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SPOTKANIE  NOWOROCZNE  
CZŁONKÓW  ODDZIAŁU  STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH W ŁODZI

        W dniu 30 stycznia 2017 roku na zaproszenie Zarządu Oddziału SGP w Łodzi na 
spotkanie noworoczne zorganizowane w budynku NOT w Łodzi, w  restauracji „Satyna” 
przybyli członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni  goście. 

Na wstępie Prezes Zarządu kol. Teresa Rżanek – Kmiecik przedstawiła następujący 
przebieg spotkania:
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SGP w Łodzi w roku 2016.
3. Wręczenie legitymacji członkowskich.
4. Wręczenie podziękowań.
5. Okolicznościowe wystąpienia gości.
6. Wykład kol. Tadeusza Kośki.
7. Zaproszenie na poczęstunek i towarzyskie rozmowy.
 Spotkanie poprowadziła Prezes Zarządu kol. Teresa Rżanek-Kmiecik 
rozpoczynając od oficjalnego powitania przybyłych członków SGP/O w Łodzi oraz 
zaproszonych gości. Swoją obecnością  zaszczycili  nas m.in.:
 Maciej Łuczak  - Senator IX kadencji 
Artur Dunin - Poseł na Sejm VI, VII, VIII kadencji 
Członkowie  Honorowi SGP:
Profesor Zdzisław Adamczewski,  
Piotr Fabiański  - równocześnie Prezes Oddziału Łódzkiego poprzednich  kadencji. 
Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Zarządu Głównego SGP i równocześnie Redaktor 

Naczelna „Przeglądu Geodezyjnego”
Andrzej Pachuta  - Wiceprezes Zarządu Głównego SGP
Wojciech Dyakowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego. Telefonicznie podziękował za zaproszenie i przeprosił za
nieobecność  na spotkaniu oraz przekazał życzenia pomyślności, o czym 
poinformowała zebranych Teresa Rżanek -Kmiecik Prezes Oddziału w 
Łodzi.

Andrzej Dziubiński  - Geodeta Województwa Łódzkiego,  
Jan Schnerch  - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji reprezentujący podczas zebrania
                            prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.
                            Odznaczony Medalem Amigo Societas.
Krzysztof Moderski, Zdzisław Szambelan i Mirosław Szelerski - odznaczeni Medalem 

Amigo Societas.
Wiesław Pawłowski - Politechnika Łódzka Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji
                           Budowlanych Kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej i 

Geomatyki 
Julitta Rosa  - Dyrektor Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w 

Łodzi  im. Sybiraków
Mirosław Urbaniak – Prezes Łódzkiej Rady FSNT NOT w Łodzi



Tomasz Telega - Prezes Oddziału Łódzkiego poprzednich kadencji
Prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń:
Krystyna Tarkowska - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa,
Jerzy Krawczyk - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, a
także  przedstawicieli  samorządów,  ośrodków  dokumentacji  geodezyjnej  i
kartograficznej,  geodetów powiatowych,  prezesów,  dyrektorów instytucji  i  właścicieli
firm geodezyjnych.

     Po otwarciu zebrania i powitaniu gości, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy 
w  roku  2016  odeszli  na  wieczne  pomiary:   kol.  Jadzię  Błaszczyk  i  kol.  Bogdana
Wójtowicza  oraz  geodetów  niezrzeszonych  w  SGP:  Janusza  Ignaczaka,  Janusza
Michalewicza, Pawła Wawrzyńczaka i Dymitra Romaniuka. 
     Istotnym punktem spotkania  było  złożenie  sprawozdania  z  działalności  Zarządu
Oddziału  Łódzkiego  SGP  w  Łodzi  w  roku  2016.  Prezes  Teresa  Rżanek-Kmiecik
rozpoczęła od przypomnienia i przedstawienia Prezydium Zarządu, Członków Zarządu,
składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Następnie zebrani usłyszeli jakie inicjatywy podejmował Zarząd O/Ł SGP, aby osiągnąć
główne  cele  statutowe  tj.  podnoszenie  wiedzy  i  kwalifikacji  zawodowych  geodetów
zrzeszonych  w  Oddziale  oraz  niezrzeszonych.  Podstawą  działań  była  współpraca  
z  Zarządem  Głównym  SGP  i  organizowanie:   szkoleń,  kursów,  seminarium,  spotkań,
wykładów i  prezentacji,  imprez integrujących środowisko geodezyjne,   współudział  i
udział  w  wydarzeniach   związanych  z  naszym  zawodem  i  Stowarzyszeniem  (całość
sprawozdania jest zamieszczona na stronie internetowej).
     Symboliczny  toast  zakończył  wystąpienie i był jednocześnie podziękowaniem za 
miniony rok 2016  i życzeniem  pomyślności  w Nowym Roku 2017.

