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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

w Gdańsku w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia SGP  

 

ZAPRASZA geodetów i ich sympatyków 
członków rodzin, dzieci powyżej 18… 

na  

„BIESIADĘ GEODETÓW” 
dnia 7 czerwca 2019 rok (piątek) 

 

IMPREZA PLENEROWA na terenie MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  

bulwar Zygmunta Augusta 11 w Elblągu 

 

 w trakcie BIESIADY:  

zwiedzanie muzeum w tym wystawa 4 BIURKA  

prezentacje GEODETÓW i ICH TALENTÓW 

kolejne zwrotki HYMNU GEODETÓW 

konkurs GEOwiedzy   

ORGANIZATORZY zapewniają: catering i muzykę biesiadną, elbląskie piwo etc… 

 czas trwania: 1600 – 2400 

 

ZGŁOSZENIA przyjmują oraz informacji dodatkowych udzielają:  
 

Irena Mislisz    tel. 502551785;  i.mislisz@gdynia.pl  

Sławomir Skorupa  tel. 501647362;  slawomir.skorupa@umelblag.pl 

Sławomir Czkuj  tel. 603657021;  slawomir.czkuj@opegieka.pl 

Ryszard Rus    tel. 602318537;  r.rus@wp.pl  
 

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

           Ryszard RUS  
 

UWAGI: 
1. Ilość miejsc LIMITOWANA – decyduje kolejność zgłoszenia 
2. TERMIN ZGŁOSZEŃ 24 maj br. 
3. Grupa z Gdańska będzie miała zorganizowany przejazd autokarowy 
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Hymn geodetów * 

 
Wędrował człowiek z łatą przez wiele ścieżek, dróg, 

I taszczył niwelator by pomiar zrobić mógł. 

 

Ref: 

Niech żyje geodezja - polskiej nauki kwiat, 

Niech żyją geodeci, niech żyją nam sto lat. 

 

Po szczeblach wieży właził i zmachał się już fest, 

O knajpę też zawadził, wszak geodetą jest. 

 

Ref: 

Niech żyje geodezja - polskiej nauki kwiat, 

Niech żyją geodeci, niech żyją nam sto lat. 

 

Krokiewka to przeżytek, pomiary taśmą też, 

Dziś mapa numeryczna jego marzeniem jest. 

 

Ref: 

Niech żyje geodezja - polskiej nauki kwiat, 

Niech żyją geodeci, niech żyją nam sto lat. 

 

I chociaż trudne sprawy często nękają nas, 

My zawsze im sprostamy, a to pokaże czas. 

 

Ref: 

Niech żyje geodezja - polskiej nauki kwiat, 

Niech żyją geodeci, niech żyją nam sto lat. 

 

Bo jeszcze tak nie było i tak nie może być, 

Ażeby geodeta nie miał już za co pić. 

 

Ref: 

Niech żyje geodezja - polskiej nauki kwiat, 

Niech żyją geodeci, niech żyją nam sto lat. 

 

 

 
* Przegląd Geodezyjny nr 7/2016  

 

Praca zbiorowa, powstała spontanicznie około 1973 roku   

na zebraniu Zarządu Rady Wydziałowej SZSP Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej:  

Majka Gierałtowska, Elżbieta Ławnikiewicz, Jan Malmowski, Marek Bodych,  

Jerzy Fellmann. Andrzej Jażło, Włodzimierz Cytry  

 

 

 

  



ZGŁOŚ  SWÓJ  UDZIAŁ  W  KONKURSACH: 

 

 prezentacje GEOdetów i ICH TALENTÓW 

Hobby:   ……………………………………………… 

Muzyka:  ……………………………………………… 

Literatura: ……………………………………………… 

Inne:   ……………………………………………… 

 

 kolejne zwrotki HYMNU GEODETÓW 

Poniżej miejsce na Twoją propozycję: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 konkurs GEOwiedzy 

 

Nazwisko i Imię  ………………………………… 

 

 

 

 

 

Przewidziane liczne NAGRODY !!! 

 
 



 

Bilet wstępu: 

 
www.nbp.pl 

 

 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 

82-300 Elbląg 
ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 


