„Prze-mierzyliśmy Polskę Niepodległą” to hasło tegorocznych
obchodów Dnia Geodety, które odbyły się 9 września
na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Małopolscy geodeci z Krakowa i okolic przybyli przed południem na Kopiec Kościuszki.
Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ tegoroczne obchody nawiązywały do
przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym ważnym
dla polskiej historii miejscu mogliśmy poczuć zarówno patriotyczną dumę z bycia Polakiem jak
również cieszyć się ze wspólnego świętowania w gronie Geodetów.

Rejestracja uczestników przebiegała niezwykle sprawie, dzięki wieloletniemu
doświadczeniu kol. Wojciecha Wiechy, kol. Marii Bogacz oraz zaangażowaniu i pomocy
studentów z Koła AGH.

Punktualnie w samo południe u stóp Kopca Kościuszki, w zabytkowych wnętrzach XIX
wiecznego fortu II „Kościuszko” odbyła się uroczysta inauguracja w czasie której Pani Prezes
SGP oddziału Kraków kol. Elżbieta Biel powitała wszystkich uczestników oraz gości, wśród
których byli m.in. Geodeta Województwa Małopolskiego Pan Maciej Jezioro.

Wykład inauguracyjny poprowadził gościnnie Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes. Jego
słowa szczególnie trafiły do najmłodszych uczestników ponieważ była to opowieść o dużym
realnym świecie, który w magiczny sposób dzięki liczbie M (mianownik skali) zamienia się w
mały świat - mapę. W czasie prelekcji nie zabrakło ciekawych doświadczeń oraz modeli 3D
które po obrysowaniu na kartce tworzyły mapę. W drugiej części wykładu profesor za pomocą
rysunków udowodnił jak silne związki łącza geodezję z patriotyzmem.

Krótka rozśpiewka przed lekcją śpiewania, którą poprowadził kol. Mirosław Marciniak
nastroiła wszystkich do radosnego śpiewania patriotycznych szlagierów takich jak: „Hej Ułani”,
„Kadrówka”, „Oka”. Żwawe tempo gitar, którym ton nadawali kol. Eugeniusz Gądek oraz kol.
Cezary Budzaj sprawiło iż wszyscy chętnie włączyli się do śpiewu. Na koniec a’cappella oraz na
baczność zabrzmiały „Rota” oraz „Mazurek Dąbrowskiego”.

Po Lunchu na tarasie widokowym kawiarni „Panorama” geodeci-patrioci ruszyli w
podgrupach na zwiedzanie. Pierwszą z przygotowanych atrakcji było zdobycie Kopca
Kościuszki, w trakcie którego prowadzony był konkurs pomiarowy. Konkurs polegał na
oszacowaniu odległości rzeczywistej, poziomej oraz skośnej między punktem A u stóp kopca a
punktem B na jego szczycie. Nie bez znaczenia była również przyjęta metoda pomiarowa,
zakładająca radzenie sobie bez przyrządów pomiarowych.

Drugą atrakcją było zwiedzanie galerii figur woskowych „Polaków droga do Wolności”
w kaponierze południowej. Natomiast trzecią atrakcją była niespodzianką, którą okazało się
zwiedzanie radia RMF FM z przewodnikiem Panem Krzysztofem Nepelskim oraz audycja na
żywo.

Zwieńczenie obchodów odbyło się w Restauracji „Pod Kopcem” gdzie dokonano
rozstrzygnięcia konkurencji pomiarowej. W wyniku „Konsultacji społecznych”, jak również
metodami „na oko” czy „wesoły geodeta” najdokładniej oszacowywali długość i wysokość
kopca: kol. Antoni Wizmur, kol. Elżbieta Orłowska, kol. Bożena Tanwic, kol. Kinga RajskaChrzanowska wraz z córkami Olgą i Ingą, kol Anna Prokop oraz adept sztuki mierniczej Staś
Bagnicki (5 lat).

Następnie prezes SGP oddział Kraków kol. Elżbieta Biel wręczyła legitymacje nowym
członkom SGP. Legitymacje otrzymali: Jakub Broda, Ewa Budrys, Marta Szostak, Edyta Łabuz,
Tomasz Kundzierewicz, Joanna Łabno, Agata Wojdon, Agnieszka Ptak, Maciej Sierka, Janusz
Habrat, Arkadiusz Doroż.

Na koniec niestrudzeni geodeci, którzy Prze-mierzyli Polskę Niepodległą wspólnie
bawili się w restauracji „Pod Kopcem”, gdzie czekała na nich kolacja oraz zabawa taneczna z
DJ-em.
Wszystkim którzy świętowali z nami Dzień Geodety 2018 dziękujemy za wspólną zabawę i
mówimy: Do zobaczenia za rok we Wioskach Świata gdzie czeka na nas zabawa pod hasłem „W 360
minut dookoła Świata!”
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