
Tramwajem na Kazimierz! czyli Dzień Geodety 2013 w Małopolsce

 

To już tradycja w Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, że 

wrzesień to miesiąc, w którym wspólnie świętujemy Dzień Geodety. Tegoroczne obchody 

odbyły się 7 września 2013 roku, pod hasłem geodeto: „Tramwajem na Kazimierz”. 

Dynamiczny charakter obchodów, mnogość miejsc i atrakcji których doświadczyliśmy 

sprawił, iż była to ogromna akcja logistyczna. 

 

Wczesnym przedpołudniem do usytuowanej tuż przy Krakowskich Błoniach, 

nieopodal Rudawy, do Oranżerii Pergamin zjechali geodeci z Nowego Targu, Zakopanego, 

Bochni, Brzeska, Tarnowa a nawet z najodleglejszych zakątków Nowej Huty. Rejestracja 

ponad 150 uczestników przebiegła bardzo sprawnie dzięki zaangażowaniu i pomocy Koła 

Studentów. 



 
Punktualnie o godzinie 11:30 na przystanek Cichy Kącik zajechał zabytkowy 

GeoTramwaj do którego pospiesznie wsiedliśmy. 

 
  



Na trasie przejazdu obowiązywały okolicznościowe bilety, które należało skasować 

bezzwłcznie po wejściu do tramwaju. 

 
Nie obyło się bez pasażerów „na gapę”, których zaskoczyła kontrola biletów. Zarówno 

te krótsze jak i dłuższe rozmowy z kontrolerami z firmy GeoKanar kończyły się symbolicznym 

mandatem, za równie symboliczny banknot 100zł. 

 
  



Celem naszej podróży był Kazimierz – historyczna dzielnica Krakowa. Po wyjściu z 

GeoTramwaju wyruszyliśmy w pieszą wędrówkę po zabytkowej dzielnicy. 

 
Kierunki naszego zwiedzania wyznaczyła nam Pani Prezes Elżbieta Biel, która 

podzieliła nas na dwie grupy. Dzięki temu równolegle rozpoczęliśmy zwiedzanie 

zabytkowego Kazimierza z przewodnikiem oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej. 

 
  



Spacer z przewodnikiem obejmował szlak kultury żydowskiej do wyboru był również 

szlak kultury sakralnej. 

 
Ze względu na sobotni szabat mogliśmy zobaczyć wnętrze tylko najstarszej a zarazem 

największej spośród krakowskich synagog, dziś spełniającej jedynie funkcję muzealną tj. 

synagogę Starą. Tam zapoznaliśmy się z tradycjami, obrządkami oraz zwyczajami 

Wyznawców Mojżeszowych. 

 
  



Nasza wizyta zapisała się również w najważniejszej księdze wyznawców judaizmu – 

Torze, której fragment własnoręcznie dopisaliśmy. 

 
Nasz spacer z przewodnikiem zakończyliśmy na Placu Nowym gdzie w chwili przerwy 

posililiśmy się najlepszymi zapiekankami w mieście. Tutaj nastąpiła również roszada naszych 

grup aby móc dalej zgłębiać uroki Kazimierza. 

 
  



Muzeum Inżynierii Miejskiej odkryło przed nami swoje najcenniejsze zbiory 

ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej 

oraz zabytki z obszaru historii techniki. Wizyta w muzeum zbiegła się czasowo z pokazem 

Classic Moto Show, który był nie lada atrakcją zwłaszcza dla pasjonatów motoryzacji i old 

mobilu. Mogliśmy zobaczyć m.in. legendarne modele aut i motocykli. 

 
Geodeci rządni mocnych wrażeń mogli również przetestować na sobie efekt 

dachowania samochodu wsiadając do symulatora Instytutu Transportu Drogowego. 

 
  



Classic Moto Show to nie tylko wystawy, ale również pokazy umiejętności jazdy na 

jedno oraz dwuśladach. 

 
Gdyby nie fakt, że o godzinie 16:00 ruszał nasz zabytkowy GeoTramwaj pewnie moglibyśmy 

spacerować i poznawać uroki Kazimierza do późnych godzin wieczornych. W drodze 

powrotnej podróżnych również obowiązywały okolicznościowe bilety – przezorni skasowali 

je jeszcze przed odjazdem. 

 
  



„Cichy Kącik, przystanek końcowy, dziękujemy za wspólną podróż!” oznajmił nam u 

celu naszej podróży pan motorniczy. Zanim zakończyliśmy przygodę z naszym 

GeoTramwajem zrobiliśmy jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom tegorocznych 

obchodów Dnia Geodety wraz z Motorniczymi oraz GeoKanrami. 

