
 
W dniu 25 czerwca 2010 roku zorganizowano

„SPOTKANIE przy ognisku ”
w Lesie Łagiewnickim w siedzibie Leśnictwa 

Miejskiego Łódź

W trakcie spotkania była prezentacja sprzętu geodezyjnego firmy
Leica Geosystems Sp. z o. o.

oraz dobrowolna zbiórka pieniędzy na udzielenie pomocy kolegom 
geodetom, którzy ucierpieli podczas powodzi.

Impreza zapowiadała  nam się ciekawie,  
mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń kolegów 
geodetów, nie tylko członków 
stowarzyszenia. 
Organizatorzy mieli  tylko jeden problem, ,  
jak ukryć informację o naszej imprezie, tak 
by komary się o niej nie dowiedziały, jest 
ich tak dużo i takie inteligentne że być 
może Internet też opanowały.
W dniu imprezy pojawił się problem drugi,  
znacznie poważniejszy...od rana padał  
deszcz, na szczęście po południu pogoda się  
poprawiła, przestało padać i nawet ciepło się 
zrobiło, jak na czerwiec przystało

Udekorowaliśmy stoły jaśminem i różami, które 
przyniosła Basia i Sławek , przygotowaliśmy 
grilla , 



Andrzej wystawił najlepszy smalec na 
świecie, swojej roboty, pan Michał z firmy 
Leica rozstawił sprzęt .....Kolega Sławek 
Gicala rozstawił "orkiestrę"....

Powoli, grupkami zaczęli się schodzić 
uczestnicy ogniska .

Prowadzący spotkanie kolega Sławek powitał  
zebranych w tym naszego miłego gościa vice 
Prezesa Andrzeja Pachutę , 

który z kolei powitał koleżanki i kolegów , po 
czym wraz z naszym zarządem oddziału,  
wręczył  odznaczenia zasłużonym działaczom 
stowarzyszenia oddziału łódzkiego.



Za zasługi dla Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich Prezydium Zarządu Głównego SGP 
nadało Odznaki Honorowe koleżankom i  
kolegom :

brylantową : Halinie Sańda

 złote: Andrzejowi Chmiela

Sławomirowi Gicala

Kindze Pikulińskiej,  

, 

Ryszardowi  Tralewskiemu 

Anicie Stano,



srebrne: Grażynce Ibsz Jadzi Mosińskiej , Dorotce Pytlińskiej

Krzysztofowi Szymańskiemu, który obiecał  
stworzyć w naszym oddziale kabaret, a po 
wręczeniu odznaczenia został mianowany na 
stanowisko Dyrektora d/s grillowania 

Również srebrną odznakę: Wiesławowi 
Strasińskiemu, Janowi Kwiatkowskiemu, 
Grzegorzowi Zarembie .

Koleżanki Anita Stano i Jadzia Mosińska oraz 
koledzy Jan Kwiatkowski i Grzegorz Zaremba 
nie mogli  być na spotkaniu razem z nami,  
wręczymy im odznaczenie w trakcie 
następnego zebrania plenarnego.



Nowo przyjętemu  do stowarzyszenia  
koledze Pawłowi Florczakowi  wręczono 
legitymację członkowską z numerem 206.

W uroczystości udział wzięło około 90 
koleżanek i kolegów geodetów,  wraz z 
następnym pokoleniem ( młody narybek jest 
sprytny i ruchliwy ).

Prezes Oddziału poprosiła licznie zebranych 
uczestników spotkania o hojne datki na 
rzecz naszego kolegi geodety z oddziału  
rzeszowskiego, który ucierpiał w trakcie 
powodzi, vice prezes Andrzej Pachuta jako 
jeden z pierwszych na apel ten 
odpowiedział.



Kolega Tobiasz poinformował zebranych o  
mającym się odbyć w listopadzie, szkoleniu i  
wycieczce do Portugalii.

Po części oficjalnej zaczęliśmy wspólne 
biesiadowanie. 



Kolega Sławek Gicala stworzył bardzo miłą  
atmosferę,  prowadził zabawę, grał i śpiewał,  
a dzielnie mu w tym pomagały koleżanka 
Grażynka z córką 
i kolega Pawełek  "ze swoimi dziewczynami".

W konkursie karaoke  uczestniczyło wiele osób,  
które odnalazły w sobie talent wokalny. Na 
gitarach grali kolega Piotr i Wiesław.

W tym czasie gdy dorośli bawili się, dzieci  
ciężko pracowały, biorąc udział w 
konkursach przygotowanych przez Sławka 
Olejniczka.
Rzucały piłeczkami, mierzyły stopkami.... i  
przepięknie rysowały, to, co na ognisku się 
działo.



Zwycięzcy, a były nimi wszystkie 
dzieciaczki, otrzymały zasłużone nagrody,  
słodycze, medale od firmy Leica oraz 
własnoręcznie przez Sławka i jego rodzinę 
wykonane kotyliony ze znakiem SGP.  
Zawodom przyglądali się dumni rodzice.  
Mamy nadzieję, że na następnych 
spotkaniach dzieci będzie jeszcze więcej. 



Jak widać na załączonych zdjęciach 
wystawiony przez firmę Leica sprzęt cieszył  
się dużym zainteresowaniem koleżanek i  
kolegów. Niewątpliwie była w tym duża 
zasługa pana Michała Mikołajczyka, który 
w rzeczowy i bardzo sympatyczny sposób 
prowadził prezentację. Firma Leica była  
sponsorem naszej imprezy za co dziękujemy 
serdecznie i mamy nadzieję, że na 
następnej, organizowanej przez nas 
imprezie plenerowej pan Michał będzie 
również gościł.

Jak miło się spotkać i porozmawiać

Śpiewy, tańce i hulanki trwały prawie do 
północy. 

....płonęło ognisko w lesie....



Vice Prezes Andrzej Pachuta śpiewał i bawił się  
razem z nami. Dziękujemy. Zapraszamy.

Podjęta przez nas inicjatywa dobrowolnej zbiórki pieniędzy na rzecz kolegi geodety, który 
szczególnie ucierpiał w czasie powodzi dała pewne efekty. Z oddziału rzeszowskiego 
otrzymałam informacje, że minimum 4 kolegów zostało zalanych jak to się mówi "po komin".  
Otrzymaliśmy dane, łącznie z numerem konta, jednego z najbardziej poszkodowanych 
kolegów geodetów. To co uzbieraliśmy przekazaliśmy na konto tego kolegi wiedząc, że jest to  

"kropla w morzu" przy tak niewyobrażalnych stratach. Inicjatywę naszą 
wsparł Prezes MPG s. z o.o. który jak zawsze jest otwarty na nasze 
prośby. 
Otrzymaliśmy @ z podziękowaniami "Pragniemy Wam serdecznie 
podziękować za wsparcie i pomoc, którą otrzymaliśmy od Was w trudnych 
dla nas dniach powodzi. Mamy nadzieję, że podobne zdarzenie już więcej 
się nie powtórzy". My również mamy taką nadzieję i bardzo serdecznie 
pozdrawiamy.

Wystosowaliśmy apel do wszystkich oddziałów o wsparcie naszej inicjatywy, potrzeby są 
ogromne. 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom, zapraszamy za rok. Zajrzyjcie na 
naszą stronę – do galerii – do obejrzenia osiemnastominutowy skrót filmu ( przebieg imprezy 
sfilmował kolega Mirek.... pełne dwie godziny oglądania ), oraz więcej zdjęć z ogniska.


