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Sprawozdanie z jubileuszu   
„70 lat Oddziału Stowarzyszenia Geodetów                  

Polskich w Łodzi” 

 

Poniedziałek 18 stycznia 2016 roku był dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich w Łodzi bardzo znaczącym i historycznym  dniem.  
W budynku NOT przy Placu Komuny Paryskiej 5a na powitanie zaproszonych gości  
oczekiwali gospodarze, którzy wręczali przygotowany na tę okoliczność folder 
i kubeczek z nadrukiem informującym o obchodzonym jubileuszu 70-lecia, 
zaprojektowany przez Joannę Bojko specjalnie na tę okazję. W pomieszczeniach 
kuluarowych były wyłożone dawne protokoły z zebrań kolejnych Zarządów Oddziału, 
wyświetlano prezentację multimedialną pt. „70-lecie Oddziału SGP w Łodzi” 
przygotowaną przez kol. Zdzisława Berlińskiego, zapraszano do odwiedzania kącików 
humoru z rysunkami autorstwa kol. Jarosława Wiktorowskiego oraz częstowano  
kawą, herbatą, ciasteczkami, lampką szampana. 

 
Kuluarowe rozmowy. Sekretariat uroczystości jubileuszowej.  

 
Część oficjalna odbyła się w sali konferencyjnej przystrojonej kwiatami, 
okolicznościowym plakatem, żartobliwymi rysunkami z życia geodetów i urządzonym 
mini-kącikiem zabytkowego sprzętu geodezyjnego. 

70 lat Oddziału 
Łódzkiego 

1945-2015 



 

  
Sala konferencyjna przygotowana do uroczystości jubileuszowej. 

 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością nasi członkowie,  senator Maciej Łuczak - 
geodeta,  poseł na sejm Artur Dunin - geodeta, Kazimierz Bujakowski - Główny 
Geodeta Kraju, wicewojewoda Karol Młynarczyk, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, Honorowi Członkowie 
SGP:  Profesor Zdzisław Adamczewski (który w latach 1980 – 1987 był prezesem 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a w latach 1981-1983 przewodniczącym 
Zarządu Głównego SGP), Piotr Fabiański - prezes Oddziału łódzkiego w  poprzednich 
pięciu kadencjach, Tomasz Telega - prezes Oddziału łódzkiego w  poprzednich dwóch 
kadencjach, Stanisław Cegielski - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz 
Wiceprezesi  Zarządu Głównego SGP:  Ludmiła Pietrzak i Andrzej Pachuta, a także 
wielu szacownych przedstawicieli instytucji, urzędów i firm geodezyjnych.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od lewej: Karol Młynarczyk,  Zdzisław Adamczewski, Ludmił Pietrzak, Stanisław Cegielski, 
Kazimierz Bujakowski, Andrzej Pachuta, Jolanta. Zięba-Gzik, Tomasz Telega, Artur Dunin, 

Teresa Rżanek-Kmiecik. 
Prezes Oddziału Teresa Rżanek-Kmiecik serdecznie witając gości podkreśliła 
szczególną rolę jaką odgrywają członkowie Oddziału Łódzkiego SGP czujący potrzebę 
dobrowolnego zrzeszenia się  w  celach naukowo-technicznych i zawodowych, bez 
których praca Zarządu nie miałaby sensu oraz perspektyw rozwoju. 



Minutą ciszy uczczono  pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli w ubiegłym roku 
na wieczne pomiary,  a wśród nich Józefa Zimkę - wieloletniego nauczyciela wielu 
pokoleń geodetów, Annę Gierłowską - wieloletnią działaczkę i Tobiasza Dobrskiego - 
Prezesa Zarządu Oddziału SGP w latach 1992-1998, inicjatora konferencji 
organizowanych w Łodzi w latach 1999-2002  nt. „System Informacji o Terenie”.   Na 
zawsze pozostaną w naszych sercach i w naszej pamięci. 
 
