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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu 

 

Zanim doszło do Zgromadzenia Wyborczego Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Oddziału Wojewódzkiego w Kaliszu w dniu 16 stycznia 1986 r. w środowisku geodetów 

naszego regionu, dochodziło do lokalnych inicjatyw zmierzających 

do wyłonienia z Oddziału w Poznaniu Oddziału w Kaliszu. Udokumentowane protokołami 

i uchwałami inicjatywy lokalne rozpoczęły się 6 lutego 1984 roku. 

Ich owocem było powołanie Komitetu Organizacyjnego Oddziału Wojewódzkiego SPG 

w Kaliszu na zebraniu ogólnym członków SGP województwa kaliskiego 

w dniu 26 czerwca 1985 r. Na czele tego komitetu stanął kol. Stanisław Cegielski, 

Przewodniczący Koła Zakładowego SGP przy WBG i TR w Kaliszu, liczącego wówczas 

ponad 160 osób. 

Rozpoczęła się mozolna praca. Należy jednak podkreślić, że zarówno Rada Oddziału 

Wojewódzkiego NOT w Kaliszu jak i Zarząd Główny SGP w Warszawie były przychylne 

utworzeniu Oddziału Wojewódzkiego SGP w Kaliszu. Uchwałę 

o powołaniu Oddziału SGP w Kaliszu podjął Zarząd Główny SGP w dniu 

18 października 1985 roku na wyjazdowym posiedzeniu w Wenecji k. Bydgoszczy. Również 

Zarząd Oddziału SGP w Poznaniu, w skład którego wchodzili geodeci  

z woj. kaliskiego, odniósł się ze zrozumieniem do tej inicjatywy. 

W każdym razie w dniu 16.01.1986 roku odbyło się Zebranie Wyborcze Oddziału 

Wojewódzkiego w Kaliszu, w którym uczestniczyli:  

–  Zarząd Główny SGP z przewodniczącym, prof. Kazimierzem Czarneckim, 

–  Prezes GUG i K, prof. Zdzisław Adamczewski, 

–  Prezydium Zarządu Oddziału SGP w Poznaniu. 

Na Zebraniu Wyborczym Oddziału Wojewódzkiego w Kaliszu wybrano Zarząd 

Oddziału. Przewodniczącym został wybrany kol. Stanisław Cegielski, a w skład Prezydium 

weszli: 

–  kol. Jerzy Rędziniak – z-ca przewodniczącego, 

–  kol. Jerzy Poniatowski – z-ca przewodniczącego, 

–  kol. Lucjan Stefaniak – sekretarz, 

–  kol. Jerzy Trzęsała – skarbnik, 

–  kol. Józef Machlański – członek, 

–  kol. Zbigniew Marchwacki – członek 



Kol. Stanisław Cegielski piastował funkcje przewodniczącego przez 3 kadencje, 

tj. do roku 1996, kiedy to przewodniczącym został wybrany kol. Jan Cegła, obecny prezes 

Oddziału. 

Na stanowisku sekretarza zmiana nastąpiła w roku 1989. Wówczas wybrana została kol. 

Wiesława Walczak.  

W chwili powołania Oddział SGP w Kaliszu liczył 210 członków. Obecnie liczba 

członków wynosi 236, co jest sporym sukcesem organizacyjnym na tle innych Oddziałów 

SGP w Polsce, gdyż w ostatnich latach zarysował się wyraźny spadek liczby członków tego 

typu dobrowolnych organizacji. 