 
Po powrocie do Oranżerii Pergamin Pani Prezes Elżbieta Biel oficjalnie powitała 

przybyłych gości i zaprosiła wszystkich do wspólnego świętowania. Obchodom towarzyszyła 

wystawa sprzętu geodezyjnego przygotowana specjalnie na tą okazję przez firmy: GPS.PL 

oraz tpi. 

 
  



W czasie gdy geodezyjni globtroterzy nabierali sił przy słodkim poczęstunku… 

 
…nasi najmłodsi uczestnicy nie tracili czasu na zabawy. 

 
 

  



Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili do zmagań zespołowych o miano 

najszybszego, najsilniejszego a zarazem najbardziej precyzyjnego Geodety Małopolski 2013. 

Do GeoOlimpiady zgłosiło się 7 czteroosobowych drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem 

GeoOlimpiady czuwała komisja kontroli gier i zmagań geodezyjnych w skaldzie: 

Przewodniczący Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, członkowie Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Danuta Paluch, Prezes SGP Oddział 

Kraków Elżbieta Biel, Kierownik Katedry GFiTŚ AGH Krystian Pyka oraz Elżbieta Rachwał żona 

Dyrektora OPGK Kraków. 

 
GeoOlimpiada obejmowała pięć kategorii wyczynowych. Kategoria pierwsza: Slalom między 

tyczkami z łatą na czas. 

 



Kategoria druga: Slalom między tyczkami z rozłożonym statywem i szklanką wody na czas. 

 
Kategoria trzecia: Rzut ogranicznikiem na odległość. 

 
  



Kategoria czwarta: Rzut pionem sznurkowym do celu. 

 
Kategoria piąta: Wbijanie palika. 

 
  



Wszystkie konkurencje były komisyjnie zmierzone oszacowane i zliczone. 

 
Zwycięzcami tegorocznej GeoOlimpiady 2013 zdobywcami zaszczytnych tytułów, podium 

oraz braw został zespół Fur Kaśka z Zakopanego, w składzie: Krzysztof i Marek Możdżeń, 

Maciej Janicki oraz Jacek Kuchta. Nagrodę główną lustro geodezyjne ufundowała firma tpi. 

Firma tpi ufundowała również farby geodezyjne dla wszystkich uczestników biorących udział 

w konkursach geodezyjnych. 

 
  



Dzień Geodety był również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych „Zasłużony dla 

geodezji i kartografii”, które to z rąk Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego otrzymali 

aktywni działacze SGP Oddział Kraków: Danuta Paluch oraz Krystian Pyka. 

 
Odznaczono również zasłużonych działaczy na rzecz małopolskich struktur SGP. Złotą odznakę 

SGP otrzymali: Piotr Biel oraz Mieczysław Larendowicz. 

 
  



Tradycyjnie również wręczono legitymacje nowym członkom SGP Oddział Kraków. 

Tym samym nasz Oddział powiększył się o 11 nowych członków. 

 
Uwieńczeniem ceremonii wręczenia odznaczeń było wspólne odśpiewanie hymnu 

„Niech żyje geodezja”. 

 
  



Obecność znamienitych gości w czasie obchodów Dnia Geodety, sprzyjała 

spontanicznym przemówieniom. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski przekazał 

wszystkim uczestnikom pozdrowienia i życzenia udanego spotkania, jednocześnie powiedział 

o nadchodzących zmianach legislacyjnych oraz bieżących pracach w GUGiK. 

 
Na koniec podziękował Pani Prezes SGP Oddział Kraków Elżbiecie Biel za ogromny 

entuzjazm i zapał do działania oraz organizację tegorocznych obchodów Dnia Geodety. 

 
  



Letnia aura oraz gwieździsty nieboskłon towarzyszyły wspólnej kolacji na otwartym 

powietrzu. Naszym rozmowom oraz tańcom przy muzyce nie było końca. Najbardziej 

wytrwali bawili się do późnych godzin nocnych. Serdeczna i koleżeńska atmosfera tego 

spotkania na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 
Wszystkim którzy świętowali z nami Dzień Geodety 2013 dziękujemy za wspólną zabawę. 
Dziękujemy również sponsorom: OPGK Kraków, GPS.PL, tpi oraz GEOSAT. 

Organizatorzy SGP Oddział Kraków 