Po krótkim podsumowaniu działalności Zarządu Oddziału SGP w Łodzi w 
jubileuszowym roku 2015  Prezes Teresy Rżanek-Kmiecik  nastąpił kolejny punkt 
spotkania, tj. prezentacjaz okazji zakończenia całorocznych obchodów 70-lecia 
Oddziału SGP w Łodzi. Autorem multimedialnej prezentacji pt. „Okruszki z życia 
członków Oddziału w Łodzi SGP na rocznicowe spotkanie zestawione” oraz 
prelegentem był kolega Tadeusz Kośka.  
Dużo by opowiadać, co zobaczyliśmy na ekranie i usłyszeliśmy w profesjonalnym 
komentarzu. Były wspomnienia historyczne nawiązujące do rocznicy wyzwolenia 
Łodzi, moment powołania Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału 
Łódzkiego, który datuje się na dzień 24 lipca 1945 roku i z którego się wywodzi 
obecna forma organizacji, poruszony został temat kształcenia geodetów w 
instytucjach edukacyjnych ale przede wszystkim prelegent przedstawił działania i 
dorobek braci stowarzyszeniowej w latach 1945-2015.  Pojawiły się informacje 
statystyczne np. nazwiska 15 prezesów - przewodniczących Zarządu Oddziału  SGP w 
Łodzi w latach 1945-2015 i jednocześnie 15 ciekawych indywidualności 
odpowiedzialnych za pełnienie zaszczytnej funkcji powierzonej  im przez członków. 
Rekordzistą w długości sprawowania godności prezesa jest Fabian Grzybowski - 19 lat, 
natomiast Jerzy Górski przez 26 lat sekretarzował naszemu Oddziałowi.  Podczas 
prezentacji wspomniano kolegów, którzy otrzymali godność Członka Honorowego 
SGP: Igor Szantyr w 1970 roku, Fabian Grzybowski w 1980 roku, Jerzy Górski w 1995 
roku,  Stanisław Kluska w 2001 roku (w latach 1989-1998 piastował funkcję 
Przewodniczącego Zarządu Głównego SGP), Piotr Fabiański w 2007 roku. Wymieniono 
kolejnych kolegów, którzy są uhonorowani Medalami  „Amigo Societas” – Przyjaciele 
SGP:  Krzysztof Moderski, Zdzisław Szambelan, Aleksander Bielicki, Jan Schnerch i 
Mirosław Szelerski. Przywołano fakt docenienia pracy wielu członków odznaczonych 
srebrnymi, złotymi i diamentowymi Odznakami Honorowymi SGP, a także 
odznaczeniami  Naczelnej Organizacji Technicznej. Treść przedstawionej przez kolegę 
Tadeusza Kośkę prezentacji o Stowarzyszeniu wraz  z tworzącą  je galerią osobowości, 
zgrabnie przeplatała się z informacjami i ciekawostkami o naszym mieście, np. Łódź 
jest jedynym miastem, w którym numeracja porządkowa nieruchomości nadana jest 
odwrotnie niż w całej Polsce, tj. nieruchomości po lewej stronie ulicy w kierunku 
zwiększających się numerów oznaczone są numerami parzystymi,  a po prawej stronie 
ulicy numerami nieparzystymi. Przytoczona została cała paleta nazwisk zasłużonych 
geodetów, którzy podejmowali działania  w interesie budowania marki zawodu i 
społecznego ruchu na rzecz dobra miasta i okolic. Należy się pochwalić 
zorganizowaniem  pierwszych konferencji SIT w latach 1999-2002,  których 
inicjatorem był ówczesny Prezes Zarządu Oddziału Tobiasz Dobrski pod patronatem 
ówczesnego Głównego Geodety Kraju Remigiusza Piotrowskiego. Na konferencjach 
omawiano tematy wybiegające w przyszłość, a dbałość o ciągłe podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych prowadzona jest na bieżąco poprzez organizowanie: kursów 
przygotowujących do egzaminu na uprawnienia zawodowe, szkoleń, seminariów, 
prelekcji, spotkań, czy zamieszczanie aktualnych informacji na  prowadzonej  stronie 
internetowej. 
 



 

  
 

Prelekcja T.Kośki „Okruszki z życia członków Oddziału w Łodzi SGP na rocznicowe spotkanie 
zestawione”  

 
 