Utworzeniu Oddziału SGP w Kaliszu przyświecały głównie cele ożywienia środowiska 

geodezyjnego, integracja tego środowiska, aktywizacja ludzi młodych, wchodzących do 

zawodu, podnoszenie poziomu zawodowego geodetów, samokształcenie, podnoszenie etyki 

zawodu, zaistnienie w społeczności, a także rozrywka, sport i zabawa. Od momentu 

powołania Oddział nasz wchodzi w skład Oddziału FSNT NOT w Kaliszu. Cele te były i są 

niezmienne realizowane poprzez organizowanie Konferencji Naukowo – Technicznych, 

szkoleń dla środowiska geodezyjnego, szkoleń interdyscyplinarnych oraz organizowanie 

dwukrotnie w ciągu roku spotkań geodetów naszego środowiska w Kobylej Górze. Spotkania 

te, odbywały się regularnie od wielu lat i miały określony charakter: wiosenne – sportowo-

szkoleniowy, zaś jesienne – szkoleniowy. Zawsze były one połączone z rozrywką. Spotkania 

te gromadziły każdorazowo 100 – 140 koleżanek i kolegów, zarówno zrzeszonych jak 

i niezrzeszonych. Wszystkie organizowane przez nasz Oddział imprezy mają bowiem 

charakter otwarty. W tej chwili spotkania te zanikły. Powstały bowiem nowe inicjatywy, jak 

Dni Geodezji, czy szkolenia jednodniowe w Kaliszu. 

Oddział, od momentu powstania z inicjatywy kol. Stanisława Cegielskiego, wykazywał 

dużą aktywność w działalności charytatywnej i kierunek ten jest utrzymywany do dziś. 

Należy tutaj wymienić: 

– akcję pomocy szkole, która to akcja była czynem społecznym geodetów, 

–  rganizowane z okazji Dnia Dziecka imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, 

połączone z meczami piłki nożnej geodetów oraz milicji (tak, tak) i księży środowiska 

kaliskiego, a nawet odbył się mecz geodetów z Orłami Górskiego. Imprezami tymi udało 

się zainteresować wielu sponsorów. 



W 1997 roku przekazano ze zbiórki wśród geodetów naszego Oddziału Wojewódzkiego 

SGP w Kaliszu sprzęt zakupiony dla Poradni Diabetologicznej szpitala w Kaliszu wartości 

4.700, - zł oraz kwotę 1.000, - zł na rzecz powodzian. 

Systematycznie Oddział był organizatorem szkoleń i egzaminów na uprawnienia 

zawodowe geodetów, z których skorzystało wielu geodetów naszego środowiska oraz 

z innych regionów Polski.  

Od wielu lat Oddział jest organizatorem integracyjnych balów karnawałowych, nie 

ograniczonych tylko do środowiska zawodowego geodetów.  

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku organizujemy spotkania 

opłatkowe seniorów zawodu z Zarządem Oddziału, rozszerzone ostatnio o młodzież z naszej 

organizacji.  

Co dwa lata, Oddział SGP w Kaliszu przy współpracy z Sekcją Geodezji Miejskiej 

Zarządu Głównego SGP, a także z Kaliskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych 

organizuje ogólnopolskie Konferencje Naukowo – Techniczne z cyklu „Kataster 

Nieruchomości”. Obecnie konferencje odbywają się corocznie, a ostatnia była 21-szą z kolei. 

Konferencjom towarzyszyły na ogół wystawy tematycznie związane z geodezją w szerokim 

tego słowa znaczeniu oraz różne imprezy towarzyszące jak koncerty, wycieczki, spotkania 

towarzyskie i inne. Nie da się ukryć, że inicjatorem tych konferencji był kol. Stanisław 

Cegielski. Ostatnio sprawy organizacyjne przejął na siebie kol. Jan Cegła, kolega Stanisław, 

wraz z kol. Ludmiłą Pietrzak, zajmują się sprawami referatów.   

W roku 1998 roku w miejsce tej konferencji organizowany był przez Zarząd Główny 

SGP w W-wie i FIG pod auspicjami premiera Jerzego Buzka oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jak i Ministerstwa Finansów Kongres Katastralny. W prace 

przygotowawcze do tego Kongresu był zaangażowany kol. Stanisław Cegielski jako 

organizator wystawy oraz współautor referatów wraz z kol. Piotrem Bednarskim oraz prof. 

