
XXI Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie 

Dni Geodezji 2015 w Dolni Morava w Czechach 

W dniach 14-16 maja 2015 roku członkowie Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału w 

Łodzi w liczbie 9 osób, wzięli udział w kolejnych  XXI Międzynarodowych Dniach Geodezji, 

które stały się już tradycją spotkań geodetów z Czech,  Słowacji i Polski. W 2014 roku 

gospodarzem konferencji była Polska, która zorganizowała Dni Geodezji w Berlinie łącząc je  

z międzynarodowymi  targami  geodezyjnymi  INTERGEO. Wyjeżdżając do Dolni  Morava bardzo 

ciepło wspominaliśmy ubiegłoroczną konferencję, która była w rozszerzonym składzie  

o przedstawicieli Ukrainy i gościnnego Berlina. 

 
Już w drodze na zjazd dopisywały humory w naszej ekipie i … apetyt na muzykę … 

Antonio Vivaldiego w  Zajeździe  pn. „Cztery pory roku”, ale niestety zastaliśmy ciszę. 

 

W roku 2015 na miejsce pobytu i obrad wybrano hotel Vista w miejscowości Dolni Morava  

w Czechach malowniczo usytuowany u stóp Masywu Śnieżnika, koło miasta Kraliky. 

 

  



Uroczyste rozpoczęcie XXI Międzynarodowych  

Czesko-Słowacko-Polskich Dni Geodezji  

 

Gospodarze bardzo serdecznie nas przywitali wraz  z przedstawicielami władz miejscowej 

administracji, jednocześnie zachęcając do zwiedzania pięknych okolic naszych sąsiadów. 

 

 

W zjeździe brało udział ok. 180 osób, w tym z Czech 110, ze Słowacji 13 i z Polski 56 osób. 



 

W programie pobytu poza obradami zorganizowano uczestnikom dwie wycieczki do wyboru:  

jedna na Śnieżnik …  

 

Przyznajcie, urocze miejsce nie tylko zimą! zjeżdżając ze szczytu lub spacerując z nartami na 

ramieniu (dziobami do przodu), ale także wiosną wędrując, rozmarzeni z głowami  

w chmurach … a  zostaliśmy w dniach pobytu obdarzeni prześliczną słoneczną pogodą… 

 

Nasze dzielne koleżanki na górze … a kolega uwieczniał widoki i ich uśmiechnięte buzie… 



 

Proszę, nie patrz ciągle wysoko! spójrz na moje nogi … przypominam, schodzi się bokiem… 

 

Nic się nie martw! ja bym najchętniej, jak ptak poleciała. Chcesz? zabiorę cię ze sobą! 

 

… druga do zespołu klasztornego z roku 1700 z barokowym Kościołem Najświętszej Marii 

Panny  



 

 

wraz z kaplicą Świętych Schodów, które są kopią schodów w twierdzy Antonia w Jerozolimie.   

 
Niestety z łódzkiej grupy geodetów nikt nie odważył się wejść po schodach na kolanach.  

Natomiast zejście jest dozwolone jedynie bez obuwia. 

 

 



 

Misternie wykonana Szopka Bożonarodzeniowa, z ekspozycji darów zgromadzonych  

w Klasztorze, która zatrzymywała wszystkich zwiedzających … na dłuższą chwilę przy sobie. 

 

 

 

Uczestnicy tej wycieczki poznali również twierdzę artyleryjską Hůrka wybudowaną tuż przed 

II wojną światową. Tworzy ją pięć ogromnych obiektów tzw. bunkrów o  najwyższym stopniu 

odporności ścian oraz z rozległym podziemnym systemem korytarzy. W zespole twierdzy są 

m.in. dwa  schrony piechoty.  

 

 

 

 

 



W programie konferencji zapewniono nam  także sympatyczną część towarzyską … 

 

 

Dwóch kolegów otaczało  troskliwą opieką koleżanki przy stole, a trzeci do nas doskakiwał 

podczas wieczoru z muzyką, aby zainicjować Hymn Geodetów zawsze z zaangażowaniem 

śpiewany przez polską reprezentację, a przez czeską i słowacką z zaciekawieniem słuchany. 

