
                                                           
 
XXVII Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji w Stambule 

XXVII IGSM INSTANBUL 
 

 

International Geodetic Student Meeting (IGSM) jest corocznym spotkaniem Międzynarodowej 
Organizacji Studentów Geodezji (IGSO). W tym roku w dniach 25 czerwca - 1 lipca Istanbul Technical 
University (ITU) był gospodarzem tego wydarzenia. 

Ideą IGSO jest przede wszystkim jednoczenie studentów geodezji z całego świata.  
IGSO to organizacja, której celem jest zapewnienie ogólnoświatowych perspektyw i globalnego 
współdziałania pomiędzy studentami w dziedzinie geodezji, fotogrametrii i innych zbliżonych 
dziedzinach. 

Na XXVII Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji zjechali studenci 22 uczelni z całego świata 
w tym ponad 30 studentów z Polski, m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki 
Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

Podczas tygodniowego pobytu mieliśmy okazję zarówno poszerzyć swoją wiedzę geodezyjną,  

jak również zaprezentować swoje osiągnięcia i wiedzę poprzez sesję posterową i prezentacje. 

Mieliśmy również okazję zwiedzić tak niezwykłe miasto jakim jest Stambuł.  

Zobaczyliśmy Cysternę Bazyliki zwaną również Podziemną Cysterną lub Pałacem Jerebatan, 

największą z kilkuset starożytnych cystern, Miniatürk, czyli park miniaturowych zabytków Turcji,  

a także Pałac Dolmabahçe, który był miejscem oficjalnych spotkań sułtana Abdulmecida I.  

Podczas rejsu po Bosforze mogliśmy podziwiać piękne widoki i zobaczyć Stambuł z nieco innej 

perspektywy. Poznaliśmy również podstawowe kroki tradycyjnego tańca tureckiego.  

Drugiego dnia, tradycyjnie zorganizowano wieczór międzynarodowy, podczas którego można było 

skosztować przysmaki z wielu krajów przywiezione przez uczestników konferencji. Polacy wykazali się 

ogromną pomysłowością i przywieźli przysmaki z różnych zakątków Polski. Warto wspomnieć, że 

polski stół cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników spotkania.  



Dzięki pomysłowości jednego ze sponsorów, firmy Here, mieliśmy okazję poznać miasto podczas gry 

POI Collection, czyli zbieraniu informacji do map.  

 

Fot. Na zdjęciu uczestnicy spotkania wprowadzającego do  gry POI Collection organizowanego przez 

firmę Here. 

Nie obyło się również bez dnia sportu, podczas którego uczestnicy mogli ze sobą rywalizować w 

takich dyscyplinach jak koszykówka, siatkówka, czy piłka nożna.  

Ostatniego dnia naszego pobytu w Stambule odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej 

Organizacji Studentów Geodezji, na którym zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa, oraz nagrody 

za najlepszą prezentację i najlepszy poster. W tym roku nagrody zarówno za najlepszą prezentację jak 

i poster otrzymali studenci z Serbii z Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Ponadto podczas Walnego 

Zgromadzenia zdecydowaliśmy, że IGSM w 2016 roku odbędzie się w Niemczech w Monachium.  

 

Fot. Na zdjęciu wszyscy uczestnicy XXVII IGSM podczas wycieczki do Pałacu Dolmabahçe. 



XXVII Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji zakończyła uroczysta kolacja, na której 

mieliśmy możliwość podziękowania organizatorom za wspaniałe przygotowanie tegorocznego 

spotkania. W przyszłym roku XXVIII Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji odbędzie się  

1 - 6.06 w Espoo w Finlandii.  

W imieniu swoim jak i pozostałych członków tegorocznego IGSM pragnę podziękować 

organizatorom, a w szczególności Ferah Pırlanta Köksal, która pełniła rolę wicesekretarz IGSO za 

przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia. Mam nadzieję do zobaczenia za rok. 

 

Katarzyna Brzezińska 