Andrzejem Hopferem i Bogdanem Grzechnikiem. Autorem referatu na Kongresie był również 

kol. Józef Racki. Zorganizowanie Kongresu świadczy o trafności tematu podjętego  14 lat 

temu w Kaliszu. 

W ramach prezentacji obiektów pilotażowych dotyczących zakładania katastru obiekt 

Mikstat prezentowała firma kol. Mieczysława Gregorczyka i Tomasza Wołowicza z Ostrowa 

Wlkp.  

Należy także zwrócić uwagę, że od lat Oddział konsekwentnie deleguje swoich członków na 

znaczące konferencje organizowane zarówno w kraju jak i za granicą.  



Działalność Oddziału SGP w Kaliszu byłaby niemożliwa bez dużego zaangażowania 

wielu członków Stowarzyszenia, których liczba nie zamyka się w wybranych władzach 

Zarządu, lecz wykracza poza nie. 

W ramach Oddziału działały następujące komisje: 

–  Szkolenia i Techniki, 

–  Uprawnień Zawodowych, 

–  Młodej Kadry Geodezyjnej, 

–  Seniorów, 

–  Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.  

W 1989 roku powołano Komisję Imprez Relaksowych, a zakończyły działalność 

Komisja Seniorów i Fundacja Pomocy Koleżeńskiej. W 1998 r. Zarząd Oddziału zawiesił 

działalność Komisja Uprawnień Zawodowych z uwagi na małą ilość ubiegających się 

o uprawnienia. 

Członkowie naszego Oddziału pełnili i pełnią różnorodne funkcje we władzach 

Oddziału FSNT NOT jak i w Zarządzie Głównym SGP. Delegatami do władz Oddziału FSNT 

NOT w Kaliszu byli: kol. Stanisław Cegielski, kol. Wiesława Walczak, kol. Lucjan Stefaniak, 

kol. Józef  Machlański oraz kol. Jan Cegła.  

W tym miejscu wypada nadmienić, że kol. Stanisław Cegielski:  

–  w latach 1986 – 89 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej FSNT NOT,  

–  w latach 1989 – 97 był przewodniczącym, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady 

Wojewódzkiej FSNT NOT,  

–  od czerwca 1998 roku jest przedstawicielem SGP w Radzie Krajowej NOT,  

–  od roku 1986 kol. Stanisław Cegielski był członkiem Zarządu Głównego SGP, 

w latach 2010 do 2017 był prezesem SGP, a obecnie jest przewodniczącym Komisji ds. 

Uprawnień Zawodowych przy GUGiK oraz Przewodniczący Sekcji Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Od 1995 r. do dziś członkiem Zarządu Głównego SGP jest kol. Jan Cegła. Od- 1997 

roku kol. Stanisław Cegielski był przewodniczącym Komisji ds. Geodezji Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami przy Zarządzie Głównym SGP. Od 1985 jest członkiem 

Zarządu Sekcji Geodezji Miejskiej. Członkami Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym 

SGP byli: kol. Józef Racki, kol. Jan Cegła i kol. Danuta Bugaj-Talar oraz Julianna Pasternak.  



Członek naszego Oddziału kol. Józef Racki w latach 1997-1998  kierował Głównym 

Urzędem Geodezji i Kartografii jako Główny Geodeta Kraju. Wyrazem uznania, jak sądzę, 

dla młodego Oddziału SGP w Kaliszu było powierzenie mu organizacji XXXII Zjazdu 

Delegatów SGP w 1995 roku. Zadania tego podjęto się i wykonano z niezłym skutkiem.  

Zmiany granic administracyjnych Polski dokonana w 1999 r. spowodowała likwidację 

województwa kaliskiego. Kalisz stał się miastem o statusie  powiatu.  

Takie ośrodki jak Wieruszów i Syców odeszły do innych województw. 

Nasz Oddział choć reprezentuje niewielkie środowisko, nie należy do ostatnich w Polsce. 