   Szczególnym momentem spotkań noworocznych jest wręczenie legitymacji 
członkowskich geodetom wstępującym do Stowarzyszenia. W tym roku dokonali tego 
Wiceprezesi Zarządu Głównego SGP Ludmiła Pietrzak i Andrzej Pachuta, uroczyście 



przyjmując  do naszego grona koleżankę Milenę Cupriak oraz kolegów Ryszarda Imioła i 
Arkadiusza Bobras.

     Spotkanie noworoczne jest również odpowiednim miejscem i czasem na przekazanie
wyrazów  szczególnego  uznania  za  współpracę  oraz  postawę  wobec  Stowarzyszenia
Geodetów  Polskich,   osobom  wspierającym  nasze  działania,  poprzez  nieodpłatne
prowadzenie  szkoleń  i  prezentacji.  Okolicznościowe  podziękowanie   otrzymali:
Zdzisław  Adamczewski,  Wojciech  Dyakowski,  Andrzej  Dziubiński,   Michał  Kotynia,
Wiesław Pawłowski, Ludmiła Pietrzak, Jan Schnerch i  Dariusz Szczepański. 

      Miłym akcentem, szczególnie dla gospodarzy uroczystości były podziękowania za
zaproszenie  i krótkie wystąpienia gości:

od lewej strony:   Andrzej Chmiela,  Izabela Pawłowska,  Zdzisław Adamczewski,  Sylwester Kołakowski, 
Artur Dunin,  Ludmiła Pietrzak,  Andrzej Pachuta, Teresa Rżanek – Kmiecik

Andrzej  Pachuta życzył  przede wszystkim zdrowia,  jako fundamentu do satysfakcji  z
pracy,  dołączając  mnóstwo  serdeczności  w  życiu  prywatnym.   Utrzymując  tradycję
przebiegu  spotkań  zachęcił  do  wspólnego  odśpiewania  hymnu  geodetów.  Bardzo
dziękujemy za rozśpiewanie braci geodezyjnej podczas spotkania.

Ludmiła Pietrzak składając życzenia przyłączyła się do wątku zdrowia, pozwalającego na
zapał  w  działaniu  społecznym.  Usłyszeliśmy  także  o  niezmiernie  istotnej  potrzebie
wzajemnego  szacunku  w  relacjach  międzyludzkich.  Ludmiła  Pietrzak  skierowała  do
obecnych na zebraniu  parlamentarzystów prośbę  o  wstawienie  się  w sprawie  wpisu
geodety jako uczestnika w procesie inwestycyjnym w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-
Budowlanego.  
Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego w swoim wystąpieniu  podziękowała tym,
którzy publikowali  w czasopiśmie relacje z życia oddziału,  rysunki z komentarzami i
artykuły poruszające tematykę zawodową.

Artur Dunin  do życzeń zdrowia dodał potrzebę uśmiechu na co dzień. Kolega geodeta 
i poseł zadeklarował przybycie na nasze kwietniowe zebranie wyborcze  podkreślając,



że „posłem się bywa, a geodetą jest się na całe życie”. Ponadto poinformował, iż wspólnie
z obecnym na spotkaniu senatorem Maciejem Łuczakiem spróbuje dopilnować pozycji
zawodowej geodety w projekcie kodeksu budowlanego.

Maciej Łuczak   senator i geodeta dziękując jak wszyscy za zaproszenie, życzył sukcesów 
w życiu  zawodowym i  prywatnym.  Wspominając  swoją  pracę  w geodezji,  przytoczył
powiedzenie  naszego  kolegi  Bernarda  Debicha  (obecnego  na  zebraniu)  cyt.  „Kartka
papieru nie powinna kształtować stosunków międzyludzkich” … to daje do myślenia.

