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Spotkanie przy Ognisku
Niezwykle ważną sprawą dla Naszego Zarządu od wielu już lat jest podejmowanie

działań  zmierzających  do  integrowania  środowiska  geodezyjnego.  Jedną  z  flagowych

inicjatyw  są  organizowane  corocznie  ogniska  w  Lesie  Łagiewnickim,  na  terenie

udostępnianym przez Leśnictwo Miejskie Łódź. W tym roku impreza odbyła się 15 czerwca

pod hasłem „Na sportowo”. Jak co roku koleżanki i koledzy nie zawiedli, przybyli wraz z

rodzinami i przyjaciółmi. We wspólnej zabawie udział wzięli: 93 osoby dorosłe i 40 dzieci w

wieku od 1 do 17 lat. 

Do wspólnej zabawy dołączył również kolega Jan Cegła prezes zaprzyjaźnionego 

Oddziału Kaliskiego.  

Spotkanie rozpoczęła prezes oddziału Teresa Rżanek - Kmiecik, dalej jak nakazuje 

nasza tradycja gości witaliśmy słynnym już smalcem kolegi Andrzeja Chmieli. Przystąpiliśmy

do grillowania, pogoda sprzyjała wspólnej zabawie i zacieśnianiu więzi towarzyskich. Nasze 

doświadczenie podpowiada, że lasy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich sprzyjają 

tworzeniu przyjaznej atmosfery.   Bardzo wielu uczestników strojem nawiązywało do motywu



przewodniego, byliśmy biało-czerwoną grupą z różnymi gadżetami i elementami strojów 

nawiązujących do trwającego mundialu.

 

Oficjalną  Maskotką  Spotkania  był  Culex  pipiens  molestus   –  brzęczący  komar

pospolity,  zasiedlający  środowiska miejskie  i   podmiejskie  -   autorstwa kolegi  Jarosława

Wiktorowskiego, namalowany przez koleżankę Halinę Sańda.                

Jak co roku zadbaliśmy również o naszych najmłodszych, do dyspozycji dzieci były

animatorki, które organizowały czas proponując mnóstwo konkursów i zabaw. W tym roku

jednak zainteresowane takim spędzaniem czasu były głównie dziewczynki, chłopców porwał

na profesjonalnie przygotowane boisko gość specjalny - Pan Włodzimierz Tylak, były trener

Widzewa i ŁKS-u, a jednocześnie technik geodeta. Nasz gość poprowadził mecz piłki nożnej,

który był niezwykle widowiskowy i emocjonujący. 

Po  meczu  koledzy  z  naszego  oddziału  zaprezentowali  swoje  sportowe  hobby  tj.

mieszane sztuki walki (MMA) - Artur Wiatr, natomiast Łukasz Buczak - podstawowe techniki



karate.  Koledzy  pokazali   sposób  pracy  ciałem,  poruszania  się,  uderzenia  w  cel.   Obie

prezentację okazały się ciekawym widowiskiem sportowym. 

Kolejną  zabawą  był  guiz  autorstwa  Jarka  Wiktorowskiego,  poprowadzony  przez

kolegę  Mirka  Szadkowskiego,  składający  się  z  30  pytań.  Oto  jedno  z  pytań  wartych

przytoczenia:

 „Do historii finału MŚ przeszedł angielski sędzia Graham Poll, który sędziując mecz

Chorwacja-Austria w 2006 roku, wsławił się tym, że:

 a) zadławił się gwizdkiem, 

b) pokazał trzy żółte kartki jednemu zawodnikowi,

c) zestresowany zrezygnował z sędziowania w drugiej połowie meczu.”

Czy ktoś z Państwa zna odpowiedź?

 W konkursie  udział  wzięło trzech kolegów, dwóch starszych spośród nich swoim

podejściem  do  zabawy  i  sposobem  udzielania  odpowiedzi  rozbawiło  wszystkich  do  łez.

Zwyciężył Patryk – piłkarz „Czerwonych Tygrysów”   Widzewa Łódź. Wszystkie dzieci za

udział w grach i zabawach otrzymały prezenty. Zgodnie z  charakterem spotkania były to piłki

oraz dyplomy autorstwa koleżanki Joanny Bojko i medale. 

W końcowej  części  spotkania  odśpiewaliśmy Hymn  Geodetów,  a  następnie  chętni

mogli potańczyć przy akompaniamencie kolegi Sławka Gicali, który od pierwszego pikniku

corocznie zapewnia nam oprawę muzyczną.

Byli  tacy,  którzy odchodząc… wzdychali  z  żalem,  że  niestety na  następny piknik

trzeba czekać cały  rok.

Dziękujemy za wspólną zabawę, do zobaczenia za rok!

Zarząd SGP Oddział w Łodzi



Sponsorami imprezy byli:
 Leica Geosystems
 Aviva (grupa ubezpieczeniowo-finansowa)
 EKO-VIT Sp. z o. o.
 Geokompleks - Mirosław Szadkowski
 GEO-VEST- Krzysztof Szymański
 Pracownia Geodezyjna POMIAR- Artur Wiatr
 GEO Usługi Geodezyjne - Jacek Kura
 Biuro Geodezji Azymut - Maciej Mazurkiewicz
 Biuro Usług Geodezyjnych – Halina Sańda


