
Srebrny Jubileusz – XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa �arciarskie 

Geodetów 

 

Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów są sztandarową imprezą 

organizowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie. 

Pierwsze zawody odbyły się w 1987 roku w Koninkach, dwa lata później w Lubomierzu 

i Koninkach, od roku 1994 (z epizodem w Szklarskiej Porębie) jeździliśmy na stokach Pilska. 

Gościł nas ośrodek „Jontek” w Korbielowie, którego atmosfera pozostała w pamięci 

uczestników. Ostanie dwa spędziliśmy na Podhalu na stokach Kotelnicy Białczańskiej 

i Jurgowa. Mieszkamy w Bukowinie Tatrzańskiej w Centrum Wypoczynku i Rekreacji 

„Rysy” http://www.rysy.bukowinatatrzanska.pl. 

 

Wydzielony stok slalomu giganta w Białce Tatrzańskiej 

Inicjatywa organizacji Mistrzostw powstała, kiedy Prezesem Zarządu Oddziału SGP 

w Krakowie był Ś.P. Andrzej Jarzymowski. Organizatorzy zawsze czuli wsparcie kolejnych 

Prezesów, a w ostatnich latach znanej w środowisku geodetów z niespożytej energii Elżbiety 

Biel. Główną konkurencją zawodów jest slalom gigant, którego zwycięzca otrzymuje tytuł 

Mistrza Polski Geodetów. Dodatkowo rozgrywano Geodezyjny Slalom Równoległy lub 

supergigant. Konkurencje są rozgrywane w grupach męskich i niewieścich, z dodatkowym 

podziałem na grupy wiekowe, co daje możliwość rywalizacji na każdym poziomie 

umiejętności narciarskich. 



 

�a starcie slalomu giganta – XXIV OM�G – Jurgów 2013 

Parę słów o organizatorach. Większość to absolwenci Wydziału Geodezji Górniczej 

i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie: 

Tadeusz Szczutko - Kierownik Zawodów (Kraków) 

Anna Suryjak – rozliczenia (Kraków) 

Małgorzata Buśko – kontakt z ośrodkiem i zawiadomienia (Kraków) 

Jacek Blezień – obsługa strony internetowej (Straszęcin) 

Krzysztof Horecki – delegat techniczny (Zakopane) 

Janusz Jagielak – Główny Komediant Zawodów (Kraków) 

Alicja Nowak-Beskidzka (Bielsko-Biała), Michał Biernacik (Zakopane), Szymon Wajda 

(Katowice), Marek Majerczyk (Bukowina Tatrzańska). Wszyscy pracują przy przygotowaniu 

imprezy i na stoku podczas zawodów. 



 

Elektroniczny pomiar czasu – obsługa mety na XXIII OM�G Kotelnica Białczańska 

W tym miejscu należy podkreślić rolę Dobrodziejów Imprezy (słowo „sponsor” nie 

brzmi dumnie). Najważniejsi spośród nich to: Zarząd Główny SGP, „Nadowski” Instrumenty 

Geodezyjne, TPI o/Kraków, MGGP S.A. Tarnów, Systherm Info Sp. z o.o. Poznań, Geomar 

S.A. Szczecin. 

�arty to nie wszystko 

Impreza połączona jest z konferencją geodezyjną, na której poruszane są aktualne 

tematy z zakresu działań wykonawstwa geodezyjnego, administracji geodezyjnej oraz 

środowiska naukowego związanego z geodezją. W ubiegłym roku prezentowano następujące 

referaty: 

- Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych w aspekcie aktualizacji bazy danych 

Ewidencji Gruntów i Budynków,  

- Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem 

rozporządzenia o standardach  wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik - 

Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 

- Zakłócenia w pomiarach G&SS wykonywanych w oparciu o system ASG-EUPOS  

wywołane wzmożoną aktywnością Słońca w 2013 roku - Szymon Wajda, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii Centrum Zarządzania ASG-EUPOS, 

- Skanery i tachimetry przemysłowe w ofercie TPI,  



- &owości firmy Leica. 

�arty i Geodezja to nie wszystko 

Niepowtarzalną atmosferę naszych spotkań nadają zaproszeni Goście, którzy bawią 

nas muzyką związaną z regionem, w którym gościmy. Przez wiele lat był to Kabaret Góralski 

„U Bacy” z Jeleśni, który doczekał się u nas swojego fan klubu KGBuBaZPB (Fan Klub 

Kabaretu Góralskiego u Bacy a Zwłaszcza Pani Bożeny). Pani Bożena w kabarecie śpiewa 

i gra na skrzypcach.  

 

Pani Bożena z Kabaretu Góralskiego „U Bacy” z Jeleśni 

W Bukowinie Tatrzańskiej grała Muzyka Marka Majerczyka (geodeta i narciarz). 

Obiecali, że zagrają jeszcze. 

�arty, Geodezja i Muzyka to nie wszystko 

Główny Komediant Zawodów napisał kilka sztuk teatralnych o tematyce antycznej 

(o tym jak to naprawdę było pod Troją) i kazał uczestnikom je odtwarzać. Odbiór widzów był 

entuzjastyczny.  W roli głównej zawsze występuje Stefan Goryczka – Dobry Duch imprezy. 

Kierownik Zawodów wystąpił w przejmującej roli Zeusa i tak mu do dzisiaj pozostało.   



 

Kotelnica Białczańska nocą 

Wrócimy do Korbielowa. Obecnie „Jontek” i ośrodek narciarski „Pilsko” zmieniły 

właściciela i są intensywnie przebudowywane. Może wrócimy do Korbielowa, aby posłuchać 

opowieści góralskich Kabaretu „U Bacy”. Ale najbliższe, jubileuszowe XXV Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Narciarskie Geodetów odbędą się na Podhalu, spotkamy się w Bukowinie 

Tatrzańskiej w CWiR „Rysy” w dniach 8-11 marca 2014 roku. 

Informacje dla uczestników na stronie www.sgp.krakow.pl/zawody . 

Zapraszamy wszystkich! 

 

Z narciarskim pozdrowieniem – organizatorzy XXV OMNG. 
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