
Gdańsk, 29.06.2016 r. 

 

Relacja z XIV spotkania Komitetów: Organizacyjnego oraz Naukowego BKG’2016 

W dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej (sala nr 17) 

o godz. 14:15 odbyło się XIV spotkanie Komitetów: Organizacyjnego, Honorowego i Naukowego 

Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego’2016. Głównym celem zebrania było podsumowanie prac Komitetów 

KO i KN.  

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Prof. Mirosław Żak, Janusz Żurowski – syn Prof. Adama 

Żurowskiego oraz p. Bożena Hakuć Dyrektor Biblioteki Głównej PG. Lista uczestników– zał. nr 1.  
 

   

Dominika Wróblewska i Bożena Hakuć 

Dyrektor BG PG 

Prof. Mirosław Żak, Elżbieta Hajdul Kazimierz Chudzikiewicz, Janusz Żurowski,  

Prof. Mirosław Żak 

 

 

 

 

Spotkanie powitaniem rozpoczął Ryszard Rus - 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

BKG’2016, przedstawił program [zał. nr 2] 

i zaproponował wybór prowadzącego zebranie. 

Jednogłośnie przyjęto program, oraz prowadzącego 

– Ryszarda Rusa.  

 

 Ryszard Rus, Przewodniczący KO BKG’2016 

Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku 

 

      

 

     Ryszard Cieślukowski, Przewodniczący ZO SGP 

w Gdańsku, w pierwszej kolejności podziękował 

Dominice Wróblewskiej [PG] za wkład i udział 

w pracach KO, szczególnie za wszelką pomoc 

i koordynację prac od strony Politechniki Gdańskiej.  

Złożył podziękowania również dla całego Komitetu 

Organizacyjnego i Komitetu Naukowego, Studentów, 

uczniów Technikum Geodezyjnego … 

 
Ryszard Cieślukowski, Przewodniczący ZO SGP w Gdańsku 

 

 

  
Podziękowanie Dominice Wróblewskiej 



Ryszard Rus, w imieniu ZO SGP w Gdańsku, jako kontynuacja do tzw. „mini wystawy geodezyjnej” 

przekazał do zbioru Biblioteki Głównej dla p. Bożeny Hakuć, cenne do kolekcji eksponaty geodezyjne 

i kongresowe, m.in.: Medal Gryf Pomorski, otrzymany podczas BKG’2016 od Marszałka Województwa 

Pomorskiego z okazji 70-lecia SGP Oddziału w Gdańsku, wraz wygrawerowaną sentencją w języku 

łacińskim "De nihilo nihil fit" ("Z niczego nic nie powstanie"), proporczyk Zjazdu Geodetów na Batorym, 

kongresowe: kartkę okolicznościową, reper i palik, w oryginale instrukcję „Przepisy o pomiarach Kraju 

z 1959r. oraz unikatowe zbiory od SGP Oddziału Wielkopolskiego – Reprint Instrukcji technicznych 1926r., 

1931r. i katastralnej z 1927r., Nomogram tachimetryczny podziału na 360
o 

i 400
g
 wg pomysłu inż. Jerzego 

Dobrzyńskiego z 1950r., oraz dane zeskanowane na płycie CD ręcznie przepisane tablice trygonometryczne 

przez Jerzego Podstawkę … 

 

 
 

Medal Gryf Pomorski 

 

Instrukcje: Techniczna z 1926 r. i 1931 r.  

i Katastralna z 1927 r.,  

  
Nomogram tachimetryczny  Do kolekcji … 

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości 

 

1.  Bożena Hakuć Dyrektor Biblioteki Głównej PG 

Pani Dyrektor Bożena Hakuć podziękowała i przyjęła 

otrzymane materiały do zbioru BG PG. oraz szczególnie 

podziękowała Dominice Wróblewskiej – za inspirację tworzenia 

zbioru, a Ryszardowi Rus za Jego zaangażowanie, dzięki któremu 

szybko ruszyła współpraca.  

Przedstawiła idę inicjatywy tworzenia Pomorskiej Biblioteki 

Cyfrowej PG, oraz informacje o rozpoczętej już współpracy 

tworzenia zbioru z geodezji i kartografii.  

W zakresie zbiorów PBC PG przewidziana jest zróżnicowana 

oferta zbiorów, m.in. „to nie tylko zbiory drukowane, książki, 

czasopisma, mapy, materiały audiowizualne, ale i zdjęcia, 

pocztówki …. Na tą chwilę roboczo jest nazwana już kolekcja 

Geodezja i Kartografia”. 

W przyszłości, z tego, co zostanie zgromadzone w PCB PG 

można będzie tworzyć różne opracowania - wystawy, ebooki, 

a także przewidziane jest wydanie z kolekcji reklamującego 

folderu być może w języku angielskim … 

Na dowód rzeczywistej współpracy, p. Dyrektor przekazała 

przedstawicielom PG i SGP płyty ze skanowanymi 

miesięcznikami „Geodeta” z 1939 r..  

Materiały przekazane do zbioru, będą w części historycznej. 

 

 



 

 

 

2. Prof. Mirosław Żak 

  

Pan Profesor, wyraził słowa wdzięczności za pamięć o Jego 

osobie, wspomniał, iż jedynie, co było przykre to zabrakło 

drugiego Jubilata Prof. Adama Żurowskiego.  

Wspomniał, iż w doświadczeniu 60-letnim, będąc inżynierem 

podczas Kongresu wiele skorzystał nie tylko emocjonalnie, 

a i merytorycznie – podczas wykładów, wycieczki do Elbląga …  

 

Zakończył słowami „proszę mi wierzyć jestem (…) aktywny, 

robię wszystko, co w mojej mocy, żeby podwyższać średnią 

długości życia Polaków, obywateli III Rzeczypospolitej!” 