Wręcz odwrotnie, nie musimy się wstydzić przed Koleżankami i Kolegami geodetami 

z innych regionów, którzy oceniają naszą działalność. Przez lata powstawało wiele inicjatyw 

w naszym Oddziale. Wymienię niektóre, nie siląc się na przestrzeganie chronologii, ani też 

nie oceniam ich ważności. Otóż może najmniej geodezyjnymi wydarzeniami w naszym 

Oddziale są Kaliskie Spotkania z Kulturą. Były one zauważane w środowisku kaliskim, także 

geodezyjnym w Polsce. Zaowocowały między innymi przyznaniem Pani Dyrektor Centrum 

Kultury i Sztuki w Kaliszu, Barbarze Fibingier tytułu i medalu Przyjaciel  Stowarzyszenia, za 

serce jakie nam okazywała. Udało nam się zaangażować w organizację tych spotkań wielu 

ważnych ludzi środowiska kaliskiego i nie tylko. Pokłosiem V Kaliskich spotkań była wydana 

książka pod tytułem „Biblia Topografia Architektura”.  

To w Kaliszu na XXXII Zjeździe w dniach 11-13 maja 1995 roku, który był 

ukoronowaniem naszej dziesięcioletniej działalności, uchwalono Kodeks Etyki zawodowej 

geodetów. Uważam, że jest to ważny dokument, związany z naszym Stowarzyszeniem. 

Błędem środowiska geodezyjnego w Polsce jest, według mnie to, że nie potrafiło wprowadzić 

do stosowania Kodeksu Etyki w całej grupie zawodowej, a nie tylko dla członków SGP.  

Dużą wagę w naszym Oddziale przywiązujemy do szkoleń. Ostatni okres dynamicznych 

zmian w przepisach związanych z działalnością geodetów powoduje  zwiększone 

zapotrzebowanie na szkolenia. Stowarzyszenie, wychodząc naprzeciw tym 

zapotrzebowaniom, organizuje ostatnio cztery szkolenia rocznie o tematyce związanej 

z bieżącymi potrzebami. Staramy się zapewnić wykładowców z dużą wiedzą 

i doświadczeniem. Szkolenia ostatnio organizowane są jednodniowymi i odbywają się 

w Kaliszu. Odeszliśmy od szkoleń dwudniowych w Kobylej Górze. Miały one wielki urok, 

ale atmosfera pikniku niekoniecznie sprzyjała pogłębianiu wiedzy. Sprawę spotkań 

relaksowych i integracyjnych rozwiązujemy w inny sposób. Szczególną rolę w naszym 

środowisku spełnia Kaliska konferencja z cyklu „Kataster nieruchomości”. W tym roku 

zorganizowaliśmy już XXI konferencję. Ma ona charakter ogólnopolski. Biorą w niej udział 



uznane autorytety z dziedziny katastru i geodezji. Kilka konferencji z tego cyklu miało nawet 

charakter międzynarodowy.  

Wiele inicjatyw rozwijanych w czasie minionym uległo zastąpieniu przez inne. Do 

takich minionych należą na przykład festyny związane z Dniem Dziecka. W ramach tych 

festynów odbywały się mecze piłkarskie geodetów z księżmi, policją, czy „Orłami 

Kazimierza Górskiego”. Były też loty balonem, pokazy tresury psów, pokazy walk 

wschodnich, występy zespołów muzycznych. Dochody z tych imprez były przekazywane na 

rzecz dzieci specjalnej troski i zakup sprzętu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla chorych na 

cukrzycę.  

Członkowie naszego Oddziału od samego początku uczestniczą w spotkaniach 

geodetów Czech, Słowacji i Polski. W ostatnich latach stanowimy najliczniejszą grupę. Na 

przykład do Koszyc pojechaliśmy grupą trzynastoosobową. Idea tych spotkań jest wzniosła, 

a same spotkania interesujące. Są one okazją by poznać problemy geodezyjne sąsiadów 

i poznać samych sąsiadów. W ciągu tych lat spotkań zawiązały się trwałe przyjaźnie.  