 

 

 

Jak się cieszę, ze spotkania! Tyle mam do opowiadania … 



 

Zdjęć jest mnóstwo, dzieci rosną, zapraszam! pooglądamy … A my sobie pogadamy 

 

 

I  zapewniono rozrywkę muzyczną z koncertem trzyosobowego zespołu, który podczas 

uroczystej kolacji zaprezentował nam repertuar Edith Piaf. 

 

Miła  uczta dla ciała i duszy… 



 

Jeszcze jedna przyjemność dla nabrania siły … w basenie żeśmy się pławili… 

 

Jednak podstawą organizowanych Międzynarodowych Dni Geodezji jest wzajemne 

zaznajamianie się z postępami w dziedzinie geodezji. Program konferencji był bardzo bogaty 

w tematy, począwszy od informacji na temat aktualnych działań i planów władz 

geodezyjnych i kartograficznych poszczególnych państw, po wiedzę o katastrze 

nieruchomości gromadzonym w formie elektronicznej w celu  upowszechnienia i ułatwienia 

korzystania z danych. Dowiedzieliśmy się także o wykorzystaniu skaningu laserowego  

w praktyce wykonawczej i o jubileuszach przypadających w roku 2015 oraz  pracach  

i badaniach naukowych studentów. 

 



Tegoroczne sprawozdanie z obrad pozwolimy sobie ograniczyć  do przedstawienia tematów 

wystąpień przedstawicieli delegacji z Polski: 

1. Jarosław  Zembrzuski z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – „Architektura 

techniczna zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach” 

2. Sylwia Kołodziejczyk z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – „Cyfryzacja ewidencji 

gruntów i budynków w Polsce na przykładzie projektu ZSIN-Faza I” 

3. Piotr Falkowski z Warszawskiego  Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A – 

„Wykorzystanie technologii Skaningu laserowego TLS, MLS i LIDAR w produkcji 

Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego – wybrane przykłady. 

4. Adam Andrzejewski z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Technologia 

lotniczego skanowania laserowego jako źródło zastosowań danych przestrzennych 3D 

w Polsce. 

5. Wojciech Wilkowski, Stanisław Cegielski ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich –  

 „70 lat Przeglądu Geodezyjnego – pisma polskich geodetów” 

6. Kamil Kaczorowski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica – Budowa 

kolimatora do wyznaczania niestałości osi celowej lunet geodezyjnych” 

7. Paweł Wójcik z Politechniki Warszawskiej – Ocena przydatności różnych modeli 

wysokościowych dla analiz związanych z lokalizacją farm fotowoltaicznych” 

 

 

Zjazd miał również akcent  Łódzki, ponieważ nasz Oddział wręczył przedstawicielom zrzeszeń 

z krajów uczestniczących w konferencji kubeczki z nadrukiem informującym o tegorocznych 

jubileuszu 70-lecia powstania Oddziału Łódzkiego SGP. 

 



A w ostatnim dniu był akcent polski, obrady prowadził Andrzej Pachuta Wiceprezes SGP 

 

 

 

Reasumując stwierdzamy, że Dni Geodezji to bardzo cenna inicjatywa od strony 

merytorycznej i  nie do przecenienia integracja międzyludzka wraz z poznaniem kolejnych 

uroczych miejsc, o których może byśmy nie wiedzieli, gdyby nie organizowane coroczne 

spotkania. 

Rozstaliśmy się pozostając w przekonaniu spotkania w przyszłym roku 2016 na XXII 

Międzynarodowych Dniach Geodezji zaplanowanych z  tak piękną pogodą jak w tym roku  

i z tak dobrymi nastrojami.  

 

 



 

DO ZOBACZENIA  w dniach 12-15.05.2016 roku w miejscowości Košice w Słowacji. 

 

 

Dziękujemy    SGP/O w Łodzi. 

                                                                                        Opracowała: Jadwiga Mosińska 

 

 

 

 