Stowarzyszenie w swojej konstrukcji łączy przeszłość z przyszłością, co podkreślił 
prelegent w dalszej części wystąpienia, przechodząc do omówienia bieżącej 
działalności Oddziału SGP w Łodzi jednocześnie odsyłając do wspomnianego wcześniej 
folderu autorstwa kol. Jadwigi Mosińskiej. Przytoczył zasługi obecnie działającego 
Zarządu pod przewodnictwem kol. Teresy Rżanek – Kmiecik, kontynuującego 
statutowe założenia programowe, do których należy głównie: współpraca z Zarządem 
Głównym SGP, udzielanie się w pracach Zarządu Głównego, w komisjach szkolnych 
Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dla szkół oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu Jakości Prac Scaleniowych. Zarząd wspomaga działanie Rady NOT, 
utrzymuje kontakty z Politechniką Łódzką dzięki naszym członkom-naukowcom oraz 
ze szkołami średnimi regionu, łączy w swych działaniach przyjemne  
z pożytecznym organizując szkolenia wyjazdowe powiązane ze zwiedzaniem okolic, 
jednocześnie integrując środowisko geodezyjne.  Stowarzyszenie nieprzerwanie bierze 
udział w Polsko-Czesko-Słowackich  Międzynarodowych Dniach Geodezji.  Od kilku lat 
są organizowane  w Lesie Łagiewnickim  (popularnie nazywanym płucami miasta) 
rodzinne ogniska z udziałem dzieci oraz gości  z Zarządu Głównego SGP. W roku 2015 
wspominaliśmy na wesoło „PRL-u czar” z kartkami reglamentacyjnymi i ubiorami z 
tego okresu. Podtrzymywana jest tradycja organizowania spotkań wielkanocnych, 
opłatkowych i „Balu Karnawałowego Geodetów”. W roku 2015 bal odbył się w 
Walentynki i połączony został z  uzyskaniem wiedzy nt. „Jak dbać o serce do życia 
niezbędne” potwierdzonej zaświadczeniem o przebytym szkoleniu w tym zakresie.  
 
Członkowie grupowo biorą udział w wycieczkach krajoznawczych,  a w poprzednich 
kadencjach udawało się zebrać chętnych także do udziału w wycieczkach 
zagranicznych. Prelegent wspomniał o latach, w których cyklicznie wydawany był 
informator Oddziału Łódzkiego SGP. Opowiedział z niekłamana dumą o uzdolnionych w 
wielu dziedzinach członkach m.in. autorach i współautorach publikacji, o geodetach 
muzykujących, rysujących i piszących - również do miesięcznika SGP  „Przeglądu 
Geodezyjnego”. Także  opowiadał o tych spośród nas, którzy są pasjonatami historii 
naszego regionu, którzy chętnie dzielą się z nami swoją wiedzą i tych, którzy 



poszukują w terenie dawnej osnowy geodezyjnej, fotografują, a nawet ratują przed 
unicestwieniem znaki geodezyjne spisane na straty,  w nawale realizacji nowych 
inwestycji ważnych dla rozwoju miasta i okolic.  
Warto podkreślić, że nie zamykamy się  jako organizacja tylko we własnym gronie, ale 
z uwagą obserwujemy, co się dzieje interesującego wokół szeroko pojętej dziedziny 
życia jaką jest geodezja.  Przyłączamy się  do gratulacji dla geodetów uhonorowanych 
odznaką   „Za zasługi dla Miasta Łodzi” oraz uznania przez zbiorowość gminną  kolegi 
Bernarda Debicha (brat dyrygenta Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi H. 
Debicha) za „Sędziego całej Gminy Pabianice”  w dowód niezwykłych zdolności 
godzenia stron w sprawach spornych. 

 

 
Od lewej: Sławomir Olejniczak - rzecznik dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, Maciej Łuczak - senator, Bernard Debich – geodeta, 
biegły sądowy. 

 
Reasumując,  Oddział SGP w Łodzi ma się kim i czym pochwalić, również odwagą 
wybiegającą w przyszłość np. tworzeniem innowacyjnych struktur organizacyjnych,  
tj. założeniem w roku 1958 Sekcji Młodych  (obecnie mamy Koło Terenowe nr 3 
nazywane  potocznie „Kołem Młodych”),  czy w roku 1964 Sekcji Kobiet  (obecnie 
takie koło nie istnieje, ale od roku 2010 drugą kadencję Prezesem jest kobieta). 
Przygotowana multimedialna prelekcja i ciekawie zaprezentowana przez kolegę 
Tadeusza Kośkę spotkała się z uznaniem obecnych na uroczystości gości i członków 
Oddziału Łódzkiego SGP. Prezes Oddziału Teresa Rżanek-Kmiecik  podziękowała za 
prezentację. 
Kolejnym etapem obchodów pięknego jubileuszu było wręczeni: 
- Zdzisławowi Szambelanowi Honorowej Odznaki „Za Zasługi dla Geodezji Kartografii”,   
co uroczyście zrobił Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski wyliczając zasługi 
odznaczonego: wieloletni pracownik Urzędu Miasta Łodzi  (zastępca dyrektora w 
Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji), dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji 
w Łodzi, pasjonat historii połączonej z zawodem geodety, współautor  wielu publikacji 
dotyczących historii geodezji i kartografii na terenie miasta Łodzi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teresa Rżanek-Kmiecik, Kazimierz Bujakowski, Zdzisław Szambelan 

 
 
- W imieniu Prezydium Zarządu Głównego SGP  z rąk Stanisława Cegielskiego Prezesa 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich  Złotą Odznakę Honorową SGP otrzymała 
koleżanka Jadwiga Mosińska, a srebrne kol. kol. Paweł Florczak, Monika Kozelan, 
Marta Kraus, Marcin Napieracz, Marianna Schwander i Artur Wiatr. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od lewej:Marianna Schwander, Marcin  Napieracz, Maciej Maciążek, Marta Kraus, Jacek Kura, 
Teresa Rżanek-Kmiecik, Monika Kozelan, Paweł Florczak, Artur Wiatr, Jadwiga Mosińska, 

Stanisław Cegielski. 
 