Drużyna z Kalisza brała czynny udział w Mistrzostwach Polski Geodetów w piłce 

nożnej. Corocznie jesteśmy reprezentowani podczas mistrzostw Polski Geodetów 

w Narciarstwie. Ostatnio z dużym powodzeniem bierzemy udział w Turniejach Piłki 

Siatkowej Geodetów. Można powiedzieć, że nie „schodzimy z pudła”. Turniej w roku 2018 

zorganizował także nasz Oddział, łącząc go z Dniem Geodezji. 

Integracja środowiska połączona z poszerzaniem horyzontów i rozrywką zapewniana 

jest poprzez coroczne wycieczki po Polsce, które organizujemy od kilkunastu lat. Staramy się 

nawiązać wówczas kontakt z lokalnymi Oddziałami SGP i wówczas dochodzi często do 

interesujących spotkań, np. z Oddziałami Rzeszowskim, Krakowskim, Olsztyńskim, 

Opolskim, Wrocławskim i Gdańskim. Ostatnio wróciliśmy także do wycieczek 

zagranicznych. Inną formą spotkań integracyjnych są Dni Geodezji. Rokrocznie taka impreza 

jest organizowana przez inne Koło naszego Oddziału przy istotnym wsparciu Zarządu 

Oddziału.  

Jeszcze inną inicjatywą integracyjną są spotkania organizowane przez Koła SGP dla 

członków oraz sympatyków Stowarzyszenia. Podziwiać należy Koła, którym udaje się zebrać 

pokaźną grupę ludzi. Te spotkania nasz Oddział także istotnie wspiera. 

Bardzo blisko współpracujemy z FSNT NOT Oddział w Kaliszu oraz władzami 

samorządowymi naszego terenu. Doceniając wkład w tą dziedzinę wnioskowaliśmy o nadanie 

medalu i tytułu „Przyjaciel Stowarzyszenia”, a Zarząd Główny nadał wieloletniemu 

Prezydentowi Miasta Kalisza doktorowi Januszowi Pęcherzowi. 



Wielokrotnie podejmowaliśmy różne czyny społeczne czy inicjatywy wsparcia  szkoły, 

dzieci, cukrzyków w kaliskim szpitalu. Ostatnio od wielu lat prowadzimy akcję pomocy 

w zakresie potrzeb związanych z geodezją dla Caritas Diecezji Kaliskiej. 

Zakończoną inicjatywą naszego środowiska jest zakupienie reprintu Statutu Kaliskiego 

Artura Szyka i przekazanie go Muzeum Historii Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Zapyta 

ktoś gdzie Rzym, a gdzie Krym... Otóż podczas wyjazdowego Zebrania Zarządu Głównego 

i 70-lecia Oddziału SGP w Białymstoku zwiedzając Muzeum Historii Kultury Żydowskiej, 

pracownik Muzeum podkreślał,  że Tykocin swój rozwój zawdzięcza w dużej mierze 

Statutowi Kaliskiemu. Tymczasem w Muzeum nie ma takowego. To się pytam, po co ma 

leżeć na półce w księgarni? Przecież jego miejsce jest w Muzeum, czyli do oglądania przez 

zwiedzających. 

Wśród grupy inicjatorów wszelkich ostatnich poczynań należą: Jan Cegła, Michał 

Chenczke, Jerzy Machlański, Wiesław Makiewicz, Bartłomiej Niewiadomski, Błażej Wojtyła, 

Wojciech Tokarski.  

Wśród najbardziej aktywnych członków Oddziału, mający autorytet i posłuch wśród 

koleżeństwa, wymienić należy: Lucynę Bartosik, Piotra Domagałę, Mieczysława 

Gregorczyka, Grażynę Jany, Halinę Lewek, Elżbietę Magdzińską, Michała Marczaka, Annę 

Nowicką, Jana Nowaka, Juliannę Pasternak, Michała Poniatowskiego, Irenę Sójkę, Wiesławę 

Walczak, Włodzimierza Wojtczaka oraz Piotra Niesobskiewgo. 

