100 lat Geodezji w Służbie Łodzi
15 października 2018 roku łódzki Klub Wytwórnia był sceną uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji
100 lat Geodezji w Służbie Łodzi.
Organizatorzy Gali to Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, oraz Łódzki Ośrodek Geodezji.
Partnerami merytorycznymi byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Archiwum Państwowe
w Łodzi.
Ceremonia stanowiła kulminację obchodów 100-lecia Służby Geodezyjnej w Łodzi. Rolę
gospodarzy uroczystości na swoje barki przyjęli Dyrektor ŁOG - Geodeta Miejski Jan Schnerch,
oraz Zastępca Dyrektora ds. Geodezji Edyta Majer.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska przywitała zebranych gości i przedstawicieli środowiska
geodezyjnego, zwracając uwagę na niebagatelną rolę mierniczych - geodetów w rozwoju
przestrzeni miejskiej.

Podczas uroczystości wręczono
okolicznościowe medale dla najbardziej zasłużonych osób
w dziedzinie geodezji w służbie Łodzi. Medale otrzymało między innymi wielu członków naszego
Stowarzyszenia, przedstawiciele łódzkich firm geodezyjnych, byli i obecni pracownicy administracji
geodezyjnej wszystkich szczebli. Na ręce obecnej Prezes Oddziału Teresy Rżanek-Kmiecik,
Prezydent Miasta Łodzi złożyła również list gratulacyjny z wyrazami uznania, oraz medal dla
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddziału Łódzkiego.

W trakcie wystąpień okolicznościowych głos zabrał również Prezes SGP Janusz Walo, życząc
wszystkim obecnym kolejnych lat skutecznej, efektywnej i rzetelnej współpracy łączącej Magistrat
i Służbę Geodezyjną.

W sesji pierwszej dyskusji panelowych Ryszard Rus - Prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, Przewodniczący Głównej Komisji Historii i Tradycji SGP wygłosił referat pod
tytułem: „100-lecie geodezji w Polsce”.
Zdzisław Szambelan - Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w latach: 2008-2015,
Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ 1992-2008 wystąpił
z prelekcją na temat: „Łódzka służba geodezyjna w latach: 1918 – 1958”. Prezentacja zawierała
szereg archiwalnych zdjęć i dokumentów, opisujących wydarzenia z października i listopada 1918
roku. W owym czasie inż. geodeta Franciszek Walicki organizator i pierwszy naczelnik Oddziału
Pomiarów Miejskich, rozpoczął pracę nad osnową podstawową dla Miasta Łodzi kardynalną dla
realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Trzecią prezentacją w tej sesji było wystąpienie Jana Schnercha - Geodety Miejskiego
na temat: „Geodezja w służbie Łodzi”.
Na zakończenie sesji głos zabrała Prezes Oddziału Łódzkiego SGP Teresa Rżanek -Kmiecik,
przekazując informację o 100-leciu SGP, które odbędzie się 25 stycznia 2019 roku w Warszawie.
Podzieliła się też wspomnieniami z życia organizacji, kiedy to po ukończeniu technikum
geodezyjnego ówczesny przewodniczący SGP w Łodzi, równocześnie profesor przedmiotów
zawodowych wręczał abiturientom legitymacje. Przywołała to uczucie dumy, honoru i wyróżnienia
z możliwości nazywania siebie GEODETĄ
i przynależności do środowiska geodezyjnego.
Podkreśliła że naszymi członkami byli, a także są obecnie naukowcy z wyższych uczelni,

wykładowcy w średnich szkołach geodezyjnych, pracownicy na różnych szczeblach administracji
państwowej i samorządowej, geodeci pracujący w firmach geodezyjnych, a także zasłużeni dla
zawodu koleżanki i koledzy emeryci. Na zakończenie zaprosiła wszystkich na "chwilę wspomnień"
do stoiska w foyer, gdzie prezentował się nasz Oddział.
W sesji drugiej obecni mieli możliwość zapoznania się z trzema prezentacjami dotyczącymi
planów inwestycyjnych Miasta Łodzi oraz nowych technologii wykorzystywanych w branży:
• Robert Warsza - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi - „Rozwój Łodzi i jego
perspektywy”.
• Adam Pustelnik - Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ - „Łódź Miasto przyszłości, rozwój czy recesja”
• Marcin Obijalski - Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ - „Rewitalizacja Łodzi - kompleksowe
obszarowe podejście do przemian w mieście”.

Gali towarzyszyły wystawy archiwalnych map, innych dokumentów kartograficznych, fotografii
i starodruków. Stoisko przybliżające gościom działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddziału w Łodzi uświetniały, oprócz oryginalnych historycznych instrumentów geodezyjnych
wykorzystywanych w czasach międzywojennych przez Wydział Pomiarów Miejskich, również
rysunki autorstwa Jarosława Wiktorowskiego.

Gala Stulecia zawierała w programie również niezwykle udaną uroczystą kolację, oraz porywający
swingowymi rytmami koncert Big Bandu „Fabryka Wełny”.
Organizatorom należą się niewątpliwie ukłony i podziękowania za zacne ugoszczenie
przedstawicieli środowiska geodezyjnego, oraz gratulacje - za trafione i należyte uczczenie jakże
szacownego Jubileuszu.
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