 
 
 
 



 
- Dyplomy nadania godności „Zasłużonego Seniora SGP” wręczono  koleżankom Anicie 
Stano, Janinie Wasiak i kolegom Jerzemu Krzemińskiemu, Jerzemu Najdyhorowi, 
Janowi Wojciechowskiemu  i Gracjanowi Żurek. 
- Legitymacje członkowskie SGP otrzymali koledzy Jacek Kura i Maciej Maciążek. 
Na zakończenie części oficjalnej, w okolicznościowych wystąpieniach głoś zabrali: 
Artur Dunin – poseł, Wiesław Pawłowski - Dyrektor Kolegium Gospodarki 
Przestrzennej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej,  Mirosław Urbaniak - Prezes Łódzkiej Rady NOT, Jolanta Zięba-
Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Kazimierz Bujakowski - Główny 
Geodeta Kraju, Stanisław Cegielski -  Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Jan 
Schnerch - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji w imieniu Prezydent Łodzi Hanny 
Zdanowskiej, Ludmiła Pietrzak – Prezes SGP Oddziału Suwałki i Redaktor Naczelna 
„Przeglądu Geodezyjnego”, Andrzej Pachuta – Wiceprezes Zarządu Głównego 
przekazał list w imieniu SGP Oddział w Warszawie, Bożena Bednarek – 
Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa, Wiesław Witaszek ze Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Ogrodnictwa i Profesor Zdzisław Adamczewski,  jak powiedział z 
Oddziałem Łódzkim związany jest sentymentalnie i historycznie. Wspomniał, że 65 lat 
temu wstąpił do Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej właśnie do Oddziału w 
Łodzi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes Teresa Rżanek – Kmiecik  przyjmuje życzenia od Profesora Zdzisława Adamczewskego. 

 
 

Prezes Teresa Rżanek – Kmiecik podziękowała gościom za ogrom życzliwości oraz za 
listy, które dotarły drogą pocztową, podkreślając, że równolegle z jubileuszem 
spotykamy się w czasie noworocznym i złożyła wszystkim życzenia pomyślności w 
rozpoczynający się roku 2016, a następnie zaprosiła na część artystyczną w 
wykonaniu łódzkiego zespołu H’Ernest,  do którego podczas koncertu dołączył łódzki 
poeta Dariusz Staniszewski. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół H’Ernest: Marek Patryk Pietroń, Paweł Ciesielski, Marek Czmochowski 
 
 
Po wyjątkowej strawie dla ducha, dalsza część uroczystości jubileuszowej odbyła się  
w pobliskiej restauracji. Podczas poczęstunku i prowadzonych koleżeńskich rozmów, 
tradycyjnie, jak na każdym okolicznościowym spotkaniu członków, odśpiewano hymn 
geodetów, przy współudziale gości oraz przy akompaniamencie muzycznym naszego 
kolegi. 

  

Restauracja „Satyna”. Uroczysta wspólna kolacja członków Łódzkiego Oddziału SGP i 
zaproszonych gości, na zakończenie obchodów jubileuszu 70-lecia połączonego ze spotkaniem 

noworocznym. 
 
 



 
Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia - Christian Schütz 
Zarząd Oddziału SGP w Łodzi wyraża szczere podziękowanie za udział  w uroczystości 
zakończenia obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 
Geodetów. 
Z przyjemnością przyjęliśmy ogrom życzliwości skierowanej do nas bezpośrednio od 
Gości i przysłanych od naszych Sympatyków. Zapamiętamy ten dzień  jako spotkanie 
wspomnień, podsumowań minionego czasu, miłych rozmów i naładowania naszych 
"akumulatorów" do dalszego działania, aby nam się dalej chciało chcieć! Serdecznie 
dziękujemy za przybycie i współtworzenie pięknego klimatu  uroczystości. Do 
zobaczenia na jubileuszu 80-lecia! 
 

                                                           Sekretarz Zarządu Oddziału SGP w Łodzi 
                                                                                    Jadwiga Mosińska 

 
 
 
 
Łódź, 18 stycznia 2016 


