głęboki patriotyzm i nieustanna 
troska o dobro narodowe. Dziś, w sto lat od powołania pierwszej w niepodległej Polsce organizacji 
geodetów, mogę z satysfakcją i uznaniem stwierdzić, że pozostali Państwo zawsze wierni przyjętej 
wówczas dewizie Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym”. 
Dziękuję władzom i członkom Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którzy dbają o wysoką jakość 
polskiej geodezji, wyznaczając standardy wykonywania zawodu geodety, organizując 
szkolenia i kursy, uczestnicząc w opiniowaniu aktów prawnych oraz stale współpracując z 
administracją rządową i samorządową. Cieszę się również, że tak bogate w treść 
i obfitujące w wydarzenia są obchody setnej rocznicy powołania Państwa Stowarzyszenia. To 
ważna część obchodów naszego wielkiego narodowego jubileuszu stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z uznaniem przyjąłem także wiadomość o planach wydania słownika 
biograficznego geodetów i kartografów polskich. Jestem przekonany, że znajdą się w nim 
biogramy wielu wybitnych postaci, których dokonania zasługują na upamiętnienie. Gratuluję też 
wszystkim uhonorowanym odznaczeniami państwowymi, które są wyrazem uznania dla Państwa 
zasług w dziedzinie geodezji i kartografii. 
Wszystkim polskim geodetom życzę satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności. Niech duma z 
osiągnięć Państwa środowiska będzie dla Państwa inspiracją do dalszej służby Ojczyźnie. 
 
 Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii 
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda 
 
W imieniu Prezydenta RP list odczytała Halina Szymańska, Szef KPRP  

http://www.torun.sgp.geodezja.org.pl/modest_kamienski.pdf


 

 

Jubileusz 40-lecia Oddziału SGP w Toruniu:  
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich powołane zostało 10 kwietnia 1957r. w miejsce działającego  

od 1949r. Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polski. (pomysłodawcą nazwy był  

 śp. Modest Kamieński  - nauczyciel i wychowawca wielu geodetów. Autor i współautor  

podręczników geodezyjnych. 

W Kole Terenowym Związku Mierniczych, już od 1952r., pracowali mgr inż. Wacław Kwiecień,  

Czesław Gryglewicz, Bogdan Cybulski,  Bogdan Siedlecki.  

 
 

    W 1979 r. Zarząd Główny SGP,  powołał nowy Oddział Wojewódzki w Toruniu. 

 

    W dniu 7 czerwca 1979r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Kół Zakładowych i  

Terenowych działających na terenie b. woj. toruńskiego i na przewodniczącego Zarządu Oddziału  

Wojewódzkiego w Toruniu wybrano Kol. Tadeusza Wiśniewskiego.  

Po Kol. T. Wiśniewskim, pracami Zarządu Oddziału kierowali:  Seweryn Wierzbowski,  Andrzej 

Bednarek,  Wojciech Bukwalt,  Leopold Witul oraz  Bolesław Cieszyński.  

 
 

    Najważniejsze  działania samodzielne i współdziałania Stowarzyszenia to: 

    -  Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego,  

    -  Rok Kopernikański (500 rocznica urodzin),  

    - Wsparcie budowy Domu Technika w Bydgoszczy,   

    - powołanie Geodezyjnego Studium Pomaturalnego w Toruniu (później Technikum), 

    - Powołanie Filii Uniwersytetu Warmińskiego - Mazursko w Olsztynie ...    

 

   Historia Oddziału SGP w Toruniu, dokładnie jest opisana na prowadzonej  przez  

   kol. Łucję   Makowską,  stronie internetowej Stowarzyszenia,. 

 

 

 
 

Zarząd Główny SGP, za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia,   

przyznał  dla kol. 

Tadeusza Wiśniewskiego  i  Bolesława Cieszyńskiego, 

 Medal 100-lecia SGP.  

Liczba Medali wynosi 100 i każdy z nich ma być  wręczony przez  Zarząd Główny. 

 
 

Zarząd Główny, w uznaniu wieloletniej działalności w naszej Organizacji, wyróżnił  

 Diamentową Odznaką Honorową kol. Łucję Makowską.  

 
 

 Zarząd Główny, w uznaniu działalności w naszej Organizacji, wyróżnił 

 Złotą   Odznaką Honorową kol. Gabor Annę.   

 
 

Zarząd Oddziału SGP w Toruniu, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Stowarzyszenia,  

kieruje wyrazy szacunku i uznania w specjalnym liście gratulacyjnym do  Kolegów:  

 

Bogdana Siedleckiego,  Leopolda Witula,  

Eugeniusza Zagrodzkiego i  Ryszarda Cieszyńskiego.  

 

 
 

Podsumowanie roku 2019, który był: Podsumowanie roku 2019, który był: 

Rokiem Jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich  Oddziału 

Toruń 

Rokiem Jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich  Oddziału 

Toruń 

Odznaczenie członków SGP/Toruń w jubileuszowym Roku 2019 Odznaczenie członków SGP/Toruń w jubileuszowym Roku 2019 



SPOTKANIE  OPŁATKOWE 

                                                  16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 

                   w godz. 17 oo – 20 oo   

 

„Restauracja Panorama” 
Toruń,  Żelazna 6 

W programie spotkania: 

- świąteczne życzenia, uroczysta kolacja, kolędy 

- zaproszeni szacowni goście, m.in. Prezydent MT 

- krótkie podsumowanie Roku Geodezji (2019), 
Jubileuszu 100-lecia SGP i 40-lecia Oddziału Toruń 

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich  

w Toruniu 

zaprasza na 

Informacje organizacyjne: 

-  koszt udziału w spotkaniu – 80 zł /1 osoba  

-  zgłoszenie uczestnictwa do dnia 08.12.2019r. 

-  listę  uczestników prowadzą: 
      Anna Mieczkowska 

      Zbigniew Kowalski 

     (Starostwo Powiatowe) 
 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu,  

do przeżycia chwil radości bycia razem … 

Obecność obowiązkowa, to ostatnie spotkanie świąteczne  

(w tym 100-leciu SGP) ,   a  ilość miejsc ograniczona. 