 

 

 

 

 

3. Janusz Żurowski – syn prof. Adama Żurowskiego 

 

Janusz Żurowski podziękował Ryszardowi Rus, 

za pomysł, za inicjatywę organizacji Jubileuszu … Wspomniał 

o tacie – Profesorze Adamie Żurowskim… 

Podczas Kongresu, dzięki Jego córce Małgorzacie, 

poznaliśmy inne oblicze Pana Profesora – „jako dziadka”. 

 

 

 

4. Jarosław Dawidowicz, kustosz Wystawy „4 Biurka” 

 

Jarosław Dawidowicz, podziękował Stowarzyszeniu 

za pamięć, za zaproszenie do udziału w Jubileuszu, a tym samym 

za zauważenie szkoły Technikum Geodezyjnego, bogatego 

zbioru sprzętu geodezyjnego, a także o kształceniu młodej kadry 

geodezyjnej… 

Podziękował za Patronat, za współpracę SGP z Technikum, 

„dzięki zaangażowaniu się w wystawę mogliśmy skorzystać 

z Jego innej umiejętności niż dydaktyczna”. 

Wspomniał o planach stworzenia w szkole „izby pamięci 

geodezyjnej…” 

 

 

Podsumowanie prac Komitetu Naukowego  

BKG’2016 

 

 

W imieniu prac Komitetu Naukowego 

wypowiedział się Marcin Kulawiak Sekretarz KN. 

Przekazał, iż w ostatnim czasie nie miał informacji 

podsumowujących Kongres od Przewodniczącego KN, 

„nie słyszał żadnych opinii negatywnych, wszystko było 

w porządku”. 

 

 

 

 

 
 Marcin Kulawiak, Krzysztof Bruniecki 

 

 

 

 



Podsumowanie prac Komitetu Organizacyjnego BKG 

W imieniu prac Komitetu Organizacyjnego wypowiedział się Ryszard Rus „ …trudno dokonać 

podsumowania, nie można jednoznacznie dokonać oceny …” - na zbilansowanie Komitetu Organizacyjnego 

zaproponował publikacje, które ukarzą się w czasopismach geodezyjnych Geodecie, Przeglądzie 

Geodezyjnym i w Pomorskim Biuletynie NOT – jako  „subiektywne” zestawienie prac KO przez ostatni rok, 

czego efektem był Bałtycki Kongres Geodezyjny. Kongres składał się z dwóch zasadniczych części: 

Jubileuszowej 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Naukowo-Technicznej - 

„Geomatyki”. 

Zauważył, iż z publikacji, które pojawiły się na stronach internetowych, rozmów i dyskusji uczestników 

wynika, iż Kongres zakończył się sukcesem. Faktem jest to, iż zostaliśmy docenieni przez władze 

Województwa, zostaliśmy uhonorowani najwyższym odznaczeniem: „Gryfa Pomorskiego”, również 

wręczone zostało około 30 różnych nagród, odznaczeń i dyplomów, a to świadczy o tym, że jednak było 

zasadne występowanie o te uhonorowania. 

Obecnie, w toku, trwa zestawienie finansowe, nie znamy jeszcze jego wyniku.  

 

Podczas Kongresu uczestnicy dokonywali wpisów w Księdze Pamiątkowej, jest Ona nadal otwarta, 

uzupełniana o otrzymywaną pocztę elektroniczną. 

Wypowiedzi uczestników: 

„Podsumowanie Kongresu, na tą chwilę zaczyna się rodzić – to współpraca z Pomorską Biblioteką 

Cyfrową PG która będzie procentowała na następne pokolenia …” 

„Praca była ogromna, ale satysfakcjonująca …” 

„Wystawa „4 Biurka” był to Majstersztyk”, Kalendarium, Ogrom pracy …było warto” 

Podkreślić należy „o wyjątkowości całej imprezie dodała sceneria Politechniki Gdańskiej …” 

 

Dyskusja i wnioski. Inne sprawy organizacyjne 

Czas Obchodów 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku trwa nadal - do końca 

roku 2016. W najbliższym czasie zrodziły się pomysły, m.in.: 

― we wrześniu – organizacja jednodniowego szkolenia na uprawnienia zawodowe, 

― w październiku spacer/wycieczka z Januszem Mosakowskim – Fortyfikacje Napoleońskie,  

― w listopadzie zaplanowane szkolenie na temat „Geodezyjna obsługa inwestycji” – Grażyna 

Skołbania, 

― w grudniu – w klubie technika „NOT” – popularne spotkanie w zakresie przybliżenia zakresu treści, 

„Co to jest Geomatyka?”, 

― w styczniu’2017 zakończenie obchodów 70-lecia –„Balem Geodezyjnym”, 

również: 

― Biesiada Geodezyjna dla wszystkich geodetów – termin: początek Września 2016. 

oraz dalsza współpraca z Technikum Geodezyjnym w ramach podpisanego Porozumienia.  

 

Zakończenie prac KO BKG’2016 

Jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęto formalnie Uchwałę: 

  

„Z dniem 29.06.2016 r. Komitet Organizacyjny Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego‘2016 

zakończył swoje prace i został rozwiązany”. 

 

W części spotkania -  od „Podsumowanie prac Komitetów …” nie brały udziału: Dominika Wróblewska 

i p. Dyrektor Bożena Hakuć [inne sprawy sprawiły zakończenie wcześniej spotkania]. 

 

 

 

Relację sporządziła: 

Barbara Kaczmarczyk 

Sekretarz ZO SGP w Gdańsku 

 

Gdańsk, dnia 29.06.2016 r.  