Maciej Łuczak  

      Prezes  Oddziału Teresa Rżanek-Kmiecik  odczytała okolicznościowy adres nadesłany
przez Grażyną Kierznowską pełniącą obowiązki Głównego Geodety Kraju. Adres zawierał
podziękowania za zaproszenie i życzenia satysfakcji i zapału w podejmowaniu kolejnych
działań integrujących środowisko geodezyjne. 

       Dotarły do nas pisemne podziękowania od Stanisława Marcina Wilińskiego 
Redaktora z  Przeglądu  Geodezyjnego i serdeczne życzenia cyt. „pomyślnych działań, 
podejmowanych w  bieżącym  roku, na pożytek  Stowarzyszenia i całego  środowiska  
zawodowego  łódzkich geodetów: niech Wasz wysiłek będzie zawsze owocny i 
satysfakcjonujący”.

      Prezes Zarządu kol. Teresa Rżanek – Kmiecik serdecznie podziękowała za skierowane
do nas wszystkie życzliwości.
      Ciekawą częścią noworocznych spotkań stają się wykłady  dr  inż. Tadeusza Kośki. 
Wystarczy przeczytać tytuł tegorocznej rozprawy, który brzmi „ Stanisław Grzebski i 
jego antidotum na robienie dziur w chałupach” a już czujemy zainteresowanie i 
stawiamy sobie pytanie: co się w tym temacie  kryje? W roku 2016  minęło bowiem 450 
lat od wydania w Krakowie (w 1566 r.) pierwszej w języku polskim   książki   technicznej
„Geometria to jest miernicka nauka”  autorstwa Stanisława Grzepskiego (Grzebskiego). 
W  tym  miejscu  należy   wspomnieć o  kolekcjonerskich  kubkach  naszego  Oddziału, 
które wzbogaciły się o egzemplarz z nadrukiem związanym z omawianą rocznicą 
(zaprojektowany przez kol. Joannę Bojko). Dodam, że  sprezentowany został każdemu 
uczestnikowi spotkania noworocznego.



Wrócę do historii dziur w chałupach  nie tylko ciekawej, ale także pouczającej i 
uczulającej nas na zachowanie pamięci o ludziach godnych oddania im szacunku za 
postawę życiową,  w myśl przytoczonego podczas wykładu powiedzenia „ Cudze sprawy 
dobrze wiedzieć, swoje obowiązek”.  Jednak  nie  napiszę  nic  więcej.  Użyłam  takiego  
fortelu,  aby  zachęcić  do odwiedzenia wystawy i  tam się dowiedzieć skąd się wzięły te 
dziury w chałupach i  jakie zawodowe umiejętności są niezbędne by nie zaostrzać a 
łagodzić „atmosferę” w terenie. Jeszcze jedno pytanie pozostawię bez odpowiedzi:  który 
polski poeta epoki renesansu był przyjacielem Stanisława Grzebskiego?  I tak powstało 
ździebko tajemnicy w wiedzy, którą już posiadają ci co byli na zebraniu. 
Wraz z autorem wystąpienia zapraszamy na wystawę,  której  otwarcie odbędzie się  
17 lutego br. o godz. 1300 w Bibliotece Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 223
 (I piętro). 
Oddział SGP w Łodzi jest organizatorem, a kolega Tadeusz Kośka pomysłodawcą 
i w większości realizatorem  przedsięwzięcia. 

Wykład  Tadeusza Kośki

       Po  zakończeniu  interesującego  wykładu,  Prezes  Zarządu kol.  Teresa  Rżanek –
Kmiecik zaprosiła uczestników spotkania na kolację i towarzyskie rozmowy przy ogniu 
z kominka, z muzyką w tle, tym razem z głośnika i jak co roku w bezcennej koleżeńskiej
atmosferze.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i  wspólnie spędzone chwile … niezwykle miłe.

Przygotowała: 
Sekretarz Zarządu Oddziału w Łodzi
Jadwiga Mosińska


