
„Geodezyjne podróże małe i duże” to hasło tegorocznych 

obchodów Dnia Geodety, które odbyły się 7 września 2019r. w Krakowie. 

 
Geodeci ze wszystkich krańców małopolski przybyli 7 września do Parku Edukacji 

Globalnej „Wioski Świata” aby wyruszyć w fascynująca przygodę pod egida Stowarzyszenia 

Geodetów Podróżników (SGP). Jeszcze nigdy bycie gloabeoterem czy obieżyświatem nie było 

tak proste, ponieważ tegoroczne obchody „Dnia Geodety” zakładały zwiedzanie najdalszych 

zakątków Wiosek Świata w atmosferze wspólnej dobrej zabawy wszystkich uczestników. 

 

Zdjęcie lotnicze wykonane dronem przez naszego sponsora firmę NaviGate, która 

prezentowała najnowsze technologie pomiarowe.  



Paszportyzacja uczestników przebiegała niezwykle sprawie, dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu kol. Wojciecha Wiechy, kol. Agnieszki Dąbrowa, kol. Małgorzaty Buśko oraz 

zaangażowaniu i pomocy studentów z Koła AGH. 

 

 

  



Punktualnie o godzinie 12 na letniej scenie odbyła się uroczysta inauguracja. Na 

wstępie Pani Kapitan Stowarzyszenia Geodetów Podróżników (SGP) Elżbieta Biel powitała 

wszystkich gości, a zwłaszcza najmłodszych uczestników przebranych w stroje ludowe 

reprezentujące każdy z 7 kontynentów. 

 

 

  



Bez zbędnej zwłoki geodeci-podróżnicy ruszyli w podgrupach na podbój „Wiosek 

Świata”. Prze-mierzając wraz z przewodnikami Park Edukacji Globalnej poznali: tradycyjną 

ghańską wioskę, papuaski dom na palach, mongolską jurtę, arktyczne igloo, indiańskie tipi oraz 

peruwiańską chatę. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z 

odległych zakątków świata, a także przewodnikom, którzy pracowali w tych miejscach, 

mogliśmy w sposób namacalny doświadczyć odmiennych kultur i tradycji 





 

  



Po włosko – amerykańskim lunchu odbyły się wybory Króla i Królowej poszczególnych 

kontynentów. 

 

 



 

 



  

  

  



Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Dnia Geodety była Gra Terenowa, 

opracowana przez: kol. Mirosława Marciniaka, kol. Damiana Biela, kol. Justynę Ruchała. Grę 

poprzedziła Preambuła odczytana przez Panią Kapitan SGP Elżbietę Biel: 

Wpłynęliśmy na suchego przestwór oceanu, nasze nogi nużą się w zieloność wśród fali 

łąk szumiących, wśród asfaltu powodzi, płynąc omijajmy koralowe ostrowy burzanu. 

Zwiedzamy kontynenty, podziwiając pagórki leśne, łąki zielone, szeroko po świecie 

rozciągnione, pola malowane zbożem rozmaitem, wyzłacane pszenicą, prosem, kuskusem i 

ryżem a wszystko przepasane jakby wstęgą - miedzą zieloną - na której z rzadka imigranci z 

Syrii siedzą. 

Wstęp na kontynent gwarantował aktualny i popranie wypełniony paszport, który 

sprawdzali celnicy podczas odprawy paszportowej. Na kontynentach czekały natomiast 

konkurencje charakterystyczne dla danego regionu Świata: 

AUSTRALIA kol. Gabriela Maniak, kol. Anna Majka; Na tym kontynencie na uczestników 

czekały dwie konkurencje - rzut tradycyjnym australijskim przedmiotem (bumerangiem) oraz 

skoki w workach (na czas). Okazało się, że czynności te są znacznie trudniejsze w praktyce niż 

w teorii! 

 

  



AZJA kol. Przemysław Durda, kol. Damian Biel; Ułożenie wybranego przez siebie 

obrazka z tangramu, a także przeniesienie przy pomocy pałeczek trzech sztuk orzechów - były 

zadaniami czekającymi na uczestników na tym kontynencie. 

 

EUROPA kol. Karolina Aksamit (SGP), kol. Justyna Ruchała (SGP); Kilkunastoosobowe 

drużyny grały w tradycyjną francuską grę towarzyską, zawierającą elementy zręcznościowe, 

czyli bule. Spryt i współpraca szybko przybliżały ich do zwycięstwa.  

 



AFRYKA kol. Katarzyna Strząbała, kol. Daniel Janos; Tutaj zespoły mierzyły się ze 

śpiewem w języku z grupy bantu, czyli suahili. Całe radosne zadanie wykonywane było przy 

akompaniamencie gitary akustycznej. 

 

AMERYKA PÓŁNOCNA kol. Katarzyna Ruchała, kol. Mirosław Marciniak (SGP); Na tym 

stanowisku mali i ci więksi geodeci wybierali dla siebie indiańskie imiona, a potem tańczyli 

"Taniec Słońca", kierowany do Władcy Słońca z prośbą o jego akceptację.  

 



AMERYKA POŁUDNIOWA kol. Anna Wójcik, kol. Rafał Kołodziejczyk; Zadanie na tym 

kontynencie polegało na wykonaniu piłkarskich sztuczek. Najwytrwalsi kopali piłkę także po 

zakończeniu wszystkich konkurencji. 

 

ANTARKTYDA kol. Joanna Cichy, kol. Jakub Broda (SGP); zadanie uczestników polegało 

na strąceniu ułożonej z puszek wieży, nie można jednak było przekroczyć stworzonej z 

materiałowych elementów zaspy. Cel znajdował się na konstrukcji z łaty i statywów 

geodezyjnych. 

  



Zwieńczenie obchodów odbyło się ponownie na scenie letniej. Pani Kapitan dokonała 

rozstrzygnięcia Gry Terenowej, której celem była doskonała zabawa a przy tym ustanowienie 

rekordu Świata w okrążeniu Kuli Ziemskiej, czyli „w mniej niż 360 min”. Najszybszy okazał się: 

kol. Grzegorz Krześniak. 

 

Następnie wręczone zostały legitymacje nowym członkom SGP, które otrzymali: kol. 

Karolina Aksamit, kol. Gabriela Maniak, kol. Daniel Janos, kol. Przemysław Durda. 

  



Kolejnym ważnym punktem było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom 

Stowarzyszenia. Złote Odznaki SGP otrzymali: kol. Bożena Tanwic, kol. Artur Warchoł oraz kol. 

Mirosław Marciniak. 

 

Srebrne Odznaki SGP otrzymały: kol. Anita Kwartnik-Pruc oraz kol. Anna 

Przewięźlikowska. 

 

  



Na koniec niestrudzeni geodeci-podróżnicy, którzy prze-mierzyli Świat wspólnie bawili 

się podczas biesiady połączonej z zabawą taneczną. Sponsorami tegorocznych obchodów Dnia 

Geodety 2019 byli: NaviGate oferująca innowacyjne rozwiązania pomiarowe, Biuro 

Turystyczne Planet Escape oraz Firma Geodezyjna BiGeo. 

 

 
Wszystkim którzy świętowali z nami Dzień Geodety 2019 dziękujemy za wspólną zabawę i 

mówimy: Do zobaczenia za rok w Muzeum Lotnictwa gdzie czeka nas równie wspaniała zabawa” 

Organizatorzy SGP Oddział Kraków 