Pisząc o osobach w Oddziale SGP w Kaliszu, nie sposób pominąć działalności Kol. 

Józefa Rackiego, wieloletniego posła i Głównego Geodety Kraju, wicestarosty kaliskiego 

i wicemarszałka województwa wielkopolskiego oraz Stanisława Cegielskiego, wieloletniego 

prezesa Zarządu Głównego SGP oraz prezesa FSNT NOT Oddział w Kaliszu, oraz prezesa 

FSNT NOT Oddział w Kaliszu, a także prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Majątkowych Wielkopolski Południowej. W przeszłości i obecnie członkowie naszego 

Stowarzyszenia piastowali lub piastują różne funkcje w władzach samorządowych, np. 

obecnie kol. Grażyna Jany jest wicestarostą kępińskim, a kol. Błażej Wojtyła jest prezesem 

MKS-u Kalisz. 

Należy szczególnie podkreślić zaufanie jakim cieszy się  Prezes, kol. Jan Cegła, który 

nieprzerwanie od 1995 roku kieruje Oddziałem. Wieloletnim wiceprezesem jest kol. Jerzy 

Machlański. Już 5-tą kadencję sekretarzem Oddziału jest kol. Bartłomiej Niewiadomski. Do 

grona wielkich społeczników należy kol. Stanisław Cegielski, twórca Oddziału kaliskiego. 



Wyniki wyborów do władz Oddziału SGP w Kaliszu dokonanych w dniu 22 kwietnia 2017r : 

  Prezes Oddziału:  Jan Cegła  

Zarząd Oddziału: 

1. Jerzy Machlański              - wiceprezes  

2. Grażyna Jany   - wiceprezes  

3. Błażej Wojtyła              - wiceprezes  

4. Bartłomiej Niewiadomski - sekretarz  

5. Wiesław Makiewicz  - skarbnik 

6. Stanisław Cegielski   - członek 

7.  Michał Chenczke              -  członek 

8. Michał Marczak              - członek 

9. Natalia Miklas              - członek 

10. Michał Poniatowski  - członek 

Komisja Rewizyjna:   

1. Piotr Niesobski   - przewodniczący  

2. Julianna Pasternak   - wiceprzewodniczący  

3. Zofia Nieruchalska  - sekretarz  

4. Lucyna Bartosik  - członek  

Sąd Koleżeński: 

1. Ryszard Pruchnik   - przewodniczący 

2. Jan Nowak   - wiceprzewodniczący 

3. Krystyna Gregorczyk  - sekretarz  

4. Tomasz Pawelczyk  - członek 

Oddział SGP w Kaliszu – Członkowie Zarządu Oddziału- Prezesi Kół: 

–  Koło Terenowe w Kaliszu 

Jerzy Machlański     - prezes 

–  Koło Terenowe w Kępnie 

Piotr Domagała     - prezes 

–  Koło Terenowe w Jarocinie 

Włodzimierz Wojtczak - prezes 



–  Koło Terenowe w Krotoszynie 

Tomasz Kęsy      - prezes 

–  Koło Terenowe w Ostrowie Wlkp. 

Krystian Kaczmarek     - prezes 

–  Koło Terenowe w Ostrzeszowie 

Halina Lewek      - prezes 

–  Koło Terenowe Pruchnik 

Tomasz Pruchnik    - prezes 

–  Koło Terenowe Pleszew 

Anna Nowicka-Tomala – prezes 

 

 

 

Powyższe przedstawia stan organizacyjny Oddziału SGP w Kaliszu obecnie (X/2018).  

Co przyniosą następne lata i jak będzie funkcjonować nasze Stowarzyszenie – zobaczymy. 

 


