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22 lutego 2019 r. w Dworze Polskim na wrocławskim rynku
odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Głównego Urzędu
Miar.

Uroczystość otworzył Robert Czajkowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar we
Wrocławiu, wskazując na niezwykłość miejsca, w którym się znajdujemy. - W
kamienicy pod numerem 5 tradycje gastronomiczne i nie tylko sięgają co najmniej
pięciu wieków wstecz. Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że kiedy Władysław IV
Waza, przyszły król Polski, gościł pod tym adresem w pierwszej połowie XVII w., był to
już znany zajazd, o randze, która pozwalała mu gościć koronowane głowy. W progach
Dworu Polskiego gościli wszyscy prezydenci Polski wybrani po 1989 r., wielu znanych
polityków, koronowane głowy z całego świata i oczywiście gwiazdy kina, teatru,
muzyki i literatury.

Poprzez uroczystość stulecia Głównego Urzędu Miar, ale i jako organizacja
administracji miar i probiernictwa w Kraju chcemy pokazać, że jesteśmy instytucją nie
tylko przechowującą wzorce jednostek miar, ale także pierwszym kontaktem
obywateli z miarami. 

Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski mówił o szczególnej historycznie roli
metrologii w codziennym życiu obywatela, wskazując, że czasem praca metrologów
może być niezauważalna, ale jest jak dostarczanie tlenu dla gospodarki. 

Pan Maciej Dobieszewski, Prezes Głównego Urzędu Miar wskazał na przemysłowy
kontekst powstania instytucji oraz ważnej roli, jaką realizuje w polskiej gospodarce. -
Jesteśmy świadkami rewolucji w światowej metrologii, redefinicji podstawowych
jednostek układu SI. Na zawsze pożegnaliśmy ostatni artefakt w postaci metalowego
wzorca jednostki miary masy - kilograma. Od teraz jednostki miar definiowane są za
pomocą niezmiennych stałych fizycznych. Pan Prezes wskazał, że aktywnie
uczestniczymy w tej rewolucji, jako przykład podając rozpoczęty pod koniec ubiegłego
roku projekt budowy innowacyjnego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu



Miar.

Podczas uroczystości referat okolicznościowy o historii miar naturalnych wygłosił Pan
Andrzej Kraszewski, Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu. Wskazał w
nim trudność, z jaką styka się człowiek, próbując sobie wyobrazić obecne jednostki
miar. W przeszłości miary odnoszone były do łatwych do pokazania i odwzorowania
cech fizycznych np. ciała ludzkiego, stąd jednostki takie, jak: stopa, łokiec, cal...
Dzieciom było znacznie łatwiej nauczyć się ich znaczenia. Metrologia odgrywa
niezwykłą rolę w muzyce... tempo, rytm, półnuty, ósemki, szesnastki, trzy czwarte, to
pojęcia znane każdemu muzykowi. Dzięki ich precyzyjnemu użyciu odczuwamy
przyjemność ze słuchania muzyki.

Główną częścią uroczystości było wręczenie statuetek, dyplomów oraz upominków,
między innymi dla pracowników o stażu powyżej 30 lat.

Uroczystość uświetnił Koncert w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im.
Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Artyści wystąpili z różnorodnym repertuarem
muzyki klasycznej:

Michalina Mastalińska kl. VI - fortepian - Sergiusz Bortkiewicz, Etiuda fis-moll
(nauczyciel: Gabriela Gacek),

Mateusz Galik kl. IV - skrzypce - Janina Garścia „Tarantella” (nauczyciel:
Ryszarda Knappe, przy fortepianie: Joanna Galik)

Marlena Hotloś kl. V - fortepian - Jan Ignacy Paderewski „Melodia”
(nauczyciel: Krystyna Dyżewska)

Matylda Nabzdyk kl. II - flet - Nicholas Hare „Bananowy ragtime” (nauczyciel:
Małgorzata Ryk, przy fortepianie: Maria Miszczak)

Mateusz Bagiński kl. VI - fortepian - Fryderyk Chopin, Etiuda As-dur op. 25 nr
1 (nauczyciel: Ewa Florek)

Emilia Wojdyło kl. V - skrzypce - Charles Dancla „Wariacje na temat Weigl’a”
(nauczyciel: Aneta Szczygielska, przy fortepianie: Filip Malawski)

Trio fortepianowe (Marlena Hotloś - fortepian, Emilia Wojdyło - skrzypce,
Franciszek Garnecki - wiolonczela) - Trio fortepianowe Carl Bohm op. 352 nr
4 (nauczyciel: Filip Malawski)

Joanna Galik kl. VI - fortepian - Fryderyk Chopin impromptu As-dur op. 29
(nauczyciel: Krystyna Dyżewska).

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Miar
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